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 مقدمة  

اإليرادي و من خالله بين الجانبين اإلنفاقي  يقارن تعتبر الميزانية العامة تنظيما ماليا 
 ،اإليراداتو هي الوسيلة القانونية التي تستخدمها الدول بغرض إقامة تنسيق بين النفقات ف ،للدولة

الذي يسمح بتحقيق أهداف المجتمع السياسية  اإلقتصاديو قصد الوصول إلى التوازن المالي 
وسائل و اإلقتصادية بحيث تتضمن الميزانية العامة خطة اإلنفاق العام للدولة و اإلجتماعية و 

تم وضع أجهزة تمارس لذلك  من خصائصها أنها مختصة وأكثر فعالية وشمولية، (1)،تمويلها 
 ، ،مؤسسة للمراقبة في مجال الميزانية العامةمجلس المحاسبة الذي يعتبر أعلى الرقابة منها 

السلطة التشريعية تنحصر مهمتها في و يتم ذلك عن طريق هيئة مستقلة عن كل من اإلدارة و 
التأكد من أن العمليات الواردة على مالية الدولة قد تمت طبقا لقواعد و رقابة تنفيذ الميزانية 

هذه الرقابة هيئة خاصة تقوم بفحص تفاصيل بمعنى أخر تتولى و  ،المالية المقررة في الدولة
غيرها من العمليات التي تقوم و مستندات التحصيل و مراجعة حسابات الحكومة و تنفيذ الميزانية 

 بها هذه الهيئة .
التي يقع على و تم إنشاء هذه الهيئة الخاصة في الجزائر  ،على غرار مختلف دول العالمو 

 ،المستفيدين منهاو كانت الوضعية القانونية لمسيريها أهما عاتقها مراقبة كل األموال العمومية م
اإلقتصاد في و النجاعة و تقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية و كما يخول لها سلطة رقابة 

 تنفيذ الميزانية .
ففي فرنسا تتولى الرقابة على  ،تختلف هذه الهيئة التي تقوم بالرقابة من دولة ألخرى و 

مجلس  يتولىأما في الجزائر  ،(2)تنفيذ الميزانية هيئة قضائية مستقلة هي محكمة الحسابات

                                                           

 ،العلوم السياسيةو كلية الحقوق  ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،محاضرات في قانون الميزانية العامة ،أوكيل محمد أمين - 1
 8ص  2015-2014 ،بجاية

تتكون هذه المحكمة من عدة دوائر يرأس كل منها مستشار و  ،محكمة الحسابات هي محكمة إدارية منظمة تنظيما قضائيا - 2
يمثل الحكومة نائب عام و الفنية التي تطلبها منهم المحكمة و تحضير التقارير المحاسبية يعمل بها عدة من المحاسبين يتولون و 
 محامون عامين.و 
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حيث يوكل إليه مهمة الحكم على كافة الحسابات  ،المحاسبة الرقابة الالحقة لميزانية الدولة
رغم إختالف و  ،أخرى  العامة ما عدا الحسابات التي يؤول إختصاص النظر فيها إلى جهات

 ،ذلك سعيا لكل واحدة منها لتكريس مبدأ دولة القانون و تشكيلة هذه الهيئة من دولة إلى أخرى 
 رقابة أموال الدولة . وهو إال أن هدفها واحد 

التي نصت على أنه : " يؤسس مجلس  1976من دستور  190وجاء في المادة 
 المحاسبة مكلف بالرقابة الالحقة لجميع النفقات العمومية لدولة .... "، 

 1980جانفي  12المؤرخ في  80/01وتطبيقا له صدربعدها مباشرة القانون رقم 
من الدستور والتي  190ى من المادة المتضمن التعديل الدستوري، والذي بدوره عدل الفقرة األول

أصبحت تنص على أنه : " يؤسس مجلس المحاسبة مكلف بمراقبة كل العمليات المالية للدولة 
 01المؤرخ في  05-80لقد تم إنشاء مجلس المحاسبة الجزائري بموجب القانون و ( 1)..." ،
 1980وقد أسست هذه الهيئة ميدانيا أي تم تنصيبها على أرض الواقع عام (2) ،1980مارس 

والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، الذي  80/07بموجب قانون 
أعطى له اإلختصاص اإلداري والقضائي لممارسته رقابة شاملة على الجمعيات والمرافق 

والذي نص بدوره في المادة  1989بعدها صدر دستور والمؤسسات والهيئات التابعة للدولة. و 
منه على إنشاء مجلس المحاسبة، يتولى وظيفة الرقابة المالية الالحقة على األموال  160

 .العمومية
ديسمبر  04المؤرخ في  90/32ولقد مر هذا القانون بعدة تعديالت أولها كان قانون 

األخير ألغي هذا القانون  لقضائية،وفيالذي حصر مجال تدخله  وجرده من صالحيته ا 1990
الذي وسع من  39الجريدة الرسمية عدد ،17/07/1995المؤرخ في  20-95بواسطة األمر 

مجال إختصاص المجلس بحيث أعاد له مكانته ورفع دوره إلى مستوى جعل منه جهة قضائية 
 تعديلكذلك و  ،منه 170المادة في  1996نفس التصور الذي أقره فيما بعد دستور  وهو  يةإدار و 

                                                           

 .1980جانفي  15ريخ الصادرة بتا 3، الجريدة الرسمية، العدد 1980جانفي  12مؤرخ في  80/01قانون  - 1
 .234ص  ،1980مارس  04الصادرة بتاريخ  ،10العدد  ،الجريدة الرسمية - 2
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لكن مع وجود بعض اإلختالف في الصياغة التي تضمنتها الفقرة و  ،في نفس المادة 2008
وبهذا النص األخير الذي خضع بدوره لتعديل بموجب األمر  ،الثالثة من هذه المادة األخيرة

في التدقيق  تمثل دوره األساسي 50الجريدة الرسمية العدد2010أوت  26المؤرخ في  10-02
في شروط إستعمال  الهيئات والوسائل المادية واألموال العامة الخاضعة لرقابته وفي تقييم 
تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات 

 المعمول بها .
المؤرخ في  01-16م تعديل الدستوري األخير الذي شهدته البالد بموجب القانون رقالفي و 

أكدت على إستقاللية التي  192جديد في نص المادة  الذي جاء بتعديل 2016مارس  06
مجلس المحاسبة على خالف الدساتير األخرى التي لم تنص عليها مع إضافة فقرة جديدة إلى 

هم الفقرة الجديدة هي الفقرة الثانية بنصها "... يساو هذا النص فأصبحت تتضمن أربعة فقرات 
  (1)الشفافية في تسيير األموال العمومية ... "و مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد 

مختلف  من خاللبإعتبار األهمية التي يكتسبها مجلس المحاسبة فقد أعطى له المشرع و 
القوانين الخاصة به طبيعة قانونية مختلفة عن باقي المؤسسات الدستورية األخرى من حيث 

أما التسيير يكون من وجهتين : وجهة بشرية  اإداريو  افالتنظيم يكون قضائي ،التسييرو التنظيم 
ة قضاهم و قضائية  افمن الناحية البشرية يتكون من أعضاء يمارسون مهام ،الوجهة الهيكليةو 

رؤساء  ،نائب الرئيس ،ويتم ذكرهم كاألتي : رئيس مجلس المحاسبة ،يتولون الرقابة المالية
الناظر العام باإلضافة إلى الناظر و  ،المحتسبون و  ،المستشارينو رؤساء الفروع  ،الغرف

 .(2)يبين حقوقهم وواجباتهمو يحكم هذه األعضاء قانون خاص يحدد مراكزهم  ،المساعدون 

                                                           

الصادرة بتاريخ  ،14العدد  ،الجريدة الرسميةالمتضمن تعديل الدستور،  ،2016مارس  06المؤرخ في  16/01قانون رقم  - 1
 .33ص.2016مارس  07
 ،2010/2011 ، -1-جامعة الجزائر كلية الحقوق ، ،رسالة ماجستير ،نظام المنازعات لمجلس المحاسبة ،معزوزي نوال - 2

 .19ص 
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الغرفة ) (1)( غرف ذات إختصاص وطني 08الناحية الهيكلية يتكون من ثمانية )أما 
الشؤون اإلجتماعية و غرفة الصحة  ،المؤسسات الوطنيةو غرفة السلطة العمومية  ،المالية

غرفة  ،النقلو غرفة المنشأت القاعدية  ،الري و غرفة الفالحة  ،التكوينو غرفة التعليم  ،الثقافيةو 
 المواصالت(.و غرفة الصناعات  ،التأميناتو البنوك و التجارة 

( غرف موزعة على التراب 09أما على الصعيد اإلختصاص اإلقليمي يوجد تسع )
 –تلمسان  –وهران  –الجزائر  –البليدة  –وتيزي وز  –قسنطينة  –: عنابة  (2)الوطني كما يلي

غرفة  ،غرفة النظارة العامةو  ،ميزانية المالية غرفة اإلنضباط في مجال تسييرو بشار.  –ورقلة 
 كتابة الضبط.

الجماعات المحلية اإلقليمية و بهذا فإن مجلس المحاسبة هيئة الرقابة على أموال الدولة و 
 (3)المرافق العمومية التي تخضع عملياتها المالية لقواعد المحاسبة العمومية و 
 أهمية الموضوع : -1

موضوع رقابة مجلس المحاسبة البعدية التي يمارسها ث أن من حيتكمن أهمية الدراسة 
يستمد أهميته من المال العام الذي يعد  ،المؤسسات العمومية المختص برقابتهاو على الهيئات 
بالتالي إلزامية عليه من أجل حمايته و أحد الوسائل التي تحقق التنمية الشاملة و قوام الدولة 

يعمل على الكف من النفقات غير المشروعة  وفه ،الفسادو التبذير و ر االحفاظ عليه من اإلهدو 
حمايتها و إيقاف نزيف هذا التدفق مما يؤدي إلى إستقرار في الميزانية و لألموال من قبل اإلدارات 

 اإلهدار .و من االختالسات 
 أسباب إختيار الموضوع : -2

يؤديه مجلس و أما أسباب إختيار هذا الموضوع فتعود إلى أهمية الدور الذي يقوم به 
من أهم و لمحاسبة في الرقابة بإعتباره من الموضوعات المثيرة لإلهتمام في مجال القانون ا

                                                           

الجريدة الرسمية المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 377-95من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  - 1
 .07،ص1995نوفمبر20المؤرخ في 72،العدد

 .،مرجع نفسه377-95المرسوم الرئاسي : من  11المادة  - 2
 .67ص.2012الجزائر  ،التوزيعو النشر و دار هومة للطباعة  ،، المنازعات اإلداريةعدو عبد القادر - 3
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نظرا  بالتالي زيادة الرقابة من قبل مجلس المحاسبة و  ،األليات الحديثة للرقابة على المال العام
اني الهدر المالي في اإلدارات الجزائرية بحيث أصبحت هذه األخيرة تعو إلنتشار الفساد المالي 

 كبيرة للمال العام.الاالختالسات و سوء التسيير 
إلى الهدر الكبير لألموال  أساسايرجع  ،يمكن القول الدافع الكبير إلختيار هذا الموضوع

عجز عن مواجهتها مما و وقوع الجزائر في أزمة مالية و األخيرة  اآلونةالعمومية التي إنتشرت في 
للخوض في معالجة هذا النوع من الرقابة ضمن أحدث التعديالت القانونية التي مر  ةدفع الباحث

إن توفرت فهي قليلة جدا و بها مجلس المحاسبة نظرا إلفتقار المكتبات الوطنية لهذه الدراسة 
الحافز الذي و هو بالتالي ال يعطيه حقه الكافي و الموضوع عاما على هذا  كثيرا ما يكون الكالمو 

ثة إلى دراسته في هذا المجال من أجل تزويد المكتبات الوطنية بهذه البحوث دفع الباح
 المتخصصة.

 أهداف الدراسة : -3
 هذه الدراسة إلى :تهدف 

 دور مجلس المحاسبة في الحفاظ على المال العام.و محاولة معرفة مدى نجاعة  -
 لتي يمارسها على ميزانية الدولة مجلس المحاسبة في الرقابة ا معرفة إختصاص -
 إبراز الدور الذي يلعبه مجلس المحاسبة من خالل بسط رقابته على األموال . -
 الوقوف على أهم النصوص القانونية التي نصت على الرقابة التي يمارسها المجلس. -
 رقابة مجلس المحاسبة. المترتبة على تبيان أهم النتائج -
 التقارير التي يصدرها مجلس المحاسبة أثناء رقابته .أسباب عدم نشر  عرفة م -

 إشكالية الدراسة : -4
ذلك من و نظرا ألهمية المال العام في المجتمع إرتأت الدولة أن تعتني به عناية كاملة 

اإلمكانيات إنشاء و من بين هذه الوسائل و  ،طرق لحمايتهو إمكانيات و خالل تقديم عدة وسائل 
من بينها الهيئة العليا للرقابة و مراقبة المال من الفساد و مؤسسات خاصة تعمل على حماية 
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الطرق التي يعتمد عليها مجلس المحاسبة  و فما هي الوسائل أ ،هي مجلس المحاسبةو المالية أال 
 ميزانية العامة للدولة ؟لل تهفي حماي
 أهمها :من هذه اإلشكالية يتفرع عنها مجموعة من التساؤالت الفرعية و 
اإلختصاص اإلداري الذي يقوم به مجلس المحاسبة في مجال مراقبة الميزانية و ما ه -1

 العامة للدولة ؟
القضائي الذي يمارسه مجلس المحاسبة في مجال رقابة ميزانية  اإلختصاصو ما ه -2

 الدولة ؟
 جلس المحاسبة ؟مما هي النتائج المترتبة عن رقابة  -3

 البحث:منهجية  -5
منهجين  الواقعية كان من المجدي إعتمادو من التجسيد  امن أجل إعطاء هذا الموضوع قدر 

ذلك من خالل تبيان أنواع الرقابة التي يقوم بها و يتمثل المنهج األول في المنهج الوصفي 
مهما في و كذلك األشخاص الذين يقومون بهذه الرقابة التي تؤدي دورا فعاال و مجلس المحاسبة 

من ذلك و باإلضافة إلى المنهج التحليلي  ،ضمان السير األحسن لعملية الرقابةو أداء مهامهم 
 النصوص القانونية المتعلقة بمجلس المحاسبة. خالل إستقراء

 
 صعوبات البحث: -6

مرده إلى نقص المراجع متعلقة بمجلس المحاسبة الجزائري سواء  ،لقد صادفنا عائق كبيرو 
مما أدى إلى قلة المادة العلمية  ،الكليات األخرى و مكتبات الجامعات  وبمكتبة الجامعة أ

كذلك عدم  ،تصاص مجلس المحاسبة في الرقابة على المالية العامةالمتخصصة بموضوع إخ
 التحفظ.و التمكن من الحصول على تقارير رقابة المجلس بإعتباره هيئة تعتمد السرية 

 خطة البحث : -7
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تم تقسيم هذا  ،حتى نتمكن من اإلجابة على اإلشكالية المطروحةو إنطالقا مما سبق و 
لمجلس  الرقابة اإلداريةخصصنا الفصل األول إلى تبيان  ،البحث إلى فصلين رئيسيين

 على ميزانية العامة لدولة  المحاسبة
على ميزانية  لمجلس المحاسبة ةالقضائيالرقابة بدراسة فيه فقد قمنا  ،أما الفصل الثاني

 العامة لدولة.



 
 
 
 

 الفصل األول:
لمجلس  ةاإلداري لرقابةا

 على ميزانية العامة المحاسبة
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ذددددددل ه ادردددددا ألد    ددددد  ألد    رددددد  و يعدددددس المددددد  ألداة ادددددة  ألماألس ألدلع دددددد  داا  اددددد  ألد    ددددد  
فهددددددددة  ألمنردددددددد س ت ددددددددا   ،ألدالحقدددددددد  وتسدددددددداا ريادددددددد    د    دددددددد  ألدةعسيدددددددد  رو  ،دألادددددددداألي ألدعاااردددددددد 

ودالمدددددددد  ألداة اددددددددة   ،ا ةاعدددددددد   لددددددددمألس تا عددددددددا ىددددددددة  ألدا اسدددددددد  ألدسادددددددد ا    عمددددددددا ألدا دددددددد دلر 
ألد    ددددد  ألةاأل  ددددد  ألد ددددد  يقددددداا ههددددد  عمدددددا ألدارمأل رددددد  ألدع اددددد  دمسودددددد  ي اثددددد  فددددد  إن صددددد ر إاأل   

 ددددددس تادددددد    ىددددددة  و اسدددددد ي س د  لرددددددة ألدعامردددددد   ألدا دردددددد  و ت ددددددا  ىددددددة  ألد    دددددد  ألةاأل  دددددد  ا مألا دددددد  و 
      ا   ة   ه ز إاأل   اس ق .ألد  

ادددددددد   ،اددددددددال يدددددددد ى تسددددددددمرر ألدادددددددداس عمددددددددا ألةن صدددددددد ر ألةاأل   دالمدددددددد  ألداة اددددددددة و 
ألةاأل  ددددددد  دالمددددددد  ألداة ادددددددة  عمدددددددا ارمأل رددددددد  ألدسودددددددد   ألداةةددددددد  ألموي  ر ددددددداألب ألد    ددددددد   ندددددددالي

    ئج ألد      ألةاأل    دالم  ألداة اة  عما ارمأل ر  ألدسود   ألداةة  ألدث    .و 

 أنواع الرقابة اإلدارية لمجلس المحاسبة على ميزانية الدولة:   األولالمبحث 

فدددددد  ألةن صدددددد ر ألةاأل    عمددددددا إن ص  ددددددر  ألد    دددددد  ألةاأل  دددددد  دالمدددددد  ألداة اددددددة     
ألداادددددد ئ  و ألد دددددد  ت صددددددم عمددددددا تقرددددددرى ا  مدددددد  ألداهدددددد ا و الدددددد ي ألد    دددددد  عمددددددا  اعردددددد  ألد سددددددرر  

و  ددددددددس   ىددددددددةأل  ،  ألدعاااردددددددد ألداسدددددددد عام  ادددددددد  ودددددددد ل ألدهرلدددددددد   ألدعاااردددددددد  د ةقردددددددد  ألداصددددددددمة
 ر فدددددد  ألةن صدددددد داومددددددم ألدثدددددد     فر ةصدددددد رادددددد   أل ، ر ضددددددا   ألداومددددددم ألموي ألةن صدددددد
 ددددعرس فرهدددد  المدددد  ألداة اددددة  عمددددا ا اثمدددد  فدددد  تقرددددرى ألدا دددد     و     دددد  ألد قرددددرى ا ىددددو ألدثدددد    

ألة ددددددددد ألسأل  و ألدةددددددددد ألاج و  وألدا ووددددددددد  ألداددددددددد د  فددددددددد  تقردددددددددرى فع درددددددددد  ألد  ددددددددد و   و  ألال  صددددددددد ا 
 ألدا  ةس ا  و ل ألدسمو   ألدعااار   غ ض تةقر  رىسألل ذأل  ا لع  وو ر .
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 الرقابة على نوعية التسيير:  المطلب األول

ألداسددددد عام  اددددد  ألدااددددد ئ  و ألمىدددددسألل و تقردددددرى ألداهددددد ا ت صدددددم ا أل ةددددد   اعرددددد  ألد سدددددرر  عمدددددا 
فأوكددددد  ألدا ددددد ب دالمددددد   ،وددددد ل ألدهرلددددد   ألدعااارددددد  ماألس   ددددد وه  تةقرقددددد  دماصدددددمة  ألدع اددددد 

ألداصدددددد دو ألدعاااردددددد  ألد  ضددددددع  حردددددد  يعادددددد  عمددددددا و ألداة اددددددة  اهادددددد  ا أل ةدددددد  عادددددد  ألدهرلدددددد   
تسدددددددددرر ى  فددددددددد  إوددددددددد   و ألماددددددددداألي ألدعااارددددددددد  و ألدااددددددددد ئ  ألدا ايددددددددد  و تقردددددددددرى إاددددددددد عا ده  دماددددددددداأل ا 

و  كددددددم فدددددد  ىددددددةأل ألداومددددددم .(1)ألد ل عدددددد  إادددددد   ا دألىددددددسألل ألدااكمدددددد  دهدددددد و ألدلع دردددددد  و ألة  صدددددد ا 
 ،ود   ع األ  ف ب ن ر  ا إ  ألسألته        اعر  ألد سرر  ع    ى ، عما تع  ف 

 تعريف رقابة نوعية التسيير:  األولفرع ال

نصدددددد  دهدددددد  و دقددددددس عدددددد ل ألدقدددددد  ا  ألدا عمدددددد   المدددددد  ألداة اددددددة      دددددد   اعردددددد  ألد سددددددرر  
ألدلصددددد  ألدثددددد    اددددد  ألدةددددد   ألدث دددددد  ا ىدددددو فصدددددال كددددد اال تةدددددن ع ددددداأل       ددددد   اعرددددد  ألد سدددددرر   

 20-10ألدادددددد اى  دددددد ما    ددددددى و ألداعددددددسي  1995ايادردددددد 17ألدادددددد    فدددددد   20-95ادددددد  ألمادددددد  
" تمددددددل ألد    دددددد  ألداا  ادددددد  ادددددد   ةدددددد  المدددددد  ألداة اددددددة  ، فهدددددد  2010رو   26ألدادددددد    فدددددد  

ذددددددل اددددد  ندددددالي و  ،ا أل ةددددد  ادددددسا هددددد عر    ددددد وه  ألداددددد د عمدددددا ألدهرلددددد   ألدعااارددددد  اددددد  ر ددددد  
تقردددددرى إاددددد عا ده  دهددددد  اددددد  حرددددد  ألدل عمرددددد  و ألدااددددد ئ  ألدعااارددددد  و ألدقدددددرى و ألماددددداألي و     ددددد  ألداددددداألا 

 .(2)ألة  ص ا "و ألد ل ع  و 

                                                           

هددددددد  األوا إهددددددد ألىرى، ألد    ددددددد  ألدا درددددددد  عمدددددددا ألد لقددددددد   ألدع اددددددد  فددددددد  ألدقددددددد  ا  ألدلمألئددددددد   وألداقددددددد   ، األ  ألد  ددددددد   ألدةدددددددسي ،  -1
 .340، ر 2009ألدق ى س، 

  " يكمددددد  المددددد  ألداة ادددددة  فددددد  اا  اددددد  ألدصدددددالحر   ألةاأل  ددددد  ألدا ادددددد  إيددددد    20-95اددددد  ألماددددد   6و69س اددددد ا - 2
ه    دددددد  حسدددددد  إادددددد عا ي ألدهرلدددددد   ألد  ضددددددع  د   ه ددددددا، ألدادددددداأل ا وألمادددددداألي وألدقددددددرى وألداادددددد ئ  ألدا ايدددددد  ألدعاااردددددد ، و قددددددرى  اعردددددد  

 تدددددددا وتةقرق تدددددددا  كددددددد  ألة ددددددد ألسأل  ألد ددددددد  ي ألىددددددد  تسدددددددرر ى  اددددددد  حرددددددد  ألدلع درددددددد  وألماألس وألال  صددددددد ا، و ا دددددددا فددددددد   ه يددددددد  تة  
 االئا  ا  ر   تةسر  ذدل..."
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ادددددد دل  ألدددددددةك  ي اددددددو د دددددد  ر  ألدا دددددد ب ألدلمألئدددددد    06ادددددد  نددددددالي تةمردددددد   دددددد  ألدادددددد اس و 
 ىا   و ا  نالي تع  لا ىةأل ر  ألد       اعر  ألد سرر  ده  ىسف   را ار   

 ةرددددد  ي اثدددد  فدددد  تقرددددرى ا اوايددددد  ألدهرلدددد   ألد دددد  ت ادددد  د    ددددد   : االقتصدددداد الهددددد   -(1
اددددددددا دل عمردددددددد  ألد  دددددددد ت ألدادددددددد د  دهددددددددة  ألدا اسدددددددد   د ةقردددددددد  ألمىددددددددسألل وكددددددددةدل  ر  ،ألدالمدددددددد 

 ألدا  ااس.و ألداسو  ده  

 ،ي اثددددددد  فددددددد  ا أل ةددددددد  هددددددد عر  ألد  ددددددد ت ألداددددددد د  دمهرلددددددد   ألدعااارددددددد  القدددددددانون :الهدددددددد   -(2
 .(1) ألد  ظرارو ألد    عر  و    و ته  دم صار ألدق  ا ر  و  اع ا اسا او  ق  رعا ده  

 العناصر المكونة لرقابة نوعية التسيير : الثان فرع ال

ألدقدددددددرى ألد ددددددد  و تسدددددددرر  ألماددددددداألي و إ  ىدددددددة  ألد    ددددددد  ت اددددددد  إددددددددا تقردددددددرى هددددددد وت إاددددددد عا ي 
ذدددددددددل ادددددددد  حردددددددد  ألدلع دردددددددد  و  (2)ألدهرلدددددددد   ألدعاااردددددددد  و ألدا اسدددددددد   و تسددددددددر ى  اصدددددددد دو ألدسوددددددددد  

اددددددددال و فهدددددددة  ألدع   ددددددد  ألما ادددددددر  ألداكا ددددددد  دهدددددددة  ألد    ددددددد  ألةاأل  ددددددد   ألة  صددددددد او ألد ل عددددددد  و 
  لص  فرا  يم   

 الفعالية : -1

  قصس هه   ر   اسا تةقر  ألمىسألل ألداسو س.و 

 
                                                                                                                                                                                           

 10إددددددا  07  " ي أل ددددم المدددد  ألداة اددددة   اعردددد  تسددددرر  ألدهرلددددد   وألداصدددد دو ألدعاااردددد  ألداددددةكا س فدددد  ادددداألا ادددد   69ألدادددد اس 
يدددددد  وألمادددددداألي ادددددد  ىددددددةأل ألمادددددد  ورهددددددة  ألدصددددددل ، يقددددددرى هدددددد وت ألةادددددد عا ي ىددددددة  ألدهرلدددددد   واصدددددد دو ألدادددددداأل ا وألداادددددد ئ  ألدا ا

 ألداس عام .". ألدعااار  وتسرر ى  عما اس اا ألدلع در  وألد ل ع  وألة  ص ا   د  اب إدا ألداه ا وألمىسألل وألداا ئ 
رالدددددددا   ددددددداأل ، المددددددد  ألداة ادددددددة ،  ظ ادددددددا واو   فددددددد  ألد    ددددددد  عمدددددددا ألدا اسددددددد   ألةاأل  ددددددد ،  اددددددد د  ا  سددددددد ر ، كمرددددددد   -1

 .133، ر 2007-2006ألدةقاق،   اع   س ور  ، 
ألةادددددد قالدر  ألدا دردددددد  دمالااعدددددد   ألداةمردددددد  فدددددد  ألدلمألئدددددد ،  ادددددد د  ا  سدددددد ر ، كمردددددد  ألدةقدددددداق وألدعمدددددداا   دددددد دة  اددددددهرم  ، -2

 . 62، ر 2009-2008ألدسر ار ،   اع   س ور  ، 



12 
 

 النجاعة ف  األداء : -2

ألدااددددد ئ  ألد ددددد  ت ا ددددد  ههددددد  ألدهرلددددد   و ألماثددددد  دماددددداأل ا و  قصدددددس ههددددد  ألةاددددد عا ي ألمحسددددد  و 
 ف  إا  سألاه  د ةقر  ألمىسألل ألداسو س.رماغ ألدةس ألم صا و ألدعااار  

 اإلقتصاد ف  التسيير : -3

 ع ددددددد   دددددددا تةقردددددددد  ألمىدددددددسألل ألداسدددددددو س  أ دددددددد  ت ملددددددد  ااك ددددددد  فدددددددد  إاددددددد عا ي ألدادددددددداأل ا و 
 .(1)ألداا ئ  ألدعااار  و 

فهددددددددة  ألد    دددددددد  ت ومددددددددم ادددددددد   ادددددددد س المدددددددد  ألداة اددددددددة  ألةدادددددددد ا   دلاأل ددددددددم ألدق  ا ردددددددد  
ذددددددل دمددددد اك  اددددد  تةسيدددددس و  ،ف رددددد و   عدددددر  عمدددددرهى ألدددددد ةكى فددددد   األ دددددم رنددددد ا تق رددددد  و  ،ألدا درددددد و 
 تةسيس ر مه  هس  .و ألدسمع  و تقررى  اعر  ألد سا  رو 

تةا مهدددددددد  عدددددددد  د ةسيددددددددس كرلردددددددد  اا  ادددددددد ه  وضددددددددعن اقدددددددد ير  وألضددددددددة  ح ددددددددا ال يدددددددد ى و 
حردددد  ر  المدددد  ألداة ادددددة  فدددد     ه ددددا د اعردددد  ألد سدددددرر   ،ألمغدددد ألض ألد دددد  و ددددس  اددددد  ر مهدددد 

ال يامدددددددل  دددددددالحر  د قدددددددسيى ادددددددسا االساددددددد  ألةن رددددددد  أل  ألةاددددددد  ألترلر  دمةكااددددددد  فددددددد  وضددددددد  
 .(2)م  ذدل ا   الحر   ألدهرل  ألد    عر  وحسى   ،ت لرة ار ا ه  ألد  اا  و 

 : إجراءات رقابة نوعية التسيير الثالثفرع ال

يادددددد    المدددددد  ألداة اددددددة  إ دددددد ألسأل      دددددد   اعردددددد  ألد سددددددرر  وفدددددد   ال دددددد  ا ألحدددددد  عمددددددا 
ا حمدددد  ألداصدددد ا   عمددددا ألد ق  دددد   ،وإعددددسألا تق  دددد  ألد    دددد  ،ىدددد  ا حمدددد  إ دددد ألس ألد ةقردددد و ألد دددداألد  

 ألد قررى.و رنر أل اة ود  ألداسألود  و تةمرغا إدا ألدهرل   ألداع ر  و 

 
                                                           

 .133رالا   األ ، ا    ا ه ، ر  - 1
 .273، ر 2006مألئ ، زغسوا عم  ، ألدا در  ألدع ا ، اياأل  ألداوةاع   ألدل اعر ، ألدوةع  ألدث  ر ، ألدل - 2
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 إعداد تقرير الرقابة و أوال : التحقيق 

ألداةددددددسا دم ظدددددد ا  377-95ادددددد  ألدا ادددددداا ألد ئ ادددددد    ددددددى  36ه دددددد س عمددددددا  دددددد  ألدادددددد اس 
فدددددددد   ا حمدددددددد  ألد ةقردددددددد  تةددددددددسر  عددددددددس إ ددددددددسأل   ئددددددددر  المدددددددد   ،ألدددددددددسألنم  دالمدددددددد  ألداة اددددددددة 

 قدددددداا  ئددددددر  و  ،ه عرددددددر  اقدددددد   ة دددددد ألس ألد    دددددد  عمددددددا ىرلدددددد  عاااردددددد  اعر دددددد  ألألداة اددددددة  رادددددد  
ألدسدددددددد األ  ألدا درددددددد  ألداع ردددددددد  و  و  هددددددد  و ألداة اددددددددة  ه ةسيدددددددس ألد    دددددددد  ألداأل دددددددم إ ل زىدددددددد   المددددددد 

 ألم  ي ألداةساس ةيسألب تق    ألد     .و 
ف  دددددددا دددددددد ئر  المدددددددد   ،ركثدددددددد و فددددددد  ح دددددددد  عامرددددددد  ألدا أل ةدددددددد   الددددددد ي تدددددددسن  غددددددد ف ر  رو 

 عدددددر  اددددد  هرددددد هى و عدددددر   دددددأا  الااعددددد  اددددد  ألدقاددددد س ألد ددددد  عر  دمغددددد ل ألداعر ددددد  ألداة ادددددة  ر  ي
 عدددددد ض اقدددددد   ألد ق  دددددد   عددددددس إ هدددددد س ألداهادددددد  عمددددددا و  ،اقدددددد  أل ي دددددد ل عمددددددا رعادددددد ي ألدالااعدددددد 

 ددددد ى إحدددددسأل ه   دددددأا  اددددد   ئدددددر  المددددد  ألداة ادددددة  اددددد  ر ددددد  و  ،ت دددددكرم  ا ددددد  ك  هدددددر  ألدغددددد ل
  ي رادددددده   ئددددددر  إحددددددسا ت  ددددددا  ىددددددة  ألد  ددددددكرم  ادددددد    ضددددددرر  ادددددد  كدددددد  غ فددددددو ىددددددةأل ألدغدددددد ض 
 .(1)ألدغ ل ألداع ر  

 ثانيا : المصادقة على التقرير

ا    ددددد  ألداالحظددددد   و  عدددددس ألدةصددددداي عمدددددا ألدامددددد  تل اددددد  ألد  دددددكرم  ألدا  صددددد  دس ألاددددد  
 يةمددددد رعدددددس عامرددددد  ألداصددددد ا   و  ،ألداصددددد ا   عمرهددددد و ألد ددددد  ي ادددددا ه  تق  ددددد  ألد    ددددد  ح دددددد   ة دددددد  

   غددددددددد ض تقدددددددددسيى إ   دددددددد تهى حددددددددداي ا  مددددددددد  ألدهرلددددددددد   ألداع ردددددددد ىددددددددةأل ألد ق  ددددددددد  إدددددددددا اسددددددددد ود 
 ،ىدددددةأل فددددد  ر ددددد  يةدددددسا  المددددد  ألداة ادددددة  ال يقددددد  عددددد  هددددده  وألحدددددسو  ،ألداالحظددددد   ألداسدددددلم 

إذأل  را ر  ذدددددددل ضدددددد و     ،ر دددددد    هدددددد  دم اسيددددددس ادددددد  ودددددد ل  ئددددددر  ألدغ فدددددد  ألدا  صدددددد ا ىددددددو 
 .(2)د اكر  ألداع رر   ا ا  تقسيى تاضرة تهى

                                                           

 .377-95، ألما  36ألدا اس  - 1
 .155، ر 2003اسع  اةاس ، ألداة اة  ألدع ا ، األ  ألدهسا دموة ع  وألد   ، عر  ارم ، ألدلمألئ ،  - 2
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 التقييم النهائ و المداولة  ثالثا :

رعددددددسى  و  ،يقدددددداا ألداقدددددد    لةدددددد  ألم اردددددد  ألداسدددددد ما  ، عددددددس إ  هدددددد س ألداددددددسس ألداةددددددساس دمدددددد ا
يعددددد ض ىدددددةأل ألمنرددددد   ا ددددد وب ادددددةك س تقردددددرى حددددداي ألدامددددد  ألددددددة  يقددددداا   عدددددسألا   عدددددس ألدس ألاددددد  

ر ددددد س عمدددددا و  اكددددد  دهدددددةأل ألمنرددددد   اةددددد ا س ا دددددا رو  ،ألدا  صددددد عمدددددا  ئدددددر  ألد  دددددكرم  ألدا سألودددددد  
يقدددد   ت ظددددرى  قدددد   ي دددد     ،ه دددد س عمددددا ومددددم تقساددددا ألدسددددمو  ألداع ردددد  و أل  ادددد  ألداقدددد   رإ  دددد

رعددددددددس  يدددددددد ى ألداددددددددةر ألد هدددددددد ئ  و رعادددددددد س ألد  ددددددددكرم  و ألدهرلدددددددد   ألداع ردددددددد    د    دددددددد   وفرددددددددا اسددددددددر  
ألة   ألحددددد   ألدالزاددددد  د ةسدددددر  ا اوايددددد  تسدددددرر  و  ددددد ى إ ف  هددددد    د ا دددددر   و دم قرراددددد   ألد ه ئرددددد  

 .ألداع ر ألداص دو و ألدهرل   
 سددددددماه  إدددددددا  ئددددددر  و  عددددددس ألة  هدددددد س ادددددد  ألداسألوددددددد  يعددددددس ألداقدددددد   اددددددةك س ألد قرددددددرى ألد هدددددد ئ  

 ددددددى يةمغهدددددد  إدددددددا  ،ألد  ددددددكرم  دا أل ع هدددددد  ادددددد  ر دددددد  ألد أكددددددس ادددددد  او  ق هدددددد  ادددددد    دددددد ئج ألداسألوددددددد 
ألدا دددددر  ألد ددددد  ت ةددددد  دهددددد  تمدددددل و إددددددا ألدسدددددمو   ألد ئ ادددددر  رو اسددددد ود  ألدهرلددددد   ألداع رددددد    د    ددددد  

 .(1)ألدهرل   
وادددددددد غ ق  تعلم ددددددددا إ دددددددد ألسأل ألداسألوددددددددد  وألد قرددددددددرى ألد هدددددددد ئ   إ دددددددد ألسأل  ر ياكدددددددد  ألدقدددددددداي 

 ا  ألدا ن ح ا ي ى تةمرغه  دمهرل   ألداع ر  هه  . ألد ثر 

  

                                                           

اددد  ألادرددد   ألدةسيثددد  وألدا ظدددا  ألةادددالا  فددد  ألد    ددد  عمدددا ألداددد ي ألدعددد ا،  ادددد د   هدددا    اددد ار  ، رىارددد  ألةاددد ل اس - 1
 .2011-2010ا  س ر ، كمر  ألدعماا ألة  ص اي  وعماا ألد سرر  وألدعماا ألد ل    ،   اع  تماس  ، 
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 : نتائج الرقابة على نوعية التسيير  الرابع فرع ال

 د  دددددد ئج ف   ،درسددددددن  ادددددد ئر و  ادددددد  ر  ألد    دددددد  عمددددددا  اعردددددد  ألد سددددددرر  ىدددددد      دددددد  إاأل  دددددد  
ال يامددددددددل فرهدددددددد  المدددددددد  ألداة اددددددددة  و   ههدددددددد  ع هدددددددد  درسددددددددن إدمألاردددددددد  دمهرلدددددددد   ألداع رددددددددألدا  تةدددددددد  

 تةسددددددر  ا اوايدددددد و ألد ا رهدددددد   ادددددد  ر دددددد  تصددددددةرو ألداضدددددد  و ألة ددددددالحر  تقددددددسيى ألد ا ددددددر   
 .(1)تمل ألدهرل   هاألاو  اةك أل  ألد قررى ألد   يصس ى  عقم ك  ا أل ة  

 ددددددس ت  دددددد  عامردددددد   ألدا أل ةدددددد  ألد دددددد  يا  ادددددده  المدددددد  ألداة اددددددة  عدددددد  و دددددداا ا  دلدددددد   
إ اددددددددد  تق اددددددددد  و  ،ألد  لددددددددد  ههددددددددد  هاألادددددددددو  ادددددددددةك أل  ألد قردددددددددرىو و ددددددددد ئ  ال ياكددددددددد  اع دل هددددددددد   ور

وةرعدددددد  و  رىار هدددددد ادددددد  حردددددد   ىدددددد  ا س  دددددد و  ،إادددددد عا ي وادددددد ئ     ا ردددددد  رندددددد ا ركثدددددد  فع دردددددد 
 ألدقا ي  ألد   ت   وده .

إذأل الحظدددددددن غددددددد ل المددددددد  ألداة ادددددددة  ر  ددددددد س اا  اددددددد ه      ددددددد   اعرددددددد  تسدددددددرر  ىرلددددددد   
و دددددد ئ  ياكدددددد  و ددددددله  و ددددددل   مألئردددددد  يدددددد ى إعددددددسألا تق  دددددد  الصدددددد   تددددددسن  ضددددددا  إن ص  دددددده 
  ادددد  ألدالمدددد  ألدامدددد   أكامددددا عدددد  و  دددد  ألد ظدددد  س ألدع ادددد  إدددددا و  ،تددددسو  فرددددا ألدا دددد ئ  ألداع ردددد 

 ،عمدددددا ذددددددل ومددددد  وز ددددد  ألدعدددددسي و   ئدددددم ألدعددددد ا ألدا ددددد   إ مرارددددد   غددددد ض ألدا   عددددد  ألدقاددددد ئر  
 ألدسمو  ألد   ي ةعا ه .و   ع  الم  ألداة اة  ههةأل ألٍة ا ي ألمه  ر ألداع رر  و 

إذأل ادددددل  المددددد  ألداة ادددددة  ر  ددددد س    ه دددددا و ددددد ئ  اددددد  هدددددأ ه  تة  ددددد   ،اددددد   هددددد  رنددددد ا 
عددددددا  تدددددد    دهرلدددددد  و ألدا دردددددد  ضددددددس اسدددددد وي رو اعدددددداا فدددددد  الدددددد ي ألة اددددددة ت تسددددددرر  ألدارمأل ردددددد  

يةمددددد  ألداع ددددد  ىدددددة  ألدا ددددد ئ   ،ن ضدددددع  د   ه دددددا إاددددد  ا دماضددددد  ألدقددددد  ا   دهدددددةأل ألمنرددددد عااارددددد  
ألدا درددددددد  ضدددددددس و د ددددددد  دهددددددد   دددددددالحر  ألة ادددددددة ت فددددددد  الددددددد ي تسدددددددرر  ألدارمأل رددددددد  إددددددددا ألدسدددددددمو  أل

 .(2)ألدعا   وألداس وي ر
 

                                                           

 .20-95، ألما  73ر ظ  ألدا اس  - 1
ر ، اا دددد  المدددد  ألداة اددددة  ألدلمألئدددد  ، ا دددداف  ألد  دددد ئج ألدا  تةدددد  عدددد  رهددددغ ي ألدالمدددد  فدددد  الدددد ي     دددد   اعردددد  ألد سددددر - 2

 www.comptes.org.dz، عما ألد أل ر 09 10عما ألدس ع   08/03/2017ه    خ 
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 المطلب الثان  : رقابة التقييم

إ  ألد    ددددددد  ألةاأل  ددددددد  ألد ددددددد  يا  اددددددده  المددددددد  ألداة ادددددددة  ت دددددددا  هاألادددددددو  ألد    ددددددد  عمدددددددا 
 اىدددددو   ةضددددد ف  إددددددا  ددددداب رنددددد  اددددد  ألد    ددددد  رال  ، اعرددددد  ألد سدددددرر  ألد ددددد  ادددددة  ألد ةدددددس  ع هددددد 

ألدةددددددددد ألاج و ألد ددددددددد  يقددددددددداا اددددددددد  نالدهددددددددد  المددددددددد  ألداة ادددددددددة  ه قردددددددددرى ألدا ددددددددد      ،    ددددددددد  ألد قردددددددددرى
ألدسر اددددددددد   ألدعااارددددددددد  ألد ددددددددد  ي ددددددددد    المددددددددد  ألداة ادددددددددة  فددددددددد  تقردددددددددرى ألدلع درددددددددد  ألد  ددددددددد و   و 
ألة ددددد ألسأل  ألدا  دددددةس اددددد  وددددد ل ألدسدددددمو   ألدعااارددددد   غددددد ض تةقرددددد  و ألدةددددد ألاج و ألدا ووددددد   و 

ا اسدددد   ألدسوددددد  غردددد  اة هدددد س  وألد دددد  تقدددداا ههدددد   صددددل  اة هدددد س رو رىددددسألل ذأل  ا لعدددد  وو ردددد  
 .(1)د  ضع  د   ه ا ألألدا ألف  ألدعااار   ور

ألداددددددد د   غرددددددد  و ألد ددددددد   ددددددد ا   ههددددددد  ألدسدددددددمو   ألدعااارددددددد  عمدددددددا ألداسددددددد ا ر  ألة  صددددددد ا  و 
 .(2)تةقر  رىسألل ألداصمة  ألداو ر  

ف  ددددددا  ،ألدسدددددد د  ألدددددددةك  20-95  ادددددد  ألمادددددد  10إدددددددا  04وةقدددددد  ددددددد   ألدادددددداألا ادددددد   و 
 يلم ر  ت ا  د      ألدالم  ألداص دو ألدا در  ألد  در   

 اص دو ألدسود   ألداص دو ألةاأل    ألدا كم   . ✓
 اص دو ألدلا ع   ألداةمر . ✓
هرلدددددد   ألدعاااردددددد  ألد دددددد  ت ادددددد  دقاألعددددددس ألداة اددددددة  ألدو ألدا ألفدددددد  و اصدددددد دو ألدا اسدددددد    ✓

 ألدع ا .
 .ألد ل    و اص دو ألدا ألف  ألدعااار  ذأل  ألدصةغ  ألدص  عر   ✓
 .اص دو ألدا اس   ألدعااار  ألد   ت ا  رااألده  ذأل  وةرع  عااار  ✓
 وألد دددد ك   ألد دددد  تامددددل فرهدددد  ألدسودددددد  رو تسددددرر  ألماددددهى ألدعاااردددد  دددددةع  ألدا اسدددد    ✓

 ألدا ألف  ألدعااار   مس ا   راا ده . وألدلا ع   ألداةمر  ر

                                                           

 .93ها    ا ار  ، ا    ا ه ، ر  - 1
 ألدا عم   الم  ألداة اة . 20-40ألداعسي وألدا اى   ما   20-95ا  ألما   72ألدا اس  - 2
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 .(1)ألدةا ي  ألة  ا عر  و ه ك   ألد أار  ألة ة     ✓

ر  تملدددددددددأ  عددددددددد  ألدهرلددددددددد   إددددددددددا إا  ددددددددد  س المددددددددد  ألداة ادددددددددة  فددددددددد   عددددددددد   اكددددددددد  و 
 ألدااألضر   

  ار  ا      ألد صار ألدا در  تقسا إدا الم  ألداة اة  ةهسألس  ريا فره .
ألدددددددداز    ،ألدسودددددددد  يومةدددددددا  اسدددددد عسس المددددددد  ألداة ادددددددة    ئددددددر  ألدلاها  ددددددد  ااسدددددد ود -

هدددددددد  و  ر   (2) ؤادددددددد س ألد  دددددددد  ألدة دا  ردددددددد    ، ؤادددددددد س ألدغدددددددد ف ر  ألدة دادددددددد  ر ر  ،ألموي
رىارددددد  و ر  ت دددددا  دهددددد  وددددد    وو ددددد  و ت دددددا  ألداملددددد   دهددددد  عال ددددد    دا درددددد  ألدعااارددددد  

 .(3)غ دم ا  ت ا  ف  ألد ةقرق   ألدة دا  ر  و وو ر  
تةمردددد  ر   ىدددد  تقرددددرى ألدسر ادددد  ألدع ادددد  دمسوددددد  و و تدددد م   اهادددد  ىددددة  ألد    دددد  فدددد  تق  دددد  و 

ح دددددا إدغددددد س  وتعدددددسي  ر وفهددددد  تهددددسل إددددددا ت ررددددد  ر ، ل ع هددددد و  غدددد ض تقردددددرى ادددددسا ف عمر هددددد  
اددددد   ،فةصددددده  حرددددد  تعدددددس اهاددددد  تقردددددرى ألدسر اددددد   ألدعااارددددد و تادددددن ا ألاددددد ه  ألدسر اددددد  ألد ددددد  

ألددددددة  يسددددد عس  فددددد  ذددددددل المددددد  ألداة ادددددة  اددددد  و ر ددددداا ألداهددددد ا ألد ددددد  يام هددددد  ألدة داددددد   و رهددددد ز 
ىرلددددددددد   وألد قددددددددد     ألد ددددددددد  يعدددددددددسى  حددددددددداي تسدددددددددرر  ا فددددددددد  رو ع ي ددددددددد   ألداو ندددددددددالي ألداالحظددددددددد   

  عددددر  عمددددا المدددد  ألداة اددددة  إعودددد س  ريددددا ادددد  نددددالي ألدس ألادددد   ألد دددد  يقدددداا ههدددد  و  ،عاااردددد 
 ألة  ص ا.و ألد ل ع  و تقرراا دمهرل   ألدعااار  ا  حر  ألدل عمر  و 

                                                           

تودددددددا  ألد  ظدددددددرى ألدقاددددددد ئ  ألةاأل   فددددددد  ألدلمألئددددددد ، األ  ألماددددددد  دموة عددددددد  وألد  ددددددد  وألد از ددددددد ، ألدلمألئددددددد ،   دددددددسوق عاددددددد  ، -1
 .72، ر 2010

 .93ها    ا ار  ، ا    ا ه ، ر  -2
ألد ةقرقددددد   ألدة دا  رددددد    وىددددد  عةددددد  س عددددد  تةقرقددددد   تقددددداا ههددددد  دلددددد   ألد ةقرددددد  ت  دددددله  غ ف ددددد  ألدة داددددد   فددددد  ر  و دددددن  -3

 ة  ع ا  و  صم ألد ةقر  عما اس ئ  ا در .د ةقر  ف   ا ي  ذأل  اصم
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   ورددددد ألاج ألدسدددددمو ر د ددددد د  فددددد   المددددد  ألداة ادددددة  يسددددد ىى فددددد  تقردددددرى فع درددددد    ددددد و   و 
 .(1)ألدعااار  ة ل ز رىسألل ذأل  اصمة  وو ر  

  نتائج الرقابة اإلدارية لمجلس المحاسبة :  الثان المبحث 

ا أل ةددددد  ت لردددددة ارمأل رددددد  و  عدددددس اا  اددددد  المددددد  ألداة ادددددة  د   ه دددددا عمدددددا ألماددددداألي ألدعااارددددد  
ألد ددددددد  ارمأل رددددددد   ألدلا عددددددد   ألداةمرددددددد ، ت ددددددد ج ع هددددددد  الااعددددددد  اددددددد  ألد  ددددددد ئج ألةاأل  ددددددد  و ألدسودددددددد  

ألدهرلدددددد  ألد دددددد   وت ددددددا  فدددددد   ه يدددددد  رعادددددد ي ألدالمدددددد   اددددددةك س ألد قرددددددرى   ددددددأ  تسددددددرر  ألداصددددددمة  ر
ىددددددةأل ادددددد  و تقدددددد     و فهددددددة  ألد  دددددد ئج ألةاأل  دددددد  ياكدددددد  تصدددددد رله  إدددددددا تا ددددددر    ،تاددددددن ا أل ة هدددددد 

 را   ألداومم ألدث     ألداا ئ  ألدق  ا ر  ألمن ا. ،اال     ودا ف   ألداومم ألموي 

 التوصياتو المطلب األول : التقارير 

ي  تددددددم عدددددد  ألمهددددددغ ي ألد قرراردددددد  ألد دددددد  يقدددددداا ههدددددد  المدددددد  ألداة اددددددة  إدددددددا إعددددددسألا تق  دددددد  
ألد قررادددددددد   فدددددددد  الدددددددد ي عامردددددددد   ألد    دددددددد  ألد دددددددد  و ألد ا ددددددددر   و ي اددددددددا   اردددددددد  ألداالحظدددددددد   

 ى   و ا  هر  ىة  ألد ق     رال و  ،يا  اه 

 يم  حول المشروع  التمهيد  لقانون ضبط الميزانية :يالتقرير التق الفرع  االول 

يةادددددد  المدددددد  ألداة اددددددة  ا دددددد وب تق  دددددد  تقررادددددد  حدددددداي ألدا دددددد وب ألد اهرددددددس  دقدددددد  ا  
ت ادددددددما فراددددددد   عدددددددس إددددددددا ألدهرلددددددد  ألد  ددددددد  عر  ا فا ددددددد  و ضدددددددةر ألدارمأل رددددددد  ألددددددددة  تعدددددددس  ألدةكااددددددد  

ألد ق  دددددد  ألدددددددة  يةدددددد ي عمددددددا ألدة دادددددد   فدددددد  حردددددد  ي اددددددا   (2) ا دددددد وب ألدقدددددد  ا  ألدادددددد تةر  ددددددا 
قرددددددرى ألدالمددددد  دظدددددد ول ت لردددددة ألدارمأل ردددددد   لددددد  ألدا ددددددن ألددددددة  يعدددددد ض عمردددددا ا دددددد وب ألدقددددد  ا  ت

                                                           

، ر 2008 دددددد  س  زألق  ددددددا  ألدددددددسي  ، او  ألم هددددددمس ألدعمردددددد  دم    دددددد  فدددددد  اك فةدددددد  ألدلسدددددد ا، المدددددد  ألداة اددددددة ، ايسدددددداة   -1
08 . 
ألد  ددددددددددددددددد ئج ألدا  تةددددددددددددددددد  عددددددددددددددددد  تة  ددددددددددددددددد   ألدالمددددددددددددددددد ، اا ددددددددددددددددد  المددددددددددددددددد  ألداة ادددددددددددددددددة  ألدلمألئددددددددددددددددد  ، عمدددددددددددددددددا  أل دددددددددددددددددر  -2

www.comptes.org.dz  22 17، ا ع  09/05/9201ه    خ. 

http://www.comptes.org.dz/
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ألةاددددددد  سألا ألماثددددددد  دماددددددداأل ا ألدا درددددددد  ا فقددددددد  و ألدع اددددددد  دمسودددددددد  دسددددددد   عمدددددددا  دددددددعرس ألداو  قددددددد  
حرددددددددد  يسددددددددد   ددددددددد  ا  ضدددددددددةر ألدارمأل رددددددددد   ،(1) لدددددددددسوي ت لردددددددددة ألةع اددددددددد األ  ألداصدددددددددا  عمرهددددددددد  

كددددةأل عدددد  ألد  دددد ئج ألدةقرقردددد  و  ،علددددم وألدةسدددد   ألد  دددد ا  دمسدددد   ألدا دردددد  ادددداألس ها دددداا فدددد ئ  ر
 .   ئج تسرر  عامر ته و د  لرة ألدةس     ألد       د م    

ت اددددددد  ألدةكااددددددد  ألد ق  ددددددد  ألداقدددددددسا إدرهددددددد  اددددددد  وددددددد ل المددددددد  ألداة ادددددددة  إددددددددا ألدة داددددددد   
عسس  صددددددل  غردددددد  اة هدددددد س ادددددد  ر دددددد  اا  ادددددد   ددددددالحر ا ألدددددددة   ددددددس يكددددددا  تمقددددددا يددددددس ألداسدددددد 

عمردددددا ي سددددد ا دمة داددددد   ألدسددددده  و ألدارمأل رددددد  ألد ددددد  تومددددد  ههددددد  ألدةكااددددد  رو دا أل ةددددد  ألةاأل س ألدا درددددد  
ألد ددددد  يكدددددا   دددددس راالىددددد  اددددد   ألة  ا عرددددد و ألدا درددددد  و عمدددددا حسددددد  ت لردددددة ألدسر اددددد  ألة  صددددد اي  

تقرددددددرى  ددددددسوا ألدقدددددد أل أل  و نددددددالي  دددددداأل ر  ألدا دردددددد  ألد دددددد  يصدددددد اق عمرهدددددد  فدددددد  هسأليدددددد  كدددددد  ادددددد   
فهدددددةأل ألد ق  ددددد  ألد قرراددددد  دما ددددد وب ألد اهردددددس   (2)ألد ا رهددددد   ألد ددددد  يع ادددددسى  فددددد  ىدددددةأل ألةوددددد   و 

نددددالي ألدقرادددد    رلدددد  دملهدددداا ألد دددد  يةددددةده  ألدالمدددد  و دقدددد  ا  ضددددةر ألدارمأل ردددد  دددددا  لدددد  ألدلع دردددد  
 .(3)ألدس   ألدا در  ألداع ر  

 ف  ضبط الميزانية  التقرير المفصل  الفرع الثان   : 

 يس عا  الم  ألداة اة  ألد ق    ألدالص  ف  ح د ر  را ار ر  ىا   
 دددددد  ا  إذأل تددددددى ألد  ددددد  عددددد  و ددددد ئ    همدددددد  دما ددددد  ألدلمألئددددد  حسدددددم  الحالدددددة األولدددددى : ✓

تدددددسو  فردددددا و  ،ألدا  صددددد  عمدددددا ألد ق  ددددد  ألدالصددددد ألدعقارددددد   تصددددد ال ألد  دددددكرم  ألداسألودددددد  
ك تددددم ألداددددةر و ألداقدددد   و  دددد ى ألد ا ردددد  عمرددددا ادددد  ودددد ل  ئددددر  ألد  ددددكرم  و  اردددد  ألدا دددد ئ  

                                                           

المدددد  ألداة اددددة  فدددد  ألدلمألئدددد   هددددر  ألدوااحدددد   وألد  أل دددد  ،  ادددد د  ا  سدددد ر ،   اعدددد  ألدلمألئدددد ،  همقا   دددد  حردددد س، - 1
 .74، ر 2012

 .74، ر ا ه همقا     حر س، ا     - 2
 اددددد د  ا  سددددد ر ، ، كمرددددد  ألدةقددددداق  ،ألدعمرددددد  فدددد  الددددد ي ألدا درددددد  ألدع اددددد ألدا كدددددم ألدقددددد  ا   دهرلددددد   ألد    ددددد   اوألعدددد  علددددد ل، -3

 ..87، ر 2012-2011ه  عك ا  ،  اع  ياا  ه  نسس ألدلمألئ ، 
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ألدددددددة  يا هددددددا و   ادددددد   فقدددددد  ع   دددددد  ة ةدددددد   ألدالزادددددد  إدددددددا  ئددددددر  المدددددد  ألداة اددددددة  و 
 .(1)هسو   إدا ألد  ظ  ألدع ا  صس إح د ا عما ألدهرل   ألدقا ئر  ألدا  ص  

تددددى ألد  دددد  عدددد  ا  دلدددد   دقاألعددددس ألة اددددة ت فدددد  الدددد ي ألد سددددرر  إذأل  نيددددة :الحالددددة الثا ✓
-95ادددددد  ألمادددددد   91و 88ألدا دردددددد  حسددددددم ألدةدددددد ال  ألدا صددددددار عمرهدددددد  فدددددد  ادددددد اتر  و 

يددددددد ى تا رعدددددددا اددددددد   ،تصددددددد اق ألد  دددددددكرم  ألداسألودددددددد  ألدا  صددددددد  عمدددددددا تق  ددددددد  الصددددددد و  20
ك تددددددددم ألداددددددددةر  ددددددددى ي ادددددددد  إدددددددددا  ئددددددددر  المدددددددد  و ألداقدددددددد   و ودددددددد ل  ئددددددددر  ألد  ددددددددكرم  

ألداة اددددددة  ألدددددددة  يةرمددددددا هددددددسو   إدددددددا ألد دددددد ظ  ألدعدددددد ا ا فقدددددد   كدددددد  ألدع   دددددد  ألد دددددد  تثةددددددن 
وةرعدددددد  ألدا  دلددددددد  ألدا ت ةدددددد   صدددددددس إح د دددددددا عمددددددا غ فددددددد  ألة ادددددددة ت فدددددد  الددددددد ي تسدددددددرر  

 .(2)ألدا در  و ألدارمأل ر  

 التقرير السنو  : -(3

 ،ألد دددد  يسدددد عامه  المدددد  ألداة اددددة  فدددد    دددد وايعددددس ألد ق  دددد  ألدسدددد ا  ادددد  رىددددى ألداادددد ئ  
يع ةدددد  ادددد   هدددد  واددددرم  د اكددددر  ألدةكاادددد  ادددد  ألدا ددددال عدددد ا حقرقدددد  ألد قدددد ئ  ألد دددد  تقدددد   افهدددد

تل ايهدددد  فدددد  ت لرددددة ألدارمأل ردددد  و كددددةدل ألدعادددد  عمددددا تصددددةرةه  و  ،ر  دددد س ت لرددددة ألدارمأل ردددد  ألدعاااردددد 
  دددد  عر  ادددد  ألةوددددالب يع ةدددد  واددددرم  ى ادددد  د اكددددر  ألدهرلدددد  ألد اادددد   هدددد  رندددد ا فهددددو  ،ألداقةمدددد 

 .تقسي  اس اا راألئه و  صل  او    عما ألد   ت ألدا د  دمةكاا  

ألداالحظددددددد   ألد ددددددد  يددددددد ا و رياددددددد   اث  ددددددد  و رقددددددد  تم ددددددد  فرهددددددد   ارددددددد  ألداع ي ددددددد    اىدددددددو 
 ةدددددر  ىدددددةأل ألد ق  ددددد  رىدددددى و المددددد  ألداة ادددددة  ر دددددا ضددددد و   تا رههددددد  إددددددا  ئدددددر  ألدلاها  ددددد ، 

  عددددد  رهدددددغ ي تة  ددددد   المددددد  ألداة ادددددة  ا فقددددد  ألد قرراددددد   ألد   ادددددو ألداالحظددددد   و ألداع ي ددددد   
ألدااثمدددددددر  ألدقددددددد  ا رر  و كدددددددةدل  اوا ألداسددددددد ودر  و   د ا دددددددر   ألد ددددددد  يددددددد ا ر دددددددا يلدددددددم تقدددددددسياه  

 ألدسمو   ألدا ر  ألداع ر  ألدا تةو  هةدل.و 
                                                           

 .377-95، ألدا ااا ألد ئ ا    ى 45و 44ر ظ  ألدا اس  - 1
 ، ألدا ااا ألد ئ ا   لسا.46و 44ر ظ  ألدا اس  - 2
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 مئرددددددددد  فددددددددد  ألدل  دددددددددسس ألد ادددددددددار  دملاها  ددددددددد  ألدلمألئ  ددددددددد   وي  ددددددددد  ىدددددددددةأل ألد ق  ددددددددد  كمرددددددددد  ر
ت ادددد   سدددد   ادددد  ىددددةأل ألد ق  دددد  و   ادددد   ئددددر  ألدلاها  دددد  ألدسياق ألوردددد  ألد ددددعةر  ه دددد س عمددددا  دددد أل

 .(1)إدا ألدهرل  ألد    عر  

 غدددددددى و ددددددداا  ددددددد   ددددددد  ا   يددددددد   عمدددددددا إدمألارددددددد    ددددددد  ألد ق  ددددددد  ألدسددددددد ا  فددددددد  ألدل  دددددددسس 
ألدا عمدددددددد   المدددددددد   20-95ادددددددد  ألمادددددددد   16ىددددددددةأل ادددددددد   دددددددد س  ددددددددا  دددددددد  ألدادددددددد اس و ألد اددددددددار  
عمددددددا ر ددددددا  "يعددددددس المدددددد  ألداة اددددددة  تق  دددددد أل ادددددد ا   ي اددددددما ألدددددددا  ئددددددر  ألدلاها  دددددد   ألداة اددددددة 

و ةددددددر  ألد ق  دددددد  ألدسدددددد ا  ألداالحظدددددد   وألداع ي دددددد   وألد قررادددددد   ألد ئرسددددددر  ألد   ادددددد  عدددددد  رهددددددغ ي 
ألد ة  ددددد   المددددد  ألداة ادددددة ، ا فقددددد  ه ا دددددر   ألد ددددد  يددددد ا ر دددددا يلدددددم تقدددددسياه  وكدددددةدل  اوا 

   ألدا ددددددر  ألداع ردددددد  ألدا تةودددددد  دددددددةدل ، ي  دددددد  ىددددددةأل مددددددر  ألدقدددددد  ا ر  وألدسددددددمووألدااث ألداسدددددد ودر 
ألدسياق ألوردددددددددددددددد   كمردددددددددددددددد  رو  مئردددددددددددددددد  ألدل  ددددددددددددددددسس ألد اددددددددددددددددار  دملاها  دددددددددددددددد  ألدلمألئ  دددددددددددددددد  ألد ق  دددددددددددددددد 

إال ر  ادددددد  ألداالحددددددر ر ددددددا رندددددد    دددددد  دم ق  دددددد  ألدسدددددد ا  دالمدددددد  ألداة اددددددة   ،ألد ددددددعةر ......."
 ادددددد   دددددددى ي  دددددد  تق  دددددد  ادددددد ا  فدددددد  20يع دددددد  ر ددددددا ادددددد  يقدددددد     1997-1996كدددددد   دسدددددد    

 قدددددد  فدددددد  ألد ددددددل فر   سددددددةم عددددددسا و رهددددددةأل ياكدددددد  ألدقدددددداي ى دددددد   تلدددددد وزأل  و  ،ألدل  ددددددسس ألد اددددددار 
  رهةأل ي عة  عما ألدااألو ر  اع ف  اة ا  تا.و  ،ألةعال  ع  تق     

ادددددد دل  ألدددددددةك  ادددددد  ألدقدددددد  ا  16ياكدددددد  ألدقدددددداي ر ددددددا يا ددددددس فدددددد ألغ  دددددد  ا    غددددددى ر  ألدادددددد اس 
 صدددددن عمددددددا   دددددد   فددددد  ألدل  ددددددسس ألد اددددددار  ألال ر دددددا ادددددد  االحددددددر عدددددسا و دددددداا  ددددددمألس 20 -95

   ألس ا  دل  عسا     تق    ألدس ا  ف  ألدل  سس ألد اار  .

يقدددددداا  ددددددا ألدددددددسو  ألدددددددة  و ادددددد  ى  دددددددل  الحددددددر ر  ألدسددددددمو   ألدعمردددددد  دددددددى تعودددددد  ألمىاردددددد  و 
ألد  دددددد  عدددددد  و ذدددددددل ادددددد  نددددددالي إ ددددددسأل  ألد قدددددد     ألد   هردددددد  و المدددددد  ألداة اددددددة  فدددددد     ه ددددددا 

فددددد  اددددد  ألدسدددددمو     ادددددن ه هادددددر  او  المددددد   ،ىدددددس  ألماددددداألي ألدعااارددددد و ألدلسددددد ا و ألد لددددد وزأل  
                                                           

، تدددددددد   خ www.comptes.org.dzلمدددددددد  ألداة اددددددددة  ألدلمألئدددددددد  ، ألد  دددددددد ئج ألدا  تةدددددددد  عدددددددد  رهددددددددغ ي ألدالمدددددددد ، اا دددددددد  ا -1
 .39 18عما ألدس ع   08/03/2017ألةوالب 
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م دددددا ر دددددةو او   ،عدددددسا إعو ئدددددا ألدصدددددالحر   ألد ددددد  تسددددده  ددددددا اها ددددداو ألداة اددددة  فددددد     ه دددددا 
تسدددددددمراا إددددددددا  ئدددددددر  ألدلاها  ددددددد   اع دددددددا و ق  ددددددد  ألدسددددددد ا  إعدددددددسألا ألد  االمددددددد  ألداة ادددددددة  ىددددددد

ألد ا دددددر   ألد ددددد  و ألدلسددددد ا ألددددددة  يلصدددددو ع دددددا و ر دددددةو إعدددددسألا ألد ق  ددددد  ألدسددددد ا  إ ددددد ألس  وتر ددددد  
 يقاا هه  ال ت سى   ة ة    .

فددددد  ألدل ألئدددددس ألدرااردددد  ألدلمألئ  ددددد  حدددداي تقددددد     المددددد   د دددد  ع دددددس ألةوددددالب عمدددددا اقدددد ال 
د ددددد  ال  ،ك ددددد  عددددد  ألد ةدددددةي  ألد ىردددددم دألاددددداألي ألدعااارددددد فددددد  ألداة ادددددة   الحدددددر او   ألد ةرددددد  

 ويا دددددددس تا رددددددد  عقارددددددد   عمدددددددا ألمهددددددد  ر ألداددددددد ت ةر  دألنوددددددد س اددددددداألس رهددددددد  ر عددددددد اير  ر
 ألمه  ر ألدةي  ي اعا  د      الم  ألداة اة .

حردددددد  ر ددددددا ك دددددد  ادددددد ن أل تق  دددددد  دالمدددددد  ألداة اددددددة  عدددددد  ألدو  قدددددد  ألد دددددد  اددددددر   ههدددددد  
حردددد  ك دددد  ألد ق  دددد  ألدددددة  حدددداي  ،2014سوددددد  دسدددد   حكاادددد  عةددددس ألدا دددددل اددددالي دارمأل ردددد  ألد

إددددددا ألدة داددددد   عددددد  ضدددددر ب امرددددد  أل  ألددددددسوال أل  اددددد  اسددددد ةق   ألدسودددددد  ددددددسا   ددددد ي ألمعاددددد ي 
فاددددال عدددد  تلدددد وزأل    دلامدددد  فدددد  إ لدددد ق ألدارمأل ردددد  وو دددداا  ،تلدددد   فدددد  هددددك  تهدددد   ضدددد  ة و 

 تقصر  ف  راألس ألدعسيس ا  ألدازأل أل .

ألدهدددددس  دألاددددداألي و ألداة ادددددة  عددددد  ألدلسددددد ا المددددد  اددددد  هدددددر  ألد سدددددم ألد ددددد  كسددددد  ع هددددد  و 
امردددددد   اوال  ادددددد  ألدادددددد ألئم  110عدددددد  علددددددم ألدةكاادددددد  ألدلمألئ  دددددد  فدددددد  تةصددددددر  ادددددد  يقدددددد    

 .(1) 2016ألد   ظمن اة  ته   ض  ة  ه ه ي  ألدع ا 

إ ادددددد  و كددددددةدل حسددددددم تق  دددددد  المدددددد  ألداة اددددددة  ر  تقصددددددر  دددددددى ي ددددددا  فقددددددر ألدادددددد ألئم 
 عدددددددسا  ت أل عدددددددن اددددددد   ، ةددددددد  اددددددد  ر  % 8،52إ  لددددددد ض فددددددد  ألد ةصدددددددر  ألدلا كددددددد   ةدددددددسوا 

 .2014امر   اي    ف  ا    3إدا  2013امر   اي    ا    404

                                                           

حاددددددددددمس كةدددددددددد ي،  تق  دددددددددد  المدددددددددد  ألداة اددددددددددة  يك دددددددددد  فسدددددددددد األ حكااردددددددددد ،    ددددددددددسس ألدع ردددددددددد  ألدلسيددددددددددس، حدددددددددد   ه دددددددددد   خ  -1
 .06 20عما ألدس ع   08/03/9201ه    خ  ،www.alaraby.co.uk، عما اا   02/12/2016

http://www.alaraby.co.uk/
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فدددددد  الدددددد ي ألة لدددددد ق ألدعدددددد ا عددددددسا المدددددد  ألداة اددددددة  ألدلمألئدددددد    عددددددس ا أل ع ددددددا دةصددددددرم  و 
ركثددددد  اددددد  ا ئددددد  نددددد ق دمقددددد  ا  فددددد  الددددد ي تةا ددددد  ألة  و عددددد   اددددد   2014دةكااددددد  دسددددد   أل

إا  دددددهس عمدددددا ذددددددل فددددد  إحدددددسا فقددددد أل  ألد ق  ددددد  دالمددددد  ألداة ادددددة  ألداقدددددسا  ،ألد م  ددددد  ألدع اددددد 
 90ا ددددا إدددددا    ددددسس ألدع ردددد  ألدلسيددددس    ددددا " تددددى تةا دددد  ادددد  يعدددد اي ا ئدددد  امردددد   اي دددد     سدددد   

دصدددددددد دو  ئ اددددددد  ألدةكاادددددددد  او  تقددددددددسيى ريدددددددد   2014 امردددددددا  اوال   فدددددددد  ألد أل دددددددد  اددددددد   ددددددددافاة 
  .و  ئ "

ألد عدددددس  عمدددددا ألدقددددد  ا  ع دددددس ىدددددةأل ألدةدددددس حسدددددم ألدا اسددددد  ألدا درددددد  و ددددددى ت ا ددددد  ألد  و ددددد   
ألدلا عددددددددد   و ألداكملددددددددد  وفددددددددد  ألدساددددددددد ا  ألدلمألئددددددددد   ه    ددددددددد  عمدددددددددا ألماددددددددداألي ألدعااارددددددددد  دمسودددددددددد  

حر  حادددددد  ألد ق  دددددد  ألدددددددة   دددددد س  ددددددا المدددددد  ألداة اددددددة  تةددددددن ،ألدا ألفدددددد  ألدعاااردددددد و ألة مراردددددد  
  ألة  صدددددددد اي  دادددددددد  " ر ددددددددا عددددددددسا تسددددددددسيس ألدا اسدددددددد  2014ع دددددددداأل  " تق  دددددددد  تسددددددددا   ارمأل ردددددددد  

 %حرددددد  ددددددى ي عدددددس حلدددددى ألد عدددددا    ،ع ددددد س امرددددد  أل  اوال  اددددد  ألدقددددد وض ألة  صددددد اي يقددددد    
1،4.1  

ألدقدددددداي ر ددددددا تقدددددد     المدددددد  ألداة اددددددة  ألدسددددد ا    فعددددددن ألدسدددددد    عدددددد  ألد ثردددددد  ادددددد   ياكددددد 
ألداأل دددد  ن  دددد  ألدثغدددد أل  ألدا دردددد  ألد دددد  دددددى يلددددس ألدالمدددد  دهدددد  ر دددد  عمددددا ر ض و ألد قدددد ت ألدسددددااألس 

   دازأل أل .ف  ارمأل ر  ألد لهرم ألد     

  ادددددما إددددددا  ئدددددر  ألدلاها  ددددد  حرددددد  و المددددد  ألداة ادددددة    عدددددسألا ألد ق  ددددد  ألدسددددد ا  يقددددداا 
ألداا ددددددااس دددددددسا المدددددد  ألداة اددددددة  ألدددددددة  ي رادددددده   ،ألد قدددددد    و   عددددددسألا  دل دددددد  ألدةدددددد ألاج ت دددددد  

 كمددددد  كددددد  و  ، سددددد عس  اك دددددم ألداقددددد     ألدعددددد امر  ألددددددة  يةمددددد  عدددددساىى  ال ددددد و  ئدددددر  ألدالمددددد  
ادددددد  ألدا ادددددداا ألد ئ ادددددد   07وألحددددددس ادددددد هى ه ةاددددددر  ا دددددد     ألد قدددددد     ألدددددددة  حددددددساته  ألدادددددد اس 

ر د ددددد د  يةدددددسر ألداقددددد   ألدعددددد ا ألداع ددددد    عدددددسألا و  ،اددددد  هر هددددد  ا ددددد وب ألد ق  ددددد  ألدسددددد ا   95-377
                                                           

   سس ألد  وق  ألدراا  ه    خ  ،ااأليالم  ألداة اة  يكم  دل   ن     ا أل ة    ل ألداز ألس  دال   دعا   اار س ، - 1
 11.16عما ا ع   www.echoroukonline.com عما  أل و   08/04/9201

http://www.echoroukonline.com/
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تقرراهددددد   ا ددددد  ك  ألداس  ددددد     عمدددددا اسددددد اا كددددد  و االحظددددد   و ىدددددةأل ألد ق  ددددد    دددددك  اع ي ددددد   
 .(1)غ ف  

ألداالحظدددددد   و رعددددددسى  ي ادددددد   ئددددددر  ألدغ فدددددد  إدددددددا ألداقدددددد   ألدعدددددد ا ألدا دددددد     داع ي دددددد   و 
ألدق همدددد  ددددد ا أل  فدددد  ألد ق  دددد  ألدسدددد ا  ادددد  و ألد قررادددد   ألدا  تةدددد  عدددد  رعادددد ي المدددد  ألداة اددددة  و 

دهدددددة  ألدمل ددددد  و ، (2)ألد قددددد     ألد ددددد  تعكددددد  عمدددددا ا ألاددددد ه  و ر ددددد  ع ضددددده  عمدددددا دل ددددد  ألدةددددد ألاج 
ألددددددد ر  و إعالاهددددد  دمة داددددد   و او  ىددددد ا فددددد  تصدددددلر  كدددددد  ألدلاأل دددددم ألداهاددددد  ألد ددددد  يلددددددم   ددددد ى  

ااثمددددددددر  و    ادددددددد ي اددددددددةك س إا أل  إدددددددددا ألداسدددددددد ودر  ألدعدددددددد ا درقدددددددداا  ئددددددددر  المدددددددد  ألداة اددددددددة  
ألدا دددددر  ألداع رددددد   صدددددس تاكرددددد هى اددددد  ألة   ددددد  كاددددد  و ا تمدددددل و ألدسدددددمو   ألد ئ ادددددر  و ألد ددددد عرر  

 .(3)ألداةك أل  ضا  ر   يةسا  ألدالم  ال يق  ع  هه 

ب ألد ق  دددددد  ألدسدددددد ا  عمددددددا ر   هدددددد س ألداددددددسس ألداةددددددساس يقدددددداا ألداقدددددد   ألدعدددددد ا   عددددددسألا ا دددددد و و 
ع ضدددددددددا دماصددددددددد ا   اددددددددد  وددددددددد ل دل ددددددددد  ألدةددددددددد ألاج و ضددددددددداس ألم ارددددددددد  ألد ددددددددد  تةصددددددددد  عمرهددددددددد  

 .(4)ألد ق    و 

 دددددس و  ،(5)فددددد   ىدددددةأل ألد ق  ددددد  ال ي دددددك  إال  دددددمس اددددد  رهدددددغ ي المددددد  ألداة ادددددة   ،ر د ددددد د و 
ألدا عمدددددد   80/05و ا ذكدددددد  ألد ق  دددددد  ألدسدددددد ا  دالمدددددد  ألداة اددددددة  موي ادددددد س فدددددد  ألدقدددددد  ا    ددددددى 

إع ةددددددد    ألدا ددددددد ب كدددددددأاألس و  اا  اددددددد  وظرلددددددد  ألد    ددددددد  ألدا درددددددد  اددددددد  وددددددد ل المددددددد  ألداة ادددددددة  
 .(6)ألدا اس   ألةه  ألكر  و ةوالب  ئر  ألدلاها      د   ت ألدا د  دمهرل   ألدعااار  

                                                           

 .88اوألع  عل ل، ألدا    ألدس ه ، ر  - 1
 ألداةسا دم ظ ا ألدسألنم  دالم  ألداة اة . 377-95ا  ألدا ااا ألد ئ ا   64ألدا اس  - 2
 .88اوألع  عل ل، ألدا    ألدس ه ، ر  - 3
 .145رالا   األ ، ألدا    ألدس ه ، ر  - 4
 .67همقا     حر س، ألدا    ألدس ه ، ر  - 5
ألدا عمددددددد   اا  اددددددد  وظرلددددددد  ألد    ددددددد  ألدا درددددددد  اددددددد   1980اددددددد     01ألداددددددد    فددددددد   05-80اددددددد  ألدقددددددد  ا   56ألداددددددد اس  -6

 و ل الم  ألداة اة .
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       الم  ألداة اة  ألع ا اى  آدر         ت  ل    دمألا ألدسوألئ  در   ألدلسيسس ألدألا* وا  
ألدازأل    ه وةر  ألد ا ر   وألداالحظ   ألد   ت اا ه  تق      ألدس ا   ألدا عمق   كرلر     ل 

حر  ار ى إ   س دل   ا أل ة  ت  ل  ههة  ألداها   ،وألد سألهر  وااس تسر  ألدارمأل ر   ،ألدا ي ألدع ا
 (1) .ا عما ألداها  ألد   هر ةضل س  ل  ألةدمأل

  قس   ألح  علم ألةاأل س ألدا  ة  ف  تاز   روا  نالي تق     الم  ألداة اة  ألدة   
إ   س دل    ، تى  وااأل ه  ألدغ  وألد ةا  ض ألئةه  ن    ا  ي عم    دا  ة  عما ألماال

إدره  ىة    ل   ا أل ة  ت لرة تا ر   الم  ألداة اة  ا  و ل ألدا اس   ألد   و هن ت
ا  عامر  هسألي  ىة  ألدمل   ألد   ا   .سر   ألماألس ألد   ه  دهة  ألدهرل ألد ا ر   ف  نواس د ة

ألد   و هن إدره   س   وألدهرل   وألدسوألئ  ألدازأل   ،ا   ق  إدا ألدا ا 2018 ا  ألدس   ألداقةم 
ألد   هر    ل ألدهر وموي ا س ا ة إ   س ىة   ألد ا ر   دا   ع  اسا توةرقه  دهة  ألد ا ر  ،

تل و   تو ر حسم ألد ص  ة     ئرسه  عما ،ى  ااس تسرر  ألدا ي ألدع األد   تلاو  ف  تق     
رم عما ألدله ز عي  ك  ن ىة  ألدهرل  ترعما  قر  ألدس األ  ألدا ضر   ،ألدةكاا  وتل عمه 
  ألدةكاا   قمن ر الم  ألداة اة كس  ئر  رحر   االحظ  ا   وراألد  لرة  عسا تل 

داو دة هى از   ألموي هسو   ي ألا  ألداز ألس ح  ألا تا ر   الم  ألداة اة   عمن ألدالتعمرا   
 ئر   و  ي ،االحر  و اا ألدعلم ف  ألدو     ألدة    ألدوا   .(2) ا ألع س االحظ   ألدالم  

غ ف   17 ب ع ا اس ق  ا در  دمالم  ألداة اة  ت ل 50و   ضر  150  رالم  ألداة اة  
 700عامر     هر  ا ا   ا  هر ه  عامر   ا أل ع  دةس      1.000   هر  ال يكل  ة  ألس 

 . (3)ا اس  وىرل  عامر     هر  دم سرر  وى  ألدعا در   ألد   ت ك  اااا  ألد ق    ألدس ا  

                                                           

   دعا   اار س ، ا    ا ه  -7
 ا ه .بالعمر  سميرة مرجع   2
تصددددددددد  و عةدددددددددس ألدقددددددددد ا  هددددددددد  اعددددددددد ول،  ئدددددددددر  المددددددددد  ألداة ادددددددددة  ألدلمألئددددددددد  ،    دددددددددسس ألد ددددددددد وق ألدرددددددددداا ، ه ددددددددد   خ  -3

 54 10عما ألدس ع    www.echoroukonline.comعما   أل ر  08/04/9201

http://www.echoroukonline.com/
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األئا ألد   ه  ا  نالي ر  الم  ألداة اة  يعا    ىسأل عما تةسر  را  ياك   ادا 
دل   ت  ل   ا أل ة  ت لرة تا ر تا دلار  ألدسوألئ  ألدازأل    وألدا اس   وكةدل  اة ود ا إ   س

و م   إدا ا حم      ما ه  ا  يةس  ا  هل فر  ألدسود  وحكا  ،ض و س     تق      دملاها 
  ع ة    اقر ا  واعر  أل د قا ى ألدةكاا    ر ةو     تق    ألدس ا  دالم  ألداة اة  ض و  

 .  ون    دمق  ا  أل ا  ألدةكااعسا      يع ة   اع  ا  تقصر  ف ،دمسود 

ف   الم  ألداة اة  وذدل ا  نالي وظرل اا   الحر    2016وا  اا ا  حر  
  ألدة دا   إدا د   ا  ألداز   ألموي وكةأل  ئر  غ ف  ا ي  س   ا اإعسألا ألد قا ى ألدس ا  وإ  

 . ئر  ألدلاها   

 المطلب الثان : الوسائل القانونية األخرى 

إ  ألدادددددددةك أل  ألد ددددددد  يصدددددددس ى  المددددددد  ألداة ادددددددة  د ددددددد  يقدددددددرى ألمعاددددددد ي ال ياكددددددد  دهددددددد  
ر  ددددد س عامرددددد   ألدا أل ةددددد   ألد ددددد  يا  اددددده  ىدددددةأل  إك  دددددلن واع دلددددد  ا  دلددددد   وو ددددد ئ  و دددددس  ر

 ى   و ا ئ     ا ر  رن ا ركث  فع در  و ر  د  تق ا  إا عا ي و ألدالم  

 رسالة رئيس الفرقة :الفرع االول  : 

ألداصدددددد دو ألد دددددد  ناددددددعن دم    دددددد  و ألدهرلدددددد   و ياددددددوم  ههدددددد   ئددددددر  ألدغ فدددددد  ألدا  صدددددد   
ألد سدددددددددرر  و    لاأل دددددددددم ألد  ظدددددددددرى ا دددددددددر    د لددددددددد وض ألدا عمقدددددددددألد وكدددددددددةدل ادددددددددمو ته  ألدسدددددددددمار  رو 

ىددددددةأل  غدددددد ض و أاال  تمددددددل ألدهرلدددددد    دددددد وألد دددددد  تمةدددددد  ضدددددد  أل   د م  دددددد  ألدعاااردددددد  رو ألدددددددسألنم  
 إت  ذ ألد سألهر  ألدالزا  د صةرو ألداض .
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ىددددددةأل ألد دددددداب ادددددد  ألد ادددددد ئ  موي ادددددد س  ل  سدددددد  فدددددد  الدددددد ي ألد    دددددد   دقددددددس ظهدددددد  إادددددد عا يو 
 ددددددى تاادددددد  إادددددد عا ده  د  ددددددا  ألدالدددددد ال  ألمندددددد ا ادددددد   ،عمددددددا ىرلدددددد   ألداددددددا   ألة  ادددددد ع 

 .(1)  أ  ألدقا ي  ذأل  ألمىار  ألدةسرو   ،   ت ألةاأل س ألدعااار 
فقدددددس حدددددسا إاددددد عا ده    دددددك  عددددد ا فددددد  حددددد ال  و ددددداب ا  دلددددد    ،راددددد  ألدا ددددد ب ألدلمألئددددد   

  د م  دددددد  ألدعاااردددددد   صددددددس إت دددددد ذ ألة دددددد ألسأل  ألدالزادددددد  ألد دددددد  يق اددددددره  ألد سددددددرر   ألتمةدددددد  ضدددددد   
 .(2)ألدسمرى دألااألي ألدعااار  

ألدا ألفدددددد   وألدلا عدددددد   ألداةمردددددد  ر وفدددددد  حدددددد ال  حردددددد زس اةدددددد د  ا دردددددد  اسدددددد ةق  دمسوددددددد  رو 
ألة ددددددد ألسأل  ألدق  ا رددددددد    قصدددددددس إت ددددددد ذ ،اع دددددددا ر  وألدع اددددددد  اددددددد  وددددددد ل رهددددددد  ر وةرعردددددددر  ر

 .(3)ألدا  اة  الا    عه  

 المذكرة اإلستعجالية الفرع الثان  : 

تع ةدددددددددد  ألداددددددددددةك أل  ألةادددددددددد عل در  ادددددددددد  رودددددددددددا اظدددددددددد ى  اا  ادددددددددد  المدددددددددد  ألداة اددددددددددة  
دقدددددددس عددددددد ل المددددددد  ألداة ادددددددة  ألدل  سددددددد  فددددددد  هسأليددددددد  و  ،ةن ص  ددددددد تا ألةاأل  ددددددد  فددددددد  ف  سددددددد 
 دددددددعار   فددددددد  ألدةصددددددداي عمدددددددا ألم ارددددددد  ألدالزاددددددد  اددددددد   ،إاددددددد عا دا دمادددددددةك أل  ألةاددددددد عل در 

  commission des réfèresااددد  راا إددددا إ  ددد س دل ددد  ا  صددد    ،ألدددداز ألس ألداع ردددر 
دم  سددددددر  هددددددر  المدددددد   ،1911ادددددد    13ىددددددةأل  اا ددددددم ا ادددددداا و عمددددددا اسدددددد اا وزأل س ألدا دردددددد  

ا  مددددددد  ألددددددددازأل أل   لددددددد ض ألدةصددددددداي عمدددددددا ألة   ددددددد   ألداومارددددددد  فددددددد  ر ددددددد  ال و ألداة ادددددددة  
   .(4)ي عسا ر رع  رهه 

                                                           

1- Martinez Jean Claude, et Pierre Di Malt   Droit Budgétaire, paris France   édition 
L.I.T.E 1999, page 875. 

 .20-95، ألما    ى 24ر ظ  ألدا اس  - 2
 .20-95  ى  ، ألما 25ر ظ  ألدا اس  - 3

4 Martinez -Jean Claude, et Pierre Di Malt ، op.cit.page875 
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 ،377-95 ادددددددد  ا ادددددددداا 47 صددددددددن ألدلقدددددددد س ألدث دثدددددددد  دمادددددددد اس  ،رادددددددد  ألدقدددددددد  ا  ألدلمألئدددددددد   
عمددددددا إادددددد عا ي ىددددددةأل ألة ددددددد ألس ألداسدددددد عل  فدددددد   لدددددد  ألدةددددددد ال  ألد دددددد  تسدددددد عا  فرهدددددد  ادددددددةك س 

ر  اددددددةك س  ئددددددر   األدلدددددد ق ألداا دددددداا هر هادددددد  ىددددددو  ،ادددددد  ق ألد دددددد  رهدددددد    إدرهدددددد  و  ، ئددددددر  ألدغ فدددددد 
ألدا ددددددر   ويا ههدددددد  اة هدددددد س إدددددددا ألداصددددددمة  ألداع ردددددد  ادددددد  إعددددددالا ألدسددددددمو   ألدسددددددمار  رألدغ فدددددد  

هر ادددددد  ألداددددددةك س ألةادددددد عل در  ت  سدددددد  رىاردددددد  ركثدددددد  ادددددد  ألمودددددددا فهدددددد  تا دددددد  ادددددد  ودددددد ل  ،دهدددددد 
ددددددر  إددددددا ألدهرلددددد   ألد ددددد  نادددددعن و تا دددددا اة هددددد س إددددددا ألدددددداز ألس ألداع ردددددر  و  ئدددددر  ألدالمددددد  

 .(1)دم      

 المذكرة المبدئية : -(3

راا ةهدددددددددد  يقدددددددددداا  ئددددددددددر  المدددددددددد  ألداة اددددددددددة   دددددددددد والب ألدسددددددددددمو  ألداع ردددددددددد    د قدددددددددد ئ  و 
ا أل ةددددددددد  راددددددددداألي و تقدددددددددسي  و تسدددددددددرر  و ألداسدددددددددلم  فددددددددد  ألد صدددددددددار ألدا عمقددددددددد    ددددددددد وت إاددددددددد عا ي 

 .(2)ألداص دو ألدعااار  ألد  ضع  د   ه ا و ألدهرل   
تدددددسعرى تهدددددسل ىدددددة  ألد ا رهددددد   إددددددا و  قدددددسا دهددددد  ألد ا دددددر   ألد ددددد  ي ألىددددد  ا  ادددددة  ددددددةدل و 

ألداددددد     د م  ددددد  و اك فةددددد  كددددد  رهدددددك ي ألدغددددد  و ألمادددددال  ألدعااارددددد  و حا يددددد  ألماددددداألي  درددددد  آ
  عددددددددر  عمددددددددا ألدسددددددددمو   ألداع ردددددددد  إفدددددددد اس المدددددددد  ألداة اددددددددة    د  دددددددد ئج ألد دددددددد  و  .(3)ألدعاااردددددددد  

 .(4)ت صصه  داةك ألتا ألداةسئر  

 

 
 

                                                           

 .142رالا   األ ، ا    ا ه ، ر  - 1
 .166ه  األوا إه ألىرى، ا    ا ه ، ر  - 2
 ألدا عم   الم  ألداة اة . 02-10ألداعسي وألدا اى   ما   20-95ا  ألما   26ألدا اس  - 3
 ألداةسا دم ظ ا ألدسألنم  دالم  ألداة اة . 377-95ا  ألدا ااا ألد ئ ا    ى  48ألدا اس  - 4
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 خالصة الفصل األول :

حاد ددددد  اددددد  ندددددالي ىدددددةأل ألدلصددددد  ا ألاددددد  ألد    ددددد  ألةاأل  ددددد  دالمددددد  ألداة ادددددة  ألدلمألئددددد    عمدددددا 
ارمأل رددددد  ألدسودددددد ، حرددددد  تعدددددس ألد    ددددد  ألةاأل  ددددد  اددددد  هدددددر  رىدددددى ألداظددددد ئ  ألةاأل  ددددد  ألد ددددد  ت ودددددا  
عمدددددددا  ردددددددد   وتصددددددددةرو رعادددددددد ي ألداسدددددددد عسي  وألدا ؤوادددددددر  دغدددددددد ض ألد أكددددددددس ادددددددد  ر  رىددددددددسألل 

رددددد  يسددددد ىى فددددد  إودددددد   ىدددددة  ألد    ددددد  فددددد  تعم ددددددم وألد ودددددر ألدا اددددداا   دددددس تةققدددددن و لددددددة   ة
ألدا  يدددددددد  ادددددددد  ا  مدددددددد  رهددددددددك ي ألدغدددددددد  وألداا  ادددددددد   ألدغردددددددد  ألدق  ا ردددددددد  ألد دددددددد  تمةدددددددد  ضدددددددد  أل 
 ددددد ماال  ألدعااارددددد  وت دددددا  ىدددددة  ألدا  يددددد  هاألادددددو  واددددد ئ  ووددددد ق دم    ددددد  وىددددد      ددددد  عمدددددا 

مددددد   اعرددددد  ألد سدددددرر  و    ددددد  ألد قردددددرى، حرددددد  ت لمدددددا اددددد  ندددددالي ىدددددةأل ألالن صددددد ر ألةاأل   دال
 ألداة اة  

فدددددد  وةرعدددددد  ألدعال دددددد  ألدق ئادددددد  هددددددر  المدددددد  ألداة اددددددة  ادددددد   هدددددد  و ئ ادددددد  ألدلاها  دددددد  
وألدةكااددددددد  وألدة داددددددد   اددددددد   هددددددد  رنددددددد ا وادددددددسا حدددددددسواى  وضددددددداأل وه  وت اثددددددد  وةرعددددددد  ىدددددددة  
ألدعال ددددددد  فدددددددد  إعددددددددسألا المددددددد  ألداة اددددددددة  فدددددددد  تق  دددددددد   ألدسددددددد ا  وتسددددددددمراا ددددددددد ئر  ألدلاها  دددددددد  

  وألدلسددددددد ا وألدهدددددددس  دألاددددددداألي ودمة داددددددد  ، حرددددددد  ر  ىدددددددةأل ألد ق  ددددددد  يك ددددددد  عدددددددسس رهدددددددك ي ألدغددددددد
 ألدعااار . 

د دددددد  ادددددد  ألداالحددددددر ادددددد  ىددددددة  ألد    دددددد  ألةاأل  دددددد  ألدلعمردددددد  ر هدددددد  ت  دددددد  عددددددسس تلدددددد وزأل  
د دددد  تةقددددا ىددددة      دددد  حةدددد أل عمددددا ألدددددا ق د ق  دددد   وفسدددد ا ادددد د  يك دددد  ع ددددا المدددد  ألداة اددددة ،

ادددددد ا  دالمدددددد  ألداة اددددددة  حردددددد  ر  ألمهدددددد  ر ألدا سددددددةةر  فدددددد  فسدددددد ا ألدادددددد د  دددددددى ي اددددددعاأل 
دعقاردددددد    اعردددددد   دددددد ألس ىددددددةأل ألدلسدددددد ا حردددددد  ر  ألد    دددددد  ألةاأل  دددددد  تةقددددددا الدددددد ا إ دددددد ألس  وتر دددددد  

 هددددددد ئ  دالمددددددد  ألداة ادددددددة ، يقددددددداا اددددددد  نالددددددددا  ددددددد   ألس تةقرددددددد  وتةادددددددر  وإعدددددددسألا ألد ق  ددددددد  ألد
 وتسمراا د ئر  ألدلاها    وألدة دا  .
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و اكددددددد  ألدقددددددداي ر دددددددا ح دددددددا ت لسدددددددس رىارددددددد  واو  المددددددد  ألداة ادددددددة  فددددددد  ألد ددددددد  عددددددد  
ألد لددددد وزأل  غرددددد  ألدق  ا رددددد  الهدددددس اددددد  إعو ئدددددا وا ةدددددا ألدةلرددددد  د قددددد      ألدصددددد ا س ع دددددا وإع ةددددد    

رددددد    قدددداس ألمحكددددد ا ألدقادددد ئر  حرددددد  ر هددددد   دددد ا س عددددد  ىرلدددد  هدددددةا  اددددد ئر  وتوةردددد  كددددد  ألدعقا 
وألدلدددددمألسأل  فددددد  حددددد  ألدا ددددد دلر  وفددددد ض إدمألارددددد  ألد وةرددددد  ألد ا دددددر   ألدصددددد ا س عددددد  المددددد  

 ألداة اة .

 



 
 

 نيالفصل الثا
لمجلس  ةالقضائي الرقابة

 المحاسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 

باعتباره  هيئة عمومية ذات ، كرس المشرع الجزائري الطبيعة القضائية لمجلس المحاسبة
يتمتع بكامل االستقاللية  التالي فهوبخاصة بحكم القانون و  أو هيئة قضائية وفه ،طابع قضائي

المهمة األساسية  متمثل في الرقابة القضائية ويعتبر االختصاص القضائي  ،أداء مهمته في
التي يؤديها مجلس على كافة المصالح  والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية المنصوص 

 .في القانون عليها 
وذلك من خالل الختصاص القضائي لمجلس المحاسبة وسوف يتم تسليط الضوء على ا 

واآلمرين  العموميينالقضائية لمجلس المحاسبة على حسابات المحاسبين تطرق إلى الرقابة ال
 .في مجال تسيير ميزانية الدولة االنضباط) المبحث الثاني ( رقابة و) المبحث األول( بالصرف

 .بالصرف واآلمرين العموميينالرقابة القضائية على حسابات المحاسبين  أنواع:األولالمبحث 

وذلك من خالل الرقابة القضائية في  ،القضائي هالمحاسبة  يمارس اختصاصمجلس إن 
 ،محاسبين الفعليينالومراجعتها والرقابة على  ،العموميينمجال تقديم حسابات المحاسبين 

 واآلمرين العموميينتالي سوف يتم تناول الرقابة القضائية على حسابات المحاسبين الوب
      بالصرف اآلمرينو   العموميينبالصرف من خالل التعرض إلى تقديم  حسابات المحاسبين  

 .مطلب الثاني(المطلب األول ( ثم إلى الرقابة على تقديم الحسابات ونتائجها ) ال) 
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 تقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة مطلب األول : ال

حسابه للتسيير لدى كتابة الضبط لمجلس  إيداعيجب على كل محاسب عمومي  
كما يتعين  ،االقتضاء دعن مجلسالمحاسبة واالحتفاظ بكل وثائق الثبوتية التي يطلبها منه ال

حيث  .(1)حساباتهم اإلدارية بنفس الشكل إيداعبالصرف التابعين للهيئات العمومية  اآلمرينعلى 
 اآلمرينيجب على :" (2)على أنه 96/56رسوم التنفيذي رقم تنص المادة الثانية من الم

 الدولة والجماعاتالعموميين التابعين لمصالح  حاسبينوالثانويين وعلى الم يينالرئيسبالصرف 
دعوا و ن يألقواعد المحاسبة العمومية خاضعة لالمؤسسات والهيئات العمومية ا مختلفو  اإلقليمية
من السنة و ) ثالثين ( يولي  30مجلس المحاسبة في أجل أقصاه  طلدى كتابة ضب حساباتهم

 .الموالية للميزانية المقفلة "

صرف الب مرواآلويتم تقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة من قبل المحاسب العمومي 
لزم المحاسب العمومي بتقديم حسابه لدى كتابة ضبط مجلس حيث أ ،(3)مع نهاية كل سنة مالية

بالصرف بضرورة تقديم حساباتهم اإلدارية إلى مجلس المحاسبة وذلك  اآلمرينو ، (4)المحاسبة
وفي حالة التأخير في إيداع  (.5)المحددة والمنصوص عليها في التنظيم  آلجالوايفيات حسب الك

عدم إرسال الوثائق الثبوتية يمكن لمجلس المحاسبة إصدار غرامات في حق و الحسابات أ
وله أن يصدر في حقهم كذلك أوامر بإيداع  ، بالصرف المقصرين اآلمرينالمحاسبين العموميين و 

 .(6)التي يحددها لهمجال حساباتهم في اآل

                                                           

 .90شويخي سامية، مرجع السابق ص  - 1
 انتقالية األحكام متعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة. يحدد1996يناير22مؤرخ في56-96المرسوم التنفيذي رقم  -2
تصريح لجريدة الشروق اليومي  مولود صابري، قاضي مستشار أول بمديرية الدراسات ومعالجة معلومات بمجلس المحاسبة،-3

 .14/02/2016بتاريخ 
 متعلق بمجلس المحاسبة.10/02معدل ومتمم ب20-95من األمر60المادة -4
 المتعلق بمجلس المحاسبة. 20-95من األمر  63ة الماد-5
النتائج المترتبة عن تحريات المجلس في مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين واآلمرين بالصرف، الموقع االلكتروني  -6

 .14.30على الساعة 15/03/2019بتاريخ/www.ccomptes.org.dzرابطاللمجلس المحاسبة، على 
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 بالصرف اآلمرينو العموميين   ينحسابات تسيير المحاسب تقديم ألول : إلزامية الفرع ا

 (،والمن تقديم حسابات تسيير المحاسبين العموميين )أ سوف نتناول من خالل هذا الفرع كال
 (.اإلدارية لآلمرين بالصرف )ثانياحسابات الوتقديم 

 :العموميينحسابات تسيير المحاسبين  تقديم -والأ

 :محاسب العمومي وحساب التسيير وأهميتهالمن تعريف  كالسندرس في هذه الفقرة 

 العمومي : تعريف المحاسب -أ

متعلق بقانون المحاسبة ال 90/21من األمر  33حسب ما جاء في نص المادة  
  ،يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه األحكام كل شخص يعين قانونا للقيام "نه:أالعمومية على 

 يات التالية: لبالعم 18/22فضال عن العمليات المشار إليها في المادتين 

 يرادات ودفع النفقات.تحصيل اإل  -

 .ا وحفظها همواد المكلفة ب وأ األشياء والقيم أ والسندات أ وضمان حراسة األموال أ -

 .تداول األموال والسندات  والقيم والممتلكات والعائدات والمواد -

 1(.1)حركة حسابات الموجودات "  -

 إيراداتكل شخص يقبض  ون محاسب العمومي هأضح لنا ومن خالل هذه المادة يت
  .قيماو موال أأويدفع النفقات ويجوز 

ساسا أكلف بالمالية ويخضعون محاسبون العموميون معينين من قبل الوزير بالمالويكون  
 وأ العموميينوتحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين  ،بعضهميعتمد  أنويمكن  تهلسلط

 .اعتمادهم عن طريق التنظيم
                                                           

 متعلق بقانون المحاسبة العمومية. 90/21مرمن اال33المادة  - 1
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تتوقف عند التنفيذ  البالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إلى المحاسب العمومي والتي و  
مسك  تقتضيضرورة الفان  ،المادي للعمليات المالية وتقيدها في السجالت المحاسبة فقط

فهي تقضي السهر على مراقبة شرعية  ،مر بالصرفتلك التي يمسكها اآلكثر دقة من أمحاسبة 
حسابات التسيير الختامية عند غلق كل  بإعدادملزمون  فإنهمومن تم  ،يات المنجزةلتلك العم

ساسا إلى حماية األموال العمومية وضمان أ المحاسبة العموميةحيث يهدف نظام  ،سنة مالية
التصرف فيها طبقا كما تقتضيه النصوص القانونية والتأكد من حسن تسيرها والتصرف فيها 

من المرسوم التنفيذي رقم  03لذلك فقد حددت المادة  اوتنفيذ ،ت المحددة لهااطبقا للغاي
المشرفين مباشرة  بصفتهم العموميينزام المحاسبين تال 1991سبتمبر  07المؤرخ في  91/313

 من الحسابات وهي :على تنفيذ العمليات المالية بمسك ثالثة أنواع 

 المحاسبة العامة :  -1

وتحديد النتائج  العموميةتسمح بمعرفة ومراقبة عمليات تنفيذ الميزانيات وعمليات الخزينة 
 1.السنوية المرتبة عن ذلك

 :  المحاسبة الخاصة -2

وتسمح هذه المحاسبات  ،(2)على مستوى مصالح األمر العمومي المحاسباتتمسك هذه 
 .بمتابعة حركات األموال المنقولة للهيئات العمومية من عتاد وسلع وقيم وكذلك السندات

 

 

 
                                                           

المحدد لشروط األخذ بالمسؤولية  1991سبتمبر07المؤرخ في  313-91، من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  -  1
 المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين مسؤولية المحاسبين العموميين

 .130محمد، مرجع سابق،صمسعي -2
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 المحاسبة التحليلية :  -3

حساب التكلفة وسعر الكلفة لكل نوع  والغرض األساسي من مسك المحاسبة التحليلية ه
منتجاتها قصد تحليل النتائج ومعرفة كيفية تشكيلها  من خدمة وأ سلفة منتج سواء كانت

 .1والوصول إلى تحديد ربحية كل منتج

 التسيير :  تعريف حساب -ب

حماية المال العام وضمان التصرف  ون الهدف األساسي لنظام المحاسبة العمومية هإ
والتأكد من حسن تسيرها والتصرف فيها طبقا للغايات المحددة  ،فيه وفقا لما ينص عليه القانون 

وبذلك فان المحاسبين العموميين وبصفتهم المشرفين مباشرة على تنفيذ العمليات المالية  ،لها
حددها  ،2ة التي سبق ذكرهاملزمين بمسك ثالثة أنواع من المحاسبات ذات وظائف مختلف

 .91/3133المرسوم التنفيذي 

وهي  ،اليمحسابات ختامية عن تسييرهم ال بإعدادوبتالي يلتزم المحاسبون العموميين 
كونها  ،كثر تفصيل منهاأمرون بالصرف ولكنها تعتبر اآل ابات تشبه الحسابات التي يقدمهاحس

من و تتضمن على عرض شامل ومفصل لجميع العمليات المالية المنجزة مباشرة من طرفهم أ
 .4رصدة ختاميةأمع ابراز نتائجها السنوية في شكل  ،المحاسبين الملحقين بهمطرف 

 أهمية حسابات التسيير :  -ج

 لحساب التسيير أهمية بالغة من الناحيتين المالية والقانونية :

 

                                                           

 .103أمجوج نوار،مرجع سابق ،ص  -  1
 بة ألخاصة،  المحاسبة التحليلية.المحاسبة العمومية ثالث أنواع : وهي محاسبة العامة، محاس - 2
 .106أمجوج نوار،مرجع سابق ،ص  -  3
 106المرجع نفسه ،ص -  4
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 من الناحية المالية : *

مومية المعنية وضبط التكلفة يسمح هذا الحساب بمعرفة المركز القانوني للهيئة الع 
مثل هذه الحسابات  إعدادان لك فوذ ،السلع التي تقدمها ومعرفة مردودها وللخدمات أ  الحقيقية

عوان مختصون يتمتعون أ  إعدادهان يشرف على أو  ،في تقييد المعلومات واألمانةيتطلب الدقة 
 بالخبرة الالزمة والكفاءة العالية.

 ناحية القانونية : المن *

كما تشكل  لماليةا وزارةغراض الرقابة التي تمارسها مصالح أ تكون الحسابات موجهة إلى  
الوسيلة األساسية التي تعتمد عليها قضاة مجلس المحاسبة في مراجعة الحسابات العمومية إلى 

والتي تعتبر سند إثبات لتبرير مختلف  ،ن ترفق بهذا الحسابأجانب الوثائق الثبوتية التي ينبغي 
مام قضاة أي  العموم للمحاسبوتتوقف عليها المسؤولية المالية والشخصية  ،ات المنجزةيلالعم

 (.1)مجلس المحاسبة 

 بالصرف :  مرينلآلت اإلدارية تقديم الحسابا -ثانيا 

 وسنتناول في هذا العنصر تعريف اآلمر بالصرف والحساب اإلداري وأهميته

  مر بالصرف :تعريف اآل -أ

تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ  كل موظف معين في منصب مسؤول وه
  ةالمتعلق بالمحاسب 90/21من قانون  16/17/19/20/21في المواد   المشار إليها العمليات

مدير العام في ادارة عمومية كما ال والعمومية وقد يكون األمر بالصرف معينا مثل الوالي أ
في نص  ،ويعرف  أيضا حسب ما جاء ،كرئيس المجلس الشعبي البلديخبا ن يكون منتأيمكن 

                                                           

 .106امجوج  نوار، مرجع سابق، ص  - 1
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بالصرف في مفهوم  امر آيعد نه:"أمتعلق بمحاسبة العمومية على  90/21من قانون   23المادة 
 16/17/19/20/21ي في المواد فيات المشار إليها لهذا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العم

لها من بين الصالحيات تحقيق العمليات المشار إليها  االنتخابات لوظيفة ويخول التعيين أ
 .هذه الوظيفة "وتزول  هذه الصفة مع انتهاء  ،عاله في الفقرة صفة األمر بالصرف قانوناأ 

مر بالصرف " ن يكون اآلأيمكن  91/313وحسب المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 
 .ثانوي"مر بالصرف آ وأ ،اسيأس وابتدائي أ ورئيسي أ

  : اإلداري تعريف الحساب  -ب

تخص جميع  إداريةبالصرف بمسك محاسبة  اآلمرينيلزم قانون المحاسبة الوطنية 
مستندات التي الوبحفظ الوثائق و  ،تنفيذ الميزانية العمومية إطارالتي ينجزونها في العمليات 

 الختامي اإلداري الحساب  إعدادوعند غلق السنة المالية يتم  ،ليات المنجزةمتبرر شرعية تلك الع
 اإلضافيةالميزانية  إطارفي  والميزانية أ إطارالذي يظهر جميع هذه العمليات المنجزة سواء في 

انية ومن جهة ث حسب نفس ترتيب الميزانيةعام يتشكل من فصول ومواد مرتبة  في شكل جدول
 .(1)وتحديد الباقي انجازات  فعليةفالعمليات التي تم انجازها بصفة 

شاملة لها أهمية بالغة في  ختاميةوتكتسي الحسابات اإلدارية من كونها حسابات 
الوسائل التي تمكن  إحدىوذلك أنها تشكل  ،ممارسة وظيفة الرقابة المالية بأشكالها المختلفة

داء المالي لمختلف الهيئات التابعة السلطات الرئاسية والوصاية من االطالع على مستوى األ
ما يسمح لها بوضع التدابير التي تمكن من و وه نشاطهاوتقدير  ،لها مع نهاية كل سنة مالية

 .(2)اإلضافيةثناء عرض الميزانية أتفادي الصعوبات والنقائص المسجلة 

 
                                                           

، رسالة ماجستير، كلية الحقوق  والعلوم السياسية، 1999/2012مؤسسة مكافحة الفساد في جزائر   باديس ،بوسعيود  - 1
 .44، ص 2015جامعة، مولود معمري تيزي وزو، جوان 

 .215، ص 2005خلوفي رشيد، قانون المنازعات اإلدارية، ديوان المطبوعات الجزائرية، سنة - 2
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 اإلداري أهمية الحساب  -ج

في ممارسة الرقابة الخارجية  وتظهر بشكل أفضل  في  اإلداري تظهر أهمية الحساب  
 اآلمرينقانون يلزم جميع الن أحيث  ،مجال الرقابة القضائية التي يمارسها مجلس المحاسبة

ها على مستوى كتابة الضبط عيدا إبالصرف بإعداد هذه الحسابات عند غلق كل سنة مالية و 
مجلس المحاسبة بهدف مراقبة نشاطهم المالي ومعاينة مدى انضباطهم في مجال تسيير ل

 .تحكم المالية العامة  الميزانية  والمالية بالقواعد التي

خطاء  والمخالفات المالية ألا لضبطليست مجرد وسيلة  ،ن هذه الحسابات اإلداريةأكما   
تمكن كذلك من تقييم مردودية الهيئات العمومية وتقديم  إنما ،المرتكبة وتوقيع العقوبات عليها

بين جراء مقارنة تسمح مع نهاية كل سنة مالية بإباعتبار أنها  ،مدى فعالية نشاطها المالي
والفارق بينهما  ،يزانية مع النتائج المنجزة فعال بعد تنفيذهاها المتالتقديرات المالية التي تضمن

ما يسمح  ووه ،ةللهيئة العمومية المعني الحقيقةيعطي صورة واضحة عن الوضعية المالية  
بدقة على موانع العجز في نشاطها المالي وضبط التدابير المناسبة التي تمكنه من  فو بالوق

 مالي.تفادي تلك النقائض المسجلة في الميزانيات المقبلة  والعمل على تحسين مستوى أدائها 

 فرع الثاني : إجراءات تقديم الحسابات ال

لمجلس  وخولتقديم الحسابات  إلزاميةبإقرار  20-95لقد اكتفى المشرع في األمر 
جال القانونية ، بتقديمها في األاهب المعنيين إجبارالقانونية التي تمكنه من  الوسائلالمحاسبة 

 ،وهذا عن طريق فرض غرامات مالية عليهم ،المحددة لها وفقا لألشكال التنظيمية المطلوبة
ما يترتب  ونوع من الجزاءات وهفي توقيع هذا ال إتباعهالم يحدد اإلجراءات التي ينبغي  لكنه

 سد الفراغ الموجود جال وبغرضعنه  صعوبات في كيفية تطبيق األحكام  المقررة في هذا الم
من  61كيفية تطبيق أحكام المادة  قضائي حول باجتهادساهم مجلس المحاسبة  ،في النصوص
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عملية تقديم الحسابات  إخضاعتم بموجبه  .(1 )01/91تحت رقم  بإصدار رأي ،20-95األمر 
ن عملية تقديم الحسابات  ألنفس اإلجراءات والقواعد التي تحكم عملية مراجعة الحسابات باعتبار 

 .منها اهي إال مرحلة  من عملية مراجعة الحسابات وتشكل جزء ما

تقديم الحسابات تقع من  إلزاميةفان  20-95من األمر 63و 60بموجب المادتين *
والمحاسبون  بالصرف ون مر اآلالدولة وهما  أعوانساسيتين من أكاهل فئتين المبدأ على حيث 

خضع مجلس المحاسبة أولقد  ،(أوالمن صالحيات مالية )  بحكم ما يتمتعون به ،نيالعمومي
نفس اإلجراءات التي تخضع لها عملية  إلىعاله عملية تقديم الحسابات أ بموجب االجتهاد 

الغرامات  إصدارالقرار المزدوج في مجال قر بتطبيق قاعدة أمراجعة الحسابات وبتالي فانه  
 .(ثانيا) شخاص الذين  يخالفون األحكام القانونية المقررة بهذا الشأن المالية على األ

 العموميينالمحاسبين و بالصرف  اآلمرينالتفرقة في مجال تقديم الحسابات بين  : أوال

الذي يقوم عليه نظام  ،ةييترتب  على مبدأ الفصل بين الوظائف اإلدارية والمحاسب
 أساسيتينضرورة التفرقة كذلك في مجال تقديم الحسابات  بين فئتين  (،2)المحاسبة العمومية 

ا العمليات المالية ملكنه نفس العمليات عن بعضهما في تنفيذ  لين تقعوان مختلفين ومسأ من 
 وهما : 

                                                           

دج ضد   10000دج و 100: " يمكن مجلس المحاسبة إصدار غرامة مالية تتراوح بين  95/20من األمر  61المادة  - 1
المحاسب المتسبب في تأمير إيداع حسابات التسيير أو عدم إرسال  المستندات الثبوتية أو عدم تقديمها يمكن مجلس المحاسبة 

الذي يحدده له إذا اقتضى  األجل المحدد يطبق مجلس  اكرها ماليا جاء  أن يرسل المحاسب أمرا بتقديم حسابه في اآلجال 
 ( يوما "60دج(  عن كل تأخير لمدة ال تتجاوز  ) 100محاسب يقدر بمائة دينار ) 

مبدأ الفصل بين الوظائف  اإلدارية  المحاسبية في الجزائر على غرار معظم الدول األخرى بمبدأ أفضل األجهزة تماشيا  - 2
لتميز في الوظائف، وهذا تنقل مهام اما مهمة بالنفقة وتحقيقاتها واألمر بصرفها في اختصاص موظفين إداريين، اما مهمة مع ا

رفع النفقة يتكلف بها المحاسب العمومي يسمى تقليديا هذا التميز بين األجهزة القائمة بعمليات التنفيذ بمبدأ الفصل بين سلطات 
 لعموميين.األمرين بالصرف والمحاسبين ا
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من  02من المحاسبين حددتها المادة وتضم هذه الفئة عدة أنواع  : العموميين المحاسبون  -
 اإلقليميةالجماعات  والدولة ومحاسبمصالح  ومحاسب":كاألتي 96/56المرسوم التنفيذي 

 ."( 1)اإلداري الطابع  العمومية ذاتالهيئات  وومحاسب

محاسبة المن قانون  23عوان التي حددتها المادة هي تلك الفئة من األ بالصرف : اآلمرون  -
 اآلمرينوتقسم إلى نوعين من  ،(2)ويقع على كاهلها تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية ،الوطنية

 ين.بالصرف الثانوي اآلمرينو  ينالرئيسيبالصرف  ينمر آبالصرف : 

  بتسييرهميتولى المحاسبون العموميون بإعداد حساب ختامي خاص  ،وعند غلق كل سنة مالية
مون و فيق بالصرف اآلمرون أما  « compte de gestion »يسمى حساب التسيير  ،المالي

هذه الحسابات من طرف  إيداعويتم  « compte administratif » اإلداري  بإعداد الحساب
 ،عاله على مستوى كتابة الضبط مجلس المحاسبةأ جال المحددة في األ حدىكل فئة على 

هذه الحسابات على ضرورة توفرها على  إيداعويتوقف قبول  .إيداعهلتسجيله في نفس تاريخ 
ختم الهيئة بحيث  ينبغي أن تحمل توقيع و  ،التي يقتضيها التنظيم المعمول به البيانات الشكلية 

ن تكون مرتبة أكما ينبغي كذلك  ،عض منهامصادقة سلطات الوصية بالنسبة للب ،صدرتهالتي أ
وما إلى ذلك من المظاهر التي تجعلها غير  والتشطيب والحشوواضحة وخالية من كل أشكال 

 .قابلة الستغاللها من طرف قضاة مجلس المحاسبة

أثار وال ما يترتب عنه كة بالغة في مجال تقديم الحسابات أهمي اإليداعويكتسي تاريخ 
بصفة  إيداعهابتاريخ   وإنما ،تلك الحسابات إعدادد مجلس المحاسبة في هذا المجال بتاريخ يعت

 .(3) فعلية على مستوى كتابة الضبط 

                                                           

 .91/313من مرسوم التنفيذي رقم   31/32/33/53/54/66المواد  - 1
 المتعلق بالمحاسبة العمومية. 90/21من قانون   17/19/20/21المواد  - 2
 .109امجوج نوار، مرجع سابق،ص  -3
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 ،موظفون عموميون مرين بالصرف والمحاسبين العموميين فان اآل ،ناحيةمن  
سنة ال وقد يحدث قبل خلق ،خدمة العموميةضرورة اليها نقل مستمرة تقتضيخضعون لحركات و 

على من تقع  التساؤلن يتم تحويل محاسب معين وتعويضه بأخر وهذا يستدعي أالمالية 
 ن النصوص القانونية ال تتضمن أويالحظ في هذا المجال ؟ تقديم الحسابات مسؤولية

ال يوجد مساهمات تمكن كافية حول كيفية تحديد المسؤولية في مثل هذه الحاالت و  إيضاحات
عليه في القانون الفرنسي الذي عرف  وعكس  ما ه ،معرفة موقف مجلس محاسبة منها

بوضوح موقف في عدة  تبرز أتطورات متتالية بهذا الشأن ويساهم مجلس المحاسبة بقرارات 
 1مسائل من هذا النوع.

تقديم حسابات منفصلة من قبل المحاسبيين  وه ،لسائد في القانون الفرنسيفالمبدأ ا
نقله إلى وظيفة أخرى ملزم بتقديم حساب حول  ون المحاسب الذي يتم تحويله أأأي  ،العموميين

نجزها من بداية السنة المالية والى غاية تاريخ توقفه عن أداء أمجمل العمليات  المالية التي 
المحاسب  الذي يستخلفه حسابات  حول العمليات التي  في ذلك المنصب بينما يقدم  فتهوظي

 .(2)إلى غاية غلق السنة الماليةو منذ تاريخ تنصيبه  أنجزها

ظروف  التي يتعذر فيها على محاسب تم تحويله  الجاز القانون في أواستثناء لذلك  
يتم تكليف المحاسب الذي يخلفه في المنصب  أن ،تقديم حساباته إلى رقابة مجلس المحاسبة

تخلي عن فكرة لكنه وفي مرحلة الحقة تم ال. للقيام بذلك نيابة عنه وهذا بقرار من وزير المالية
من قبل المحاسب الذي يشغل فقط  احد تقديم حساب و  وإقرارتقديم الحسابات المنفصلة 

يات المنجزة من طرف حساب واحد يتضمن العمل إعدادنه من السهل عليه أباعتبار  ،المنصب
 تيةوتقديم المستندات والوثائق الثبو  نجزها شخصيا منذ تعينه في ذلك منصبوتلك التي أ سابقيه

ير من سبقوه ففي ثار الناتجة عن تسين يتحمل المحاسب اآلأالتي تبررها ولكن هذا  ال يعني 
                                                           

                                                                                        .                                                                  110المرجع نفسه، ص -2
2 - Fabre j. Francis : les grands arrêts de la jurisprudence financière, 4éme,edition Dalloz , 
paris ,France, 1996, page 400  
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عود إلى  المحاسب تقصير ي وأ اإلهمالالحساب بسبب  اإليداعر عن هذه الحالة التأخ
 .(1)ه فالذي يتعرض لغرامات مالية وليس الذي يخل وخير هفان هذا األ،السابق

  م الحساباتالقرار المزدوج في مجال تقديتطبيق قاعدة  : ثانيا

جال آلوفي ا،ر العام مهمته السهر على تقديم الحسابات بانتظام وكل المشرع للناظألقد 
رفض تقديم هذه الحسابات فانه يتعين عليه  والمقررة لها  وفي الحاالت التي يثبت فيها تأخير أ

 (.2)ن يطلب توقيع الغرامات المالية المقررة قانونا أ

مجلس المحاسبة بتشكيلة كل الغرف  هقا من االجتهاد القضائي الذي يساهم بوانطال 
فان  عملية تقديم الحسابات تخضع لنفس اإلجراءات التي تسري على  ،مجتمعة المشار إليه

تحكمها قاعدة القرار المزدوج التي  األخيرةوهذه  ،عملية مراجعة حسابات المحاسبين العموميين
مامه حق الدفاع الذي يقره الدستور وتتوقف عليها شرعية القرارات  التي أتكفل للمتقاضين 

 يصدرها مجلس المحاسبة.

لقة بتقديم أثناء فصله في قضايا متعبيقا لهذه القاعدة يصدر مجلس المحاسبة وتط
األمر بالصرف المعني مع  وقرار مؤقتا يتضمن غرامة مالية ضد المحاسب  أ ،الحسابات

حاته حول ما يوتوض أرائهنه من تقديم يويبلغ له لتمك ،الدافعة إلى ذلك سباباأل وتحديد السبب أ
  اآلجاليقل عن شهر بانتهاء  جل الأي تقديم الحساب والرد عليها في يسجل ضده من تقصير ف

على ضوء  ،تجتمع التشكيلة المعنية من جديد للفصل في القضية بشكل نهائي ،السالفة الذكر
ف بدراسة مر بالصرف المعني من توضيحات واقتراحات المقرر المكلاآل وأما قدمه المحاسب  

ر يوتبر   مقنعة ن التبريرات المقدمةأتبين لهذه التشكيلة يفان ،العامر القضية واستنتاجات الناظ
الغرامة التي كانت مقررة عن طريق قرار نهائي  إلغاءالتأخير الحاصل في تقديم الحساب يتم 

                                                           

1 - arrêt de la cour des comptas , 2eme chambre -1 février 1984 , affaire cordier , ancien 
agent comptable de l’université de paris v  – Vincennes; page256  

 .متعلق بمجلس المحاسبة20-95من األمر  43المادة - 2
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بلغ الغرامة مالعقوبة يتم تخفيض  خفيفوفي الحاالت التي يتبين فيها وجود ظروف تقتضي ت
الظروف وفي  رمجلس المحاسبة في هذا المجال الحرية الكاملة في تقديالمالية المقررة ويملك 

مر بالصرف اآل والمحاسب أ إعفاءحتى ويمكن له  ها مناسبة لذلكا يد الغرامة التي ير تحد
سباب وظروف قاهرة أدت إلى أالمعني من تسديد الغرامة في حاالت التي يتبين له فيها وجود 

 .(1)تأخير تقديم الحساب

يتم تثبيت العقوبة المقررة بإصدار قرار  ،التبريرات المقدمة غير مقنعة أناتضح لها  وإذا 
لمتابعة مر بالصرف المعني والى الناظر العام اآل والنهائي ويبلغ من جديد إلى محاسب أ

فانه يترتب عليه بإضافة إلى  ،وفي حالة  حصول تأخير جديد في تقديم الحسابات ،تنفيذه
توقيع غرامة مالية جديدة بنفس الكيفيات واإلجراءات  ،ولى المقررة بشكل نهائيالعقوبة األ

 .السالفة الذكر

 الفرع الثالث : حق االطالع وسلطة التحري 

ن تسهل أن يطلب االطالع على كل الوثائق التي من شأنها أيحق لمجلس المحاسبة  
ها ضرورية من ا كل التحريات الالزمة التي ير  إجراءوله الحق في  ،ةيالعمليات والمحاسب رقابة

 قطاع العام.الومؤسسات  إداراتجل االطالع على المسائل المنجزة وذلك باالتصال  مع أ

 إلجراءمصالح العمومية لويجوز لقضاة المجلس الدخول إلى جميع المكاتب التابعة ل 
 .واحترام القوانين السارية بكل ما تحتاجه من تحقيقات إطارالتحريات الضرورية والقيام في 

                                                           

اقر مجلس المحاسبة في فرنسا عدم توقيع غرامة مالية على محاسب العمومية بسبب حادث مرور تعرض له هذا  األخير   1 -
نتج عنه تأخير في تقديم الحساب وخوض  مبلغ الغرامة  في قضية اخرى بسبب وجود العون المحاسب في عطلة مرضية لمدة 

لحساب بسبب حالة الصحة في قضية أخرى باعتبار ان المحاسب المعني ثالثة أشهر ورفض قبول بتبرير التأخير في تقديم ا
 (.f.j.. Fabre. ibid. page 480سبق له وان تعرض لعقوبات عديدة بسبب تأخير في تقديم   الحساب )
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ن تبلغ مجلس أويفرض القانون على المؤسسات والهيئة العمومية المنصوص عليها في القانون 
 (.1) العمومية  والقرارات المتعلقة بتسيير  ومراقبة األموال  والمناشيراللوائح  وبانتظام ،المحاسبة

 .الرقابة على تقديم الحسابات ونتائجها : مطلب الثانيال

هذا النوع على رقابة تقديم الحسابات لكل من المحاسبين العموميين والمحاسبين  يشمل 
أما الفرع الثاني نتائج هذه الرقابة  ،الفعليين ونهتم بدراسة هذا النوع من الرقابة في الفرع األول

 .على تقديم الحسابات

 والمحاسبين الفعلين  العموميينفرع األول : مراجعة حسابات المحاسبين ال

أحكام  وإصداريجب على مجلس المحاسبة مراجعة حسابات المحاسبين العموميين  
 ووالمالية في حاالت السرقة أيقدر مدى مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية  وفه ،بشأنها

فيها بعامل القوة  يخرجن أالمواد التي يمكن للمحاسب العمومي  وأ القيم  وضياع األموال أ
ن يتحمل أيمكنه من  تهإهمال في ممارسة وظيف ويثبت بأنه لم يرتكب أي خطأ أ والقاهرة أ

رقابة المحاسب  وطة أعوان الموضوعيين تحت سلاأل ومالية للوكالء أ والشخصية أ المسؤولية
من األمر رقم  82مادة  أكدتهوهذا ما  2ع والتنظيم المعمول بهيطبقا للتشر العمومي المعني 

95/203. 

يدقق في نه:"أالمتعلق بمجلس المحاسبة على  95/20من األمر رقم 75نصت المادة  اكم
التشريعية والتنظيمية  األحكامة فيها ومدى مطابقتها مع صوفصحة العمليات المادية المو 

 ليها ".عالمطبقة 

 
                                                           

امعة ،رسالة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جدور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد بوزيرة سهيلة ، - 1
 56ص.2010المدية،

  .06، ص2001/2002، رسالة ماجستير،الجزائر   مكنية فريدة ، دور مجلس المحاسبة في تسيير ومراقبة أمالك الدولة - 2
 .95/20،األمر رقم 82المادة  - 3
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 إجراءات مراجعة حسابات المحاسبين العموميين  أوال : 
 عمليات التدقيق التي يمارسها مجلسمتعلق بمجلس المحاسبة  95/20حدد األمر رقم 

ذمة المحاسب  إبراء إماويترتب عليها  إلزامية إجراءات صورة الرقابة إلى  إطارالمحاسبة في 
 .اقحام مسؤوليته المالية الشخصيةو العمومي أ

ساسية حددها األمر أوتخضع عملية مراجعة حسابات المحاسبين العموميين إلجراءات 
 وقد تم توزيع هذه اإلجراءات على ثالث مراحل : ،السالف الذكر 95/20رقم 

 معاينة الحسابات : -أ

ع تحت تصرف ضيأن قبل البدء في عمليات  التدقيق ينبغي على محاسب المعني  
قضاة مجلس المحاسبة الوثائق والمستندات المطلوبة لإلجراء عمليات الرقابة منها ما يتعلق 

المهام واكتتاب  استالم محضر ،لقرار التعيين محضر التنصيب)بوضعية المحاسب نفسه
المالية ( ومنها ما يتعلق بالعمليات المنجزة  )كالوثائق الثبوتية للنفقات(  تهالتأمين على مسؤولي

ولية واإلضافية للسنة المالية موضوع الرقابة إلى جانب بطبيعة الحال نسخة من الميزانية األ
(1). 

الشروع في تنفيذ عمليات التدقيق والمعاينة من طرف القضاة المعنيين وفق طريقة  ويتم
 تضمن على الخطوات التالية:تمنهجية 

 .همطابقة حسابات التسيير للتنظيم المعمول ب مدى معاينة ✓
 .المراجعة الحسابية للمبالغ المسجلة ✓
 .مراجعة مدى تطابق الحسابات وانسجامها ✓
 لمالية المخصصة.ضبط مبالغ االعتمادات ا ✓
 .مراجعة العمليات المالية المنجزة ✓

                                                           

 .1999دليل تقديم مجلس المحاسبة لسنة  - 1
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 مراقبة العمليات التالية المنجزة خارج الميزانية وحسابات التسبيقات. ✓
الحسابات الجارية حسابات  إيداعحسابات  ،األموال نقدا)حركات مراقبة عمليات الخزينة ✓

 .(1)(عليها و الديون المستحقة للهيئات العمومية أ

 ابات التسيير للتنظيم المعمول بهأوال: معاينة مدى مطابقة حس

 (2) :ويعمل القاضي خالل هذه العملية على التأكد من توفر المعلومات التالية 

 .طلوبةمالحساب المقدم يتوفر على جميع الشروط الشكلية ال نأ-

ن الحساب  محل الرقابة بتوفير على البيانات المطلوبة التي تمكن من معرفة الجهة التي أ -
 والسنة المالية التالية المعنية. أصدرته

 .ن الحساب محل الرقابة يحمل االسم الكامل للمحاسب الذي قدمه ويحمل توقعيه وختمهأ -

ها بشكل متسلسل  والتأشير  تم ترقيمن جميع الصفات التي يتضمنها حساب التسيير قد أ -
 عليها من طرف المحاسب المعني.

به ذلك من المظاهر اوما ش األسطرن الحساب خالي من التشطيب والحشر والكتابة بين أ -
 .بسالمة المعلومات المدونةتمس التي قد 

 .النفقات باألحرفو لإليرادات  اإلجماليةالتأكد من كتابة المبالغ  -

 توفر  المستندات الثبوتية المطلوبة. -

 

 
                                                           

 .91شويخي سامية، مرجع سابق،ص  - 1
2-Bouvier Michel "la cour des comptes en Belgique ،la revue Français de Finances    publique. 
N36.L.G.D.J.paris،France،année 1991. 
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 راجعة الحسابية للمبالغ المسجلةثانيا: الم

 ويتم خالل هذه المرحلة انجاز عمليات تدقيق ومراجعة بهدف التأكد من : 

 .المسجلة مادة بمادة وفصل بفصلالمالية  صحة المبالغ  -

 نقل نتائج التسيير المالي للسنة السابقة بشكل  صحيح ومضبوط. -

 مطابقة مبالغ الحواالت ومختلف المستندات للحسابات المدونة في حساب التسيير. -

 ة مدى تطابق الحسابات وانسجامهاالثا : مراجعث

 وتشمل هذه المرحلة  على العمليات األساسية التالية:

 مقارنة حساب التسيير مع الحساب اإلداري. -

 .مقارنة النتائج المسجلة مع نتائج األرصدة حساب التسيير للسنة المالية السابقة -

 .المقررة في الميزانية األولية والميزانية اإلضافيةمقارنة الحسابات المسجلة مع االعتماد المالية 

  ابعا : مراجعة العمليات المنجزةر 

مراقبة المستندات الثبوتية لكل العمليات والتأكد من صحة البيانات والمبالغ التي تتضمنها  -
 تلك المستندات.

 .همدى شرعية العمليات المنجزة ومطابقتها مع التنظيم المعمول ب -

 .المسجلة في مختلف السجالت المحاسبية البياناتالحسابات المسجلة مع  مقارنة -
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 مبالغ االعتماد المالية المخصصة بطخامسا : ض

 وتهدف هذه العملية إلى مراقبة الجوانب التالية : 

 االعتماد المالية بين المواد والفصول. لمراجعة عمليات تحويل ونق -

 .الرخص المالية المقررة خارج الميزانية -

عمليات التدقيق والمراجعة يحرر المقرر تقريرا يدون فيه النتائج المتوصل إليها بعقد انتهاء  -
ويعرضه على رئيس الفرع المعني ويمكن لهذا األخير أن رأى ذلك ضروريا أن يأمر  هواقتراحات

 .تحسين نوعية التقريرلء تدقيق إضافي بإجرا

مر بتبليغ أبدوره بواسطة يحيله  األخيروهذه  فرقةيبلغ رئيس الفرع تقرير الرقابة إلى رئيس ال - 
قا بكافة العناصر التي يتضمنها الملف إلى الناظر العام لتمكينه من تقديم استنتاجاته و فر م

 الكتابية ومالحظاته.

 الحكم على الحسابات : -ب

في هذه المرحلة يوجه الملف إلى تشكيلة المداولة للنظر  والبث فيه فان  لم يتم تسجيل  
 أي مخالفة من المخالفات تصدر قرار نهائي بتبرئة ذمته.

مخالفات فإنها في هذه الحالة تصدر قرار مؤقتا يوجه  وأما في حالة وجود أخطاء أ 
تبرئة كل ماتراه التشكيلة غير كافي من أجل  لوإكماالتبريرات الناقصة  للمحاسب المعني لتقديم 

ويبلغ هذا القرار المؤقت إلى محاسب الذي يجب عليه كتابة خالل مدة زمنية قدرها شهر  ،ذمته
 .(1)مدعما ذلك بسندات الثبوتية 

 

                                                           

 .50بلقورشي حياة، مرجع سابق،ص  - 1
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 إصدار القرار النهائي:  -ج

يعين رئيس الغرفة مقررا مرجعا بتحليل  ،بانقضاء المدة الزمنية المحددة في القانون لإلجابة
النهائية حول تسير المحاسب المعني تم يعود الملف مرة  .مدقق ومن ثمة استخالص النتائج

  .(1)أخرى إلى رئيس الفرقة ثم إلى ناظر العام الذي يختمه باستنتاجاته الكتابية

فتعقد التشكيلة جلستها لدراسة الملف المعروض عليها وتداول فيه بعد االطالع على االقتراحات 
نهائيا تتخذه بأغلبية  أصوات أعضاء التشكيلة ا وتصدر بعد ذلك قرار  ،واإلثباتات واالستنتاجات

 .(2)العكس ووضعه في حالة مدين وأما بإبداء ذمته أ

 فعليين:ثانيا: مراجعة حسابات المحاسبين ال
وجد المشرع أ ،في تسيير األموال العموميةالالزمة  للتشريعيةكثر أجل ضمان أمن 

والنفقات  اإليراداتجل تنفيذ أمن  األخيرةالجزائري نظام القانوني يحدد الشروط استعمال هذه 
العمومية مما يقتضي الحصول على ترخيص مسبق من المجالس الشعبية المحلية لميزانية 

نه كاستثناء يجوز تدخل  أوالمجلس الشعبي الوطني بالنسبة للميزانية الدولة إال ،الوالية والبلدية
حالة وهذه ال ،نفيذ عمليات مالية دون حاجة إلى ترخيص من هيئات المختصةترف بصاألمر بال
باته لمجلس المحاسبة اويلتزم بتقديم حس،فعليا  من هيئات المختصةمحاسبا خير هذا األتجعل 

 جل مراجعتها ومراقبتها.أمن 

 مفهوم التسيير الفعلي  -أ

 1980في سنة  80/05مجلس المحاسبة بموجب القانون  بإنشاءالفعلي  اإلقرارمنذ  
فقد عرف ،مجلس المحاسبة بمراجعة التسيير الفعلي باختصاص 46قر في مادته أوالذي 

التعلق  51/90من القانون   51نص المادة في  المحاسب العمومي  المشرع الجزائري 

                                                           

 .53المرجع نفسه ،ص  - 1
 .121امجوج نوار، مرجع سابق،ص   - 2
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عد شبه المحاسب في مفهوم هذا القانون كل شخص نه : " يأبة العمومية  بنصه على بالمحاس
ن تكون له أالعمومية دون  واألمواليداول القيم  ويقوم بالمصارف أ وأ اإليراداتيتولى تحصيل 

 .فرض "من قبل  السلطة المؤهلة لهذا الن يرخص له  صراحة أودون  ،صفة محاسب العمومي

 20-95من األمر رقم   03 الفقرة 86جب المادة و ول المشرع الجزائري بمخكما  
رق لقواعد المحاسبة خرين الفعلين في حالة تشكيل يسمتوقيع عقوبات على ال ةلمجلس المحاسب

 .(1)العمومية والتعدي على وظيفة المحاسب  العمومي 

 دينار جزائري  ألفمالية تصل إلى مائة  غراماتفي  العقوباتوتتمثل هذه 

 .المبالغ محل التهمة( حسب أهمية 100.000) 

غايات  شخصية و هداف أ رض تحقيق غن هذه التحدي يأإذا تبين  جزائية وتكون العقوبة 
جل المتابعات القضائية المطلوبة أالملف إلى القضاء المختص من  إحالةويتم  ،لمصلحة عامة

 .(2)95/20من األمر رقم  27وهذا بناء على نص المادة  ،التي يقرها قانون العقوبات

 العناصر المكونة لتسيير الفعلي :  -ب

 : (3)كاألتي ساسية وهيأفعلي الصحيح البد من توافر ثالثة عناصر التسيير الجل القيام بأمن  

تسديد  وأ إيراداتبالتحصيل  موال عمومية سواء تعلق األمرأن يوجد هناك تصرف في أ -1
 .عمومية وأموالتداول قيم  وأ معنيةنفقات 

توفر صفة المحاسب العمومي في الشخص الذي يتصرف في األموال العمومية وعدم  عدم -2
 .الترخيص له للقيام بذلك

                                                           

 .95/20من األمر رقم  86/03المادة  - 1
 .95/20من األمر رقم  27المادة  - 2

3 - F ,J.FABRE ,op, cit ,page,263. 



53 
 

ألنه   هشخصية بحت ألغراضلحة العامة وليس المص األغراضن يتم استعمال تلك األموال أ -3
 أموالتحويل  وانه اختالس أ أساسمثل هذه الحالة يكيف سلوك المحاسب الفعلي على  في

 .قانون  العقوبات ألحكامعمومية ويخضع 

 : ونتائجهالتصريح بالتسيير الفعلي  -ج

تعتبر رقابة مجلس المحاسبة من النظام العام ومن ثم فان القانون يلزم المحاسبين  
مسؤوليتهم المالية تجاه  حديدلتهذا الجهاز قابة لر بصفة دورية  حساباتهمبتقديم  العموميين

 .موالها أالهيئات التي يتصرفون في 

ينص عليه ما از تكل الللمحاسبين العموميين تشلة تقديم الحسابات بالنسبة أكانت مس وإذا
فهم في  ،ن المسألة بالنسبة للمحاسبين الفعليين  تثير التساؤالت عديدةفا ،القانون صراحة

ية ألزمين بتقديم ن صفة المحاسب العمومي وهم غير مو بموظفون عموميون وال يكتس األصل
ن يجعل أموا بأي تصرف مالي من شأنه و نهم لم يقأحسابات لرقابة مجلس المحاسبة  طالما 

ومن ثم فانه يتم التساؤل عن الوسائل القانونية التي يتوفر عليها مجلس  ،منهم محاسبين فعليين
 .على حساباتهم ونتائجه لإلطالعالمحاسبة 

 مجلس  المحاسبة بالتسيير الفعلي : خطارإ طرق  -1

مجلس المحاسبة بشأن التسيير الفعلي ومن خالل  ألخطارمحددة  الم يحدد المشرع طرق 
بوجود تسيير فعلي  أخطارهيمكن  نستخلص بأنه ،ي تحكم عمل هذا الجهازالت واآللياتالقواعد 

عن عمليات المراجعة والتدقيق التي قة منبثما بطريقة مباشرة وهذا من خالل تقارير الرقابة الإ
ما بطريقة بالصرف، وإ اآلمرينو  العموميينقضاة المجلس على حسابات المحاسبين  شرهاايب

بناء على طلبات مقدمة من هيئة عمومية هذا و  ،غير مباشرة وهذا عن طريق الناظر العام
يقدم الطلب من الشخص نفسه  ويمكن أن ،الوصية لها ولسلمية أمن طرف السلطات او معينة أ
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 هوتقديم  حسابات يتهيرغب في تسوية وضعكان ير الفعلي إذا أي الشخص الذي قام بالتسي
 .خيرة من النادر جدا حدوثهالكن هذه الحالة األ ،لرقابة مجلس المحاسبة

لة الكافية دن تقدم األأ،مجلس المحاسبة لىويتعين على الهيئات التي تتقدم بهذا الطلب ا 
 ون مجرد وجود شكوك أأذلك  ،معنيينشخاص أ وقبل شخص أمن  على وجود تسيير فعلي 

 .عدم  المتابعة إقراراتهامات غير مؤسسة قد تؤدي بالنظر العام إلى 

  : مجلس المحاسبة بالتسيير الفعلي  إخطارالنتائج المترتبة عن  -2

حول هذه القضية يتم فتح تحقيق  ،ود تسيير فعليجإذا توفرت األدلة الكافية على و  
 ،اهالمعنيين ب األشخاصالمتعلقة بذلك مع  لإلجراءاتيباشر خالله قضاة مجلس المحاسبة 

في بداية األمر قرار مؤقتا يتم فيه التصريح بالتسيير الفعلي ويتضمن على  إصداربحيث يتم 
قرار على تقديم حسابات على تسييره إلى  إلزامهرض غمر موجه إلى الشخص المعني بأ
فإذا كان  ،لذلك ينظر المجلس في التفسيرات المقدمة من طرفه تهمعارض أبدىأما إذا  ،نهائيال

وفي حالة العكس يصدر مجلس المحاسبة قرار  تهعدم متابع إقرارهناك ما يبرر موقفه يتم 
جال المقررة لذلك لرقابة يتضمن التصريح  بالتسيير الفعلي ويلزمه بتقديم حساباته في األ ،نهائيا

 .مجلس المحاسبة

 حسابات المحاسبين الفعلين : كيفية الحكم على  -3

 يقوم المحاسب الفعلي بتقديم حساب  أن ،يترتب على التصريح النهائي بالتسيير الفعلي
تجاوزه لهذا  وأجل المحددة له وفي  حالة امتناعه عن ذلك أتسييره لرقابة مجلس المحاسبة في 
ا بالنسبة للمحاسبين هتطبق حسب الشروط المعمول ب األجل فانه يتعرض لغرامة مالية

وتختلف هذه الغرامة المالية عن تلك التي يوقعها المجلس  بسبب تدخل المحاسب  ،العموميين
 في وظيفة المحاسب العمومي.
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تضمن على ت ،ن يقدم  حسابه في شكل وثيقة واحدةأوينبغي على المحاسب الفعلي  
 (،من جهة والنفقات من جهة أخرى  اإليرادات)خالل فترة تسييره الفعلي  أنجزهاجميع العمليات 

 أن ينبغيو إلى معرفة بجميع الوثائق والمستندات الثبوتية التي تبرر جميع العمليات المنجزة 
جانب مصادقة الهيئات اإلدارية المختصة  إلىتحمل هذه الوثيقة توقيع المحاسب الفعلي 

يشرع قضاة مجلس المحاسبة في  ،عقب تقديم المحاسب الفعلي لحساب تسييره المالي.عليها
حسب نفس الخطوات واإلجراءات  ،مراجعة العمليات المالية التي تتضمنها ثم الحكم عليها

خطاء أية أفإذا لم تسجل على مسؤوليته ،العموميينالمتبعة في الحكم على حسابات المحاسبين 
فانه يتم اقحام مسؤوليته  وفي حالة العكس ،ومخالفات لقواعد المحاسبة العمومية يتم تبرئة ذمته

 .مدين بما يساوي المبلغ الناقصالشخصية بوضعه في حالة  المالية

تقع على ذمة  ،قانونية أخرى  أثارإضافة إلى ذلك فانه تترتب على التسيير الفعلي 
ضرار بالهيئة العمومية التي أالمالية التي ارتكبها  األخطاءفإذا نتج عن  ،المحاسب الفعلي

تحتفظ بحقها في طلب التعويض عما لحقها من ضرر  األخيرةهذه  فإنها،أموالهاتصرف في 
  .1لدى هيئات القضائية المختصة )قضاء مدني(

 الفرع الثاني : نتائج الرقابة على تقديم الحسابات 

خالل عدة عمليات يستخلص عدة نتائج من الرقابة القضائية لمجلس التي يمارسها من  
خرى مترتبة عن مراجعة أالحسابات و تأخير في تقديم الومن بين هذه النتائج المترتبة عن 

 الحسابات 

 

 

 
                                                           

 .98شويخي سامية ، مرجع سابق ،ص - 1
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 في تقديم الحسابات : : النتائج المترتبة عن التأخير أوال

في حالة  المعنيينبالصرف  اآلمرينو يصدر مجلس المحاسبة غرامات ضد المحاسبين   
 1)المستندات الثبوتية  إرسالهمالحسابات وضد المحاسبين العموميين بسبب عدم  إيداعالتأخير 

حساباتهم لدى مجلس  إليداعالمحددة  اآلجالمالية عند انقضاء  اكراهات حيث تطبق عليهم،(
 .(2) المحاسبة

تقديم الحسابات مالية التي يصدرها مجلس المحاسبة في مجال لوبتالي فان الغرامات ا
ن تقديم الحسابات لمجلس اشخاص الذين يقع عليهم اإللزام بتقديم الحسابات حيث تخص األ

 العموميينالتزام قانوني يقع على عاتق المحاسبين  وبل ه ،إداري  إجراءالمحاسبة ليس مجرد  
األموال  بالصرف وهذا بحكم الصالحيات  المالية التي يخولها المشرع في تسيير اآلمرينوعلى 

شخاص ذات الطبيعة خاصة هناك فئة ثالثة من األ األشخاصإلى هؤالء  بإضافةالعمومية 
 . وهم المحاسبون الفعلين.(3)86نص عليهم القانون المتعلق بمجلس المحاسبة في مادة 

والحاالت التي يستوجب توقيع الغرامات المالية هي حاالت محددة نص عليها القانون 
عدم  وحسابات التسيير أ إيداعالمتعلق بمجلس المحاسبة بشكل صريح وذلك في حالة تأخير 

 إرسال وتقديم أ رفض،وكذلك في حالة (4)عدم تقديمها  والوثائق والمستندات الثبوتية أ إرسال
إضافة إلى هاتين  ،(5)التدقيقات إجراءمجلس المحاسبة عند  إلى والمستندات والوثائقالحسابات 

ن نستخلص حالة أخرى تستدعي توقيع أا صراحة فانه يمكن مالحالتين المنصوص عليه
                                                           

النتائج المترتبة عن تحريات المجلس،النتائج القضائية في مجال تقديم حسابات المحاسبين  واألمر بالصرف على الرابط  - 1
 www.comptes,org,dz  18:42، على ساعة 11/05/2019تاريخ االطالع. 
 .93شويخي سامية،المرجع السابق،ص  - 2
:" يراجع مجلس المحاسبة حسابات األشخاص الذين يصرح أنهم محاسبون فعليون أو  95/20من األمر  86ادة الم - 3

 يصدر بشأنها أحكام حسب نفس الشروط وجزاءات مقررة لحسابات المحاسبون العموميين ".
:"يراجع مجلس المحاسبة حسابات األشخاص الذين يصرح أنهم محاسبون فعليون ،ويصدر 20-95من األمر  86المادة  - 4

 بشأنها أحكام حسب نفس الشروط وجزاءات مقررة لحسابات المحاسبون العموميين."
 113امجوج نوار، المرجع السابق،ص  - 5

http://www.comptes,org,dz/
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مضمونها  والغرامات المالية تتمثل في حالة تقديم الحسابات غير مطابقة من حيث شكلها أ
 (.1)بهتضيها التنظيم المعمول للشروط التي تق

التأخير في تقديم الحسابات الختامية بعدد  عن  وتتميز الغرامات المالية الناتجة
خصوصيات التي تميزها عن باقي الغرامات المالية التي يوقعها مجلس المحاسبة  خالل رقابته 

نه  ال يتم توقيعها بعد وفاة الشخص المعني وال يمكن تثبيتها أحيث  ،وهي الطابع الشخصي
الشخص المعني  وفاةقت كما أنها تزول بإذا توفي المحاسب بعد صدور القرار المؤ ،بقرار نهائي
تأديبية تهدف إلى ردع  كل أشكال هذه الغرامات تعتبر عقوبات  أن ،إلى ورثته أثارهاوال تنتقل 

  .التقصير في أداء الوجبات المهنية المفروضة 

 المترتبة عن مراجعة حسابات مجلس المحاسبةالنتائج انيا:ث

 ةذم إبراءفي تتمثل النتيجة األولى :مهمتين  نتيجتينيترتب على مراجعة الحسابات 
مخالفات تقيم مسؤوليته المالية  وخطاء أأية أالمحاسب العمومي إذا لم تسجل ضده 

وذلك في حالة ونتيجة الثانية تتمثل في وضع المحاسب العمومي في حالة المدين  ،والشخصية
  .خطاء ومخالفات في تسييره المالياألتسجيل 

 ذمة المحاسب المالي إبراء  -أ

العمومي صحة وسالمة العمليات  المحاسب  اتإذا تبين من خالل عمليات المراجعة لحساب
التسيير إذا ما قدم المحاسب التبريرات الالزمة والمقنعة مدعما ذلك المالية المسجلة في حساب 

ذمته المحاسب  العمومي بقرار   إبراءمجلس المحاسبة  هنا  يمنح  ،(2)بالمستندات المطابقة

                                                           

 113المرجع نفسه ،ص  - 1
 94ص سامية شويخي، مرجع سابق،-1
 .121بعلي محمد صغير وأبوعالء يسرى ، المالية العامة ،دار العلوم والنشر والتوزيع، عنابة،الجزائر.ص -2
 .121امجوج نوار ،مرجع سابق ،ص-3
 .السالف ذكره.20-95من األمر 84المادة -4
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نهائي يبرئ بموجبه مسؤولية المحاسب العمومي الذي يكون قد برر كل المخالفات المنسوبة 
يمنح المجلس حيث ( 2)اتباث تسديد المبالغ المترتبة عنها في ذمته أو  ،في قرار المؤقت إليه 
وبمقتضى .(3)ية مخالفة على مسؤوليته ألم يتم تسجيل  إلى المحاسب بقرار نهائي  والذي  إبراء

قره مجلس أالذي  اإلبراءن يخص هذا أمبدأ التسوية  في تنفيذ  الميزانية العمومية 
يشمل من طرف جميع العلميات المالية  التسيير المالي الذي تم فحصه فقط والذي ،المحاسبة

 ومن طرف المحاسب أو المنجزة خالل تلك السنة المالية سواء من طرف  المحاسب المعني أ
ن القرارات التي أوباعتبار  ،(4)ذين كانوا في نفس المنصب وخالل نفس الفترة محاسبين ال

الذمة الذي يصدره  إبراءفان قرار  (5)ذات طبيعة قضائية  تيصدرها مجلس المحاسبة هي قرارا
 األطرافويكتسب قوة قانونية في مواجهة جميع  نفس الطبيعة المعني يكتسيلفائدة المحاسب 

وبتالي ال يمكن له الرجوع  ،أصدرهبالنسبة لمجلس المحاسبة الذي  يصبح ملزما وفه،المعنية به
مسؤوليته الشخصية  والمالية فيما يخض نفس التسيير المالي الذي  وإقرارعليه مرة أخرى 

المقررة بالنسبة لعملية مراجعة  واآلجالإال في الحاالت ،للذمة إبراءحصل فيه المحاسب على ي
االستئناف  وأ 20-95من األمر رقم   102/103صدرها المجلس في المادتين يالقرارات التي 

ذلك الطعن بالنقض حسب األحكام المقررة في كن نفس األمر و م 107المادة  ألحكام طبقا فيه
الذمة ملزما كذلك بالنسبة للهيئات العمومية  إبراءمن نفس األمر ويكون قرار  110المادة 

 لدى الجهات القضائية األخرى. هد بتويع،المعنية به

النصوص القانونية السارية المفعول لم توضح اإلجراءات التي ينبغي ان  أنويالحظ 
وكيفية الفصل فيها  وفهم عن الصياغة ،يتبعها مجلس المحاسبة في منح قرارات التبرئة النهائية

                                                                                                                                                                                           

اتهم ابرءا من المجلس عند :"يلتمس المحاسبون العموميون الذين لم يتأخروا في تقديم حساب20-95من االمر85المادة -5 
مغادرة وظيفتهم نهائيا. وفي هذه الحالة يبت مجلس المحاسبة في اجل سنتين من تاريخ استالم كتابة الضبط المجلس الطلب 

 ،إذ اقتضى هذا األجل ولم يصدر أي قرار عن مجلس المحاسبة تبرأ ذمة المحاسب بقوة القانون ".
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الصورة القرارات يكون عن  إصدارن أمن القانون السالف الذكر ب 85التي تضمنتها المادة 
  1قي القرارات التي يصدرها المجلسمثل با ،المداولةطريق  

بشكل نهائي على قرار التبرئة  تهحصول المحاسب الذي غادر وظيفويترتب عن  
باقي  وانقضاءفي بداية تنظيمه  اكتتابهلمبلغ الضمان الشخصي الذي  استرجاعه نهائيةال

 2االلتزامات التي تقع على ممتلكاته العقارية 

 وضع محاسب في حالة المدين : -ب

تمثل هذه النتيجة الثانية في وضع المحاسب في حالة مدين إذا تبين من خالل تو 
وذلك  ،ومخالفات في التسيير الذي قدمه المحاسب العمومي أخطاءوجود  ،العمليات المراجعة

 إيراد وغير مبرر أ وصرف نفقة غير قانونية أ وفي حالة ما إذا سجل على ذمته نقص مبلغ أ
موال الخاصة ما يعطي المبلغ المالي المستحق أالمحاسب المعني من  ددلم يسو  ،غير محصل

وبقرار نهائي في حالة مدين بما يساوي  عليه هنا يضع مجلس المحاسبة المحاسب المعني
 المبلغ الناقص.

ن المشرع  لم يعالج أونالحظ من خالل النصوص القانونية المنظمة لمجلس المحاسبة 
 وفه ،ضرار التي تسبب فيها المحاسبون العموميينألبشكل دقيق مسألة التعويض الناتج عن  ا

                                                           
 

 
لمحاسبون العموميين الذين لم يتأخرون في تقديم حساباتهم ،إبراء من المجلس عند :"يلتمس ا20-95من األمر 85المادة-1

المغادرة وظيفتهم نهائيا ،هذه الحالة يبث مجلس المحاسبة في اجل سنتين من تاريخ استالم كتابة الضبط المجلس الطلب. إذا 
                        بقوة القانون                                                             اقتضى هذا األجل ولم يصدر أي قرار عن مجل المحاسبة ، تبرأ ذمة المحاسب 

نشر والتوزيع ، صدوق عمر ، تطور التنظيم القضائي اإلداري في الجزائر، بدون طبعة ، دار األمل للطباعة وال -2
 .13ص 2010الجزائر
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نه لم يتبين كيفية حسابات المبلغ أحيث  ،لتقدير ذلك المعنيترك السلطة التقديرية للقاضي 
 1.المستحق تسديده من طرف المحاسب

ود نسبة من الفوائد واجبة جتقرر النصوص القانونية سارية المفعول و ومن جهة أخرى لم 
ن مبدأ التعويض في القانون أذلك  إقرارالتسديد على هذه المبالغ المستحقة وكان من مفروض 

وبتالي  فانه من غير المعقول  ،ما فاته من ربحو ص من خسارة المدني يشمل مال حق الشخ
المحاسب من تسديد هذه الفوائد والتي تمثل حقوقا بالنسبة للهيئات المتضررة ويتعين على  إعفاء

 .(2)ن يكلفهاأمشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 04/2019//10بتاريخ14.30ولد احمد عبد الطيف،النظر في حسابات المحاسبين العموميين، على ساعة -  1
www.ta3lime.com 

 .129، ص2004لعمارة جمال، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر، الفجر للتوزيع والنشر، القاهرة،  مصر،   - 2

http://www.ta3lime.com/
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 رقابة االنضباط في مجال تسيير ميزانية الدولة  المبحث الثاني :

بإنشائه لغرفة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية على مستوى مجلس 
خول المشرع لهذا الجهاز صالحية ممارسة اختصاصات قضائية في رقابته على  ،المحاسبة

عوان الدولة أ ذه الفئة من من وراء ذلك تحميل ه أرادولقد  ،تسيير المالي كل من األمر بالصرف
خطاء التي يرتكبونها في تسيرهم المالي على غرار تلك ألاعن  مسؤولية مالية شخصية

 المسؤولية المقررة على عاتق المحاسبين العموميين.

مجال تسيير الميزانية ومجالها  سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى رقابة االنضباط في
 رقابة االنضباط ونتائجها.( سوف يتضمن اإلجراءات )المطلب األول( أما)المطلب الثاني

 .المطلب األول : مفهوم قواعد االنضباط ومجالها

يمارس مجلس المحاسبة رقابة قضائية على التسيير المالي على األمرين بالصرف وهذا المبدأ 
التي تعتبر من قبل مساس بقواعد االنضباط في  األخطاء لف ذكره وحددالسا20-95أقره األمر

(مفهوم رقابة االنضباط أما )الفرع األولمجال تسيير الميزانية والمالية،فسوف نتطرق في )الفرع 
 الثاني(مجال ممارسة رقابة االنضباط.

 والمالية في مجال تسيير الميزانية  رقابة االنضباطمفهوم  األول:الفرع 

وتشمل أيضا  اإلداريينن يتولى مجلس المحاسبة الرقابة على الموظفين أوهي تعني 
ن يكون له الصفة القانونية  أيتدخل فيها دون  وأعمال كل من يقوم بإدارة األموال العمومية أ 

 (.1)الهيئات العمومية  وعون في المؤسسات أ وويتحمل مسؤولية لكل مسؤول أ

في مجال تسيير الميزانية  والمالية هي تلك الرقابة  االنضباطبمعنى أخر تعني رقابة  وأ
بالصرف لمعاينة مدى مطابقة  لألمرينالتي يمارسها مجلس المحاسبة على تسيير المالي 

                                                           

عزة عبد العزيز، اختصاص مجلس المحاسبة في ممارسة رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية  للدولة في الجزائر،  - 1
 . 159، ديسمبر ص 32مجلة التواصل، عدد 
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ستعمال وتسيير األموال العمومية وكذا الوسائل االتشريعية التي تسري على  لألحكامعمالهم أ 
ة توقيع العقوبات على مخالفي هذه األحكام سلطيملك  كما المادية الموضوعية تحت  تصرفهم 

 .(1)الملحقة باألضرار للخزينة العمومية األخطاءالتشريعية وبارتكابهم 

   مجال ممارسة رقابة االنضباط:الفرع الثاني 
في و عون في األجهزة المركزية للدولة أ ويشمل هذا النوع من الرقابة أي مسؤول أ

، طبقا لنص (2) (الهيئات العمومية اإلدارية لها والجماعات المحلية أ)األجهزة الالمركزية لها 
 86والمادة  07إلى نص المادة  يلناف الذكر والتي تحالالس 20-95من األمر رقم  87المادة 

والمسيرين المنتمين عوان أ وبتالي فالمشرع الجزائري قد شمل بهذه الرقابة  كل  ،من نفس األمر
كانوا  وين أخبأعضاء منت وإلى هيئات المركزية والالمركزية سواء كانوا موظفين عموميين أ

ة مسؤولية تأديبية فهي تحمل أيخيرة ال تتحمل ن هذه  الفئة األأأعضاء الحكومة على الرغم من 
 ية.مسؤولية سياس

عن طريق  العموميين للمسيرينري نطاق قيام المسؤولية المالية ئوقد ضبط المشرع الجزا
وهذا من  ،التي تعتبر خرقا لقواعد االنضباط في مجال التسيير الميزانية والمالية األخطاءتحديده 

 : كاألتيمنها  االسالف الذكر سوف نذكر بعض 20-95من األمر رقم  88خالل نص المادة 

 والنفقات العمومية. اإليراداتخرق األحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ  -

المساعدات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات اإلقليمية   وأ اتاستعمال االعتماد -
جلها أاألهداف التي منحت من ممنوحة بضمان منها األهداف غير  وألمؤسسات العمومية وا

 صراحة.

                                                           

ر، يلس شاوش بشير، المالية العامة، مبادئ العامة، وتطبيقاتها في القانون الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية الجزائ - 1
 .314،ص 2013

 .95/20من األمر رقم  02/ 87المادة  - 2
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المالية  وأما  اتأما تجاوزا ما في االعتماد إخفاءجل أغير قانونية من بصفة  خصم نفقة  -
 .القروض الممنوحة وتزامات ألالألصلي لتسيير للتخصيص ا

 مهمة الهيئات العمومية. وأعن هدف تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح  -

عدم و التنظيمية المتعلقة بمسك الحسابات والسجالت  أ وعدم احترام األحكام القانونية أ -
 .(1)االحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية 

 .مالك العموميةاأل والوسائل أ والقيم أ وي  لألموال أخفالالتسيير  -
شبه  الجبائية التي كانت  والجبائية  أ  اإليراداتدفع حاصل عدم  كل تهاون يترتب عنه  -

 .قراها التشريعأالشروط التي  وفقجال و األموضوع اقتطاع من مصدر في 

 والهيئات العمومية بدفع غرامة تهديد أ وأ اإلقليميةالجماعات  وأ الدولة إلزامفي  التسبب -
الصادرة عن صفة متأخرة لألحكام ب والجزئي أ وتعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أ

 القضاء.

سس أاالستعمال التعسفي لإلجراء العقابي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع نفقات على  -
 .غير قانونية وغير تنظيمية

وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات  إبرامالتسيير التي تتم باختراق لقواعد  أعمال -
 .العمومية

مالك العمومية التي لم تعد صالحة ضع لها عمليات بيع األعدم احترام القوانين التي تخ -
 .والهيئات العمومية اإلداراتالمحجوزة من طرف  ولالستعمال  أ

 .(2)مستندات عنه  إخفاء وخاطئة لمجلس المحاسبة أ وتقديم وثائق مزيفة أ -

                                                           

 .150نوار امجوج، مرجع سابق،ص  - 1
 .315يلس شاوش بشير، مرجع السابق،ص  - 2
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 المطلب الثاني : إجراءات رقابة االنضباط ونتائجها 

يتولى مجلس المحاسبة عند مراقبة تسيير مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات التأكد من اذ 
احترمت قواعد االنضباط الميزاني والمالي سواء بصفة تلقائية أو بعد إخطاره من طرف 

رقابة االنضباط أما  إجراءات (األولفرع السلطات المؤهلة لذلك،من خالل هذا تناولنا في )ال
 )الفرع الثاني(نتائج رقابة االنضباط .

 الفر ع األول : إجراءات رقابة االنضباط في مجال تسيير ميزانية الدولة 

مام الغرفة أإلى الناظر العام قصد متابعة  إخطارهيحيل رئيس المجلس الملف الذي يتم  
وهنا يقوم رئيس مجلس المحاسبة بتعيين مقرر من بين المستشارين لدارسة الملف  (،1)المختصة 

يختاره وفي الختام التحقيق يحرر المقرر    مساعدو ن يستعين بمحامي أأويمكن للشخص المتابع 
مام أبغية تبليغه إلى ناظر العام  وهنا يكون  ةتقريره ويرسل كل ملف إلى رئيس مجلس المحاسب

 حالتين : 

 نه ال مجال للمتابعة يقوم بحفظ الملف الناظر العام.أتثبت نتائج التحقيق  أنأما  -

ر العام كل ملف مصحوبا يرسل الناظ غرفة االنضباط وهنا ن يحال الملف علىأأما 
ن يعين  أخير ألوهنا يجب على هذا ا ،رئيس هذه الغرفة إلىاستنتاجاته المكتوبة والمعللة ب
يا مقررا من ضمن قضاة الغرفة يكلفه بتقديم اقتراحات حول الملف ثم يقوم  رئيس الغرفة اضق

 .(2) ناظر العام بذلكن يعلم رئيس مجلس المحاسبة والأبتحديد تاريخ  الجلسة بعد 

الملف ويتم عقد و ويحق للعون المتابع االطالع لدى كتابة الضبط على كامل المعلومات أ 
وتطلع خاللها على االقتراحات  التي يقدمها المقرر وعلى  ،الجلسة بحضور العون المعني

 ه.محامي واالستنتاجات الناظر العام والتوضيحات التي يقدمها العون محل المتابعة أ
                                                           

 .150امجوج نوار، مرجع سابق،ص  - 1
 .162-161بن داود إبراهيم، مرجع سابق،ص  - 2
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طراف يعرض رئيس الجلسة القضية للمداولة دون ألعد االطالع على أراء جميع اوب
رات باألغلبية وفي حالة تساوي ويتم من خاللها اتخاذ القرا،حضور المقرر والناظر العام

 يكون صوت الرئيس مرجحا.  األصوات

ويسجل من خاللها رئيس الجلسة القرارات التي  يتم اتخاذها ويسلمها إلى المقرر الذي 
 .(1)ومشروع قرار ويقدمه إلى رئيس الجلسة  إعداديتولى 

                                                           

 .145مسعي محمد ،  مرجع سابق، ص  - 1
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 الفرع الثاني : نتائج رقابة االنضباط والعقوبات مترتبة عنها 

تترتب على رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية نتائج في حق مخالفين قواعد 
العقوبات المترتبة عن مخالفة  أوال(ثم) تناولنا النتائج المترتبة عنهااالنضباط ،من خالل هذا 

 (.ثانياقواعد االنضباط )

 النتائج المترتبة عن رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والماليةأوال: 

عوان المرافق والمؤسسات والهيئات أ  ويصدر مجلس المحاسبة الغرامات ضد المحاسبين أ 
ويتم ذلك عبر اإلجراءات  (،1)ضرار  بالخزينة العمومية أق لحلفة تمخا والذين ارتكبوا خطأ أ

المؤرخ    95/377والمرسوم الرئاسي  20-95الطويلة والمعقدة المنصوص عليها في األمر  
تستمر لعدة أن كما يمكن  ،المحدد النظام الداخلي للمجلس المحاسبةو  1995نوفمبر  20في 

ات لقواعد االنضباط الميزاني والمالي إلى غرفة الملف المتعلق بالمخالف إحالةسنوات  حيث يتم 
عوان الذين تثبت ارتكابهم ألاالنضباط التي بدورها تصدر قرارات تتضمن غرامات مالية  ضد ا

يوقع و ومخالفات تشكل خرقا  لقواعد االنضباط المالي وال يمكن لمجلس المحاسبة أ  األخطاء
عند تاريخ ارتكاب  نيي يتقاضاه العون المعالذ اإلجماليغرامة مالية تتعدى المرتب السنوي 

وال تتعارض المتابعات والغرامات التي يصدرها مجلس المحاسبة مع تطبيق ،(2) المخالفة 
 .(3)العقوبات الجزائية والتعويضات  عند االقتضاء

 العقوبات المترتبة عن رقابة االنضباط : -ثانيا 

المعدل والمتمم جملة من العقوبات القانونية على  المخالفات  20-95قرر األمر 
بوظائفهم والتي تشكل خرقا  يامهمقبمناسبة  اإلداريون السالفة الذكر التي يرتكبها الموظفون 

                                                           

 .94المرجع السابق،ص  شويخي سامية، -1
نتائج عن تحريات مجلس المحاسبة  في مجال رقابة االنضباط، موقع مجلس  المحاسبة  الجزائري    على رابط   - 2

www.ccomptes.org.dz   14:00على ساعة  16/03/2019بتاريخ 
 متعلق بمجلس المحاسبة. 10/02والمتمم باألمر المعدل  95/20من األمر  86مادة  -   3

http://www.ccomptes.org.dz/
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 واستعمال وتسيير األموال العمومية أعلى  صريحا لألحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري 
  .بالهيئة عمومية وبالخزينة العمومية أ ار الوسائل المادية وتلحق  ضر 

تتمثل هذه الجزاءات في فرض عقوبة الغرامة على حسب مقتضي الحال في حق 
ن تتعدى قيمتها المرتب السنوي أر عن مجلس المحاسبة وال يمكن دتص ،مرتكبي هذه المخالفات

وإذا تعددت الغرامات فانه ال  ،الذي يتقاضاه العون المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة اإلجمالي
.   إذا كانت المخالفة التي يرتكبها عون (1) األقصىيمكن الجمع بينهما إال في  حدود المبلغ 

في هيئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة تتمثل في  غرفة  باإلدارةقائم  وممثل أ وأ
عيني غير  وتجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي أ والتنظيمية أ وحكما من األحكام التشريعية أ

للغرامة يكون  األقصىفان المبلغ ،عموميةهيئة  ولغيره على حساب الدولة أ ومبرر لصالحه أ
 .(2)فضعف مبلغ المرتب السنوي للموظ

نه ال يقع التعارض بين تطبيق المتابعات والغرامات التي يصدرها أتجدر اإلشارة إلى 
ن أحكام مجلس أأي  ،مجلس المحاسبة والعقوبات الجزائية والتعويضات المدنية عند االقتضاء

 .(3 )على معني بالموازاة مع األحكام القضائية األخرى  ن تسري أالمحاسبة وقراراته يمكن 

 من العقوبة :  اإلعفاء -ج

 88على مرتكبي المخالفات المذكورة في المادتين  ون يقرر حالة العفألمجلس المحاسبة 
في مجال رقابة  االنضباط في تسيير  الميزانية والمالية متى تدركوا  20-95من األمر  91و

أي  يلهم مسؤولهم السلم أصدرهنهم تصرفوا ألمر أثبت مجلس المحاسبة أإذا  وبأمر كتابي أ

                                                           

 متعلق بمجلس المحاسبة. 20- 95معدلة  من ألمر 91المادة  -  1
 متعلق بمجلس المحاسبة. 20- 95مر ألمعدلة من  92المادة  - 2
 متعلق بمجلس المحاسبة. 20- 95المعدلة من ألمر  93المادة  - 3
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وفي هذه الحالة تحل مسؤوليته صاحب األمر محل  ،شخص مؤهل إلعطاء مثل هذا األمر
 .(1) مرؤوسيهعلى للرئيس  اإلداري وهذا ألنهم بموجب التزامين بمبدأ الطاعة   ،مسؤوليتهم

 التقادم المسقط :  -د

نضباط في تسيير  ة في مجال اإلمرتكبللمتابعة على المخالفات ال مسقطالتقادم اليسرى 
 .(2)عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الخطأ  ضيالميزانية والمالية إذا تمت معاينته الخطأ بعد م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .160ص  عزة عبد العزيز ، مرجع سابق،  - 1
 متعلق بمجلس المحاسبة. 20- 95ألمر من المعدلة  94/01المادة  - 2



64 
 

 : خالصة الفصل الثاني
 باعتباره المحاسبيةلمجلس  ةالقضائي لرقابةومن خالل هذا الفصل تم التعرف على ا

رقابة هي  األخيرةينا هذه تفرأ ،الدولة والجماعات المحلية لألموالالمؤسسة العليا للرقابة  البعدية 
 ،المحافظة على األموال العمومية ية  هدفها األساسي يتمثل في ضمانوإصالح تقيميهمالية  
الحسابات من  إيداعثل في هذه الهيئة شبه قضائية فإنها تمارس رقابة  قضائية تتم أنوبما 

مسؤول  وطرف المحاسب العمومي  واألمر بالصرف ويتم ذلك بعد نهاية كل سنة مالية فه
وكذا رقابة  ،ة العمليات الماليةحالتحقيق والتدقيق في صو  عمليات الفحص إجراءالوحيد  على 

ستعمال وتسيير ي شروط افنه  يتولى التدقيق أاالنضباط في مجال تسيير الميزانية وبينا 
وله الحق بإصدار  ،األموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه

 ،خطاء والمخالفين ومعاقبتهم بما نص عليه القانون القرارات الالزمة التي تدين المرتكبين األ
 .ذلك ضمانا لحقوق المتقاضين وتعزيزا للوقاية ومكافحة جميع أشكال الغشو 
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من خالل دراستنا لموضوع اختصاص مجلس المحاسبة في الجزائر ، تبين  لنا أن هناك اهتمام 
ويظهر ذلك جليا من خالل  كبير بهذه المؤسسة الدستورية التي أسست لرقابة المالية لدولة  ،

جملة القوانين التي تضمنتها مختلف النصوص التشريعية التي صدرت في هذا المجال والمتعلقة 
 بتنظيم هذا الجهاز وتحديد اختصاصه.

إن هذه الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة بعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وذلك 
حفاظا على المال العام من الفساد ، ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير المشروعية 
التي تضر بأمالك الدولة واألموال العمومية ، جعلته يتمتع باختصاص قضائي وأخر إداري 

مهمته ، وباالستقالل الضروري في أداء المهام الموكلة إليه ضمانا  إليه ضمانا وذلك لتسهيل 
لموضوعية وحياد فعالية أعماله ، بهدف تشجيع االستعمال المنتظم الصارم لألموال العمومية ، 

 والتأكيد على إجبارية تقديم الحسابات وسير المالية العمومية بكل شفافية .
ع الصالحيات واالختصاصات القضائية  واإلدارية جمي 95/20ولقد أعطى األمر 

وكرس االستقاللية ووسع مجال اختصاصه ، إذا بموجبه أصبحت رقابته مبسوطة على مالية 
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ، حيث تتجسد مجمل  اختصاصاته 

ين المسؤولية الشخصية القضائية عن طريق إصداره للقرارات التي تحمل المحاسبين العمومي
والمالية تبديد وضياع األموال ، والتي تكتسب الصيغة التنفيذية مثلها مثل القرارات الصادرة عن 

الجهات القضائية األخرى ، وتكون هذه القرارات قابلة للمراجعة  واالستئناف ، كما تقبل الطعن  
ج بالتقرير السنوي يرفعه المجلس بالنقض أمام مجلس الدولة ، أما اختصاصاته اإلدارية فهي تتو 

إلى رئيس الجمهورية والسلطة والتشريعية ، وكذا إعالم السلطات الرئاسة والوصائية والوزراء 
بنتائج  التحقيق  الخاص باإليرادات والهيئات التابع لها ، حيث يعتبر من أهم األجهزة التي 

ب الرقابة على األموال العمومية  يبني عليها الدولة ، فهو محرك األساسي الذي  يحرك داولي
 وذلك من خالل ممارسة االختصاصات قضائية وإدارية .

ومهما يكن الدور الفعال والكبير الذي  يؤديه  مجلس المحاسب في الرقابة على مالية 
الدولة فإنها تبقى مجرد حبر على الورق ما لم تجسد على أرض الواقع ألن دوره يمكن فقط 
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سنوي الذي يقوم بإعداد من خالل كشف الصورة السوداوية حول الطريقة التي بإعداد التقرير ال
سيرت بها الحكومة وضياع األموال بعشرات مليارات الدوالرات من مستحقات الدولة إلى رجال 
أعمال وتجار في شكل تهرب ضريبي ، فضال عن تجاوزت بالجملة في إنفاق الميزانية ووجود 

 لوزارات .تقصير في أداء العديد من ا
ومن خالل هذا العرض الموجز لمسار مجلس المحاسبة سيتم استعراض أهم النتائج 

 والتوصيات التي يتم  التوصل إليها من خالل هذه الدراسة :
 أوال : النتائج المتوصل إليها : 

الرقابة التي تقوم  بها مجلس المحاسبة هي رقابة مالية تقيمية وإصالحية غرضها حماية   -1
 . وال العموميةاألم
الدور البارز الذي يلعبه مجلس المحاسبة عن طريق تخصيصه بهيكل تنظيمي وبشري  -2

 . وإداري 
قيام مجلس المحاسبة بإعداد تقرير مفصل تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها جزائيا  -3

 والتي يالحظها مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته .
يهدف مجلس المحاسبة بصفته أعلى هيئة رقابية في البالد إلى إجراء الرقابة المالية  -4

 ى له على أرض الواقع.الالحقة وتطبيق القوانين ، إال إننا ال نجد أي صد
دوره في تنفيذ العقوبات محدود ، حيث أنه ال يملك إال توقيع الغرامات المالية فقط وقراراته  -5

 ال تجوز أية حجية وال يملك إال توصية .
تغييب تفعيل القوانين وعدم استقاللية المجلس وتبعيته للسلطة التنفيذية يعتبر عائقا أمام  -6

شفافية وحياد ، مما يؤدي إلى تقييد صالحياته  من طرف السلطة التنفيذية أداء مهامه بنزاهة و 
. 
نقص اإلمكانيات البشرية والمادية التي تعرقل أداء مهامه في معالجة كافة القضايا  -7

 المعروضة عليه .
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نقص الشفافية في إعالن تقاريره بسبب  عدم اكتراث السلطات العليا في البالد بالتقارير  -8
بة التي يعدها فهي ال تنشر الكترونيا أو في وسائل اإلعالم مما يتعذر على المواطنين الرقا

 معرفة محتوياتها وتجسيد هذه التقارير يتوقف على ارادة هذه السلطات .
تهميش دور  مجلس المحاسبة من قبل السلطات المعينة ، وعدم اعطائه كامل الصالحيات  -9

 التي تسهل له مهمة الرقابة .
 الحجم الكبير للملفات مقابل العدد غير الكافي للقضاة مما أدى إلى عدم دراستها بأكملها  -10

 ثانيا  التوصيات واالقتراحات: 
تفعيل دور مجلس المحاسبة في الرقابة على األموال العمومية قبل وأثناء وبعد تنفيذ  -1

ي الفساد وسوء التسيير وذلك من الميزانية  العامة للدولة ، مما يؤدي إلى الرقابة من الوقوع ف
 أجل التسيير السليم للمال العام .

القضائية واإلدارية لمجلس ودعمه بالكفاءات المتخصصة من أجل  توسيع صالحيات -2
 االرتقاء به وتحسين مستواه.

 تدعيم المجلس بالكفاءات العالية  المؤهلة والمدربة في مختلف االختصاصات . -3
 ع لقضاة المجلس وتدعيمهم بالحصانات المناسبة للقيام بمهامهم .منح صالحيات أوس -4
رفع مستوى التكوين للقضاة المجلس الجدد من أجل تفعيل دور مجلس المحاسبة وأدائه  -5

 الجيد لعمله .
دعم المجلس بالطاقم البشري الكافي لمعالجة الحجم الكبير من الملفات وعدم تركها دون  -6

 دراسة.
لية للقضاة في ممارسة مهامهم الرقابية وعدم تبعيتهم لسلطات أخرى ألن ذلك منح استقال -7

 يقف عائقا أمام أداء مهامهم .
توفير مناخ عمل مناسب للمجلس  وإعطائه االستقاللية الالزمة والصالحيات الواسعة  -8

 وتعزيزها بإطار قانوني قوي وحماية  كافية ألعضاء وموظفي المجلس يؤدي بها حتما إلى
 الفاعلية في أداء دوره .
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منح مجلس المحاسبة الضامنات القانونية والفعلية من أجل تأدية مهامه  بشفافية  وفاعلية،  -9
من أجل تحسين األداء وتقوية الشفافية  في الحفاظ على المال العام  فكلما  كانت هذه  ،

 المؤسسة مستقلة عضويا  ووظيفيا كلما كانت فاعليتها  أكثر  ونتائجها أحسن .
مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجلس المحاسبة وتعديل بعض المواد  -10

خاصة المواد المتعلقة بالعقوبات أوتوقيع  عقوبات ردعية شديدة  بدل التي تحتاج إلى تعديل و 
 الغرامات البسيطة من أجل تقليل الفساد والتبديد المستمر لألموال .

توقيع العقوبات على جميع األشخاص المرتكبين لألخطاء دون استثناء ودون تميز وهم  -11
 يخضعون لرقابة هذه المؤسسة.

الرقابة التي يجريها مجلس المحاسبة بصورة عالنية ، وذلك تطبيقا ضرورة نشر تقارير  -12
لما نص عليه القانون ليتسنى لجميع األفراد المجتمع االطالع على كيفية تسيير مواردهم 
وممتلكاتهم وهذا ترسيخا لمبدأ الشفافية في تسيير األموال العمومية  حيث أن هذه التقارير في 

وية لنشاطات المجلس تقدم بصفة روتينية دون تمكن المواطن الواقع أصبحت مجرد حصيلة سن
من االطالع على مضمونها وهو ما أفقدها أهميتها ووظيفتها القانونية  والغاية التي وجدت من 

 أجلها .
محاولة مجلس المحاسبة  قيام بالتنسيق مع مختلف الهيئات الرقابة  السيما  المفتشية  -13

وج عمل لتحديد منهجية متابعة توصيات مجلس المحاسبة التي ال العامة للمالية مع تأسيس ف
 تتسم باإلجبارية  .
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 القائمة المراجع
 : المصادر  أوال

 الدساتير  -1

 1976نوفمبر 22مؤرخ في 1976دستور   -

 1989مارس01المؤرخة في09فيفري،الجريدةالرسميةرقم23،الصادرفي1989دستور-

 .1996ديسمبر8المؤرخة في 76نوفمبر،الجريدة الرسمية رقم 28 الصادر في،1996دستور  -

 .63،الجريدة الرسمية العدد رقم2008نوفمبر16فيمؤرخ 19-08قانون رقم  -

الجريدة  2016مارس 6،موافق ل1437جمادى األول عام 26مؤرخ في01-16قانون رقم -
 .14الرسمية العدد

 القوانين  -2

،المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة المالية  1980مارس  01المؤرخ في  80/05القانون رقم  -
 من طرف المجلس المحاسبة 

، الجريدة المتعلق بالمحاسبة العمومية 1990أوت  15المؤرخ في  21-90لقانون رقم ا  -
 1990، لسنة  35الرسمية  العدد 

 :  األوامر -3

، الجريدة  .المتعلق بمجلس المحاسبة 1995جويلية  17المؤرخ في  20-95األمر رقم  -
 .1995يوليو   17المؤرخ في  ، 39الرسمية ، عدد 



70 
 

المؤرخ في  95/20المعدل ومتمم االمر  2010 أوت 26المؤرخ في  10/02مر رقم  األ  -
 .المتعلق بمجلس المحاسبة  1995يوليو  17

المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المحاسبة الجريدة ، 377-95المرسوم الرئاسي رقم  - 
 ، 1995نوفمبر  20المؤرخ في . 72الرسمية العدد 

،  الذي يحدد إجراءات  1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91المرسوم التنفيذي رقم  -
المحاسبة التي يمسكها اآلمرون بالصرف و المحاسبون العموميون و يضبط كيفياتها و 

 .محتواها

األحكام  ، يحدد انتقاليا 1996جانفي  22المؤرخ في  56-96المرسوم التنفيذي رقم  -
 .المتعلقة بتقديم الحسابات لمجلس المحاسبة

 : المراجع باللغة العربيةثانيا

 الكتب باللغة العربية  -1

بعلي صغير محمد و يسري أبو عالء، المالية العامة ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -
 .2003الجزائر، سنة 

الرقابة المالية على النفقات العامة  في القانون الجزائري والمقارن، دار  ، إبراهيم دبن داو  -
 .2009الكتاب الحديث ، القاهرة  

 .2005خلوفي رشيد ،قانون المنازعات اإلدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، سنة  -

 .2012، الجزائر،سنةزغدود علي، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية -

صدوق عمر ، تطور التنظيم القضائي اإلداري في الجزائر ، دار األمل للطباعة والنشر  -
 .2010 الجزائر،والتوزيع ،
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الجزائر   ،، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع اإلدارية، المنازعات عبد القادر عدو  -
2012. 

منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائر ، دار الفجر للنشر و التوزيع  لعمارة جمال، -
 .2004مصر ، سنة  ،القاهرة

محمد ، المحاسبة ألعمومية ، دار الهدى للطباعة والنشر عين ميلة ، الجزائر سنة مسعي  -
2003. 

جزائري  ديوان يلس شاوش بشير ، المالية العامة ، مبادئ العامة وتطبيقاتها في القانون ال -
 .2013المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 

 كتب باللغة األجنبية  - -2

-Bouvier Michel "la cour des comptes en Belgique ،la revue Français de Finances    
publique. N36.L.G.D.J.paris،France،année 1991. 

-Fabre Francis. J : Les Grands Arrêts De La Jurisprudence Financière, 4ème 
Edition, Dalloz, Paris, France, 1996. 

-Martinez Jean Claude, Et. Pierre Di . Malta :  ،Droit Budgétaire, Paris, France : 
Editions L.I.T.E., 1999. 

 المجالت : -3

مجلس المحاسبة  في ممارسة رقابة االنضباط في مجال  عبد العزيز ، اختصاصعزة  - 
 .2012ديسمبر  32تسيير الميزانية والمالية في الجزائر ، مجلة التواصل ، عدد 

 :الدراسات -4
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مجلس المحاسبة   العليا للرقابة في مكافحة الفساد ، األجهزةدين ، دور النور بارة رزاق  - 
 .2008ديسمبر 

 العلمية  الرسائل   -5

 رسائل ماجستير  -أ

رسالة  . نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات اإلدارية ألمحاسبة  ،أمجوج نوار ، مجلس  -
 2007 -2006 تاريخ مناقشة ، قسنطينة ،–جامعة منتوري ،  الماجستير ، كلية الحقوق 

رسالة ماجستير   ، 1999/2012مؤسسة مكافحة الفساد  في الجزائر  باديس بوسعيود ، -
 . 2015جامعة  مولود معمري ، تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية  ، جوان 

رسالة ماجستير ، ، حياة ، مجلس المحاسبة في الجزائريين الطموحات والتراجع يرويشيقلب -
  2011/2012كلية الحقوق  -1-جامعة الجزائر 

كلية  ، رسالة ماجستير دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم  الفساد ، ،بوزيرة سهيلة  -
 .medea.dz-www.unir   2010الحقوق والعلوم السياسية،جامعة المدية،

رسالة ،المركز القانوني لهيئات الرقابة العليا في مجال المالية العامة  دواعر  عفاف ، -
 .2012/2011ماجستير ، جامعة الجزائر  يوسف بن خدة ، كلية الحقوق بن عكنون  ، 

على  أهمية االستفادة من اآلليات الحديثة والمنظور اإلسالمي في الرقابة ،سامية شويخي  -
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم ،المال العام ، رسالة الماجستير ، جامعة تلمسان 

 .2011-2010التجارية، 

الة ،رساإلدارية صالحي سهيلة، مجلس المحاسبة،نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات-
 .2007-2006ماجستير،كلية الحقوق،قسنطينة ،

http://www.unir-medea.dz/


73 
 

م أح ، الرقابة على ميزانية البلدية ، رسالة ماجستير ، جامعة العربي بن مهيدي  فاتمزيتي  -
 .2013/2014بواقي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

نظام المنازعات لمجلس المحاسبة ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، كلية  معزوزي نوال ، -
 . 2010/2011الحقوق والعلوم السياسية ، 

رسالة ماجستير ،  ،ريد ، دور مجلس المحاسبة في تسيير ومراقبة أمالك الدولةمكنية ف -
 .2002-2001جامعة تكوين المتواصل ،الجزائر

 :صحفية مقاالت  -

كحال ، مقال بعنوان مجلس المحاسبة يكشف فسادا حكوميا ، جريدة العربي الجديد ، حمزة  -
02/12/2016. 

سميرة بلعمري، مقال بعنوان مجلس المحاسبة يكلف لجنة خاصة بمراقبة صرف الوزراء -
  .08/04/2017،اليومي ق ،جريدة الشرو لألموال

 : محاضرات -

في قانون الميزانية العامة ، جامعة عبد الرحمان  ميرة كلية ،  محاضرات ،وكيل محمد أمينأ -
 .2015/2016الحقوق والعلوم السياسية ، بجاية 

 المواقع االلكترونية 

 www.comptes.org.dz  الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة   -

  www.echoroukonline.comموقع الشروق -

 www.alaraby.co.ukموقع العربي الجديد، -

 www.ta3lim.comولد احمد عبد الطيف، النظر في حسابات المحاسبين العموميين -

http://www.comptes.org.dz/
http://www.echoroukonline.com/
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 المذكرة مــلخص

منننننننذا نننننننلراانننننننريا ليجنننننننااية الجنننننننااي  يلانننننننااة   ننننننن اية  لجننننننن ااية  ي ننننننن  اا  ننننننن ام  ي  ننننننناا
يةدوةنننننا اع نننننااة نننننداية الجنننننااي  يلاننننناامنننننذانننننن ذا اننننن اية  نننننل  اي  يلانننننااية ننننن اة  ننننن  ا  ننننن ا
ا ننننننننننلعاوة نننننننننن  لا   ننننننننننلراية مننننننننننل د ذاوية   وجنننننننننن ذاة نننننننننن  اية   نننننننننندامننننننننننذا  ا انننننننننندي ا

ماااننننداة ووننننباو  نننننرفاج  نننناا مننننلا اينننن ا  نننننللااننننر اية الجننننااينننن اة  اننننن اويةخ ننننماية  جنننن ا
ية ال ننننننناامنننننننذامخ  ننننننن ا انننننننقلراية نننننننلاوية  للجنننننننلفاية  ننننننن ايةول    نننننننااية ننننننن اة  ننننننن ا ننننننن ليا
جننننل ملعاية   م ننننااوةانننن  ااننننر اية ال نننناان يجنننن ااوجننننل  او نننن  اة  الجننننااوانننن الالجنننناا  نننن ا

يال   ننننننننل اي  يل ا    ننننننننااية منننننننن   اولالجننننننننااية و نننننننن   اع ننننننننااة   نننننننن امننننننننذا ننننننننلرااننننننننريا
اة    اية  لج اا

يننننن ا    نننننااية لاننننناايةول  ننننناانننننن ذام  ننننن اية  لجننننن اامنننننذا  نننننااول لجنننننااية    لاننننناا
وية ق مننننننااوية  ة ننننننل امننننننذا  نننننناا  نننننن طاومنننننندطاعنننننندو الاو نننننن يج  لاوة   نننننن ا    نننننناااننننننر ا
ية لاننننننااينننننن ا  نننننندي ام  نننننن اية  لجنننننن ااينننننن اةو انننننن  ايةمنننننن   اوةمنننننن    اةنننننن    اية    لانننننناا

  ااننننننرياية و انننننن ا ق نننننن ا نننننندها اننننننقلراية ننننننلاوية مننننننل اوية نننننندلاة منننننن يراوة   ة ننننننل  اع نننننناا
اية   م ا.ا

 المحاسبة /رقابة  مجلس  ./1الكلمات المفتاحية:

  ميزانية الدولة  /3                     
 

 

 

 

 

 

 


