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 الفـــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس

 مفاهيم عامة عن الحكومة: األولالفصل 

 د:ـــــــتمهي

اإلصالح  اتعملي ستعمالارشيدة يف مؤسسات الدولة، وإحدى أليات المن أهم متطلبات اإلدارة   وكمةتعترب احل
من شفافية،  ها تتضمنمبادئ احلكم الراشد، وذلك من خالل ماإلداري و جتنب أي خماطر من خالل تعزيز 

 .اإلنفاق العام تاختاذقرارامساءلة و مشاركة كل األطراف يف 

يف الرسم  املدينة من خالل التفاعل الرمسي وغري الرمسي بني احلكومة والقطاع اخلاص و اجملتمع وكموتتجسد احل
 البيانات العامة وتطويرها يف مجيع مراحل و أشكال العمل السياسي.

 ة من خالل مبحثني:وكموسوف يتم التطرف يف هذا الفصل إىل ح

 وكمة .املبحث األول: مفهوم احل

 . ث الثاين: ظهور احلكم الراشد وتطبيقهاملبح
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 مةـــــــوم الحوكــــــث األول : مفهـــــــالمبح

مبفهوم احلوكمة مع هناية الثمانيات من القرن العشرين .حيث أبدت العديد من املؤسسات  ازداداالهتمام
واسعا هبذا الطرح اجلديد ، إذا  اهتماماوالعلمية ومنظمات اجملتمع املدين  ةاألكادمييالدولية واإلقليمية واملؤسسات 

 أنه ال يوجد تعريف واحد متفق عليه هلذا املصطلح .

 مةــــــــف الحوكـــــب األول : تعريـــــالمطل
 

أستعمل مصطلح احلوكمة على املستوى الكلي ) الدولة ( وهذا ما يعرف باحلوكمة الدولية ) احلكم الراشد( مث 
 اجلزئي ) الشركات ( وهو مايعرفبحوكمة الشركات .أستعمل على املستوى 

 . واالصطالحيإن كلمة احلوكمة متعددة املفاهيم والدالالت لذا سنحاول الوقوف على مفهومها اللغوي  
 ةــــلغ

 يعود لفظ احلوكمة إىل كلمة إغريقية قدمية تعرب عن قدرة ربان السفينة اإلغريقية ومهاراته يف قياداهتا وسط األمواج 
واألعاصري والعواصف وما ميتلكه من قيم وأخالق نبيلة وسلوكيات نزيهة شريفة يف احلفاظ على أرواح وممتلكات 
الركاب ورعايته ومحايته لألمانات والبضاعة اليت يف عهدته وإيصاهلا ألصحاهبا ودفاعه عنها ضد القراصنة وضد 

ىل ميناء الوصول عاد هبا من مهمته ساملا ، أطلق على األخطار اليت تتعرض هلا أثناء اإلحبار فإذا ما وصل هبا إ
 . (1) أي املتحوكم اجلّيد  Good Governer)(هذا الربان 

 كما أنّه ال توجد ترمجة عربية تنطبق متاما على كلمة ) احلوكمة ( كما جاء معناها باللغة اإلجنليزية   

(Governonce )  مما دفع بعض الدول مثل أملانيا وفرنسا إىل استخدام نفس املصطلح اإلجنليزي وبذات احلروف
أصدر جممع اللغة العربية اعتماده هلذا اللفظ حيث أكد يف  2003مع تغيري يف طريقة نطقها ولفظها إال أنّه يف عام 

فهي أوال جاءت  ة مبىن و معىنـــرمجة صحيحت يبيان له: "يف رأينا أن الرتمجة العربية )حكومة( للمصطلح اإلجنليز 
وفق الصياغة العربية حملافظتها على اجلذور و الوزن وهي ثانيا تؤدي إىل املعىن املقصود باملصطلح اإلجنليزي وهو 
تدعيم مراقبة نشاط الشركة و متابعة أداء القائمني عليها واعتماد هذا املصطلح بصورته تلك من شأنه أن يضيف 

 (2).ربية يف العصر احلديث جديدا إىل الثورة املصطلحية للغة الع

                                                           
حسين عبد  الجليل آل غزوي ، حوكمة الشركات وأثرها على مستوى اإلفصاح في المعلومات المحاسبية ، رسالة لمنح شهادة الماجستير في   -1

 . 08، ص 2010المحاسبة ، التحليل المالي  جامعة الجزائر ، 
، ص  2007الشركات ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصر ، بنك اإلستثمار القومي ، مصر ، يوسف محمد حسن ، حوكمة   -2

120 
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 اصطالحا

 (1)لقد مت ترمجة كلمة احلكومة إىل عدة مصطلحات مثل: 

االحتكام والذي نعين به الرجوع إىل مرجعيات أخالقية و ثقافية و إىل خربات مث احلصول عليها من خالل -
 جتارب سابقة .

 احلكم الذي يعين ممارسة السلطة -
 توجيهاحلكمة اليت هي الرشادة يف ال-
 التحاكم و الذي يقصد به طلب العدالة -

ريات عبت أخرى يف ترمجة إىل احلكمانية و احلكم الصاحل أو الرشيد ،إال أن أكثر التوكمة له دالالو مصطلح احل
 مل يكن هناك اختالفواسعا و  شيوعا هي احلكم الراشد أو احلكم اجليد ، هذا األخري عرف انتشارا

،بل رمبا يكون بعض التباين يف التاريخ ومكان ظهور املصطلح ألنّه هو األقرب إىل  أو تباين كبري يف تعريفه
 مصطلح احلوكمة .

 المطلـــب الثانـــــي : حوكـــــمة الشركـــــــات 

هي جمموعة من القوانني والقواعد واملعايري اليت حتدد العالقة بني إدارة الشركة من ناحية ومحلة األسهم 
 وأصحاب املصاحل أو األطراف املرتبطة بالشركة من ناحية أخرى .)املسامهني ( 

 ويف مايلي سنورد جمموعة من التعاريف املتعلقة هبذا املصطلح :
 هي نظام متكامل للرقابة املالية وغري املالية الذي عن طريقه يتم إدارة املؤسسة والرقابة عليها . -
 كد املستثمرون من حتقيق رحبية معقولة الستثماراهتم .هو جمموعة من الطرق اليت ميكن من خالهلا أن يتأ -

(  : " هي جمموعة من العالقات فيما بني القائمني على إدارة OCDE)تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -
 الشركة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من املسامهني ".

 .هي نظام مبقتضاه تدار الشركات وتراقب" كمة الشركات:" حو  1992(عام  Cadburyتعريف تقرير ) -

                                                           
ميناس ليندة ، حوكمة الموازنة العامة للدولة ودورها في ترشيد قرارات اإلنفاق العام ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر تخصص محاسبة  1

  04ص :  2013وتدقيق، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة البويرة ، 

 

 

 



مفاهيم عامة عن الحكومة الفصل األول                                              

 

6 

 

( :"هي اإلطار الذي متارس فيه املؤسسات وجودها ، وتركز CIPEتعريف مركز املشروعات الدولية اخلاصة ) -
احلوكمة على العالقة فيما بني املوظفني وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني وأصحاب املصاحل وواضعي التنظيمات 

  (1).اعل بني كل هذه األهداف يف اإلشراف على عمليات الشركة "احلكومية ، وكيفية التف
من خالل التعاريف السابقة ميكن القول أن حوكمة الشركات هي ذلك النظام الذي يضع التطبيقات واملمارسة 
السليمة للقائمني على إدارة الشركة وتنظيمها ، مبا حيافظ على حقوق األهداف العاملني بالشركة وأصحاب 

حل وغريهم ، وذلك من خالل حتّري تنفيد صيغ العالقات التعاقدية اليت تربط بينهم باستخدام األدوات املالية  املصا
 .واحملاسبة السليمة وفقا ملعايري اإلفصاح والشفافية الواجبة 

 اإلطـــار النظــــري لحوكــــمة الشركـــــات 

ظهوره يعود لزمن بعيد ، فاألساس النظري والتارخيي بالرغم من االستعمال احلديث هلذا املصطلح إال أن 
 – Berle( اليت يعود ظهورها لألمريكيني : بارل و مينز )Agency theoryحلوكمة الشركات يرجع لنظرية الوكالة )

Means  اللذين الحظا أن هناك فصل بني ملكية رأمسال الشركة وعملية الرقابة واإلشراف داخل  1932( سنة ،
ملسرية ، وهذا الفصل له أثاره على مستوى أداء الشركة ، مث بعد ذلك جاء دور األمركيني صاحيب جائزة الشركات ا

( اللذان اهتما مبفهوم حوكمة الشركات وإبراز أمهيته  Jensen – Maeklingنوبل لإلقتصاد : جونسن ومايكلينغ )
ية واإلدارة واليت مثلتها نظرية الوكالة ، حيث يف احلد أو التقليل من املشاكل اليت قد تنشأ من الفصل بني امللك

 تعريفا هلذه النظرية الشهرية :" حنن نعرف نظرية الوكالة  1976قدما سنة 
كعالقة مبوجبها يلجأ الشخص الرئيسي ) صاحب رأس مال ( خلدمات شخص آخر )العامل( لكي يقوم 

 (2)بدله ببعض املهام ، هذه املهمة تستوجب نيابته يف السلطة ." 
وتبع ذلك جمموعة  من الدراسات العلمية والعملية اليت أكدت على أمهية االلتزام مببادئ حوكمة الشركات 
وأثرها على زيادة ثقة املستثمرين يف أعضاء جمالس إدارة الشركات ، وبالتايل قدرة الدول على جدب املستثمرين 

 مية القتصاديات الدول .جدد سواءا كانوا حمليني أو أجانب وما يرتتب على ذلك من تن
  

                                                           
 تأمين ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في تخصص ومحاسبة ، جامعة فرحات عباس شنافي كفية ، أساسيات وآليات الحوكمة في شركة ال  -1 

  03، ص :  2010سطيف 

ية عبد الوهاب نصر علي شحاتة السيد شحاتة ، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة األعمال العربية والدولية المعاصرة ، الدار العرب - 2

  04، ص  2007، القاهرة ، 
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إذا فحوكمة الشركات جاءت كرد فعل واستجابة لنداء املسامهني من أجل احلد من التصرفات السلبية 
 للمسريين ، ولفرض رقابة حتمي املصاحل املشرتكة للجميع وحتافظ على استمرارية الشركة أيضا .

 لــــب الثالـــــــث: الحكـــــم الراشـــــد ـمطال
 مفهوم احلوكمة على مستوى الدولة ضمن اإلطار التعريفي للحكم الراشد من قبل مؤسسات دولية أمهها : يكون

لقد أشار بيان أدبيات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي احلكم الراشد بأنه ممارسة السلطة السياسية ،  -
، العمليات واملؤسسات املتطورة اليت  االقتصاديةو اإلدارية يف شؤون البالد على مجيع املستويات ويتضمن األليات

يعرب املواطنون واجلماعات من خالهلا عن مصاحلهم و حاجاهتم  وميارسون حقوقهم وواجباهتم القانونية ويعتمد 
 (1).املفهوم على املشاركة ، الشفافية ، املساءلة ويؤمن أفضل استخدام للموارد ويضمن العدالة وتطبيق القانون 

على أنه :" ممارسة السلطة السياسية إلدارة شؤون الدولة ", ويف  1989الدويل للمرة األوىل سنة عرّفه البنك  -
عرّفه على أنّه:أسلوب ممارسة السلطة يف إدارة املوارد االقتصاديةواالجتماعية للدولة من أجل  1992سنة 

 (2)التنمية".
طتها ميارس أعضاء اجملتمع السلطة ، احلكم ، قدرة تعريف معهد العلوم اإلدارية الدويل :" هو العملية اليت بواس -

عناصر  (3)التأثري السياسي ، من السياسات والقرارات اليت هتم احلياة العامة االقتصادية والتنموية واالجتماعية " 
 :تتمثل فيما يلي : الحكم الراشد

: هي أحد املبادئ األساسية يف بناء احلكم الراشد ، وهي من العالقات الدالة على رشاده ،  ةــــــ/ المشارك1
ومن املؤشرات على مدى كفاءته ، وال تقوم املشاركة إال بوجود اجملتمع املدين ، كوهنا ترتكز على ممارسة اجملتمع 

 ه، فااتألدوار سياسية واجتماعيةواقتصادية خارج سلطة احلوكمة دفاعا على مصاحل
طور احلياة السياسية يف الدول الرأمسالية املتقدمة بالرغم من أن هناك مظاهر هلذا اجملتمع لقد ظهرت بتوتارخييا 

 قبل ميالد الرأمسالية .
تعد واحدة من املصطلحات املدنية اليت تستخدمها اجلهات املهتمة ملكافحة الفساد  (1): ةــــ/ الشفافي2      

يف العامل ولذا فلقد تعددت تفسرياهتا ، حيث أشري إىل أهنا تعين : " آلية الكشف عن الفساد ، بأن يكون 

                                                           
 ية شعبان ، الحكم الراشد كمدخل حديث ، لترشيد اإلنفاق العام والحد من الفقر ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، كلية العلوم اإلقتصادفرج  -1

 . 125ص: 2012وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات حسن كريم ، الفساد والحكم الصالح في البالد العربية ، ندوة مفهوم الحكم الصالح ،  - 2

  96، ص  2006الوحدة العربية ، الطبعة الثانية ، 
 الفساد االقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعالقتها بالنمو االقتصادي ،  مذكرة تخرج صمن متطلبات نيل شهادة ماجستير  –إمنطوران سهيلة  - 3

 . 131، ص  2006/  2005لوم التسيير ، جامعة الجزائر ، كلية العلوم االقتصادية  وع
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ري دور املواطن اإلعالن من جانب الدولة عن كافة أنشطتها يف التخطيط والتنفيذ " ، وهو ما يتطابق مع تفس
وأمهيته يف صنع السياسة العامة ، فتصبح الدولة ملزمة باإلعالن عن سياستها يف إطار من الشفافية والتعاون مع 

 املواطن .

وهناك من فّسر الشفافية على أهّنا :" التمييز بوضوح بني القطاع احلكومي وبني باقي القطاعات ، ومبوجبها حتدد 
ية داخل احلكومة وأن يتم ذلك بوضوح وفق آلية يطلع عليها اجلمهور ، من حيث حتديد األدوار السياسية واإلدار 

 توزيع املسؤوليات بني خمتلف مستويات احلكومة ".
الشفافية تبىن على حرية تدفق املعلومات حيث ميكن الوصول إليها من طرف املعنيني هلا شريطة أن تكون 

ال أمام مجيع املواطنني لالطالع على املعلومات اليت من املفرتض أن املعلومات كافية وسهلة الفهم ، وإفساح اجمل
 .تكون موثوقة 

و يساعد هذا اإلفصاح يف رشد القرارات و صالحها يف جمال السياسات العامة و ذلك كله يقود إىل حماصرة 
 الفساد و بناء حالة من الثقة و املصداقية.

من احلقائق اليت ترسخت يف سياق عملية التنمية يف معظم اجملتمعات،ضرورة آليات لضبط  (2):  ةـــالمساءل -/3
أداء "السلطة " و العمل على تقومي املؤسسات، ممثلة باألشخاص القائمني عليها، عندما جترى مساءلتهم من قبل 

، موق و احنرافهـجتاوزهم احلق هياات خمولة رمسيا، أو من قبل مؤسسات اجملتمع املدين أو الرأي العام، وذلك حني
ا و بذلك ـــال احملاسبة، أو جرى احلد منهـح إذا ضعفت أشكــاحلكومة عن مسارها الصحي رافمما سيقود إىل احن

 .تتحول الوظيفة العامة إىل غري غايتها 
وصلوا وقد عرف البعض املساءلة أهنا واجب املساولني،مهما كانت مناصبهم وبغض النظر عن الطريقة اليت 

ازاهتم و الصعوبات اليت أعاقت جناحاهتم وتقدميها ـــبواسطتها إىل احلكم، يف وضع التقارير دورية عن عملهم و إجن
يف الساحة احلكومية مل يغب ذلك عن بال  يإىل املوظفني أصحاب الوالية و احلق يف االطالع على كل ما جير 

ات و توجيهات ــ( الذي وضع دراسU.N.D.Pدة األمنايت )ج األمم املتحـاملنظمات الدولية وعلى رأسها برنام
بصدد إقامة احلكم الراشد، وقد شددت هذه الدراسات على كون املساءلة "ضرورة ملحة" لإلصالح، وفق أمر 

                                                                                                                                                                                     
في فارس بن علوش بن بادي السبيعي ، دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد اإلداري في القطاع الحكومي ، أطروحة دكتوراه ، الفلسفة  1

 ) مذكرة ( .  2010الرياض ،  العلوم األمنية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، قسم العلوم اإلدارية ،
ولى أمين مشاقبة ، المعتصم باهلل علوي ، اإلصالح السياسي والحكم الراشد ، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ، بدون بلد ، الطبعة األ - 2

 .) كتاب ( .2010
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توجب خضوع صناع القرار و أصحاب املناصب اإلدارية و السياسية أمام مساءلة كل أفراد الشعب و املؤسسات 
 ن صيغ متعددة منها :املعنية  وذلك ضم

: يقصد هبا ما جيري على ساحة السلطة التنفيذية اليت تعمد يف كثري من الدول  ةة التنفيذيــالمساءل -أ/
الراشدة إىل إقامة أجهزة حكومية توكل إليها مهمة احملاسبة "الذاتية " عرب سبل إدارية ، وذلك من خالل 

اهليااتو الدوائر استخدام التدابري الوقائية و برامج التوعية وفتح قنوات مع اجلمهور ، وحتويل بعض اللجان و 
 املساءلة" داخل األجهزة احلكومية.باملراقبة و التحقق وذلك تعزيزا ملفهوم  "

آليات املساءلة يف النظم الدميقراطية،ومتثل جزءا كبريا و مهما من  ق: تعتربمن أعر ةــاءلة التشريعيــــالمس -ب/
 املساءلةوتتم  ،ة أعمال احلكومةـــان، ويتم خالهلا مراقبــــعمل الربمل

 ن .ــو املعارضة لضمان استقامة سري العمل الرمسي، ذلك ألن للربملان السلطة األهم إلقرار القواني 

وتأيت أمهية املساءلة التشريعية )الربملانية( من كون أعضاء احلكومة فرادى أو جمتمعني مسؤولني امام الربملان الذي 
 ميلك كل احلق حىت يف إسقاط احلكومة .

،متثل ركنا أساسيا من أركان ضبط عمل اجلهاز ائالت : هي كسابقاهتا من املسةــــة القضائيــساءلالم -ج/ 
وهذه املساءلة تقوم على أساس تطبيق القوانني النافدة من قبل القضاة، و ، الرمسي وشبه الرمسي وغري الرمسي

السلطة اليت تتحمل دورا مركزيا يف أسلوب  باستقاللية تامة األمر الذي يضمن نزاهة تنفيد القوانني ، وتعترب أيضا
 إقامة احلكم الراشد.
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 تتيح  لنا فرصة                          

 

 حق إىل الوصول من ميكننا                                                                     

 

 

 .م الراشدــــــة بين عناصر الحكـــ: العالق(01)  شكل رقم

، أطروحة لنيل درجة دكتوراه فلسفة يف  -دراسة حالة–: أنري أنور شريف ، دور احلاكمية يف عملية إعداد املوازنة العامة للدولة يف العراق  المصدر
 .86،ص،2008اإلدارة العامة ،بغداد ،

  

ةــالمشارك دـــم الراشــالحك   

ةـــالمساءل  

ةــــــالشفافي  
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 المبحث الثانـــي: ظهور الحكم الراشد وتطبيقه
 

 ــــــم الراشد المطلــــب األول: أسبــــاب ظهــــــور الحكــ

تعود أسباب ظهور مفهوم احلكم الراشد إىل عوامل سياسية وإيديولوجية ترتبط بتغيري موازين القوى يف العامل 
بعد إهناء احلرب الباردة واهنياراالحتاد السوفيايت ، وإىل عوامل أخرى ترتبط بتغري الدولة بعد تبين العديد من الدول 

رير التجارة وظهور مايسمى بالعوملة االقتصادية ، ومن هنا ميكن حتديد عوامل النامية سياسة انفتاح السوق وحت
 (1)ظهور احلكم الراشد إىل مايلي :

 / دوافـــــع سياسيــة 1

مع انتهاء احلرب الباردة تزايد االهتمام الدويل مبكافحة الفساد حيث حضي هذا األمر باهتمام واسع ما 
املتلقية نظرا لبداية زوال اخلطوط الفاصلة بني الشؤون الداخلية واخلارجية هلما ، ومع بني الدول املاحنة والدول 

اهنياراالحتاد السوفيايت أو تبين املعسكر الشرقي إيديولوجيات يغلب عليها الطابع الليربايل ، تنامت موجة العوملة 
لوجيا املعلومات واخلدمات اإللكرتونية ، وتسربت القيم الدميقراطية عرب حدود الدول النامية خاصة بعد ثورة تكنو 

حيث أصبح هناك اقتناع على املستوى الدويل بأن الفساد له  تأثري سليب على األمن واالستقرار الدويل وأنه مل يعد 
مسألة داخلية حمصورة ضمن حدود الدولة بل أصبح يعصف حىت باقتصاديات الدول األخرى باإلضافة هلذا  فإن 

لسياسي يف كثري من الدول النامية ، وانتشار الصراعات واحلروب األهلية والطائفية هبا ، كان سببا  عدم االستقرار ا
كاف للبحث عن آلية جديدة تلتزم هبا تلك الدول للخروج من أزماهتا . أضف إىل ذلك بروز روح النضال 

ء العامل ودعوة هذه املنظمات السياسي واالجتماعيالنشيط ، الذي ظهر لدى منظمات اجملتمع املدين يف كل أحنا
 .على إرساء الدميقراطية واملشاركة يف صنع القرار العام واحلياة السياسي

(2)دوافــــع إداريـــــــة:/  2
 

ترجع هذه الدوافع إىل التغيري احلاصل يف دور الدولة من فاعل رئيسي يف صنع السياسات العامة ، وممثل 
للمجتمع املدين يف تقرير السياسات ووضع اخلطط ومتابعة التنفيذ ، ومالكة للمشروعات وإدارهتا ومسؤولة عن 

                                                           
رميدي عبد الوهاب ، فرج شعبان ، اإلطار الفكري والنظري للحكم الراشد ، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ  - 1

  4، جامعة البويرة ، الجزائر ، ص  2013الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدولة ، فيفري 

2- Mohamed salih ,gouvernance , information et Domain publique , addisababa, commission économique pur 

l’frique ,13 mai 2003 , p 9 . 
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يف إدارة شؤون الدولة واجملتمع متمثلني يف توزيع الدخل وتقدمي اخلدمات إىل جمرد شريك من بني شركاء متعددين 
القطاع املدين ، هؤالء الشركاء الذين أصبحوا يدعون إىل املزيد من فرص الرقابة والشفافية واملساءلة ويسامهون يف 

 وضع السياسات اإلمنائية للدولة .

تنمية نظرا من هنا مل تعد الدولة يف االقتصاد احلديث مسؤولة لوحدها على الوفاء مبتطلبات ال
وباإلضافة إىل عدم قدرهتا على إدارة النشاط االقتصادي مبفردها وفشلها يف حتقيق السلم واحلفاظ على لتزايدها

إىل ظهور مفهوم احلكم الراشد الذي  ىالنظام العام ومحاية املمتلكات العمومية خاصة يف قارة إفريقيا ، ما أد
 ك القطاع اخلاص واجملتمع املدين .               دية إىل وضع جديد بإشراانتقل باإلدارة احلكومية من أدوارها التقلي

 ةوالماليـــةـ/ الدوافع االقتصادي 3
 وميكن حصرها يف النقاط  األتية : 

سيادة جمموعة من الظواهر االقتصادية يف عقد السبعينات والثمانينات من القرن املاضي كشفت عن ضعف  -
البياة املؤسسية اليت تتم فيها عمليات التنمية ، ما جعل فكرة احلكم الراشد تزداد بلورة وتطورا ومن بني أهم هذه 

ى حد سواء وقد كانت هذه الظواهر أكثر حدة على يف الدول املتقدمة والنامية علالظواهر ارتفاع عجز املوازنة 
الدول النامية ، ما أدى إىل عدم استقرارهااالقتصادي وكان سببا يف ارتفاع معدالت تضخمها ومديونيتها ، وقد 

 .انعكس ذلك على القدرة الشرائية وزيادة حدة الفقر هبا 
ير جتارة السلع واخلدمات ، وبشكل خاص اخلدمات السرعة اليت ختطوا هبا عملية العوملة واملتمثلة يف زيادة حتر  -

 املالية ، وما ولدته العوملة من ترابط  بني االقتصاديات الدولية من جهة .

فشل املساعدات الثنائية واملتعددة األطراف من البلدان املاحنة إىل الدول النامية يف حتقيق أهدافها ) احلد من  -
وكان هذا راجع إىل القدرات اإلدارية حلكومات البلدان الفقرية ، واليت الفقر ، وتعزيز التنمية االقتصادية ( 

 .(1)اتسمت بالضعف يف إدارة هده املساعدات ومشاريع التنمية وانتشار الفساد على نطاق واسع

تعثر العديد من برامج التكييف واإلصالح اهليكلي اليت قدمها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل إىل العديد  -
الدول النامية ، والذي كان جانبا كبريا من أسبابه يرجع إىل انتشار الفساد الداخلي وضعف املؤسسات يف من 

تلك الدول ، ما دفع باملؤسسات الدولية إىل التأكد من أن احلكم الر اشد هو السبيل الوحيد إلجناح مثل تلك 

                                                           
 . 5رميدي عبد الوهاب ، فرج شعبان ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
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لراشد تتمثل يف ضعف مستوى التنمية اإلصالحات باإلضافة إىل ذلك هناك أسباب اجتماعية لظهور احلكم ا
 البشرية وزيادة الفقر واألمية واألمراض وسوء التغذية وانتشار البطالة خاصة يف دول العامل الثالث .

 المطلب الثاني : األطراف المعنية بتطبيق مفهوم الحكم الراشد 
تضافر جهود كل من الدول من خالل التعاريف السابقة يتضح أنه من أجل حتقيق احلكم الراشد البد من 

 ومؤسساهتا إىل جانب القطاع اخلاص ومؤسسات اجملتمع املدين ، وهي األطراف الرئيسية املكونة للحكم الراشد .

 / الدولة والمؤسسات الرسمية 1
جيب على الدولة أن توفر اإلطار التشريعي املالئم الذي يسمح باملشاركة ، من القوانني اليت تسمح 
بتشكيل املنظمات احلكومية ومنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين وال تقمعها ، إىل إعطاء صالحيات 

األطر احلوارية بني مجيع  هذه األطراف إن   إدارية ومالية مناسبة هلياات احلكم احمللي لتقوم بوظائفها ، إىل خلق
ات أو لقاءات غري ــأو يف هيا االقتصادي واالجتماعي ،كان يف مؤسسات رمسية مثل اجمللس النيايب أو اجمللس 

 رمسية لكنها منظمة مثل اللقاء الدوري مع هذه اهلياات واحلوار معها حول السياسات العامة .

بد من توفري احلريات العامة واحرتام حقوق اإلنسان وسن التشريعات اليت وقبل الشروع يف هذه اخلطوات ال
حتمي املرأة وتنصفها، وضمان حرية اإلعالم ، وتطبيق مبدأ حكم القانون .كما ميكن أن تصدر تشريعات 

 . (1)وقوانني هتدف إىل تشجيع املشاركة مثل إشراك املرأة 

 ( 2):/ المجتمع المدني2
والدولة ، جمموعات منظمة أو غري منظمة ، ومن أفراد يتفاعلون اجتماعيا وسياسيا يقع بني األفراد 

واقتصاديا ، وينظمون بقواعد وقوانني رمسية وغري رمسية ، ويف إطار اإلشراف واملراقبة واملشاركة يف تنفيد املشاريع ، 
داري ، وأن تعتمد نظم احملاسبة وعليها كذلك أن تعتمد على الشفافية يف عملها ولسيما على الصعيد املايل اإل

 واملساءلة الداخلية مبا تتضمنه بانتخابات دورية ، وعدم استغالل النفوذ .
ال ــون هي النموذج واملثـع املدين أن تطالب هبذه املعايري والتطبقها على نفسها أو ال تكــالميكن هلياات اجملتم

 استمراراستقالليتهاوإنتاجيتهــا يقعــان يف القدرة على  اتــان استمرار هذه املؤسسـة أخرى ، إن ضمــومن جه

                                                           
راه ، كلية العلوم ، أطروحة دكتو  2004- 1990درواس مسعود ، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن اإلقتصادي حالة الجزائر   - 1

 . 36، ص  2005االقتصادية  وعلوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 
  13مناس ليندة ، مرجع سبق ذكره ، ص :  -2



مفاهيم عامة عن الحكومة الفصل األول                                              

 

14 

 

وعلى تنوع مصادر متويلها وعلى تطوير قدراهتا وصوال إىل االعتماد على املوارد الذاتية ، وبذلك تنتقل من مفهوم 
 املنظمات اخلريية الرعائية إىل  املنظمات التنموية  وتساهم يف احلكم الراشد .

 : القطاع الخاص /3
يشمل كل املشاريع اخلاصة غري اململوكة من الدولة يف قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة واخلدمات مثل 

ة هو يستطيع أن ــــكما يشمل القطاع غري املؤطر يف السوق . إضافخلاصة ،ووسائل اإلعالم وغريها ،ا فاملصاري
طيع توفري اخلربة واملال واملعرفة الالزمة يف يساهم مع منظمات اجملتمع املدين يف دعم نشاطاته ، كما أنه يست

عمليات تنموية بالشراكة مع اجملتمع احمللي ، أو أجهزة الدولة الرمسية ، أو منظمات اجملتمع املدين . ومن أجل 
جناح السياسات العامة ، ويستطيع القطاع اخلاص أن يؤمن الشفافية يف الكثري من القطاعات لقدرته على نشر 

 وإصدار اإلحصاءات الدورية ، وتسهيل احلصول على املعلومات .املعلومات 
وتبقى أخريا العالقة الضرورية مابني القطاع اخلاص واجلامعات ومراكز البحوث والتطوير والتدريب لربط 
خمرجات التعليم باحلاجات احلقيقية لسوق العمل ، وتأمني الوظائف ومكافحة البطالة اليت هي أحد مسببات 

 .الفقر

 د ـــادئ الحكم الراشــ: مب ــثالثلمطلب الا
 : (1)لقد أسست املنظمات العاملية جمموعة من املبادئ من أمهها مايلي

 ة ــــالمشارك/ 1
وهي مجيع األليات اليت حتول للمواطنني ومنظمات اجملتمع املدين وحىت القطاع اخلاص املشاركة يف عملية 

األنشطة تسعى من خالهلا هذه األطراف إىل التأثري يف أعمال احلكومة إما إدارة احلكم وتقوم على جمموعة من 
مباشرة بالتأثري يف صياغة السياسة العامة وتطبيقها أو بطريقة غري مباشرة بالتأثري يف اختيار املسؤولني الرمسيني وال 

 تقوم املشاركة إال بوجود اجملتمع املدين .

 ونــــحكم القان / 2
يوصف حكم القانون بعناصره األساسية واملتمثلة يف نظام عدالة نافذ ، نزيه ، منصف وحكومة متثيلية ، 
ويعرب عن تالزم األنظمة الشرعية ، القضائية الناجعة ، النافذة واحلكومة اليت تطبق القوانني بشكل عادل ومنصف 

                                                           
  2007بوجردة الياسين ، واقع متطلبات الحكم الر اشد في الوطن العربي ، المجلة الجزائرية للدراسات السوسيولوجية ، العدد الثاني ، جوان   - 1

 . 250الجزائر ، ص  جيجل ،
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مستقرة ومرجعية للقانون وسيادته على اجلميع دون  وبالتساوي على مجيع األفراد ، كما يقصد به وجود بنية قانونية
 استثناء .

 ة ــــالشفافي -3
وتعين الشفافية ضرورة وضوح العالقة مع اجلمهور يف ما خيص إجراءات تقدمي اخلدمات ، واإلفصاح 

ة الدولة للجمهور عن السياسات العامة املتبعة خاصة السياسات املالية العامة وحساب القطاع العام وكيفية إدار 
 من قبل القائمني عليها مبختلف مستوياهتم .

 ق ـــوبناء التواف ةـــاالستجاب -4
وهي قدرة املؤسسات على خدمة وتلبية مصاحل اجلميع  يف فرتة زمنية معقولة وبدون أي استثناء ، أما 

 أفضل مصلحة للجماعة.التوافق فيعين العمل على التوفيق بني املصاحل املختلفة للتوصل إىل توافق واسع بشكل 

 ةـــة والمحاسبــالمساءل -5
تقدمي حساب عن طبيعة ممارستها للواجبات املنوطة هبا هبدف ـــــعين التزام الدولة ومؤسساهتا احلكومية بــــــــوت

ارية  ويف رفع كفاءهتا وفعاليتها أما احملاسبة فتعين إخضاع املسؤولني يف إدارة املال العام للعقوبات القضائية واإلد
ام، ــــحالة ما إذا تبني أن أعماهلم منافية للمصلحة العامة، ومبدأ املساءلة واحملاسبة يركز على فصل اخلاص عن الع

واإلدارة العمومية على عدة مستويات تستند يف األساس إىل طبيعة عمل هذه املنظمات من ناحية وطبيعة عالقتها 
 بالبياة من ناحية أخرى .

 التضامنيـــــة والمســــاواة – 6

وتعين أن يتساوى املواطنون حبقوقهم أمام القانون وان تتسىن هلم فرص مساوية ملمارسة هذه احلقوق ومشاركة 
 املواطنني يف إدارة احلكم وتعين التضامنية أنه ينبغي على الدولة أن تعامل الكل على أساس املساواة 

 
 
ماسة وان ال هتميش وال متييز يف تأمني اخلدمات العامة وأن اجلميع يتمتع أهنا حتمي حقوق اجلميع بنفس احلو 

 .(1)حبقوق املراجعة والتصويت يف حال ميز املسؤولني بني الفرد واألخر 
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 الشرعيـــــة  – 7
تعد الشرعية السياسية حمصلة لصورة التفاعل بني السلطة واملواطنني .إذ أهنا تقوم  على القبول الطوعي 
للسلطة من قبل املواطن ، إذ هي  تطابق قيم النظام السياسي مع قيم اجملتمع ، وللشرعية يف كل األنظمة السياسية 

 مصادرها اليت تكاد تنحصر يف ثالثة هي : 
لتقليدي ويشار به إىل جمموعة التقاليد الدينية واألعراف القبلية والعشائرية اليت تعتمدها : ا المصدر األول

 القيادة السياسية يف حتقيق رضا احملكومني انطالقا من الدين والتقاليد .
 : الشخصية التارخيية ، ويكون فيه احلاكم نفسه هو مصدر الشرعية . المصدر الثاني

، القانوين ، ويقصد به جمموعة املؤسسات والقواعد اإلجرائية اليت تتصل بتنظيم : العقالين المصدر الثالث 
 اخلالفة السياسية وتضبط سري العملية السياسية .

ويرى الباحثني أن النظام احلاكم يكون شرعيا أي صاحلا وراشدا ، عند احلد الذي يشعر فيه املواطنني بالرضا عن 
 استقرار احلالة التصاحلية بني احلاكم واحملكومني . هذا  النظام وينشأ عن هذه  الشرعية

 االنتخاباتدوريــــة – 8
ة ، وداللة على مدى رشدية ـــــة االنتخابات، من أجل جتديد القيادات، ركنا أساسيا من الدميقراطيـــتعترب دوري

وهنا البد من االنتباه إىل أن اختيار نوع النظام االنتخايب وكيفية تنظيم االنتخابات ، تشكل ، احلكم السياسي
 .(1)جماال واسعا للتالعب خبيارات الناس ، وحتد من مشاركتهم وبالتايل تنقص من درجة الرشادة يف احلكم 

 إستراتيجيـــة نشر الثقـــة  – 9
بني املواطن واملال العام من خالل ثقة هذا املواطن بأن ما وتقوم على أساس بناء عالقة سليمة وواضحة 

يؤديه من التزامات وواجبات حنو الدولة يالقي كل تقدير واحرتام من قبل السلطة ، وبالتايل فإهنا تقوم هي بدورها 
لتايل يغدو بأداء واجبها حنو هذا املواطن .الثقة حىت يصبح املواطن أكثر استعدادا للقبول باجملهود العام . وبا

 مستعدا لتحمل كل مسؤولياته  كدفع الضرائب وتأدية الرسوم واالخنراط يف اخلدمة العامة.
 تمكين المرأة – 10

إن موضوع مشاركة املرأة يف اجملتمع أصبح من املوضوعات اليت يرتكز عليها النقاش يف كل دول العامل 
اليت تقوم عليها التنمية وحاجاهتا ومتطلباهتا مع أن أركان املتقدمة والنامية ، وذلك من منظور أهنا ركن أساسي من 
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هذه القضية ختتلف من بلد إىل أخر ، وتتنوع طريقة مقارنتها ، وذلك تبعا للمنظومة الثقافية والفكرية والدينية 
 . السائدة يف كل  جمتمع

 
 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب باالعتماد على ما سبق ذكره . المصدر : معايري احلكم الراشد                     (  :02الشكل رقم )

 

 
 

 

 

 

 لخالصة
و السياسة املستدامة، وذلك من  االقتصاديةواالجتماعيةسليمة للتنمية  إقامة بياة تعمل احلكومة على

خالل تعزيز الشفافية و الكفاءة، الفعالية، سيادة القانون يف املؤسسات العامة على مجيع مستويات وهو ينطوي 
 على التضافر اجلهود ما بني الفاعلني يف اجملتمع من احلكومة الدولة من أجل حتقيق تنمية مستدامة.

 حكم القانون 

 املساءلة 

لثقة إسرتاتيجية نشر ا  

 الشفافية املشاركة 

وبناء  االستجابة
 التوافق 

 التضامنية واملساواة

 معايري  احلكم الراشد

 االنتخابات دورية الشرعية 
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القرارات على مستوى السلطات  اختاذلراشد هناك إجراءات واضحة يف وعالوة على ذلك فإنه يف ظل احلكم ا
من منظمات  للفاعلينيمن خالل أليات قانونية، ومشاركة  تااللتزاماالعامة، وتتوفر القدرة على إنفاد احلقوق و 

 وقطاع اخلاص يف عملية ضع القرار. املديناجملتمع 
 ي من خالل الوقوف على تشخيص واقع احلكومة.ولتشخيص وجتسيد دافع احلكومة وربطها بالدولة، أ
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 الرقابة المالية على النفقات العموميةالثاني: الفصل 

 :دــــــتمهي
رتكاب ، وأن القطاع احلكومي يعاين من مشاكل عديدة من اتعود بالنفع على املواطننيباعتبار أن النفقات العمومية 
قايب وجب احملافظة على املال العام بواسطة جهاز ر ، ، وسوء استعمال املوارد واالختالساملوظفني احلكوميني األخطاء

وإصدار تعليمات وقوانني متعلقة بالرقابة املالية ملتابعة ومراقبة صرف النفقات العمومية واالستعمال احلسن للمال 
نتطرق يف .وهلذا ساختا  اجإجراءات الالزمة لتحييي ، واكتشاف املخالفات أو االحنرافات يف وقت مبكر الالعام

 :هذا الفحل إىل مبيثني

 : الرقابة املالية املبيث األول

 : النفقات العمومية والرقابة عليها .املبيث الثاين
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 المبحت االول :  الرقابـة الماليــــة

 المطلب االول : مفهوم الرقابـــة الماليــة

 ةـــة الماليـــتعريف الرقاب
ظ و املنتظر و احلارس أو األمني افعلى األحوال فالرقيب يعين )احل واالطالع االنتظارو  هي احملافظة : الرقابــة لغـــة

 .على الضرائب (

هور بشكل عام و الرقابة املالية بشكل خاص ،مما أدى إىل ظ للرقابة: فقد تعددت تعاريف الباحثني  اصطالحاأما 
  : ثالثة اجتاهات خمتلفة فيما يتعلق بتعريف الرقابة وسنتطرق اىل هذه االجتاهات و كاآليت

: يهتم أصياب هذا االجتاه باجلانب الوظيفي للرقابة و يركزون على األهداف اليت تسعى إىل  االتجاه األول-
داف ـون بوجود عمليات معينة يلزم توافرها قدر اجإمكان لتيقيق الرقابة و تتضمن حتديد األهحتقيقها، فهم يهتم

الوسائل اليت تتبع و  راءاتـة بأهنا )جمموعة اجإجـ، ووفقا هلذا االجتاه يعرف البعض الرقاب(1)املطلوب الوصول إليها
ا على حتقيق   و قدرهتـ، وقياس مستوى كفاءتملراجعة العمليات املالية و تقييم أعمال األجهزة اخلاضعة للرقابة 

عة ، و التأكيد من إن األهداف املتيققة هي ما كان جيب حتقيق  و ان تلك األهداف حتققت و األهداف املوض
وفق الضوابط املوضوعة وخالل األوقات احملددة هلا  و من هذه التعاريف أيضا )ان الرقابة هي عملية التيقق من 

 املبتغاة و الكشف عن معوقات حتقيقها و العمل على تذليلها يف اقحر وقت ممكن (. مدى اجناز األهداف

تم عملية على اخلطوات اليت يتعني القيام هبا جإجراء عملية الرقابة ، فلكي ت االجتاه: يركز أنحار هذا  الثاني االتجاه
عد بشكل للقيام بالرقابة على أن تنات عن أوج  النشاط املختلفة ،كشرط أساسي االرقابة يتطلب األمر وجود بي

 (2)ميكن االستفادة منها يف متابعة النشاط ومراجعة نتائج األعمال و فيحها .
ىل يعرف البعض الرقابة بأهنا ) جمموعة من العمليات اليت تتضمن مجع البيانات وحتليلها للوصول إووفقا هلذا االجتاه 

توصية بااختا   بكفاية مع إعطاء هذه األخرية سلطة الاملشروع ألهداف  نتائج تقوم هبا أجهزة معينة للتأكد من حتقيق 
القرارات املناسبة ( ، وعرفها آخرون بأهنا ) جمموعة العمليات واألساليب اليت يتم مبقتضاها التيقق من إن األداء 

 .( 3)يتم على النيو الذي حددت  األهداف واملعايري املوضوعة 

                                                           
 . 183، ص  1981خليل هيكل ، الرقابة على المؤسسات العامة ، منشئات المعارف ، اإلسكندرية ،  د. السيد - 1
 . 91، ص  1997ية ، القاهرة ، على المؤسسات العامة ، المكتبة األنكلو مصر المالية  د . عبد السالم بروي ، الرقابة  - 2
 . 377، ص  1979د. احمد صقر عاشور ، اإلدارة العامة ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  - 3
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االجتاه على األجهزة اليت تقوم بالرقابة و تتوىل الفيص و املتابعة و مجع  هذا  : يركز أنحار االتجاه الثالث
أكد من حتقيق اهليئات ت للتااملعلومات وحتليل النتائج فالرقابة عندهم تعين أجهزة معينة تقوم مبجموعة من العملي

اه ااختا  القرارات املناسبة . ووفقا هلذا االجتبكفاية مع أعطاء هذه األجهزة صالحية  ألهدافهمااخلاضعة للرقابة 
 فيص و مراجعة تقوم هبا أجهزة خمتحة  للتأكد من حتقيق املشروعو  ا )عملية تقييمعرف البعض الرقابة بأهن

املناسبة  جي  بااختا  القراراتسلطة التو  األجهزةو السياسات و الربامج املوضوعة بكفاية مع أعطاء هذه  لألهداف
 سري العمل وان توفر هلا املعايري اليت حتدد درجة االحنراف عن األهداف و الربامج املوضوعة .اليت تضمن 

وهكذا نالحظ ان كل اجتاه من االجتاهات الثالثة يركز على جانب معني من جوانب الرقابة عند تعريف  للرقابة 
ا الحدد قدمت كل هذه االجتاهات ويف هذاملالية ، لكن هذا يعين ان  ليس تعريف شامل للرقابة املالية حيتوي على  

الكثري من التعاريف من قبل الباحثني ، منها تعريف الدكتور حممد رسول العموري  فقد عرف الرقابة املالية بأهنا 
و  ضمان حسن حتحيلهاو  ،ةـ"جمموعة من االجراءات اليت تقوم هبا أجهزة معينة ، بغية احملافظة على االموال العام

ة االخرى ، ووفقا للتخطط ة و القوانني املاليـبدقة و فعالية و اقتحادية و فقا ملا أقرت  السلطة التشريعية باملوازنإنفاقها 
 (1)املوضوعة للجهات اخلاضعة  للرقابة ".

 نستنتج مما تقدم ، بأن  ليس هناك تعريف جامع و مانع للرقابة املالية، ونظرا لتعدد أوج  الرقابة و أجهزهتا
و تعدد  نوعــــة اجإجراءات املتبعة للقيام هبا، باجإضافة اىل تنوع أسباب الفساد املايل اليت أدت بالتايل إىل تو كثر 

 . أساليب و اليات مكافيتها من خالل الرقابة املايل

 أهدافهاة و ـــة الماليـــة الرقابـــأهمياني: ــالثمطلب ال

 ةـة الماليـة الرقابــهميأ/1
قد أدى إىل زيادة حجم نفقاهتا مما  االجتماعية و االقتحاديةدور الدولة وزيادة تدخلها يف احلياة  اتساعإن 

 لتنفيذت ضرورية ، لذلك فإن احملافظة على املال العام باتالتزاماهتاتطلب رصد مبالغ كبرية لتنظيمها يف إطار تنفيد 
مهما من أركان اجإدارة يف الدولة احلديثة وهي الزمة لكل املوازنة العامة على الوج  األكمل، فالرقابة أصبيت ركنا 

عمل منظم وقد وجدت الرقابة لضبط مالية الدولة والتقليل من التجاوزات ومن هنا ميكن تلخيص أمهية الرقابة على 
 : تنفيد املوازنة العامة على النيو اآليت

                                                           
 . 2008سيروان عدنان ميزرا الزهاوي ، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي ، بغداد ، د.  - 1
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 الحرتامانة تتجلى األمهية السياسية للرقابة املالية يف كوهنا ضم :ةـة السياسيـة من الناحيـة الماليـة الرقابـأوال : أهمي
 إرادة الربملان يف تنفيد القوانني املالية ، ومبا إن الربملان ميثل إرادة الشعب  فإن أمهية الرقابة تكمن يف سعيها إىل فرض

 . إرادة األمة يف تسيري أمواهلا وتوجيهها الوجهة الحييية احرتام

حيل تتمثل بالدقة واحليلولة دون حدوث أي هتاون يف حت :ةـة الحسابيــة من الناحيـة الماليـة الرقابـا : أهميـثاني
ويعد  التنفيذا مع املخطط هلذ نفذاجإيرادات أو زيادة يف املحروفات عن املبالغ احملددة ومن مث التأكد من توافق امل

  مع التخطيط وتوافق التنفيذأن  ميكن من معرفة مدى دقة هذا اجلانب مهما ملا يسهم من تسهيل أعمال الرقابة كما 
عة اجإجراءات وأسباهبا وطبي االحنرافاتبينهما يتوجب على أنشطة الرقابة حتديد  اختالفات، ويف حالة ظهور 

 .(1)ها ااختاالواجب 

تخدام س خالل منع اجإسراف والتبذير وسوء تتضح هذه األمهية من: ةـة الماليـة الرقابة من الناحيـا : أهميـثالث
باجإعتمادات عن طريق مراقبة املختحني بعقد النفقات وحتحيل اجإيرادات ومن خالل  بااللتزاماألموال العامة و لك 

 (2). والتبديدوضع آليات حمددة للمراقبة والتدقيق حتول دون اجإسراف والتبذير 

من خالل كوهنا  اديةاالقتحتتضح أمهية الرقابة من الناحية  :ةـاالقتصادية ـالناحية من ـة الماليـة الرقابـا : أهميـرابع
متابعة لنشاط السلطات القائمة على تنفيذ املوازنة العامة لإلملام بتكاليف التنفيذ ومدى إنتاجية اجإنفاق العام وما 
قد صاحب هذا التنفيذ من إسراف وتبذير فضال عن التأكد من كفاية وحسن أداء السلطات املنفذة ومدى إجناز 

 .العمليات يف املواعيد املقررة
ع العقوبات تتجلى أمهية الرقابة من الناحية القانونية يف توقي :ةــة القانونيـة من الناحيـة الماليـة الرقابـا : أهميـخامس

جيب  يف مسار تنفيذ  املوازنة العامة ، فالرقابة تضمن شرعية تنفيذ العمليات اليت واالحنرافاتعلى مرتكيب األخطاء 
 (3).أن يتم وفقا للقوانني واللوائح والتعليمات املعمول هبا يف جمال حتحيل اجإيرادات وصرف النفقات

يات فعالة ضا ألن وضع آلأي االجتماعيةباجإضافة إىل ما تقدم نرى إن الرقابة املالية هلا أمهية بالغة من الناحية 
ثقافة  شاركانتاخلطرية   االجتماعيةلليفاظ على املال العام من خالل الرقابة يلعب دورا بارزا لليد من األمراض 

الفساد واستباحة املال العام من خالل نشر ثقافة احلفاظ على املال العام وتوعية املواطنني بأن مال الدولة متثل 
 . جمموع أموال األفراد
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كذلك نرى أن الرقابة املالية هلا أمهية اجتماعية أيضا بالنسبة للفرد الذي يتوىل مهمة الرقابة وملن يطمح بتقليد و 
وظيفة رقابية ، فبالنسبة لألول يفرتض أن حيرص على أمانت  ونزاهت  وأخالق  الوظيفية ليكون أهال لوظيفة الرقابة 

عترب شروطا حلحول  على الوظيفة الرقابية ، إن هذه ت اءوكفو وخملحا وبالنسبة للثاين فيياول دائما أن يكون نزيها 
 . الوظيفة الرقابية الستالم

ةـة الماليــأهداف الرقاب/  2  
إن اهلدف األساسي للرقابة املالية هو احلفاظ على املال العام للدولة وصرفها على الوج  االمثل دون ححول 

الرقابة تطورت مع الزمن فبعد أن كانت الرقابة املالية هتدف إىل مراجعة و إسراف أو تبذير أو تقتري ، و أهداف 
القوانني و ب وغش ومدى التقييد بـتدقيق السجالت و الدفاتر احملاسبية ، و الكشف عما قد يوجد فيها من تالع

لرقابة ، و من ل ات ، و مدى فعالية األجهزة اخلاضعةـاألنظمة فقد توسعت لتشمل مراقبة مدى االقتحاد يف النفق
 (1)أهم أهداف الرقابة املالية ما يلي : 

التأكد من أن النفقات العامة كافة قدمت وفقا ملا هو مقرر هلا والتأكد من حسن استخدامها لألموال العامة /  1 
 . يف االغراض املخححة هلا

واألنظمة  وفقا للقوانني واللوائحالتيقق من إن مجيع اجإرادات العامة يف الدولة قد ححلت وأدخلت يف  متها /  2
 . املعمول هبا

أو خمالفات حتدث من األجهزة احلكومية وحتليلها ودراسة أسباهبا ، وتوجي   احنرافاتالكشف عن أية أخطاء أو / 3
 . تلك األجهزة إىل احللول املناسبة لعالجها وتحيييها وجتنب تكرارها

 اقرتاحو ية ، والتأكد من مدى مالءمتها للتطورات اليت حتدث وحتليلها مراجعة القوانني واألنظمة واللوائح املال/ 4
 . إجراء التعديالت اليت تساعد على حتقيق أهداف الرقابة املالية

 . االقتحادو زيادة قدرة وفعالية األجهزة احلكومية على حتقيق األهداف العامة للدولة بأعلى درجة من الكفاءة / 5
ق العام وتوجي  األجهزة احلكومية إىل أفضل السبل لتيسني وتطوير إجراءات األعمال العمل على ترشيد اجإنفا/ 6

 . املالية
القيود والسجالت والبيانات والتقارير املالية ممسوكة ومعدة بالطريقة الحييية اليت حتددها اللوائح  نأالتأكد من /7

 . واألنظمة اليت حتكم  لك
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ضمان عدم خروج احلكومة عن احلدود اليت رمستها هلا الربملان حسب موافقتها واعتمادها لقوانني املالية من /  8
 . خالل امليزانية

يف األنفاق ، من دون عرقلة التنفيذ و لك مبنع التشدد والروتني غري  واالقتحادضمان حسن استخدام األموال / 9
 . ة الفساد املايل واجإدارياملربر يف اجإجراءات ، وبشكل يضمن مكافي

 لتنفيذيةاومن هنا نالحظ ان أغلب أهداف الرقابة املالية تنيحر يف احلفاظ على املال العام والتيقق من أن السلطة 
 . املوازنة العامة و لك بتيحيل اجإيرادات وصرف النفقات وفقا ملا مسيت هلا السلطة التشريعية بتنفيذقامت 

 ةــة الماليـواع الرقابـ: أنلثاــب الثـالمطل

تتعدد أنواع الرقابة بشكل عام ،  ومنها الرقابة املالية واختتلف باختالف الزاوية اليت ينظر إليها من خالهلا دون أن 
يؤثر  لك على طبيعة الرقابة ، أو اهلدف منها ، وعلى ضوء  لك نقوم بشرح أنواع الرقابة املالية يف أربعة مطالب 

  : بالشكل التايل

 نواع الرقابة املالية من حيث الوقت.أ -
 . من حيث املوضوع أنواع الرقابة املالية -
 من حيث اجلهة اليت متارس الرقابة. أنواع الرقابة املالية -
 .اجلهة اليت متارس الرقابة من حيث سلطات أنواع الرقابة املالية -
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 من حيت الوقت ة ـة الماليــأنواع الرقاب/ 1  
يقوم هذا التقسيم على أساس توقيت حدوث عملية الرقابة فهي إما أن تكون رقابة مالية سابقة على العمليات  

  : املالية وأما مرافق  وأما الحقة هلا . وسنتطرق إىل كل منها كاآليت
ا ما استعمل اجإداري إ يعد هذا النوع من الرقابة احد عناصر التوجي  يف العمل : ةــة السابقــة الماليــأوال : الرقاب

على تاليف وقوع  عملتالرقابة الوقائية ، ألهنا  اسملذلك أطلق علي   التنفيذيف اجإطار السليم للوقاية من أخطاء 
، ويستهدف هذا النوع من الرقابة التيقق من مشروعية العمل املايل قبل تنفيذه ، إ  تتم  واالحنرافاتاألخطاء 

ودفع أي مبلغ قبل احلحول  بااللتزام االرتباطعمليات املراجعة والرقابة قبل الحرف فال جيوز ألي وحدة تنفيذية 
السابقة على الحرف  الرقابة وتتخذعامة ، على موافقة اجلهة الرقابية على القرارات املتعلقة بالتحرف يف األموال ال

إشكاال متعددة فقد يحرح للبنك املركزي أن يضع املبالغ اليت وافقت عليها السلطة التشريعية حتت تحرف اآلمرين 
بالحرف ، وقد تتضمن ضرورة احلحول تقدما على إقرار من اجلهة املختحة سالمة كل عملية على حده من اجلهة 

 الرتباطااعتماد هلذا النوع من النفقة أو أن إجراءات  دمن صيتها من مجيع الوجوه ، مثال وجو  القانونية والتأكد
 .قد متت وفقا للقوانني واللوائح وإن مستندات الحرف مطابقة للنظم املالية املعمول هبا بااللتزام

ختحة إن هذه الرقابة جتري يف خمتلف  عمليات املتابعة اليت تقوم هبا اجلهات امل :ةــة المرافقــة الماليـا : الرقابــثاني
يف الدولة على مجيع أعمال السلطة التنفيذية املتعلقة باجإيرادات العامة والنفقات املدرجة يف ميزانية الدولة ، ويتميز 

 (1). ساير ويتابع خطوات التنفيذوالشمول ، حيث يبدأ تنفيذ األعمال وي باالستمرارهذا النوع من الرقابة 
وهي مراجعة وفيص الدفاتر احلسابية ومستندات التيحيل والحرف واحلساب : ةــة الالحقــة الماليـا : الرقابــثالث

 يف اهليئات واملؤسسات العامة ، بعد أن تكون كافة العمليات املايل اخلاضعة االقتحاديةاخلتامي وكافة النشاطات 
 .و لك للوقوف على كافة املخالفات املالية اليت وقعت انتهتللرقابة قد 

  

                                                           
 . 93.، مرجع سبق ذكره ، ص : سيروان عدنان ميزرا الزهاويد .  -  1 



 الفصل الثانــــي                                            الرقابة المالية على النفقات العمومية
 

 
26 

 

بدورها عدة أشكال ، فقد تقتحر على املراجعة احلسابية لكافة العمليات املالية لكشف  الالحقةوتتخذ الرقابة 
ة ءالتالعب باألموال العامة وقد متتد إىل مساءلة  مرتكيب املخالفات املالية كما قد متضي إىل حبث مدى كفا

 (1).األموال العامة  استخداميف  التنفيذيةالوحدات 
توىل هذه كافة العمليات املالية وقد ت  انتهاءتكشف األخطاء واملخالفات املالية بعد  الالحقةإ ن فالرقابة املالية 

 لالحقةاالرقابة الوحدات احلكومية نفسها أو إدارة تابعة لوزارة املالية ، أو هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية والرقابة 
 .تغطي جانب اجإيرادات والنفقات العامة ، بعكس الرقابة السابقة اليت تقتحر على النفقات

 من حيث الموضوعة ـــالمالية ــأنواع الرقاب/ 2  
  : الرقابة املالية من حيث موضوعها على أربعة أنواع بالشكل التايل تقسيمكن مي

تتم مبوجب هذا النوع من الرقابة مطابقة التحرف  ي اآلثار املالية للقانون مبفهوم    :ةــة المشروعيــأوال :  الرقاب
التام الواسع وهذا يشمل املشروعية الشكلية اليت هتتم بحفة العضو أو اهليئة اليت تحدر عنها العمليات املالية ، 

ة هتدف إىل حتقيق أن  إ ا كانت الرقابواملشروعية املوضوعية اليت هتتم بطبيعة التحرف ومضمون  و لك ميكن القول 
 (2).املطابقة بني تحرف أو موقف ما بني قاعدة موضوعة مسبقا فإهنا ) أي الرقابة ( تكون مهتمة بنواحي املشروعية

بية يعرف هذا النوع من الرقابة بالرقابة التقليدية اليت تعين مبراجعة الدفاتر احلسا :ةــة المحاسبيــا : الرقابـــثاني
سجالت الحرف والتيحيل ويرى تطابق املبالغ املحروفة مع اجإعتمادات املخححة لكل قسم من أقسام امليزانية و 

، وقد تطور هذا النوع من الرقابة من جمرد رقابة حسابية على احلسابات اخلتامية  إىل رقابة على مجيع املعامالت 
 .هااملالية وتفاصيل

وعلى (3)،الالزم الكتشاف األخطاء الفنية والغش والتزوير واملخالفات املالية اهلدف من هذه الرقابة هو بذل اجلهدو 
ة احملاسبية مببادئ اختطيط املوازنات أصبيت الرقابة تقوم على اجلمع بني الرقاب واألخذإثر تطور علم املالية واحملاسبة ، 

 .والرقابة املشروعية 

: عرف هذا النوع من الرقابة بعد احلرب العاملية الثانية  هبدف إصالح ما دمرت  احلرب االقتصاديةا: الرقابة ــثالث
، يهدف هذا النوع من الرقابة إىل مراجعة نشاط السلطات  االقتحادي االزدهارمن خالل حماربة الكساد وحتقيق 

                                                           
 . 34، ص 1994ة المصرية ، اإلسكندرية ، مصر ، د . عبد المجيد القاضي ، مبادئ المالية العامة  ، الدار الجامعي - 1
 . 96.د . سروان عدنان ميزرا الزهاوي ، مرجع سبق ذكره ،ص: - 2

 



 الفصل الثانــــي                                            الرقابة المالية على النفقات العمومية
 

 
27 

 

كلف  إجنازها وبيان ه من أعمال وتالعامة من حيث املشروعية والربامج اليت تقوم بتنفيذها للوقوف على ما مت  تنفيذ
 . مواطن الضعف يف التنفيذ وما قد يحاحب  من إسراف وتبذير

 تتضمن رقابة الكفاءة ورقابة الفعالية معا، حيث تعين األوىل حتقيق أكرب قدر ممكن من النتائج االقتحاديةوالرقابة 
 (1). مدى حتقيق النتائج املرجوةبأقل قدر ممكن من اجلهود والتكاليف، والثانية تعين الرقابة على 

يهتم هذا النوع من الرقابة مبدى حتقيق اخلطط والربامج واألهداف احملددة لكل :  جــة على البرامــا : الرقابـــرابع
 .جهة عامة

 ةــمن حيث الجهة التي تمارس الرقابة ــة الماليــأنواع الرقاب/ 3
الكتاب يف  ختلفاإىل اجلهة اليت تقوم هبا ومنبع سلطاهتا وقد  باالستنادوفقا هلذا التقسيم يتم حتديد نوع الرقابة 

تحنيف الرقابة من حيث اجلهة اليت متارسها ، فذهب البعض اآلخر إىل إن الرقابة إما داخلية متارس داخل اجلهة 
 اجإدارية  اهتا وضمن نطاق التسلسل اجإداري وإما خارجية متارس على أعمال اجلهة اجإدارية .

بناء على ماتقدم سنتطرق إىل ثالثة أنواع من الرقابة يف هذا اجملال وهي الرقابة اخلارجية والرقابة الداخلية والرقابة 
  : الذاتية  أو اجإدارية وكاأليت

: ةــة الخارجيــأوال : الرقاب   

هي رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية حيث تقوم السلطة التشريعية بالرقابة املالية  من خالل 
ان  يراقب على صية هذا التنفيذ وسالمت  من الناحية القانونية فالربمل لالطمئنانرقابتها على تنفيذ امليزانية العامة 

ل إهنا حتحيل اجإيرادات مع القوانني واألنظمة وه انطباقحظ مدى مدى شرعية التنفيذ يف جانيب امليزانية فيال
ححلت يف حدود التقديرات اليت وافق عليها هذا من جانب ، ومن جانب آخر يالحظ كيفية اجإنفاق وهل أن  مت 

 (2).يف حدودها اجإعتمادات املخححة

نفيذية واملمارسة بعد صراع طويل بني السلطتني التشريعية والت واهلدفوقد تطورت هذه الرقابة من خالل األسلوب 
 ،التشريعيةوقد توجهت معظم الدول إىل إنشاء أجهزة متخححة تتوىل الرقابة نيابة عن السلطة 

 . واختتلف مهام كل جهاز طبقا للقوانني السائدة يف الدول
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أو بعد تقدمي ة التشريعية مباشرة خالل السنة املاليةفقد متارسها اهليئ عدة،يتم هذا النوع من الرقابة على مستويات 
أو حىت رئيس الوزراء  العامة ، و لك عن طريق مسائل واستجواب الوزراء املختحني يزانيةاحلساب اخلتامي للم

وأحيانا أخرى  باالستقالةأو مطالبتها  وأحيانا ترتتب على  لك مسؤولية سياسية تنتهي بسيب الثقـة من احلكومــة
 . تب على املخالفات املالية مسؤولية مدنية أو جنائيةترت 

 : ةـــة الداخليـــا : الرقابـــثاني

 سماهي الرقابة اليت تباشرها السلطة التنفيذية على أجهزهتا التنفيذية ، أي على وحداهتا املختلفة وقد يطلق عليها 
) الرقابة احلكومية ( أي الرقابة اليت تفرضها احلكومة على نفسها لغرض التأكد من أن مجيع األعمال املناطقة هبا 

 التنفيذيةة اليت خططتها السلط واالجتماعية واالقتحاديةتسري وفقا للمنهج املوضوع وضمن األهداف السياسية 
عية والرأي العام ءلة والرقابة اليت تفرضها عليها السلطة التشريلنفسها وأقرهتا السلطة التشريعية و لك تفاديا للمسا

ويف معظم الدول تكون وزارة املالية هي اليت متارس هذه الرقابة ويف بعض الدول متارس هذه الرقابة من قبل رئيس 
 أن هؤالء ميثلون السلطة التنفيذية باعتبارأو جملس الوزراء   الوزراءالدولة ورئيس 

  : بة الداخلية بإحدى الطريقتني اآلتيتنيومتارس الرقا

لوزراء ايقوم هبذا النوع من الرقابة وزير املالية نيابة عن السلطة التنفيذية ، إ  يباشر رقابت  على  :ةـة الرئاسيـالرقاب/ 1
واملفتشية  ،والدوائر املشمولة مبوازنة اجلهاز احلكومي، و لك من خالل ما يعرف بإدارة احلسابات احلكومية املركزية 

 . املالية العامة ، وكذلك إدارة امليزانية العامة حبسب التسمية اليت تعتمدها دولة اجلزائر
امة تتجلى هذا النوع من الرقابة يف الوصاية اليت متارسها السلطة التنفيذية على املؤسسات الع :ةـة الوصائيـالرقاب/2

الدولة  ماليا وإداريا ولكن يف الوقت نفس  هلا حق  من ميزانيةيف الدولة اليت هلا شخحية معنوية ومتلك استقالال 
وتتوىل التشريعات املختلفة بيان تفاصيل إجراء هذه الرقابة ، أال إن السياق العام ملمارستها يتضح من خالل مناقشة 

التفتيش املايل  إجراءات مشروع ميزانية هذه املؤسسات واحلسابات اخلتامية مث املحادقة عليها ، فضال عن تطبيق
عليها وإجراءات سابقة على بعض أعمال هذه اهليئات واختتلف الدول يف كيفية ممارسة الرقابة الوصائية فبعضها 
تعني مراقبني مندوبني عن وزير املالية والوزير املكلف بالوصاية على املؤسسات العامة ويقوم هؤالء املراقبون مبالحظة 

 . اليت جتري يف أطار املؤسسة العامة وفيص العمليات املالية
 اعتبارهابتسمى هذه بالرقابة التلقائية أيضا ، إ  متارس هذه الرقابة داخل اجلهة املنفذة  اهتا  :ةـة الذاتيـالرقاب/3

املسؤولة عن التنفيذ و لك لغرض التأكد من  العمل ليسري وفقا ملا مت التخطيط ل  والكشف عن أسباب الفشل أو 
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أهنا اجلهة املسؤولة عن عملها ويساعد هذا النوع من الرقابة على خلق الشعور باملسؤولية عند  باعتبارو لك النجاح 
 (1)العاملني داخل اجلهة اجإدارية على خمتلف مستوياهتا .

 ويتيقق هذا النوع من الرقابة عن طريق الرقابة التسلسلية اليت يقوم هبا الرئيس اجإداري على مرؤوسي ، 
عة لوزارت  للتأكد الوحدات التاب أو ارت  ميارس الرقابة على القطاعاتالرئيس اجإداري األعلى يف وز  باعتبارهفالوزير 

ليمات وحسن تنفيذ خمححات كل وزارة من امليزانية العامة طبقا للقوانني والتع ومشروعيتهامن سالمة العمليات املالية 
 . ة اليت تقوم هبا هيئات التفتيش واألقسام املالية يف الوزاراتاملالية أو من خالل رقابة وزارة املالي

ن الرقابة الذاتية متارسها وزارة املالية اليت تعد الرقيب على الوزارات كافة يف الشؤون املالية عامة وتنفيذ امليزانية أكما 
  : العامة بحورة خاصة ، وتتم رقابتها على مستويني

 . يتمثل بإصدار تعليمات وضوابط ملزمة تبني كيفية العمل بقانون املالية وتنفيذه : المستوى األول/ أ
بالنفقة  طاالرتباشكل ححر سلطات املوافقة على صرف النفقات العامة من خالل  يأخذ: المستوى الثاني/ ب

ني اآلمرين بالحرف لفحل بالنفقة يف املرحلة احلسابية يف يد وزارة املالية من خالل ا ذيف املرحلة اجإدارية وتنفي
 . واحملاسبني العموميني وما يف  لك من رقابة متبادلة بينهما

تقوم وزارة املالية بالرقابة الذاتية عن طريق القسم املايل يف كل وزارة ويدير هذا القسم  :ةــة األقسام الماليــرقاب/  4
واملدراء  لوزراءامراقب مايل مستقل  عن الوزير الذي يوجد يف وزارت  ، وخيتص برقابة أوامر الحرف اليت تحدر عن 

 . اليةالعامني كما أن هذا املراقب يعد خارجا عن التدرج الوظيفي لوزارة امل
متارس التفتيش املايل هيئة تابعة لوزارة املالية أال أهنا ال تدخل ضمن التسلسل الوظيفي  :اليــة التفتيش المــرقاب/  5 

هلذه الوزارة مع أهنا مرتبطة هبا مباشرة ، وتتلخص مهمة هذه اهليئة يف التيقق من صية الحرف واجلباية اليت يقوم 
العامة وحسابات املرافق اجإدارية  هبا احملاسبون عن طريق فيص سجالهتم ، فضال عن اجإطالع على حساباهتم 

 .فاملفتش املايل هو الذي يراقب تنفيذ امليزانية العامة على املستويات اجإدارية األدىن
وأخريا بقي القول بأن الرقابة الذاتية تتحف بأهنا متارس من قبل اجإدارة املنفذة لألعمال املناطة هبا ومتارس من خارج 

ابة يفة رقابية متارسها سلطة خمتحة مبوجب تشريع كما هو احلال يف الرقابة اخلارجية )رقاجإدارة كما إهنا ال تعترب وظ
 (2) .(الربملان ( أو الرقابة الداخلية )رقابة احلكومة
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 ةــة التي تمارس الرقابــمن حيث سلطات الجهة ــأنواع الرقاب/ 4      

تقسم الرقابة املالية من حيث سلطات اجلهة اليت متارس الرقابة على ثالثة أنواع من الرقابة هي الرقابة املالية 
 : اجإدارية والرقابة املالية القضائية والرقابة املالية الربملانية وسنتطرق إىل كل منها بالشكل اآليت

يقحد هبذا النوع من الرقابة تلك اليت تأخذ طابعا إداريا أي أهنا متارس بحفة  :ةــة اإلداريــة الماليــالرقاب :أوال
إداريةومتارسها جهة  ات صفة إدارية سواء اعتمدت الرقابة فيها على معيار الرقابة الشكلية على املشروعية أم على 

زمة وإمنا تكون  ات ئج الرقابة غري ملمعيار الرقابة املوضوعية على املالئمة  وتقييم األداء والفاعلية وتكون فيها نتا
صفة استشارية سواء قدمت إىل السلطات العليا يف الدولة أم إىل اجلهات موضوعة الرقابة ويتضمن تقرير الرقابة 

 . اجإجراءات بشأهنا ااختا التنبي  إىل األخطاء والكشف عن املخالفات وطلب 
بع هي نوع من أنواع الرقابة املالية اليت يقوم هبا جهاز متخحص يكتسب الطا: ةــة القضائيــة الماليــا : الرقابـــثاني

القضائي يف كل مايتضمن  هذا الطابع من صفات سواء من حيث اجإجراءات أم احلكم أم احلسم ، كما هو احلال 
 . يف احملاكم العادية

، وألسباب  ابة حيث أن السلطة التشريعيةيعد هذا النوع من الرقابة من أهم نتائج التطور الذي طرأ على مفهوم الرق
للقيام بعملية الرقابة  للخربة والوقت الكافيني والفتقارهمتتعلق بعدم إملام أعضائها باألصول العلمي للرقابة املالية ، 

لف جهة الرقابة واختت أولت هذه املهمة إىل أجهزة متخححة وهذه األجهزة تطورت إىل أن اكتسبت الطابع القضائي
لية القضائية عن الرقابة القضائية على أعمال اجإدارة واليت متارسها احملاكم اجإدارية اليت تستهدف رقابة مشروعية املا

 . شكل رقابيت اجإلغاء والتعويض تأخذالقرارات اجإدارية ومحاية األفراد من تعسف اجإدارة اليت 

ابعة للربملان إدارية  ات طابع قضائي، وهي غالبا ما تكون تأما الرقابة املالية القضائية هي الرقابة اليت تتوالها أجهزة 
وعادة ما تكون اختحاص أجهزة الرقابة املالية القضائية  هو احلكم على احلسابات العامة واحلكم بالغرامة على 

 . جمالس احملاسبة اسماملخالفني يف العمليات املالية اخلاصة باألموال العامة ولذلك يطلق عليها 
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اق األموال هي الرقابة اليت متارسها السلطة التشريعية على عمليات حتحيل وأنف :ةــة البرلمانيــة الماليـــا: الرقابــــثالث
 . العامة

فالرقابة اليت ميارسها الربملان على عمل اجلهاز احلكومي املظهر األول واالهم من مظاهر الرقابة اخلارجية ومرد  لك 
يذ ريعية بوصفها املمثل الشرعي جإرادة الشعب جيب أن تلعب الدور الرئيس يف مراقبة تنفيرجع إىل أن السلطة التش

 ينبغي أن ميارس ال، وبالتايل فإن اجلهاز التنفيذي العامة اليت وضعت لتيقيق الحاحل العام للمجتمع  امليزانية
 (1).ميثلها الربملان مسؤوليات  دون أن تكون هذه املمارسة خاضعة لضوابط الرقابة الربملانية اليت

ويف ختام هذا املوضوع بقي أن نقول إن دساتري معظم الدول أو قوانينها حتدد الوسائل والطرق اليت تسلكها السلطة 
 . التشريعية عند ممارستها الرقابة املالية على أعمال السلطة التنفيذية اليت هي متشاهبة يف كل الدول
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 ة عليهاــة و الرقابـاني: النفقات العموميــالث المبحث
بعد ما تطرقنا يف الفحل التمهيدي إىل مفهوم امليزانية العامة للدولة و دورها يف بناء دولة حديثة ، حيث ظهر 
االهتمام أكثر فأكثر بالنفقات العمومية من أجل ترشيدها و احلفاظ على توازنات الدولة املالية تفاديا جإفالسها، 

 .رقابة متنوعة و صارمةو لك بتوفري آليات و وسائل 
لذا وجب على املشرع اجلزائري مراقبتها رقابة صارمة من خالل وضع قوانني نتج عنها هيكلة عدة أجهزة رقابية 

 .ملتابعة ومراقبة صرف األموال العمومية
قابتها من خالل مث إىل كيفية ر  املطلب األولالتطرق إىل مفهوم النفقات العامة يف  بيثو هلذا ارتأينا يف هذا امل

 . املطلب الثاين 

 :ةــات العموميــوم النفقــمفه:  ب األولـالمطل

ي هتتم مبيتويات امليزانية جوهريا عن التقليديني، فه اختالفااختتلف املالية العامة احلديثة يف نظرهتا إىل النفقات العامة 
حمتوياهتا حيث املالية العامة احلديثة يكون بطبيعة النفقات العامة و  اهتمامالعامة قبل أن هتتم مببالغها ، وبالتايل فإن 

 .االقتحاديتعترب حتليل النفقة العامة عنحرا أساسيا يف التيليل املايل و 

 ةـة وعناصرها األساسيـة العامـتعريف النفق 1 /

ن " مبلغا نقديا خيرج من خزانة الدولة بقحد إشباع حاجة عامة " وبذلك تكو  باعتبارهاحيدد تعريف النفقة العامة  
 :(1)عناصرها على النيو التايل

لى ما مبلغ نقدي تدفع  الدولة أو هيئاهتا العامة لليحول ع استعمالالنفقات العامة حتتم  :الصفة النقدية- 1 
حتتاج  من مبلغ وخدمات الزمة لتسيري املرافق العامة ، ومثنا لرؤوس األموال اجإنتاجية اليت حتتاجها للقيام باملشروعات 

يف عاملنا املعاصر  يةتحاداالقالنقود يف النفقة العامة مسألة طبيعية طاملا أن مجيع املعامالت  واستخدام، االستثمارية
 . النقدي االقتحادتتم يف ظل 
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ونعين هبا ضرورة صدور النفقة من هيئة عامة ) الدولة ومؤسسات العامة ( لكي تأخذ الحفة : الصفة العمومية- 2
و كانت لالرمسية والعمومية وال تعد نفقة عامة مجيع املبالغ اليت يحرفها األفراد أو اجلماعات بحفتهم الشخحية حىت 

شرط العمومية ) على سبيل املثال تقدمي شخص داره  النتقاءهذه النفقات موجهة جإشباع حاجات عامة 
كمدرسة أو مستشفى ( ، فينطبق على هذه احلالة إشباع حاجة عامة عن طريق هيئة غري عامة لذلك   الستخدامها

 ال تدخل ضمن تحنيف النفقات العامة. 

: تكتمل مشروعية النفقة العامة عندما تستهدف إشباع احلاجات  النفقة العامة إلشباع حاجة عامة استهداف-3
العامة ، فما دام أن املحدر األساسي لتمويل النفقات العامة هو احلحيلة الضريبية احملحلة من املكلفني هبا ، وهم 

يف النفع العام الناتج من اجإنفاق العام  يتساووامتساويني أمام القانون يف حتمل العبء الضرييب، فمن املنطقي أن 
و لك بأن تكون النفقة سدادا حلاجة عامة ، وليست ملحلية خاصة ، بيد أن  من الحعوبة مبكان ويف كثري من 

ل، وهلذا فإن بق مناألوقات مراعاة هذه القاعدة و لك لحعوبة حتديد احلاجة العامة حتديدا موضوعيا وكما أسلفنا 
يق املعمول ب  يف هذا اجملال هو ترك مسؤولية التقدير للسلطة السياسية يف التقدير، فتقرر النفقة الالزمة لتيقاملعيار 

املنفعة العامة طبقا للقواعد والضوابط اليت حتكم اجإنفاق العام ، وبدون حتقيق هدف إشباع احلاجات العامة تتعرض 
 عب وتحبح ناقحة الشرعية. النفقة العامة للطعن واملسائلة من قبل ممثلي الش

 صور النفقـــات العامــة   2/
  :(1)للنفقات العامة صور متعددة وخمتلفة من أمهها

 : تعرف األجور والرواتب واملبالغ النقدية اليت تقدمها الدولة لألفراد األجور والرواتب والدفعات التقاعدية-1
العاملني يف أجهزهتا املختلفة بأهنا مثنا للخدمات اليت يقدموهنا، وعلى الدولة أن تراعي أسس معينة عند حتديد هذه 

 .املرتبات
وم الدولة األدوات واملعدات واآلالت اليت تق ائتمان: ومتثل  القيام بمشتريات الدولة وتنفيذ األشغال العامة-2

بشرائها أو اختحيحها جإشباع احلاجات العامة ، وتربز هنا بعض التساؤالت منها من هي السلطة اليت تقوم بعملية 
اجإشراف على الشراء ، فقد تكون السلطة املركزية أو عن طريــق سلطـات ال مركزية متعددة حسب املواد املطلوبة 

 .اليت حتتاجهاواخلربة 
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أما تنفيذ األشغال العامة ، فتكون عن طريق املقاولني بعد اجإعالن عن املناقحات بشروط معينة ، ويقدم الراغبون  -
 .بتنفيذ عروضهم للتعاقد على األشغال العامة

 أو تقوم الدولة ، ويف حاالت معينة وخحوصا إن كانت تبغي السرية يف تنفيذ األشغال و لك خلحوصيتها -
-3.                 مع مقاولني معنيني دون أن تعلن مسبقا عن طبيعة العمل الذي تقوم ب  االتفاقو  باالتحال
و هيئات عامة معينة أ اجتماعيةتعترب املنح واجإعانات تيارا من اجإنفاق تقرر الدولة دفع  إىل فئات : اإلعانات

 : اجإعانات إىلوخاصة دون أن يقابل  تيار من السلع واخلدمات وتقسم 
: وهي مبالغ نقدية تقدمها الدولة إىل اهليئات العامة احمللية ملساعدهتا على القيام بواجباهتا ةــاإلعانات الداخلي/ أ  

 .، أو تغطية العجز املايل يف ميزانيتها ....إخل
طة متعددة ، كأن تكون مرتب: وتتخذ اجإعانات املمنوحة للعامل اخلارجي أشكاال ةــالمنح واإلعانات الدولي/ ب

مبشروع ، وتكون املعونة اخلارجية مشروطة بشروط معينة أو غري مشروطة مثل اجإعانات املقدمة إىل الدول الحديقة 
 .أو الشقيقة

مة : القروض العامة عبئ ثقيل على املوازنة العامة للدولة ملا تتطلب  من حتميلها قي دهــأقساط الدين العام وفوائ -4
ئد السنوية وتسديد املبلغ األصلي املقرتض هناية الفرتة الزمنية احملددة يف شروط إصدار القرض العام ، ومن الفوا

األمهية مبكان أن تعمل الدولة على التخلص ما أمكن من عبء ديوهنا العامة ) أيا كان نوع هذه القروض وآجاهلا 
 .( ، و لك بتخحيص املوارد املالية خلدمتها

       :   ةـات العموميــات النفقـتقسيماني  : ـــالمطلب الث
 طبيعة النفقة العامة باختالفتقسم النفقات العامة إىل عدة أنواع من التقسيمات ، وخيتلف كل تقسيم عن اآلخر 

ع  فإن أي نوع من أنواع اجإنفاق احلكومي ، ميكن وضأن يؤكدها الباحث وبوج  عام ، الناحية اليت يود باختالفو 
 (النظرية )عدة أنواع من التقسيمات ، وقد قسمت النفقات العامة إىل قسمني رئيسني مها : التقسيمات العلميةيف 

 .و التقسيمات الوضعية
 : وسنتعرض فيما يلي هذين التقسيمني، مع تبيان مفهوم وهدف ونوع كل منهما

 العلمية: ات ــالفرع األول: التقسيم
 :(1)و هي كاآليت
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 االقتحاديةار وهي تبني اآلث، اقتحاديةيقحد هبا تلك التقسيمات اليت تستند إىل معايري : اـــمفهومه –أوال 
 .للنفقات العامة على الدخل الوطين

 :هتدف هذه التقسيمات العلمية إىل حتقيق ما يلي :اــــأهدافه -اـــثاني

كفاية األموال العامة إدارة حسنة، تتحف بال إظهار طبيعة النفقات العامة، وأغراضها وآثارها، مما يساعد يف إدارة/ 1
 .والفعالية

املساعدة يف التعرف على مقدار ما يكلف  كل نوع من أنواع نشاطات الدولة على حدى، وبذلك تسهل عملية /2 
 . احمللل املايل يف تتبع تلك النفقات و دراستها و حتليل آثارها

 .فعالة على اجلانب املايل لنشاط الدولةكني السلطة التشريعية من إجراء رقابة مت/ 3

 :توجد عدة أنواع من التقسيمات العلمية للنفقات العامة و هي كما يلي: اـــــعهأنو  –ثا ــثال

    تكرارها و  انتظامهاتقسم النفقات العامة حسب دوريتها): اــدوريتهة حسب ــقات العامـتقسيم النف
 .السنوي( إىل قسمني مها: نفقات عادية و نفقات غري عادية

قات الالزمة بشكل سنوي كرواتب موظفي الدولة والنف بانتظامهي تلك النفقات اليت تتكرر  :النفقات العادية -أ 
لتسيري العجلة اجإدارية للدولة ، وغين عن البيان أن  ليس معىن كون النفقات العامة عادية أهنا تتكرر كل سنة بنفس 
املقدار فقد خيتلف مقدارها من سنة ألخرى ، ولكن املهم هو تكرارها السنوي والعادي لكي تحنف ضمن النفقات 

 .لعاديةا

هي تلك النفقات اليت ال تتكرر وال جتدد كل سنة بل حتدث على فرتات متباعدة : العادية النفقات الغير –ب 
وبحورة غري منتظمة ، ويف ظروف غري عادية مثل نفقات مكافية اآلفات الزراعية ونفقات احلروب ونفقات درء 

 .الفيضاناتخطر 

ادية احلديث للمالية العامة فالنفقات اليت ينظر إليها على أهنا غري ع مل يعد هذا التحنيف يتماشى مع املفهوم -
د ثابتة يف اليت أصبيت تكرر سنويا حتتل بنو  االستثماريةأصبيت من أهم النفقات العادية وهذا يشمل النفقات 

 .هذا النمط من التحنيف اعتمادميزانية الدولة ، هلذا اختلت أغلب الدول على 
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   االقتحادي يعد: اــالعامة حسب طبيعتهالنفقات تقسيم Pigou  وهو اليزال أول من أعتمد هذا التحنيف
قيقية خمتلفة ، وميكن  توضيح كل النفقات احل اصطالحاتيظهر يف مفردات بعض امليزانيات ولكن حتت 

 (1): والنفقات التيويلية كما يلي

( : وهي النفقات اليت تنفقها الدولة من أجل احلحول على السلعواخلدمات ة ــة ) الفعليــات الحقيقيـــالنفق –أ 
 . الالزمة لتسيري املحاحل العامة 

 وحتحل الدولة عند إنفاقها لألموال على مقابل لإلنفاق يتمثل يف خدمة أو سلعة مما يؤدي إىل زيادة الدخل الوطين.
إىل أخرى  جتماعيةاهي تلك النفقات اليت تنفقها الدولة هبدف نقل الدخل من فئة  : ةـات التحويليــالنفق –ب 

ويلية تقود أو إعانة البطالة ، فالنفقات التي االجتماعيةمثاهلا اجإعانات  اقتحاديالتيقيق أهداف معينة ليس دائما 
سلطات العامة  أي سلع أو خدمة للإىل إعادة توزيع الدخل القومي بني أفراد اجملتمع دون أن تلزم املستفيد بتقدمي

، وهذا يعين أن النفقات التيويلية ال تقود إىل تغيري متدفق للدخل اجإمجايل بل يكتفي بنقل القوة الشرائية من فئة 
 .ميسورة على فئة أخرى معوزة هلذا يطلق عليها بالناقلة اجتماعية

لى سلع يها هو أن اجإنفاق احلقيقي يقابل  احلحول عولعل احلد الفاصل بني كال النوعني من النفقات املشار إل -
جزء من  تطاعاقيف حني اجإنفاق التيويلي ال يعمل على  االقتحاديةجزء من الدورة  اقتطاعوخدمات ، يؤدي إىل 

، ولكن هذا  اديةاالقتحهذه الدورة كون  حيول القوة الشرائية من فئة إىل أخرى ضمن نفس املتدفق الدائري للدورة 
يعين أن النفقات التيويلية ال تسعى إىل حتقيق أغراض معينة بل على العكس ، فهي ميكن أن تستخدم لتيقيق ال 

 .واجتماعية واقتحاديةأغراض مالية 

 اقتحاديةو تستهدف نفقات الدولة ، حتقيق أغراض متنوعة إدارية ،  :اــة حسب أغراضهــتقسيم النفقات العام 
 إىل  لك فإن  ميكن تقسيم النفقات العامة حسب هذه األغراض إىل واستناداومالية ، وعسكرية ،  واجتماعية

: 
 .وتشمل الرواتب ، األجور واملكافآت...اخل :ةــنفقات إداري –أ 

ات خفض ، ونفق االقتحاديةوتشمل نفقات إقامة املشاريع ونفقات إعادة املشاريع  :ةــاقتصادينفقات  –ب 
 .أسعار املوارد األساسية

 .املختلفة من تعليمية وصيية االجتماعيةوتشمل املساعدات واخلدمات  :ةــاجتماعينفقات  –ج 
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 .الدين العام ) قروض الدولة ( ، وفوائده السنوية استهالكوتشمل أقساط  :ةــنفقات مالي –د 
 . وتشمل نفقات األجهزة و التجهيزات العسكرية و نفقات شراء األسلية :ةــنفقات عسكري –ه 

 وسنلخص أنواع التقسيمات العلمية يف الشكل التايل :

 :يبين أنواع التقسيمات العلمية للنفقات العامة ( 03شكل رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ألردن ا –عمان  –دار املناهج  –املالية العامة  املحدر: نوار عبد الرمحان اهليثي ، احلديث يف إقتحاديات
 . 49، ص :  2000
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 ات الوضعيةــاني :التقسيمــالفرع الث

 تحاديةواالجتماعيةاالقتلك التقسيمات التحنيفية اليت تضعها كل دولة تبعا لطبيعتها  هي: اـــمفهومه -أوال
والسياسية ووفقا لظروفها التارخيية واجإدارية ، وهي اختتلف عن التقسيمات النظرية للنفقات العمومية ، وهلا عدة 

 .أشكال مازالت حترتم عند إعداد امليزانية العامة
 (1)هتدف التقسيمات الوضعية للنفقات العامة إىل حتقيق ما يلي : :اـــأهدافه -اــثاني
 .زانية العامة حبيث تسهل عملية وضع الربامج واملشاريعترتيب نفقات املي -   1

 .وضع نفقات امليزانية بطريقة تسهل عملية تنفيذها-2  
ترتيب نفقات امليزانية لتخدم أغراض املراقبة ، حبيث تسهل عمليات مراجعة النفقات ،وتدقيقها من قبل   -3  

 .أجهزة الرقابة ومن السلطة التشريعية
 كومية املختلفةللنشاطات احل االقتحاديةتنظيم نفقات امليزانية بأسلوب يساعد عملية دراسة وحتليل اآلثار  -4
تنسيق النفقات العامة بحورة منطقية وعملية ، وتسهل إعداد إححائيات، ورسوم بيانية، وتوضح حمتويات  -5

 .امليزانية العامة
 ( 2): اـــأنواعه –ا ــــثالث

، ويقحد  لتنظيميةايطلق علي  أحيانا مسمى التبويب التنظيمي أو التبويب وفق الوحدات  :اإلداريالتبويب / 1
كون حسب األجهزة )الوحدات( اجإدارية اليت يت ، بالتبويب اجإداري للنفقات العامة تقسيمها ) النفقات العام(

د ، كالوزارات ، يف البال االقتحادية ، واليت تشرف على النشاط اجإداري و ـمنها اهليكل )الكيان( التنظيمي للدول
واألجهزة احلكومية األخرى ) كافة ( ، ومبوجب هذا التبويب فإن  خيحص لكل وزارة أو  واملحاحل ، واملؤسسات

 .محلية ) أو جهاز ( فحل أو فرع خاص هبا يف وثيقة امليزانية العامة
ة ، تقوم املحلية أو املحلية ــامليزاني اعتمادة العامة ، فبعد ــمهية كبرية لغايات تنفيذ امليزانيويعترب هذا التبويب  و أ

املختحة بطلب اجإعتمادات املرصودة هلا يف امليزانية ، وتبدأ بالتنفيذ و لك بإنفاق اجإعتمادات على براجمها 
ات العامة اجإيراد استخدامى حتديد مسؤولية ومشاريعها املختلفة ، كما أن هذا التبويب من شأن  أن يساعد عل

                                                           
 .157لزهاوي ،مرجع سبق دكره ، ص:د سريوان عدنان ميزرا ا 1

 . 159د سريوان عدنان ميزرا الزهاوي ،مرجع سبق دكره ، ص: 2 
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لك الرقابة ة هلا ، وال تتجاوزها لتيقق بذــة تلتزم بالحرف يف حدود اجإعتمادات املوضوعـــللدولة ، واألجهزة اجإداري
 .على املوازنة

قا ألغراض اجإنفاق، أو وف ويب وفقا لطبيعة أنواع اجإعتماداتبمسمى الت ويطلق علي  أحيانا :التبويب النوعي/2
وحسب هذا التبويب تقسم اجإعتمادات داخل كل فحل أو فرع، وفقا لطبيعة النفقة، كإعتمادات الرواتب، 
وإعتمادات املحاريف اجإدارية، والتشغيل والحيانة واملشاريع ، ويوضح هذا التبويب ما تنفق  الدولة، وأجهزهتا 

 .لتأدية أعماهلااجإدارية على السلع واخلدمات الالزمة 
وحيقق هذا التبويب عدة أغراض منها أن  يساعد يف التعرف على توزيع النفقات طبقا لطبيعتها ، فبواسطت  ميكن  -

ع، كما أن  يساعد ة على املشاريــة لإلنفاق على الرواتب واللوازم واملعدات والتشغيل والحيانـمعرفة ما خححت  الدول
يف الوزارات واملحاحل احلكومية، وتكون الرقابة فيها غالبا على الناحية احلسابية  قعلى إحكام الرقابة على اجإنفا

للتأكد من عدم جتاوز اجإعتمادات املرصودة يف البند عند اجإنفاق، ومن أن اللوازم واألجهزة واملعدات املدرجة قد 
 .من أجلها اشرتيتاألهداف والغايات اليت  االعتبارفعال، بدون األخذ بعني  اشرتيت

يف دول العامل، إ  ال اختلو من وجودها  نتشاراا التبويبالنوعي من أكثر أنواع  والتبويبويعترب التبويب اجإداري ، 
 .ميزانية من ميزانيات دول العامل املتقدمة والنامية

ام ـخلدمات أو املهاويبني التبويب الوظيفي كيفية توزيع النفقات العامة حسب الوظائف أو  : التبويب الوظيفي/ 3
وم هبا الدولة ، وجتمع يف هذا التبويب النفقات املتشاهبة حتت عنوان واحد حسب الوظيفة أو اخلدمة اليت ـاليت تق

 .تؤديها الدولة للمواطنني ، بغض النظر عن الوزارات واملحاحل اليت تقوم بتقدمي تلك اخلدمة
تلف الناحية اجإعالمية و لك بتقدمي املعلومات للمواطنني عن خموخيدم هذا التبويب أغراضا متعددة ، فهو يفيد من 

أوج  النفقات العامة ، وأنواع اخلدمات اليت تقدمها الدولة للمواطنني ، ونسبة ما خحص هلا يف امليزانية العامة، أما 
ناطة هبا حسب ملعلى املستوى احلكومي فإن هذا التبويب يساعد الدولة على توزيع النفقات العامة على الوظائف ا

األولويات اليت يراها مناسبة كما يساعد على إجراء املقارنة بني ما ينفق على الوظائف العامة للدولة من سنة 
 .ألخرى
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أما عن كيفية ظهور التبويب الوظيفي فيكون على شكل جدول إمجايل يبني القطاعات الرئيسية واجإعتمادات 
عتمادات ة لكل قطاع ، يبني الوزارات واملحاحل اليت تقع ضمن كل قطاع واجإاملخححة هلا ، مث يتبع جبداول تفحيلي

 .املخححة لكل منها ، كما يوضح بأشكال بيانية تبني القطاعات واجإعتمادات املرصودة هلا والنسب املئوية هلا

ا أو اجإشراف عليها ـتنفيذهبوم ـع اليت تقـج واملشاريـ: يهتم هذا التبويب بتبيان الربامالتبويب على أساس البرامج/4
ويكون األجهزة اليت تطابق هذا النوع من التبويب عادة خطة متوسطة األجل ات واملحاحل احلكومية املختلفة،الوزار 

سنوات (. ومن مميزات هذا التبويب أن  يبني النشاطات والربامج واملشاريع املختلفة اليت تنفذها كل وزارة أو 5 )
اجإداري والنوعي (  األخرى ) التبويب اتبالتبويبجانب  لك فإن  حيقق رقابة أفضل مقارنة محلية وتكاليفها إىل 

، ألن  ال يقتحر على الناحية احلسابية للتأكد منعدم جتاوز اجإعتمادات ، وإمنا يقدم بيانات وإححائيات ومعلومات 
عة تنفيذ الربامج ذ األمر الذي يساعد على متابع اليت أجنزت ، واليت ال تزال حتت التنفيــإضافية عن الربامج واملشاري

واملشاريع وقياس مدى كفاءة وفعالية األجهزة احلكومية يف إجنازها والتقليل من اجإسراف والتبذير ومنع التكرار 
من اجإمكانيات البشرية إىل أكرب درجة ممكنة ، وتقدمي  واالستفادةيف األعمال واملشاريع احلكومية  واالزدواجية

 .يف البالد االقتحاديةواالجتماعيةحائيات والبيانات الالزمة خلدمة األغراض اجإح

يؤكد هذا التبويب على األهداف ، والغايات اليت ترصد من أجلها :) اإلنجاز (  داءألاالتبويب على أساس /  5
اليت  ألداءااملالية ، وتكاليف الربامج واملشاريع املقرتحة للوصول إىل تلك األهداف ، وعدد وحدات  اجإعتمادات

  .أجنزت ، أو ستنجز من كل برنامج أو مشروع يف وقت حمدد وتكاليف إجناز كل وحدة
ام هبا ، ــلقيي لة ، يؤدــ)عمل( صغرية متشاهب أداءويوضح هذا التبويب تقسيم الربامج واملشاريع إىل وحدات 

)  لسابقاأو تنفيذها إىل الوصول لألهداف املرجوة من الربنامج أو املشروع ، ولذا يرتبط هذا التبويب مع التبويب 
التبويب على أساس الربنامج ( ، ويطلق عليهما معا موازنة الربامج و األداء ) أحيانا( ، ويقوم باجإشراف على تنفيذ 
املشاريع عادة الوحدات اجإدارية املتوسطة والدنيا يف الوزارة األمر الذي يتطلب وجود جهاز إشراف ورقابة فعال 

ىل قارير شهرية وسنوية عن عدد وحدات األداء املنجزة واملقرر إجنازها إلكي يراقب تنفيذ الربامج واملشاريع ويقدم ت
اجإدارة العليا ملعرفة ما قد مت إجنازه ومقدار التكاليف على أساس الوحدة ، والحعوبات واملعوقات اليت تعرقل سري 

 .املناسب تالقرارات املناسبة لتقليل املحاعب وتذليل العقبات يف الوقااختا التنفيذ ، حىت يحل إىل 
 :و نلخص أنواع تبويب النفقات العامة وفق املخطط التايل

 : يبين أنواع التقسيمات الوضعية للنفقات العامة (04شكل رقم )
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 2008سيروان عدنان ميزرا الزهاوي ، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي ، بغداد ، د.  - المصدر :

 . 163ص:

  

 ميزانية الربامج واألداء

 أنواع التقسيمات الوضعية للنفقات العامة 
 ) أنواع تبويب النفقات العامة ( 

 امليزانية التقليدية أو ميزانية النقود 

 التبويب

على أساس 
ألداءا  

 التبويب

أساس  على
 الربامج

 التبويب

 الوظيفي

 التبويب 

 النوعي 

 التبويب 

 اجإداري 
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 لمطلب الثالث:الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العموميةا

قابة املالية اليت تتم قبل عملية التنفيذ هبدف منع األخطاء أو التجاوزات يف اجإنفاق قبل حدوث  و لك عن إن الر 
طريق جمموعة من القواعد حتكم عملية الرقابة لتفادي األخطار قبل وقوعها ، تكوم مبثابة رقابة سابقة .أما الرقابة 

لعامة ، تكون التقييم واملراجعة وضمان السري احلسن لألموال ا املالية اليت تتم بعد عملية التنفيذ الكفيلة بعمليات
 رقابة بعدية .

 ة ) القبلية ( : ــة السابقــة الماليــالرقاب-

 / رقابة المراقب المالي على تنفيذ النفقات العمومية 1
املتعلق  90/21على تنفيذ نفقات امليزانية العامة للدولة كانت تعتمد على األحكام املذكورة يف القانون إن الرقابة 

تنص على : " خيضع تنفيذ امليزانية والعمليات املالية للدولة واجمللس  61باحملاسبة العمومية ، حيث جند أن املادة 
ات سات العمومية  ات الطابع اجإداري ملراقبة أجهزة ومؤسسالدستوري وامليزانيات املليقة وجملس  احملاسبة واملؤس

 الدولة املخولة هلا صراحة مبوجب التشريع والتنظيم املعمول هبما ."

إن الرقابة السابقة على تنفيذ النفقات العمومية اخلاصة مبيزانية الدولة تكون من طرف املراقب املايل ،وحيكم هذه 
و املتعلق بالرقابة السابقة على النفقات امللتزم هبا  1992نوفمرب  14املؤرخ يف  92/414الرقابة املرسوم التنفيذي 

الذي أعطى أمهية خاصة للرقابة اليت يقوم هبا املراقب املايل معززا بذلك املهام املنحوص عليها يف املرسوم 
 لألسالك اخلاصة لإلدارة املتضمن القانون األساسي للعمال التابعني 1999أكتوبر  27املؤرخ يف  90/33التنفيذي 

 هامة يف الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية  مكانةاملكلفة باملالية و الذي أعطى للمراقب املايل 

زانيات على تنفيذ النفقات العمومية املتعلقة بامليزانية العامة للدولة و املي السابقةفإن الرقابة  92/414 وحسب املرسوم 
ت امللتزم هبا من طرف مجيع املؤسسات و اجإدارات للدولة و متارس من طرف مراقبون األخرى تطبق على النفقا

 ماليون يساعدهم يف  لك مراقبون ماليون مساعدون.
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 /  رقابة المحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومي2
 أوال :العناصر التي تقوم عليها عملية الرقابة :

ب علي  على أن احملاسب العمومي قبل قبول  للنفقة جي نصاملتعلق باحملاسبة العمومية  90/21من القانون  36إن املادة 
 أن يتأكد من:

 .يهمامطابقة عملية اجإنفاق للقوانني و التنظيمات املعمول  - 
 التأكد من صية اآلمر بالحرف أو من نائب .  - 

 *توفر اجإعتمادات.
 .la decheance quadriennale*عدم إنقضاء الدين بالتقادم الرباعي 

 .oppsitionعدم وجود معارضة للدفع * 
 *التأكد من وجود التأشرية املنحوص عليها قانونا.

 .le service fait *التأكد من إجناز اخلدمة 
 ا : نتيجة رقابة المحاسب العمومي:ــثاني

 و نكون هنا أمام حالتني:
بالنفقة مطابقا للقوانني و التنظيمات املعمول هبما فإن احملاسب العمومي يقوم  كان ملف األتزام  إ االحالة األولى:  

الدفع و بالتايل تكون  ع أو أمرـبإمتتم املرحلة األخرية من عملية الدفع و  لك بتسديد املبلغ املشار إلي  يف حوالة الدف
 العمومية قد إنتهت. النفقة  ذبتنفياملراحل اخلاصة 

م مطابقة ملف اجإلتزام ،يف هذه احلالة يقوم احملاسب العمومي برفض إجراء عملية الدفع اخلاصة عدالحالة الثانية :
حيث يقوم بإعالم األمر بالحرف بقرار رفض النفقة امللتزم هبا مع  كر األسباب و املالحظات  (1)بالنفقة امللتزم هبا

 املربرة لذلك.
 يتخذ أحد اجإجرائني : تزاملاالومي قبول ملف و جند أن األمر بالحرف يف حالة رفض احملاسب العم

يقوم بتحييح األخطاء و املخالفات املذكورة يف قرار الرفض الدفع و هنا يعيد امللف إىل احملاسب العمومي -1
 فع.دالذي يقوم بعملية ال

                                                           
 .  21/  90من قانون المحاسبة العمومية  36و  35المادة   -1
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رف إىل بالحاآلمر يف حالة عدم إمكانية تحييح هذه األخطاء و املخالفات املذكورة يف قرار الرفض يلجأ -2
الحرف طلبا مر بآلاملنحوص علي  يف القانون املتعلق باحملاسبة العمومية و لك بتقدمي ا la réquisitionريسخالت

 الكاملة. ت للمياسب العمومي خيص التنازل عن  قرار الرفض حتت مسؤولي
ىل عملية مر بالحرف اللجوء إآلمية احلاالت اليت ال ميكن فيها لاملتعلق باحملاسبة العمو  90/21وقد حدد القانون 

 رياحملاسب العمومي و املتمثلة يف :سخت
 عتمادات و املناصب املالية.اجإ*عدم توفر 

 *عدم توفر األموال يف اخلزينة.
 *إنعدام إثبات إجناز اخلدمة.

 *غياب التأشريات القانونية الواجبة.

 ة(الرقابــة الماليــة الالحقــة)البعديــ /3
 الرقابة ميارس  كل من جملس احملاسبة و املفتشية العامة للمالية. و هذا النوع من

 /رقابــة مجلس المحاسبـــة1
حيث نحت املادة  1979يعترب جملس احملاسبة من أهم املؤسسات الدستورية و اليت مت إنشاؤها عن طريق دستور 

من  على :"يؤسس جملس احملاسبة، يكلف بالرقابة البعدية ألموال الدولة و اجلماعات اجإقليمية و املرافق  160
 العمومية".

ة و اجلماعات احمللية ــال الدولمو أة بـة العليا للرقابة البعدية املتعلقــة على أن  املؤسســو علي  ميكن تعريف جملس احملاسب
 م  بعمليات:اقيو املرافق العمومية من خالل 

 التدقيق يف شروط إستعمال اهليئات العمومية للموارد و الوسائل املادية و األموال العمومية املوضوعة حتت تحرفها.-
 تقييم عملية التسيري اليت تقوم هبا اهليئات العمومية.-
 ول هبما.التأكد من مطابقة العمليات املنفذة من قبل هذه اهليئات للقوانني و التنظيمات املعم-

و الذي  1980مارس  01املؤرخ يف  80/05بحدور القانون   1980و مل يتم تأسيس جملس احملاسبة فعليا إال سنة 
دارية و قضائية ملمارسة الرقابة اخلاصة بكل عملية  ات طبيعة مالية متعلقة باألموال إأعطى للمجلس إختحاصات 

 العمومية.
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من جمال تدخل جملس احملاسبة بإستثناء الرقابة على املؤسسات   قلصالذي  90/32مت صدور القانون  1990سنة 
 ة للمجلس.القضائي االختحاصاتالحناعي من و  ات العمومية  ات الطابع التجاريالعمومية اجإقتحادية و املؤسس

املتعلق مبجلس احملاسبة و الذي أعطى اجمللس جماال  1995ديسمرب  04املؤرخ يف  95/20مت صدر األمر  1995 و سنة
واسعا يف ميدان الرقابة ، و يعترب هذا األمر النص األساسي الساري املفعول بالنسبة للرقابة اليت ميارسها جملس 

 (1)ليت يقوم هباانتائج املرتتبة عن عملية الرقابةاحملاسبة حيث حيدد صالحيات  و طرق تنظيم  و سريه و ال

كن تقسيم الرقابة اليت يقوم هبا إىل قسمني: الرقابة املمارسة على احملاسبني العموميني، و الرقابة املنفذة على و مي
 مرين بالحرف:آلا

 أوال: الرقابة على نشاطات المحاسب العمومي)مراجعة حسابات المحاسبين العمومين(
القضائي من خالل  األصلية اليت يقوم هبا يف اجملال يعترب جملس احملاسبة قاضي احملاسبني العموميني و هي الوظيفة 

 (2)احلكم بقيام املسؤولية الشخحية و املالية للمياسب العمومي
حيث أن جملس احملاسبة يقوم مبراجعة حسابات احملاسبني العموميني فيما خيص تنفيذ النفقات العمومية بعد إجرائهم 

من صية العمليات بعدم وجود أخطاء أو إمهال من طرف  لعملية الدفع " حساب التسيري" عن طريق التأكد
احملاسبيني العموميني بالعودة إىل العمليات احلسابية و اجملاميع، و كذا التأكد من مطابقة أعماهلم للنحوص و 

 التنظيمات املعمول هبما.
قرر مبعاينة م املو تتم عملية مراجعة احلسابات عن طريق مقرر معني من طرف رئيس الغرفة املختحة حيث يقو 

 احلسابات و الوتائق الثبوتية املتعلقة بتنفيذ النفقة و التدقيق فيها من خالل:
التأكد من مطابقة حساب التسيري للقواعد املعمول هبا بالعودة إىل الشكليات الواجب إحرتامها :إسم احملاسب، -

 ، خامت السلطة املختحة،تاريخ العملية، السنة املالية، املحلية القائمة باجإلتزام، الرقم
 التأكد من العمليات احلسابية و اجملاميع و املبالغ املسجلة يف حساب التسيري.-
 مطابقة و جتانس املبالغ املسجلة يف حساب التسيري مع تلك الواردة يف احلساب اجإداري.-

 من صية العمليات املالية و تقييم شروط حيازة أموال اخلزينة. التأكد-

إحدى النوعني من القرارات)الطبيعة املزدوجة لقرارات جملس   ااختامن عمل املقرر ميكن جمللس احملاسبة و إنطالقا 
 احملاسبة(:

                                                           
 المتعلق بمجلس المحاسبة . 95/20المادة األولى من األمر  1

2  Henry-Michel Crucis :finances publiques – édition Montchrestien 2003  
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 :لس جملس احملاسبة  للمخالفات املرتكبة من طرف احملاسبني العموميني يقوم اجمل اكتشافيف حالة القرار المؤقت
ضرورية قرارا مؤقتا يوج  إىل احملاسب املعين قحد إتاحة الفرصة هلذا األخري لتقدمي التربيرات ال يف بداية األمر بإاختا 

املتعلقة بالقضية و  لك يف أجل شهرين من تاريخ تبليغ القرار املؤقت و الذي ميكن تأجيل  بطلب معلل من 
 (1). طرف احملاسب املعين

 بعد انقضاء األجل احملدد من طرف اجمللس املتعلق بتربيرات احملاسب العمومي للوضعية يقوم  القرار النهائي :
جملس احملاسبة بإصدار حكما هنائيا عن طريق مداولة بعد اجإطالع على إقرتاحات املقرر املراجع  ومجيع التفسريات 

 واجإثباتات املقدمة من طرف احملاسب املعين .

فيذ : ومنيز هنا بني نوعني من الرقابة أال ومها رقابة اجإنضباط يف تن شاطات اآلمر بالصرفثانيا : الرقابة على ن
 عمليات النفقات ، والرقابة على عمليات التسيري اليت يقوم هبا اآلمرون بالحرف القائمون على املحاحل العمومية .

املتعلق مبجلس احملاسبة ، يدخل  95/20من ألمر  87: حسب املادة  ة االنضباط في مجال تنفيذ النفقاتـرقاب/ 1
يف إختحاص اجمللس التأكد من إحرتام قواعد اجإنضباط يف جمال تسيري األموال العمومية اليت من بينها النفقات 
العمومية و لك قحد محاية األموال العمومية من التالعبات وحتديد األشخاص اليت تقوم عليهم املسؤولية يف حالة 

 ت إما بسبب عدم اجإحرتام الواضح للقواعد التشريعية والتنظيمية املتعلقة بتنفيذ عمليات تسيريإكتشاف التجاوزا
األموال العمومية والوسائل املتاحة واليت تؤدي إىل إحلاق أضرار باخلزينة العمومية . وعلي  من املالحظ أن معظم 

 ميكن إرجاع من خالل املخالفات املتنوعة واليتباطتتعلق بالنفقات العمومية و لك ضالعمليات اخلاصة مبراقبة االن
ؤولية الحادر عن املسولني يف جمال تنفيذ النفقات العمومية، و اختتلف هنا املس اجإمهال العامل الكبري يف حدوثها إىل

 حسب درجة املخالفة و الظروف احمليط حبدوثها.

تيقق بدورها باملسريين) اآلمرين بالحرف( و لك من خالل قيام جملس احملاسبة بال وتتعلقة نوعية التسيير:ـرقاب/ 2
العمومية، وخاصة التأكد من ما إ ا كانت طريقة  تمن طرق وكيفيات و شروط استعمال املوارد املتاحة لدى اجإدارا

 ة لكل محلية.ة إىل املهام املوكلتسيري األموال العمومية تقوم على النجاعة والفعالية واالقتحاد و لك من خالل العود

                                                           
 . 95/20من األمر  02فقرة  78المادة  1
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وعلي  فإن جملس احملاسبة يهدف من خالل هذه الرقابة إىل التيكم يف استعمال و اختحيص املوارد بطريقة تضمن 
 أكثر عقالنية تنفيذ النفقات العمومية من خالل املحادر املتاحة.

ودية تسيري املحاحل داسية لتيسني فعالية ومر أس تاجمللس بتقدمي توصيات و اقرتاحا مويف هناية عملية الرقابة يقو 
 العموميةويتمثل عمل قضاة الرقابة على تسيري يف:

 تقييم تنظيم املؤسسة. .1

 تقييم املوارد البشرية. .2

 تقييم نظام الرقابة الداخلية. .3

 تقييم اجإنتاج واجإنتاجية. .4

 عرض وحتليل الوضعية املالية. .5

 ؤسسة.بالنسبة للم اتقييم االستثمارات ومرد وديته .6

 تقييم الوسائل املتاحة. .7
 (IGF)/ الرقابــة المتفشية العامة للمالية2

إن التسيري الذي يقوم ب  اآلمرون بالحرف خاضع لرقابة وفيص املتفشية العامة للمالية واليت تعترب هيئة رقابة  
خاضعة لوصاية وزارة املالية، وخيضع لرقابة املتفشية العامة للمالية كل من املحاحل الدولـــة و اجلماعات اجإقليمية 

لفالحية اري و التعاونيات اــعموميــة  ات الطابــع الحناعي و التجة الــوخمتلف اهليئات اخلاضعة لنظام احملاسب
 (1)العمومية.

 الثانية واليت تتمثل يف: يف مادت  92/78وقد مت حتديد صالحياهتا من خالل املرسوم التنفيذي 
  .الرقابة على التسيري املايل و احلسايب 

 مومية أخرى.ع تو اخلربات  ات الطبيعة االقتحادية، املالية و التقنية من إمكانية التعاون مع إدارا تالدارسا 

 ة املعينةلطات العمومية أو اهليئالتقييم االقتحادي واملايل لنشاط إمجايل ، أو قطاعي أو لفرع بطلب من الس. 

 الدراسات والتياليل املالية واالقتحادية لتقييم فعالية التسيري.  

  الدراسات املقارنة يف الزمان واملكان املتعلقة بطرق التسيري على املستوى الداخلي واخلارجي  بالنسبة لتنفيذ
 النفقات العمومية تتم املراقبة من خالل فيص الوثائق ومراجعتها يف عني املكان شكال ومضمونا .

                                                           
 المتعلق بالمفتشية  العامة للمالية . 78-92المادة الثانية من المرسوم التنفيذي  1
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الوثائق لتأكد من وجود وصية الدفاتر و : حيث يقوم املفتشون التابعون للمفتشية العامة للمالية باالشكل -
املالية واحملاسبية املتمثلة يف امليزانية ، احلساب اجإداري ،  سجالت اجلرد ، سندات الطلب ، الفواتري وغريها 

 من الوثائق احملاسبية األخرى والتأكد من مدى مطابقتها للقوانني والتنظيمات السارية املفعول .
ون بالتيقيق يف سري وعمل املحلية العمومية بحفة فجائية وغري متوقعة قحد : وهنا يقوم املفتشالمضمون -

اكتشاف أي إمهال أو عدم اجلدية من طرف الساهرين على هذه املحاحل  يف تأدية الوظائف املنوطة هبم من 
مقارنتها و خالل قيام املفتشون بفيص الحندوق والتأكد من األموال والقيم املتاحة لإلدارة قحد حتقيق أهدافها 

 مع التسجيالت احلسابيـة ، إضافة إىل التدقيق يف وثائق اجإثبات املختلفة ويتم حترير حمضر يتضمن كل املالحظات
 واملخالفات املسجلة يقوم بإمضائ  كل من املفتشني واحملاسب العمومي .

قيق و لك هبدف سال بعثة حتوبعد  لك يعقد املفتشون اجتماعا مع مسئويل اهليئة اخلاضعة للرقابة جإعالمهم بإر 
معرفة تنظيم وسري اهليئة لتسهيل عملية الرقابة ، وبعد  لك تنتقل عملية الرقابة إىل اآلمرين بالحرف للتأكد من 

 التطابق بني العمليات املسجلة والوثائق الثبوتية املتعلقة هبا  .

 : ةالخالصـ
املالية ليست مبوضوع جديد معاصر ، بل كانت مطبقة منذ خالل دراستنا هلذا الفحل وجدنا أن الرقابة من 

العحور األوىل بحورة بدائية ، حيث تتمثل الرقابة املالية يف جمموعة اجإجراءات اليت توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ 
ىل إ ة ودراسة أسباب االحنرافات حىت ميكن عالجها ، وهي هتدفـالفعلي للنفقات العمومية وفقا للخطط املوضوع

 .التأكد من أن اجإنفاق العام وتنفيذ امليزانية واألداء مت وفقا للقوانني واللوائح والتعليمات املالية 
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 دراسة حالة المراقبة المالية لوالية مستغانمالفصل الرابع: 

 :تمهيــد

 تطور فقد املتنامية، اجملتمع حاجات إلشباع واملشاريع الربامج  تنفيذ يف احلكومية األجهزة وظائف لتطور نظرا
 التنفيذية السلطة أداء وتقييم كفاءة ملراقبة التشريعية السلطة بيد وسيلة مبثابة كانت حيث امليزانية العامة مفهوم

 لذلك املنظمة املالية واألنظمة للقواننی وفقا مت أنه من والتأكد إنفاقها وطرق العمومية النفقات رقابة خالل من
 لوالية املراقبة املالية قيام كيفية دراسة إىل الفصل هذا يف سنتطرق هلذا املالية، بالرقابة خاصة هيئات بواسطة وذلك

وإحاطة بسيطة حول إرساء مبادئ احلوكمة على هذه العملية  العمومية  النفقات على الرقابة املالية  بعملية مستغامن 
. 

 مستغامن . لوالية املالية املراقبة  ماهية :األول املبحث
 .العمومية وحوكمتها  مراقبة النفقات :الثاين املبحث
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 مستغانم :  لوالية المالية المراقبة  ماهية : األول المبحث
 التنظيمي هيكلها إىل باإلضافة تعريفها إىل املبحث هذا يف سنتطرق مستغامن، لوالية املالية الرقابة ماهية معرفة بغية

 .املختلفة مكاتبها هبا تقوم اليت املهام أهم إبراز خالل من وحتليله

 مستغانم :  لوالية المالية المراقبة  ونشأة تعريف : األول المطلب
 وزارة ةـــوصاي حتت تعمل ، املسبقة للرقابة ومالية إدارية هيئة أهنا على مستغامن ةــــــــــلوالي املالية املراقبة  تعريف ميكن
 . 1976 سنة مستغامن منذ بوالية جسدت ، املالية

 املديرية أنشأت ذاهل ة مستغامن من أوائل الواليات اجلزائرية اليت تبنت مصاحل عمليات الرقابة املالية ،ـــــــــتعترب والي
 تقسيم بإعادة واملتعلق  02/07/1974 بتاريخ الصادر للمرسوم طبقا مستغامن  والية يف املالية للمراقبة  الفرعية

 مستغامن . لوالية املالية املراقبة إنشاء مت 1976 سنة ويف ، والدوائر الواليات

 مستغانم  لوالية المالية للمراقبة التنظيمي الهيكل : الثاني المطلب
والقرار الوزاري  املراقبة املالية، مبصاحل املتعلق 2011 سنة نوفمرب 21 يف املؤرخ 381 – 11رقم التنفيذي املرسوم حسب

 املراقبة املالينی املساعدين وكذا تنظيم مصاحل املراقبنیلعدد املراقبنی املالينی أو  احملدد 11/06/2012املشرتك املؤرخ يف 
 املالية إىل املكاتب والفروع ، فيكون اهليكل التنظيمي كما يلي : 
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 ( :الهيكل التنظيمي للمراقبة المالية لوالية مستغانم  06الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املراقبنی املالينی     احملدد لعدد 11/06/2012الوزاري املشرتك املؤرخ يف  القرار 2015 سنة مستغامن، ةيوالل – ةياملال املراقبة :المصدر
 واملراقبنی املالينی املساعدين وكذا تنظيم مصاحل املراقبة املالية إىل مكاتب وفروع .

املاليــــة املراقبة   

 المراقب المالي

(4المراقب المالي المساعد )  

 

(3المراقب المالي  المساعد )  

(2المراقب المالي المساعد )  

(1المراقب المالي المساعد )  

 األمانة

وتسيير فرع االعالم االلي,الشبكات 

 االرشيف

فرع االحصائيات التحليل والتخليص 

 الميزانياتي

فرع محاسبة االلتزامات نفقات التسيير 

 والتعداد الميزانياتي

والتحليل والتخليص مكتب محاسبة االلتزامات  مكتب الصفقات العمومية 

 فرع التوثيق, التخليص ومتابعة الصفقات

 العمومية

العموميةفرع النفقات   فرع الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها 

فرع محاسبة التزامات النفقات الخاصة 

 بعمليات التجهيز

فرع التوثيق واالحصائيات للنفقات 

 الخاصة بعمليات التجهيز

 مكتب عمليات التجهيز
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 :و مساعدوه المالی المراقب
هرم السلطة وحتته أربع مراقبون مراقب مايل على  من تتكون أهنا نرى املالية، قبةاللمر  التنظيمي اهليكل خالل من

 :اآليتك سنبينها واليت ماليون مساعدون كل منهم مسؤول عن مهام معينة

 المالي قبالمرا

 :املهام هذه ومن سلطته، حتت املوضوعة املصاحل سري عن املسؤول باعتباره مهام عدة املايل قباللمر  تسند
 .بامليزانية اخلاصة باحلسابات اخلاصة النفقات -
  .وتنشيطها  ٕوادارهتا  املالية اقبةر امل مصلحة تنظيم -
 .هبا امللتزم النفقات رقبة مبا يتعلق فيما التنظيمية و القانونية األحكام تنفيذ -
 .انيةز املي عمليات عن مرتتبة أخرى مبهام القيام -
 .توجيه جمالس و  اإلدارة اجملالس ولدى العمومية الصفقات جلان لدى باملالية املكلف الوزير متثيل -

 .أخرى واملؤسسات اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات
 .باملالية املكلف الوزير توجه اليت الوافية الدورية األحوال وعروض النشاطات عن سنوية تقارير إعداد -
 .العمومية باملالية املتعلقنی والتنظيم التشريع تطبيق جبوانب املتعلقة والرقابة الفحص مهام كل تنفيذ -
  .املالية اقبةر امل نشاط حول ودوري سنوي تقييم إعداد -
 .وفعاليتها العمومية النفقات جناعة ضمان قصد املايل املستوى على بالصرف لآلمرين نصائح تقدمی -
  كل حا اقرت  وكذا وتقييمها متابعتها وضمان إليه املعهودة للميزانية التحضريية األعمال يف املسامهة -

 .العامة للنفقات وفعال ناجح بتسيري يسمح ضروري تدبري
  .عليها يطلع اليت تاوالقرار  امللفات سةادر  لدى املهين بالسر امز االلت -
 .واملؤقت النهائي الرفض اتر مذك إمضاء -

  المساعد المالي قبار الم
مبقررات من السلطة قانونيا و اداريا  معيننی مساعدين، مالينی بنیب ار م أربع مستغامن لوالية املالية اقبةر امل تضم

مراقبنی مالينی مساعدين مث  تضم كانت  2012 سنة قبل حيث اليت هبا صالحية التعينی املديرية العامة للميزانية
 .السالف دكره 11/06/2012حتصلت على ترقية اىل أربعة بعد صدور القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف 
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 األعمال عن املايل قب ار امل إليه يفوضها اليت االختصاصات حدود يف مسؤول املساعد املايل قباملرا العموم ويف
 :مهامه ومن يسلمها، اليت تاالتأشري  وعن هبا، يقوم اليت
 .عليها يطلعون اليت اراتوالقر  امللفات سةراد لدى املهين بالسر ماااللتز  -
  .بالنفقات اتمزاااللت عمليات قبةاومر  فحص املايل املراقب سلطة حتت التكفل -
 الصفقات جلنة يف باالسم عضوان باعتبارمها العمومية الصفقات جلان اجتماعات يف املايل قباملرا مساعدة -

 .العمومية
 .إليه املسندة الصالحيات ممارسة وظروف نشاطاته عن املايل قبمرالل تقرير إعداد -
 .        له مانع حصول أو غيابه حالة يف املايل قبراامل إنابة -

 مهام رؤساء المكاتب و الفروع : الثالث مطلبلا 

  التلخيص و التحليل و ماتااللتزا محاسبة مكتب .1
نفقات التسيري و التعداد  فرع حماسبة التزامات التسيري، نفقات قبةومرا سةالدر  عو فر  ثالثة املكتب، هذا ويضم -

امليزانيايت, فرع االحصائيات والتحليل والتخليص امليزانيايت و فرع االعالم االيل والشبكات و تسيري االرشيف 
 يتواله موظفنی من أسالك ادارية مشرتكة وتقنية تابعة للميزانية تستند هلم املهام التالية

 املستخدمنی مرتبات ومستوى املهنية احلياة ختص اليت راتو القرا والرتسيم  التعينیقرارات  على فاإلشرا -
 .عليها التأشري خالل من -
  .مالية سنة كل قفل عند تعد اليت االمسية اجلداول -
  .السنة خالل املعدلة التكميلية والكشوفات املالية السنة بداية يف األولية الكشوفات -
  امللحقة، نيات از واملي للدولة التابعة تراواإلدا املؤسسات لكل بالتسيري اخلاصة ماتاز االلت وحماسبة قبةامر  -
 .باخلزينة اخلاصة واحلسابات -
 وتنفيذها اإلداري الطابع ذات واملؤسسات الدولة انيةميز  بتقدير املتعلقة اإلحصائية املعطيات وجتميع حتصيل -

 .مالية سنة كل هناية عند
 املديرية إىل إرساله مث ،التأشريات ملعظم إحصاءات تعداد يتضمن املالية السنة آخر يف مفصل تقرير كتابة -

  هرانو  والية   DRBنية اللميز  اجلهوية
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  العمومية الصفقات مكتب .2
 :او يظم فرعنی مهوهها تنفيذ على والرقابة العمومية، الصفقات مشاريع قبةاومر  اسةر بد املكتب هذا يهتم

 ومهمتها : الصفقات العمومية وفرع التوثيق, التخليص ومتابعة الصفقات العمومية. فرع
فحص مشاريع دفاتر الشروط للمناقصات العادية أو بالرتاضي املودعة للمراقب املايل ومتثيله كمقرر ضمن اعضاء  -

 جلنة الصفقات وكذا فحص مشاريع الصفقات العمومية .
 يلية املتعلقة مبشاريع العقود املفحصة .كتابة التقارير التقدميية والتحل -
التنسيق مع مكتب عمليات التجهيز يف فحص دفاتر الشروط للصفقات العمومية مثل كشفها إىل اللجان  -

 املتخصصة .
 املعدل واملتتم  .  14/11/1992املؤرخ يف  414-92كتابة تقارير املؤسسة طبقا للمرسوم التنفيذي  -
 القانونية والتنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية .تكوين املستندات للنصوص  -
ختليص وحتليل الوضعيات الدورية ) شهرية ، ثالثية ،  سداسية ، سنوية ( للصفقات وإعالمها ملكتب حماسبة  -

 اإللتزامات من خالل املعطيات املقدمة .

  مكتب عمليات التجهيز – 3
رع التجهيز ومشاريع العمليات عليها ، وهو يضم ثالثة فروع : فيهتم هذا املكتب بدراسة ومراقبة ميزانية      

الرقابة املسبقة للنفقات امللتزم هبا ، فرع حماسبة إلتزامات النفقات اخلاصة بعمليات التجهيز ، فرع التوثيق 
 واإلحصائيات للنفقات اخلاصة بعمليات التجهيز .تكمن مهمته يف : 

 املعدلة أو املكملة .التكفل برخص الربامج األصلية ،  -
 الرقابة املسبقة على مشاريع إلتزامات نفقات  التجهيز ومسك حماسبتها  -
 مسك سجالت التأشرية والرفض . -
 تكوين مستندات للنصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بنفقات اإلستثمار وعمليات التجهيز . -
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 العمومية و حوكمتها نفقاتال اقبةر م :الثاني المبحث

 حيث احلكومية، واملديريات املؤسسات من العديد مراقبة و سةابدر  – مستغامن والية – املالية اقبةر امل تقوم
 :انياتز مي على التسيري نفقات رقابة عملية تطبق

  .اخلارجية املصاحل -
 "املدارس الشبه الطبية"   اإلداري الطابع ذات العمومية املؤسسات -
 " اجلامعة"  الثقايف و املهين العلمي, الطابع ذات العمومية املؤسسات -
 "الوالية ، البلديات "احمللية اجلماعات انيةز مي -
  .للخزينة اخلاصة احلسابات -
 انيةز املي خارج العمليات -

 :على فتطبق التجهيز نفقات على الرقابة أما
  .العمومي التجهيز نفقات -
  .املركزي التجهيز -
  .ممركز الغري التجهيز -

 نبنی تطبيقي مثالجامعة مستغامن "عبد احلميد ابن باديس" ك سنأخذ املالية، اقبةر امل اقبهار ت اليت انياتز املي ولتعدد
 .عليها تطبق اليت املالية الرقابة احلر م عملياهتا خالل من

 التسيير نفقات مراقبة : األول المطلب
 :ثالث إىل التسيري نفقات تنقسم
 .والعالوات واملنح املوظفنی أجور ختص واليت :املستخدمنی نفقات
  .إخل ...التقاعد التعينی، الرتسيم، ختص اليت املوظفنی ملفات عن عبارة وهي :البشرية املوارد تسيري
  .إخل ... اآليل اإلعالم لوازم املكتب، لوازم املباين، صيانة تتضمن واليت :املصاحل تسيري
 : حيث املالية اقبةر امل طرف من القبلية الرقابة عملية تتم والتقسيم النحو هذا وعلى

 اآلمر طرف من ممضية وثائق – مستغامن والية – املالية قبةااملر  إىل جامعة مستغامن ترسل مالية سنة كل بداية يف - 
 "مدير اجلامعة": بالصرف

 ميزانية التسيري االولية -
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 " les ordonnance de creditsأمريات بالتفويض لالعتمادات املالية لصاحل  عمداء الكليات " -
  Extrait d'ordonnance de délégation de créditsبالتفويض  أمر مستخرج -
 مستخرجات أمريات بالتفويض للكليات. -

املؤسسات  انيةز مي يف واملبينة - علي اجلامعات االعتمادات تقسم التعليم العايل و البحث العلمي  ارةز و  حيث
طبقا لقرار وزاري مشرتك  املالية رةاالوز  مصاحل طرف من واملؤشرة العمومية دات الطابع العلمي, الثقايف و املهين 

 طرف من عليها املؤشر لكليات التابعة جلامعة مستغامن ل االعتمادات تفويض أمر يوضححيث ( 01 رقم امللحق)
مدير اجلامعة و يوضح مستخرج امر بالتفويض االعتمادات للكليات االمر بالصرف   وهو الرئيسي بالصرف اآلمر

 الثانوي وهو عميد الكلية 
 فيه موزعة مقرر عن عبارة وهو التعليم العايل و البحث العلمي رةاز و  طرف من واملرسل :املالية املناصب حالة

 (02ملحق رقم ).باملقرر امللحقة للجداول طبقا اجلامعات حلساب 2015 لسنة املفتوحة املالية املناصب
 "نيةزااملي مدونة" ومواد فصول إىل املقسمة القانونية الطبيعة حیدد الذي القانوين الشق فيها واملبنی :انيةز املي وثيقة

 ،"مدير اجلامعة" الرئيسي بالصرف األمر طرف من فصل كل يف املمنوحة املالية اعتماد حیدد الذي املايل والشق
 "عميد الكلية" الثانوي بالصرف األمر طرف من مواد إىل ومقسمة

 املمنوحة واالعتمادات نيةاامليز  مدونة مع نيةاامليز  وثيقة مطابقة من والتأكد الذكر السابقة الوثائق سةادر  وبعد - 
 .املايل قبااملر  تأشرية على الوثائق هذه تتحصل نية،اللميز  مطابق املستخرج يف التقسيم وكذلك

 تأشرية على واملتحصلة الذكر سابقة ءاتااإلجر  وبعدمث تبث امليزانية اىل الوايل لوالية مستغامن قصد املصادقة عليها 
 املالية قبةاللمر  مشاريع شكل يف إرساهلا بعد وذلك اعتماداهتا، بصرف القيام اجلامعة  تستطيع املايل قبااملر 
 .فيها والتدقيق ستهاالدر 

  : المستخدمين نفقات مراقبة

 .إخل ... االجتماعية والتكاليف واملعاشاة، واملنح، املوظفنی، ورجأ ختص اليت املستخدمنی نفقات
 مشروع كل  ختص ثبوتية قابأور  مرفقة مشاريع شكل يف املالية قبةااملر  إىل ترسل أن جیب االعتمادات هذه ولصرف
 قبةااملر  إىل األخرية هذه وترسل التشغيل ملديرية واملرمسنی املرتبصنی املوظفنی أجور فمثال ستها،اودر  فيها للتدقيق

 :البداية يف املالية
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 تقسيمها  بعد املمنوحة املالية باالعتمادات للتكفل ماالتز  بطاقة أول عن عبارة هو والذي باحلساب األخذ -
 .واحدة مادة على بطاقة كل وحتتوي

 والرقم" األجور لباب املخصصة املمنوحة املالية االعتمادات" البطاقة موضوع يف بالتدقيق املايل قبااملر  يقوم -
 جیب االعتماد ومبلغ احلالية، املالية السنة يف يكون أن التاريخ ، اجلامعة مدير بالصرف اآلمر إمضاء ، 01 هو
 (03ملحق رقم ) .نيةاز يامل يف للمادة املمنوحة لالعتمادات مطابق يكون أن
 صرف ميكن ال ولكن املوظفنی، بأجور ماز لاللت حساب فتح يتم باحلساب األخذ بطاقة صحة من التأكد وعند
 :يف املايل قبااملر  وتدقيق سةادر  قبل األجور هذه

 لتأشرية وهبامكان زم، ا االلت ومبلغ واملوضوع التاريخ حمددة ، 02 برقم تكونfiche dégagement: مالتزا بطاقة
 (04 رقم ملحق) املايل قبااملر 

 للقوائم ومطابقة املوظفنی حالة تتضمن املالية رةاوز  طرف من الشكل حمددة تكونétat matrice:األجور  مصفوفة
 ماي 09 يف املالية  رةاوز  عن الصادرة 10 رقم التعليمة من مستمدة وهي احلالية بالسنة اخلاصة للمديرية االمسية
1995 

 :صفحات ( 05 ) مخسة عن عبارة األجور مصفوفة
 املالية احلوصلة  21/05-21/03-21/01من  املصفوفة مدة بالصرف، األمر صفة فيها جند :الواجهة األوىل الصفحة
 .املايل رقب ا امل لتأشرية خمصص ومكان الدفع، طريقة هبا، ماااللتز  دااملر  لألبواب
 منحة القاعدي، األجر مثل األساسية األجور تشمل وكذلك تصنيفهم، رتبهم، :املستفيدين أمساء الثانية الصفحة

 .احلقوق ذوي استفادة املهنية، اخلربة
 .والعالوات باملنح خاصة : الثالثة الصفحة
  .العائلي الطابع ذات والعالوات املنح مجيع تشمل : بعةاالر  الصفحة
  .الصفحات لكل عامة حوصلة : اخلامسة الصفحة

 البطالة، صندوق االجتماعي، بالضمان اخلاصة زمات ا بااللت مرفقة تكون مصفوفة كل أن إىل إضافة
 السكن املسبق، التعاقد االجتماعية، اخلدمات(االجتماعية باخلدمات اخلاصة ماتاااللتز  إىل باإلضافة التعاقد،

 ) .االجتماعي
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 املبالغ ومطابقة صحته من والتأكد املصفوفة من عمود كل جمموع حبساب املالية قبةااملر  موظف يقوم أن بعد
 يتم وهكذا التشغيل مديرية موظفي أجور مشروع على املايل قبااملر  طرف من التأشري يتم بالواجهة، املوضحة

  .االعتماد هذا صرف
 مديرية ملوظفي االجتماعية والتكاليف واملنح املعاشات مشاريع على بالرقابة املالية قبةااملر  تقوم ءاتااإلجر  وبنفس
 .اجلامعة

   البشرية الموارد تسيير مراقبة

 ومن التشغيل مديرية يف فيها اخلاصة اتوالتغيري  املوظفنی ملفات سةادر  يعين البشرية املوارد تسيري قبةامر 
 وكل استيداع، املدى، طويلة مرضية عطل ترقية، انتداب، تقاعد، املرتبصنی، ترسيم أو جدد، موظفنی تعينی ناحية
 .مشاريع شكل يف املالية قبةاللمر  يرسل هذا

 أرسلت 2015 أفريل ويف ، 2014 نوفمرب يف توظيف مسابقة عن اجلامعة أعلنت التوظيف، راقر  ملشروع فبالنسبة
 :التالية الثبوتية قااألور  على والتأشري ستهاالدر  نتائج املالية قبةاللمر 
 اجلامعة. يف الشاغرة املالية املناصب توفر تثبت وثيقة -
  .توظيف عن إعالن -
 .التوظيف مسابقة فتح حمضر -
 ( 05 رقم ملحق) االختبار أساس على املسابقة طريقة عن توظيف مقرر -
  .املسابقة يف الناجحنی لكل الشخصي امللف إىل إضافة -

 والتأهيل الناجحنی ملفات من التأكد وكذلك ومشروعيتها وقوانينها الوثائق هذه صحة أساس على قبةااملر  وتكون
 .هلم والعلمي القانوين

 ترقية 2015 سنة يف مت هبذا ، ار شاغ للرتقية األعلى املايل املنصب املديرية لدى تتوفر أن فيجب الرتقية مشروع وأما
 يف بالتدقيق املايل قبااملر  قام والذي .رئيسي متصرف رتبة إىل املهين االمتحان طريق عن اجلامعة  يف متصرف
 .الرتقية موضوع حتمل ماالتز  بطاقة مع سبق ما تثبت اليت الوثائق
 :التالية الثبوتية قااألور  سةادر  فيجب اجلامعة يف الرتسيم مشروع إىل بالنسبة الشيء ونفس

 مدير اجلامعة بالصرف األمر طرف من ممضية الرتسيم راقر  مشروع عنوان فيها موضح ماالتز  بطاقة -
  (06رقم امللحق) تربص بفرتة مر قد املوظف أن فيه مبنی ممضي غري الرتسيم راقر  مشروع -



 الفصل الرابع                                           دراسة حالة المراقبة المالية لوالية مستغانم
 

 
79 

 

  .التوظيف رراق -
  األعضاء املتساوية بالرتسيم اخلاصة اللجنة اجتماع حمضر -

 .املايل قبااملر  تأشرية على حتصلت وبذلك أخطاء على حتتوي ال كانت فقد السابقة للمشاريع بالنسبة
   المصالح تسيير 

 املاء، الكهرباء، فواتري مكتب، ولوازم تاز يجته ءاشر  فواتري على املالية الرقابة تكون املصاحل تسيري يف
 .إخل ... النقل اهلاتف،

 قامت اليت للمالبس الصناعي واإلجناز والتفصيل اخلياطة مؤسسة من فاتورة جند اجلامعة  فواتري بنی ومن
 املديرية تستطيع وحىت للسائق، وبدالت الوقاية وأعوان املهنينی للعمال بألبسة 2014 سنة يف امعةاجل بتموين
 :املالية قبةاللمر  التالية الثبوتية قااألور  بإرسال قامت الفاتورة هذه مبلغ بتسديد

 .ءراش :العملية موضوع فيها مبنی ماالتز  بطاقة -
 07 رقم ملحق) واإلمجايل الوحدوي والثمن وعددها املشرتيات مجيع فيها مفصل ءاللشر  شكلية فاتورة -

 الوحدوي الثمن عقالنية من التأكد خالل من الشكلية الفاتورة يف بالتدقيق املايل قبااملر  يقوم(
مع التأكد من صفة  17% املضافة القيمة على الرسم قيمة إضافة مع اإلمجايل الثمن وحساب للمشرتيات،

 املتعامل
 موضوع ومقارنة م،اااللتز  وبطاقة الفاتورة تاريخ وكذلك الفاتورة، على به اخلاص اجلبائي والرقم وإمضاءه املتعاقد
 .الفاتورة مع ماااللتز  بطاقة ومبلغ

 تنفيذاجلامعة  تستطيع وهبذا املايل، قبااملر  تأشرية على حتصلت الفاتورة، هذه صحة من التأكد وبعد وهبذا
 .مبلغها الرتفاع وذلك اتفاقية مشروع شكل يف ءاالشر  عملية تتم أن وميكن مستحقاهتا، وتسديد النفقة

 حركة توضح ، املالية قبةاللمر  امسية قوائم بإرسال واملستخدمة البشرية املوارد مصلحيت تقوم مالية سنة كل أخر ويف
 التسيري نفقات قبةامر  يف هبا لالستعانة وهذا .إخل ... تقاعد أو ترقية أو تعينی مشاريع من املديرية يف التوظيف

 .القادمة السنة

 التجهيز نفقات قبةامر  : الثاني المطلب

 القطاعية مجاالرب  احلكومة، تعتمده الذي للتجهيز السنوي للربنامج طبقا باملالية، املكلف الوزير مصاحل تبلغ
 مبوجب املتخصصة اتر واإلدا املايل باالستقالل تتمتع اليت املؤسسات ومسؤويل املختصنی اءر الوز  إىل املمركزة،
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 وتصحيحات للسنة اجلديد الربنامج تغطي اليت القائمة من فرعي قطاع كل حسب الربنامج رخصة يبنی مقرر
 .إجنازه اجلاري الربنامج كلفة

 املالحق يف موضحة تكون فرعي، وقطاع قطاع كل حسب الربنامج رخصة بتوزيع وزير كل يقوم وبذلك
 إىل كذلك  الربنامج مقرر وترسل املتخصصة، واملصاحل للمديريات املرسلة (08رقم ملحق) الربنامج ملقرر فقةااملر 

 العمليات مجيع على باملديرية اخلاص املبلغ جیزئ الذي عملية، تفريد بإعداد لتقوم نيةيزاامل ٕواعداد الربجمة مديرية
 والية مستغامن. هبا اخلاص االعتماد مبلغ عملية لكل تبنی حىت زها بإجنا ستقوم اليت

 قبةااملر  حتصلت حيث ، 2009 سنة التشغيل مديرية بإجنازها بدأت عملية على ستناادر  يف نعتمد املنطلق، وهبذا
 (10 ملحق) 01 رقم حتمل ماالتز  بطاقة و ( 09  رقم ملحق) عملية تسجيل مقررة على املالية
 .وظيفي سكن مع التشغيل مديرية مقر وتجهيز إنجاز، سة،ار د :بعنوان عملية لفتح وهذا

 : خالل من مزاااللت وبطاقة العملية تسجيل مقرر صحة من قبااملر  ويتأكد
  .ماااللتز  بطاقة مع األخري ومطابقة العملية، تسجيل مقرر يف التحليلي والرقم الثابت الرقم -
 .الوثيقتنی يف العملية اسم مطابقة -
 يف الكلفة وهيكلة املبلغ مع مقارنته وكذلك اجملموع صحة من التأكد جیب حيث وتقسيمها، العملية كلفة -

 .العملية تسجيل مقرر
 مستغامن والية – االجناز ومقر ، التاريخ -
 مستغامن لوالية والبناء التعمري مدير منه بتفويض أو الوايل إمضاء -

 مع مديرية التشغيل مقر وجتهيز إجناز سة،ادر  – العملية فتحت سبق، ما صحة من املايل قبااملر  تأكد بعد
 .التأشرية منحها بعد وذلك  وظيفي سكن
 من عينات سنأخذ هذه ستناادر  يف وهبذا اليوم، حد إىل 2009 سنة من حلامر  بعدة مرت إلمتامها العملية هذه
 .العملية هلذه التابعة الغلق ومالحق واالتفاقيات، الصفقات على الرقابة كيفية لتوضيح العملية هذه

 الصفقة مشروع على المالية الرقابة -1
 هذا يف، عليها املنصوص الشروط وفق به، املعمول التشريع مفهوم يف مكتوبة عقود هي العمومية الصفقات

   .املتعاقدة املصلحة حلساب ساتاوالدر  اخلدمات تقدير أو املواد اقتناء أو األشغال إجناز قصد املرسوم،
 خلدمات دج 4000000 و اللوازم، أو األشغال خلدمات دج 8000000 من أكثر يكون الصفقة مبلغ حيث



 الفصل الرابع                                           دراسة حالة المراقبة المالية لوالية مستغانم
 

 
81 

 

 .اخلدمات أو ساتاالدر 
 ملشاريع القبلية اخلارجية قبةاباملر  ختتص واليت للصفقات، الوالئية اللجنة لرقابة الصفقة مشروع وخیضع

 وتسلم اختصاصها، ضمن الداخلة الصفقات رقابة خیص فيما راالقر  اختاذ مركز اللجنة هذه وتعترب الصفقات،
 .الصفقة تنفيذ إطار يف تأشرية الغرض هلذا

  :هم ستغامنمب العمومية للصفقات الوالئية اللجنة وأعضاء
 "للجنة رئيسا" العام األمنی ممثله أو مستغامن والية وايل -
 .الوالئي الشعيب اجمللس عن ممثلنی ثالث -
 ".املايل قباملر "ا باملالية املكلف الوزير عن اثننی ممثلنی -
  .للوالية نيةاامليز  ٕواعداد الربجمة مديرية مدير -
  .للوالية الري مدير -
  .للوالية العمومية األشغال مدير -
 .للوالية التجارة مدير -
  .العمومية تاوالتجهيز  السكن مدير -
  .للوالية باخلدمة املعنية التقنية املصلحة مدير -

 2010 سنة وظيفي سكن + التشغيل مديرية مقر إجناز مشروع هو التشغيل مديرية هبا قامت اليت الصفقة مشروع
 وحىت املايل، قبااملر  لرقابة ختضع أن جیب ذلك بعد العمومية، للصفقات الوالئية اللجنة تأشرية على حتصلت
  :التالية الثبوتية الوثائق تتوفر أن جیب تأشريته على تتحصل

  .ماااللتز  بطاقة توفر  -
  .الربنامج رخصة -
 ( 11  رقم ملحق) للصفقة حتليلية بطاقة  -
 (12)ملحق  رقم  .العمومية للصفقات الوالئية اللجنة رئيس قبل من عليها مؤشر الصفقات جلنة مقرر توفر -
 باالكتتاب التصريح تعهد، رسالة يف للصفقة التعاقدية الوثائق وتتمثل :الصفقة مشروع من نسختنی توفر -

 والتقين املايل للعرضنی الشروط دفاتر والتقديري، الكمي الكشف الوحدوية، األسعار جدول هة،ابالنز  تصريح
 .التعاقدية واألحكام

 .نيةاامليز  بإعداد الربجمة مديرية من واملرسل الوايل طرف من املمضي التفريد مقرر -
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  .الصفقة ختص اليت املعلومات كل فيها موضح بالصرف اآلمر من رسالة وهو :تقدميي تقرير -
 :التايل بالشكل مضموهنا، بفحص املايل قبااملر  يقوم السابقة، الثبوتية الوثائق توفر من التأكد بعد -
 .التشغيل مدير وهو مستغامن والية وايل عن باإلمضاء له املخول أي بالصرف اآلمر صفة من التأكد -
 .الصفقة مشروع صفحات مجيع على للصفقات الوالئية اللجنة تأشرية وجود -
 .الصفقة ملشروع املالية االعتمادات توفر -
 خمتلف يف والبناء الكربى األشغال مؤسسة صاحب املقاول" املتعاقد املتعامل ٕوامضاء صفة من التأكد -

 ".حلهامر 
 مع الصفقة مشروع مبلغ املتعامل، اسم الوالئية، العمومية الصفقات جلنة رئيس إمضاء مطابقة من التأكد -

 .الربنامج رخصة
 مدير" بالصرف األمر صفة من كذلك والتأكد الصفقة، مبلغ مع ماااللتز  بطاقة يف اإلمجايل املبلغ تطابق -

 .كذلك والتاريخ العملية اسم تطابق مع ،"التشغيل مديرية
 .التفريد مقرر يف وتفصيلها الصفقة مبلغ توزيع عمليات قبةامر  -
  والتقديري. الكمي الكشف وجدول الوحدوية األسعار جدول حساب إعادة -
 .التعاقدية الوثائق صحة من التأكد -
 م،اااللتز  بطاقة رمز العمومية، الصفقات جلنة مقررة رمز الربنامج، رخصة رمز مع الصفقة مشروع رمز مطابقة -

 .التفريد مقرر رمز
 الرقابة عملية وتستغرق الصفقة، ملشروع األصل وطبق األصلية النسختنی خالل من الرقابة عملية وتتم

 تتطلب عندما ( 20 ) يوما عشرين إىل األجل هذا متديد ميكن أنه غري ( 10 ) أيام عشرة أقصاها مدة سةاوالدر 
 .لتعقيدها انظر  معمقة سةادر  امللفات

 هبا، املعمول التنظيمية الشروط استوىف ببسكرة وظيفي سكن مع التشغيل وكالة مقر إجناز الصفقة مشروع أن ومبا
 املتعامل يبدأ لكي الثبوتية الوثائق وعلى ماااللتز  بطاقة على توضع املايل، قبااملر  تأشرية على مشروع حتصل لذلك

 .اإلجناز يف املتعاقد
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 :  اتفاقية مشروع على المالية الرقابة -2 

 املواد واقتناء األشغال إجناز قصد التعاقد فاألطر  والواجبات احلقوق تتضمن تعاقدية وثيقة عن عبارة هي
 .صفقة ماإلبر  احملدد املبلغ يفوق ال ومبلغها املتعاقدة، املصلحة حلساب ساتاوالدر  اخلدمات

 معpoteaux ABRI voiture toile 4 إجناز خبصوص ، 2014 احلالية السنة يف اتفاقية التشغيل مديرية أبرمت
 :يلي ما ستهاالدر  املالية قبةااملر  إىل املرسل االتفاقية مشروع يتضمن حيث (املتعاقد املتعامل) فين حداد

 .املتعاقدة واملصلحة االتفاقية، ومبلغ املتعاقد املتعامل اسم م،اااللتز  وموضوع رقم حتمل ماالتز  بطاقة -1
 .لالتفاقية حتليلية بطاقة -2
 (13 رقم ملحق) تقدميي تقرير -3
 املائية املوارد مديرية والبناء، التعمري مديرية من كل يف التشغيل مديرية نشرته الذي :استشارة عن إعالن -4

الصناعة  غرفة ت،اوالتجهيز  السكن مديرية والتمهنی، املهين التكوين مديرية التقليدية، والصناعة السياحة ومديرية
 (14ملحق رقم ) 27/02/2013بتاريخ احمللية، اإلدارة مديرية ،التقليدية واحلرف, غرفة التجارة و الصناعة, 

 اختيار مت خالهلا من اليت التقنية، العروض تقييم جلنة وحمضر( 15 رقم ملحق) املالية العروض تقييم جلنة حمضر -5
 (16  رقم ملحق) االتفاقية إلجناز وتقين مايل عرض أحسن لديه الذي املتعاقد املتعامل

 :تتضمن واليت االتفاقية -6
 .والعملية االتفاقية ورقم اسم هبا الواجهة -
 الفين  واحلداد "املتعاقدة املصلحة"التشغيل مدير بالسيد ممثال مستغامن والية وايل السيد ومها املتعاقدة فااألطر  -

 "املتعاقد املتعامل"
 .تعهد -
 .باالكتتاب تصريح -
 .هةابالنز  التصريح -
 .التعاقدية األحكام -
 .الوحدوية األسعار جدول -
 .والتقديري الكمي الكشف -
  والتقين املايل العرض :الشروط دفرت -
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 يف والتدقيق املراقبة بعد حيث االتفاقية، على هبا الرقابة تتم الصفقة، على هبا الرقابة متت اليت الطريقة وبنفس
 .االجناز يف للبدء وقانونيتها، لصحتها وذلك املايل رقب ا امل تأشرية على حتصلت ووثائقها، االتفاقية هذه مشروع

 : صفقة غلق ملحق- 3  

 تكون ال أو إجنازها من االنتهاء عند الصفقة غلق إىل يهدف هنائيا، الصفقة إقفال ملحق أو غلق ملحق
 .الصفقات جلنة وتأشرية لرقابة خیضع وهو الصفقة، إلمتام ضرورة هناك

 التشغيل مبديرية ممثال الوايل السيد بنی املربمة ببسكرة وظيفي سكن مع التشغيل مديرية مقر إجناز صفقة مشروع
 قام لذلك2012  سنة يف إجنازها من األخري هذا انتهى رحله، ا م خمتلف يف والبناء الكربى األشغال ومؤسسة

 للرقابة املالية قبةاللمر  إرساله ومت بالقبول، للصفقات الوالئية اللجنة تأشرية على حتصل هلا، غلق ملحق بإعداد
 :يتضمن والذي عليه،

 .امللحق موضوع حتمل ماالتز  بطاقة -1
 . العمومية الصفقات جلنة تأشرية رة مقر -2
  املتبقي واملبلغ امللحق ومبلغ التعاقد فاأطر  فيه موضح تقدميي تقرير -3
 .حتليلية مذكرة -4
 :يلي ما يتضمن والذي :الغلق ملحق -5
 ورقمها الصفقة واسم املتعاقدة واملصلحة املتعاقد املتعامل اسم هبا :الواجهة. 
  املتعاقدة فااألطر.  
 والتقديري الكمي الكشف.  
 الوحدوية األسعار جدول. 
 لألشغال عامة حويصلة.  

 جلنة تأشرية واألهم مشروعيتها، وكذلك الثبوتية، الوثائق يف نقص عدم من التأكد املايل قبااملر  على وجیب
 .صحيح صفقة غلق ملحق يكون حىت العمومية الصفقات

 آخر ملحق أو اتفاقية غلق ملحق قبةامر  يتم الطريقة وبنفس املايل، قبااملر  تأشرية على حتصل امللحق هذا ولصحة
 .الصفقات جلنة تأشرية فيها يشرتط ال واليت
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 العامة النفقات على السابقة الرقابة حوكمة : الثالث المطلب

 الثبوتية، الوثائق على االقتضاء وعند م،اااللتز  بطاقة على بتأشرية هبا امللتزم النفقات رقابة عملية تنتهي
 رفض موضوع ماااللتز  يكون العكس حالة ويف هبا، املعمول والتنظيمية القانونية الشروط ماز االلت يف تتوفر عندما
 حتت النهائي الرفض عن يتغاضى أن بالصرف لألمر ميكن األخرية احلالة ويف احلالة، حسب هنائي أو مؤقتة

وهنا متكن اجراءات احلوكمة ومبادئها يف الرقابة السابقة من خالل ارساء مفهوم الشفافية, املساءلة و  مسؤوليته
 االملشاركة و التحكم و اختاذ القرار. 

 :المالي المراقب تأشيرة -1
 ليؤكد بالنفقات ماااللتز  املتضمنة الوثائق على ٕوامضاءه ختمه املايل قبااملر  يضع مبوجبه الذي الفعل هي التأشرية

 .املايل قبااملر  لعمل األساسية املهمة وهي صحتها،
 :التالية بالكيفية املايل قبااملر  تأشرية متنح مات،اوااللتز  الوثائق صحة من التأكد وبعد
 ماااللتز  بطاقة على املايل قبااملر  ٕوامضاء ختم وضع.  
 الثبوتية الوثائق على اخلتم وضع. 
 والتلخيص التحليل مكتب لدى لذلك موضوع لسجل طبقا وتاريخ رقم منح.  
 التأشرية حمتوى خاص سجل يف تسجيل. 
 املؤشرة ماااللتز  لبطاقة احملاسيب التسجيل.  

 قبااملر  ويرسل م،اااللتز  قبول رفضه املايل قبااملر  مبوجبه يعرب الذي املكتوب ءااإلجر  هو الرفض :الرفض  -1
 .الرفض هذا عليها استند اليت جعاواملر  املالحظات من كل متضمنة بالصرف اآلمرين إىل الرفض مذكرة املايل

 (17ملحق رقم )
 :حيث احلالة، حسب هنائي أو مؤقت رفض موضوع يكون للتنظيم مطابق غري أو قانوين غري ماالتز  وكل
 المؤقت الرفض:أوال
  :  اآلتية احلاالت يف املؤقت الرفض يبلغ

  للتصحيح قابلة للتنظيم مبخالفات مشوب ماالتز  حا اقرت.  
 املطلوبة الثبوتية الوثائق نقصان أو انعدام.  
 املرفقة الوثائق يف هام بيان نسيان.  
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 يتحصل حىت النقائص، إكمال أو تصحيح بالرفض، إبالغه عند بالصرف اآلمر يستطيع احلاالت هذه ففي
 .النهائي الرفض عكس على ، تأشرية على ماااللتز 

 النهائي الرفض :ثانيا
 :يلي مبا النهائي الرفض يعلل
 .هبا املعمول والتنظيمات للقواننی ماااللتز  حا اقرت  مطابقة عدم
  .املالية املناصب أو االعتمادات توفر عدم
  .املؤقت الرفض مذكرة يف املدونة للمالحظات بالصرف اآلمر مااحرت  عدم
 مع نيةاللميز  العامة للمديرية نسخة إرسال مع بالصرف، اآلمرين إىل النهائي الرفض تامذكر  املايل قبااملر  يبلغ
 .بذلك مفصل تقرير

 قبةاباملر  والتلخيص التحليل مكتب لدى بالرفض خاص سجل يف كذلك تسجل " هنائي / مؤقت" الرفض ومذكرة
 .السجل هلذا طبقا وتاريخ رقم هلا ويعطى املالية،

 التغاضي -2
 حيث مسؤوليته، حتت املايل قبااملر  ري أ عن التغاضي بالصرف اآلمر مبوجبه يقوم استثنائي ءاإجر  هو التغاضي

  :2 يأيت ملا بالنظر عنه يعلن النهائي الرفض حالة يف التغاضي حصول ميكن ال
 بالصرف اآلمر صفة.  
 انعدامها أو االعتمادات توفر عدم.  
 به املعمول التنظيم يف عليها املنصوص املسبقة ءااآلر  أو تاالتأشري  انعدام. 
 مابااللتز  تتعلق اليت الثبوتية الوثائق انعدام  
 ملساعدات جتاوزا أو هلا تعديال ٕواما لالعتماداتزا جتاو  إما إخفاء هبدف م،الاللتز  القانوين غري التخصيص 

 .نيةاامليز  يف مالية
 تأشرية وضع قصد املايل قبااملر  إىل ماااللتز  مع يرسل بالصرف، األمر طرف من التغاضي مقرر إعداد بعد

 كان والذي م،اااللتز  ملف من نسخة املايل قبااملر  يرسل .وتارخیه التغاضي رقم إىل اإلشارة مع باحلسبان األخذ
 .اإلعالم قصد نيةابامليز  املكلف الوزير إىل التغاضي موضوع

 .الرقابة يف املتخصصة املؤسسة إىل امللف من نسخة احلاالت مجيع يف ية،ن بامليزا املكلف الوزير يرسل      



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 رــــتقدي ر وــــشك

 

وجل الذي وهب لنا الصحة والعافية وأنار لنا درب العلم والمعرفة  الشكر هلل عز

 وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا في إنجاز هذا العمل 

بوزيان العجال الذي لم يبخل علي  بتقديم  أتقدم بالشكر الخالص إلى األستاذ المؤطر

نصائحه وتوجيهاته ، وإلى جميع عمال المراقبة المالية لوالية مستغانم وكذا عمال 

 بين الدوائر مستغانم . المراقبة المالية ما

وأتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدني من قريب أو من بعيد على إتمام هذا البحث 

كانا لي عونا في إتمام هذا العمل وإلى جميع  ناللذايمين وأخص بالذكر الوالدين الكر

العائلة ، وإلى زوجتي التي شاركتني عناء إتمام هذا العمل لحظة بلحظة ، وزميالتها 

 في العمل .) بن زادة ، حفاف ، دويدي ( .

 لجنة المناقشة لتسخيرهم وقتهم وجهدهم لقراءة هذا البحث كما أشكر أعضاء 
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 دــمتهي

وجد العديد من الربامج التنموية اليت تسعى الدولة ألقامتها من أجل احلصول على املواد، وهذا ما أدى إىل ي
قيق إلنفاق املطلوب، و إىل حتابتكار جمموعة من األدوات اهلادفة إىل تقليص الفجور بني اإلدارات املتاحة و ا

أو  موميةالع النفقات االستخدام األمثل للموارد املالية،  و من ضمن هذه األدوات انتهاج سياسة كفؤت يف إدارة
امليزانية  داد و تنفيذـيف إع احلوكمةاألمر الذي أصبح يتطلب إرسال مبادئ  ما يسمى ترشيد اإلنفاق احلكومي،

 الذي أصبح مطلبا ضروريا سواء يف الدولة املتقدمة أو الدولة النامية. قات العمومية النف، ألجل ترشيد العامة 
يف  و ذلك من خالل إشراك األطراف الفاعلة النفقات العموميةأصبح يتطلب أيضا ترشيد ظل احلوكمة  يف

ة، عن ـاءلـ، و كذا املسو التقييم املالية ، الرقابةالنفقاتجمتمع مدين يف إعداد و تنفيذ  اجملتمع من قطاع خاص و
 ة منه.يمردود لتحقيق أكثر نفقات العموميةللركزية ودور اجلماعات احمللية يف اإلدارة الرشيدة الالمطريق تعزيز 

الرقابة حوكمة دئ يف ظل تطبيق مبا العموميةوسوف يتم التطرق يف هذا الفصل إىل كيفية ترشيد النفقات 
 من خالل املبحثني التاليني: املالية
 والنفقات العمومية . ةـاليـة املـالرقابحوكمة ة بني ـة الرتابطيـالقـث األول: العـحـاملب
 .ةـالعموميات ـة ترشيد النفقـو سياس يةـاملالة ـة الرقابـث الثاين: فعاليـحـاملب
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 :  موميةافلنصقات افلع ومتطلبات ترشيد افلعـالقـة افلترابطيـة بين حوكمة افلرقابة افلمـافليةث األول: ـافلمبح
هذه  تلقنطاو تشخيص مبادئها وأبعادها و بنيتها اهليكلية،  لرقابة املـاليةلللوقوف على واقع احلكومة العامة 

شخيصها و ت الرقابة املـالية حوكمة، أي من خالل الوقوف على واقع بالنفقات العمومية الدراسة من خالل ربطها 
 .تنفيذ النفقات العموميةيف عملية 

 :  ةـات افلعموميـة تنصيذ افلنصقـة افلمافلية في عمليـافلرقاب حوكمةدور األول: ب ـلـافلمط
ا و ـإن امليزانية تكاد تكون األداة الرئيسية و الوحيدة لسياسة املالية العامة، فإن عملية إعدادها و حتضريه

 .صياغتها، وما تشمل عليها من معلومات تقدم معها تعد عامال أساسيا لتحقيق احلكم الراشد
ائعة ش املالية العامة"  حوكمةالقطاع املايل العام" أو "  حوكمة صطلح "اإلدارة الرشيدة للمال العام" أو "مإن 

 القطاع العام. وكمةحاملالية متثل جوهر  حوكمةاالنتشار يف توصيات الباحثني و املنظمات املختلفة، على اعتبار أن 
د و املمارسات ات و القواعاءبأهنا تلك العمليات و اإلجر  سيدهاجتيف عملية  الرقابة املالية حوكمةيشار إىل  

توّجه النفقات وتنفذ وتنجز وتراقب ويتم املساءلة بشأهنا وهذا يعين أهنا تشري إىل جمموعة األنظمة اليت من خالهلا 
 .تنفيذ النفقات العموميةيف إدارة عمليات و مراحل و واملمارسات اليت تعرب عن احلكومة  

ة األسلوب الذي تطبق فيه احلكومة فلسفتها االجتماعية و السياسة اإلداري متثلالعامة  الرقابة املالية حوكمة
خالل شفافية عملية الرقابة املالية  ومدى إمكانية املشاركة واملسامهة يف من  واالقتصاديةإدارة شؤوهنا املالية يف 

 .مراقبة النفقات العمومية و تنفيذها ومسائلتهاعمليات 
نفذ فيه ت املتبادلة على أطراف املتعاقدة إىل احلد الذي تاسيطر الو  تزاماتااللجمموعة من  الرقابة املاليةتفرض 

خرين ويوصل رغباته اآلت يالصبتفرتبطة املعلومات املحيصل على  امليزانيةمنفذ يف  ، ذلك إن كل مشاركالنفقات
أهم الوسائل  إحدى يزانية العامة للدولة وصياغتها وإقرارها مناقشات امل متثلمن خالل اخليارات اليت يصنعها إذا 

بنودها  العامة والتدخل يف توجيهها عرب إدخال تعديالت على شراف على سياسة احلكومة اإلالرقابية اليت متكننا من 
 من خالل مراقبة تنفيذها و مراجعتها،وإعطاء أولويات لقطاعات معينة دون غريها أو 

ؤون الدولة، شلكل ما يتعلق بإدارة  جتماعيةاو  قتصاديةاة ياسا هي حمصلة هنائيا لتفاعالت سياسأس امليزانيةو  
م افهي جتسد نظام ميكن من خالله أن يتفاعل السياسيون و البريوقراطيون و املواطنون، من خالل توجه سياسي ع

  ( 1) االقتصادية.و ة يحبسب البيئة السياس حيكمهم 

                                                           
طلبات تالعمري علي ، خبيزة أنفال حدة ، العالقة الترابطية بين الحوكمة والموازنة العامة للدولة ، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول م- 1 

 . 06، جامعة البويرة ، الجزائر ، ص :  2013في إدارة الميزانية العامة للدولة ، فيفري إرساء مبادئ الحوكمة 
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و  زانيـةيو على هذا األساس تقاس الشرعية و سالمة قرارات امل امليزانيةاغ و تنفذ فيها تلك االجتماعية اليت تصو 
من ن حيادية جيب أن تكو  الرقابة املالية فإنوعليه باألهداف أو األرقام، املتبعة أصال و حماكاة الواقع ال اإلجراءات 

هنا يف احلقيقة املعارف الرقمية احلسابية املعقدة، إ لتقنيات ووال تتعلق فقط باالناحية السياسية بني كل األطراف، 
 املشاركة املناسبة. الشفافية و تتعلق بأسلوب األفضل ملمارسة نظام احلكم، خللق

ة و غالبا ما يطلق ـا حتقيق املصاحل العامــة صناعة القرار اليت ميكن من خالل إجنازهـــالضرورية بعملي اترب اخلو تبادل 
ليت يتم من تفاعالت االات و ـمارساملقواعد و الإىل اليت تشري الرقابـة املاليــة ( و ) سياسات  على هذه العمليات

 عليها .تايل تشمل القرارات اليت تؤثر ال، و هي بالنفقات العموميةخالهلا تنفيذ 
ة و االجتماعية للمواطنني ـاديـاة االقتصــسني احليـة صانعو القرارات لتحـاسـباعتبارها أداة وسي يزانيتهيضع القطاع العام م

بل فحسب، فاق العام اإلناسبة أو املراقبة على وجب مفاهيم احملمب يزانيةلذلك فإن االجتاهات املالية ال تدرس فقط امل
 . اطات العامةة يف النشيزانيامل ريأثتعلية اوإمنا أيضا من خالل رؤية إدارية و اقتصادية وسياسية شاملة لزيادة ف

مة  كو أصبحت بشكل متزايد تعد قوة دافعة من حيث اجلانب السياسي و اإلداري للح يزانيةاملية حاليا عملو 
فإنه  قاملنطلق واملنطمة ومن هذا وكو احل اإلداريةاالقتصادية و املالية و  األهدافوأصبحت ختدم نطاق واسع من 
كون هناك ذ ال ميكن أن يسياسي أوال، إالبعد العلى  االهتمامفيجب تركيز  تاموازنإذا ما أردنا حتقيق أي إصالح 

السياسة، يزانية و امل فصل بنيالنه من الصعب ألة، يعملية السياساليف  يةجذر  اتة دون تغري يزانيري يف املذجإصالح 
ول النامية أو سواء يف الد  املوازناتايل و ــامل إلصالحلسائد بأن التغري السياسي ضروري و حتمي  االعتقادبل إن 
 ن جيب على الدولةة، إذيعملية السياسالدون إجراء تغيري يف  للميزانيةمنهج رشيد  ثإحداإنه من الصعب دمة، و املتق
. النظـــام السياسي الذي تكون فيه امليزانية جمرد تعبري ،ألنه كما سبقت اإلشارة ال ميكن تعدل يف جانب ما أن

يه وتعرب عنه ة املؤثرة و املناخ السياسي الذي تتواجد فــسياسيدون تعديل البنية الإحداث تغريات يف إصالح امليزانية 
مة و وكاحل متالزما مع نشاطات ءاجز  تأصبح الرقابة املالية، فعملية النفقات العمومية ذ من خاللهوتصاغ و تنف

(1)عملية فنية تؤدي من قبل التقنني. تليس

 افلمافليــة ةـافلرقابة ـالح و تطوير عمليـصإمراح  

 بعدة مراحل أمهها: املالية للنفقاتالرقابة  صالح و تطويرإية عمل تمر 
: من خالل التأكد على أمر النفقات العامة، من زاوية قانونية حبتة، وإنه ةـافلمافلي ةـفلرقاباتنصيذ إصالح / 1

 .املالية  حتقيق و إجناز متطلبات وظيفة الرقابة ليس مسرفا أو فاسدا ألجل

                                                           
  . 13العمري علي ، خبيزة أنفال حدة ، مرجع سبق ذكره ، ص :  1
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تنفيذ  و األهدافلتحقيق  القوانني والتعليماتمن خالل تنظيم  :ةـمافلية افلـتنظيم افلرقابإصالح / 2
 خطيطية.ة و التــالوظيفة اإلداريحتقيق وإجناز  ألجلة ــاالجتماعيواألولويات  األهدافة و ــــيالسياس األسبقيات

 ةملؤثر ا مبعىن إصالح هيكل احلكومة اخلاصة أو :ةـة افلمافليـافلرقابو معافلجة عملية  تأسيسإصالح و / 3
االجتماعية لعملية ة و اسيـاإلدراك املتزايد للطبيعة السي اإلصالحسبب هذا ،و  بالرقابة املاليةبصناعة القرار املتعلق 

 املؤثرة األخرى فيها.و  الفاعلة طرافاأل، مع مراعاة دور الرقابة

ا مة، املساءلة، املشاركة فيليس جمرد مسألة وجود مبادئ مثل الشفافيأن احلكم الراشد  على الرغم من إدراكناو 
ة و املساءلة ـــالرشيدة الشفافة و القابلة للمشارك الرقابة املالية اتممارسو النفقات العامة إال أن أسلوب  هتنطوي علي

كل ا يهلالرشيدة هي عنصر أساسي  الرقابة املاليةممارسات ات و ن عمليأالقطاع العام الرشيدة، و  حلوكمةساس األ وه
 (1).احلكم الراشد

 ةـافليـة افلمـافلرقابة ـموكق حـ:  أدوات تحقينيب افلثاـلـافلمط

ذلك بعد إلقاء نظرة على جتارب الدول كالوطين، و  االقتصادبعد القيام مبجموعة من الدراسات ملراحل 
 ( 2)، وكانت النتائج كما يلي:الرقابة املاليةمة وكحيف تبين  األجنبية 

 موية )افلمستوى افلكلي( :ادية افلتنـتلالقسة ااترقية افلسي/ 1 

فقا للظرف الظرفية اليت تعمل على توجيه النشاط االقتصادي و  قتصاديةااليفرق االقتصاديون بني السياسات 
تعمل  ( و من بني هذه السياسات البنيوية اليت البطالةكود و التضخم أو القصري ) حالـة الر جل األ االقتصادي يف

 بعيد.لاجل املتوسط أو األبنية االقتصادية يف الأثري على تلبا كله  القتصاداعلى تغيري طريقة سري 
لناتج النخلي ل منو ابناء على تشخيص الوضعية اجلارية من خالل املؤشر االقتصادية الكلية األساسية ) معد

وبناء  ة،ـكومـالبطالة، معدل التضخم ( تعمل السلطات العمومية  يف حتديد األولويات االقتصادية للحاخلام، معدل 
املشاريع  ستغاللاعلى هذه األولويات يتم إعداد السياسة االقتصادية الكلية اليت ترمى إىل حتقيق برامج التنمية ة 

يت يشهدها سعر البرتول ال بالتغرياتاجلارية أن ينطوي على الكثري من املخاطر على مستويات الوفرة املالية املرتبطة 
العامة  ألموالاو أمام عبئ القيود املتكررة لصيانة و التسيري  التااالحتمذه يف السوق العاملية، لذلك ملواجهة ه

أكثر فعالية اإلصالح القطاع املالية العامة بغية حتسني اإلنفاق  إجراءاتاحملصلة البد تعمل الدولة على وضع 

                                                           
 . 14العمري علي ، خبيزة أنفال حدة ، مرجع سبق ذكره ، ص :  1 
ة العامة في الجزائر في ضل سياسة الحكم الراشد ، مداخلة ضمن الملتقى الوطني غضبان حسام ، مقترحات إستراتيجية لتحقيق حوكمة الميزاني 2

  12، جامعة البويرة ، الجزائر ، ص :  2013الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة للدولة ، 
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ت من الل اللجوء إىل متويالة و اجلمركية.....، خـيـو إصالح الغدارة اجلنائالنظم املالية  عصرنهالعمومي من خالل 
عم األسعار و احلالية فيما خيص د اتيف السياس رلتسيري و جتديد التجهيزات العامة، وإعادة النظ يزانيةخارج امل

 القطاعات . م النوعي و الكمي حسبـة، و التقيية و االجتماعيــعدات املاليااملس
 :ــةسليم ةقتلادياتنصيذ سياسة /  2

 إىل:لتنمية يف اجلزائر يعود إن فشل التطور و ا
 ىل اخلماسية و غريها من السياسات.إاالقتصادية، فمن املخططات الرباعية  اتعدم استقرار السياس  -

 بد من ثبات السياسة االقتصادية حىت تعطي نتائج صحيحة و سليمة.العدم سالمة هذه السياسات، لذلك  -

 فلة :افلتسيير األمث  فلألموال افلعمومية من طرف افلدو / 3 

على  تمادعاالبة، و ترشيد صرف األموال العمومية، وذلك ييكون من خالل التسيري العقالين للربامج احلكومو 
 ع اليت عادة متكلف احلكومة أغلفة مالية إضافية.يار شو تفادي التقييم املدراسات جادة 

تثمارات العمومية برسم برامج االس  مهتاعلقطاموال األغلفة املالية املِخصصة  أيف صرف  رمطالبون باحلذولون فاملسؤ 
ومية اليت ختصص يف إجناز املشاريع العماليت تستغل  و ضرورة االستغالل العقالين للسوائل املادية وحسن تسيريها 

 (1)هلا الدولة مبالغ معتربة، لتفادي الوقوع يف مصاريف إضافية.
ار السلبية اليت ثلآلات، نتيجة نف الثاين من الثمانينصالوضوع الفساد منذ تزايد الهتمام مب د:اــافلصسافحة ــمك

توجب األمر سأ حمليا و عامليا ةظاهر لاالقتصادية و االجتماعية، ونظرا خلطورة هذه ا و ةيخلفها على التنمية السياس
 تعاون دويل حكومات، برملانات، منظمات غري حكومية، قطاع خاص، ملواجهتها.

ل سلطة للحصول أو إعطاء ميزة من أجالا سوء استعمال املنصب، أو هو تعين كلمة "الفساد" حسب تعريف
 حتقيق مكسب مادي أو نفوذ على حساب اآلخرين، أو على حساب القواعد أو اللوائح القائمة.

 الوظيفة العامة للكسب اخلاص "، فالفساد حيدث ستعمالاأما البنك الدويل فقد عرف الفساد هو: " إساءة 
ظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح ملناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم عادة عندما يقوم مو 

من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على  ستفادةلالوكالء أو وسطاء لشركات أو عمال خاصة بتقدمي رشاوى 
فة العامة دون استعمال الوظي عن طريق كما ميكن للفساد أن حيدث وحتقيق أرباح خارج إطار القوانني ،   منافسني، 

 اللجوء إىل الرشوة و ذلك بتعيني األقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة.

                                                           
  13حسام غضبان ، مرجع سبق ذكره ، ص :  1  
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 قانونية ومؤسساتية بغية مكافحة الفساد، فعلى الصعيد القانوين إجراءاتالسلطات العمومية  اختذتيف اجلزائر 
د الداخلي املتعلقة مبكافحة الفساد، أما على الصعيالدولية  قياتااالتفاختذت التدابري الالزمة للمصادقة على أهم 

، الذي 10/236التشريعات الوطنية مع املعايري الدولية ولعل أمهها  قانون الصفقات اجلديدة  ةتسعى الدولة إىل مواكب
 ربمها املؤسساتتبتوسيع حقل قانون الصفقات إىل صفقات  يهدف تقييم و حتسني الرقابة على األموال العمومية 

 الدولة. ميزانية القتصادية املمولة من ا
 عرب تدخل: تهمن ناحية أخرى تتم مراقبة اإلنفاق العام نظرا ألمهي 
عمليات  نفاق التجهيز للدولة، و حتسنيإعة اجناملكلف بزيادة  :ةــج  افلتنميأافللندوق افلوطني فللتجهيز من  -

 ردها.التقييم و اإلجناز و املتابعة للمشاريع الكربى، وتنويع موا

اس  و احمليل املاري ـتسيال رقابية ذات طابع إداري خمتصة أساسا يف ئةهي هي :ةــية افلعامة فللمافليـشتافلمص -
ن مساعدات مو دعم  تستفيد مني مؤسسة أخرى ألاإلقليمية، و و  و اجلماعات احملليةللمؤسسات والدولة 

 (1)األموال العامة.

 ن العناصر التالية:إن تطبيق هذه األدوات يستوجب توفر جمموعة م
التحضري ملرحلة دراسة دقيقة مليزانية متعددة السنوات ) املدى الطويل(، تستوجب مراجعة وإعادة النظر يف  -

 خمتلف السياسات العمومية.
 ة العامة.يزانيعلية يف تسيري وإدارة املاوسائل أكثر شفافية و ف -

ل خلق العداد الرقابة و التنفيذ، وهذا من خاإلحل بداع سواء فيما تعلق مبرااإلهتيئة الظروف املساعدة على  -
 العامة. امليزانيةفرص احلوار و املشاركة بني خمتلف األطراف املعنية بصرف 

 (2)كرقيب على األموال العمومية.الرقابية كالربملان يف ممارسة مهامها   تللهيأإعطاء مزيد من احلرية  -

 ةـمافليـة افلـافلرقاب ةـة في عمليــومـ: مبادئ افلحكافلثافلثب ـلـافلمط

ركيز الباحثني مة و لقد مت توككنشاط للح  الرقابة املاليةتوجد مبادئ هلا أولوية عند تطبيق و ممارسة عملية 
 عاد يف توظيفعلية ومسامهة هذه اإلبامة: الشفافية، املشاركة، املساءلة ومدى فوكبعاد التقليدية الثالثة للحاألعلى 

 احلكم الراشد. وجتسيد نظام 

                                                           
 15حسام غضبان ، مرجع سبق ذكره ، ص :  1 
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 :ةـافلرقابة افلمافليافية ـشص/  1

 القـرارات وراءات و ـاإلج ات وـطاة بالنشـلقـة و اآلنية املتعـقو ري املعلومات املوثـتوف ةــالرقابة املاليتعين شفافية 
إطالع  لرقابة املاليةاليها، كما يقصد بشفافية إالدولة و مؤسستها املختلفة و ضمان الوصول  السياسات اليت تتخذها

 القطاع  العام باتساحة و ـمهور  على هيكل القطاع احلكومي ووظائفه و النوايا اليت تستند إليها السياسات املالياجل
 والتوقعات اخلاصة باإلنفاق العام .

وإفساح اجملال  ،ةـثداح و احلو ــــول و الوضـف بالشمـيث تتصـها حبـمواقيت يفة ـوتشرتط الشفافية توفر املعلومات الدقيق
جل يتطلب أن تنشر بعلنية ودورية من أ ، وهو ماةإلطالع على هذه املعلومات الضرورية و املوثوقلميع اجلم أما

 يف  شيدةقرارات ر   ادإختاصرة الفساد من جهة، و املساعدة على حمتوسيع دائرة املشاركة و الرقابة و احملاسبة و 
 .السياسة العامة 

 ةــافلرقابة افلعامة ـأهداف شصافي 1-1

 : ييل مادف الشفافية إىل حتقيق هت
عمل على ي قة بشأن أنشطة احلكومة يف املاضي و احلاضر و املستقبل، وهو ماو توفري املعلومات الشاملة و املوث -

تسليط يف ساهم ة االقتصادية و حتسني نوعيتها كما تيسياسالتوفري طابع املعرفة على قرارات احلكومة املتعلقة ب
فاق املالية العامة، ما يؤدي إىل استجابة سياسة املالية العامة يف وقت مبكر ألتملة الضوء على املخاطر احمل

 تايل تقليص احتمال حدوث األزمات واحلد من شدهتا.اللألوضاع االقتصادية املتغرية، وب

ومحاية  وعاتاملايل والسيطرة على اإلنفاق ، وختفيض تكاليف املشر تعمل الشفافية املالية على حتقيق االنضباط  -
املستثمرين وتوفري الثقة يف السوق ، ومن مث زيادة كفاءة االقتصاد ككل ، وعلى العكس من ذلك فإن غياب 
الشفافية يؤدي إىل عدم االستخدام األمثل للنفقات ، أي عدم ترشيدها .كما أن نقص وضعف الشفافية 

 بتها يعطل دوران منظومة التنمية ويقلل من كفاءة عمالياهتا وفعالية رقا

هتم عن اختياراهتا اعلومات اليت حيتاجون إليها ملساءلة حكوماملشفافية املالية العامة تفيد املواطنني بإعطائهم  -
 املتعلقة بالسياسات. 

رقابة اجملتمع  ديادز افإىل أسواق رأس املال الدولية، األكثر شفافية من زيادة قدرهتا للوصول  اتفيد احلكومستت -
د من االستقرار هلا مزي وحيقق شجع احلكومات على إتباع سياسات اقتصادية سليمةيدولية املدين و األسواق ال

 املايل.  
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د إىل إجراءات مبكرة ف أفاق املالية العامة. مما يقو ثيف إبراز املخاطر احملتملة اليت تك اليةامل الرقابةتفيد شفافية  -
ع األزمات و من مث احلد من تواتر وقو دية املتغرية ملوجهة األوضاع االقتصا وسلسلة على مستوى املالية العامة

 (1)وختفيف حدهتا.

 : ةــة افلمافليـافلرقابة ـة في افلعمليـافلمشارك / 2

 (2 )نلخصها فيما يلي :  تسيري األمثل للنفقات العموميةالكال للمشاركة تساهم يف شهناك عدة أ
هذه السلطة  واعتمادها ، وبالتايل الرقابةقرار إعن : تعد السلطة التشريعية هي املسؤولية انـمشاركة افلبرفلم 2-1

ي و جاته األساسية، مبا حيقق رفاه وأمن املواطن االقتصادي واالجتماعاهلا دور كبري يف حتديد أولويات اجملتمع وح
 ، توجيه سياسة اإلنفاق العام حنو األوجه اليت تتحقق هذا مثة السياسي وحيفظ حقوقه، ومن 

 ملانيةلرب ة اضافة إىل دوره يف الرقابة و املساءلاإلضرار باقتصاد البلد، بإلت املالية للدولة ودون امكانيااإليف حدود 
عام للمجتمع، وحيقق الصاحل ال دةسامارسات الفاملدة االقتصادية وحيفظ موارد الدولة من انحو الذي حيقق الرشالعلى 

وسط وشرق و من الدول كدول أمريكا الالتينية وإفريقيا  حترك العديد السنوات األخرية من القرن املاضي  دتوقد شه
لتغريات الدستورية دميقراطية الواسعة و االمدعومة حبركات  امليزانيةإدارة عملية أوروبا حنو دور أكثر فاعلية للربملان يف 

توجيهات مؤسسات  هذا فضال على،  اليت فتحت جماال واسعا ملشاركة السلطة التشريعية يف تسيري العديد من األمور 
 لفساد ،الرقابة على صرف املال العام ومحايته من ا التمويل الدويل واجلهات املاحنة الرامية إىل مزيد من املشاركة يف

له دور مهم يف الضغط على احلكومة لسن وإصدار قوانني تساعد على ترشيد اإلنفاق  ضافة إىل أن الربملاناإلب
 و الصفقات العمومية ومشرتيات احلكومة و غريها. النفقات العامةابة على ومحاية املال العام كقوانني الرق

يف مرحليت الرقابة  إال أن التأثري األكرب للربملان يكون ،هويقوم الربملان بدور فعال ومؤثر يف املراحل املختلفة لدور عمل
ه دورا فاعال يف مرحليت ن الربملان ليس لوتقييم نتائجها باعتبارها الفاعل األساسي يف تلك املرحلتني، وال يعين هذا أ

الرقابة والتقييم فهو يقوم بعملية التشاور مع السلطة التنفيذية يف مرحلة الرقابة خاصة يف الدول اليت تتبىن إطار 
 متوسط األجل للميزانية ، كما يقوم برقابة ومتابعة امليزانية التكاملية خالل مرحلة التنفيذ. 

طين اإلدارة احمللية على الصعيدين الو  اتعملي تلقد أصبح :كم افلمحلية كأداة افلمشاركة(المركزية )افلحـافل 2-2
ودون الوطين غالبا ما توفر احليز الوحيد لتفاعل املواطنني مع السياسي، لذا مل يعد ينظر إىل اإلدارة احمللية من منظور 
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قات شرعية رسال حكم فاعل وعالإلا كوسيلة تنمية االقتصادية وحسب، وإمنا من زاوية وظيفتهالدورها احليوي يف 
 بني الدول و اجملتمع.

 العمومية النفقاتتعزيز املشاركة الرقابة املالية على    فالتحول حنو الالمركزية ميكن أن يساهم بشكل فعال يف
ه بشكل عادل عنهاية على توزيالاحلكومية، ومن مثة يساعد يف حتقيق اإلدارة الرشيدة لإلنفاق العام مبا يعمل يف 

 يضمن إستفادة مجيع املواطنني خاصة الفقراء منهم، ويتحقق ذلك عن طريق ما يلي:
المركزية دورا هاما يف تأمني الكفاءة، خصوصا يف املسائل املالية، وتعد الكفاءة أداة هامة للغاية بالنسبة للنمو ل -

لية ىل الشعب مما ميكنها من حتديد األولويات احملاحمللية أقرب إ اعاتاجلمالقومي، وذلك راجع لكون  هالرفاوزيادة 
ضافة إىل ذلك اإلووضع رقابات مالية تتناسب مع األولويات املطلوبة بعيدا عن أي تبذير أو هدر للمال العام، ب

اءة ووفقا بكفو  تكاليف اإلعالم، األمر الذي يتيح تقدمي اخلدمات إىل الناس بسرعة  فإن الالمركزية ختفض
 (1)حلاجياهتا.

تعمل الالمركزية على زيادة مستويات املساءلة الشعبية واحملاسبة، وكذا الرقابة على تصرفات املسئولني احملليني  - 
 خاصة فيما خيص اإلنفاق. 

تعمل الالمركزية على تقرب اإلدارة من املواطن، وكذلك التمكن من الرقابة و احلفاظ على أموال الدولة وترشيدها  -
 . قق تنمية ورفاه اجملتمع مبا حي، وإنفاقها 

 .واجلماعات احمللية ت تساعد الالمركزية على التخفيف من حدة الفساد يف اإلدار  -

 شيد النفقات العمومية .ر تعمل الالمركزية على ت -

 املالية وترشيد وكمة الرقابة سبق فإن جناح الالمركزية كأداة للمشاركة يف حامومن خالل 
 اإلنفاق يتطلب توافر شروط أساسية ميكن حصرها فيما يلي:

حة وحمددة فيما يتعلق بإدارة تقدمي اخلدمة ،فتداخل املسؤوليات وعدم حتديدها بشكل ضوجود سلطة حملية وا -
باالختصاصات       لق نوع من تزامن املسؤولية أو وجود مايعرفواضح بني املستوى احمللي يف اجلناح التنفيذي خي

املشرتكة ،وهو األمر الذي يرتتب عليه يف النهاية سيطرة احلكومة املركزية على كافة عمليات الرقابة املالية  والتدخل 
وي ،بل أن القرارات املخولة بشكل رمسي للسلطة احمللية يتم اختاذها على املست ةويات احملليتيف اختصاصات املس
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يل عليه أثار سلبية متباينة فيما يتعلق بأولويات اإلنفاق حسب احتياجات تفع وهو األمر الذي يرتتب.املركزي 
 (1).قنوات املساءلة احمللية كآلية هامة للمساءلة السياسية 

: يستطيع اجملتمع املدين أن يساهم يف ترشيد النفقات العمومية  عن  افلدور افلصاع  فللمجتمع افلمدني 3-2
غري مباشر ،حيث  ان ذلك بشكلـالعامة واملشاركة يف إعدادها وتنفيذها حىت وإن ك  يةامليزانطريق الرقابة املالية على 

ة  واليت تساعد بدرجة  للدول العامة  امليزانيةمت الرتكيز يف هذا الشأن على ستة إشكال رئيسية ملشاركة  اجملتمع يف 
 داخل الدولة ، دميقراطية اجملتمع املدينكبرية يف احلفاظ على املال العام ، وتتوقف هذه املسامهة على درجة تطور و 

فعالة وذات  كانت تلك املسامهةاجملتمع املدين   وتسهيالت يف إنشاء منظمات فكلما كانت هناك حرية للتعبري 
نتائج إجيابية ، وتقل يف البلدان اليت تشدد الرقابة على هذه املنظمات وحتد من حريتها ونشاطاهتا ، وتتمثل هذه 

 يلي :  األشكال فيما

 ة املالية بونشر املعلومات املتعلقة بالرقا تبسيط -

 حتديد وترتيب األولويات ضمن النفقات العامة املقررة يف امليزانية   -

 العام  اإلنفاقالتأثري على سياسات  -

 حتديد اإلجتاهات وتقدمي التوقعات . -

ليت حتقق املصلحة ل ابا حنو السفضل للنفقات العمومية وتوجيههأ لالستغالتحقيق  :مارساتاملحتديد أفضل  -
 .العامة

ة الالحقة على يف الرقاب ساسياالذي يعطي للمجتمع املدين دورا أ:  رصد تنفيذ النفقات العامة وتقييم األداء  -
 املوازنة العامة .

ها ـو توجيه ةـــت العموميـالنفقا تنفيذات اإلبالغ عن ـتعين املساءلة جمموع آلي (2) افلمساءفلة في افلرقابة افلمافلية: -3
الطلب من  هناأكما عرفها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على   احملددة لألداء، األهدافو عواقب الفشل يف حتقيق 

 واألخذاجباهتم صالحياهتم وتعريف و  استخدامتقدمي التوضيحات الالزمة ألصحاب املصلحة حول كيفية  املسئولني
متثل و ءة . تطلبات املطلوبة منهم وقبول  بعض املسؤولية عن الفشل وعدم الكفااليت توجه هلم وتلبية امل تانتقادالبا

 اإلدارة بشكل يفاملتجدد باإلدارة بشكل عام وحتقيق مطلب األمانة  االهتماممفهوما برز بوصفه جزءا من املساءلة 
زة بل واحلكومة  واألجه شخاصاألقع احملاسبة عن املخرجات أو النتائج املتوقعة من ايعين يف الو خاص وهذا املفهوم 
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جعل املساءلة تعد إحدى القيم املسيطرة يف اإلدارة العامة ،نالت اهتماما متجددا خالل موجات اإلصالح  ما ككل،
حبية ،وخاصة فيما ر حبية وغري الر اإلداري ، واملساءلة يف الواقع تطبق يف مجيع قطاعات اجملتمع احلكومية واخلاص ال

 األموال العامة . القائمني على إدارةو ني ، املسؤولني يتصل مبحاسبة املوظف
تتم مساءلة مؤسسات اإلدارة العمومية على عدة مستويات تستند  :مستويات افلمساءفلة في افلمافلية افلعامة 3-1

 يف األساس إىل طبيعة عمل هذه املنظمات من ناحية ، وطبيعة عالقتها بالبيئة من ناحية أخرى .
راد العاملني األفو  منظمات اإلدارة العامة امتثال: وهتدف اىل التأكد من  "اءفلة افلتقليديةافلمستوى األول "افلمس  -

الف لإللتزامات القانونية قرار خم اختاذهبا، كل يف موقعه الوظيفي للقوانني واللوائح املعمول هبا ، فال حيق تبعا لذلك 
كما تستخدم كاملؤسستني التشريعية والقضائية ،  مة اإلداريةظاليت تسنها وتضعها مؤسسات مستقلة خارج نطاق املن

املساءلة التقليدية آليات أمهما التأكد من خضوع املرؤوس للرئيس ، والراجعة املالية الصارمة عن طريق وحدات فنية 
 خاصة لرتشيد ة و ااءالكف اتعتبار إم بهتماخمتصة  ذاخل املنظمات و خارجها، كما ال تغفل املساءلة التقليدية اإل

 فيما يتعلق املوارد العامة وتوظيف البشرية املتاحة. 

تم من خالل ، حيث ي: وتنص على نتائج على نتائج األنشطة احلكوميةافلمستوى افلثاني " مساءفلة افلبرنامج " -
تطبيق الربامج احلكومية ترمجة وجتسيد أهداف السياسات العامة، ووضعها موضع التطبيق ، وبذلك يكشف هذا 

 للمؤسسة احلكومية . يساءلة حجم األداء الفعلاملستوى من امل

 تتحقق هذه املساءلة من خالل عدة مؤشرات ومعايري كمية للمستفيدين :""افلمساءفلة افلعملية افلثافلثافلمستوى  -

تنفيذ الربامج احلكومية  دين يف عمليةيمعني ومقارنته بالعدد الكلي للمستهدفني ، وتعترب مشاركة املستف برنامج من
الكيفي ، على املستويني الكمي و  مةقدمات املواطنني عن اخلداليت تستخدم للتأكد من رضا امل ملعايرياأبرز  من

ني تقود إىل فإن املفاوضات املباشرة بني الطرف ونظرا ألن اإلدارة واملواطنني يسعيان حنو رفع مستوى اخلدمات العامة
امج تساهم يف تعميق مركزية يف تنفيذ الرب الشارة إىل أن الضرورة رضا الطرفني، وهنا ينبغي اإلبالو حتقق  التقاءنقطة 
ية يف دارة و ختصيص املوارد من املركز إىل اهليئات احمللاإلساءلة، إذ يساهم نقل السلطات و الصالحيات يف قيمة امل

 (1) احملليني.نيتعزيز قدرة األفراد على مساءلة املسؤول

لربامج احلكومية ل اجملتمعية ثاراآلبما ميكن تسميته  وتنصب على ": االجتماعية"افلمسائلة  افلمستوى افلرابع: -
نهائية، فهي تقرتب مما الات بالغايالسابقة فيما يتعلق  ثةعن مستويات املساءلة الثال االجتماعيةوختتلف املساءلة 

زاء البيئة اليت تباشر إ ميكن تسميته باملساءلة اإلسرتاجتية وهتتم أساسا بإلتزام املؤسسات العمومية بدورها اإلجتماعي
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ستفادة مبوارد ال و اإلــــنشاطها فيها، وكذلك إزاء املواطنني املستفدين أنفسهم من حيث ضرورة متكينهم من اإلتص
ية بصفة تحوالت اليت حدثت يف حقل التنمية االجتماعلن املساءلة االجتماعية بارت جمتمعهم على حنو أفضل، وتق
 فراد بوصفهم مفعوالألاتخطيط املركزي و النظر إىل العلى  تجتيات التنمية اليت إعتمدعامة، إذ بعد أن فشلت إسرتا

األفراد من جمرد متلقني تحول ي ألجلهم يف العملية التنموية ، بدا التفكري يف تغيري منطلقات العملية التنموية حبيث 
 مسار العملية التنموية.  هسلبيني إىل أفراد فاعلني يسامهون يف توجي
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 ةـات افلعموميـة ترشيد افلنصقـة وسياسـة افلمافليـة افلرقابـاني: فعافليثث افلـافلمبح

الرقابة املالية بسلطة مالية معتربة تشكلت على مر العصور عرب مرحلة صراع طويل مشكلة اإلنفاق  حتضي
السلطة  لالعام منذ القرن التاسع عشر ، حىت أصبحت تلك السلطة من أهم مصادر قوهتا يف مواجهتها وتتمث

زانية سواء عن الرقابة يلمسن لحلالوسائل الضرورية للتسيري ا ذاختانفقات الدولة و ومراقبة  املالية للرقابة يف توجيه 
 العامة للدولة .   ةيـزانـاملي على الية بالرقابة امل ما يعرفاخلية أو اخلارجية ، لتأسس لنفسها دال

 ةـامـافلع ةيـزانـافلمي ة علىـافليـة افلمـب األول: افلرقابـلـافلمط 

بذيرها شيد اإلنفاق واحلفاظ على األموال املوجهة له، وجتنب إسرافها وتر تساعد الرقابة مبختلف أنواعها على ت
تعد الرقابة  .املالية بصورة جتعلها قادرة على حتقيق ذلكالرقابة  ضرورة العمل على دعم وتعزيز استدعىوهو ما 
كم واحلفاظ على جيابيات كرفع من مستوى احلإرورة حتمية، ملا هلا من ضزانية العامة ياحلقيقية على تنفيذ امل املالية

 .ختالسواالذير بمحايته من التو املال العام 
 ة ـية افلبرفلمانيـافلرقابة افلمافل/ 1

ة طتعد الرقابة املالية الربملانية )التشريعية ( إحدى أشكال الرقابة اليت تنتهجها السلطة التشريعية على السل
ل أعمال السلطة حو  التنفيذية وميكن تعريفها على أهنا " سلطة تقصى احلقائق من جانب السلطة التشريعية 

ارات السلطة التشريعية بقر  االلتزاميف الدولة ومدى  ةالعام قواعدبغية الكشف عن عدم التطبيق السليم للالتنفيذية 
 .ة القائمني عليه"ك ومساءللو الدستور و القوانني وحتديد املؤسسات عن ذ

 ةـة افلمافلية افلبرفلمانيـأنواع افلرقاب -2.
 (1)ميكن القول أن هناك ثالثة أنواع من الرقابة املالية الربملانية على السياسات املالية:  

ملية ويطلق علية الرقابة الصرف ) أي الرقابة قبل القيام بع: زانية افلعامةيع افلمصنافلرقابة افلمافلية على عملية 
 جتماعاموافقة عليها من قبل وبعد  زانيةيامل ( ، واليت تظهر عندما تقوم السلطة التنفيذية بإعداد مشروعاإلنفاق
 ةالعام زانيةيفاحلكومة عندما تتقدم بامل هذا املشروع على السلطة التشريعية، داعيبإكومة تقوم احل الوزراءجملس 

  ر أساسيةف التأكد من ثالثة عناصدتلك املوازنات هبمراجعة م بفحص و للمال اجلديد للربملان ليقرها فإنه يقو 
 وهي:
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 يتالرسوم الو أن احلكومة مل تقم بفرض ضرائب جديدة على اجملتمع دون الرجوع إليه، وأن كافة أنواع الضرائب  -
 كافة التدابري املمكنة لتحصيلها.  ذاختاوافق عليها الربملان سوف يتم 

 حتياجاتاعلى مدار العام القادم تتوافق مع أولويات اجملتمع وتبلي  أن النفقات اليت سوف تقوم هبا احلكومة -
 إسكان.املختلفة من تعليم و صحة و عات اقطالخطة التنمية االقتصادية و االجتماعية يف 

ادم ) عجز ـلعام القدار اـعلى م يزانيةات اليت سوف تقوم هبا املـااليرادات و النفقاملستوى املخطط للفرق بني إن  -
 يتفق مع مايراه الربملان. امليزانية ( ئض أو فا

 ديطلق عليه الرقابة بعد الصرف ) أي الرقابة بعد القيام بإنفاق املوار   :افلرقابة افلمافلية على عملية تنصيذ افلموازنة -
ذ نفيفبعد أن يقر الربملان امليزانية ويعتمدها تصبح قانون نافذ .وتقوم احلكومة بتعلى أوجه اإلستخدام املختلفة(.

قانون امليزانية على مدار عام مايل كامل ، وبعد هناية تنفيذ امليزانية تقوم احلكومة أو وزارة املالية بتقدمي كشف 
اإلنفاق و املوارد اليت قامت هبا خالل العام املايل، وكشف احلساب وهذا حساب للربملان تتناول فيه كافة أوجه 

اب اخلامتي ملان يف عملية الرقابة املالية بعد الصرف بفحص ومراجعة احلسة، ويقوم الرب ـيعرف باحلساب اخلامتي للمزاني
 ف التأكد من عنصرين أساسني:دللمزانية هب

بني مستوى االنفاق الفعلي و املخطط وأسباهبا، للتحقق من أن تلك الفجوة يف حالة وجودها ال  ةالفجو  لحتلي -
ان يف هذا عملية صرف األموال. ويستعني الربمل ومراجعةبة الية، وذلك فيما يطلق عليه مبراقمترجع إىل إحنرافات 

 ته بشأن نتائج تنفيذ املزانية.االتحقق بتقارير اجلهاز املركزي للمحاسبات ومالحظ

ت اءاكافة االجر   ذاحلكومة للمالحظات اليت أبدها اجلهاز و أنه مت إختاات التنفيذية و ثال اجلهتالتأكد من عملية إم -
. تثالاالمراجعة موذلك فيما يطلق عليه بعملية مراقبة أو  املالية يف حالة وجودها  الحنرافاتا اليت تكلف معاجلة

يستعني الربملان يف القيام بذلك بردود وزارة املالية على مالحظات اجلهاز املركزي للمحسبات وتعقيب اجلهاز على و 
 تلك الردود.

إذ تعد هذه الرقابة من أدق وأقوى الرقابة على اإلطالق ألهنا   افلرقابة افلمافلية افلمعاصرة فلتنصيذ افلموازنة افلعامة: -
ت املقصودة خالفاتكشف األخطاء وامل تعد هذه املرحلة مهمة ألهناو رقابة أنية ومستمرة يف خمتلف مراحل األداء ،

كون هذه توالغري مقصودة يف وقتها مما يسهل معها إختاذ اإلجراءات ومعاجلتها وجتنب تضخمها قبل إمتام العمل ، و 
قيق نياي ، أو حت استجواب وسائل الربملانية من أسئلة، أو إما عن طريق األعضاء أنفسهم وذلك بإستخدام الرقابة

كون الرقابة عن تأو ، أو سحب الثقة من احلكومة أو الوزير املعين ، إذا ثبتت مسؤوليتها السياسية أو اجلنائية ، 
زانية العامة يف مجيع املرافق يركز للرقابة واحملاسبة ، والذي يقوم مبراقبة تنفيذ املطريق أجهزة رقابية عليا مثل اجلهاز امل
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احلكومية أو اهليئات اليت متوهلا الدولة ، وتقدم تقارير إىل رئيس الدولة واجللس النواب حيث أن اجلهاز يوايف السلطة 
ف مستوياهتا هبدف اط األجهزة التنفيذية مبختلشن قارير الدورية والبيانات املعلومات الواردة عنتالتشريعية جبميع ال
 حتليلها وتقييمها.

 ةـوميـافلعمات ـد افلنصقـة ترشيـاهيـب افلثاني: مـلـافلمط
كل م من املفاهيم االقتصادية، العقالنية املرتبطة بالسلوك االقتصادي للفرد و اجملتمع كاالع اإلنفاقيعترب ترشيد 

مبدأ ترشيد اإلنفاق  واسعا حول أمهية إتفاقارتشيد اإلنفاق إال أن هناك ل التطبيقية  وبالرغم من االختالفات املفامهية،
 خر.ألته خصوصا يف ظل األزمات املالية اليت تعصف باقتصاديات الدول من حني ياوضرور 
 ترشيد اإلنصاق افلعاممصهوم  -1

اق العام إسراف،) زيادة اإلنف يعين حسن التصرف يف األموال وإنفاقها بعقالنية وحكمة وعلى األساس رشيد، دون
، وإحكام الرقابة قاتضبط النف يعترب تقتريا ( ويتضمن ترشيد اإلنفاقإنقاصه  عن موضع االعتدال يعد سفه وكذا 

فاية اإلنتاجية وزيادة الكوتاليف النفقات غري الضرورية ،  ،دىند أاحلعليها، و الوصول بالتبذير و اإلسراف إىل 
 البشرية املتوفرة، أي مبعىن أخر اإلدارة الرشيدة لإلنفاق.قصوى من املوارد االقتصادية و ال وحماولة االستفادة

  أهداف ترشيد األنصاق -2

 (1):  يهدف ترشيد األنفاق إىل حتقيق ما يلي
 املتاحة على حنو يزيد من كمية ونوع املخرجات اإلمكاناتاملوارد و  استخدامرفع الكفاءة االقتصادية عند  -

 خالت بنفس مستوى املخرجات.دعلى حنو يقلل من املخالت، أو داملبنفس مستوى 

 اإلجتهات.ساليب التقنية، ودراسة الدوافع و األحتسني طرق اإلنتاج احلالية، وتطوير نظم اإلدارة و الرقابة، وإدخال  -

رة على طخفض عجز امليزانية وتقليص الفجوة بني اإلرادات املتاحة و اإلنفاق املطلوب، واملساعدة يف السي -
 التضخم و املديونية، و املسامهة يف تدعيم و إحالل وجتديد مشروعات البنية األساسية.

 جم املصروفات اليت ال حتقق مرودية كبرية.وحللمصروفات، عن طريق تقليص توعية  ةمراجعة هيكل -

 ة اإلسراف و التبذير و كافة مظاهر وأشكال سوء استعمل السلطة و املال العام.بحمار  -

خماطر املديونية احلالية و أثارها خصوصا و أن كثري من الدول النامية تعاين من مشكلة تسيري ديوهنا اليت  جتنب -
 من احملتمل أهنا أسرفت فيها يف املاضي.
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نيب اجملتمع خماطر جتالذايت النس  يف األمد الطويل وبالتايل  كتفاءاإل املساعدة على تعزيز القدرات الوطنية يف  -
 تصادية والسياسية وغريها.التبعية االق

 اإلنصاق افلعام متطلبات نجاح عملية افلترشيد -3 
إن سالمة عملية الرتشيد اإلنفاق العام والتكامل عناصرها يف اخلطوة األوىل لوجود إنفاق عام رشيد، لكنها مبفردها 

لوب ونشري فيما وجه املطغري كافية فهي حباجة إىل توافر ضمانات و متطلبات كي ميكن إجناز هذه العملية على ال
 (1)يلي إىل أهم املتطلبات:

عام، ة ضروري جدا لعملية ترشيد اإلنفاق الوكمبادئ احلمتزام إن اإلل :توافر بيئة افلسليمة فللحكم ضرورة 3-1
ءلة اجلادة املالية واملسا ميع و الرقابةاجلفاإلدارة الرشيدة ملوارد الدولة وتوفر الشفافية يف تدفق املعلومات ووصوهلا إىل 

اسات شاركة مجيع أطراف اجملتمع يف رسم سي، وكذا السماح مبالتحصيلعن موارد الدولة سواء يف جانب الصرف أو 
الفساد وهدر  شكالأارب كل ة حتوكمعلى أن احل الالدولة وتوجيه نفقاهتا، سوف يساهم فعال يف ذلك، هذا الفض

 فاق العام.نهاية على ترشيد اإلنالاملال العام، ما يعمل يف 

اري كفء يف غياب جهاز إدإن توفر اإلدارة السياسية واملشاركة الفعالة كصاءة أجهزة افلدوفلة وحسن إدارتها:   3-2
يتوىل اإلشراف على خمتلف املرافق واهليئات العامة ، والقيام بالوظائف احملددة هلا ، ال حيقق عملية الرتشيد لإلنفاق 

قوى ضعفا كبريا يف حتصيل اإليرادات العامة ، ويف حاالت كثرية ال ت –النامية  خاصة يف الدول –العام ، حيث جند 
 اإلدارة العمومية على مواجهة أصحاب املصاحل ، الذين يفلتون من الضرائب بسهولة .

ة على ترشيد : ينبغي تطبيق كل ما يتم التوصل إليه عن طريق اخلرب افلتطبيق افلجاد فللمعرفة افلعلمية افلمكتسبة 3-3
نفاق العام ، وكذلك إقامة سياسة إقتصادية حكمية تكون رهينة وجود حكومة قوية لديها القدرة على السماع اإل

، وتقدير اخلربات ومناقشتها بكل موضوعية ، وكذلك رهينة شعب يؤمن بالنصح ويعمل به ، وجيرب احلاكم  واالقتناع
 على اإللتزام به .

عمليات لى كل ملعنية ، من خالله التعرف عتستطيع خمتلف اجلهات ا حبيث توفر نظام محاسبة ورقابة فع : 3-4
نشر نتائج نشاطها، ب التزامهاولعل أكرب دليل على قوة الدولة  ،عميلة، وميكنها من تقييم كل  العام وجماالتهاإلنفاق 
هيئاهتا، وهذا أفرادها و القيامبه إذ بقدر جناح الدولة يف ذلك بقدر ما يطمئن إليها  متزعمعلى  أي العامر وإطالع ال

   .ما يؤدي هبم إىل املسامهة يف إجناح عملية الرتشيد وتضمن للسياسة املنتهجة فعالية حقيقية 
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إقامة املزيد من املشروعات العامة اململوكة للدولة وفتح  موذلك بعد االبتعاد عن افلمزاحمة افلقطاع افلخاص: 3-5
 امليزانيةزيد من عجز ينتج عنه امل الدولةالعامة من قبل سع يف املشاريع ستتمار فيها، فالتو لإلاجملال للقطاع اخلاص 

وقد أثبت التجارب خاصة يف ظل التوجه حنو السوق أنه بإمكان االعتماد على القطاع اخلاص يف املديونية ومنو 
مر تثسأن امل ذلك نجزها الدولة،تأقل مما  ةإجناز الكثري من املشروعات اليت كانت حكرا على الدولة ورمبا بتكلف

مكن مت بتلك املشاريع الدولة فمن املامن أجل حتقيق أكثر ربح، أما إذا ق األموالأكثر على  ريصاحاخلاص يكون 
 مال العام، مما يزيد يف تكلفة إجناز املشروع ويبعدنا عن ترشيد اإلنفاق.للأو تبذير  اختالسهناك  حيدثأن 

القتصادية يف إنفاق املوارد ا تدخلهاولة وفق ضوابط ومعايري حتد من الد تدخلهلذا أصبح من الضروري أن يكون 
قتصادية يستطيع القطاع اخلاص أن يؤديها بشكل أفضل، وهو ما يتطلب من الدولة إعادة صياغة إعلى نشاطات 

 يف م وزيادة برامج ومشاريع مشاركة القطاع اخلاصدع، عن طريق اقهانفإمبا يرشد  االقتصاديدورها يف النشاط 
ياسات تستند بشكل رئيسي على دعم سالتنمية، ة اليت  اتعمليات تقدمي اخلدمات وزيادة مسامهته يف عملي

 (1)اخلوصصة.

 صعوبات ومشاك  ترشيد سياسة اإلنصاق افلعام  - 4

إن عملية ترشيد اإلنفاق العام ال تتم على أكمل وجه وذلك لوجود عدة نقائص وصعوبات تعيق هذه  
 (2)نستعرضها كما يلي :  العملية واليت

لتكلفة الالزمة اإن ترشيد سياسة اإلنفاق العام يقتضي من هيئة معينة دراسة  مشكلة افلتلنيف أو افلتبويب : 4-1
لكل مهمة تقوم هبا الدولة أو إحدى مصاحلها املختصة ، ولكن التصنيف املعمول به وخاصة يف اجلزائر ينص على 

على أساس أهنا وحدات إدارية تقوم باإلنفاق يف جمال حمدد فالتصنيف حسب لتلك اهليئات  االعتماداتختصيص 
 بإبراز تكلفة الوظيفة املقصودة ألسباب كثرية منها :  ال يسمحالوزارات مثال 

 تضافر جهود جمموعة من اإلدارات املتواجدة يف وزارات أخرى. الوظيفة الواحدة تتطلب -

ع فإن ذلك التخصيص قد يكون مرحليا لكون التقسيمات ذاهتا ختضإذا مت ختصيص وزارة كاملة لوظيفة معينة  -
  لتصور كل السلطة للهيكل اإلداري ما ميكنها من حتقيق أهداف سياستها.

 إىل جانب مشكلة حتديد جماالت اإلنفاق هناك مسألة أخرى تتعلق انات اإلحلائية:يمشكلة افلب 4-2

 أو عدم جتانسها. استمرارهاعدم مبشكلة توافر البيانات اإلحصائية باإلضافة إىل 
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 افلمطلب افلثافلث : مقاربات افلمؤسسات افلمافلية افلدوفلية في اإلستعمال افلرشيد فلإلنصاق افلعام :

يعمل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل على إعطاء توجيهات فيما خيص اإلستعمال الرشيد ألداة اإلنفاق 
نوية مردودية أفضل لألموال العمومية من خالل إصدار التقارير السالعام وفق معايري تقلل من التبذير وتسمح بضمان 

 (1)والتوصيات واحللول يف هذا اجملال ، وتتمحور اإلجتاهات من طرف هاتني املؤسستني املاليتني كمايلي : 

 تخصيض اإلنصاق  -1

رفع كفاءة  ىجيب على الدولة أن تتخلى عن اخلدمات اليت ميكن أن ترتكها للقطاع اخلاص وكذلك العمل عل
 األمن ....إخل  ،االجتماعيةاملؤسسات العمومية خبصوص اخلدمات اليت ال ميكن توكيلها للقطاع اخلاص كاخلدمات 

 إعادة توجيه اإلنصاق افلعام  -2

 لي : ي باجملاالت اليت تشجع اإلنتاجية ويشمل هذا التوجيه ما االهتمام وذلك بتغيري هيكل اإلنفاق العام و 

اع بإقامة برامج استثمار ذات نوعية عالية وإخض االهتماموهذا من خالل  : احلكومي املنتج راالستثماتشجيع  -
 . االقتصاديةاملشاريع ملعايري املردودية 

: وهذا بتخصيص جزء من اإلنفاق اجلاري لتشغيل وصيانة  االستثماراتبعملية تشغيل وصيانة  االهتمام -
ا ،ألن عدم كفاية اإلنفاق على التشغيل ميكن أن يؤدي إىل الرأمسالية من أجل ضمان جناحه االستثمارات

مستويات الفعالية يف جماالت مثل : التعليم ، الصحة . ويؤدي عدم كفاية اإلنفاق على الصيانة إىل  اخنفاض
 التدهور السريع يف الرأمسال املادي .
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 اتجاهات اإلصالح في عملية تخطيط وإدارة افلنصقات افلعمومية   -3
سني كفاءة وترشيد اإلنفاق العام يتطلب إصالحا يف جماالت ختطيط املالية العامة ، وكذلك يف ألن حتذلك 

وضع امليزانية وتنفيذها ، ألنه ال يكفي ختصيص النفقات حىت ال تتجه إىل غري ما خطط له ، ويتضمن إصالح 
 (1)وترشيد عملية ختطيط النفقات العمومية .

 ة ــفلية افلعامإعتماد معايير افلشصافية في افلما  -4

أكد صندوق النقد الدويل على ضرورة وضع  1998-1997األسيوية يف الفرتة مابني  االقتصاديةاألزمة  ابيف أعق
معايري املمارسات السليمة املعرتف هبا دوليا واليت من شأهنا أن تدعم اإلستقرار اإلقتصادي الكلي واملايل وبالتايل 

 ثالث جماالت من هذه املعايري واليت تتمثل يفسية اإلنفاق العام للبلدان وفق يقوم صندوق النقد الدويل بتقييم سيا
بلد مبوجب مبادرة   86بينها شفافية العمليات احلكومية وصنع السياسات .وتستند تقييمات شفافية املالية العامة يف 

الدول األعضاء  وق ، وذلك ملساعدةاملعايري على املمارسات السليمة يف جمال شفافية املالية العامة الذي وضعه الصند
للرفع  لك، وتعزيز مساءلة احلكومة عن تنفيذ السياسات ، وذ احلكومةعلى تطبيق املعايري يف جمال الشفافية ورشد 

 (2)من قدرة احلكومات على صنع السياسات املالية وإدارة الدين العام وتنفيذ امليزانية العامة .
  

                                                           
  1 ميناس ليندة – مرجع سبق ذكره ، ص :78 . 
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 افلخالصة : 
ترشيد اإلنفاق مطلبا ملحا من أجل اإلملام بتحقيق مجلة من األهداف اليت تسعى إليها  أصبح إنتهاج سياسة

النفقات العامة من جهة أخرى ونظرا لزيادة تدخل الدولة يف الدول وذلك يف ظل حمدودية املوارد من جهة ، وتزايد 
 ألجل دفع عجلة التنمية يف الدول النامية . االقتصاديةاحلياة 

ق يعين حسن التصرف يف األموال وإنفاقها بعقالنية وحكمة ، وعلى أساس رشيد ، فهو وترشيد اإلنفا
يتضمن ضبط النفقات ، وإحكام الرقابة املالية عليها ،  ورفع مردودية كفاءة اإلنفاق ، وذلك باإللتزام مببادئ 

امليزانية العامة  يف دعم املساءلة يف احلوكمة يف إدارة موارد الدولة ، حيث يتطلب ذلك تعزيز املشاركة ملا هلا دور فعال
وتوجيه اإلنفاق حنو الوجهة الصحيحة ، باإلضافة إىل أنه أصبح يتطلب أيضا قيام الدولة بإصالحات إقتصادية 
ومالية وعلى رأسها إصالح إدارة املالية العامة يف الدول اليت تعاين من خلل يف إدارهتا ، نظرا إلرتباط نظم إعداد 

 عامة برفع كفاءة اإلنفاق العام والرتكيز على إنتاجيته ومردوده وزيادة العائد اإلقصادي واإلجتماعي له . امليزانية ال


