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شكر و عرفان                                  ت

ىو العلي القهار األول واآلخر و الظاىر , أول من يشكر وحيمد آناء الليل وأطراف النهار
و أغدق علينا برزقو الذي ال يفىن و أنار , الذي أغرقنا بنعمو اليت ال حتصى ,و الباطن 

ىو الذي أنعم علينا إذ أرسل فينا عبده و رسولو , دروبنا فلو جزيل احلمد و الثناء العظيم 
فعلمنا , أرسلو بقرآنو املبٌن , عليو أزكى الصلوات و أطهر التسليم " حممد ابن عبد اهلل " 

. و حثنا على طلب العلم أينما وجد, ما مل  نعلم 

هلل احلمد كلو و الشكر كلو أن وفقنا و أهلمنا الصرب على املشاق اليت واجهتنا إلجناز ىذا 
 .العمل املتواضع

 يف  االستمرارإىل الوالدين العزيزين الذين أعانوين و شجعوين على  أتقدم جبزيل الشكر
 مسًنة العلم و النجاح،

من أول املراحل الدراسية حىت ىذه اللحظة , و الشكر موصول إىل كل معلم أفادنا بعلمو 
بن " شرفين بإشرافو على مذكرة حبثي األستاذ الدكتور أتوجو بالشكر اجلزيل إىل منكما 

  "عبو عفيف 

و يف األخًن ال يسعنا إال أن ندعو اهلل عز و جل أن يرزقنا السداد و الرشاد   و العفاف 
. والغىن و أن جيعلنا ىداة مهديٌن 



اإلهداء 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

و ال تطيب اللحظات إال بذكرك  ... و ال يطيب النهار إال بطاعتك... إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك       

و ال تطيب اجلنة إال برؤيتك اهلل جل جالله  ...وال تطيب اآلخرة إال بعفوك               

إىل نيب الرمحة و نور العاملُت ... و نصح األمة...إىل من بلغ الرسالة و أدى األمانة        

سيدنا حممد صلى اهلل عليه و سلم 

        أرجو من اهلل أن ميد اهلل يف ...إىل من علمٍت العطاء بدون انتظار... إىل من كلله اهلل باهليبة و الوقار   
لًتى مثارا قد حان قطفها بعد طول انتظار و ستبقى كلماتك جنوم أهتدي هبا اليوم و يف الغد  عمرك

 (والدي العزيز  )

  ... إىل بسمة احلياة و سر الوجود ...إىل معٌت احلب و إىل معٌت احلنان و التفاين ... مالكي يف احلياة        إىل

إىل أغلى احلبايب ...إىل من كان دعائها سر جناحي و حناهنا بلسم جراحي          

 (أمي احلبيبة  )

     إىل من رافقنٍت  محلنا ...و النوايا الصادقة  ...إىل صاحبات القلب الطيب  ...إىل  و رفيقات دريب        
  و مازلنت ترافقنٍت حىت اآلنمنذأن حقائب صغَتة و معكن سرت الدرب خطوة خبطوة

( صغَتيت ريتاج ...سالم ...نور اهلدى ...سناء  )أخوايت 

  .....إىل شعلة الذكاء و النور...و السعادة يف ضحكتهم ...إىل من أرى التفاؤل بأعينهم         

 (عبد اهلل ...سيف اإلسالم ...حممد السيد ...لقمان  )إخويت 

 ......إىل من حتلوا بالكرم و متيزوا بالوفاء و العطاء ..... إىل أخيت اليت مل تلدها أمي         

  (أمينة و العائلة النبيلة  )  إىل من معهم سعدت و عرفت معٌت احلياة                       
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لقد صاحب تطور المجتمعات وكبر حجميا لتطور الحكومات وأدوارىا المنوط بيا       

في معالجة المشكالت االجتماعية واالقتصادية والمالية التي تواجو مجتمعنا وكانت 

األسباب التي دعمت تطور الحكومات الحديثة متعددة فقد تغيرت وظائف الدولة فييا من 

 .دولة حارسة إلى دولة متدخمة في مختمف الجوانب

إن ىذا التطور الذي طار عمى وظيفة الدولة في العصر الحاضر جعل الرقابة من        

المواضيع اليامة في حقل العموم اإلدارية، ذلك أنيا الوظيفة التي تساىم في منبع وقوع 

 .الضرر عمى عدة مستويات منيا االقتصادية والسياسية واالقتصادية و المالية

ومن ىذا المنطمق، اىتمت الجزائر كغيرىا من الدول والمجتمعات بعممية الرقابة        

بكل صورىا وأشكاليا باعتبارىا أحد الوظائف والعناصر األساسية في تحسين وتسيير أداء 

 .وفعالية اإلدارة العامة

        حيث سمعت منذ االستقالل إلى وضع نظام الرقابي مالي مبني عمى أساليب 

ليات عممية مدروسة وفق التجربة، لمواقع من أجل حراسة و متابعة حركة األموال عمى آو

مختمف المؤسسات العمومية لذا كان عمى الدولة الجزائرية التدخل لخمق اآلليات المناسبة 

لذلك والمتمثمة في أجيزتيا الرقابية المختمفة والتي تعتبر من أكثر أنواع الرقابة فعالية و 

المطبقة عمى جميع المؤسسات العمومية، والييئات المحمية لضمان حماية االقتصاد 

إخضاع المؤسسات العمومية والبمديات وكل الكيانات األخرى إلى  و الوطني  والمجتمع 

 .المحاسبة العمومية، إلى رقابة مشددة عمى التسيير وصرف المال العام

     تكتسي ىذه الدارسة أىمية في ضمان نجاعة والدور البارز الذي تمعبو األجيزة 

االعتمادات المالية عند القيام  الرقابية من أجل تفادي الفساد و الالعقالنية في استيالك و
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بعمميات التنفيذ لإلنفاق العمومي وكذلك بروز ىذا الموضوع إلى الواجية عند كل 

 .انتخابات محمية أو عند الحديث عن أسباب العجز المالي لممؤسسات العمومية

إن اختيارنا ليذا الموضوع ليس من قبيل الصدفة ودائما يعود ألسباب موضوعية   

 .وأسباب ذاتية

  .الميل الشخصي لمعرفة كيفية ممارسة الرقابة عمى المال العام- 

إدراكا منا لمدى أىمية الرقابة المالية والدور الذي تمعبو األجيزة الرقابية المختمفة من - 

 .أجل تحسين صورة اإلدارة المحمية عموما والبمديات عمى وجو الخصوص

قسم وخاصة الجانب المالي أي التركيز الندرة الدارسات التي تناولت ىذا الموضوع في - 

. عمى الشق اإلداري ومنو كمساىمة منا ارتأينا أن نكتب في ىذا الموضوع

 .إثراء المكتبة بيذا النوع من البحوث- 

جل تفادي  أ       تيدف ىذه الدارسة إلى توضيح كيفية مراقبة ميزانية العامة من

االنحرافات واألخطاء الجسيمة التي قد تؤدي إلى تعريض ميزانية البمدية إلى متاىات 

وعواقب جد وخيمة ومحاولة تنبيو المسئولين بالجياز اإلداري إلى أىمية الرقابة عمى مالية 

 .العامة، عطاء صالحيات أوسع لألجيزة والييئات الرقابية لتحسين فعالية وأداء اإلدارة

 :و منو تطرقنا لإلشكالية التالية           

 ماىي آليات الرقابة عمى النفقات العمومية؟  -

ما المقصود بالرقابة باعتبارىا صورة من صور الرقابة عمى النشاط اإلداري؟  -

ما ىي األجيزة والييئات المنوطة بالرقابة عمى اإلنفاق العام؟  -
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 تحقيقا ليدف البحث وعمى ضوء طبيعتو وأىميتو ومفاىيميا وفروضو، وحتى        

نستطيع اإلجابة عن إشكالية البحث واإلليام بكل جوانبو وانطالقا من أن طبيعة البحث 

 :ونوعو يحددان نوع المنيج المستخدم اال و ىو 

 مع االستعانة بالمنيج التحميمي من خالل جمع وتحميل مختمف : المنهج الوصفي

 .المعمومات المتعمقة بالمشكمة المطروحة واإلليام بمختمف جوانبيا النظرية والعممية

 لقد استعنا بيذا المنيج عند تطوقنا لمقوانين المنظمة لمختمف الييئات :االقتراب القانوني

واألجيزة الرقابية لممالية العمومية وكذا األوامر والقرارات والمراسيم الصادرة في ىذا 

 .المجال

 :       لإلليام بيذا الموضوع قمنا بتقسيم عممنا إلى  فصمين

عالجنا من خالل الفصل األول اإلطار ألمفاىيمي لمنفقات العمومية و الرقابة المالية، 

وقسم ىذا الفصل إلى مبحثين يتعمق المبحث األول بمفيوم النفقات العمومية حيث يبرز 

تعريفيا وتقسيماتيا أما المبحث الثاني فتطرقنا فيو إلى العممية الرقابية من خالل تبيان  

 . المالية و وسائمياأىدافو الرقابة

نظام  )أما الفصل الثاني فتناولنا فيو الرقابة الممارسة عمى النفقات العمومية        

حيث قمنا بتقسيمو إلى مبحثين حيث  ، (الرقابة الداخمية و الخارجية عمى المال العام 

درسنا في المبحث األول الرقابة الداخمية و التي يمارسيا المراقب المالي من خالل 

القرارات التي يصدرىا وأجال األعمال بيا وكذا السمطات المخولة ولو، مسؤولية الرقابية و 

أما المبحث الثاني فتطرقنا إلى نظام الرقابة .رقابة المحاسب العمومي عمى اإلنفاق 

الخارجية من خالل دراسة أساليب الرقابة المتمثمة في رقابة مجمس المحاسبة و رقابة 

 المصالح الوزارية و الرقابة السياسية و رقابة المجان الصفقات العمومية
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    :من الصعوبات التي واجيتنا في ىذه الدارسة نذكر       

 . والكتب المممة بالموضوعالمراجعصعوبة الموضوع في حد ذاتو، وقمة -

 .كذلك يغمب عمى الموضوع الطابع القانوني لذا من الصعب تفسيره وتحميمو

اتساع مفيوم الرقابة عمى اإلنفاق العام فحاولنا قدر المستطاع ضبط اإلشكالية عمى أىم -

الييئات واألجيزة الرقابية التي تمارس الرقابة عمى مختمف المؤسسات العمومية في 

 .الدولة
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النفقات العمومية الوسيمة التي تستخدميا الدولة في تحقيق الدور الذي تقوم         تمثل

 فيو في الميادين المختمفة أي أن النفقات العمومية ترسم حدود نشاطات الدولة االقتصادية

 واالجتماعية لذلك فيي تتسع عندما يزداد دور الدولة في النشاط االقتصادي و تضيق

 لذا أصبحت عممية ترشيد اإلنفاق العام ضرورة حتمية من أجل ,عندما ينحصر ىذا الدور

تحقيق التوازن االقتصادي و لتحقيق ذلك البد من وجود جياز رقابي ذو مؤىالت كبيرة 

ىذا األخير ييدف إلى التعرف عمى الخطأ , يكمف بعممية الرقابة عمى النفقات العمومية 

و إصالحو دون ترك األخطاء كما تسمح بمحاربة أي انحراف و أي سموك يمس 

 .المصمحة العامة

بل , و بالنسبة لمجزائر فإن النشاط الحكومي لم يقف عند إصدار التعميمات فقط      

وضع ىو أيضا نظاما رقابيا محكما يقوم عمى أعوان و أجيزة و ىيئات رقابية و قام 

فمنيا من يتبع السمطة التنفيذية , بتنظيميا في قالب من األحكام التشريعية و التنظيمية 

أي رقابة الحكومة عمى نفسيا و منيا من يتمتع باالستقاللية و بصالحيات قضائية في 

. مجال الرقابة عمى المالية العامة

:  التاليين    و سوف يتم التطرق في ىذا الفصل إلى المبحثين

المطمب  ) الرقابة المالية و (المطمب األول )ماىية النفقات العمومية      المبحث األول

 و وسائميا (المطمب األول  )المالية  لمبحث الثاني أىداف الرقابةل أما بالنسبة (الثاني 

. (المطمب الثاني )
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ماهية النفقات العمومية والرقابة المالية  : األول المبحث    
تشكل النفقات العامة القسم األكبر من مكونات الميزانية العامة و تعتبر من أىم        

سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق أىدافيا االقتصادية و االجتماعية و لتحقيق ذلك يجب 

أن تخضع النفقات العمومية إلى الرقابة المالية التي تشكل أداة يمكن من خالليا التحقق 

أن البرنامج و األىداف قد تحققت باألسموب المعين و بدرجة الكفاءة المحددة و في  من

الوقت المحدد لمتنفيذ أي وفق الجدول الزمني لعممية التنفيذ و أن كل شيء يحدث طبقا 

المطمب األول : لمخطة الموضوعة و التعميمات الصادرة  لذلك قسمنا المبحث إلي قسمين

. (تعريف الرقابة المالية  )و المطمب الثاني  (  تعريف النفقات العمومية )

 تعريف النفقات العمومية و تقسيماتها  : لالمطمب األو
 أىمية دراسة نظرية النفقات العامة في المدة األخيرة مع تعاظم دور الدولة ازدادت      

 النفقات العامة إلى ىذه أىمية وترجع االقتصاديةوتوسع سمطتيا وزيادة تدخميا في الحياة 

 في تحقيق أىدافيا االقتصاديةكونيا األداة التي تستخدميا الدولة من خالل سياستيا 

 العامة وكيفية تمويميا ولذلك األنشطةالنيائية التي تسعى إلييا فيي تعكس كافة جوانب 

نرى أن نظرية النفقات العامة قد شيدت تطورا يساير التطور الذي لحق بدور الدولة ليذا 

 (فرع األولال) سنتناول فيما يمي دراسة النفقات العامة من حيث ماىيتيا من خالل 

  ( الثالثالفرع )في   و تنفيذ النفقات العمومية (الثاني فرعال) في تقسيماتيا و
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النفقة العمومية   مفهوم: الفرع األول

بأنيا مبمغ من النقد ينفقو شخص عام : "يعرف الفكر المالي الحديث النفقة العامة        

". بقصد أداء خدمة ذات نفع عام

مبمغ من النقود يقوم بإنفاقو شخص من أشخاص القانون العام بقصد إشباع حاجة : "أو 

". عامة

: وبناء عمى ىذا التعريف تتحدد عناصر النفقة العامة في األمور التالية        

. الصفة النقدية لمنفقة العامة -

. الصفة العامة لمشخص القائم باإلنفاق -

. الصفة العامة ليدف النفقة العامة -

  الصفة النقدية لمنفقة العامة :  أوال 

       يطمق أساتذة الفكر المالي الصفة النقدية عمى النفقة العامة، عمى اعتبار أن 

االقتصاديات الحديثة ىي اقتصاديات نقدية وليست عينية، بمعنى آخر جميع المعامالت 

والمبادالت التي تجرييا الدولة في إشباع لحاجتيا إنما تعتمد عمى استخدام النقد ال عمى 

العين، وعمى اعتبار المالية الحديثة ىي مالية نقدية تتسم بالطابع النقدي إلى طابع 

المقايضة أو التبادل العيني وشرط اتخاذ النفقة العامة الشكل النقدي، يرجع إلى عوامل 

متعددة اقتصادية وسياسية واجتماعية جعمت من اإلنفاق النقدي أحسن الوسائل لمحصول 

 .1عمى الخدمات

 

 

                                                 
1
 .30 ص  1993يبادئ انًانٍت انعايت دار انجايعٍت : سٌُب حسٍٍ عىض هللا – 
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 الصفة العامة لمشخص القائم باإلنفاق:   ثانيا

       يصيغ أساتذة المالية العامة الصفة العامة عمى النفقة إذا كانت صادرة عن شخص 

. عام وأن تقوم باإلنفاق بصفتيا السيادية

الصفة العامة لهدف النفقة العامة  :  ثالثا

تكون النفقة ذات صبغة عامة إذا كان ىدفيا عاما، أي تقديم خدمة عامة أو        

: إشباع حاجة عامة ينتفع بيا جميع أفراد المجتمع ولتحقيق منفعة عامة ىناك سندين 

أوليما أن المبرر الوحيد لمنفقات العامة ىو وجود حاجة عامة تتولى الدولة إشباعيا 

. 2وثانييما يتمثل في مبدأ المساواة بين الموطنين في تحمل األعباء العامة

أقسام النفقات العامة   :الفرع الثاني

       تتخذ النفقات العامة صورا متعددة ومتنوعة ويزداد ىذا التنوع مع تزايد وظائف 

الدولة وتزايد مظاىر تدخميا في الحياة العامة، وقد حاول فريق من الكتاب تقسيم النفقات 

عمى أساس التطور التاريخي لوظائف الدولة وىكذا يمكن تقسيم النفقات من وجيات نظر 

مختمفة، فيمكن تقسيميا من حيث دوريتيا أو من حيث تأثيرىا في الثروة المالية أو من 

حيث األغراض التي ترمي إلييا أو من حيث الشكل الذي تتخذه، وىكذا يتوقف بنيان 

: النفقات العامة عمى ما تنقسم إليو من أنواع وعمى العالقة القائمة بين ىذه األنواع 

 التقسيم العممي لمنفقات العمومية :  أوال 

تنقسم إلى نفقات عادية و غير عادية  :  تقسيم النفقات من حيث دوريتها - 1

                                                 
ا

 .نًزجع انسابق
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فالنفقات العادية ىي تمك التي تتجدد كل فترة معينة من الزمن : النفقات العادية /  أ 

مرتبات – وتتميز بدوريتيا وليذا يمكن لمحكومة تقديرىا تقديرا صحيحا ومن أمثمتيا 

. التعميم - القضاء- األمن- الموظفين

فيقصد بيا النفقات التي لم يكون حدوثيا منتظرا كالنفقات  : النفقات الغير العادية/  ب 

عانة المنكوبين في الزالزل  . عمى الحروب وا 

       وتختمف النفقات العادية عن غير العادية من حيث تدبير ما يمزم لسدىا من 

الموارد، ففي العادة تسد النفقات الغير عادية من إيرادات غير عادية أيضا، كاالقتراض، 

.                 أما النفقات العادية فتسدىا اإليرادات العادية وأىميا الضرائب

 : يتكون ىذا التقسيم إلى نوعين: تقسيم النفقات من حيث طبيعتها: ثانيا

ىي التي تقدميا الدولة مقابل حصوليا عمى سمع و خدمات أو  :النفقات الحقيقة/ أ 

 نفقات تسيير  وو من أمثمة ذلك النفقات االستثمارية أو الرأسمالية رؤوس أموال إنتاجية

. المرافق العامة 

 ىي تمك النفقات التي ال يترتب عمييا حصول الدولة عمى رؤوس :النفقات التحويمية / ب

بل ترتكز عمى تحويل جزء من الدخل القومي من الفئات االجتماعية , أموال و خدمات

. صغيرة الدخل كمشروع بناء دار خيرية أو ممجأ لمعجزة 

:  حسب الوظائف األساسية إلى تنقسم النفقات: تقسيم النفقات من حيث غرضها: ثالثا

. األمن و العدالة, الدفاع:  ىي التي تتعمق بسير المرافق العامة مثلالنفقات اإلدارية- 1

 مخصصة ألغراض اجتماعية لمدولة المتمثمة في الحاجات :النفقات االجتماعية- 2

العامة التي تؤدي إلى التنمية االجتماعية لألفراد لتحقيق قدر من الثقافة والعمم والرعاية 

. والصحة والمساعدة التضامنية
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كاالستثمارات التي تيدف إلى تزويد االقتصاد الوطني بخدمات : النفقات االقتصادية- 3

. المواصالت و الري, أساسية كالنقل 

: تنقسم إلى نوعين :تقسيمات النفقات العمومية وفقا لمتشريع : ثانيا 

ىي األموال المخصصة لتغطية األعباء الضرورية لتسيير المصالح : نفقات التسيير -1

العمومية التي تسجل اعتمادا دائما في الميزانية العامة لمدولة و ىي نفقات تتكرر بصفة 

الممحق  (ب)تظير نفقات التسيير في ميزانية الدولة في الجدول , دورية في ميزانية الدولة 

األول متعمق بالنفقات الموزعة : و يحتوي الجدول عمى قسمين , بقانون المالية لكل سنة 

 .(أعباء مشتركة  )حسب الدوائر الوزارية و القسم الثاني يخص النفقات غير الموزعة 

:        و تندرج تحت ىاذين القسمين أربعة أبواب ىي

  أعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من اإليرادات. 

 تخصيص السمطات العمومية. 

  النفقات الخاصة بوسائل المصالح. 

  التدخالت العمومية. 

. مواد و فقرات, فصول,        و يتفرع كل باب بالتدريج إلى أجزاء

إذا  كانت نفقات التسيير توزع حسب الوزارات فإن : (االستثمار )نفقات التجهيز : ثانيا

نفقات التجييز أو االستثمار توزع حسب القطاعات و فروع النشاط االقتصادي مثل 

واستنادا لمقانون . النقل و السياحة, األشغال و البناء, الزراعة و الصناعة الييدروكاربور

 فإنو تجمع االعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى الميزانية العامة و وفقا لممخطط 84-17

:  اإلنمائي السنوي لتغطية نفقات االستثمار الواقعة عمى عاتق الدولة في ثالث أبواب ىي 

  االستثمارات المنفذة من قبل الدولة. 
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  إعانات االستثمار الممنوحة من قبل الدولة. 

  النفقات األخرى بالرأسمال. 

تنفيذ النفقات العمومية : الفرع الثالث

يقصد بعمميات تنفيذ النفقات تمك التي يتم بواسطتيا إنفاق المبالغ المدرجة في         

الميزانية وتتولى الخزينة العامة لمدولة دفع النفقات في الحدود الواردة في اعتماد  اعتماد

  .الميزانية، وبالطبع فإن تنفيذ الميزانية من ميام وزارة المالية

       إن إجازة البرلمان العتماد النفقات ال يعني التزام الحكومة بإنفاق كافة مبالغ 

االعتماد، لكنو يعني الترخيص ليا بأن تنفق في حدود ىذه المبالغ عمى الوجوه المعتمدة 

من أجميا وعدم تجاوز ىذه الحدود قبل موافقة البرلمان عمى ىذا التجاوز وىي تستطيع 

 .دائما عدم إنفاق ىذه المبالغ كميا أو بعضيا إذ لم تستدعي إلى ذلك حاجة 

ستعمال أموال الدولة ووضع ال       وتستيدف عمميات التنفيذ النفقات منع أية إساءة 

رقابة عمى تنفيذىا، ويتحقق ىذا اليدف بتعدد الخطوات التي البد من إجرائيا حتى يخرج 

مبمغ ما من خزانة الدولة من جية وبأن يختص بيذه الخطوات موظفون مختمفون وتابعون 

لجيات متعددة، فإن في تعدد خطوات عممية الصرف ما يحقق الوضوح ويحدد الخطة 

التي تصبح فييا ذمة الدولة مشغولة بدين وبتعين دفع مبمغ من المال لقضائو إلى صاحب 

الحق فيو ويبدأ تمك الخطوات باالرتباط بالنفقة، ثم تحديدىا، فاألمر بدفعيا وأخيرا صرف 

مبمغيا، وقد نص قانون المحاسبة الجزائري عمى ىذه الخطوات و األشخاص القائمون  

. بتنفيذىا 

: خطوات تنفيذ النفقات العمومية : أوال 

": عقد النفقة"االرتباط بالنفقة  - 1
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ينشأ ىذا االرتباط نتيجة اتخاذ السمطة اإلدارية لقرار بالقيام بعمل ما يتضمن إنفاقا        

ما تنمية واقعة مميزة يترتب  من جانب الدولة كالقيام ببعض األعمال لممنفعة  العامة، وا 

عمييا إلزام الدولة بإنفاق مبمغ ما، كالتزام الدولة بدفع مبمغ تعويض عن خطأ معين ألحد 

 .موظفييا

.    فعقد  النفقة يجب عميو التقييد باالعتماد المفتوح في الميزانية

": تصفية النفقة"تحديد النفقة  - 2

       إن تحديد النفقة أو تصفيتيا يعني تحديد المبمغ الذي تمزم الدولة بدفعو نتيجة النفقة 

. السابق االرتباط بيا

       ألنو في كثير من األحوال تقدم اإلدارة عمى االرتباط بنفقة ما دون أن تعرف عمى 

وجو الدقة المبمغ الذي تمتزم بدفعو نتيجة ليذا االرتباط إال بعد تمام تنفيذ العمل موضوع 

االرتباط والتوصل إلى التحديد الفعمي ىذا المبمغ، ألنو من القواعد المالية المقررة أن يكون 

الدفع بعد انتياء األعمال، ىذا التثبيت يتم باالستناد إلى وثائق تثبت االرتباط بالنفقة أو 

عقدىا أصال وما يثبت إنجاز الخدمات وتنفيذىا وفقا لمشروط المتفق عمييا ويتولى 

 .التصفية المحاسب المختص أو من يفوض إليو

 

 

: األمر بالدفع أو بالصرف - 3

وىو القرار الصادر عن الجية اإلدارية المختصة يتضمن أمرا بدفع مبمغ النفقة        

التي ارتبطت بيا اإلدارة والتي سبق تحديدىا ويقوم بإصدار األمر بالدفع أو بالصرف 

وكذلك باالرتباط بالنفقة وتحديدىا األمر بالصرف أي الجية اإلدارية القائمة بالنفقة وقد 
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األمر بالدفع أو عممية صرف النفقة . 93/463 من المرسوم التنفيذي 02حددت المادة 

 من المرسوم التنفيذي 07فقد أوجبت المادة " إصدار حوالة تجيز دفع قيمتيا"بأنيا 

 : عمى األمر بالصرف أن يتبين من األمور التالية 97/2684

. إثبات القيام بالخدمة وحسابات التصفية  -

. المراقبة التنظيمية المسبقة وتقديم المبررات الالزمة في ىذا الشأن- 

. خصم النفقات من األبواب المخصصة ليا- 

.  لمتسديدةاال برائيفحص الطبيعة - 

:        فعمى المحاسب العمومي قبل القيام بعممية الدفع التأكد وضبط األمور التالية 

. اقتران معاممة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح لمعقد وتأشير مراقب عقد النفقة - 

. انطباق تنصيب النفقة عمى معاممة العقد - 

. انطالق معاممة التصفية عمى القوانين واألنظمة المالية فقط  -

 األشخاص القائمون بتنفيذ النفقات العامة : ثانيا

 :اآلمر بالصرف/ أ 

 من قانون المحاسبة العمومية نجد أن 23من خالل المادة : التعريف باألمر بالصرف- 1

، 17، 16ىو كل شخص يؤىل لتنفيذ العمميات المشار إلييا في المواد )اآلمر بالصرف 

 ويخول التعيين أو االنتخاب لوظيفة ليا من بين الصالحيات .215، 20، 19، 18

تحقيق العمميات المشار إلييا سمفا صفة اآلمر بالصرف قانونا ونزول ىذه الصفة مع 

. (انتياء ىذه الوظيفة

                                                 
3
  ٌحذد آجال دفع انُفقاث93/46 انًزسىو انخُفٍذي  

4
  ٌحذد اَجال االنخشاو بانُفقاث انعًىيٍت97/268 انًزسىو انخُفٍذي  

5
 انًقصىد بهذِ انعًهٍاث هى اإلنخشاو بانُفقت وحصفٍخها واأليز بذفعها فًٍا ٌخض عًهٍاث انُفقاث، وكذا عًهٍاث اإلثباث وانخصفٍت فًٍا ٌخض  

 .عًهٍاث اإلٌزاداث
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       ونجد أن ىذه المادة قد عرفت اآلمر بالصرف انطالقا من الميام الموكمة لو من 

االلتزام بالنفقة والتصفية إلى األمر بالصرف فيما يخص عمميات النفقات وىذا ما يشكل 

 ثم تغطية القصور الوارد في 97/268نقصا في التعريف وبصدور المرسوم التنفيذي 

ىو الموظف المعين ) من ىذا المرسوم بأنو 02تعريف اآلمر بالصرف فعرفتو المادة 

قانونا في منصب مسئول الوسائل المالية والبشرية والمادة الذي تفوض لو السمطة وفقا 

 المتعمق بالمحاسبة العمومية ويكون معتمد قانونا 90/21 من قانون 29-28-26لممواد 

.  (طبقا لمتنظيم الجاري بو العمل

 : دور األمرين بالصرف ومهامهم - 2

       أما عن دور اآلمرين بالصرف فيم يقومون بالمراحل اإلدارية لتنفيذ الميزانية والتي 

تم توظيفيا سابقا من التزام بالنفقة وتصفية وأمر بالدفع فيما يخص عمميات النفقات 

ثبات وتصفية فيما يتعمق بعمميات اإليرادات، وقد تم تسمية اآلمرين بالصرف استنادا  وا 

لمميمة الثالثة المكمفين بيا في إطار تنفيذ النفقات العامة وىي األمر بالصرف وىذا ما 

يدل عمى أىمية ىذه المرحمة بالخصوص وأىمية العمميات المتعمقة بالنفقات مقارنة 

 .بالعمميات التي تخص اإليرادات بوجو عام

 

 

 :مسؤولية األمرين بالصرف   -3

       باإلضافة إلى المسؤولية التأديبية التي قد تقام عمى اآلمرين بالصرف وخاصة 

الثانويين والمفوضين أي رؤساء المصالح اإلدارية الخارجية ىناك المسؤولية التي قد يثبت 

. قياميا الرأي العام من جية أو البرلمان وفق آليات التي يمتمكيا من جية أخرى
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 من 23       ىذا كمو بغض النظر عن المسؤولية المدنية والجنائية التي كرستيا المادة 

قانون المحاسبة العمومية بنصيا عمى أن اآلمرين بالصرف مسؤولين مدنيا وجزائيا عن 

صيانة واستعمال الممتمكات المكتسبة من األموال العمومية لذا ىم ممزمين بمسك جرد 

لمممتمكات المنقولة والعقارية المخصصة ليم، ومن شأن ىذا الجرد أن يكشف النقائص إذا 

 6ما حدثت ويتعرض اآلمر بالصرف إلى مسؤولية شخصية إذا تياون في مسك ىذا الجرد

ونجد أن مجمس المحاسبة الييئة الرقابية العميا يمعب دورا بارزا في الكشف عن المسؤولية 

الجنائية حيث أنو إذا ما كشف أثناء ممارسة وظيفتو الرقابية وقائع يمكن وصفيا فإنو 

يرسل الممف إلى النائب العام المختص إقميميا بغرض القيام بالمتابعة وىذا ما أكدتو المادة 

.  المتعمق بمجمس المحاسبة95/20 من األمر 27

 من 62       أما عن المسؤولية الخاصة باألمر بالصرف نجد تأكيدا ليا في نص المادة 

قانون المحاسبة العمومية والتي تخضع اآلمرين بالصرف لمراقبة وتحقيقات المؤسسات 

 اآلمرين 97/268 من المرسوم التنفيذي 06واألجيزة المؤىمة ليذا الغرض، وتجبر المادة 

ال فستسمط عمييم العقوبات  7بالصرف عمى احترام وبدقة التنظيم الجاري بو العمل وا 

. 95/20 من األمر 89المنصوص عمييا في المادة 

       ومن ىنا نجد أن اآلمرين بالصرف يخضعون لرقابة االنضباط في مجال تسيير 

الميزانية والمالية من طرف مجمس المحاسبة وأكثر من ىذا فيم ممزمين بتقديم حساباتيم 

اإلدارية لو كل سنة ويعد ىذا اإلجراء وسيمة رقابية لممجمس وىذا ما سيساعد عمى 

                                                 
6
 76 َفس انًزجع ص  

7
 وهً عقىباث يانٍت حخًثم فً غزايت ٌصذرها يجهس انًحاسبت فً حق يزحكبً يخانفاث يعٍُت وال ٌخجاوس يبهغ هذِ انغزايت انًزحب انسُىي  

 اإلجًانً انذي ٌخقاضاِ انعىٌ انًعًُ
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اكتشاف مواطن الخمل ويتعرف األمر بالصرف لعقوبات حال تأخره في تقديم الحسابات 

 . 8أو عدم تقديميا أصال لمجمس المحاسبة

عندما تتم معاينة المخالفات المرتكبة من  : إجراءات رقابة ومتابعة اآلمر بالصرف - 4

فينا يتولى رئيس الغرفة المختصة في مجمس المحاسبة توجيو تقرير . 9اآلمرين بالصرف

الذي يمعب دور النيابة  )مفصل لموقائع إلى رئيس المجمس الذي بدوره يبمغ الناظر العام 

:  وىنا نكون أمام احتمالين (العامة لدى المجمس

 إما أن يقرر بأن ال وجو لممتابعة وىنا يقوم بحفظ الممف .

  ما أن يقرر المتابعة وبالتالي يقوم بتحرير استنتاجاتو الكتابية ويرجع الممف بكاممو وا 

إلى رئيس المجمس لمباشرة التحقيق من أحد المستشارين الذين بدوره يبمغو إلى الناظر 

: العام الذي يكون أمام احتمالين 

.  إما أن يحفظ الممف نتيجة إسفار التحقيق بأن ال وجو لممتابعة- 

ما أن يرسل الممف مدققا باستنتاجات معممة إلى رئيس غرفة االنضباط في مجال -  وا 

تسيير المالية والميزانية ليقوم رئيس ىذه الغرفة بتعيين قاض مقرر من بين قضاة الغرفة 

ويحرر رئيس الغرفة تاريخ الجمسة ويعمم بذلك رئيس مجمس المحاسبة والناظر العام ويتم 

استدعاء الشخص المتابع الذي لو إمكانية االستعانة بدفاع ولو حق اإلطالع عمى ممفو 

. في أجل ال يقل عن شير من تاريخ الجمسة بعد استالمو االستدعاء

وتطمع الغرفة عمى اقتراحات المقرر واستنتاجات الناظر العام وشروحات الشخص        

المتابع أو من يمثمو ويتم عرض القضية من طرف رئيس الجمسة لممداولة بعد أن تختتم 

                                                 
8
 95/20 يٍ اَيز 62 و61 وحخزاوح هذِ انعقىباث يٍ انغزاياث انًانٍت إنى عقىبت انفصم يٍ انًُصب وفق َض انًادة  

9
 انًخانفاث انخً ٌزحكبها اَيز بانصزف وهً حخًحىر حىل األخطاء انخً حًثم خزقا نهُصىص 95/20 يٍ األيز 88 وقذ بٍُج انًادة  

 انقاَىٍَت وانخُظًٍٍت انخً حسزي عهى حسٍٍز األيىال انعًىيٍت واسخعًانها
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، ويتم البت في قرار المجمس بأغمبية األصوات ويكون صوت الرئيس 10ىذه الجمسة

مرجحا في حال تساوي األصوات، ويكتسب القرار الصيغة التنفيذية ويبمغ إلى كل من 

الناظر العام والشخص المعني ووزير المالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق القانونية كما يتم 

. تبميغ القرار إلى السمطة السممية لمعون محل العقوبة

يعتبر محاسبا عموميا كل شخص معين بصفة قانونية لمقيام : المحاسب العمومي - ب 

بتحصيل اإليرادات ودفع النفقات وضمان حراسة األموال والسندات أو القيم أو األشياء أو 

المواد المكمف بيا وحفظيا وكذا تداول ىذه األموال والقيم والعائدات مع القيام بمسك 

 ويتم تعيين المحاسب العمومي من طرف الوزير .11الحسابات المتعمقة بكل ىذه العناصر

. المكمف بالمالية ويمارس عميو سمطتو الرئاسية

 12       وبيذا فالمحاسب العمومي يراقب مشروعية التحصيل لإليرادات أو الدفع لمنفقات

التي تعد كمرحمة رابعة من مراحل تنفيذ النفقة لذا فالمحاسب العمومي قبل قبولو دفع 

:  النفقة عميو أن يتحقق ويدقق في مجموعة من العناصر وىي 

 .مراقبة صفة اآلمر بالصرف سواء كان رئيسيا أو ثانويا أو مفوضا- 

مطابقة العمميات التي يقوم بيا اآلمر بالصرف مع القوانين والتنظيمات المعمول بيا - 

.  والتصفية واألمر بالصرفااللتزامفيراقب عممية 

. النظر في مدى توفر اإلعتمادات في ميزانية اإلدارة المعنية - 

. التأكد من أن الديون محل النفقة لم تسقط آجاليا وأنيا ليست محل معارضة- 

. مراعاة الطابع اإلبرائي لمدفع - 

 .التأكد من وجود تأشيرات عمميات المراقبة المحددة قانونا- 
                                                 

10
 01/2002 ححج رقى 2002 َىفًبز 05 راجع انقزار انصادر عٍ يجهس انًحاسبت وانًؤرخ فً  

11
 90/21 يٍ قاَىٌ 33 انًادة  

12
  وبهذا َجذ أٌ رقابت انًحاسب انعًىيً حعذ رقابت يشزوعٍت بخالف رقابت اَيز بانصزف فهً رقابت يالئًت 
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 تعريف الرقابة المالية : المطمب الثاني

تتفق التشريعات المالية في مختمف األنظمة المالية عمى ضرورة الرقابة عمى تنفيذ        

بنود الميزانية العامة لمدولة بقسمييا أإليرادي واإلنفاق وذلك لمتأكد من االلتزام والتقييد 

بقواعد االعتماد وشروط التنفيذ، وطبقا لما ىو مرسوم في الخطة، حفاظا عمى المال 

العام، وتحقيقا لمعدالة، والمصمحة العامة المرجوة من تنفيذ الميزانية ومن ثم لضمان السير 

الحسن، والسموك اإليجابي لموظفي الدولة، وبعدم خروجيم عن القواعد القانونية واألنظمة 

 .المالية التي تحكم عمميات التحصل المالي واإلنفاق لألموال العامة

تقتضي قواعد العدالة المالية أال تخرج السمطة التنفيذية ممثمة بموظفييا عن        

ال  نفاقيا، حتى تتحقق األىداف المرجوة وا  الحدود المرسومة ليم في جباية األموال وا 

أصيب االقتصاد بنكسات مالية واجتماعية يصعب التحكم فييا، أو إصالحيا ومن ىنا 

تتأتى أىمية الرقابة عمى تنفيذ الميزانية والتي تمارس عن طريق أجيزة فنية متخصصة 

دارية ورقابية عالية، وتتعدد الرقابة تبعا لتعدد  يعمل فييا خبراء يتمتعون بكفاءات سموكية وا 

 .األنظمة المالية المطمقة

قبل أو أثناء : وتأخذ الرقابة عمى النفقات صورا متعددة تختمف باختالف توقيتيا        

أو بعد تنفيذ الميزانية وباختالف الشخص الخاضع ليا إداري أو محاسب وباختالف نوع 

 :أو طبيعة الرقابة ذاتيا 

. إدارية وتمارسيا الجية اإلدارية نفسيا- 

. سياسية يمارسيا البرلمان- 

. مستقمة تمارسيا ىيئة مستقمة عن اإلدارة وعن البرلمان- 

  تعريف الرقابة المالية: الفرع األول 
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       إن الرقابة المالية ال تختمف عن غيرىا من الصور األخرى لمرقابة عمى النشاط 

اإلداري، حيث تحتوي عمى عدة جوانب تتميز بيا عن غيرىا من الصور المتعددة لمرقابة، 

نفاقا، والرقابة المالية  فاإلدارة العامة ىي التي تيدف إلى الحماية المالية العامة إيرادا وا 

. 13العامة ليا أىمية بالغة، فأي إساءة لممال العام أو إىمال لو يؤدي إلى نتائج سيئة

       فتطور الدولة أدى إلى زيادة نفقاتيا، ولما كانت ندرة الموارد المالية واالقتصادية 

تعتبر أىم المشاكل التي واجيت معظم البمدان خاصة الدول النامية، فالبد من القيام 

بعممية الرقابة الستخدام ىذه الموارد واإلمكانيات حتى تتمكن من تخصيصيا وتوزيعيا 

. توزيعا عادال من أجل تحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي

       كما تعرف أيضا التحقق من أداء العمل وتنفيذ البرنامج وفقا لألىداف والقواعد 

واإلجراءات والتعميمات واألوامر التي تصدر من قبل المستويات المختمفة في التنظيم 

لتنفيذ ما تقدم، وتعتبر أداة يمكن بواسطتيا التحقق عمى أن األىداف والبرامج قد نفذت في 

. الوقت المحدد

       ىناك تعريف آخر من طرف عمماء المالية العامة عمى أساس أنيا تطبق 

لممعمومات المحاسبية بغرض التنظيم واختيار ومقارنة وعرض المعمومات اإلحصائية 

والرقمية والمحاسبية لمساعدة المديرين المسئولين في الرقابة واتخاذ القرارات اليومية 

جراء العمل، تتضمن تقديم الموارد وتحقيق التنسيق بين السياسات  الالزمة لعممية التنفيذ وا 

. 14االقتصادية

                                                 
13

 أحًذ سٍذ عىضٍٍ، أجهشة انزقابت عهى انُىاحً انًانٍت فً يجال انزقابت انذاحٍت نإلدارة انعايت عهى أعًانها، يجهت انعهىو اإلدارٌت، يصز،  

 .65 و 64، ص 1989، دٌسًبز 1، انعذد31سُت 
14

 .13 و12 أحًذ سٍذ عىضٍٍ، َفس انًصذر انًذكىر آَفا، ص  
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       وما يمكن أن يستنتج أن الرقابة القضائية تختمف عن الرقابة عمى النفقات 

العمومية وغيرىا من الرقابة األخرى، الشيء الذي وقف حاجزا أمام إعطاء تعريف شامل 

. لمرقابة

       رغم ىذا فالرقابة المالية تكون منصبة عمى سالمة تنفيذ موازنة الميزانية في جميع 

النواحي القانونية، االقتصادية واإلدارية، وىي جممة من الوسائل واألساليب التي تمكن 

اإلعداد  )السمطة القيادية والشعبية والحكومية من متابعة تنفيذ الميزانية في جميع مراحميا 

واالعتماد والمصادقة والتنفيذ والتأكد من سالمتيا وكفايتيا وعدم مخالفتيا لمقوانين 

( .  والتنظيمات المعمول بيا

صور وقواعد الرقابة المالية   : الفرع الثاني

 :يمي         تتجسد صورىا فيما

: ونجد ىنا نوعين من الرقابة  : من حيث جهة الرقابة: أوال

ويقصد بيا تمك الخطة التنظيمية ومختمف اإلجراءات والتنظيمات  : الرقابة الداخمية- أ

والوسائل المستعممة داخل المؤسسة لتحقيق الكفاية ومثال ذلك اإلحصاءات تقارير األداء 

. برنامج الجودة والنوعية

تتمثل في العمميات الخارجية التي تقوم بيا أجيزة متخصصة  : الرقابة الخارجية- ب

ومستقمة عن السمطة التنفيذية وىدفيا ىو مراجعة العمميات المالية والحسابات وحتى 

تتحقق من صحتيا وشرعيتيا ودقتيا وىي رقابة بعدية والحقة لعمميات التنفيذ كالرقابة التي 

. يقوم بيا مجمس المحاسبة

  من حيث التوقيت الزمني إلجراء الرقابة: ثانيا
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وىي المتمثمة في موافقة الجية المختصة قانونا عمى عممية االلتزام  : الرقابة السابقة -أ

بالنفقة وذلك بالتحقيق من توفر اإلعتمادات في الميزانية وصحة العممية من حيث اإلسناد 

وكذل من حيث سالمة الوثائق المرفقة وىي تعتبر رقابة مانعة ووقائية من وقوع أخطاء 

. 15واختالسات ومثاليا الرقابة التي يمارسيا المراقب المالي قبل إجراء صرف النفقة

تقوم بيذه الرقابة الييئات واإلدارات حتى تتأكد من سالمة ما : الرقابة أثناء التنفيذ -ب

يجري بداخميا ومن التنفيذ لعمميات النفقات العامة من كونو يسير وفقا لمقوانين والتنظيمات 

والتوجييات الجاري بيا العمل وىي رقابة تمتاز بالشمول واالستمرار وىي رقابة ذاتية تقوم 

. بيا الييئة أو اإلدارة ذاتيا 

وىي تتم بعد عممية صرف النفقات وتتمثل في تدخل  : الرقابة البعدية أو الالحقة -ج 

الجيات المختصة قانونا بالمراجعة والمراقبة لمعمميات المالية استنادا لموثائق المثبتة عن 

. ذلك

 : ما يميوىنا نجد : من حيث نوعية أو طبيعة الرقابة: ثالثا

ويقصد بيا العمميات واإلجراءات اليادفة إلى مراجعة  : الرقابة الحسابية أو المستندية- أ

المستندات والدفاتر المحاسبية المتعمقة بعمميات تخص الصرف والتحصيل وذلك ألجل 

التأكد والتحقق من مدى صحة البيانات المالية الواردة في الدفاتر المحاسبية والسجالت 

إضافة إلى التأكد من احترام اإلطار القانوني . ومطابقتيا مع قواعد المحاسبة العمومية

لالعتمادات المرخص بيا وكذلك التأكد من أن كل عمميات االلتزام خضعت لموافقة 

. الجيات المختصة كتأشيرة المراقب المالي مثال 

                                                 
15

 .82عذد .  انًخعهق بانزقابت انسابقت نهُفقاث انخً ٌهخشو بها14/11/1992 انًؤرخ فً 92/414 وهذا يا أكذِ انًزسىو انخُفٍذي  
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ىي الرقابة اليادفة إلى مراجعة ما تم تحقيقو  : الرقابة االقتصادية ورقابة الكفاية- ب 

من نتائج تحقيقا فعميا ومقارنتو باألىداف المسطرة والمحددة في البرامج اإلنمائية والخطط 

العممية التي تيتم  <<: االقتصادية وقد عرفيا الدكتور طارق الساطي في كتابو بأنيا

بالتحقيق مما إذا كان التنفيذ الفعمي لمخطة المالية األساسية قد تم ضمن األىداف 

  >> .االقتصادية المؤطرة

والمقصود بيا أن تكون عممية الرقابة في حد ذاتيا مشروعة أي : المشروعية رقابة –ج 

. أنيا مطابقة لمتشريع الجاري بو العمل

وىي تنقسم إلى نوعين   : من حيث السمطة المخولة لمرقابة: رابعا 

وىي رقابة تكشف االنحرافات دون توقيع الجزاء وىذا ما يحد من  : الرقابة اإلدارية- أ

فعاليتيا وىي تتبنى عمى مراجعة وفحص البيانات المحاسبية والمالية ألجل التحقيق من 

صحتيا وسالمتيا ومن احترام اإلدارة لمتعميمات والموائح التي تصدرىا الجيات المؤىمة 

. بذلك قانونا ومثاليا رقابة المفتشية العامة لممالية

وىي الرقابة الموكمة لييئة قضائية تقوم بالتأكد من مدى شرعية : الرقابة القضائية- ب

التصرفات المالية التي تقوم بيا اإلدارة التي ليا أن تسمط العقوبة عمى المخالفين والرقابة 

القضائية ىنا توكل لمقضاء الجزائي حيث يقوم بمراقبة الجرائم الواقعة عمى األموال 

كاالختالس والسرقة والتيريب وغيرىا وتقرير العقوبة المناسبة لذلك كما يؤكل األمر 

. 16لييئات خاصة كمجمس المحاسبة الذي لو طبيعة قضائية إضافة إلى الطبيعة اإلدارية

 من حيث دور الحكومة في العمل الرقابي: خامسا 

                                                 
16

 39 انًخعهق بًجهس انًحاسبت عذد 17/07/1995 انًؤرخ فً 95/20 أيز  
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وىي التي بيا أجيزة تابعة لمحكومة قصد التحقق من االستعمال : التنفيذية الرقابة- أ

ن كان يعاب عمييا أنيا مرتبطة دائما بسياسة الحكومة وأىدافيا  الحسن لألموال العامة وا 

. التي قد ال تعطي األولوية لمصالح العام

والتي يسمييا البعض بالرقابة الشعبية وىي التي يقوم بيا البرلمان : الرقابة التشريعية- ب

بغرفتيو لما لو من سمطة في الرقابة المالية قبل أو أثناء وبعد عمميات تنفيذ النفقات العامة 

وذلك بما لو من آليات رقابية متعددة والتي منيا األسئمة الكتابية والشفوية التي يوجييا 

أعضاء البرلمان لمحكومة وكذا عن طريق االستجواب وكذا تقديم الحكومة لبيانيا عن 

السياسة العامة، ولمجنة االقتصادية والمالية عمى مستوى المجمس الشعبي الوطني دورىا 

 .في ذلك نظرا لما تضمو من أعضاء ليم دراية بالجوانب المالية االقتصادية

المبادئ التي تقوم عميها الرقابة المالية   :الفرع الثالث

الرقابة عمى الميزانية أو الرقابة المالية تخضع لجممة من المبادئ واألسس تميزىا        

 :عن غيرىا من أنواع الرقابة وتنفرد دون سواىا، ويمكن حصر ىذه المبادئ فيما يمي

  خضوع العمميات المالية لمجموعة من اإلجراءات والتي تعرف بالدورة المستدينة، والتي

. تسبق كل عممية مالية سواء كانت متصمة باإليراد أو اإلنفاق

  حصر كل خطوة إلى المراجعة دون القيام بأي إجراء قبل التأكد من سالمة وصحة ما

. سبقيا من إجراءات

  عدم تدخل جية منفردة في إتمام ىذه اإلجراءات .

 قيام الييئات المالية عمى جممة من القواعد، أىميا عدم مخالفة التعميمات والقوانين .

  خضوعيا لمبدأ المالئمة، إسناد العممية إلى أسس فنية سواء تتعمق باإلجراءات التي

. تتبع المراجعة والقيود التي تتم، والدفاتر والسجالت التي يتم مسكيا
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   . أهداف الرقابة المالية أسسها و وسائمها :المبحث الثاني
تتمثل أىم المبادئ التي تقوم عمييا الرقابة المالية في انتظام ذلك النشاط وأدائو        

طبقا لمخطط الموضوعة وفي إطار السياسة المقررة لتحقيق األىداف المحددة دون 

 .المساس بالحقوق الفردية لألفراد واالعتداء عمى الحريات العامة
كما أن أىداف الرقابة تطورت وفق تطور الدول، حيث أن ىناك أىداف تقميدية        

أىداف الرقابة  )المطمب األول : وأخرى حديثة متطورة، نتعرض إلييا في المطمبين التاليين

( أسس و وسائل الرقابة المالية ) و المطمب الثاني  (المالية 

أهداف الرقابة المالية : المطمب األول
:        تتمخص أىداف الرقابة المالية في 

األهداف التقميدية :أوال   

تدور ىذه األىداف حول االنتظام، وىي من أقدم األىداف التي سطرت ليا        

 :الرقابة، ويمكن ذكر أىميا

سالمة العمميات المحاسبية التي خصصت من أجميا األموال العامة  من التأكد- 1

. والتحقق من صحة الدفاتر والسجالت والمستندات

التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في اإلنفاق حدود االعتمادات المقررة مع ما - 2

يستمزم من مراجعة المستندات المؤدية لمصرف والتأكد من صحة توقيع الموكل ليم سمطة 

. االعتماد

إداريين أم  )إدارة األموال العامة كمجموع من قبل الموظفين المسئولين عنيا - 3

. ، وبالتالي يتضمن جميع عمميات التنفيذ من جباية وصرف وتصفية( محاسبين كانوا
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عممية التفتيش المالي والتي يقوم بيا جياز إداري تابع لوزارة المالية، تعتبر ىذه - 4

العممية أىم العمميات السيما عمى جميع المراحل التي تمر بيا عمميات اإليرادات والمراحل 

. 17التي تمر بيا النفقة وعمميات االقتراض

 .األهداف الحديثة: ثانيا

إن النشاط اإلداري لمدولة تطور مع تطورىا، مما أدى إلى كثرة اإلنفاق وبدوره أدى        

 :إلى تطور أىداف الرقابة، ويمكن ذكرىا فيما يمي 

. التأكد من كفاية المعمومات واألنظمة واإلجراءات المستخدمة- 1

. مدى التزام اإلدارة في تنفيذىا لمميزانية وفقا لمسياسة المعتمدة- 2

. بيان آثار التنفيذ عمى مستوى النشاط االقتصادي واتجاىاتو- 3

 .الربط بين التنفيذ وما يتخممو من إنفاق والنتائج المترتبة عن ىذا التنفيذ- 4

 لكن ما يستنتج بين األىداف الحديثة والتقميدية، يمكن حصر األىداف العامة        

: لمرقابة فيما يمي

  التحقق أن كل مبمغ يقيد في الدفاتر الحسابية قد تم الترخيص الالزم بصرفو بين
السمطة اإلدارية المختصة في كل حالة وفقا لسمطات االعتماد التي تخوليا القوانين 

. والموائح والتعميمات
 التأكد من دقة العمميات الحسابية وصحة المستندات المؤيدة لمصرف .

 اكتشاف االختالس والتزوير واألخطاء الفنية، وىي عادة تتعمق بالقواعد الحسابية .

 التدقيق في تحصيل اإليرادات عمى اختالف أنواعيا .

 التأكد من أن النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة ليا .

 تحقيق االستقرار الداخمي والتأكد من مصداقية الدولة خارجيا .

                                                 
17

  .12 أحًذ سٍذ عىضٍٍ، َفس انًصذر انًذكىر آَفا، ص  
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 محاربة البيروقراطية وكل السموكيات االنحرافة التي تمس الحريات األساسية لممجتمع .

 السير الفعال والعقالني لموسائل المالية الموضوعة تحت تصرف المصالح العمومية .

 االستعمال األمثل لألموال العمومية التي تساعد في تطور االقتصاد العام .

 أسس و وسائل الرقابة المالية: المطمب الثاني
أسس الرقابة المالية  : الفرع األول

: تتمثل أسس الرقابة المالية فيما يمي       

 : قواعد الرقابة المالية : أوال

      إن الرقابة المالية ال تقوم بصفة عشوائية دونما حنكة أو دراية فالبد أن تكون لمرقابة 

في حد ذاتيا في أنماطيا وىيئاتيا وأساليبيا رقابة أخرى وىذا ال يتم إال بقواعد صارمة 

تجعل من الرقابة ثابتة ومتزنة وبالتالي تكون ليا فعاليتيا عمى المال العام ومن بين ىذه 

: القواعد ما يمي 

حتى تتجسد الرقابة المالية وتؤدي أدوارىا المحددة سمفا البد من  : الحياد واالستقاللية/ أ 

توفر القدر الالزم من الحياد الذي يجب أن يتحراه القائمون بالرقابة لذلك تم االىتمام 

بوضع شروط خاصة لممراقب فردا كان أو ىيئة بسن شروط حددىا الدستور وحددتيا 

. 18القوانين والموائح المختمفة والمتعمقة بواجب التحفظ والحياد وااللتزام بواجب السر الميني

       كما أنو يجب أن تكون ىيئات الدولة القائمة بالرقابة قائمة عمى أساس مستقل 

. تماما عن الييئات السمطات األخرى

                                                 
18

 .58 انًخعهق بانقاَىٌ األساسً نقضاة يجهس انًحاسبت عذد 26/08/1995 انًؤرخ فً 95/23 وهذا يا أبزسِ أيز  
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      ومن بين ما يجسد عنصر االستقالل والنزاىة في أن واحد ىو أن يكون راتب القائم 

بالرقابة طبيا لكل ما يحتاجو من متطمبات العيش حتى ال تسول لو نفسو بما أوتي من 

. سمطة إلى النيب االختالس أو إلى التبعية لجية معينة

 :إذ يجب عمى القائمين بالرقابة: الكفاءة المهنية/ ب 

أن يكونوا من ذوي الكفاءة ومن ذوي التخصص والميارات الالزمة لتدقيق الحسابات - 

. مراجعة العمميات المالية

البد من تحفيز القائمين بالرقابة مما ينمي فييم روح التأىيل والتفاني في العمل وكذا - 

. ترقيتيم كما أثبتوا جدارتيم ونزاىتيم وكفاءتيم في أعمال الرقابة المالية

ال فسدت كل المصالح التي تعمل تحت -  البد وأن تكون القيادة اإلدارية القائمة سميمة وا 

. رقابتيا

البد من اعتماد األساليب العممية والتقنيات الحديثة مما يسيل عمل القائمين بالرقابة - 

. ألداء عمميم ما ىو مطموب ومخطط لو

بذل العناية والحرص الالزمين ألن القائم بأمر الرقابة ىو مسؤول عمى أموال األمة - 

 .بأكمميا

  وسائل الرقابة المالية: الفرع الثاني

:        كما أن لمرقابة المالية قواعد فإن ليا وسائل عديدة تعتمد عمييا وأىميا

 القوانين والتعميمات والموائح: أوال

       وىي من أولى األدوات ومن أىميا فال تقوم الرقابة إاّل بوجود نصوص صارمة 

تضبط قواعدىا وكيفيتيا وشروطيا حتى أن في الشريعة اإلسالمية ورغم ما نص عميو 

القرءان والسنة فقد وضع الخمفاء الراشدون وعمى رأسيم عمر بن الخطاب تنظيمات 
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صارمة ثم تطبيقيا عمى النظام المالي لمدولة في حينيا، كما كانت تصدر تعميمات توجو 

لموالة وألمراء أقاليم الدولة اإلسالمية آنذاك والشك في أن المتمعن في تنظيم الجياز 

الرقابي في الخالفة اإلسالمية يجد صرامة ما كان يسن من تنظيمات وفقا لمصمحة 

. المسممين

وىذا كإجراء تطبيقي لما أتت بو النصوص والتنظيمات وىذا : المراجعة والتفتيش :ثانيا

بمراقبة الحسابات بأسموب مدقق وىذا ما يقوم بو جياز أو فرد موكول لو أمر الرقابة 

. الخارجية

وىذا حتى نجازي المحسن عن إحسانو والمسيء عن إساءتو  : الحوافز والجزاءات :ثالثا

تقان في القيام بخدماتو وفي نفس الوقت يجب  فالبد من مكافأة الرقابي بأحسن األداء وا 

تسميط أقصى العقوبات عمى من تياون أو أىمل القيام بعممو وىذا كمو لتحسين القائم 

. بالرقابة بوجود رقابة عميو مما يؤدي بو لمشعور بالمسؤولية وألداء عممو عمى أتم وجو

يمكن لمكثير من األطراف مالحظة أعمال غير متناسبة مع : الشكاوى و التحري: رابعا

األىداف المحددة مما يسمح ذلك بتقديم الشكاوى كتبذير المال العام أو نيبو أو استغالل 

. النفوذ و تستدعي ىذه الشكاوى القيام بعمميات و التأكد من مصداقية ىذه الشكاوى

 تعتبر التقارير وسيمة من وسائل الرقابة و إن كانت ىذه التقارير تختمف :التقارير :خامسا

. بطبيعة الحال وفقا لمعايير مختمفة مثل موضوعيا و الجية الموجية ليا و دوريتيا

 تعتبر ىي القاعدة األساسية المستخدمة في الرقابة عن طريق مقارنة :الميزانية : سادسا 

أي تصرف مالي مع ما  ىو مخصص في االعتمادات الواردة بالميزانية و التأكد من 

مطابقة التصرفات المالية مع األىداف المعبر عنيا في خطة الميزانية و تحديد 

. االنحرافات و البحث عن أسباب حدوثيا
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إن المالحظة و المشاىدة تسمح بجمع أكبر قدر ممكن : المالحظة و المشاهدة: سابعا

من المعمومات عن األداء و بشتى الوسائل العادية و اإللكترونية الكتشاف األخطاء 

.  وتصحيحيا

 

 



          
 

 
 

 
  :الفصل الثاني

 

 موميةالرقابة الممارسة على النفقات الع
 

 (الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية  )
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تعد الرقابة الداخمية واحدة مف أدوات التصدي لممشكبلت المختمفة التي تعاني منيا        
المنظمات المحمّية واإلقميمّية والعالمّية، كونيا تقـو بدور المتابع والُمشرؼ عمى حسف سير 
وسبلمة العمؿ الداخمي في ىذه المؤسسات، وذلؾ بيدؼ التقميؿ إلى أكبر حد ممكف مف 
الممارسات غير األخبلقّية، ولصياغة مدونات السموؾ التي تعمؿ بمثابة بوصمة لتفادي 

عمميات االحتياؿ التي تؤدي إلى ضياع حقوؽ أطراؼ المصالح، وتعطي المصالح 
          .الشخصّية أىمّية أكبر مف مصمحة المنظمات، مما يؤثر سمبًا في طبيعة العمؿ فييا

ويشمؿ ما سبؽ كبل مف المؤسسات التي تعمؿ في المجاؿ االجتماعي واالقتصادي         
والثقافي والسياسّي والعسكري، أو تمؾ التي تنتمي إلى ميداف القطاع الخاص أو العاـ 

، ونظرا ألىمية سبلمة النظاـ الداخمي سنستعرض في ىذا المقاؿ مفيـو الرقابة (الحكومي)
 .الداخمية، وأبرز الجيات المسؤولة عف ذلؾ، وأىـ الوظائؼ التي تقـو بيا

بينما الرقابة الخارجية ىي عبارة عف الرقابة التي يتـّ ممارستيا مف ىيئات ونقابات        
وجيات خارجّية منفصمة بشكؿ تاـ عف العمؿ الحكومي وعف األنشطة التي تقـو بيا 

الدولة، وتتمّثؿ بصورة مباشرة في المجالس التشريعّية وىيئات الرقابة العمومّية والمراجع 
وىيئات التدقيؽ الخارجّية لذلؾ أصبح مف الضروري وجود نظاـ متابعة خارجي متيف مبني 

عمى أساس قوي يقـو بميّمة متابعة أداء وممارسات الدولة في ظؿ اتساع نطاؽ عمؿ 
الدوؿ والحكومات وزيادة حجـ المسؤولّيات والمياـ الواقعة عمى عاتقيا، وتقييـ مدى التزاميا 

 .بقواعد السموؾ التي تحكميا، ومدى تطبيؽ معايير الشفافية والوضوح   وغيرىا
بالنسبة لممبحث األوؿ  قمنا بدراسة : سوؼ نتطرؽ في ىذا الفصؿ لممبحثيف التالييف         

الرقابة الداخمية الممارسة عمى النفقات العمومية مف دراسة الجياز الرقابي المتدخؿ المراقب 
أما  ،(المطمب الثاني )، و تقدير الداخمية (المطمب األوؿ  )المالي والمحاسب العمومي 

 ) و مجمس المحاسبة      المبحث الثاني الرقابة الخارجية تطرقنا إلى الرقابة البرلمانية
 .(المطمب الثاني) ، و رقابة المفتشية العامة لممالية (المطمب األوؿ 
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 الرقابة الداخمية الممارسة عمى النفقات العمومية :األول المبحث
يعد نظاـ الرقابة الداخمية ذو أىمية لتحقيؽ السير السميـ والمحكـ لممؤسسات          

االقتصادية، كما أنو أألساس الذي يعتمد عميو في متابعة تنفيذ الخطط المرسومة التي 
تجسد سياستيا مف أجؿ الوصوؿ إلى أألىداؼ لتي تسعى إلى تحقيقيا فمف خبلؿ ىذا 

المبحث سنحاوؿ التطرؽ إلى أساليب الرقابة الداخمية عمى اإلنفاؽ العاـ مف خبلؿ دراسة 
) الجياز الرقابي المتدخؿ في المراقب المالي و المحاسب العمومي و كذا مندوب الحسابات

 . (المطمب الثاني )  و تقدير الرقابة الداخمية ،( المطمب األول
 رقابة المراقب المالي و المحاسب العمومي :المطمب األول

رقابة المراقب المالي   : الفرع األول 
 يقـو المراقب المالي بممارسة رقابتو عمى النفقات العامة قبؿ دخوليا مرحمة التنفيذ        

ىذه الرقابة التي يقـو بيا المراقب  بعد المصادقة عمييا مف طرؼ السمطات المختصة، و و
تحميؿ المشاكؿ الممكف حدوثيا  التي تقدميا إلى اكتشاؼ و المالي مف الرقابة السابقة و

بالرغـ مف أنيا تؤدي إلى كثرة اإلجراءات البلزمة لمقياـ  لمصالحة أو تفادييا قبؿ حدوثيا، و
بعممية النفقات مما يرتب عمييا بطء سير المرافؽ العامة إاّل أنيا بالمقابؿ تعتبرىا لمتنمية 

الرقابة ىذه  تتـ قبؿ  بأف عمميات المراجعة و في تأدية الغرض التي تيدؼ إلى تحقيقو، و
ال يجوز ألي وحدة تنفيذية االرتباط بااللتزاـ أو دفع أي مبمغ قبؿ الحصوؿ عمى  الصرؼ و

الرقابة تتـ عمى  موافقة الجية المختصة بالرقابة قبؿ الصرؼ، حيث أف عمميات المراجعة و
 .الرقابة تتـ عمى جانب النفقات فقط  عممية المراجعة و

       إف ىذا النوع مف الرقابة قائـ عمى أساس التوقيت الزمني الذي تمارس فيو عممية 
. قد سميا البعض بالرقابة الوقائية أو المانعة الرقابة مف قبؿ األجيزة المختصة و

التعريف بالمراقب المالي  : أوال 
       يعيف المراقب المالي بموجب قرار وزاري عف الوزير المكمفة بالميزانية إذف ىو 

يساعده في  شخص تابع لوزارة المالية فيو يمارس الرقابة السابقة لمنفقات التي يمتـز بيا و
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مف أىـ الصبلحيات الموكمة لممراقب المالي إضافة إلى  عممو مراقب ما بيف مساعديف و

: االختصاصات التي يسندىا لو القانوف األساسي ما يمي 

. مسؾ تعداد المستخدميف ومتابعتو حسب كؿ باب- 1

. مسؾ تسجيبلت تدويف التأشيرات أو الرفض- 2

. مسؾ محاسبة االلتزامات حسب الشروط المحددة- 3

.  تعداد المستخدميف كما يقـو بإرساؿ لموزير بصفة دورية بتطور االلتزاـ بالنفقات و- 4

           عمى سبيؿ لمعرض يقـو في نياية كؿ سنة بإرساؿ لموزير المكمؼ الميزانية و- 5

لؤلمريف بالصرؼ عمى سبيؿ اإلعبلـ تقريرا يستعرض فيو الشروط التي قاـ عمييا التنفيذ،  و

. إضافة إلى الصعوبات التي تمقاىا أثناء أداء ميامو

قرارات االلتزام بالنفقة الخاصة لتأشيرة المراقب المالي  : ثانيا 
إف الوسيمة المخولة لممراقب المالي لممارسة رقابتو ىي لمتأشيرة التي يمنحيا لؤلمر        

نجد ىنا لمعديد مف القرارات  بالصرؼ الممتـز بالنفقة بعدما يتأكد مف مطابقتيا لمقوانيف و
 :ىي الخاضعة ليذه التأشيرة و

. القرارات المتعمقة بالموظفيف كتعينيـ ودفع روايتيـ -1

النفقات التي تتصرؼ الييئات  القرارات المتعمقة بتسديد مصاريؼ التكاليؼ الممحقة و-2

. الثانية بموجب فواتير نيائية اإلدارية مباشرة و

كؿ التزاـ مدعـ بسند الطمب أو الفاتورة الشكمية ما لـ يتعدى المبمغ المحدد في قانوف - 3

. سند الطمب الصفقات العمومية التي بشرط فييا وثائؽ أخرى كالفاتورة و

التي تعد في  الجداوؿ األصمية األولية و الجداوؿ االسمية التي تعد عقد السنة المالية و-4

. التي تطرح أثناء قفؿ السنة الجداوؿ األصمية المعدلة و بداية السنة و

. النفقات المتضمنة لنفقات تسيير أو تجييز أو استثمار لقطاع ما-5
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 : العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي- 

 ىناؾ عناصر حادث 92/414 مف المرسـو التنفيذي رقـ 9       بالرجوع لنص المادة 

: عمى سبيؿ الحصر وىي خاضعة لرقابة المراقب المالي

 مف قانوف المحاسبة 23ىذا بالرجوع لممادة  و: لصفة القانونية لؤلمر بالصرؼا- 1

لعمومية نجدىا تعرؼ األمر بالصرؼ الذي ىو كؿ شخص مؤىؿ قانونا لمقياـ بالتنفيذ 

. عمميات االلتزاـ بالنفقة أو تصفية أو توجيو أمر بالدفع 

.  التنظيمات لمجاري العمؿ بيا تطابؽ االلتزاـ بالنفقة مع القوانيف و- 2

. توفير االعتماد أو المناصب المالية- 3

. التخصيص القانوني لمنفقة- 4

. مطابؽ مبمغ النفقة لمعناصر المبينة في الوثيقة المرفقة- 5

وجود التأشيرات أو اآلراء المسبقة الحاصؿ منيا السمطة اإلدارية المؤىمة لذلؾ  -6

. تقتضى رقابة النفقات الممتـز بيا بتأشيرة توضيح عمى استمارة لبللتزاـ

       أما بالنسبة لبللتزامات الغير قانونية أو التي تكوف غير مطابقة لمتنظيـ تكوف 

: موضوع رفض مؤقت أو نيائي و الرفض المؤقت يكوف في الحاالت التالية

 :حاالت الرفض المؤقت/ أ 

.  اقتراح التزاـ منسوب بمخالفات التنظيـ قابؿ لمتصحيح- 

. انعداـ أو نقصاف الوثائؽ التموثية المطموبة- 

. نسياف بياف ىاـ في الوثائؽ المرفقة- 
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: يكوف الرفض النيائي معمبل بما يمي     و

: حاالت الرفض النهائي / ب 

. عدـ مطابقة اقتراح االلتزاـ لمقوانيف والتنظيمات  -

. عدـ توفر اإلعتمادات أو المناصب المالية  -

. عدـ احتراـ األمر بالصرؼ لممبلحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت  -

. البد أف يكوف اآلمر بالصرؼ مطمعا عمى جميع األسباب التي أدت إلى الرفض- 

 : آجال إعمال الرقابة المسبقة من المراقب المالي* 

       يشرع المراقب المالي في مراجعة كؿ الوثائؽ المتعمقة بالنفقة الممتـز بيا والتي قدميا 

لؤلمر بالصرؼ في آجاؿ عشرة أياـ مف تاريخ استبلـ مصالح المراقبة المالية الستمارة 

 تطمبيا لدراسة و يمكف تمديدىا إلى أجؿ عشروف يوما في حالة تعقد الممفات و لبللتزاـ و

. مراجعة مكثفة مف المراقب المالي

المحمؿ مف المراقب المالي يترتب عنيا توقؼ سرياف         أما حالة الرفض المؤقت و

يحدد تاريخ االلتزاـ بالنفقات حسب نوعيا فإف كانت نفقات تسيير فاختتاـ  ىذه المواعيد، و

 20يمدد ىذا التاريخ إلى   ديسمبر مف السنة التي يتـ فييا و10االلتزاـ بيا يكوف يـو 

:  ديسمبر مف نفس السنة، في النفقات المتعمقة بما يمي 

. نفقات التجييز واالستثمار- 1

. النفقات التي تصرؼ بواسطة اإلدارة مباشرة- 2

. القرارات التي تتعمؽ بتسيير الحياة المينية لمموظفيف- 3

. جداوؿ أجور المستخدميف المؤقتيف والعامميف بالحساب اليومي- 4
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 سمطة التغاضي المخولة لألمر بالصرف* 

       رغـ الدور الذي يمعبو األمر بالصرؼ في رقابة النفقات الممتـز بيا إاّل أف ىناؾ 

ىي سمطة التغاضي المخولة لؤلمر بالصرؼ، حيث  حدود تحد وتنقص  مف ىذا الدور و

ىذا  إجازة ىذه النفقة، و بإمكاف ىذا األخير تجاوز حالة الرفض النيائي لبللتزاـ بالنفقة و

بموجب مقرر محمؿ يعمـ بو وزير المالية  االستثناء يكوف تحت مسؤولية لؤلمر بالصرؼ و

. ويرسؿ الممؼ الذي يكوف محؿ تقاضي نورا لموزير أو الوالي المعني

       كما يقـو األمر بالصرؼ بإرساؿ االلتزاـ بالنفقة مرفؽ بقرار التقاضي إلى المراقب 

نسخة  المالي تصد وضع تأشيرتو، كما يقـو المراقب المالي بدوره بإرساؿ الممؼ لموزير و

. أخرى لمجيات المختصة بالرقابة البعدية

حاالت ال يجوز فييا  لكف ىناؾ حدود و        لكف سمطة التقاضي ىذه ليست مطمقة و

: ىي التقاضي و

.  انعداميا أصبلأوعدـ توفر االعتماد المالية - 

. عدـ توفر صفة األمر بالصرؼ القانونية- 

. انعداـ التأشيرات المسبقة المنصوص عمييا- 

. السجبلت الثبوتية المتعمقة بااللتزاـ بالنفقة انعداـ الوثائؽ و- 

مسؤولية المراقب المالي  :  ثالثا 
إنو بالنظر لمدور الياـ لممراقب المالي مف جية والحساس ما جية أخرى إاّل أنو يقع        

مسؤوليتو عف لمتأشيرات التي  عميو حسف سير جميع لممصالح الموضوعة تحت سمطتو و
ينقؿ عف ىذه المسؤولية إلى المراقب المساعد في حدود التفويض المخصص لـ   يسمميا، و

 .ىي الرقابة المسبقة ىي نفس اختصاصات المراقب المالي ألنيا تحمؿ نفس التأشيرة و و
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غير أف ىذه المسؤولية الواقعة عمى المراقب المالي تسقط عميو في حالة الرفض        
 .إف استعمؿ اآلمر بالصرؼ حؽ التقاضي النيائي لبللتزاـ بالنفقات حتى و

مساعديو مسؤولية المحافظة عمى السر الميني عند دراسة  عمى المراقب المالي و        و

ليـ الحماية القانونية مف كؿ أشكاؿ الضغوطات سواء عند توقيعيـ بتأشيرة  أي ممؼ، و

الموافقة أو في حالة الرفض ألف ىذه الرقابة ىي ألجؿ منع المخالفات المالية  الصرؼ و

الحارس عمى تنفيذ الميزانية، فالمراقب  بحيث يعتبر المراقب المالي ىنا بمثابة المرشد و

المالي ىو الموكؿ لو بتنفيذ مدى تنفيذ لؤلمريف بالصرؼ لمميزانية مع مراقبة لمختمؼ تنفيذ 

الرقابة التي يمارسيا المراقب المالي  النفقات سواء المرحمة اإلدارية أو المرحمة المحاسبة و

عف طريؽ وضع تأشيرتو في حالو صحة المعمومات المتوفرة تعتبر إجراء بسيط لمنظاـ 

. شكمية إدارية تثبت شرعية النفقة الداخمي و

مساعديو لو مسؤولية كاممة عف سير مصالحو الموضوعة         فمذلؾ فالمراقب المالي و

. عف تأشيرتو التي يسمميا تحت سمطة و

رقابة المحاسب العمومي  : الفرع الثاني

ىذا النوع مف  إف الرقابة عمى النفقات العامة الموكمة إلى المحاسب العمومي و       

ينصب عمى المرحمة األخيرة التي تمر بيا  الرقابة يدخؿ ضمف سياسة عدـ التركيز، و

 .ىي مرحمة الدفع عممية الصرؼ و

      منح العوف لممحاسب العمومي سمطة ممارسة الرقابة عمى األمر بالصرؼ لمتحقؽ 

لمتعرؼ أكثر عمى ىذه الرقابة لمحاسب العمومي قسمنا ىذا  مف مدى شرعية النفقة و

: المبحث إلى عدة فروع ىي كاآلتي

 



  الرقابة الممارسة عمى النفقات العمومية:الفصل الثاني

 

- 37 - 

 

  التعريف بالمحاسب العمومي : أوال
يقصد بالمحاسب العمومي الشخص المعيف بمقتضى قرار وزاري لمقياـ بالمياـ        
 : التالية
. دفع النفقات تحصيؿ اإليرادات و- 

. ضماف حراسة األمواؿ أو السندات أو القيـ أو المواد المكؿ بيا وحفظيا- 

. تداوؿ األمواؿ والسندات والقيـ والممتمكات والعائدات والمواد- 

. حركة حسابات الموجودات- 

وبيذا نجد أف دور المحاسب العمومي مزدوج فيو يقـو بتنفيذ النفقات العامة ويؤدي دورا 
. رقابيا ىاما 

 يتـ تعييف المحاسبيف العمومييف مف قبؿ الوزير المكمؼ : تعيين المحاسب العمومي

: بالمالية ويخضعوف لسمطتو ويشمؿ ىذا التعييف محاسبي الدولة اآلتي بيانيـ

. العوف المحاسب المركزي لمخزينة- 

. أميف الخزينة المركزي- 

. أميف الخزينة الرئيسي- 

. أمناء الخزينة في الوالية- 

. العوف المحاسب الجامع لمموازاة الممحقة- 

. قابض الضرائب- 

. قابضي أمبلؾ الدولة- 

. قابضي الجمارؾ- 

. محافظي العقاري- 
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: يعتمد األعواف المحاسبيف في الييئات التالية   كما أف وزير المالية   و

. المجمس الشعبي الوطني- 

. مجمس األمة- 

. المجمس الدستوري- 

. مجمس المحاسبة- 

. المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري- 

 صالحيات المحاسب العمومي ومدى مسؤولية :  ثانيا

       إف مجاالت رقابة المحاسب العمومي متعددة وىي رقابة موالية لمرقابة التي يمارسيا 

. المراقب المالي عمى األمر بالصرؼ

    يمسؾ المحاسبوف الرئيسيوف في مجاؿ عمميات الخزينة حسابات حركات األمواؿ نقدا 

كانت أـ قيما في حسابات ودائع أو في حسابات جارية أو في حسابات دائنة أو مدينة، كما 

يتولى المحاسب العمومي المعيف بأعماؿ المطالبة بباقي الحسابات الذي يمكنو أف يقـو 

شخصيا بالتحصيؿ أو يسند إلى قابض الضرائب المختمفة لمقياـ بالمتابعة المعتادة في 

تعرض محاسبة العمميات الميزانية الخاصة بالدولة في مجاؿ  مجاؿ الضرائب المباشرة، و

: في مجاؿ نفقات التسيير ما يمي  اإليرادات و

 :   في مجال اإليرادات/ أ 

. التكفؿ بأوامر تحصيؿ اإليرادات- 

. التحصيؿ المنجز- 

 .البواقي المطموبة تحصيميا- 
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 :في مجال النفقات التسيير/ ب 

. االعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب األبواب- 

. األوامر بالصرؼ أو الحوالة المقبولة لئلنفاؽ- 

. الرصيد المتاح- 

 :في مجال نفقات التجهيز واالستثمار / ج 

. البرامج المأثور بيا وتعديبلتيا المتعاقبة- 

. االلتزامات بالدفع حسب العمميات- 

. االعتمادات المفتوحة أو المقرضة حسب األبواب- 

. األوامر بالصرؼ أو الحوالة المقبولة لئلنفاؽ- 

 : مسؤولية المحاسب العمومي* 

       المحاسب العمومي يتمتع بمسؤولية شخصية ومالية عمى العمميات الموكمة لو، كما 

يمكف أف يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينو وبيف األشخاص الموضوعيف تحت أوامره، تطبؽ 

مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية عمى جميع عمميات القسـ الذي يديره وتكوف 

المسؤولية المالية قائمة عندما يثبت نقص في األمواؿ أو القيـ وال يكوف مسئوال شخصيا 

وماليا عف األخطاء المرتكبة بشأف وعاء الحقوؽ والمرتكبة أثناء تصفية الحقوؽ التي يتولى 

تحصيميا، ويكوف مسئوال مسؤولية شخصية ومالية عف مسؾ المحاسبة والمحافظة عمى 

سندات اإلثبات ووثائؽ المحاسبة وال يمكف أف تقحـ المسؤولية الشخصية والمالية إال مف 

. طرؼ الوزير المالية أو مجمس المحاسبة
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       وفي حالة إذا امتثؿ المحاسب العمومي لتسخير تبرئ ذمتو مف المسؤولية الشخصية 

الكيفيات المحددة قانونا في حيف يمكف  عميو أف يرسؿ تقريرا حسب الشروط و المالية و و

: لو أف يرفض االمتثاؿ لمتسخير إذا كاف الرفض معمبل بما يمي 

الوالية  عدـ توفر اإلعتمادات المالية ما عاد بالنسبة لمدولة أما فيما يخص البمدية و -

      . يجب التأكد مف وجود النفقات- 

. عدـ التوفر أمواؿ الخزينة -

. انعداـ إثبات أداء الخدمة -

. إلبرائياطابع النفقة الغير  -

انعداـ تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤىمة إذا كاف منصوص  -

. عميو في التنظيـ المعموؿ بو

       ويتعيف عمى المحاسب العمومي أف يقـو بتغطية بأموالو الخاصة أي عجز مالي في 

الصندوؽ وكؿ نقص حسابي مستحؽ يتحممو، كما يمكف لمخزينة العمومية عند االقتضاء 

وفقا لمشروط المحددة عف طريؽ التنظيـ أف تغطيو تسبيقات مف األمواؿ البلزمة لتغطية 

. العجز المالي أو نقص الحسابات المستحؽ

 المتعمؽ 1990 ديسمبر 04 المؤرخ في 32-90 مف قانوف 69       وتضيؼ المادة 

بتنظيـ محاسب المحاسبة وسيرة أف المحاسبيف العمومييف الذيف يتخذ في حقيـ قرار 

وجودىـ في وضعية مديف ميما كاف شكمو أف يدفعوا مبمغ العجز المستحؽ لفائدة الخزينة 

العمومية ضمف اآلجاؿ المحددة في قرار النظر في النقص الحسابي، ويترتب عف ىذا 

. النقص فوائد تحسب عمى أساسا النسبة القانونية ابتدءا مف تاريخ تبميغو
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       نستنتج مف ىذا أف مسؤولية المحاسب العمومي تتقرر عندما يحدث عجز في 

. األمواؿ العمومية سواء تعمؽ األمر بتحصيؿ اإليرادات أو تسديد النفقات

       ويتعيف عمى المحاسب العمومي عند األخذ لمسؤوليتو المالية أف يسدد وجوبا مف 

أموالو الخاصة مبمغ يساوي البواقي الحسابية المكمؼ بيا حيث ينتج لمباقي غما عف عجز 

في حسابات الصندوؽ أو عف إيراد غير محصؿ أو نفقة مدفوعة خطأ أو عف ضياع ممؾ 

. مف األمبلؾ في حالة ما إذا كاف المحاسب يمسؾ حسابات عينية

      تكمف المسؤولية الشخصية والحالية لممحاسب العمومي عف كؿ تصرفاتو خاصة إذا 

: تعمؽ األمر بػ 

. تسديد لمنفقات العمومية في ظروؼ غير شرعية- 

. حراسة وحفظو ألرصدة وقيـ الييئات العمومية- 

. تحريؾ لؤلرصدة والقيـ والحركات الحسابية- 

. محافظة عمى الوثائؽ والمستندات المثبت لمعمميات المحاسبة- 

. قيامو بميمة المحاسب لممنصب الذي يشغمو- 

كما يمكف لممحاسب العمومي أف يتحصؿ عمى إعفاء جزئي مف مسؤوليتو وفقا ألحكاـ - 

 حيث يرسؿ طمب اإلعفاء الجزئي مف المسؤولية إلى مجمس 32-90 مف قانوف 68المادة 

المحاسبة وفي حالة عدـ تقديـ طمب اإلعفاء الجزئي مف المسؤولية أو رفض طمبو كميا أو 

. 1جزئيا يمكف أف يطمب مف الوزير المالية إجراءا رجائي مف المبالغ المتروكة عمى عاتقو

حيث يمنح الوزير الماؿ بعد موافقتو لئلجراء ألرجائي وبعد استثارة لجنة المنازعات التي يتـ 

تشكيميا وسيرىا بقرار مف وزير المالية إذا كاف يفوؽ مبمغ اإلجراء لحساب واحد أو ديف 

                                                 
1
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دج وتتحمؿ ميزانية الييئة المعنية المبالغ موضوع اإلعفاء الممنوحة أو  1000واحد يقدر بػ 

ويحؽ لممحاسب العمومي الذي غطى بأموالو الخاصة مبمغ العجز في . اإلجراء ألرجائي

ذا تعذر القياـ بتحصيؿ المبالغ  الحساب أف يتابع بصفتو الخاصة تحصمو المبمغ المطابؽ وا 

المتبقية بسبب إعسار لممحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأميف أو ألي سبب 

آخر مف أسباب عدـ قابمية التحصيؿ فإنو يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب 

. 2الشروط نفسيا التي يصدر بيا الجداوؿ التنفيذية

 يعتبر العمؿ الرقابي الذي يجربو :األمر بالتسخير كحد لرقابة المحاسب العمومي* 

المحاسب العمومي بالغ األىمية فيو يعمؿ عمى التأكد مف شرعية األمر بالصرؼ ومدى 

مطابقتو لمقوانيف والتنظيمات المعموؿ بيا فإف رأى فييا مخالفة ليا رفض قبوؿ الصرؼ 

لتمؾ النفقة إاّل أف القانوف في مثؿ ىذه الحاالت قد خوؿ لؤلمر بالصرؼ كونو الساىر عمى 

السير الحسف والمضطرد لممرافؽ العامة وتمبية لممصمحة العامة خولو وسيمة أخرى تمكنو 

مف تمرير األمر بالصرؼ رغـ رفض المحاسب العمومي وىذا ما يعرؼ بالتسخير 

.  مف قانوف المحاسبة العمومية47المكتوب، وىذا ما أكدتو المادة 

       وبالتالي إذا امتثؿ المحاسب العمومي ألمر التسخير ىذا فستبرئ ذمتو مف أي 

. مسؤولية شخصية أو مالية

ف كاف ىناؾ أمر بالتسخير فتبقى لممحاسب العمومي سمطة        والمبلحظ أنو حتى وا 

رفض صرؼ النفقة ورفض االمتثاؿ لؤلمر بالصرؼ ولكف عميو أف يبرر ىذا الرفض بأحد 

: األسباب التالية 

 

                                                 
2
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. عدـ توفر االعتماد المالي المخصص لمنفقة الممتـز بيا- 

. عدـ توفر أمواؿ لمخزينة لسداد ىذه النفقات- 

. انعداـ إثبات الخدمة الممتـز بيا مف ىذا المكمؼ المستحؽ لمنفقة- 

انعداـ التأشيرة الخاصة بمراقبة النفقات التي تكوف مف جية مختصة كالمراقب المالي - 

. ولجنة الصفقات

.  طابع النفقة غير إبرائي- 

 نتائج الرقابة الممارسة من طرف المحاسب العمومي عمى النفقات العامة : ثالثا

       إف لممحاسب العمومي صبلحية الرقابة مف الناحية الخارجية إذ يطمب ممؼ النفقة 

بالتالي فإذا تأكد مف شرعية  المقدمة إليو، و لو الحؽ في التحقؽ مف مدى شرعيتيا، و

النفقة العمومية بعد قيامو بالتحقيقات يقـو بوضع التأشيرة القابمة لمدفع، مما يسمح بتسميـ 

مبمغ النفقة إلى الدائف المعني، إضافة إلى إمكانية رفض القياـ بالتسديد إذا ما تبيف لو أثناء 

القياـ بالتحقيؽ أف ىناؾ خطأ يمس شرعية النفقة، فعميو أف يوقؼ عممية التسديد أو الدفع 

يقـو بإعبلـ األمر بالصرؼ عف طريؽ مذكرة خطية يحدد فييا أسباب الرفض لكي  و

ففي حالة رفض األمر بالصرؼ تسوية المبلحظات المشار . يجري عمييا التسويات البلزمة

إلييا في المذكرة يرفض المحاسب العمومي بوضع التأشيرة بصفة نيائية إاّل أف سمطة 

. المحاسب العمومي ليست مطمقة

تقدير الرقابة الداخمية  : المطمب الثاني
   إف الرقابة الداخمية لمنفقات العامة تيدؼ أساسا لمحيمولة دوف التجاوزات المالية        

ارتأيت في ىذا المطمب إلى التطرؽ إلى تقعير ىذه الرقابة أي رقابة المراقب المالي  و

: والمحاسب العمومي وسنتناوليا فيما يمي 
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تقدير رقابة المراقب المالي  : الفرع األول

الشؾ في أف رقابة المراقب المالي تيدؼ إلى الحيمولة دوف التجاوزات المالية بكؿ        

التنظيمات الساري  التي مدى تطابؽ العمميات الواردة عمى النفقات مع القوانيف و أنواعيا و

ألجؿ ىذا اعتبرت ىذه الرقابة رقابة وقائية تمكف مف استكشاؼ الخطأ قبؿ أو  بيا العمؿ و

تداركو في الحيف كما تعمؿ ىذه الرقابة عمى  السعي مباشرة إلى تطبيقو و فور وقوعو و

لفت انتباه األمر بالصرؼ في حاؿ خطئو عف حسف أو سوء نية أو حتى حاؿ تعييف 

 و التخصيص القانوني لمنفقات كأف يقحـ وثيقة التزاـ خاصة باقتناء أدوات تجييزية معينة

 .بعد التأشير عمييا مف المراقب المالي يغير ىذا التخصيص فيقتني غير ما أشر عميو

المبلحظ عمى رقابة المراقب المالي أنيا في الغالب تقتصر عمى الجانب الشكمي  و       

لمنفقة دوف أف تتعداه إلى رقابة المبلئمة التي تقمص العمميات المالية منذ بدئيا إلى حيف 

انتيائيا كما يعتبر حؽ التغاضي الممنوع لؤلمر بالصرؼ مف بيف الجحود التي تصدمو 

تجدر اإلشارة إلى أف ىذه الرقابة ىي رقابة  فعالية الرقابة التي يقـو بيا المراقب المالي و

بيذه تعد أف  إنفاؽ ال تحصيؿ، أي تخص عمميات اإلنفاؽ العاـ دوف اإليرادات العامة و

التي تساير كؿ مراحؿ اإلنفاؽ ىي التي تؤدي ثمار تمؾ النفقة  الرقابة اآلتية المستمرة و

االختبلسات المالية كما تـ تبيانو في رقابة  ىي التي تحوؿ دوف التجاوزات و الممتـز بيا و

 . المحاسب العمومي 

 

 

 

  تقدير رقابة المحاسب العمومي: الفرع الثاني



  الرقابة الممارسة عمى النفقات العمومية:الفصل الثاني

 

- 45 - 

 

       إف رقابة المحاسب العمومي تتمثؿ في التدقيؽ السابؽ بحيث يعمؽ الصرؼ عمى 

بأنو مثبل ال  الموافقة أو عدميا إال بعد التأكد مف أنو لـ يرتكب أية تجاوزات أو مخالفات و

تتصؼ ىذه الرقابة بنوع مف  و. 3يتعدى االمتدادات المالية المخصصة لو في الميزانية

السرعة اإليجابية عمى التصرؼ المالي قبؿ أو وقت تنفيذه فيجيزه أو يمنعو، مما  الفعالية و

يبقيو ضمف دائرة بعيدا عف كؿ مبالغة أو  يحصر اإلنفاؽ الحكومي في إطار المشروعية و

. تياوف ثقافي

فعاال في مجاؿ الرقابة عمى النفقات ألنو يقـو         فمممحاسب العمومي دورا بيف و

بالصرؼ الفعمي أي القياـ بعممية الصرؼ والدفع لمبمغ النفقة أي تسميـ الديف المترتب في 

بالتالي تكوف اإلدارة قد قامت  ذمة اإلدارة أو الحكومة إلى صاحبة الدائف المستحؽ لو و

. بالوفاء الديف المترتب في ذمتيا ومف ثـ أخمت مسؤوليتيا المالية تجاه الدائف

المحقؽ في آف واحد، فيجب عميو         المحاسب العمومي إذف يتصؼ بصفة الدافع و

بالتالي يتحمؿ  أف يحقؽ في صحة مشروعية النفقة أي الديف قبؿ أف يسممو إلى صاحبو و

. مسؤولية خاصة إذا وجد عيبا شكميا أو قانونيا في المستند المالي الذي قاـ بصرفو

المحاسب العمومي ألف الذيف يوجيوف  لذلؾ يجب الفصؿ بيف األمر بالصرؼ و        و

إنما يتكفؿ بذلؾ موظفيف عمومييف منفصميف عف  أوامر التنفيذ لسواىـ، الذيف ينجزونيا و

. 4القرار المالي أصحاب األمر و

توزيع المياـ بيف مرحمتيف ىامتيف األولى إدارية تتمثؿ في         فالمبدأ يسمح باقتساـ و

التصفية لؤلمر بالصرؼ أما الثانية فتختص بتحريؾ األرصدة المالية  االلتزاـ بالنفقة و

. بفحص اإليرادات أو دفع النفقات
                                                 

3
 .333انًبنٛخ انؼبيخ ٔانزشغٚغ انؼغٚجٙ صاع انجٛبعق ص : غبػ٘ ػُبٚخ  – 

4
 .يذبػغاد أنمٛذ ػهٗ ؽهجخ يؼٓض انًبنٛخ ثبنمهٛؼخ :  ٚـبػض ػهٙ  
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       فرقابة المحاسب العمومي رقابة مشروعية، فيعد مشروعا كؿ ما يتـ تنفيذه طبقا 

ينجر عف ىذا كمو عدـ جواز أف يكوف المحاسب العمومي خاضعا  لمتشريع المعموؿ بو، و

إف كاف الواقع أف يكوف المحاسب العمومي تحت سمطة  لسمطة األمر بالصرؼ الوظيفية و

 بيف رئيس البمدية و أميف الخزينة الوالئية و األمر بالصرؼ إداريا كالعبلقة بيف الوالي و

ليذا منع القانوف   و     غيرىا كذا بيف مدير الييئة العمومية والمقتصد و القابض البمدي و

 .5كاف ذلؾ مف اختصاص الوزير المكمؼ بالمالية األمر بالصرؼ مف تعييف محاسب و

المحاسبين العموميين   التنافي بين وظيفتي اآلمرين بالصرف و : الفرع الثالث

إف وظيفة اآلمر بالصرؼ تتنافى مع وظيفة المحاسب العمومي ىذا ما تنص عميو        

 المتعمؽ بالمحاسبة العمومية، كما 90 أوت 15 المؤرخ في 90/21 مف قانوف 55المادة 

ال يحؽ ألزواج اآلمريف بالصرؼ بأي حاؿ مف  " مف نفس القانوف 56نصت المادة 

 مف نفس 57تضيؼ المادة  و"  .األحواؿ أف يكونوا محاسبيف عمومييف معيني لدييـ

 عمى المحاسبيف العمومييف 55ال يحتاج بالتنافي المذكور في المادة  "القانوف عمى أنو

 ."بالوكالة المالية عندما يقوموف بتحصيؿ بعض اإليرادات الواقعة عمى عاتقيـ

المحاسبيف العمومييف تكمف في  تطبيقات قاعدة الفصؿ بيف اآلمريف بالصرؼ و و       

تقسيـ المياـ مف أجؿ تسييؿ عممية الرقابة، فما ىو مذكور سابؽ فإف تنفيذ النفقات 

اإليرادات يكوف عمى مرحمتيف المرحمة اإلدارية والمرحمة المحاسبية فالمرحمة  العمومية و

اإلدارية تكوف مف اختصاص اآلمر بالصرؼ أما المرحمة المحاسبية تكوف مف اختصاص 

مجمس  المحاسب العمومي، فتقسـ العمؿ مف أجؿ ممارسة الرقابة بيف المحاسب العمومي و

المحاسبة ببسطيا لمتوصؿ إلى اكتشاؼ المخالفات المرتكبة أثناء تنفيذ الميزانية باإلضافة 

                                                 
5
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إلى منع التزوير فيشكؿ كؿ واحد مف األعواف المكمفيف بتنفيذ العمميات المالية مراقب 

لآلخر كما أف المحاسبيف العمومييف يخضعوف إلى سمطة متميزة عف تمؾ التي يخضع ليا 

اآلمروف بالصرؼ حيث ال يكوف لآلمر بالصرؼ أي إشراؼ إداري عمى المحاسب 

العمومي إاّل أف االستثناءات الواردة عمى مبدأ الفصؿ بيف الوظيفتيف تكاد تكوف منعدمة، إذ 

يمكف ألحدىما في حاالت خاصة القياـ بعممية التنفيذ كتسديد النفقات مف المحاسب 

العمومي دوف أمر بصرؼ مسبؽ كؿ مرة، كما يحؽ لآلمر بالصرؼ القياـ بعممية التسديد 

 .دوف حاجة إلى المحاسب العمومي

 ومية عمى النفقات العمالممارسة الرقابة الخارجية : المبحث الثاني

ىي رقابة تمارسيا أجيزة مستقمة مما يكسبيا طابعا رقابيا فعبل عمى وأثناء تنفيذ         و

الضغوطات الخارجية مما  سمو ىذه الرقابة في بعدىا عف المؤثرات و بنود الميزانية و

 حزما وحسما و عدال و أكثر نزاىة و موظفييا طابعا أكثر استقبللية و يكسب أجيزتيا و

مف ثـ عمى تصرفاتيـ  إنصافا عند قياميا بأعماؿ الرقابة عمى أجيزة وموظفي الدولة و

. االنفاقية أثناء تنفيذىـ لبنود الميزانية اإلرادية و نفقاتيـ العامة و المالية و

طبقا لذلؾ فالرقابة         إف الرقابة الخارجية المستقمة أكثر جدية عف الرقابة الداخمية و

إلى ىيئة إدارية مع  الخارجية في الجزائر تستند إلى ىيئة قضائية ىي مجمس المحاسبة و

. إلى ىيئة سياسية ىي البرلماف المفتشية العامة لممالية و

       فمجمس المحاسبة بصفتو ىيئة قضائية مستقمة ال يخضع إلشراؼ السمطة التنفيذية 

الرسمية مما يكسبو طابعا رقابيا فعاال فإف ميمة الرقابة القضائية تنحصر في رقابة تنفيذ  و

التأكد مف أف عمميات النفقات قد تمت عمى النحو الصادر عف إجازة السمطة  الميزانية و

طبقا لمقواعد المالية في الدولة، أما رقابة المفتشية العامة لممالية فيي رقابة  التشريعية و
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ذلؾ بيدؼ التأكد عمى حسب سير  إدارية بيدؼ التأكد مف حسف سير اإلدارة المالية و

  و   مدى مطابقات قرارات العرؼ لمتشريعات العمؿ بيا طبقا لما جاء بو القانوف، و

. القواعد المالية

       أما الرقابة البرلمانية ىي رقابة سياسية فمف الطبيعي أف تتاح لمبرلماف فرصة رقابة 

تنفيذ الميزانية التي سبؽ أف اعتمدىا كي يتأكد مف سبلمة تنفيذىا عمى النحو الصادرة بو 

ىي األىـ أوال  تكوف رقابة البرلماف عمى تنفيذ الميزانية معاصرة ليذا التنفيذ و إجازتو ليا و

. حقو لو

 الرقابة البرلمانية و مجمس المحاسبة :المطمب األول

:  قسمنا ىذا المطمب إلى الفرعيف التالييف       

الرقابة البرلمانية : الفرع األول

         تحتؿ الرقابة البرلمانية مكانة اليامة نظرا لما تتوفر عميو مف آليات لمرقابة السابقة

، فالرقابة السابقة تكوف أثناء التصويت عمى قانوف المالية 6البلحقة المعاصرة و و

عف طريؽ لجاف  األسئمة الموجية لمحكومة و المعاصرة عف طريؽ االستجواب و و

بياف السياسة  ممتمس الرقابة و البلحقة عف طريؽ قانوف ضبط الميزانية و التحقيؽ، و

 160المادة   و159قد أقر الدستور ىذه الرقابة في العديد مف المواد منيا المادة  العامة، و

. 7منو
                                                 

6
 10 ٚزؼهك ثًًبعؿخ ٔظٛفخ انغلبثخ يٍ لجم انًجهؾ انشؼجٙ انٕؽُٙ ػضص1980 يبعؽ 01 انًؤعر فٙ 80/04 لبٌَٕ على  

7
 "رؼطهغ انًجبنؾ انًُزشجخ ثٕظٛفخ انغلبثخ فٙ يضنٕنٓب انشؼجٙ "159 رُض انًبصح  

رمضو انذكٕيخ نكم غغفخ يٍ انجغنًبٌ ػغػب ػٍ اؿزؼًبل االػزًبصاد انًبنٛخ انزٙ ألغرٓب نكم ؿُخ يبنٛخ، رشززى انـُخ "  ػهٗ 160رُض انًبصح 

ٔانًالدع أٌ أٔنٗ ". انًبنٛخ فًٛب ٚشض انجغنًبٌ انزظٕٚذ ػهٗ لبٌَٕ ٚزؼًٍ رـٕٚخ يٛؼاَٛخ انـُخ انًبنٛخ انًؼُٛخ يٍ لجم كم غغفخ يٍ انجغنًبٌ

يغادم رذؼٛغ لبٌَٕ انًبنٛخ نهـُخ رجضأ يٍ انـهطخ انزُفٛظٚخ إط رجضأ ػهٗ يـزٕٖ انٕػاعح فزمٕو كم ٔدضح ٔػاعٚخ ثزمضٚغ ادزٛبجبرٓب نهـُخ انًمجهخ صى 

رغفغ رمضٚغاد كم انٕػاعاد نضٖ ٔػٚغ انًبنٛخ انظ٘ ٚجًغ ْظِ انًشبعٚغ ٔٚؼٛف نٓب يٛؼاَٛخ ٔػاعرّ نٛزى دم كم إشكبالد رذضٚض انـمف انًبنٙ 

نكم ٔػاعح فٙ اجزًبع يجهؾ انذكٕيخ ٔأسٛغ ثبجزًبع يجهؾ انٕػعاء ثغئبؿخ عئٛؾ انجًٕٓعٚخ ٚزى رذؼٛغ انًشغٔع انُٓبئٙ نمبٌَٕ انًبنٛخ ٔٚزى 

انجش فٙ رذضٚض انُفمبد انًشزغكخ ٔٚؼى إنٗ طنك انذـبثبد انشبطخ نهشؼُٚخ انزٙ ٚزى رذؼٛغْب فٙ يضٚغٚخ انشؼُٚخ ٔٚؼبف إنٛٓب انًٛؼاُٚخ انًهذمخ 

يٍ يٛؼاَٛخ انجغٚض ٔانًٕاطالد ٔثؼض أٌ رؼغع يشبعٚغ انمٕاٍَٛ ػهٗ يجهؾ انٕػاعء ٚزى إٚضاػٓب يٍ لجم عئٛؾ انذكٕيخ نضٖ انًجهؾ انشؼجٙ 

 انٕؽُٙ نهزظٕٚذ ٔانًظبصلخ ػهٛٓب



  الرقابة الممارسة عمى النفقات العمومية:الفصل الثاني

 

- 49 - 

 

 : (أثناء التصويت عمى قانوف المالية) الرقابة السابقة:  أوال 

 لـ .8مجمس األمة        لمبلحظ أف كبل النظاميف الداخمييف لممجمس الشعبي الوطني و

ال لمتصويت عمى قانوف المالية لمسنة، غير أننا نجد القانوف العضوي  يتطرقا ليذه الرقابة و

 قد نص 9بيف الحكومة العبلقة الوظيفية بينيما و  المتعمؽ بتنظيـ الغرفتيف و99/02رقـ 

 يوما مف 75يصادؽ البرلماف عمى مشروع قانوف المالية في مدة أقصاىا  "44في مادتو 

بصوت المجمس الشعبي الوطني   مف الدستور و120تاريخ إيداعو طبقا ألحكاـ المادة 

يصادؽ   يوما ابتداء مف تاريخ إيداعو و47عمى مشروع قانوف المالية في مدة أقصاىا 

في حالة الخبلؼ   يوما، و20مجمس األمة عمى النص المصوت عميو خبلؿ أجؿ أقصاه 

في حالة عدـ   أياـ لمبث في شأنو و08بيف الغرفتيف يتاح لمجنة المتساوية األعضاء أجؿ 

المصادقة ألي سبب كاف خبلؿ األجؿ المحدد يصدر رئيس الجميورية مشروع قانوف 

مف كؿ ىذا وبعد أف يودع قانوف المالية " المالية الذي قدمتو الحكومة بأمر لو قوة القانوف

 الميزانية لتي تتولى دراستو و لمسنة بمكتب المجمس الشعبي يحاؿ عمى لجنة المالية و

. 10مناقشتو

 : الدور الرقابي لمجنة المالية والميزانية عمى مستوى المجمس الشعبي الوطني/ أ 

 مف 19       يتشكؿ المجمس الشعبي الوطني مف عدة لجاف متخصصة حسب المادة 

الميزانية  المتخصصة نجد لجنة المالية و مف بيف ىذه المجاف الدائمة و نظامو الداخمي و

. بالقانوف العضوي المتعمؽ بقوانيف المالية المختصة بالمسائؿ المتعمقة بالميزانية و

                                                 
8
 46 ػضص 2000 جٕٚهٛخ 30 انُظبو انضاسهٙ نهًجهؾ انشؼجٙ انٕؽُٙ انظبصع فٙ  

9
 ٚذضص رُظٛى انًجهؾ انشؼجٙ انٕؽُٙ ٔيجهؾ األيخ ٔػًهًٓب ٔكظا انؼاللبد 1999 يبعؽ 08 انًؤعر فٙ 99/02 انمبٌَٕ انؼؼٕ٘ على  

 .انٕظٛفٛخ ثًُٛٓب ٔثٍٛ انذكٕيخ
10

   يٍ انُظبو انضاسهٙ نهًجهؾ انشؼجٙ انٕؽ34ُٙ انًبصح  
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   عضوا50 إلى 30، حيث تتشكؿ مف 11تعتبر ىذه المجنة أكبر المجاف عضوية        و

اىتماـ  ليذه المجنة مكانتيا البارزة عمى مستوى الحكومة ذلؾ ألنيا تحظى بعناية و و

: العممي فيي عمى األخص في المجاؿ القانوني و خاص و

تجتمع حتى خارج الدورات العادية لممجمس  في الجانب القانوني تتمتع بالصفة الدائمة و/ 1

: دراسة مشروع قانوف المالية كما أنيا  ليا أولوية فحص و و

تمثؿ الطرؼ المقابؿ لمحكومة في عممية التفاوض مع وزير المالية عند تحضير - 

. الميزانية

فائدة التعديبلت   تنظر في مدى نجاعة و فييتكاد تحتكر حؽ التعديبلت عمى القوانيف- 

النواب عمى حد سواء، كما أنيا ىي التي تتولى طبع تقرير  المقترحة مف الحكومة و

. توزيعو عمى النواب إلعطاء رأييـ فيو المشروع التمييدي لقانوف المالية و

جانب  الضريبي و أما في الجانب العممي فالمجنة مختصة في المجاليف المالي و/ 2

المالية مما يجعميا تتحكـ بسيولة في المعطيات  كؿ ما لو صمة باالقتصاد و القروض و

. الضريبية المالية و

في مجاؿ التدخبلت فممجنة حؽ االستماع ألعضاء الحكومة كما أف ليا حؽ االستعانة / 3

. 12المختصيف بغرض الحصوؿ عمى معمومات تساعدىا في أداء ميمتيا الخبراء و

يتوج عمؿ ىذه المجنة بتقديـ تقرير إلى المجمس الشعبي الوطني مف قبؿ مقررىا         و

الظاىر أف العمؿ التشريعي في المجاؿ المالي يكاد ينحصر في عمؿ ىذه  أو أحد نوابو، و

                                                 
11

  يٍ انُظبو انضاسهٙ نهًجهؾ انشؼجٙ انٕؽ43ُٙ انًبصح  
12

  يٍ انُظبو انضاسهٙ نهًجهؾ انشؼجٙ انٕؽ43ُٙ انًبصح  
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، 13المجنة خاصة أماـ الحضور الضعيؼ لمنواب مقابؿ حضور الطرؼ القوي أي الحكومة

. ىذا ما قد يؤثر عمى ىذه المجنة في تأدية مياميا و

 : الميزانية المناقشة العامة لمشروع قانون المالية و/ ب

، فيعطي الكممة لمقرر لجنة 14       يقـو رئيس المجمس الشعبي الوطني بافتتاح المناقشة

الميزانية لقراءة التقرير الخاص بمشروع قانوف الميزانية مبينا سياسة الحكومة  المالية و

 المالية واألسباب التي حممتيا عمى وضع مشروع قانوف المالية وفؽ اإلستراتيجية المبرزة و

ىنا يقـو  تحميبلتيا، و أىـ مبلحظاتيا و المخطط السنوي و كذلؾ مشروع ميزانية التسيير و

ىذا ما  و رئيس المجمس الشعبي الوطني بتحديد ما إذا كانت المناقشة عامة أو مادة بمادة،

، ثـ يشرع في مناقشة القانوف 99/02 مف القانوف العضوي 32تـ النص عميو في المادة 

إلى مقرر  و باالستماع إلى ممثؿ الحكومة ممثبل في وزير المالية أو الوزير المنتدب لممالية

تعتبر التعديبلت  ، و15المجنة المختصة ثـ إلى المتدخميف حسب ترتيب تسجيميـ المسبؽ

واحدة مف بيف أىـ الصبلحيات التي تتمتع بيا السمطة التشريعية ممثمة بنوابيا حيث أف 

التعديؿ في حد ذاتو يعد إجراء جديدا يضاؼ إلى مشروع قانوف المالية، غير أنو اشترط 

لتحقيؽ ذلؾ أف ال ينصب مضموف طمب التعديؿ عمى الزيادة في النفقات العامة أو 

تخفيض اإليرادات العامة إال إذا كاف ذلؾ مستندا عمى تدابير مف شأنيا الزيادة في إيرادات 

.    16الدولة أو توفير مبالغ مالية لتغطية زيادة النفقات المقترحة

                                                 
13

 .33 ص 2003 سهٕفٙ سضٚجخ، انغلبثخ انجغنًبَٛخ ػهٗ أػًبل انذكٕيخ، ثذش يبجـزٛغ كهٛخ انذمٕق ثٍ ػكٌُٕ  
14

  يٍ انُظبو انضاسهٙ نهًجهؾ انشؼجٙ انٕؽ59ُٙ انًبصح  
15

  يٍ انُظبو انضاسهٙ نهًجهؾ انشؼجٙ انٕؽ60ُٙ انًبصح  
16

ال ٚمجم الزغاح أ٘ لبٌَٕ يؼًَّٕ أٔ َزٛجزّ رشفٛغ انًٕاعص انؼبيخ أٔ ػٚبصح انُفمبد انؼبيخ  "1996 يٍ صؿزٕع 121 ْٔظا يب أكضِ َض انًبصح  

إال إطا كبٌ يغفٕلب ثزضاثٛغ رـزٓضف انؼٚبصح فٙ إٚغاصاد انضٔنخ أٔ رٕفٛغ يجبنغ يبنٛخ فظم آسغ يٍ انُفمبد انؼبيخ رـبٔ٘ ػهٗ األلم انًجبنغ انًمزغح 

 "إَفبلٓب
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مف ىنا تعد المبادرة باقتراح التعديبلت عمى مشاريع القوانيف إف تـ األخذ بيا عمى         و

غاية مف األىمية ذلؾ ألنيا تمثؿ السند الذي يرجى مف ورائو تطوير أحكاـ القوانيف بصفة 

. الميزانية بصفة خاصة قوانيف المالية و عامة و

  التصويت عمى مشروع قانون المالية والميزانية/ ج

       تتميز الجمسة العمنية المخصصة لمتصويت عمى مشروع قانوف المالية الميزانية 

المتضمف المعطيات الخاصة  الميزانية و بدراسة التقرير العاـ المقدـ مف لجنة المالية و

. المالي السائد في الببلد بتحميؿ الوضع االقتصادي و

في حالة بموغ  يشترط لضماف صحة التصويت حضور أغمبية األعضاء و        و

بمقتضى نص المادة  يؤجؿ االقتراع النعقاد الجمسة التالية، و النصاب قد ترفع الجمسة و

 مف النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني فإنو يصوت باالقتراع السري أو باالقتراع 59

، بعد كؿ ىذا يقـو رئيس المجمس الشعبي االسميالعاـ برفع اليد أو باالقتراع العاـ 

 و  أياـ،10، بإرساؿ النص المصوت عميو إلى رئيس مجمس األمة في غضوف 17الوطني

 بدراسة 18المالية يشعر رئيس الحكومة بيذا اإلرساؿ حيث تقـو لجنة الشؤوف االقتصادية و

مشروع قانوف المالية المعروض عمييا مف طرؼ مكتب مجمس األمة حيث تستمع في إطار 

يمكف لمجنة الشؤوف  إلى أعضاء الحكومة، و جدوؿ أعماليا إلى الوزير المكمؼ بالميزانية و

تخصصو قد يفيد المجنة في  المالية أف تستدعي أي شخص بحكـ خبرتو و االقتصادية و

يتـ طبعو  ممارسة مياميا، لتقـو المجنة بإعداد التقرير التمييدي لمشروع قانوف المالية و

تباشر المناقشة في مجمس األمة مف خبلؿ االستماع  وتوزيعو عمى أعضاء مجمس األمة و

                                                 
17

  يٍ انُظبو انضاسهٙ نًجهؾ انشؼجٙ انٕؽ63ُٙ انًبصح  
18

 ػؼٕا ْٔٙ رشزض ثبنًـبئم انًزؼهمخ ثبنُظبو ٔاإلطالح 19 ػؼٕا إنٗ 15 انضائًخ ْٔٙ أكجغ انهجبٌ إط رزكٌٕ يٍ 09 ٔرؼض يٍ انهجبٌ  

 يٍ 36االلزظبص٘ َٔظبو انًُبفـخ ٔاألؿؼبع ٔاإلَزبط ٔثبنًـبئم انًزؼهمخ ثبنًٛؼاَٛخ ٔانُظبيٍٛ انججبئٙ ٔانجًغكٙ ْٔظا يب َظذ ػهّٛ انًبصح 

 انُظبو انضاسهٙ نًجهؾ األيخ
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إلى ممثؿ الحكومة ثـ إلى مقرر المجنة المختصة ثـ إلى المتدخميف حسب تسجيميـ 

. 19المسبؽ

 مف النظاـ الداخمي لمجمس األمة فإنو يناقش النص الذي 64استنادا لنص المادة         و

 يوما عف 20يصادؽ عميو خبلؿ أجؿ أقصاه  صوت عميو المجمس الشعبي الوطني، و

 وفقا االسميطريؽ االقتراع السري أو االقتراع العاـ برفع األيدي أو باالقتراع العاـ 

. لئلجراءات المحددة في النظاـ الداخمي

كآخر إجراء، يقـو رئيس مجمس األمة بإرساؿ النص النيائي الذي صادؽ عميو         و

يشعر رئيس المجمس الشعبي   أياـ و10مجمس األمة إلى رئيس الجميورية في غضوف 

. رئيس الحكومة بذلؾ الوطني و

ولكف المبلحظ ىو أنو قد يحدث خبلؼ بيف الغرفتيف، فينا يفصؿ الخبلؼ بإنشاء        

 سابؽ 99/02 مف قانوف 44 أياـ حسب نص المادة 08لجنة متساوية األعضاء خبلؿ 

. الذكر

  الرقابة البرلمانية اآلنية: ثانيا 

المتمثؿ في العديد مف  تكوف ىذه الرقابة بالحؽ التدخؿ ألعضاء البرلماف و        و

: ىي اآلليات الرقابية و

يمكف ألعضاء  " عمى أنو 99/02 مف القانوف العضوي 65تنص المادة  : االستجواب/أ 

ىذا ما أكدتو أيضا  و"  البرلماف استجواب الحكومة بخصوص مسألة تكوف موضوع الساعة

بيذا يعد االستجواب حقا برلمانيا يمكف  ، و1996 مف التعديؿ الدستوري 133المادة 

                                                 
19

 99/02 يٍ انمبٌَٕ انؼؼٕ٘ على 39 انًبصح  
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 منيا مجاالت اإلنفاؽ العاـ و أعضاء البرلماف مف االستفسار عف العديد مف المجاالت و

. كؿ ما يتعمؽ بيا السبؿ العامة لتوجيييا و

يتـ تحديد الجمسة التي يدرس فييا االستجواب مف قبؿ مكتب المجمس الشعبي         و

ال يبقى لمحكومة إال أف تجيب عمى العناصر المبينة في  مجمس األمة و و الوطني

. االستجواب

الكتابية مف أىـ ما  يعتبر طرح األسئمة الشفوية و و: الكتابية األسئمة الشفوية و /ب 

. يتمتع بو أعضاء البرلماف مف حقوؽ تجاه الحكومة

يودع السؤاؿ الشفوي مف صاحبو إلى مكتب المجمس الشعبي الوطني : األسئمة الشفوية/ 1

 أياـ مف الجمسة المقررة لذلؾ، ليقـو رئيس إحدى الغرفتيف بإرساؿ 10أو مجمس األمة قبؿ 

 يوما مف الدورات العادية جمسة لؤلسئمة 15تخصص كؿ  ، و20السؤاؿ لرئيس الحكومة

. الشفوية

يتـ ضبط عدد األسئمة التي يتعيف عمى أعضاء الحكومة اإلجابة عنيا باالتفاؽ         و

بيذا يعرض صاحب السؤاؿ سؤالو عمى  الحكومة، و بيف مكتب كؿ غرفة مف الغرفتيف و

يمكف لعضو البرلماف أف يرد بعدما يتقدـ عضو الحكومة  عضو الحكومة المعني، و

الجدير بالذكر أف بعض النواب يستعمموف األسئمة الشفوية كأداة  باإلجابة عف السؤاؿ، و

تستعمؿ أيضا كوسيمة  لمضغط السياسي عمى الحكومة بيدؼ إحراجيا أماـ الرأي العاـ و

. 21الناخبيف مف طرؼ المعارضة لتمبية رغبات الرأي العاـ و

ىو وسيمة رقابية أخرى بيد أعضاء البرلماف تأخذ الصيغة الكتابية  و: السؤال الكتابي/ 2

                                                 
20

 95/02 يٍ انمبٌَٕ انؼؼٕ٘ على 68 انًبصح  
21

 ثٕكغا إصعاٚؾ، ٕٚو صعاؿٙ دٕل يٕػٕع انـؤال انشفٕ٘ كآنٛخ يٍ آنٛبد انغلبثخ انجغنًبَٛخ رذذ إشغاف ٔػاعح انؼاللذ يغ انجغنًبٌ، فُضق  

 .2001 ؿجزًجغ 23انجؼائغ ٕٚو 



  الرقابة الممارسة عمى النفقات العمومية:الفصل الثاني

 

- 55 - 

 

 يوما الموالية لتبميغ السؤاؿ الكتابي 30يكوف جواب عضو الحكومة عف السؤاؿ خبلؿ   و

يتـ إيداع الجواب لدى المجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة حسب الحالة ليتـ   و

. تبميغو إلى صاحب السؤاؿ

أكثر مف ىذا إذا ما تبيف إلحدى الغرفتيف أف جواب عضو الحكومة عف السؤاؿ         و

الشفوي أو الكتابي يستدعي إجراء مناقشة فيتـ وفقا لذلؾ فتح مناقشة عمى أف تقتصر عمى 

 .22عناصر السؤاؿ الكتابي أو الشفوي المطروح عمى عضو الحكومة

 : لجان التحقيق/ ج

       إضافة إلى المجاف الدائمة يمكف لكبل غرفتي البرلماف أف تنشئ لجانا لمتحقيؽ  

المراقبة في أي وقت ألجؿ التحقيؽ في قضية ما ومف بينيا القضايا الخاصة بمجاؿ مف  و

، كما يمكف لمجاف التحقيؽ ىذه 23مجاالت الرقابة المالية عمى أوجو اإلنفاؽ العاـ أو نحوىا

معاينة أي مكاف بغرض اإلطبلع عمى معمومات أو وثائؽ  االستماع إلى أي شخص و

تفيدىا في موضوع التحقيؽ الذي تقـو بو كما ليا إجراء معاينات أو زيارات إلى إطارات 

. أعضائيا، ألجؿ القياـ بالمراقبة الميدانية اإلدارات العمومية و مسئولي المؤسسات و

يمكف ليذه المجاف أف تطمب مف رئيس إحدى الغرفتيف حسب الحالة طمب         و

 أف 99/02يمكف لمجنة التحقيؽ وفؽ نص المادة  االستماع إلى أحد أعضاء الحكومة، و

تسمـ التقرير الذي أعدتو إلى رئيس المجمس الشعبي الوطني أو رئيس مجمس األمة ليبمغ 

رئيس الحكومة كما يوزع حسب الحالة عمى  ىذا التقرير إلى كؿ مف رئيس الجميورية و

. نواب المجمس الشعبي الوطني أو أعضاء مجمس األمة

                                                 
22

 ثبالػبفخ إنٗ ْظا ٔفٙ لٕاٍَٛ انًبنٛخ انزكًٛهٛخ ٔانزٙ ٚزطهت أٌ رمضو انذكٕيخ ثشؤَٓب كم انزؼهٛالد ٔانزجغٚغاد نجٛبٌ أؿجبة ْظِ انزغٛغاد  

 .انطبعئخ ٔأؿجبة انشهم انذبطم نكٍ َغٖ انٕٛو أٌ انذكٕيخ ركزفٙ ثئػطبء أعلبو جٕفبء
23

 أكضغ يٍ ْظا ٔأصُبء يُبلشخ انًشبعٚغ ال َجض انغلبثخ انفؼبنخ ٔانًُزظغح يٍ لجم انجغنًبٌ فئيب َجض يـبَضح ربيخ يٍ لجم َٕاة األغهجٛخ انجغنًبَٛخ  

 ٔثبنزبنٙ اإلكزفبء ثبنًُبلشخ انشكهٛخ ٔإيب َجض رُضٚضا ؿٛبؿٛب يٍ َٕاة انًؼبعػخ رجبِ انـٛبؿخ اإللزظبصٚخ ٔانًبنٛخ انًزجؼخ يٍ انذكٕيخ
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  الرقابة البرلمانية البعدية:  ثالثا

تتجسد ىذه الرقابة البلحقة في العديد مف اآلليات الموضوعة لدى البرلماف بغرفتيو         و

: تتمثؿ ىذه اآلليات فيما يمي  و

تنفيذ  بعد تنفيذ الميزانية و بعدما يتـ إقفاؿ السنة المالية و: قانون ضبط الميزانية/ أ 

اإليرادات العامة يقـو البرلماف بمباشرة رقابتو البعدية وفؽ قانوف ضبط  النفقات العامة و

تقدـ الحكومة )  1996 مف التعديؿ الدستوري لسنة 160ىذا ما أكدتو المادة  الميزانية و

لكؿ غرفة مف البرلماف عرضا عف استعماؿ االعتمادات المالية التي أقرىا لكؿ سنة مالية  

تختتـ السنة المالية فيما يخص البرلماف بالتصويت عمى قانوف يتضمف تسوية ميزانية  و

. (السنة المالية المعنية مف قبؿ كؿ غرفة مف البرلماف

اإلدارات التابعة  بيذا نرى أنو بعد المصادقة عمى قانوف المالية تعمؿ الحكومة و        و

باقي الييئات اإلدارية بتنفيذ عممياتيا المالية، بعد كؿ ىذا تمخص ىذه العمميات في  ليا و

. ىذا ما يسمى بقانوف ضبط الميزانية تعرض عمى البرلماف حتى يصوت عميو و نص و

 الحكومة بتقديـ 68 المتعمؽ بقوانيف المالية في نص مادتو 84/17قد ألـز قانوف         و

. قانوف ضبط الميزانية مرفقا بقانوف الميزانية لمسنة

بيذا يعد قانوف ضبط الميزانية خبلصة لتجربة يجب االستفادة منيا في وضع         و

. قانوف المالية

 : التقارير السنوية/ ب

       يتمقى المجمس الشعبي الوطني العديد مف التقارير في إطار الرقابة التي يمارسيا، 

: تتمثؿ ىذه التقارير فيما يمي   و

. التقرير السنوي لتنفيذ المخطط الوطني لمتنمية- 
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. التقرير السنوي لمجنة المركزية لمصفقات العمومية- 

. التقرير السنوي لممفتشية العامة لممالية- 

. البمدية المتعمقة بالرقابة تقارير المجالس الشعبية الوالئية و- 

. التقارير السنوية عف نشاطات المؤسسات العمومية- 

. تقارير مجاؿ عمؿ المؤسسات العمومية المتعمؽ بالرقابة- 

. التقرير السنوي لمجمس المحاسبة- 

: بيان السياسة العامة / ج

 مف الدستور ىو حصيمة عمؿ 84       إف بياف السياسة العامة طبقا لنص المادة 

تنتيي ىذه  وذلؾ حتى يتسنى مناقشتو و ،24الحكومة، يتـ تقديمو إلى البرلماف بغرفتيو

. المناقشة إما بالتصويت بالثقة أو بممتمس رقابة

 مف الدستور فإنو يمكف لممجمس الشعبي 135وفقا لنص المادة  : ممتمس الرقابة/ د

الوطني أثناء مناقشتو لبياف السياسة العامة أف يصوت عمى ممتمس رقابة ينصب وفقا 

إذا ما تمت المصادقة عمى ممتمس الرقابة مف قبؿ  ، و99/02 مف قانوف 61لممادة 

. المجمس الشعبي الوطني يقدـ رئيس الحكومة استقالتو إلى رئيس الجميورية

  تقييم الرقابة البرلمانية: رابعا 

       رغـ الدور الذي تؤديو رقابة البرلماف بغرفتيو إال أنو يؤخذ عمى ىذه الرقابة الكثير 

: مف النقائص التي تنقص مف فعالية الدور المنوط بالسمطة التشريعية، حيث يبلحظ ما يمي

الميزانية خاصة  إف العمؿ التشريعي الذي يقـو بو البرلماف تكاد تحتكره لجنة المالية و- 

. في ظؿ الغياب الكبير لمنواب مقابؿ الحضور القوي لمحكومة
                                                 

24
 ٚزجٍٛ نُب أٌ رمضٚى ثٛبٌ انـبؿخ انؼبيخ نهًجهؾ انشؼجٙ انٕؽُٙ إنؼايٙ ثشالف رمضًّٚ إنٗ يجهؾ األيخ 1996 يٍ صؿزٕع 84 ؽجمب نُض انًبصح  

 فال ٚؼض أيغا إنؼايٛب
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كما يبلحظ أيضا أنو ال جدوى مف مصادقة البرلماف أو عدـ مصادقتو عمى مشروع - 

إف رفض ىذه المصادقة فيمكف لرئيس الجميورية أف يصدره بأمر لو  المالية ألنو حتى و

. 25قوة القانوف

أف نصبت ىذه المجاف لمراقبة تنفيذ  فيما يخص لجاف التحقيؽ فمـ يحدث و        و

المالية وىذا ما يبرز  الميزانية أو تنفيذ النفقات العامة أو مراقبة ما يتعمؽ باالقتصاد و

. انعداـ الرقابة البرلمانية أثناء تنفيذ قانوف المالية

ىذا طبقا لنص  و:        باإلضافة إلى ىذه الرقابة ىناؾ رقابة المجالس الشعبية المحمية

: ىي  و1996 مف الدستور لسنة 159المادة 

 نجد أف 1990رقابة المجالس الشعبية البمدية مف خبلؿ قانوف البمدية الصادر في - 1

مف بينيا جمسات  ىناؾ العديد مف الضمانات التي تكرس مداوالت الرقابة الشعبية و

. المجالس الشعبية البمدية التي تمتاز بالعمنية

إف ما قيؿ عف المجالس الشعبية البمدية يمكف أف يقاؿ : رقابة المجالس الشعبية الوالئية- 2

 نجد تكريسا 1990عف المجالس الشعبية الوالئية فطبقا لقانوف الوالية الصادر سنة 

. لضمانات الرقابة بمدلوليا الشعبي

تتكوف ىذه المجنة مف الوزير المكمؼ بالمالية أو  و: المجنة الوطنية لمصفقات العمومية - 3

تتمثؿ مياـ ىذه المجنة في المساىمة في برمجة  ممثمو مف ممثؿ واحد عف كؿ وزارة و

 و التنظيـ عمى الصفقات العامة الطمبات العامة وتوجيو مسارىا والمساىمة في اإلعداد و

. تراقب صحة إجراءات إبراميا

                                                 
25

 1996 يٍ صؿزٕع 120انًبصح  -  

 99/02 يٍ لبٌَٕ 144انًبصح      - 
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 ممثميف لممجالس 03تظـ ىذه المجنة الوالي أو ممثمو رئيسا : المجنة الوالئية لمصفقات- 4

مدير البناء   مدير ري لموالية و– الشعبية الوالئية و مدير األشغاؿ العمومية لموالية 

مدير المنافسة، أميف الخزينة  مدير المصمحة التقنية المعنية بالخدمة و التعمير لموالية و و

التأشير عمى الصفقات عمى  تختص ىذه المجنة بمراقبة و المراقب المالي و الوالئية و

الوالية أو المؤسسة التابعة ليا، المديريات، الصفقات التي تبرميا : تبرميا الجية التالية 

. تجاري والمحمية إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع صناعي و

رقابة مجمس المحاسبة : الفرع الثاني
إف الرقابة المالية التي يقـو بيا مجمس المحاسبة ىي رقابة الحقة عمى النفقات        
أوكمت ىذه الميمة لمجمس المحاسبة كييئة مختصة باالستقبلؿ في التسيير بحيث  و العامة
إصدار  اكتشاؼ المخالفات المالية و ىذه الييئة القضائية بفحص الحسابات و يتولى

مطالبة  قد تحدد ميمتيا في اكتشاؼ المخالفات المالية و العقوبات المنصوص عمييا و
 .المسئوليف بتدارؾ الموقؼ أو إحالتيـ لمقضاء الجزائي إذا استدعى األمر

إف رقابة مجمس المحاسبة ال تقؿ أىمية عف رقابة باقي الييئات بؿ تعد أعبلىا  و       
نتيجة  أدقيا إجراء وىذا كمو نتيجة ما خوؿ ليذا المجمس مف أدوات رقابتو و درجة و

ىذا بعد  إدارية في نفس الوقت، و لنظامو القانوني مف حيث انو يمثؿ ىيئة قضائية و
 190فمقد استحدث مجمس المحاسبة بموجب نص المادة . سمسمة مف التطورات التي شيدىا

يؤسس مجمس محاسبة مكمؼ بالرقابة البلحقة لجمع  " التي تنص  أنو 1976مف دستور 
".  .....النفقات العمومية لمدولة

 مف الدستور كما 190 الذي عدؿ الفقرة األولى لممادة 80/01ثـ جاء قانوف رقـ        
المجموعات المحمية   الحزب و يؤسس مجمس محاسبو مكمؼ بمراقبة مالو الدولة و "يمي 

 حيث أكد عف الصفة 80/05ثـ نص قانوف "  المؤسسات االشتراكية بجميع أنواعيا و
يؤسس "  160 في نص المادة 1989الدستور  القضائية اإلدارية لمجمس المحاسبة ثـ جاء

اإلقميمية  الجماعات المحمية و مجمس محاسبة يكمؼ بالرقابة البعدية ألمواؿ الدولة و
 ليحذؼ الصفة القضائية عمى مجمس المحاسبة 90/32ليأتي قانوف ...." والمرافؽ العمومية
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مجمس المحاسبة ىيئة وطنية مستقمة لرقابة المالية البلحقة " منو 01ذلؾ في نص المادة  و
 ."....
 حيث 95/20قد تـ إعادة الوصؼ القضائي لمجمس المحاسبة بصدور األمر  و       

 ....."مجمس المحاسبة يعتبر المؤسسة العميا لمرقابة البعدية"  عمى أنو 02نص في المادة 
مجمس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري  " عمى أنو 03نصت المادة   و      

....". قضائي و
 

مجمس المحاسبة كهيئة لمرقابة البعدية : أوال 

 السيما في المادة 1996الدستور الحالي أي دستور   و1989بالرجوع إلى دستور        

التي تنص عمى أنو يؤسس مجمس المحاسبة، يكمؼ بالرقابة البعدية ألمواؿ   منو و170

المرافؽ العمومية كما يقـو بإعداد تقرير سنوي يرفعو إلى  الجماعات اإلقميمية، و الدولة و

 .جزاء تحقيقاتو عممو و رئيس الجميورية يحدد القانوف تنظيـ مجمس المحاسبة و

فمجمس المحاسبة إذف انطبلقا مف ىذا التعريؼ ىو عبارة عف ىيئة تابعة مباشرة        

 مف قانوف البمدية المؤرخ 176كما أف المادتيف . ليس لرئيس الحكومة لرئيس الجميورية و

 أفريؿ 7 المؤرخ في 09-90 مف قانوف الوالية رقـ 155المادة   و1990 أفريؿ 7في 

كذا  مراجعتيا و  عرفتا مجمس المحاسبة بأنو يتولى مراقبة الحسابات اإلدارية و1990

 .الوالية تصفية حسابات البمدية و

يعمؿ بتفويض مف الدولة طبقا  يمارس الرقابة المالية البلحقة و المحاسبة فمجمس       

 .ألحكاـ الدستور
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الجماعات  كما يعرؼ أيضا بأنو المؤسسة العميا لمرقابة البعدية ألمواؿ الدولة و       

الفعالية في  ، ضمانا لمموضوعية و ، يتمتع باالستقبلؿ26المرافؽ العمومية اإلقميمية و

مقره الرئيسي  القرارات التي يتخذىا بالمغة العربية، و المداوالت و تكوف األعماؿ و. أعمالو

  .27ىو مدينة الجزائر العاصمة

السجبلت        يمارس مراقبتو البلحقة عمى السنة المنصرمة معتمدا عمى الحسابات و

المحاسبيف العمومييف،  المسيريف و التي يمسكيا بشكؿ نظامي كبل مف األمريف بالصرؼ و

يمكف أف يقـو بفحوص الحقة عمى السنوات المالية السابقة دوف أف يتعدى ىذا الفحص 

.  عشر سنوات مالية متتالية

      أما بالنسبة لسير األعضاء يكوف وفقا لمقانوف وعمى أساس خاص يحدد بموجب 

. يخضع لقواعد المحاسبة مرسـو و

      يقـو رئيس مجمس المحاسبة بتفويض إمضائو إلى مسئولي ىياكؿ مجمس المحاسبة 

. 28أو أجيزتو بموجب قرار في حيف ال يجوز تفويض اختصاصاتو القضائية

 1990 ديسمبر 4 المؤرخ في 32-90مف قانوف  (4)نصت المادة الرابعة        و

سيره عمى أنو ال تخضع الختصاص مجمس المحاسبة  المتعمؽ بمجمس المحاسبة و

           القانوف التجاري العمميات الخاصة باألمواؿ التي تتداوليا، طبقا لمقانوف المدني و

المؤسسات العمومية االقتصادية، كما تخضع لرقابة مجمس المحاسبة، إضافة إلى  و

المرافؽ العمومية باختبلؼ أنواعيا التي  الجماعات اإلقميمية والمؤسسات و مصالح الدولة و

الييئات العمومية  التجاري والمؤسسات و ذكرناىا سابقا، المرافؽ ذات الطابع الصناعي و
                                                 

26
، ص 1995 جٕٚهٛخ 23، انًؤعسخ فٙ 39انًزؼهك ثًجهؾ انًذبؿجخ، انجغٚضح انغؿًٛخ، على  1995 جويمية 17 في  انًؤعر20-95 يٍ األيغ على 2انًبصح – 

3. 
27

 .4 يٍ َفؾ األيغ، ص 5 ٔ 4، 2، انفمغاد 3انًبصح – 
28

 انًذضص نهُظبو انضاسهٙ نًجهؾ انًذبؿجخ، انجغٚضح انغؿًٛخ،على 1995 َٕفًجغ 20 انًؤعر فٙ 377-95 يٍ انًغؿٕو انغئبؿٙ على 4انًبصح – 

 .5، ص 1995 َٕفًجغ 26، انًؤعسخ فٙ 72



  الرقابة الممارسة عمى النفقات العمومية:الفصل الثاني

 

- 62 - 

 

 مواردىا أو رؤوس أوالتي تكوف أمواليا  التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا و

التنظيـ  أمواليا ذات طبيعة عمومية إضافة إلى الييئات التي تقـو في إطار التشريع و

. الحماية االجتماعية المعموؿ بيما بتسيير النظـ اإلجبارية لمتأميف و

الغرؼ، النظارة العامة، كتابة الضبط، : يتكوف مجمس المحاسبة مف ىياكؿ أىميا         و

تتمثؿ  ىذه األخيرة بدورىا تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ و المصالح اإلدارية، و األقساـ التقنية و

 و مديرية اإلدارة معالجة المعمومات و الرقابة، قسـ الدراسات و في قسـ تقنيات التحميؿ و

 المؤرخ في 377-95 مف المرسـو الرئاسي رقـ 25الوسائؿ وىذا حسب ما حددتو المادة 

.  المتعمؽ بتحديد النظاـ الداخمي لمجمس المحاسبة1995 نوفمبر 20

       كما يتكوف مجمس المحاسبة مف ديواف مجمس المحاسبة، مكتب المقرريف العاميف 

. التقارير إضافة إلى األمانة العامة لمجنة البرامج و

كؿ الغرؼ مجتمعة، الغرفة وفروعيا، :        يجتمع مجمس المحاسبة بأربع تشكيبلت ىـ 

تتحدد  ، و29التقارير المالية، البرامج و الميزانية و مجاؿ تسيير في غرفة االنضباط

: اختصاصات كؿ تشكيمة فيما يمي 

  القضائي وباالجتيادذلؾ مف أجؿ البت في المسائؿ المتعمقة  كؿ الغرؼ مجتمعة و -1

، كما يستطيع رئيس مجمس المحاسبة 30 في المسائؿ المحالة إليياثالب القواعد اإلجرائية و

كؿ المسائؿ التي يرى ضرورة  سيره و أف يستشير ىذه التشكيمة في مجاؿ تنظيـ المجمس و

. استشارتيا

                                                 
29

 .8 انًظكٕع آَفب، ص 20-95 يٍ األيغ على 47انًبصح – 
30

 .8 يٍ َفؾ األيغ، ص 48انًبصح – 
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التحقيقات  التي تختص بالفصؿ في النتائج النيائية لمتدقيقات و فروعيا و الغرفة و -2

 .31الختصاصاتياالتابعة  التي تقتضي ممارسة الصبلحيات القضائية لمجمس المحاسبة و

 في الممفات بثالتي تختص باؿ المالية و  في مجاؿ تسيير الميزانية واالنضباطغرفة  -3

 .32التي تخطر بيا

التقارير ميمتيما تتمثؿ في اقتراح كؿ التدابير الكفيمة لتحسيف نتائج  لجنة البرامج و -4

فعاليتيا باإلضافة إلى المصادقة عمى التقرير التقييمي لتنفيذ برنامج النشاط  المؤسسة و

 مف المرسـو الرئاسي 40ىذا حسب ما نصت عميو المادة  السنوي لمجمس المحاسبة و

المتعمؽ بتحديد النظاـ الداخمي لمجمس   و1995 المؤرخ في نوفمبر 377-95رقـ 

 .المحاسبة

: أهم الصالحيات التي أسندت إلى مجمس المحاسبة نذكرها فيما يمي  و* 

الجماعات  يمارس الرقابة البلحقة عمى استعماؿ المساعدات التي تمنحيا الدولة و- 1

إلى ىيئة عمومية تخضع لتبعيات  المحمية طبقا لمغاية المرجوة منيا إلى المرافؽ العامة و

. الخدمة العمومية

يكمؼ بممارسة الصبلحيات اإلدارية المخولة لو عف طريؽ رقابة حسف استعماؿ - 2

تقييـ  الوسائؿ المادية العمومية و الييئات الخاضعة لرقابتو، الموارد، األمواؿ، القيـ و

في نياية السنة يقـو باتخاذ  االقتصاد، و األداء و نوعية تسييرىا مف حيث الفعالية و

      جميع اإلجراءات التي يراىا مناسبة كما يقـو بمراقبة حسابات المحاسبيف العمومييف 

. 33المالية مراجعتيا ومراقبة االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية و و

                                                 
31

 .9 يٍ َفؾ األيغ، ص 50انًبصح – 
32

 .9 يٍ َفؾ األيغ، ص52انًبصح – 
33

 .4 انًظكٕع آَفب، ص20-95 يٍ األيغ على 6انًبصح – 
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يؤىؿ لمراقبة تسيير األسيـ العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الييئات ميما كاف - 3

التي تممؾ فييا الدولة أو الجماعات المحمية أو المرافؽ أو الييئات  وضعيا القانوني و

. 34العمومية جزءا مف رأسماليا

مراقبة نتائج استعماؿ المساعدات المالية الممنوحة مف طرؼ الدولة أو الجماعات - 4

اإلقميمية أو المرافؽ العمومية أو كؿ ىيئة أخرى خاضعة لرقابة خاصة تمؾ التي تكوف 

القياـ  عمى شكؿ إعانات أو ضمانات أو رسـو شبو جبائية، ميما كاف المستفيد منيا و

مراقبة استعماؿ الموارد التي تجمعيا الييئات ميما كانت وضعيتيا القانونية،  بتقييميا و

  التي تمجأ إلى التبرعات العمومية مف أجؿ دعـ القضايا اإلنسانية االجتماعية العممية   و

. 35التربوية أو الثقافية بمناسبة حمبلت التضامف الوطني و

الييئات التي تدخؿ في  تسيير بعض المصالح و كما يمكف إسناد مراقبة الحسابات و -5

نطاؽ اختصاص مجمس المحاسبة إلى أجيزة تفتيش أو مراقبة متخصصة تمارس مياميا 

. 36تحت تصرؼ مجمس المحاسبة

يقـو رئيس الجميورية بإخطار مجمس المحاسبة بكؿ ممؼ أو مسألة ذات أىمية وطنية  -6

مجمس المحاسبة بدوره يقـو بإطبلع رئيس الجميورية بأية  تدخؿ في نطاؽ اختصاصو، و

. تدخؿ ضمف اختصاصات مجمس المحاسبة مسألة تكتسي أىمية خاصة و

المتعمؽ   و1995 جويمية 17 المؤرخ في 20-95 مف األمر رقـ 18نصت المادة  و

بمجمس المحاسبة يستشار ىذا األخير في المشاريع التمييدية لمقوانيف المتضمنة ضبط 

تقـو الحكومة بإرساؿ التقارير التقييمية التي يعدىا المجمس إلى الييئة  الميزانية، و

                                                 
34

 .4 يٍ َفؾ األيغ، ص 9انًبصح – 
35

 .4 يٍ َفؾ األيغ، ص 12  ٔ 11انًبصربٌ – 
36

 .4 انًظكٕع آَفب، ص 20-95 يٍ األيغ على 13انًبصح – 
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التشريعية مرققة بمشروع القانوف الخاص، مع إمكانية استشارتو بمشاريع النصوص 

القانونية المتعمقة بالمالية العمومية، كما يمكف لرئيس الييئة التشريعية أف يعرض عمى 

  مجمس المحاسبة دراسة الممفات ذات األىمية الوطنية التي تدخؿ في نطاؽ اختصاصو، 

يقـو رئيس الحكومة بدوره بعرض الممفات ذات األىمية الوطنية قصد دراستيا مف قبؿ  و

المجمس، كما يعرض رئيس المجموعة البرلمانية في الييئة التشريعية عمى مجمس 

يقـو  المحاسبة دراسة الممفات ذات األىمية الوطنية التي تدخؿ في نطاؽ اختصاصو، و

رئيس الحكومة بدره بعرض الممفات ذات األىمية الوطنية قصد دراستيا مف قبؿ المجمس، 

كما يعرض رئيس المجموعة البرلمانية في الييئة التشريعية عمى مجمس المحاسبة دراسة 

. 37التي تدخؿ في نطاؽ اختصاص المجمس الممفات ذات األىمية الوطنية و

مف المبلحظ أف مجمس المحاسبة عندما ينتيي مف القياـ بميامو المخولة لو يقـو         و

المبلحظات التي توصؿ إلييا  بإخطار السمطات الوصية بنتائج المعاينة التي قاـ بيا و

 و جؿ اتخاذ اإلجراءات البلزمة التي يقتضييا تسيير األمواؿ العموميةأأثناء تحقيقاتو مف 

: بالتالي فيو يقـو بما يمي

المؤسسات  اكتشاؼ المخالفات التي تمحؽ بالخزينة العمومية أو أمواؿ الييئات و -

. العمومية الخاضعة لرقابتو

حالة القبض أو حيازة مبالغ بصفة غير قانونية سواء مف طرؼ أشخاص طبيعييف أو  -

معنوييف، بحيث تبقى ىذه المبالغ مستحقة لمدولة أو لمجماعات اإلقميمية أو المرافؽ 

. العمومية

                                                 
37

 .5 يٍ َفؾ األيغ، ص 22 إنٗ 19انًٕاص يٍ – 
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       إذا تبينت نقائص في النصوص التي تسري عمى شروط استعماؿ الوسائؿ المالية -

. 38المتعمقة بتسييرىا أو محاسبتيا أو مراقبتيا الخاصة لمييئات التي كانت محؿ رقابتو و و

تسيير  ما يمكف إشارتو أنو تستثنى رقابة مجمس المحاسبة أي تدخؿ في إدارة و        و

أىداؼ  جدوى السياسات و أية إعادة نظر في صحة و الييئات التي تخضع لرقابتو و

.  الييئات التي تمت مراقبتياؤوؿالبرامج التي سطرتيا السمطات اإلدارية أو مس

      التي يمكف اصطبلحيا         إضافة إلى الصبلحيات المخولة لمجمس المحاسبة و

المتمثمة  يتمتع بصبلحية ىامة و (المحاسبة)االستشارة  حصرىا في صبلحية التقييـ و و

ىذا ما ذىبت إليو  المخالفات و في سمطة توقيع الجزاءات المالية عمى مرتكبي األخطاء و

المتعمؽ بمجمس   و1995 جويمية 17 المؤرخ في 20-95 مف األمر رقـ 27المادة 

التي تنص عمى أنو إذا الحظ مجمس المحاسبة أثناء ممارسة رقابتو وقائع  المحاسبة و

وصفيا وصفا جزائيا، يرسؿ الممؼ إلى النائب العاـ المختص إقميميا بغرض  يمكف

        يطمع وزير العدؿ عمى ذلؾ كما يشعر األشخاص المعنييف المتابعات القضائية، و

. السمطة التي يتبعوف ليا و

 مف األمر المذكور سابقا، نستنتج أنو بعد أف كانت ميمة 27       فانطبلقا مف المادة 

 المتعمؽ بمجمس 1990 ديسمبر 4 المؤرخ في 32-90مجمس المحاسبة بموجب القانوف 

مستندات األعواف  وثائؽ و التحقيؽ في حسابات و مسيره القياـ بالتحري و المحاسبة و

المالييف الخاضعيف ألحكامو دوف اتخاذ عقوبات السجف أو إصدار غرامات مالية، فبموجب 

 المتعمؽ بمجمس المحاسبة، أعيدت لو 1995 جويمية 17 المؤرخ في 20-95األمر 

                                                 
38

 .6 ٔ 5 انًظكٕع آَفب، ص 20-95 يٍ األيغ على 26 إنٗ 24انًٕاص يٍ – 
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المتمثمتيف في  بالتالي أصبح يمارس وظيفتيف كما قمنا سابقا و الصبلحية القضائية، و

. الوظيفة القضائية التي أسندت إلى الناظر العاـ الوظيفة اإلدارية و

أساليب ممارسة الرقابة من قبل مجمس المحاسبة : ثانيا

 ثبلثة أطر أو طرائؽ 95/20 مف األمر 55لمجمس المحاسبة طبقا لنص المادة        

كذا رقابة نوعية  سمطة التحري و ىي تتمثؿ في حؽ اإلطبلع و لممارسة عممو الرقابي و

أيضا مراجعة  المالية و أيضا رقابة االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية و التسيير و

. اآلمريف بالصرؼ حسابات المحاسبيف العمومييف و

: يمي التحري عمى ما يمكف لمجمس المحاسبة اإلطبلع و: التحري حق اإلطالع وسمطة /أ

 الدفاتر التي تؤدي لتسييؿ ميامو  المستندات و يحؽ لو اإلطبلع عمى كؿ الوثائؽ و

      كذا لتقييـ مدى سبلمة التسيير لمييئات  المحاسبية و الرقابية عمى العمميات المالية و

. المصالح الموضوعة تحت رقابتو و

 مؤسسات القطاع العاـ لو سمطة التحري بغية اإلطبلع عمى أعماؿ اإلدارات و .

 المؤسسات  المعاينة لكؿ محبلت اإلدارات و كما لمقضاة مجمس المحاسبة حؽ الدخوؿ و

 .الخاضعة لرقابة المجمس

 اإلدارات العمومية كما لو سمطة االستماع إلى أي عوف في الييئات و. 

  ولو أيضا سمطة اإلطبلع عمى النصوص المرسمة إليو ذات الطابع التنظيمي الصادرة

اإلجرائي في تسيير األمواؿ  المالي و التي تتعمؽ بالتنظيـ المحاسبي و عف إدارات الدولة و

 .العمومية

 مساعدتو في أشغالو إف  مختصيف ألجؿ دعـ ميامو و يحؽ لو االستعانة بخبراء و و

تجاىو احتى يتمكف المجمس مف تحقيؽ ىذه العناصر فبل يمتـز  اقتضى األمر ذلؾ، و
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 أومف أجؿ ضماف الطابع السري المرتبط بوثائؽ  بالسر الميني أو الطريؽ السممي، و

معمومات تمس بالدفاع أو االقتصاد الوطنييف يستوجب عمى المجمس اتخاذ كؿ االحتياطات 

 .البلزمة

مف جية أخرى نجد أنو يستوجب عمى كؿ محاسب عمومي أف يودع لدى كتابة  و       

ىذا في اآلجاؿ القانونية  ضبط المجمس حسابو عف التسيير رفقة المستندات الثبوتية لذلؾ و

. تحت طائمة العقوبات

المؤسسات الخاضعة لرقابة         كما أنو يتعيف عمى كؿ أمر بالصرؼ في الييئات و

إاّل تـ معاقبتو طبقا لما نصت  مجمس المحاسبة أف يقدـ حساباتو في اآلجاؿ القانونية و

. 95/20ما يمييا مف األمر   و69عميو المادة 

بطمب        كما يستوجب عمى الييئات الخاضعة لرقابة مجمس المحاسبة أف ترسؿ إليو و

 يقع االلتزاـنفس  الوثائؽ الضرورية في ذلؾ و منو وفؽ اآلجاؿ التي يحددىا الحسابات و

. الييئات العمومية عمى مسيري األسيـ العمومية لمجماعات و

 إف مجمس المحاسبة يعمؿ أيضا عمى مراقبة عمؿ الييئات و: رقابة نوعية التسيير/ ب

الوسائؿ  يعمؿ عمى تقييـ استعماليا لمموارد و ، و39المصالح العمومية الخاضعة لرقابتو

النجاعة استنادا  الفعالية و تسييرىا في إطار االقتصاد و األمواؿ العمومية و المادية و

. المياـ الموكمة ليا، كما يقّيـ فعالية النظاـ الرقابي ليذه الييئات لؤلىداؼ و

  و                كما يقـو مجمس المحاسبة بالتأكد مف مدى توفر الشروط المطموبة لمنح

المساعدات التي تمنحيا الدولة أو إحدى الييئات أو المصالح  استعماؿ اإلعانات و

العمومية التابعة ليا، باإلضافة إلى ىذه يعمد المجمس لمراقبة الموارد التي جمعتيا الييئات 
                                                 

39
 انظبصع ػٍ  انغغفخ األٔنٗ انًزؼهك ثًغاجؼخ دـبثبد انزـٛٛغ نًجًٕػخ يٍ 2000 صٚـًجغ 31 انًؤعر فٙ 05لغاع يجهؾ انًذبؿجخ على – 

 .انٓٛئبد انؼًٕيٛخ
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رقابة  مف دخؿ التبرعات العمومية مف أجؿ دعـ قضية إنسانية أو اجتماعية أو عممية، و

. المجمس تكوف بغرض التأكد مف مطابقة النفقات التي صرفيا مع األىداؼ المسطرة سابقا

اختتاـ أعمالو يقـو بوضع تقارير تقييميو  بعد إنياء المجمس لميامو الرقابية و        و

        ولي المصالح ؤالعمميات التي قاـ بيا ليتـ إرساليا إلى مس تضـ كؿ المبلحظات و

السامية حتى تتمكف ىذه الييئات أو  الييئات المعنية أو إلى سمطاتيـ الوصية و و

تقديـ مبلحظاتيا في اآلجاؿ التي يكوف مجمس المحاسبة قد  المصالح العمومية مف الرد و

. حددىا سابقا

 40المالية رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية و: ج

      إذا شكمت مخالفة أو خطأ خرقا صريحا لمقواعد المتعمقة بقواعد االنضباط في مجاؿ 

ألحت ضررا بالخزينة العمومية لمدولة أو ىيئة عمومية فينا لمجمس  ، و41المالية الميزانية و

المحاسبة االختصاص في تحميؿ أي مسير أو عوف تابع لممؤسسة أو المرافؽ أو الييئات 

مف ىنا فالمجمس أف  العمومية الخاضعة لرقابتيا المسؤولية عف ىذا الخطأ المرتكب و

المخالفات بغرامات يصدرىا في حؽ مرتكبييا ال تتعدى المرتب  يعاقب عف ىذه األخطاء و

ىذا ما  السنوي اإلجمالي الذي يتقاضاه العوف المعني عند ارتكابو لمخطأ المعاقب عنو و

. 95/20 مف القانوف 89أكدتو المادة 

لممجمس أيضا صبلحية أف يعاقب بغرامة كؿ عوف أو مسير أو مسؤوؿ لدى ىيئة         و

الذي يكوف قد تياوف في أداء التزاماتو بغرض الحصوؿ عمى  عمومية خاضعة لرقابتو و
                                                 

40
ٚؤْم كم يٍ عئٛؾ انٓٛئخ انزشغٚؼٛخ ٔعئٛؾ انذكٕيخ ٔانٕػٚغ انًكهف ثبنًبنٛخ ٔكظا انٕػعاء " فئَّ 95/20 يٍ األيغ 101ؽجمب نُظب انًبصح – 

ٔانًـؤٔنٍٛ ػهٗ انًؤؿـبد انٕؽُٛخ انًـزمهخ فًٛب ٚشض انٕلبئغ انزٙ رُـت إنٗ األػٕاٌ انشبػؼٍٛ نـهطزٓى إسطبع يجهؾ انًذبؿجخ لظض 

 "يًبعؿخ طالدٛخ اإلَؼجبؽ فٙ يجبل رـٛٛغ انًٛؼاَٛخ  ٔانًبنٛخ
41

 ٔيٍ ثٍٛ ْظِ 95/20 يٍ األيغ 88ٔرؼزجغ يشبنفبد نمٕاػض اإلَؼجبؽ فٙ يجبل رـٛٛغ انًٛؼاَٛخ ٔانًالٚخ انكضٛغ يٍ انذبالد أعصرٓب انًبصح – 

انذبالد َجض األسطبء ٔانًشبنفبد انزٙ رًضم سغلب نهمٕاٍَٛ ٔانزُظًٛبد انًؼًٕل ثٓب فٙ يجبل رُفٛظ انُفمبد ٔاإلٚغاصاد ٔكظا دبالد رٕجّٛ األيٕال 

انًًُٕدخ فٙ إؽبع انًـبػضاد غٛغ انٕجٓخ انًـطغح، ٔكظنك فٙ دبنخ اإلنزؼاو ثُفمبد صٌٔ رٕفغ اإلػزًبصاد أٔ رجبٔػ انزغسٛظبد انًًُٕدخ أٔ 

سظى َفمخ ثظفخ غٛغ لبََٕٛخ أ انغفغ غٛغ انًؤؿؾ نهزؤشٛغاد أٔ انؼغالٛم انظغٚذخ يٍ ْٛئبد انغلجخ انمجهٛخ أٔ انزؤشٛغاد انًًُٕدخ سبعط  

 .انشغٔؽ انمبََٕٛخ
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التنظيمية  كسب مالي لمصمحتو الشخصية، أو يكوف قد خرؽ أحد األحكاـ القانونية و

. المعموؿ بيا

       فإذا ما كشفت نتائج تدقيقات مجمس المحاسبة التي تضبطيا الغرفة المختصة 

       بأف المخالفة المرتكبة تمثؿ خرقا صريحا لقواعد االنضباط في مجاؿ الميزانية ،42قانونا

المالية فينا يوجو رئيس الغرفة تقريرا مفصبل إلى رئيس مجمس المحاسبة قصد تبميغو إلى  و

الناظر العاـ الذي بعد تمقيو المعمومات اإلضافية التي يطمبيا عند االقتضاء مف الغرفة 

، إف كاف ال مجاؿ لممتابعة 43القطاعية المختصة، يقـو إما بحفظ الممؼ بموجب قرار معمؿ

يرجع الممؼ إلى رئيس مجمس  يحرر بذلؾ استنتاجاتو التي توصؿ إلييا كتابيا و و

. المحاسبة قصد فتح التحقيؽ

ىنا يقـو رئيس مجمس المحاسبة بتعييف مقرر مف بيف المستشاريف لدراسة الممؼ         و

في ختاـ التحقيؽ يحرر  يمكف لمشخص المتابع أف يستعيف بمحامي أو مساعد يختاره، و و

يرسؿ كؿ الممؼ إلى رئيس مجمس المحاسبة بغية تبميغو إلى الناظر العاـ  المقرر تقريره و

: ىنا نكوف أماـ حالتيف  و

يبمغ  إما أف تثبت نتائج التحقيؽ بأف ال وجو لممتابعة فينا لمناظر العاـ حفظ الممؼ و -1

. رئيس مجمس المحاسبة بذلؾ

ىنا   في مجاؿ تسيير الميزانية والمالية، واالنضباطإما أف يحاؿ الممؼ عمى غرفة  و -2

المعممة إلى رئيس ىذه  يرسؿ الناظر العاـ كؿ الممؼ مصحوبا باستنتاجاتو المكتوبة و

يتعيف ىنا عمى رئيس غرفة االنضباط أف يعيف قاضيا مقررا مف ضمف قضاة  الغرفة، و

                                                 
42

  أكزٕثغ ػٍ غغفخ اإلَؼجبؽ فٙ يجبل رـٛٛغ انًٛؼاَٛخ ٔانًبنٛخ23 انًؤعر فٙ 10/2001لغاع يجهؾ انًذبؿجخ على – 

 . ػٍ غغفخ اإلَؼجبؽ فٙ يجبل رـٛٛغ انًٛؼاَٛخ ٔانًبنٛخ2001 فٛفغ٘ 18 انًؤعر فٙ 02/2001لغاع يجهؾ انًذبؿجخ على 
43

 2002 َٕفًجغ 03 ٔ انًؤعر فٙ 03لغاع دفع يهف طبصع ػٍ انُبظغ انؼبو رذذ على – 
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ىذه الغرفة يكمفو بتقديـ اقتراحات حوؿ الممؼ ثـ يقـو رئيس الغرفة بتحديد تاريخ الجمسة 

. بعد أف يعمـ رئيس مجمس المحاسبة و الناظر العاـ بذلؾ

يتـ بعدىا استدعاء الشخص محؿ المتابعة برسالة موسى عمييا مف طرؼ رئيس الغرفة،  و

ليكوف آخر اإلجراءات انعقاد غرفة االنضباط في جمستيا بمساعدة كاتب الضبط بحضور 

استنتاجات الناظر العاـ  تقـو الغرفة بعد اإلطبلع عمى اقتراحات المقرر و الناظر العاـ، و

يكوف صوت الرئيس مرجحا  شروحي الشخص المتابع بالبث بأغمبية أصوات أعضائيا و و

 و المقرر يتـ الفصؿ في القضية في جمسة عمنية بموجب قرار يوقعو رئيس الجمسة و و

  .كاتب الضبط ليبمغ بعدىا ىذا القرار إلى الناظر العاـ و إلى الشخص محؿ المتابعة

 

 

  :المحاسبين العموميين مراجعة حسابات اآلمرين بالصرف و/ د

يجب عمى اآلمريف "عمى أنو   ،44 96/56 مف المرسـو التنفيذي 02       تنص المادة 

     عمى المحاسبيف العمومييف التابعيف لمصالح الدولة  الثانوييف و بالصرؼ الرئيسييف و

الييئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة  الجماعات اإلقميمية مختمؼ المؤسسات و و

حسابات التسيير لدى كتابة ضبط مجمس  العمومية أف يودعوا حساباتيـ اإلدارية و

. 45 يوليو مف السنة الموالية لمميزانية المقفمة30المحاسبة في أجؿ أقصاه 

كذا المحاسبيف  أف رأينا و مف ىذا نرى أف األمريف بالصرؼ كما سبؽ و        و

الذي بدوره يقـو  العمومييف ممزموف بأداء حساباتيـ لدى كتابة ضبط مجمس المحاسبة و

                                                 
44

 06 ٚذضص األدكبو انًزؼهمخ ثزمضٚى انذـبثبد إنٗ يجهؾ انًذبؿجخ ػضص 1996 ُٚبٚغ 22 انًؤعر فٙ 96/56انًغؿٕو انزُفٛظ٘ – 
45

 .45نمض ؿجك ٔاٌ رطغلُب إنٗ كٛفٛخ علبثخ ٔيزبثؼخ األيغٍٚ ثبنظغف فٙ انظفذخ على – 
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مدى تطابقيا مع  بمراجعة تمؾ الحسابات و بيذا يدفؽ في صحة العمميات المادية و

. التنظيمات المعموؿ بيا النصوص و

المراقبة  يخوؿ لرئيس الغرفة المختصة تعييف مقرر يكمؼ بإجراءات التدقيؽ و        و

يضمنو اقتراحاتو ليتـ إرساؿ  الوثائؽ الثبوتية الخاصة بيا، و لمراجعة حسابات التسيير و

التقرير مف رئيس الغرفة إلى الناظر العاـ الذي بدوره يقدـ استنتاجاتو ليعرض الممؼ 

أو بقرار . 46لممداولة لمبث فيو إما بقرار نيائي إذا لـ تسجؿ أي مخالفة ضد المحاسب

يتـ تبميغ القرار المؤقت إلى المحاسب حتى يمكنو مف الرد  مؤقت في غيرىا مف الحاالت و

إرساؿ إجابتو إلى مجمس الحاسبة مرفقة بالوثائؽ الثبوتية إلبراء ذمتو و يعاد الممؼ إلى  و

يحدد تاريخ الجمسة مف قبؿ رئيس الغرفة لمبث نيائيا في الممؼ  الناظر العاـ إلبداء رأيو و

. بأغمبية األصوات بموجب قرار نيائي

إلى الوزير المكمؼ  المحاسبيف أو األعواف المعنييف و        ليتـ تبميغو إلى الناظر العاـ و

. بالمالية

فحوى قرار مجمس المحاسبة ىنا ىو إبراز مدى مسؤولية المحاسب العمومي  و       

يتـ وضع  الشخصية أو المالية عف ضياع أمواؿ أو تبديد قيـ أو مواد أو سرقتيا، و

يمكف لممحاسب المكمؼ بالمالية الدفع بالقوة  و. المحاسب في حالة مداف عمى إثر ذلؾ

القاىرة، أو يثبت عدـ ارتكابو ألي مخالفة أو عدـ تياونو كما يمكنو أف يدفع بمسؤولية 

.  رقابتوأواألعواف الموضوعيف تحت سمطتو 

 : النتائج اإلدارية لعمل مجمس المحاسبة :ثالثا 

                                                 
46

 . طبصع ػٍ انغغفخ انضبَٛخ نًجهؾ انًذبؿجخ2002 َٕفًجغ 05 انًؤعر فٙ 01لغاع َٓبئٙ على – 

  طبصع ػٍ انغغفخ األٔنٗ نًجهؾ انًذبؿجخ2000 َٕفًجغ 28 انًؤعر فٙ 03لغاع َٓبئٙ على 
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       يختص مجمس المحاسبة في مجاؿ عمميات الرقابة التي يقـو بيا بوضع مجموعة 

: مف التقارير تتمثؿ فيما يمي 

بعد إجراء عمميات مراقبة نوعية التسيير يقـو مجمس المحاسبة بإعداد  : مذكرة التقييم -1

مردودية الييئات  االقتراحات بغرض تحسيف فعالية و تقييـ نيائي يتضمف كؿ التوصيات و

إلى  يرسميا أيضا إلى مسئولي ىذه الييئات و المصالح العمومية الخاضعة لرقابتو و و

. 95/20 مف األمر 73ىذا ما نصت عميو المادة  السمطات اإلدارية المعنية و الوزراء و

يطمع  الذي مف خبللو يخطر رئيس مجمس المحاسبة و و: اإلجراء المستعجل -2

. السمطات السممية أو الوصية أو كؿ سمطة معنية إذا ما تطمب األمر ذلؾ

بموجبيا يقـو رئيس مجمس المحاسبة بإطبلع السمطة المعنية  و :المذكرة البدئية -3

مراقبة  تقدير و تسيير و بالنقائص المسجمة في النصوص المتعمقة بشروط استعماؿ و

 .47المصالح العمومية الخاضعة لرقابتو أمواؿ الييئات و

     يسجؿ فيو كؿ الوقائع التي يمكف أف توصؼ بالوصؼ الجزائي : التقرير المفصل -4

التي الحظيا مجمس المحاسبة أثناء ممارسة رقابتو، يوجو الناظر العاـ ىذا التقرير إلى  و

. وكيؿ الجميورية المختص إقميميا مصحوبا بمجمؿ الممؼ

ترسؿ الحكومة  : التقرير ألتقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية -5

ىذا التقرير بعد أف يقـو بإعداده مجمس المحاسبة إلى الييئة التشريعية مرفقا بمشروع 

. القانوف المرتبط بو

يرسمو إلى رئيس الجميورية،  يعد مجمس المحاسبة تقريرا سنويا و :التقرير السنوي- 6

تحريات  التقييمات الناجمة عف أشغاؿ و المبلحظات و يبيف التقرير السنوي المعاينات و

                                                 
47

 .12يطجٕػخ طبصعح ػٍ يجهؾ انًذبؿجخ صٌٔ ربعٚز انظضٔع ص – 
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أيضا آراء  المقترحات التي يرى مف الواجب أف يقدميا و مجمس المحاسبة مرفقة باآلراء و

يتـ نشر ىذا  السمطات الوصية المعنية، و الممثميف القانونييف و ردود المسئوليف و و

ترسؿ نسخة مف ىذا التقرير إلى الييئة التشريعية  ، و48التقرير السنوي في الجريدة الرسمية

عمى مسئولي الييئات التشريعية  بيذا يتعيف في األخير عمى السمطات اإلدارية و و

كمثاؿ عف ىذه  الخاضعة لمرقابة إطبلع مجمس المحاسبة بالنتائج المترتبة عف رقابتو و

:  الذي تضمف 1995التقارير نجد مثبل تقرير سنة 

  ىيئة إدارية85مراقبة . 

  عممية تخص مختمؼ اإلجراءات289التحقيؽ في عمميات مالية بمغ عددىا . 

  مذكرة تقييـ حوؿ 63تتفرع ىذه األحكاـ عمى نحو   حكـ أصدرىـ المجمس و122تبميغ 

 قرار 12 قرارات وضع في حالة مديف و 07 قرار تبرئة ذمة و 21ظروؼ التسيير و 

. رفض حسابات

مف خبلؿ التعرض لمجمؿ اختصاصات مجمس  : تقدير رقابة مجمس المحاسبة :رابعا

التطرؽ لمجاالت اختصاصو يتبيف لنا أف الرقابة التي يقـو بيا ىي رقابة مالية  المحاسبة و

كيفيات اإلنفاؽ  إصبلحية فيي بيذا تيدؼ لحماية األمواؿ العامة بوجو عاـ و تقييميو و

. المالية العاـ بوجو خاص  ما يتعمؽ منيا بالقواعد المحاسبية و

ىذا ما ىو مبلحظ مف خبلؿ النتائج التي تسفر عنيا  تعد ىذه الرقابة إصبلحية و        و

         التقارير التي يقدميا إلى الييئات  كذا االقتراحات و المراقبة و عمميات التحري و

ذلؾ بيدؼ التوصؿ إلى أحسف السبؿ في التسيير المالي  المصالح العمومية المعنية، و و

حتى يتسنى لمجمس  و. بالتالي ضماف المحافظة عمى األمواؿ العامة المحاسبي و و

                                                 
48

 .1999 يٍ انجغٚضح انغؿًٛخ نـُخ 12، ػضص 1999 فجغاٚغ 28رمغٚغ يجهؾ انًذبؿجخ انًؤعر فٙ – 
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خص بنظاـ  إداري و بشري و المحاسبة أف يقـو بدوره الكامؿ فقد خص بييكؿ تنظيمي و

 و  يراقب بحرية تامة قضائية في نفس الوقت فيو يعايف و قانوني يجعؿ منو ىيئة إدارية و

دوف أف يمتـز تجاىو بالسر الميني أو بالسمـ اإلداري كما لو أف يوقع العقوبات التي يراىا 

. األخطاء المرتكبة مبلئمة جراء المخالفات و

       إاّل أف المبلحظ في مثؿ ىذه الييئات العميا لمرقابة المالية عدـ استقرارىا خاصة بعد 

التي قد ينجر عنيا تعطيؿ  حممة اإلضرابات التي شنيا قضاة المجمس في الفترة األخيرة، و

الكثير مف المياـ الموكمة إلى مجمس المحاسبة، فمف المفروض أف ال يحدث مثؿ ىذا 

. خاصة في ىيئات كيذه

 

 الجزاءات المترتبة عن التحريات التي يقوم بها مجمس المحاسبة: خامسا

       يعاقب عمى المخالفات التي ترتكبيا الييئات الخاضعة لرقابة مجمس المحاسبة 

بغرامة يصدرىا مجمس المحاسبة، ال يمكف أف يتعدى مبمغ الغرامة المحكـو بيا حدود 

. المرتب السنوي اإلجمالي الذي يتقاضاه العوف المعني عند ارتكاب المخالفة

المالية ال يمكف إصدار الغرامات         ففي مجاؿ االنضباط في تسيير الميزانية و

المطبقة عمى المخالفات المرتكبة إذا تمت معاينة الخطأ بعد مضي عشر سنوات مف تاريخ 

كما يعاقب مجمس المحاسبة بغرامة مالية يصدرىا في حؽ كؿ مسئوؿ أو . 49ارتكاب الخطأ

عوف أو ممثؿ اإلدارة في ىيئة عمومية خاضعة لرقابتو الذي خرؽ حكما مف األحكاـ 

                                                 
49

 .14 يٍ َفؾ األيغ، ص 90 ٔ 89انًبصربٌ – 
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التشريعية أو التنظيمية أو تجاىؿ التزاماتو لكسب امتياز مالي أو عيني غير مبرر لصالحو 

. 50أو لغيره عمى حساب الدولة أو ىيئة عمومية

 الغرامات التي يصدرىا مجمس المحاسبة مع تطبيؽ كما أنو ال تتعارض المتابعات و       

 .التعويضات المدنية عند االقتضاء العقوبات الجزائية و

يمكف إعفاء مرتكب المخالفات مف عقوبة مجمس المحاسبة إذا تقدـ بأمر كتابي  و       

في ىذه الحالة  مف مسؤولية السامييف أو مف كؿ شخص مؤىؿ إلعطاء مثؿ ىذا األمر، و

، ففي حالة ما إذا كشفت نتائج التدقيقات التي قاـ بيا مجمس 51تحؿ مسؤوليتيـ مسؤوليتو

 88المحاسبة عمى أف المخالفات التي ارتكبيا العوف تدخؿ في مجاؿ تطبيؽ أحكاـ المادة 

التي ذكرت سابقا   جويمية المتعمؽ بمجمس المحاسبة، و17 المؤرخ في 20-95مف األمر 

عندما تعرضنا إلى رقابة االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية يوجو رئيس الغرفة تقريرا 

الذي يتـ تبميغو إلى الناظر العاـ الذي أخطر بذلؾ،  مفصبل إلى رئيس مجمس المحاسبة، و

بعد تمقيو المعمومات اإلضافية التي يطمبيا عند االقتضاء مف الغرفة القطاعية المختصة،  و

فإذا تبيف لو بأنو ال مجاؿ لممتابعات، يقـو بحفظ الممؼ بموجب قرار معمؿ قابؿ لئللغاء 

مستشاريف اثنيف عف مجمس المحاسبة مع  أماـ تشكيمة خاصة تتكوف مف رئيس الغرفة و

ضرورة إطبلع رئيس مجمس المحاسبة، أما إذا قرر الناظر العاـ المتابعة يحرر 

يرفع الممؼ إلى رئيس مجمس المحاسبة مف أجؿ  االستنتاجات التي توصؿ إلييا كتابيا، و

 .52فتح تحقيؽ

                                                 
50

 .14 يٍ َفؾ األيغ، ص 91انًبصح – 
51

 .15 يٍ َفؾ األيغ انًظكٕع آَفب ص 93انًبصح – 
52

 15 يٍ َفؾ األيغ انًظكٕع آَفب، ص 94انًبصح – 
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في حالة ما إذا كاف ىناؾ مجاال لممتابعة، يقـو رئيس مجمس المحاسبة بتعييف  و       

يعمف قاضي  يكوف التحقيؽ حضوريا، و مقررا، مف بيف المستشاريف، يكمؼ بدراسة الممؼ و

التحقيؽ، المعيف مف قبؿ رئيس مجمس المحاسبة بموجب أمر، عف األشخاص المتابعيف 

الكفيمة بإقحاـ  يطمعيـ عمى الوقائع التي سجميا المجمس ضدىـ و لفتح التحقيؽ و

المالية بموجب رسالة موصى  مسؤوليتيـ مف حيث االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية و

. 53عمييا مع إشعار باالستبلـ

      في حالة فتح التحقيؽ يطمع الشخص المتابع بذلؾ فورا برسالة موصى عمييا        و

يمكنو االستعانة في اإلجراءات الموالية بمحاـ أو أي مساعد، يؤدي ىذا المساعد اليميف  و

يستفيد مف الحقوؽ  أماـ مجمس المحاسبة حسب الصيغة التي يريد بيا المحامي، و

 .54الممنوحة لمدفاع

كما يقـو المقرر بكؿ أعماؿ التحقيؽ التي يراىا ضرورية، كما يمكنو أف يستمع إلى        

في ختاـ التحقيؽ يحرر المقرر  كؿ عوف قد تقحـ مسؤولياتو أو يسأؿ شفييا أو كتابيا، و

يرسؿ كؿ الممؼ إلى رئيس مجمس المحاسبة لتبميغو إلى الناظر  تقريره مرفقا باستنتاجاتو و

إذا أثبتت نتائج التحقيؽ بأنو ال مجاؿ لممتابعات يمكف لمناظر العاـ أف يقرر حفظ  العاـ، و

العوف محؿ المتابعة،  يتـ تبميغ ىذا القرار إلى كؿ مف رئيس مجمس المحاسبة و الممؼ، و

أما إذا كانت الوقائع مف شأنيا أف تؤدي إلى إحالة الممؼ إلى غرفة االنضباط في مجاؿ 

 و المالية، يرسؿ الناظر العاـ كؿ الممؼ مصحوبا باستنتاجاتو المكتوبة تسيير الميزانية و

 .55يعد ىذا اإلرساؿ إخطار لمغرفة المعممة إلى رئيس الغرفة، و

                                                 
53

 .14 انًظكٕع آَفب، ص 377-95 يٍ انًغؿٕو انغئبؿٙ 59 ٔ 58انًبصربٌ – 
54

 15 انًظكٕع آَفب ص 20-95 يٍ األيغ 96انًبصح – 
55

 15 انًظكٕع آَفب ص 20-95 يٍ األيغ 97انًبصح – 
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المالية بتعييف قاضيا  يقـو رئيس غرفة االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية و و       

مقررا مف بيف قضاة ىذه الغرفة يكمؼ بالممؼ لتقديـ االقتراحات، يحدد رئيس الغرفة تاريخ 

كما يستدعي رئيس الغرفة . الناظر العاـ يعمـ رئيس مجمس المحاسبة و الجمسة، و

يمكف لمشخص المتابع أو  و. 56الشخص المتابع برسالة موصى عمييا مع إشعار باالستبلـ

محاميو أو مساعده اإلطبلع لدى كتابة الضبط لمجمس المحاسبة عمى الممؼ الذي يعنيو 

كامبل بما في ذلؾ االستنتاجات الكتابية لمناظر العاـ في أجؿ ال يقؿ عف شير مف تاريخ 

يكوف ىذا األجؿ قاببل لمتمديد مرة واحدة بطمب مف  الجمسة بعد استبلـ االستدعاء، و

 .57المعني أو مف يمثمو، كما يمكف لممعني أو ممثمو تقديـ مذكرة دفاعية

المالية جمستيا بمساعدة كتاب  تعقد غرفة االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية و       

في حالة عدـ حضور المتابع إلى الجمسة رغـ استدعائو  حضور الناظر العاـ، و الضبط و

 تطمع الغرفة عمى اقتراحات المقرر و مرتيف قانونا يمكف لمغرفة أف تبث في القضية، و

يقـو رئيس الجمسة بعرض  شروح المتابع أو مف يمثمو، و استنتاجات الناظر العاـ و

 الناظر العاـ و مف دوف حضور المقرر و القضية لممداولة بعد االنتياء مف المرافعات و

في حالة  ثبت بأغمبية أصوات أعضائيا، و تتداوؿ الغرفة في كؿ اقتراح تقدـ بو المقرر، و

ثبت في جمسة عمنية بقرار يشترؾ في توقيعو كؿ  تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس، و

يبمغ  يكتسي ىذا القرار الصيغة التنفيذية و كاتب الضبط، و المقرر و مف رئيس الجمسة و

 وزير المالية مف أجؿ متابعة تنفيذه بكؿ الطرؽ القانونية، و المعني و إلى الناظر العاـ و

 .58الوصية التي يخضع ليا العوف المعني كذا إلى السمطات السممية و

                                                 
56

 15 يٍ َفؾ األيغ، ص 98انًبصح – 
57

 .16 ٔ 15 يٍ َفؾ األَغ،ص 2 ٔ 1، انفمغربٌ 99انًبصح – 
58

 16 انًظكٕع آَفب ص 20-95 يٍ األيغ 4 إنٗ 1، انفمغاد يٍ 100انًبصح – 
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     يؤىؿ كؿ مف رئيس الييئة التشريعية، رئيس الحكومة، الوزير المكمؼ بالمالية        و

الوزراء والمسئوليف عمى المؤسسات الوطنية المستقمة فيما يخص الوقائع التي تنسب إلى  و

األعواف الخاضعيف لسمطاتيـ إخطار مجمس المحاسبة قصد ممارسة صبلحية االنضباط 

يقـو مجمس المحاسبة بإخطار الييئة التي أخطرتو  المالية، و في مجاؿ تسيير الميزانية و

. 59بالنتائج المخصصة لذلؾ

  طرق الطعن في القرارات الصادرة عن مجمس المحاسبة: سادسا

ذلؾ  يمكف أف تكوف القرارات التي يصدرىا مجمس المحاسبة محؿ مراجعة و: المراجعة -1

بطمب يقدمو الشخص المعني أو السمطة السممية أو الوصية عنو أو مف قبؿ الناظر العاـ 

كما يمكف أف تكوف المراجعة تمقائية مف قبؿ الغرفة أو الفرع الذي . 60بمجمس المحاسبة

تكوف المراجعة ألسباب متعددة أىميا الخطأ أو اإلغفاؿ أو التزوير أو  و أصدر القرار

. ظيور عناصر جديدة تبرر ذلؾ

لييا باإلضافة إيستمـز طمب المراجعة اشتماؿ الوقائع واألسباب التي تـ االستناد         و

يتـ توجيو طمب المراجعة إلى رئيس مجمس المحاسبة  والمستندات الثبوتية، و إلى الوثائؽ 

يقـو رئيس الغرفة أو  في أجؿ أقصاه سنة واحدة مف تاريخ تبميغ القرار موضوع الطعف و

الفرع بتعييف قاضي يتولى دراسة ممؼ طمب المراجعة ليقدـ مرفقا بآرائو إلى الناظر العاـ، 

الذي بدوره يقدـ مبلحظاتو المكتوبة ليتـ تحديد الغرفة أو الفرع المختص بالنظر في طمب 

. تحديد تاريخ الجمسة المراجعة و

 ،61ىو االستئناؼ ىناؾ طريؽ آخر لمواجية قرارات مجمس المحاسبة و: االستئناف -2

                                                 
59

 .16 يٍ َفؾ األيغ ص 101انًبصح – 
60

 .95/20 يٍ لبٌَٕ 102انًبصح – 
61

 95/20 يٍ لبٌَٕ 107انًبصح – 
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حيث أف كؿ قراراتو قابمة لبلستئناؼ مف قبؿ الشخص المعني أو السمطة السممية أو 

يتـ إيداع  الوصية عنو أو الناظر العاـ في أجؿ شير مف تبميغ القرار المطعوف فيو، و

. عريضة الطعف لدى كاتبة ضبط مجمس المحاسبة

       ليتـ دراسة االستئناؼ بتشكيمة كؿ الغرؼ مجتمعة عدا الغرفة المصدرة لمقرار محؿ 

يتـ تحديد الجمسة مف قبؿ رئيس مجمس  يتـ الفصؿ فيو بموجب قرار و االستئناؼ، و

يقدـ الناظر  ذلؾ بعدما يقدـ المقرر تقريره و يبمغ الشخص المستأنؼ بذلؾ، و المحاسبة و

. يتـ اتخاذ القرار بأغمبية األصوات العاـ مبلحظاتو المكتوبة، و

باإلضافة إلى الطريقتيف سالفتيف الذكر يمكف الطعف بالنقض في :  الطعن بالنقض -3

قرارات مجمس المحاسبة الصادرة عف تشكيمة كؿ الغرؼ مجتمعة أماـ المحكمة العميا مف 

 السمطات أوطرؼ الشخص المعني أو ممثمو القانوني أو بطمب مف الوزير المكمؼ بالمالية 

 الوصية مف طرؼ الناظر العاـ وذلؾ طبقا ألحكاـ الواردة في قانوف اإلجراءات أوالسّممية 

. 62المدنية

  رقابة المفتشية العامة لممالية: المطمب الثاني 
المؤسسة العمومية  تعد المفتشية العامة لممالية ىيئة رقابية عمى كؿ الييئات و       

قد تـ استحداثيا ألوؿ مرة بموجب  ىي خاضعة لسمطة وزير المالية و التابعة لمدولة و

. 64 متضمنا اختصاصاتيا92/78 ليأتي المرسـو التنفيذي رقـ 80/5363المرسـو رقـ 

  الهيكل التنظيمي لممفتشية العامة لممالية: الفرع األول 

                                                 
62

 95/20 يٍ لبٌَٕ 110انًبصح – 

  انًزؼًٍ رؼضٚم لبٌَٕ اإلجغاءاد انًضَٛخ1990 أٔد 18 انًؤعر فٙ 90/23 ٔيب ٚهٛٓب يٍ انمبٌَٕ على 231انًبصح 
63

 10 ثزؼًٍ إدضاس انًفزشٛخ انؼبيخ نهًبنٛخ ػضص1980 يبعؽ 01 انًؤعر فٙ 80/53انًغؿٕو على – 
64

 15 ٚذضص اسزظبطبد انًفزشٛخ انؼبيخ نهًبنٛخ ػضص1992 فٛفغ٘ 22 انًؤعر فٙ 92/78انًغؿٕو انزُفٛظ٘ – 
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باإلضافة إلى رئيس المفتشية العامة   ،65التنظيـ المركزي لممفتشية العامة لممالية: أوال

الوحدات  كذا مجموعة مف اليياكؿ و لممالية نجد عددا مف الموظفيف العامميف بيا و

: المختصة في الرقابة 

إف خضوع المفتشية العامة لممالية لسمطة الوزير  : رئيس المفتشية العامة لممالية/  أ

    المكمؼ بالمالية ال يمنع مف وجود رئيس ليا يعمؿ عمى تنفيذ األعماؿ المتعمقة بالرقابة 

يمارس السمطة السممية عمى جميع  الوسائؿ و الدراسات وكذا تسيير المستخدميف و و

. 66الموظفيف الخاضعيف لسمطتو

: ىي بدورىا ليا أقساـ متعددة منيا  و: الهياكل العممية لمرقابة والتقويم/ ب

 قطاعات الصناعات  الوكاالت المالية و التقويـ في إدارة السمطة و قسـ الرقابة و      

مديرية فرعية لمجماعات اإلقميمية،  بيذا القسـ نجد مديرية فرعية إلدارة السمطة و و

المناجـ  مديرية فرعية لمصناعات و محاسبي الخزينة و مديريات فرعية لموكاالت المالية و

 .الطاقة و

 الصيد البحري  الفبلحة و االتصاؿ و الثقافة و البحث و قسـ رقابة أعماؿ التكويف و  

  .بيا مديريات فرعية في المجاالت المذكورة الغابات و و

 ىي األخرى  تقويميا و اإلنجاز و المصالح و المالية و قسـ رقابة األعماؿ االجتماعية و

. ليا مديريات فرعية

: ىي مجموعة مف المديريات منيا و : هياكل دراسات واإلدارة والتسيير/ ج 

مديرية  المحاسبة و مديرية الميزانية و مديرية المستخدميف و التمخيص و و مديرية المناىج

. الشؤوف العامة الوسائؿ و
                                                 

65
 06 ٚزؼهك ثزُظٛى انٓٛبكم انًغكؼٚخ نهًفزشٛخ انؼبيخ نهًبنٛخ ػضص1992 جبَفٙ 20 انًؤعر فٙ 92/32انًغؿٕو انزُفٛظ٘ – 

66
 92/32 يٍ يغؿٕو 07انًبصح – 
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 : الوحدات المتنقمة لمتفتيش/ د

ىي تقـو  ، و67ىي وحدات متنقمة يشرؼ عمييا رؤساء بعثات أو رؤساء فرؽ        و

. المراجعة بعيف المكاف عمى أساس الوثائؽ المقدمة بأعماؿ المعاينة و

 :  سمك المفتشين/ ىػ

يمـز ىؤالء المفتشوف بعدة   المالية، ويمفتش        بو نجد سمؾ المفتشيف العاميف لممالية و

           المحاسبي لممصالح مياـ تتمحور حوؿ القياـ بصبلحيات تقويـ التسيير المالي و

     يمتـز المفتشوف العاموف بالسر الميني  مراقبتيا، و الييئات العمومية و الجماعات و و

عمى  اإلدارات الخاضعة لمرقابة، و كذا تجنب أي تدخؿ في اإلدارة أو تسيير الييئات و و

 المراقبة داخؿ قطاع التدخؿ الخاص أو  العمـو يكمؼ المفتشوف العاموف بمتابعة أعماؿ

بيذا يتولى المفتش العاـ لممالية المكمؼ بقطاع تدخؿ خاص  اإلقميمي الذي قد يسند ليـ، و

. الييئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة لممالية الجماعات و بتقويـ مصالح الدولة و

ىيئات  جماعات و        أما المفتش المكمؼ بقطاع تدخؿ إقميمي فيتولى مراقبة مصالح و

يتولى كؿ مفتش ميمة إعداد  خاضعة لرقابة المفتشية العامة لممالية في حدود إقميمية و

. 68يرسؿ إلى رئيس المفتشية تقرير سنوي عف نشاط قطاعو و

 : تنظيم الهياكل الخارجية/ و

 فإف المصالح الخارجية لممفتشية العامة 92/3369 مف المرسـو 02       طبقا لنص 

لممالية تتمثؿ في مديريات جيوية تتولى تنفيذ البرنامج السنوي لممفتشية العامة لممالية في 

التقويـ لتأتي مجموعة قرارات وزارية لتحديد مقرات ىذه المديريات الجيوية،  مجاؿ الرقابة و

                                                 
67

 92/32 يٍ انًغؿٕو 07انًبصح – 
68

 07 ٚزؼًٍ انمبٌَٕ األؿبؿٙ انشبص ثًٕظفٙ انًفزشٛخ انؼبيخ نهًبنٛخ ػضص 1991 صٚـًجغ 21 انًؤعر فٙ 91/502انًغؿٕو انزُفٛظ٘ – 
69

 06 ٚذضص رُظٛى انًظبنخ انشبعجٛخ نهًفزشٛخ انؼبيخ نهًبنٛخ ػضص1992 جبَفٙ 20 انًؤعر فٙ 92/33انًغؿٕو انزُفٛظ٘ – 
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 مديريات 10 الذي حدد ىذه المديريات بػ 199970 جانفي 02آخرىا القرار المؤرخ في  و

. 71جيوية

  اختصاصات المفتشية العامة لممالية: ثانيا 

تعمؿ المفتشية العامة لممالية عمى رقابة مجاالت  : مجاالت عمل المفتشية العامة/  أ

   األجيزة  الييئات و الجماعات اإلقميمية و المالي لمصالح الدولة و التسيير المحاسبي و

المؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، كما يخضع لرقابة المفتشية العامة  و

 المستثمرات الفبلحية العمومية، و التجاري و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و

. كؿ ىيئة تستفيد مف إعانة الدولة ىيئات الضماف االجتماعي، و

المالية  إعداد خبرات ليا صمة باالقتصاد و        كما لممفتشية أف تقـو بإجراء دراسات و

       لتسييؿ المفتشية لمياميا يمكنيا أف تستعيف بتقنييف  و. بالرقابة عمى وجو التحديد و

 :،مف ىنا نجد أف المفتشية العامة لممالية تعمؿ عمى72خبراء مؤىميف مف اإلدارة العمومية و

المالية بغية الوصوؿ إلى تقدير  التحاليؿ، الخبرات االقتصادية و القياـ بالدراسات و- 

. نجاعة التسيير الفعالية و

أساليب الرقابة عمى  المحاسبي، القياـ بكؿ الدراسات المقارنة ألنماط التسيير المالي و- 

. الخارجي بغرض مسايرة التطورات الخارجية الصعيديف الداخمي و

الييئات الموضوعة تحت وصاية أو سمطة الوزير  المراقبة الدورية لمصالح اإلدارات و- 

  و عمؿ مصالح الرقابة التابعة ليا مراجعة فعالية و تعمؿ عمى تدقيؽ و المكمؼ بالمالية و

.  سالؼ الذكر92/78 مف مرسـو 02ىذا ما أكدتو المادة 
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كما تؤىؿ المفتشية العامة لممالية لمقياـ بالتقويـ االقتصادي لممؤسسات العمومية - 

ىذا ما  السمطات المؤىمة قانونا و ذلؾ بتدخبلتيا بناء عمى طمب الييئات و االقتصادية و

. 92/7973أكده المرسـو التنفيذي 

 : إجراءات تدخل المفتشية العامة لممالية في العمل الرقابي/ ب

       ما ىو معموؿ بو أنو خبلؿ الشير األوؿ مف كؿ سنة يقـو وزير المالية بتحديد 

برنامج عمؿ المفتشية العامة لممالية خبلؿ السنة، مع األخذ بعيف االعتبار طمبات المراقبة 

. المجمس الشعبي الوطني مجمس المحاسبة و التي يتقدـ بيا أعضاء الحكومة و

المفاجأة أو  المبلحظ أف رقابة المفتشية العامة لممالية تبنى عمى مبدأ المباغتة و        و

بإشعار مسبؽ في أدائيا لمياميا، تقـو بإنجاز األشغاؿ التحضيرية المرتبطة بتدخبلتيا 

. تقنية لممارسة عمميا الرقابيؿا المالية و مستغمة كؿ المعطيات االقتصادية و

لممفتشية أيضا حؽ المبادرة بأي اقتراحات أو أراء تخص إجراءات أو تقنيات ؼ       

. النجاعة يتطمب استخداميا في مجاؿ الفعالية و

التدقيؽ في شروط تطبيؽ القوانيف  اليدؼ مف تدخبلت المفتشية ىو التحقيؽ و        و

التأكد مف صحة  كذا النظر و المحاسبية الجاري العمؿ بيا، و والتنظيمات المالية و

أيضا النظر في  مطابقة األعماؿ المنجزة لموثائؽ التقديرية و انتظاميا و المحاسبات و

الييئات المعنية  كيفية سير الرقابة الداخمية في المصالح و شروط استعماؿ اإلعتمادات و

. بيذه التدخبلت

أف عمؿ المفتشية العامة لممالية ىو مف قبيؿ عمؿ مفتشي المالية العامميف        ىذا و

: الديف تتمحور أعماليـ حوؿ  و لدييا 
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محاسبو  ممارسة حؽ مراجعة جميع العمميات التي قاـ بيا المحاسبوف العموميوف و- 

. الييئات

التدقيؽ في عيف المكاف بغية التأكد مف أف أعماؿ التسيير ذات األثر المالي قد تمت - 

كذا إثبات حقيقة الخدمة المنتيية  كاممة، و معطيات صحيحة و محاسبتيا وفؽ أسس و

. فعميا

ليـ حؽ طمب أي معمومات يرونيا ضرورية في أداء عمميـ الرقابي بصفة كتابية أو - 

. شفوية

. المعاينة في عيف المكاف بغرض مراقبة األعماؿ المحاسبية التحقيؽ و البحث و- 

. 74طمب تقديـ كؿ وثيقة أو ورقة أو سند ثبوتي تكوف مراجعتو الزمة- 

إتقاف فقد ألـز القانوف  حتى يتسنى ليؤالء المفتشيف أف يؤذوا مياميـ بدقة و        

المسئوليف العامميف في المصالح أو الييئات المعنية بالتدخؿ لتوفير الظروؼ المبلئمة ليـ، 

كذا  السجبلت التي يطمبيا المفتشوف و األوراؽ و أنيـ مجبريف عمى تقديـ كؿ القيـ و و

. اإلجابة عف كؿ الطمبات

  كيفية تنفيذها من طرف المفتشية مظاهر الرقابة الممارسة و أشكال و: الفرع الثاني 

في عيف المكاف         إف المفتشية العامة لممالية تجري رقابتيا بناء عمى الوثائؽ و

 مف المرسـو 06ىذا ما نصت عميو المادة  وبصورة فجائية أو بعد اإلشعار المسبؽ، و

يخضعوف  تتـ ىذه الرقابة مف طرؼ مفتشيف مساعديف لممالية، و ، و78-92التنفيذي رقـ 

الميمة بناء عمى البرنامج  لرئيس المفتشية العامة لممالية الذي يقـو بدوره بتحديد العدد و

السنوي لمرقابة، ىكذا فإف المفتشيف العمومييف يقوموف بمراقبة ميزانية الجماعات المحمية، 
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وذلؾ عف طريؽ االنتقاؿ إلى عيف المكاف لمقياـ بزيارات ميدانية في مقر البمديات أو 

الواليات أو كؿ الييئات الخاضعة لرقابة المفتشية المبرمجة لمقياـ بعممية الرقابة عمى 

عند  ىذه الزيارات تكوف بإعبلـ أو مف دوف إعبلـ ىذه الجيات، و ميزانيتيا بعد تنفيذىا، و

إعبلميا فذلؾ مف أجؿ تحضير نفسيا لتقديـ الوثائؽ مع إمكانية تصحيح األخطاء إف 

. وجدت

 مف نفس المرسـو التنفيذي عمى أنو يخوؿ لممفتشيف العاميف 10قد نصت المادة         و

: لممالية ما يمي 

   المواد عمى إختبلؼ أنواعيا  السندات و مراقبة تسيير صناديؽ مراجعة األمواؿ القيـ ،- 

. المحاسبوف التي يحوزىا المسيروف و و

. طمب تقديـ كؿ وثيقة أو ورقة ثبوتية تكوف الزمة لمراجعتيا- 

. طمب كؿ المعمومات شفويا أو كتابيا- 

القياـ بأي بحث أو تحقيؽ في عيف المكاف مف أجؿ مراقبة األعماؿ أو المعطيات المبنية - 

. في المحاسبات العمومية

القياـ بأي تدقيؽ في عيف المكاف بغية التأكد مف أعماؿ التسيير ذات األثر المالي قد - 

. إثبات حقيقة الخدمة المنتيية عند االقتضاء تمت محاسبتيا عمى أسس صحيحة وكاممة و

بالتالي فإف المفتشيف يمارسوف حؽ مراجعة العمميات التي قاـ بيا المحاسبوف          و

الييئات التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية، إاّل أنو ال  العموميوف وجميع األجيزة و

التنظيمية  يمكف مراجعة الحسابات التي وقعت تصفيتيا نيائيا طبقا لؤلحكاـ التشريعية و

بالتالي فإف المفتشيف العمومييف عند تنفيذ أعماليـ البد عمييـ مف اجتناب  و. المعموؿ بيا
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أي تدخؿ في التسيير، إضافة إلى الحفاظ عمى السر الميني مع القياـ بعمميـ بكؿ 

. 75موضوعية مع بناء مبلحظاتيـ انطبلقا مف وقائع ثابتة

        أثناء قياـ المفتشيف العمومييف بمياميـ يستوجب عمى مسئولي المصالح         و

   كذا مسئولي الجماعات المحمية أف يقوموا بتقديـ األمواؿ  الييئات الخاضعة لمرقابة، و و

اإلثباتات، إضافة إلى اإلجابة عف  األوراؽ و كؿ السجبلت ، القيـ التي بحوزتيـ ، و

. 76مطالبيـ المقدمة في شكؿ معمومات دوف تأخير

ىؤالء األعواف والييئات الخاضعة لمرقابة ممزموف بتقديـ الوثائؽ أو المستندات        

الضرورية لعممية المراقبة، بحيث كؿ امتناع أو عرقمة ميمة المفتشية تشكؿ خطأ جسيما 

ولي الجماعات المحمية أو العوف إلى عقوبات تأديبية مف طرؼ السمطة ؤيعرض مس

. المكمفة بذلؾ

       كما يمكف أف يكوف كؿ رفض موضوع إعذار تعمؿ بو حينا أعمى سمطة في السمـ 

اإلداري أو تعمـ بو السمطة الوصية، إذا لـ يكف لؤلمر أثر خبلؿ األياـ الثمانية الموالية 

. لتاريخ اإلعذار

      يقـو المفتش بتحرير محضر بعدـ الوجود يبمغ السمطة المخولة حؽ التأديب عف 

طريؽ اإلرساؿ العادي، أما في حالة ثبوت مخالفة تعمـ السمطة السممية أو الوصية بذلؾ 

. 77فورا قصد اتخاذ التدابير البلزمة

 22 المؤرخ في 78-92 مف المرسـو التنفيذي رقـ 16      كما أنو قد نصت المادة 

 عمى أنو يحرر المفتشوف في نياية تدخبلتيـ تقريرا يسجموف فيو مبلحظاتيـ 1992فيفري 
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يحتوي ىذا  معاينتيـ التي جمعوىا في شأف تسيير المصمحة أو الييئة التي فتشوىا، و و

 الييئات موضوع الرقابة ، عمى اقتراح تدابير مف شأنيا أف تحسف تنظيـ المصالح ، التقرير

. مالي الييئات التي كانت موضوع تقدير اقتصادي و نتائجيا أو تمؾ المصالح و تسييرىا و

        كما يمكف أف يحتوي عمى أي اقتراح مف طبيعتو أف يحسف األحكاـ التشريعية و

 لنفس المرسـو التنفيذي المذكور سالفا 17قد نصت المادة  و. التنظيمية التي تطبؽ عمييا

الييئات   السابقة لمسيري المصالح و16عمى أنو يبمغ التقرير المنصوص في المادة 

. المعنية

 نتائج الرقابة الممارسة من طرف المفتشية العامة لممالية: الفرع الثالث 

بما أف الرقابة الممارسة مف طرؼ المفتشية العامة لممالية تطبؽ عمى التسيير المالي        

المؤسسات التي  الييئات و المرافؽ ، المحاسبي لمصالح الدولة، الجماعات المحمية ، و

بالتالي فإف المفتشيف المفوضيف بميمة الرقابة عمى  تخضع لقواعد المحاسبة العامة، و

تحاؿ أماميـ وثيقة الميزانية بحيث  ميزانية الجماعات المحمية يتجيوف إلى عيف المكاف، و

اإليرادات في  فصؿ لمتأكد مف توظيؼ النفقات وبفصبل  باب وبيعمموف عمى تفحصيا بابا 

التأكد مف أف المبالغ المسجمة في الميزانية لـ  األغراض التي خصصت مف أجميا، و

بالتالي لـ تتعرض إلى التبلعب  المحاسبية، و تتعرض إلى تحايؿ عف القواعد القانونية و

في نياية تدخبلتيـ يقدموف تقريرا  سوء استعماليا أو االستغبلؿ البلعقبلني، و بيا و

المعاينات التي قاموا بجمعيا أثناء القياـ بممارسة مياميـ في  يسجموف فيو مبلحظاتيـ و

تنظيـ  مقر البمديات أو الواليات، بحيث يحتوي ىذا التقرير عمى اقتراحات لتحسيف و

الييئات المعنية  يبمغ ىذا التقرير إلى مسيري المصالح و الييئات الخاضعة لرقابتيـ، و

 مف 18الذيف يقوموف بدورىـ باإلجابة عميو خبلؿ مدة أقصاىا شيريف ىذا ما حددتو المادة 
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، مع إمكانية تمديد ىذه الفترة مف 1992 فيفري 22 المؤرخ في 78-92المرسـو التنفيذي 

 .طرؼ الوزير المكمؼ بالمالية

تمخيصا         كما تقـو المفتشية العامة لممالية بتقديـ تقريرا سنويا يتضمف نتائج عمميا و

القتراحات ذات المغزى الياـ التي تراىا قصد تكييؼ التشريع والتنظيـ  لمعايناتيا وا

يقدـ ىذا التقرير إلى الوزير  المطبقيف في مجاؿ تدخميا أو تحسينيا عمى الخصوص، و

المكمؼ بالمالية في غضوف الفصؿ األوؿ مف السنة الموالية لمسنة التي أعد التقرير في 

. 78شأنيا

      الخبلصة التي يمكف استخبلصيا مف خبلؿ الفصؿ الثالث المتعمؽ بالرقابة البلحقة 

المفتشية  الممارسة عمى ميزانية الجماعات المحمية مف قبؿ كبل مف مجمس المحاسبة و

العامة لممالية ىي أف ليذا النوع مف الرقابة بالرغـ مف أف لو أىمية بالغة إال أنو ال يخمو 

مف العيوب، حيث مف أىـ مزاياه تسييؿ مراجعة جميع اإلجراءات العممية الواحدة مع 

األخطاء الفنية، كما أنو ال  التبلعب و الكشؼ عف االختبلسات و دراستيا دراسة دقيقة و

يؤدي إلى تدخؿ ىيئة الرقابة في اختصاصات السمطة التنفيذية، حيث بمجرد العمـ بوجود 

 تطبيؽ الموائح و رقابة خارجية الحقة سيدفع المسئوليف إلى توخي الدقة في تنفيذ الميزانية و

. التعميمات المالية عمى أحسف وجو

       أما فيما يخص عيوب ىذا النوع مف الرقابة أنو ال يمكف مف اكتشاؼ المخالفات 

المالية أو الغش إال بعد أف تكوف األمواؿ العامة قد أنفقت فعبل، فإف كانت تقمؿ المخالفات 
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بالتالي مما يعمؿ عمى التقميؿ مف  المالية إال أف اكتشافيا يأتي بعد وقت طويؿ، و

. 79أىميتيا

 ال 32-90مف خبلؿ تحميانا لرقابة مجمس المحاسبة يتضح لنا أنو في ظؿ قانوف        و

يعني شمو عف أداء ميمتو الرقابية بؿ أف صبلحياتو بقيت جد واسعة في مجاؿ الرقابة عمى 

       تسيير مالية الدولة، حيث أف ميمتو تكمف في ممارسة الرقابة البلحقة لمالية الدولة 

      كؿ ىيئة تخضع لقواعد القانوف اإلدارية المرافؽ العمومية، و الجماعات اإلقميمية و و

. المحاسبية العمومية  و

ما يبلحظ بالنسبة لمرقابة الممارسة مف قبؿ مجمس المحاسبة أنيا مجسدة فعبل        

ميدانيا، بحيث عمى مستوى الجماعات المحمية بمدية كانت أو والية، يقـو أعضاء مجمس 

توضع أماميـ  ىـ مزودوف ببطاقات مينية تثبت ىويتيـ، و المحاسبة بزيارات ميدانية، و

-95تحرياتيـ، بحيث قد أعاد األمر  يبدؤوف في مباشرة مراقبتيـ و جميع وثائؽ الميزانية و

المتمثمة في   لمجس المحاسبة اختصاصاتو القضائية و1995 جويمية 17 المؤرخ في 20

توقيع الجزاء عمى مرتكبي المخالفات دوف االكتفاء عمى استخبلص النتائج المتعمقة بسوء 

التسيير والتنظيـ المرتكب سواء مف األمريف بالصرؼ أو المحاسبيف العمومييف، بحيث 

 تؤدي إلى عرقمة 32-90تؤدي مباشرة إلى توقيع العقاب عمييـ بعد أف كانت مع قانوف 

تطبيؽ القوانيف عمى ىؤالء األعواف، تمؾ االختصاصات القضائية التي يتمتع بيا رئيس 

. مجمس المحاسبة لوحده، والتي تمارس داخؿ الغرفة وفروعيا

      كما أف رقابة مجمس المحاسبة ىي رقابة تشمؿ جوانب متعددة وليست محصورة في 

جانب واحد فقط والمتمثؿ في مراقبة مدى ضبط الميزانية أو رقابة حسابات المحاسبيف 

                                                 
79

 .447. ػجض انكغٚى طبصق ثغكبد، انًظضع انًظكٕع آَفب، ص 
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نما تتعدى إلى رقابة نوعية التسيير، كما يمكف استخبلص  العمومييف واآلمريف بالصرؼ، وا 

أف العقوبات التي يوقعاه مجمس المحاسبة عمى مرتكبي األخطاء تكوف غير نيائية إذ يجوز 

الطعف فييا، ويكوف ىذا الطعف مصحوب بالوثائؽ واألدلة المثبتة التي تنفي وقوعيا في 

مخالفات سواء عند إعداد الميزانية أو أثناء الرقابة الممارسة مف قبؿ المحاسبيف العمومييف 

. وقبؿ تنفيذ الميزانية

       أما فيما يخص الرقابة الممارسة مف قبؿ المفتشية العامة لممالية عمى ميزانية 

الجماعات المحمية، ومف خبلؿ تحاليمنا لكيفيات الرقابة يتبيف لنا أف ىناؾ نوعا مف التداخؿ 

والتشابو بيف الرقابة الممارسة مف قبؿ مجمس المحاسبة والمفتشية العامة لممالية إال فيما 

يخص بعض الصبلحيات األخرى المخولة لمجمس المحاسبة التي ال تتمتع بيا المفتشية 

العامة لممالية، بحيث لو تمعنا في الدور الرقابي الممارس مف قبؿ الييئتيف نجده يتمثؿ في 

نفس المياـ وىي المراجعة والتحقؽ مف ارتكاب المخالفات واألخطاء عند إعداد الميزانية 

ف أصبحت صبلحيات المفتشية العامة لممالية في مجاؿ الرقابة  وبعد تنفيذىا، حتى وا 

واسعة، أيضا لو قمنا بعممية المقارنة في كيفيات الرقابة الممارسة يتبيف لنا أنيا نفسيا، أي 

تكوف إما عمى أساس الوثائؽ والتحريات وغيرىا مف الكيفيات األخرى، والتي ذكرناىا مف 

قبؿ، إال أف اإلشعار المسبؽ مف قبميا الموجية إلى الييئات والمصالح الخاضعة لرقابتيما 

ينقص مف فعالية الرقابة ألف إشعار الجماعات المحمية بالبرنامج التفتيشي يدفعيا، مما 

الشؾ فيو، إلى تحضير نفسيا وتغطية األخطاء التي ارتكبتيا عند إعداد ميزانيتيا وتنفيذىا، 

. خاصة بالنسبة لممحاسبيف العمومييف واآلمريف بالصرؼ

       وما يمكف ذكره في األخير أنو كاف مف األجدر ممارسة رقابة الحقة واحدة تكمف في 

رقابة مجمس المحاسبة لما لو مف أىمية بالغة ودورا في عممية الرقابة، ألنو ما ىو الدور 
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والعمؿ الجديد الذي تقـو بو المفتشية العامة لممالية في رقابتيا عمى ميزانية الجماعات 

المحمية طالما العمؿ نفسو، وبالتالي ما الداعي إلى ىذه االزدواجية وتكرار القياـ بنفس 

العمؿ؟ 
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الخاتمة       

         إنو من خالل ىذه الدراسة المتواضعة لموضوع النفقات العامة والرقابة عمييا 

حاولنا إعطاء رؤية وتحميل لمموضوع عمى اعتبار أن الموضوع ذو أىمية بالغة ويتطمب 

دراسة أكثر، ألن النفقات تعتبر الكفة الثانية لمميزانية، والميزانية العامة تعكس السياسة 

نو ال يجوز ترك أمور النفقات واإليرادات العامة نيبا لمظروف أو الصدق  العامة لمدولة، وا 

بل البد ليا أن تدبر التوازن المالي بين مجاالت اتفاقيا ومصادر إيراداتيا وىذا ما تحققت 

. الميزانية العامة

       وتتفق التشريعات المالية في مختمف األنظمة المالية عمى ضرورة الرقابة عمى 

تنفيذ بنود الميزانية العامة لمدولة وذلك لمتأكد من االلتزام والتقييد بقواعد االعتماد وشروط 

ن ضبط النفقات العامة يعني تجنب القائمة تبذير األموال العامة و أن ال تنفق  التنفيذ وا 

مبمغا دون مبرر، كذلك فعمييا أن تسير المرافق العمومية بأقل التكاليف وال شك أن تبذير 

األموال العامة يضعف من الثقة في اإلدارة المالية لمدولة، وتحقيق ىذا القدر من النفقات 

يتطمب اتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان حصول الدولة عمى احتياجاتيا بأقل التكاليف 

وىذا ما يعكس لنا شكل اإلجراءات المتعمقة بعممية اإلنفاق العام، وترتبط ىذه المشكمة 

بمشكمة الرقابة عمى اإلنفاق العام في مجموعيا، وبالرغم من ىذا الدور الفعال واإليجابي 

لمرقابة إال أنيا ال تخمو من العيوب، ففي الرقابة السابقة فمن عيوبيا حسب الدراسة أنيا 

لم تعد كافية في الدولة المعاصرة كالجزائر اليوم لمتأكد من حسن التصرف في األموال 

ن ترك اإلدارة تراقب نفسيا بنفسيا في ىذا المجال لم يعد أمرا مقبوال لكثرة ما لوحظ فييا  وا 

من مظاىر التسيب، بل واالنحراف المالي والتي كان مصدرىا األول واألساسي يكمن في 

. انعدام اإلشراف والرقابة عمى السمطة التنفيذية في قياميا بتنفيذ الميزانية
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ال أدت إلى         كما أن الرقابة السابقة عمى اإلنفاق البد وأن تتم في وقت قصير وا 

بطء في اإلجراءات وتعطل سير العمل في وحدات االقتصاد العام مما قد يمحق بالمجتمع 

. أضرارا تفوق ما قد يترتب عمى الرقابة السابقة من مزايا

      أما عن عيوب الرقابة الالحقة أنو ال يمكن الكشف عن المخالفات المالية التي 

تحدث عن عمد أو انحراف أو خطأ أو إىمال أو قصور إال بعد أن تكون األموال العامة 

ن كان ىذا األسموب يقمل من وقوع المخالفات، إال أنو ال يمنع من  قد تم إنفاقيا بالفعل وا 

نما يقتصر عمى التنبيو إلييا بعد وقوعيا ىذا باإلضافة إلى أن اكتشاف ىذه  ارتكابيا، وا 

المخالفات قد يأتي بعد وقت طويل من ارتكابيا يكون فيو الشخص المسئول قد تغير إما 

. النتقالو لوظيفة أو عمل آخر أو لتقاعده مما يقمل من أىميتيا

       والسؤال المطروح ىنا ىل ىذه الرقابة بعيوبيا ونقائصيا قد جسدت في الوقائع 

ولماذا نجد عجزا ظاىرا في ميزانية بعض البمديات ؟ وىذا نتيجة عدم التوازن بين النفقات 

واإليرادات بحيث ازدادت النفقات بصورة عشوائية وبصيغة غير منتظمة، فمو كانت الرقابة 

وحتى الرقابة الخارجية " رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي"السابقة المتمثمة في 

لمجمس المحاسبة و المفتشية العامة لممالية قد قامت بمياميا بصرامة وبحزم وفي آجاليا 

القانونية لما أدى إلى ظيور فكرة التيرب الضريبي الذي يؤدي إلى نقص اإليرادات التي 

. تؤدي إلى نقص النفقات وعدم التوازن

       والخمل الحاصل من جية أخرى في ظل التشريع المالي الجزائري، عمى الخصوص 

يتضح بكثرة النصوص والقوانين التنظيمية وكأن المشكل مشكل يتعمق بكم النصوص التي 

: كثرت وختاما لكل ما سبق نخمص إلى بعض الحمول المقترحة 

ضرورة إعادة النظر في سياسات اإلنفاق العام وضوابطو لتحقيق المنفعة العامة - 



 الــخـــاتــــمة
 

- 93 - 

 

البد من إرساء نظام الرقابة القبمية ودعم األجيزة القائمة بيا ولألشخاص المكمفين بيا - 

. ألنيا ىي األىم وتحول دون األخطاء واالختالسات

وجوب االعتماد األنظمة الرقابية التي يسيل فيميا وتطبيقيا بما يضمن األداء الحسن - 

. والفعال

إذا لمتمكن من إحداث الرقابة البد االىتمام عمى توفير الوسائل البشرية والمادية من - 

. أجل ضمان رقابة محكمة مع تحسين الجياز الرقابي بالوسائل الحديثة 

ضرورة استقاللية ميادين المالية والمحاسبة والرقابة وذلك بعدم تركيا لمتيارات السياسية - 

تتجاذبيا كل إلى جيتيا وتجسيد ىذه االستقاللية يكون بدعم الييئات القائمة بالرقابة 

طفاء االستقاللية التامة عمى أعوانيا القائمين  بالمزيد من الحياد والنزاىة في أداء مياميا وا 

. بيا

وكل أسموب من أساليب الرقابة السابقة الذكر الحكم لو فائدتو واستخداماتو التي تساعد 

عمى إحكام الرقابة لكن أمر الرقابة المالية أخالقا تتبع من نفس اإلنسان المسمم قبل أن 

. تكون قواعد وأسس يحكم إلييا
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  :قائمة المراجع

  :الكتـب* 
المالية العامة والتشريع - لمدكتور عبد المنعم فوزي منشآت المعارف االعامة والسياسة المالية-  

 د غازي عناية دار البيارق.إلسكندريةالمالية الضريبي، أ

 لمدكتور حامد عبد المجيد دران مبادئ االقتصاد العام، - 

 لمدكتور محمد الصغير بعمي المالية العامة، - 

 194دار الجامعية - لمدكتور زينب حسين عوض اهلل مبادئ المالية العامة، - 

 لمدكتور محمد ابراهيم الوالي عمم المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية- 

حازم البيالوي - دليل الرجل العادي إلى التغيير اإلقتصادي –، ناصر زينب العابدين المالية العامة- 

 .دار الشروق

  : المحاضرات*
 2006األستاذ مسعودي محاضرات ألقيت عمى قضاة الدفعة الخامسة تخصص قانون األعمال - 

 بالمدرسة العميا لممصرفة

وقضاة الدفعة -األستاذ بساعد عمي محاضرات ألقيت عمى طمبة المعهد الوطني لممالية بالقميعة- 

 .                        بالمدرسة العميا لممصرفة2006الخامسة تخصص قانون األعمال 

األستاذ منصورة بوزيان محاضرات ألقيت عمى قضاة الدفعة الخامسة تخصص قانون األعمال - 

 (الصفقات العمومية)

 .1989 ديسمبر 1أحمد سيد عواضين العدد : مجمة العموم اإلدارية - 

  :النصوص التشريعية والتنظيمية* 
 - المتعمق بإنشاء المفتشية العامة لممالية 80/مارس/01 المؤرخ في 80/53مرسوم تنفيذي رقم - 

  المتعمق بالمحاسبة العمومية1990 أوت 15 المؤرخ في 90/21القانون رقم 

  المتعمق بمجمس المحاسبة وسيره04/12/90 المؤرخ في 90/32القانون رقم - 
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  المتعمق بالمحاسبين العموميين07/09/1991 المؤرخ في 91/311مرسوم تنفيذي رقم - 

 المحدد لإلجراءات المحاسبة التي يمسها 07/09/1991 المؤرخ في 91/313مرسوم تنفيذي - 

 .اآلمرون بالصرف والمحاسبين العموميين وكيفياتها ومحتواها

 . المحدد الختصاصات المفتشية العامة لممالية22/02/1992 المؤرخ في 92/78مرسوم تنفيذي - 

  المحدد لمنظام الداخمي لمجمس المحاسبة20/01/1995 المؤرخ في 95/377مرسوم رئاسي - 

 . متعمق بمجمس المحاسبة17/07/1995 المؤرخ في 95/20األمر - 

 : الرسائل و المذكرات *
مذكرة تخرج لنيل , الرقابة عمى ميزانية الجماعات المحمية في الجزائر , بوذراع فهمي- 

 .2001/2010بسكرة , جامعة محمد خيضر, شهادة الماستر تخصص قانون إداري 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في , مراقبة تنفيد النفقات العامة , جمال الدين بطاهر - 

 .2002جامعة الجزائر , فرع إدارة عامة و مالية , الحقوق 
 .2002,بحث ماجستير , النظام القانوني لمحافظ الحسابات في , دحموش فايزة - 
, النظام القانوني لمعقود المبرمة و تطبيقاتها في التشريع الجزائري , أحمية سميمان - 

 .1988جامعة الجزائر , رسالة ماجستير
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