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امللخص 

 :  امللخص باللغة العربية

 هدفذ هره الدزاست إلى الخعسف على واكع الخدكيم و السكابت املاليت على الجماعاث املحليت بالجصائس 

و أخص بالركس البلدًت ، حيث جم الخطسق ألهداف و أهىاع الخدكيم املالي و الجبائي و كرا دوز ألاجهصة السكابيت 

املاليت املعىيت برلك باإلضافت الى املعىكاث التي جحىل دون فعاليتها، و ذلك لخرليل الصعىباث و وضع الحلىل 

و معالجتها و العمل على جحدًثها ملىاكبت مخخلف الخطىزاث التي عسفها الخدكيم املالي في  الكفيلت للخغلب عليها 

 اللطاع الحكىمي و الىصىل به الى جطبيم زكابت ألاداء التي جسكص على جحليم  الخىميت الاكخصادًت و الكفاءة

.  و الفعاليت 

وكد أظهسث هخائج الدزاست عمم الهىة املخىاجدة بين واكع إدازة املال العام في البلدًاث وواكع السكابت 

املاليت التي جلىم به أجهصة السكابت املاليت من جهت، باإلضافت إلى الهىة بين واكع أجهصة السكابت في الجصائس والدوز 

فلد جبين لىا وجىد العدًد من املعىكاث التي جحىل دون الىصىل الى فعاليت وهجاعت . املىىو  ها من جهت أخسي 

  في غياب الىص الدشسيعي الري ًلصم بخطبيم السكابت املاليت الحدًثت املخمثلت أهمهالسكابت والخدكيم وجمثلذ 

. (La Règle des trois E) في زكابت ألاداء املخمثلت في الكفاءة والفعاليت والاكخصاد 

وكد اهتهذ الدزاست الى عدد من الخىصياث الخاصت بخطىيس العمل السكابي على البلدًاث بشكل عام  

جطىيس أجهصة السكابت وأداء عمل الجماعاث املحليت بشكل خاص و ذلك ملعالجت عدم فعاليت السكابت املاليت على 

. البلدًاث

وكان من أبسش هره الخىصياث خلم مصالح للسكابت الداخليت في البلدًاث جكىن بمثابت صمام ألامان للسكابت 

الخازجيت وعىها دائما للمجالس البلدًت املىخخبت التي حسير ميزاهياث باملليازاث دون ان ًفله الكثير من مسيروها 

. أبسط كىاعد الدسيير العمىمي

كما هىىه أهه أصبح وجىبا على السلطاث العمىميت أن حعمل على حغيير أسلىب السكابت املاليت وجطىيسه 

وذلك بالتركيز على مساكبت اهداف إلاهفاق وهخائجه بدال من الاهخمام بخحدًد أوجه إلاهفاق وعىاصسه، باإلضافت إلى 

حعصيص اسخلالليت ألاجهصة السكابيت ودعم الشفافيت في وشس الخلازيس السكابيت في ظل حخميت الخحىل هحى السكابت 

. باسخخدام جكىىلىجياث املعلىماث

 الىجاعت، الكفاءة، أجهصة السكابت، زكابت ألاداء، والجبائي، الخدكيم املالي املاليت، السكابت :الكلمات الدالة

.  الجماعاث املحليتالبلدي، املجلس البلدًت،الفعاليت، 
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  :  امللخص باللغة إلانجليزية

Abstract: 

 The objective of this study was to identify the reality of auditing and financial control of the 

local communities in Algeria, especially the Municipality.  

 The objectives and types of financial and fiscal auditing, the role of the financial supervisory 

bodies concerned, and the obstacles to their effectiveness werediscussed.  

 And to develop solutions to overcome them and to address them and to update them to keep 

abreast of the various developments known in the financial audit in the government sector and 

access to the application of performance control, which focuses on economic development, 

efficiency and effectiveness. 

 The results of the study showed the depth of the gap between the reality of the management of 

public funds in the municipalities and the reality of financial control carried out by the financial 

control bodies on the one hand, in addition to the gap between the reality of the control bodies in 

Algeria and the role entrusted to them on the other hand.  

 We have found that there are many obstacles to the effectiveness and effectiveness of 

supervision and auditing, which are important in the absence of the legislative text that requires 

the application of modern financial control of the performance control of efficiency, efficiency and 

economy (La Règle des trois E). 

 The study concluded with a number of recommendations concerning the development of 

supervision work on municipalities in general and the development of monitoring bodies and the 

performance of local communities in particular, in order to address the inefficiency of financial 

control of municipalities. 

 One of the most prominent of these recommendations was the creation of internal control 

interests in the municipalities, which serve as a safety valve for external control and a permanent 

help for elected municipal councils, which are budgeted in billions, without much of its path being 

understood by the most basic rules of public administration. 

 We also note that the public authorities must change and develop the method of financial 

control by focusing on monitoring expenditure targets and outcomes instead of focusing on the 

definition of expenditure and its components, as well as enhancing the independence of SAIs and 

supporting transparency in the publication of oversight reports. Information technologies. 

Key words: financial control, financial and tax audits, oversight bodies, performance control, good 

performance, efficiency, effectiveness, municipal, municipal council, local communities. 
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  العامة�ةــــــــقدمامل

 

�بال��ز�   �أحيانا �يصاب �النامية �الدول ��� ���سان �من �تجعل �كب��ة ��سرعة �حولنا �من   يتغ���العالم

فأصبح��ل����ء�تقر�با�يخضع�. ارعة�ال���أصبح�املال�ف��ا�سيد�املوقفصمتا�عة�التطورات�املت���و�حباط�

� �املال �لسلطة �خاص�ومماونفوذه �املال، �أ�مية ��� �مستوى�يز�د �ع�� �تأث��ه �مدى �الثالثة، ��لفية �بداية �مع ة

�عبئة��ل�أدوات�العمل� يتطلب�و�ذلك�أصبح،�و�قتصادية�و�جتماعيةالدولة�من��افة�النوا���السياسية�

 .ع���إنفاقھ�وإضفاء�الشفافية وحسن�استعمالھمن�حيث�ترشيده��فعالة،�لھالرقا�ي�ألجل�تحقيق�إدارة�

ل�العام�ع���مستوى�الدولة�تخضع�إ���أنواع�عديدة�من�الرقابة،�فإن�إدارة�املال�إدارة�املا�وإذا��انت  

ع���مستوى�البلدية����ا��زائر،�باعتبار�ا�نواة�الالمركز�ة��دار�ة،�تخضع�رقابة��أيالعام�ع���املستوى�املح���

ا�علمنا�أن�الوضعية�إذ�ةف��ا،�خاصالتأكد�من�حسن�إدارة�املال�العام��وخارجية���دفج�ات�مختلفة�داخلية�

و�ذلك��خ��ين��س�ب�ز�ادة�نفقا��ا،� عام،�تطورت��ش�ل�كب������العقدين�لا��زائر،��ش�املالية�للبلديات����

إال�أن��ذا�التطور����مالية�البلديات�ال��عت���إال�عامال�. �ش�ل�عبئا�ماليا�معت��ا�ع���م��انية�الدولة�أصبحت

رأس�ما��عانيھ�البلديات�ا��زائر�ة�اليوم�من�سوء� �ا مالي��ا،�و�يأ�ي�ع���واحدا�من�ب�ن�عوامل�عديدة�أثرت���

�املشبو�ة �للصفقات �عقد �و �العام ��در�للمال �و �املتم��ين�...�سي���ما�� ��خ��ين �العقدين ��� �خاصة �ا��،

مالية�ع�����ش�ل�ج���و�كب��،��مر�الذي�فرض�ا��اجة�إ���الرقابة لصراعات�السياسية�و�ان�شار�الفساد�املا��ا

�الضوابط ��عض �و�وضع �إ����و �البلدية ���دف ��وسيلة �املالية �الرقابة �برزت �و�بذلك ��سي���ا، �ع�� القيود

ي�شأ�عن��عض�املمارسات�غ���القانونية�و�ان��اك��جراءات�املتبعة�لتحقيق� تخفيف�حدة�الفساد�املا���الذي

�است ��سوء �تتعلق �ال�� ��عمال �من �و�غ���ا �ال��صية �العامة،�املصا�� �و��ضرار�باملوارد �العام �املال خدام

ا��ماعات�املحلية��ش�ل�عام�و�البلديات��ش�ل�خاص�،�قد�عرفت�تحوالت�و�تطورات�متعاقبة�  خاصة�و�أن

 :تم��ت��عدة�خصائص

 

�أن�معظم�البلديات����ا��زائر�تال�تمكن�من�توف����موال�الضرور�ة�لتلبية�احتياجا��ا�بل��عتمد�ع���:أوال   

 .بلدية�1541 قد�تضاعف�ليصبح�وأن�عدد�اإم�انيات�الدولة����تمو�ل�نفقا��ا�ب�سبة�كب��ة�خاصة�

 

تخصص�الدولة�ا��زائر�ة�موارد�مالية�معت��ة�ل��ماعات�املحلية�قدر��ا�دراسة�لصندوق�النقد�الدو����:ثانيا   

� �%4.4 بـ�2012سنة �ا��ام�ل��زائر، �الداخ�� �الناتج ��سبةمن �مقارنة�بمامرتفعة�ن�و�� �ما   �و�معمول�بھ� وعا

� �البلدان ��عض ��)2.9% � �املغرب � %5.9و�� �لتمو�لو �(فر�سا�� �التعاون��مشا��ة �منظمة �بلدان �من العديد

 .)OCDE والتنمية��قتصادية

  

ان�شار�الفساد�املا����ش�ل�كب���خاصة����العقدين��خ��ين�حيث�بلغ�عدد�املنتخب�ن�الذين�أحيلوا�ع����:ثالثا   

� � �ب��ب�أك���من1650قرابة�مثال� 2012 القضاء�ب��م�الفساد�املا���سنة ���،�سن�يممليار� 348 منتخب�ا��موا

  .من�مجموع�البلديات����ا��زائر 80%�سبة�بلدية�أي�ما�يمثل�1249ماليا�ح�ن�بلغ�عدد�البلديات�العاجزة�

املالية� �مية�أقل�نظرا�للوضعيةبأ�تح���الرقابة�املالية����ا��زائر�قد�ظلت،�منذ��شأ��ا��وإذا��انت
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الوضع��ضافة�للتطورات�السالفة�الذكر،�إن،�و�اإل �ستقاللال���عاش��ا�البالد����مراحل�معينة�منذ��املر�حة

طر�ق�إعطاء���مية� ومحليا�عنالرا�ن�يفرض�علينا�التفك������الطر�قة�املث���ملتا�عة�إدارة�املال�العام�وطنيا�

�املا �للرقابة �املناسبة �آجال�أو�عاجال�بال��وض �حتما �سيؤدي �ذلك ��ل �ألن �جوان��ا، �مختلف �من  باالقتصادلية

 .الضعفاء ع���قو�اء� و�سيطر�فيھيتم���بالتغ���املستمر��و�البالد�والعباد�ومواكبة�عالم

 إش�الية�البحث� .1

ي��ا�وأثر�ا�،�أ�م�ش�ل����يص�منظومة�الرقابة�ع���املالية�املحلية����البلديات�سبق،بناءا�ع���ما�

 ع���مالية�البلديات�من�خالل�الدور �وتفعيل�الرقابةعن�ا���امة�املالية،��طار�املرج���لتقو�ة��البحث�ور�ان

� �ع�� �املحلية �الرقابية �املنظومة �بھ �تقوم �أن �ع��و  البلديات،املف��ض �ع����للوقوف �املالية �الرقابة حقيقة

لدينا�عدة�أف�ار�،�تبلورت�والدراسة��ة��ستد�����تمام��ش�ل�مش�لة�خط�وال���أصبحتالبلديات����ا��زائر�

  :التا��من�خالل�طرح�العديد�من��سئلة�ال�����ص��ا�����ذا�السؤال�التقليدي�

  

  تفعيل�ا�ل��فاظ�ع���املال�العام؟�وكيف�يمكنما��و�واقع�الرقابة�املالية�ع���البلدية����ا��زائر�

باعتبار�ا�النواة��و�������شكيل�الدولة،��و�األخص�البلديةية�ع���ا��ماعات�املحل�اختيارنا و�نا�وقع  

��ان ��اختيارنا ولقد �إال�انھ �التدقيق �مصط�� �باستعمال �اس�شارةللعنوان ��و�عد �استعمال��ارتأينااملشرف ا��

� �الرقابة �مصط�� �ألنھفقط �البحث ��� �التفصيل �نحقق�أثناء �ح�� �املعلومة���ك���تداوال �إيصال �ج�ة من

�و  �النقل�سالسة �ل كذا �أخرى �من�ج�ة �بأمانة ���ل ��و ما �من�الدراسات �مأخوذ �مصط���السابقة، �عوض إذن

  .الرقابةالتدقيق�سنجد�مصط���

�ش�الية�الرئ�سية�قمنا�بطرح�سؤال�بدي���منھ�س�بدأ�بحول�هللا�ا��وض����بحثنا��ذا�ان�شاء��ولإلجابة�ع��

  هللا،

  :النحو�التا���وعليھ�السؤال�او��ش�الية�املطروحة�ت�ون�ع��

 

  ؟ما����أ�مية�التدقيق�وأثره�ع���املؤسسات�العمومية�غ���املنتجة�لل��وة

  

 :�ذه��ش�الية�الرئ�سية�مجموعة�من�ال�ساؤالت�الفرعية�ال���يمكن�صياغ��ا�ع���النحو�التا���وتتفرع�عن      

 البلدية؟ما��و�دور�أج�زة�الرقابة�املالية�ع���

 ا��زائر�ة؟من�وجود�رقابة�مالية�فعالة�ع���البلديات��ما����املعوقات�ال���تحد

والسياسية��ل�استطاعت�أج�زة�الرقابة�املالية�ع���البلديات����ا��زائر�مواكبة�التغ��ات��قتصادية�

 مرت���ا�البالد�ح���تقوم�بدور�ا�بكفاءة�عاليھ؟�ال��

  ما����آفاق�الرقابة�املالية�ع���البلدية����ا��زائر؟

تحقيق�أ�داف��وأمال���تم�ما�ضوء�طرحھ�من��ساؤالت�حول�موضوع�البحث��ع��: بحثالفرضيات�  .2

 :ع���الفرضيات�التالية��عتمادالبحث،�فقد�تم�

�النصوص��.أ �تطبيق �مراعاة ��� �أساسا �تتمثل �تقليدية �مالية �رقابة ��� �ا��الية �املالية �الرقابة إن

 .أم�ال ل�النصوص�القانونية�قد�جرى�تطبيق�افقط����التا���ت�ساءلو  �داء، ��مل�رقابةو  القانونية
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�ان�لھ��ثر��وال�شر�ة�مما�عا�ي�أج�زة�الرقابة�املالية�ع���البلديات�من�نقص��م�انيات�املادية��.ب

 .���عدم�فعالية�الرقابة

�عا�ي�مجلس�املحاسبة�بصفتھ�ال�يئة�العليا�للرقابة�املالية����البالد�من�مجموعة�من�املعوقات�� .ج

 .دون�تحقيقھ�لرقابة�مالية�فعالة�ع���البلديات�تحول 

�� .د �يحكم �ا��زائر�ة �البلديات ��� �الداخلية �املالية �للرقابة �نظام �عمل�اال�يوجد ��و�نظم �بكفاءةاملا��

 .امل�نية�املتعارف�عل��ا�وحسب�املتطلباتفعالية�و 

ة����العمل�الرقا�ي�مما�ي�ون�لھ�تفتقد�الرقابة�املالية�ع���البلديات�إ���استخدام�التكنولوجيا�ا��ديث� .ه

  .والشفافية�املاليةأثر�ع����داء�الرقا�ي�

 أ�مية�البحث .3

�عت���الرقابة�املالية�العمود�الفقري�لوظيفة�الرقابة�ال����عد�أحد�وظائف��دارة��ساسية،�نظرا�لوجود�

� �القرارات ��افة ��� �بطر�قةالعنصر�املا�� �أو�غ����والعمليات �للنتائجكو  مباشرة،مباشرة �قد� ذلك �ال�� الوخيمة

العام،�مما�قد�يؤدي�إ���ظ�ور�ال��ز��و��ب�للمالت��تب�عن�غياب�الرقابة�املالية�الفعالة�من�سوء�استخدام�

 .�ساسية املواطن�ن�من�ا��دمات�احتياجات وم��ايد�وعدم�تلبيةاملا����ش�ل�متكرر�

�موضوع ��و�ك���� �كب��ة �ع���البلدية�أ�مية �الرقابة�املالية �ال���يمكن ��عت���النواة ������عتماد�و��ا عل��ا

تتمكن��ومعظم�ا�ال  )بلدية1541( البلديات����ا��زائر�بلغ�رقما�كب��ا�وأن�عدداملحافظة�ع���املال�العام�خاصة�

 .بل��عتمد�ع���إم�انيات�الدولة����تمو�ل�نفقا��ا�ب�سبة�كب��ة�احتياجا��امن�توف����موال�الضرور�ة�لتلبية�

 

  :ما�سبق،�يمكن�إبراز�أ�مية��ذا�البحث�من�خالل�النقاط��ساسية�التالية�اءا�ع��و�ن

  

وقياس��عت���الرقابة�املالية�أحد�أر�ان��دارة�املالية�ال���تقوم�ع���عملية�متا�عة�تنفيذ�ا��طط�� .أ

�الوقا�ع �وتقييم �باملقارنة وتحليل ��والنتائج �ا��طط �تتضمنھمع ��وما �أ�داف �و من �و�رامجوإجر سياسات  اءات

 .وغ���ا

�� .ب �منح��ا �ال�� �لإلجازة ��س���وفقا �امل��انية �تنفيذ �أن �من �التأكد �إ�� �املالية �الرقابة  الوصاية��دف

��للسلطة )الداخلية وزارة( ��غيةالتنفيذية ��وأج�ز��ا �ع���املال � العام،املحافظة �استعمالھوكفاءة بما��وفعالية

أو�تحصيل� من��ل�تبذير�أو�سوء�استعمال�سواء����مجال��نفاق��موال�وحماية��ذهيحقق�املص��ة�العامة�

 .�يرادات

�ما��.ج �ع�� �كب��ة �بدرجة ��عتمد �البلديات �أن�تمو�ل �علمنا �م�� �أك���إ��احا �تصبح �الرقابة�املالية إن

سنة����%4.4(الوط��� تجود�بھ�السلطة�املركز�ة،�كما�أن�م��انيات�البلديات�تمثل��سبة�ال�بأس���ا�من�الدخل

 .العمومية�بمختلف�أنواع�ا��سا�م�ب�سب�مرتفعة����ت�و�ن�رأس�مال�الدولة�أن��موالو ) 2012

�س�ت��.د �فقد �العام، �املال �إدارة �من �املتضررة �أو �املستفيدة ��خ��ة �ا��لقة ��و �املواطن �أن بما

  ال�شر�عات�

��ماية�املال�العام�سواء��و�اتالعقووضعت� إنحراف، واستخداما��ا�دون موال�تب�ن�مصادر�� �و�نظمة�ال��

 .إنفاقھأثناء�جمعھ�أو�
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��.ه �تكفل �حيث �للوصاية �أمان �صمام �املالية �استمرار�ة�عت���الرقابة �جيدة��وتضمن �بصورة العمل

وواجبا��م�أداء�م�ام�م��منوالعامل�ن�والتأكد� ونزا�ة�املوظف�نحسب�ا��طط�املرسومة،�كما�تضمن�إستقامة�

 .والتعليمات�و�جراءات��املة وتطبيق�القوان�ن اح��املزم�م�ع���ت�واستقامة�حيثأمانة��ب�ل

�تقتصر��  .و �ا��ديثة �املالية �الرقابة ��عد �املس�ندية��ع��لم �املالية �الناحية �من �البلديات مراقبة

�فقط �الفع����والقانونية ��داء �لقياس ���ا ��ل��ام �يتع�ن �مقدما �معاي���لألداء �وضع ��مر�يتطلب �أصبح بل

 يجعل�البحث�و�ذا�ماملنع�تكرار�ا����املستقبل��وطرق�عالج�احدو��ا��وتحليل�أسبابع��ا��د��نحرافاتوتحدي

 .بالغةذو�أ�مية�

�ا��زائر،�� .ز �ال���تمر���ا �ا��الية �خالل�املرحلة��قتصادية �من �البحث�تتج���أيضا إن�أ�مية��ذا

رد�ا�املالية،�و�ال����ستلزم�ال�أن�يقف�دور�عملية�باعتبار�ا�دولة�ب��ولية��ش�ل�العائدات�الب��ولية�أغلب�موا

� �ف��ا �املالية �الرقابة �����ا��ع�� �من �و�التأكد �الدفاتر�و�ال��الت ��� �املث�تة �املالية �البيانات �مراجعة مجرد

�و�أوسع�من�ذلك�أ�و�شمل،�حيث�أصبحت�ا��اجة�م��ھ�أك���إ���مراقبة�النتائج��إ���ماتعدا�ا�تا��سابية�بل��

� �مللتحقق �مدى ��ن �و�ا��صول �العام �املال �استخدام �كفاءة �احتياجات��ع�� �من �املخرجات �قدر�من أق���

من�مدى�تحقيق�ال��امج�املوضوعة�لأل�داف��،�و من�املدخالت�من�املوارد�املالية�املواطن�ن�باستخدام�أقل�قدر 

و��ساعد�م�ع���اجتياز�املخططة�و�املس��دف�تحقيق�ا،�ح���ت�ون�الرقابة�عونا�للقائم�ن�ع���أمور��قتصاد�

  .�زمات�بالسرعة�املطلو�ة

 أ�داف�البحث .4

من� تتعدد�و�ت�نوع�أ�داف�الرقابة�املالية�ب�ن�أ�داف�عامة�ترتبط�بأج�زة�الرقابة�املالية�ع���البلديات

لتطور�النظام� وقد�تطورت�أ�داف�الرقابة�املالية�تبعا،�أ�داف�خاصة�ترتبط�بالبلديات�من�ج�ة�أخرى �و ج�ة�

ا��ماعات�املحلية�بصفة� و�تدخال��ا،�فلم��عد�تقتصر�ع���التأكد�من�أن�ال�شاط�الذي�تمارسھ �����الدولةاملا�

و����حدود�ا،�بل�تجاوز�ذلك� عامة�و�البلديات�بصفة�خاصة�يتفق�مع�أح�ام�القوان�ن�و��نظمة�و�التعليمات

ق�أ�داف�املواطن����ممكنة�ح���يحق ة�دارة�املحلية�يمارس�بأفضل�طر�قة�و�بأقل�ت�لف للتأكد�من�أن��شاط

  :عام����النقاط�التالية �ش�ل�الدراسةمن�ثم�يمكن�إبراز�أ�داف��ذه�،�فالع�ش�الرغيد

املتمثلة� التعرف�ع���مدى�اعتماد�الرقابة�املالية�ع���البلديات�ع���املبادئ�ا��ديثة�للرقابة�املالية�.أ

 .والنتائج ومراقبة��داء���وضع�املعاي���

�د�.ب ���ا �املنوطة �امل�ام �أداء ��� �البلديات �ع�� �املالية �الرقابة �أج�زة �فاعلية �مدىراسة  ومعرفة

  مسا�م��ا�

 .���تحقيق�الرقابة�املالية�حسب�ال�شر�عات�امل�شئة�ل�ا

��.ج �املشا�ل �ع�� �ال��الوقوف ��والعقبات �م�ام�ا �أداء ��� �الرقابة �أج�زة �ع���ع��ض معا��ة� والعمل

 .املعوقات�تلكوإزالة��ذه�املشكالت�

��.د �النقص �أوجھ ��عض �إ�� ���التن�يھ ��وا��لل �الرقابيةال�شر�عات ��و�جراءات ���ا اق��اح�و املعمول

 .ملعا����ا�وسائل

��.ه �املعلومات�املستخدمة����الرقابة�املالية �التعرف�ع���مدى�استخدام�تكنولوجيا �ب��شيدوعالق��ا

 .للرقابة�املالية�من�ج�ة�أخرى  ،�بصف��ا�ج�ة�خاضعةلبلدياتوااملال�العام�����ل�من�أج�زة�الرقابة�من�ج�ة�
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مادة� نقدم�من�خالل��ذا�البحث�تصورا�تحليليا�عن�عملية�الرقابة�املالية�ع���البلديات�لعلھ�يمثل�.و

�ع�� �ينطبق �ما �بأن �منا �إيمانا �البالد ��� �ك�� ��ش�ل �املالية �الرقابة �وضع �لف�م � مرشدة يمكن��)البلدية(ا��زء

  .الطر�ق��فضل�لتطو�ر�ا ع���ولوضع�أيدينا )ا��زائر�ةالدولة�(ضا�ع���ال�ل�تطبيقھ�أي

  

 املوضوع�اختيار أسباب� .5

� �تم �املالية�أ�مية�موضوع�اختيار لقد �لل��وة�الرقابة �غ���املنتجة �العمومية �املؤسسات ل�ذه��ع��

� ��داري �العمل ��� �أل�مي��ا �نظرا �و الدراسة ��ش�لنجاحضرور��ا �ا���ومية �املنظمات �عام ��ش�ل�ل �والبلديات

� �م�ام�ا �محاولةو خاص����أداء �إجمال�ا���التا�� �أخرى�يمكن �إال�أن��ناك�أسباب �ا��لل، �مكمن �ع�� التعرف

 :فيما�ي��

و�ش�ل�عام،� ح�الدراسات�املتخصصة����موضوع�الرقابة�املالية�من�وج�ة�نظر��دارة�املالية��ش�لر ش� .أ

أن��ذا�املوضوع�كث��ا�ما�يتم�تناولھ� حلية�ممثلة�بالبلدية����ا��زائر،�إذالرقابة�املالية�ع���ا��ماعات�امل�أخص

�وعلم��دارةباعتباره�موضوعا�مش���ا�ب�ن�القانون��داري� من�وج�ة�نظر�قانونية�أو�وج�ة�نظر��دارة�العامة،

 .العامة

��.ب �ع���جميع�املستو�ات �عام ��ش�ل �وظيفة�الرقابة �ا���وع���جميعضعف وقصور�ا� زائر��شطة���

 .مواكبة�مثيال��ا����الدول�املتقدمة�عن

املجتمع�حل��ذه� �ذا�و�عيد�إ��جانب��وحاجاتھ�من�عت���البلدية�بمثابة�قناة�تنقل�مشا�ل�املجتمع�� .ج

 .با��اجات�من�جانب�آخر�وأساليب�الوفاءاملشا�ل�

ب�ن��دارة� �شھ�البلديات��و�فرق �ع�والواقع�الذيإن�الفرق�ي�ن�املطلوب�من�إدارة��موال�العمومية�� .د

� �تنفيذ�ا �عدماملطلوب ����و��ن �القائمة �املحلية �فاإلدارة �ذلك، �ع�� � قدر��ا �موظف�ن�بلدياتنا،معظم و�أ من

 .م��ا�إنجاز�ا منتخب�ن،�ما�زالت�إدارة�غ���مؤ�لة�إلنجاز��عباء�املتوقع

خاصة�بذلك،� ي�بمجرد�إصدار�قوان�ن�أو�مراسيمإن�بناء�نظام�متطور�لإلدارة�املحلية����البلديات�ال�يأ�� .ه

 .التطور ومقتضيات� و��ن�ظروفب�ن�ما�تقدمھ�القوان�ن������اممن��وإنما�البد

املجالس�البلدية� النتخابات��نتخابيةإن�السباق�املحموم�ب�ن�مختلف�امل�����ن�للظ�ور����القوائم��.و

�الكب��ة،�ي ��حزاب �مع �خاصة �مستو�ا��م، �املال� ث���الكث���منرغم�تد�ي �يدار���ا �ال�� �عن�الكيفية ال�ساؤالت

 .التنمية�املحلية العام����البلديات��ش�ل�خاص�نظرا�لدور�ا���

ع���املال� �سباب�السالفة�الذكر،��شأت�فكرة�البحث�املتعلقة�بدراسة�كيفية�املحافظة�و�ناءا�ع��

�البلد �ع�� �املالية �الرقابة �إ�� �التطرق �خالل �من �العناصرالعام، �أحد �باعتبار�الرقابة �للعملية� يات �ساسية

� �يؤدي�دار�ة �تم�وإ�مال�ا �ما �تل�� �ال�� �النقائص �بروز�الكث���من �إ�� ��خرى� حتما ��دارة �وظائف ��� إنجازه

 .التخطيط�و�األخص�وظيفة
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  من��ية�البحث .6

م����البلديات�ا��زائر�ة�ومعرفة�ملا��انت��ذه�الدراسة���دف�إ���التعرف�ع���كيفية�مراقبة�املال�العا

العمومية،�فضال� دور�أج�زة�الرقابة�املالية�املختلفة����ذلك،�ملا�ل�ا�من�أ�مية�قصوى����ردع�التالعب�باألموال

التنمية�املحلية��ش�ل� عن�املمارسات�السلبية�الكث��ة����إبرام�الصفقات�العمومية�و��ثار�ال���تحد��ا�ع��

لوصف�الواقع�الرقا�ي�الذي� ة��ش�ل�عام،�فقد�اعتمدت�الدراسة�ع���املن���الوصفيخاص�و�التنمية�الوطني

ع���مالية�البلديات،�كما�تناولنا� �ع�شھ�البلديات����ا��زائر�عن�طر�ق�وصف�دور��ج�زة�الرقابية�املختلفة

و����يص�ظا�رة��عن�طر�ق�وصف املن���التحلي���إلبراز�إيجابيات�و�سلبيات�الرقابة�املالية�ا��الية�و�ذلك

البحث���دف�لفت�النظر�إ���أ�عاد��ذه�املش�لة�و�العواقب�امل��تبة�ع��ا�و�ذلك�ملا�للتحليل�النقدي�من�قيمة�ال�

�إ�� �الوصول �يصعب �بدو��ا �و�ال�� �إن�ار�ا �محددة� يمكن �حقائق �إيجاد �يصعب �مسائل �عملية��� است�تاجات

 .ع��ا

�وصفي �نظر�ة �دراسة �مجرد �ل�ست �الدراسة ��ذه �إن �الواقع �أرض �ع�� ��و�موجود �ملا أيضا� وال���ة

ورا��ا�إ��� من�نادراسة�تحليلية�نقدية�سعي�وإنما���عرض�لبعض��راء�والنظر�ات�املتعلقة�بمش�لة�البحث�

التنمية�املحلية،�ألن� إبراز�مدى�التحكم����مراقبة��سي����موال�العمومية�ع���املستوى�املح���باعتباره�نواة

   .وجامدةل�س�ل�ا�صلة�بالواقع�ت�ون�عادة�دراسات�جافة��الدراسات�ال��

ا��صول� النظر�ة�ع���ما�تم�نا���دراس�دنا�قد�اس�نمن�الضوء�ع���موضوع�البحث�ف�وإللقاء�املز�د

� �الكتب �من �السابقة،عليھ �والدراسات �الصادرة واملؤلفات �و�رشادات �والتوج��ات عن��والتقار�ر�وامل�شورات

� �و� منظم�� �البحث رابوساي،�نتوساي ��ل�واستخدام �ملعرفة �حديث ع����ن��نت ��و �ا��انب��،ما أما

�ال��ك �تم �فقد �التطبيقي �لبعض �امليدانية �الز�ارات ����ع�� �� دوائرو بلديات �ج�ة �من �باتنة �أج�زةوالية �وفروع

�أخرى، �ج�ة �من �املعنية �البلديات �ل�ا �تخضع �ال�� �ع�� الرقابة �ال��صية �املقابالت �إ�� املستوى��باإلضافة

� �املعنية �للوزارات �الداخلية(املركزي �ووزارة �املالية �املحلية وزارة �الرقابة) وا��ماعات ��وأج�زة �ثماملركز�ة �ومن

 :�ساليب�التالية�ع���نافقد�اعتمد

 � �والدور�ات �الكتب �مثل �املختلفة �املراجع �ع�� ��عتمد �الذي ���ادي��، �البحث الدراسات�و أسلوب

 .املقدمة

 القانو�ي�لھ الصلة�بموضوع�البحث،�ح���نقف�ع����طار�وال�شر�عات�ذاتلقوان�ن��طالع�ع���ا. 

 بموضوع� �عض�املسؤول�ن�الذين�الختصاص�م�عالقة�مباشرة�وذلك�معأسلوب�املقابالت�ال��صية�

��وذلك��� البحث، �آرا��م �من �لالستفادة � لعرض�وخ����م�أو الدراسة�امليدانية �عل��مآرائنا �واق��احاتنا

 .ء�الرأي�ف��اإلبدا

 � �عر�ية �أخرى �دول �عن�تجارب �ع����ن��نات �فيما� ال���وغر�ية�والنتائج��يجابيةالبحث �إل��ا توصلوا

 .العام�وإدارة�املاليتعلق�بالرقابة�املالية�

 

 :صعو�ات�البحث.7

  :والصعو�ات�التاليةواجھ�الباحث�خالل�إعداده�ل�ذه�الدراسة�املحددات�ي
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�باملرا�.أ ���تمام �عدم �املختلفة �املالية �الرقابة �أج�زة �إ�� �املرسلة �املصا��سالت ���� ومسؤو�� املالية

�إ���استغراق��ذه �أدى ��مر�الذي �مرات �لعدة �الز�ارات �تكررت �حيث � البلديات، �طو�لة �ومن�ثمالعملية�ف��ة

 .ال��صية ��وء�الباحث�إ���عالقاتھ�ال��صية�إلجراء�املقابالت

��.ب �املوضوع ��ذا �تناول ��عمقصعو�ة ��وتحليلھ �نظراعل�� ��وم���� �لتداخلھ  مواضيعوتناولھ

�مختلفة ��وتخصصات �ال�سي�� �علوم �القانونية�� �العامة والعلوم �و�دارة �املحاسبة��مثل، �العامة، املالية

 .والقانون��داري العمومية،�ال�سي���املا��،�املالية�املحلية�

 .�امل يصعب�تحقيق�ا��ش�ل�ت�فنيةوم�اراإن�تحقيق��ذا�ال�دف�يتطلب�من�أي�باحث�قدرات�

 بقدر�مالھ�من�أ�مية،�بقدر�ما�و �،و�اثر�ا�البلدياتالرقابة�املالية�ع���أ�مية�إن�البحث����موضوع��.ج

�عل��ا �تطرأ �إذ �غ���ثابتة ��انت �القانونية �النصوص �ل�ون �و��ذا �صعو�ات �من �الفينة� يكتنفھ �ب�ن التغي��ات

�و� �أ, و�خرى �ال�� ��ج�زة ��ذه �املاليةل�ون �أمر�الرقابة �ل�ا ��عد� و�ل �خاصة �الفعالية �بقلة �ت�سم أصبحت

 .البالد�و�سياسا��ا�الداخلية� و�اجتماعية�ش�د��ا  تطورات�إدار�ة�و�اقتصادية

�ا��زائر�من�.د �ع���البلديات��� �تناولت�موضوع�الرقابة�املالية �ال�� �نظر� ندرة�املراجع�العلمية وج�ة

 .بصورة�قانونية تناولت�جانب�الرقابة�املالية�واملقاالت�ال�� مالية�بحتة،�ماعدا��عض�الكتب

عدم� باحث�من�نا�كسر�ة�املعلومات�من�قبل��عض�مسؤو���البلديات�محل�الدراسة،�حيث�عان�.ه

 .���إنجاز�البحث�وأج�زة�القضاء�عاون�مسؤو���املجالس�البلدية�

�أتحدث ��ولن �ال��جمة �عن �لقيتأخ��ا ��وما �عناء �من �أل ف��ا �اللغت�ن��نتقال نوج�د   �نجل��ية� ب�ن

�من ��والفر�سية �العر�يةج�ة �للرقابة��واللغة �ا��ديثة �التقنيات �مجال ��� �مر�قة �عملية ��� �أخرى، �ج�ة من

  .إ���قلة��مانة����تبليغ�املعلومة�وحينا�آخر  املالية،��مر�الذي��دد�دوما�بأن�تقود�ال��جمة�حينا�إ���الغموض

 :حدود�البحث.8

وزارة�املالية� ج�زةأو رض�����ذه�الدراسة�لرقابة��ج�زة�ا��ارجية�املمثلة�بمجلس�املحاسبة�تعنسوف�

الداخلية� الرقابة�اأم�العمومي، وكذلك�املحاسب واملراقب�املا�� ،�ال��ملان،املتمثلة����املف�شية�العامة�للمالية

ية�املتمثلة�الوصا رقابةراسة��س�ث����ذلك�فان��ذه�الدو ،�فس�تم�التطرق�إل��ا�من�خالل�دور�املجلس�البلدي

 .والوا���ورئ�س�الدائرة���رقابة�وزارة�الداخلية�

 :ا��دود�الزمانية�.أ

 :لالعتبارات�التالية�ومن�ذلك�2017ح���العام�2004العام��غطى�البحث�الف��ة�من�

 للمجالس�البلدية�ةانتخابيثالث�ع�دات��شمل��ذه�الف��ة�. 

 ملالية�املخصصة�للبلديات��س�ب�ال��امج��نمائية�ا��ماسيةالطفرة�الكب��ة����املوارد�ا. 

 ال����� من�ير�د�و�رولة��لظ�ور�التعددية�ا��ز�ية����البلديات��ش�ل�ج����عد�العشر�ة�السوداء�

 .ازدياد�حاالت��عتداء�ع���املال�العام��ش�ل�كب��،�ما�أدى�إ���للمجالس�البلدية�بدون�شروط�فعالة

   :ا��دود�امل�انية. ب

��ش�ل          �باتنة �بلديات�والية �من �عدد �ع�� �تطبيق�البحث �مراكز�الدوائر�بالوال �تم �واختيارنا�ةيأغلبي��ا ،

� �ج�ة �من �الرقابة �حيث �من �ا��اجة ��غطية ��� �املركز�ة ���ز�السلطات �مدى �ن��ز �ح�� �الوالية وا�مال�ا�ل�ذه
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 .املوضوع�من�ج�ة�أخرى �أل�مية

    :ا��دود�املوضوعية�.ج

 .اك�اتجا�ان�لدراسة�موضوع�الرقابة�املالية�ن     

من��ب�ل�املتعلقةو�ركز�ع���إجراءات�الرقابة�املالية�املتبعة����مراقبة�العمليات�املالية���ول ��تجاه

� �ع�� �تركز�دراس�نا �ب�نما �أج�زة��تجاهالنفقات�و�يرادات �دور �ب���يص �يتعلق �الذي الرقابة�املالية� الثا�ي

  .�ذه��ج�زة�والضعف���نقاط�القوة��حاولة�معرفةومع���البلديات�

  

 :مصط��ات�الدراسة.9

�أدناه    �ل�ا �املخصصة �املعا�ي �الدراسة ��ذه ��� �وردت �حيثما �التالية �واملصط��ات �لل�لمات �تدل� ي�ون �لم ما

  .القر�نة�ع���غ���ذلك

 

 الرقابة�املالية:   

 تدل�ع���التأكد�من�مطابقة�التصرفات. العام�ومع���املراقبة�املالية�أو�الرقابة�ع���املال��ول�ا�نفس

 .املالية�للقوان�ن�السار�ة�املفعول�باإلضافة�إ���سالم��ا�من�وج�ة�نظر��دارة�املالية

 الرقابة�املالية�الداخلية:  

 .املصا���ال���تو�ل�إل��ا�م�ام�الرقابة�الداخلية�للتصرفات�املالية�داخل�البلديات�وتدل�ع��

  نات�وامل��انيةالفرق�ب�ن�املواز:  

� �البحث ��ذا ��� �وامل��انية �املوازنة �مصطل�� �ب�ن �ال�نفرق �أننا ��نا ��شارة �أييجب  م��ما�و�ستعمل

 .للداللة�ع���نفس�ال���ء

  نتوساي� Intosai :واملحاسبةاملنظمة�العاملية�لألج�زة�العليا�للرقابة�املالية��و��. 

)Intosai: International organization of state audit institutions(  

 

 رابوساي� Arabosai :املنظمة�العر�ية�لألج�زة�العليا�للرقابة�املالية�واملحاسبة�و�� 

 )Arab organization of state audit institutions   Arabosai:(   

 ت�املحلية�وا��ماعات�املحلية�للداللة�ع���نفس�ال���ء�����ذا�البحثئا�ستعمل�عبارات�ال�ي. 

 خض� ��لمةإن �ب�ن �نفرق �ال �جعلنا �املالية �بالرقابة �املتعلقة �القوان�ن �ا��زائر�لنفس ��� �البلديات  وع

 .بصيغة�املفرد�أو�ا��مع" البلدية"
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   :التاليةالدراسات�السابقة�ال�ا��صر�املثال�ع���س�يل��نقدم�:السابقةالدراسات�.10

 

 :)ا��زائر�ة(الدراسات�الوطنية��:أوال

  ا��فيظعباس�عبد� )1

بلدية�  نفقات�والية�تلمسان�و: فعالية�النفقات�العامة����م��انية�ا��ماعات�املحلية�دراسة�حالة�متقيي﴿

 ﴾منصورة

  مذكرة�غ���م�شورة،�مقدمة�لنيل�ش�ادة�املاجست������إطار�مدرسة�الدكتوراه����العلوم��قتصادية

  ة�وعلوم�ال�سي��والتجار��لية�العلوم��قتصادية�. �سي���املالية�العامة :صتخص

 .2012 / 2011 :ا��امعيةالسنة�. ا��زائر- تلمسان-بلقايد� أبو�بكر�جامعة

وم�ان��ا� التعرف�ع���أ�مية�الدور�ال���تلعبھ�النفقات�العامةالباحث��من�خالل��ذه�الدراسة�حاول 

� �ع���املشا�ل�ال���تواج��و�سليط�الضوء���ا��ماعات�املحلية النفقات�العامة��ا��زائر�لتحقيق�فعالية ���ا

�املوازنة �نوعية �إ�� �ترجع �مشا�ل �إ�� �املشا�ل �تلك �تقسيم �تم �املحلية� حيث �ا��ماعات �طرف �من املستخدمة

 .الفساد�وتف����ظا�رةتوفر�املؤ�الت� وإ���عدمإ���النظام�املحاس���املستخدم��ومشا�ل�ترجع

املحاسبة�و موازنة�ال��امج��بالتعرف�ع���إم�انية�تطبيق�أسلوبأخرى،�ا�تمت��ذه�الدراسة��ومن�ج�ة

��ع�� �خصائص �من �يحققھ �ملا �ا��زائر�نظرا ��� �املحلية �ا��ماعات �موازنة �إعداد ��� �و �داء من��بدال مم��ات

����والوسائل�املالئمة للنظام�املحاس���ل��ماعات�املحلية�الوسائل�ال�افية�يوفر أسلوب�موازنة�البنود�الذي�ال�

 .املحلية إنتاج�املعلومات�الالزمة�من�أجل�قياس�فعالية�النفقات�العامة�لوحدات�ا��ماعات

يمكن�من�تحقيق� �داء�واملحاسبة�ع�����مسعا�ا�إ���أن�أسلوب�إعداد�موازنة�ال��امج��وتوصلت�الدراسة

ال����ع��ض��الصعو�اتل�وتذليفعالية�النفقات�العامة�بدرجة�توفر�املتطلبات�الالزمة�لتطبيق��ذا��سلوب�

  .تطبيق�ا����ا��ماعات�املحلية����ا��زائر

  

 الرقابة�ع���املؤسسات��دار�ة�﴾�ودوره���نظامھ�: ﴿�مجلس�املحاسبة          نوار�أمجوج )2

  و�دار�ة مذكرة�غ���م�شورة،�مقدمة�لنيل�ش�ادة�املاجست������القانون�العام�فرع�املؤسسات�السياسية

  2007/  2006: ا��زائر،�السنة�ا��امعية�قسنطينة،معة�منتوري،��لية�ا��قوق،�جا

 

الذي�عرفھ� التطور �وأبرز�ف��ا�و���عضو�ة��الناحية: أساس�ت�نتناول�الباحث�املوضوع�من�ناحيت�ن�

� �وظيفية �ف�� �الثانية �الناحية �ا���از�أما، �ل�ذا �ف��ا�طار�القانو�ي �املسائل�وتناول �بوظيفة� جميع املتعلقة

الباحث�إ���توضيح�الرؤ�ة��شأن�العديد�من�املسائل��و�دفت�دراسة،�بة�ال���يمارس�ا�مجلس�املحاسبةقاالر 

�ال�� � تث���ا�والقضايا �املحاسبة �ملجلس �القانونية ��عدالطبيعة �مجلس��ووظيفتھ �ينظم �جديد إصدار�قانون

��� �يتمثل �شاملة 95 – 20 �مر�رقم املحاسبة �صالحيات �املحاسبة �ملجلس �منح ��موال��الذي �جميع ملراقبة

 .ملجلس�املحاسبة�اختصاصاتھ�القضائية�كذلكأعاد�و  العمومية،

مختلف� ووظيفتھ�والكشف�عنكما��دفت�الدراسة�أيضا،��ش�ل�أسا���،�إ���إبراز�طبيعتھ�القانونية�

� �تنظيمھ ��� �املوجودة �الناتجةالعوائق �وتلك ��و�سي��ه ��عمل �الذي �املحيط �ثمو  فيھ،عن �بآر  من اء�املسا�مة
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 .الالحقة ال����ستحق�ا�ك�يئة�عليا�للرقابة�املالية�وإعطائھ�امل�انةلتفعيل�دور��ذا�ا���از�

�الباحث �ملجلس�وتوصل �املخولة �مجمل��ختصاصات ����أن �من�النتائج�تمثلت�أساسا �مجموعة  إ��

�العموم ��موال �حماية ��� ��اما �دورا �يمارس �بأن ��افية �النظر�ة �الناحية �تبدو�من �واملسا�مةاملحاسبة، ��� ية

�دورهھ�فإنعرف�ا� لكن����الواقع،�فإن�مجلس�املحاسبة�و�بالرغم�من��صالحات�املتتالية�ال��. تحس�ن��سي���ا

� �من �راق �مستوى �لبلوغ ��عد �يرق ����ةفالشفافي التصور لم �تحقيق�ا �إ�� ��س�� �العمومية،� ال�� �سي����موال

�س�يل�ترش ��� �إ���ترسيخ�ا �يرمي �ال�� �إال���والفعالية �ما �ع���أرض� يد��نفاق�العمومي �تقابل�ا �ذ��� تصور

أما�توصيات�الباحث�فتمثلت����،�محدوديتھ الواقع�ممارسات�تناقض�ا�وتفرغ�ا�من�محتوا�ا،�و�و�ما�يفسر�إذا

املحاسبة�فإ��ا�تبقى�عديمة�الفعالية� انھ�م�ما�تكن�طبيعة��صالحات�ال���يمكن�تصور�ا�لتفعيل�دور�ج�از

� �إذا �لم �أرض �ع�� �تجسيد�ا �إ�� �الس�يل �و�ذتجد �توفر�االواقع، �لتكر�س� يتطلب �حقيقية �سياسية إرادة

  .ال����سمح�لھ�ب�ناء�دولة�القانون  الديمقراطية����ال�سي��،�و�لوغ�املجتمع�درجة�عالية�من�الن���السيا���

 

3)  Rezika Amari   

« Contribution a l’analyse financière des budgets communaux de la wilaya de Tizi-Ouzou 

Un instrument de maîtrise et de rationalisation des finances locales » 

  "وترشيد�اأداة�للتحكم����املالية�املحلية��:وزووالية�ت��ي�مسا�مة����التحليل�املا���مل��انيات�بلديات�"

Mémoire de magister, non publié, faculté des sciences économiques, gestion et sciences commerciales 

université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, année, 2010. 

�ول� قسمت�الباحثة�رسال��ا�إ���جزئ�ن�رئ�سي�ن�تضمن��ل�م��ا�فصل�ن�مت�امل�ن،�حيث�تناول�ا��زء

� �النظر�ة �الناحيت�ن �من �املحلية �املالية �اوالواقعيةواقع �تناول �ب�نما �إم�انية، �دراسة �الثا�ي �أداة� ��زء تطبيق

ملالية�بلديات�والية�ت��ي� خالل�دراسة�تطبيقية�وذلك�منالتحليل�املا����واملتمثلة���حديثة����ال�سي���العمومي�

�)بلدية20( وزو �اختتم، �املتعلقة�وقد �و�التوصيات �النتائج �من �بمجموعة �املا��� البحث �التحليل �أداة بتطبيق

�ت��  �بلديات �وز ملالية �و ي �و��، �املعوقات �من �تتم���بمجموعة �الدراسة، �محل �البلديات �أن ��� �أبرز�ا تمثلت

إدارة�املالية�املحلية����البلديات� املحددات�ال���ال��سمح�بتطبيق�أداة�التحليل�املا���من�اجل�التحكم�و�ترشيد

��� ��شا���ا ��س�ب �عام ��ش�ل �ا��زائر�ة �و�البلديات �خاص ��ش�ل �ال املعنية �ل�االقوان�ن �تخضع املتعلقة�و  ��

�ومن�ج�ة،�لعملية��دارة�املالية�للبلديات بإدارة�املالية�املحلية�باإلضافة�إ���معوقات�نقص�الكفاءات�املؤطرة

���ان�نجاح�تطبيق�أداة�التحليل�املا���يكمن� أخرى،�أوصت�الدراسة�بمجموعة�من�التوصيات�تمثلت�أبرز�ا

�مع �البلديات�بتطبيق�ا �إلزام �����ضرورة �توف���املوارد�ال�شر�ة��بجملة�إرفاق�اضرورة ��� �املتمثلة من�املرفقات

�أجل�التحكم����. لذلك�والتنظيمية�الضرور�ة واملوارد�املاديةاملؤ�لة� �املوارد��عت���أك���من�ضرور�ة�من ف�ذه

  .وترشيد�ا ا��زائر����دارة�املالية�ل��ماعات�املحلية�

  

4( � �بن �إبرا�يم �املا﴿   داود �االرقابة �ع�� �وال�شر�ع�لية ��سالمية �الشر�عة �ب�ن �العامة لنفقات

 ا��زائري﴾

  ،�فرع�الدولة�واملؤسسات�العموميةمذكرة�غ���م�شورة،�مقدمة�لنيل�ش�ادة�املاجست��

  2003/  2002ا��قوق،�جامعة�ا��زائر،�ا��زائر،�السنة�الدراسية� �لية�
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عل��ا،�أما� وأوجھ�الرقابةر�النفقات�العامة�الفصل��ول�حول�مسا: تناول�الباحث�املوضوع����فصل�ن

� �العامة �النفقات �ع�� �املالية �الرقابة �أنظمة �فيھ �فتناول �الثا�ي �الفصل �الرقابة��  م��ا�الداخلية�وأساليب

��� �ا��زائري �وا��ارجية �الباحث .ال�شر�ع �ب�ن��وتناول �العامة �النفقات �ع�� �املالية �الرقابة �موضوع �رسالتھ ��

�الشر�عة��سالمي �و ة �فيھ ا��زائري ال�شر�ع � وأو�� ��انت�����الدراسةأن �الرقابة�املالية�ال�� املقارنة�تب�ن�أن

��سالمي �باشر��ا الع�د ��وال�� �املال �ب�ت �موارد �ع�� �الرقابة �أحكمت �املختلفة، ��انو  ومصارفھ،الدواو�ن �إن

  .�ما�مختلف�تمامابي��وثمار�الرقابة�ج�زة�مقابل�ا����الدولة�ا��ديثة�إال�أن�فاعلية� ل�ذه

الدولة� رسالتھ�بمجموعة�من�النتائج�أو���ف��ا�أن�املبادئ�السو�ة�ال���تحكم�مالية�واختتم�الباحث

والسنة�الكر�م� القرآن�وأسس�أورد�اع���ا��صوص�وفقا�للمنظور��سالمي،�تقوم�ع���مبادئ��والرقابة�ل��ا

��ذهو  املط�رة، ��أن �زمان �ل�ل �بصالحي��ا �ت�سم ��انوماملبادئ �وإن �ال�يمنع��ان �النظم� �ذا ��عض �تطبيق من

  .الثابتةال���أقر�ا�مج��دو��مة�تطبيقا�لتلك�املبادئ��وا��لول�املاليةالوصفية�

  

  ات�العر�يةالدراس: ثانيا

  

 دراسة�تطبيقية�﴾ –﴿�الرقابة��دار�ة�واملالية�ع����ج�زة�ا��كومية�       حمدي�سليمان�قبيالت )1

  .�1998ردن،�رة،�مكتبة�دار�الثقافة�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،�رسالة�دكتوراه�م�شو 

 

إظ�ار����دف��ردنية�ج�زة�ا���ومية����اململكة��ع��تناولت�الدراسة�موضوع�الرقابة��دار�ة�واملالية�

��تقوم��ج�زة�ال��ع�� �ج�زة�ا���ومية�����ردن�والتعرف�ع��مدى�فاعلية�وكفاءة�الرقابة��دار�ة�واملالية�

 .واملا���عملية�الرقابة��شق��ا��داري�

ع���وقد�أتبعت�الدراسة�أسلوب�تحليل�النصوص�القانونية�ال���تحكم�عملية�الرقابة��دار�ة�واملالية�

���ج�زة �التعرف �حيث�تم ��ردن، �أج�زة�الرقابة��دار�ة�و�املالية����ع��ا���ومية��� �و� كيفية�إ�شاء �ردن

�وارتبا �ت�و���ا �التعرف �تم �كما ��خر، �بالبعض ��عض�ا �وعالقة �القانو�ي �و� ع��ط�ا ��ج�زة ��ذه اختصاصات

� �و�تطرقت�و �الرقابية،مسئوليا��ا �ممارسة��ذه��ختصاصات �املعوقات�ال��� وسائل �من �عدد �ى�إل الدراسة

�ممارس��ا ��� ��ردن ��� �و�املالية ��دار�ة �الرقابة �أج�زة �لواج �ع��ض �و�أدا��ا �مل�ام�ا �املعوقات�.با��ا ��ذه وأ�م

��ج�زة �عمل��ذه �ال���تحكم �ال�شر�عات �مجال�الرقابة�  ضعف �مواكبة�املفا�يم�ا��ديثة��� �عن وقصور�ا

الدول��خرى،�وعدم�تمتع�إدارات��ذه��ج�زة�وموظف��ا�با��صانة�  �دار�ة�واملالية،�وقصور�ا�عن�مثيال��ا���

�أكمل �عل �ى �واجبا��م �ألداء �� و   ال�افية ��ذه �أداء �من �يضعف �مما �جھ، �إضافة �شأ��ا، �من �و�قلل �إ��ج�زة

و� للعمل����مجال�الرقابة��دار�ة�و�املالية�����ذه��ج�زة�و�ضعف�التجاوب  نقص�ال�وادر�الوظيفية�املؤ�لة

وقد�   .مختلف�الوزارات�و�الدوائر�ا���ومية�ا��اضعة�لرقابة��ذه��ج�زة����اململكة��ردنية التعاون�من�قبل

 :من�التوصيات�م��ا�عدد� وتوصلت�الدراسة

��.أ �أدا��ا �من �ترفع �بحيث �الرقابية ��ج�زة ��ذه �عمل �تحكم �ال�� �ال�شر�عات ��عديل تطور�و ضرورة

،�والت�سيق�واملالية��دار�ة�الرقابةمع�التطورات�ا��ديثة����مجال���ما�يتالءمو  �فضل،الرقا�ي�نحو��عمل�ا
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 .العمل����زدواجا�وال �ختصاصات� التداخل�ب�ن��ذه��ج�زة���بحيث�يزال�ب�ن�أج�ز��ا�

دور�ا� أك���من�قبل�السلطات�العليا�بما��عزز �واملالية�ا�تمامضرورة�إيالء�أج�زة�الرقابة��دار�ة�� .ج

  .�ردنية�اململكة�ج�زة�ا���ومية�����واملالية�ع�����مجال�الرقابة��دار�ة��و�فعل�عمل�ا

 

 ﴾�داء�متطلبات�أج�زة�الرقابة�املالية�العليا�للقيام�برقابة��﴿�������وخرا�شة�عبدهادق�ا��س���ص) 2

  2000بحث�م�شور،�مجلة�دراسات،�ا��امعة��ردنية،�عمان،��ردن،�املجلد�السا�ع�والعشرون�سنة�

  

داء،�خاصة�الدراسة����معرفة�متطلبات�أج�زة�الرقابة�املالية�العليا�للقيام�برقابة�� �وتمثلت�مش�لة

�ع���الرقابة�املالية�
ً
عكس� �ذا" التقليدية�و�"أن�و��تمام��ك������أغلب��ج�زة�العليا�للرقابة�ال�يزال�منصبا

إ����الدراسة�دفت�و  لقد،ما�يحدث�����ج�زة�الرقابية�لبعض�الدول�املتقدمة�ال���ينصب�ع���رقابة��داء�

�الرقا �أج�زة �تحتاج�ا �متطلبات �عدة �تحقيق �العليا �املالية �الدراسةبة ��وخلصت �مجموعة �ان��النتائج�منإ��

 :أ�م�ا

�� .أ ���داف �كتحديد �ال�امة، ��س��اتيجية �العوامل �لبعض �للرقابة �العليا ��ج�زة والتمتع�حاجة

 .�م�انيات�املتطورة�للتنفيذ�النا���لرقابة��داء من�ومستوى�جيدرقابية�وا��ة��بصالحيات

تأ�يل� السابق�ن����وكمية�ملسايرةالعليا�للرقابة����الدول�العر�ية�إ���نقلة�نوعية��حاجة��ج�زة� .ب

� املستمر،�مما�يتطلب�الفرص� التطو�ر�والعمل�ع���ذه��ج�زة�للقيام�بم�ام�رقابة��داء�ع���أفضل�وجھ،

 .الالزمة�امل�اراتوإكسا��م�موظفي��ج�زة�الرقابية��وتنمية�قدراتالتدر��ية،�

الرقا�ي�الف��� واستقالل��طارة��ج�زة�العليا�للرقابة��ستقالل�املتمثل����استقالل�رئ�سة�حاج�.ج

  ."املا��،�العضوي،�الوظيفي" الدستور�ب�ل�أش�ال��ستقالل�ووضوح���عن�طر�ق�النص�صراحة�

 

 ﴾﴿�دور�نظام�الرقابة�الداخلية����حماية��موال�العامة�             عمار�محمد�حامد) 3

 2001رسالة�ماجست���غ���م�شورة،��لية�العلوم��قتصادية،�جامعة�أم�درمان��سالمية،�السودان،�

���محاولھ� ����موال�العامة�وحاالت�التالعبتحليل�العالقة�ب�ن�نظام�الرقابة�الداخلية��إ���دفت�الدراسة�

و�ختالس�ال��و�ر�و ال�العامة�من�الغش�الدور�الذي�يلعبھ�نظام�الرقابة�الداخلية����حماية��مو �ع��للتعرف�

�ارتباط�تلكو ،�مس�با��اوتحديد� العامة،من�خالل�تحليل��عض�حاالت�التالعب�����موال��وسوء��ستخدام

� �نفسھ �الداخلية �الرقابة �بنظام �إجراءاتاملس�بات ��وتطبيق �و النظام �و�جراءات� �ساليباق��اح والوسائل

�النظا�الالزمة �للتقليلتدعيم �املس�باتم �تلكم �حدوث �من �ل �الدراسة، ��وأبرزت �و�دوات والوسائل��ساليب

سليم�للرقابة�وحماية�املال�ظل�مف�وم�الرقابة�الداخلية�لتوف���أساس� يمكن��عتماد�عل��ا����و�جراءات�ال��

 :بالعديد�من�النتائج�أ�م�ا�الدراسة�خرجت،�وقد�العام

العامة���� عنھ�للتأكد�من�حسن�استخدام��موالبديل�ام�أمرا�ال�املال�الع�ع��الرقابة�الداخلية�أن� .أ

أ�داف�الرقابة��ع��إن�التطور�الناجم�عن�تطور�املفا�يم��قتصادية�ا�عكس�،�حيث��ااملخصصة�ل�غراض�

 .الكفاية�والفعالية�رقابةفجعل�ا�تتجھ�نحو� الداخلية

�� .ج �الداخلية �الرقابة �ب�ن �ت�امل ��ناك �ي�ون �أن �ا��ارجيةوالر يجب �قابة �لت�سيق،  أعمال�وذلك
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� ��ع��الرقابة �مستو�ا��ا �ممارس��امختلف �وظروف �وأش�ال�ا �تخدم�وأنواع�ا �ال�شر�عية� كأدوات السلطت�ن

 .والتنفيذية

�لتنفيذ�.د ��دارة ���ا ��ستع�ن �أن �يمكن �ال�� ��دوات ��عت���أحد �ا���ومي �املحاس�� برامج�ا� النظام

��موا �باستخدام �فعالھ �يوفر�املعلوماتبصورة ��ونھ �أمثل،
ً
�استخداما �العامة �الت ل �لعمليات قييم��ساسية

 :وأ�م�اكما�خرجت�الدراسة��عدد�من�التوصيات�،�والتحليل�والتخطيط�والرقابة

1 .� �الرقابة �نظم �ذلك ��� �بما �املحاس�ية �تطو�ر�النظم ��ج�زةو  الداخلية،ضرورة  املحاس�ية�دعم

  .رقابة�الداخليةتطبيق�ال�ع�� و�ج�زة�القائمة

2. �� �ا��سابات �ديوان �من ��ل ��� �العامل�ن �املحاسب�ن �لتدر�ب �خطة �املراجعةوضع الداخلية� وإدارة

 .والرقابية�وأك���ا�كفاءةبوزارة�املالية�تكفل�تزو�د�م�بأحدث��ساليب�املحاس�ية�

�ذه��ف��ا�توجدال� واملؤسسات�ال�� وال�يئات�العامةإ�شاء�وحدات�للمراجعة�الداخلية����املصا���. 3

  .الوحدات�ودعم�ا�بالكفاءات�ذات�املستوي�العا��

 

 املحاسبة،�مجلس��مة،�الكو�ت�﴾�وديوان�﴿�الرقابة�املالية�                   أمل�ع���محمد) 4

 الكو�ت2001ماي،مجلة��مة،�

� �الرقا�ي ��داء �بتقييم �الدراسة �لديوانا�تمت �الن�والف�� �من �ال�و�ت ��� �القانونية�املحاسبة احية

السنوات� مدي�ع��لألعمال�الرقابية�ال���قام���ا�الديوان��والتنظيمية�والسياسية�وتطرقت�الدراسةالفنية�و 

 .نظري�للدراسة�كمدخلوأ�داف�ا�أنواع�الرقابة�املالية��ع��م�كما�ركزت�الدراسة�1998-1997-1996الثالث،

�الدراسة ��و�عرضت �املحاسبة �ديوان ��شأة �الرقابيةوأساليبلظروف �واختصاصاتھ ھ �ال��،  و�ليات

ووزارة��مة� عالقة�ديوان�املحاسبة�ب�ل�من�مجلس�وأو��ت�الدراسةيباشر�من�خالل�ا�تلك��ختصاصات�

  .املركز�ة�املناقصاتو��نة�املدنية،��وديوان�ا��دمة،�وال�شر�ع وإدارة�الفتوى ،�و�قتصاد املالية

�الدراسة �املحاسبة�وخلصت �ديوان �إ�� ��أن �ا��ارجية �الرقابة �من �مز�جا �يمارس    )القضائية(ال�و���

� �الالحقةوالرقابة �الصرف ��سبق �ال�� �أي �السابقة، �الرقابة �من �ح���محدود �وجود �مع �فيما، �يتعلق وذلك

 .ألف�دينار��و����أو�أك���مائةإ���ال���تصل�قيم��ا��باملعامالت

� �أيضا �الدراسة �خلصت �ال�و بكما �املحاسبة �ديوان �رقابة �أن ��� ��رقابة��� �جامعھ �ل�افةشاملھ

 مصادر��لو����ذا�الشأن�فقد�خول�القانون�للديوان�اختصاصات�الكشف�عن�،�العامة�بالدولة�املصروفات

�أكدت ل�ل�ذلككما�أجاز�لھ�اق��اح�وسائل�العالج�. �ختالس،�أو���مال�أو �سراف�وال�در�
ً
الدراسة��وأخ��ا

��ع�� �ا��فاظ �الديوان��� �امل�ع��دور �القانون ال�العام، �ما�وأن �يؤدي� أحاطھ�ب�ل �ح�� يحتاجھ�من�ضمانات

  .عاليةم�امھ�بكفاءة�

 

            أكرم�إبرا�يم�حماد )5

 دراسة�مقارنة�﴾�–﴿�تقو�م�من���الرقابة�املالية����القطاع�ا��كومي�                      

 .2003رسالة�دكتوراه�غ���م�شورة،�جامعة�ا��ز�رة،�السودان�

�تناو  �املالية �الرقابة �مف�وم �الدراسة �وأسالي��ا،لت �وأنواع�ا ��ساسيةو  وأ�داف�ا �ترتكز �ال�� املقومات
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الرقابة�املالية����إ����عرضت�الدراسة�. فعالية�نظام�الرقابة�املالية�و�ع��خالل�ا�يمكن�ا��كم��وال���منعل��ا�

� �العمل ��� �ا��اسوب �استخدام �تناولت �حيث �ا��ديثة، �التقنية �و  قا�ي،الر ظل �السلطة����استخدامھ أج�زه

السلطة�الفلسطي�ية�لرقابة� كما��دفت�الدراسة�ىإل�التعرف�ع���تطبيق�املؤسسات�ا���ومية���. الفلسطي�ية

 .يجب�أن�تتوفر�����ذه�املؤسسات�لتطبيق�ا�واملقومات�ال���داء�

 :وال���م��امجموعھ�من�النتائج��إ�� وتوصلت�الدراسةوقد�

��.أ ��داء �ضعف �الفلسطي�ية �ا���ومية �املؤسسات ��� ��انالرقا�ي �سل���والذي �مردود �ل��ع�� لھ

 .جوانب�العملية�الرقابية�����افة�مؤسسات�السلطة�الفلسطي�ية

�الرقابة�.ب ��� �فقط �ينحصر�عمل�ا �الفلسطي�ية �السلطة �مؤسسات ��افة ��� �الرقابية ��ج�زة  إن

العمليات�مركز�ة�الصرف،� إال����أضيق�ا��دود،�وع����عضاملسبقة��وتمارس�الرقابةاملستمرة،�والالحقة�ال�

�فتمار  �الشاملة �الرقابة �الالحقةأما �الرقابة �تطبيق �خالل �من �س �أ�م، ���ا��وتمثلت �خرجت �ال�� التوصيات

 :الدراسة������ي

�حتالل� تكثيف�ا���ود�لتحقيق�ا��ر�ة�و�ستقالل�للشعوب�ال����عا�ي�من: ���املجال�السيا����.أ

�ش�ل�مباشر����إضعاف�النظام� ذ،�إغالق�ا��دود�من�قبل�سلطات��حتالل،�وكذلك�إغالق�املدن�سا�مأن�إ

 .الرقا�ي�الفلسطي��

 الص�يو�ي س���السلطة�الفلسطي�ية�للتحرر�من�التبعية�لالقتصاد�ضرورة: �قتصادي���املجال��.ب

�اليد ع��نتاجية�الس�يعاب�أعداد�كب��ه�منقامة�املشار�إقطاع�ا��اص،�و لل و���يع�ا) العدو�واملحتل�الغاشم(

 .العاملة�الفلسطي�ية

استفاد��قدو��ا�الرقابة�الذاتية�وانتماء�املوظف�للمؤسسة�ال����عمل�����يع: �جتما�����املجال��.ج

  .الباحث�من��ذه�الدراسة�����غطية��عض�جوانب�دراستھ

 

  عثمان�الشر�ف�عبد�العز�ز�ر جعف )6

 ﴾�)دراسة�تطبيقية(العامةر�الرقابة�املالية�ا��كومية����حماية��موال�﴿��أث                

 2008،نا��رطوم،�السودا�سالمي،��ودراسات�العالمرسالة�دكتوراه����املحاسبة�ر��،�م�شورة،�مع�د�بحوث�

�إطار� �خالل �من �ا���ومية �املالية �الرقابة �نظام �دراسة �ا�� �البحث ��ذا ��نظري �دف دراسة�و مت�امل

�ذا���دف�كما الرقا�يالعر�ية�للوقوف�ع���دور�ا��و�عض�الدول جم�ور�ة�السودان����الرقابة�املالية� أج�زة

 .الرقابة�املالية�ا���ومية����حماية��موال�العامة�إثر البحث�ا���بيان�

املالية،� التعرف�ع���املفا�يم��ساسية�للرقابة��� و�ست�باطي �ستقرا�يالبحث�ع���املن����اعتمد

�و  �املن�� ��)ا��الة�دراسة( الوصفيع�� ��إثر لبيان ��موال �حماية ��� �املالية القطاع��بمؤسسات�العامةالرقابة

 .القطاع�العام

للرقابة�املالية،�والفصل��النظري �ول��طار� الفصل�فصول�تناول  وثالثةالبحث�ع���مقدمة��اشتمل

جم�ور�ة����الفصل�الثالث��ج�زة�الرقابية��وتناول ا���ومي،�القطاع����تناول�ضوابط�الرقابة�املالية��الثا�ي

والتوصيات�وال���قد��س�م����ايجاد�حلول� وختم�البحث��عدد�من�النتائج. السودان�و�عض�الدول�العر�ية،

  .العام�بجم�ور�ة�السودان جذر�ة�للمشا�ل�املتعلقة�بالرقابة�املالية����مؤسسات�القطاع



     املقدمة�العامة
 

15 
 

 

  :�جن�يةالدراسات�باللغات�: ثالثا

  

1) Anerud Kelly :  

« Developing international auditing standards   :   

Cooperation between INTOSAI and the international federation of accountants» 

الدو����و�تحاد�نتوساي�تطو�ر�معاي���املراجعة�الدولية�بالتعاون�ب�ن�املنظمة�الدولية�ألج�زة�الرقابة�العليا��«

 »محاسب�ن�لل

International Journal of Government Auditing. Washington : Oct. Vol 31, Iss 4   p 20, 2004. 

من�فوائد� الدراسة�إ���إيضاح�أ�مية��عاون�املنظمات�الدولية�����افة�املجاالت�ل�ا�ملا��ذه��دفتوقد�

�تطو�ر�املعاي��� ��� �املحاس�يةعديدة ��و�دلة �الدولية �بمذكرةوالرقابية �الدراسة ��ذه ��� �ب�ن� واملتمثل التفا�م

. معاي���املراجعة�الدولية و�تحاد�الدو���للمحاسب�ن�لتطو�ر )�نتوساي( العليااملنظمة�الدولية�ألج�زة�الرقابة�

الرقابية�ا��ديدة�مما�يؤدي�إ��� وج�ات�نظر�مختلفة�أثناء�طرح�ومناقشة�القضايا�ت�بتوفر وتتم����ذه�اللقاءا

� �أ��اتحس�ن �املعاي���والتعليمات�وتكمن�أ�مية�املشاركة��� �ممارسة�أفضل� نوعية �معاي���و�عليمات ستؤسس

   .ستفيد��لتا�القطاعات�العامة�وا��اصة

  

2) The Office of Audit General of Norway : Performance audit on public procurement in 

Norway (2004) 

 '' ال��و�جا��كومية������س�ثماراتراجعة�أداء�م' ’: لل��و�جمكتب�املراجع�العام�

       www.nao.org   املوقع��لك��و�يمن�خالل�

  

� ��ذهوقد ��و�دفت �ا���ومية �ال��امج �فاعلية �يركز�ع�� �للتدقيق �مشروع �تب�� �إ�� و�سباب�الدراسة

مية�ا���و  س�ثماراتال��و����بدراسة�قطاع�� �مكتب�املراجعو  ال��امج،لعدم�تحقيق�أ�داف�كفاءة��املحتملة

��لك��ونية �التجارة �مجال ��� �القطاع� قدو ، ��ذا ��� �ال��امج �فعالية �ضعف �أسباب �إ�� �الدراسة ��ذه توصلت

املوضوعة،�و�املقارنة�مع��سعة�برامج�مماثلة،�تب�ن�أن�اثن�ن�من��ذه�ال��امج�قد�حققت� باملقارنة�مع���داف

 :�ذه�ال��امج�يرجع�إ����سباب�التالية�أن�أسباب�انخفاض�فاعلية�ةعاليا،�مو��عائدا�

 .الكفاءة����إدارة�املوارد عدم�ارتباط�ال��امج�باأل�داف�العليا�مما�يؤدي�إ���صعو�ة�تحقيق���داف�لتحس�ن�.أ

 .���املوارد�املتاحة صالتغي���والنق إدارة) �لك��ونيةعدم�ال��ك���ع���التغ��ات�التنظيمية�الضرور�ة�للتجارة�. ب

  .دم�إيجاد�عالقات�ارتباط�ب�ن�املنتج�ن�واملس��لك�نع�.ج

 

3) Juan Santamaria Pastor et Jean-Claude Nemery  

«   Le contrôle et l’audit de l’action des collectivités locales »         "مراقبة�و�تدقيق�تصرف�ا��ماعات�

"املحلية  

Rapport du comité sur la démocratie locale et régionale (CDLR) Editions du conseil de l’Europe, mars 1999 

 12/05/2013شو�د�بتار�خ��  www.conseileurope.org :�لك��و�يمن�خالل�املوقع�
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املتعلقة�بالرقابة�R(98) 12 ���التوصية�رقم���تمثل�ول�ا��زء� :وتناول�امل�شور�ثالثة�أجزاء�رئ�سية  

 وا���و�ة�حول ���ح�ن�تناول�ا��زء�الثا�ي�تقر�ر���نة�الديمقراطية�املحلية��املحلية، ع���تصرف�ا��ماعات

بلدان� ا��ماعات�املحلية،�أما�ا��زء�الثالث�فتناول�ثمانية�تقار�ر�تتعلق�بتجارب�عدة�تصرفتدقيق�و  مراقبة

�املوضوع�أور�ية �نفس �حول ��ذه، �ا����و�دفت �املستو�ات �مختلف �ب�ن �ما �العالقة �دراسة �إ�� ومية�الدراسة

�لتصرفات � املراقبة �املحلية �الرقابةا��ماعات �طرف�وإ�� �من �املحلية �ا��ماعات �تصرفات �ع�� �تمارس  ال��

مصا���ا��ماعة� املحاكم�أو�من�طرف��ج�زة�املستقلة�من�ج�ة�باإلضافة�إ���التقار�ر�الداخلية�ما�ب�ن�مختلف

�الدراسة. املحلية ��وختمت ��ور�ية �للدول �التوصيات �من �يتعلقبمجموعة � فيما �الرقابة وأش�ال�ا�بأنظمة

  .لتصرفات�ا��ماعات�املحلية�واجراءا��ا�ومدى�شمولي��ا

  

  :ز��ذه�الدراسة�عن�الدراسات�السابقةـما�يمي

و� ركزت�أغلب�الدراسات�السابقة�ع���دراسة��داء�الرقا�ي�ألج�زة�الرقابة�����عض�الدول�العر�ية،

�خرى�ا��اضعة� املؤسسات�،�و ل�ا�سواء����املؤسسات�ا���ومية�أمدى�تحقيق�ا�لأل�داف�ال���أ�ش�ت�من�أج

و�ا��لول�القانونية�و�دار�ة� اق��اح�الوسائل�،�و تحديد�معوقات�الرقابة�املالية�و���ا�معرفة�أسبا��ا��و �،�للرقابة

�ا�ركزت�ع���بالدراسات�املعدة����ا��زائر،�فإ� ل��د�م��ا���دف�صون�املال�العام�و�حمايتھ،�أما�فيما�يتعلق

بيان�السبل�الكفيلة��،�و املالية�ع���النفقات�العامة��ش�ل�عام� الرقابة�من�جوانب�مختلفة�متمثلة����الرقابة

��داء �لضبط �الرقابة �تلك � بتفعيل �ال�� ��خرى �الدراسات �أو��عض �البلديات، �بنفقات �ا��اص �ا�تمتاملا��

�للرقابة �بدراسة�الف با��انب�القانو�ي �ا�تمت �املعاصر�و�النظم�و�أخرى �الوقت روقات�ب�ن�النظم�الرقابية���

  .و��ختالف�ب�ن�الفكر�ن�لدراسة�ا��دوى�ا��قيقية�ل�ل�نوع�م��ا �سالم�و�دراسة�أوجھ��تفاق الرقابية���

�عن�الدراسات�السابقة،��و�تناول�ا�ملوضوع�جديد�يتعلق�بتقييم��داء�ما�أما  يم���الدراسة�ا��الية

�ألج�ز  �الرقا�ي �إبراز�دور�ا �طر�ق �عن �ما�� �منظور �ا��زائر�من �ع���البلديات��� �الرقابة�املالية �و ة �تحمل�امدى

إح�ام�الرقابة��وكفاء��ا��� وز�ادة�فاعلي��اتطو�ر�أدا��ا��والعمل�ع��ملسئوليا��ا����الرقابة�املالية�ع���البلديات�

�ملعوقات �التطرق �جانب �إ�� �البلديات ��� �العام �املال �الرقاب ع�� �املالية �مواج���اة �بقيةوكيفية �ركزت �ب�نما ، 

�مراقبة�املال�العام �ع�� �غالبي��ا �ك�لع���املستو  الدراسات��� �الدولة �مستوى �ع�� �الك���أي �ى كما�حاولت�،

� �من �البلديات �ع�� �املالية �الرقابة �ألج�زة �الرقا�ي �الدور �تقييم �الدراسة ��نظر �وج�ة�ذه �بحتة و�التا���مالية

باإلضافة�إ���دراسة�أسباب�ضعف�نظم� نب�القانو�ي�الذي�يم���أغلب�الدراسات�الوطنية،طغيان�ا��ا�تفادي

 .ا��زائر�ة الرقابة�املالية�الداخلية�املعمول���ا����البلديات

 فعالية�ي�ناول حسب�علم�الباحث�ال،�يوجد�من�ب�ن�الدراسات�السابقة�من��أنھ،القول��و�ذلك�يمكن

�مثل��وتحقيق��ستخدام��البلديات����ا��زائر�من�أجل�تفعيل�الرقابة�املالية�الرقابة�املالية�ع��وكفاءة�أج�زة

  .للموارد�املالية����البلديات

�الدراسة ��إ���وقسمت �عامة، �مقدمة �فصول �عامةثالث ��،وخاتمة �تناول �حيث �ما�يةالفصل ��ول

�وأنواع�ا �وأ�داف�ا �املالية � الرقابة �تناول �البلديب�نما �مالية �الثا�ي �الفصل �الثالث�ة �الفصل �تناول �ح�ن ��

� �البلدية �ع�� �املالية �الرقابة ��لو معوقات ��تضمن �عام ��ش�ل �فصل �مباحثتم�يد، �للفصل ثالثة  ،وم��ص

 .مراجعلل وكذا�قائمة ،وف�رسة�للمواضيع عامة�بخاتمة�وان��ت�الدراسة



  

  

  �ول الفصل�

أ�داف�ا�،�ما�ية�الرقابة�املالية

  وأنواع�ا
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  تم�يد

  

مثال� �ستخدم�مف�وم�الرقابة����مجاالت�عديدة�للداللة�ع���معا�ي�مختلفة�ف�ستخدم�ا�علماء�النفس

���التحكم� لإلشارة�إ���السيطرة�أو�التحكم����طرف�آخر�كما��ستخدم����املجال�العسكري�لإلشارة�إ���عملية

خاصة�حيث���دف� أما����مجال��دارة،�تك�����الرقابة�باعتبار�ا�وظيفة�إدار�ة،�أ�مية�،إ��...�س��ة�النوو�ة

فإن�ال�دف�����ذا�الفصل� تحقيق���داف�املسطرة�مسبقا،�ولذلك�وملعرفة�مدى وقياس��داءإ���مالحظة�

أ�مية����تحديد�ال�دف�من�الدراسة� بالرقابة�نظرا�ملا�ل�ا�من�و�إعطاء�نظرة�شاملة�لبعض�املفا�يم�املتعلقة�

�ذا�الفصل�ملا�ية�الرقابة�املالية�ع���املال� ولتحديد��ذه�املفا�يم�فإننا�س�تطرق����،ثا�ي�وكيفية�املعا��ةأوال�

    :التا��ثالثة�مباحث�ع���النحو� العام�وأ�داف��ذه�الرقابة�وصور�ا�املختلفة�وذلك���

  

  

  

 وأ�مي��االرقابة�املالية��ما�ية�:ول � املبحث�.  

  

 ووسائل�ا�وخطوا��ا��ساسيةأ�داف�الرقابة�املالية��:املبحث�الثا�ي.  

 

 ومستو�ا��ا أنواع�الرقابة�املالية :الثالثاملبحث�.  
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  ما�ية�الرقابة�املالية�وأ�مي��ا: املبحث��ول 

  

� �جليا �أصبح �مدىلقد ����ووا��ا �خاص، ��ش�ل �املالية �والرقابة �عام، ��ش�ل �الرقابة حياة� أ�مية

�سواء �حد �ع�� �والدول ��ذا�. الشعوب ��� �و�عد �برم��ا، ��دار�ة �العملية ��� �الصدارة �م�ان �تحتل فالرقابة

السياق،�أ�م�عناصر�تلك�العملية،�حيث�يجب�تنظيم�ا��ش�ل�يجعل�م��ا�أداة�فعالة����تطو�ر�وتوجيھ�عمل�

ومن�أجل�. ارات�املختلفة،�و�تجسد��ذا�التنظيم�من�خالل�السند�القانو�ي�الذي�يحكم�عملية�الرقابة�افة��د

�ال���نصبو�إ���تحقيق�ا�����ذا�الفصل،�فإن�ال�دف�����ذا�املبحث�يتمثل����تحليل� تحقيق��عض�الغايات

  .ا��ديثةمف�وم�وما�ية�الرقابة�ال����عت���أحد�أعمدة��دارة�

  

  نبذة�تار�خية�عن�الرقابة�املالية�ع���املال�العام�:�ول املطلب�

�إ�� �القدم �منذ ���سان �حاجة �من ��شأ��ا �استمدت �حيث ��عيد، �زمن �إ�� �الرقابة �جذور �رد  يمكن

� �إنجاز�ا، �يتم �ال�� �العمليات ���ة �من �فقدالتحقق ��ولذلك �مر��حتفاظتم �نظرا� ع�� �بال��الت العصور

�املصر�ون  �فاحتفظ �العديدة، �مخازن��لفوائد�ا �إ�� �ترد ��انت �ال�� �ا��بوب �كميات �بي�ت ����الت القدامى

�الرغم�من�أن�و �.1الدولة�والكميات�ال���تصرف�م��ا�كما�احتفظ��غر�ق�والرومان����الت�مماثلة�ومنتظمة

�ذلك� ��� �با��اجة �تفي ��انت �إال�أ��ا �اليوم، ��عرفھ �الذي �مت�امال�باملع�� �نظاما �تمثل �تكن �لم �ال��الت �ذه

كما�أن��ناك�الكث���من�الشوا�د����ا��ضارات�القديمة�ما�يث�ت�أن�ا���ومة�املركز�ة��انت�تفوض�. الوقت

� �املوظف�ن �من �ملجموعة �والنقدية �العي�ية �الضرائب �جباية �تصرفاتسلطة �ا���ومة��ولرقابة �ألزم��م �ؤالء

� �الضرائب �جباية �حركة �إلثبات �معينة ���الت �مراقب�نبمسك ��وعي�ت ��ذه �لفحص ال��الت�متخصص�ن

  .سالم��ا�من�والتأكد

ا�سع�نطاق�ا�وحاجات�املجتمع،�فقد���قتصاديةو�مرور�الزمن،�أخذت�الرقابة�تتطور�تبعا�للتطورات�

� ��سط ��� �املال �وأ��اب �وا��ماعات �القبائل �رؤساء �رغبة ��عملية��رقاب��موأصبحت �يقومون �الذين ع��

� �والدفع �كب��ة�باملواد�و�حتفاظالتحصيل �ما .و�موال ��و�ذا �ز�ادة �إ�� �وإبراز�مدى����تمامأدى بالرقابة

� �بمرور�الزمن �ل�ا �املاسة �نطاق�اا��اجة ��نتاج�وا�سع �ع�� �الرقابة �مثل �عديدة �مجاالت ��شمل  وأصبحت

  .�إ�.... املخزون�والرقابة�املالية�والرقابة�ع��

��� الرئ���� باعتبار�ا�مجاال�من�مجاالت�الرقابة،�ل�ا�دور�االرقابة�املالية،�ال������موضوع�بحثنا�أما�

و�املؤسسات�نظرا�ألن�أي�نظام�إداري�أو�ما���ال�تتوفر�فيھ�رقابة�فعالة�و�منظمة��عت���نظاما� تنظيم�املجتمعات

� �أك���فأك���عند �املالية �الرقابة �أ�مية �وتزداد �املت�املة �املقومات �يفتقر�إ�� ��ارتباط�اناقصا العمومية�باألموال

�البالد ��� �التنمية �جوانب �مختلف �عاتق�ا �ع�� �وأخذ�ا �املستمر�للدولة �التدخل ��س�ب �وذلك �يمكن، �و�ذلك

�وإدارتھ�نيابةالعام��وملكي��ا�للمالالقول،�أن��شأة�الرقابة�املالية�ع����موال�العمومية�ترجع�إ����شأة�الدولة�

� �و �.الشعبعن �الدولة �وظيفة �تطور ��شاط�امع �م�وا�ساع �وا��ار�� �الداخ�� ��من �ع�� �املحافظة وإقامة�ن

                                                 
،��2000و��،�الطبعة��ردن عمانوالطباعة�س��ة�لل�شر�والتوز�ع�امل�دار  �سالم����والنظام�املا��العامة��ةاملالي�:عزامأحمد��وزكر�امحمود�حس�ن��- 1
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وازدياد���م�املال�العام�املتداول،��ل��ذا�تطلب���قتصاديإ���التدخل����مختلف�نوا���ال�شاط��العدل

  .2املز�د�من�الرقابة�املالية�ال���تكفل�املحافظة�ع����ذا�املال�العام�وحمايتھ

��ان �الثورة��وإذا ��عد �خاصة �الغر�ية �الدول �إ�� �املالية �الرقابة �تطور �يرجعون �الباحث�ن �من العديد

الصناعية����أورو�ا،�فإن�التار�خ��سالمي�حافل�بال��الت�املتعلقة�ب�شأة�وتطور�الرقابة�ال���أخذت�أنماطا�

� �رأس�امتنوعة ��وع�� ��و�� �ال�شأة �منذ �العمومية ��موال �ع�� �املالية ��انت�الرقابة �حيث ��سالمية ل��ضارة

الدولة�خصوصا�نظرا�ملا�للمال�من�أ�مية��وع���أموالو��بع�حرص��سالم�ع���املال�عموما��.�عرف�با��سبة

� �ج�ة، �من �الفتنة �أدوات �من �كأداة �ا��يوي �العامودوره �نحو��والنفع �توج��ھ �وجب �ولذلك �أخرى، �ج�ة من

  .للمجتمع�ك�ل لتحقيق�الرفا�ية�اس�ثمار�اب واملجتمعالوج�ة�ال��يحة�من�أجل�خدمة�الفرد�

وقد�تناول�القرآن�الكر�م����الكث���من�آياتھ�والسنة�النبو�ة����الكث���من��حاديث�موضو���الرقابة�

اهللا��ان�عليكم��نإ«ملال�ما�من�آثار����حياة��فراد�واملجتمعات�حيث�قال��عا������كتابھ�العز�ز��واملال�نظرا

كما�قال�عز�وجل� )78 التو�ة��ية سورة( »رقيباع����ل����ء���ان�اهللاو« كذلك�)1 ال�ساء��يةسورة�(» رقيبا

أما����السنة��. »عظيمعنده�أجر��وأن�اهللا وأوالدكم�فتنةأموالكم��اعلموا�أنو«�نفال�من�سورة� �28ية����

ل�ل��إن«كما�قال�حول�املال��»تحاسبواقبل�أن� أنفسكم�حاسبوا«النبو�ة�فقد�قال�عليھ�الصالة�والسالم�

� �فتنة � أما. )رواه�ال��مذي( »املال وفتنة�أم��أمة �سار�خلفھ)ص(�عد�وفاة�الرسول �نفس�امل��اج،� ،�فقد ع��

� �أبو�بكر�الصديق �طالب ��)عنھ اهللا�ر���(فقد �جبل �بن �معاذ �عودة ��ر���(عند �اليمن�)عنھاهللا �ارفع«: من

ر�����(إال�أن�الف��ة�املوالية�املتمثلة����ف��ة�عمر�بن�ا��طاب�. »واملصروفات�يرادات��وحسابھ�عنحسابك�

� �عنھ �رقعة� �عت���أساس�)اهللا �توسع ��س�ب �أوج�ا �ع�ده ��� �الرقابة �عرفت �حيث ��سالم، ��� �املالية الرقابة

ط��يرادات�و�وضع�الدواو�ن�لضب�)وزارة�املالية��(ك��ة�إيرادا��ا�و�نفقا��ا،�فأ�شأ�ب�ت�املال� الدولة��سالمية�و

العامة�و�إح�ام�الرقابة�عل��ا�و�أو���السياسة�املالية�وأدوا��ا،�و�بدأت�املساءلة�املالية�ب�ن�ا��ليفة� و�النفقات

 و�الكفاءة�و�أحسن�ما�قيل��� عمالھ�حيث��ان�يحسن�اختيار�م�كما��ان�يختار�الوالة�وفقا�ملبادئ��مانة و

�حولھ �ملن �العام �املال �ع�� �أكنتأر  «: الرقابة �بالعدل �أمرتھ �ثم �أعلم، �خ���من �عليكم �استعملت �إذا  أيتم

  . 3»ال�ح���أنظر����عملھ�أعمل�بما�أمرتھ�أم�ال�؟: �عم،�قال: قض�ت�ما�ع��؟�قالوا

الرقابة�املالية� ���ع�د��مو��ن�بامتداد�ا�ملبادئ�)عنھ هللا ر���(العز�ز�كما�عرفت�ف��ة�عمر�بن�عبد�  

لم�يجد�من��ونفقات�الدولةح���أنھ��س�ب�التحكم����إيرادات��)عنھر����اهللا�(ال���أرسا�ا�عمر�بن�ا��طاب�

� �أفراد �من �الز�اة �تطورت .الرعيةيأخذ �الدولة�و�ذلك �حاجة �حسب �املالية � الرقابة  �قتصاديةوظروف�ا

وان�شار�الرا���للرعية��و�شت��ا�وعدم�رعاية�سس�با��يار�الدولة��سالمية��و�جتماعية�واملالية�وا��ارت��ذه

  .و�س�بداد الفساد

محليا� املعامالت�التجار�ة�ون�يجة�لتطور أما����أورو�ا،�باعتبار�ا�م�دا�لتطور�الرقابة�املالية�ا��ديثة،�

التطور�الذي� را�كب��ا�خصوصا��عد،�فقد�عرفت�الرقابة�املالية�منذ�القرن�ا��امس�عشر�ميالدي�تطو وخارجيا

��� البيانات�امل��لة القيد�املزدوج،�حيث��شأت�ا��اجة�للتأكد�من�دقة�وظ�ور�نظامحدث����علم�املحاسبة�

                                                 
12،ص2002الطبعة�الثانية�،�مصر،�سكندر�ة���نتصار،مطبعة��،التطبيق النظر�ة�و :املاليةالرقابة��:الكفراوي عوف�محمود��- 2  

  129،�ص1987مصر�،�القا�رة، ا��ديثة،الطباعة��مقارن،�دار  ،�مدخل�سالميةإدارة�املصارف�التقليدية�واملصارف��:سو�لممحمد��-  3
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�التجار�ة�والصناعيةاملؤسسات� املحاسبة�لم�يقتصر�ع���وأن�استخدامخصوصا��ومطابق��ا�للواقعال��الت�

��ا�فقط �متعددة �أخرى ��يئات �إ�� �امتد �بل ����ومية ��جتماعيةل�يئات �4إ��....واملنظمات �ازدادت، تلك��وقد

� �املؤسسات ���م �ا�ساع �ن�يجة �الدولةا��اجة � أك���فأك��،�وتدخل �رقابة �نظام �تطلب مختلف���� فعالمما

   .والتالعب�و�سراف   ع����موال�من�مختلف�أش�ال�السرقة ��دف�ا��فاظم��ا،��املا��وال�سيما�املجاالت�

� �بإيطاليا�ظ�رتولقد �فين�سيا ��� �املالية �الرقابة �ميدان ��� �م�نية �منظمة � 5أول حيث� م1581عام

،�ارتبط�و���بر�طانيا. ل��خرى�إ���تنظيم��ذه�امل�نةاملالية�ثم�اتج�ت�الدو �للرقابة�Roxonatti  �لية�تأسست�

د�برملان�قوي�منتخب�يثة�ووجو مف�وم�الرقابة�املالية،�كمف�وم�عل���حديث،�ارتباطا�وثيقا�بوجود�الدولة�ا��د

�الشعب �طرف ��،من �للشعب �كممثل �ال��ملان �ب�ن �قائما �الصراع ��ان �كممثلفقد ��وامللك ��انللسلطة �والذي

الصراع��وقد�ظل .الضرائببفرض� �س���دوما�لتحر�ر�نفسھ�من�القيود�ال���يضع�ا�ال��ملان�خاصة�فيما�يتعلق

م،�أن�يفرض�ع���امللك�إعالن�1628عام� قائما�ح���ع�د�امللك�شارل��ول،�أين�استطاع�ال��ملان��نجل��ي 

  .6لل��ملان�ع���فرض�جباية�أية�ضر�بة�مق��حة وثيقة�ا��قوق�ال���تنص�ع���ضرورة�املوافقة�املسبقة

�القرن  ��و�� �عشر، �الثورةالثامن ��و�عد �عام �ن1789الفر�سية �ال�� �كب�����م، �تطور �ع��ا ا��ياة� تج

�وممارسة���قتصادية، �العامة �النفقات �ملناقشة �الشعب �ملمث�� �مك�سبا �حقا �لتصبح �املالية �الرقابة تطورت

  .7العامة�وإنفاق��موالالرقابة�ع���السلطة�التنفيذية����جباية�الضرائب�

��و� �م���ا �ما �عشر�وأ�م �التاسع �القرن ��� �املالية �الرقابة �تطورت �املاليةوقد �الرقابة إ��� بروز�أج�زة

الرقابة�املالية� م�الذي�أسندت�إليھ�م�مة1807الوجود��ش�ل�أك���وع���رأس�ا�مجلس�املحاسبة�الفر�����عام�

�شاط��دارة،�أصبحت� ا�ساعأما����القرن�العشر�ن،�ومع�. ع����موال�العامة�ومراقبة�املحاسب�ن�العمومي�ن

�اما�ب�ن�وظائف��دارة��خرى� �ش�ل�خاص،�ركنا�من�أر�ا��ا�تحتل�م�انا�اليةوالرقابة�املالرقابة��ش�ل�عام�

وثيقا،�فلم��عد�الرقابة�املالية�تقتصر�ع��� �التخطيط�والتنظيم�والتوجيھ�حيث�يرتبط��ل�م��ا�باآلخر�ارتباطا

�للتحقق�من بل العمومي،�وال��ب�للمال وحاالت�الغشكشف��خطاء� مدى�مالئمة��امتدت�إ���مراقبة��داء

  . 8النتائج�املحققة�لأل�داف�املخططة�سابقا

�رقابية��وكن�يجة�ل�ذا �أج�زة �فقد��ش�لت �الدولة، �مجال�تدخل �مجال��دارة�أو��� ��� �سواء التطور

أساسا� املالية،�فال�ت�اد�تخلو�دولة�اليوم�من�ج�از�للرقابة�املالية�تتمثل�م�متھ�ودولية�للرقابة ومنظمات�ج�و�ة

غ���ا�من�الدول� ا��زائر�عن�ولم�تتخلف ،من�ال��ب�والتبذير�واملحافظة�عل��ا�سي����موال�العامة����مراقبة�

وتمثلت�1975وذلك�بتار�خ� �ستقالل����ذا�املضمار،�حيث�أ�شأت�مجلس�املحاسبة�ألول�مرة����تار�خ�ا��عد�

�ا��طط �حسب �تنفق �العامة ��موال �أن �من �التأكد ��� ��ساسية �استطاعت� م�متھ ��دارة �وأن املوضوعة

  .املحافظة�ع����موال�ال���وضعت�تحت�تصرف�ا

العديد� املالية�تضم�وعاملية�للرقابة،�فقد�ظ�رت�منظمات�ج�و�ة�والعال��أما�ع���الصعيد�ا���وي�

                                                 
  14 ،�ص2000 �ردن، عمان،دائر�وائل�لل�شر��– العلمية�الناحية-تدقيق�ا��سابات�: خالد�أم�ن�عبد�هللا -  4
  20ص��،سابقمرجع�: خالد�أم�ن�عبد�هللا -  5
  116 ،�ص1999 �ردن، عمان،وائل�لل�شر��دائر - «وادارتھ�النظام�املحاس���ا��كومي�"  :املبيض�نعقلة�محمد�يوسف� -  6
  164ص��،سابقمرجع� :عزام وزكر�ا�أحمدمحمود�حس�ن� -  7
  17،�ص1997القا�رة،�مصر��الفنية، ومطبعة��شعاعمكتبة��،�سالمالرقابة�املالية�����:الكفراوي عوف�محمود� - 8
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� �الدول �رأس�امن �واملحاس�ي�وع�� �املالية �للرقابة �العليا �لألج�زة �الدولية �( ةاملنظمة  )�INTOSAIنكوساي

�رابوساي�(واملحاسبة�املالية� وفروع�ا����مختلف�القارات�وا���ات�مثل�املنظمة�العر�ية�لألج�زة�العليا�للرقابة

ARABOSAI( و)ن�وساي��INCOSAI( و ���أورو�ا)سياساي��ASIASA( إ���و�عمل�املنظمة�العاملية�. ..���آسيا

�مع �بالت�سيق �املالية � للرقابة �ا���و�ة �أو�دواو�ن�املنظمات �املالية �الرقابة �أج�زة �مع �أيضا �و�التعاون والقار�ة

�مختلف ��� � املحاسبة ��شر�وتحس�ن �ع�� ��مبادئالدول �لتحقيق �الدول �مختلف ��� �املالية ��ستخدامالرقابة

  .املالية�و�ترشيد��نفاق �مثل�للموارد

  

   التدقيق�والرقابة�املالية�عر�ف�: املطلب�الثا�ي

��عر�ف �ع�� �الرقابة�للوقوف �تحديد �ثم �أوال �لغة �الرقابة �مف�وم �تحديد �من �بد �ال �املالية،  الرقابة

  .صور�الرقابة�أخ��ا ثانيا�ثم�تحديد��عر�ف�الرقابة�املالية�كصورة�من�اصطالحا

  :���اللغة�العر�ية�بمعان�عدة�نذكر�م��ا" الرقابة�" دت��لمة�حيث�ور : �عر�ف�الرقابة�لغة: أوال

1. � ��:واملالحظةا��راسة �راقب، �فعل �من �مشتقة �أيفالرقابة ��وراقبھ �والحظھحرسھ و�قال�،

  .وخشيھ����عملھ�أو����أمره�أي�خافھ�هللا�راقب

الرقيب،� قبة��و�املوضع�املشرف�يرتفع�عليھااملر �وعال�واملراقب�أو إرتقب،�أشرف��:�شراف .2

  .9وأشرفمعناه�عال��وارتقب�امل�ان

 ومنھ�قولھالذي�ال��غيب�عنھ����ء��و�ع���ا��افظفالرقيب�من�أسماء�اهللا��عا����:ا��فظ .3

ومطلع�أي�حفيظا�ألعمالكم� )1سورة�ال�ساء،�آية�رقم�( »رقيبااهللا��ان�عليكم� إن«: �عا��

  .10عل��ا

  .�نتظار وال��قب��و،�وترصدهفارقبھ��ع���انتظره��:�نتظار .4

� �ا��راسة ��ع�� ����اللغة �الرقابة �ي�ب�ن�أن �سبق �مما �و�ذلك�ف��واملالحظة �ع����و�نتظار�و�شراف

  .و�ح��از�والتأكد �حتياط،�كما��ع���والتبذير�وال��ب��مال��وصونھ�من واملحافظة�عليھحراسة�ال���ء�

  �عر�ف�الرقابة�اصطالحا: ثانيا

و� لقد��عددت�التعار�ف�ال���قيلت��شأن�الرقابة��ش�ل�عام�و�تنوعت�بحسب�الزاو�ة�ال���ينظر�إل��ا،

الواسع� يقت�����مر����البداية�تحديد�مع���الرقابة�ب�ل�دقة�و�وضوح�أل��ا��ستعمل�عادة����مف�وم�ا�لذلك

��ص�أو� جدا،�فعلماء�النفس�مثال�يمكن�أن��ستخدموا�مصط���الرقابة�عند��شارة�إ���التأث���الذي�يحدثھ

�أخرى  �أو�مجموعة ���ص �سلوك ��� �أ��اص �11مجموعة �املحدود �املع�� ��ذا �ال�يكف� ل�لمة،و�لكن الرقابة

أن�تصف�ب�ل�وضوح� لوصف�أو�تحديد��ل�العناصر�ال���يجب�أن�تتوفر����الرقابة�ا��يدة،�كما�أنھ�ال�يمكن

��ستعمل �أن �يمكن �أنھ �كما ��دارة، �وظائف �من ��وظيفة �الرقابة �و�مع�� �ع��� طبيعة �للداللة �الرقابة �لمة

ال�سلسلية�حيث��ع���ممارسة� أو�لإلشارة�إ���الرقابة    ا���ومة�الرقابة�ال��ملانية�أي�رقابة�ال��ملان�ع���أعمال�

�الناحية �من �استخدام�ا �يمكن �كما �املرؤوس، �ع�� ��سلسلية �سلطة �حق� الرئ�س �بأ��ا ��عرف �حيث القانونية
                                                 

  424ص��1975،�ب��وت�2وال�شر�ط،�دار�صادر�للطباعة�2العرب،�جلسان� :منظور جمال�الدين�محمد�بن��- 9
  7ص�،1967 املصر�ة،دار�الكتب��3ط�،5ا��امع�ألح�ام�القرآن�ج :القرط��عبد�هللا�محمد��- 10

11  - Trewatha & Nemport: Management Function and behavior، Revised Edition، Business Publication، inc، Texsas U.S.A.1985.p 201 
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إضافة�إ���ما�سبق،�يمكن�أن��. 12العمل دستوري�يخول�صاحبھ�سلطة�إصدار�القرارات�الالزمة�إلنجاح�خطة

�أو�تحمل�الرقابة �حدود �لفرض �الدولة �من�جانب �الوصاية ��داري� مع�� �معينة�تؤدي�أ�داف�التنظيم قيود

�الدولة �تتطلبھ �. الذي ��دارة، ��� �فإن�و�و�مجالأما �فكرة� ا�تمامنا، �تو�� �حيث �أدق �مع�� �تك���� الرقابة

  .13ينةي�ون��كذا�بال�سبة�لقاعدة�مع التدقيق�أي�التأكد�من�أن�ش�ئا�معينا��و���يح�أو�يجب�أن

� � �فايول �الرقابة Henry Fayolو��عت������ي �موضوع �تناولوا �الذين �التقليدية ��دارة �رواد �أوائل  من

�بأ��ا �عرف�ا �و�«14حيث �املوضوعة �ل��طة �وفقا �يحدث ����ء ��ل ��ان �إذا �مما �التحقق ��� للتعليمات� تتمثل

�و� �من�للمبادئالصادرة �و��خطاء �الضعف �نقاط �توضيح �أ�داف�ا �من �و�، �إعداد�ا �تم �ت��يح�ا� ال�� أجل

وجوليت�� Hicks �يكس" أما،�و�التصرفات�و��شياء �غرض�منع�تكرار�ا�و��شمل�عملية�الرقابة��ل����اص

Gullette  "و�ما��ان�ي�ب���أن�العملية�ال���يمكن�أن�ترى���ا��دارة�أن�ما�يحدث��«:  15فقد�عرفا�الرقابة�بأ��ا�

  .» فمن�الضروري�القيام�بالت��يحات�الالزمة� يحدث�و�إن�لم�يكن�كذلك

فقد�عرف� الذي�يلقبھ�الكث������الدول�الغر�ية�بأنھ�أب��دارة�ا��ديثة Peter Druckerدراكر�أما�بي���  

املعتمدة��املبادئالصادرة�و �التحقق�من�أن�التنفيذ�يتم�طبقا�ل��طة�املقررة�والتعليمات« :16الرقابة�بأ��ا��ع��

اك�شاف�عما�إذا��انت��عمال��س���حسب�ا��طط�املوضوعة�وذلك�لغرض�الكشف�عما�يوجد� ف���عملية

  .»من�نقاط�الضعف�و�خطاء�وعالج�ا�وتفادي�تكراره �ناك

إصدار� وقد�جعل�بي���دراكر�الرقابة�أحد�عناصر�أو�وظائف��دارة�ال���تتضمن�التخطيط،�التنظيم،

   .غرضھ ج�د�جما���أو�فردي�م�ما��ان�والزمة�ل�لفالرقابة�ضرور�ة�. والرقابةلتعليمات،�الت�سيق�ا

�عساف �محمود �عرف�ا �فقد �م��م ��ل �نظرة �حسب �أيضا ��عار�ف�م �تنوعت �فقد �العرب، �الكتاب  أما

 �داء�وت��يحھ�من�أجل�التأكد�من�أن���داف�قد�تحققت�وأن�ا��طط�قد�وضعت�موضع�قياس« :17بأ��ا

  .»ال��يحالتنفيذ�بالطر�ق�

� �الكفراوي، �عوف �عرف�و�و�أحدأما �فقد �ا���ومية، �املالية �بالرقابة ��وائل �العرب �بأ��ا امل�تم�ن  :18الرقابة

�من �شراف« �املؤسسة�و�التأكد�واملراجعة �داخل �س���العمل �ع���كيفية �للتعرف �أع�� �سلطة من�أن� جانب

ا���ة�الرقابية� ��ا�ومستمرة�تقومفالرقابة����عملية�متا�عة�دائمة��،ارد��ستخدم�وفقا�ملا��و�مخصص�ل�ااملو 

  .»والسياسات�املوضوعةللتأكد�من�أن�ما�يجري�عليھ�العمل�داخل�الوحدة�يتم�وفقا�ل��طط�

أي� ل�التعار�ف�السابقة�نالحظ�أن�معظم�ا�ركز�ع���أمر�ن�أساسي�ن��ما�القياس�والت��يح،من�خال

�أنالقول�،�يمكن�و�تعب���آخر بالت��يحا��اصل�بي��ما��وتال���الفرق قياس��نجاز�الفع���بما��و�مخطط،�

�تق�س �ال�� �أو�العمليات ���شطة �يتضمن �للرقابة �إعطاؤه �تم �الذي � املع�� �تم���داءوتقارن �ما �مع الفع��

�ذا��ش���بدون�شك�إ���املع���الضيق�و . ة،�أي�أ��ا�رقابة�الحقة�لألداءتخطيطھ�للوصول�إ�����داف�املحدد
                                                 

  176ص��،1979مصر��املعارف،م�شورات�دار��،" و�س��الكيةالرقابة�ع���املؤسسات�العامة��نتاجية�" :�ي�لسيد�خليل��- 12
  .5ص��،1981 �دار�ة،املنظمة�العر�ية�للعلوم��،"عمليات�تنفيذ�املوازنة�و�رقب��ا�"  :صقرحب�ب�أبو��- 13

14  - Robert Duff et autres:" Encyclopédie de la gestion et du management"., E.G. M édition,.Canada, 1999, p187. 
  272،�ص2000،�مكتبة�املح�سب�عمان��ردن،�" ا��ديثةو�تجا�ات�املفا�يم��:�دارةمبادئ�"  :عسافعبد�املعطي�محمد��- 15

16  - Peter Drucker: "The practice of Management", Hotper and Brothers, New York, U.S.A.1984.P173 
   275ص��،سابقمرجع� :عسافعبد�املعطي�محمد��- 17
  17ص�،سابقمرجع�،�"والتطبيقالنظر�ة��:املاليةالرقابة�"  :الكفراوي عوف�محمود��- 18
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�منعزلة �أخ��ة �عملية �بأ��ا �الرقابة �يصف �الذي ��دارة ��� �عن للرقابة ��ومنفصلة ��دارة �وظائف �خرى�با��

��ساسيةو  �لإلنجا�م�م��ا �الحقة �م�مة �حيث�� � ز�الفع�� �منتق�سھ ��وتقارنھ ��خطاء �اك�شاف املتعمدة�أجل

�ثم الغ���متعمدةو  ��جراءات�ومن � اتخاذ �املناسبة �ماالت��يحية �التقليدي��و�ذا �باملف�وم �عموما �شار�إليھ

�لرقابةل �لألداء،، �الالحقة �الرقابة ��� �ضيق �مجال ��� �الرقابة �مجال �تحديد �ا��طأ �من �فإنھ �لذلك،  وكن�يجة

أخذ�ا� فالرقابة����مف�وم�ا�ا��ديث����وظيفة�شاملة�تتضمن�العديد�من�ا��طوات�أو�العمليات�ال���يجب

فللرقابة�. 19التخطيط و�األخص�وظيفةفروع�ا�تجاه�مختلف�وظائف��دارة��خرى،��وال���تمد �عتبار�ع�ن�

�ا� �وضع ��� �املسا�مة �أوال�إ�� �الرقابة ���دف �حيث �بالتخطيط، �وطيدة �ثمعالقة �الفع��� �طط ��داء مقارنة

نفس�ا�تحتاج�إ����عديل� ،�تحديد�فيما�إذا��انت�ا��ططوثانيامع�ا��طط�املوضوعة�سابقا��و�ش�ل�مستمر 

املع���فإن�الرقابة�تتضمن��ووفقا�ل�ذا،�التغذية�العكسية�للمعلومات�وذلك�باستعمالكن�يجة�لعملية�املقارنة�

�ال����سم   مختلف�العمليات � ح�لإلدارة�بتحديدأو���شطة �وكذلك�تنظيم،��التحقيق�ووضع�خططأ�داف�ا

�قياس��داء�لتحديد��ومن�ثم و�شراف�عل��االعمليات�الضرور�ة�لتنفيذ�ا��طط� عن�ا��طط���نحرافات

أو�بتعديل� الت��يحية�أينما��ان�ذلك�ضرور�ا�سواء�بتعديل���داف�أو�ا��طط واتخاذ��جراءاتاملوضوعة�

  .حسب�ما�تتطلبھ�الظروف التنفيذية�جراءات�

  :20يمكن�ت��يص�ا�فيما�ي���املبادئما�سبق،�يمكن�القول�أن�للرقابة�مجموعة�من��و�ناءا�ع��

 أن�الرقابة�جزء�أسا����ال�يتجزأ�من�العملية��دار�ة.  

 � �التنفيذ �أن �من �التأكد �أو �التحقق ��و ��سا��� ��دف�ا �الفع��أن �ل��طة�و�داء �طبقا  �س��ان

  .�جراءات�قد�اح��مت�وأن��افةاملوضوعة�

 وعدم�تكرار�ا�غرض�ت��يح�ا��و�خطاء��ساسيةإن�ال�دف�م��ا�أيضا��و�بيان�مواطن�الضعف�.  

 ا��طة� إن�العمليات�الت��يحية�ال��شمل�بالضرورة�التنفيذ�فقط،�بل�قد�تتعداه�إ���السياسات�أو

  .�جلة�القص�� �وخاصة���داف��داف�ذا��ا��وأحيانا�إ��

 التنفيذومرحلة�،�)السابقةالرقابة�(قبل�التنفيذ��وتحليل�املشا�ل اك�شافإن�عملية�الرقابة��شمل� 

� ��الك�شاف )امل��امنة الرقابة(نفس�ا الرقابة�تجسيد��ومن�ثموت��يح��ا�املشا�ل�قبل�تفاقم�حدو��ا

  .مرحلة�ما��عد�التنفيذ

 عن�طر�ق� الصالحيات�لفرض�أوضاع�معينة�تمارس�الرقابة�من�طرف�سلطة�معينة�مخول�ل�ا��افة

  .تنفيذ�ا�وإقرار�ا�قبل�عمال� بضرورة�ا��صول�ع���تصر�ح�لبعض�والتعليمات�والقوان�ن�أو اللوائح�

�وأنھ�يمكنواحدة،� السابق�ذكر�ا،�يت���أنھ��ستحيل��عر�ف�الرقابة�����لمة�أو�جملة�املبادئ ومن�خالل

  :�ع���أن�الرقابةالقول� املجاالت،�ونخلص�إ���و���مختلفقا��ا�النظر����مف�وم�الرقابة�من�واقع�تطبي

�ال��ام من�طرف�مختلف�ا���ات�الرقابية�املختصة�للتأكد�من�و�شراف�واملتا�عة�املستمرةالتحقق�

من�أن��والتحقق�كذلكأدا��ا�لعمل�ا��واللوائح�والتعليمات�وا��طط���ا���ات�املسؤولة�عن�التنفيذ�بالقوان�ن�

                                                 
19 - M.W.E.Glautier and B Underdown. : Accounting theory and practice, second edition, pitman Books limited, London, 

England,982,p416 
20 - Hilton Ronald : »Managerial accounting «, Mcgraw hill, 6th édition, Newyork, USA, 2005, p73 
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� �طر�ق �عن �بكفاءة �املوضوعة �ل��طط ��س���وفقا �املتاحة��ستخدام�داء �للموارد ���داف� �مثل لتحقيق

� �سلفا �ع��املرسومة ��والوقوف �القصور �ثمنوا�� �ومن �ع�� و�خطاء �الت��يحية� القيام�العمل باألعمال

  .الت��ي��من�مدى�فاعلية�العمل��واملتا�عة�للتأكدالالزمة�

  رقابة�املالية�عر�ف�ال: ثالثا

�املجال ��ذا �صفة ��انت �م�ما �رقابة �إ�� �يحتاج �ال �مجال �يوجد �فال �املجاالت، ��افة �الرقابة  �غطي

عصب�ا��ياة� فاملال. ا��يو�ة�ال���تحتاج�إ���وجود�نظام�فعال�للرقابة،�املجال�املا���ومن�املجاالت،�وأ�ميتھ

أ�مية�بالغة�نظرا�للدور� الرقابة�املالية�اك�س�ت�ا��ياة،�و�ذلك و�ھ�تقومالعمليات��و����ل�سري�����ل�م�ان�

� ��ان �م�ما �املال �ع�� �املحافظة ��� �تلعبھ �أن صاحبھ،الذي ��ذا�و�ما �كتطبيق� بحثنا �املالية �الرقابة يركز�ع��

�فإننا �بالبلدية، �ممثلة �املحلية �ا��ماعات �ع�� �املالية �الرقابة �لواقع �باملال� عم�� �املالية �الرقابة �ر�ط سنحاول

  .العام

�ل�ا �تخصيص�ا �يتم �ال�� �لألموال �العامة �امللكية �عن �ناتج �البلدية �ع�� �املالية �جو�ر�الرقابة  إن

الرقابة� �ا�من��نا�نالحظ�أنعل�وفقا�ملختلف�القيود�املفروضة��وتحافظ�عل��ا �ستخدامل�ستخدم�ا�أفضل�

ي�ون��يجب�أن �و���يح�أو�املالية�تك�����مع���دقيق،�حيث�تو���فكرة�التدقيق،�التأكد�من�أن�ش�ئا�معينا

�معينة �لقاعدة �بال�سبة �من�كذا �املالية�،�و�الرغم �للرقابة �تطرقت �ال�� �معظم�التعار�ف �إدارة� أن �ع�� ركزت

  :�عمال�إال�أن�فئة�قليلة�فقط�تطرقت�للرقابة�املالية�ع����موال�العمومية�نذكر�م��ا

�شراف�و�الفحص�و�املراجعة��« : �21عر�ف�محمود�محمد�الكفراوي�الذي�عرف�الرقابة�املالية�بأ��ا�

�داخل�الوحدة�و �س���العمل �كيفية �ع�� �أع���للتعرف �سلطة ��موال� من�جانب �حسن�استخدام �من التأكد

التعليمات�املعمول���ا�و�للقوان�ن�و�اللوائح�و� العامة�����غراض�املخصصة�ل�ا�و�من�أن�املوارد�تحصل�طبقا

��غرض �بكفاية �أل�داف�ا �املنظمة �تحقيق �مدى �من �سالمة� للتأكد �من �و�التأكد �العامة ��موال �ع�� املحافظة

و�بحيث��سباب�ال���أدت�إ�����نحرافات�املخالفات�و� القوائم�املالية�و�تحس�ن�معدالت��داء�و�الكشف�عن

  .»مستقبال� تكرار�احدو��ا�و�اق��اح�وسائل�عالج�ا�لتفادي�

ال����س��دف�التأكد�من�حسن�استعمال��الرقابة« 22أما�حمدي�قبيالت�ف��ى�بأن�الرقابة�املالية���

� �التنظيم �أ�داف �مع �يتفق �مما �العام �الغاياتاملال ��وتحقيق �عناملالية ��واملحاسبة بالبيانات���ل��امطر�ق

�دارة��ال��ام والتحقق�منتلك�املنظمة��وممتل�ات�وأصول موارد��واملحاس�ية�واملحافظة�ع�� و�جراءات�املالية

أن�النفقات�تتم�����وجھ��والتأكد�منالعامة��وصرف�النفقاتتحصيل��يرادات� بال�شر�عات�املعمول���ا���

  .»املص��ة�العامة�وكما�يخدم املحددة�قانونيا

املالية��ودراسة��عمالت�بع��عملية« 23عرفوا�الرقابة�املالية�بأ��ا�وآخرون�فقدأما�عبد�ا��ليم�كراجة�

� �للتأكدا��اصة ��س���طبقا�وا��الية ��موال �حركة �أن � من �املوضوعة، �ذلكل��طة �معاي����و�شمل وضع

بقصد��ومعرفة�أسبا��ااملتوقعة���نحرافات�وتحديد�املعاي��� محددة�ملقارنة��نجاز�الفع���مع�ومقاي�س�رقابية

  .»املناسب وضع�العالج�الالزم�ل�ا�و���الوقت
                                                 

  21،�مرجع�سابق�،�ص��"النظر�ة�و�التطبيق: الرقابة�املالية�" : عوف�محمود�الكفراوي��- 21
  .15،�ص1998مكتبة�دار�الثقافة�لل�شر�ة�التوز�ع�،�عمان��ردن�،�"�ج�زة�ا��كومية�الرقباية�املالية�و��دار�ة�ع���" : حمدي�سليمان�قبيالت��- 22
  25،�ص2000،�دار�صفاء�لل�شر�و�التوز�ع�،�عمان�،��ردن��"�دارة�و�التحليل�املا���: "عبد�ا��ليم�كراجة�و�آخرون��- 23
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�حدد ��وقد �املالية �للرقابة �العليا �لألج�زة �العر�ية �للمنظمة ��ول �املنعقداملؤتمر�العر�ي �واملحاسبة

�و�ندماج�ب�نمن���عل���شامل�يتطلب�الت�امل�«: 24م�مف�وم�الرقابة�املالية�ع���أ��ا1977عام�بالسعودية�

ورفع�التأكد�من�املحافظة�ع����موال�العامة��و�قتصادية�واملحاس�ية�و�دار�ة�و��دف�إ��ة�املفا�يم�القانوني

��كفاءة �الفعاليةاستخدام�ا �غ���خاضع� وتحقيق �ج�از�مستقل �امل�مة ���ذه �يقوم �أن �ع�� �املحققة �النتائج ��

  .»التنفيذيللسلطة�

املتعلقة� متا�عة�التصرفات�أو�العمليات�املاليةمن�التعار�ف�السابقة،�نالحظ�أن�الرقابة�املالية��ع���  

مساره�الطبي���عن� أن�ما�تم�سابقا�أو�يتم�حاليا��س������والتأكد�منمستمر��و�يرادات��ش�لباملصروفات�

�و�ذلك�نصل،�وق��ا�وت��يح�ا��� �نحرافات�طر�ق�مقارنة��داء�املا���الفع���مع�ا��طط�ا��الية�وكشف�

  :�عر�ف�ا�بأ��اإ���

� �القانونية �ا��وانب ��شمل �شاملة �إ��عملية �و��دف �من�واملالية �العامة ��موال �ع�� سوء� املحافظة

�العام�أو املال� استخدام�ا�بحيث�تحقق�أع���درجة�من�الفعالية����النتائج�من�إنفاق�وضمان�حسن�التصرف

�امل �طر�ق�التأكد�من�أن�العمليات�املالية �عن والنفقات��باإليرادات تعلقةتحصيلھ�بما�يخدم�املص��ة�العامة

��تتم �للقوان�ن �املحددةوفقا ��والقواعد �قبلسلفا �تنفيذ�ا وذلك �و�عد �ع�� )حدو��ا( وأثناء كشف��والعمل

  .التنفيذيةعن�ا���ات� �سرعة�ع���أن�يقوم���ذا�العمل�ج�از�مستقل�وعالج�أسبا��ا���وق��ا���نحرافات�

لنا�أن� للرقابة�بتعر�ف�الرقابة�املالية،�ي�ب�ن��صطال��و�بناءا�ع���ما�سبق،�و�عند�مقارنة�التعر�ف�

املحافظة�ع����موال� و�مت�امل،�و�أن�غرض�الرقابة��ول�و��سا����من�الناحية�املالية��و املع���متقارب

�انحرافات �و�اك�شاف�أية �التبذير�و�الفساد �من �و�حماي��ا �التصرف �من�سوء �خالل� العامة �من �و�ذلك مالية

للتأكد�من�سالمة�النتائج� و�قواعد�العمل�املحددة�مسبقا�و�كذلك من�إتباع�جميع��جراءات�الالزمةالتحقق�

�املتاحة�استغلت�أحسن ��موال �التنفيذ�و�أن �عن �املسؤولة �ا���ات ���ا �يمكن�أن� ال���تقوم �كما استخدام،

  :  �25ست�تج�أن�الرقابة�املالية�تتم���بمرحلت�ن�أساس�ت�ن

  املرحلة��و��

املالية� ���مرحلة�املف�وم�التقليدي�للرقابة�املالية�و�ال���تت��ص����أ��ا�رقابة�قانونية�ع���العمليات�و 

صورة�رقابة� القواعد�القانونية�املرتبطة�بالنفقات�و��يرادات�و�لذلك�تمثلت�تلك�الرقابة����اح��امحيث�يجب�

�نفاق�الفع���قد�تم� �ة،�باإلضافة�إ���أنسابقة�و�أخرى�الحقة�ع����نفاق���دف�التأكد�من���تھ�من�ج

� �حدود �أخرى � املخصصة��عتمادات�� �ج�ة �من �امل��انية ��� �امتدت, و�املحددة �أيضا� ثم �ل�شمل �ذلك �عد

التعليمات�و�أن��موال�املحصلة� و الرقابة�ع����يرادات���دف�التأكد�من�أن�التحصيل�قد�تم�وفقا�للقانون 

  .فعالقد�تم�تور�د�ا�ل��ز�نة�

  املرحلة�الثانية

التقليدي� ف����عرف�بمرحلة�املف�وم�ا��ديث�للرقابة�املالية�حيث�تطورت��ذه��خ��ة�من�مف�وم�ا

� �املف�وم ���قتصاديل�شمل �يقيمللرقابة �قصد��قتصادية�ثار��والذي �املالية �العمليات ترشيد� ملختلف

                                                 
  61،�ص�1982القا�رة�،�مصر�) 1981-1971( توصيات�املؤتمرات�و�الندوات�: " املنظمة�العر�ية�للعلوم��دار�ة��- 24

6،ص1983،�املنظمة�العر�ية�للعلوم��دار�ة�،" الرقابة�املالية�ا��كومية�ب�ن�املف�وم�ن�التقليدي�و�ا��ديث�:" �عيم�د�مس��- 25  



  أ�داف�ا�وأنواع�ا،�ما�ية�الرقابة�املالية                                                                                                   �ول الفصل�
 

26 
 

� �املوارد�نفاق ��واستغالل �أفضل �ما�ش�ل �عل�وذلك �يطلق �أو�الرقابة ��داء �برقابة ولتحقيق� ،�قتصاديةيھ

��تلك �تطور الغاية ��ومع �املالية �الرقابة �دور�امف�وم �وا�ساع �شامل �دور �ل�ا �أصبح �أصبحت، الرقابة��و�التا��

  .العمليات�املالية�وم��امنة�والحقة�لتنفيذاملالية�ا��ديثة�رقابة�شاملة�سابقة�

  

  املاليةأ�مية�الرقابة�: املطلب�الثالث

أن� من�و�سمح�بالتأكدإذا�ما��انت�وظيفة�الرقابة��ش�ل�أحد�العناصر��ساسية����العملية��دار�ة�

عصب�ا��ياة� املال�وأساس�ا�باعتبار العمل��س���وفقا�ملا��و�مطلوب،�فإن�الرقابة�املالية��ش�ل�روح�الرقابة�

�و�سري��� و�ل�العمليات����ل�القرارات���س�ب��غلغلھ�بصورة�مباشرة�أو�بصورة�غ���مباشرة�وتصعب�بدونھ

قوة�إيجابية�أو�سلبية�تبعا� وت�ون�لھ�ل�مستو�ات�املؤسسة�أو�املنظمة�كما��سري�الدم����جسم���سان،�

  .26ملواقف�استخدامھ

 �ل�يمكن�أن�ي�ون��ناك��سي��: الرقابة�املالية،�يمكن�ب�ل��ساطة�طرح�السؤال�التا���وإلبراز�أ�مية

الفرد� ���مستحيل،�ألن�غياب�الرقابة�يجعل�و�دون�تفك�� جابة�ع����ذا�السؤال�بدون�شك�� �رقابة؟بدون�

� �ا��طط ��� ��و�وارد �عما �كث��ا �تبعد �النتائج �ي��ك �أن �إ�� �أنيميل �ونجد ��سود�والقرارات ��� الفو��� �العمل

فإن�غياب��ثمومن�فت�ون�النتائج�وخيمة،��وحسب�مبتغاهاملنظمة�حيث��سمح�للفرد�بأن��عمل��ش�ل����ء�

� �أج�زة ��ع��ي �ضعف �أو�أي �الرقابةالرقابة �مصدراإال��وأدوات ��و��ون �س�بالإل�مال �ظروف��و��ون �خلق ��

�النفقات�وال�س���ع�� و����ا�واملبالغة���املنظمة�مثل�تبذير��موال��و�وضاع�داخل�ساعد�ع���تد�ور�ا��الة�

  .�يرادات

�شمل� أن�وإنما�يجبت�فقط�ضرور�ة�����ل�املنظمات�القول،�أن�أنظمة�الرقابة�ل�س�و�ذلك�يمكن

فإن�الرقابة�املالية� ذلك�و�ناءا�ع�� ،وأموال�وغ���امن�أفراد��وجميع�املجاالتأيضا��ل���شطة��ساسية�ف��ا�

واملتضرر�حسن�استخدام�ا� تك�����أ�مية�بالغة�خاصة�إذا�ما��انت�أمو��عمومية�ألن�املستفيد�م��ا����حال

�موال�ا��اصة�ال����عود�باملنفعة�أو� و�ذا�عكسال�سوء�استخدام�ا��و�فئات�كب��ة�من�الشعب����ح�م��ا

  .27بالضرر�حسب�استخدام�ا�ع���فئة�محددة�من��فراد

� �النقاط�امل�مة ��عتبار  يجب�أخذ�ا��ع�ن�و�ساسية�ال��إال�أنھ�عند�التطرق�إ���الرقابة،�فإن�أحد

أن�الفرد�يجب��والذي�يؤكد »التوابون  وخ���ا��طائ�نابن�آدم�خطاء���ل«يمكن�إيجاد�ا����ا��ديث�الشر�ف�

و�ذا�ملا�تم�تخطيطھ�أو�برمجتھ،� أن�ي�ون�متأكدا�ب�سبة�كب��ة�جدا�أن��عض��مور�أو��حداث�لن��س���وفقا

ال���تجعل��داء���نحرافات��عض��ظ�ور  ���الغالب�س�با����وخارجية�ت�ون أن��ناك�عوامل�داخلية��يؤكد

�الكب�� �ا���د �رغم �املوضوعة �ل��طط �غ���مطابق � الفع�� �ا��ططالذي �تلك �وضع ���ر��� �قد �ي�ون ،�قد

  :�ش�ل�عام�أ�مي��ا�من�العوامل�التالية�و�ستمد�الرقابة

 

  

                                                 
26 - Gitman Lawrence : » Principles of managerial finance « , addison wesley editions, New york, USA ,2003,p 115. 

  21ص،�2004،�عمان،��ردن،�،�دار�ال��ظة�العر�ية"من�الناحية�النظر�ة�واملراقب�املا��الرقابة�املالية�"  :جابرعبد�الرؤوف� - 27
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  وا��ارجية�غ���الظروف�الداخلية� .1

� �بمتغ��ات �الرقابة �وظيفة �داخليةترتبط �وقوى �وخارجية ومؤثرات �ثم، �الرقابية�ومن �العملية تتأثر� فإن

�تلك �تفاعل �من �ت�شأ �ال�� �املختلفة �باملواقف �ترتبط �أل��ا �أيضا �تؤثر�ف��ا �كما �البي�ية  العوامل بالظروف

و�تنفيذ�ا�� من�ج�ة، فب�ن�صياغة���داف�و�وضع�ا��طط .28وا��ارجيةالداخلية��واملتغ��ات�واملؤثرات�البي�ية

ا��طط،�و�تنفيذ�� ��داف من�ج�ة�أخرى،�تحدث��غي��ات�كث��ة����املنظمة�و�الب�ئة�معا�مما�قد��عيق�تحقيق

�صممت�و  �ما �إذا �الرقابة، �منظومة ���  �ساعد �سليم، ��ش�ل �ممارس��ا �التغي���و� و�تمت  �ستعدادتوقع

الظروف�البي�ية�بحيث�تمكن�من� تلك�املواقف�ولھ،�أي�أن�الرقابة�الفعالة����تلك�ال����عمل�����لالستجابة

ذلك�أو�التكيف�مع�املتغ��ات�املرتبطة�بتلك� التأث���ع���املتغ��ات�املرتبطة�بتلك�املواقف�و�الظروف��لما�أمكن

�الرقابية �باأل�شطة �القيام �من �ال��اية ��� �يمكن �بما �الفوري� الظروف �و�الت��يح �ممكن �وجھ �أفضل ع��

يجب��شارة�إ���انھ��لما�زاد��فق�الزم���للتخطيط� قت�و�بأفضل�طر�قة�ممكنة،�كما���أفضل�و �لالنحرافات

  .�لما�ازدادت�أ�مية�الرقابة

  عالقة�وظيفة�الرقابة�بوظائف��دارة��خرى  .2

�ع�� ��عتمد �حيث �منظمة، �أية �لنجاح ���مية �من �كب��ة �درجة �ع�� �جميعا ��دارة �عض�ا� �عت���وظائف

�يؤثر�ع����خر�حيث�أن�نجاح�أيوتؤثر�بي��اتأث��� وتوجد�عالقاتالبعض،� وظيفة�مر�ون�بنجاح� ،�ف�ل�م��ا

ال�يجدي�إذا�لم��والكفاءة�قدفع���س�يل�املثال،�وجود�خطة�ع���درجة�عالية�من�الفعالية�. الوظائف��خرى 

� �املطلوب، �الوجھ �ع�� ��خرى �الوظائف �فإنتتم ��دار�ة�و�ذلك � الوظائف �جميعا ��عمل انفراد��ع��ول�س

عالقة�وظيفة�الرقابة�بالوظائف��خرى����عالقة� إال�أن. م��ا�باألخرى �وتؤثر�وتتأثر��لم��ا��خرى��وتكمل��ل

�للوظائف �لشمولية�وظيفة�الرقابة �أساسية�نظرا �إذا�وجدت� أك���من �الرقابة�تمارس�أساسا �فوظيفة �خرى

ظيفة�رئ�سية�من�وظائف��دارة�حيث�تب���ع���أساس�و  فوظيفة�الرقابة��عت���ومن�ثمتلك�الوظائف��خرى،�

الرقابة�ع���أساس�فعال�دون�وجود�وظائف��دارة��خرى،�بحيث� أن�تمارس�وال�يمكنوجود�تلك�الوظائف�

�أساس �ع�� �الرقابة �بم�ام �القيام �بإبراز� يمكن �خاص��عالقةسليم ��ش�ل �التخطيط �بوظيفة �الرقابة وظيفة

عن��عض�ما�البعض،�فال�تخطيط��وال�ينفصالن�ش�ل�دائم��و�ما�متالزماناحدة�حيث��عت��ان�وج�ان�لعملة�و 

�رقابة� �ما�أساس�وظائف��دارة�ألن�وظائف��دارة��والتخطيط�إذافالرقابة��،تخطيط بدون �وال�رقابةبدون

  .والرقابة،�ال�يمكن�أن�تتم�ع���أكفأ�وجھ�ممكن�بدون�وجود�التخطيط�وتوجيھ�خرى،�من�تنظيم�

��الرقابة�و�ستمد �التخطيط، �من �النظامأسس�ا �املعاي���وتصميم �من �أساس �ع�� �يقوم  الرقا�ي

الب�ئة� فإن�التخطيط�����ذه�ا��الة�باعتباره�أحد�متغ��ات�ومن�ثماملستمدة�من���داف�املدرجة�با��طة،�

� ��عت����و�املتغ���املستقل ���الداخلية �ب�والرقابة ��و�مدرج �تتأثر�بما �حيث �أ�داف� ا��طةاملتغ���التا�ع من

متغ���تا�ع����حالة� من�ج�ة�أخرى�فإن�الرقابة�يمكن�النظر�إل��ا�ع���أ��ا�متغ���مستقل�والتخطيط�و �وخالفھ،

ت�ون�الرقابة����و�نا�ا��طة،� ما�إذا�أمكن�من�خالل�القيام�بأ�شطة�الرقابة�من�إجراء��عديالت�جو�ر�ة�ع��

  .��29تا�ع�املتغ���املستقل�الذي�يؤثر�ع���التخطيط�كمتغ�
                                                 

،�رسالة�" الدول�النامية�و�العوملة�بالتطبيق�ع���ا���از�املركزي�للرقابة�واملحاسبة����اليمنالرقابة�املالية�العليا����"  :اسماعيل�شرى�محمد� -  28

  .58،ص 2008و�علوم�ال�سي���،�جامعة�ا��زائر�،�ا��زائر�،��قتصاديةدكتوراه�غ���م�شورة�،��لية�العلوم�
  .256ص�،1989مصر�القا�رة��لل�شر�والتوز�ع،دار�النيل�" فعاليات�التخطيط�والرقابة�والفراغ،�دارة�"  :شب��أحمد�عرفة�وسمية��- 29



  أ�داف�ا�وأنواع�ا،�ما�ية�الرقابة�املالية                                                                                                   �ول الفصل�
 

28 
 

�سبق �أن�ومما �من �التأكد ��� �ا��صوص �وجھ �ع�� �تتج�� �الرقابة �وظيفة �أ�مية �أن تنفيذ� �ست�تج

� �ي�ون �أن �ي�ب�� ��س���كما �منا��طة ��وأيضا ���ك�شافأجل ��لالنحرافاتالفوري �ا��طة �وت��يح�ا،عن

�خرى��س���ع���أفضل� باإلضافة�إ���أن�الرقابة��عت���ضرور�ة�أيضا�للتأكد�من�أن�عمليات�أو�وظائف��دارة

،�فجودة�والرقابةما�ب�ن�التخطيط� عالقة�وطيدة�و�التا����ناك�و�مرسوم�ل�ا�من�خطط،��ووفقا�ملاما�ي�ون�

�الرقابة�املطلوب �مستوى �تحدد ��ناك. التخطيط����ال�� �التخطيط� ففي�الواقع �مستوى �ب�ن تناسبا�عكسيا

��غلب. والرقابة �املوضوعة �ا��طط �أن ��شعر��دارة � فح�ن �التخم�ن �إ����وتفتقر�إ��عل��ا ��عمد �فإ��ا الدقة،

  . 30ال��يح�والعكس��و ال��ك���ع���الرقابة�لتال����ذه�السلبيات�

  

  وتراكم�ادور�العنصر�ال�شري����وقوع��خطاء� .3

� �عمل�م، ��� �مختلفة �بطرق �يتصرفون �الذين ��فراد �قبل �من �تنفيذ�ا �يتم �ا��طط �معظم والذين�إن

��يختلفون  �. وطموحا��م�وقيم�م���إم�انيا��م �و�خر�غ�� فبعض��ذه�الطرق�سليم�يقود�إ���تحقيق���داف

وضعت��ط�نفس�اا��طإ���ذلك،�فإن��ةسلبية،�إضافسليم�سواء��ش�ل�متعمد�أو�غ���متعمد�ست�ون�لھ�آثار�

وقد�خالل�ف��ة�التنفيذ،� للتغ��ات�ال���تحصل�وغ���مالئمةمن�قبل�أفراد�آخر�ن�مما�قد�يجعل�ا�غ���محكمة�

وتركز�،�ال��شاركھ�ف��ا�أحد�إل�ية صفة�وأن�الكمال ومراجع��ا�خاصةالنظر�ف��ا��و�جب�إعادةمتقادمة��تصبح

�أو �الرقابة �الوقائية ��جراءات �كب���ع�� ��ش�ل �ثم �ثانياال �العالجية ��جراءات �تجن�ب� فالرقابة، �ع�� �عمل

فالغرض��سا����للرقابة�،�وخيمة آثار�سلبية�و��ون�ل�ا با�ظات�لف��وتراكم�ا�وال���قداملنظمة�وقوع��خطاء�

� ��خطاء �و�و�تفادي ��قدر ��نحرافات �ت�ون �م�ان، � الرقابة�و�ذلك �من �تقلل �أمان �صمام قدر���نحرافات

  .املفاجآت�غ���السارة�وتحتاط�من�م�ان�

  للمعلومات�واملقارنة�والتغذية�العكسيةالقياس� .4

� �الفع�� ��داء �قياس �يمكن �الرقابة، �ممارسة �بماعند ��ومقارنتھ �مخطط �تحديد�و  أماكن�و�التا��

� �حصول�ا  �نحرافات �عن وكيفية �وخارجة �املسؤوليات، ��ذه�وتحديد �أن �أي �التنفيذية، ��ج�زة  نطاق

� ���نحرافات ���داف �سب��ا �ي�ون ��واملعاي���املبالغقد ��سلطف��ا �معرفة�و�التا�� �ع�� ��ضواء مدى� الرقابة

العناصر��و�ل�تلك ال؟أية�صعو�ات�أو�عقبات�عند�التنفيذ�أم��والسياسات�و�ل�توجد وكفاءة���داففعالية�

نقاط�القوة�ومواضع� ر�ق�الرقابة�معرفةعن�ط�و�ذلك�يمكن ال؟���ا��طة�ممكنة�التنفيذ�أم� ال���تم�وضع�ا

تبدو�أ�مية��ومن��نا ،املختلفة باملواقف�واملتغ��ات�املتعلقة�خطاء�ح���يمكن��عديل�ا�بما�يتالءم�مع�العوامل�

إم�انية�التعديل�عن�طر�ق�املعلومات�   الوقت�من�أجل�طرح�و���نفسالرقابة�للتأكد�من�حسن�س���التنفيذ�

� �بما �املرتجعة �املواقف �متطلبات �و�ذلكتقتضيھ � تتعدى�املختلفة، �عن �الكشف �الرقابة  �نحرافات�عملية

��ثار��واملشا�ل�العملية �تتعلق�بتقييم ��داءل�شمل�جوانب ��والنتائج�وتطور ��ش�لالفردي يكفل��والتنظي��

 .31حسن�س����عمال�بكفاية�و�فعالية

 

                                                 
30 -  Hilton Ronald  :op.cit,p121  

  165ص��سابق،مرجع��عزام، وزكر�ا�أحمدمحمود�حس�ن�الوادي��-  31
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 العوامل�السابقة�ال���تو���أ�مية�الرقابة��ش�ل�عام،�فإنھ�يمكن�إبراز�أ�مية�الرقابة�و�اإلضافة�إ��

  :املالية�ع���املال�العام��ش�ل�خاص����النقاط�التالية

�  .أ  �املالية ��دارة �أر�ان �أحد �املالية �تقوم�عت���الرقابة �ا��طط�وال�� �تنفيذ �متا�عة �عملية  املالية ع��

�الوقا�ع �وتقييم �وتحليل �الفعلية، وقياس ��والنتائج �ا��طط �مع �تتضمنھباملقارنة � وما أ�داف�من

�وتضمن�استمرار�ةتكفل� كما��عت���صمام�أمان�للوصاية�حيث�وإجراءات�و�رامج�وغ���ا،�وسياسات

والتأكد�العمل�بصورة�جيدة�حسب�ا��طة�املرسومة�كما�تضمن�استقامة�ونزا�ة�ا���از�التنفيذي�

املال�العام�من�أجل�تحقيق�املص��ة� استخدام�واستقامة���أمانة� وواجبا��م�ب�لأداء�م�ام�م��من

  .العامة

�الوصاية  .ب  �منح��ا �ال�� �لإلجازة ��س���وفقا �امل��انية �تنفيذ �أن �من �بالتأكد �املالية �الرقابة للسلطة� ��تم

� ��غيةالتنفيذية ��وأج�ز��ا �العام �املال �ع�� �استعمال�ااملحافظة �وفعالية �املص��ة� بما�وكفاءة يحقق

  .أو��يرادات �موال�من�التبذير�أو�سوء�استعمال����مجال��نفاق�وحماية��ذهالعامة�

م��انيا��ا�تمثل� إن�الرقابة�ع���السياسة�املالية�ل��ماعات�املحلية�أصبحت�أك���إ��احا�م���علمنا�أن  . ج

� �القومي �الدخل �من ���ا �ال�بأس �س�%4.4(�سبة �تمو�لم )2012نة � ن �عام�ا��ماعات ��ش�ل املحلية

��ش�ل �وأن�حاجاتالسلطة�املركز�ة�خاصة� خاص،��عتمد�بدرجة�كب��ة�ع���ما�تجود�بھ�والبلديات

فمن�الضروري�إذا�أن�. �فراد����بالتا������تصاعد من�وأن��قتطاعاتاملواطن�ن����تزايد�مستمر�

  .وحازمةت�ون�إدارة��موال�العامة�صارمة�

�املواطن��و�ا��لقة  . ح �أن ��بما �إدارة�املال�العام، �من �املستفيدة�أو�املتضررة �املنتخبة�خ��ة �واملجالس

� �ال�شر�عات �س�ت �فقد �املال، �ل�سي����ذا �ال��وجدت �مصادر��موال�و�نظمة واستخداما��ا� تب�ن

�ان دون  ��ووضعت�العقو�اتحراف، ��عبث �من ��ل �يتعلق�و���اون�ب�لضد �أثناء� ما �سواء باملال�العام

حول�ذلك��وإعداد�التقار�ر املا��� إنفاقھ،�كما�تم�إ�شاء��ج�زة�املختلفة�ملراقبة��ذا�ال�سي��جمعھ�أو�

  .املالية�أداة�أساسية����تحقيق�ذلك�و�عت���الرقابة

�  . خ �عام ��ش�ل �ا���ومي �ال�شاط �أن �من �التحقق �مجرد �من �املالية �الرقابة �دور �تطور و�شاط�لقد

�حد�ا��ماعات ��� �يمارس �خاص، ��ش�ل �ال�شاطاملحلية ��ذا �أن �من �التأكد �إ�� �القانون يمارس� ود

� �حدود�سرعة �يقتصر. القانون�أيضا�وكفاءة�وفعالية�و�� �مف�وم�الرقابة ��عد �لم ع���املف�وم� لذلك

عن�س�يل�رفع�كفاءة� فقط�بالبحث�عن��خطاء،�بل�تجاوز�ذلك�إ���البحث�والذي�ينحصر التقليدي�

  .��32وانب��يجابية����عملھطر�ق�إبراز�ا�وتحف��ه�عنا���از��داري�

�  . د �أ��اب�القدرات�املم��ة �الك�شاف ��دوات�ال�امة �إحدى ����عت���الرقابة�املالية م�ام�م� واملتفوق�ن

�من ��وذلك �الرقابة �التقار�ر خالل ��ومتا�عة �أو�الوصاية �العليا �لإلدارة �تقدم �منال�� ��عز�ز��و�ذا أجل

  .�33داء��ر وم�افأ��م�وتنمية�وتطو  وتحف���املبدع�ن�داء�

  

                                                 
  .79ص�2009الطبعة�الثانية�،�ال�و�ت،مطبوعات�جامعة��«و�س��اجيات�القضايا��العامة،إدارة�املشروعات�"  :عودهمحمد�أم�ن��- 32

33 - Atkinson Anthony, Koplan Robert : « Management accounting »,prentice hall édition,4th éd, New york,USA , 2004, p 154. 
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��و�مكن�توضيح أ�مية� والذي�يب�نأ�مية�الرقابة�املالية��ش�ل�عام����الش�ل�املذ�ور�أدناه

وتتمثل�. النتائجأي� ع���املخرجات�و�عد�ا��صول التنفيذ��وأثناء�عملياتاملالية�قبل��وضرورة�الرقابة

إ���أد�ى�حد�ممكن�مما�ي��تب� �نحرافات�للتقليل�من��)ا��طط�املالية(الرقابة�ع���املدخالت��ضرورة

و�ت��� ،املراحل�املختلفة�لتنفيذ�العمليات ما�تظ�ر�أ�مية�الرقابة�أثناء. عنھ�ارتفاع�كفاءة��داء�ك

من�املراحل�ح���يتم�التأكد�من�أن��ل�مرحلة�تتم� من�خالل�املعلومات�املرتجعة�من��ل�مرحلة�ذلك

وتت��� .�داءأيضا�ع���ارتفاع�كفاءة��و�ذا��ساعد املوضوعة، ووفقا�للمعاي��وفقا�ملا��و�مخطط�ل�ا�

��كذلك ��عد �ح�� �وضرور��ا �الرقابة ���ن��اءأ�مية �التنفيذ �ع��من �أجل��وا��صول �من املخرجات

يمثل�التغذية�العكسية�للمعلومات��و�ذا�ما�يجابية��واستغالل�النقاطنقاط�الضعف� تحليل�ا�لعالج

  .مدخالت�جديدة�لنظام�الرقابة�نومعا��شكال تؤثر�بدور�ا����ا��طط� ال��

  

  الرقابة�ك�شاط�دينامي�ي�:)  I– 1 (ش�ل�رقم

  
  257،�مرجع�سابق،�ص�وسمية�شل��أحمد�عرفة�: املصدر

�  . ذ �البلديات �عدد�اك�����م �: وز�ادة �البلديات ���م ��� �النمو�املطرد �عدد�اإن �وتنوع� وز�ادة و�عدد

�أدى عمليا��ا �مراقبة�وأ�شط��ا �عملية �جعل �مما �عاتق�ا �ع�� �امللقاة �امل�ام ��عقيد �العمليات� إ�� �ذه

  .والثقةتتوافر�ف��ا�درجة�عالية�من�الدقة��وكشوف�تحليليةبفعالية�بحاجة�إ���تقار�ر�

متا�عة��ل� الوصاية�محدودة����وتنوعھ�ول�ون�قدرةنظرا�الزدياد��شاط�البلديات�: تفو�ض�السلطات  . ر

وعدم�ل�سي���م�ام�ا� دى�ذلك�إ���تفو�ض�جزء�من�سلطا��ا�إ���املجالس�املحليةفقد�أ���شطة،�ذه�

��عرقل��ا �يتم ���طمئنانفح�� �إساءة �عدم ��استخدامع�� �جاءت�ذه �املالية��السلطات �الرقابة فكرة

  .املفوضة بإجراءا��ا�املختلفة�لتضمن�سالمة�تنفيذ��عمال�ضمن�السلطات

�شؤون�ال�سي��� �طراف�املعنية�وغ���ا�منتحتاج�الوصاية�: قيقةحاجة�الوصاية�إ���بيانات�دور�ة�د  . ز

يأ�ي��ومن��ناالقرارات�املناسبة� املا���للبلديات�إ���بيانات�مالية�عن�مختلف�أ�شط��ا�وأعمال�ا�التخاذ

  .املعنية�واملحاس�ية�للبلدياتاملالية� ودقة�البياناتدور�النظام�الرقا�ي�املا���الذي�يضمن���ة�
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  وخطوا��ا��ساسية�وسائل�ا،�أ�داف�الرقابة�املالية: الثا�يث�املبح

� �عام ��ش�ل �الرقابة �أ�داف �املاليةتتعدد �القوان�ن�والرقابة �فقرات �تمليھ �ملا �وفقا �خاص،  �ش�ل

� �مالية�البلديات، �ال���تحكم �املتخلفة�وال���تركز املختلفة �الدول ���داف�التقليدية��� �ع�� �غالبي��ا و�ذا� ��

تركز�ع����داء� رقابة�شاملة�وتوسعت�لتصبحما�يجري����الدول�املتقدمة�ال����غ��ت�أ�داف�ا�الرقابية��عكس

�والنتائج ��ساليب. و��داف �ع�� ��عتمد �كب���وأصبحت ��ش�ل �وسائل�ا ��غ��ت �ا��ديثة كما ال����والتقنيات

  :املبحث�من�خالل�املطالب�التالية ذاسن�ناولھ������و�ذا�ماالوقت�وا���د،��و�قتصاد���تتم���بالفعالية�

 أ�داف�الرقابة�املالية: املطلب��ول 

  خطوات�الرقابة: املطلب�الثا�ي

  وسائل�الرقابة�املالية: املطلب�الثالث

  

 أ�داف�الرقابة�املالية: املطلب��ول 

وا��راسة�تطورت�أ�داف�الرقابة�املالية�تبعا�لتطور�دور�الدولة�وا��ماعات�املحلية�من�توف����من� 

��إ�� �الوطنية �التنمية �وتوف�� ال��ك���ع�� �املالية�واملحلية �الرقابة ��عد �فلم �للمواطن�ن، تقتصر�ع��� ا��دمات

ذلك�للتأكد�من�أن� تجاوز �تعليمات�بلو�نظمة�والالتأكد�من�أن�ال�شاط�املمارس�يتفق�مع�أح�ام�القوان�ن�

ال��ب� وحمايتھ�منالعام� ممكنة�ح���يمكن�املحافظة�ع���املال�و�أقل�ت�لفةال�شاط�يمارس�بأفضل�طر�قة�

  :34التالية أن�نبلور�أ�م�أ�داف�الرقابة�املالية����النقاط�و�ذلك�يمكن،�والتبذير

��ا��املعمول واللوائح�والقوان�ن�وفقا�للقواعد��وتم�تحصيل�االتحقق�من�أن�املوارد�املالية�قد�جمعت� .1

أي��س�ب�أو�مخالفة���� تم�إيداع�ا����ا��سابات�املخصصة�ل�ا�باإلضافة�إ���الكشف�عن�وأنھ�قد

  .تحصيل�تلك�املوارد

2. � �ملا��و�مخصص�لھ �وفقا �تم�أيضا �قد ��نفاق �أن �من �للقوان�نالتحقق �واللوائح�والتعليمات ووفقا

�ل�ما�يقع�����والكشف�عنحسن�استخدام�تلك��موال�دون�تبذير�أو�انحراف� والتأكد�مناملحددة�

  .وعدم�تكرار�اأو�غ���متعمدة�إليقاف�ا� �ذا�الصدد�من�مخالفات�متعمدة

وتقييم�ل�ا� إ���تحقيق�املص��ة�العامة�وفقا�ملا��و�مقرر �وال�����دفمتا�عة�تنفيذ�ا��طط�املوضوعة� .3

��داف�املحددة� مدى�تحقيق�والتعرف�ع��ل��طط�املوضوعة�للتحقق�من�مطابقة�التنفيذ���داء

�والتعرف�ع��املناسبة���جراءات�الت��يحيةالتخاذ��ا��اطئة�واملمارسات��نحرافات� والكشف�عن

  .فرص�تحس�ن��داء����املستقبل

الوقت��وا���ام�ا�معكفاي��ا��والتحقق�من والتعليمات�والقوان�ن�املاليةالتأكد�من�سالمة��نظمة� .4

� �نوا��الرا�ن ��واك�شاف �ف��االضعف ��وا��لل �العالج �وسائل �لتجنبالق��اح �من��وذلك ال��رب

مما�قد��عيق�عمليات�التنفيذ� املال�العام�دون��شدد�����جراءات�و�عتداء�ع��املالية���ل��امات

  .�35دارة�املالية�عملية�مستحيلة�و�جعل�من�عملية

                                                 
34 -Gitman Lawrence : op cit, p 75. 

.27،�ص�1999ردن�،�دار�النفا�س�لل�شر�و�التوز�ع�،�عمان�،�" الرقابة�املالية����الفقھ��سالمي�:" حس�ن�راتب�يوسف�ر�ان��- 35  
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5. � �ممكن �أك���نفع �إ�� �تؤدي �العمل �أنظمة �أن �من �النفقاتالتأكد ��و�أقل ،�و�أقصر�السبلاملمكنة

�القرارات �مراحل�و��يح ��افة ��� �س���العمل �حسن �إ�� �يؤدي �مما � �دار�ة والتنفيذ�التخطيط

  .واملتا�عة

  .ااملختلفة���ا�للتأكد�من������والقوائم�املاليةمراجعة�ا��سابات�ا��تامية�للم��انية� .6

حال�وقوع�ا� وقوع�ا�ح���يمكن�تدارك�ا�أو�كشف�ا�واملعوقات�والسلبيات�قبل وتحديد�املشا�لكشف� .7

ما�يجب��والتوجيھ�إ��ح���يمكن�معا����ا�قبل�استفحال�آثار�ا�عن�طر�ق�إقامة�نظام�رقا�ي�سليم�

� �إجراءات �من ��ختصاصاتاتخاذه �وتحديد ��وامر واحتياطات �وتوضيح سات�والسيا واملسؤوليات

  .36تنفيذ�ا�واللوائح�املطلوب

معا��ة��والعمل�ع���ع��ض�مختلف��ج�زة�املالية����عمل�ا��واملعوقات�ال��الوقوف�ع���املشا�ل� .8

  .ونقص��م�انياتاملعوقات�خاصة�فيما�يتعلق�بنقص�الكفاءات��وإزالة�تلك�ذه�املشا�ل�

9. � �املمارساتكشف ��وتحديد �رعاي��ا �يمكن �ح�� �وقوع�ا �حال �أساسا�بداعية تحصيل� ���واملتمثلة

  .والعمل�ع���تخفيض�االنفقات�بأك���قدر�ممكن��والتحكم����يرادات�بأك���كفاية�ممكنة�

  :التالية������دافالرقابة�املالية�ع���املال�العام�يمكن�تحديد�ا��إن�أ�دافمن�خالل�ما�سبق،�يمكن�القول�

  

  ماليةأ�داف� .1

و�ختالسات� املاليةو�خطاء� �نحرافات�وكشف� و�جراءات�املاليةالتحقق�من�سالمة�التصرفات��وتتمثل���

��داء ��ومراقبة �املوضوعة �لأل�داف �وفقا �مراقبةاملا�� ����و�التا�� ��ذه��و�تعب���آخر  .�نفاق ال��شيد فإن

والسرقة�و��مال�والتقص���التالعب� ��داف�املالية�تتمثل����العمل�ع���املحافظة�ع����موال�العامة�من

��ستخداماتإ���التأكيد�من�اس�ثمار�ا����أفضل� باإلضافة��ستعمالمن�أوجھ�سوء��وغ���ذلكتحصيل�ا����

ع���املجاالت�ال����شبع�مصا���خاصة��ا�ومنع�صرف�اوإنفاق����صرف�ا��وعدم��سرافال���تحقق�النفع�العام�

  .فقط

  

  وتنظيميةأ�داف�إدار�ة� .2

��� �وت��يح��وتتمثل �املمكنة �النفقات �بأقل �ممكن �أك���نفع �إ�� �تؤدي �العمل �أنظمة �أن �من التأكد

�ش�ل�و�شمل� ،والتنفيذ�واملتا�عةالقرارات��دار�ة�مما�يؤدي�إ���حسن�س���العمل�����افة�مراحل�التخطيط�

  :التاليةعام���داف�

املستقبل�بأ�دافھ�وتوقعاتھ����مواج�ة��وز�ادة�فعالي��ا�ساعد�الرقابة�املالية�ع���تحس�ن�عملية�التخطيط�  .أ 

  .،�كما�تكشف�الرقابة�عن��عض�عيوب�التخطيطومشكالتھ

ظمة�بفعالية�للمن   و��داف�املحددةإلنجاز��غراض��وتنظيم�ا���ود�ساعد�الرقابة�املالية�ع���توجيھ�  .ب 

الت��يحية��واتخاذ��جراءاتتفاقم�ا�   ومنع�ال�سيطة���نحرافات�كما��عمل�الرقابة�ع���ت��يح�. وكفاية

  .قبل�استفحال��مور 

                                                 
246ص��،1999 مصر، القا�رة، لل�شر،مجموعة�النيل�العر�ية��"أسس�ومفا�يم�:�دارةمبادئ�"  :منصور ع���محمد��-  36  
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تقدم�ا�لصا����   �ساعد�الرقابة�املالية�ع���اتخاذ�القرارات�املناسبة�من�خالل�املعلومات�املرتجعة�ال��  .ج 

  .37املشا�ل�ال���تنجم�عن�ذلك واملعاي���ومواج�ةعن�ا��طط���نحرافات�القرار�من�خالل�تحديد�

كما��و�داري�و�قتصادياملا����وتحديد�مركز�ا�ساعد�الرقابة�املالية�ع���تقييم�الوضع�العام�للمنظمة�  .د 

  .والتدر�ب�و�ختيار�ساعد�الرقابة�ع���تقييم�أداء�العامل�ن�ألغراض�ا��وافز�

  

  أ�داف�قانونية .3

� �مطابقة �من �التأكد ��� �مختلفتتمثل ��ومسايرة �إيرادات �من �املالية �للقوان�نالتصرفات و�نظمة� ونفقات

����وجھ�ال����استخدام��عتمادات�ع����و�و�مااملتبعة��والسياسات�والتوج��ات�و�صول�املالية ولتعليمات

� �ل�ا ��يراداتخصصت ��وجباية ��نظمة �ثمحسب �ومن �مبدأ��  فإن�واللوائح، �تركز�ع�� �القانونية �داف

عن�أية�انحرافات�أو�مخالفات��ومعاقبة�املسؤول�نع���سالمة�التصرفات�املالية��واملحاسبة�حرصااملسؤولية�

  .من�شأ��ا��خالل�بحسن�س����داء�املا���عموما

  اجتماعيةأ�داف� .4

�والسرقة�و��مال�أو الرشوة��مثلوأنواعھ�صوره��و�جتما���بمختلف�داري��ومحار�ة�الفسادتتمثل����منع�

ا��وانب�السلوكية�لألداء��تركز�ع�� و�ذه���داف املجتمع،تجاه��وتحمل�الواجباتالتقص������أداء�الواجبات�

�و�التا���فإن�ا��ارجية��دوات�و�ساليب�الرقابيةخالل��وضبط�ا�من و�صعب�قياس�اأنواع�الرقابة��و���أقوى 

يمكن��عز�زه�من�خالل�نظام��و�و�أمر للعامل�ن��أو�الذا�يخالل�ا��افز�الداخ����ا��وانب�السلوكية�تتحقق�من

  .واملرؤوسب�ن�الرئ�س��و�تصال�املباشر ا��وافز�

  

  خطوات�الرقابة: املطلب�الثا�ي

،�إال�واملأمولةتمثل�الرقابة�مجموعة�العمليات�ال���تحدث�من�أجل�تحقيق�الفعالية��دار�ة�املطلو�ة�

توجد��والرقابة�حيثالتخطيط��و�األخص�وظيف��ات�متداخلة�ما�ب�ن�مختلف�وظائف��دارة�أن��ذه�العملي

بي��ما�فيما��وصعو�ة�الفصل�ذا�التداخل��و�الرغم�من واحدة،لعملة��و�عت��ان�وج�انعالقة�وطيدة�ما�بي��ما�

ا��طوات�ال���تتضم��ا�عملية�الرقابة� يخص�العمليات�املش��كة،�إال�أنھ�يمكن�حصر�مجموعة�من�املراحل�أو

  :ي���و���كما

  .تحديد�املعاي���أو�مقاي�س��داء .1

  .�نحرافات� والكشف�عناملعاي���ومقارنتھ�مع��قياس��داء�الفع�� .2

  .�نحرافات� وتحليل�أسبابدراسة� .3

  .ومتا�ع��ا و�رنامج�تنفيذ�ا�جراءات�الت��يحية��اق��اح .4

 

 

  

                                                 
  .85ص��سابق،مرجع��:عودةمحمد�أم�ن� - 37
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  :�ذه�ا��طوات�بالش�ل�التا���و�مكن�تمثيل

  

  خطوات�الرقابة :) I – 2(  ش�ل�رقم

  
  

  .331 ص،�2000ردن،�املس��ة�لل�شر�والطباعة،�� ،�دار��دارة�مبادئخليل�محمد�حسن�الشماع،�: املصدر

  

  ��الالزمة�للتقييمتحديد�املعاي� .1

�عت�����ذه�ا��طوة�عت����ذه�ا��طوة�من�أ�م�خطوات�عملية�الرقابة�ألن�املعاي���ال���يتم�وضع�ا����

�ال �بدو��ا �إذ ���ا، ��س��شد �ال�� �أو�املنارة �الرقابة �نظام �عليھ �يب�� �الذي ��ساس ��سبة�   بمثابة �معرفة يمكن

الرقابة�يتوقف�ع���مدى��فاعلية�نظامإن�ف�ومن�ثم،�والرديءب�ن��داء�ا��يد��و�تعذر�التفر�قالعمل�املنجز،�

  .املعاي���ال���يجب�أن��ستمد�من�ا��طة�وأ�داف�ا�ودقة�تلكموضوعية�

� �ا��كم �ع�� ��ساعد �أش�ال �إ�� �با��طة �املدرجة �لأل�داف �إال�ترجمة ��� �ما ��داءفاملعاي���إذا �ع��

للرقابة�إال��املعاي���ضرور�ة�داء�أي��،�فكما�أن�مقاي�سو���ا��قيقة،�38الفع���من�خالل�مقارنتھ�بتلك�املعاي��

�وإجراء�التعديالت ���اك�شافالرقابة��عت���ضرور�ة�للرقابة��و���أنأن��ناك�نقطة��امة�يجب��شارة�إل��ا�

الناتجة�عن�عملية�الرقابة�أي�عن��ضوء�املعلوماتالضرور�ة����املعاي��،�إذ�أنھ�يمكن��عديل��ذه��خ��ة�ع���

�العك �التغذية �طر�ق �عملية �تفيد �حيث �للرقابة، ���سية �املقاي�س�الرقابة �تحديد�ا� تقييم �تم أو�املعاي���ال��

  .لقياس��داء

� �النظام�الرقا�ي �تمك�ن ��ام��� �دور ��داء�ل�ا �مقاي�س �يجد�أن �أداءإن�املالحظ�لعملية�الرقابة، �من

وضع�املعاي���   فبدون�مقاي�س��داء�ال��ستطيع�مقارنة�مستوى��داء�الفع���باملستوى�املعياري . م�امھ�بفاعلية

��نحرافات��جراءات�الت��يحية�دراسة�وتحليل��املعاي���اق��احقياس��داء�الفع���مقارنة��داء�الفع���مع�

كما�أنھ�من�املسلم�بھ،�أن�الرقابة�ال�توجد�. وب�تحقيق�امسبقا�ع���ضوء���داف�املرغ�عكسية�املحدد �غذية

فاللوائح�. توجد�أ�داف�محددة�مسبقا،�قد�ت�ون����صورة�خطة�أو�سياسة�أو�معيار�أو�نمط�مع�ن�إال�حيث

محددة���ل�ا�أ�دافاملعيار�ة،��وضوابط�ومعدالت��داءمن�قواعد��وما�تتضمنھامل��انية��وقوان�ن�ضبط املالية

  .الرقابة�تتم�عملية وع���أساس�امن�خدمات��وما�قدم���أساس�ا�تقييم�ما�تم�من�أعمال�مسبقة�يتم�ع
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  قياس��داء�الفع�� .2

�أو��عدهقر�ھ��ومعرفة�مدىتتمثل�ا��طوة�الثانية�من�خطوات�الرقابة����قياس�مستوى��داء�الفع���

� �بمراقبة �القيام �الصعب �من �أنھ �وكما �سابقا، �تحديد�ا �تم �أو�املعاي���ال�� ���داف ��عمالعن ����مختلف

دوري�ملستوى���عملية�قياسغياب�وجود�معاي����داء،�فإنھ�من�غ���املجدي�وجود��ذه�املعاي���دون�القيام�

�ما. �داء ��وعادة �متعاقبة �مراحل ��� ��داء �قياس �منيتم �ا�ومتعددة �ي�ون لتنفيذ، �مرحلة��فقد ��� القياس

أو�الوقائية�أو�السابقة�فمثال� املمارسة�عندئذ�بالرقابة�املا�عة�و�س���الرقابةاملدخالت�أي�قبل�بداية�التنفيذ�

�تنفيذه �امل��انية�قبل �عن �ما���خارج �أي�تصرف �تفادي �يمكن � كما�قد. قد �أثناء�التنفيذ وال���تمارس�الرقابة

�نا�أنھ�من�الضروري�منذ�ال��ظة��و��� و�جب��شارة ،قابة�امل��امنة�أو�املسايرة�للتنفيذعل��ا�عندئذ�الر �يطلق

� �الفع�� �التنفيذ �القياسلبدء �توقعوعملية �املقارنة، �أي ��اتجا�ات ، ��نتظار �داء �التنفيذ��وعدم �يتم ح��

أثر��ومال�ما�منالرقابة�امل��امنة��وت�امل�ا�معأي�السابقة� ذلك�إ���قيمة�الرقابة�الوقائية�وترجع�أ�مية و��ت��،

أما�القياس��خ�����نحرافات�،�داء�يمكن�من�الكشف�املبكر�عن� اتجا�اتإيجا�ي�ع����داء�ال��ا�ي،�فتوقع�

��عد �املخرجات،�أي ���ن��اء فيتمثل����قياس �التنفيذ �عملية �ع��من �الت��يحية��و�طلق �النوع�الرقابة                           �ذه

� �أو�الالحقة، �رقابةأو�العالجية ��و�� �كب����الستكمالضرور�ة �تتأثر��ش�ل �بحيث �الشاملة �الرقابية العملية

  .من�الرقابة بمستوى�أداء��نواع�السابقة

�املعلومات ��وتقدم �مختلف�أش�ال�الرقابة �ممارسة �عن �الناتجة �عملية�القياس �من باالعتماد�املتأتية

� �املحاسبة �النظم �توفره �ما ��حصائيةع�� ��والتقار�ر�من و�ساليب ��ومعلومات،بيانات �املشا�دةكما �تلعب

� �لغرضال��صية �ألخذ�واملناقشات �م�مة �توف���بيانات ��� �املرؤوس�ن �املباشر�مع ��داء� التماس �عن فكرة

  .م��ا��ستفادةيمكن� املستو�ات��دار�ة�و���مختلفالفع���أي�أن��ناك��غذية�عكسية����مختلف�املراحل�

�مرحلة ��وتتطلب �عمال �من �للقياس �مالئمة �توفر�وسائل �الفع�� ��داء �حيثقياس �وأج�زة �وأنظمة

� �القياس �عملية �سرعة ��� �م�ما �دورا �يلعب �أن �ل��اسوب �النتائجيمكن �لغرض�وعرض �كب��ة تحقيق� بدقة

� �الرقابة �ثمفاعلية �السرعة�اتخاذ ومن �لعامل �ألن �التالية، �املراحل ��� ���ا �ا��اصة �فاعلية� أثره�القرارات ��

  .39النظام�الرقا�ي

  

  �نحرافات� والكشف�عنمقارنة��داء�الفع���باملعاي��� .3

�الكث���من �يأخذ �قد �الفع�� ��داء �حول �البيانات �أو�املعاي���و�جمع �املقاي�س �بوضع �القيام   الوقت إن

�القيام� �يتم �لم �للوقت�و�ا���د�و�املال�إذا �مضيعة ��شياء �كث��ا،�و��عت����ل��ذه بدراسة� و�ا���د�و�ي�لف

لتمك�ن��دارة� و�مدا�ا�و�اتجا��اتحديد��و ،�حالة�وجود�ا��نحرافات��داء�الفع���و�مقارنتھ�باملعاي���لكشف�

�املستقبلة �بالنتائج �الت�بؤ �من �ع�� ،أيضا �قادرة �جعل�ا �املستقبل�و ��� ��خطاء ��جراءات� مواج�ة التخاذ

��و �،الت��يحية�الالزمة �ال��ك���ع�� �املرحلة �يجب�����ذه �سواء��نحرافات �انت�املوجبة�أو�السالبة� ال�امة

الثانية��ش�ل�أدق�من�أجل�معرفة� ال�ا���لألو���من�أجل�دعم�ا�ب�نما�تحلل���تمامبحيث��عطي�الرعاية�و�

  .اأسبا��ا�و�الج�

                                                 
110ص�،1998 املفتوحة،�لي�يا،ا��امعة� "واملراقبةاملدخل����التخطيط�": صا����اشم�صادق -  39 
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املعلومات�إ����ل� و��نا�تظ�ر�أ�مية�ا��اجة�إ���نظام�معلومات�ع���درجة�من�الفعالية�مما�يمكن�من�نقل

حيث�طر�قة�عرض�ا�و�إ���من� من�يرغب����ا��صول�عل��ا،�باإلضافة�إ���أ�مية�نوعية�و�جودة�املعلومات�من

�ت�لفة �و�كذا ���ا، �تتمتع �ال�� �الدقة �و�مدى �تقدم �سوف �و�م�� �تقدم � سوف �تلك بذلك��و �البيانات،�شغيل

� �تتطلب �املرحلة ��ذه �أن �إ�� �سواء�استعمالتخلص �املتاحة ��م�انيات ���� �افة �املختص�ن �مثل �م��ا ال�شر�ة

مما��سمح��،إ��...ا��اسوب�و�ال��الت�املالية�  املادية�مثل�أج�زة،�إ��...املحاسبة�و��حصاء�و�التحليل�املا��

�و �املحققة �النتائج �ب�ن �فعال ��ش�ل �املقارنة � �عملية ��ان �إذا �ما �و�تحديد �املحددة داخل���نحراف��داف

  .حدود�املرونة�املقبولة�أم�خارج�ا

  

  �نحرافات�وتحليل�مرحلة�دراسة� .4

و�التا��� من�املعلوم�بصفة�عامة�أنھ�من�النادر�أن�يتطابق��داء�الفع���مع��داء�املخطط��ش�ل�ك��

وتحديد�إ���ذلك� ب�ن�الطرف�ن،�إال�أنھ�من�الضروري�جدا�معرفة��سباب�ال���أدت�اختالفاتبد�من�وجود��ال 

إ���عالج�أصال�أو�أنھ� الطبي���قد�ال�يحتاج�فاالنحراف،��انت�طبيعية�أم�الفيما�إذا���نحرافات�تلك��نوعية

� �سط�� �عالج �إ�� �ال يحتاج ��و�سيط �أن �ح�ن ��� � غ���الطبي���نحراف� أك��، �حاسما �عالجا وصارما�يتطلب

  .40و�جسامتھ جيد�ي�ناسب�مع�أ�ميتھيخطط�لھ��ش�ل��و�جب�أن

 و��عد��ذه�املرحلة�من�أ�م�املراحل�الضرور�ة�لتحقيق�الفاعلية����عملية�الرقابة،�فبدو��ا�ال�يمكن

��اق��اح �أسباب �من �ا��د ��س��دف �أن �يجب �و�ال�� �تنفيذ�ا �و�برامج �الت��يحية �ا��طوات  أو��نحرافات

� �أسباب �ب�ن �أسا��� �فرق �يوجد �حيث �أغراض�ا �معا��ة �فقط �و�ل�س �م��ا �الوقاية  و�أعراض�ا،��نحرافات

املظا�ر�املالحظة� اض�ف��أما��عر ��نحرافات�فاألسباب����املؤثرات�أو�املتغ��ات�ال���يؤدي�حدو��ا�إ���ظ�ور�

إيرادا��ا�مع�نفقا��ا،�ف�ذا�ال�ي�يح� ،�فإذا�الحظنا�مثال�وجود���ز�ما������مالية�بلدية�ما�عند�مقارنةلالنحرافات

  .إ��. ..عقلة�مشار�ل�ا�حر�ة�التصرف�بال�امل�و�قد�ي�ون�ذلك�ال��ز�محل�ش�اوي�و�

�  نالحظ�أن�ا��لل�قد�يكمن����ك��ة�النفقاتأما�عند�تحليل��سباب�ا��قيقية�لذلك�ال��ز،�فإننا

� �أو�سوء �أو�املبالغة�ف��ا ��استعمالالغ���ضرور�ة �...�ختالسات�موال�أو�حدوث ال���يص� أن�وال�شكإ��،

بدال�من�التبا�ي� و�معرفة�أسبابھ�تؤدي�حتما�إ���ضرورة�ال��ك���ع����سباب�ا��قيقية  ا��قيقي�ل�ذا�ال��ز

�املال �املوارد �قلة �إزالةمن �ال��ك���ع�� ��ذا �يؤدي �ثم �و�من �عام، ��ش�ل �النفقات �و�ك��ة �أو� ية ��سباب �ذه

� �ضرور�ا �ي�ون �املنطق �و�بذات �قدر��م�ان �ا��قيقية��ج��ادتخفيض�ا ��سباب � لتحديد ��نحرافات�لظ�ور

  :41مع��ذه�املرحلة� و�يتضمن��سلوب�العل���للتعامل كيفية�مواج���ا�لتال���حدو��ا�مستقبال�اق��احقبل�

  .��دف�الكشف�عن�أك���قدر�من��سباب�املحتملة�وراء�ا�لالنحرافاتالتحليل�الدقيق� .1

��نحرافات�خلق� مع��عض�ا���دف�تحديد�أ��ما�أك���أ�مية����وتحليل�عالقا��ادراسة��سباب�املحتملة،� .2

  .املالحظة

من��سباب� ب��ك���تأث��ا�من�غ��ه�عر�ف�الس�ب�الرئ�����ثم�التحقق�من���تھ�ع���أساس�أنھ�الس� .3
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  :السمكةعظمة� عن��ذه�ا��طوات�بالش�ل�التا���املعروف�باسم�و�مكن�التعب��  املحتملة،

  

  �نحرافات�خطوات�دراسة�وتحليل��:) I- 3( ش�ل�رقم�

                
  245محمد�سعيد�املصري،�مرجع�سابق،�ص: املصدر

  

�ناك��إ���أن )�فقية�وتمثل�ا��س�م( �نحرافات�يت���لنا�من�دراسة�أسباب��:الش�ل�ذا��ومن�واقع

أوال�التأكد�من��من�الضروري �ذا�الس�ب�ي�ون��)بالس�ماملمثل�( �نحرافس�با�رئ�سيا�أك���تأث��ا�وراء�ظ�ور�

  .�نحرافات�ح���تختفي����دف�إزالتھأحد�ا����اء�ثم�ال��ك���عليھ��و�أخذ�رأي��تھ�باملالحظة�أو�بالتجر�ة�

  ومتا�عة�تنفيذ�ا�جراءات�الت��يحية��اتخاذ .5

ول�ست�لقد�سبق�أن�ذكرنا�أنھ�يجب�القيام��عملية�التقييم�ح���يمكن�التعرف�ع����سباب�ا��قيقية�

��وتطلب�ذلك لالنحرافات، الظا�ر�ة ���كتفاءعدم �بحصر��ذه �اتخاذ �نحرافات �وإنما ��جراءات�وتحديد�ا

�فعل�حقيقي�ومتا�عة�عمليةإ����وتحو�ل�ذلكالتغلب�ع���الصعو�ات�ال���قد�ت�شأ��والعمل�ع��الت��يحية�

  .�نحرافات�التنفيذ�للتأكد�من�التغلب�ع���تلك�

� �تتخذ �ما �املعاي���و�عادة �عن ��داء �ي�تعد �عندما �ضرور�ا �يصبح �الت��ي�� �العمل �منإن �نوع�ن

ألجل��ال���تتخذملرحلة��و���و����مرحلة��جراءات�الت��يحية�العاجلة�و�ا:  �42جراءات�تتم�ع���مرحلت�ن�

�تأخ��� �أي �إ�� �ال�يحتاج �املش�ل �ألن �املسار�السليم �إ�� �و�إرجاعھ �الوضع �و�ت��يح �مصادر��سباب لتفادي

�أسباب ��� ��املتمثلة �وقدرا��م ��فراد �العمل �عناصر نظم �املتخ�وسلوك�م، �التج���ات �ا��ارجية ،�ذةالب�ئة

خالل�ا��يتم�من�جراءات�الت��يحية��ساسية�و�ال����و���مرحلةتراكمات�ت�تج�عن�ذلك،�ثم�املرحلة�الثانية�

طرق�الرقابة� سواء���الذي�قد�يتطلب�قرارات�جذر�ة�و�حاسمة�قد��عكس��مور���نحرافالغوص����معا��ة�

�ال�شغيل �أنظمة �أو��� ��شارة، ��و�جب �لبعض �ت�ون �قد �أنھ ��نا �املعاي�����نحرافات �دقة �عدم �مثل م��را��ا

                                                 
  113ص��سابق،مرجع� :صادقصا����شام� -    42
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تتقادم�أخرى،�فإن�املعاي����ومن�ج�ة،�43البي�ية�ا��ارجة�عن�السيطرة،�أو�غ���ا�من��سباب�أو�التغ��اتأصال�

 �����دافأن��ناك��غي��ات�حصلت��و�ذا��ع��الوقت،�فتصبح�غ���واقعية�مما��ع���ضرورة�تحدي��ا،��ع�� 

�البي� �ولظروف ��يةوا��طط �أساس�ا، �املعاي���ع�� �وضعت �ال�� �املستمرةاملحيطية �فالدراسة ل�ذه��ولذلك

  .املتغ��ات�تؤدي�إ���صياغة�معدلة�للمعاي��

ع��� حيث��عتمد��ذه�املرحلة�واملرحلة�السابقةنالحظ�العالقة�الوطيدة�ب�ن��ذه�املرحلة��ومما�سبق

إفشالھ،��املرحلة�أو تبدوا���مية�الكب��ة�ل�ذه��خ��ة����إنجاح�العمل�����ذه��ومن�ثمنتائج�املراحل�السابقة�

املراحل��وشمولية�نتائجصدق�مدى��وسالم��ا�ع��أية�عملية�ت��يح�أو�تطو�ر�سوف��عتمد����دق��ا��وذلك�ألن

طة�للتصرف��ذه�السل�مدى�استعدادالقرارات�املعنية�ل�ا�أو�ع����واستجابة�سلطةف�م��وع���مدىالسابقة�

  .جميع�الظروف�املحيطة�بالقرار��عتبار حسب�ذلك�آخذة��ع�ن�

ال� مجددا،�إذ��نحرافات��جراءات�الت��يحية�الالزمة،�فإن�ذلك�ال��ع���عدم�ظ�ور��و�عد�اتخاذ

� �تم �ملا �وفقا �القرارات �تلك �تنفيذ �من �التأكد �من ��اتخاذهبد �القرارات �منمن ��ومتا�ع��ا �توقيت وم�ان�حيث

���اتنفيذ �الداء �أماكن ��عا�� �منح�� �وللتأكد ��بالذات، �ثانية �الرقابة �وظيفة �ممارسة �من �ال�بد و�جميع�ذلك

  .السابقة�خطوا��ا

�العملية��دار�ةإن�عملية�الرقابة�بمختلف�خطوا��ا�أو�مراحل�ا����من�أعقد�و�أ�م�العمليات����إطار�

الرقابة�مس��لكة�  �عد�خطوات�و �مجزأة،املة�و�ل�ست�و�البد�أن�ينظر�إل��ا�و�إ���مراحل�ا�املختلفة�كعملية�مت�

و��لما�تمت���نحرافات�  للوقت�و�ا���د،�إال�أن�تحقق�الفعالية�الرقابية�ال�يمكن�أن�يتم�بدو��ا�ح���ال�ت��اكم

الوقائية،�فإ��ا�ستوفر�كث��ا�من�  العملية�الرقابة�مبكرا�منذ�ال��ظة��و���للتنفيذ،�أو�قبل�ا����حالة�الرقابة

ت�و��ا،�و�من�ثم�سرعة�مواج���ا�و�تال���  مع�بدء��نحرافات�الوقت�و�ا���د�و�الت�لفة�و��ساعد�ع���كشف�

املختلفة،�تتوفر�لدى��ج�زة�املختصة�املعلومات�  استفحال�ا،�كما�أنھ�بواسطة�عملية�الرقابة��ذه�و�خطوا��ا

  .مستقبال�عن�طر�ق�التغذية�العكسية�للبيانات  ر�ة�للتخطيط�ا��يدو�البيانات�الالزمة�و�الضرو 

  

  وسائل�الرقابة�املالية: املطلب�الثالث

ا��اضعة� املالية�ع���ال�يئات�ا���ومية�حسب�طبيعة�ال�يئة�ووسائل�الرقابة وت�نوع�أساليبتتعدد�

� �ا���ةللرقابة، ��و�حسب �الرقابة ��عملية �تقوم �الرقابةال�� � .وموضوع �ا��قائق� الوسائل��ذهو�سمح بجمع

أساسية�للعمل�الرقا�ي�ال� املختلفة�عن�عملية�الرقابة�من�أجل�الوصول�إ���ال�دف�امل�شود،�حيث��عت���أدوات

� ���ستغناءيمكن �ع�� �الرقابة ��� �مضمو��ا ��� �ال�تختلف �إال�أ��ا �ال�يئاتع��ا ��مختلف �قدا���ومية �ولكن

�ح ��� �مت�امل �أو�أك����ش�ل �وسيلة �قد�ستخدم �كما �أخرى، �دون �معينة ���� الة �املستعملة �الوسائل تختلف

  .الظروف�وأخرى�حسبالرقابة�ع���نفس�ال�يئة�ب�ن�ف��ة�

من� العملية�الرقابية���ماية�املال�العام�وأساليب�تنفيذالرقابة�املالية�ا��ديثة�بوسائل��وقد�ا�تمت

وسائل��واملؤتمرات�لتطو�ر د�من�امللتقيات�العدي�ولذلك�نظمتباإلضافة�إ���صيانة�موارده��الس�� �ستخدام

                                                 
  .333سابق،�صمرجع� :الشماعحسن� -  43
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�الرقابة �وإجراءات ��وأساليب �ال�ادفة �رأس�ااملالية ��وع��    44INTOSAI)إلنتوسايلل »lima ليما«مؤتمر

  ).ARABOSAI �رابوساي(واجتماعات�

ول�س� ت�بع�ا�أج�زة�الرقابة��غرض�أن��عدد�أ�م�ا�و�ساليب�ال���عرض�لبعض�الوسائل��وفيما�ي��

  .العمل�الرقا�ي�والوسائل����ذه��ساليب��وقواعد�استعمالعرض�إجراءات���غرض

  والتعليمات�واللوائحالنظم�: أوال

� �املالية�عت���النظم ��والقواعد �القوان�ن �تحدد�ا �املعتمدةال�� �والتعليمات �أ�م�واللوائح وسائل� من

�عت���مخالفة�مالية� ع��ا�وأي�خروج��ا���ل��امالرقابة�املالية�ع���املال�العام����البلديات�حيث�يتطلب��مر�

�ألن�ستوجب�التحري� العام�سواء��وإضاعة�املال ��ا�قد�يؤدي�إ���تبذير��ل��امأي���اون����عدم��واملساءلة

�أو� �بالنفقات �يتعلق �تنفيذ �يرادات،فيما �البلدية�و�خضع ��� �املالية ��جراءات� العمليات �من �مجموعة إ��

   : و��املفعول��تنظيمية�السار�ةوالالقانونية�

  

  قانون�املحاسبة�العمومية .1

املحاسبة� لقد��عددت�التعار�ف�املتعلقة�باملحاسبة�العمومية��س�ب�الزاو�ة�ال���ينظر�م��ا�إلجراءات

� �وتقنيا��االعمومية �وقواعد�ا �بل �ح��، �خارجة�و�ناك �العمومية �املحاسبة ��عت���إجراءات �إطار� من عن

� �أصال �مجرداملحاسبة �العام�واعتبار�ا �املال ��� �للتصرف ��طار�العام �تحدد �قانونية �آلية� مواد �تحديد دون

  .45معا����ا�بدقة

� �أنھ �اختلفتإال ��وم�ما �التعار�ف �ا��وض�ذه ��و�دون �تقول �أن �يمكن �تفاصيل�ا �املحاسبة��  إن

�مس�� �محمد �عرف�ا �كما ��46العمومية �أ��ا �القانونية �القواعد �مجموعة �تنفيذ�املطبقةوالتقنية م��انيات� ع��

�ئاال�ي �العمومية �عمليا��ات ��و�يان �حسابا��ااملالية ��ومراقب��ا وعرض ��مر�ن الل��اماتوفقا �ومسؤوليات

  .واملراقب�املا�� واملحاسب�ن�العمومي�نبالصرف�

� � �املرسوم�الفر�����الصادر��� �إ�� �ا��زائري �املحاسبة�العمومية �قانون �أصل �و  1862 ماي13و�يرجع

إ���غاية�صدور� الذي��عت���أ�م�نص�تنظي���للمحاسبة�العمومية����فر�سا�و�الذي�ظل�طيلة�قرن�من�الزمن

� � �،29مرسوم �فر�سا1962د�سم��� ��� �العمومية �للمحاسبة �تنظي�� �نص �ا��زائري� و�استمد�47أ�م القانون

- 29صدر��مر�رقم�� إ���أنمعظم�عناصره�من�القانون�الفر�������ستقاللاملتعلق�باملحاسبة�العمومية��عد�

إال�أن�ذلك�لم�،��ستعمار�ة و�املتضمن�إبطال�العمل�بالنصوص�العائدة�ل��قبة1973جوان�5املؤرخ����73

��طار� �بمثابة �ي�ون �أو�تنظي�� ��شر��� �نص �وجود �إ�� �للمحاسبيؤد �و��ةالعام �ملباد��ا �و�ا��امع العمومية

و�املتعلق�باملحاسبة�  1990أوت�15املؤرخ����90 21-��القانون�رقم�قواعد�ا�و�املرجع��سا����ل�ا،�و�بذلك��عت�

قانون�" للمحاسبة�العمومية����ا��زائر�حيث�يطلق�عليھ�عادة� العمومية�املصدر��سا����للقواعد�القانونية

  . "املحاسبة�العمومية�

                                                 
   www.intosai.org  :�لك��و�يمن�خالل�املوقع��،)�نتوساي(املنظمة�الدولية�لألج�زة�العليا�للرقابة�املالية��-  44

45 - Alain G et Jean-Michel J : R.F.F.P. N° 2661 du 19 Avril 2000, p 10 
  .118ص،�2001ا��زائر�،�ال�دى،دار�" املحاسبة�العمومية�"  :مس��محمد�- 46
  118ص�،2001سنة��ا��زائر،دار�املحمدية�العامة��،« واملحاسبة�العموميةدروس����املالية�"  :الصغ��حس�ن��-  47
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  :أر�عة�أبواب����ومقسم�إ��مادة����72القانون��و�قع��ذا

  وتنفيذه والعمليات�املالية بامل��انيةو�تعلق� :الباب��ول.  

 امل�لف�ن�بالتنفيذ�و�تعلق�باألعوان :الباب�الثا�ي.  

 و�تعلق�باملراقبة :الباب�الثالث.  

 والديون ا��اصة�مثل�العقو�ات�املالية��و�تعلق�باألح�ام :الباب�الرا�ع.  

  

مصادر� املصدر�ن��ساسي�ن�لقوان�ن�املحاسبة�العمومية،�ف�ناك�والتنظيم��عدانال�شر�ع��وإذا��ان

تتعلق�بخضوع� و�الذي�نص�ع���أح�ام1996سنة�أخرى�ل�ذه�القواعد�م��ا�ما��و�ثابت�مثل�الدستور�الصادر�

�ال�ي �الرقابةئامختلف �أج�زة �بت�ليف �ا��اصة �أو�تلك �للرقابة �البلديات، �ف��ا �بما �ا���ومية، ���� ت بالتحقيق

  .القضا�ي�الذي�يتدخل�عند�الضرورة��ج��ادظروف��سي���املال�العام،�باإلضافة�إ���

��ذه ��و�متغ����ومن �ما �أيضا ���القواعد �مدنية�و�تمثل �سنة �تصدر��ل �ال�� �املالية ل��خص� قوان�ن

غ��ا�أو��عدل�ا�من�تل ال�شر�عات�املالية�القائمة�أو�وتضيف�إ��من�ج�ة،��وصرف�النفقاتبتحصيل��يرادات�

   .ج�ة�أخرى 

العمومية�م�ما� أن�املحاسبةإ���مصادر�املحاسبة�العمومية����ا��زائر،�يمكن�أن�نقول��و�عد�التطرق 

  :��داف�نوجز�ا�فيما�ي�� صرامة�قواني��ا�فإ��ا���دف�إ���تحقيق�جملة�من�وم�ما��انتصادر�ا�  �عددت�

�التبذير�  .أ  �من �العام �املال �عنحماية �طر �وال��ب �بامل��انية �املقدرة �املوارد �تحصيل �تحصيل�ا�ق �ومتا�عة

واملتداولة�والرقابة�عناصر�ا�الثابتة� باإلضافة�إ���الرقابة�ع����صول�اململوكة�لل�يئة�العمومية�ب�افة

  .لألغراض�املحددة�ل�ا �نفاق����حدود�التخصيصات�املالية�وفقا�ع��

تفادي�تبذير� ومن�ثمالعامة����تحقيق�أ�داف�امل��انية��ترشيد��نفاق�ع���نحو�يكفل�فاعلية�النفقات  .ب 

  .�يرادات����نفقات�با�ظة�أو�مصروفات�كمالية

�تر   .ج  �اح��ام ��خيصاضمان �القانونية �القواعد �اح��ام �من �التحقق �طر�ق �عن واملحاس�ية�امل��انية

�حدود�املنصوص ��� �الصرف �قبل �املالية �الرقابة �تحقيق �إ�� �باإلضافة � عل��ا وأغراض�اعتمادات

  .امل��انية

�ال�ي  .د  ��سي�� �ئاحسن �إظ�ار �طر�ق �عن �العمومية �نتائجت ��ومتا�عة �امل��انية �البياناتتنفيذ  وتوف��

  .وتقييم��داءلتحديد�املراكز�املالية��واملعلومات�الالزمة

  قانون�البلدية .2

املا������ لاملرجع��سا����الذي�ينظم�العم2011جوان�����22املؤرخ�10-11 �عت���قانون�البلدية�رقم

�يتعلق�بم��اني��ا،�حيث�خصص�القسم�الرا�ع بال�امل�ملالية�البلدية� منھ169-210 املواد البلدية�خاصة�فيما

: �عرف�بأ��ا176املادة�وفقا�ل�ذا�القانون����و ،�48ي�ل�ذا�القسم�مل��انية�البلديةمن�الباب�الثا��والفصل��ول 

املصا���البلدية� �س���وإدارة��سمحترخيص��و���عقدللبلدية��والنفقات�السنو�ةتقديرات��يرادات��ل جدو «

  .»و�س�ثمارللتج�����وتنفيذ�برنامج�ا

                                                 
  .2011جو�لية��03الصادرة�بتار�خ��37ا��ر�دة�الرسمية�عدد��،"املتضمن�قانون�البلدية�"  ،2011جوان��22مؤرخ�����11- 10قانون�رقم��-  48
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�يمكن ��و�ذلك �م��انيةالقول �التقر�ر�أن �صورة �تظ�ر��� �مستقبلية �مالية �خطة �إال ��� �ما  البلدية

إعداد�ا� ف��ة�مالية�مقبلة�عادة�ما�ت�ون�سنة�و�يتم�وإيرادا��ا�عننفقات�البلدية��والشامل���ميعالتفصي���

� �يتم �ب�نما �التنفيذية �السلطة �قبل ��اعتماد�امن �ا���ات �قبل �تخصيص�و �املعنية،من �إ�� قانون� باإلضافة

املتعلقة�بمالية� البلدية�إ���فصل��امل�مل��انية�البلدية،�فإنھ�كذلك�خصص�ح��ا�ال�بأس�بھ�ل��وانب��خرى 

. ع���أعمال�البلدية أس�ا�الرقابة�ع���املجلس�الشع���البلدي�و�أعضائھ�باإلضافة�إ���الرقابةالبلدية�و�ع���ر 

ببعض�الصالحيات�املالية�ال��� رئ�س�املجلس�وع���رأس�مفبدون�شك،�يتمتع��عض�أعضاء�املجلس�البلدي�

ن�أعاله�ع���أنواع�العكس،�نص�القانو  و���حالةتتطلب�إخضاع�ا�للرقابة�املالية�للتأكد�من�حسن�تنفيذ�ا،�

  :فيما��علق�باألعمال�نوجز�ا�فيما�ي�� مختلفة�من�العقو�ات�سواء�فيما��علق�باألفراد�أو�املجلس�ك�ل�أو

  

  العقو�ات�ع����فراد  .أ 

�إما �املالية، �ف��ا �بما �معينة �مخالفات �ارت�ا��م �حالة ��� ��فراد �ع�� �العقو�ات �ملدة� تتمثل بتوقيف�م

� معينة �أو�عزل�م �و ��أو�إقال��م �املجلس، �من �ائيا �رقم �املواد �العقو�ات ��ذه �تناولت �القانون�44و 43قد من

��خاللو �،البلدي �أي �جسيمة �مخالفة �ارت�اب ��و �العضو�البلدي �إيقاف �س�ب �أو�املخالفة� �رجع بامل�مة

ن�ي�بع��مكن�أو �املخالفة،��� ا��زائية،�و����ذه�ا��الة��خ��ة��ستمر��يقاف�إ���غاية�فصل�ا���ة�القضائية

  .49ا��زائية����حق��ذا�العضو توقيف�العضو�البلدي�باإلقصاء�إذا�ات���للوصاية�فعليا�ثبوت�املخالفة

  العقو�ات�ا��ماعية  .ب 

مؤقتا�أو�حل�ا��ليا� تتعرض�املجالس�املحلية�إ���عقو�ات�جماعية�تتمثل����إيقاف��ذه�املجالس�عن�أداء�عمل�ا

�ب�ن ��ومن �املادة �عليھ �نصت �ما �املحلية �املجالس �حل �إ�� �تؤدي �ال�� � �46سباب �البلدي �القانون ومما�من

البلدي�مما�يحول�دون�الس���العادي� كب���ب�ن�أعضاء�املجلس�الشع���اختالف�ذه�املادة�حالة�وجود��تضمنتھ

 لصالحيات�املالية�ال���يخول�اامل��انية�أو�تجاوز�ا �ذه�املشا�ل�عدم�التصو�ت�ع���وع���رأسل�يئات�البلدية�

  .القانون�للمجلس

   الرقابة�ع����عمال  .ج 

الشع���البلدي� ضرورة�املصادقة�ع���مداوالت�املجلس57املادة��ش��ط�القانون�البلدي�السابق�ذكره����

�القانون  �نفس �نص �كما �املفعول، �سار�ة �تصبح �ح�� �الوصاية �طرف �من �بامل��انية � املتعلقة ��� ع���59املادة

�املركز�ة �السلطة �حلول �إم�انية �إ�� �باإلضافة �غ���الشرعية �املداوالت �إلغاء �البلدية� إم�انية �إنجاز��عمال ��

  .���ز�عن�القيام���ا ��مل�ا�البلدية�أو�و�عمال�ال��بامل�ام��وتدخل�ا�للقياممحل��ذه��خ��ة�

 معنية،�وتخضع� أو�أي�وزارة�أخرى �قبل�الوصاية�املمثلة�بالوا���أو�وزارة�الداخلية�و�تم�من: التصديق

ت�ال���تتضمن�املواضيع�املداوال  املجلس�الشع���البلدي�إ���شرط�التصديق�عل��ا�و�خاصة�مداوالت

  :50التالية

                                                 
49- Zahia Moussa , " Evaluation de la décentralisation territoriale en Algérie (1967-1988)",Revue algérienne  de droit international 

et comparé " T 4 ,N°2 , 1992 ,p 407. 
  بتصرف�،201،�ص1986ا��زائر�،�ا��امعية،ديوان�املطبوعات��"املحلية�أسس��دارة�" :ش��وبمسعود��- 50
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 وا��ساباتامل��انيات�.  

 التنازل�عن��مالك�العقار�ة�للبلدية.  

 واتفاقيات�التوأمة،�والوصايا��جن�يةقبول�ال�بات�.  

الوصاية� فإن�قابض�البلدية،�أو�املحاسب�العمومي،��ش��ط�دائما�وجود�تأش��ةإضافة�إ���ما�سبق،�

التنفيذ�غ���مؤشر� ف�و��عارض����الواقع��ل�عملية�صرف����حالة��ون�املداولة�محل. قبل��ل�صرف�لألموال

  .51البلدية�املتعلقة�بمالية عل��ا�من�طرف�السلطة�الوصية�باإليجاب�و��ذا�تطبيقا�للقوان�ن�السار�ة�املفعول�و

 لغاء�:  

�غ���و�و�من �املحلية، �املجالس �أعمال �تجاه �املركز�ة �السلطات �تباشر�ا �ال�� �الرقابة �أوجھ �حق� أ�م أن

�واملوافقة�ع�� الوصاية�يقتصر�����ذه�ا��الة�ع���إلغاء�القرار�املح����ليا�دون�أن�تملك�إلغاء��عض�أجزائھ

� �الباقية ��لغاء�جزاء �أو�ملد�و�تم �معينةلقرار�ما �قانونية �قاعدة �يخالف �ألنھ �معينة �املص��ة� اولة أو�يمس

�52عامةال �املداوالت�و�وقد�نص، القرارات�البلدية�إ��� قانون�البلدية�ع����ذا�الش�ل�من�الرقابة�حيث�قسم

  .53قرارات�باطلة�بحكم�القانون�و�قرارات�قابلة�لإلبطال�أو��لغاء

   ):59املادة�(التالية�باطلة�بحكم�القانون��و�عت���املداوالت

 والتنظيماتللقوان�ن��وغ���املطابقةاملداوالت�البلدية�املتخذة�خرقا�للدستور�.  

 وشعارا��ااملداوالت�ال���تمس�برموز�الدولة�.  

 مخالفة�للقانون �وإذا��انتغ���املحررة�باللغة�العر�ية�.  

� �لإلبطال �القابلة �املداوالت �ال��أما ���ش��ك�و�� �ذو�اتخاذ�ا�� �البلدي �الشع�� �املجلس �ف��ا� أعضاء املص��ة

حسب�الدراسة�ال���قام� مس�با�عن�الوا���إال�أنھ�و�صدر��لغاء��صيا�أو�بصف��م�وكالء�الغ������القضية،�

املواضيع�حيث�لم� م�شا��ة�من�حيث ،أن�املداوالت�امللغاة����مختلف�البلديات54 »ورزن��شام�بن«��ا�الباحث�

  :عن�أحد�املواضيع�التاليةيخرج�

 ضافيةما���للم��انية��اعتمادفتح��.  

 انية�بأعباء�إضافيةتزو�د�مواد�امل��.  

 ،بيع�أمالك�عقار�ة�ذات�طا�ع�سك���بطرق�غ���قانونية  

 � �امل�ان �حقوق �بكراء �املتعلق �دف���الشروط �ع�� �و املصادقة �و�سواق  رسموالوقوف

  .معينةلسنة��الذبائح

 سوق�مثال مع�أ��اص�إما�الستغالل�مساحة�عمومية�أو�الستغالل�املصادقة�ع���عقود.  

 سلطة�ا��ل:  

  � �تنص �48املادة �قانون�البلدية �من �ع���قيام�الوا�� 10  - 11رقم بتعي�ن�  ���حالة�حل�املجلس�البلدي

                                                 
51- Zahia Moussa, " Evaluation de la décentralisation ......... op,cit p 412. 

  286ص�1986 �دار�ة،املنظمة�العر�ية�للعلوم�،�"مبادئ�الرقابة�و�تطبيق�ا�����ردن��":الشو��يعمر�محمد�مرش��- 52
53 - Lebed Nasser," L'exercice de la tutelle sur les communes de la daïra de Oued Znati ", thèse de magister ,Université d’Alger , 

Algérie, 1993, p 95. 
 45،�ص2004ا��زائر،�سطيف،،�جامعة�رسالة�ماج�س���غ���م�شورة،��لية�ا��قوق " زائر�الرقابة�الوصائية�ع���البلدية����ا��" :ورزن �شام�بن��-  54
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��مل�رئ�س� فعندما�يرفض�أو. و�تو�ل�إل��م�م�مة��سي���شؤون�البلدية��قتضاءمتصرفا�و�مساعدين�عند�

� �البلدي �الشع�� ��اتخاذاملجلس �القوان�ن �بموجب �عليھ �املفروضة �يجوز والتنظيماتالقرارات �أن� ، ��عد للوا��

لضبط�م��انية�البلدية� كما�يتدخل�الوا��،�)101املادة�(تلقائيا����حالة�الرفض��بذلك�تول��ايطلب�منھ�القيام�

� �بصفة �عل��ا �التصو�ت �البلدي �الشع�� �املجلس �رئ�س �يرفض �أو�لمعندما ���� متوازنة �املجلس �عل��ا يصوت

توجد��ذكر�ما،إضافة�إ���قانو�ي�املحاسبة�العمومية�و�البلدية�السابق�،�)102املادة�(خالل�املواعيد�النظامية�

تتمثل��و للبلدية،�الصادرة�من�الوصاية�و�ال���تلعب�دورا�كب��ا����العمليات�املالية� أنواع�أخرى�من�التعليمات

تعلقة�بالعمليات����التعليمة�الوزار�ة�املش��كة�ما�ب�ن�وزارة�الداخلية�و�وزارة�املالية�و�امل اسا�ذه�التعليمات�أس

�للبلدية � و املالية � 1C باملعروفة �2Cو ��خ��، �النصوص�و�� �مختلف �إ�� �أيضا �البلدية �مالية �تخضع ،

  .البالد�و�قتصادية���الظروف�السياسية��وال���ترا����ا�م��اني تتخذ�لتطبيق�و�جراءات�ال��

  

  امل��انية: ثانيا

تقدر� وثيقة" : السابق�ذكره�أ��ا  21 – 90   من�قانون�املحاسبة�العمومية3عرفت�امل��انية����املادة��

�بال�سي���و� �ا��اصة �و�النفقات ��يرادات �مجموع �املدنية �التج����س�ثمارللسنة �نفقات �وم��ا  و العمومي ،

املالية�العامة�حيث� يتوافق��ذا�التعر�ف�مع�أي��عر�ف�آخر����أدبياتو� ،"و�ترخص���ا النفقات�برأس�املال،

التقر�ر�التفصي���و�الشامل� و�م��انية�البلدية��ش�ل�خاص،�خطة�مالية�تظ�ر�صورة �عت���امل��انية��ش�ل�عام،

�سنة، �ت�ون �ما �عادة �مقبلة �مالية �ف��ة �عن �و��يرادات �املصروفات �السلطة� و ��ميع �قبل �من �إعداد�ا يتم

  . من�قبل�ا���ات�املعنية��اعتماد�االتنفيذية�و�

،�ومن�ثم�ف���تتم���و�عتمادامل��انية�تقوم�ع���عنصر�ن�أساسي�ن��ما�التقدير� سبق�أن�و�ت���مما

�أر�عة �ذات �وثيقة ��:خصائص بأ��ا �مالية �وثيقة �تقدير�ةأ��ا �ووثيقة �التخاذ، ��وقاعدة �القرارات �قاعدةوأخ��ا

��داء �بأسلوبملراقبة �وتأخذ ،�� �البنود �م��انية �م��انية�و�و�ماو�عتمادات �أحيانا �عليھ حيث��55الرقابة يطلق

و�نقسم��ل�قسم�بدوره�إ����،و�س�ثمار وقسم�التج���تقسم�امل��انية�إ���قسم�ن�أساسي�ن��ما�قسم�ال�سي���

  .مواد بدور�ا�إ���أبواب�ثم�إ��ثم�تقسم��ل�م��ا� ،56وجو�ا�ونفقات�تتوازن إيرادات�

طر�ق�مقارنة�أي� ن�م��انية�البلدية����القاعدة��ساسية�املستخدمة����عملية�الرقابة�عنو�عليھ�فإ

� ��� ��و�مخصص �ما �مع �ما�� �يطلق��عتماداتتصرف �ما �و�ذلك �بامل��انية، �بالرقابة الواردة  السابقة عليھ

املالية�مع���داف� امل��امنة�للتنفيذ�للتأكد�من�مدى�مطابقة�التصرفاتللتنفيذ،�كما�يمكن�ممارسة�الرقابة�

ما�تم�فعال�بما��و�مقدر���� املع���ع��ا����خطة�امل��انية،�كما�تمارس�الرقابة�الالحقة�للتنفيذ�عن�طر�ق�مقارنة

ملقارنة�و�ما��سفر����ضوء��ذه�ا�و حدو��ا،�و�بحث�أسبا��ا�و�عوامل��نحرافات�امل��انية���دف�تحديد�و�تحليل�

قرارات�معينة�قد�تتطلب��عديل�امل��انية� اتخاذو�ل���ات�الرقابية�املختلفة� عنھ�من�مالحظات،�يمكن�للوصاية

م��انية�البلدية�من�أ�م��،�ولذلك��عت�� التنفيذي����حالة���مال�و�سوء�ال�سي�� إجراءات�ضد�ا���از�اتخاذأو�

   .ف��اية�أو�الرقابة�ا��زئية�ع���أوجھ�ال�شاط�املختلفة�و�املتنوعة�وسائل�الرقابة�ع����داء�الك���للبلد

                                                 
   104،�مرجع�سابق،�ص�"النظر�ة�والتطبيق�:املاليةالرقابة�"  :الكفراوي عوف�محمد��-  55
  .مرجع�سابق�،10 – 11من�قانون�البلدية� 179املادة���56
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  املراجعة�والفحص: ثالثا

فردا�أو� أسلوب�واحد��ع���مجموعة��جراءات�ال���يتخذ�ا�املراجع�سواء��ان�والفحص��مااملراجعة�

ع���مدى��وذلك�ل��كموالدفاتر�واملس�ندات�ج�ازا�لم��ش��ك����العمليات�التنفيذية���دف�فحص�ا��سابات�

تنفيذ�مختلف�امل�ام،� ��ا�القائمون�ع���وال���يل��متحديد�ا��والتعليمات�السابقسالمة�التنفيذ�وفقا�للقواعد�

املالية�ركنا�أساسيا�لعمليات�املراجعة�و��و�عت�����شطة،�ن�يجة�الفحص�إ���من���م�م��مر�عن�ورفع�تقر�ر 

�القرارات �عل��ا �تنعكس �حيث ��ذه��ال�� الفحص �أن �و�حيث �تنفيذ�ا، �ع�� �أو��شرف �العليا ��دارة تتخذ�ا

والقواعد�املحاس�ية�املتعارف�عل��ا،�فإن�فحص��ذه���شطة�و�ما�ي��تب��للمبادئ��شطة�يتم����يل�ا�وفقا�

  . 57املراجعة ع��ا�من�نتائج��ش�ل�نطاق

�املراجعة ��وترتبط �السلطة �تفو�ض �بمبدأ �إ��أصال ��وا��اجة �أعمال ��ذهرقابة �إل��م �فوضت  من

�لسلطة �يخضع �مركز�محايد ��� �و�الفحص �املراجعة ��عملية �القائم �ي�ون ��مر�أن �تطلب �و�ل�ذا من� السلطة

�ال�ا�� �التدر�ب �يتوافر�لھ �و�أن �يفحصھ �الذي �العمل �بطبيعة �واسعة �دراية �و�لھ �أعمال�م �بفحص ع��� يقوم

،�58املراجعة� من�خالل�عملية��نحرافات� أعمال�الفحص�و�املراجعة�ح����ستطيع�أن��ستكشف��خطاء�و

واملالية�فإن��سلوب� تظ�ر�ا�القوائم�املالية��و�ال��الت�املحاس�ية�واملعلومات�ال��مصدر�البيانات��و�ما�أن

  : �امت�ن��ماالذي�ي�بعھ�املراجع�ليتمكن�من�تقييم�أمانة��دارة�ينحصر����ناحيت�ن�

1. � �املالية �ال��الت �انتظام �من ��ع��التأكد �بصدق�و�ذا �مع��ة �املالية �ال��الت �ت�ون �حقيقة� أن عن

  .العمليات�املالية�ال���تجر��ا�املنظمة

املالية�الواقع� املالية�����عب���ا�عن�الواقع،�أي�أن�تصور��ذه�القوائم�وأمانة�القوائمالتأكد�من�صدق� .2

،�نخلص�إ���أن�ومما�سبق،�املا�� تصو�را���يحا�سواء�من�ناحية�ن�يجة��عمال�أو�بيان�حقيقة�املركز

� �ال��الت �انتظام �من ��وصدق�القوائمالتأكد �رئ�سية��� اتخاذاملالية�يتطلب �إجراءات الفحص�: ثالثة

�لكن�ك�����م�املنظمات� .والفحص�طار�العام�للمراجعة��والتحقيق�والتبليغ�وال���ت�ون  وتنوع�و�عدد

��عمليا��ا �املراجعة �عملية ��� �صعو�ات �خلق � قد�مماوالفحص �دقة �يخص �فيما �سلبا و�عب���ينجر�عنھ

املعلومات�كأساس�التخاذ�القرارات�ال��� الناتجة�للوضعية�ا��قيقية�ل��دث،�إذ�تتخذ��ذه�املعلومات

� ��ساس، ���ة �ع�� �صوا��ا �تباشر يتوقف � عملية�ولذلك �بطرق املراجعة ��والفحص �ومتنوعةعديدة

  :59أ�م�ا

للوحدة��والعمليات�املاليةبأخذ�جزء�أو�عينة�من�مجموعة�املس�ندات��وال���تتم: �ختبار�ةاملراجعة�  .أ 

  .الفحص�و�عميم�نتائجمحل�املراجعة�

�  .ب  �املراجعة: املستمرةاملراجعة �خالل�و�� �ا���ومية �الوحدة �مستمر�لعمليات ��ش�ل �تتم السنة� ال��

  .ع���مدى�الف��ة نةاملالية�سواء��انت�بطر�قة�منتظمة�أسبوعيا�مثال،�أو�غ���منتظمة�خالل�أيام�معي

أو�الوصاية�أو� ال���تتم�ع���ف��ات�دور�ة�خالل�السنة�تحدد�ا��دارة�و���املراجعة :الدور�ةاملراجعة�  .ج 

  .أج�زة�الرقابة�ا��ارجية
                                                 

  .2،�ص�2006سنة�" دار�ا��امعات�املصر�ة��" والرقابة�املحاس�يةاملراجعة�"  :خليلمحمد�أحمد��- 57
  .2003ا��زائر�سنة��ا��امعية،ديوان�مطبوعات��الثانية،الطبعة��" وتدقيق�ا��ساباتاملراجعة�"  :طوا�رمحمد�ال��امي��صديقي،مسعود��- 58
  .29مرجع�سابق�ص� :طوا�رمحمد�ال��امي��صديقي،مسعود�-  59
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�  .د  �املراجعة :ال��ائيةاملراجعة ��و�� ��عد �تتم ���ن��اءال�� �ا��سابات �قيد �القوائممن ا��تامية� وإعداد

  .ومطابق��ا�للواقع ����ا�و�يان�مدى وا��سابات�ا��تاميةللوقوف�ع���حقيقة��ذه�القوائم�املالية�

���نطاق��و�عض�ا�البعضأنواع�الرقابة��ومت�املة�ب�نشاملة�منظمة��و���مراجعة :الشاملةاملراجعة�  .ه 

� �فيتضمنواحد ��متناسق �املحاس�ية �و�قتصاديةالرقابة �املراجع، �ظ و�قوم �من��� �النوع ��ذا ل

عملية�املراجعة��وقد�ت�ون  ،والبياناتوالدفاتر�وال��الت�واملس�ندات��املراجعة�بفحص�جميع�القيود

  .مع�ن أو�شاملھ�لبند الوحدة،شاملة�بال�سبة���ميع�عمليات�

  التقار�ر: را�عا

ملعاي��� �ذه�التقار�ر�تختلف�بطبيعة�ا��ال�وفقا�وإن��انت�عت���التقار�ر�وسيلة�من�وسائل�الرقابة،�

��وا���ة�املوج�ةمختلفة�كث��ة�مثل�موضوع�ا� املالية�املعدة�ألغراض� تختلف�التقار�ر�،�وال�إ��. ..ودور���ال�ا

الت��يحية�أو�التطو�ر�ة�الالزمة� املتا�عة�و�الرقابة�املالية�عن�ذلك،�بل�إ��ا�نظرا�أل�مي��ا����إعداد�القرارات

املتوخاة،��عت���أك���احتياجا�ألن��عد����صورة� و�تحقيق�فعالية����النتائج�و���داف ضمان�حسن�س���العملل

  :  60ما�ي�� نظام�متقن�للمعلومات�و�لتحقيق�ذلك�ال�بد�من�مراعاة

�التقر�ر� .1 �موضوع �ي�ون �محدداأن �يث��  و�دفھ �وال ��ووا��ا �أو�غموض، �ل�س �والتقار�ر��وسيلةأي

�ملقارنة �الالزمة �املعلومات �إعطاء �إ�� ��و�� �بالدرجة ���دف �باملعاي��� للرقابة �الفعلية ��داء مستو�ات

  .املوضوعة�لألداء

سواء��ان�سل��� ،وسلوك�العامل�ن�و�است�نا�ي����س���العمل��وتحديد�ماأن��ع���تقار�ر�الرقابة�بإبراز� .2

  .يعھو��� اس�ثمارهفيجب�ت��يحھ�أو�إيجا�ي�فيجب�عندئذ�

3. � ��وان �فوات ��عد �تصل �فال �التوقيت �سالمة �التقار�ر�ع�� �تحرص �توجھأن �ا���ة�وأن املعنية� إ��

  .خولة�باتخاذ��جراءات�الت��يحيةامل

4. � �البيانية �التقار�ر�بالرسوم ��ستع�ن ��يضاحيةأن ��وا��داول �التحليلالالزمة ال�سب� مثل�وأدوات

ع���املستو��ن��داري� املختلفة�ومواز�ن��داءا��ركة�املالية�قدر��م�ان�من�أجل�توضيح�اتجا�ات�

  .واملا��

  

  املالحظة�واملشا�دة: خامسا

�و�سمح�بجمعللرقابة�تتم�أثناء�التنفيذ�الفع���ملختلف�التصرفات،��واملشا�دة��وسيلةإن�املالحظة�

اك�شاف��خطاء� يؤدي�إ���و�لك��ونية�مماالعادية��و�ش���الوسائلأك���قدر�ممكن�من�املعلومات�عن��داء�

  .ت�ون�أك���فاعلية �نحرافات�وت��يح�فإن�فرصة��صالح��ومن�ثمعملية�التنفيذ��أثناء��نحرافات�و

العمل،�كما� وت�بع�س�� وال��ا��ن�بمالحظة�ذه�الوسيلة�بجمع��دلة��والرؤساء�ع�� و�عتمد�املشرفون 

ع���املشار�ع�ال�����تمون� �عت���أبرز�أدوا��م�الرقابية���ا�حيثوغ� وأج�زة��عالم�عتمد�عل��ا�أيضا�املواطنون�

�. ��ا �أسلوب�املالحظة �ممارسة �إ�� �ا��اجة �م�ارة� ،واملشا�دة�للرقابةإن�درجة �مثل�درجة �عوامل �ع�� يتوقف

                                                 
60 - Jean pierre foreman : » Audit et contrôle interne », éditions organisation, Paris, France, 2009, p79. 
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  .61املتبعة�ووضوح�السياساتالسائد����محل�العمل��ودرجة�النظامواملحيط�الرؤساء�

  : 62بد�من�إدراك�تم��ات�رئ�سية�و���ذه�الوسيلة����العملية�الرقابية،�ال��ولبيان�أ�مية

1. � �املباشرة �املالحظة �متا�عةوغ���مباشرةالتمي���ب�ن �خالل �من �تتم �ال�� ��� �فاألو�� �لس���عمل� ، املشرف�ن

� �أما �مباشرة، �التنفيذ �مواقع ��� �خالل ف���الثانيةمرؤوس��م �من �أو�املوظف�ن �الرؤساء �يالحظ�ا �ال��

� � أو�الش�اوى  وأ التقار�ر�مراجعا��م�لبعض �قراءا��م �خالل �لبعضمن �ذات�الصلة�����ومطالعا��م املواد

يتلمسوا�من�ذلك�ما�يمكن�أن�ي�ون�ذو��و�ستطيعون�أن،�ا��...والتلفز�ون �ذاعة� ���وا��رائد�أو املجالت�

  .م�مة مصدرا�م�ما�إلجراء�ت��يحات�أو�تطورات�و��ون�ذلك�عمل�مرؤوس��م�أو�وحدا��م� صلة

2. � ��يجابية �املالحظة �السلبيةالتمي���ب�ن �واملالحظة �باألو��، �ال���و�قصد �املالحظة �كشف� تلك تركز�ع��

تصميم�ا،��والعمل�ع����ا،��و�بداعات�املتعلقةاملبادرات��و�ستفادة�منتوكيد�ا��والعمل�ع�� �يجابيات

�السلبيات �كشف �ع�� �السلبية �تركز�املالحظة �ع�� ب�نما ��والعمل �كيفيةتحديد�ا �و�عت���تالف��ا�وف�م ،

��املالحظة �وج�انالسلبية � و�يجابية �الفعالة، �الرقابية �للعملية �متتامان ��وأال متالزمان ��كتفاءيجوز

  .بواحدة�دون��خرى 

  

  والتحري  الش�اوى  :سادسا

العمومية،� تئاملمارسة�الرقابة�ع���مختلف�ال�ي�أحد�الوسائل�ال�امة����وقتنا�ا��اضر �عت���الش�اوي�

�يمكن �حيث �العليا، �السلطات �طرف �من �ال���يع �و�لقيت �لذلك �الفرصة �أتيحت �ما �إذا للكث���من� خاصة

�م �غ���متناسبة �أعمال �مالحظة �و�ا��ارجية �الداخلية �لل�ي�طراف �املحددة ���داف �و�ع��� تئاع العمومية

� �باتجاه �ا��دمات �الكث���من �عن �مسؤولة �باعتبار�ا �البلدية �رأس�ا �ذلك�و املواطن�ن، �الش�اوي� �سمح بتقديم

لتحقيق�مآرب�مالية� ال���قد�تتعلق���ضم�ا��قوق�أو�تبذير�املال�العام�أو���بھ�أو�استغالل�النفوذ�و�املنصب

�خاصة�مثال �وقد �القيام��عم�، ��ذه�الش�اوي �طرف�ستد�� �من �سواء� ليات�التحري �املعنية مختلف�ا���ات

الكث���من��عمال�املنافية� .63الش�اوي  �انت�الوصاية�أو�ا���ات�القضائية�أو��منية�للتأكد�من�مصداقية��ذه

أطراف�أخرى�ذات��ولكن�مسا�مة،�وال��الت للمص��ة�العامة�ال�يمكن�رصد�ا�من�خالل�مراقبة�املس�ندات

املجالس�املنتخبة��وأن�أعمالباك�شاف�تلك��عمال�خاصة� مباشر�بتلك�العمليات��سمح�مباشر�أو�غ�� �اتصال

�لضوابط �تخضع �املحلية �ا��ماعات ��ذه� �� �اح��ام �أن �إ�� �باإلضافة ��واه، �حسب ��ل �يفسر�ا �قد قانونية،

  .سالمة�العمليات�املالية القواعد�القانونية�ال��ع���بالضرورة

  

  وا��زاءاتا��وافز��:سا�عا

دون� غ���مباشر�من�أساليب�الرقابة،��ساعد�ا�ع���تحقيق�أ�داف�ا�وا��زاءات�أسلو�ا�عت���ا��وافز�

� �رقيب �و�مشرفأوجود �أو�إدخال، �فقط، �ا��ديدة �ا��طط �وضع �طر�ق �عن ���داف �تحقيق �يمكن  فال

يحتاج� للرقابة،�بلالتعديالت�عل��ا��لما�احتاج��مر�لذلك�أو�عن�طر�ق�التوجيھ�السليم�أو�وضع�نظم�محكمة�
                                                 

  .299مرجع�سابق�ص��:عسافعبد�املعطي�محمد��-  61
  .27ص��،1985سنة���دار�ة،املنظمة�العر�ية�للعلوم��أساسية،مفا�يم��:املنظماتالرقابة��دار�ة�����:�ع��ةأبو�بكر�مصطفى��- 62
  304ص��مرجع�سابق :عسافعبد�املعطي�محمد� -  63
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طاقة����  باألفراد،�حيث�يجب�تحف���م�ل�ي�يبذلوا�ما�عند�م�من�ج�د�و�ا�تمام�مر�أيضا�أن�ي�ون��ناك�

��دف�فقط� س�يل�تحقيق�تلك���داف،�و�لذلك�ال�يجب�أن�ت�ون�الرقابة�سيفا�مسلطا�ع���رقاب��فراد

� �م�� �عل��م �العقاب �و�إنزال ��خطاء �توف���ا��وافز�بأنواع�او�إنم  أخطئوالتصيد �يجب �و� ا �املادية املختلفة

م��م�ع���أق����درجة� و�النفسية�ح���يتم�ا��صول ��جتماعيةاملعنو�ة�و�مقابلة�حاجات��فراد�الطبيعية�و�

  .64ون�و�املحافظة�ع���املال�العاممن�التعا

تحس�ن� اة�ملساعد��م�ع��إن�الرقابة�الفعالة����ال���يجب�أن�تتم�بطر�قة��شعر�مع�ا��فراد�أ��ا�أد

�نتاجية،�و�يجب�أن�ال� و�ال���تتضمن�أيضا�ت�شيط�ا��وافز�و�دعم�ا�و����يع�املبادرة�و�رفع مستوى�أدا��م،

فضال�عما�قد�يوقع�من�جزاء��انقطاع�ا ت�ون�أداة�تخو�ف�و��سلط�ألن�ترقب�ا��وافز�و�ا��وف�من�خفض�ا�أو

�ال��قيات�أ �من�املرتب�أو�تأخ����� �منبا��صم �إ��� و�الفصل �مراقب �دون �يدفع�الفرد�ذاتيا ��ل��ذا املنصب،

الوقوع����املخالفات�و�يحاول�رفع�معدالت��داء،�و��ذا� تحقيق�ما���دف�إليھ�العملية�الرقابية،�فيتجنب�دائما

  .ما�يطلق�عليھ�بالرقابة�الذاتية

  

  أنواع�الرقابة�:الثالثاملبحث�

مختلف� خاص،�صورة�واحدة����والبلديات��ش�لال�تتخذ�الرقابة�ع���ا��ماعات�املحلية��ش�ل�عام�

� �السياسية �لإليديولوجية �تبعا �وتختلف �تتعدد �بل �ال��الدول، ��و�قتصادية �الدول �تلك �ملدىت�ت���ا �وتبعا

�س�ب�التطور�الذي� تقدمةفت�ون�الرقابة��سيطة����ظل�الدول�امل. أو�ا��ماعات�املحلية   تئااختصاصات�ال�ي

،�ب�نما�تتعدد�أنماط�ا�باستقاللية�أك��عرفتھ��ذه�الوظيفة�خاصة����الدول�ال���تتمتع�ف��ا�ا��ماعات�املحلية�

�العام،�وأيا�ما���املحافظة�ع���املال� عامال�معرقال�بدال�من�عامل�فعال�وقد�تصبحالدول�النامية��وأش�ال�ا���

�من �املالية �للرقابة �عديدة �أنواع �تحديد �يمكن �فإنھ ��مر، �حسب �ان �بي��ا �فيما �تختلف �النظر�ة، �الناحية

���تص�يف�ا�حسب��و�سس�املستخدمة�ذه��نواع� ي���إ����عض�وس�تطرق�فيما وم��ا،الزاو�ة�ال���ينظر�إل��ا�

  :التاليةاملعاي���

  والسلطة�املمارسة�ل�ا��ا��القائم�معيار ،�العمليةمن�حيث�توقيت�: املطلب��ول 

  �قتصادية ووج�ة�النظرحسب�املوضوع،��ثر�: املطلب�الثا�ي

  مستو�ات�الرقابة�: املطلب�الثالث

  

  معيار�القائم���ا�والسلطة�املمارسة�ل�ا�العملية،من�حيث�توقيت�: املطلب��ول 

  من�حيث�توقيت�عملية�الرقابة: أوال

قبل� عملية�الرقابة�تمارس�واست�تاج�أنمن�خالل�التعار�ف�السابقة�ملوضوع�الرقابة،�يمكن�مالحظة�

� ��ستمر�أثناءه �التنفيذ، �إ��عملية ��وتمتد ��عد �الختالف ان��ائھ،ما ��جراءات ونظرا �ألخرى� من�و�عدد مرحلة

سابقة،��:��رئ�سة� ثالثة�أنواع�يمكن�أن�نخلص�أن�الرقابة�املالية�من�حيث�توقيت�حدو��ا�يمكن�تقسيم�ا�إ��

  .نتطرق�ل�ل�م��ا�����ء�من�التفصيل�وفيما�ي�� م��امنة�والحقة�للتنفيذ،

                                                 
  .456ص��1999،�مركز��سكندر�ة�للكتاب�مصر�،"قطاع��عمالالتنظيم��داري����" :الشنوا�يصالح��- 64
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  الرقابة�السابقة�للتنفيذ� .1

� ��افة �اتخاذ �إ�� �الرقابة �من �النوع �����حتياطاتو���ستعدادات�ش����ذا �الوقوع �لتجنب  الالزمة

الرقابة�صورة� تتخذ��ذه�و �،65إلنجاز�أو�تحقيق���داف�املسطرةو�السيطرة�ع���املدخالت�و�توج��ما� �خطاء

املتعلقة�بالتصرف� املوافقة�املسبقة�من�أج�زة�الرقابة،�سواء��ان���ص�عام�أو��يئة�معنية،�ع���القرارات

�ح�ام�القرارات�القانونية،�و� تتم��ذه�الرقابة�عن�طر�ق�إصدار�و �،����موال�العمومية�وفقا�ملا�يمليھ�القانون 

بصرف��موال�و�إنفاق�ا����الوجوه� املتعلقة�بجباية��يرادات�قبل�تحصيل�ا،�و�كذلك�إصدار�القرارات�املتعلقة

أو�دفع�أي�مبلغ�قبل�ا��صول�ع���بال��ام� �رتباطاملستحقة�قبل�التنفيذ،�و�بذلك�ال�يجوز�ألي�وحدة�تنفيذية�

الرقابة�املسبقة�مع���وصاية�الدولة�ع���مختلف� ثم�تحملموافقة�ا���ة�املختصة�بالرقابة�املسبقة،�و�من�

�مثل�للموارد�املتاحة���ستخدامتؤدي�نظر�ا�لتحقيق� �ج�زة�التنفيذية�من�أجل�فرض�حدود�و�قيود�معينة

����البالد و�ترشيد��نفاق�و�تحقيق�أ�داف�السياسة�العامة �نا،�أن�الرقابة�املسبقة�تطبق��و�جب��شارة،

�أسا �عنصر�أ�ش�ل �ع�� �فقط��� �النفقات �و�جانب �تقدير�، �ع�� �الرقابة ��ذه �فتتم �لإليرادات، �بال�سبة أما

� �امل��انية ��� �ع���يرادات �الرقا بنود�وتوز�ع�ا �تتم �أن ��عقل �ال �حيث �تحصيل�املصروفات �ع�� �املسبقة بة

  .�66يرادات

 املسبقة�أش�اال�متعددة�ت��اوح�ما�ب�ن�ضرورة�ا��صول�ع���تراخيص�مسبقة�للقيام�وتتخذ�الرقابة

امل��انية� إلنجاح�ا�باإلضافة�إ���اعتماد�والتعليمات�الالزمةوإقرار�ا�وا�اللوائح��وإصدار�القوان�نببعض��عمال�

دون�تجاوز�أو� املقررة�دات�عتما���حدود���رتباطمن�طرف�مختلف��طراف�املحددة�قانونا�أو��قرار�بأن�

��والتث�ت�منفحص�املس�ندات�ا��اصة�ب�ل�عملية� ل���ة��دار�ة��قبل�ال��خيص����ا�من�جميع�الوجوه

و�مما�سبق�،�آلخر�ومن�قطاع بالصرف�إ���غ���ذلك�من�أش�ال�الرقابة�املسبقة�ال���تختلف�من�بلد�إ���بلد

  : �عدة�مزايا�أ�م�ا�سبقة�تتم�� يمكن�أن�نالحظ�أن�الرقابة�املالية�امل

  .ا��دث�املا�� سر�عة�قبل�وقوع�ول�ا�آثار أ��ا�رقابة�وقائية�أو�ما�عة�لألخطاء�ألد�ى�مستوى�ممكن� .1

  .ت�التنفيذيةئاسؤولية�ال���تتحمل�ا�مختلف�ال�يي��تب�ع���تطبيق�ا�التخفيف�من�درجة�امل .2

مختلف� بالسياسة�العامة�للبالد�����ل��اممما�يؤدي�إ����واللوائح�املالية�سا�م����اح��ام�القوان�ن� .3

  .املجاالت

  .����نفاق�العام�وتحقق�وفراتحول�دون�ت��ير�املوارد�املالية�العامة� .4

يمكن��و�نتقاد�حيث�ذه�املزايا�العديدة،�إال�أن��ذا�النوع�من�الرقابة�ال�يخلو�من�العيوب��و�الرغم�من

  :وأ�م�اتحديد�العديد�من�النواقص�املرتبطة�بھ�

ا��الية�الكب��ة� لالرتباطاتمع��ذا��سلوب�مراقبة�العمليات�املالية����مجموع�ا�وخاصة�بال�سبة�يصعب� -

�ال� �و�التا�� �م��ا، �جزء �ب�نفيذ �بدأ ��لما �متفرقة �كأجزاء �مراقب��ا �تتم �الفرصةإذ �سائر�أجزاء��تتاح ��مع

  .قصور�أو�انحراف العملية�الواحدة�وفحص�ا�للكشف�عما�قد�ي�ون�قد�شابھ�من

�و�عطل�س�� �جراءات� ���وإ���بطءمكن�أن�تصبح�الرقابة�السابقة�عامال�معرقال�ملمارسة�امل�ام�املختلفة�ي -

                                                 
  .170 سابق،�صمرجع��:عزام وزكر�ا�أحمدمحمود�ياس�ن�الوادي��-  65
  .29ص�سابق،مرجع��:ر�انحس�ن�راتب�يوسف��-  66
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املسبقة����ا���ات�ا���ومية�املرتبطة���ا� العمل�خاصة����الدول�املتخلفة�ن�يجة�تحكم�القائم�ن�بالرقابة

� �نفوذ�م �من �يز�د �لتحقيقمما �تتجاوز  مآر��م�وضغط�م �ذلك �وب �املسبقة��ا��اصة، �الرقابة مساوئ

  .أن�تتم��ذه�الرقابة����أقل�وقت�ممكن�ك�ل،�ولذلك�يجبباملجتمع��وت��ق�الضرر منافع�ا�

���حدود���رتباط تتعقد�الرقابة�املالية�السابقة�عند�تنفيذ�بنود�امل��انية�املختلفة�ن�يجة�ضرورة��قرار�بأن -

���عتمادات �تجاوز �دون �مراجعةاملقررة �أية�وضرورة �مس�ندات � �افة �من �للتحقق �صرف ����ا�عملية

  .والتعليمات�املالية وإجراءا��ا�ومطابق��ا�للقوان�ن

��حيان - �كث���من ��� �الرقابة ��ذه �تصبح �املختصة، �الرقابية �ا���ة �مع �التعامل �لك��ة �فقط� ن�يجة   ش�لية

  .رورة�حسن�التصرفبالض ال��ع���واللوائح�املاليةالقوان�ن��وأن�اح��امخاصة��ول�ست�موضوعية

� �عام �ا��زائر��ش�ل ��� �املحلية �ا��ماعات �ع�� �املسبقة �بالرقابة �يتعلق �فيما ��ش�لأما  والبلديات

املجلس� رقابة�رئ�س�وعمل�ا�مثلتبعي��ا��وتختلف���خاص،�فإن�العديد�من�ا���ات�تتو���عملية�الرقابة��ذه�

الذي�يجب�أن� الوا���وكذلك�رقابةر�الصرف،�يوقع�ع����ل�أوام�و�جب�أنالبلدي�الذي��عت���آمرا�بالصرف�

� �املا�� �املراقب �رقابة �ثم �البلدية �م��انية �ع�� �العمومييصادق �لوزارةواملحاسب �التا�ع�ن ��ل� ، �ع�� املالية،

  .التصرفات�املالية�للمجالس�البلدية

ا���ات�ال�امة�ال��� إحدى�)�مةالشع���الوط��،�مجلس��املجلس(إضافة�إ���ذلك،��عت���املجالس�ال�شر�عية�

ومناقشة�واعتماد�بالبلديات� تمارس�الرقابة�املسبقة�عن�طر�ق�ما�تصدره�من��شر�عات�منظمة�للشؤون�املالية

  .ل��ماعات�املحليةاملخصصة��)الو���باعتبار�ا�(م��انية�وزارة�الداخلية��بنود

��خ�� �و�� �عن �نافذة �رقابية �ج�ة �الداخلية �بوزارة �ممثلة ��عت���الوصاية �وز�ر، �يصدره �ما  طر�ق

� ��و�دار�ة�املتعلقةللشؤون�املالية��و�عليمات�منظمةالداخلية�من�قرارات كما� ،و�اإلنفاقبتحصيل��يرادات

�ع�� �القانون �ألح�ام �وفقا �املسبقة �الرقابة �ممارسة ��� ��ساسية ��عمدة �إحدى �املالية وحدات� �عت���وزارة

  .املح���أيضا�املستوى �وع��ا���از��داري�ع���املستوى�املركزي�

  الرقابة�امل��امنة�مع�التنفيذ .2

�خطاء� إذا�ما��انت�الرقابة�السابقة،�رقابة�وقائية�سابقة�لألداء،�يتمثل�دور�ا��سا�������منع�وقوع

�و �.التنفيذأثناء��واملخالفات�املاليةأو�تقليل�ا�إ���أد�ى�مستوى�ممكن،�فإن�ذلك�ال��ع���استحالة�وقوع��خطاء�

السابقة�من�اك�شاف�ا�أو� ب����ذلك�أنھ�من�املمكن�أن�تحدث�مخالفات�مالية�ال�تتمكن�أج�زة�الرقابةالس�

�ا��وادث �تلك �خاصة �تتم����عنصر�املفاجئة رصد�ا �ال�� �الرقابة� من67أو�املخالفات �أن �إ�� �باإلضافة ج�ة،

�القواعد �اح��ام �ع�� �أسا��� �تركز��ش�ل �ا���ومية �القطاعات �ع�� �و��وامر�و�التعليمات� السابقة القانونية

�ا��دية����التنفيذ�و�عدم�وقوع�املخالفات� الصادرة�من�ا���ات�العليا�من�ج�ة�أخرى،�و��ذا�ال��ع���بالضرورة

��عت���ضرور�ة�و  �التنفيذ �مع �امل��امنة �للرقابة �ا��اجة �فإن �رقابة� لذلك �العتبار�ا �نظرا ��انت �منظمة �أية ��

حدثت�أثناء�تنفيذ�العمل�أو��عده�مباشرة�أو�يتم� م�ت��يح�املخالفات�املالية�إذاإصالحية�أو�عالجية�حيث�يت

                                                 
،�2000،�مكتب�املح�سب،�عمان،��ردن،�" املفا�يم�و�تجا�ات�ا��ديثة :مبادئ��دارة"  :عبد�املعطي�محمد�عساف،�مرزوق�راتب�عساف -   67
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  .68نجازه��و�بالضبط�املطلوب�إنجازهالتأكد�من�أن�ما�يتم�إ

عليھ� املالية�امل��امنة�مع�التنفيذ���دف�إ���التحقق�من�أن�ما�يجري �أن�الرقابةأن�نقول��و�ذلك�يمكن

تبدأ��ذه� لقرارات�املتخذة�و�متا�عة�العمل�أوال�بأول�و�باستمرار�حيثالعمل�يتم�وفقا�ل��طط�املوضوعة�و�ا

� �العمل �مع �و  الرقابة �و���مال �و�القصور ��خطاء �لتجنب �و�ذلك �تنفيذه �مراحل �حال� و�تراقب اك�شاف�ا

�ملعا��ة �املناسبة �ا��لول �وضع �طر�ق �عن �السر�ع �و�التصرف �استفحال�ا �و�قبل �فوات� وقوع�ا �قبل آثار�ا

  .�69وان

تقوم�بھ� و�تتمثل��ذه�الرقابة����مختلف�عمليات�املتا�عة�ال���تجر��ا�ا���ات�املختصة�بذلك�ع���ما

�ذه��،�وتتألف�70السلطة�التنفيذية����البلديات�من��شاط�ما���يتعلق�بالنفقات�و��يرادات�الواردة�بامل��انية

املختلفة،�و��و�ما�يطلق� �يرادات�بالوحداتا���ات�املختصة�ال�����ذا�النوع�من�الرقابة�بمختلف��ج�زة�و�

� �الداخلية �بالرقابة �(عليھ ��� �العمومي �املحاسب �دور �أن)البلديةمثل �كما �الرقابة� ، �أج�زة �يخول �قد القانون

التنفيذ�ل��طط�و�السياسات�املوضوعة� ا��ارجية�أحيانا�ا��ق����معاينة�املشار�ع�للوقوف�ع���مدى�مطابقة

  .)�ست�نائية العامة�للمالية�أو�مجلس�املحاسبةمثل�رقابة�املف�شية�(

� �عام ��ش�ل �الرقابة �من �النوع �و�باالستمرار�ةو�يتم����ذا ��عمال �تنفيذ �مع �يبدأ �حيث  و�الشمول،

وقوع�ا� �ساير�و�يتا�ع�خطوات�التنفيذ،�و�بذلك�يتمتع�بالقدرة�ع���اك�شاف��خطاء�و�القصور�و���مال�فور 

مدى�ما�حققتھ� زم�من�إجراءات�ت��يحية�و�من�ثم�الوقوف�عن�طر�ق�املتا�عة�ع��ف�ساعد�ع���اتخاذ�ما�يل

عليھ�و�ل�س�لھ� �جراءات�الت��يحية�من�نتائج،�كما�يتم����ذا�النوع�أيضا�بتوجيھ�النقد�مباشرة�للقائم�ن

و��انوا�أخرى�أ أو�انحراف�م�عن�الرقابة�السليمة��غية�تحقيق�أغراض مباشرة��س�ب�عدم�قيام�م�بواجبا��م

  .للقيام�بم�ام�م�مما�يفقد��ذا�النوع�من�الرقابة�مم��اتھ�السابقة�أكفاءغ���

  الرقابة�الالحقة� .3

� �التنفيذ ��عد �تبدأ �أ��ا �أي ��و���كرقابة�الحقة �مراحل�ا �الرقابة�املالية��� �بدأت ف��ة� و�عد�ان��اءلقد

� �معينة ��عادة(زمنية �السنة �ت�ون �من�)املاليةما �التنفيذ �أثناء �وقعت �ال�� ��خطاء �عن �الكشف طرف� ��دف

� �التنفيذية �للسلطة �غ���خاضعة �مختلفة �رقابية �رأس�اج�ات �املالية�وع�� �الرقابة �كرقابة� أج�زة املتخصصة

العمليات�املالية�ال���قامت���ا� مجلس�املحاسبة����ا��زائر�الذي�يقوم�بواسطة�مختلف�غرفھ�ا���و�ة�مراقبة

من�الرقابة�أل��ا��عت���رقابة�شاملة� ،�فإنھ�من���مية�بم�ان�القيام���ذا�النوعو�دون�شك .بلدياتالمختلف�

�أو ��انت��غرض�ال��شيد �منظمة �أية �قطع��ا �ا��طى�ال�� �القيام�بھ� �سمح�بتقييم �أو�التطو�ر�الالزم التعديل

  .71ل��ا�أحيانا�بأ��ا�رقابة�تقييميةيطلق�ع تجاه�املمارسات��فضل����مجال�إدارة��موال�العمومية�و�لذلك

��ذا ��و��دف �مالية �مخالفات �من �يقع �قد �ما �كشف �إ�� �الرقابة �من �سواءالنوع �جباية�وأخطاء  عند

� �ذلك�،72أو�إنفاق�ا �موال ��و�تم �مراجعة �العمليات�عد �تمت�فعال��وفحص �ال�� �معاملالية ا��طط� ومقارن��ا

                                                 
  .390 ص،�1988الدار�ا��امعية،��سكندر�ة،�مصر،�"  املدخل�معاصر����مبادئ��دارة"  :ع���الشر�ف،�محمد�سلطان -   68
  .287،�ص�مرجع�سابق :عبد�املعطي�محمد�عساف،�مرزوق�راتب�عساف -   69
  .276،�ص�مرجع�سابق :عادل�أحمد�حش�ش -   70
  .477،�ص�مرجع�سايق :محمد�سو�لم -   71
  .32،�ص�مرجع�سابق :حس�ن�راتب�يوسف�ر�ان -   72
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جباي��ا�أو�ز�ادة� قد�يقع�من�نقص�����موال�ال���تمت�وكشف�ماالسابقة�أو�مع�غ���ا����السنوات�السابقة�

�ل��وال�دف�منعمل�م� وتحميل�م�مسؤوليةعن�ذلك��ومحاسبة�املسؤول�نعما�تم�صرفھ����السنوات�السابقة�

  .ذلك��و�ا��يلولة�دون�وقوع�أي�عبث�باملوارد�املالية�العمومية

  :أ�م�ا�ذا�النوع�من�الرقابة�إ���عوامل�عديدة��وترجع�أ�مية

�ف�� .1 �عيوب، �من �السابقة، �الرقابة �أي ��ول، �النوع ��� �ما �الالحقة �املالية �الرقابة �مراجعة� تتفادى �س�ل

ع���كشف�ما�قد�يقع�من�انحرافات� مع��عض�ا،�كما�أ��ا��ساعد�ودراس��ا�بدقةجميع�أجزاء�العملية�الواحدة�

  .أو�أخطاء�فنية

�الالزمال�ي� .2 �توفر�الوقت ��عطيل�لل�شاط��س�ب �من�الرقابة�أي �النوع �عن�القيام���ذا �مراجعة� �تب إلتمام

  .العمليات�املالية

�إ���تدخل�ا���ة�املتولية�للرقابة�باختصاصات�السلطة .3 التنفيذية،�بل� ال�تؤدي�الرقابة�ا��ارجية�الالحقة

تو���الدقة����تنفيذ�امل��انية� سلطة�التنفيذية�إ��أن�مجرد�العلم�بوجود��ذه�الرقابة�سيدفع�املسؤول�ن����ال

� �القوان�ن �تطبيق �ع�� �حيثبا��رص �املالية �والتعليمات �كث���من��واللوائح �منع ��� �املسا�مة �إ�� ��ذا يؤدي

إال�أنھ�بالرغم�من��ذه���مية،�فإن��ذا�،�73لو�لم�يؤخذ���ذا�ألسلوب املخالفات�ال����ان�من�املمكن�حدو��ا

  :فيماي�� وتكمن�أ�م�او�من�النقائص،�النوع�ال�يخل

تدارك�ا�حيث� للمخالفات�املالية����وقت�متأخر�ال�يمكن�معھ�اك�شافھيؤخذ�ع����ذا�النوع�من�الرقابة،� -

  .�وان�كما�يقال�وقد�فاتالضرر�قد�وقع�فعال��و�التا���ي�ون ت�ون��موال�العامة�قد�أنفقت�فعال�

و�التا���وقوع�ا� املخالفات�املالية،�فإنھ�ال�يمنع�و�قلل�من�ان��ذا�النوع��ش�ل�رادعا�ل���از�التنفيذي��إذا -

   .وسوء�استخدام�ايحول�دون�ت��ير�تبديد�املوارد��ال 

�ما - �إذا �خاصة �فاعلي��ا، �من �يقلل ��س�يا، �تطول �متأخر�قد ��ش�ل �الرقابة ��ذه �نتائج �ظ�ور �غ��ت� إن

  .املخالفات�ال���تقوم�باك�شاف�ا�الظروف�املوضوعية�محل

  ��ا�معيار�القائم حسب: ثانيا

  :و��يمكن�التمي���ب�ن�ثالثة�أنواع�من�الرقابة�وفقا�ل�ذا�املعيار�

  الرقابة�الداخلية� .1

إ���القيام� ��دف�مختلف��ج�زة�ا���ومية�نظر�ا،�سواء�ع���املستوى�املركزي�أو�ع���املستوى�املح��،

من�أجل�تحقيق� و�،�مثل�لإلم�انيات�املتاحة�لد��ا��ستخدامبم�ام�ا��ش�ل�كفء�و�فعال��سمح�ل�ا�بتحقيق�

 لد��ا،�ملنع�وقوع��خطاء ذلك،��س���السلطة�التنفيذية�ع���املستوى�املركزي�و�املح��،�ب�ل�الوسائل�املتاحة

�التبذير  �من �و�حماي��ا �املوارد �استعمال �طر�ق��ختالسو��أو�إساءة �يحدد� عن �الداخلية �للرقابة �نظام وضع

الالزمة����بيانا��ا�املالية�و�املحاس�ية�من� التعليمات�و��جراءات�الالزمة�ل��فاظ�ع���ممتل�ا��ا�و�توف���الدقة

  .�دار�ة����طر�ق�ا�املرسوم�من�ناحية�أخرى  ناحية�و�تنمية�الكفاية��نتاجية�ل���يع�الس���بالسياسات

عليھ� أن�إدارة�أية�مؤسسة�ي��تب�»تقول الرقابة�الداخلية��ش�ل�عام�ع���الفكرة�ال����و�رتكز�مف�وم

�سمح��والفطنة�بحيثالكفاءة��و�درجة�منمسؤولية�أساسية�تكمن����تأدية�م�ام�ا�ا��اصة�بطر�قة�معينة�

                                                 
73
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  .74ا��د��د�ى لة�إ��الوقت�تخفيض�حاج��ا�إ���الرقابة�ا��ارجية�املستق�و���نفسل�ا�بتحقيق�أ�داف�ا�

��عرف ��شاطا��ا�ولذلك �ع�� �نفس�ا �العامة �املنظمات ���ا �تقوم �ال�� �الرقابة �بأ��ا �الداخلية  الرقابة

مجموعة� الرقابة����وتتج����ذه ،رقابة�ذاتية�يقوم���ا��ل�من�يمارس��دارة�داخل��ذه�املؤسسة�ولذلك�ف��

�داء�باملنظمات� حسن�س���وال���تضمناملالية�أو�غ���ا��ءوالتعليمات�سوا   والقرارات��دار�ةمن�القواعد�

�يمكن�،75العامة �املتخذة�و�ذلك �لإلجراءات ��طار�العام ��� �الداخلية �الرقابة �أن �الرقابة القول �مجال �� 

  :76إ�� ��شطة�املختلفة�م�ما��ان�نوع�ا�داخل�املؤسسة�و�ال�����دف�و�شراف�ع��

  .املمتل�ات�حماية�.أ

  .التحقق�من���ة�البيانات�.ب

  .والغش�خطاء��اك�شاف�.ج

  .���يع�تنمية�الكفاية��نتاجية�وخلق�التناسق�ب�ن�السياسات��دار�ة�.د

�الرقابة �نظام �من ��ام �جزء ��و�إال �ما �الداخلية �املالية �الرقابة �نظام �أن �إ�� �نخلص �سبق،  ومما

 و بالسياسات��ل��ام�ش�ل�عام�للمنظمة�عن�طر�ق�الذي���تم�بتحقيق�الغايات�املالية�و��الداخلية�الشامل

ال���تتوافر� ملحافظة�ع���موارد�و�ممتل�ات�املنظمة�و�تحض���التقار�ر�املاليةا املحاس�ية�وإلجراءات�املالية�و�

�و ����يل �طر�ق �عن �الدقة �من �عالية �درجة �و ف��ا �املالية ��حداث �لعمليات �وت��يص تفس���النتائج� تبو�ب

� ��داراتوتتم����م��ااملحصل ��� �املسؤول�ن �لدى �خاصة �بأ�مية �الداخلية �املالية �أل��ا� الرقابة ا���ومية

              �دار�ة�املختلفة ع���سالمة�و�دقة�العمليات�و���شطة�ال���تقوم�ب�نفيذ�ا�املستو�ات�باالعتماد�ساعد�م�

�و��عقد �ا���ومية �الوحدة �ك�����م �و��لما �املواقع، �مختلف ��انت�و��� ��لما �م��ايدة� �شاط�ا، �أ�مية �ناك

  .للنظام�الرقا�ي�الداخ���بال�سبة�لأل��اص�املسؤول�ن�عن�إدارة��ذه�الوحدات

  :77بالرقابة�املالية�الداخلية�ع���الوحدات�ا���ومية�ن�يجة�لعدة�عوامل�أ�م�ا���تمام وقد�ازداد

  .املالية�وز�ادة�حاجيا��ا أ�شط��اوز�ادة�وتنوع� وتوسع�صالحيا��اك�����م�التنظيمات��دار�ة� -

- � ��دار�ة �التنظيمات ��شاط �ز�ادة ��س�ب �السلطات �ضرورةتفو�ض �حسن�و�التا�� �من  التأكد

  .�ااستخدام

- � �التالعب �من �املمتل�ات �والتبذير�خاصةحماية �املنظمات و�ختالس �معروفة� ا���ومية�وأن عندنا

  .الرعاية�ال�املة�ملوجودا��ا�وعدم�تحقيقبال�س�ب�

- � ��خطاء �سواءمواج�ة �وقت�والغش ��� �خاصة �غ���متعمدة �أو �متعمدة �أخطاء �فيھ� �انت طغت

  .ا��اصة�ع���تحقيق�املص��ة�العامةالش�وات�املادية�

  .املناسبة حاجة��دارة�إ���بيانات�إدار�ة�دور�ة�دقيقة�الستعمال�ا�عند�ا��اجة����اتخاذ�القرارات -

عليھ�أك��� �عتمادنظام�الرقابة�املالية�الداخلية�قو�ا��لما�زاد��الرقابة�ا��ارجية،�ألنھ��لما��ان�خدمة -

  .الرقابة�ا��ارجية�إ���أد�ى�مستوى�ممكن�و�التا���تقلفأك���

                                                 
74
  134،�ص�مرجع�سايق :حمدي�سليمان�قبيالت -  
  .236،�ص�2002،�مؤسسة�طيبة�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�"املنظمات�العامة�"  :محمد�حافظ���ازي  -   75
  .116مرجع�سابق�ص� :محمد�أحمد�خليل -   76
77
  .15،�ص�مرجع�سابق :حمدي�سليمان�قبيالت -  



  أ�داف�ا�وأنواع�ا،�ما�ية�الرقابة�املالية                                                                                                   �ول الفصل�
 

53 
 

�السلطة�و�عت���من     �داخل �من �تتم �رقابة �أية �املحلية �ا��ماعات ��� �الداخلية �املالية �الرقابة  قبيل

واملشروعة�التنفيذية�نفس�ا�ع���الوحدات�التا�عة�ل�ا،�ف���رقابة�ذاتية�تمارس�ا�الوحدات�القائمة�بالتنفيذ�

  : 78التالية�ضمن�ذلك�وتدرج�الرقاباتعليھ�

  .أو�املؤسسة،�املص��ة�لرقابة�املالية�ع���مستوى�الوحدةإدارة�ا. أ

  .ا��ماعات�املحلية مثل�رقابة�وزارة�الداخلية�ع��رقابة�الوز�ر�التا�ع�لھ�الوحدة�أو�املص��ة�أو�ال�يئة� .ب

�املالية .ج �وزارة �رقابة �مثل �املحلية ��سي���ا��ماعات �ع�� �قانونا �مسؤولة �أخرى �وزارة �أية �طر�ق� رقابة عن

�ذه�من�قبيل�الرقابة�املالية�الداخلية�حيث�أ��ا�جميع�ا�تخضع��و�عت����ل،�واملحاسب�العمومياملراقب�املا���

  .الدولة للسلطة�التنفيذية���

  الرقابة�ا��ارجية .2

�ع�� �متعددة �ج�ات �تمارس�ا �ال�� �الرقابة �تلك �عام، ��ش�ل ��ع�� �ا��ارجية، �الرقابة ��انت �دارة� إذا

             ا��معيات�امل�نية� املختلفة��النقابات�و��جتماعيةمثل�الرقابة�ال���تمارس�ا��حزاب�السياسية�و�التكتالت�

�ع�� �املكتو�ة�و�املرئية�و�املسموعة�و�املواطن�ن �أنواع�ا �املجالس� و�وسائل��عالم��ش�� �مختلف منتخب��م���

��طراف ��عض �تقتصر�ع�� �ا��ارجية �املالية �الرقابة �فإن �حيث� املنتخبة، �فقط، �املجال ��ذا ��� املتخصصة

�دولة �من �مختلفة ��سميات �تحمل �وال�� ��خ��ة �تنفيذ� �عت����ذه �من �التأكد �طر�ق�ا �عن �يمكن �أداة ألخرى،

�ا��ماعات �رأس�ا �ع�� �و �ا���ومية، ��ج�زة �وال��امج� مختلف �ل��طط �وفقا ���ا �املنوطة �للم�ام املحلية،

: 79لرقابة�املالية�ا��ارجية��نا�بأ��ايمكن��عر�ف�ا،�و�ذلك�املتاحة املوضوعة�مسبقا�و����ظل��م�انيات�املادية

ال��أي(التنفيذية� املتخصصة�الغ���خاضعة�للسلطة�و�دار�ة�و�ج�زة�الرقابيةمجموعة��جراءات�القانونية�"

�و�داري���املا����وفعالية��داءأي�من�خارج�التنظيم�املع�ن،���دف�التأكد�من�كفاءة��)للمنظمةت�ت���عضو�ا�

التعر�ف��ست�تج�أن�الرقابة�املالية�ا��ارجية�ما����إال��شاط�تقيي����ومن��ذا ".مختلف��ج�زة�ا���ومية�

�عن � مستقل �املالية �البيانات ���ة �من �التأكد �إ�� ���دف �التنفيذية، �ملختلفالسلطة �ومطابق��ا �واملحاس�ية

�أيضا القوان�ن �والتحقق ��والتعليمات �كفاءة �أداءمن ��وفعالية �مختلف �ا���ومية �مثل�ج�زة  وم��قا��ا

  .و�رامج�ا�ومشار�ع�اا��ماعات�املحلية،����إنجاز�أ�داف�ا�

  : 80أن�نقول�أن�الرقابة�املالية�ا��ارجية���دف�إ���و�ذلك�يمكن

التحقق� بالقوان�ن�و��نظمة�و�التعليمات�و�مراقب��ا�من�أجل��ل��امفحص�العمليات�املالية�و�مدى� .1

� ��انت �إذا �ومما �الرقابة، �موضوع �للمنظمة �املركز�املا�� �بصدق �تمثل �املالية �نتائج� القوائم ��انت �إذا فيما

إ���معرفة�مدى�كفاءة�و�فعالية�العمليات� املحاس�ية�املتعارف�عل��ا،�باإلضافة�املبادئالعمليات�قد�تمت�وفق�

�قدرة�ال�يئة �مدى �بيان �أجل �من �و�مراجع��ا �ا��ماعات�ا املالية �مثل �استخدام�املوارد�ا���ومية �ع�� ملحلية،

أو�عديمة�الكفاءة،���قتصاديةو�اقتصادية�و�توضيح�أسباب�التصرفات�غ��� ال�شر�ة�و�املادية�و�إدار��ا�بكفاءة

  .للعمليات��قتصاديةالدائرة�لل�شر�عات�املتعلقة�بالكفاءة� و�مدى�تطبيق

                                                 
  25،�مرجع�سابق�ص�"الرقابة�املالية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق�" :عوف�محمد�الكفراوي  -   78
   176،�ص�مرجع�سابق :محمود�حس�ن�الوادي�وزكر�ا�أحمد�عزام - 79
  .251ص� 1999النيل�العر�ية،�القا�رة،�مصر��مجموعة"مبادىء��دارة،�أسس�ومفا�يم�"  :ع���محمد�منصور �- 80
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تحديد�ا�من� ج�أو�املنافع�ال���سبقال��امج�من�أجل�بيان�مدى�تحقيق�النتائ�ومراجعة�نتائجفحص� .2

البدائل�ال���تحقق�النتائج�املرجوة� �انت�ا��ماعة�املحلية�قد�قامت�بأخذ�وما�إذاالسلطة�العليا�أي�الوصاية،�

  .بأقل�ت�لفة

  : 81أما�صور�الرقابة�املالية�ا��ارجية،�فتتمثل����صورت�ن�أساس�ت�ن��ما

  املتخصصة�ج�زة�املركز�ة�  . أ

تدقيق� ���مراقب�ا��سابات�ا��ار���الذي�يقوم�وفقا�ملا�يخولھ�القانون،�بمراجعة�أو�وتتمثل�أساسا

� ��عت��عمليات��ج�زة�ا���ومية�وا��ماعات�املحلية�مع�ال��ك���ع���ا��انب�املا���ف��ا �ش�ل�عام�رقابة� و��

و�و���،�واملصادقة�عل��امية�الحقة�لألداء�تبدأ��عد�ان��اء�املؤسسات�ا���ومية�من�إعداد�القوائم�املالية�ا��تا

تحتاج�إ���أي��واملجاالت�ال�� وأوجھ�ا��للاملا����وسالمة�التعاملا��سابات�رأيھ������ة�ا��سابات��مراقب

� �ا��زائر �عديل �و�� �املالية�وتطو�ر، �الرقابة �أج�زة � تتمثل �املحاسبة �مجلس ��� �العامةا��ارجية �واملف�شية

��يئة �بصفتھ ��ول، �يقوم �حيث �تا�عة�للمالية ��ج�زة� مستقلة �ملختلف �ا��سابات �مراقب �بم�مة للرئاسة،

يقوم�بمراجعة�مختلف��املحلية،�كمااملح���مثل�ا��ماعات� ا���ومية�ع���املستوى�املركزي�أو�ع���املستوى 

� أما�دور�املف�شية�العامة�للمالية�التا�عة�لوزارة�املالية،�ف�و�ال�و�عد�أن�،�ف��ا�و�و���رأيھالكشوفات�املالية

�ال�أك��� �اس�شار�ا �بالتحقيقي�ون ��وتقوم �املحلية �ل��ماعات �املالية �املعامالت �مختلف �ا���ومية�� �و�ج�زة

�م��ا �يطلب � عندما �رأ��اذلك، ��وتبدي �املعنية، �تقر�ر�ل���ة �إعداد �طر�ق ��ات�نعن ؤسست�ن�امل�وسن�ناول

  .بالتفصيل�الحقا

  ا��ارجيةالرقابة��دار�ة�  . ب

غرار�ما�يقوم� بتقييم�أداء�املؤسسة�دور�ا�ع�� )1(باالس�شارةو�يقصد�بذلك�قيام�مكتب�خار���متخصص�

ت�سع�م�مة��ذه�الرقابة� و،�ع���ا��وانب�املالية����أداء�املؤسسة��قتصار بھ�مراقب�ا��سابات�و�لكن�دون�

: مجال�تقييم�أداء�أ�شطة�املؤسسة الرقابة�و�أنواع�ا،�و�من�ب�ن�ما��شملھ��ذه�امل�مة���ل�شمل�جميع�مجاالت�

�توافق� العمليات�املالية،�ا��دمات�املقدمة،�املوارد�ال�شر�ة�و�العالقات�العامة �اجل�معرفة�مدى و�ذلك�من

�املحددة ���داف �مع �الفع�� �ع���و  ،�داء ��نا �التأكيد � يجب �مواطن �و�تحديد �و�القوة����يص  الضعف

 �ذا،�قو�م�و�التطو�ر�و�التجديدإيجا�ي�أساسھ�الت و�تحديد�التقسيمات�و�املدراء�و�املسؤول�ن�ع��ا�مع�توجھ

 املا����ل��امتركز�ع��� و�يجب��شارة�إ���أن�الرقابة�املالية�ا��ارجية�قد�تحولت����ا��اضر�من��و��ا�عملية

الذي�يركز�ع���إعطاء��)�نجازي �أو ( ما�يطلق�عليھ�بالتدقيق�ال�شغي���و�القانو�ي�إ���تدقيق�أك���شموال،�و��و 

�و�املمتل�ات�املالية�و��جراءات�امل�نية���ماية��صول  الرأي�امل���املوضو���بال�سبة�للقوائم�املالية�و�التقار�ر

تعلق�بالعمليات�ال���موضو���من�الكفاءة��دار�ة�و��نتاجية�فيما�ي للوحدة�موضع�التدقيق�و�التحقق��ش�ل

  . 82لأل�داف�املرغوب�تحقيق�ا قامت�الوحدة�ب�نفيذ�ا�و�مطابق��ا

�ا��سابات�مسؤوال�عن��ذه�امل�مة��ضافية�بجعل�ولذلك�اتج�ت  العديد�من�الدول���عل�مراقب

� �ا����اء ��شمل ���مكتبھ ��واملتخصص�ن �املجاالت �نوع�ذه ��ولتحقيق �الرقابية، �امل�مة ��� �الت�امل �و�ذلكمن

                                                 
  .379،�مرجع�سابق :خليل�محمد�حسن�الشماع -   81
  132،�ص�مرجع�سابق :حمدي�سليمان�قبيالت -    82
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عن��وإنما�أيضا )كمراقب�حسابات�خار��(ا��سابات�مراقب�ا��سابات�مسؤوال�ل�س�فقط�عن�تدقيق��يصبح

عن�نتائج�أعمال�ا� أو�الوصية�وال�يئات�املعنيةاملجالس�املنتخبة��والدراسات�إ�� وتقديم�التقار�رتقييم��داء�

  .ال���أخضعت�للرقابة

بامل��انية� أصبحت�الرقابة�املالية�ا��ارجية�ال�تكتفي�بالقوائم�املالية�التقليدية�املتمثلة�ولتحقيق�ذلك

� �النتائجا��تامية �البلديات�أو ( وحسابات ��� ��داري �أصبحت )ا��ساب �إعداد�وإنما �مالية� تتطلب قوائم

� ��موال �كشف �مثل �(إضافية �مصادر��موال �أو  )واستخداما��اأو�كشف �امل جدول �وكشف �النقدي �أو (جرى

   .)واستعماال��اكشف�مصادر�النقدية�

  الرقابة�الذاتية: ثالثا

�بتحقيق ��ما�ي ��افة �حولھ �تدور �الذي �و�ا��يوي �العنصر��سا��� �موقعھ ��ان �أيا �الفرد  �ش�ل

لتداخل� ا و�خاصة�م��ا���داف�املالية�نظرا�ملا�للعنصر�املا���من�أ�مية�كب��ة�و�كذلك�نظر ��داف�املسطرة�

داخل�جسم� العنصر�املا�������افة�املجاالت�و�القرارات�و�سر�انھ�داخل�أية��يئة�أو�منظمة�كما��سري�الدم

املتاحة�أمامھ� ��سان�و�بذلك�فإن�الرقابة�الذاتية�ت�بع�من�داخل���سان�بضرورة�حسن�استخدام��موال

�باالل��ام�عمق�الشعور� سلطة�داخلية������سانو�ذلك�ت�ون�الرقابة�الذاتية�نا�عة�من�يقظة�الضم���و�تمثل�

  .أو�ا��وف�من�أي�عقاب جزاء دون�ا��اجة�إ���رقابة�أي�طرف�ع���آخر�سواء�داخ���أو�خار���و�دون�توقع

�لألوامر� �ا��ضوع �ضرورة �من �أيضا �ت�بع �قد �الذاتية �الرقابة �أن �املتعلقةكما �والقوان�ن  والتعليمات

�اح �مثل �مل�امھ �بممارسة�أي�فرد �بالنفقات �املتعلقة �ال  وتحصيل��يرادات��ام�القوان�ن ��و�ذلك أي� اتخاذيتم

�إال��عد�التأكد�من�مطابقة�ذلك�العمل�كما��و�منصوص�عليھ����التعليمات� أن�الفرد� أي�،والقوان�نإجراء

� �تصرفاتھ ��افة �ع�� �ذاتية �رقابة �م��ايمارس �املص��ة�وخاصة �مع �ال�تتعارض �ح�� � املالية �تن���ول�يالعامة

  : 83الرقابة�الذاتية����تحقيق��داء�ا��يد�ال�بد�أن�تتوفر�لدى�الفرد

  .لتأدية�امل�مات�املطلو�ة�واملعرفة�الالزمت�نالقدرة� .1

�عرف�دوره���� الوقت�نفسھ�ال�ولكنھ��� وامل�ارة�الالزمةوضوح�الدور،�فقد�ي�ون�الفرد�حائزا�ع���القدرة� .2

� ���املنظمة ��ذه وما �و�� �عظمت�أ�دافھ، �م�ما �القدرة �تجدي �لن �م�ما��وال�الرغبة ا��الة �ا��يد ��داء ��

  .اشتدت

ذلك� و�مكن�تحقيقمن�أ�م�مسؤوليات��دارة�العليا،��و�ذا�الوضوحإيجاد��ذه�القدرة��و�عت���م�مة

أن�مسا�مة� تتم�بصورة�جيدة،�كما�والتعي�ن�والتدر�ب�والتوجيھ�و�تصاالت�عندما �ختبارعادة�عن�طر�ق�

أ�م�وسائل�تحقيق� طرق�الوصول�إل��ا�تمثل�و���اختبار أو�مشاركة�الفرد�بنفسھ����تحديد�أ�دافھ�املرحلية�

  .تحقيق��ل���داف�وحماسھ��� ومن�رغبتھذلك،�إضافة�إ���أن��ذا�س��يد�من�درجة�ال��ام�الفرد�املع���

��ل«: العز�زقال�اهللا��عا������كتابھ��إ���أن�فكرة�الرقابة�الذاتية�ل�ست�بجديدة�حيث�و�جب��شارة

حاسبوا�أنفسكم�" :كما�قال�عمر�بن�ا��طاب�ر����اهللا�عنھ�)�21ية�الطور،��سورة(" امرئ�بما�كسب�ر��ن

املف�وم� إ���أ�مية��ذا1948عام�D.H Jenkinsأشار�فقد� ،84أما����الفكر�الوض���ا��ديث ."قبل�أن�تحاسبوا

                                                 
  .287عبد�املعطي�محمد�عساف،�مرجع�سابق�ص� -  83
  .460مرجع�سايق،�ص� :محمد�سو�لم�-  84
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�أو�� �« :عندما �الرقابة �باستمرارأن �أدا��ا �تحس�ن �من �و�ا��ماعة �الفرد �تمكن �أو���،»الذاتية  M C:كما

Gregor » ما� �إذا ��فراد �التوجيھا�أن �و�يمارسون �ج�د�م �قصارى �يبذلون �فإ��م �محددة، �بأ�داف                     ل��موا

  .»الذاتية�للتوصل�إ����ذه���داف� و�الرقابة

  

  من�حيث�السلطة�املمارسة�للرقابة�  . ت

  :ي��يمكن�تص�يف�الرقابة�وفقا�ل�ذا�املعيار�إ���عدة�أنواع،�نوجز�ا�فيما�

  الرقابة��دار�ة: أوال

أم�ال� ممارسة�الرقابة�من�قبل��ج�زة��دار�ة�املختلفة����الدولة�سواء��انت�مركز�ة�و�قصد�بذلك

    .مركز�ة

  : 85تمثل��ذه��ج�زة�فيما�ي��و 

  .رئ�س�الدولة .1

2. � �الوزراء ��عضرئ�س �ع���وتتمثل �الرقابة �أنواع ��عض �ممارسة ��� �املحلية� اختصاصاتھ ا��ماعات

  .�اختصاصھ����التصديق�ع����عض��مور�املتعلقة�بالبلديات

  .الدول  أو�وز�ر�ا��ماعات�املحلية�����عض�ووز�ر�املاليةالداخلية��وز�ر : الوزراء .3

�با��زائر�أو�امل .4 �املحاسبة �كمجلس �للرقابة، �املركز�ة ��ج�زة �للمالية �العامة �منف�شية �ج�زة��وغ���ا

  .املركز�ة�ال���تختص�بالرقابة�ع���البلديات

  . إ��.... ورؤساء�الدوائرممث���السلطة�املركز�ة�ع���مستوى�ا��ماعات�املحلية��الوالة� .5

��وتتمثل�م�مة �تطبيق إ���نتائج�معينة�للتأكد�من�وتحليل�ا�للوصول الرقابة��دار�ة����جمع�البيانات

باتخاذ�القرارات� املوضوعة�بكفاءة�مع�وجود�سلطة�التوصية�واللوائح�والتعليمات�وتحقيق���داف�القوان�ن

واملخالفات�اك�شاف��خطاء� �ذا�النوع�من�الرقابة�عند�،�و��ت���دور أو�مخالفات املناسبة�لتجنب�أي�إنحراف

  .املختصأو�إحال��ا�للسلطات��والتن�يھ�إل��ا

  القضائيةالرقابة�: ثانيا

إجراء� املقصود���ذا�النوع�من�الرقابة��و�رقابة�القضاء�ع���أعمال�البلديات�بحيث�ي�ون�مسؤوال�عن

� �الرقابة �املخالفاتعمليات ��واك�شاف �املسؤول�ناملالية ��ومحاكمة �املخالفات ��ذه �وإصدار�العقو�اتعن

�و�ا��ال���� د�ت�ون�القضاء�العادي�كماق�ف،أما�ا���ة�القضائية�ال���تختص���ذا�النوع�من�الرقابة�. الالزمة

� �املوحد، �القضاء �ذات �ت�ون الدول �القضاء�وقد �ذات �للدول �بال�سبة ��داري �ال��� القضاء �الدول �أي املزدوج

� �فر�سا �مثل �العادي �القضاء �بجانب �إداري �قضاء ���ا �ج�از� يباشر�التي وا��زائريوجد �ف��ا �القضائية الرقابة

ف�ما�ل�ا��و��ون�أك�� العمليات�املالية� املحاسبة�الذي�يتوفر�ع���ا����ة�الالزمة�ملراجعةقضا�ي�يتمثل����مجلس�

  .�دار�ةمن�ا���ات�

  إن��ساس�الذي�تقوم�عليھ�الرقابة�القضائية�ع���أعمال�البلديات،�رغم�استقاللي��ا،�يتمثل����أن

�ت�شأ�بقانون�و �: البلديات �رقم�قانون (���حسب��ذا�القانون  بأ��ا ���املادة��و���منھ��عرف) 90/08البلدية

                                                 
  .33،�ص�1985،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�"ديمقراطية��دارة�املحلية�"  :قاسمجعفر�أ�س� -  85
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ل�ذا�فإن��و ،�قانون  املا���و�تحدث�بموجب��ستقاللجماعة�إقليمية�أساسية،�تتمتع�بال��صية�املعنو�ة�و�

الرقابة�القضائية�خالفا�ألنواع� ولكن� ،د�القانون�و�إال��انت�غ���مشروعة�ل�تصرفا��ا�يجب�أن�ت�ون����حدو 

ألن�املحكمة�ال�يمك��ا�التدخل�من� رس�أحيانا�إال�إذا�طلب�أحد��فراد�أو�ا���ات�ذلكالرقابة��خرى،�ال�تما

دة��ذه�الرقابة�أ��ا�سلبية�بطبيع��ا�و�ز�ا تلقاء�نفس�ا�بل�ال�بد�من�رفع�دعوى�أمام�ا،�و�لذا�يأخذ�البعض�ع��

  .86ع���ذلك�بطء�إجراءات�التقا���

  الرقابة�ال�شر�عية: ثالثا

� �ال�يئة ���تتو�� �سلطة �من �بھ �تتمتع �ملا �نظرا �الرقابة �من �النوع ��ذا �أنواع�ا، �بمختلف  ال�شر�عية

� �عام ��ش�ل �الدولة �مالية �ع�� �املحليةالرقابة �باعتبار�ا�وا��ماعات �خاص، �غ���مباشر��ش�ل تا�عة� بطر�ق

� �الداخلية �املحليةلوزارة �اوا��ماعات �ال�شر�عية �ال�يئة �أمام �مسؤولة ��خ��ة ��ذه �ت�ون �حيث تراقب� ل��،

�ا��ماعات �التا�عة�مختلف ��واملصا�� �ال�يئاتل�ا �وتمارس �املالية�وم��انيا��ا، �الرقابة �صور� ال�شر�عية �عدة

  :أ�م�ا

  .شاملة�مل��انيات�البلديات�من�ج�ة�أخرى و�اعتبار�ا�الداخلية�من�ج�ة،��واعتماد�م��انية�وزارةمناقشة�.1

2.� �املالية �للشؤون �املنظمة �القوان�ن �مناقشةإصدار �عند �للبلديات �املالية �باإلدارة اختصاصات� املتعلقة

  .أو�ز�اد��ا�أو�نقصا��ا       ا��ماعات�املحلية

ترى�أ��ا�كفيلة� �شكيل���ان�لبحث�وتق����ا��قائق�حول�موضوع�مع�ن�باستخدام�الوسائل�املختلفة�ال��.3

  .بتحقيق��دف�ا

أعضاء�املجالس�البلدية� مع�ن�يخص�مثال�تصرفات�استجواب�الوز�ر�امل�لف��شؤون�البلديات�حول�موضوع.4

� �ع��املنتخبة ��وذلك �من �توفر�للمستجوب �ما �ضوء �قدمعلومات، ��و�ستجواب �مع�� أو�النقد�����اميحمل

  .أو�طلب�معلومات�إضافية��ن�باهاملحلية�أو�رؤساؤ�ا�بقصد�لفت� لبعض�التصرفات�ال���تقوم���ا�املجالس

  

  الرقابة�الشعبية�:را�عا

 � �املجالس�البلدية �أعمال �ع�� �املجتمع �ال���يمارس�ا �تلك�الرقابة �بالرقابة�الشعبية �وت��ز���املقصود

� �البعض، ��عض�ا �ع�� ��حزاب�السياسية �تمارس�ا �مختلفة،�ف�ناك�الرقابة�ال�� عن��ورقابة�املواطن�نأش�ال

فللمواطن�. ي�تمون�إل��ا ختلفة�ال��طر�ق�ممارسة�حقوق�م�ال���يتمتعون���ا�قانونيا�أو�عن�طر�ق�التنظيمات�امل

صفقات�و�ال���قد�ت�ناول�إبرام�ال ع���م��انية�البلدية�و�بنود�ا�باإلضافة�إ����افة�محاضر�املداوالت��طالعحق�

أن�ا��الة�العملية�عكس�ا��زائري،�إال� قد�كفل�قانون�البلدية�املح���ذلك�للمواطن�و ،�غ���ا�من��مور�املالية

�عض�ا،�فتتمثل����محاسبة�أو�مساءلة� ا�الرقابة�ال���تمارس�ا�مختلف��حزاب�السياسية�ع��أم،�ذلك�تماما

للبلدية،�صالحيات�أخرى�تجعلھ�املس����ول� رئ�س�البلدية�باعتباره�آمرا�للصرف�و�رئ�س�املجلس�و�ما�لھ�من

لية�مخالفة�للقانون�مما�عند�مالحظ��م�ألية�تصرفات�ما �عضاء�برفع�الش�اوي�ل���ات�املختصة�و�قوم��عض

  .إ��...عزل�أعضاء�معني�ن قد�يؤدي�إ���إلغاء�تلك�التصرفات�املالية�أو

                                                 
  .42،�ص� 1989،�دار��الفصول�لل�شر�،�مصر�" محكمة�املحاسبة�الفر�سية�و�أسالي��ا����الرقابة�املالية�: "أحمد�ابرا�يم���-   86  
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� �عام ��ش�ل ��عالم �وسائل �أن �املكتو�ةكما �عملية�وال��افة ��� �م�ما �دورا �تلعب �خاص،  �ش�ل

�البلدية �املجالس �وأعضاء �أعمال �ع�� �. الرقابة �الذين �للمواطن�ن �من��ا ��خ��ة ��ذه �ت�ون �ل�احيث  يرسلون

تلعب�ال��افة��ش�ل�عام�دورا�حيو�ا��القراء،�كمامقاالت�أو�رسائل�من��ش�او��م�واق��احا��م�وت�شر��ش�ل

ال�امة�ال���تتعلق�بالقضايا�املحلية،�باإلضافة�إ����إثار��ا�املواضيع���مجال�الرقابة�داخل�املجتمع�عن�طر�ق�

�و�ذا�ما،�وسوء�ال�سي��العام��وال��ب�للمالف��خطاء�كب������اك�شا التحقيقات�ال��فية�ال����سا�م��ش�ل

  .87ءات�املناسبة����الوقت�املناسب�جرا �ساعد�الوصاية�ع���اتخاذ

�املمارسات �يك�شف �املستقلة، �بروز�ال��افة �ا��زائر�منذ ��� �املكتو�ة �لل��افة �املتصفح املالية� إن

  .أو�تواطأت�أنواع�الرقابة��خرى����اك�شاف�ا�وال�����زتا��اطئة����البلديات��ش�ل�يومي�

��خ�� �أعمالو�� �تراقب �قو�ة �رقابية �ج�ة ��ش�ل �أصبح �العام �الرأي �أن �نقول، �إال�أن �ال��سعنا املجالس� ،

� �الدول�املتقدمة،�فيحاس��ا ��� �مسار�االبلدية�خاصة �اعوجاج�ا و���� �إذا��و�قوم �بيد�ا �و�أخذ أو�يؤازر�ا

  .املواطن�ن�وا�تمت�با�شغاالتح�سارت����الطر�ق�ال��ي

  

  وج�ة�النظر��قتصادية حسب�املوضوع،��ثر�و: املطلب�الثا�ي

  حسب�املوضوع� .1

املسؤول�ن� ���اص�والرقابة�ع��وفقا�ل�ذا�املعيار،�يمكن�التمي���ب�ن�الرقابة�ع���املعامالت�املالية�

السابق�الذكر����مواده� قانون�البلدية�وقد�تناول ،�تؤدي�إ���ترتب�مسؤولية�عل��م�وال���قدعن��ذه�املعامالت�

� �البلدية �لرئ�س �املخولة �املالية �الصالحيات �البلديةاملختلفة، � باعتبار�ومجلس �بالصرف �آمرا واعتبار��ول

  .الكث���من�التصرفات�املالية الثا�ي��يئة�مداوالت�يتطلب��مر�ا��صول�ع���موافق��ا�ع���الطرف

�� �وتتمثل�الرقابة �ع�� �مراقبة�تصرفا��م�املالية ��� �ال��فراد �إ���والنواتج �باإلضافة �م��ا سلوك� �عود

�يخضع �وذلك ��أدا��م، �املا�� �املراقب �مثل �خارجية �أخرى �رقابات �إ�� �العمومي�ؤالء �...واملحاسب والذين�إ��،

�املعامالت�املالية�ال���قام�يتوفرون د،�كما�يخضع���ا�أولئك��فرا ع���صالحيات��سمح�ل�م�بقبول�أو�رفض

�قد��عاق��م����حالة �ال�� �إ���الرقابة�القضائية �مناص��م ��فراد�بحكم �ال��م�أو�ت��ؤ�م����حالة� �ؤالء ثبوت

�من الش�اوى  و�عت���وسائل العكس، �واملراجعة ��ؤالء� أك���والفحص �أعمال �مراقبة ��� �املستعملة �ساليب

  .�فراد

�و�يرادات�وتخضع��ذهأما�الرقابة�ع���املعامالت�املالية�ف���تتمثل�أساسا����الرقابة�ع���النفقات�

� �نصوص �إ�� �تحدد�ااملعامالت ��وقواعد �العمومية �املحاسبة �التعليماتقوان�ن �و�قية ،�واملراسيم والبلدية

أغل��ا�خار���حيث�تتطلب� مختلفةالرقابة،�ال���يطلق�عل��ا�الرقابة�التقليدية،�بواسطة�أج�زة��وتمارس��ذه

كما�أن��لغاء�. تصبح�سار�ة�املفعول  �ل�أو�معظم�العمليات�املالية�إ���مصادقة��ذه�ا���ات�ا��ارجية�ح��

البلدية،�حيث�أن��عض�قرارا��ا�املالية�ت�ون�قابلة� �عت���أحد�أ�م�أوجھ�الرقابة�املركز�ة�ع���أعمال�املجالس

كما�سبق�أن�تطرقنا�إل��ا��للقوان�ن�و�نظمة�النافذة �س�ب�مخالف��اا�أو�ت�ون�ملغاة�لإللغاء�ل�و��ا�باطلة�قانون

  .�ذا�الفصل ���املطلب��ول�من�املبحث��ول�من

                                                 
  105مرجع�سابق،�ص� :محمد�أم�ن�عودة�-   87 
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�: �ثر�حسب .2 �الوقائية �الرقابة ��ما �أساس�ن �نوع�ن ��ثر�إ�� �حيث �من �الرقابة والرقابة�تنقسم

  :العالجية

  

  الرقابة�الوقائية  . أ

� �أو�اك�شاف �تجنب �إ�� �و���دف �منع��نحرافات �ع�� �و�العمل �وقوع�ا �قبل �أخطاء �                  حدو��ا، أو�أي

�امل��تبة�عل��ا�أو�اتخاذ�ال��ت�بات�الالزمة�و�الكفيلة الرقابة�الوقائية� �عبارة�أخرى،�فإن�و ،�بتخفيف�السلبيات

�املدخالت �جانب � 88تركز�ع�� �استخدام�ا �من �توجھللتأكد �بحيث �و�السليم �املالئم ���داف� بالش�ل لبلوغ

ا��صول�ع���مخرجات� بفعالية�و�كفاية�و�بذلك�ت�ون��ناك�رقابة�أولية�أو�توج��ية�ع���املدخالت�من�أجل

 الوقائية�استمرار�ة�عملية�املتا�عة�و�التغذية�العكسية�و�تقديم�التقار�ر�عن��ل�ما�،�وتف��ض�الرقابة��يحة

  .يات�التنفيذ�����وقات�املالئمةيدور�أثناء�عمل

  الرقابة�العالجية  . ب

بما� أو��خطاء��نحرافات�بالرغم�من�تواجد�الرقابة�الوقائية�أحيانا،�إال�أن�ذلك�ال�يمنع�ظ�ور��عض�

� �منصبھ ��ان �م�ما �خطاء ���سان �ال��وجل-أن �نظام�و -يخطئمن �استكمال �من �ال�بد �برقابة� بالتا�� الرقابة

� ���دف �أو�تجاوزاتعالجية �أخطاء �أية �ملواج�ة ��جراءات �من �يلزم �ما �اتخاذ �إ�� �و�قبل� أساسا �وقوع�ا حال

و�انحرافات� أن�تقع�أخطاء ،و�إنما�قد�يحدث�89ح���يقع�الضرر ��نتظار �ذا�بالطبع�ال��ع����و آثار�ا،�استفحال�

املتم��ة��عنصر�املفاجأة،�و��ذا�ا��وادث� لم�تتمكن�أج�زة�الرقابة�الوقائية�من�رصد�ا�و�تالق��ا،�و�بخاصة�تلك

�بالتغ���املستمر�و�املفا�� �تتم���أساسا �ب�ئة ��� �العالجية أمر�طبي�� �الرقابة �توفر�أج�زة ��ستد�� �مما �            أحيانا

وقوع�ا�ح���ال�تتفاقم�و�تصبح�خارجة�عن�التحكم�مما�قد� و�تصرف�ا�السر�ع�ملعا��ة�آثار�أية�انحرافات�حال

  .يمة�ع���املنظمة�ك�ل�عود��عواقب�وخ

  

�النظر�� .3 �وج�ة �من �من� �قتصاديةالرقابة �أنواع �ثالثة �املعيار�إ�� �ل�ذا �وفقا �الرقابة �تقسيم يمكن

  :ي��الرقابة�كما�

  الرقابة�املس�ندية�:أوال

��ذا ��و�تمثل �ال��الت �ع�� �الرقابة ��� �املتعلقةالنوع �تقوم�واملس�ندات �ال�� �املالية ��ا� بالعمليات

� �����ا �من �للتأكد �ملااملنظمة �بالدفاتر��ومطابق��ا �تمت�و�م��ل �العمل�وأ��ا �لقواعد �وفقا� وفقا املحددة

  .من�مختلف�ا���ات�املسؤولة�والتعليمات�والقوان�ن�الصادرةللوائح�

�ع���استخدام �ل��ك���ا  كما�يطلق�أيضا�ع����ذا�النوع�من�الرقابة،��سمية�الرقابة�املحاس�ية�نظرا

�الالئحية�س �أو�الرقابة �خاص، ��ش�ل �املحاس�� �و�التدقيق �عام ��ش�ل �عل��ا �املتعارف �املحاس�ية نظرا� اليب

مجال��ذه� يتمثل�و ،�ل��ك���ا�ع���القواعد�املحاس�ية�و�ع���تطبيق�القوان�ن�و�القرارات�و�اللوائح�املعمول���ا

� �كما �الصرف�أو�أثناء�التنفيذ �قبل �حدو��ا �إم�انية ���االرقابة��� �و�تقوم �الصرف، ��عد إدارة�املراجعة�  ت�ون

                                                 
  .390،�ص�1998الدار�ا��امعية،��سكندر�ة،�مصر��"املدخل�املعاصر����مبادىء��دارة�"  :شر�ف،�محمد�سلطانع���  -   88
  .،�بتصرف287ص��مرجع�سابق�عبد�املعطي�محمد�عساف،  -  89
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�الرقابة �أما �الصرف، �قبل �أي �السابقة �بالرقابة �يتعلق �فيما �و�ممثل��ا �املالية �و�وزارة �مع� الداخلية امل��امنة

�الصرف ��عد �الرقابة �تتو�� �ب�نما �عل��ا �املشرفة �و�ا���ات �الوحدات �غالبا �فتتوال�ا �الرقابة� التنفيذ أج�زة

  .س�املحاسبةا��ارجية�كمجل

املحاس�ية� ،�يمكن�القول�أن�الرقابة�املالية�املس�ندية���تم�أساسا�بالرقابة�ع���ال��التومما�سبق

�مختلف�التصرفات�املالية�وعمليات �ع�� �املنظمة،�حيث��ستخدم�للرقابة ���ا � ال���تقوم �مناملالية �والتحقق

� �املس�ندات �املحاس�يةسالمة �مخ�وال��الت �حماية ���دف �للمنظمة ��صول �دقةتلف البيانات��وضمان

�املحاس�ية �بالدفاتر��واملعلومات �ال امل��لة �عناصر�النظام�و�ذا �بدراسة �إال � يتأ�ى ���املحاس�� �واملتمثلة

  .والدفاتر�وال��الت�والقوائم�املالية ونظام�القيداملس�ندات�

�ش�ل� �س�ب�ترك��ه��نتقادمن�إال�أنھ�بالرغم�من�املزايا�املتعددة�ل�ذا�النوع�من�الرقابة،�ف�و�ال�يخلو�

��ة�املس�ند� إال�أن�والتعليمات،للوائح��ومدى�مطابق��اأسا����ع�����ة�املس�ندات�من�الناحية�ا��سابية�

�مر��ولذلك�أصبحالنفقات،� ال��ع���بالضرورة�سالمة�التصرف�املا���سواء����تحصيل��يرادات�أو�����سديد

البحث�عن�مدى�نجاعة�التصرف� �ستد���استكمال��ذه�الرقابة�بنوع�آخر�من�الرقابة�املالية�يتعلق�أساسا���

  .يطلق�عليھ�برقابة��داء�و�و�مااملحاس�ية��و�كمل�الرقابةاملا���

  

  رقابة��داء: ثانيا

�ا� �املنظمات �ف��ا �بما �املنظمات �مختلف ��� �كب��ة �أ�مية ��داء �رقابة �عامتك���� ��ش�ل  ��ومية

�املحلية �توف���ا��دمات�وا��ماعات ��� ��خ��ة ��ذه �تلعبھ �املتم���الذي �الدور ��س�ب �خاص العامة� �ش�ل

الب�ئة��و�جتماعية��� �قتصادية���تحقيق�التنمية��وكذا�املسا�مةع���تحس�ن�مع�ش��م��والعملللمواطن�ن�

يمكن�القول،�أنھ�من� ذلك�والوط��،�ومن�خالل�ن�املح���ال���تخدم�ا�مما��عود�باألثر��يجا�ي�ع���املستو�

بالبلدية�نظرا�لدور�ا��سا��������سي����موال�العامة� امل�م�جدا�تقييم��داء�املا���ل��ماعات�املحلية�ممثلة

� �املح��، �املستوى �يمكنع�� �ا تقييم�و�التا�� �تلك �قطع��ا �ال�� �ال��شيدا��طى ��غرض �أو� لبلديات أو�التعديل

مف�وم�رقابة��داء�����العام،�و�تمثل�املمارسات��فضل����مجال�إدارة�املال� التطو�ر�الواجب�القيام�بھ�تجاه

،و��ذا�ما�يتطلب�وجود�أ�داف��90داء�ا��اري�و�تقوده�إ���أ�داف�محددة�مسبقا� تلك�العمليات�ال���تق�س

�لقياس �مسبقا � محددة ��داء �ملقارنة �و�أسلو�ا �الفع��، �و�استخالص��داء �سلفا �املحددة املنجز�باأل�داف

املرجوة��تحقيق���داف يمكن،�بحيث�ال�ل�ساير���داف�املخططة�من�قبل�بتوجيھ��داء النتائج�ال����سمح

���عتمادمنھ�دون� �ال�����دف�إ���التأكد�من���ة �وسالمة�البيانات�واملس�ندات�كماع���الرقابة�املس�ندية

�سابق �إليھ ��شارة ��ذااسبق �و�ستع�ن �مثل�، �عديدة �بأدوات �الرقابة �من � النوع �املختلفة والقوائم�امل��انيات

ت��غرض�متا�عة�ئا�شاط�مختلف�ال�ي إ��،�قصد�مراجعة. ..وتقار�ر��داء والتقار�ر��حصائيةامل��قة��املالية

�تحقيق �ع�� �و�أثره �إسراف �من �ي�ون �قد �أعمال�و�ما �من �تم�تنفيذه � ما �النتائج ��خ���يمكن��و املس��دفة، ��

طر�ق�التحقق�من�أن�ما�يجري�عليھ�العمل� القول�أن�رقابة��داء���دف�إ���تحقيق�أك���كفاءة����العمل�عن

باستمرار،�حيث�تبدأ�الرقابة�مع�العمل�و�تراقب� العمل�أوال�بأول�و� يتم�وفقا�للسياسات�املرسومة�و�متا�عة

                                                 
  .477مرجع�سابق،�ص� :محمد�سو�لم -  90
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،�باإلضافة�إ�����91ا��لول�املناسبة�قبل�فوات��وان و���مال�و�وضع�مراحل�تنفيذه�و�ذلك�لتجنب��خطاء

و�الضرور�ة�للتخطيط� و�البيانات�الالزمة الكث���من�املعلومات أن��ذا�النوع�من�الرقابة�يوفر�لألج�زة�املختصة

  .بالتغذية�العكسية ا��يد�مستقبال����إطار�ما��عرف

  

  الرقابة�الشاملة: ثالثا

  تحقق�أ�دافا�جزئية�فقط،�فإن�الرقابة�الشاملة�ورقابة��داءإذا�ما��انت�أ�داف�الرقابة�املس�ندية�

املالية� ،�حيث�يتم�من�خالل�ا�تقييم�ما�إذا��انت�أساليب�الرقابةوتفصي���ع���أن�محتوى��ذه�الرقابة�شامل�

�إذا��انت�القوا التصرفات� ئم�املالية��ع���حقيقة�عناملتبعة�قد�تم�تصميم�ا�و�تنفيذ�ا�ع���نحو�فعال�و�ما

  . 92املالية�الفعلية

� املالية� املتعلقة�ب�افة�العمليات�ورقابة��داءإن�الرقابة�الشاملة�تتضمن�كال�من�الرقابة�املس�ندية

البيانات�الظا�رة� ومدى���ةللمنظمة�لف��ة�زمنية�معينة�للوقوف�ع���مدى�تحقيق�ال��امج�املسطرة�سابقا�

  .مدى�صدق�العمليات�والتأكد�منا��تامية��والقوائم�املالية���ا��سابات�

 مدى��عقيد��ذا�النوع�من�الرقابة�نظرا�لتناولھ�مجاالت�كث��ة�م��ابطة�مع��عض�النا�ي��ز��ومما�سبق

العام� الرقابة�تبحث�أو���دف�إ���تقييم��داء�وأن��ذهالبعض��ش�ل�يجعل�ت�بع�النتائج�صعب�للغاية�خاصة�

  .املوارد�العامة�وفاعلية�إدارةال���يتمتع���ا�املس��ون��ومدى�الكفاءة

� �معاي���مختلفة، �حسب �املالية �الرقابة �أنواع �ملختلف �تطرقنا �أين �املبحث ��ذا �خالل �أنمن  و�ت��

� �أش�اال صور�ا �وتتخذ �تتعدد �خالف�وأنواع�ا ��ناك �ل�س �أنھ �نؤكد �أن �يمكن �لكنھ � متعددة، ��داف�حول

تباشر��ذه�الرقابة�من� سيمات�املختلفة�السابقة،�وانما��ناك�اختالف�����ج�زة�ال��للرقابة����التق�الرئ�سية

� ���ا �تقوم �ال�� �العمليات �ال��حيث ��والوسائل �ل�ا �املمنوحة �أو�السلطات �باألج�زةت�بع�ا ����وعالق��ا  املختلفة

  .تقدم�ا�واملق��حات�ال��بالتوصيات��ومدى��ل��امالدولة�

  

  مستو�ات�الرقابة�:الثالثاملطلب�

�ال�� �املنظمة ��� �الرقا�ي �املف�وم �تطور �ملدى
ً
�طبقا �عام ��ش�ل �للرقابة �مستو�ات �ثالثة �ش�ل� توجد

�من
ً
�أو�نموذجا ��وحدة ��دارة �ا���ومي،نماذج �املنظمات وال�شاط �باملستو�ات�وتأخذ �ب�نما� املتطورة الثالثة

�باملستوى��ول�ت�واملنظمات��قلتأخذ�الدوائر�
ً
  : 93فقط�و��طورا

  

  الرقابة�ع���عدم�ضياع�املوارد: أوال

�أو�السرقة�و�و�أول  �للتلف �ن�يجة �سواء �املوارد �ضياع �عدم �من �التأكد �يتم �حيث �الرقابة  مستو�ات

  .ال��عمل��عد�موارد�ضا�عة�والعمالة�ال��كذلك�فان�املعدات�غ���املستغلة�

                                                 
  .121مرجع�سابق،�ص� :حس�ن�راتب�يوسف�ر�ان��-  91
،�ص�2002،�ترجمة�محمد�عبد�القادر�الد�سطي،�درا�املر�خ�لل�شر،�الر�اض،�السعودية،�"املراجعة�مدخل�مت�امل�"  :ألف�ن�أر���،�جيمس�لو�ك�-  92

132.  
  .95،�ص2002مصر�،�القا�رة، ا��امعية،الدار��،" مبادئ��دارة" :شر�فمحمد��ال��ن،عبد�الفتاح��-  93
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ً
  رقابة�ع���كفاءة�استخدام�املواردال�:ثانيا

��� ��و�تم �واقعية �ملعدالت
ً
�طبقا �املوارد �استخدام �من �التأكد �املستوى �مقبولة�ذا والتأكد� ونمطية

  .والدالالتمن�عدم�وجود�إسراف�أو��در����استخدام��ذه�املوارد�بالعديد�من�املؤشرات��كذلك

  

 
ً
  الرقابة�ع���فعالية�املخرجات����تحقيق���داف: ثالثا

�أع�� �الت�و�� �يتم �حيث �الرقابة ���مستو�ات �ا���ة ���ا �تقوم �ال�� ���شطة �أن �من ��شطة� أكد

� �أ�داف�ا �لتحقيق �مخرجاتالالزمة ��وأن ���داف �مع �تتما��� ���شطة ��ذه �بالكيفيةأو�نواتج والكمية� وتتم

  .والقيمية�املطلو�ة
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  الفصل��ول خالصة�

  

  

� �بالرقابة �املتعلقة �الفصل��عض�املفا�يم ��ذا ��� �أردنالقد�استعرضنا �إعطاء�وال�� �خالل�ا نظرة� من

����ذا� شاملة�قدر��م�ان�ملوضوع�الرقابة�نظرا�ملا�ل�ذه�املفا�يم�من�أ�مية����الفصول�القادمة،�فتعرضنا

� �لغة �الرقابة �مف�وم �إ�� �ثمالفصل �إل �واصطالحا �املالية �الرقابة �مف�وم ���إ�� �أ�مي��ا �املالية� يضاح �دارة

الوصول�إ����وخطوا��ا�وصور�ا�وذلك��غيةباعتبار�ا�أحد�أبرز�عناصر��دارة�باإلضافة�إ���التطرق�إ���أ�داف�ا�

  .عدة�نتائج

  

� �الرقابة، �وظيفة �مماإن ��و�الرغم �ف�م �سوء �من �أووتقديرتالقيھ �مكملة �إدار�ة �إال�وظيفة ��� �ما ، 

� �التخطيط �لوظيفة ��دارةمتممة ��ووظائف �من�خرى ��و���وأنھ �ال��ظة �منذ �ممارس��ا للتنفيذ� الضروري

�إ�� و�ستمر�أثناءه ��وتمتد �ان��ائھ ��عد �وظيفةما ��داري �ول�ست �آخر�ال�شاط ��� �تأ�ي �الرقابة�  .منعزلة إن

ع�د�(يجا�ي�ش�ل�ا��  استغالل�ا����وملا�تممنذ�ع�ود��عيدة��وإنما�مورستبمختلف�أنواع�ا�ل�ست�بأمر�حديث�

�ش�ل�سل���أو����ء��و�تم�استخدام�ا وملا�تم،�ظ�رت�نتائج�ا�بالفائدة�ع���املجتمع�)عمر�بن�عبد�العز�ز�مثال

  .يخاف�م��ا�ا��ميع ،�أصبحت�شبحا)وم��ا�ا��زائرالدول�النامية����ا��اضر��واقع(

  

�لل�ي �املالية �املمارسة �تتطئاإن �أو�غ���ا، �بلديات ��انت �سواء �ا���ومية، �الرقابةت �بالضرورة ع��� لب

�حق ��� �جر�مة �العام ��در�املال �ألن �بالفائدة، �ك�ل �املجتمع �ع�� ��عود �مما �العمومي �املال جميع� استعمال

حسن�استغالل� ���زمان�ك���فيھ�ا��ديث�عن�التنمية�املستدامة�ال����عمل�ع���وأننا��ع�شاملواطن�ن،�خاصة�

و�ش�ل��.لعامة�ا��م�ور  يم�ا��دمات�العامةلألجيال�القادمة�تقدتقبل�أفضل�املوارد�حاليا�من�أجل�ضمان�مس

��مالية �إيرادا��ا �من �تت�ون �ال�� �املو��ةالبلدية، ��و�ونفقا��ا �جدول �ع��� �� �املالية �الرقابة �عصب امل��انية،

  .مالية�البلدية س�تطرق�إليھ����الفصل�املوا���تحت�عنوان�وذلك�ماالبلديات،�

  

  



  

  الفصل�الثا�ي
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  :تم�يد

ال����عت���أصغر�تقسيم�عضوي�تتجسد�الالمركز�ة��قليمية����التنظيم��داري�ا��زائري����البلدية�

�املالية،�و�نظرا����الب �املعنو�ة�و��ستقاللية �بال��صية �و�تتمتع �إقليم�ا �سيادة�الدولة��� �بحيث�تجسد الد،

صالحيات�شملت�قطاعات�عديدة،�حيث�يتوقف�م�ام�و��ل�ا�ل�و��ا��قرب�ا���املجتمع�املح��،�فقد�أسندت

بحيث�القيام���ذه�امل�ام�ع���ما�تملكھ�البلدية�من�موارد�مالية�ذاتية�و�ما�تقدمھ�ل�ا�الدولة�من�مساعدات،�

قانونا�بإعداد�م��اني��ا�السنو�ة�حيث�تتج����يرادات�املتوقع�تحصيل�ا�خالل�السنة�لتمو�ل�النفقات�ألزم��ا�

خالل�تبو�ب�للبيانات�بطر�قة��س�ل�إعداد�ال��امج�و�اعتماد�ا�و�من�ثم�تنفيذ�ا�بكيفية��املتوقع�تحمل�ا�من

  .وا��ة�من�اجل�تحقيق�أ�داف�ا

املالية�مختلف�العمليات�ال���تمكن�من�تحصيل��موال�وجباي��ا�وجمع�ا��عد�توظيف�ا��و�شمل��دارة

باع�إجراءات�معينة�لضمان�حماي��ا�ل�ذا�يمكن�����وجھ�املقدرة�ل�ا�وذلك�باستخدام�وسائل�وطرق�فنية�بات

�بتحر�ك� �تقوم �ل�و��ا �بالضرورة �اقتصادية �إدارة �العمومية، �املالية �ب�سي���استعمال �امل�لفة اعتبار�القدرة

كميات�اقتصادية�و���الكميات�املالية�وكذلك�تحض���و�سط���اختيارات��دوات�والطرق�املستعملة����املجال�

  .�قتصادي�العام

�تجدو  �طر�ق��ر مما �عن �وذلك �املالية ��دارة �بجوانب �تضطلع �الدوائر�الوزار�ة ��ل �فإن �إليھ �شارة

إنجاز�ا�للنفقات�العمومية،��ذا�باإلضافة�إ����و��ا��شرف�وتراقب�قطاعات�اقتصادية����إطار�م�ام�ا،�وال���

�التنفيذ �السلطة �يد ��� �املالية �ترتكز��دارة �و�كذا �املجاالت، �ل�افة �تظ�ر�وزارة�تمتد ��خ��ة ��ذه �و�داخل ية

ا��،�كما��سا�م�البنوك�����خرى����تدعيم�قدرات�التمو�ل�... عن�طر�ق�الضرائب،�امل��انية�ا��ز�نة�املالية

  .وال�الالزمة�لالس�ثمار�و�عبئة��دخارقناة�فعالة�إلمداد�املؤسسات�باألم�وتمثل

�ضوء �مو �وع�� �دراسة �ع�� �الفصل ��ذا �سنقتصر��� �ذلك، �للبلدية �لإلطار�القانو�ي و�يئات�جزة

�اعداد�ا� �وكيفية �و�يرادات �النفقات �تنفيذ �عملية �مراحل �ومختلف �البلدية �مل��انية �دراسة �أوال�ثم �سي���ا

واملصادقة�عل��ا�ثانيا،�وثالثا�س�تطرق�ا���أج�زة�الرقابة�املالية�ع���البلدية،�وسي�ون�ذلك�من�خالل�املباحث�

  :التالية

  طار�القانو�ي�للبلدية�و�يئات��سي���ا: ل املبحث��و�. 

 

 جراءات�املالية: املبحث�الثا�ي� 

  

 أج�زة�الرقابة�املالية�ع���البلدية: ملبحث�الثالثا.  
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  و�يئات��سي���ا�طار�القانو�ي�للبلدية��:�ول املبحث�

  

ا��ستوجب�تقسيم�ا�إ���تقوم�الدولة�ع���مبادئ�التنظيم�الديمقراطي�والعدالة��جتماعية�وتنظيم�

�والبلدية �الوالية �و�� �إقليمية �وحدات�. جماعات �من �إدار�ة �وحدة ��عد �إقليمية �عمومية �جماعة ��� فالوالية

�املالية� �الذمة �املعنو�ة، �بال��صية �تتمتع ��داري �القانون �أ��اص �من ���صا �الوقت �نفس �و�� الدولة

  .املستقلة

� ���دف �إقليمية �جماعات �إ�� �الدولة �تقسيم �ملبادئ�إن �طبقا �والبلديات �للواليات �إقلي�� �تحديد إ��

�أ�د �مع ��قلي�� �القاعدة �مالئمة �تم �بلدية، �و�ل �والية �تمركز��ل �وال �وترقية�الالمركز�ة �البلدية �تنمية اف

والية�تحدد�عن�طر�ق�تنظيم�ا��دود�) 48(يت�ون�التقسيم��قلي���ا��ديد�للبالد�من�ثمان�وأر�ع�ن�املجتمع،�

�1404جمادى��و����2املؤرخ�����09 – 84ار�البلديات�والواليات�املنصوص�عل��ا����القانون�رقم�إقليمية�ومق

  .21املادة��1984ف��اير�سنة��4املوافق�

ت�ون��عديالت�ا��دود��قليمية�للواليات�واملتمثلة����فصل�جزء�من�تراب�والية�ما�لضمھ�إ���والية�

الت��عد�اس�شارة�املجالس�الشعبية�الوالئية�املعنية،�و���حالة�أخرى�من�اختصاص�القانون�وتتم��ذه�التعدي

�عديل�ا��دود��قليمية�فان�صفوف�الواليات�املعنية�وال��اما��ا��عدل�تبعا�لذلك�حسب�كيفيات�تحدد�عن�

  .طر�ق�التنظيم

  

  و�يئا��االبلدية�: املطلب��ول 

  

�ا �بال��صية �وتتمتع ��ساسية ��قليمية �ا��ماعة ��� �وتحدث�البلدية �املا��، �و�ستقالل ملعنو�ة،

� �إقليم �للبلدية �قانون، �ومركز�إذبموجب ��جراءات��عل��ا واسم ��ل �بتقنية �ميدانيا �إقليم�ا �حدود تجسيد

��واملادية�املرتبطةالتقنية� �إ���فصل�جزء�من�بلدية�ما��و�تم��عديلبذلك ا��دود��قليمية�للبلديات�الرامية

رسوم�يتخذ�بناءا�ع���تقر�ر�وز�ر�الداخلية�و�عد�استطالع�رأي�الوا���وأخذ�وضمھ�إ���بلدية�أخرى،�بموجب�م

عندما�يفصل�جزء�أو�عدة�أجزاء�من�تراب�بلدية�أو�عدة�بلديات�تأخذ��ل�بلدية�املجالس�البلدية�املعنية،�رأي�

  .حقوق�ا�وتتحمل�ما�عل��ا�من�ال��امات

  بلدية������يئات�ال

  الشع���البلدي�ورئ�س�املجلس�البلدي�املجلس�الشع�� :للبلدية��يئات��ما 

  

  عمل�املجلس . أ

�الشع���    �املجلس �يجتمع �أن �أش�ر�يمكن �ثالث ��ل ��� �عادية �دورة ��� �البلدي �الشع�� �املجلس يجتمع

  .البلدي����دورة�غ���عادية��ل�اقتضت�ذلك�شؤون�البلدية�يطلب�من�رئ�سھ�أو�من�ثلث�أعضاءه�أومن�الوا��

  :بلدي�عالنية�و�مكن�أن�يقرر�املداولة����جلسة�مغلقة����ا��الت�ن�التاليت�نت�ون�جلسات�املجلس�الشع���ال

  .�نضباطيةفحص�حاالت�املنتخب�ن� -

  .فحص�املسائل�املرتبطة�باألمن�واملحافظة�ع���النظام�العمومي -
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�محضر�    ��علق �البلدي، �الشع�� �املجلس �رئ�س �من �بطلب �البلدية �من �موظف �ا��لسة �كتابة يتو��

� ��يام�ااملداولة��� �خالل �الشع���البلدي، �مقر�املجلس �إلعالم�املواطن�ن��� �ال���ت���امل�ان�املخصص لثمانية

 .ا�عقاد�ا��لسة

  ال��ان . ب

للمجلس�الشع���البلدي�أن�ي�ون�من�ب�ن�أعضاءه���ان�دائمة�أو�مؤقتة�قصد�دراسة�القضايا�ال��� 

  :التالية��م�البلدية����املجاالت�

  .والر�اضية والثقافيةالشؤون��جتماعية��-    .والتعم��العمرانية��ال��يئة-             واملالية�قتصاد��-

  :وضعية�املنتخب�البلدي�القانونية�وتجديد�املجلس�الشع���البلدي . ج

�أن� - �و�مك��م �عضو���م �ممارسة �أثناء �يدفعو��ا �قد �ال�� �املصار�ف ��سديد �من �املنتخبون �ستفيد

  .د�كيفيات�تطبيق��ذه�املادة�عن�طر�ق�التنظيمتحدالتمثيل،��ستفيدوا�من�مصار�ف�

  املداوالت�نظام.  د

��ساوي�� �حالة �و�� �ا��اضر�ن �املمارس�ن �لألعضاء �املطلقة �باألغلبية �البلدي �املجلس �مداوالت تتخذ

�رئ�س� �و�ؤشره �يرقمھ ���ل ��� �الزم�� �ترتي��ا �حسب �املداوالت ����ل �الرئ�س، �صوت �ير�� ��صوات عدد

يوم�من�) 15(تنفد��عد�خمسة�عشرة،�و�أثر�ا��لسة�جميع�املنتخب�ن�البلدي�ن�ا��اضر�ن�املحكمة�و�وقع�علما

  .إيداع�ا�لدى�الوالية

  :ال�تنفد�املداوالت�ال���ت�ناول�املواضيع�التالية

  .امل��انيات�وا��سابات

 .أحداث�مصا���ومؤسسات�عمومية�بلدية

  .إال��عد�أن�يصادق�عل��ا�الوا��

  القانو�ي�البلدي�ووضعھ����عي�ن�رئ�س�املجلس�الشع .1

أيام�) 8(���مدة�ال�تتعدى�ثمانية��و�تم�التنص�بالبلدي،�ت�ش�ل�ال�يئة�التنفيذية�من�رئ�س�املجلس�الشع���

  .�ق��اع�عد��عالن�ع���نتائج�

    � �املادة �بأح�ام �عمال �البلدي �الشع�� �للمجلس ��نتخابية �للمدة �الرئ�س يختار�الرئ�س��1)69(�ع�ن

  :يأ�ياملجلس�الشع���البلدي�املصادقة�ع���اختيار�نائب�أو�عدة�نواب�ال�يتجاوز�عدد�م�ما�و�عرض�ع���

  :أو�عـدة�نواب�الـرئ�ـس�ي�ون�عـدد�ـم�آما�يأ�ي( 2(�ساعد�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�نائبان�

  مقاعد 9إ���7اثنان�بال�سبة�للمجالس�الشعبية�البلدية�املت�ونة�من�) 02( -

  .مقعدا 13إ���11للمجالس�الشعبية�البلدية�املت�ونة�من�ل�سبةثالثة�با) 03( -

  .مقعدا 15بال�سبة�للمجالس�الشعبية�البلدية�املت�ونة�من�) 04( -

  . مقعدا�23بال�سبة�للمجالس�الشعبية�البلدية�املت�ونة�من�) 05(-

  .مقعدا 33 املت�ونة�منللمجالس�الشعبية�البلدية��بال�سبة) 06( -

                                                 
  .،�يتعلق�بالبلدية2011يونيو�سنة��22املوافق�لــ��1432رجب�عام��20مؤرخ�����10-11من�قانون��69املادة�  1
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�املجل �رئ�س �يتفرغ ��نتخابية �مل�امھ �البلدي �الشع�� �رئ�سس �ونوابھ،��و�تقا��� �البلدي �الشع�� املجلس

  .واملندو�ون�ا��اصون��عو�ضا�مقابل�ممارسة�م�ام�م

  

  اختصاصات�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي .2

  ���مجال�تمثيل�البلدية . أ

  :يمثل�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�البلدية���

�و�حتفاالت �الرسمية �التظا�رات �البلدية���ل ��خ���باسم ��ذا �و�قوم �و�دار�ة �املدنية �ا��ياة �أعمال و�ل

وتحت�مراقبة�املجلس�بجميع��عمال�ا��اصة�باملحافظة�ع����موال�وا��قوق�ال���تت�ون�م��ا�ثروة�البلدية�

  :العد�ال�ا��صر�ع���س�يلوإدار��ا�وال���نذكر�م��ا�

  .ا�عة�تطور�مالية�البلدية�س���إيرادات�البلدية�و�ذن�باإلنفاق�ومت -

  .إبرام�عقود�اقتناء��مالك�وعقود�بيع�ا�وقبول�ال�بات�والوصايا�والصفقات�أو��يجارات -

  .إبرام�املناقصات�أو�املزايدات�ا��اصة�بأشغال�البلدية�ومراقبة�حسن�تنفيذ�ا -

  .حق�الشفعةاملحافظة�ع���ا��قوق�العقار�ة�واملنقولة�ال���تملك�ا�البلدية�بما����ذلك� -

�عد�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�م��انية�البلدية�و�تو���تنفيذ�ا��س�ر�رئ�س�املجلس�الشع���البلدي�

مصا���املجلس�الشع���البلدي��وعندما�تتعارضاملؤسسات�البلدية�وع���حسن�س���ا،�ع���وضع�املصا���و 

أمام�القضاء�أو����إبرام��لبلدية�سواءامع�مصا���البلدية��ع�ن�املجلس�الشع���البلدي�أحد�أعضائھ�لتمثيل�

  .عقود

  

  يخص�تمثيل�الدولة�فيما   . ب

�وصفة� �املدنية �ا��الة �ضابط �صفة �و�حمل �البلدية �مستوى �ع�� �الدولة �البلدي �الشع�� �رئ�س�املجلس يمثل

  .ضابط�الشرطة�القضائية

�املعمو  �والتنظيمات �إطار�القوان�ن ��� �يتخذ �أن �البلدي �الشع�� �املجلس �رئ�س �ع�� �جميع�يجب ���ا ل

  .�حتياطات�الضرور�ة،�وجميع�التداب���الوقائية�لضمان�سالمة����اص�و�موال�����ماكن�العمومية

�و�مكن� �البلدية، �الشرطة ��يئة �ع�� �باألمن �ا��اصة �صالحياتھ �ملمارسة �البلدي �الشع�� �املجلس �رئ�س �عتمد

  .قليميا�عند�ا��اجةللرئ�س�طلب�التدخل�لقوات�الشرطة�أو�الدرك�الوط���املختصة�إ

  

  يرئ�س�املجلس�الشع���البلد�قرارات.   ج�������

  :يصدر�الرئ�س����إطار�صالحياتھ�قرارات�م��ا��س��دف�ما�يأ�ي

  .�مر�باتخاذ�إجراءات�محلية�خاصة�باألشياء�ال���يخص�ا�القانون�ملراقبتھ�وسلطتھ�-

بيق�واطن�ن�باح��ام�ا�وكذا�إذا�اقتضت�ضرورة�تطإعادة��شر�القوان�ن�والتنظيمات�ا��اصة�باألمن�وتذك���امل�-

لشع���البلدي�إذا��علق�تفنيد�القرار�بالنظام�العام�يطلب�الوا���من�املجلس�امداولة�املجلس�الشع���البلدي،�

تتقيد�القرارات�املتضمنة�التنظيمات�العامة�إال��عد�ش�ر�من�تار�خ�إرسال�ا،�لكن��وال�يتم�عليق�تنفيذه�مؤقتا،�

    .���حالة��ست��ال�أن�ينفد�قرارات�البلدية�ح�ن�بإذن�من�الوا�� ئ�س�املجلس�الشع���البلدييمكن�لر 



  البلدية��مالية                                                                                                                                                  الثا�ي�الفصل�

  

68 
 

  مالية�البلدية�: املطلب�الثا�ي

البلدي�الذي�كرس�التوجھ�اللي��ا���وسياسة�اقتصاد�السوق�جاء�القانون���1989عد�صدور�دستور�

حلية�إ���م�ام�ا�التقليدية�واملتمثلة����خدمة�املرفق�ليكرس��ذا��تجاه�و�التا���تم�إرجاع�ا��ماعات�امل�90-08

  .العام

� �مالية �ا��ماعات��معت��ة،ومن�املعروف�أن�خدمة�املرفق�العام�تتطلب�وسائل �ع���ا��ميع�ان مما�ال�يخفى

  .املحلية��عا�ي�مشا�ل�مالية�حادة

�ت �ر�ن �يبقى �إداري ��ي�ل ��ل �بالنظر�إ�� �ا��ديدة �للصالحيات �الفع�� �التكر�س �املالية�إن وفر�املوارد

�يمكن� �الذي �با���م �إيرادات �وجود ��و�مدى �عامة �بصفة �املحلية ��دارة ��ع��ض �مش�ل �أ�م �ولعل ال�افية

�بمقت �ل�ا �املخولة �صالحيا��ا �ب�ل �الالزم �بالش�ل �تتكفل �أن �من �املحلية �ا��ماعات �القوان�ن، ��ذا���� وع��

�محلية �إدار�ة ��يا�ل �وجود �إ�� ��شارة �من �البد �من���ساس �العديد �عن �املركز�ة �السلطة �تخ�� �إ�� ترجع

من�غ���ا�إلدارة�الشؤون�املحلية�بحكم�معرف��ا��أك�� �ختصاصات�من�منطلق�أن�ال�يا�ل�املحلية����مؤ�لة�

  .للواقع�املعاش�وقر��ا�من�مصدر�القرار

�ما �و�ذا ��دار�ة �الالمركز�ة �سياسة �التنمو�ة �اس��اتيجي��ا �ا��زائر��� �اختارت �جميع��ولقد ��� يت��

املواثيق�والنصوص�فامليثاق�الوط���ألقى�ع���عاتق�البلديات�والواليات�مسؤولة�الفصل����القضايا�املتعلقة�

كما�انھ�ي�ب���لالمركز�ة��دار�ة����املشا�ل�ذات���مية�الوطنية،����ا�وع���السلطة�املركز�ة�مسؤولية�البث

�الصالحيا ��امل �والواليات �للبلديات �تخول �ال���أن �أو�ا���و�ة �املحلية �املص��ة �ذات �املشا�ل �للنظر��� ت

�واس�نادا�لقانون قتصادية�و�جتماعية�والثقافية،�و�جب�أن��ش�ل��ذه�الصالحيات�امليادين���حل�ا،بإم�ا��ا�

  :��البلدية�فان�الصالحيات�والوظائف�املسندة�للبلدية�

��إعداد�مخطط�ا�لتنموي�القص���واملتوسط�والطو�ل�ال��يئة�والتنمية�املحلية�فالبلدية����ال���تتو�. 1

كما��شارك�البلدية�����جراءات�املتعلقة��عمليات�ال��يئة�العمرانية��تنفيذه،وتصادق�عليھ�و�س�ر�ع����املدى،

�التنموي،وتبادر�ب�ل�عمل�أو�إجراء�من�شانھ�تطو�ر���شطة��قتصادية�ال���تتما����مع�طاق��ا�ومخطط�ا�

�تبادر�ا �مجال�كما ��� �السيما �ومساعد��ا �املحرومة ��جتماعية �بالفئات �التكفل �شانھ �من �إجراء �ب�ل لبلدي

 .ال��ة�والسكن�والشغل

�والتج����التعم�� . 2 ��ساسية � وال�يا�ل �وسائل �ب�ل �ت��ود �بان �مطالبة �����التعم��،فالبلدية وكما

��س�ر�ع�� �كما �استعمال�ا �وقواعد ��را��� �تخصيصات �باح��ام �عمليات��مطالبة �ملطابقة �الدائمة املواكبة

  :ع��كما��عمل�القوان�ن�والتنظيمات�املعمول���ا،�البناء�للشروط�املحددة����

 .ليةاو�ثار�نظرا�لقيم��ا�التار�خية�وا��م�الطبيعية،املحافظة�ع���املواقع�  -

 حماية�الطا�ع�ا��ما���واملعماري   -

�� �بأشغال �املتعلقة ��عمال �بإعداد �تقوم �بالشي�ات�كما �ا��اصة �و�ج�زة �القاعدية �ال�يا�ل �يئة

                    .التا�عة�ل�ا

�بإنجاز�مؤسسات�التعليم��سا���� :املدر����سا����وما�قبل��التعليم�. 3 �وصيان��ا،تختص�البلدية

 .وترقية�ا��دمة��جتماعية�و���يع�النقل�املدر���

  .عالج�وصيان��اتتكفل�البلدية�بإنجاز�مراكز���ية�وقاعات�ال -
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  .�يا�ل�و�ج�زة�امل�لفة�بالشب�بةتقدم�البلدية����حدود�إم�انيا��ا�املالية�صيانة�ال -

  .والثقافية �عمل�ع������يع�وتوسيع�القدرات�السياحية -

  .�شارك�البلدية����صيانة�املساجد�واملقابر�املوجودة����ترا��ا -

وط�ال��قية�العقار�ة�العمومية�وا��اصة�تختص�البلدية����مجال�السكن�ب�نظيم�ال�شاور�وخلق�شر � -

 .وت�شيط�ا

 .واملحيطحفظ�ال��ة�والنظافة� -

 :والسيماتتكفل�البلدية�بحفظ�ال��ة�واملحافظة�ع���النظافة�العمومية� -

  توز�ع�املياه�الصا��ة�للشرب -

  صرف�ومعا��ة�املياه�القذرة�والنفايات�الصلبة�ا��ضر�ة -

  �ستقبل�ا��م�ور نظافة��غذية�و�ماكن�واملؤسسات�ال��� -

  .و�عمل�ع���إ�شاء�املساحات�ا��ضراء�وصيان��ا�الب�ئة،م�افحة�التلوث�وحماية� -

�عد�عرض�أل�م�صالحيات�وم�ام�البلدية�وح���تتمكن��ذه��خ��ة�من�ممارسة��ذه�امل�ام�بمختلف�

ر�ق�ا�يتم�تحقيق�أنواع�ا�البد�من�تقديرات�مالية�تتمثل�بصفة�أساسية����بامل��انية��ذه�الوثيقة�ال���عن�ط

وانطالقا�من�شمولية�وأ�مية�دور�ا��ماعة�املحلية�فانھ�من�املنطقي�أن�ينعكس�،��ذه�امل�ام�ع���ارض�الواقع

والسؤال� .ع���املستوى�املا���بضرورة�رصد�املوارد�الالزمة�وال���ل�س�من�الس�ل�دائما�توف���ا�بما�فيھ�الكفاية

الوضعية�ا��الية�من�الناحية�املالية��عكس�أو�باألحرى�تمكن���ل�أن :�والذي�يمكن�طرحھ�����ذا�السياق�

� �دور�ا �املحلية �ا��ماعات �تلعب �ح�� �ا��يار�الالمركزي �تكر�س �املوارد�  التنموي؟من �ا��ماعة �ل�اتھ و�ل

  ا��يارات؟ال�افية�لتحقيق��ذه�

وكيف�ي�س��� ا��يارات؟ذه�أو�باألحرى��ل�أن��ذه�ا��ماعة�املحلية�ال��عا�ي�من�ال��ز�املا���عند�تحقيق�ا�ل�

� ��ذا �معا��ة �ال��� ال��ز؟ل�ا �معينة �لبلدية �التحليلية �الطر�قة �فضلنا �ال�ساؤل ��ذا �ع�� ��جابة �اجل ومن

  .جوانبھتقودنا�بال�شك�لإلملام�باملوضوع�من��ل�

  

  املبادئ�العامة�ال���تحكم�تحض����سي���امل��انية: املطلب�الثالث

  

و���بصدد�تحض���امل��انية�أن�تضع����اعتبار�ا�عدد�من�املبادئ�العامة�يتع�ن�ع���السلطة�التنفيذية�

  :��ال���تحكم�امل��انية�وال���صارت�من�البد��يات����علم�املالية�العامة�وتتمثل��ذه�املبادئ�

  السنو�ةمبدأ� .1

��ة�قدر�ا�يقصد��سنو�ة�امل��انية�أن�تقديرات�وتنفيذ�إليرادات�والنفقات�الواردة����امل��انية�تقدر����ف

وال�يمكن�أن�ت�ون�أقل�من�سنة�أو�أك���فإذا��انت�. د�سم���من�نفس�السنة31و��ت�������يناير سنة�من�أول�

تقديرات�الدولة�لنفقا��ا�ألك���من�سنة�فإن��ذه��خ��ة�ت�ون�أقل�من�سنة�فإن��ذه��خ��ة�ت�ون��عيدة�من�

  .�قتصاديالواقع�
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  مبدأ�الشمولية�واملوازنة .2

�النفقات�و�يرادات�و�ع���ب �أخذ �ع�� �العامة �امل��انية ��شتمل�تقديرات �يجب�أن �الشمولية�أنھ مبدأ

� �ال�يئات �طرف �من �املراقبة �عملية ��س�يل ��غرض �الصا�� �املبلغ ��شتمل �أ��ا �بمع�� �والبدالعامة أن��املعنية،

إن�فكرة�ة�ا��ماعات�املحلية،�ة�لس���م��انيت�ون��يرادات�والنفقات�متوازنة،�و�عت����ذا�املبدأ�أسا����بال�سب

� �بأنھ �الكالسيك �املفكر�ن �ع���منطق �العامة�للدولة�قائمة �امل��انية �تضطر�"توازن �امل��انية �توازن �احتالل عند

�ا�تالك�ا� �يجب �أنھ �مادام �القادمة �السنوات �نفقات �لز�ادة �تأ�ي �العامة �القروض �أن �حيث �لالف��اض، الدولة

�لالق��اضوملواج�ة�وضعية�مثل��ذه�تضطر�،�"ةامل��اني�����ت��يم�ال��ز�ودفع�الفوائد�ع��ا�مما�قد�يؤدي�إ�

من�جديد�مما�يجعل�ا�ر�ينة�ظا�رة�املديونية�وال���تجعل�بتعو�ض��سس�املالية�للدولة�و��ز�ا�عن�تأدية�

أخر��دائما�و���سياق�التفك���الكالسي�ي�ملا����ز�الدولة�عن��ق��اض�ست��أ�ألسلوب،�1وظائف�ا����املجتمع

  . يتمثل����البنك�املركزي�و�صدار�النقدي

  

  النفقاتمبدأ��سلسل� .3

من�أجل��س���مصا���البلدية�بصفة�جيدة�وتقديم�ا��دمات�لألفراد،�البد�ع���ا��ماعات�املحلية�أن�

قات�تأخذ��ع�ن��عتبار�مبدأ�ال�سلسل�����سي���النفقات،�فتقوم�بإنفاق��موال�الالزمة�لذلك�واملتمثلة����النف

  .العمومية�جبار�ة�و���نفقة�ملزمة�وغ���قابلة�للتخصيص�تنص�عل��ا�القوان�ن�لس���املصا���

  

�ال�� .4 �املداخيل ��� �املحلية �ا��ماعات �تصرف �وعدم ��يرادات �تخصص �عدم �يرخص�ا� مبدأ ال

�و�ع����ذا�املبدأ�أنھ�ال�يجب�أن�نخصص�إيراد�ذو�طبعة�معينة�لتغطية�نفقة�معينة�وإنما القانون 

�معينة� �بتخصيصات �املقيدة ��يرادات �باست�ناء �للنفقات �مخصصة �عل��ا �املحصل ��يرادات ل�ل

�مدرسية( �بناءات ���زن ��يرادات�) ا��......مكفوف�ن، ��ذه �مثال�تخصيص �البلدية �لرئ�س فال�يمكن

لنفقات�أخرى،�كما�ال�يجوز�لرئ�س�املجلس�الشع���البلدي�تخصيص�نفقات�ال��عود�بالفائدة�ع���

و�كذا�ال�بد�أن�ي�ون�الشغل�إال����حدود�ما�ينص�عليھ�القانون،� باالتفاقالبلدية،�و�التا���ف�و�ملزم�

� �ب�ن�لالشاغل �التوازن �إحداث �إ�� �تؤدي �حلول �عن �البحث ��� �البلدية �الشعبية �املجالس رؤساء

�التج����والسيما �الس���ونفقات �نفقات ��غطية �من �التمكن �و�التا�� �والنفقات، �محاولة���يرادات مع

  .النفقات�املحلية�ارتفاعالتقليل�من�

  

  امل��انياتأنواع�

�إضافيةونظرا�ل�ون��ذه�امل��انية�تت�ون�من�م��انية�أولية�وم��انية��واحدة،���ا��قيقة��ناك�م��انية�

  .يجب�علينا��عر�ف��ل�واحدة�م��ا

  �وليةامل��انية�

                                                 
1 Jean CATHELINEAU-"Finances Publiques Politique Budgétaire et Droit Financiere" L,G,D,J, Paris,1976,page11.  
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سنو�ة�املحققة،�ف�ل�سنة�مالية�تؤدي�إ���إعداد��عت���الوثيقة��ساسية�ل�ل�النفقات�و�يرادات�ال

فالب�سبة�مل��انية�البلدية�يجب�التصو�ب�ع���. تقديرات�مالية����ل�فيكشف�إجما����س���امل��انية��ولية

� �الشع�� �املجلس �قبل �من ��ولية ���امل��انية ��البلدي �املادة �عرفت �وقد �أكتو�ر، �دورة �قانون��150خالل من

الية،�و�تم��عديل�النفقات�املع���أنھ�تو���امل��انية��ولية�قبل�بدأ�السنة��1990أفر�ل�07البلدية�املؤرخ����

  . ت�خالل�السنة�املالية�تبعا�لنتائج�السنة�السابقة�عن�طر�ق�م��انية�إضافيةيراداو� 

أكتو�ر��من�السنة��سبق�سنة�تطبيق�ا،�وتنص��31كما�أن�التصو�ت�ع���امل��انية��ولية�ي�ون�قبل�

ع���أنھ��عد�امل��انية��ولية�قبل�بدء�السنة��1990أفر�ل��07املؤرخ�����09-90من�قانون�الوالية��142املادة�

السابقة�بواسطة�م��انية�إضافية�وتأخذ��عتمادات�املصوت�عل��ا�بصفة�منفردة����حالة�الضرورة،�و�صفة�

�امل �ع�� �التصو�ت �قبل �مسبقا �املفتوحة ��عتمادات �اسم �است�نائية �وإسم ��ضافية ال��خيصات�"��انية

�وال��نة�" ا��اصة �للبلدية �العام ��م�ن �بمساعدة �البلدي �الشع�� �املجلس �رئ�س �امل��انية �ع�� �التصو�ت �عد

الشع���البلدي�للمناقشة�والتصو�ت،��ع���املجلساملالية،�و�عد�وضع�ا����صيغ��ا�ال��ائية�التحض��ية��عرض�

  .ي�ع���امل��انية�يجب�أن�ت�ون�متوازنةول�ي�يصوت�املجلس�الشع���البلد

يتم��عديل��ل��يرادات�والنفقات�خالل�السنة�املالية��املالية،توضع�امل��انية��ولية�قبل�بدء�السنة�

  .إضافيةتبعا�لنتائج�السنة�السابقة�عن�طر�ق�م��انية�

  .كذلك�يمكن�أن�تطرأ�أحيانا��عد�املصادقة�عل��ا�عدة�أوامر��عديلية�م��ا

� �وامل��انية�فتح ��ولية �امل��انية �ب�ن �أي ��ولية �امل��انية �ع�� �املصادقة ��عد �وتأ�ي �مالية اعتمادات

 .�ضافية�و�تم��سو���ا����امل��انية��ضافية

���� ��سو���ا �و�تم ��ضافية �امل��انية �ع�� �املصادقة ��عد �تأ�ي �وال�� �خاصة �رخص �أو �مالية �اعتمادات فتح

 .ا��ساب��داري 

  �حصائية�تتضمن��املعلومات . أ

  وقباضة�الضرائب�ا��اصة�بالبلدية�–�عر�ف�البلدية��–�عر�ف�الوالية�

  عدد�أعضاء�املجلس�الشع���البلدي

� �معينة �سنة �لتعداد �طبقا �البلدية �الس�ان ��ـعدد �تتعلق �إحصائية �أخرى �التعليم��–ومعلومات �تالميذ عدد

  �1بتدا�ي

  ا��دول�العام�للموازنة� . ب

ضمن�جدول�يحتوي�ع���الن�يجة�العامة�لقس���ال�سي���والتج����من�نفقات�وما�يقابل�ا�من�املوازنة�العامة�تت

��إيرادات، ��يرادات ��� �امل�ساوي �معينة��والنفقات،واملجموع �لسنة �البلدي �الشع�� �املجلس �قبل �من واملحدد

� �يصبح �ح�� �الوصية �السلطة �طرف �من �عليھ �و�صادق �املجلس �أعضاء �قبل �من �يم��� �ا��دول ملزم��ذا

  :التا���و�ع���الش�ل��–التطبيق�

  

  

                                                 
 .03وزارة�املالية�ص��للبلديات،ملتعلقة�بالعمليات�املالية�ا�1التعليمة�س�� 1
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........  :بلدية               امل��انية��ولية������������������������������������������������

  ..........والية�

  .......قباضة�بلدية�����          ......                                           السنة�املالية�

  .....عدد�أعضاء�املجلس�الشع���البلدي���������������������������������������������                  

  رئ�سا...................... السيد�������������������������������������������������������������������

 معلومات�إحصائية نقل�فيما�ب�ن�املواد املواد ت�يان

�يجو    �البلدي �لقانون �املجلس�طبقا �لرئ�س ز

�خاص� �ترخيص �و�دون �صالحياتھ �نطاق و��

�الواحد� �الباب �مواد �ب�ن �نقال�فيما �يجري أن

  :عداما�

 �ل�املواد�املزودة�بأموال�خاصة

�العمومي� �للتج��� �الفر�� �القسم �مواد �ل

 و�س�ثمار��قتصادي

 مواد�قسم�ال�سي���املذ�ورة�جانبا

  :الس�ان

  

  ..................�عداد

  ان�البلديةعدد�س�

  الس�ان�ا��اضعون�للضرائب

  

  :التعليم

  

  عدد��طفال����سن�التعليم

 عدد�أطفال�التعليم��بتدا�ي�من�الطور��ول 

  )II-1(  رقم�ا��دول�العام�للموازنة

  

   �ضافيةامل��انية�

والنفقات�ال���والتغي��ات�����يرادات���داري ال��ا�ترحيل�بوا���ا��ساب��مضافا�ولية��و���امل��انية

  :تتضمن أل��ا ترحيليھ �ضافيةيرا�ا�املجلس�ضرور�ة�للسنة�املعينة�و�التا����عت���امل��انية�

 تبقية�للسنة�املنصرمةترحيالت�النفقات�امل�ل� -

 �ل�ترحيالت�النفقات�املتبقية�للسنة�املنصرمة -

 ترحيل��ل��رصدة�سواء��انت�دائنة�او�مدينة -

� �ز��ألنھو�عت���معدلة ��ولية�يمكن �امل��انية ��� �عل��ا �واملصادقة �امل��لة �النفقات �او�تخفيض ادة

  .املتعلقة�بالتنمية�املعنية

� �فإن �السنة، �من ��و�� ��ش�ر �تم��� ���حتياجاتعندما �بوضوح، �يؤدي��ال���ءست��ر الذي

ية��ولية�أو�النقصان�با��ماعات�املحلية�إ���املصادقة�ع���امل��انية��ضافية،�فاملقصود���ا��و�ت��يح�امل��ان

����ل�من��يرادات�والنفقات،�و�عد�كأخر�أجل����ش�ر�جوان�من�السنة�ال���ستطبق�ف��ا،�والتصو�ت�عل��ا�

 .جوان�من�السنة�ال����سبق�ف��ا15من�قبل�السلطة�الوصية�ي�ون�قبل�

نجاز�ول�ا�ثالث�م�ام�و�عرف�أيضا�بأ��ا�م��انية��عديلية�للم��انية��ولية�وتحتوي�ع���أرصدة�و�وا���� 

��:  
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�من���رتباط �أو�فائض ��عد �تتم �لم �عمليات �ا��ار�ة �املالية �للسنة �ت��ك �ال�� �السابقة �املالية �للسنة بال�سبة

 .العتاد�وكدا�برمجةامل��انية��ولية�للسنة�ا��ار�ة�ضبط�املالية،�املواد�أو���زا����

 

   �ضافيةامل��انية��إطار وصف�

من�نفس�عدد�وش�ل�الصفحات�للم��انية��ولية�ال���سبق�وصف�ا���انھ��ضافية� ت�ش�ل�امل��انية�

ع���امل��انية��و�تم�التصو�ت�عمودين��ول�للز�ادة�والثا�ي�للنقصان�و�ذا�قصد�التعديل�وال��حيل�يضاف�ال��ا

���ضافية �التو �15قبل �اساس �ع�� �الزامية �و�صفة �خالل�ا �املطبقة �السنة �قبليوليو�من �من املجلس��ازن

� ��وإذاالشع���البلدي، �ع���امل��انية��ضافية ��عد�املصادقة �نفقات��عديلية ��ناك �طر�ق��فإ��ا�انت �عن تتم

  .مداولة�يجرى�من�خالل�ا��ذا�التعديل�و�تم��سو���ا����ا��ساب��داري 

� �للم��انية �امتداد ��� ��ضافية �امل��انية �ان ��� �وامل��ولية،وا��الصة �تحض���ا �فان صادقة�ولذلك

عل��ا�يتم�كما�يتم�ع���امل��انية��ولية�وخاضعة�لنفس�الشروط�و�مكن�ان�يضاف�ا���امل��انية��ضافية�ما�

  :ي��

  

 :�يراداتفيما�يخص�

 .بال�سبة�للسنة�املالية�املتأخرةبوا���التحصيل� -

 .�ضافية�و��تظر��سو���ا����امل��انية�فتح�ا�بمداوالت���يل��ل��عتمادات�املالية�ال���تم� -

 .ترحيالت�السنة�املن��ية�الناتجة�عن�حذف�او�تخفيض��عض��عتمادات -

�ل�التعديالت�ال���ستقع�ع����عض��يرادات�سواء�بالز�ادة�او�بالنقصان�فمثال�اعانة�التوز�ع�بال�ساوي�

ملعنية�اعتمادا�ال���تمنح��ل�سنة�من�الصندوق�املش��ك�ل��ماعات�املحلية�وال������ل����امل��انية��ولية�ا

من�املبلغ��عد�ذلك����امل��انية��ضافية�لنفس�السنة��عد��التأكدع���تقديرات�السنة�السابقة�ل�ا�وتتم�عملية�

 .اشعار�من�طرف�الوزارة

 :النفقاتفيما�يخص�

 .بوا����نجاز�للنفقات�السنة�املن��ية

�انت��نجازات�����إذاحالة�ما�و�ذا�����السابقة،���يل�ال��ز�الذي�ظ�ر�با��ساب��داري�للسنة�

��عتمد� �ال�� �نفقات�و�تحقق��ذ����البلديات�الفق��ة �فائض �عنھ �ي�تج �مما النفقات�تفوق�انجازات��يرادات

 .ع���اعانات�الدولة

وتم�اعتماد�ا���ولية،�عتمادات�ال���لم�تدخل����امل��انية��ولية�ولم�تظ�ر�ضرور�ا����عد�اعداد�امل��انية�

�واخ��ا�فان��ذه�امل��انية�ت�ت���بحوصلة�عامة�تب�ن�الوضعية���امل��انية��ضافية،���سو���اوالت����انتظار�بمدا

ذا��ان���ا���ز�ما���تقدم�ملف�ا���وزارة�الداخلية�تحت�اشراف�مصا���املالية��ل����عاجزة�ام�متوازنة،�فإ

�النفقات�الغ��� �طلب�املنحة�الدراسية��ضرور�ة،الوالية��ذه��خ��ة�تقوم�بحذف�جميع �الوزارة�ملف وتدرس

اما�اذا��ان�ال��ز�ناتجا�عن�: يتم�تحديد�اعانة�يتم�عن�طر�ق�ا�امتصاص�ال��ز�او�جزء�منھ�،�معمقة�ومنھ
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�أ �التنفيذ �عملية ��� �محاس�ية �����فإ��اخطاء �ال��ز�امل��ل �لالمتصاص �والقانونية �املناسبة �النصائح تقدم

  1"ةم��اني��ا����السنوات�املقبل

حسب��التعديالتن�ا��االت�ال���يمكن�ان��غ���ف��ا�امل��انية��ولية�او��ضافية�حيث�يمكن�ان�تحدث��ذه�إ

  :�ت�ت�نا��الت�ن�

  .عن�طر�ق�الرخص�ا��اصة�و�ذا��عد�املصادقة�ع���امل��انية��ضافية�و��سو���ا����ا��ساب��داري  -

  .طھ�توفر�ايراد�ما���مقابل�لذلكيمكن�احداث�نفقة�جديدة��عد�املصادقة�ولكن�شر� -

  .)�ضافيةامل��انية���داري،ا��ساب���ولية،امل��انية�(السالف�الذكر��للوثائقو�مكن�ت��يص�الف��ة�الزمنية�

  

  )II - 2 (رقم�ا��دول 

  

د�سم���

1998  

  2000 امل��انية��ضافية  2000امل��انية��ولية�  1999امل��انية�ضافية�  1999امل��انية��ولية�

  جانفي  

  فيفري 

  مارس

  ماي        أفر�ل

  جوان          

�س�تم���� �اوت جو�لية

  د�سم��     نوفم��� أكتو�ر�

  جانفي

  فيفري 

  مارس

  ماي فر�ل��أ

  جوان       

أكتو�ر������س�تم��� اوت� جو�لية�

  د�سم��    نوفم���

  2000امل��انية��ضافية�      1999امل��انية��ضافية�      

  

��ا��ساب ��1998داري � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ��داري ����������������������������������������1999ا��ساب

  2000ا��ساب��داري�

�أ �لسنة ��ضافية �امل��انية �ان ��1999ي �لسنة ��داري �ا��ساب �ارصدة �ال��ا ��ل��1998ترحل والتا��

  .ساب��داري�للسنة�ال���قبل�ام��انية�اضافية�لسنة�ت�ون�مرفقة�با��

  

   �جراءات�املالية :الثا�يملبحث�ا

� �و�ستقالل �املعنو�ة �بال��صية �املحلية �تتمتع�ا��ماعات �ا��زائري وع����املا��،���التنظيم��داري

عات�أن��ذه�ا��ما�الدولة�إال السلطات�املحلية�أعداد�وتنفيذ�م��اني��ا�السنو�ة�ال���تختلف�تماما�عن�م��انية�

�النفقات� ��عض �إلدراج �ا���ومية �التوج��ات ��ل �م��اني��ا �إعداد ��عتبار�عند ��ع�ن �تأخذ �أن �يحب املحلية

  .الضرور�ة�ال���ترا�ا�تتما����وا��طة�التنمو�ة�الشاملة�للبالد

�وتلبية�حاجات� و���إطار��ختصاصات�املخولة�لبلدية�تقوم��ذه��خ��ة�ب�سي���مصا���ا�الضرور�ة

فانھ�ال�يمكن��عتماد�ع����املصا��،انطالقا�من��شعب�العمليات�املالية�ال���ت�تج�عن��سي����ذه�و �س�ا��ا،

� ��ذا �م�سطة�و�� �و�صفة ���ل�أدى ��� �رسمية��سمح��الشأن���يل��يرادات�والنفقات �وضع�وثيقة تقرر

                                                 
  .الفقرة�الثانية�من�القانون�البلدي�مرجع�سابق�156املادة�� 1
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�املصادر� �مختلف �من ��موال �تحصيل �عمليات �حسببتحديد �و�وإنفاق�ا �ومفصل �دقيق �زمنية�برنامج �مد ��

  .محددة�و�ذه�الوثيقة��س���امل��انية

  

  :امل��انية�عر�ف�

�معينة� �لدورة �إعداد�ا �يتم �العمومية �والنفقات �لإليرادات �تقدير�ة �محاس�ية �وثيقة ��� امل��انية

م��انية�البلدية����جدول�التقديرات�ا��اصة�بإيرادا��ا�ق�عل��ا�من�طرف�السلطة�ال�شر�عية�حيث��عت���مصاد

  .�1ا�السنو�ة�و�ش�ل�كذلك�أمر�باإلذن�و�دارة�تمكن�من�حسن�س���املصا���العموميةونفقا�

  نظرة�توقيعية�مستقبلية�امل��انية .1

س�نفقھ�أو�ما�ستحصلھ�من�مبالغ�خالل��–�عت���امل��انية���ال�يتضمن�توقعات�السلطة�التنفيذية�   

توي�من�نفقات�وإيرادات�واملبالغ�املرصودة�مدة�زمنية�محددة�تقدر�عادة�سنة�واحدة�و�عكس�امل��انية�بما�تح

  .ل�ل�م��ما،�برنامج�عمل�ا���ومة����الف��ة�املستقبلية�ع���الصعيد�السيا���،��قتصادي�و�جتماع

  املختصةتتطلب��فراد�أو�ال��خيص�من�السلطة��امل��انية .2

لنفقات�و�يرادات��تختص�السلطة�ال�شر�عية�باعتماد�امل��انية�أي�باملوافقة�ع���توقعات�ا���ومة

�السلطة� �قبل �من �ترخيص�ا �تم �إذا �إال �امل��انية �ب�نفيذ �تقوم �أن �ا���ومة ��ستطيع �فال �مقبلة �سنة عن

ال�شر�عية�و���حدود��ذه�الرخصة،�وقد�مر�حق�السلطة�ال�شر�عية�و���حدود��ذه�الرخصة،�وقد�مر�حق�

�لة�ح���أصبح�من�املبادئ�الدستور�ة��ساسية�و�ال��خيص�للم��انية�بمس��ة�طو    السلطة�ال�شر�عية����إقرار�

�إذ� �ال�شر�عية، �السلطة ���ا �تتمتع �ال�� �ا��قوق �أقوى �من �ا��ق �و�عت����ذا �املعاصرة، �السياسية ��نظمة ��

بواسطتھ��ستطيع��ذه��خ��ة�مراقبة�أعمال�ا���ومة����جميع�املجاالت�بل�و�ستطيع�السلطة�ال�شر�عية����

قاط�ا���ومة�عن�طر�ق�نقص�املوافقة�ع���امل��انية�املقدمة�م��ا�مما�يؤدي������اية�الدول�الديمقراطية�إس

  .املطاف�إ���إجبار��ذه��خ��ة�ع����ستقالة،�أو�إ���حل�السلطة�ال�شر�عية�ذا��ا�

�اتخاذ� �عند �ولك��ا ���ا، �نفس�ا �التنفيذية �السلطة �تل��م �معنية �وإجراءات �بمراحل �امل��انية يمر�إعداد

�ا� �بصدد��ذه �و�� �التقليدي �العامة �املالية �ع�� �يقرر�ا �ال�� �والقواعد �املبادئ �من �مجموعة �ترا�� �طوات

�ال���تمكن�تحض���امل��انية�ثم�إ���إجراءات�تحض��� إعداد��ذه�امل��انية�وعليھ�سوف�تتطرق�للمبادئ�العامة

  .وإعداد�ا

و�قصد�ب�نفيذ�امل��انية�العامة�إنفاق�ذلك�دخول�ا����مرحلة�التنفيذ��ي�بعامل��انية��عد�املصادقة�ع���

املبالغ�وتحصيل��يرادات�ال���أدرجت�ف��ا��عد�اعتماد�ا�من�طرف�السلطة�ال�شر�عية،�و�تو���سلطة�تنفيذ�

  .امل��انية�السلطة�التنفيذية

  

  تنفيذ�عملية�النفقات��:�ول املطلب�

�ال��ع �امل��انية ��� �املقررة �العامة �النفقات �عملية �تنفيذ �العتماد�كيفية �ال�شر�عية �السلطة �إجازة ��

��وجھ� �ع�� �املبالغ ��ذه �حدود ��� �العام �بإنفاق �ا���ومة �ال��ام �العامة �بامل��انية �الواردة �العامة النفقات

                                                 
 .متضمن�قانون�البلدية�17/04/1990املؤرخ�����08-90من�القانون��111انظر�املادة�� 1
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والتقسيمات�املعتمدة�من�أجل�ا�وعدم�تجاوز�ا�ل�ذه��رصدة�املخصصة،�و�مكن�ل���ومة�عدم�إنفاق��ذه�

�لم �ما �م��ا �أو�جزء ��ل�ا �من��يرادات��املبالغ �مجموعة ��ذا��طار�نجد �و�� �تدعو�إ���ذلك ��ناك�حاجة تكن

وال���تتمثل����مجموعة�من�ا��طوات�تمر���ا�عملية�النفقات،�حيث��س��دف��ذه�ا��طوات�ا��فاظ�ع���

� �ا��طوات �وتبدأ��ذه �امل��انية �ع���تنفيذ �رقابة �يوضع �استخدام�ا�وذلك �إساءة��� �أية �–أموال�الدولة�ومنع

  .األمر�بدفع�ا�وأخ��ا�صرف�مبلغ�اثم�تحديد�ا�ف�-الرتباط�بالنفقةبا

  

  بالنفقة �رتباط .1

�بتحصيل� �عمومية ��يئة �وتل��م �تتع�د �بموجبھ �حيث �بالنفقة �باالرتباط �املتعلقة ��و�� �ا��طوة ففي

  .ا��... عبء�مع�ن�تصبح�بموجبھ�الدولة�مدنية�للغ���كإبرام�صفقة�أو��عي�ن�موظف

وتمنح�صالحية�التع�د�لألمر�بالصرف�امل�لف�ب�سي���الفصل�الذي�يحتوي�ع����عتمادات�ا��اصة�

  .بذلك��عد�تأش����ل��ام�من�طرف�املراقب�املا�������عض�ا��االت

  التصفية .2

�خالل� �من �الدولة �ع�� �عبؤه �يقع �الدين �حقيقة �من �والتأكد �بدقة �املبلغ �تحديد �إ�� �التصفية �عملية ��دف

عمل�املنجز،�كما�يتطلب��ذا�القرار�أيضا�التأكد�من�أنھ�لم��سبق�الدفع�من�قبل�وأن�الدائن�ل�س�تطابق�ال

  .مدينا�للدولة�����ء�ح���يمكن�إجراء�مقاصة�ب�ن�الدين�ن

  بالصرف �مر .3

���ا��دارة� �النفقة�ال���ارتبطت �بدفع�مبلغ �أمرا �يتضمن �املختصة �ال�يأة و�و�القرار�الذي�يصدر�عن

ديد�ا�وغالبا�ما�يصدر��ذا��مر����وقت�واحد�مع�القرار�الصادر�بتحديد�النفقة�أي��مر�و�و�وال���سبق�تح

�املبلغ� �دفع �أجل �من �املحاسب �إ�� ��مر�بالصرف �من �أمر�موجھ �ش�ل �ع�� �املحدد �املبلغ �دفع �طلب بمثابة

  .املستحق

  الدفع .4

� �الدولة �دائن �أي �فيھ �ا��ق �صاحب �إ�� �للمبلغ �الفع�� �الصرف �بھ �املحاس�ية،�و�قصد �املرحلة و��

يراقب�بصدد�ا�املحاسب�العمليات��دار�ة�السابقة�ليتأكد�من�توفر��عتمادات�املالية�ال�افية�وسالمة�إدراج�

�عد�ذلك�يحرر�) طر�ق�التأش��ات�ا��اصة�عن(النفقة����الفصل�املع���وكذلك�إنجاز�العمل�املقصود�بالدفع�

�أو�����املحاسب�حوالة�الدفع�ليص�ب�املبلغ��� �حوالة�بر�دية �أو�بواسطة �ا��اري �أو�ال��يدي �البن�ي ا��ساب

  ).لفائدة�املع���أو (ش�ل�مبلغ�نقدي�لصاحب�ا��ق�

  

  كيفية�تنفيذ�عمليات��يرادات����امل��انية�العامة�:الثا�ي املطلب

  

  �يراداتتنفيذ�عمليات��كيفية . أ

�لالعتما �ال�شر�عية �السلطة �إلجازة �القانونية �القيمة �فيما�تختلف �قيم��ا �عن �م��انية ��� �الواردة دات

يتعلق�بإجازة�النفقات،�فب�نما��ع���إجاز��ا�للنفقات�ال��خيص�ل���ومة�باإلنفاق����حدود�مبالغ��عتمادات�

بتحصيل��افة�) و�يئا��ا�العامة�بمرافق��ا(املحدودة،�فإن�إجاز��ا�لإليرادات�ت�����ال��اما�ع���عاتق�ا���ومة�
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ة����امل��انية�بحيث��ذه�ال�تملك�عدم�تحصيل�جزء�م��ا�وإال�ت�ون�قد�ارتكبت�خطأ�تحاسب��يرادات�الوارد

  .عليھ�أمام�ممث���الشعب

�املختلفة� �القوان�ن �م�شأة �والرسوم �الضرائب �لإليرادات �ا���ومة �لتحصيل �القانو�ي ��ساس �أن �املعلوم ومن

�الدولة، ��عقد�ا �ال�� �القروض �مبلغ �وكذلك �الدولة، ��� �الوزارات��السار�ة �بتحصيل�ا �فتقوم �الرسوم أما

واملصا���املختلفة�ال���تؤدي�ا��دمات�ال����ستحق�ع��ا��ذه�الرسوم�وتقوم�بتور�د�ا�ع���ا��ز�نة�العامة�

  .للدولة

  

  �يرادات�دارة����جباية��مسؤولية . ب

�ا �عالقة �و�ا��صوص ��يرادات �جباية �مش�لة ��� ��دارة �تواجھ �ال�� ��و�� �مشا�ل �من مل�لف�ن�إن

والرسوم���الضرائب(باإلدارة�املعنية�بتحقيق��يرادات�من�املصدر�وذلك�ألن��ل�مصدر�من�مصادر��يرادات�

�املقدمة �ا��دمات �متخصصة،��)ا��... وأجور �إدارة �إ�� ���ا �ا��اصة �القوان�ن �تنفيذ �بمسؤولية ��ع�د �ما غالبا

متا�عة�العملية�وما�ي��تب�ع���ذلك�من�مسئولي��ا�تتحمل��ذه��خ��ة�مسؤولية�تنفيذ�القانون�والتعليمات،�و 

�تحصيل�ا� �ومتا�عة �م�لف ��ل �بذمة �املتحققة �ا��ز�نة �حقوق �وتث�ت �بتلك �ا��اصة �ال���يالت �مسك ��

  .وإرسال�ا�إ���ا��ز�نة�العامة

  

ملسؤولية�ا��ز�نة����التنظيم�املحاس���وا��باية�املتمثلة��الصيغة�املطلقةو�نا�ت��ز�ظا�رة�خروج�عن�

��1:  

�إ��� �واحدة �دفعة �املبالغ �إجما�� �إرسال �تم �وجبايتھ ��يرادات �بتحقيق �املتخصصة �الفرعية �الوحدة قيام

 .)ا��... ا��ز�نة�العامة����مواعيد�دور�ة�معينة�من���اية�اليوم�و��اية��سبوع�

 .مسؤولية�الوحدة�الفرعية�املتخصصة�بتحقيق��يراد�بمسك���الت�محاسبة�خاصة -

�الوحد - �ال��يح�قيام �التبو�ب �من �يمك��ا �لإليرادات �محاس�� �تحليل �بإجراء �املتخصصة �املحاس�ية ة

�ا��ز�نة� �ستعتمد �حيث �النقد، �إيداع �مس�ند �تنظم �عندما �العامة �ا��ز�نة �من �تودع�ا �ال�� للمبالغ

 .العامة�ع����ذا�املس�ند�������يل�املبالغ�املسلمة�إل��ا����حسا��ا�ال��يح

ث�ت�من�سالمة�العمليات�ال���ت�شا�ب�ن�الوحدة�وا��ز�نة�ما��ان�م��ا�ما�يتعلق�توف���املعلومات،�والت -

 ).النقد�ب�ن�الوحدة�وا��ز�نة�حركة(بالتحقيق�من���ة�عمليات�القبض�والدفع�

 .وضع�نظام�رقابة�داخلية�ت�ناسب�وطبيعة�أعمال�الوحدة�وعالق��ا�با��ز�نة�العامة -

املتا�عة�لدى�السلطة�املالية�العليا�عن�س���التدفقات�املالية�بيانات��إن�توافر و����خ���يمكن�القول�

�وح��� �املتا�عة�الش�ر�ة �خالل�بيانات �من �منتظمة �ل��ز�نة�العامة�لصورة �النقدية �املوجودات للدولة�وحركة

ر�ما�اليومية�إن�أمكن�إضافة�إ���التحليالت�املالية�عن�طر�ق�املقارنة�للف��ات�الزمنية�املاضية،�و�خذ�باالعتبا

يرادات�تم�تحديده�بامل��انية�العامة�ومال�ا�من�ال��امات�دفع�ومعرف��ا�بمعدل�الدخل�الش�ري�من�الضرائب�و� 

� �النفطية، ��العوائد ��مثل��خرى �ا��اصة�باالستخدام �القرارات �ل��ذه�العناصر�توفر�لإلدارة�املالية�اتخاذ

                                                 
  .308ص��او��،طبعة��،1998ا��امعة�املفتوحة�سنة����ومية،ا�املحاسبة��العامة،محاسبة�وادارة��موال��الصا�غ،حنا�رزو���.د� 1
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�أو�اف��ا �اس�ثمار�الفائض �أساس �ع�� �املتوفرة ����لألموال �و�ذا �ممكنة �ألقصر�مدة �ممكن �مبلغ �أجل �من ض

  .حالة�توقع���ز�نقدي�لدى�ا��ز�نة�العامة

  

  املحاسبة�العمومية�:الثالثاملطلب�

وتحكم�كيفية�تنفيذ�ومراقبة��تت�ب�نيقصد�باملحاسبة�العمومية��ل�القواعد�و�ح�ام�القانونية�ال���

�وا �بالدولة �ا��اصة �والعمليات �وا��سابات �ومجلس�امل��انيات �الوط�� �الشع�� �واملجلس �الدستوري ملجلس

�كما� ��داري �الطا�ع �ذات �العمومية �واملؤسسات �املحلية �ل��ماعات �وامل��انيات �امل��قة �وامل��انيات ا��سابات

�من� ��ل �امل��انية �ب�نفيذ �و�قصد �ومسؤوليا��م �العمومي�ن �واملحاسب�ن �بالصرف ��مر�ن �ال��امات �أيضا تب�ن

ل�من�تنفيذ�النفقات�وتحصيل��يرادات،�كما�تب�ن�املحاسبة�كذلك�كيفية�مسك�ا��سابات�تنفيذ�امل��انية��

  1.سواء�بال�سبة�لألمر�ن�بالصرف�أو�ا��اسب�ن�العمومي�ن

  

  �عوان�امل�لفون�بالتنفيذ: أوال

  :منيضطلع�ب�نفيذ�عمليات�امل��انية��ل�

  

  بالصرف �مرون .1

فيذ�عمليات�تتعلق�بأموال�الدولة�ومؤسسا��ا�وجماعا��ا�مر�بالصرف��و��ل���ص�يؤ�ل�قانونيا�لتن� 

قات،�وقد�ي�ون��مر�بالصرف�معنيا�مثل�الوا���االعمومية�سواء��انت��ذه�العمليات�تتعلق�باإليرادات�أو��نف

أو�املدير�العام����إدارة�عمومية�كما�يمكن�أن�ي�ون�منتخبا�كرئ�س�املجلس�الشع���البلدي،�كما�يمكن�أن�

ي�ون��مر�ن�بالصرف�ابتدائي�ن�أو�أساسي�ن�وأمر�ن�بالصرف�بالصرف�رئ�س�أو�أمر�بالصرف�ثانوي،�ر�ي�ون�أم

  .2ثانو��ن

  

  الرئ�س�نبالصرف���مرون .2

  :�م�مرون�بالصرف�الرئ�سي�ن�

  .املسؤولون�امل�لفون�بال�سي���املا���للمجلس�الدستوري�واملجلس�الشع���الوط���ومجلس�املحاسبة -

 .ة�عندما�يتصرفون���ساب�الواليةالوال ،�الوزراء -

 .رؤساء�املجالس�الشعبية�البلدية�عندما�يتصرفون���ساب�البلدية -

 .املسؤولون�املعينون�قانونا�ع���املؤسسات�العمومية�ذات�الطا�ع��داري  -

املسؤولون�املعينون�لوظائف�ل�ا�من�الصالحيات�تنفيذ�عمليات��ل��ام�والتصفية�و�مر�بالصرف���� -

 .نجاز��يرادات�والنفقاتإطار�إ

  

 

                                                 
  .املتعلق�باملحاسبة�العمومية�1990غشت��15املؤرخ�����21-90من�القانون��2-1املواد�� 1
  .من�القانون�السابق�25املادة�� 2
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  الثانو��نبالصرف���مرون .3

�و�نجزون� �غ���املمركزة �املصا�� �رؤساء �بصف��م �امل�مة ��ذه �يباشرون �الثانو��ن �بالصرف �مرون

�الوز�ر��مر� �من �و�تفو�ض �فيھ �املعنيون ��طار��قلي�� �و�� �اختصاص�م �مجال �حدود ��� �امل��انية عمليات

يع��مرون�بالصرف�الرئ�سي�ن�تفو�ض�سلطا��م�واستخالف�م����حالة�غيا��م�أو��ستط�،�1بالصرف�الرئ����

حصول�أي�ما�ع،�وذلك�بموجب�عقد��عي�ن�يحرر�قانونا�و�بلغ�للمحاسب�العمومي�املع�ن،�كما�يمكن�كذلك�

�حدود� ��� �وذلك �مباشرة، �سلط��م �تحت �العامل�ن �املرسم�ن �للموظف�ن �التوقيع �تفو�ض �بالصرف لألمر�ن

يات�املخولة�ل�م�قانونا�ودائما�تحت�مسئولي��م�ال������مزدوجة�مدينة�وجزائية،�فضال�عن�املسؤولية�الصالح

�أما� �السياسة �للمسؤولية �بال�سبة �البلدية �الشعبية �املجالس �ورؤساء �والوالة �للوزراء، �والسياسة التأدي�ية

  .��2ماملسؤولية�املدنية�ف�سرى�ع����مر�ن�بالصرف�الثانو��ن����مواج�ة�رؤسا

  

  العمومي�ن املحاسبون : ثانيا

� ��ع�ن ���ص ��ل �عموميا �قانونية�عت���محاسبا �النفقات��بصفة �ودفع ��يرادات �بتحصيل للقيام

� �السندات �حراسة �وضمان �والقيمالعمومية، �تداول��و�موال �وكذلك �وحفظ�ا ���ا �امل�لف �واملوارد أو��شياء

 3.واملواد�مع�القيام�بمسك�محاسبة���ركة�املوجودات�واملمتل�ات�والعائدات�والسندات�والقيم�موال�

� �باملالية �الوز�ر�امل�لف �طرف �من �العمومي �املحاسب �أو��عتمد �عليھ�ع�ن �الرئاسية،��و�مارس سلطتھ

  ).مر�بالصرف�الذي�يتصرف����إطار�مجال�املالئمةلتحصيل�أو�الدفع�خالفا�لأل ليراقب�املحاسب�مشروعھ�

  :ي��قبولھ�دفع�نفقة�ما�إن�يتحقق�مما�ل�ذا�يتع�ن�ع���املحاسب�قبل�

  :و��مطابقة�العملية�مع�القوان�ن�و�نظمة�املعمول���ا� -

  .صفة��مر�بالصرف�أو�املفوض�لھ -

 .شرعية�عمليات�تصفية�النفقات -

 .توفر��عتمادات�املالية -

 إن�الديون�لم��سقط�آجال�ا�أو�أ��ا�محل�معارضة -

املعروف�لديھ�ب�سليمھ����ة�من�مرسوم�أو�قرار��عي�نھ��أي(��ة�توقيع��مر�بالصرف�املعتمد�لديھ� -

 ).إضافة�إ���نماذج�إمضائھ

 .��ة�ا��صم�أي�تناسب�النفقة�مع�نوع��عتماد�املخصص�ل�ا�أي�مع�املادة�والفصل -

 .��ة�الدين�أي�ت��ير�ا��دمة�املنجزة،���ة�التصفية،�تقديم�الوثائق�امل��رة -

- � �املقدمة �الوثائق �ت�ون�البيان�تطابق(شرعية �عندما ��دار�ة �الش�ادات �باألحرف، �املبلغ �كتابة ات،

 ).إلزامية

- � �معينة �بنفقات �ا��اصة ��ح�ام ��عض �والصفقات�(مراعاة �العتاد �ونفقات �املستخدم�ن نفقات

 ).العمومية

                                                 
  .من�القانون�السابق�26املادة�� 1
  .مرجع�سابق�21-90من�القانون��32 ،28�،31انظر�املواد�� 2
  .من�نفس�القانون�السابق�33نظر�املادة�ا� 3
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 .عدم�وجود�معارضة�للدفع��ا���ز�ع���ا��ساب�بمقت����حكم�قضا�ي -

 .ق�دائ���الدولة�املتماطل�ن�بمرور�أر�ع�سنواتعدم�انقضاء�الدين�بالسقوط�الر�ا���أي�سقوط�ح -

�مل��انية� - �بال�سبة �ماعدا ��خرى ���ا �املل��م �النفقات �وع�� �التعي�ن �قرارات �ع�� �املا�� �املراقب تأش��ة

 ).البلدية

   مسؤوليات�وواجبات�املحاسب�ن�العمومي�ن .1

سلطتھ�و�التا���ف�م�تحت�يتم��عي�ن�املحاسب�ن�العمومي�ن�بمعرفة�الوز�ر�امل�لف�باملالية�و�خضعون�

�كأن�يضع�تأش���تھ�أ �املحاسب�ن�فقط �الوز�ر�باعتماد��عي�ن ��حيان�يكتفي �و����عض �كذلك، و�رأيھ�حمايتھ

� �قرار�التعي�ن، �ع�� �العمومي�ن�املوافق ��عت���املحاسبون �أعمال�م �فيھ �يباشرون �الذي �املنصب ��ان وم�ما

لية�ال���تحت�تصرف�م�و�صفة�عامة��ل��عامل�����موال�مسؤولون���صية�ومالية�عن��موال�وا��قوق�املا

العمومية�وحر�ا��ا�و�ح���قانون�املحاسبة�العمومية�املحاسب�ن�العمومي�ن�من�ال��ديد��عقو�ات�إذا�اث�ت��أن�

� �واملالية �ال��صية �مسئولي��م �تحر�ك �شأنھ �من ��ان �بھ ��متثال �رفض �عقو�ة�" �مر�الذي ��ل �باطلة �عد

�محا �ع�� �املسؤولية�سلطت �تحملھ �أن �شأ��ا �من ��ان �تنفيذ�ا �رفض ��وامر�ال�� �أن �أث�ت �إذا �عمومي سب

�واملالية �العمومي�ن�1" ال��صية �املحاسب�ن �ب�ن �تضامنية �املالية �املسؤولية �ت�ون �أن �يمكن ��ذا �ورغم ،

  .و���اص�املوضوع�ن�تحت�أوامره

� �صيانة �ع�� �وجزائيا �مدنيا �مسؤولون �بالصرف ��مرون �أن �من�كما �املك�سبة �املمتل�ات واستعمال

�والعقار�ة� �املنقولة �للممتل�ات �جرد �مسك �ع�� ���صيا �مسؤولون �ف�م �الصفة �و��ذه �العمومية، �موال

املالية�وال��صية�للمحاسب�العمومي��املسؤولية(ومما�تجدر��شارة�إليھ�فإن�،�2املك�سبة�أو�املخصصة�ل�م

  .3طرف�الوز�ر�امل�لف�باملالية�أو�مجلس�املحاسبة���جميع�ا��االت�ال�يمكن�أن�تقحم�إال�من�

  

  مسؤوالالف��ة�الزمنية�ال����عت���أثنا��ا�املحاسب� .2

ص�بھ��عد�املحاسب�مسؤوال�عن��ل�العمليات�ال���تقع�باملص��ة�أو�القسم�الذي�س��ه�منذ�تار�خ�تن

التا���ال�يمكن�تحر�ك�مسئوليتھ����الواقع�ال�يمكن�لھ�أن�يتحمل�أخطاء�سابقة�و�إ���ح�ن�تار�خ�ان��اء�م�امھ،�

�أي� �ظ�ور �عند �العمومي�ن �املحاسب�ن �مسؤولية �وتحرك ���ا �تكفل �ال�� �للعمليات �إال�بال�سبة �سابقيھ �س�ب

  .نقص�����موال�والقيم�العمومية�أو�دفعھ�نفقات�غ���قانونية

�بتحد �ا��اصة �كتلك �نية �بحسن �ف��ا �يقع �ال�� ��خطاء �عن �العمومي �املحاسب ��عاقب �وعاء�ال يد

  ).العمليات�ا��سابية�أي(ا��قوق�أو�تلك�ا��اصة�بالتصفية�

أضف�إ���ذلك�للوز�ر�امل�لف�باملالية��ل�السلطات�إلبراء�ذمة�املحاسب�إن��ان�حسن�النية��ليا�أو�

�ا��ساب� �دفع �من �ال��عفيھ �النية، �حسن �املحاسب �معاقبة �وعدم �منھ، �املطلوب �ا��ساب �دفع �عن جزئيا

                                                 
  املتعلق�باملحاسبة�العمومية�21-90من�القانون��36انظر�املادة�� 1
  .من�نفس�القانون �39انظر�املادة�� 2
  .من�نفس�القانون �46انظر�املادة�� 3
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للمبالغ�الناقصة�ل�س�عقو�ة�جنائية�أو�إدار�ة،��ال��ن�وا���س�والغرامة�والفصل�من� بھ�فدفعھاملطلوب�

  .1الوظيفة،�وإنما��سو�ة�وضعية�مالية�فقط

 .الفصل�ب�ن��مر�بالصرف�واملحاسب�العمومي�مبدأ - أ

 .���مر�بالصرف�واملحاسب�العموميالفصل�ب�ن�وظيف��مبدأ - ب

  

سب�العمومي��و�أنھ�ال�يمكن�أن�يقوم��مر�بالصرف�يقصد�بمبدأ�الفصل�ب�ن��مر�بالصرف�واملحا

�باملالية� �امل�لف �الوز�ر �بمعرفة ��عينھ �يتم �الذي ��خ�� ��ذا �العمومي �باملحاسب �املنوطة �وال�ام باألعمال

  .و�خضعون�لسلطتھ�و���نفس�الوقت�حمايتھ

 �� �ي�ون �أن �يجب �فإنھ �ومنھ ��وامر�بالصرف �بمراقبة �يقوم �املحاسب �اعتبار�أن مر�بالصرف�وع��

واملحاسب�العمومي���ص�ن�متم��ين�يقوم�املحاسب�بمراقبة�العمليات�املحاس�ية�واملالية�ال���يقوم���ا��مر�

  .بالصرف�ومنھ�فإنھ�ال�يمكن�إخضاع�املحاسب�العمومي�لسلطة��مر�بالصرف�الوظيفية

� �أن �املحاسبيمكن ��الع�ي�ون �شا�ع �و�ذا �بل ��داري، ��مر�بالصرف �سلطة �الوا���تحت �ب�ن القة

�ذا��خ���الذي��عت���محاسب��)املحصل أو(وأم�ن�ا��ز�نة،�ورئ�س�املجلس�الشع���البلدي�والقابض�البلدي�

�للوز�ر�امل�لف� �السلطة ��ذه �وخول �محاسبة ��عي�ن �من ��مر�بالصرف �يمنع �القانون �جعل �ما �و�ذا البلدية

  .باملالية�أو�ع����قل�ملوافقتھ

�أن �إ�� �باإلضافة �العمومي���ذا �واملحاسب ��مر�بالصرف �ي�ون �أن �منع �حيث ��ذا �من ��عد �إ�� �ذ�ب املشرع

  .أزواجا

  

  العمومياملسؤوليات�ب�ن��مر�بالصرف�واملحاسب��تحديد: ثالثا

�أو�غ��� �نقصا ���ا �أمر�بصرف�ا ��مر�بالصرف �ي�ون �نفقة �دفع �ال�يقبل �أن �املحاسب �واجبات �من إن

�ا��اري  �وللوائح �للقوان�ن �من��مطابقة �النوع ��ذا �رفض �املحاسب �ع�� �الضروري �من �فإنھ �وعليھ ���ا العمل

�لألوامر� �للس���العادي �وضمانا �ومعلال، �كتابيا �ي�ون �أن �البد �الرفض ��ذا �فإن �ومنھ �قانونية �الغ��� النفقات

بالصرف،�يقوم��مر�بالصرف�بتكملة�أو�ت��يح��مر�بالصرف�املرفوض�من�طرف�املحاسب�وفقا�للقانون�إ���

نھ����املقابل�فإن���ل�محاسب��س�ب،��غ���حق����رفض�أو��عطيل�دفع�قانو�ي،�أو�الذي�لم�يصرح�برفضھ�أ

اقب�ال���قد�تصل�إ���املس�ب��عت���مسؤوال�عن��ضرار�ال���قد�تنجم�،�و�تحمل�حسب��خطورة�الوضع،�العو 

عمومي�ن�مسؤول�ن���صا�وماليا�السالفة�الذكر�فإن�املحاسب�ن�ال�46مع�مراعاة�أح�ام�املادة��فقده�ملنصبھ،

عن�العمليات�املو�لة�إل��م،�ومنھ�فإننا��ست�تج�أن�مجال��مر�بالصرف��و�مجال�املحاسب��و�مجال�ال��ة�

  ).�مر�بالصرف�واملحاسب�العمومي( وأن�الرقابة�متبادلة�ب�ن��ل�م��ما�
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  أج�زة�الرقابة�املالية�ع���البلدية� :الثالثاملبحث�

�بالرقاب �املوضوعة�يقصد �والسياسات �ا��طط �تنفيذ �أعمال �ملتا�عة �الالزمة ��جراءات �مجموعة ة

�من� �العام �املال �ع�� �املحافظة �إ�� �إضافة �املناسب �الوقت ��� �ومعا����ا �انحرافات �أية �ع�� �التعرف بقصد

  .1تالس�أو�الضياع�أو�سوء��ستعمالعمليات��خ

�ا� �موقع �ع�� �التعرف �إ�� �العمومية �املراقبة �وتن�شر،���دف �تتكرر ��خطاء �ترك �دون �وإصالح�ا �لل

كما��سمح����نفس�الوقت�بتعميم�ا����ات�ا��يدة�وم�افأة��و�ا�ض�الت�اليفومن�ثم�يصبح�عالج�ا�صعب�

� �ومحار�ة �أعمال�م ��� �ا��دي�ن ��السلوكياتاملس��ين �و�نحرافات ���مال(الضارة �ال�س�ب، �)ا�� التواطؤ،،

  .ومعاقبة�أ��ا��ا

�امل ��راقبةو��دف �التأكد �إ�� �الرقابة �جوانب �من �جانب ��� �ال�� �مناملالية �املنفذين��والتحقق ال��ام

� �لقواعدبالقوان�ن ��والتنظيمات�وامتثال�م �ع��ال�سي���السليم �موال�املوضوعة�تحت�تصرف�م،��ومحافظ��م

عل��ا�كما�أ��ا�تك�����حقوق�الدولة�أو����اص�العامة�املعتمدين�لد��ا�أو�املسؤول�ن��اس�يفاء وحرص�م�ع��

�وكيفية�استخدام�اخصوصية�بارزة�من�الناحية�السياسية�إذ�تكن�ممث����مة�من�متا�عة�أعمال�ا���ومة�

  .للمالية�العمومية

تمارس�مراقب��ا�من�طرف�أج�زة��و�عدد�ا�فإنھالعمومية�ا�ساع�مجاالت�استخدام�املالية��وع���اعتبار 

� �امل�ام �الطبيعةمتنوعة ��ش��كول ومتباينة ��ك��ا �ال�دف ��و�و�ضمان�� �جيد �لالعتماداتاستخدام  وقانو�ي

��و�التا���ت��ز ��وتتفرغ�إ��أنواع�املراقبة�بالنظر�إ���ال�ي�ل�املمارس�ل�ا ��–رقابة�برملانية رقابة��–رقابة�قضائية

  .إدار�ة

  

  الرقابة�ال��ملانية��:�ول  طلبامل

والعمليات�العر�ية�تنص�بأنھ�يخضع�تنفيذ�امل��انيات�املتعلق�باملحاسبة��90/21من�القانون��61املادة�

��املالية �الدستوريللدولة �امل��قة واملجلس �املحاسبة وامل��انيات �العمومية ومجلس �الطا�ع��واملؤسسات ذات

��ما،��والتنظيم�املعمول املخولة�ل�ا�صراحة�بذلك�بموجب�ال�شر�ع��ومؤسسات�الدولة�داري�ملراقبة�أج�زة�

  .بال�سبة�للمجلس�الشع���الوط���وفق�القواعد�املنصوص�عل��ا����قانو��ا�الداخ���تمارس�الرقابة

يمارس�املجلس�الشع���الوط���ورقابتھ����مواد�املالية�العمومية�بصفة��املة�سواء�بمناسبة�عرض�

�الرقاب ��� �العامة �للوسائل �أو�باستخدامھ �مراقبة ���نة �أو�ب�شكيل �للتصو�ت �عليھ �املالية �قانون ة�مشروع

  .�ستجوابعن�طر�ق� ا���ومة�أوكتوجيھ��سئلة�الشفو�ة�ألعضاء�

�املا��،�   �ا��انب �أك���من �السيا��� �ا��انب �إ�� �تميل �أ��ا �الوط�� �الشع�� �املجلس �اعتبار�رقابة و�مكن

تلفت�ول�ذا��عت���ا�البعض�قليلة�النجاعة�و�الفعالية�من�الناحية�املالية�باعتبار�ا�ترتكز�ع���املحاور�الك��ى�و 

�التفصيلية �املسائل �عادة �2" م��ا �حيث �الدائمة�، �ال��ان �إحدى �و�التخطيط �و�امل��انية �املالية ���نة تضطلع

للمجلس�الشع���الوط���بدراسة�معمقة�ملشروع�قانون�املالية،�و�عمل�ع���اق��اح�التعديالت�و��ضافات�ال���

اب����ا��لسة�العامة،�حيث�ت��ى�ال��نة�تقر�ر�ا�ترا�ا�مناسبة��غية�إدراج�ا����تقر�ر�ا�الذي��عرض�ع���النو 

                                                 
  .363ص��،1998الطبعة�الرا�عة��العامة،املحاسبة�ا���ومية�و�دارة�املالية����ازي،محمد�احمد�� 1
  .مرجع�سابق�،96ص��العمومية، املالية ،�ع��ستاد��ساعد�� 2



  البلدية��مالية                                                                                                                                                  الثا�ي�الفصل�

  

83 
 

�و� �بآرا��م �النواب ��سا�م �كما �املشروع ��� �الغامضة �املسائل �توضيح ��شأن �ا���ومة �ممثل �إ�� باالستماع

تدخال��م�و�استفسارا��م����استجالء�مواقع�الغموض�ودفع�ممثل�ا���ومة�إ���تدعيم�املشروع�بالتفس��ات�

يمكن�للمجلس�الشع���و���ان�التحقيق�و�املراقبة،�ل�1التصو�تالشروع����عملية�الضرور�ة��ذا��لھ�يتم�قبل�

الوط���التحقيق�����ل�قضية�ذات�مص��ة�عامة�بواسطة�تحقيق�و�مراقبة�حسب�ما��و�منصوص�عليھ����

  .من�الدستور �151املادة�

��أي�قضية�يمكن�للمجلس�الشع���الوط������إطار�اختصاصاتھ�أن�ي��������أي�وقت���نة�تحقيق��

� �عامة، �منفعة �يمكنذات �ومنھ �عامة، ��ومنفعة �عامة، �منفعة �ذات �قضية �أي ��� �تحقيق ���نة ومنھ�تأس�س

تأس�س���نة�تحقيق�بناء�ع���الئحة�اق��اح�يقدم�ا�عشرة�نواب�ع����قل�من�مكتب�املجلس�أو�من��يمكن

  .2و�بمبادرة�من�طرف�رئ�س�ا��م�ور�ة��انھ�الدائمة�أ

�و�ذا�خالفاإ���املجلس��وتبليغ�خالص��ايق����جمع�معلومات�تخص�وقا�ع�معينة�التحق�وتتمثل���نة

  .الدولة�أو�املؤسسات�العمومية�و�داري�ملصا��ال�سي���املا����إ���فحصل��نة�املراقبة�ال���تواجھ�ج�ود�ا�

مصا���تقنية�إما�بناءا�ع���املس�ندات�أو����ع�ن�امل�ان�كما�يمك��ا��ستعانة�ب�ال��نة�تحر�ا��اتجرى�

ال��نة�من�تحر�ا��ا�ترسل�عن�طر�ق�رئ�س�ا����ة�إ���السلطة�الوصية��و�عد�فراغل�ا�خ��ة����القطاع�العام�

  .لتقديم�مالحظا��ا

وذلك�للمجلس�الشع���الوط���بصالحيات�واسعة����ميدان�التحري،��واملراقبة�التا�عةتتمتع���ان�التحقيق�

واملعلومات�ب�بليغ�ا�الوثائق��وكذلك��دارات�واملصا���املختصة�ا��ا�ال�يئات�نمحل�تحر ��ستطيع�طلب ل�و��ا

تحتاج�ا�ما�عدا�تلك�املتعلقة�بأسرار�الدفاع�الوط���كما��والوثائق�ال��ع����ل�املس�ندات���طالعيمك��ا��كما

� �معلومات �بحوز��م �الذين ����اص �إ�� ��ستماع �ل�ا �مفيدةيمكن �3وش�ادات ،�� �ع�� �يتع�ن �ان�غ���أنھ

� �أثناءالتحقيق ��واملراقبة �املراقبة �عل��ا �تقع �ال�� ��سي���ال�يئات �إدارة �قواعد �اح��ام �مل�ام�ا وكذا�مباشر��ا

  .4والسلطات�الوصية�ع����ذه�ال�يئاتاملس��ين��صالحيات

���واملراقبة�سواءت�ت���م�مة���نة�التحقيق� ) 06(و�و�باكتمال�تحقيق�ا�أو�بانقضاء��جل�القانو�ي�

أكملت�أشغال�ا�أو�لم�تكتمل،��وذلك�سواءع�جواز�تمديده��ش�ر�ن�من�طرف�املجلس�الشع���الوط���أش�ر�م

،��سلمھ�إ���رئ�س�املجلس�الشع���الوط���الذي�يبلغ�لنواب�ومراقب��اتقر�را�عن�نتائج�تحقيق�ا��و�عد�ال��نة

  :ي��ما��و�تضمن�التقر�ر  وا���ومة�معااملجلس�

  .والتحقيقتتعلق�بالغرض�من�املراقبة����واملالحظات�الجميع�املعاينات� -

  .ال����ستد���اتخاذ�إجراءات�خاصة�بيان�الوقا�ع -

�و�نحرافات�ال�� ومظا�ر���مال�ق��احات�الكفيلة�ال���من�شأ��ا��عمل�ع���تفادي�تكرار�النقائص� -

  .ة�النظر�فيھتكييفھ�أو�إعاد�وحول�ضرورة�طار�القانو�ي�أو�التنظي����وم��ا�فعاليةتمت�مالحظ��ا�

                                                 
  .سابقمرجع��95ص��العمومية،املالية��ع��،�ستاد��ساعد�� 1
  .ط��ابة�م�ن�قبل�املجلس�الشع���الو املتعلق�بممارسة�وظيفة�الرق�01/03/1980املؤرخ�����04-80القانون�� 2
  .قمرجع�ساب�،97ص��العمومية،املالية��ع��،د��ساعد��ستا� 3
  .مرجع�سابق�04-80من�القانون��22املادة�� 4
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قول�فإنھ�م�ما�قيل�عن�عدم�فعالية�الرقابة�ال��ملانية�فإ��ا�تبقى�ذات�خصوصيات�نيابية�وخالصة�ال

،�فضال�عن�ممارسة�الرقابة�بواسطة���ان�التحقيق�فإن�والرقابة�القضائيةمتم��ة�عن��ل�من�الرقابة��دار�ة�

  1 ضبط�امل��انية�وقانون املجلس�أيضا�لھ�وسائل�م��ا�تلقى�التقار�ر�السنو�ة�

ال���يتلقا�ا�املجلس�الشع���الوط������إطار�استفتائھ�للمعلومات�الضرور�ة�التقار�ر�السنو�ة�وأ�م�ا� -

  :��التقار�ر��وتتمثل��ذهللممارسة�وظيفة�املراقبة�

  التقر�ر�السنوي�لتنفيذ�املخطط�الوط���للتنمية،�-

  التقر�ر�السنوي�ال��نة�املركز�ة�للصفقات�العمومية،�-

  التقر�ر�السنوي�للمف�شية�العامة�للمالية،�-

  بالرقابة،�والبلدية�املتعلقةتقر�ر�املجالس�الشعبية�الوالئية��-

  التقار�ر�السنو�ة�عن�ال�شاطات�العمومية،�-

  تقار�ر�مجالس�عمال�املؤسسات�العمومية�املتعلقة�بالرقابة،�-

  ).1(املحاسبة��السنوي�ملجلسالتقر�ر��-

  

  قابة��ج�زة�املستقلة�ر : املطلب�الثا�ي

  مجلس�املحاسبة� . أ

وأك���أ��ا�مختصة��ومن�خصائص�ا�عت���مجلس�املحاسبة�أع���مؤسسة�للمراقبة����مجال�املالية�العمومية�

مستقلة�ذات�صالحيات�واسعة������يئة،�حددت�كيفية�ممارستھ�للمراقبة�ع���اعتباراتھ�وأك���شمولية فعالية

�ملالية �الالحقة �الرقابة ��ميدان �املحليةللدولة �العمومية واملجموعات �واملرافق �العمومية �ال�يئات واملرافق �و�ل

� ��داري �القانون �لقواعد �العموميةا��اضعة �واملحاسبة ،� �مختلف��مجلسو�ختص �بمراقبة املحاسبة

  .واملحاسبون�العموميون �مرون�بالصرف��و����ا�وال���يقدم�اذم��ا��و�تحقق�منا��سابات�

  حاسبةتنظيم�مجلس�امل . ب

الرقابة�بحيث�يتو���ال�سي���مجلس��ومباشرة�م�اميت�ون�مجلس�املحاسبة�من�أعضاء�يتولون��سي��ه�

منتخب�ن��نمس�شار�ن�اثن��–�ك���سنا��ورئ�س�قسم واملراقب�العاممت�ون�من�رئ�س�مجلس�املحاسبة�رئ�سا�

�اثن��– �ال�سي����د�نمح�سب�ن �املجلس �يتو�� �سنوات، �ثالثة �ملدة �حيث�منتخب�ن �من �موظفيھ ��شؤون اري

  .ا��...التوظيف،�النقل،�ال��قية،��نتداب،�ال�سر�ح�

املجلس،�نائب��و�م�رئ�ساملحاسبة��و�م�رئ�سأما�م�مة�الرقابة�فيتكفل���ا�أعضاء�مجلس�املحاسبة�

� �الرقابة، �قطاع �رؤساء �املس�شارون، ��قسام، �رؤساء �العام، �املراقب �يتمتعون الرئ�س، با��ماية��و�م

  .و��انات�و�عتداءات�املختلفةال��ديدات� وخصوصا�ضدضرور�ة�ملباشرة�م�ام�م�ال

  

  

  

                                                 
  .مرجع�سابق��97ستاد��ساعد�ع���ص�� 1
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  رقابة�املجلس�املحاسبة   .ج������

��يتع�ن �� ع�� �محاسبمر�بالصرف �لدى��و�ل �املنصرمة �للسنة ��سي��ه �حسابات �يودع �أن عمومي

� �يتفحص�ا �الذي �املحاسبة �ا��اجةمجلس �وعند �الو �و�راجع�ا �تقديم �م��ا �ع�� �ال��ثائق يطل��ا��واملس�ندات

� �الضرور�ة �التحر�ات ��ل �إجراء �للمجلس �يمكن �كما �حقاملجلس، ��وكذلك �للم�اتب �التا�عةدخول �واملحالت

 قرارات�مس�بةمجلس�املحاسبة�عند�ممارستھ�الختصاصاتھ�الرقابية�ت�ا��اضعة�لرقابة�املجلس،�يصدر�لل�يئا

  :بحيث

-  �� �تقدم�ا �ال�� ��دار�ة �ا��سابات �يراجع �العمومية �للمجموعات �بالصرف �بواسطةمرون �و�ختم�ا

  .وكذلك��عفى�حسابات�املحاسب�ن�العمومي�نالتصار�ح�بالتطابق،�

  .حظتھ�للنقائض�أو�تأخ��ا����مسك�امال �واستكمال�ا�عند��ت�ب�املحاسبة�بيأمر� -

  .يفصل����املسؤولية�املالية�للمحاسب�ن�العمومي�ن�املش�وك�����س���م -

  .و�صفيھالفع����يتفحص�ال�سي��  -

  .يدين�املس��ين�املخطئ�ن�بدفع�غرامات�مالية -

- � �أو�إدان��م �العمومي�ن �املحاسب�ن �ب��اءة �قرار�منھ �بصدور �املجلس ��� �ا��سابات �تصفية وعندما�ت�بع

  .املحاسب،�عليھ�ب�سديد�ما�استحق�لصا���ا��ز�نة�العمومية�وعندما�تث�تإدان��م��تث�يت

  :ي��علقة�بال�سي���ما�لفات�املتباب�املخا�و�عت���من

  .ال��ام�أو�دفع�املصار�ف�املخففة�بتجاوز�حد�ال��خيصات�ا��اصة�بامل��انية -

  .طبقة�فيما�يتعلق�باملراقبة�املسبقة�للمصار�ف�العموميةاخ��اق�القواعد�امل -

�أو� - �لالعتمادات ��ص�� �أو��غي���التخفيض ��عتمادات �تجاوز �أو �للمصار�ف �الغ���قانو�ي ا��صم

 .ت�الواردة����امل��انية�عانا

  .رفض�التأش��ة�دون�أساس�أو�العرقلة�غ���امل��رة�من�طرف��يئة�الرقابة -

أو�املحاسب��من�طرف�املراقب�املا���و�تم�ذلكمنع�تأش��ة�قبول�النفقة�دون�توفر�الشروط�القانونية،� -

  .العمومي

�أو�ت - �قانونية، �قاعدة �إ�� ��س�ناد �دون �نفقة �بدفع �عمومي �محاسب �ينجر�عنھ�مطالبة �مما نظيمية

 .استعمال�س���للنفقة�العمومية

 .تنفيذ�عمليات�إنفاق�ل�ست�ل�ا�عالقة�بأ�داف�ا��ماعات�أو�م�مة�ال�يئات�العمومية�املعنية -

 1.�ل���اون�يؤدي�إ���عدم�الدفع�����جال�املحددة�حسب�الشروط�القانونية

أمام�ا���ة�القضائية�املختصة،�ف�دف��ومما�تجدر��شارة�إليھ�أنھ�يمكن�الطعن����قرارات�املجلس

� �ا��اصة �التنظيمية �و �القانونية �القواعد �اح��ام �ضمان �وتوجيھ��ب�سي�� املجلس �العمومية املالية

نحو�اعتماد�مسك�حسابات�منتظمة،�التقيد�) و�املحاسب�ن�العمومي�ن�                   �مر�ن�بالصرف(املس��ين

د�القانون�مجلس�املحاسبة�بإم�انيات�مادية�و��شر�ة�و ا�ومن�أجل�ذلك�يز ��دف�املصا���ال����س��ون�أموال�

  وقانونية�ع���ا��صوص��سمح�ألعضائھ�بالتحرك�بمرونة�بت�بع�ال�سي���املا������مختلف�املستو�ات�الوطنية�
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خرى�لمجموعات�املحلية�و�ال�يئات�� لملحلية،�ل�ذا�فإ�شاء�الغرف�ا���و�ة�للمجلس�يمكن�من�مراقبة�مالية�او�

  .التا�عة�الختصاص�رقاب��ا

  

   الرقابة��دار�ة: املطلب�الثالث

يقصد�بالرقابة��دار�ة�للمالية�العمومية�تلك�املمارسة�من�طرف�أج�زة�خاضعة�للسلطة�التنفيذية�

�باملالية�حيث� �املباشرة�للوز�ر�امل�لف �تحت�السلطة �مراقبة ��عت���ك�يئة �و�ذه �املف�شية�العامة�للمالية، مثل

و����ذا�الشأن�يقوم�ة،�الالمركز��وا��ماعات�املحليةمصا���الدولة��واملحاس�����ارس�رقابة�ال�سي���املا���تم

الوز�ر�امل�لف�باملالية�بتحديد�برنامج�عمل�املف�شية�خال�السنة�ابتداء�من�الش�ر��ول�����ل�سنة�آخذا��ع�ن�

  .الوط���واملجلس�الشع�� مجلس�املحاسبةو �عتبار�طلبات�املراقبة�ال���يتقدم���ا�أعضاء�ا���ومة�

���م�ام��وتتمثل�رقاب��ا،�ومف�ش�ن�مساعدينتمارس�املف�شية�رقاب��ا�بواسطة�مف�ش�ن�عام�ن�للمالية�  

  :املراجعة�أو�التحقيق�و����ذا�السياق�ن�ناول 

  .تجرى�عل��ا�الرقابة�وال�يئات�ال�����املصا����وا��الة�املاليةال�سي��� -

 .أو�التنظيمية�ال���ي�ون�ل�ا�ا�ع�اس�ما���واملحاس���و�ح�ام�القانونية�شر�ع�املا���شروط�التطبيق�لل -

 .وسالم��ا�وانتظام�ا��ة�املحاسبة� -

 .مطابقة�العمليات�املالية�ال���تمت�مراقب��ا�لتقديرات�امل��انية -

 .شروط�استعمال�و�سي���الوسائل�املوضوعة�تحت�تصرف��يئات�ا���از�املا���للدولة -

كما��املس�ندات،ف�شية�املالية��و�الرقابة�امليدانية�حيث�تتم����ع�ن�امل�ان�بناء�ع���تفحص�عمل�م

��أن �غ���انھ �إشعار�مسبق �أو��عد �فجا�ي �ي�ون ��سي���املصا����يتع�نعمل�ا ��� �التدخل �عدم �املف�ش�ن ع��

  .ا��اصة�بالرقابة

اسبة�مص��ة�أو��يئة�تمت�مراقب��ا�جاز�وإذا�وجد�املف�ش��عض�النقائص�ال���يمكن�ت��يح�ا�أو�تأخ������مح

  .�جال�أقرب����وإعادة�ترتي��الھ�أمر�املحاسب�ن�بالقيام�بضبط��ذه�املحاسبة�

� �باملراجعة �القيام �يتعذر�مع�ا �لدرجة �ترت�ب �تأخر�وعدم �حالة ��� �محضر��العادية،أما �املف�ش يحرر

  .جلس�املحاسبةتقص���يرسل�إ���السلطة�السلمية�أو�السلطة�الوصية�وا���رئ�س�م

�باملالية�مع�تدعيمھ�باالق��احات�ال���ترا�ا� تحرر�املف�شية������اية�السنة�تقر�ر�يقدم�للوز�ر�امل�لف

  .ضرور�ة�و�ذا�التحس�ن�س���املصا���وتطو�ر�منا���الضبط

  :ي��تحقيق�ما�لاملالية���دف�من�مراقب��ا�لتنفيذ�امل��انية�العامة��أن�وزارةإ���القول���خلصو 

  د�بالقوان�ن�و�نظمة�والتعليمات�املالية�من�قبل�املوظف�نالتقي -

 املحافظة�ع����موال�العامة -

 1ضمان�سالمة�تقديرات�امل��انية -
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  الفصل�الثا�يخالصة�

  

إن�ما�يمكن�استخالصھ�من�خالل�مناقش�نا�والتطرق�����ذا�الفصل�ملالية�البلدية،�ان��ذه��خ��ة�تخضع�

املعمول���ا�واملتعلقة�بالبلدية�واملحاسبة�العمومية�والتعليمات�الوزار�ة�املش��كة��بتفاصيل�ا�للقوان�ن�السار�ة

ب�ن�وزار�ي�الداخلية�واملالية�إضافة�ا���با���التعليمات�واملراسيم�ال���تحدد�ا�الوصاية�ممثلة�بوزارة�الداخلية�

�ون �إيرادات �من �ت�ش�ل �ال�� �م��اني��ا ��� �البلدية �مالية �وت��ز �ألخر، �ح�ن �قسم�من �إ�� �م��ا ��ل �ينقسم فقات

  .ال�سي���وقسم�اخر�للتج����و�س�ثمار

�البلدي� �الشع�� �باملجلس �ممثل �ج�از�منتخب �طرف �من ��سي���ا �يتم �البلدية �م��انية �ان �ا�� وتجدر��شارة

�يأمر�بتحصيل� �انھ �أي ��مر�بالصرف، �صفة �و�تو�� �البلدي �املجلس �أعضاء �ب�ن �من �منتخب �رئ�س يرأسھ

بلدية�ودفع�نفقا��ا����إطار�ا��طوط�او��عتمادات�املحددة����امل��انية،�و�قوم��عملية�التنفيذ�طرف�إيرادات�ال

��يرادات� �بتحصيل �يقوم �والذي �املالية �وزارة �طرف �من �املع�ن �العمومي ��و�املحاسب �البلدية �عن خار��

  .لسار�ة�املفعول و�سديد�النفقات�وفقا�ألوامر��مر�بالصرف�إذا�ما��انت�مطابقة�للقوان�ن�ا

�الفصل��و�البعد�الزم���مل��انية�البلدية�ال���تمتد�ع���ثالثة� وما��ست�تجھ�كذلك�من�خالل�ا��وض�����ذا

سنوات�مالية�بداية�من�تحض���ا�ثم�تنفيذ�ا�وأخ��ا�إعداد�ا��ساب��داري�للسنة�املن��ية،�و�ذا�ما�يجعل�

 . ��ك��ة�الوثائق�املرتبطة���اامل��انية�صعبة�الف�م�لدى�املنتخب�ن�باإلضافة�إ�



  

  الفصل�الثالث

الرقابة�املالية�ع���البلدية�

  ومعوقا��ا
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  تم�يد���

     

نص�  إن�نظام�ا��ماعات�املحلية�بمضامينھ�و�أ�عاده�و�داللتھ�ل�س�إال�ترجمة�لدستور�البالد�الذي

�ة�و�ع���أساس ع����خذ� توسيع�املشاركة� نظام�ا��ماعات�املحلية�القائم�ع���مبدأ�الالمركز�ة�املالية�و��دار

ة�الشأن�املح������ الشعبية� و� املجتمعات�املحلية�اقتصاديا مختلف�مجاالتھ���دف�تنمية���اتخاذ�القرار�و�إدار

املالية����البلدية�و�ال���تتطلب�ا��ضوع� و�لذلك�تتو����يئات�مختلفة�عملية�الرقابة�ع���العمليات� اجتماعيا

ط�القانونية�من�ج�ة�و�ملبدأ�الكفاءة�و�الفعالية�من�ج�ة �من�الوصاية�من�ج�ة� للشرو ل �ح���تلقى�القبو ى أخر

ى و�م  .ن��ج�زة�الرقابية�من�ج�ة�أخر

 

وع���ا���ومية� إن�ما�طرأ�من��غي��ات�ع���البلديات����ا��زائر،��ان�لھ�بالغ��ثر�ع���الرقابة�املالية

دت�ع���البلديات� أج�زة�الرقابة��ش�ل�خاص�و،�قد�ظ�ر�أثره�ع���التعديالت�القانونية�املتعددة�ال���واقع ور

ن  �والفعالية���تحقيق�الكفاءة� �ات�املطلو�ة����الرقابة�املالية�ا��ديثة�ال���تتطلبأن�تحدث�التغي��وم�ام�ا�دو

 .�داء

  

البلدية��من �لحد�كب��،��مر�الذي�أصبح�لھ�تأث���كب���ع����و�شابك�ا�إ��الرقابة�بتعدد�ا��وتتم����ذه

ال����والصعو�ات�املتنوعةقات�الرقابة�املختلفة��س�ب�املعو �وع���أج�زةبصف��ا�ج�ة�خاضعة�للرقابة�املالية،�

  .أصبحت��عيق�تحقيق���داف�املرجوة�من�عملية�الرقابة

 

�و�حماية �البلديات ��� �العام �املال �استخدام �ترشيد ��� �الر�ادي �ا �ودور �الرقابية ��ج�زة �م�انة  إن

�مخرجا��ا�و�تقيي �القوان�ن�و�ال�شر�عات�املنظمة�لعمل�ا�و�بحث العمل� م�ا�وأصول�ا��ستد���إعادة�النظر���

ات�السياسية�و� مختلف�املجاالت� ال���عرف��ا�البالد�����جتماعية�و ��قتصاديةع���تطو�ر�ا،�لتواكب�التطور

�و�الفعالية قابة�الكفاءة �تحقيق�ر ل �و�التم���لت�ناو �ا��ودة �حيث �بمخرجا��ا�من ����داء�خاصة�و�أن� و�ل����

� ��اما �جزءا �أصبح �ا��ديثة �التكنولوجيا �الرقابةاستخدام �تطو�ر�ملنظومة �أي ل� من �سنحاو �ما �ذلك املالية،

�إليھ�����ذا�الفصل�من�خالل�املباحث�التالية� ق   :التطر

  

 

  ل  معوقات�عمل�أج�زة�الرقابة�املالية�ع���البلدية: املبحث��و

 معوقات�تتعلق�بالبلديات: املبحث�الثا�ي 

 فاق: املبحث�الثالث� 
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  املالية�ع���البلدية�معوقات�الرقابة��:�ول املبحث�
 

  معوقات�عمل�أج�زة�الرقابة�املالية�ع���البلدية: �ول املطلب�

 

 الرقابة فعاليةمن�شأ��ا�أن�تحد�من��واملعوقات�ال��تواجھ�أج�زة�الرقابة�املالية�جملة�من�الصعو�ات�

��ا�ع���تحقيق�طموحا��ا�و��داف��وتؤثر�ع�� املعوقات�خاصة��ذه�الصعو�ات�أو� وتتصل .املسطرةمدى�قدر

د�ال�شر�ة�املخصصة�ل�ا�للقيام�بواجبا��ا� �العمل�بھ�و�املوار �عض�الضغوطات��باإلضافة�إ��بال�شر�ع�ا��اري

�ال���تحيط���ا،� ى  :يمكن�تناولھ�من�خالل�املطالب�التالية�وذلك�ما�خر

  

 ألج�زة�الرقابة�املنظمة القوان�نو معوقات�تتعلق�بال�شر�عات� .1

�للدولة����متا�عة�تنفيذ�خطط�ا����مراحل�ا�املختلفة��عت���الرقابة�ع���ا ن والكشف�ملال�العام�خ���عو

استخدام� أحسن وتصل�إ��املمكنة�ل�ي�تحقق�ا��طط�أ�داف�ا��ومعا��تھ�وتقو�مھ�بالسرعةأي�انحراف��عن

�الذي�تقوم�بھ�الدولة������شطة�املختلفة�. لإلم�انيات�املتاحة �ادة�تدخلكما�أن�ا�ساع�الدور ���العديد���اوز

� �املجاالت �ي��تبمن �إ���وما �أدى �العام ��نفاق ���م ��� �ادة ز � �من �ذلك �مالية ع�� �نظم �إ�� �ا��اجة  ظ�ور

ة تنفيذ�تلك�النظم�ع���الوجھ��مثل��ان� للدولة�ول�ي�ي�س��،�و�س��شد���ا�س���ع����دا�ا��ومحاس�ية�متطور

قابة�فعالة��ساعد�ع���شفافية�تلك�الن  .1ظمال�بد�من�وجود�ر

تنفيذ� الوصاية�العديد�من�صالحيا��ا�إ���السلطات�التنفيذية����البلديات�م��ا�صالحية�وقد�فوضت

ألزم�البلديات� الوصاية�أو�من�ينوب�ع��ا،��مر�الذي�وتصادق�عل��ام��انية�البلدية�ال���يقر�ا�املجلس�البلدي�

� �م��انيا��ا �ا��تاميةتقديم ��داري ( وحسابا��ا �إ���لبيان�)ا��ساب �املالية �تصرفا��ا �الوصية� واقع السلطة

 .بيانا��ا�والتحقق�منملراجع��ا��وا���ات�الرقابية

�ا�املت�املبمف�وم�ا�الشامل��وتقت����الرقابة ��ستقالل أن�تكفل�ال�شر�عات�ألج�زة�الرقابة�و�إطار

� �الرقابة �اعمال ��� �ا �بدور �القيام �من �يمك��ا �الذي ��ج�زةال�ا�� �للبلدياتاملس�� �ومساءلة ��يئات� ة بصف��ا

ق��وخاصة�ضرورة�ستقالل�توفر��افة�املستلزمات�القانونية���مايتھ��و�قت�����ذا ،لرقاب��اخاضعة� أال��عو

��ضطالعفا���از�الذي�يمكنھ�. مراقب��ا نطاق�واختصاصا��ا�ا�ساعأج�زة�الرقابة��أل�شطةالقوان�ن�املنظمة�

لياتھ�الرقابية�بكفاءة�  :2ي�� ا���از�الذي�يتمتع�بما�و � وفعاليةبمسؤو

 .ا���ات�ا��اضعة�لرقابتھ�والتنظي���عن�ستقالل�القانو�ي� -

�ح���ستقالل�املا��� - ا�ع���القيام�بم�امھ�و�داري �قادر ن  .ي�و

قابتھ�ع����موال� -  .العامةالصالحيات�ال����ساعده�ع���فرض�ر

�توجيھ�والنوا���الرقابيةاملسائل��إن�استقاللية�أج�زة�الرقابة��ع���حر���ا����معا��ة��افة ن أو�تدخل� دو

أي�ف���محايد� ���بحيث�يمكن�إبداء�ر  .املنظمة�لعمل�ا ضوء�أح�ام�القوان�ن�وموضو���وذلك���خار

                                                 
1   .255ص��سابق،،�مرجع�"النظر�ة�والتطبيق�املالية،الرقابة�"  :الكفراوي عوف�محمود��-  
2 �العر�ية�و�آفاق�ا�"  :�رابوساي  -   ل �خ www.arabosai.orgل�موقع��ن��نت�من�خال�33،�ص�2010،�س�تم���"واقع��ج�زة�العليا�للرقابة����الدو  بتار

02/03/2013.  
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�مدى ��وعن �املنظمةتوفر�القوان�ن ��وال�شر�عات �الرقابية ��ج�زة ��ذه �الالزمةلعمل �ألداء�و�ستقاللية

 :م�ام�ا�الرقابية،�يت���ما�ي��

� ليات �املسؤو �من �متجا�سة �مجموعة �تخصيص �الرقابة، �ألج�زة �الوظيفي ���ايقصد�باالستقالل ��ع�د

ات�فنية�متخصصة،� ليات،� ل�ذه��ج�زة�القيام���ذه�وال�يمكنإ����ذه��ج�زة�لتباشر�ا�بمعرفة�إطار املسؤو

�أد�ى��وقيام�ا�بم�ام�ا���مواج�ة�ا���ات�ا��اضعة�لرقاب��ا��وصالحيات�مناسبةإال�إذا�توفرت�ل�ا�سلطات� ن دو

� ��انت �م�ما ى �أخر �ج�ة �أي �قبل �أل�مية .م�ان��اتأثر�أو�تأث���من �معظم� مبدأ�ونظرا �أكدت �فقد �ستقاللية،

ت�عن�املنظمة�الدولية�لألج�زة�العليا�للرقابة�املالية لألج�زة��واملجموعة�العر�ية" intosai " التوصيات�ال���صدر

� �املالية �للرقابة �واملحالعليا �ضرورة"  Arabosaiاس�ية �املالية ع�� �الرقابة �أج�زة �3استقالل ��ذه�، �وضعت وقد

 :فيما�ي�� التوصيات�مظا�ر�ل�ذه��ستقاللية�يمكننا�أن�نجمل�ا

- � �املالية �الرقابة �ا���از��ع�� �ا�شاء �ع�� �الدولة �دستور �ينص �يحاطأن بالضمانات� أعضاءه�وأن

 .وا��صانات

�تدخل وأنظم��ا�الداخليةبة�ا��ر�ة�ال�املة����وضع�لوائح�ا�أن��عطى�لألج�زة�العليا�للرقا - ن من��ودو

 .أي�ج�ة

�ا���از� - �رئ�س ��عي�ن ن �ي�و �وكبار�أعضائھأن ��ونوابھ �الدولة، ��� �سلطة �أع�� �منمن ن حيث��و�عاملو

ظائف�م�معاملةالراتب�  .تحفظ�ل�م�استقالل�م�وو

التقديرات� واستعمال�تلكا����م��انية�الدولة�أن�تتوفر�لألج�زة�العليا�للرقابة�حر�ة�إعداد�تقدير�نفقا�� -

�تدخل ن قابة�من�أي�ج�ة�إدار�ة دو  .أو�ر

 :ا��زائر�نالحظ�ما�ي�� ملجلس�املحاسبة�بصفتھ�أع����يئة�رقابية����والوضع�القانو�ياملظا�ر��و�مقارنة��ذه

�أ �كما �املحاسبة �ج�از�مجلس �استقالل �أشار�إ�� �أنھ �ي�ب�ن �ا��زائري �الدستور �سابقاباستقراء  شرنا

أما�. إلغا��ا قوة�أك���من�مجرد�النص�عل��ا����القوان�ن�العادية�ال���يمكن��عديل�ا��س�ولة�أو�ح���و�منحھ��ذا

� �بم��ان�تھ �يتعلق �وا���ةومراقب��افيما �كيفية�تحض���ا �تو�� �لم �القانونية �النصوص �فإن �بقبول�ا� ، املخولة

 .4ضمن�م��انية�الدولة قاللية�مجلس�املحاسبة،�إال�أ��ا�تدرجقد�يحد�من�است�و�ذا�ماأيضا،��وكيفية�مراقب��ا

باإلضافة� أما�فيما�يتعلق�باملف�شية�العامة�للمالية�فقد�نصت�القوان�ن�املشار�إل��ا�سابقا�ع���إ�شا��ا

س��ا�مل�ام�ا�الرقابية� بأي��عوال�تتمتاملالية� أ��ا�جزء�من�وزارة�وما�يالحظإ���اللوائح�التنظيمية�املتعلقة�بممار

� ��ان، �أي�نوع �من �وظيفية �م�م��ااستقاللية ��وأن �ع���ساسية����اس�شار�ة قاب��ا �غ���إلزامية�ور �.البلديات

�ل�من�املراقب��واملتمثلة���لوزارة�املالية� يمكن�أن�يقال�عن�بقية�أج�زة�الرقابة�املالية�املنتمية�ونفس�الكالم

موظف�ن�لدى�الوزارة��و�جعل�ما�مجردلسلطة�وز�ر�املالية� نواللذان�يخضعاللبلدية��واملحاسب�العمومياملا���

�بأوامر�ا �باملجلس .5و�أتمران �يتعلق �فيما �ج�ة� أما �من �الداخلية ة �وزار �لوصاية �يخضع �فإنھ �البلدي، الشع��

                                                 
3 ف�فيماليما�عاصمة�الب��و��،»intosai" التاسع�ملنظمة��نتوساي��املؤتمر�الدو�� ،«املبادئ�العامة�الدولية�للرقابة�املالية�"  :راجع -   " �عد�بـ��واملعرو

ل���و��،لسنة�ا�لإلنتوساي،���مجلة�الرقابة�املالية��امل�شور «إعالن�ليما�   .75ص��،1982 نوفم��،العدد��و
4 �"  :ام��وجنوار��-   ��دار�ة �املؤسسات �ع�� �الرقابة ��� �ودوره �نظامھ �املحاسبة �ماج�س���غ����،«مجلس سالة ة،ر ��م�شور ق،�لية جامعة��ا��قو

  .51،�ص�2007ا��زائر�،�بقسنطينة، منتوري
5 ����شطاح -   ��سي���ا��ماعات��"ملحلية�رقابة�ال�سي���ع���ا��ماعات�ا"  :ز ل والتجار�ة� �قتصادية�لية�العلوم��املحلية،مداخلة�ضمن�ملتقى�حو
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،��مر�الذي�يجعلھ��عيد��ليا�عن�أي�استقالل�وظيفي ال���يمثل�ا�من�ج�ة�ولسلطة��حزاب ى   .أخر

ل�ست� تؤكد��ستقالل�الوظيفي�من�عدمھ،�والقانونية�ال��لنصوص�الدستور�ة�مما�تقدم�نجد�أن�ا

�تتوفر� �لم �إذا ح �بال�رو �جامدة �تصبح �أن �النصوص �ال��عدو��ذه �حيث �ذا��ا، �حد ��� �السياسية�دفا ادة ��ر

� �التنفيذ ��وتمك�ن��ذهلوضع�ا�موضع سة�الفعلية�الختصاصا��ا �من�املمار �ع���ا���ات�وفرض�رقاب��ا�ج�زة

دعية�ضد��ل�من�يتدخل����أعمال�ا�أو�واتخاذ�إجراءاتا��اضعة�ل�ا�   .�عرقل�ا ر

  

 التبعية�الوظيفية .2

� �العليا �الرقابة �أج�زة �ب�ن �تر�ط �ال�� �العالقة �الوظيفية، �بالتبعية �العليايقصد �ل�ا�والسلطة  التا�عة

ن  لة�أمام�ا�مباشرة�عن�نتائج��وال���ت�و مجلس� ال���ي�بع�ل�ا��ل�منالعليا��وتختلف�السلطات،�أعمال�امسؤو

�العامة �واملف�شية ��املحاسبة �من �كال �ت�بع �ب�نما �ة �ا��م�ور �رئ�س ل ��و �ي�بع �حيث العامة� املتفشيةللمالية

�ج�زة�الرقابية�ع��� أما��شأن�مدى�تأث���تبعية��ذه�،لوزارة�املالية�واملحاسب�العمومي واملراقب�املا��للمالية�

�يمكن �الرقا�ي، �العمل �ا���از�فعالية �ي�بع�ا �ال�� �العليا �السلطة ��انت �أيا �بأنھ ل �الضمان� القو �فإن الرقا�ي،

�القانونية�ما �من�املؤ�دات �لھ�املشرع �ل��فاظ�ع���استقاللھ��و�أن�يكفل �خضوعھ�ألي� ا��قيقي ن �دو ل يحو

ة�املالية�و�خاصة سلطة�تنفيذية�بأي�حال�من��حوال،�و��و�ما�نالحظھ�لألسف�بال�سبة�ألج�زة املف�شية��وزار

ة�املالية�ي�نا���أساسا�و�مبدأ استقاللي��ا،�حيث�أن��ذه�التبعية�تحد�من� العامة�للمالية�ال����عت���تبعي��ا�لوزار

وقد��ذا�. و�عدم�تحقيق�أ�داف�ا    ضعف�فعالية�الرقابة� سلطا��ا�و�تفرض�عل��ا�قيودا�مما�يؤدي����ال��اية�إ��

ت أك���من�مئ���تقر�ر� 2010سنة�للمالية�قد�أعدت�����ف�شية�العامةاملالعديد�من�ال��ف�الوطنية�أن��أشار

� �ا���ومية �باملؤسسات � ،والبلدياتيتعلق �الكتمان �ر�طي �التقار �تلك �ع�� �أبقت �الوصاية �منإال�أن �ا �واعتبار

 .��ا أسرار�الدولة�ال���ال�يمكن�ا���ر

�الب ى �ف�� �ة، �ا��م�ور �لرئ�س �املحاسبة �مجلس �ب�بعية �يتعلق �فيما �الستقاللأما �سلب �ذلك ���  احث

جية�إ���داخلية�ألن��ستقالل��و�الصفة�إم�انيةو�  ا���از� �خار �ساسية�ال���تم��� قلب�عملية�الرقابة�من

�ال�شر�عية، �السلطة �حرمان �إ�� �باإلضافة �الداخلية، �الرقابة �عن جية �ا��ار �الشع��� الرقابة �باملجلس املمثلة

ع���مختلف�ا���ات�ا��اضعة� �ساعد�ا�ع���تحقيق�الرقابة�املالية�الوط���و�مجلس��مة،�من�ج�از�مستقل

�توثيق�الصلة�ب�ن�أج�زة �الباحث�أنھ�من�الضروري ى الرقابة�املالية�العليا����البالد�و�ع��� لرقابتھ،�و�لذلك�ير

�ج�ة �من �املحاسبة �مجلس أس�ا �و ر �املتمثلة�، �ال�شر�عية، ��مة�و� السلطة �مجلس �من ��ل �الشع��� �� ملجلس

،�خاصة����اتجاه�مساعدة��ذه ى ة�ا��قيقية�ال���تتم���ا� الوط��،�من�ج�ة�أخر �خ��ة�ع����طالع�ع���الصور

ة��موال�العامة�مركز�ا�و�محليا،�و اسات�و��ذا� إدار ذلك�من�خالل�ما�يتم�تقديمھ�من�مالحظات�و�تحاليل�و�در

  .مجلس�املحاسبة�لرئاسة�ا��م�ور�ة� ما�لم�يتوفر��س�ب�تبعية

 

 

  

                                                                                                                                                   
  .2008جانفي��10-9 ا��زائر، قسنطينة،جامعة�منتوري��وعلوم�ال�سي��،



  الرقابة�املالية�ع���البلدية�ومعوقا��ا�            الفصل�الثالث
 

92  
 

 العضوي ��ستقالل .3

�ذلك ��و�ع�� �القانونية �القواعد �خصوصية �ال��مدى �املالية��واللوائح �الرقابة �أج�زة �موظفي تخص

�التعي�ن�أو�ال��قية�أو�املزايا �من�حيث �الدولة�عموما�سواء نة�باألح�ام�العامة�املتصلة�بموظفي �املالية�أو  مقار

�ا��زائر�املتعلقة�بأج�زة�الر �و�استقراء�القوان�ن. 6ا��صانة ��� مجلس�املحاسبة� واملتمثلة���قابة�املالية�العليا

ساء��ج�زة�الرقابية����من��واملف�شية�العامة ا��و�ر�ة�وتتوقف� قبيل�املسائلللمالية،�نجد�أن�استقاللية�رؤ

�توفر��عض�الضمانات�القانونية�من �ستقاللية�تمر�حتما�ع���وأن��ذه�ج�زة��وفعالية��ذهمصداقية��عل��ا

 .بم�ام�م�وف��ة�اضطالع�محيث�املعاي���امل�نية�الختيار�الرؤساء�

�ا���ات ��عي�ن��وتختلف �يتم �املش��ك��و�أنھ �لكن �الرقابة�العليا، �أج�زة ساء �رؤ ��عي�ن �عن لة املسؤو

قا�ي�من�طرف�أع���السلطات����الدولة� رئ�س ئ�س�مجلس�املحاسبة�و�ذلك�يتم .مباشرة�ل�ج�از�ر من� �عي�ن�ر

�ع���اق��اح�منطرف�رئ�س�ا ئا����لكن�بناء ئ�س�املف�شية�بمرسوم�ر ��عي�ن�ر �ة�فقط�ب�نما�يتم وز�ر� ��م�ور

 .املالية

�لل��ملان��غرفتيھ� ���ذلك��)ومجلس��مةاملجلس�الشع���الوط���(مما�سبق�يالحظ�أنھ�ال�يوجد�أي�دور

ئ�س�مجلس�املحاسبة��و�ذا�ما حمة�رئ�س�و�جعلھ�تحتينقص�من�استقالل�ر ل �ة����التعي�ن�ا��م�ور  ر ،�والعز

�ال���ء ن �ونفس �ي�و �الذي �للمالية �العامة �املف�شية ئ�س �ر �عن �قولھ � يمكن �وز�ر�املالية حمة �ر ورئ�س�تحت

   .ا���ومة

،�كما��و�ا��ال���� �نا،�أن�دعم�استقاللية�أج�زة�الرقابة�و�جب��شارة ن املالية�لتفعيل�دور�ا�ي�و

�املتقدمة� ل �العر�يةالعديد�من�الدو ل أو�/تدخل�ممث���الشعب����املجلس�الشع���الوط���و عن�طر�ق،�والدو

ساء�أج�زة ل�رؤ الرقابة�املالية�العليا�بأي�ش�ل�من�أش�ال�ال��كية�أو�املوافقة� ���مجلس��مة�����عي�ن�أو�عز

�ة�أو��من�قرار���ص�يتمثل����وحصانة�أك�� سيكس��م�استقاللية� إ��،��مر�الذي... باألغلبية� رئ�س�ا��م�ور

باملف�شية�العامة�للمالية،�فيمكن��وكبار�املف�ش�نيخص��عي�ن�قضاة�مجلس�املحاسبة� أما�فيما�،ز�ر�املاليةو 

�عدم ��استفاد��م�مالحظة �الدولة �� �كبار�مسؤو ���ا �يتمتع �ال�� ات ز ��متيا �فيمابنفس �بقضاة��وخاصة يتعلق

�بوضع�مشابھ�لوضع�القضاة����سلك�العدال مجلس ن  ة�منذ�مدة،��مر�الذي�ترتب�عنھاملحاسبة�الذين�يطالبو

   .املحاسبةعمل�مجلس��واضطرابات���وقوع�عدة�احتجاجات�

�ج�ة ��ومن �يخضع ، ى ن أخر �املوظفو ��بقية �املحاسبة �مجلس �العامة�� �ملجموع��واملف�شية للمالية

ةالقواعد� الرقابة��قطاع�املالية،�و�ذا��ع���أن�أج�زة�واملتعلقة�بموظفيالعمومي� ���الوظيف�و�ح�ام�املقرر

�امة�من�القوان�ن�ال���ال�تتما����دوما�مع�خصوصيات�ومتطلبات�العمل�الرقا�ي�من� ذا��ا�ال�تتحكم����جوانب

 .وا��صانة حيث��ستقاللية

�لعمل�أج�زة�الرقابة�املالية�العليا��� �املنظم �تب�ن�من��طار�ال�شر����و�القانو�ي ا��زائر،� مما�سبق

نا����ذلك،�ح���ال� ز غم�إيجا �سباب�ال���من� يط���ا��انب�القانو�ي�ع����ذا�البحث،�وجود��عض�العوامل�ور

�ع�� �يؤثر�سلبا ��ش�ل ��ج�زة، ��ذه �استقاللية �من �متفاوتة جات �و�لو�بدر �ا��د �الرقا�ي� شأ��ا �العمل أداء

سة�م�ام�ا��مر�الذي��ستد�� بفعالية�و�كفاءة ��ا�ع���ممار عليا����تدخل�السلطات�ال و�من�ثم�ا��د�من�قدر

                                                 
6   .51ص�" مرجع�سابق�: " نوار�امجوج��-  
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� ��غرفتيھ �ال��ملان أس�ا �ر �و�ع�� ��مة(البالد �و�مجلس �الوط�� �الشع�� ��ذه�) املجلس ��عض �النظر��� إلعادة

�تحقيق �تضمن �ح�� ����ذلك �دور ��غرفت��ا، �لل�يئة�ال�شر�عية �ألن �و�العضوي� ال�شر�عات �الوظيفي �ستقالل

سة�عمل�ا�بأحسن�ش�ل   .ل�ذه��ج�زة�و�ممار

 

 قات�تتعلق�باملوارد�ال�شر�ة����أج�زة�الرقابةمعو : املطلب�الثا�ي

خاصة� إ���عوامل�متعددة�تتصل�و�رجع�ذلك�عت���اختالف�عدد�العامل�ن�من�ج�از�آلخر�أمرا�طبيعيا�

  املسلط�عل��ا� ونوع�الرقابةال�يئات�ا��اضعة�لرقاب��ا��وعدد�و��م�ومجال��شاطبطبيعة��ل�منظومة�رقابية�

�ودور���ا ،� �أنھ �النإال ��ظر و�صرف �ذلك، �خاللعن �الفصل�ومن ��� �لھ �التعرض �تم � ما ل �حو م�ام�السابق

�مختلف �من�وصالحيات �ا��زائر��عا�ي ��� �املالية �الرقابة �أج�زة �فإن �الرقابية، �أ�م�ا� ال�يئات �عدة مشا�ل

ات�املؤ�لة د�ال�شر�ة�املتمثلة����عدم�توفر��عداد�ال�افية�من��طار يؤدي��واملتخصصة�مما محدودية�املوار

   .حتما�إ���محدودية�الرقابة�املؤداة�من�طرف��ذه�ال�يئات�الرقابية

 

 نقص�أعداد��عوان�امل�لف�ن�بالرقابة: أوال

 :)الغرفة�ا���و�ة�بقسنطينة(مجلس�املحاسبة� .1

� ��شاطات �مجال �الغرفة�غطي ��واختصاصات �املحاسبة �ملجلس �ا���و�ة �247و واليات 7بقسنطينة

  بلدية

�للبلديات�و 247(حساب�إداري�254م��ا�حسابا�501يمثل� و�ذا�ما   247إ���باإلضافة��)للواليات 7حساب�إداري

ا���و�ة�ملجلس�املحاسبة�بقسنطينة� الغرفة�وت�سع�صالحياتت،�للبلدياحساب��سي���للمحاسب�ن�العمومي�ن�

� �املؤسسات �مختلف �إ�� �العموميةأيضا �التا�عة�وال�يئات � املحلية �منللبلديات مالية��مساعدات�واملستفيدة

�جزئيةأو� إجمالية ��ذه، غم �ل�ذه�ور �أو�لت �ال�� �الثقيلة �مختلف�الغرفة امل�ام �من �مستخدم��ا �عدد �فإن ،

�فردا�فقط ن �حيث�يبلغ�عدده��جما���ثالثو ل  ومدققان�ماليانقاضيا�14م��م ،7الفئات�ال�ي�شر�إطالقا�بالتفاؤ

ن عونا14و  .،�خمسة�م��م�متعاقدو

�ال�وتث����ذه �من �جملة قام ��ر �بامل�ام �ال�شر�ة د �أو�املوار ��م�انيات �ط �ر ل �حو والصالحيات��ساؤالت

نة��عدد�البلديات�ال����غط��ا��ذه�الغرفة. ملو�لة��ذه�الغرفةا  واملقدر�قليمية� ف�ذا�العدد�ض�يل�جدا�مقار

�مراجعة��ذا�العنصر�ال�ام��ولذلك��انبلدية،� 247بـ� واملدقق�ن��القضاةال�ا���من� وتوف���العددمن�الضروري

�من املالي�ن �ل�ذه�وغ���م ن �ي�و �ح�� �الرقا�ي �للعمل ��ن �الضرور � �فراد �حقيقي �مع�� ��قليمية ���  الغرفة

ى طالوجود�أو�ال��وء�إ���الالمركز�ة�عن� بلدية�وال��61تضم�مثل�والية�باتنة�ال��� ر�ق�إ�شاء�غرف�ج�و�ة�أخر

 .أي�فرع�ألج�زة�الرقابة�املالية�ع�� تتوفر

 :ة�العامة�للماليةاملف�شي .2

سأما�فيما�يتعلق�باملف�شية�العامة�للمالية� ع�ا�فتمار ل�ا�عن� م�ام�ا����إطار�الصالحيات�املو�لة�وفرو

�وحدات� البلديات�بواسطة�مف�����املالية�الذين�والتقو�م�ع��طر�ق�مدير�ا��ا�ا���و�ة�إلجراء�الرقابة� ن �ش�لو

                                                 
7 11/05/201يوم��سابق،ع�مرج�لقسنطينة،الغرفة��قليمية��:�ن��نتموقع�مجلس�املحاسبة�ع����-   8.  
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ق�تد���بالبعثات��عمل لتدخل�املف�شية�العامة� التفت�شية�الوحدة��ساسية�البعثة�و�عت�� . 8التفت�شيةوالفر

مسائل�النجاعة��والتدقيق���امل�ام��ك���أ�مية��التحقيق��وتختص�بأداءللمالية����تنفيذ�برنامج�ا�السنوي�

  .حساسة���قطاعات�

�البعثة  ن ��وتت�و �من ئ�س، �ر �يقود�ا �ال�� �متغ�� التفت�شية، ��عدد �ي��اوح ق �الفر �من �2من �ف3إ�� ق �فرقةر �و�ل

  . مف�ش�ن3إ���2من�تضم�

�.وضيقةفتعت���خلية�تدخل�قاعدية�تتو���إنجاز�امل�ام�التفت�شية����مجاالت�معينة� أما�الفرقة�التقنية

سة�م�ام�ا�عدة�واليات��� �غطي�املدير�ة�و  ،�)بلدية61(،�باتنة�)بلدية14(قسنطينة: ا���و�ة�لقسنطينة����ممار

�)بلدية21(خ�شلة �البوا�� �ام �)بلدية29(، �جيجل �)بلدية28(، �ميلة �البلديات)بلدية32(، �عدد �يبلغ �حيث ، 

�ا���و�ة 183جما���  �الغرفة �ملف���� �الض�يل �بالعدد نة �مقار �تماما ل �و��و�أمر�غ���معقو بقسنطينة� بلدية،

ى ( �ة�اخر �ذا�شاملة�و� �مر�الذي�يجعل�عملية�الرقابة�انتقائية�وغ���)نا�يك�عن�مراقبة�مالية�مؤسسات�إدار

ات�م��مجة�أو�فجائية�للبلديات�محل�الدراسة�بوالية ز�ار ق�الـ� ما��ستخلصھ�من�عدم�وجود�أي� باتنة�و�ملدة�تفو

العامة�للمالية��و�ع���املف�شيةشامل��وإنما��مر ذلك�املدير�ة�ا���و�ة�بقسنطينة�فقط��وال�يخص ،سنوات10

ى�) ف�ش�ن�املالي�نامل(بأكمل�ا�حيث��عا�ي�من�العدد�املنخفض�ألعوان�الرقابة� واملقدر�عدد�م�حاليا�ع���املستو

� �الوط�� � 250بـ �للمالية �عام�ن �مف�ش�ن �من �فقط �للماليةفردا �خاصة�9ومف�ش�ن ���ا ن �امل�لفو �امل�ام �ك��ة غم ر

م�ام�م�القديمة،��مر�الذي�يتطلب�إصالحات���قتصادية�إ���عد�إضافة�م�مة�تقو�م�املؤسسات�العمومية�

 .يلعبھ����ا��فاظ�ع���املال�العام�والدور�الذي���از�الرقا�ي�نظرا�أل�ميتھ�تنظيمية�����ذا�ا

 :املالي�ناملراقب�ن� .3

�العديد ��شو��ا �و�لذلك �الع�د، �حديثة �املا�� �املراقب ���ا �يقوم �ال�� �السابقة �املالية من� �عت���الرقابة

�ما���ل�ل�بلدية��ان�مليئا� مصا��� بالنواقص،�حيث���زتالنواقص�حيث�أن�القرار�املتعلق�بتعي�ن�مراقب

ة�املالية�عن�تحقيق�ذلك��س�ب�نقص�التأط���و�اكتفت،����البداية،�بتعي�ن�مراقب�ن�مالي�ن ى� وزار ع���مستو

املراقب�املا��،��مر� و�بلديات�مقر�الدائرة�و�من�ثم�إخضاع�مالية�عدة�بلديات�لنفس بلديات�عواصم�الواليات

�املالية ��مور ��عطيل ��� ��س�ب �املوظف�ن�الذي �أجور �رأس�ا �و�ع�� �املشار�ع� للبلديات ��عطيل �إ�� باإلضافة

مالي�ن����والية�باتنة�مراقبة�النفقات� مراقب�ن�5 فع���س�يل�املثال�ال�ا��صر،�يتو��  . 10التنمو�ة����البلديات

� ى �مستو �باتنة 61ع�� �بوالية � ،11بلدية ��عرفھونفس �تقر�با � الوضع �قسنطينة �مثل ى �أخر �واليات عنابة�و عدة

�ران� �الوضع�دفع�املراقب�ن�،و�غ���ا�من�الواليات�وو �ناتجة�عن�قلة� �ذا املالي�ن�إ���مواج�ة�مشا�ل�عديدة

�لألمور  �البلديات �اتقان �عدم �إ�� �باإلضافة �من� عدد�م �العديد �ع�� ن �ال�يصادقو �جعل�م ��مر�الذي املالية،

�أخطاء ود �ور ��س�ب �للبلديات �املالية � �ل��امات �ف��ا، �عديدة �املعينة �البلدية �املصا�� �إ�� ��عاد و�تطلب�حيث

  .من�الوضعيات�املالية�مع�املتعامل�ن�و�سو�ة�الكث�� من�املشار�ع� أش�را�مما�يؤخر�إنجاز�الكث���ت��يح�ا

 

                                                 
  " مرجع�سابق�"  :شطاحز�����-  8
9 �خ��للمالية،وثائق�من�املف�شية�العامة���-     .15/04/2013وزارة�املالية�بتار

10 �خ��باتنة،بلدية��واملزانية���رئ�س���نة�املالية��-     .26/11/2013بتار
11 �خ��اليومي،جر�دة�ا������-  �خ��www.elkhaber.comاملوقع��لك��و�ي��من�خالل�2013أكتو�ر�14ا��زائر�بتار   .15/01/2014بتار
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 معوقات�أخرى : ثانيا

�ع�� �الرقابة �أج�زة ��� �ال�شر�ة د ��عنصر�املوار �تتعلق ى �أخر �مشا�ل ��ناك �أن �أيضا    البلديات يالحظ

��أساسا�وترتبط �التعي�ن ق �بطر �تتعلق �القانونيةبمواضيع �وا��وافز�والضمانات � وال��قية ) للعامل�ناملتوفرة

ى ،�ا��صانة فغالبا��،خ���دليل�ع���ذلك املالية�إال�ومف�����وزارةالعديدة�لقضاة�مجلس�املحاسبة��وما�الش�او

�مصادر� ��� �الشفافية �عدم ��ناك ن �ت�و �التعي�نما �خر���( وأساليب �امل �عي�ن �لإلدارة �الوطنية سة و�ليات�در

ظيفي�ملختلف�يتعلق�بالوصف�الو �ومعتمدة�فيماكما�ال�توجد�معاي���ثابتة��،)إ��مسابقات�،�تنظيم��قتصاد

التدقيق،��دارة�(ل�ل�م��ا�����ذه��ج�زة��و��مية�ال�س�ية ومراكز�العمل�و�ختصاصات�املطلو�ةا��طط�

ن  �من��عي�نات����مجلس�املحاسبة�عن�طر�ق�املسابقة�لوظيفة� غربولعل�أ ،12)إ��...ال�ندسة،�القانو ما�يجري

ق  �ل�سا�س����ا��قو �أن�يلعب�ف،�13مدقق�ما����و�اش��اط ق ���صا�متخصصا����ا��قو ن �ل��عقل�أن�ي�و

� �املا�� �املدقق �بفحصدور ��و�قوم �املاليةا��سابات ��� والعمليات �و�دقق �جوان��ا��وامل��انية �من حسابا��ا

 واملالية؟املحاس�ية�

� ل �القو �يمكن �سبق، �تطور مما �بال��وض�أن �وثيقا تباطا �ار �يرتبط �الرقابة �أج�زة �لدى �الرقا�ي  �داء

د�ال�شر�ة�كما� ة�توف���ج�از�وظيفي�معد�إعدادا�م�نيا�جيدا�وكيفاباملوار �ا�للتعرف،�أي�ضرور ل�أع��� ومدر صو

�او�قانونيا �او�محاس�يا �ماليا ��ان �سواء �الرقا�ي �14العمل �د، ����امتوما �الرقابة �من� أج�زة ��عا�ي ا��زائر،

� �مشلوال �نقل �لم �إن �ناقصا �أداؤ�ا �س�بقى �ال�شر�ة د �املوار ��ستطيعمحدودية �الرقابية� تنفيذ�ولن برامج�ا

  .���البلديات��ستخدامالعام��عا�ي�من�سوء��وخطط�عمل�ا�و�بقى�املال

  

 وإدار�ةمعوقات�فنية�: املطلب�الثالث

 ���مجال��ختصاصات .1

�كب���ممايت� �اختصاصات�أج�زة�الرقابة�املالية�العليا����ا��زائر�توسع�ا��ش�ل يجعل� ��من�خالل

ة�ع���القيام�بامل�ام�العديدة �غ���قادر د�ا�ال�شر�ة�املحدودة، املطلو�ة�م��ا،� �ذه��ج�زة�الرقابية����ظل�موار

�سبق�ألي�بلدية،�محل� يا�حيث�لمالذي�يمكن�مالحظتھ�ميدان�و�و�ال���ءخاصة�إذا��علق��مر�برقابة�شاملة�

اسة����والية�باتنة،�أن�خضعت�مالي��ا�لرقابة�شاملة�ال�من�طرف�الغرفة �وال�منا���و�ة�ملجلس�املحاسبة� الدر

�عام .للماليةطرف�املدير�ة�ا���و�ة�للمف�شية�العامة� �إ���ترك���أج�زة�الرقابة�ع��� ،�أدىو�ش�ل �الوضع �ذا

ن    .رقابة��داء و�عيدة�عن���أغل��ا�قانونية��القيام�برقابة�اختيار�ة�ت�و

 :مجال�الصالحيات��� .2

،�بالصرف يتمتع�مجلس�املحاسبة�بالصبغة�القضائية،�أي�لھ�سلطة�إصدار�أح�ام�بخصوص��مر�ن

ساء ��رؤ ��واملحاسب�نالبلديات �البلديات، �عن �حسابا��م �تقديم ��� ن �يتأخرو �الذين ��س�بالعمومي�ن �وكذلك

�أ �يمكن �ال�� ��خطاء �يق��فو��ا �عقو�اتن ��و�سليط �عل��ممالية �وتأدي�ية ،� �أنھ �قضاياإال �ختالسات��و��

                                                 
�العر�ية�"  :�رابوساي -  ل .44ص�سابق، مرجع" وآفاق�اواقع��ج�زة�العليا�للرقابة����الدو 12   
13 �خ��سابق،مرجع���ن��نت،موقع�مجلس�املحاسبة�ع���شبكة��ومدقق�ن�مالي�ن،إعالن�عن�ماسة�توظيف�قضاة��-   2أفر�ل��28بتار 013 .  
14 ات�العر�ية�املتحدة�"  :كنعاننواف��-   �ة����دولة��مار قة�للعلوم�الشرعية��،"الرقابة�املالية�ع����ج�زة��دار املجلد��و��سانية،مجلة�جامعة�الشار

  .139،�ص2005 ،2 د،�العد2
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�يتعلقوغ���ا �ي��أ�مجلس�املحاسبة�إ���العدالة�ألي�إجراء تخرج�تلك�القضايا��ومن�ثمبالعقو�ات�ا��نائية� ،

 .من�ب�ن�يديھ��مر�الذي�يفرغ�ا�من�محتوا�ا

                         إصدار�أية�عقو�ات� �سلطة�وال�تتمتعف����عت����يئة�اس�شار�ة�ال�غ����أما�فيما�يتعلق�باملف�شية�العامة�للمالية

���البلديات� �يوج��ا�إدار�ا�والذيالذي�ت�بعھ� مالحظا��ا�إ���وز�ر�املالية�وإنما�توجھأو�أح�ام�خاصة�ضد�مسؤو

� �البلديات �تبعية �بحكم �الداخلية ة �لوزار �ذلك .ل�ابدوره �الت�و�ؤدي �العامة� أث��إ�� �املف�شية �أداء �ع�� سلبا

� ���للمالية �أعمال�ا�ومدير�ا��ا �ب�تائج ��ل��ام �عدم ��س�ب �النوا�� �15وتوصيا��ا مختلف �ع��، �سبق،��و�ناء ما

قا�ي�بامتالك ��سمح�ل�ل�ج�از�ر ن والزجر�ة�ا��د��د�ى�من��ليات�القانونية� فإنھ�من�املفيد�البحث�عن�تواز

سة�ص�الالزمة   .�16ستقاللية�التامة و���كنفالحياتھ�بفعالية�لضمان�ممار

 :رقابة��داء .3

ل� �بأو ل �ع���البيانات�عن��داء�أو ل ��اية� ح���وعدم��نتظار إن�القيام�برقابة��داء�يتطلب�ا��صو

�خية� �عملية�املتا�عة�تار ن ى تنفيذ�امل��انية�ألنھ�عكس�ذلك�ست�و ���يص��سباب� م��ا،�كما�يتعذر�وال�جدو

ر�ف��ة�طو�لة�عن�وقوع�الفعلمر ��س�ب  .17و

�استخدام �كفاءة �من �التأكد �إ�� ���دف �أل��ا �البناءة �الرقابة �مراتب �أع�� ��� ��داء �تقييم �عملية  إن

د�املالية�املتاحة� اك�شاف� و�قت�����ذا ،18من�كفاءة�تحقيق�النتائج�املس��دفة����ا��طة�وكذلك�التأكداملوار

قابة�الكفاءة��را�ألنونظ .وقتھ����وسوء��داءمواطن�الضعف� معقدة�تتطلب�وجود� عملية�و�داء��عت�� عملية�ر

تمكنھ��والفنية�ال��العلمية� يقوم���ذه�الرقابة�توفره�ع����عض�الصفات�فيمنمعاي���مسبقة،�فإنھ��ش��ط�

�نا�يتطلب�تأ�يل�من�نوع�خاص� فاألمر. من�القيام�بم�متھ�ع���أحسن�وجھ�خاصة�إذا��علق��مر�بالبلديات

�اقتصاديةي ��انت �سواء ى �أخر �عمومية ��يئة �أية قابة �ر �عن �تماما � ختلف �الوقت��و�و�ماأو�إدار�ة ��� �غيب

�أن ة ��شار �مع �ا��زائر، ��� �املالية �الرقابة �أج�زة قابة �ر �ذلك� ا��اضر�عن �ع�� �ينص �املحاسبة �مجلس ن قانو

قابة��داءصراحة،�لكن�الواقع����ء�مختلف�تماما�  .ياتتماما����البلد منعدمة�ور

 :مراقبة�ال��الت .4

�ومتا�عة�تنفيذ�ايالحظ�الباحث�أنھ�ل�س��ناك�فائدة�علمية�كب��ة�للعمليات�املالية�املتعلقة�با��طة�

 .��يحة أسس�علميةبإعداد�امل��انية����البلدية�لم�تب���ع����وال����سمحما�دامت�عملية�التخطيط�ذا��ا�

�وضعت �وإن ��وح�� ���يح ��ش�ل �أج�التقديرات قام�زةواستطاعت ��ر �مقارنة قام� الرقابة �باألر الفعلية

�و�رجع�ذلكال��يحة،� ومعرفة�أسبا��ا �نحرافات،�فإنھ�لن�تتمكن�من�تحليل�وتحديد��نحرافاتالتقدير�ة�

  :لعدة�أسباب�أ�م�ا

ن  - �يحللو �مختص�ن �وجود �إ�� �باإلضافة �مسبقة �معاي�� �وجود �يتطلب �الذي �التحليل ��ذا  صعو�ة

 .سبا��اومعرفة�أ�نحرافات�

                                                 
15   .8ص�سابق،مرجع��شطاح،ز�����-  
16   .138ص��سابق،مرجع��كنعان،نواف��-  
17 غ��حر�ات،ترجمة�محمد�" �ية�املتعلقة�بتطبيق�معاي����نتوساي�للرقابة�ورو التوج��ية��  املبادئ" :�يةو �ور ابات�محكمة�ا��س�-   لوكسمبور

www: �لك��و�يمن�خالل�املوقع��155،�ص�1998 .eca. eu. int/ARABIC/intosai -arabic. Docخ���   .19/09/2011بتار
18   .نفس�املرجع�-  
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�البلديات�لذلك - �م��انيات �طر�ق�التغذية�العكسية����وضع يصعب� عدم�مسا�مة�أج�زة�الرقابة�عن

  .تقييم��داء�ومن�ثمعل��ا�عملية�املتا�عة����التنفيذ�

  

 :ا��انب�التنظيمي .5

� ��قتصادية �التغ��ات �ا��زائر�تنظيميا ��� �املالية �الرقابة �أج�زة �تواكب �ال��لم    تحققت�و�دار�ة

ض�أن��سمح�بتحقيق�مز�د�من� غم�أ��ا�توخت�منذ��شأ��ا�تنظيما�ال�مركز�ا�من�املفرو الشمولية���� ��البالد�ر

� �الرقا�ي �ميدانيةالعمل �لرقاب��ا�و�غطية �ا��اضعة �لل�يئات �19أك���فعالية �الواقع�و ، �التغ��� لكن ��� املتمثل

�ع �و�بداية�التخ�� �ا��زائر�منذ�الثمان�نات �ش�دتھ �العام،�قتصادي�الذي �القطاع �التغي��ات� ن �إ�� باإلضافة

�ادة�عدد�الواليات�من� ز بلدية،�و�1541بلدية�إ��� 854من� والية�و�عدد�البلديات 48إ��� �31دار�ة�املتمثلة����

�ادة���م��موال�العمومية�ال���يتم�انفاق�ا����البلديات��ش�ل كب����س�ب�برامج�التنمية،��ل�ذلك�لم�يؤد� ز

غم�أ��ا�  �زة�الرقابة�لتلك�التغ��ات،�فتعيد�تنظيم�ا�ج�و�اإ���مواكبة�أج ع�ا�و�غرف�ا�ا���و�ة�ر و�تز�د�من�فرو

 .ع���ال��اب�الوط�� تتكفل�بمراقبة�مالية�مختلف�ال�يئات�ا���ومية�املن�شرة

املحاسبة��ج�و�ة�ملجلستتوفر�ال�ع���غرفة��وال���ال بلدية� 61والية�باتنة�ال���ت�ش�ل�من��و�النظر�إ��

��وال�ع�� ل �القو �يمكن �فإنھ �للمالية، �العامة �املف�شية �مدير�ة �إ�� 61أن �باإلضافة �املؤسسات� بلدية مختلف

�ا��اضعة�للرقابة�املالية����مجال�خصب�لتطبيق� ى املالية�عن�طر�ق�إ�شاء� وتفعيل�الرقابةا���ومية��خر

ع�ل�ذه��ج�زة�الرقابية �بكث��� فاملنفعة وا��د�من�الفساد�املا���املس�شري���ا،� فرو ق املالية�املمكن�توف���ا�تفو

�أي�شك ن ع�بدو   .ت�اليف�إ�شاء��ذه�الفرو

 :التقار�ر� .6

�ا�أج�زة�الرقابة�املالية�العليا����ا��زائر،�ي�ب�ن أ��ا� من�خالل�استعراض�أنواع�املخرجات�ال���تصدر

�ة�أوال�ثم�إ���ال��ملان �يرفع�إ���رئ�س�ا��م�ور وإ���املحاسبة،� ثانيا�بال�سبة�ملجلس��ش��ك����إعداد�تقر�ر�سنوي

�فبالرغم�من�أن،�ال�سبة�للمف�شية�العامة�للماليةاملالية�ب�وز�ر  ى مجلس�املحاسبة�يتمتع� أما�من�حيث�املحتو

�القضا�ي،� �ر�السنو�ة�ال�ت��ز�عادة�ا��انب �صبغة��والس�ب�أن�سلطة�قضائية�إال�أن�التقار أية�قضية�ذات

�إ���املحاكم� ل  .والتأدي�يةاملحاسبة�إال�بالعقو�ات�املالية��تفي�مجلسو�كجنائية�تحو

�ر�أج�زة�الرقابة��وأيا��انت الشعب�من� محتوا�ا،�فإن�اطالع�ممث���وأيا��انا���ات�ال���ترفع�إل��ا�تقار

ة�ب�شر�ا� جديدا�أمام�أج�زة� العام�من��طالع�عل��ا،�سيولد�حتما�تحديا�وتمكن�الرأيخالل�ال��ملان�أو�املبادر

�ماالرق �مع �شامل �إعالم �إ�� �قانونا �محددة �ج�ات �إعالم �من �باالنتقال �أساسا �يتعلق �من� ابة �ذلك يتطلبھ

�ر�مع�ما أج�زة�الرقابة�املالية���� �انت��عض�وإذا�ما،�20املقصودة�والشر�حة�ي�ناسب� إجراءات�لتكييف�التقار

�العر�ية،� ل �ر�ا�السنو�ة�وع���رأس�ا�عض�الدو �عر�ية� إن،�ف21فلسط�ن،�تقوم�ب�شر�تقار ل أج�زة�الرقابة����دو

��شاط�ا ل ات�تتمثل�����شر�م��صات�أو�مقتطفات�حو ���لت�مبادر ى واملواقع�ال�شر�الرسمية��لع���وسائ أخر

أج�زة�الرقابة�من�أسرار�الدولة�ال���ال�يجب��وتبدو�تقار�ر تماما،� إال�أن�الوضع����ا��زائر�مختلف. �لك��ونية
                                                 

19   .44 بتصرف،�صمرجع�سابق��الشقاوي،بد�هللا�عبد�الرحمان�بن�ع�-  
20   .106ص��سابق،مرجع��:�ور�يةمحكمة�ا��سابات��-  
21 �ة�لفلسط�نأنظر�موقع�ديوان�الرقابة�املالية��-   �wwwن��نت�ع���شبكة��و�دار . saacb. ps/BruRptsخ���   .15/10/2013بتار
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� �عل��ا �التذك���طالع � أن و�كفي �ملدة �الوط�� �الشع�� �تقر�ر�للمجلس �أي �يقدم �لم �املحاسبة فاقت�مجلس

�ما��س�ب�حالة20 �ا��ياة���� سنة�ر �ال���عطلت��ل�أمور ئ أن�يتم�اعتماد�مبدأ�التدرج��،�و�جدر�البالدالطوار

لوط���كحل�أو��،�كأن�يتم�عرض�و�مناقشة�ا��صيلة�الرقابية�السنو�ة�أمام�املجلس�الشع���ا ���عملية�ال�شر

الرقابية� ب��انھ�املختصة�كخطوة�أو��،��مر�الذي�س�سمح�باطالع�ممث���الشعب�ع���حصيلة�العمليات ممثال

�ذه�ا��صيلة� خاصة�بال�سبة�ملجلس�املحاسبة،�ع���أن�تل��ا�خطوات�تالية�تتمثل����اطالع�الرأي�العام�ع��

  . املتاحةعالم�من�خالل��شر�ا�ع���مواقع�ا��لك��ونية�و�كذلك�ع���وسائل�� 

�النقائص�مر�أن��سا�م����إصالح��و�مكن�ل�ذا ة�املال�العام��وتجاوز وتصبح�ال���تؤثر����جودة�إدار

  .الرقابة�أك���شفافية عملية

 

  بالبلديات�معوقات�تتعلق: املبحث�الثا�ي

ات�الضغوط خاص����ا��زائر�من�مجموعة�من�والبلديات��ش�ل�عا�ي�ا��ماعات�املحلية��ش�ل�عام�

�التنظيمية �أدت والقيود �وال�شر�ة �واملالية �أداء�وال�شر�عية �عن �عاجزة �جعل�ا � إ�� �ثمال��اما��ا أصبحت��ومن

� �الدولة �واج�ة �تمثل �أل��ا �ا��زائر�ة ة ��دار �عن ة �متد�ور ة �صور �ال��تمثل �والرك��ة �عل��ا��ا��زائر�ة يقوم

����ا��زائر   .التنظيم��داري

�ا�املطلوب�من�ج�ة،�فإ��ا�من�يود�ال والق�ذه�املعوقات��وإذا��انت ج�ة� �سمح�للبلديات�القيام�بدور

ة�املال�العام����البلديات�أمر�بالغ �تؤثر����العمل�الرقا�ي��ش�ل�كب���مما�يجعل�مراقبة�إدار ى الصعو�ة�من� أخر

ى��تختلف�من�بلدية �ذه�املعوقات�وإذا��انت .واملتا�عة�وترشيد��نفاقحيث�عمليات�التخطيط�الفعال� ألخر

�فية�من�ج�ة،�أو�صغ��ة�أو�كب��ة�من�حيث     من�حيث��و��ا�حضر�ة� ،�من�ج�ة�وعدد�س�ا��ام��انيا��ا� أو�ر

،�فإن��ذه�البلديات�ال�تختلف�من�حيث�توفر�ا�ع���معوقات ى م�شا��ة�فيما�بي��ا��عرقل�العمل�الرقا�ي� أخر

�ا��وانب�املالية�ع تحديد�أ�م�معوقات�الرقابة�املالية�و�ذلك�يمكن�ش�ل�كب��،� ل �ت�ناو ���البلديات����محاور

د�ال�شر�ة   .والتنظيمية�والقانونية�واملوار

 

 معوقات�تتعلق�بالنظام�ن�املا���و�داري����البلديات: املطلب��ول 

�ة�املتعلقة واملعوقات�التقنيةيمكن�تحديد�مجموعة�من�النقائص� �و�داري���بالنظام�ن�املا����و�دار

  :ت��يص�ا����النقاط�التالية�ل���يمكنواالبلديات�

  

 معوقات�تتعلق�بالنظام�املا������البلدية .1

ئ�سيا����مراقبة�استخدام�املال�العام�م�ما�واللوائح�ألج�زةأو�لت�ال�شر�عات� �عددت� الرقابة�دورا�ر

�استخدامھ�أو�ال�يئات�املستخدمة�لھ�أو��         أش�الھ� ق و�مكن�،�ف�فيھ��اص�الذين�أو�ل�ل�م�التصر أو�طر

��أن �ك�ل �للدولة �املا�� �النظام ��� �الرقابة �بموقع �تتعلق �أسباب �امل�مة ��ذه �أداء ق �البلديات�عو �ش�ل��وع��

  . 22إن�وضع�نظام�للرقابة�يتطلب����املقابل�وضع�نظام�ما���قابل�للرقابةخاص،�

                                                 
22  - Kalika Michel : « Structures d’entreprises : Réalités, déterminants, performances » , Editions  
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�املوجود�ب�ن�من�أ�م�املعوقات�أمام�أج�زة�الرقابة�املالية����ا��زائر��و�ضعف�ا�ولع���واحدة ن لتواز

�أنواع�الرقابة�من�ج�ة��وال�يئات�ا��اضعة الرقابية �ج�زة �ال�سي��لرقاب��ا�من�حيث�تطور ق من� وأساليب�وطر

ى ج�ة� ����العديد�من�ا��االت�من���عكسيا،�إذ�يف��ض�املنطق�أن�يتم�،�وقد�يأخذأخر وضع�النظام� التطور

نوعا�ما�لدى��تطو�ر�الرقابةغ���أنھ�تم�،�23بية�املناسبة�الحقاوالسياسات�أوال�ع���أن�يتم�وضع��ساليب�الرقا

� �ل�شمل، �الرقابة �ولو�نظر�اأج�زة �ال�شر�عات �ظلت �ح�ن ��� ��داء، قابة �ر �ال�سي�� ، ق �تراوح��وطر �البلديات ��

ة��سمح�بالقيام���ذه��نواع�ا��ديدة�من�الرقابة�ولم�يقعم�ا��ا� ة�مث�� تطو�ر�ا�بصور  .بصور

�من ��و�مكن بخالل �أج�زة�الرقابة�املالية��شمل����سع��ا�الدؤو لتطو�ر� ما�سبق��ست�تاج�بأن�دور

�ا��الة، ��ذه ��� �البلديات �أي �ذا��ا، �للرقابة �ا��اضعة �تطو�ر�ا���ات �العام، �املال �استخدام قابة وتطو�ر� ر

تباط�ب��يو�الفعل عمل�ا وسائل اك�ا���از�الرقا�ي�ل�دفھ��سا����مرتبط�وثيق��ر ا���ة�ا��اضعة� ؤ،�فإن�إدر

تطو�ر�ا���ة�ا��اضعة� ���عمليةال����سا�م�فعليا��واستعداد�ا�للتفاعل�إيجابيا�مع�الرقابة) البلدية(للرقابة�

�أو� �حدوده �الطرف�ن �من �أي �يتجاوز �أن ن �دو �البلدية، �أي �عملية ،صالحياتھللرقابة، ة �و�صور �س�يل، �وع��

�للبلدية، �املالية ��دارة �نظام �لو�أخذنا �يؤلف�املثال، �الذي �امل��انية، �نظام �لتخطيط� فإن ��ك���أ�مية �داة

�املالية �الرقابة �أساس ��شكالن ، ��داري �ا��ساب �لوثيقة �باإلضافة �من� التنمية، ��ل ���ا �يقوم �ال�� الالحقة

 .للمالية�واملف�شية�العامةمجلس�املحاسبة�

�التبو�ب �لإلد�و�ؤدي ��اما ا �دور �للبلدية �املالية �للعمليات �املناسب �املالية �امل��انيةارة كما� ف��ا،�وإدارة

� �ع�� �للرقابة �إضافيا �النفقاتيوفر��عدا �املعلوم، �م��انية�ومن �مبدأ �ع�� ��عتمد �البلدية �م��انية ���� أن البنود

��ذا�التص�يف�من�الناحية�الرقابية�وع���الرغم،�فقا��انوتقديم�تص�يف� ئ ال�ع��� إال�أن ،24من�مساو ز �مر�ما

�العر�ية�ولم�يطرأل�حالھ�منذ��ستقال ل غم�أن�العديد�من�الدو قامت�باس�بدال�ذلك��25أي�تحس�ن�ع���ذلك�ر

،��داء�املتوقع�ل�ا�وع���بيان التص�يف�بنظام�م��انية�يركز�بدال�من�ذلك�ع���وضع�برامج�وفق�أ�داف�معينة

والذي�يظ�ر��و�داء، دقيق،��س�ند�إ���نظام�ال��امج�ونظام�محاس��إن�الر�ط�ب�ن�ب�ية�تنظيمية�مناسبة�حيث�

د�املستخدمة� توف���أدوات�ضرور�ة����ة� للعمل�املنجز�ع���أساس�ال��امج،�سوف�يؤدي�إ���والوضع�املا��املوار

ة�باإلضافة�إ���رقابة��داء  .�دار

 �ذه�الفكرة�ا��طوط�التوج��ية�لإلنتوساي�ا��اصة�بالرقابة�ع���النتائج�حيث�أن�وضع�وقد�أكدت

 �� �حسب �م��انية ��داء، �ع�� �الرقابة سة �ملمار ��مثل ��عت���النموذج �تصبح�داف �ع���و�كذا �داء� الرقابة

�ع���نظام�فعال�لإلدارة�املالية ل   .عامال�مساعدا�����غي���النظام�املا���للبلدية���دف�ا��صو

  

 معوقات�تتعلق�بالنظام�املحاس������البلدية .2

معمقة� �ذا�يتطلب�دراسة�وإن��انالبلديات�ا��زائر�ة،�أما�فيما�يتعلق�بالنظام�املحاس���املطبق����

� �ف�و�ال�يزال �البحث، ��ذا �نطاق �عن جة �خار �أساسا .بدائيا�� �القبض�و�تمثل �عمليات ����يل و�نفاق� ��

                                                                                                                                                   
economica,2me éd, Paris, 2005, p123.  

23   .95،�ص2003املغرب�،�املحمدية، فضالة،مطبعة��" وتطبيقية�مقارنةدراسة�نظر�ة��:املغرباملحاكم�املالية����"  :أحميدوشمد�ي���-  
24 �ة�مصر�،�ا��امعية،،�الدار�"م��انية�الدولة��عالج���ز و ترشيد��نفاق�العام�"  :دوحمحمد�عمر�حماد�أبو��-     .47ص��،�2006سكندر
25 ات،مثال�دولة��-     .سابق�مرجع�،"وأفاق�اواقع��ج�زة�العليا�للرقابة����الدول�العر�ية�"  :�رابوسايمن�التفاصيل،�أنظر��وقطر�ملز�دال�و�ت���مار
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�النتائج �البيانات�وتجميع ��افة ��سلوب �يوفر��ذا �ال �غ���حيث �ال �املحاس�ية �الوضعية ��سمح� لضبط ال��

ة�املالية�الفع ى �و�الرقابة�املاليةالة�من�ج�ة�باإلدار �ة�من�ج�ة�أخر ت،�26الضرور اسات فقد�أشار ��27عض�الدر

أس�ا�ك��ة�ال�شر�عات�و� املحاسبة�العمومية��ش�ل�عام����ا��زائر�و�ع�� إ���نقائص�عديدة��عا�ي�م��ا�نظام ر

�ا��اصل����املجال�املحاس���و�املعا��ة�اليدو�ة�للبيانات غم�التطو  عدم�مواكبة�التطور �التكنولو���الكب���ر ر

بتخصيص�املجموعة�التاسعة�ل�ا�ضمن� ����ذا�املجال�باإلضافة�إل�مال�محاسبة�الت�اليف�ال���اكتفى�املشرع

�توف���مقومات�محاسبة ن الت�اليف�ال���تحتاج�إ���مصا���محاس�ية�خاصة�  النظام�املحاس���للبلدية�لكن�بدو

�ة�و���شطة�املختلفة�ال���تقوم���ا�البلديات صا��تقوم�بإعداد��افة�البيانات�املحاس�ية�حسب�امل و�،� �28دار

 .�و�ما�ال�يتوفر����البلديات�ا��زائر�ة�حاليا

� ��سا��� �الغرض �أن �للنظامكما ��حداث�والوحيد ��و����يل �البلديات ��� �املا�� املالية� املحاس��

�اقتصادي�،القوائم�املالية�لعرض�ا�ع���ا���ات�املعنية�وت��يص�ا���للبلدية� خاصة� كب�� إال�أنھ�حدث�تطور

�للمعلومات، �املحاس�� ����املف�وم �مماثل �تطور �إ�� �أدى �العال��، ى �املعلومات� بحيث ع���املستو �إعداد أصبح

�ملتا�عة ز�ا ��وإبرا �للبلدية �اليومية �املالية ��داء�حداث �ومراقبة �من، �إ��� و�نتقال ق �صندو �محاسبة مجرد

ف�عل��اادئ�املحاس�ية�ا���ومية�ا��ديثة�محاسبة�شاملة�تأخذ�باملب �للمحاسبة� واملتعار دوليا،�ال�دف�املتطور

�و�ذلك�توقف،�ودالل��ا�ومصداقي��االبيانات� ا���ومية�ا��ديثة،�نظرا�ملا�تتم���بھ��ذه��خ��ة�من�حيث�جودة

قم�واحد �نظاما�لتقديم�ر ن ل�إ��وتحيتمثل����ال��ز�أو�الفائض� النظام�املحاس���ع���أن�ي�و أداة����يل��و

�وت�بؤ�لتحقيق قابة ��ور ��داءكفاءة قابة �أيور ، � �نتائج، �محاسبة �املركز إ�� �مراحلھ��ومتا�عة ��� �للبلدية املا��

�السنة�املالية ات� و�ع����ل. 29املختلفة�خالل �ع����عتبار �لن�يقتصر��عد�ذلك �ذا�أن��طار�القانو�ي�سوف

عية�فقط،�   .والنتائجلك�البحث�عن��داء�كذ�وإنما�سيكرساملتصلة�باملشرو

  

   لالعتمادات والتقدير�ا��يدغياب�دراسات�الت�لفة� .3

امل��انية� املخصصة�ل�ا،��مر�الذي�يؤدي�إ���إعداد��عتمادات�عا�ي�أغلب�البلديات�من�عدم�كفاية�

 :إ�� و��شطة�و�رجع�ذلكتنفيذ�العديد�من�ال��امج��وإ���تأجيل�ضافية��ش�ل�روتي���

�تقدير�سليمة�مب�ية�ع���أسس�علمية،�فالبلديات����ا��زائر��عتمد���عدم�وج - ق تقديرا��ا�ع��� ود�طر

 .عشوائية أساس�م��انية�السنة�املنصرمة�مع�إضافة�مبالغ�جديدة�بصفة�جزافية�أو

- � ��ع�ن ��خذ ���عتبار عدم �البالد ��� �السائدة �الت��م �مستمر�و�غ����سعار حالة �مر�الذي� �ش�ل

� �إ�� �أو�يؤدي �تنفيذ ���ن��اءعدم �مشار�ع �كث��ةمن ��و�رامج �ج�ة، �ج�ةمن ن� ومن �ديو �تراكم ، ى أخر

                                                 
26 �ة�وعالق��ا�ندوة�أج�زة�الرقابة�املالية��م�شور،،�بحث�" وسبل�تحسي��النظام�املحاس���ا��كومي�الرقابة�املالية����ا"  :املنيفعبد�هللا��-   و�دار

  .34ص��1989 السعودية،اململكة�العر�ية��الر�اض، العامة،مجلة�مع�د��دارة��ا���ومية، باألج�زة
27 اه�لشباي�ي��رسالة-: �طارراجع�����ذا��-      اوأيض سابق، سعدان،�مرجعدكتور

دراسة�حالة�نفقات�والية�تلمسان��املحلية،تقييم�فعالية�النفقات�العامة����م��انية�ا��ماعات�"  :ا��فيظعباس�عبد���-                                              

ة�ن��لية�العلوم��ماجست���غ�� رسالة�"  و�لدية�منصورة �ة�وعلوم���قتصاديةم�شور   .2012ا��زائر��تلمسان، بلقايد،بو�كر�أ�ال�سي��،�جامعةوالتجار
28   - Local government association of south Australia : « costing principles for local government », December 2013 , p7, Available at: 

www. lga. sa. gov. au/goto/fsp Vu le 15/03/2014  
29 �ع�ط"الرقابة�و�املراجعة�الداخلية�" : عبد�الفتاح�ال��ن�و�محمد�السرايا���-     �ة�،�مصر��2،�الدار�ا��امعية�لل�شر�و�التوز   .17ص2008،��سكندر
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 .30للسلع�وا��دمات البلديات�مما�يؤدي�إ���وضع�ا����عالقة�حرجة�مع�مختلف�مورد��ا

�أ�شط��ا� - �تحديد�الت�اليف�التقدير�ة�ملختلف �من�أجل و�ذلك�عدم��عتماد�ع���محاسبة�الت�اليف

��تق��ب ��تمادات�عطلبات �إ�� �باإلضافة �ا��قيقة �من �البلديات �ممتل�ات �تثم�ن وتحصيل�عدم

 .املستحقات

 :عدم�وصول�اعتمادات�امل��انية����بداية�السنة .4

ال��ستلم�الناحية�العملية�د�سم��،�غ���أنھ�من�31وت�ت������جانفي����1تبدأ�السنة�املالية����البلديات�

س��املخصصة�ل�ا�إال ��عتماداتالبلديات��ذه� �البلديات�ببطء� وقبل�ذلك .تقر�با���بداية�ش�ر�ممار �س���أمور

� �يتمشديد �ع���وال �املستخدم�ن �أجور �مثل �ة ��جبار �النفقات �دفع �العمومية إال �ا��ز�نة �من . 31املكشوف

�ع�أو�اقتناء� ���عدم�إم�انية�قيام�البلديات�بأي�ج�ود�للتعاقد�أو�تنفيذ�و��س�ب�ذلك و�سا�م� .تج���اتمشار

كما�أنھ��سا�م�عند�قدوم�. بالتنمية�املطلو�ة وال��سمحذلك����تض�يع�وقت�ثم�ن�للمواطن�ن����البلديات� �ل

�ا�أو�تنفيذ�ا�سابقا�كما� ،�إ���التحايل�ع����ج�زة�الرقابية�ل�سديد��عض�عتمادات ز ��شطة�ال���تم�انجا

�خاصة عا �شكال�م�سار �يأخذ ��عتمادات �تلك �اس��الك �ال أن ���اية �إ����� ��عتمادات �تلك �ال��عود �ح�� سنة

ه�إ����نفاق������اية�و�ؤدي�ذلك .الوصاية الكث���من�حاالت�الفساد��ي�س�ب���السنة��ش�ل�عشوا�ي�مما� بدور

 .اك�شاف�حاالت�التالعب�باملال�العام أج�زة�الرقابة����و�صعب�م�مةاملا���

�من�عدم��ستفادة�من��عتمادات����حالة�عدم واعتماد�استخدام�ا����السنة�املوالية��إن�ا��وف

��و�عمل�ال�معيار  �طرف�الوصاية�كمؤثر�نجاعة�أو�مؤشر��شاط�أمثل����البلدية، وال�مع���لھ� �س��الك�من

ى� ا��قيقة�ال�املة،�ألن��ذا�املعيار����ع�عل�اس��الك��موال�العمومية�ح�������عكس �وال��ع�� غ���ذي�جدو

البلدية����السنة�املقبلة�من�نفس� تلك�و�ذلك��ستفيد،�تتم�وفق�ما��و�مطلوب�حقيقة�بأن�تقديرات�البلدية

  .تقليص�اعتمادا��ا����السنة�املوالية �عتمادات�أو�أك���ب�نما��عاقب�البلديات�ال���تنفق�أقل�بت�ب�ت�أو

 :التناقض�ب�ن�مبدأ�التقشف�ومبدأ��س��الك .5

� �الصادرة �التعليمات �أغلب �املتعلتدعو ��عتمادات�قةوالقوان�ن �استخدام �حسن �إ��  بالبلديات

البلديات�إ��� عكس�ذلك�تماما�عندما�تد���ولكن��مر ،�وعدم�تبذير�ااستعمال�ا��والتقشف���املخصصة�ل�ا�

� �املعنية �النفقات �لتغطية �ل�ا �املخصصة ��عتمادات ��ل �ستعيدصرف �يتم�وإال �لم �أموال �إ��� أية إنفاق�ا

� �مفارقةالوصاية، ��و�ذه �غر�بة �جيدا ��عرف �أننا �ذلك ��ك���من �أنبل تصرف��عتمادات� البلديات�ومسبقا

� �ل�ا �املز�داملخصصة ��ع���امل��انية�وتطلب �الغرض، �ل�ذا ��عد�ا �ال�� ��ضافية �معيار�التقشف وحسن�إن

�ال�يؤخذ�بھ،�بل�يؤخذ����الواقع�استخدام عة�بمعيار�اس��الك��عتمادات�كمعيار�نجا املال�العام�معيار�نظري

  .32خاطئ�تماما�و�و�توجھ

  يالحظ�وجود�فو��������سي���ممتل�ات�البلديات .6

                                                 
30  - conseil de l’europe : « Le contrôle et l’audit de l’action des collectivités locales, communes et régions d’europe,n°66,1999. 

site internet www. Conseileur ope . org vu le :17/05/2012.  
31  - Kamel Moulai  : » Les contraintes à l’action publique locale en Algérie, cas des communes de la wilaya de 

Tizi ouzou » , revue  Campus , université  Mouloud Mammeri, Tizi  ouzou , n °11,déc 2005,p64.  
32   .2001مجلة��مة�،�ال�و�ت�،�ماي��"لية�و�ديوان�املحاسبة�،�مجلس��مة�،�الكو�تالرقابة�املا" : أمل�ع���محمد��- 
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�املؤسسات� واملنقولة�ع��إذ�ال�يوجد�جرد�للممتل�ات�الثابتة�� ى ��قتصاديةغرار�ما�يحدث�ع���مستو

���اية ��� �ي��كز�العمل �إذ �مالية، ة �دور ��ل ���اية �تحض���امل� �� �أي �فقط �املا�� �ا��انب �ع�� �املالية ة �انية�الدور

صف�حال��ا�عطى���مية�املناسبة���رد�املمتل�ات� ،�ب�نما�ال)�داري (وا��ساب�ا��تامي    .وو

 :إن�التصرف�����موال�العمومية����البلديات�يخضع�ملبدأين�أساسي�ن��ما .7

��ال���:املالئمة .أ �م�ام �ضمن �رئ�ستدخل ��وتخم�ن �بالصرف �آمرا �بصفتھ �ي��تبالبلدية �نتائج� وما �من عليھ

 .واقبوع

ى،� واملحاسب�العموميالذي�يدخل�ضمن�م�ام��مر�بالصرف�للبلدية�من�ج�ة��:�نتظام�.ب وما�من�ج�ة�أخر

 .ع����مر�بالصرف�من�مسؤولية�ي��تب

�يجب �إ���و�نا �ف�و�ال��س�ند �قانو�ي، �أك���منھ �ذا�ي �مبدأ �املالئمة �أي ل ��و �املبدأ �أن ة قواعد� �شار

  .وتقديره�وتجر�تھدر�اس�ناده�إ���معرفتھ��س��شد���ا��مر�بالصرف�بق

 

 معوقات�ذات�طبيعة�عامة: املطلب�الثا�ي

� �املالية �الرقابة �أج�زة �من ��ل �ا��اضعة�عمل ��وا���ات �يتأثر) البلديات(لرقاب��ا �محيط �أو� �� إيجابا

� �السياسية �العوامل �من �بالعديد �مماسلبا �و�جتماعية �ع���و�قتصادية ��ثر�البالغ �لھ ن �العمل� ي�و أداء

  :التالية���املطالب��و�مكن�تناول�االرقا�ي،�

 و�جتماعيةالعوامل�السياسية� :أوال

   :السياسيةالعوامل� . أ

الرقا�ي،�ذلك�أن� أي�بلد�تؤثر��ش�ل�مباشر�ع���ال�شاط�وتركي�تھ���وفلسفتھ�إن�طبيعة�النظام�السيا����

،�33الرقابة����أداء�عمل�ا سيا����ع���حر�ة�أج�زة�ذا�ال�شاط�يتأثر�بمدى�شدة�القيود�ال���يفرض�ا�النظام�ال

�النامية� ل �ذلك�ذو�تأث���كب���خاصة����الدو ن  :ذكر�ما�ي��نتلك�العوامل��ومن�أ�ما��زائر،��وع���رأس�او��و

 عمل�أج�زة�الرقابة�وتدخل�ا���الدولة�العليا��ونفوذ�أج�زةقوة� .1

 

� �العليا، �الدولة �أج�زة �عاتق �ع�� �رأس�ايقع �ا��وع�� �رئ�س �السيادية��ومة ات ات�والوزار �وزار  مثل

� �والداخلية�املالية �ال��ملان �غرف�� �إ�� �باإلضافة �القضائية، ��وال�يئات �الدولة �كمجلس واملجلس�العليا،

لية�إصدار�القوان�ن�الدستوري ات�واملصادقة�عل��ا،�مسؤو بمختلف��وإخضاع�ا�للرقابة ومتا�عة�تنفيذ�ا والقرار

�ا�،أش�ال�ا �أج�زة ��انت �فإذا �نافذة �بصالحيات �تتمتع ��ذه �بي��الدولة �و�سود ،�والت�امل�ستقرار� وقو�ة

ات�الصادرةفستعمل�ع���متا�عة�تطبيق�القوان�ن� وذلك�مؤسسات�الدولة���ا� ال��ام��افة�والتأكد�من والقرار

�أج�زة�الرقابة��من  .34يةاملحل�الوطنية�و  وتحقيق���دافالصا���العام��وتدعيم�ا���دمةخالل�تفعيل�دور

                                                 
33 القا�رة���دار�ة،املنظمة�العر�ية�للتنمية�" واتجا�ات�التطو�را��كم�املح������الوطن�العر�ي�" :الو�ابمحمد�محمود�الطعامنة،�سم���محمد�عبد��- 

  .75،�ص�2005
34   - Ulrika klingen stierna : » Controlling public money : internal financial control and external audit, conference paper in “public 

administration reform and European integration , Badva, Montenegro , 26 -27 mars .2009 Site internet  : http  : //www. sigmaweb. 

org/publications/42754453. pdf  Vu le : 27juin2011,p 7  
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�و�نتماءات�وال��سودإال�أن�املالحظ����ا��زائر�أن�مختلف�ال�يئات�السابقة�الذكر�تتعدد�ل�ا�املصا���

جة�كب��ة�إ���عدم��ستقرار�السيا����الذي�عاشتھ�ا��زائر�منذ�وفاة�الرئ�س��و�عود�ذلك،�����امبي��ا� بدر

ئ�س�جديد،�أح(بومدين�الراحل��واري� �نتخا�ي�املسار��،�إلغاء1988داث�أكتو�ر�الصراعات�من�أجل��عي�ن�ر

،1991� �)إ��. . . لدمو�ةاالعشر�ة �الف��ة، �الرقابة�و�� �أج�زة �ف��ا �ظ�رت �ظ�ر� ال�� �حيث �الوجود، �إ�� املالية

 .1981 العامة�للمالية�سنة�و�املف�شية1980سنة�مجلس�املحاسبة����

�ضبط�امل��انية� ن  من�مراقبة�املجلس�الشع���الوط���ملدةفع���س�يل�املثال،�لم�تخضع�ا���ومة�لقانو

� �من �أي ن �قر �الر�ع �فاقت �1980سنة �إ�� �2011سنة �الرقابة �غي�ت �عنو�بذلك ��وخرجت �تقدر أ�داف�ا �ولم

� �املحدد �الرقا�ي ��شاط�ا سة �ممار �عن �أدا��اأج�ز��ا �وضعف ��عد، �أو�ولم �الوطنية �املص��ة ��داف� تخدم

�العام، �املال �حماية ��� ���ا �املنوطة �انزلقت العليا ات�وإنما �مجار ��� �ذا��ا �الرقابة �السياسية� أج�زة ات التيار

لو�أج�زة�الرقابة�ي���م��وأصبحت�خادمةاملتعاقبة�   .ال��صية�و�حقق�أغراض�مل�ا�وفق�ما�يراه�مسؤو

 

 :الرقابة�وتبعية�أج�زة استقاللية .2

تك�سب� ،يجعل�ا،�نظر�االد�السلطات����الب�وتبعي��ا�ألع��إن�تمتع�أج�زة�الرقابة�املالية�باالستقاللية�

� �أو�تردد �خوف ن �دو �عمل�ا سة �ممار �من �تمك��ا �مختلفحصانة �نتائج�وترفع ��ج�زة �أداء� �ذه �عن �ر�ا تقار

ن �و�ج�زة�ا���وميةالبلديات� �ل���ات�التا�عة�ل�ا،�مما�يجعل�عمل�ا�مر�و ى برغبة�ا���ة�املتبوع�ل�ا���� �خر

قابة�فعالة�من�عدم�ا    .35ر

أع����يئة��وذلك�باعتبارهتبعيتھ�لرئاسة�ا��م�ور�ة� ن�إ�شاء�مجلس�املحاسبة�ع��فقد�نصت�قوان�

قابية����ا��زائر �إيجا�ي��،سيف�ذو�حدين إال�انھ�يمكن�اعتبار��ذه�التبعية،�ر ل ���إ�عاد��و�و�يتمثلفا��د��و

�ال�� �ل���ومة �ا���از�التنفيذي �عن � املجلس �أعمال�ا �قديراقب �رقا�و�التا�� �أداءا �مختلف�نتوقع �عن اقيا �ر بيا

�الثا�ي �الوجھ �إال�أن �ا���ومية، � ا���ات �و�و�سل��لذلك ،��� �فرص��و�تمثل �ال�تتوفر�ع�� �قد �ال�� الرئاسة

� �ة�الفساد �حاالت�الفساد�املا���،�عديدة ألسباب وتفعيل�الرقابةمحار العام�����واملتعددة�للمالالكب��ة�فرغم

تلك��حداث�ألسباب��ولم�يواكباسبة�بقي�ضعيف��داء�ا���ومية،�إال�أن�مجلس�املح مختلف�القطاعات

� �ألنعديدة ��وذلك ن �ي�و �أن �لھ اد �أر �الشع�����ان�عليھ�و  كذلك،املحيط �للمجلس �تا�عا ن �ي�و �أن ى ��حر من

 سياسية�مختلفة،��مر�الذي�قد�يفعل�دوره�اتجا�اتأو�ملجلس��مة�حيث��ناك�أطياف�عديدة�ذات� الوط��

 .الرقا�ي

ة�املالية�املتمثلة����املف�شية�العامة�للمالية�و�املراقب�ن�املالي�ن�و�املحاسب�ن�أما�أج�زة   العمومي�ن،� وزار

�املالية�ل���از�التنفيذي ة �تبعية�وزار �إال�أن �ع���البلديات، �للرقابة �املالية ة �وزار �أدوات �يفقد�ا� ف�م ل���ومة

�ا�محدودا�خاصة�و�ان�البلديات��     استقاللي��ا� الداخلية�ال����ش�ل�أيضا� ��تحت�وصاية�وزارةو�يجعل�دور

�ر�أج�زة قابة�و�تقار ة�املالية�منوطة�بمدى�تقبل�ا� جزءا��اما�من�ا���از�التنفيذي�ل���ومة،�و�بذلك�تبقى�ر وزار

ة�الداخلية�الوصية�ع���البلديات�ألن��داء�املا�� للبلديات�و�ان�شار�الفساد�املا���ف��ا�قد�يضر� من�طرف�وزار

ة�الداخلية�فقط�سمعة�ا   .���ومة�ك�ل�و�ل�س�بوزار

                                                 
35 �خمن�خالل�املوقع�"    الوسائل�الكفيلة�بتدعيم�استقالل��ج�زة�العليا�للرقابة�املالية��:�رابوساي -     .15/12/2013 �لك��و�ي�تار
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��ل ��� �يقبع �فإنھ �داخلية قابية �ر ��يئة �بصفتھ �البلدي �املجلس ��� �املتمثل �الثالث �الطرف قراراتھ� أما

� �الدائرة �وصاية �الداخليةتحت ة زار �وو ��والوالية �لھ �املش�لة �السياسية ��طياف �إ�� ��ش�لباإلضافة ����وال��

���ة�ما،�مما� البلدية،�فإن��ل��ذا�يجعل�من�املجلس�البلدي�تا�ع��ش�ل��املأغلب��حيان�تحالفات�إلدارة�

ح�الرقابة�املتمثلة����النقد�الذا�ي� ل�من�نفس��نتماء�ا��ز�ي�ولو��انيفقده�رو   .املسؤو

نظرا� يت���مما�سبق�مدى�تأث���املعوقات�السياسية�القائمة����ا��زائر�ع���أداء��ج�زة�الرقابية،�و

ف�ا السيا���� لسياسية��ست�نائية�ال���مرت���ا�ا��زائر�منذ�الثمان�نات�املتم��ة�بحالة�عدم��ستقرارللظرو

معوقات�كب��ة� إ��،�فإن�أج�زة�الرقابة�تواجھ... و�خوصصة�الكث���من�القطاعات�و���شطة�   الألمن� ثم�حالة

�ا��ز  �العدالة �بھ �ت�سم �الذي �الفعالية �نقص �أمام �خاصة ��عمل�ا �غيابللقيام �ظل �و��� السلطت�ن� ائر�ة،

�ا�الرقا�ي�مما�أدى�إ���انفراد�السلطات�التنفيذية�املحلية�ال�شر�عية و�املركز�ة� و�القضائية�عن�القيام�بدور

ن�رقابة�رادعة ة�املال�العام�دو   .ب�ل�جوانب�إدار

 

 العوامل��جتماعية . ب

� �املا�� �لإلصالح �الدافعة �القوة ��جتماعية �العوامل ���و�دار تمثل �تمس�ي �أل��ا املصا��� البلديات

� �خاصة �للمواطن�ن �البلدياتاملباشرة ��وان ��جتماعية ن �الشؤو ��� �حيو�ا ا �دور �فالبلدياتتلعب �ملواطن��ا،

�املشا�ل �النظر�عن ��غض �ملواطن��ا �مقبولة �اجتماعية �منافع �تحقق �بحيث �محيط�ا �مع �تواجھ� تتعا�ش ال��

لألداء��جتما���ال��� الرقابة�مشا�ل�القياس�املحاس���وتواجھ�أج�زة ،�جتما��القياس�املحاس���ل�ذا�العائد�

مخصصات�محددة�بامل��انية�ال� تتحمل�ا�البلديات�باإلضافة�إ���أن�تمو�ل�النفقات��جتماعية�يتم�من�خالل

�املحاس�ية �املبادئ �وفق �املادي �املحاس�� �القياس � يتوفر�ل�ا ف �تكمن .عل��ااملتعار �اعتماد�و�نا تلك��صعو�ة

�وضع ��ستد�� �مما �الرقابية ��ج�زة �قبل �من �يتم� النفقات �بحيث ��جتما�� ��داء �لقياس �محاس�ية أسس

اسة��ذه�املعاي���  .و�شاط�البلدياتيتفق��وصياغ��ا�بمادر

   :�36جتماعية�نجد�واملرتبطة�بالعواملاملشا�ل�ال����عا�ي�م��ا�أج�زة�الرقابة��ومن�ب�ن

 .�ثر��جتما���واملالية�ذات لومات�املحاس�يةواملعصعو�ة�حصر�البيانات� -

البلدية�مما�يؤثر� ���ا��سبان�عند�إعداد�م��انية�والتطور��جتما��عدم�أخذ�املستجدات��جتماعية� -

� ��جتماعية �بالب�ئة �العالقة �ذات �املخصصات �لمع�� ����وال�� � تؤخذ �ع��ا��سبان ذلك��و���تب

 .وجود�مخصصات�ل�اتقليص�أ�شطة�اجتماعية�مستجدة�لعدم�

�تقييم� - ق   .�شغيلية�معينة �جتما���النا����عن�عمليات�وقياس�العائدعدم�صالحيات�الكث���من�طر

مساندة�ا��معيات� �شعب�العمل��جتما���الذي�تقوم�بھ�البلديات�لفائدة�فئات�مختلفة،�املعوق�ن،�املسن�ن،

مضان  .إ��. . . املختلفة،�قفة�ر

  القضاء�ونقص�فعاليةتمع�املد�ي�غياب�مشاركة�املج: ثانيا

  

                                                 
36 ة،غ���راسلة�دكتوراه��،«دراسة�مقارنة��–تقو�م�من���الرقابة�املالية����القطاع�ا��كومي�"  :حمادأكرم�إبرا�يم��-     ��عمال،�لية�إدارة��م�شور

  .2003السودان��ا��رطوم، ا��ز�رة،جامعة�
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   غياب�مشاركة�املجتمع�املد�ي .1

  

ة�املحلية�أك���داللة�عن�الديمقراطية�املنت��ة�ووسيلة� إن��عب���املجتمع�عن�مشاركتھ�����شاط��دار

�ة�من�أجل�تدعيم�دور�البلدية��ول�ذا�فمشاركة محلياتحقيق�ذلك����املجالس�املنتخبة� املجتمع�املد�ي�ضرور

 .�37ل����ء�جماعة�محلية��ع���عن�احتياجات�س�ان�بلدية�ما�ا�قبلوأل��

�باطالعھ�ع���مداوالت�البلدية�و�برامج�ا�و�خطط�ا�غ���أن�ما�نجده� ن إن�مشاركة�املجتمع�املد�ي�ت�و

ات� �والقرار �بلديتھ، ��� �يجري �عما �البعد ��ل ��عيد �املد�ي �املجتمع �أن �حيث �تماما �مخالف �الواقع ض �أر ع��

قابة�املجتمع�املد�ي�املتخذة�و�ال��  �أي�علم�أو�مشاركة�منھ،�و�لذلك�فإن�ر ن امج�املسطرة�تتخذ��عيدا�عنھ�و�بدو

�يجري  � كما �غائبة �ع���فقر�التجر�ة� ���البلديات، �يدل �و��ذا �يذكر، �دور �ول�س�ل�ا�أي �قصد، �عن أو�مغيبة

�املتعمد �التضليل ��س�ب �الديمقراطية سة �املمار �من �ا��ز�ية �التعددية ��� ��عض��ا��زائر�ة �طرف �من أحيانا

�املجالس� ل �حو �املحلية �ا��معيات �و�مختلف �املواطن �اك�س��ا �ال�� �الثقة �و�عدم �ج�ة، �من �البلديات مس��ي

ى،من�ج�ة� البلدية ه�الرقا�ي����عملية�مفرغة��واملجتمع�املد�ياملواطن��و�ذلك�فمشاركة أخر ���ممارسة�دور

��ا�ا��اصة��يتأ�املجالس�البلدية�قد��وأن�معظممن�محتوا�ا�خاصة� �ش���للبلديات�لتحقيق�مآر ق ول�س�بطر

  .العامة

 

  نقص�فعالية�القضاء .2

 

�ف��ا� ،�يتطلب�و�ش�ل�م��ايدإن�القيام�برقابة�مالية�فعالة����البلديات�ملواج�ة�الفساد�املا���املس�شري

مة�ضد��ل�من��عبث�باملال�العام �شك�اتخاذ��جراءات�الالز ن مختلف�تماما،��،�إال�أن�الواقع����ا��زائر 38بدو

�من�فساد�ما���داخل�البلدياتبالقائم��وكأن�الوضع غم�أن�مجلس�املحاسبة�يتوفر��ال��ع���أحدا،�ما�يجري ر

� �ا��ناة �إحالة ���ع���حق �ع���العدالة�واملفسدين �ع���العدالة��،البلديات �املا�� �الفساد �إحالة�قضايا إال�أن

ان�مجلس�املحاسبة،�و��ع���إفراغ�عملية�الرقابة�املالية�من��دف�ا��سا ���،�و�إخراج�تلك�القضايا�من�جدر

�إجراءا��ا�و�بنقص�فعالي��ا�،��مر��،���العدالةو�إحال��ا�ع����يئة�مختلفة�تماما� ل فة����ا��زائر�بطو املعرو

عة� �تبادل�املصا���غ���املشرو �سدى�ن�يجة�احتمال �عمل�أج�زة�الرقابة�املالية����ا��زائر�يذ�ب الذي�يجعل

� ���أحيانا �و�امل��م�ن �العدالة �أج�زة ��� ��طراف ��عض �ب�ن �ببعض� ما �أو�الفوز ا��� �أر �قطع �كمنح البلديات،

عة�أما� �غ���مشرو ق �بطر ى ات�أخر ز �ع���امتيا ل ملحاكمات،�و�إن�تمت،�ف���طو�لة�جدا�و�االصفقات�أو�ا��صو

�البلديات،�ف������الغالب�مع�وقف�التنفيذ�   .39العقو�ات،�إن�اتخذت�ضد�مس��ي
                                                 

37  - Albert van zyl, paolo de renzio  : » Responding to the challenges of supreme audit institutions : can legislature and civil society 

help”,U4 ISSUE,2009,p21,site internet : http://www. u 4.no/publications/responding  to  the  challenges  of  supreme  audit  institutions   

vu le 13/06/2012. 
38   24ص�،2008 مصر، �سكندر�ة، املعرفة،مكتبة��ستان��"الفساد�����دارة�املحلية�" :العسكري ع���أنور��-    
39 نسعيد�يوسف�كالب�و��-   �التقنيات�ا��ديثة����مجال"  :آخرو �ة�الغش�ة�الفساد��دور قة�بحث�مقدمة�للقاء�العل���الذي�نظمتھ�" محار ور

ابوساي�من� http://www.aman  :�لك��و�يمن�خالل�املوقع��القا�رة، ،2006ماي��10إ�����07ر -palestine.org/ar/reports and - -

studies/744.html   



  الرقابة�املالية�ع���البلدية�ومعوقا��ا�            الفصل�الثالث
 

106  
 

 والتقنية�ا��ديثةالرقابة�املالية����ظل�غياب��ل�من�الت�سيق��:الثالثلب�املط

  

 غياب�الت�سيق�ب�ن�أج�زة�الرقابة�املالية: أوال

قابية�م�مة�الرقابة�املالية�ع���البلديات����ا��زائر،�و���أج�زة،�ة�تتو���عدة�أج�ز  ال�تتوفر� وإن��انتر

�بي��ا �فيما �ت��احم �قضائية، �اختصاصات �ع�� �مالية��ل�ا �بمراقبة �يتعلق �كب���فيما �حد �سواء� إ�� البلديات،

قابتھ�ع���البلديات�،أو�الالحقة  الرقابة�السابقة�م��ا �قليلة�إال�منذ�سنوات فاملراقب�املا��،�الذي�استحدثت�ر

�للرقابة�املالية �ممارس��ما ��� �العمومي �املحاسب �لدور �مشابھ �بدور �يقوم �أصبح �البلدية،� فقط، �ع�� السابقة

�وضوحود ن عية�،�مل�امھ�الرقابية�ع���البلديات�و ،�فقد���لت�لھ�ومراقبة�املالئمةأما�فيما�يتعلق�برقابة�املشرو

ساء �رؤ �يتخذ�ا �ال�� �املالية ات �القرار �الكث���من ل �حو �عديدة �بالرقابة��،البلديات تحفظات �يتعلق �فيما أما

�من�املف�شية�العامة�للمالية�من�ج�ة ��سمح�وم الالحقة،�فإن�صالحيات��ل ، ى جلس�املحاسبة�من�ج�ة�أخر

عية�  .يجعل�التداخل�بي��ما�شبھ�أكيد و�ذا�ما البلديات،����ونوعية�ال�سي�� ل�ما�بمراقبة�مشرو

غم �ر �م�ام�ا، س �تمار �أ��ا �ع�� �البلديات، �ل�ا �تخضع �ال�� �الرقابية ��ج�زة ��ذه �ع�� ����ل �ما  إن

�م ��ش�ل ��ختصاصات، �من �العديد ��� ���تقاطع�ا ��غياب�ستقل �ت�سيق �الل�مأي ��عض��بي��ا، �است�ن�نا إذا

�ر�أو�امللفات�ال���تحيل�ا�وزارة�املالية�  .املحاسبة �ذه��ج�زة�تحت�إشراف�ا،�ع���مجلس�وال����عملالتقار

��مر ��علق �سواء �البلديات، �ل�ا �تخضع �ال�� �الرقابية ��ج�زة �مختلف �ب�ن �ما �الت�سيق �عملية  إن

�الفعالية��بالرقابة�السابقة�أو�الالحقة، �حيث �من �أكيدة �حتما�فائدة �ذلكسيحقق  ان��اج�واملردودية�و�تطلب

� ن �بي��اإطار�للتعاو �العمل والت�امل ��وتجنب �حده �ع�� قا�ي �ج�از�ر �ب�ل �خاص �إطار�ضيق تفادي��وثم��

�اللذان �40زدواجية ��والتعدد �البلدية �ع�� �املالية �الرقابة �أج�زة �دور �ت�لفيطبعان �ا���د الكث���وال��  من

 .والوقت�واملال

البدائل� العمل،�تدفعنا�إ���التفك���ا��دي����و�زدواجية����ساس،�فإن�غياب�الت�سيق��وع����ذا

� �الوضعية، ��ذه �لتجاوز �ا���اتاملمكنة ��وع�� �الت�سيق ة �مبادر �عاتق�ا �ع�� �تأخذ �أن �ع��الوصية �و�شراف

،�مما�واملعطياتاملعلومات� �ب���ع���أساس�تبادلمختلف��ج�زة�الرقابية�مع�وضع�قواعد��عامل�فيما�بي��ا�ت

   .س�ش�ل�ضمانة�فعالة�لتأدية��ذه��ج�زة�مل�ام�ا�ع���وجھ�املطلوب

  

 الرقابة�املالية����ظل�غياب�التقنية�ا��ديثة�:ثانيا

��� �املالية �الرقابة �أج�زة �قيام ة �ضرور �إ�� �الالمادية �املعلومات �الكب���نحو�ب�ئة ل �التحو البالد� سا�م

�با ���ملسا�مة ��واملتا�عة �املناسبة �ال�شر�عات �ع��وضع ��وا��رص ���� وتوف���ا����اتتطبيق�ا، �لد��ا �ساسية

�تقنية�املعلومات� ����أج�زة�الرقابة�املالية�ال ل،و�تصامجال ��س�ب� إال�أن�الوضع�الرا�ن ل يدعو�إ���التفاؤ

�التكنو  �با��انب ���تم �خاصة �مصا�� �أي �من �التنظيمية ���خلو��يا�ل�ا �إليھ� لو�� �آلت �ما غم �ر �شؤو��ا ة إدار

 .تكنولوجيا��تصال����الوقت�ا��اضر

                                                 
 40   : من�خالل�املوقع��ك��و�ي��2006جنيف،��مم�املتحدة�،��"مم�املتحدة��غرات�الرقابة����منظومة�� " املركز�ة�وحدة�التفت�ش��-   

www. unjiu. org/. . . /jiu_REP_2006_2_Arabic. 8  
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�دار�ة� كما�أن�تكنولوجيا�املعلومات،�ال�تحظى�باال�تمام����البلدية�ا��زائر�ة،�إذ�ت�اد�تخلو�املصا��

�واملحاس �املالية �املصا�� ات �إدار �رأس�ا �و�ع�� �ا��اسوب �أج�زة �ا��زائر�من ��� �للبلدية �إن�املالية �و�ح�� �ية،

تي�ية�املتمثلة���� وجدت�ف���ال��ستغل�استغالال�أمثل،�إذ�يقتصر�استخدام�ا�ع���إعداد��عض �عمال�الرو

�و �العادية، �الطباعة �أعمال �و��� �ة �الدور �املالية �الكشوف ��عض �يتم� إعداد �املالية �البيانات �معظم لذلك

�ر�و�البيانات�ال���ترسل قية�و�خالية�من�أي�وسائط� ألج�زة�الرقابة�معا����ا�يدو�ا�و�أن�جل�التقار املالية����ور

�املضغوطة ��األقراص �ال���يل �و �ا��فظ �إ��...CD تكنولوجيا �عل��ا�، ��طالع �عملية �سيجعل ��مر �ذا

�فإن�أج�زة�الرقابة،�ذا��ا�لم�تقم�بتطو�ر� وتفحص�ا�عملية�مض�ية�و�متطلبة�للوقت ى و�ا���د،�و�من�ج�ة�أخر

�وفق �عمل�ا �مماأساليب �ا��ديثة �للنظم �ع��� ا �و�إجبار�البلديات �آ�� ��ش�ل �الرقابة ��عملية �بالقيام �ل�ا �سمح

 .141إتباع�نفس�أساليب�العمل

،�أن�الرقابة�ا��الية�ع���البلديات����ظل�التقنية�ا��ديثة��عيق��ومما�سبق ل �عدة�عناصر  ايمكن�القو

  : 42يمكن�تحديد�ا�فيما�ي��

1.� �ألج�زة �التنظيمية �خلو�ال�يا�ل �منالرقابة �وسائل�وللبلديات �باستخدام �تتعلق �مصا�� التكنولوجيا� أي

 .ا��ديثة

 .ر�ط�أج�زة�ا��واس�ب�ببعض�ات�Intranetان��انت،�عدم�وجود�شبكة�معلومات�داخلية،�.2

 .عدم�وجود�شبكة�معلومات�لر�ط�البلديات�بأج�زة�الرقابة�املختلفة.3

ات�املتخصصة�����ذا�املجال�بالبل.4 �املوظف�ن� باإلضافة�إ���ضعف�و�أج�زة�الرقابةديات�نقص��طار ى مستو

 .ا��ال�ن�من�ناحية�استعمال�وسائل�التكنولوجيا�ا��ديثة

5.� �بأ�مية �املالية �الرقابة �بأج�زة ل�ن �املسؤو �و�� �استخدامعدم ة ��وضرور ��لية �الرقابة �ع��برامج �وأثر�ا

 .وفعالي��اإجراءات�الرقابة�من�حيث�ت�سيط�ا�

ات�تدر��ية�عدم�إجراء�.6  .ا��ديثة�وأدوات�املراجعةمجال�استخدام�ال��امج��وتحف��ية���دور

7.� �للبلديات ��لك��ونية �املواقع �إ�� �الولوج �الرقابةيكفي �مختلف�وألج�زة �مواكبة �عدم �طراف� لنعرف

ات�ا��ديثة�����تصال� ك��و�ي�إ���ع���موقع�إل ،�ح���أن�املف�شية�العامة�للمالية�ال�تتوفروالشفافيةللتطور

  .ينطبق�ع���جل�بلديات�والية�باتنة�ونفس�ال���ءغاية�الساعة،�

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

41 ز�����-     http://zohirzzz. own0. com/forum: ،�من�خالل�املوقع��لك��و�ي�"البلدية��لك��ونية�"  :حماممحمد�
42 ة�محمد��-   ،�2010أكتو�ر��قطر،جامعة��قطر،���دولة��للمحاسب�ن،�امللتقى�الثا�ي�"الواقع�و�الطموح��:قطرحاسبة����دولة�ديوان�امل�:السليطيموز

  www. qcpa. net%2Fdrupal%2Fsites%2Fdefault :�لك��و�يمن�خالل�املوقع�
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  �فاق��:الثالثاملبحث�

   

  نحو�تحديث�الرقابة�املالية�ع���البلدية: �ول �املطلب

�أداء�ال�يئات�ا���ومية� ا�متم��ا����مجال�تطور فع�فعالي��اتحتل�الرقابة�املالية�دور �وكفاءات��دارة ور

�أن�تحرص�أج�زة�الرقابة�املالية�ع��املالي �دور  ة��ش�ل�خاص�لذلك��ان�من�الضروري وأ�داف� مواكبة�تطور

��ا�للمال�العام�باإلضافة�إ���سع��ا�إ���تحديث�وسائل�ا����البلديات ظل�التقدم�التق���ال�ائل�الذي�طرأ� ���إدار

� �املعلومات �جمع ق �طر �وسائلع�� �وع�� �وحفظ�ا � والبيانات ��تصال ��أساليبوع�� ��موالجمع ل  وتداو

 .وحسن�استخدامھاملال�العام� ا��ديثة�املستخدمة����ا��فاظ�ع���ومختلف�الوسائل

ة�املال�العام�حديثا،�ل�شمل�التأكد�من�وقد�تطور  �مف�وم�إدار حسن� مف�وم�الرقابة�املالية�تبعا�لتطور

ة�املال�العام� ة�ملختلف�أ�شطة�والتأكد�منإدار املالية،��نطاق�الرقابةالبلديات�ل�شمل��تحقيق���داف�املقرر

قابة��داء�املا���بأ�عاد�ا�املتمثلة����تقييم��ل�من�كفاءة س���العمليات�املالية� إ���جانب�الرقابة�النظامية،�ر

��ومدى�فعالي��ا تصبح�الرقابة�املالية��والتوف���حيثع���تحقيق��قتصاد��ومدى�حرص�ا���تحقيق�أ�داف�ا،

 :43ابة�مالية�شاملة�حيث�يمكن��عر�ف�ا�ع���أ��اا��ديثة�بذلك�رق

 "� �الفعالة ة ��دار �من �لألموالالتحقق ��واملناسبة �أنالعامة �املحدد�ومن �للتوجيھ �وفقا �يتم �خطة� التنفيذ ��

� �القواعدالعمل، ة وضمن �املقرر �و��داف �بقصد، ��وذلك �ا��طأ �نوا�� �واتخاذ�بيان �و�نحراف والضعف

ل  �لتالف��ا�ا��لو ن  املناسبة �دو �املسؤوليةتكرار��ول��يلولة ��وتحديد �ارت�ا��ا �حسنعن �تلك��ولضمان تطبيق

ن�إدارة�سليمة� وكفاي��ا�والعمل�ع��مدى�سالم��ا��و��داف�والتحقق�منالقواعد� تحس�ن��دارة�املالية�لت�و

ل���ا  ."والفعالية�والتوف��الكفاءة��و�كث���منإ���تحقيق�معدالت�عالية�����داء��والوصو

�ش�دتو  �مف�وم��دارة�قد ��� �م�ما ا �تطور ه �اعتبار �يمكن �ما �املا��� ن �القر �من ��خ��ة املالية� العقود

ة�إعادة�النظر����أج�زة�الرقابة�والرقابة�املاليةالعامة� ملف�وم�الرقابة�املالية� الشاملة��مر�الذي�استد���ضرور

ة�املال� ات�ال���عرف��ا�إدار ل  .العاملتتواءم�مع�مختلف�التطور  :من�خالل�املطالب�التالية ذلك�و�مكن�تناو

  

   تحديث�الرقابة�املالية�ع���البلديات�وسائل: أوال

 إ���توسيع�نطاق�الرقابة�املالية�ا��اجة  .1

�وأج�زة�الرقابة ج�ة،تلزم�الب�ئة�املتغ��ة�ال����عمل�ف��ا�البلديات�بصف��ا�ج�ات�خاضعة�للرقابة�من�

�نطاق�الرقابة� ،�بتوسيع ى �اتجاه�الرقابة�املاليةمن�ج�ة�أخر قابة��داء�ا���اما�مع ا��ديثة� املالية�ل�شمل�ر

��قتصادية� ى اسات�الت�لفةاملتمثل�����عتماد�ع���معاي���ا��دو مالية�وإدار�ة� واملنفعة�واعتماد�أساليب ودر

ا�من�أش�ال�الرقابة�املالية�و�عد�رقابة،�44تلك�املعاي����عكس س�ا�أج�زة�ا��ديثة�ال �داء�شكال�متطور ���تمار

� �املالية �منالرقابة �تطو�ر�و�س�� ��� �املسا�مة �إ�� سة �املمار �تلك ���تم� خالل �حيث �للبلديات �املا�� �داء

د�باإلضافة�إ���التأكد�من�أن�ال��امج� وغ���ا�مناستخدام�املال�العام��والكفاءة�والفعالية���باالقتصاد� املوار
                                                 

43 �الرقابة�����ج�زة�العليا�للرقابة�"  :�مارا�يديوان�املحاسبة��-   ق ة�الثامنة�ل��معية�العامة�للمجموعة�العر�ية�بحث�مق" : تحديث�طر دم�إ���الدور

دن�من�) �رابوساي�( لألج�زة�العليا�للرقابة�املالية�واملحاسبة�   .4،�ص��10/06/2014إل����8،�عمان�،��ر
44   .8ص��.املرجعنفس��-  
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  .لأل�داف�املحددة�ل�ا بفعالية�وفقا���البلديات�قد�تحققت��و��شطة�املحلية

�تم    �ع���وقد �للرقابة �العليا �لل�يئات �باملؤتمر�السا�ع �العام �املال �ع�� ��داء قابة �ر �مف�وم املال� اق��اح

�س�تم���)�نتوساي(العام �� 1971� �تطو�ره مون��يالبمدينة �ع�� �و�ساعدت �تب�تھ �كما �ال��� بكندا، املؤتمرات

� �من �ب�ل �" عقدت �" ليما ��� �عام � 1977الب��و �عام �بأس��اليا �و� 1986 و�سيد�ي �القيام� أكدوا�، ة ع���ضرور

جات�متفاوتة� �مر�الذي�أدى�إ���تب���مؤسسات�الرقابة��� ،�45برقابة��داء�ع���املال�العام بلدان�عديدة�و�بدر

� �املبدأ �و�غ���ا�،و�ل�ذا و�ية ��ور ل �و�الدو �العر�ي �ا��ليج ل �دو ��� ��  خاصة ل �الدو �كنيوزلندا�من                          سيو�ة

 .46و�اس��اليا

�الرقابة ��و�عرف �بأ��ا �ا���ومي �القطاع ��� ��داء �ع��"ع�� �العام �املال �استخدام �ع�� أساس� الرقابة

� �والفعاليةمعاي����قتصاد � .47"والكفاءة �بأ��ا �عرفت �قياس"كما �إ�� ���دف �ال�� �العملية �املؤدى تلك                 ال�شاط

               ال����س���لتحقيق�ا،� و�الوقوف�ع���حقيقة�نتائجھ�و�بيان�ما�إذا��ان�ال�شاط�متفقا����نتائجھ�مع���داف

ما�أمكن�إتباعھ�لتحقيق�تلك� و�فيما�إذا��ان�أسلوب�أداء�ال�شاط�و�وسائل�تحقيق�نتائجھ�تمثل�أفضل�و�أكفأ

�الع ،48" ��داف �لألج�زة �الدولية �املنظمة �أما �املالية �للرقابة �وفقا� )�نتوساي( ليا ��داء قابة �ر �عرفت فقد

��ساسية�للرقابة�املالية�بأ��ا" ليما" إلعالن� �من�الرقابة�الذي�يركز�ا�تمامھ�ع���"  :�شأن�املبادئ ذلك�النوع

ة�بل��العامة�و�ال���تم�بمراقبة�مظا�ر�معينة�فقط مراقبة��داء�و�الفعالية�و�التوف���و�كفاءة��دارة من��دار

ة�بجميع�أوجھ��شاط�اأنھ�يرا  .49"قب��دار

�أكد �الصادر��وقد �سيد�ي �بيان �عشر�ع��1986سنة �الثا�ي ��نتوساي �مؤتمر�منظمة ضرورة� خالل

قابة��داء�من�قبل��ج�زة�العليا�للرقابة�املالية�مس�ندا����ذلك�إ���ما�أو����بھ سابقا،�ليما�إعالن� ممارسة�ر

�منھ�إ���أنھ" سيد�ي�"حيث�أشار�بيان� ل نوع�آخر�من�الرقابة��النظامية،��ناكباإلضافة�للرقابة�" :���50البند��و

ة�القطاع�ا���ومي،��والكفاءة�والفعالية���املالية���تم�بتقييم��قتصاد� �ذا�النوع�من�الرقابة��ونظرا�إ��إدار

 " .أداءع���أنھ�رقابة�

�ملجموع �العامة �ا��معية �أوصت �فقد �عر�يا، �املاليةأما �للرقابة �العليا �لألج�زة �العر�ية �العمل  ة

��ا�ا��امسة�املنعقدة����ب��وت���� )Arabosai �رابوساي(واملحاس�ية� �ش���إ���ضرورة� إ���ما1995جوان����دور

�إ�� �العر�ية �البلدان �املالية��� �للرقابة �العليا ��ج�زة �السلطة :" 51س�� �قواني��ا �ال���تخول�ا� تضم�ن القانونية

� �ا���ومية ���شطة �أداء �تقو�م ���تماختصاص �الكفاءة�وأن �بجوانب �التقييم ��ذا �و�قتصاد �� ،�والفعالية

 ".تقار�ر�ا والعناية�بصياغة،�وإعداد�مؤشرا��اوأن��س���لتوف���مستلزمات��ذه�الرقابة�

                                                 
45 �تدقيق�"  :صادقسناء�ع����-   فع�كفاءة�وفعالية�ا��دمات�العامة���داءدور س��ال�و���،ان�املحاسبة�ديو " ���ر   .5ص�،2001مار
46 ��ذه�املؤتمرات�أنظر�موقع��نتوساي�ع���شبكة��-  ل   www.intosai.org. :�ن��نتملز�د�من�التفاصيل�حو
47 �ة�مصر�العر�ية��و�دار�ة،ملتقى�أساليب�ا��ديثة����نظم�الرقابة�املالية��:�دار�ةاملنظمة�العر�ية�للتنمية��-  �،2005جوان��23-19القا�رة�جم�ور

  .25ص
48 اسات���داء،رقابة��:غسانقلعاوي��-    .8ص1998 وال�شر�دمشقدار�كنعان�للدر
49 ات�العر�ية��-  �مبادئ��ساسية�للرابة�املالية�"  :املتحدةديوان��مار ل ق�" إعالن�ليما�حو   .8 الساطي،�صترجمة�طار
50   .5ص��ل�و�ت،لديوان�املحاسبة�" برنامج�تدقيق��داء�"  :أيمنالغباري�-  
51 قابة��داء����القطاع�ا���ومي«) Arabosai �رابوساي(واملحاس�ية�لألج�زة�العليا�للرقابة�املالية��املجموعة�العر�ية�-    .1995،�ب��وت�لبنان�"ر
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�يئة�ما� أ�شطةتقو�م� :"52كما�عرفت���نة��دلة�و�املصط��ات�التا�عة�لألرابوساي�رقابة��داء�بأ��ا

عيت�ف��ا�جوانب�التوف���و�الكفاءة�و ة�ال���رو د�ا�قد�أديرت�بالصور الفعالية�و�من� للتحقق�مما�إذا��انت�موار

ة�معقولة�  " .أن�متطلبات�املساءلة�قد�تمت��ستجابة�ل�ا�بصور

قابة��داء�عناصر�محددة��ش��ك�ف��ا�مختلفومما�سبق ت�التعر�فا�،�يمكن�أن�نخلص�أن�ملف�وم�ر

�و  �عناصر�السابقة �مراقبة ��� �والفعالية �قتصاداملتمثلة �ف�و  ،والكفاءة �إ���و�ذلك �مدى�" ��دف �من التحقق

� �املطلو�ة، ���داف �لتحقيق �املتاحة د �املوار �استخدام �منكفاءة �املتوصل�و�تخذ �للتحليل النتائج �مادة �إل��ا

د�املستخدمة��واستخالص�الع��  اسة�العالقة�ب�ن�املوار ���ضوء��و��داف�املتحققةإلبراز�مدى�كفاءة��داء�بدر

  ".سبق�وضع�ا��وا��طط�ال��املعاي���

 

� ��� �أ�مية �من �خاص ��ش�ل �و�البلديات �عام ��ش�ل �املحلية، �ا��ماعات �لقطاع �ملا تقديم�و�نظرا

أ�داف�ا،� مالية�و��شر�ة���مة����س�يل�تحقيق�ساسية�للمواطن�ن�و�ما�يتطلبھ�ذلك�من�موارد��ا��دمات

�و�بإنفاق�ا د �املوار �تلك �استخدام �بحسن ���تمام �ع�� ل �الدو �من �العديد ��� �البلديات �حرصت لتحقيق� فقد

�من�الكفاءة�و�الفعالية�و� ى ��ا�بأع���مستو ة�ل�ا�و�إدار ة��موال� و�مراقبة�حسن��قتصاد��داف�املقرر إدار

��تمام�وا��ا���� قد�بدأ��ذا�من�خالل�أج�زة�الرقابة�املالية�و قطاعات�و�تقو�م�أدا��ا�املستخدمة����تلك�ال

�املتقدمة�ال���بذلت�مشوار�معت��ا�����ذا�املجال�ب�نما�لم�تلق�نفس ل ��تمام����العديد�من� العديد�من�الدو

� ل �رأس�ا النامية،الدو ��ل�وع�� �برقابة �املتعلقة �القوان�ن ت �أشار �حيث �مجلس ا��زائر،  53املحاسبة من

مة�لكيفية�واملف�شية� �تحديد�املعاي���الالز ن س��ا�و�اكتفت�فقط�باإلشارة� العامة�للمالية�إ���ذلك�لكن�دو ممار

�و �و�النجاعة �الفعالية �و��� �عل��ا �تقوم �ال�� �العناصر��ساسية ��ذه� إ�� �مف�وم �تحدد �أن ن �دو �قتصاد،

�عم �تجسيد�ا �الذكر�و�كيفية ��داء. لياالعناصر�السالفة �مراقبة �أن �تتوفر� كما �ال �ب�املھ قا�ي �ر �نظام ��

  .54أج�زة�الرقابة�خاصة�العليا�م��ا وال���بصف��ا�ج�ة�خاضعة�للرقابة،��البلديات،مقوماتھ�����ل�من�

 :التالية�ذه�املقومات����العناصر��و�مكن�ت��يص 

ة�تحديد���داف�الرئ�سية� -  .�دار�ةوملختلف�املصا���ت����مختلف�املجاال �والفرعية�للبلديةضرور

ة�وجود�معاي���وا��ة�لألداء -  .سليم�وفعال�للمعلوماتة�توافر�نظام�مع�ضرور �ضرور

�ة�من�تخطيط� - قابة�و�غذية�عكسيةالت�امل�مع�العملية��دار  .وتنفيذ�ور

- � �ال��امج �م��انية ���تطبيق �ع���و�داء ��عميم�ا �يمكن �التجر�ة �ن��ت �فإذا ���شطة، �افة� �عض

 .واملصا����دار�ة�شطة��

 :مؤشرات�رقابة��داء�املا���ع���البلديات� .2

� �النتائج �فحص �من �البلديات ��� �املا�� ��داء �تقييم �عملية �من �ال�دف �تحقيق �ع��إن مدى� وا��كم

                                                 
52   .34ص��،1996جوان��،28العدد�) Arabosai �رابوساي(واملحاس�ية�لألج�زة�العليا�للرقابة�املالية��املجموعة�العر�ية�الرقابة،مجلة���-  
53   .املتعلق�بمجلس�املحاسبة،�مرجع�سابق�20 – 95ألمر��06املادة���- 

54  - Harry S.HAVENS : « Contrôle de gestion et audit interne dans l’administration publique, l’exemple des Etats-Unis », 

Document collectif publié sous le titre : « Le contr ôle de gestion dans les administrations publiques modernes, étude comparative », 

O.C.D.E, Paris, France, 1996, pp 136.  
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� ��وفاعلية�ال��امجكفاءة �املقاي�س �من �مجموعة �استخدام �يتطلب �أ�داف�ا، �تحقيق ��� �ال��املنفذة �واملؤشرات

�ا�جو�ر�عملية�الرقابة�ع����وال���تمثلستعانة���ا�لتقييم��داء�يمكن��  من�الضروري��ولذلك��ان .�داءبدور

�املا�� ��داء �كفاية �ع�� �ا��كم ���ا �يمكن �ال�� �املؤشرات �من �مجموعة �البلدية است�باط �املش�لة��،�� إال�أن

�ا �تقدم�ا �ال�� �ا��دمات �طبيعة ��� �تكمن �باملؤشرات �املتعلقة �الكب��� لبلديات�ساسية �التعدد �إ�� باإلضافة

�الدراسة ��مر�يتطلب �فإن �لذلك �للتنفيذ، �الفعلية �النتائج �من �املختلفة �بانتقاء� لألنواع ��سمح �ال�� ا��دية

�مراكز �مركز�من �ل�ل �بال�سبة ��داء ى �مستو �عن ��ع���بصدق �ال�� � املؤشرات ��� �البلديةاملسؤولية �أن، �و�ما

املواطن�ن�الساكن�ن����نطاق�ا�بأقل�ت�لفة،� إيصال�خدما��ا�ألك���عد�ممكن�منال�دف��سا����للبلديات��و�

نة�الت�اليف��وترتبط�أساساتحقيق�ال�دف� فإنھ�يمكن�استخدام�مجموعة�من�املؤشرات�للتأكد�من�مدى بمقار

� �ا��دمة �تقديم �عن �باإليراداتامل��تبة ن��ا �أو�املعي امل��تبة�ومقار �خية �التار �أو�بت�اليف�ا أو�استخدام� ار�ةع��ا

 55.ا��...�نتظار املعدالت�الزمنية�إلنجاز�ا��دمة�أو�معدالت

،�أن��ناك�عدد�ال�حصر�لھ�من�مؤشرات�تقييم��داء،�و��� ل تختلف� و�بناءا�ع���ما�سبق�يمكن�القو

�ا���م �حيث �من �للبلديات �مع�ن �بتص�يف �ط�ا �ر �يمكن �و �خصائص�ا �و �البلدية �طبيعة عدد�( باختالف

�ر�فيةمثال )الس�ان �حضر�ة�أم �امل��انية�أو��و��ا �عملية�إنتقاء و�،�أو�مبلغ �فإن �تقييم� لذلك �لغرض املؤشرات

ة�وما� �شاطو�أ�بلدية و�مقدرة� ا��ذق�و�الفطنة أو�برنامج�مع�ن�ف��ا،�إنما����عملية�تتطلبً��مز�دا�من�امل�ار

�ط�النتائج�و�التحليل�باالست�تاجو� فائقة�لدى�املختص�ن بأسبا��ا�و�خلفية�نظر�ة�واسعة���� و�ال���يص�و�ر

�و�املحاسبة�و� �الرقابة �و���قتصادعلوم ن �و�القانو ة �البلدية�موضوع� اطالعاو��دار �أعمال �طبيعة �ع�� جيدا

ع���البلديات�بالت�سيق�مع�مجلس��ا���ات�الوصيةيجب�أن�تقوم�بھ��و�ذا�ما،�التقييم�و�برامج�ا�و�أ�داف�ا

مؤشرات��داء��ش�ل�عام�إ���عدة�مجموعات� يمكن�تقسيم�و �،البالدبية����املحاسبة�بصفتھ�أع����يئة�رقا

���56:  

  مؤشرات�عامة�أو�مش��كة .3

 :أنواع�ا�وتقسم�إ���اختالف���التقييم�العام�ل�ل�البلديات�ع����و�س��شد���ا 

�يل�املثال�س و�شمل�ع��لتقييم�البلدية�تقييما�اذا�ي��عيدا�عن�آثار�املحيط��و�ستخدم�ً :مؤشرات�داخلية. أ

�تتعلقمؤشرات�مالية� ى  ا��.... بالفعالية�وثالثة�تتعلقباألفراد��وأخر

والسياسات�و�ثار�البلدية�من�وج�ة�نظر�املحيط�من�حيث�العوامل��و�ستخدم�لتقييم :مؤشرات�خارجية�.ب

�ناحية �إ��التأث����ومن ��وتقسم �املؤشرات�قتصاديةاملؤشرات �السياسية�جتماعية ، �املؤشرات واملؤشرات� ،

 .البي�ية

تتعلق�بجوانب� من�املؤشرات�وتتضمن�مجموعةتتعلق�بخصوصية�البلدية��و���مؤشرات: مؤشرات�خاصة. ج

   .وإم�انيا��اعديدة�ترا���خصوصية��ل�بلدية�

� �بأن�مؤشرات�رقابة��داء ة �الكفاءة�و�الفعالية(و�����خ���يجب��شار و� لدراسة تحتاج�)�قتصاد،

���شط �أمكنمعرفة ��لما �أنھ �كما �و�دقيق، �مؤ�ل ��ش�ل �البلديات �تقدم�ا �ال�� �و�ا��دمات التمي���ب�ن� ة
                                                 

55  - Lamia Berrah : » L’indicateur de performance : concepts et applications »,Cepadues éditions,Toulouse,France,2002,p47.  
56   :�لك��و�يمن�خالل�املوقع�" معاي���و�مؤشرات�تقييم��داء����العراق�: " �2006داء����العراق�لعام�دليل�تقييم��-  

 _per06.pdguidem.iq/pdf/-raqaba-www.dبتصرف�.  
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ة�مؤشرات�خاصة�ل�ل�م��ما�مع العلم�بأن��ناك� الكفاءة�و�الفعالية��لما�أصبح�من�املمكن�است�باط�و�بلور

أك���وضوحا�ل�و��ا�تتعلق� تداخل����املؤشرات�الدالة�ع����ل�م��ما�إال�أن�املؤشرات�الدالة�ع���الفعالية��عت��

ل���ستفادةكما�يمكن� بأ�داف�ا��دمة�أو�ال�شاط�و�ال���عادة�ما��ع���ع��ا��ش�ل�ك���أو�قي��، ب�دو من�تجار

ن�البلديات ة�شؤو �����ذا�املجال�ع���غرار�ما�قامت�بھ�وزار ى لغرض�تطو�ر�العمل�،�و����57دولة�البحر�ن أخر

شة�) UN Habitat (  للمستوطنات�ال�شر�ة مم�املتحدةالبلدي����البحر�ن،��عاونت�مع�منظمة��  من�خالل�ور

ك�ف��ا�مجموعة�من�املوظف�ن����أقسام�ا��سابات��،�و�البلدي� متخصصة����وضع�مؤشرات��داء�املا��               شار

ة�و�البلديات ع�إ���إيجاد�آلية�،�وقد�املعنية و�املالية����الوزار ياس�مؤشرات�أداء�و�نظام�مت�امل�لق �دف�املشرو

�من�اق��اح��،ما�أطلق�عليھ�است�باط�مؤشرات�التمو�ل�البلدي �دارة�املالية�للبلدية�أو ن وانت���ا����اء�املعنيو

�الثالثة،�محل�التجر�ة،� عدد�من�املؤشرات ل املالية�البلدية،�بدأ�العمل���ا����بلديت�ن�من��ل�دولة�من�الدو

��� � امل�شا��ة �البلدي �العمل �ومال��يا، البحر�ن�و��طبيعة �عملية��وال�ند �نتائج �استخالص �أمكن   حيث

��قل�تطورا�وقياسات�ونظم�يمكن ى   .العمل�عل��ا����البلدان��خر

 

 مراقبة�ا��ساب��داري�للبلدية����تحقيق�رقابة��داء�املا���دور : ثانيا

� ��يرادات �تطابق �مدى �تب�ن �ال�� �الوثيقة ��داري ��عت���ا��ساب �مع�الفعليةوالنفقات  أو�اختالف�ا

ل�أن�و ،�امل��انيةتقديرات� ة�عن�وثيقة�تمثل�ا��صيلة��ھبذلك�يمكن�القو لل�يئة�املس��ة��املالية�السنو�ة�و�عبار

�ب�تائج�ال�سي���املا���للبلدية�خالل�سنة �ع���معطيات�مالية�تتعلق �جعل�ا��واحدة،��مر  للبلدية�تحتوي الذي

�إحدى��لذلك��ش�لوظيفة�الرقابة�املالية�و�تقييم��داء�و�تك�����أ�مية�كب��ة�خالل�ممارسة� ا��ساب��داري

�ع�� �من��طالع �الرقابية �و�ا���ات �الوصاية �ال���تمكن �ال�امة �مع� الوسائل �املا������البلديات ��داء ى مستو

��سمح�ل�ا�بوضعو� ،��اية��ل�سنة�مالية �تفاد تقدير��شاط�ا��مر�الذي �من                ي�الصعو�ات�التداب���ال���تمكن

اسة�وثيقة�ا��ساب� و�النقائص�امل��لة�عند�إعداد�و�تنفيذ�امل��انيات�املقبلة�لكن�من ض�أن�تحظى�در املفرو

تي�ية�ملا��سبق �تلك�الدراسة�الرو �بم�انة�خاصة�تتجاوز �من�أفعال� �داري �املقرر و�يرافق�املصادقة�ع����ذا

ى ،�58خاصة س��الرقا�ي،�ي��جم فع���املستو �البعد�الرقا�ي�بمختلف�صوره��دار�ة�ال���تمار ا��ساب��داري

ة�وا��ة�. الوصية�أو�الشرعية بواسطة�السلطات �ال��عطي�صور قابة��داء،�فا��ساب��داري أما�من�حيث�ر

�نوعية �ل���از� عن ��و�ال  التنفيذي،ال�سي���املا�� ��معيارا�عد �تحقيق �املالية��ستخدامملدى �للموارد ��مثل

سة�الرقابة�املالية�النظامية�الالحقة،�فإن�محدودية�الدور� إال،�املتاحة غم���مية�ال���يك�س��ا����ممار أنھ�و�ر

�املتعلقة� الرقا�ي �تلك �خاصة �و �ا��يدة �ا���امة �مبادئ �ترجمة �عدم ��� �تحديده �يمكن ��داري ل��ساب

للمعلومات�و�ت�يح�للمعني�ن�بمصا���ما�أن��املساءلة�و�إذا�ما��انت�الشفافية��ع���التدفق�ا��ر  بالشفافية�و

 توفر�ل�م�معلومات��افية،�و�مباشرة�ع���العمليات�و�املؤسسات�و�املعلومات�املرتبطة���ذه�املصا��� يطلعوا

سلوك� �ساعد�م�ع���ف�م�ا�و�مراقب��ا،�فإن�املساءلة��عد�من�مبادئ�ا���امة�ا��يدة�و��ع���إخضاع�أعمال�و

ل�عن��سي���امل �ستعداد�التام� ال�العام����البلدية�ب�ل�شفافية�إ���املساءلة�و�التقييم�و�يتطلب�ذلكاملسؤو
                                                 

57 شة�مؤشرا�:البحر��ية��يفة�الوسط��-   من�خالل�الرابط��2009أبر�ل��10ا��معة��2408العدد�"  :البلديت��داء�املا���البلديات�تختتم�ور

  :www.alwasatnews.com :�لك��و�ي
58 ل��-  ة�ا��كم����الدو  www.undp.org :�لك��و�يخالل�املوقع��من" واملساءلة�الشفافية��" :الراشدا��كم��:العر�يةبرنامج�إدار
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لية،�نتقادات��و�نفتاح�ع��لتقديم�التوضيحات�الالزمة� �باملسؤو �،�فالت�من�العقاب�و�التا���عدم والشعور

ن� �فلي�ساءلأن��س����ومن�أراد للمساءلة، الشق�املا��،��و��و���با��ضوع�وخاصة��� البلديات،ف�سي���شؤو

 .ألجل�ان��اج��سي���سليم

وجود� عدم�وع���رأس�امن�البداية��س�ب�عدم�توفر�مقوما��ا��واملساءلة�تتع�� إال�أن��ذه�الشفافية�

� �ال�امة �املالية �الوثيقة ��ذه �لنوعية �مالئم �معمق �ما�� �استخدامتحليل �املا���وعدم �التحليل الكفيلة� أدوات

من�معطيات� وراء�ا�وكشف�ماقات�ما�ب�ن�مختلف�املجاميع�ال���تو���ا��ذه�الوثيقة�بتوضيح�مختلف�العال

�تو�� �السنة�املنصرمة�ونتائج �خالل �أ�شط��ا �59أ�م �إدارة، �مر�الذي�تتطلبھ� املوارد�املالية�للبلدية�وخاصة

قابة�نوعية�ال�سي���لآلمر�بالصرف� اسة�وثيقة�ا��ساب��داري ،�للبلديةعملية�ر ل�ا�ا��ا���ألغراض��ش� إن�در

 :أسبابال�يحقق�الكث���من�النتائج�لعدة��وتقييم��داءالرقابة�املالية�

نة�ما�تم �يتم��ش�ل�أفقي�فقط�أي�مقار زه� أول�ا�أن�تحليل�املعطيات�ال���يحتو��ا�ا��ساب��داري انجا

باستعمال�العديد� ك�املقارنةمع�ما�تم�برمجتھ����امل��انية�لتحديد�بوا����نجاز�و��ذا�يتطلب�عملية��شر�ح�لتل

أس�ا�مؤشرات�الفعالية�الس�ب�الثا�ي��و�أن��ل�املعطيات من�املؤشرات امل��لة�بالوثيقة�تتعلق�فقط� و�ع���ر

ة�جامدة منية�واحدة������اية�السنة�املالية�و�بذلك�ف����عطي�صور ز و�ل�ست�شر�طا�متحر�ا�لألحداث� ب��ظة�

النتائج�الدالة�ع���ال�سي���املا���للبلدية� ب�استخالص�ا��د��د�ى�مناملالية�للبلدية�خالل�السنة�لذلك�يصع

�قابلة�للقراءة�و �لتصبح �يجب�إعادة�صياغة�بنود�ا �ثم �بنا��ا� و�من �مج�ود����إعادة �من�خالل�بذل               التحليل

�ل��كم و�تركي��ا�أي�انھ�يجب�وضع��ذه�الوثيقة����سياق�ا نوعية�ال�سي���لآلمر��ع���الزم���و�سياق�ا�الب�يوي

�للبلدية��و����جانب��ام�منھ�محاولة�للوقوف�ع���مدى�تحقيق�ماحيث��بالصرف  إن�تحليل�ا��ساب��داري

� �بامل��انية �م��مجا �املشا�ل�ان �ال�� واستكشاف ��واملعوقات �البلدية �م��انية �تنفيذ �سبل ��ذهاع��ضت �وتتم

نة�ما�تحقق�من��يرادات� البلدية�املجالس� تقديرات�امل��انية�كما�قرر��ا�لنفقات�معواالعملية�من�خالل�مقار

املؤشرات�ال���يمكن�أن�تتوفر���� ����ذا�املس���ع���العديد�من�،�و�مكن��عتماد60الوصاية�وصادقت�عل��ا

  .61ومؤشرات�الفعالية) ال�ي�ل(الب�ية��وأ�م�ا�مؤشراتإلزاميا�من�أجل�تقييم��داء��و�صبح�إعداد�االبلديات�

  Ratios de Structureالب�ية�ات�مؤشر  .1

�امل�ونات �أ�مية �ع�� �عامة �فكرة ��عطينا ��و��ا ��� �امل��انية �بب�ية �املرتبطة �املؤشرات �أ�مية  تكمن

أثناء� ،�لدى�املجلس�البلديواملبادرة،�كما�تمكننا�من�استقراء��امش�الفعل�ونفقات�امل��انية �ساسية�ملوارد

ع�امل��انية،� اسة�مشرو الب�ية�تحدد���� ،�ع���اعتبار�أن��ذهوصرف�امل��انيةبالصرف�أثناء�إعداد��ولدى��مر در

�من�امل�ونات�وتتمثل�مؤشرات ،ال�امش��اية�املطاف�ذلك� ن �ساسية�للم��انية�ملعرفة� الب�ية�����سبة��ل�م�و

�املوارد �حيث �ال�سي���من �م��انية ��عتمد �ماذا �سيطرة�،ع�� �أم �تنوع ��ناك �امل�ون �ل �من �قليل ��ل�عدد ات؟

تباط�باأل�شطة�وقابلة�للتطور املوارد��ساسية�مرنة� �قتصادية��ساسية�بالبلدية�أم�بموارد� أم�ال؟��ل�ل�ا�ار

�ظرفية؟ �ما�وأ�شطة �ال؟ �أم �ذاتية د �موار �من �الغالب ��� �تتأ�ى � �ل �للبلدية �املا�� ��ستقالل ��سبة �سبة�(��

� �ف �للمصار �الذاتية د �املوار ��؟)العادية�غطية ��� ل ما ل� الفصو �الفصو ��سبة �كم �ال�سي��؟ �لنفقات �ساسية
                                                 

59   .،�مرجع�سابق"ري ا��ساب��دا"  :حضرا�يأخمد��-  
60   - BARILARI ،  André: " La Nouvelle Gouvernance financière de l’état", édition LGDI,2004,p112  

61   www.gapl.on.ma،���من�خالل�املوقع��لك��و�ي��" قراءة�موضوعية����ا��ساب��داري " :بولر�احعبد�هللا��-  
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� �املوارد �لنفقات �النفقات�ال�شر�ة؟املخصصة ��س��لك �ل�سي��� كم �بوسائل ��سي����أدوات(ا��اصة امل�اتب،

��امل��انية؟ من) ا��... �ليات ��� �النفقاتما �التج�����،ا��.. �جتماعية؟ مخصصات �بقسم �يتعلق �فيما أما

� �بنفس �القيام �فيمكن �مؤشراتالتص�يف �التج�����وحساب د �بموار �تتعلقتتعلق ى �التج����وأخر �ف . بمصار

و�سبة��التج���،�يمكن�حساب��سبة�الفائض�املا������مداخيل�التج���  فع���س�يل�املثال�فيما�يتعلق�بموارد

ض ى  و�سبة�املوارد القرو �ف�التج���،�فيمكن�حساب�ال�س. املحصلة�من�مصادر�أخر ب�أما�فيما�يخص�مصار

نوع�من�أنواع�التج���ات�ملعرفة�مدى�طغيان��عض�أنواع�التج���ات�أو�ع���العكس�تنوع�ا���� املخصصة�ل�ل

 .امل��انية ب�ية

  Ratios d’efficacité مؤشرات�الفعالية .2

�امل��انية �لتنفيذ �للبلدية ��مر�بالصرف �قبل �من �املبذولة �املج�ودات �بتقييم �املؤشرات ��ذه ��سمح

  .�لل�أثناء�س��ورة�التنفيذ�سواء�بال�سبة�لإليرادات�أو�النفقاتا��واستكشاف�مواطن

� �إيرادات �من �م��مجا ��ان �وما ه ز �إنجا �تم �ما �ب�ن ق �الفر �إيجاد �عملية ���إن �عن�ونفقات ة عدد� عبار

تحقيقھ�ال�بد� ما�تم�وملعرفة���م ،الال��سمح�إال�بمعرفة��ل�تم�تحقيق�ما��ان�م��مجا�بامل��انية�أم� مطلق�

� �الفعالية�عانة�ستمن �مؤشرات �استخدام �أي �ال�سب ��عالم �مؤشر�لقياس، �بأ�م �يتعلق فعالية� ففيما

�يرادات� ف�و�مؤشر�ي��ز��سبة�،�يرادات��و�ما�يمكن�أن�يطلق�عليھ�مج�ود�التحصيل�أو��سبة�التحصيل

�امل��مجة ��يرادات �مع نة �مقار �النفقات،. املحصلة �يخص �فيما �املسألة �نفس �طرح �يمكن �ب�ن�ف كما �ما ق الفر

�النفقات �من ��سبة �إ�� �نحولھ �لم �ما �محدودا �مدلولھ �يبقى �امل��مجة �وتلك �املتحققة �أو�ما� النفقات امل��مجة

التعمق�ف��ما�أك��� ،�يمكنو�سبة��نفاقإن��ذين�املؤشر�ن،��سبة�التحصيل�. يمكن��سميتھ�ب�سبة��نفاق

�بحيث ��وتجزئ��ما �فصل �ل�ل �حسا��ا �بابيمكن �امل�ول�ل �يمكنمن �كما �املجموعات� ��انية، �لبعض حسا��ما

   .62املجموعات�����سب��نجاز �مر�الذي�سيمكننا�من�معرفة�آثار��ذهوالنفقات�املتجا�سة�من��يرادات�

د�ال���يتحكم����وإضافة�ملا  سبق،�تمكن��ذه�املؤشرات�إم�انية�الوقوف�ع���ا���م�ا��قيقي�للموار

�م �للبلدية ��مر�بالصرف �تب�نتحصيل�ا �كما �الدولة �أج�زة �مختلف �تحصيل�ا ��� �تتحكم �ال�� �تلك �مع نة  قار

���للبلدية����تحصيل�ا لية��ل�طرف�داخ���أو�خار  .63مسؤو

� ��ش���إ�� �فإ��ا �بالنفقات، �يتعلق �فيما ��مر���تماماتأما �ع��ا �يكشف �ال�� ��ولو�ة بالصرف� ذات

�ال �أم �بذلك �واعيا ��س. للبلدية ��ش�ل �املثال �س�يل �فع�� �بة �ال�سي���%  �70جور �نفقات �الكث�� من من����

��مر�بالبطالة ��علق �سواء �ذلك �س�ب �ملعرفة �تحليل�ا �يتطلب ��مر�الذي �ا��زائر�ة، �أي� البلديات املقنعة،

�تتقا��� �ال�� �الو�مية ��سماء �الكث���من �أو�وجود �حاجة، ن �بدو �املوظف�ن �أعداد �البلدية� ت��م �من ا أجور

 .بأية�وظيفة�ف��ا�بالرغم�من�عدم�قيام�ا

 أما�فيما�يتعلق�بقسم�التج���،�فيمكن�طرح�نفس��سئلة�السابقة�املتعلقة�بقسم�ال�سي���أي�تحديد

د�املالية�املتأتية�من�داخل�البلدية� ع��� من�ج�ة�ملعرفة�مدى�قدرة�البلدية�ومن�خارج�امؤشرات�تتعلق�باملوار

ة�سلطات�البلدية�ع���خلقع���الغ��،���عتمادتمو�ل�اس�ثمارا��ا�ذاتيا�أو� مشار�ع� باإلضافة�إ���معرفة�قدر

                                                 
62   .مرجع�سابق��:بولر�احعبد�هللا��-  
63   .85ص��2011دار���شر�املعرفة�،�املغرب�،�ص" الرقابة�املالية�باملغرب�ب�ن�املحكمة�املالية�و�متطلبات�التنمية"  :ج��ي ب�نجي�-    
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�ة��سا�م����دعم�التنمية�املحلية�عن�طر�ق�حساب�مؤشرات�تتعلق�بمج�ود�    .�س�ثماراس�ثمار

�التج���� �التج����واعتمادات �نفقات �من �أداءه �تم �ما �ب�ن �ما �العالقة �ت��ز  و�س�ثمار�املرصودةكما

ض�الواقع�من�برامج�بم��انية�البلدية،�أي�معرفة�� زه�إ���أر �ع�اس�ثمار�ةسبة�ما�تم�إنجا وتنمية�لتج�����ومشار

نة�بما��ان�م��مجا�بقسم�التج����البلدية  .مقار

�ال  الت�و�نا ز �ال� �بالبلديات ��س�ثمار�ا��اصة �عمليات �تنفيذ �إجراءات �أن �إ�� ة ��شار �من �عا�ي� بد

اساتالعديد�من�التعقيدات�القانونية� �ع�ثم�قواعد�إعداد و�عقيدات�الدر الصفقات� التقنية�ا��اصة�باملشار

�عل��ا ��واملصادقة �ال�شر�ة د�ا �موار �ضعف �إ�� ��ل�ا �كفاءا��اتضاف ��مر�الذيومحدودية �وثيقة� ، تخلو�منھ

ات�مجردحساب�البا���لإلنجاز�ب�ن�التقديرات��و�جعل�عمليةا��ساب��داري� ز قام�جامدة�ال��غ��� و�نجا وال�أر

قابة�نوعية�ال�سي���املا���للبلديةمن�حيث���سمن   .64ر

غم�ما �إل��ا�من�إم�انية�س���أغوار�ال�سي���املا���للبلديات�ور ق من�خالل� ت�يحھ�املؤشرات�السابق�التطر

،�فإ��ا�تظل�قاصرة�عن��ملام�بمختلف�خبايا��ذا�ال�سي�� اسة�وثيقة�ا��ساب��داري ج�ة�ال�بد�من� فمن. در

�لل�سي� �السنو�ة ة �الصور �نتائجوضع �ع�� �باالطالع �الزم�� �السياق ��� �للبلدية �السابقة� ��املا�� �السنوات �عض

�الوضعية�املالية� �تطور ل ����السنوات�املقبلة املحتمل�ل�ذا�ومؤشرا��ا�وكذا�املآللت�و�ن�فكرة�حو    . التطور

،��ومن�ج�ة ى قابة�مالية�فعالة�عند�استخدام�وثيقة�ا��ساب�ومن�اجلأخر ��و�أن�يفرض ر ��داري

�ذات ى ��سمح�بإنتاج�مؤشرات�أخر ى فاق��ذه�الوثيقة�بمعطيات�أخر  أ�مية،�مثل�مؤشرات�الفعالية املشرع�إر

�الشفافية �ال��ا�ة ومؤشرات �أصبحت ومؤشرات �سيجعل� مبادئ�تقتض��ا وال�� ��مر�الذي �ا��يدة ا���امة

����الوقت�الرا�ن�فوثيقة�ا� الواقع�غ���ذلك�تماما،�ومفيدة�لكن والتحليل�س�لةعملية�املقارنة� �ساب��داري

��دف أسرار�البلديات،�مما�يجعل�ا�وثيقة�و���منال�توفر��ل�ذلك� ن    .رقابية�بدو

  

    نحو�تفعيل�الرقابة�السابقة�ع���البلديات�:الثا�ياملطلب�

 :مم��ات�الرقابة�السابقة .1

�ط �الكب���الذي �العل�� �التطور ��عد �خاصة ��ستوجب، �عامة �بصفة �املالية �الرقابة �ع��إن إعداد� رأ

� �اختصاصا�وتنفيذ�اامل��انية �وتفرعا، �الرقابة�السابقة�إ����وقد�أنيط، ة�املالية�و"دور تمارس�ا�ع��� ال��" وزار

� �البلديات �ل�اجميع �للبلديات�و�عطي �املالية �ا��ياة �مجمل ��� �نحو�التدخل �واسعة �أج�ز��ا� سلطة �طر�ق عن

الرقابة�السابقة����البلديات�بخصوصية� وتتم���إجراءات .موميواملحاسب�العاملتمثلة�����ل�من�املراقب�املا���

�املدة،� ل ل طو �يتم�بموجبھ�إثبات��شوء�الدين�و�ذلك��عت�� �الذي و�و��جراء �ل��ام،مرحلة�لبد��ا��وتجد�كأو

�نحو ��و�� �ا��طوة �أل��ا �م�مة �جد ��ل��ام �وجب مرحلة �لذلك �ال��يح، �لرقابة� �نفاق �إجبار�ا �تخضع أن

��لامل �ع�� قابتھ �ر جت �أدر �املا���الذي �العشوا�ي� راقب �من��نفاق �ا��د �اجل �من �املاضية ����السنة البلديات

تفاع�مديونية  .65البلديات الذي��س�ب����ار

                                                 
64   .سابقمرجع�: عبد�هللا�بولر�اح��-    
65 ة�املالية�اس�نادا�إ���املرسوم�التنفيذي��-   ت�وزار �37صادر�با��ر�دة�الرسمية�عدد�و�ال�واملتمم�املعدل��1992نوفم����14املؤرخ�����414 – 92قرر

ة�املالية�و�املؤرخ�����2010لسنة� ة�الداخلية�و�وزار �املش��ك�ب�ن�وزار ،�توسيع�الرقابة�املسبقة�ع���النفقات�ال���يل��م�09/05/2010و�كذا�قرار�الوزاري

�جيا�إ���غاية��عميمھ�ع���  :ا��زائر�ة�املوقع��لك��و�ي�لو�الة��نباء�من�خالل�. 2012سنة��مجموع�البلديات��ا�ع���م��انية�البلديات�تدر
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�وقائية� ن قابة��ل��ام�ت�و �محط��اع���الطر�ق�ال��يح�لتنفيذ�ا،��وتضع�النفقةإن�وظيفة�ر ن �لت�و

قابة�الدفع�من�طرف�املحا �عد�مراقبة�املراقب� حظوظا�وافرة�ملواصلة�طر�ق�ا�و���تملكسب�العمومي�املوالية�ر

� �توف�� �.أمااملا�� �بمثابة ن �ت�و ��و�� �الرقابة �فان �خاطئة، ��نطالقة ��انت ��ستغرقھ�ا�إذا �الذي �والوقت ���د

ل�إ���رقابة� �ا�بصفة�و�ذه�الرقابة ،الدفعللوصو ا�قبل�حدوث� تتمتع�بتحقق�آثار �ثر�املا���سر�عة،�أي�تقع�فور

  .فرص��خطاء�سواء�بحسن�نية�أو��سو��ا�وتقلل�من

قابة�ع���الشرعية،�أي�رقابة�وع���غرار  آلية�ع��� ما�يوجد����معظم�البلدان،�فإن��ذه�الرقابة،����ر

� �للقوان�ن �النفقة �مطابقة ل مدى �املعمو ��و�نظمة �إ�� ق �التطر ن �دو �فإن .املالءمة��ا، �ا��زائري� و��ذا ن القانو

زا�لآلمر��و�ذا��عت�� التعامل،��وكأصل���مد�فرضية�أن�النفقة�مطابقة�ملعاي���املالءمة�كقاعدة�عامة�أعت امتيا

و�عت���ألج�زة�الرقابة�السابقة،� ،�ف�ذه�ا��الة��عطي�الصفة�الش�ليةوعليھ،�صالحياتھ وتدخل�ضمنبالصرف�

  .تضاف�إ����مر�بالصرف����مواج�ة�الطا�ع�املا�ع�لرقاب��ا�كنقطة

،�فإن��ذا�التعليل �البعض�بأن��ذه�ا��الة�تدعم�الب��وقراطية�و��عطل�العمل��داري ل ال� إال�أن�قو

ى  �ع���أخطاء�ش�لية�و�لو��انت�لعمليات�حسابية��سيطة،�بدعو ر�نفقات�غ���شرعية�تحتوي اعدم� ي��ر�مرو

�بأي�حال�من��ح�و�ال  عام،�عطيل�العمل،�ألننا�أمام�نفقات�عمومية�و�مال� ن���يجوز قابتھ�ح���و�و� وال�ال��او ر

��ل�اعتبار� ق املراقب�ن�املالي�ن�منذ�الو�لة� املالحظ�من�طرف�و تطلب�ذلك�وقتا�و�ج�دا،�ألن�املص��ة�العامة�فو

�و �الش�لية ��خطاء �من �ال�ائل ��و�العدد �ا��ديدة، �م�ام�م �لتو�� ��مر� �و�� �مصا�� �ف��ا �تقع �ال�� ة املتكرر

� ��و��للبلدية،بالصرف �الرفض�ذا �عمليات �خالل �من �يالحظ �إ��� ما �إضافة ��ذا �الكث��ة، �و�ال��ا�ي املؤقت

دة،�و��ذا�قصد� عمليات�الرفض�ال���تتم�شفو�ا�عن�طر�ق�تن�يھ�مصا����مر بالصرف�ملجمل��خطاء�الوار

ى    .ت��يح�ا�و�تجنب�الوقوع�ف��ا�مرة�أخر

قابة�مس�وال�����إن�ك��ة��خطاء�الش�لية� �ضم� تقلة�مسبقة��ع�����ا،�سيؤدي�إ��حالة�عدم�وجود�ر

� ��طراف، �الكث���من ق �العملحقو ��و�صبح �لإل�مال �كمثال �ما�داري �و�ذا � تتجنبھ�والالمباالة ،�الرقابة�ذه

��ان �بّد �وإذا �للنقد �البلديات ��� �بالصرف ��مر�ن ى �مستو �أوال�تد�ي �انتقاد �فيجب �تخلو ، ات��وال�� ��طار من

�أ �نقد �ثم �عام ��ش�ل �املالية �عدد�م �يخص �فيما �الرقابة �عوان �وت�و���م �السرعة بالتعطيلو�كذا ����وعدم

اغلب�بلدان�العالم� فالرقابة�ال����سبق�النفقات�موجودة����،�كنظام�قائم�ولكن�ل�س،�وعدم�املرونةالعمل�

� �الشا�لة ��ذه �ينفعع�� ن �وماذا �ت�و �أن ��عد �فقط �الالحقة �الرقابة �ال��ك���ع�� � عند �وقعت �قد �تمو �حداث

 .66الضرر 

�اح��ام �اجل �من �وذلك �جدا، �ف�و�م�م ��ينا، �ال��عت���أمرا �فقط �الشرعية �ع�� �اقتصار�الرقابة  إن

ق،�وعليھ�يجب�املطالبة�بنوع�من�مراقبة ن� القوان�ن�و�نظمة،�ح���وان��انت��ذه�الرقابة�ع���الور املالءمة�دو

�ع���الشرعية �أ�مية�الرقابة �من �إ�. التقليل ��عود �املالءمة ��مرإن �وثقافة �وذ�نية �للبلدية� ��ت�و�ن بالصرف

  .ال���يتح�����ا،�و�ذه��خ��ة�ال�يمكن�تطبيق�أي�نوع�من�أنواع�الرقابة�عل��ا

                                                                                                                                                   
www.aps.dz  

66 ل�" إالن�ليما" أو�����-   ضرورة��واملحاسبة�ع��الصادر�عن�املؤتمر�التاسع�لألج�زة�العليا�للرقابة�" ا��طوط�التوج��ية�للرقابة�ع���املال�العام�" حو

�ا�فعالةوجود�الرقابة�املسبقة� ة�السليمة�واعتبار �ة�لإلدار �قبل�حدوثھ��وتتوفر�ف��الألموال�العمومية��وضرور ة�ع���الوقاية�من�الضرر و�التا���م��ة�القدر

الت�لم�تأخذ��عد�صفة�الفعل�القانو�ي��تمكن ز �فيھ�النفقة�ما� ن   .إنجاز�العمل��عد�ولم�يتممن�التدخل����وقت�ت�و
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 من�أجل�فعالية�أك���للرقابة�السابقة .2

�عد� إن�نظام�الرقابة�السابقة�ا��ا���املعتمد�ع����عدد�أج�زة�الرقابة�وتنوع�ا،�من�الناحية�النظر�ة،

�من ��كرغبة �الوقا�ي، �الطا�ع �إ�� ���مية �إلعطاء �قصداملشرع ��وتدعيم�ا �النفقات �استغاللعقلنة �وحسن

�أوضاع�البلديات�الداخلية��وتحقيق�التنمية�موال�العمومية� للمجالس��وس�ولة�ال����املحلية����ظل�تد�ور

�لعدم. البلدية �أساسا �و�الراجعة �النقائص ��عض �من �فيعا�ي �العملية، �الناحية �من �النظام� أما ��ذا تدعيم

�و�من�اجل�فعالية�أك���نجد �ع���تدارك�ا ���تمام� بمجموعة�من�التداب���و�الوسائل�املساعدة �الضروري من

 : 67بالعناصر�التالية

�وفصل�ا�عن�ل�الضغوطات�إ���أق����حد�ممكن،��وإ�عاد�ا�عنتدعيم�استقاللية��يئات�الرقابة��.أ

ن�،�وامتصاص�الرقابةإ���طغيان�التنفيذ��والتنفيذ�يؤديقابة�سلطة��مر�بالصرف،�ألن��ل�جمع�ب�ن�الر  و�دو

،�رأ��اعن��وتجرد�ا�وحر�ة�التعب�� موضوعي��ا� ��ذا��ستقالل�ال�يمكن�ل�يئات�الرقابة�أن�تحافظ�ع���التمتع

�أن �إ���و�عتقد �توصلت �قد �ا��زائر�ة ة �ما� �دار ��عض �وجود غم �ر �ال�يئات، �ل�ذه ��ستقالل �من �نوع ضمان

�ر�املالية�بصفتھ�ممثال�للدولة� ب��ذه��ستقاللية�خاصة�ع���شو  �املح���حيث��عت���الوا���مندو�ا�لوز ى املستو

ن�الوالية،� لھ�وال���كفل�ا  أن�يطرح�إش�ال�عن�مدى��ذه��ستقاللية؟�و�التا���يمكنقانو

�الرقابة،�.ب �مجال ��� �التنوع �فإن ��مر�بالصرف، �عند �ة �ضرور �العمل �وحدة ��انت ن� قد�إذا ي�و

�وتحسي��ا�عنتطو�ر�ا� إ���والالحقة�يؤديأن�نوعا�من�الت�سيق�ب�ن�أج�زة�الرقابة�السابقة��وال�شكم���ما،�

  .وا����ة�و�ساليب�املختلفةطر�ق�تبادل�املعلومات�

�أن�تقف�الرقابة����وجھ��مر�بالصرف�موقف�ا��صم�� .ج ض،ل�س�من�الضروري يقف��وال�أن املعار

��خ���امل ��ذا �ا���تان �تجا��ت �فإذا �نفسھ، ��لوقف قف �العداء�وو �موقف �إ���تجميد� م��ما �ذلك لآلخر�أدى

ى �ودقة�بحيث�شاط��ل�م��ما،�لذلك�يجب�أن�يحدد�نطاق��ل�م��ما��عناية�  ال�يحصل�طغيان�سلطة�ع���أخر

��ذا �من�ولألسف �العديد �ب�ن �حاليا �مالحظتھ �يتم � ما �البلديات ��� �بالصرف �ا�مر�ن ن�يجة��ملالي�نواملراقب�ن

 .البلديات أكيدة�لرفض�التغي���من�طرف�مس��ي 

ف�وذلك���من�الواجب�ع���الرقابة�عدم�التدخل����الس���العادي�للبلدية��.د العادية،�إذ�ال� الظرو

ن�والتنفيذيمكن�أن�تتجا�ل�الرقابة،����مثل��ذه�ا��الة،�أولو�ة�العمل� ،�فالعمل�والتنفيذ�يمكن�أن�يتما�بدو

قابة،�مع� �عملر ن  .وتنفيذ التحفظ�لذلك،����ح�ن�انھ�ال�يمكن�تصور�رقابة�بدو

��  .ه �باملالءمة، �خاصة �تفاعلية �لرقابة �فرصة �السابقة �الرقابة �معينة،�ولو���إعطاء ��تم� حدود

الدولة�محليا،�خاصة� باالستعمال��قتصادي��مثل�لألموال�العمومية����إطار�الغايات��نمائية�ال���رسم��ا

�ا �ظل ��� �الوطنية �التنمو�ة ��ذهواملحليةملخططات �تجد �أن �يجب �لذلك �قيمة� ، �إنتاج �إ�� �طر�ق�ا النفقات

  .مضافة�للتنمية�الوطنية

فان��ونظر�الغ��  و���نظرهنجاحھ،��ومادية�ع��بم�افأة�معنو�ة��يحظىأخ��ا�إن�عمل��مر�بالصرف�  .و

�شار�وا �بالرقابة �القائم�ن �أن غم �ر �إل��م �دائما �ي�سب ��عز�ز�موظفي� ���النجاح ة �ضرور ى �نر ��نا �من صناعتھ،

 .والقانونية�واملادية�يئات�الرقابة�من�الناحية�املعنو�ة�

                                                 
67   www.ahmedzejjari.com :�لك��و�يل�املوقع�من�خال" من�أجل��عز�ز�الرقابة�القبلية�ع���املال�العام�"  :زجاري احمد��-  
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خاصة� غ���أن�مجال�الرقابة�السابقة�قد�يتقلص�لي��كھ�أمام�الرقابة�الالحقة�ال���ستأخذ�ح��ا��اما،

� ��داري �العمل ��� �جديد �نظام �عن �ا��ديث �ظ�ور ����عد ل ال�سي���امل�واملتمثل �حو � تمحور  ،68والنتائج�داء

�ذا�النظام��،العمل�املقدم و�النظر�إ��ع���نتائج�قابلة�للتقدير��ستجيب�أل�داف�محددة�مسبقا��والذي��عتمد

� �الشفافية �من �سياق ��� س �بخصوصيمار �واملسئولية نة � الوسائل�واملرو ���داف �لبلوغ والنتائج�املستعملة

إال�عن�مدى��وال��سأل املتاحة،وفق�الوسائل� تحقيق�ا�و�س���إ��ددة�أي�أن�املس���يضع�أ�داف�مح ،69املرجوة

�الرقابة�السابقة،�غ���أن��ذه�ال�تزال� مجال��مر�بالصرف�مما��ستلزم�و��ذا�ي�سعتحقق�ا� وجو�ا�تقلص�دور

�متقدمة��ع���نجاح�التجر�ة�ول�س�بالضرورة عديدة،�عيدة�املنال����ا��زائر�ألسباب� ى �أخر ل ����نجاح�ا����دو

ات�خاصة�سياسية�. ا��زائر   .ا��زائر،�ال�يمكن����الوقت�الرا�ن�تطبيق��ذا�النظام�وإدار�ة�تم�� فالعتبار

ل��ع���و�ناءا تتأسس� تحديث�الرقابة�املالية�ع���البلديات����ا��زائر،�إن�فلسفةما�سبق،�يمكن�القو

 ،�عض�ا�البعض�ت�امال�مع�وال����ش�لة،�ا��ديثة�سواء��انت�داخلية�أو�خارجي�و�ليات�الرقابيةع����دوات�

ك�أ�مي��ااملح���يجب�عليھ�أن��ستوعب��ومنھ�فاملنتخب يرسم�ا�وذلك�يمكن�أن��اس��اتيجية بال�سبة�ألي�و�در

�بھ����القطاع�ا��اص،��بالس��  ل ت��ز�قوتھ��بداعية����تكييف��ذه��خ��ة�مع� ومن��ناع���ن���ما��و�معمو

ال�سي���املا���للمجلس�البلدي،��س�ر��وت�بع�وتقييم�مسار مص��ة���تم�برسم��قوذلك�بخلة�خصوصية�البلدي

ات� عل��ا�أطر�متخصصة����ذلك،��ساعد�رئ�س تحقيق��واملالئمة�معالسليمة�املجلس�البلدي�ع���اتخاذ�القرار

  .التنمية�الشاملة�اس��اتيجية

 

 وتفعيل�دور�اإصالح�أج�زة�الرقابة��:الثالث املطلب

�بك��ة����العقدين��خ��ين�ببالدنا،�،��ش�ل«الح��يا�ل�الدولة�إص"إن�مصط��� ل و�ما� عام،�و�املتداو

�و ��سي���ا �نظام �عيوب �ت��يح ��� �عميقة ة �لضرور ��و�استجابة �إنما �و�عصرنھ، �حدة �من تفعيل� يطرحھ

� �و�السياسية ��جتماعية ��قتصادية، �املعطيات �مع �م�ام�ا �بتكييف �إما �ا، �بناء�بإع و�إما ا��ديدة،دور ادة

�سي���ا�و�تحس�ن� إما�بإصالح�نظام�و �عل��ا،�ي�ل��ا،�سواء�بحذف��ج�زة�ال���أصبحت��ش�ل�ثقال�و�جمودا�

� �تحقيق �ليتم �بم�ما��ا �القيام �مواكبة��ستخدامنمط �و�تصبح �ف��ا �العام �للمال ات� �مثل �التطور الستخدام

مما� 2003سنة�ح��ا��اما� و�أخذت ذلك،ا��زائر�من��لم�تخل�أج�زة�الرقابة�املالية��� التكنولوجية�ا��ديثة�و

 . 70املتعلق�بإصالح��يا�ل�الدولة " Sbihص�يح" �عرف�بتقر�ر

نة،��شاط� �ذه� أداء�وحيو�ة�ع��إن�مصط���إصالح�أج�زة�الرقابة،�ببعده�التق��،��ع���إضفاء�مرو

فع�فعالية�ج�زة�الرقابية� �صالح�مع� يتم�إال�بمتا�عة�خطى�ذا�ال و�أدا��ا����املحافظة�ع���املال�العام،��ور

�السائد� تھخصوصية�ال�سق��داري   :ماي��خالل� يمكن�تناولھ�من�وذلك�ماعوامل�مختلفة،��والذي�أفرز
                                                 

68  - Florence BUSSON -VILLA : L’émergence d’une logique évaluative dans la gestion publique : le cas des organisations 

communales, Université de Rennes 2,revue : Finance ,Contrôle, Stratégie – Volume 2, N° 1, mars 19 99, p. 7.  
69   - Champigny Josée : - Séminaire sur : l’initiation à la budgétisation par programme axée sur les résultats, ministère des 

finances, Algérie, 28 mai 2005.p.3  
70 �ة�بتعي�ن��،���2000سنة��-   ن��ومختص���مس�شار�الرئ�س��" Missoum Sbihم�سوم�ص�يح�" قام�رئ�س�ا��م�ور أس��الدستوري،القانو ع���ر

�من�عدد�كب���من�ا����اء� ن �ع�إصالح�مختلف��يا�ل��الق��اح املجاالت،مختلف��واملختص�ن�����نة�تت�و وقدم��الرقابة،بما�ف��ا�أج�زة��الدولة،مشار

ئ�س�ال��نة�تقر�ره�إ���رئ�س�ا��م�ور�ة����جو�لية� �إ���يومنا��ولم�ير  ،2001ر   .�ذاالنور
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  محيط�العمل����تفعيل�دور�أج�زة�الرقابة�املالية�دور : أوال

سة�الديمقراطي�وجعل�ا�أساساملجتمع��واملساءلة���ترسيخ�ثقافة�الشفافية� ا��ق��ودعم�دولةة�املمار

�من ن ��ذا�والقانو ��� �متخصص�ن �كتاب �عدة �عل��ا �دافع �ال�� حات ��طرو �ال�اتب� أ�م �م �أبرز �من املجال،

ن" �مر��ي ن "السابق عنھ�الرئ�س��مر��ي�والذي�قال Osborn"اوسبور  ."بيل��لنتو

ل�منتخب���� يورد� الكتاب�����ذا�،�ذا�الكتاب��عطينا�مخطط�عمل،�أمر��ايجب�أن�يقرأه��ل�مسؤو

ن( ح��عمال����)اوسبور إطار�اك�شاف�الدولة� عدة�مبادئ�لالنتقال�من�ا���ومة�الب��وقراطية�إ���ا���ومة�برو

� �منا��ديثة، ��ولعل �الثا�ي �املبدأ �ا �املواطن�ن�:املتعلقأبرز �تقوي �ح�ومة �خارج� ب �الرقابة �جعل �طر�ق عن

 .71ي،��ع������أيدي�املجتمع�املح��ا���از�الب��وقراط

 تفعيل�مبدأ��ستقاللية .1

��ن�بمدى�توفر�ا�ع���ونجاح�ا���إن�فعالية��ج�زة�العليا�للرقابة� �ستقاللية� أداء�م�ام�ا�الرقابية�ر

ل� من�طرف�النظام�السيا����الذي��عمل�داخل�محيطھ،�مما�يطرح�واملناعة�ا��ص�نةالتامة� سؤ��عر�ضا�حو

  ا��زائر؟توافر��ذا�الشرط�ل���از�الرقا�ي�برمتھ����

�مصنف�ضمن��نظمة�السياسية� اسات� تحدد�وال��،�للعالم�الثالثإن�النظام�السيا����ا��زائري الدر

بالنظر�إ���درجة��تقر�ب����اصاملحاباة�والعالقات�ال��صية�و ���السوسيولوجية�أ�م�خصائص�ا�املتمثلة�

� �وأ�لي��م، �كفاء��م �ع�� ��عتماد �بدل �للنظام فا��م �وو ��فيھ�وتضعفإخالص�م �القوان�ن واملؤسسات�قيمة

�في�ولذلك�ترتب ل    .72والعدالة�ومواج�ة�الفسادتعلق�بالشفافية�املالية�ما�يا��زائر�دائما����مؤخرة�ترت�ب�الدو

�تج �إ���در و�نا ��الذكر ��شارة �العليا �املالية �الرقابة �أج�زة ���أن �املحاسبة��واملتمثلة �مجلس �من �ل

غم�الفضائح�املالية�ال���عاش��ا�ا��زائر����العقدينللمالية�بقيت�ضع�واملف�شية�العامة �خ��ين� يفة��داء�ر

غم�أن��ل�ا�تتعلق"...الطر�ق�السيار�" و"  سوناطراك" و" ا��ليفة�"فضائح��وع���رأس�ا �سوء�استخدام� ا��،�ر

 .و�درهاملال�العام�

ف،�فإن�نجاح�م�مة��ج�زة�الرقابية�العليا���� الصعب� ا��زائر��عد�منو����ظل�سيادة��ذه�الظرو

�ينة�بمدى�تمثل�ا�للسلطة�الوصية�ال����عمل�داخل محيطھ�و�ا�بمدى� تحقيق�ا�،�ذلك�أن�استقاللي��ا�تبقى�ر

ف�و،�و�و�توج��اتھ� انضباط�ا�ألوامره� ترشيد��،�و محيط�عمل�ا� يبقى�تفعيل�وظيفتھ�مر��ن�بمدى�تحسن�ظرو

�رئ �أن �علمنا �إذا �خاصة �باملح�وم�ن �ا���ام �للماليةعالقة �العامة �املف�شية �وز�ر� �س �طرف �من ل �و��عز �ع�ن

�رئ�س �طرف �من ل ��عز �و ��ع�ن �املحاسبة �مجلس ئ�س �ر �أن �و �لل�يئا املالية �دخل �و�ال �فقط �ة ت�ا��م�ور

�قد �منصبھ ��خ����� �تواجد��ذا �مدة �ان �كما � ال�شر�عية����ذلك، �لتتجاوز �أي�ن�يجة�15طالت ن سنة�و�بدو

ئاستھ�فيما� صيد�ر الفساد�املا���أو�ترشيد�إنفاقھ�وطنيا�أو�محليا���� يتعلق�بتفعيل�الرقابة�و�محار�ةتذكر����ر

�استقاللية �تكبيل �عدم �أجل �،و�من �و�لذلك �بالبالد،� البلديات، �رقابية ��يئة �أع�� �جعل �يجب �ا���از،                    �ذا

ئ�س�ا �ره�و�ا��ل�ما و�إناطة��عي�ن�ر تبطا�بال�يأة�ال�شر�عية�ال���تتوفر�ع���يتعلق��عملھ�،�ا�مر  و�استالم�تقار

ات�سياسية�مختلفة�قد�تجعل�من�الشفافية   .احد�ر�ائز�عمل�مجلس�املحاسبة تيار

                                                 
71   .151ص�،2012 ،8عدد��والتنمية�املحلية،املجلة�املغر�ية�لإلدارة��"دور�املحاكم�ا���و�ة�ل��سابات����تدعيم�التنمية�املحلية�"  :حر�اتمحمد�  -  
72   .www.worldtransparency.ne :�لك��و�يتقر�ر�منظمة�الشفافية�العاملية�من�خالل�املوقع��-  
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 تحقيق�مبدأ�املشاركة����الرقابة .2

،�ف���واملتخلفةتتصف�الرقابة�����نظمة�املتقدمة�بمواصفات�معاكسة�ملثيال��ا�����نظمة�النامية�

 متعددة�
ً
�ا�فيمال�السلطات�لفص�ومنفصلة�تبعا أن�ل�ا�أطر�ا�العامة� كما. بي��ا�لتحقيق�الصا���العام�وتآزر

�العامة�للمواطن�ن� �عن�التدخل����تفاصيل�ا��ياة �ال��البعيدة  والقوان�ن�السائدةالدستور� يقر�ا�وحقوق�م

�ع�� ��وتؤكد �الرأي �إبداء �حر�ة �ذلك ��� �بما �العامة �النظر 73والتعب��ا��ر�ات �و�غض ��ج�زة�، والدوائر� عن

�للرقابة�الشعبية�الفاعلة�الرقابية
ً
من�خالل�ما�ت�شره�وسائل��عالم�من� ا���ومية�فإن��ناك�تواجدا�م��وظا

ج�ات�نظر تقار�ر� أي�أن�الرقابة��تل��م���ا�مختلف�ا���ات�ا���ومية، واملشار�ع�ال��تتعلق�با��طط��وأخبار�وو

�أو�النظام �ا���ومية �السلطة �ع��
ً
�حكرا ن �ت�و �أو���يفةال ال �أو�جماعة �مواطن �أي �بإم�ان �إذ               سيا���،

�مراقبة ��� �بدلو�ا �تدلو �أن �إعالم �وسيلة � أو �ا��طط �تنفيذ ��قتصاديةمجر�ات �ع والسياسية� واملشار

التنفيذ��والتخطيط�أو لعمليات��عداد��و�نحرافات�املرافقة وكشف��خطاءنطاق�محيط�ا��و�جتماعية���

�بم �بناء�اواملباشرة �نقد �من � توج�ھ �الوطن �مصا�� �بالدرجة�عتمد �للنظام��واملواطن �الوالء �عن ��عيدا �و��

قابة�شراكة�ب�ن�ا��اكم�. أو�ذاك أو�ل�ذا�الطرف السيا����القائم أطر��واملح�وم�واملنتخب�والناخب�وفقف���ر

�ت�سم � موضوعية �العاليةبالصدق �العام�والشفافية �الصا�� �اجل �ال. من �حر�ة �أن ات�كما �القرار �إ�� ل وصو

�ع�املحليةبا��طط��واملعلومات�والبيانات�املتعلقة �مكفولة���ميع�مواط���البلديات�ل�ي��واملشار ن يجب�أن�ت�و

� يتم �جدوا�اتقييم�ا �ال��ا�ي ودراسة ��والبت �أمر�تنفيذ�ا �موضع�� ضع�ا �تمنحھ�وو �ما �خالل �من  التطبيق

��� �للمشاركة �واسعة �حر�ات �من �الديمقراطية ���نظمة �املواطن�ن �القرار�لعموم �ما�و صنع �خالل يملكھ� من

�مراقب �إ�� �العادي �املواطن ل �يتحو �للتعب��، �وسائل �من �الدمقراطية�ِ ��نظمة �ظل ��� ن ب املواطنو
َ
��� ومراق

� �السياسية ��وضاع �بمجمل
ً
�متواضعا ��ان �لو �ح�� أيھ �ر �إبداء �يمكنھ �إذ �نفسھ، و�قتصادية�الوقت

قابة�املشار  مص��ة�املواطن�و�تطلعاتھ� ال���م�ا�مص��ة�النظام�ا��اكم�بقدر�ما���م�ا��ذه، كةو�جتماعية�ور

  .العامة

 تحس�ن�عالقة�املنتخب�ن�املحلي�ن�بأج�زة�الرقابة .3

ا�قائما���ماية�املال�العام�من�أن�تمتد�إليھ�أيدي�العبث� ،�واستغالل�النفوذ�عت���أج�زة�الرقابة�إطار

�املت ��ش�االت ��عض ��عرف �غ���أ��ا �املساءلة فض �ر ��� �تظلمثلة �ترسيخ�وال�� �بمدى �ينة �تقديم� ر ثقافة

�ن���ما��ساب����أوساط�ا��اضع�ن�لرقابة��ذه��ج�زة� ى  .واملعر��السيا�����و�مستو

الت املالية،فقد�خلفت�أعمال�أج�زة�الرقابة� ز دود�أفعال�وما�  ففي. ���البلديات�ومواقف�متناقضة،�ر

لية�و�نخراط���واح�ن�تتم���القلة�باإليجابية� ملالحظات� �ستجابةخالل��واملساءلة�منعملية�الشفافية��ملسؤو

�غلبية�الساحقة� ،�نجدوفعاليتھجودتھ��والرفع�منالرقابة،�نظرا�أل�مي��ا����تقو�م�ال�سي����وتوصيات�أج�زة

� ��ج�زة ��ذه �لعمل �أ��ا��ا �مقاومة ��� �تتجسد �ال�� �املساءلة �منتتم���برفض �مالحظا��ا�أ�م�والتقليل ية

��ش�ل �والرد �طر�ق�وتوصيا��ا �عن �ضد�م �تقرر �ال�� �املتا�عات �ع�� �غ���مسؤولة� غ���الئق �ا��امات توجيھ

����تفعيل�الرقابة� �ذا�املوقف��خ���يو���وإذا��ان. ومغلوطةوا�ية��والتذرع�بأسباب ن بأن�أ��ابھ�ال�يرغبو

                                                 
73 بتصرف�من�خالل�املوقع��لك��و�ي��" وما�ية��ليات  ؟� ة��داءة�ا��كوميملاذا�يجب�مراقب: " دنيف�ع���حسن��-  

www.siironline.org/alabwab/  
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،�واملحاسبةأج�زة�الرقابة����الردع��و�عز�ز�م�انة ،�ش�ل�خاص�ع���املال�العام�والرقابة�القضائية�ش�ل�عام�

،�فإنھ�يكشف،����نفس�الوقت،�عن�تخوف�املنتخب�املح���واملتخصصإ���جانب�مثيال��ا����القضاء�العادي�

��� �املالئمة �مبدأ ة �إثار �إثارة من �عند ��ال�سي���للنقاش ليتھ �من ضده�وتقر�ر�املتا�عةمسؤو تأثر�سمعتھ��وكذا

نھ�املحلية �نتخابية�أمام  .املواطن�الذي�أصبح��ن�يطلع�أك���مما�سبق�ع���الطر�قة�ال���تدار���ا�شؤو

ل  العمومي���� ع����ل�من�يخوض�تجر�ة�ال�سي���واملساءلة�يفرض،�أن�واجب�املحاسبة�وخالصة�القو

لية�املنوطة�بھ،�خاصة�مع�وجود�أج�زة�رقابية� تتا�ع��ةومؤسسات�قضائيالبلديات،�أن�����جيدا���م�املسؤو

� �أفعالھعملھ �طر�قة وتراقب ��وتفحص �عند�سي��ه �ع���و�عاقبھ � �قتضاء �يرتك��ا �ال�� من��وال�يحد�خطاء

سة�حق�الدولة����املراقبة� �ولذلك�فإنبھ��ؤالء�من�ضمانات� ،�إال�ما�يتمتعوالعقابسلط��ا،����ممار ق �وحقو

�طار،�يتع�ن�ع���املنتخب��و����ذا ل�اة�املنظمة�القانوني العالقة�مع�أج�زة�الرقابة�يجب�أن�ت�ب���ع����سس

� �الضمانات �ع�� �يطلع �أن �ال��املح��، ق ��وا��قو ���ا ��سا�ميتمتع �جاد�وأن �نقاش �فتح ��� ال، �مسؤو �بصفتھ ،

� �ع��حول�ا � معا��ة�و�عمل �يضمن�حماية�مص��ة�املجتمع �فراد�����و�را���مص��ةنواقص�ا�بالش�ل�الذي

   .الوقت�ذاتھ

 واملخالفات�املاليةل��د�من�تكرار�التجاوزات��أك�� صالحيات�املطالبة�ب .4

� �عام ��ش�ل �الرقابة �ألج�زة ن �ي�و �أن �امل�م �الرقابةمن �إحالة�وألج�زة ��� �دور �خاص ��ش�ل  العليا

 املخالفات�ال���يرتك��ا�مس��و�البلديات�ع���العدالة�
ً
إ��� ألن�من�شأن�ذلك�أن�يضيف�قوة�ومتا�ع��ا�قضائيا

�مجدية��.ا��انب�الرقا�ي ن ن�ل�ذه�وذات�أثر كما�أنھ�ال�يمكن�للرقابة�أن�ت�و �أن�ي�و ن �ج�زة�شأن� فعال�من�دو

� �أو�موظف�ن �منتخب�ن ��انوا �سواء �البلديات ��� ل�ن �املسؤو �محاسبة �عند�� ت�اب�دائم�ن، �املالية� ار املخالفات

�املف�شية�العامة�للمالية�يتوقف�عند�عرض�املالحظات� �علمنا�أن�دور تقر�ر�ا�ع����خالفات���واملخاصة�إذا

�ر�املالية�الذي�يرجع�لھ�القرار�ال��ا�ي����متا�عة�مالحظات�املف�شية ،�فان��ومن�ج�ة. 74العامة�للمالية وز ى أخر

�مجلس�املحاسبة�يتوقف�عند��سط�املالحظات� ا��االت��و���أندر  ا��م�ور�ة،تقر�ره�لرئ�س��واملخالفات���دور

��عض�القضايا�ع���العدالة�ال�� ل مج�ود�مجلس�املحاسبة�سدى�حيث�ال�يتوفر��و�التا���يذ�ب ��ا،تتكفل� يحو

��جراءات �متا�عة �حق � ع�� �خاصة �القضايا �تلك �حق ��� �العدالةاملتخذة ل��وأن �بطو فة �ا��زائر�معرو ��

ا����إحالة�املخالفات�ع���العدا،�وقلة�فعالي��اإجراءا��ا� لة�فلو�أعطيت�أج�زة�الرقابة�املالية�ع���البلديات�دور

 
ً
  .سيضاعف�ا��انب�الرقا�ي�لد��ا�فإن�ذلك ،ومتا�ع��ا�قضائيا

  

  إعادة��ي�لة�أج�زة�الرقابة�املالية�العليا: ثانيا

� �تزايد ��� �املتمثلة �املالية �الطفرة �و�ان�شار��حتياطاتتقت��� �ج�ة �من �الصعبة �العملة �من  املالية

،�إعادة��ي�لة�أج�زة�ال ى ����ل� رقابة�املالية�خاصة�العليا�م��ا�و�املتمثلةالفساد�املا������البالد�من�ج�ة�أخر

اسب�املا����الذي   من�مجلس�املحاسبة أصبح��ش�ل� و�املف�شية�العامة�للمالية�بحيث��س�ل�التخلص�من�رو

�ا�آخذين���� أن�مف�وم�مراقبة� �عتبارعبئا�ع���أدا��ا��مر�الذي�يتطلب�إعادة�بنا��ا�من�جديد�أمرا�ضرور

                                                 
74 ) الفر�سيةمقالة�(لكن�النتائج�تبقى�دائما�من�أسرار�الدولة�����2009سنة��تقر�را�154و 2010تقر�را����سنة��177أعدت�املف�شية�العامة�للمالية��-  

www.made -in :��و�ي�لكخالل�املوقع��من - algeria.com/data_5/even -detail.php  
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ا��ديث�عن�التنمية�املحلية� و�إعادة�صياغة�مستمرة����ظل ح�ع���نحو�أو�آخر����حالة��غ��املال�العام�أصب

�و� �البالد �خ��ات ��� �القادمة ��جيال �و�حق �إدارة. املستدامة �يجب � عليھ، �العام �عليھاملال حسب��واملحافظة

� �ا��ديثة ��والظوا�ر��جتماعيةاملبادئ �مجموعةاملتغ��ة �امل��ة و�ناك �القضايا �مضاعفة��من �تحتاج ال��

�د�ملنظومة�الرقابة�املالية����ا��زائر�أن���تمام �ذه�القضايا��املرجوة،�و�مكن�إبراز تحقق�ثمار�ا� ��ا�إذا�ما�أر

 :���النقاط�التالية

��.أ �مجلس �من ��ل �إ�شاء �الذييرجع �ع���املحاسبة، عة �موز �ج�و�ة �غرف ��سعة �من ن ال��اب� يت�و

�لتغطية �جغرا�� �أساس �ع�� ��الوط�� �الوطن �واليات �العامة�امل �ثمانية� للمالية�واملف�شية �من ن �تت�و ال��

�إل��ما�في1980سنة�مدير�ات�فرعية�إ��� ق �الكث��ة��و ما�سبق،�كما�سبق�التطر �الكب���و�التغ��ات غم�التطور ر

الذي��و 1984سنة�اجتماعيا�و�املتمثلة����التقسيم��داري�ا��ديد� ال���عرف��ا�ا��زائر�سياسيا�واقتصاديا�و

�عدد �ادة ز � �إ�� � أدى �الواليات �31من �والية �48إ�� �البلديات �عدد �ادة ز �و� �والية �854من �بلدية  بلدية،1541إ��

ق� �نحو�اقتصاد�السو ل التعددية�ا��ز�ية،�إ��� ة�أدت�إ���ظ�ور يمن��غ��ات�سياس�وما�تبع�اباإلضافة�إ���التحو

� �التغ��ات �من �املجتمع��جتماعيةغ���ا �و�تصرفات �سلوك ��ج�زة� �� �فإن �الفساد، �و�اس�شراء ا��زائري

�التغ��ات �تلك �تواكب �ا��زائر�لم ��� �العليا � الرقابية �املادية ��م�انيات �حيث �و�ال�من �بل��و تنظيميا ال�شر�ة،

ادت�م�ام�ا��ش�ل�كب�� ز ز�ادة���قتصادينظرا�لز�ادة�امل�ام�امل�لفة���ا�ن�يجة�التوسع����ال�شاط� بالعكس،� و�

ى  ومي�نفاق�العم �من�ج�ة�أخر �ادة����الفساد�املا���و��داري ز املعطيات� إن��ل��ذه�،من�ج�ة�وما�قابلھ�من�

إعادة��ي�لة�أج�زة�الرقابة�املالية� وتفكر���السلطات�العليا����البالد�أن�تتأقلم�مع��ذه�التغ��ات��تفرض�ع��

�ملجلس ى جديدة�للمف�شية�العامة�للمالية��ةومدير�ات�ج�و�املحاسبة� العليا�عن�طر�ق�إ�شاء�غرف�ج�و�ة�أخر

�ل�شمل�برقابتھ ى ى ا�الكم�ال�ائل�من�البلديات�وال�يئا�ذ ���واليات�أخر فوالية�باتنة�مثال،��،ت�ا���ومية��خر

والية�من� بلدية،�و����من�أك���الواليات�من�حيث�عدد�البلديات�كما�أ��ا�أصبحت�را�ع61بلديا��ا�� أصبح�عدد

�و��حيث�عدد�الس�ان�باإلضافة غرفة�ج�و�ة�ملجلس�املحاسبة� ،�ف���ال�تتوفر�ع���قتصاديلطا�ع�ا�التجاري

،إضافة�لبلديات�يجعل�مراقبة�مالية��ذه�البلديات� و�ال�ع���مدير�ة�ج�و�ة�للمف�شة�العامة�للمالية،�و��ذا�ما

ى  ،�عمالو��يئا    واليات�أخر ى �ح�ومية�أخر قابية�متواجدة�بمدينة� ت �طرف�وحدات�ر قسنطينة�عو�صا�من

�القديم وث�عن��ستعمار�الفر�����و�الذي�جعل�مدينة�قسنطينة�مركزا�لإلشراف� وفقا�للتقسيم��داري املور

�مختلف �ا��زائري  ع�� ق �الشر ��عت��  ،مدن �للرقابة�و�ذلك �جديدة �وحدات �إل�شاء �مناسبا �م�انا �باتنة  والية

� �املقابلاملالية ن �ر �وسي�و �طر�ق �عن �طائلة �توف���أموال �شك ن �منبدو �قر�بة �مالية �ج�ة� قابة �من البلديات

�العبء ى �وتخفيف �أخر �ج�ة �من �قسنطينة �بمدينة �املوجودة �الوحدات �نفس�  ،عن ����يل �يمكن كما

  .املالحظات�لبقية�واليات�الوطن

د�ال�شر�ة�  .ب أج�زة�الرقابة� ��ا�وال���تتم�� إن�ما�يز�د��مر��عقيدا��و�النقص�الفادح����عنصر�املوار

� ��� �أصناف�ااملالية �ا��زائر�بمختلف ،� �املف�ش�ن �املالي�نفعدد �القضاة واملدقق�ن �الرقابية��وعدد بالوحدات

نة��عدد�البلديات�وال�يئات�ا���وميةا���و�ة�بمدينة�قسنطينة�ض�يل� فالعدد��،ال���تتو���مراقب��ا�جدا�مقار

" سوناطراك"قبة�مالية�شركة��يكفي�ح���ملراقاضيا�و�ال  240الك���لقضاة�مجلس�املحاسبة�حاليا�ال�يتجاوز�
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�ادة�م�ام�املف�شية�مؤخرا�250يتعدى�املالي�ن�بوزارة�املالية�ال� ،كما�أن�عدد�املف�ش�ن75الب��ولية ز غم� مف�شا�ر

املالي�ن�واملف�ش�ن�توظيف�عدد�كب���من�القضاة��ولذلك�فان،�املؤسسات�العمومية��قتصاديةا��ل��اقب�أيض

�السياسية�ال���ل ادة �باإلر ن �املالية�الكث��مر�و �الفضائح غم �ر �عقود �منذ �ساكنا �تحرك �ا���ومي� م �القطاع ��

غم�توفر��موال� ات�امل�مشة�ش�ل�عام�ر �و�اإلضافة�ملا�،البطالة�القاتلة�منذ�سن�ن�طو�لة وال����عا�ي و�طار

واجد���ا��عض�تتوفر�ع���مقرات�عمل�الئقة���ا�بدل�الشقق�ال���تت سبق،�فإن�أج�زة�الرقابة�املالية�ال�بد�أن

كما�أن�عوامل�ال��قيات��،ا���و�ة�أو��عض�املدير�ات�ا���و�ة�للمف�شية�العامة�للمالية غرف�مجلس�املحاسبة

��وا��وافز�املالية �التجديد �تتطلب ��ج�زة، ات��ذه �إطار �مختلف �م��ا �يتحقق ومواكبة�العصرال����عا�ي �ولن

ادة�سياسية�حقيقية�����صالح  .ذلك�إال�بوجود�إر

�� .ج �عمل ��ي�لة �إعادة �أج�زةيجب لية ��ومسؤو �املركز�ة �املالية ��مجلس(الرقابة �العامةاملحاسبة  واملف�شية

ال�شر�ة�����وإلدارة�املوارد ولإلدارة�املاليةحديثة�للم��انية��و��ب���أنظمة�داء�ال��ا�ي��وتوج��ھ�صوب )للمالية

جة�التقيد�باألنظمة��ضاملحالروتي��� بدال�من�مجرد�ال��ك���76البلديات��ش�ل�عام . واللوائح�القانونيةع���در

��ج�ز  �ل�ذه �ا��ا�� �فالوضع �ة �لوائح �تراقب �عملأ��ا �ونظم �ال  وإجراءات ��ولك��ا �ال��ا�ي ��داء �وال�تتا�عتراقب

� الفاعلية ى، �وا��دو �جدا �محدود �التطو�ري �ا �ترك���افدور ��وجل �التفت���� �ا �دور �اللوائح،ع��  ومطابقة

��ذه��ج�زة�يتطلب�إعادة��شكيل�أدوار�أي�ت�ولذلك�فإن ن�رقاب��ا�رقابة�أداء���ذه��ج�زةطو�ر�لدور بحيث�ت�و

قابة�نتائج �وع����ل��امتركز�ع����ثر��ور ى  .باللوائح�والفعالية�وا��دو

�ل�ذه��ج�زة�الرقابية�يحتاج�إ���املز�د�من�التفعيل� �التطو�ري  ي�شط�دوره�والتعمق�بحيثإن�الدور

�وع���تحس�ننفس�ا�أوال�ثم����تقديم�مق��حات��ع�ن��ج�زة�التنفيذية�للبلديات�ع���ال��وض�بأدا��ا�����تنظيم

  .ال��ا�ي�للبلديات�وتحس�ن��داءبالش�ل�الذي�يحقق�تنمية��وآليات�عمل�انظم�

 ب�ن��ج�زة�وتفعيل�الت�سيقإلغاء��عدد�الرقابة��نحو : ثالثا

�مجال�الر  �ة��� ز �مجلس�توجد�عدة�أج�زة�موا  و���أج�زة املحاسبة،قابة�املالية�ع���البلديات�لعمل

��انت �املجلس�وإن �كب���عمل �إ���حد �تزاحم �إال�أ��ا �قضائية، �اختصاصات �يتعلق� ال�تتوفر�ع�� �فيما املذ�ور

ع����ذه��ج�زة��وما����ل،�ا��صوص�املف�شية�العامة�للمالية��ذا��طار�ع���ونذكر���بالرقابة�الالحقة،�

غم�تقاطع�ا����العديد�من��ختصاصات،أ��ا� س�م�ام�ا،�ر و�نا� ،بي��اأي�ت�سيق��و���غياب�ش�ل�مستقل� تمار

�ع���عاتق��ذه�ال�يئا�يبقى ة�للت�سيق� ت�الرقابية�أنمن�الضروري بي��ا،�مع�وضع��و�شراف�فيماتأخذ�املبادر

لتأدية��ذه� مما�س�ش�ل�ضمان�فعال،�واملعطياتاملعلومات� قواعد��عامل�فيما�بي��ا�ت�ب���ع���أساس�تبادل

�الوجھ �ع�� �مل�ام�ا �للبلدية��،املطلوب �ج�زة �العمومي �و�املحاسب �املا�� �املراقب س�ا �يمار �النظامية فالرقابة

املالية،�و�يقوم�الطرف��خ���بإعداد�حساب�ال�سي���للبلدية�الذي�يخضع�ملراقبة�مجلس� التا�ع�ن�إدار�ا�لوزارة

قابة�مجلس�املحاسبة��س�ب�تبعية�املحاسب�العمومي�إدار�ا�لوزارة اهر نما��و��و  املحاسبة،  أمرا�يضعف�من�ر

� ��و املالية �املاليةنلذلك �وزارة �أج�زة �ب�ن �ما �السابقة �الرقابة ��شت�ت ل �حو �أساسيا ��ساؤال املحاسب� طرح

التا�عة�(للمالية��العامة الالحقة�أيضا�ب�ن��ل�من�املف�شية�و�شت�ت�الرقابةمن�ج�ة��واملراقب�املا��العمومي�
                                                 

75 �خ��-     .15/03/2014ندوة���فية�لرئ�س�نقابة�قضاة�مجلس�املحاسبة�بتار
76 قة�بحثية�مقدمة����إطار��:املط��ي تامر�بن�ملوح��-   �ة�املستقبلية�" إعادة��ي�لة��ج�زة�ا���ومية����السعودية�ور "  السعودي�لالقتصادندوة�الرؤ

  بتصرف� www.planning.org.sa/planning  :�لك��و�ياملوقع�
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�املالية �املحاسبة) لوزارة ى �ومجلس �أخر �ج�ة ��،من �ا���ود �توحيد ى ��حر �واحدة��و������ج�ةفمن قابية ر

� �السابقة �الرقابة �من ��ل �ع��لتكر�س ى �والالحقة ��خر �تتفرغ �أن �ع�� �ال�يئا البلديات �بقية �مراقبة ت�إ��

ات�  .ا��... وشر�ات�وطنيةا���ومية�من�وزار

  

 اك�محافظ�ا��سابات����تفعيل��داء�الرقا�ي�إشر : را�عا

 

�ك� ه �باعتبار � خار��مراجع �كبلھ ��� ��دور ��وم�م �أداء �نظامتقييم ��وجودة �أن� الداخليةالرقابة بحيث

ن�ال ���والداخ������تعاو   .ومصداقيةم��ا�أك���كفاءة�يجعل�تقييم�نظام�الرقابة�والت�امل�ب�ن�املدقق�ا��ار

�ا  �ا��للمراجع �ب�أ�ميةر�� �البيانات� ميتقي���الغة ���ة �ضمان �أجل �من �الداخلية �الرقابة نظام

  .ال�سي���املا���لل�يئة�محل�التدقيقعة�نجاسيعتمد�عل��ا�كأساس�ل��كم�ع���مدى�واملعلومات�ال���

 �ا�محافظ�ا��سابات�وخاصة�التقر�ر�عد�ل��بالتقار�ر�اوعليھ�يجب�ع���الوصاية��خذ��ع�ن��عتبار�

لرقابة�الداخلية،�واملراد�من�ذلك�تحديد�عيوب�ونقائص�الرقابة�الداخلية�من�أجل�تحسي��ا�اص�بنظام�ا��ا

 .وتطو�ر�حسن��داء
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  الفصل�الثالث�خالصة�

  

� �الداخلية ة �وزار �املحليةعملت ��وا��ماعات ��ستقالل ��ع��منذ �البلديات �عدد �ادة �و�غي���القوان�نز

�مرات �عدة ���ا �من. املتعلقة ة ��دار �نمط ��� �تطو�ر�نو�� �يواكبھ �لم �الك�� �التطور ��ذا � إال�أن والرقابة�ج�ة

ى �املالية ضة�عل��ا�من�ج�ة�أخر ضة�ع���البلديات�ب�افة. املفرو الت��وأج�ز��ا�ماصور�ا� فالرقابة�املالية�املفرو ز

� �عناصر�الكفاءة �إ�مال �و، عية �املشرو �والفعاليةتركز�ع�� ،�  وال���أصبحت
ً
�الزما

ً
�أك����أمرا ن �ت�و �أن �ستوجب

�
ً
�ح���شاطا ��وقوة ،تص���وسيلة�للعالج

ً
�معا �من�و�صالح �أن ���ا� كما ��خذ م �الالز �و�السبل ��ليات �أ�م ب�ن

��ج�زة�الرقابية����تحس�ن��داء�املا���للبلديات، ة�و�الرقابة�باملشاركة�و�الشفافية� لتفعيل�دور أن�تتوفر��دار

�و�وجوب�اتخاذ�ال��ا�ة����ا
ً
،�و و  لعمل�الوظيفي�العام�شعارا

ً
جوب� من��ا وجوب�تفعيل�املساءلة�و�املحاسبة�وو

للمواطن�ن،�و�الو���بأ�مية�الرقابة�الوقائية�و�الذاتية�وعدم�إغفال� ت�سيط�إجراءات�تقديم�ا��دمات�العامة

�من�العمل�با���ومةالعمل� ل ���إ���استخدام�التكنولوجيا والتحو �و�الور �إغفال��التقليدي�اليدوي ن ا��ديثة�دو

 .قوان�ن�و�لوائح تحديث�ما�يرتبط�بذلك�من

�من �توفر�العديد �يتطلب �البلديات �ع�� �الرقابة �عملية ��� �ا �بدور �املالية �الرقابة �أج�زة �قيام  إن

� ��مثل املقومات ى �باملستو �الدور ���ذا �القيام ��ج�زة �لتلك �تكفل �ال�� �و�التج���ات �ع�� و، �الرقا�ي  العمل

ع��� و�مخاطره�و�صعو�اتھ�ا��اصة�ال���تصاحب�أداءه�و�تحد�من�انطالقتھ�ما�يتوجب ھ�مشا�لھ�البلديات�ل

�و�تجن��ا �عالج�ا �وسائل �و�تحديد �مس�با��ا �ع�� �و�التعرف اس��ا �در ��ج�زة �تلك �تلك و، �و� تتمثل الصعو�ات

�لصيقة�بأج�زة�الرقابة�ذا��ا ن و��عود����أسبا��ا�إ��� املعوقات،�من�ج�ة،����صعو�ات�و�معوقات�داخلية�ت�و

�الفنية� قواني��ا �و��ي�لي��ا �الداخلية �و و�تنظيما��ا �املالية �و�أنظم��ا �ة �تضمن� و��دار �عدم ��� �أ�م�ا تتمثل

��عداد �وجود �و�عدم �الشامل، �بمف�وم�ا ��داء قابة �ر �ممارسة ���ق �العناصر�ال�شر�ة� القوان�ن �من ال�افية

  .ا��اضعة�للرقابة تئا�م���م�العمليات�و�ال�يفة�إ���ت�و�املتخصصة�باإلضا املؤ�لة

�املالية �الرقابة �أج�زة �م��ا ��عا�ي �ال�� جية �ا��ار �و�املعوقات �الصعو�ات �ترجع ، ى �أخر �ج�ة ��� ومن

�البلديا �و ا��زائر�إ�� �بالرقابة �مشمولة �ج�ات �بصف��ا ����ت �و�املعوقات �الصعو�ات �تلك �ال��ام� تت��ص عدم

وجود�معاي���يمكن� بوضع�أ�داف�محددة�و�وا��ة�أل�شط��ا�و�عدم�تطبيق�أوالبلديات�و�أج�ز��ا�التنفيذية�

مة�و استخدام�ا�لقياس��داء� صعو�ة�استخراج�ا��س�ب�عدم� و�عدم�توفر�البيانات�املالية�و��حصائية�الالز

�و�استخراج�ا، �البيانات �حفظ ��� �ا��ديثة �التقنية ��ساليب �البلدي استخدام �تطبيق �عدم �إ�� ات�باإلضافة

قابة�داخلية��افية�و�قو�ة�تضمن�دقة�البيانات�و�ال��الت �ر �إ���النظرة�. املحاس�ية لنظم ة كما�يمكن��شار

��� �املا�� �شق�ا ��� �خاصة �الرقابة �وظيفة �تواج��ا �ال�� �ال�ي السلبية �املستو�ات�ئا�ل ��ل �وع�� �ا���ومية ت

سات�الغ�� �ة،��مر�الذي�يؤدي�إ����عض�املمار  .ةالالمسؤولو عقالنية� �دار

ومت�املة�و�ذا�الرقابة�ال�بد�أن�تتم�ع���خطوات�متدرجة��و���أج�زةإن�عملية��صالح����البلديات�

إعداد�مناخ�يتقبل��ل� املضاعفات�ال���قد�ت�تج�عن�أي�سياسة�است��اليھ�غ���مضمونة�النتائج�و،�لتجنب

�ت�و  �حديث �إطار�عمل �إ�شاء �و، ��فضل �تحقيق �إ�� امية ��غي���ر �فيھحركة � ن �الرقابةالبلدية املحرك��وأج�زة

�للكفاءة� ل  .وللفعالية�وا��كم�الراشد�و
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  ا��اتمة�العامة� 

  

�ا���ومية ��ج�زة �أداء �و�مراقبة �و�املا�� ��داري �الفساد �و�مواج�ة �العام �املال �إدارة �قضية   �عد

ا��لل� القضايا�امل��ة�ال���تحتاج�إ���ا�تمام�و�رعاية�بالغ�ن�سواء�من�ناحية�ال���يص�و�كشف�م�امن من� 

� ��ناحيةأو�من �ا��لول �ملعا�بحث �و��س��اتيجية �و�،���ا�نية �و�حمايتھ �العام �املال �مراقبة   ترشيده فقضية

�ل�زمان�و�م�ان� و��عظيم�مردوده�من�املسائل�ا��و�ر�ة�ال���ال�غ���عن�التذك�����ا�و�ا��وض����مع��ك�ا����

  .بأسره� م���ما�أستد����مر�لتعلقھ�بحياة�و�مستقبل��ل�مواطن�و�بالتا���مص��ة�املجتمع

 

�اس��دف ��طار، ��ذا �ا��زائر�و��� ��� �البلديات �ع�� �املالية �الرقابة �واقع ����يص �البحث  من �ذا

لعمل�ا،�و�تحديد� خالل�ال��ك���ع���دور�أج�زة�الرقابة�املالية�ع���البلديات�و�التعرف�ع���ال�شر�عات�املنظمة

راسة�و�معرفة�باإلضافة�إ���د العوائق�ال����ع��ض�قيام�ا�بامل�ام�و�الصالحيات�املخولة�ل�ا�بموجب�ال�شر�عات

  معرفة�ما�إذا��ان�ألج�زة�الرقابة�دورا� مدى�توفر�املقومات�الرقابية�و�أنظمة�الرقابة�الداخلية����البلديات�و

ال���يص�أيضا����املرحلة�ا��الية�املتم��ة� تكمن�أ�مية��ذا�و ،�عيم��نظمة�الرقابية�للبلديات���تطو�ر�و�تد

�ا �املا���و��داري��� �مستقبل�العمل� لبلديات،�����ون باس�شراء�الفساد �تحديد ���
ً
��اما

ً
�ذه�التجر�ة�مؤشرا

الرقابية�ال���تخضع�ل�ا�البلديات����نفس��ج�زة�الرقابية� الرقا�ي����ا��زائر�برمتھ،�اعتمادا�ع���أن��ج�زة

ما�يقال�عن�الك���أي�ع���مستوى�مالية�الدولة،�و�من�ثم،�فان� ال���تتو���مراقبة�املال�العام�ع���املستوى 

 .ع���الرقابة�املالية�ع���املستو�ات�العليا����الدولة الرقابة�املالية�ع���البلديات�يمكن����ھ

  

  :الدراسةو�فيما�ي����ستعرض�أ�م�النتائج�و�التوصيات�ال���تم�التوصل�إل��ا�من�خالل��ذه�

 النتائج�املتوصل�إل��ا�و�نتائج�اختبار���ة�الفرضيات�:أوال�

�الرق .1 �مف�وم ��شاطإن �عن �عبارة ��� �إنما �محددة، �وظيفة �ال�يمثل �البلديات �ع�� �املالية   م�شعب� ابة

و�مت�امل�تندمج�من�خاللھ�وظائف�علوم�القانون�و��قتصاد�و��دارة�و�املحاسبة�وكذلك�ا��وانب�

 .الفنية�و�البي�ية�و��جتماعية�و�السياسية

�اقر�امل .2 �حيث �البلديات �ع�� �املالية �الرقابة �أوجھ �ع��تتعدد �مضاعفة �رقابة �ا��زائري البلدية� شرع

���ا��ل�من�مجلس�املحاسبة�و�املف�شية�العامة�للمالية�و رقابة�سابقة� تمثلت����رقابة�الحقة�يقوم

شعبية�يقوم���ا�املجلس� يقوم���ا�املراقب�املا���و�رقابة�م��امنة�يقوم���ا�املحاسب�العمومي�و�رقابة

� ��ذا �و �تحقيق،البلدي، �إ�� �يؤدي �نتا�ما �ت�س�بأحيانا �عكسية ��داري  ئج �العمل ��عطيل ��  

 .قلأو�ب��وقراطية�قاتلة�و�مردودية��

�النصوص .3 �ك��ة �العام �املال �ع�� �بالرقابة �املتعلق �ا��زائري �املا�� �ال�شر�ع �خالل �من القانونية� يت��

لكن��من�ح�ن�آلخر  التنظيمية�و�كأن�املش�ل�يتعلق�بكم�النصوص�ال���ك��ت�و��عددت�بل�و�تجددت

�عض�ال�شر�عات�ال���ت�ناقض� دون�العمل���ا�و�دون�تجسيد�ا�ع���أرض�الواقع،����ح�ن�أن��ناك

 .ھ���تحتاج�إ����عديل�ا�لت���م�معمع�الواقع�و�ال
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�م��ا .4 ��اما �و�أن�جزءا �تحقق�أ�داف�ا�خصوصا �ا��زائر�لم �املنظومة�الرقابية���   املحاسبة مجلس(إن

الثمان�نات�و�لم�يتم� تم�إ�شاؤه�عندما��ان��قتصاد�موج�ا����بدايةقد��)و�املف�شية�العامة�للمالية�

 .تحدي��ا،�و��ذا�ما�ال�يتما����مع�الوضع�الرا�ن�للبالد

�ال��� .5 توسعت�م�ام�أج�زة�الرقابة�املالية����ا��زائر��ش�ل�كب���لكن�ع���حساب�إم�انيا��ا�وموارد�ا

�فعالي��ا �ع�� �يؤثر�حتما �ما �و��ذا �اقل �بوت��ة �حماية�توسعت ��� �التالعب� و�نجاع��ا �من �العام املال

�عملية ��� �الكالسيكية �الطرق �بوضوح �تب�نھ �ما ��ذا �و ��عتمد� والتبديد، �زالت �ما �حيث   الرقابة

�أمس ��� ��� �ثمينا ���در�وقتا �ال�� �للملفات �اليدو�ة �املعا��ة �البلديات� ع�� �أن �رغم �إليھ   ا��اجة

 .���أساليب�العمل التغ��ات�ا��ديثة���أيضا�تتحمل�دورا��اما��س�ب�عدم�مواكبة�

و�إخفاء�ا� عدم�توف���البلديات�للبيانات�و�املعلومات�ال���يحتاج�ا�العمل�الرقا�ي،�و�العمل�ع�������ا .6

�و�إنجاز�ا �الرقابية ��عمال �تأدية ��عرقل �مما �املف�ش�ن، �و �املراقب�ن �عن
ً
�و�فاعلية أحيانا   بكفاءة

  توصيات�أج�زة�الرقابة�املالية تجاوب�الكث���من�البلديات�مع����الوقت�املناسب�باإلضافة�إ���عدم�

 .الرقابة�و�أضعف�من�فعالي��ا و�املماطلة����الرد�ع���مراسال��ا،�مما�أعاق�عمل�أج�زة

�القيام .7 �عن �املالية �الرقابة �عمل ��عيق �عام، ��ش�ل �الرقابة �أج�زة ��� ��شر�ة �معوقات بم�ام�ا� وجود

� �ضعف �و�يذكر�م��ا �كب��ة، �وبدرجة �و�املعنو�ة �ا��وافز�املادية �و�نظام �ال��قيات املرتبات   ا�عدام

 .املستمر و��فتقار�لتطو�ر�أداء�العامل�ن����مجال�الرقابة�املالية�من�خالل�التدر�ب�

�ا���و�ة .8 �و�املدير�ات �املحاسبة �ملجلس �ا���و�ة �الغرف �و�عدد �ا��غرا�� �يتغ���التوز�ع للمف�شية� لم

 .أيضا ��ما�رغم�ز�ادة�م�ام�ما�و�ز�ادة�عدد�البلديات��ش�ل�كب��العامة�للمالية�منذ�إ�شا

،�و�بالنظر�إ���واقع .9
ً
الرقابة�ا��ا��،� بالنظر�إ���النصوص�القانونية�املتعلقة�بالرقابة�املالية�املذ�ورة�آنفا

قتصاد،�و�الفعالية�و�� ال�تقوم�أج�زة�الرقابة�املالية�ع���البلديات�برقابة��داء�وفقا�ملعاي���الكفاءة

��ش���إ�� �للمالية �العامة �و�املف�شية �املحاسبة �مجلس �قوان�ن �أن �مس��� رغم �تحت �عام ��ش�ل ذلك

 :،�و�الس�ب�يرجع�إ���"حسن�استخدام�املال�العام"

 ا.عدم�تحديد�مف�وم�رقابة��داء�و��مور��ساسية�ال���يجب�أن���تم��� 

 عدم�تحديد�املؤشرات��ساسية�ل��كم�ع����داء. 

  يوجد�أي�إلزام�قانو�ي�ملمارسة�رقابة��داء�ع���البلدياتال�. 

مدى�تطبيق� و�بذلك�اقتصرت�الرقابة�املالية�ع���البلديات�ع���الرقابة�القانونية،�املتمثلة����التأكد�من

�طو�لة �مدة �م��� �من �الرغم �ع�� ��داء،�و�ذلك �رقابة �دون �صدور�القوان�ن� القوان�ن�املالية�فقط، �ع��
ً
جدا

 .علقة���ا��ش�ل�عام�و�ذلك�ما�يؤكد�الفرضية��و��املت

البلديات،�مقارنة� الوسائل�املادية�و�ال�شر�ة�ال���تتوفر�عل��ا�أج�زة�الرقابة�املالية�ع���يةإن�محدود .10

يزداد��ذا�الوضع�. ع���مستوى�أدا��ا�و� مع���م�امل�ام�املو�لة�إل��ا،�يؤثر��ش�ل�سل���ع���مردود�ا�و

املدير�ات�ا���و�ة،�فالعديد�م��ا�ال�يتوفر�ع���املقرات�ال��� الغرف��قليمية�و��عقيدا�ع���مستوى 

�و �و�يب��ا �بم�ان��ا �وظائف�ا تليق �ألداء �املناسبة �الظروف �ال�توفر�ل�ا �أماكن ��� �تضم�. �عمل �أ��ا كما

�مجال عددا �أن �ح�ن ��� �و�املستخدم�ن �املالي�ن �و�املف�ش�ن �القضاة �من �جدا اختصاص�ا� محدودا
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�من� �تتضمنھ �بما �واليات �عدة �و��شمل�أقاليم ��عت���واسع�جدا، �إدار�ة� قلي�� �و�مؤسسات بلديات

أما�تقار�ر�أج�زة�. ل�م�ع���ر�وع�الوطن محلية�تا�عة�ل�ا�نا�يك�عن�عدم�توفر�وسائل�التنقل�الضرور�ة

�ظل�ا�عدام �الكتمان��� �طي �تظل �و�املساءلة�و�اس�شراء�الفساد�� الرقابة�ف�� �الشفافية �����������������البلديات�

 .��ة�الفرضية�الثانية ف�ل��ذه�العناصر�تؤكد�،غياب�العقاب�و 

الالحقة�و�تطبيق� املحاسبة،�بصفتھ�أع����يئة�رقابية����البالد،�إ���إجراء�الرقابة�املالية�مجلس��دف� .11

كيد��ذه�الفرضية�يمكن�تأ�و �،الواقع أرضع���لھ�قوان�ن�املالية�ع���البلديات�إال�أننا�نجد�أي�صدى�

� �ال�� �الرقابة �قصور �أسباب �معرفة �خالل �من � ا�يؤد�الثالثة �إيجاز�ا��مجلس �يمكن �و�ال�� املحاسبة

 :فيما�ي���

 و�ع���رأس�ا� مجلس�املحاسبة،��اد�بالتقار�ر�الرقابية�ال����عدالسلطات�العليا����البال �عدم�اك��اث

  الك��ونيا�أو����وسائل��عالم تمان�و�ال�ت�شررئاسة�ا��م�ور�ة�و�غرف���ال��ملان�بحيث�تظل�طي�الك

 .محتو�ا��ا و�ال�يمكن�للمواطن�ن�و�وسائل��عالم�معرفة�

 � �(بالنظر�إ����عض�املواد �61من � ��مر�) 90ا�� ��20 – 95من �مجلس � املحاسبة�،�فإن عقو�اتھ�يوقع

� �ب�ن �ما �ت��اوح �بمبالغ �قرن �نصف �منذ �و1000املقدرة �،10000دج �اك دج �حالة �لل�شاف��   تجاوزات�ھ

رامة�مبلغ�الغال��يمكن�أ�ن�يتعدى�( �مرون�بالصرف� العموميون املحاسبون����او�املخالفات�ال���يرتك

�م�بم�امأثناء�قيام��)يتقاضاه�العون�املع���عند�تار�خ�ارت�اب�املخالفة� املرتب�السنوي��جما���الذي

املخالفات،��ذه� حدة�من�محدود�مما�يز�د��العقو�ات�ل�ذهاملحاسبة����تنفيذه��مجلسدور� نأ،غ���

ال�تحوز�أية���ية��ھقراراتو� لتحقيق�ا��نا�ي�و��داري ل�املخالف�نما�يملكھ��و�طلب��أق����أن�حيث�

�التوصية �إال �يملك �و�ال � كما، � خول  ال���الصالحياتأن ��ملجلساملشرع �و�ال�� �املحاسبة ع���تقوم

��اك�شاف �املخالفات �ما � إال�� ��أن�ي�ب��و��ص�� بالتقا��ام ��ذا � ���اميقوم �قوي �أدلةع��               إثبات

 .محددة�و�يصعب����الكث���من�ا��االت�ا��صول�ع���تلك��دلة أصول من�و�مستمدة�

 الناحية�الوظيفية�أو�العضو�ة�من سواءلالستقاللية�ھ�فقدان�أعضائ. 

 � �قضاة �تمكن �و�مادية �قانونية �ضمانات �وجود ��مجلسعدم �وظائف�ماملحاسبة �تأدية � من �الوجھع��

 .وباملطل

�يالحظ�عدم�توفر�ا�ع���مصا���أو�مدير�ات .12 للرقابة� من�خالل�دراسة�ال�يا�ل�التنظيمية�للبلديات،

�متا�عة ��� �املطبقة ��جراءات �كفاية �عدم �إ�� �باإلضافة �أ�مي��ا، �رغم �املالية� الداخلية، العمليات

�حاال  �من �العديد �عنھ �نتج ��مر�الذي �ال��وقصور�ا، �املا�� �الفساد � ت ��يرادات���لشابت من

 .يؤكد�قبول�الفرضية�الرا�عة والنفقات�و�شؤون�املستخدم�ن�و�ممتل�ات�البلديات،�و��ذا�ما

�التقنيات .13 �استخدام �إ�� �أخرى، �ج�ة �من �املالية �الرقابة �و�أج�زة �ج�ة �من �البلديات   ا��ديثة� تفتقد

باإلضافة�إ���غياب�الو��� ياب�التعامل��لك��و�ي�بي��ا،���مختلف�دوائر�ا�و�أقسام�ا�مما�يؤدي�إ���غ

�إ�� �أدى ��مر�الذي �املعلوماتية، �و��شر�الثقافة �ا��ديثة� املعلوما�ي �التكنولوجيا �استخدام   ا�عدام

باإلضافة�إ���غياب�البلدية��لك��ونية�عن�الوجود،� ���العمل�الرقا�ي،�أي�غياب�الرقابة��لك��ونية،

� �ما�جعل �ع��و��ذا �املجتمع�الرق���و�السماح��شفافية� الرقابة�املالية �إ�� ��عيدة�الوصول البلديات



                                                                                                                                                             العامة���اتمةا�
 
 

129 
 

للبلديات�و�مواج�ة�فعالة�للفساد�املا���املس�شري�ف��ا�و��ذا�ما�يؤكد�الفرضية� أك�������داء�املا��

 .ا��امسة

�ل .14 �املالية �وزارة �تحدده �سنوي �ل��نامج �وفقا �للمالية �العامة �املف�شية �رقابة �وال���تتم �العامة لمف�شية

 .بدور�ا�تحدد�برنامج�عمل�مدير�ا��ا�ا���و�ة�و�،�من�ثم�ف���غ���إلزامية�ل�ل�البلديات�

إعداد�ا�منذ� تم C  2و���1Cعتمد��ل�من�املراقب�املا���و�املحاسب�العمومي�ع���مدون���حسابات�� .15

مصادر�تفس��ات�مختلفة� أ��ا�عدة�عقود�و�ال�تتالءم�مع�املتطلبات�املحاس�ية����الوقت�الرا�ن،�كما

 .البلديات ما�ب�ن�مختلف��طراف��مر�الذي�نتج�عنھ��عطيل�العمل���

�القيام .16 �عن �املالية �املصا�� �عمل ��عيق �البلديات، ��� �و��شر�ة �و�إدار�ة �فنية �معوقات بم�ام�ا� وجود

�و�املعنو�ة�و �ضعف�املرتبات�و�نظام�ا��وافز�املادية �كب��ة،�و�يذكر�م��ا �فتقار�لتطو�ر�أداء� بدرجة

املالية����البلدية�بمختلف�ا���ات� العامل�ن�من�خالل�التدر�ب�املستمر�و�ضعف�ارتباط�ج�از��دارة

 .الرقابية�عن�طر�ق�شبكة�حاسو�ية

�و�س�ب� .17 �ج�ة �من �املجلس ��شكيلة ��س�ب �ش�لية �رقابة �مجرد �البلدي �املجلس �أعضاء �رقابة �ش�ل

� �و �أخرى �ج�ة �من ��عضاء �مستوى �ا��سابضعف �ع�� �املصادقة �عند  �داري  خاصة

 .أحيانا�أخرى� ،حيث�تصبح�عملية�التصو�ت�قضية�مساومات�أحيانا�و�تصفية�حسابات)ا��تامي(

 

 توصياتال�:ثانيا

 :���ضوء�النتائج�ال���توصلت�إل��ا�الدراسة�فإن�الباحث�يق��ح�التوصيات�التالية

النظر���� قھ�من�تطور����وسائل�الرقابة�يقت����إعادةإن�التطور�الذي�ش�دتھ�الرقابة�املالية�و�ما�راف .1

م����ع���إصدار�ا�عدة� القوان�ن�املتعلقة�بالرقابة�املالية��ش�ل�عام�و�بالبلديات��ش�ل�خاص�و�ال��

�لتواكب �عل��ا �أدخلت �ال�� �ال�سيطة �التعديالت �من �بالرغم �ال��� عقود، �التغ��ات �مختلف متطلبات

 .عرف��ا�البالد�و�البلديات

 �اعمل رة�مراجعة�ال�شر�عات�ال���تحكم�عمل��ج�زة�الرقابية�ع���البلديات�إلزالة�التداخل�ب�نضرو  .2

مع�املحاسب�العمومي�من�ج�ة� مجلس�املحاسبة�مع�املف�شية�العامة�للمالية�من�ج�ة�و�املراقب�املا��(

 .كفاءة�و�فاعلية��ذه��ج�زة ،�بما�يضمن�حسن�س���العمل،�و�يؤدي�إ���ز�ادة) أخرى 

��ستفادة .3 �من �لتمكي��ا �ال�شر�ة �و�موارد�ا �الرقابية �لألج�زة �التنظي�� �ال�ي�ل �النظر��� من� إعادة

��ذا ��� �املتخصصة �الكفاءات �و�جذب �املالية �الرقابة �مجال ��� �التكنولو�� �و�ز�ادة� التطور املجال

 .ج�ة�أخرى حمايتھ�من� عدد�ا�لرفع�كفاءة�دور�ا�الرقا�ي�املا���من�ج�ة�و�صون�املال�العام�و

4. ��� �دور�ما �تفعيل �يضمن �بما �للمالية �العامة �و�املف�شية �املحاسبة �مجلس �قانو�ي ممارسة� �عديل

 :ت�ا���ومية�و�ذلك�من�خاللئاالرقابة�املالية�ع���البلديات�و�ع���مختلف�ال�ي

 ع���إتباع� �و�املصادقة �الوط�� �الشع�� �أو�املجلس ��مة �ملجلس �املحاسبة � مجلس ��عي�ن �منرئ�سھ

ال���أصبحت�من�أسرار�الدولة� ل�م�من�أجل�استقاللية�أك���و�شفافية�أك�������شر�تقار�ره�السنو�ةقب

 .وظلت�طي�الكتمان
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 و�املف�ش�ن� �للمالية �العامة �املف�شية �و�رئ�س �املحاسبة �مجلس �و�قضاة �رئ�س �التعي�ن� حصانة   عند

 .و�عند�ان��اء�ا��دمة

  املا���ال���تركز�ع��� ضافة�لرقابة�املشروعية�رقابة��داءأن��شمل�رقابة�املال�العام����البلديات�باإل

 .و�الكفاءة�و�الفعالية��قتصاد

�استخدام .5 �ب�ب�� ��سراع �أخرى �ج�ة �من �و�البلديات �ج�ة �من �الرقابية ��ج�زة �جميع أنظمة� ع��

ة����مسك�التقليدي ا��اسوب����جميع�العمليات�الرقابية�و�املالية�و�املحاس�ية�و�التحول�من�الوسائل

و�تقديم�بيانا��ا�للمراقبة� ال��الت،�و�إعداد�ا��سابات،�و�البيانات�املالية�إ���الوسائل��لك��ونية،

 .ع���وسائل�تكنولوجية�حديثة�بدال�من�املس�ندات�الورقية

�القضاء .6 �ع�� �و�العمل �و�القمع �بالردع �النقائص �مطاردة �فكرة �من �التخلص �الرقابة �ع�� عل��ا� يتع�ن

�و  �و���ائيا، �و�تر�و�ا �توعو�ا �دورا �الرقابة �أج�زة �لعبت �إذا �إال �يتحقق �أن �يمكن �ال �ما توجيھ� �ذا

 .البلديات�و�مسؤول��ا�نحو��داء��حسن�

ال���وصل� إعادة��ي�لة�أج�زة�الرقابة�ع���إ�شاء�فروع�ج�و�ة�أخرى����واليات�أخرى،�مثل�والية�باتنة .7

حاليا�ألنھ�من��كيد� التخفيف�ع���الفروع�املتواجدةبلدية،�و����نفس�الوقت�61عدد�بلديا��ا�إ����

 .أن�املنفعة�ست�ون�أك���من�الت�لفة

أج�زة�الرقابة�و��شر�املعلومات�و�البيانات�و�جعل�ا����متناول�الرأي�العام،�والباحث�ن،��انفتاحضرورة� .8

�ذلك �شأن �من �ألن ��ن��نات، �شب�ات �و ��تصال، �و�قنوات ��عالم، � ع���وسائل مف�وم�توظيف

�و ���معيات �الفرصة �و�منح �التك�نات، �من �و�ا��د �ا��قيقي، �بمعناه �املجتمع� الشفافية منظمات

 .التداب���الالزمة�ل��د�منھ� املد�ي،�لرصد�مؤشرات�الفساد�و�مساعدة�السلطات�املعنية�ع���اتخاذ

و�ذلك� لمواطن�ناق��اح�إ�شاء�خطوط�إلك��ونية�للتبليغ�و�الش�اوى�و�تقديم�املعلومات،�ي�ون�متاحا�ل .9

 .ضمن�املواقع��لك��ونية�لألج�زة�الرقابية

��داء .10 �رقابة �إ�� �و�الوصول �للقياس، �القابلة �باأل�داف ��دارة �ممارسة �البلديات �ع�� و�لذلك� ي�ب��

�ال �و�أن �حق �أي �تقص����� �أي �لتفادي �بدقة �املا�� �معاي���لألداء �تحديد �تحديد� ي�ب�� يقتصر�ع��

 .�جراءات�الروتي�ية

�املحاسبة، .11 �مجلس �برقابة �مشمولة �بلدية ��ل ��� �الداخلية �للرقابة �دوائر�أو�مصا�� �س�ب� تأس�س

�و�ا��ماعات �الداخلية �بوزارة �رئ�س�ا �و�يرتبط �ا��ارجية، �للرقابة �الفقري �العمود املحلية� اعتبار�ا

تھ،�و��س�ام�استخداما وذلك�لتوف���مقومات�الرقابة�الذاتية،�ا��ماية�الوقائية�للمال�العام،�ترشيد

 �،����رفع�كفاءة��داء����البلديات
ً
�و�فعاال

ً
����دارة�املالية�و�عمليات�املتا�عة� بحيث�ي�ون�دور�ا�مؤثرا

 . .و�التخطيط

إتاحة�فرصة� �شر�امل��انيات�و�ا��سابات��دار�ة�و�التقار�ر�املالية�الدور�ة�املتعلقة��عمل�البلديات�و .12

 .الوسائل�املتاحة�و��لك��ونية��ش�ل�خاص��طالع�عل��ا�ل��م�ور�ع����ل

�بما .13 �و�ت�سيطھ �البلديات ��� �املحاس�� �تطو�ر�النظام ��� �املحاسبة �مجلس �مسا�مة يواكب� ضرورة

�امل�نية�و�الت�سيق����ذلك�و��ش�ل فاعل�مع�وزارة� التطور����حقول�املحاسبة�و�املراقبة�و�معاي���ا
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� �بما �املتخصصة، �امل�نية �و�ال�يئات �البياناتاملالية �ع�� �ا��صول �و�املعلومات� يكفل �الدقيقة املالية

�تمكي��ا ��غية �البلديات ��� �املالية ��مور �مختلف �عن �لتطو�ر� املوثوقة �املناسبة �القرارات �اتخاذ من

 .اقتصادية�سليمة�و�مجدية أساليب�إدارة�املوارد�املالية�و��شغيل�ا�ع���أسس

وتطو�ر�آليات��اس�ثمارا��الك��ونية�ل�سو�ق�خدما��ا�و�حث�البلديات�ع���تطبيق�إجراءات�البلدية�� .14

الوصول�للمعلومات�املتعلقة� انفتاح�ا�ع���ا��م�ور�و�كذلك�خلق�آليات�للمجتمع�املح���لتمكينھ�من

��شر��دلة �خالل �من �املا�� �أدا��ا �و�مراقبة �و�التقار�ر�املتعلقة� ب�شاط�البلدية �و��عالنات �رشادية

�يتع�بأدا��ا ��شاطا��افيما �و �أعمال�ا �بمجمل ��افة� لق ��� �للش�اوى �مص��ة �إحداث �إ�� �باإلضافة

�و�توف��ا �متا�ع��ا �آليات �و�تحديد �طر�ق� لبلديات �عن �املا�� �الفساد �أش�ال ��ل �عن �التبليغ إم�انية

 .الرقابة�ال���تتحقق�من�ذلك �تصال��لك��و�ي�أو�غ��ه�بأج�زة

. املالية ا�سة�من�أجل�إخضاع�ا�لنفس�مستوى�الرقابةرورة�تص�يف�البلديات����مجموعات�متجض .15

اعتماده�يتمثل���� بلدية�بنفس��جراءات�الرقابية�و�أ�سط�تقسيم�يمكن1541فال��عقل�أن��عامل��

إلجراءات�أخف�و�ل�س�بالضرورة� بلدية�و�البا���يخضع555بلديات�مراكز�الدوائر�و�املقدر�عدد�ا�ب��

 .من�طرف�مجلس�املحاسبة

للبلديات� تجر�ة�و�ممارسة�عملية�لعدة�دول،�فإن�أفضل�تنظيم�و�أفيد�ا�و�أك���ا�سالسةمن�خالل� .16

��قدر�و �الداخلية�أل��ا��� �وزارة �املحلية�بدل �ا��ماعات �وزارة �ضمن �ع���ف�م� �و�وجود�ا �قرب

�و�الالمركز�ة ��ستقالل �شروط �و�ترا�� �و�احتياجا��ا، �البلديات � مشا�ل �ما �نوعا ��عيدا عن��دار�ة

ل���ات�املمثلة�للسلطة�الوظيفي� تدخالت�الوا���و�رئ�س�الدائرة،�لذلك�يجب�إعادة�النظر����الدور 

 . ةاملركز�

 

ا��زائر�عند�أي� �ذه��ف�ار�و�التوصيات�قد�ت�ون�ذات�أ�مية�بالغة�يجب�أن�يأخذ���ا�أ��اب�القرار���

القانونية،�ف�ما�عنصران�مت�امالن� ������املنظومةتفك���إلصالح�املنظومة�الرقابية����ا��زائر�و�ر�ط�ا�بأي��غي

�ا��فاظ�ع���املال�العام�و�التحقق�من�حسن . استخدامھ�بأساليب�اقتصادية�رشيدة من�اجل�تحقيق�غاية

الرقابة�املالية�ع���البلديات����ا��زائر،�فإ��ا� لكن�م�ما�تكن�طبيعة��صالحات�ال���يمكن�تصور�ا�لتفعيل

 :أرض�الواقع�لس�ب�ن� لم�إذا�تجد�الس�يل�إ���تجسيد�ا�ع���تبقى�عديمة�الفعالية

�ش�ل�يحول�دون� أن�النصوص�القانونية�م�ما��انت�صرام��ا�تبقى�غ����افية،�ف���تحتاج�إ���تطبيق�فع���.أ

املصداقية�و��ح��ام�من�طرف�جميع� وقوع�ممارسات�تفرغ�ا�من�محتوا�ا،�و��و�الس�يل�الوحيد�الذي�يكس��ا

�امل �و�توفرأفراد �العدالة �إصالح �يتطلب �و��ذا �ال�سي�� جتمع، ��� �الشفافية �لتكر�س �حقيقية �سياسية   إرادة

�الن��� �من �عالية �درجة �املجتمع �املال� و�بلوغ �ع�� �املحافطة ��� �الفعالة �باملشاركة �لھ ��سمح �ال�� السيا���

 . .العام

�أ�م�.ب �العمل �مواقع �من �موقع ��ل ��� �الذاتية �عنصر�الرقابة �وجود �يك���� �كب��ة �وأ��اية �����عت�� �خاصة

�الضم�� �برقابة ��س�� �ما �ع�� ��عتمد �أل��ا �الرقابة �أنواع �و�أ�م �ي�ساءل�،مقدمة ��ذه� لكن �مازالت ��ل املرء

��عظم�من�أفراد�مجتمعنا�اليوم؟�بالتأكيد �إ���أن� �خ��ة�متوفرة�لدى�السواد ا��واب��و�كال،�و��ذا��عود
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املجتمع�و�،�أصبحت�الرقابة�الذاتية����حدود�ا�الدنيا� عند�الكث���من�أفراد�املعاي���اختلفت�و�املفا�يم��غ��ت

شك،�يتطلب�ذلك�تدخال�مباشرا�إليجاد�وسائل�رقابية�جديدة��عتمد�ع��� دون �و إن�لم�تكن�قد�ا�عدمت�فعال�

استخدام� ���ءاملباشر�و�غ���املباشر�آلليات�العمل�الرقا�ي�و�ا��د�ما�أمكن�من�التجاوزات�ال���� مبدأ��شراف

 .أسس�يحتكم�إل��ا فالرقابة�املالية�أخالق�ت�بع�من�نفس���سان�قبل�أن�ت�ون�قواعد�و. املال�العام

  

  

 آفاق�الدراسة: ثالثا�

الرقابة،� رغم�محاولة�الباحث�تناول�موضوع�الرقابة�املالية�ع���البلدية�من�خالل�التطرق�لدور�أج�زة

� �باإلضافة �املوضوع، ��ذا �بأن �يرى �مواضيعفإنھ �ت�ون �أن �يمكن �بھ، �مرتبطة �أخرى � ملواضيع �بحث ���قيمة

 :املستقبل�من�جوانب�عديدة�و�أ�م�ا

 .ت�امل�أم�تبديد�ل���د�و�املوارد: �عدد�أج�زة�الرقابة�ع���البلديات .1

 .صالحيات�مجلس�املحاسبة�و�املف�شية�العامة�للمالية�و�عالق��ا�باملوارد�ال�شر�ة�املتاحة .2

 .ب�ن�الفعالية�و�عطيل��داء�)رقابة�املراقب�املا���و�املحاسب�العمومي(��البلديات�الرقابة�السابقة�ع� .3

 .تحديث�النظام�املحاس������البلديات .4

 .معاي���و�مؤشرات��داء�املا������البلديات .5

 .الشفافية�املالية�و�املساءلة����البلديات .6

 .تدخالت�الوصاية�و�أثر�ا�ع���ال�سي���املا���للبلديات .7

  .أج�زة�الرقابة�املالية�العليا����ا��زائر�منذ��شأ��ا�حصيلة .8
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 . 2004،�دار�ال��ظة�العر�ية�،�عمان�،��ردن�،�" الرقابة�املالية�و�املراقب�املا���من�الناحية�النظر�ة" : عبد�الرؤوف�جابر� -

 .1973دار�املعارف�القا�رة�،�مصر��2،�ط�امل��م�الوسيط�ج: عبد�السالم��ارون�و�آخرون� -

 .2002مصر�،،�الدار�ا��امعية�،�القا�رة�،�"  مبادئ��دارة: "عبد�الفتاح�ال��ن�،�محمد�شر�ف� -

 . 1967دار�الكتب�املصر�ة�،��3،�ط�5ا��امع�ألح�ام�القرآن�ج: عبد�هللا�محمد�القرط��� -

 . 2000،�مكتبة�املح�سب�عمان��ردن�،�" املفا�يم�و��تجا�ات�ا��ديثة�: مبادئ��دارة�: " عبد�املعطي�محمد�عساف� -

 .2000املح�سب�،�عمان�،��ردن�،�،�مكتب�"  املفا�يم�و��تجا�ات�ا��ديثة: ة�مبادىء��دار : " عبد�املعطي�محمد�عساف�،�مرزوق�راتب�عساف� -

 . 2000مبادئ�و�اقتصاديات�املالية�العامة�،�دار�ال��ظة�العر�ية�،�القا�رة�،�مصر�،�: عبد�الواحد�عطية� -

 . 1999،��ردن�،��دائر�وائل�لل�شر�عمان�- "النظام�املحاس���ا��كومي�و�ادارتھ�" :  عقلة�محمد�يوسف�املبيض�ن -

 .1988الدار�ا��امعية،��سكندر�ة�،�مصر�،�"  املدخل�معاصر�����مبادئ��دارة: " ع���الشر�ف�،�محمد�سلطان� -

 . 1998الدار�ا��امعية�،��سكندر�ة�،�مصر��"املدخل�املعاصر����مبادىء��دارة�" : ع���شر�ف�،�محمد�سلطان� -

 . 1999مجموعة�النيل�العر�ية�،�القا�رة�،�مصر���"،�أسس�و�مفا�يم��مبادىء��دارة" : ع���محمد�منصور� -

  . 1999مجموعة�النيل�العر�ية�لل�شر�،�القا�رة�،�مصر�،��"أسس�ومفا�يم: مبادئ��دارة�: " ع���محمد�منصور� -

 . 1986،��املنظمة�العر�ية�للعلوم��دار�ة،�"مبادئ�الرقابة�و�تطبيق�ا�����ردن��:"عمر�محمد�مرش�الشو��ي� -

  .2002،�مطبعة��نتصار�،��سكندر�ة�مصر�،�الطبعة�الثانية�،�"النظر�ة��و�التطبيق�":الرقابة�املالية�: عوف�محمود�الكفراوي� -

 .1997،�مكتبة�و�مطبعة��شعاع�الفنية�،�القا�رة،�مصر��"الرقابة�املالية�����سالم�":عوف�محمود�الكفراوي� -

 .2006سنة�" دار�ا��امعات�املصر�ة��"عة�و�الرقابة�املحاس�ية�املراج" : محمد�أحمد�خليل� -

 .2009مطبوعات�جامعة�ال�و�ت�،�الطبعة�الثانية�،" إدارة�املشروعات�العامة�،�القضايا�و��س��اجيات�: " محمد�أم�ن�عوده� -
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 . 2002،�مؤسسة�طيبة�لل�شر�و�التوز�ع�،�عمان�،��ردن�،�"املنظمات�العامة�: " محمد�حافظ���ازي� -

 .1987،مدخل�مقارن�،دار�الطباعة�ا��ديثة�،�القا�رة�،�مصر�،�إدارة�املصارف�التقليدية�واملصارف��سالمية: محمد�سو�لم� -

 .2001دار�ال�دى�،�ا��زائر�،" املحاسبة�العمومية�: " محمد�مس��� -

 ،�بتصرف�201،�ص1986ديوان�املطبوعات�ا��امعية�،�ا��زائر�،�"أسس��دارة�املحلية�: "مسعود�ش��وب� -

 .2003ا��زائر�سنة��ا��امعية،ديوان�مطبوعات��الثانية،الطبعة��" وتدقيق�ا��ساباتاملراجعة�"  :طوا�رمحمد�ال��امي��صديقي،مسعود� -

 .1983،�املنظمة�العر�ية�للعلوم��دار�ة�،" الرقابة�املالية�ا���ومية�ب�ن�املف�وم�ن�التقليدي�و�ا��ديث�" :د�مس�عيم� -

  .308ص��او��،طبعة��،1998ا��امعة�املفتوحة�سنة��ا���ومية،املحاسبة��العامة،محاسبة�وادارة��موال��الصا�غ،���حنا�رزو.د -

  .363ص��،1998الطبعة�الرا�عة��العامة،املحاسبة�ا���ومية�و�دارة�املالية����ازي،محمد�احمد��  -

 .96ص��العمومية، املالية ع��،�ستاد��ساعد� -

  .95،�ص2003املغرب�،�املحمدية، فضالة،مطبعة��" وتطبيقية�مقارنةدراسة�نظر�ة��:املغربحاكم�املالية����امل"  :أحميدوشمد�ي� -

  .47ص��،�2006سكندر�ة�مصر�،�ا��امعية،،�الدار�"م��انية�الدولة��وعالج���ز ترشيد��نفاق�العام�"  :دوحمحمد�عمر�حماد�أبو� -

  .17ص2008مصر���سكندر�ة، ،2والتوز�ع�ط،�الدار�ا��امعية�لل�شر�" واملراجعة�الداخليةالرقابة�"  :ومحمد�السراياعبد�الفتاح�ال��ن� -

القا�رة���دار�ة،املنظمة�العر�ية�للتنمية�" واتجا�ات�التطو�را��كم�املح������الوطن�العر�ي�" :الو�ابمحمد�محمود�الطعامنة،�سم���محمد�عبد� -

  .75،�ص�2005

  .24ص�،2008 مصر، �سكندر�ة، املعرفة،مكتبة��ستان� "دارة�املحلية�الفساد����� " :العسكري ع���أنور� -

  .5ص�،2001مارس��ال�و���،ديوان�املحاسبة�" ���رفع�كفاءة�وفعالية�ا��دمات�العامة���داءدور�تدقيق�"  :صادقسناء�ع��� -

  .8ص1998 وال�شر�دمشقدار�كنعان�للدراسات���داء،رقابة��:غسانقلعاوي� -

 .85ص��2011ص�املغرب، املعرفة، دار��شر" ومتطلبات�التنميةالرقابة�املالية�باملغرب�ب�ن�املحكمة�املالية�"  :ج��ي نجيب� -

 البحوث� . ب

و�دار�ة�وعالق��ا�ندوة�أج�زة�الرقابة�املالية��م�شور،،�بحث�" وسبل�تحسي��االرقابة�املالية����النظام�املحاس���ا��كومي�"  :املنيفعبد�هللا� -

 .34ص��1989 السعودية،اململكة�العر�ية��الر�اض، العامة،مجلة�مع�د��دارة��مية،ا���و  باألج�زة

- � �صادق �عبدها��س�� ��﴿:وخرا�شة �برقابة �للقيام �العليا �املالية �الرقابة �أج�زة �متطلبات �﴾�داء ��ردنية،�، �ا��امعة �دراسات، �مجلة �م�شور، بحث

 ..2000عمان،��ردن،�املجلد�السا�ع�والعشرون�سنة�

  

 لرسائل�العلميةا . ت

 رسائل�الدكتوراه .1

،�رسالة�" الرقابة�املالية�العليا����الدول�النامية�و�العوملة�بالتطبيق�ع���ا���از�املركزي�للرقابة�واملحاسبة����اليمن"  :اسماعيل�شرى�محمد� -

 . 2008و�علوم�ال�سي���،�جامعة�ا��زائر�،�ا��زائر�،��قتصاديةدكتوراه�غ���م�شورة�،��لية�العلوم�

جامعة���عمال،�لية�إدارة��م�شورة،لة�دكتوراه�غ���سار «دراسة�مقارنة��–تقو�م�من���الرقابة�املالية����القطاع�ا��كومي�"  :حمادأكرم�إبرا�يم� -

  .2003السودان��ا��رطوم، ا��ز�رة،

رسالة�دكتوراه�م�شورة،�مكتبة�دار�الثقافة�لل�شر�،�دراسة�تطبيقية�﴾ –الرقابة��دار�ة�واملالية�ع����ج�زة�ا���ومية��﴿:حمدي�سليمان�قبيالت -

 .�1998ردن،�والتوز�ع،�عمان،�

رسالة�دكتوراه�غ���م�شورة،�جامعة�ا��ز�رة،�السودان�،�دراسة�مقارنة�﴾�–﴿�تقو�م�من���الرقابة�املالية����القطاع�ا���ومي�:أكرم�إبرا�يم�حماد -

2003. 

 رسائل�املاجست�� .2

  .2004ا��زائر،�سطيف،جامعة��ا��قوق،�لية��م�شورة،رسالة�ماج�س���غ���" صائية�ع���البلدية����ا��زائر�الرقابة�الو " :ورزن �شام�بن� -

 جامعة�منتوري�ا��قوق،�لية��م�شورة،رسالة�ماج�س���غ����،«مجلس�املحاسبة�نظامھ�ودوره����الرقابة�ع���املؤسسات��دار�ة�"  :ام��وجنوار� -

  .51،�ص�2007ا��زائر�،�بقسنطينة،

رسالة�"  و�لدية�منصورةدراسة�حالة�نفقات�والية�تلمسان��املحلية،تقييم�فعالية�النفقات�العامة����م��انية�ا��ماعات�"  :ا��فيظعباس�عبد� -

  .2012ا��زائر��تلمسان، بلقايد،أبو�كر��ال�سي��،�جامعةوالتجار�ة�وعلوم���قتصاديةم�شورة�ن��لية�العلوم��ماجست���غ�� 

- Rezika Amari « Contribution a l’analyse financière des budgets communaux de la wilaya de Tizi-Ouzou Un instrument de maîtrise et de 

rationalisation des finances locales » Mémoire de magister, non publié, faculté des sciences économiques, gestion et sciences 

commerciales université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzou, année, 2010. 
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 ﴾ا��زائري�املالية�ع���النفقات�العامة�ب�ن�الشر�عة��سالمية�وال�شر�ع��ة﴿�الرقاب:داودإبرا�يم�بن� -

 2003/  2002ا��قوق،�جامعة�ا��زائر،�ا��زائر،�السنة�الدراسية��لية� العموميةمذكرة�غ���م�شورة،�مقدمة�لنيل�ش�ادة�املاجست��،�فرع�الدولة�واملؤسسات�

رسالة�ماجست���غ���م�شورة،��لية�العلوم��قتصادية،�جامعة�أم�درمان�،�نظام�الرقابة�الداخلية����حماية��موال�العامة�﴾﴿�دور�:عمار�محمد�حامد -

 .�2001سالمية،�السودان،�

  

  

 

 املجالت�ال��ف،�ا��رائد�و  . ج

إعالن�ليما�" �عد�بـ��واملعروف�فيماليما�عاصمة�الب��و��،»intosai" التاسع�ملنظمة��نتوساي��املؤتمر�الدو�� ،«املبادئ�العامة�الدولية�للرقابة�املالية� -

  .75ص��،1982 نوفم��،العدد��ول���و��،السنة��لإلنتوساي،���مجلة�الرقابة�املالية��امل�شور «

  .15/01/2014بتار�خ��www.elkhaber.comمن�خالل�املوقع��لك��و�ي��2013أكتو�ر�14ا��زائر�بتار�خ��اليومي،جر�دة�ا����� -

،�2املجلد��و��سانية،مجلة�جامعة�الشارقة�للعلوم�الشرعية��،"الرقابة�املالية�ع����ج�زة��دار�ة����دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�"  :كنعاننواف� -

 .139،�ص2005 ،2 دالعد

  .2001ماي��ال�و�ت، �مة،مجلة��"الكو�ت��مة،مجلس��وديوان�املحاسبة،الرقابة�املالية�"  :محمدأمل�ع��� -

  .34،�ص��1996،�جوان��28العدد�) �Arabosaiرابوساي�( مجلة�الرقابة�،�املجموعة�العر�ية�لألج�زة�العليا�للرقابة�املالية�و�املحاس�ية� -

 :�لك��و�يبط�من�خالل�الرا�2009أبر�ل��10ا��معة��2408العدد�"  :البلديالبلديات�تختتم�ورشة�مؤشرات��داء�املا����:البحر��ية��يفة�الوسط� -

www.alwasatnews.com:./ 

  .151ص�،2012 ،8عدد��والتنمية�املحلية،املجلة�املغر�ية�لإلدارة��"دور�املحاكم�ا���و�ة�ل��سابات����تدعيم�التنمية�املحلية�"  :حر�اتمحمد� -

 .الكو�ت2001ماي،مجلة��مة،�،�،�مجلس��مة،�الكو�ت�﴾سبةوديوان�املحاالرقابة�املالية��﴿:أمل�ع���محمد -

 

 ال�يئات��والندوات،امللتقيات،�املؤتمرات� . د

  .1982القا�رة،�مصر�" )1981-1971(توصيات�املؤتمرات�والندوات�: " املنظمة�العر�ية�للعلوم��دار�ة -

والتجار�ة�وعلوم� �قتصادية�لية�العلوم��املحلية،حول��سي���ا��ماعات��مداخلة�ضمن�ملتقى�"رقابة�ال�سي���ع���ا��ماعات�املحلية�"  :ز����شطاح  -

 .2008جانفي��10-9 ا��زائر، قسنطينة،جامعة�منتوري��ال�سي��،

ورقة�بحث�مقدمة�للقاء�العل���الذي�نظمتھ��رابوساي�" دور�التقنيات�ا��ديثة����مجال�محار�ة�الغش�ة�الفساد�: " سعيد�يوسف�كالب�و�آخرون� -

   http://www.aman-palestine.org/ar/reports and- -studies/744.html : ،�القا�رة�،�من�خالل�املوقع��لك��و�ي��2006ماي��10إ����07 من

،�من����2010دولة�قطر�،�جامعة�قطر�،�أكتو�ر��للمحاسب�ن،�امللتقى�الثا�ي�" الواقع�و�الطموح�: ديوان�املحاسبة����دولة�قطر��: موزة�محمد�السليطي� -

  www. qcpa. net%2Fdrupal%2Fsites%2Fdefault: خالل�املوقع��لك��و�ي�

بحث�مقدم�إ���الدورة�الثامنة�ل��معية�العامة�للمجموعة�العر�ية�" : تحديث�طرق�الرقابة�����ج�زة�العليا�للرقابة�: " ديوان�املحاسبة��مارا�ي� -

  .4،�ص��10/06/2014إل����8،�عمان�،��ردن�من�) رابوساي�� ( لألج�زة�العليا�للرقابة�املالية�واملحاسبة�

�،2005جوان��23-19القا�رة�جم�ور�ة�مصر�العر�ية��و�دار�ة،ملتقى�أساليب�ا��ديثة����نظم�الرقابة�املالية��:�دار�ةاملنظمة�العر�ية�للتنمية� -

  .25ص

  .8 الساطي،�صترجمة�طارق�" ة�للرابة�املالية�إعالن�ليما�حول�مبادئ��ساسي"  :املتحدةديوان��مارات�العر�ية� -

  .5ديوان�املحاسبة�لل�و�ت�،�ص�" برنامج�تدقيق��داء�: " الغباري�أيمن� -

  .1995،�ب��وت�لبنان�" رقابة��داء����القطاع�ا���ومي�)  "�Arabosaiرابوساي�( املجموعة�العر�ية�لألج�زة�العليا�للرقابة�املالية�و�املحاس�ية� -

 .15/03/2014فية�لرئ�س�نقابة�قضاة�مجلس�املحاسبة�بتار�خ�ندوة��� -

 

 و�عليماتالنصوص�القانونية�والتنظيمية،�مقررات�رسمية�وقوان�ن� . ذ

  .2011جو�لية��03الصادرة�بتار�خ��37،�ا��ر�دة�الرسمية�عدد�« املتضمن�قانون�البلدية" ،�2011جوان��22مؤرخ�����11- 10قانون�رقم� -

  .1990أفر�ل��07ؤرخ����امل�09-90قانون�الوالية� -

  .تضمن�قانون�البلديةامل 17/04/1990املؤرخ�����08-90القانون� -

  .املتعلق�باملحاسبة�العمومية�1990غشت��15املؤرخ�����21-90القانون� -

  .ط��ابة�م�ن�قبل�املجلس�الشع���الو املتعلق�بممارسة�وظيفة�الرق�01/03/1980املؤرخ�����04-80القانون� -

  املتعلق�بممارسة�وظيفة�الرقابة�04/09/1990ار�خ�بت�90/32القانون� -
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 .03املتعلقة�بالعمليات�املالية�للبلديات،�وزارة�املالية�ص��1التعليمة�س� -

 .2010لسنة��37الرسمية�عدد��واملتمم�والصادر�با��ر�دةاملعدل��1992نوفم����14املؤرخ�����414 – 92املرسوم�التنفيذي� -

،�توسيع�الرقابة�املسبقة�ع���النفقات�ال���يل��م���ا�ع���م��انية�09/05/2010 واملؤرخ��� ووزارة�املاليةة�الداخلية�قرار�الوزاري�املش��ك�ب�ن�وزار ال -

 .2012سنة��مجموع�البلدياتالبلديات�تدر�جيا�إ���غاية��عميمھ�ع���

 

 املواقع��لك��ونية� . ر

    www.intosai.org: �لك��و�يخالل�املوقع��من�،)�نتوساي(املنظمة�الدولية�لألج�زة�العليا�للرقابة�املالية� -

 بتار�خ www.arabosai.orgمن�خالل�موقع��ن��نت�33،�ص�2010،�س�تم���"واقع��ج�زة�العليا�للرقابة����الدول�العر�ية�وآفاق�ا�"  :�رابوساي -

02/03/2013. 

  .11/05/2018يوم��ق،سابمرجع��لقسنطينة،الغرفة��قليمية��:�ن��نتموقع�مجلس�املحاسبة�ع��� -

  .2013أفر�ل��28بتار�خ��سابق،مرجع���ن��نت،موقع�مجلس�املحاسبة�ع���شبكة��ومدقق�ن�مالي�ن،إعالن�عن�ماسة�توظيف�قضاة� -

،�1998 لوكسمبورغ�حر�ات،ترجمة�محمد�" �ية�املتعلقة�بتطبيق�معاي����نتوساي�للرقابة�ورو التوج��ية��  املبادئ" :�يةو �ور محكمة�ا��سابات� -

 .19/09/2011بتار�خ��www.eca. eu. int/ARABIC/intosai-arabic. Doc: �لك��و�يمن�خالل�املوقع��155ص�

 :�لك��و�يمن�خالل�املوقع��2006 املتحدة،جنيف،��مم��"�غرات�الرقابة����منظومة��مم�املتحدة�" املركز�ة�وحدة�التفت�ش� -
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