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  :مقدمة

     ســياد  بو املتمتعــة  ،قلــيم راــرايف حمــدد املعــامإر علــى املســتق سياســيالكيــان ال تعـد الدولــة       
     ير بــه  ــ ونه الداخليــة، هــ ا الكيــان   بــد لــه مــن نظــام  كــم يــدو ســلطة تتــويل تســيا  ــ و ا

 .و اخلاررية
 بد له من انتهاج سياسات و خمططات  ،ه ا النظام املوكول له تسيا   ون الدولة     

ومن ضمن أهم  ،هداف اليت ختدم مصاحل الدولةارتماعية حتقق األو  ،اقتصاديةو سياسية 
 .السياسة املالية للدولة ،السياساته ه 
ميزانية  نوىل عدررة األالفإننا نتكلم  ب ،دولةلعند احلديث عن السياسة املالية العامة لو      

هي تلك الوثيقة  اليت تقدر لسنة  ،الفقهيةو رفتها معظم التقنينات القانونية أو كما ع ،الدولة
، نفقات التجهيز العمومي ا ستثمار وت اخلاصة بالتسيا و مدنية جمموع ا رادات و النفقا

 .راس املال و النفقات املرخص هبا نفقات
ة ه ه العملية املالية التشريعية يتجلى لنا ما مدى أمهية و  ساسي ،من ه ا املنطلقو       

  وصو  اىل أهم مرا لها  ،عليهامرورا بإرراءات املصادقة  ،ملشروع امليزانية باإلعدادبداية  ،برمتها
  ت.اتنفي  امليزانية وما يستتبعها من عقبات و ا كو هي  ،رها  ساسيةثأك و
     ا ختالس  هتدر أموال الدولة بسببو  ،تنفي  امليزانية قد حييد عن النزاهة و العقالنية نأ و     

      بشكل يضمن تر يد إستاالهلا  ،و هل ا ظهرت أمهية الرقابة على امليزانية العامة، و النهب
 و حيقق مكاسب أكرب من وراء صرفها.

ى تنفي  امليزانية العامة لية  عل تمية تفعيل ه ه اآل من هنا يتضح لنا ما مدى ضرور  و    
 و اجملتمع عامة.، مبا يضمن الرخاء للفرد خاصة، للدولة
 ، فالرقابة املالية قد تكون هلاتطبيقهو عماله إسب تاا جمال حبيتاا املالية مفهوم الرقابة  إن     

و الرقابة يف ذاهتا قد تكون قبلية سابقة للعمل أو  ،أو مالية اقتصادية، أهداف سياسية 
 بعدية.  قة التصرف املايل، و قد تكون 
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جند أن  ،تتبع ما خص به ه ا ا خا موضوع الرقابة على امليزانيةبو  ،لتشريع اجلزائرياأما      
ال قد عرف نقصا ملحوظا يف النصوص التشريعية املنظمة لألمو  2691التقنني اجلزائري ومن  

    ن التجاوزات و ا  كا ت، األمر ال ي خلق العديد مالعمومية و سبل الرقابة عليها
انتقلت  ،املتعلق بقوانني املالية  2648امل رخ يف  21-48إىل غاية صدور القانون  ،املالية
 مر لة رديد  يف جمال التشريع املايل.إىل  اجلزائر مبوربه
، حبيث أخضع كل العمليات ني  تمية و ضرور  التسيا الشفافه ا التقن كرسلقد   و      
      69/12كقانون احملاسبة العمومية  ،ه ا اجملال أخرى يفنصوص ، لتتواىل بعد ذلك لية للرقابةاملا
 املفتشية العامة للمالية.ب النصوص املتعلقةو  ،النصوص اخلاصة مبجلس احملاسبة و
تدعيم  على ،دررة األوىلالاملشرع من وراء ه ه الرتسانة التشريعية املالية ب لقد عمل  و     

، األمر ال ي جتسد لدولةلو يف مقدمتها امليزانية العامة  ،فعالية تنفي  العمليات املاليةو   جناعة 
      الربملان كرقابة تشريعية  من أبرزها ،العمومية على األموال من خالل العديد من اهليئات الرقابية

املفتشية العامة للمالية و جملس احملاسبة، ه ه اهلياكل  و ،املراقب املايل و عموميو احملاسب ال
 تشكل أنظمة الرقابة على امليزانية العامة للدولة. ةجمتمع
  :امهية الدراسة.2

ذ أن موضوع إ ،أمهية تناول ه ا النوع من الدراسة تتجلى يف العديد من اجلوانب ىلعل       
عد من املوضوعات اليت تبىن عليها السياسات املالية ي ،نظمة الرقابة على امليزانية العامة للدولةأ
 مبا يضمن السا التنظيمي احلسن هلياكل الدولة.  ،لدول اليومل
مرا ضروريا و  تميا لضمان استقرار أبات  ،كما أن محاية املال العام و تر يد استاالله     

 .ة على املستوى الداخلي و اخلارريالدول
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         و املال  ،ملال و اجلماعةو ا ،العالقة الوثيقة بني الفرد و املالىل كل ذلك إضف      
  ، فال  يا  و اطمئنان للفرد دون مال فقد قال اهلل عز و رل يف كتابه العزيز بعد و الدولة

 1 89بسم اهلل الرمحن الر يم " املال و البنون زينة احليا  الدنيا " سور  الكهف آية
مبا يوصلنا اىل  ،مهية مبا كان الدراية بسبل و طرق الرقابة على املال العامك لك من األ         

  و التنمية املررو  للفرد  ،و مرافق الدولة مبا حيقق الرقي ،ر  العامةادتفعيل اجنع طرق تسيا اإل
 و اجلماعة.

 أهداف الدراسة :.1
 :ا يلييف البحث يف ه ه الدراسة م من ضمن ا هداف املسطر  خالل تعمقنا

 املالية العامة للدولة . تنظيمو أمهيتها يف  ،.التعريف مبفهوم امليزانية العامة2
بشكل جيعلنا  ،لقاء الضوء بشكل معمق و دقيق على آليات الرقابة على امليزانية العامةإ.1

 .عيوب ه ه اآللياتنقف على 
 امليزانية العامة للدولة.تنفي  الرقابة على  رهود املشرع اجلزائري يف تفعيل.استعراض 3
      اصر قد أغفلتها الدراسات املسامهة يف إثراء املوضوع من خالل التطرق إىل عن. 8

 .و طرح تساؤ ت قد تكون موضوع دراسات   قة ،السابقة
 .إ كالية الدراسة:3

لكونه ميس أ د اخلطوط العريضة  ،مهم رداامليزانية العامة موضوع  تنفي  الرقابة علىإن       
يته من مجيع مر ال ي حيتم علينا ب ل كل رهد لتاط، األلدولةلاليت ترسم السياسة العامة 

و عليه سنحاول يف عرضنا املتواضع  ،ي لبس أو غموض للقارئأبشكل   يدع  ،روانبه
 :ةالتالي  كاليةاإل توضيح

                                  
 من سورة الكهف. 24اآلية  1
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، و يديرون طبيعيني ميارسون السلطة بامسهاإن الدولة  خص معنوي حيتاج إىل أ خاص      
   و يتولون تسيا األموال العامة اليت تعترب عصب احليا  ا قتصادية  ،امل سسات و املرافق العامة

       و وسيلة ترقية اجملتمع و تنميته، و مبا أن ه  ء األ خاص الطبيعيني يتوقع منهم اخلطأ 
و استاالل  لفات ضار  باملال العام، كالر و ارتكاب خما و ا نتهازية و حيتمل منهم ،و السهو

النفوذ و تب ير األموال العامة و تبديدها، فقد اقتضت الضرور  وضع آليات و نظم جتسيد 
 .رقابة فعالة على ميزانية الدولة حتفظ األموال العامة

الرقابة على امليزانية فعالية نظم و يف ه ا اإلطار يستلزم ه ا املوضوع البحث عن مدى         
 العامة للدولة اليت استحدثها املشرع اجلزائري مبا يضمن  سن إعدادها و تنفي ها؟

 .املنهج العلمي املتبع يف الدراسة:5
أينا ا عتماد على املنهج الوصفي، و مت ا ستعانة باملنهج التحليلي لتحليل قد ارت      

ال ي تقتضيه طبيعة املوضوع كونه ينصب  املوضوع، والنصوص القانونية و التنظيمات املتعلقة ب
 الرقابة على املال العام. أنظمةعل تبيان 

 الدراسات السابقة:. 9
أما فيما خيص الدراسات السابقة تكاد تكون منعدمة خاصة يف التشريع اجلزائري و أهم ما مت 

موضوعها أمهية ا ستفاد  احلصول عليه دراسة للبا ثة  وخيي سامية رسالة مارستا اليت كان 
 من اآلليات احلديثة و املنظور ا سالمي يف الرقابة على املال العام .

 م الدراسة :ي.تقس1
ختص موضوع أنظمة الرقابة  معضم اجلونب اليتالوقوف عل  ،شكل أو بآخرب اولنا       

افتتاح ه ه  أيناارت ، و عليهطرح رديد نسبيااملوضوع  تقدمي وك ا حماولة  ،على ميزانية الدولة
    كان لبه جمموعة من التعاريف و املفاهيم العامة  ول امليزانية ،الدراسة بفصل متهيدي 

، بينما كان الفصل األول ملوضوع البحث او متهيد ليكون مدخال ،و الرقابة املالية عليها ،العامة
ة خاصة ا دارية مامليزانية العا لرقابة على تنفي ا مهمةليات الداخلية اليت تتوىل متضمنا ألهم اآل

احلسابات و املفتشية  حمافظ او كد ،و احملاسب العمومي ،اليت يتكفل هبا املراقب املايلمنها 
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   تقومي لع ها املشر أنشأاليت  اخلاررية للرقابة، مث خصص الفصل الثاين لآلليات ةـــــالعامة للمالي
 وفيما يلي تفصيل دقيق لكل ما راء يف اخلطة.  ،و تر يد استاالل املوارد املالية

 الفصل التمهيدي: ا طار املفاهيمي للميزانية العامة لدولة والرقابة عليها.
 املبحث األول: مفهوم امليزانية  العامة للدولة.

 املبحث الثاين: الرقابة على امليزانية العامة للدولة.
 على امليزانية العامة للدولة. ا دارية الفصل األول: الرقابة الداخلية

 املبحث األول: رقابة املراقب املايل و احملاسب العمومي.
 املبحث الثاين: رقابة حمافظ احلسابات و املفتشية العامة للمالية 

  الفصل الثاين: الرقاية اخلاررية على امليزانية العامة للدولة.
 املبحث ا ول: رقابة جملس احملاسبة.

 : الرقابة الربملانية.املبحث الثاين
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 الفصل التمهيدي: اإلطار المفاهيمي لميزانية الدولة والرقابة عليها

 املالية اتهعمليا لتنظيم احلديثة، الدولة تستعملها اليت األدوات العامة أ ديزانية امل تعترب
 من تتمكن  ىت و ،انهبدو تعمل الدول دولة من يأ تكاد   اليت التقليدية األدا  تعترب انهإ بل

 اإلراز  على عليها احلصول يتعني عامة، إيرادات و نفقات من تتطلبه مبا املالية سياستها تنفي 
وكل ه ا يكون حتت إ راف و متابعة  التشريعية، السلطة يف الشعب ممثال قبل من الالزمة

  .للدولة و ه ا للتأكد من أن تنفي  املوازنة  قد مت على الوره احملدد هلاالرقابة املالية 
املبحث  )يتم التطرق إىل مفهوم ميزانية الدولة من خاللومن خالل ه ا الفصل   
 خصص للتعرف على الرقابة املطبقة عليها.    (املبحث الثاين)أما (األول 

 .المبحث األول: مفهوم ميزانية الدولة
           تااات ا قتصادية و ا رتماعيةيرتبط مفهوم امليزانية جبملة من العوامل و امل        

سنتطرق إىل تعريف   ال ،و السياسية ا مر ال ي أدى إىل ورود العديد من التعاريف للميزانية
 .(املطلب الثاين)وتبيان خصائصها من خالل  (املطلب األول)ميزانية الدولة من خالل 

 األول: تعريف الميزانية المطلب
نني إن تعريف امليزانية العامة للدولة خيتلف ويتعدد باختالف وتعدد اجلوانب والقوا

 مهها ما يلي:أاخلاصة هبا، و اليت نربز من 
ذات األصل األجنلوساكسوين اليت تعرب   Budget: من اجلانب اللاوي هي تعريف لكلمةأوال

 سسة أو دولة وهي ختتلف مبعناها عن األصل ملتعلقة بامليزانية عن احلافظة اليت حتتوي الوثائق امل
 1املشتقة منه ه ه الكلمة يف اللاة العربية وهو امليزان.

 

                                  
 198، ص1994اكر عصفور، أصول املوازنة العامة، دار امليسر ، الطبعة األوىل، عمان، سنةحممد   1
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اإليرادات  دوحتد ،: من اجلانب ا قتصادي تعترب امليزانية من أهم دعائم النظام املايلثانيا
  اإلرادات  بتحصيلملد  سنة، فهي العملية اليت بواسطتها يسمح رمسيا  يف الاالب  واملصاريف

 النفقات.صرف  و
العامة هي"تقرير مفصل ومعتمد لنفقة الدولة وإيراداهتا ملد  مقبلة من  يزانيةأما امل        

 لنفقة وإيرادات الدولة ملد  مستقبلية تقدرعبار  عن بيان تقديري وموازنة الدولة هي  .الزمن"
  1عاد  بسنة، وتتطلب إراز  من السلطة التشريعية.

العامة بأ ا تقدير تفصيلي لنفقات الدولة وإيراداهتا ملد  سنة مالية مقبلة  يزانيةوتعرف امل        
 .2أرهز  احلكومة، وتعتمده السلطة التشريعية، بإصدار ما يسمى قانون املالية تعده
خطة مالية للدولة، تتضمن تقديرات للنفقات على أ ا امليزانية العامة  كما عرفت       

في ها، وتعكس واإلرادات العامة لسنة مالية مقبلة، وجتاز بواسطة السلطة التشريعية قبل تن
 3و ا رتماعية للدول. األهداف ا قتصادية

اسبة املتعلق باحمل 69/12واملشرع اجلزائري عرفها من خالل املاد  الثالثة من قانون رقم       
الوثيقة اليت تقدر خالل سنة من بني جمموع اإليرادات والنفقات اخلاصة  :بأ االعمومية 

   4بالتسيا وا ستثمار، ومنها نفقات التجهيز العمومي.
وعليه نستطيع القول أن امليزانية هي جمموعة من احلسابات اليت ترسم لسنة وا د       

املايل لربنامج العمل املعتمد ال ي  عبامجيع األعباء الدائمة، إذ هي الت و وتتضمن مجيع املوارد
 تريد احلكومة تنفي ه يف السنة القادمة، وذلك حتقيقا ملتطلبات و ارات اجملتمع.

 

                                  
 .198، ص، مررع سابقحممد  اكر عصفور 1
 .33ص ،1998سنة  ،رجلزائا ار الفجر للنشر و التوزيع،د منهجية امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر، د.لعمار  مجال،  2
 .115،ص1999سنة  ا سكندرية، دار اجلامعة اجلديد  للنشر، يف املالية العامة، الوريز د.سوزي عديل نا د،  3
 املتعلق باحملاسبة العمومية. 2669غشت  25امل رخ يف   69/12من القانون  93املاد   4
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 وب لك ميكن حتديد مسات امليزانية العامة كما يلي:
:  يث متثل امليزانية العامة جمموع توقعات السلطة التنفي ية الميزانية العامة توقع .2

 1.و اإليرادات لسنة قادمةللنفقات 
أي املوافقة على  ،:  يث تقوم السلطة التشريعية باعتماد امليزانيةالميزانية العامة إجازة .1

إذ أنه على الرغم من أن  ،توقعات السلطة التنفي ية عن نفقات السنة القادمة وإيراداهتا
السلطة التنفي ية هي اليت تتوىل إعداد املوازنة، إ  أن السلطة التشريعية تقوم بإرازهتا هلا 
قبل أن تقوم احلكومة بتنفي ها يف احلدود اليت صدرت هبا إراز  ه ه السلطة وبالصور  

 .اليت اعتمدهتا
تاج إىل إراز  من السلطة تقديرات النفقة العامة هي و دها اليت حت أن والواقع 

التشريعية دون تقدير اإليرادات العامة،  يث أن إراز  النفقات مينح السلطة التنفي ية 
لنصوص القوانني اليت  ستناداواربة التحصيل ابينما اإليرادات  قا يف القيام بتنفي ها، 

 .يلها يث يتم حتديد اإليرادات يف قانون املالية وك ا حتديد طرق حتص 2تنظمها 
 المطلب الثاني: خصائص الميزانية.

 للميزانية جمموعة من اخلصائص تتمثل فيما يلي:
 الميزانية وثيقة سياسية: أوال

امليزانية برسم التورهات السياسية وترترم املوازين السياسية يف اجملتمع وك لك  جم  تقوم      
العالقات السياسية اخلاررية، كما أن الدولة عاد  ما ترتك مهلة قانونية للحكومة اجلديد  قبل 

 3عرض مشروع امليزانية  ىت تتمكن من ترمجة قراراهتا السياسية يف صور  أ كام مالية. 
 

                                  
 .53، ص1993 امد عبد اجمليد دراز، مسا  إبراهيم أيوب، مبادئ املالية العامة ، الدار اجلامعية،اإلسكندرية، سنة  1
 .298و 293صدار الكتب للطباعة و النشر، باداد،   ،ة العامة والتشريع املايلطاهر اجلنايب، علم املالي  2
 .012طاهر الجنابي، نفس المرجع، ص  3
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 .الميزانية وثيقة قانونية: ثانيا
وعليه فإن السلطة التنفي ية تقوم بعرضها على السلطة التشريعية للمصادقة عليها 
لتصدر قانون املالية ال ي يعترب الرخصة التشريعية الالزمة لتنفي  امليزانية فهو احلامل للميزانية من 

 جمرد وثيقة  كومية إىل قانون ملزم تطبيقه.
من موافقة السلطة التشريعية فإن امليزانية ذاهتا متثل عمال إداريا من نا ية  لكن وعلى الرغم    

املوضوع،  يث   تقرر قواعد عامة ودائمة وك لك من نا ية الشكل، إذ هي خطة تعدها 
 السلطة التنفي ية لتنظيم اإلنفاق واإليراد وهو من اختصاصها.

تشريعيا من  يث الشكل فقط لصدوره عن ومن نا ية أخرى قانون املالية يعد عمال          
السلطة التشريعية، أما من  يث املوضوع فال يعدو أن يكون عمال إداريا ألنه خال من قواعد 

 1 قا م يكن قائما يف القوانني السارية. وعامة رديد  و  مينح احلكومة سلطة أ
 المطلب الثالث: أهمية ومبادئ الميزانية

  اسية و اإلدارية و احملاسبية و كزانية يف خمتلف النوا ي خاصة السياتظهر أمهية املي         
 امهيتها ا قتصادية و ه ا ما سنتناوله فيما يلي:

 الفرع األول: أهمية الميزانية
 أوال: األهمية السياسية

للسلطة التشريعية فإ ا تنظر إىل املوازنة العامة على أ ا وسيلة ملمارسة الرقابة  بالنسبة       
 ءعلى أعمال السلطة التنفي ية، فاملوازنة  بد أن تعرض على السلطة التشريعية إلرازهتا قبل بد

 تنفي ها من طرف السلطة التنفي ية.

                                  
 .298د طاهر اجلنايب، ، املررع السابق ،ص  1
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ملوازنة العامة إمكانية تعديل أرقام باإلضافة إىل منح السلطة التشريعية أثناء مناقشة ا      
ا عتمادات املالية املطلوبة من قبل السلطة التنفي ية، وهب ا فإ ا ت ثر على السلطة التنفي ية 

 1التعليمية والعسكرية. ا رتماعية و وعلى  سياستها يف اجملا ت ا قتصادية و
طة التنفي ية أثناء تنفي  املوازنة كما أن رقابة السلطة التشريعية رقابة آنية  على السل      

بواسطة طلب معلومات عن سا التنفي  يف املوازنة وعدم املوافقة على نقل اإلعتمادات  إ  
ضمن القواعد واحلدود اليت وضعتها السلطة التشريعية، وتنتهي ه ه الرقابة بعد جتسيد املوازنة 

 على الواقع وتنفي ها باعتماد احلساب اخلتامي.
 أهمية الموازنة العامة من الناحية اإلدارية والمحاسبية ثانيا:
إن املوازنة العامة للدولة تبدو على دررة كبا  من األمهية خاصة يف اجلانب املتعلق        

باإلنفاق العام، ذلك أنه إذا كانت اإليرادات العامة يتم حتصيلها طبقا للقوانني اخلاصة هبا 
هلا يف امليزانية، فإن النفقات العامة على عكسها يتورب أن  باض النظر عن األرقام املقدر 

املقيد  يف املوازنة عند القيام بعملية الصرف،  يث  املرافق العامة املبالغ املقدر  و ويراعي حماسب
ذلك وفقا  مينع منعا باتا صرف أي مبلغ خارج  دود األرقام املقرر  مسبقا يف امليزانية و

 املالية املقرر .لألوضاع والتعليمات 
أما أمهية املوازنة العامة من النا ية احملاسبية فتكمن يف حتديد أنواع  سابات اإليرادات       

 .2والنفقات اليت ينباي على املصاحل احلكومية إمساكها لتنظيم معامالهتا املالية
 ثالثا: أهمية الموازنة العامة من الناحية االقتصادية

 يث تعد  ،توريه اقتصادياهتا من خالل ختطيط ا ستثمار واإلنفاق تعمد الدولة إىل      
املوازنة أدا  أساسية من أدوات التخطيط احلكومي رغم ربطها بصور  واضحة باخلطة الوطنية 

حبيث يتم حتديد  جم ا ستثمارات العامة وتوزيعها على خمتلف أبواب وفصول املوازنة  ،للدولة

                                  
 .51ص ،1998جمدي  هاب، أصول ا قتصاد العام، املالية العامة، دار اجلامعة اجلديد ، األزاريطية، سنة  1
 .53نفس املررع، ص جمدي  هاب،  2
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ذات ا قتصاد املوره تعترب املوازنة األدا  الرئيسية لتتدخل يف  من واقع ه ه اخلطة، فالدولة
 1احليا  ا قتصادية وتوريهها حنو حتقيق أهداف التوازن ا قتصادي والتنموي.

 الفرع الثاني: مبادئ الميزانية العامة
أ ا اليت من  و املبادئ جملموعة من القواعد العامة  عند إعدادها ختضع امليزانية العامة      

 :تدعيم الرقابة يف تسيا األموال العمومية وتتمثل يف املبادئ التالية
 أوال: مبدأ سنوية الميزانية

املفروض أن تكون امليزانية دورية  ىت يتحقق اإل راف الربملاين على األعمال احلكومية       
ك لك إذا اخنفضت املد  عن  و ،ألن إطالة مد  امليزانية عن سنة   حيقق الفعالية يف الرقابة

األرهز  القائمة بتحضا املوازنة  ضطرارها كل فرت  قصا  إىل الدخول  ه ا يزيد أعباء السنة 
يف الدراسات املختلفة لتجديد التقديرات، ل ا جيب أن يكون اإلذن بالنفقات واإليرادات لفرت  

 .ا   هر حمدود  ، وقد ررت العاد  على أن تكون ه ه الفرت  اثين عشر 
وليس املقصود هنا بالسنة أ ا ميالدية كما هو احلال بالنسبة لبعض الدول كاجلزائر       

وفرنسا اليت حتددها من الفاتح يناير إىل الوا د والثالثني من  هر ديسمرب، بل ميكن أن يكون 
انيا  يث تبدأ ل من إجنلرتا وأملمن يناير كما هو احلال عليه يف ك مطلع عام امليزانية قبل الفاتح

 2من الفاتح أفريل.
وإذا انتهت السنة وم تصرف كل النفقات أو م حتصل كل اإليرادات املقرر  يف امليزانية       

 إلرراء  ساب السنة املالية: تبع إ دى األسلوبنيي
: و سب ه ا األسلوب فإنه وبالرغم من بقاء أسلوب التسيير أو حساب الخزينة .2

ستهلك فإن مجيع عمليات التحصيل والصرف تاإلعتمادات مفتو ة يف امليزانية م 
مجيع اإلعتمادات اليت م تنف  خالل السنة  القتتوقف يف  اية السنة، وبتعبا آخر ت

                                  
 .55و  58فس املررع، ص ن جمدي  هاب،  1
 .1921، ص 1921امسة، سنة د.حممد حمرزي عباس، اقتصاديات املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة اخل 2
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مي البيان اخلتامي دبتق بنفس الطريقة تسمح و ،املالية لتفتح مر  أخرى يف امليزانية املوالية
 1أي احلساب اإلداري يف أوانه.

وما يعاب على ه ا األسلوب هو أنه يقدم البيان على غا  قيقته مادامت هناك       
تدفع وغا وارد  يف احلساب اخلتامي، ومن رهة أخرى يعطي الفرصة لبعض م التزامات 

نتهاء كاجناز بعض العمليات دون اإلاإلنفاق عندما تو ك السنة على املصاحل باإلسراف يف 
 ضرور  ملحة.

   مفاد ه ا األسلوب هو أن احلكومة    :أسلوب الممارسة المالية أو أسلوب التمرين .1
تعترب النفقات واإليرادات اليت نف ت نفاذا "أجنزت" كما هو احلال بالنسبة ألسلوب 

رتبت على ذمتها بصرف التسيا، ولكنها تنظر حلقوق مكتسبة للخزينة والديون اليت ت
 النظر عن التاريخ ال ي تدفع فيه النفقات أو حتصل فيه اإليرادات. 

السنة النفقات اليت مت ا لتزام بشأ ا وم تصرف ألصحاهبا خالل  أن يرتتب على ه ا األسلوب
 تصرف  ىت بعد  اية السنة املالية املتعلقة هبا.املالية املقرر  هلا 

ا األسلوب على إضافة فرت  تكميلية لتنفي  العمليات املتبقية قد تكون حبيث يعتمد ه        
 أ هر.( 93)أو ثالثة ( 91) هرين 
هار املركز املايل على  قيقته، غا أنه يعاب مييز ه ا األسلوب هو أنه يسمح بإظوما      

 2عليه أنه   يسمح بضبط احلساب اخلتامي يف آراله أي قد يتأخر يف بعض األ يان.
 فيما يلي: على قاعد  سنوية امليزانية تتمثلو هناك بعض ا ستثناءات 

قد تطرأ فتحول دون حتقق مبدأ سنوية امليزانية مما جيعلنا نلجأ إما إىل  اليت ظروفال بعض هناك
 من سنة أو املوازنة ألكثر من سنة:املوازنة ألقل 

                                  
 .49د.لعمار  مجال، مررع سابق،ص 1
 .294، ص 2666د.  سني الصاا، دروس يف املالية و احملاسبة العمومية، دار احملمدية، اجلزائر، سنة  2



                      االطار المفاهيمي لميزانية الدولة والرقابة عليها                         الفصل التمهيدي

01 

 

و موازنة لبضعة املوازنة ألقل من سنة: وتشمل إما موازنة  ثين عشر   هر أ - أ
 يفعند  دوث تأخر  تكون فيما خيص املوازنة  ثين عشر   هرف أ هر 

إصدار املوازنة ألسباب قد تعود إىل احلكومة ذاهتا أو إىل الربملان، ونظرا لضرور  
دون توقف فقد  ادوم داحملافظة على سا املرافق العامة بانتظام واضطرا

اصطلحت القوانني املالية على اعتماد ميزانية  هرية م قتة لتسيا املصاحل العامة 
خالل املد  اليت تسبق إصدار امليزانية اجلديد  حبيث ت خ  اإلعتمادات املقرت ة 

   1يف امليزانية اخلاصة بالسنة املنصرمة وتقدم إليها اإلعتمادات امللاا .

نة لبضعة أ هر ه ا النوع من املوازنة خيصص ملد  أقل من أما بالنسبة للمواز  
سنة يف احلالة اليت تواره فيها الدولة ظروف اقتصادية وسياسية صعبة أو يف  الة تايا الدولة 

 موعد بداية و اية السنة املالية.
املوازنة ألكثر من سنة: تلجأ الدولة إىل ه ا النوع من املوازنة يف  الة ظروف  - ب

 2وسياسية معينة وتكون ملد  سنتني أو أكثر. اقتصادية

 ثانيا: مبدأ الوحدة
 يث قال: "من الضروري  صر امليزانية ضمن بنود تسمح  Sayاملبدأ ساي  تطرق هل ا      

 3من خالهلا التعرف على أهم مالمح امليزانية.
وا د  وميكن  وثيقةومفاد ه ه القاعد  أن كل إيرادات ونفقات الدولة جيب أن تدرج يف       

 :تفسا ذلك من زاويتني

                                  
 . 229،296، ص  سني الصاا، مررع سابق 1
 1923/1928 هاد  ماسرت  قوق، ختص قانون إداري، دفعة  ناصر ياسني، املراقب املايل يف التشريع اجلزائري، م كر  مكملة لنيل 2

 .24ص
 .63ص مررع سابق،  ، يحممد الصاا بعل 3



                      االطار المفاهيمي لميزانية الدولة والرقابة عليها                         الفصل التمهيدي

02 

 

ين أن مجيع العمليات املالية للدولة تكون مو د  يف امليزانية وخاضعة عزاوية مادية ي .2
 .للرقابة

 كلية هو أن مجيع العمليات املالية تكون خاضعة لقانون املالية  يث أن ه ه  زاوية .1
الزاوية تسمح للربملان برتتيب النفقات  سب األولوية، وه ا كله لتسهيل املناقشة 

 1واملوازنة ومقارنة  سابات الدولة والوقوف على  قيقة املركز املايل.

 يعد من املمكن أن تطبق على ويرى الكثا من كتاب املالية العامة بأنه م 
ينباي أن توره إىل رانب املوازنة العادية  بل خمتلف نفقات الدولة قواعد وأصول وا د 

 رى لكل منها طابعها اخلاص وأصوهلا اخلاصة وتتجلى ه ه املوازنات يف:  خموازنات أ
 غا اليت توضع خصيصا ملوارهة الظروف  اتاملوازنات غا العادية: هي تلك املوازن

العادية مثل الكوارث واحلروب، وما رعل الدولة تفضل ه ا النوع من امليزانية هو أنه 
يف  الة إدراره مع امليزانية العامة ي دي إىل عدم صحة املقارنات اليت جيريها اجمللس 

 النيايب لااقب مدى تطور املركز املايل للدولة.
 مة ذات الطابع ا قتصادي اليت تتمتع العاات املوازنات املستقلة: وهي موازنات املشروع

بشخصية معنوية مستقلة عن  خصية الدولة، وتتميز بأ ا   ختضع للقواعد واأل كام 
 2اخلاصة باملوازنة العامة للدولة 

 اليت تفتح لدى اخلزينة العمومية احلسابات اخلاصة على اخلزينة: هي تلك احلسابات 
وتعمل على تسهيل دخول وخروج بعض األموال دون اعتبارها من قبل اإليرادات 

مثال ذلك التأمني ال ي يلتزم بدفعه املقاولون املتعاقدون مع العامة أو النفقات العامة، 
احلكومة ضمانا لتنفي  مشروع معني، إذ أن ه ه املبالغ سيسرترعها أصحاهبا عند 

                                  
 .63ص ،نفس املررع، د.حممد الصاا بعلي 1
 .169ص د.سوزي عديل نا د ، مررع سابق، 2
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فعملية دخول مبلغ الضمان   يعترب من قبيل  ، ق عليهتنفي هم للعمل على النحو املتف
 1 اإليرادات و خروره أيضا   يعترب نفقات.

 ثالثا: مبدأ عمومية الميزانية
كل اإليرادات املقصود هب ه القاعد  هو أن امليزانية جيب أن تلم وتشتمل على  

 ها.لسنة كاملة دون نقصان مهما كانت طبيعتها أو مصدر والنفقات املرسومة 
وه ه القاعد  تتفرع منها قواعد متصلة هبا وهي عدم ختصيص اإليرادات والثانية    

 ختصيص النفقات.
: بعد أن تدخل كل ا عتمادات إىل اخلزينة العمومية مبدأ عدم تخصيص اإليرادات .2

يشرع يف عملية توزيعها على املصاحل كال  سب ا تياراته و  يسمح بتخصيص إيراد 
الدولة لتاطية نفقة معينة، كما أن التخصيص خطو  تظهر رليا يف أن من إيرادات 

بعض املرافق تصبح تتمتع باعتمادات مالية ضخمة مما حيثها على اإلسراف والتب ير يف 
اإلنفاق يف  ني تبقى بعض املرافق تفتقر إىل املال ال ي يكفيها، وه ا  سب نص 

 48/21.2 رقم من القانون 94املاد  
فإن   كم اإليرادات: إذا كان مبدأ عدم التخصيص هو ال ي النفقات مبدأ تخصيص .1

النفقات مبدؤها التخصيص، مبعىن أن ا عتمادات املالية مفتو ة يف امليزانية جيب أن 
ن بالصرف آلمريتتخصص بدقة كل نوع من أوره اإلنفاق وذلك  ىت   ترتك فرصة ل

 3لكي يتصرفوا يف امليزانية عل أهوائهم.

 ض ا ستثناءات الوارد  على ه ا مبدأ وهي:هناك بع

                                  
 .161ص نفس املررع، د.سوزي عديل نا د ،  1
 قوانني املالية.املتعلق ب 2669غشت  25امل رخ يف  48/21من القانون  94املاد   انظر 2

 .228 سني الصاا، مررع سابق، ص   3
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  يف  الة تربع  خص أو أوصى ملصلحة معينة، ففي ه ه احلالة جتد الدولة نفسها
 جمرب  على ختصيص ه ا اإليراد.

 لتمويل مشروع معني فال ميكنها صرفه  ايف  الة ما إذا  إقرتضت الدولة قرض
 ملشروع آخر

 معينةها يف نفقات مناليت تدفعها البلديات أو الو يات إىل الدولة مسامهة  املبالغ 
 تصرف ملا خصصت له كمساعد  رهات منكوبة.

 املتعلق بقوانني املالية على  48/21من القانون 88امللحقة نصت املاد   امليزانية
ورود موازنات ملحقة تتعلق باملرافق العامة ذات الطابع ا قتصادي واليت تتمتع 
باستقالل مايل مثل موازنة الربيد واملواصالت واليت هتدف إىل إنتاج بعض املواد أو 

 1تقدم بعض اخلدمات.

ه املوازنات هو ضمان  سن سا املرافق العامة القائمة واهلدف من وضع ه   
بنشاط صناعي أو جتاري تطبق عليها القواعد املتعلقة بالنشاط اخلاص بد  من القواعد 

 احلكومية اليت تتسم بالتعقيد واجلمود.
 أثناء  بقانون مايل تكميلي املوازنة التكميلية هي تلك الوثيقة املعتمد  اليت تصدر

علها تتطابق مع العامة جل تخمصصة لتعديل اإليرادات والنفقا، انية العامةتنفي  امليز 
مستجدات الواقع، إذ يتم اللجوء إليها لعد  أسباب أمهها تلك املتعلقة باجلوانب 

 2السياسية أو ا قتصادية.

 رابعا: مبدأ التوازن
 تقليدي و  ديث:إن مبدأ التوازن ميكن التعرض له من خالل مفهومني  

                                  
 السالف ال كر. 48/21القانون رقم  من  88املاد   1
 .225لعمار  مجال، مررع سابق، ص  2
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ويعين ه ا املبدأ تساوي مجلة اإليرادات العامة  التقليدي لمبدأ توازن الميزانية: هومفالم .2
مع مجلة النفقات العامة، من ه ا املفهوم ينظر إليه إذن نظر   سابية حبتة وذلك خشيت 
 دوث عجز يتجه بطبيعته على التزايد إذا متت تاطيته عن طريق اإلصدار النقدي أو 

 1 دوث فائض يدفع عل اإلسراف والتب ير.
: أما النظر  احلديثة يف املالية العامة فلم تعد دأ توازن الميزانيةالمفهوم الحديث لمب .1

ر إىل العجز يف امليزانية على أنه كارثة مالية حمققة وذلك يف ضوء التطورات املالية ظتن
يستبعد عىن ذلك أن الفكر املايل املعاصر وا قتصادية اليت متيز القرن احلايل، ولكن م

أنه يعمل على أن يستبدل فكر  التوازن املايل بفكر   فكر  التوازن بل كل ما هنالك
أوسع منها هي فكر  التوازن ا قتصادي العام  ىت ولو أدى إىل  دوث عجز م قت 

 2يف امليزانية.

 المبحث الثاني: الرقابة على الميزانية العامة
ورب على الدولة أ  يث ،تنتقل اآلن إىل عرض الرقابة املطبقة عليهابعدما تطرقنا اىل امليزانية        

مدى تنفي  امليزانية وفق ما هو مسطر له ووفق القوانني والتنظيمات  التفكا يف آلية من ارل معرفة
 :من خالل اآليت و ه ا ما سيتم التعرف عليه هبا املعمول

 المطلب األول: تعريف الرقابة
اإلداري وعلماء اإلدار  العامة  يث تعددت اآلراء الفقهية يف تعريف الرقابة بني فقهاء القانون 

وبالرغم من ذلك فإن املتتبع هل ه ا ختالفات  ،أن ه  ء اختلفوا فيما بينهم حبسب زاوية التخصص
 جيد أ ا ارتمعت على املبادئ العامة للرقابة.

 :وللرقابة ثالث تعريفات  سب ثالثة اجتاهات وهي كاآليت

                                  
 .388حممد حمرزي عباس، مررع سابق، ص  1
 .388. 383، ص 1921املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة اخلامسة، سنة  حممد عباس، اقتصادية 2
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ه على اجلانب الوظيفي للرقابة، من خالل األهداف اليت تسعى : يركز أصحاب ه ا ا جتااالتجاه األول
الرقابة لتحقيقها إذ تعرفها بأنه "وظيفة تقوم هبا السلطة املختصة بقصد التحقق من أن العمل يسا وفقا 

 "1لألهداف املرسومة بكفاية ويف الوقت احملدد.
مة وفقا للربنامج املسطر من مبعىن أن العملية الرقابية هتدف إىل ضمان حتقق األهداف املرسو 

الدولة وحماولة الكشف عن الصعوبات أو اإل كا ت اليت قد تعرتض عملية التنفي  وحماولة إجياد 
  لول مناسبة أو اختاذ إرراءات لتفاديها مستقبال.

حتقيق  يفحاب ه ا ا جتاه يركزون على هدف وغاية الرقابة باعتبارها وظيفة موضوعية صإن أ
 أهداف مرسومة مسبقا وكشف العوائق وحماولة عالرها.

: إن أصحاب ه ا ا جتاه يربطون تعريف الرقابة باإلرراءات املتبعة يف عملية املتابعة االتجاه الثاني
أن األداء يب اليت يتم مبقتضاها التحقق من واملراقبة فتعرف الرقابة على أ ا: "جمموعة العمليات واألسال

النحو ال ي  ددته األهداف واملعايا  املوضوعة" أو بأ ا: "جمموعة من اإلرراءات اليت  يتم على
ترتكز على مجع بيانات حتليلية عن اخلطة بارض متابعتها، والتحقق من قيام الو د  مبستوياهتا اإلدارية 

 2املختلفة بتنفي  أهدافها بأ سن وسائل األداء اليت تكفل كفاية اقتصادية".
جتاه وإن ركز على اإلرراءات بصفتها روهر العملية الرقابية إ  أنه يتداخل مع ا جتاه ه ا ا 

 مكمل له.   ءاألول ويشرتك معه يف نفس اهلدف بل هو رز 
: ينصب اهتمام أصحاب ه ا ا جتاه على األرهز  املكلفة بتحقيق مجلة من الوظائف  االتجاه الثالث

ا حنراف  و ن الرقابة بأ ا: "رهاز يقصد به الكشف عن اخلطأكاملرارعة والفحص والتدقيق، ويعرفو 
 3والتنفي  والتأكد من سالمة اإلرراء أو عدمه".

                                  
، 23.ص  1922/ 1929دفعة رامعة األما عبد القادر، قسنطينة،  ر يد  بن بلقاسم، الرقابة على األموال العامة، م كر  مارستا،  1

28. 
 .29ر يد  بن بلقاسم، مررع سابق، ص  2
 .22ر يد  بن بلقاسم، نفس املررع، ص  3
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 المطلب الثاني: أهداف الرقابة
تعترب الرقابة على مالية الدولة من الوسائل الفعالة للمحافظة على املال العام وحتقيق األهداف 

ونظرا ألمهية اجلهاز الرقايب فقد  اولنا أن  ة أو اإليرادات العامة،املسطر  سواء ما تعلق بالنفقات العام
 إداريا. اقتصاديا و ا ونتطرق إىل األهداف اليت يرمي إليها على خمتلف النوا ي مالي

 أوال: الهدف المالي للرقابة
اخلطة إن اهلدف املايل للرقابة هو احملافظة على املال العام من الضياع وضمان  سن ساه وفق 

املشرع العديد من القواعد القانونية والتنظيمية لضمان تقيد  عاملعد  مسبقا، ولتحقيق ه ا اهلدف وض
القائمني على تنفي  امليزانية مبا ورد يف إراز  امليزانية من رهة، والبحث عن مواضع اخللل اليت ت دي إىل 

زانية من طرف األعوان املكلفني من رهة املساس باألموال العمومية واألخطاء املرتكبة عند تنفي  املي
أخرى، ففي  الة ورود جتاوزات يتم إ الة مرتكبها على اهليئة املختصة  ختاذ اإلرراءات وتوقيع 

 1العقوبات.
 ثانيا: الهدف اإلداري للرقابة

النا ية اإلدارية حلماية  ق املواطن وصون كرامته وذلك من خالل حماربة  نهتدف الرقابة م
راطية والتباط  اإلداري وأي عمل من  أنه املساس مبصاحله ه ا من رهة، ومن رهة أخرى فإن الباوق

الرقابة تعمل على مراقبة استخدام الوسائل البشرية واملادية من طرف األرهز  اإلدارية وا قتصادية 
مية كما أن للدولة على أ سن وره، وحماربة التقصا واملماطلة واإلمهال على مستوى اإلدارات العمو 

ه ا النوع من الرقابة يسمح بالتعرف على مواطن اخللل والنقص وب لك تعمل على إعطاء احللول 
 2وا قرتا ات ملعاجلة الوضع وحتسينه لألفضل.

 

                                  
، قسم علوم 1995مارس   96و  94امل متر العلمي الدويل  ول األداء املتميز للمنظمات و احلكومات يومي صرامة عبد الو يد،   1

 .231التسيا، كلية احلقوق و العلوم ا قتصادية، رامعة ورقلة،ص 
 .231ص املررع السابق، صرامة عبد الو يد،  2
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 ثالثا: الهدف االقتصادي للرقابة
السلطة يف ه ا اجملال يعمل الربملان واهليئات التابعة للوزارات املكلفة باملالية باإلضافة إىل 

الوصية على تكثيف الرقابة على الربامج التنموية وا قتصادية وا رتماعية اليت ختص الدولة باية تطوير 
ا قتصاد وحتسني الظروف ا رتماعية، وأرهز  الرقابة بإمكا ا مراقبة وضمان مدى مطابقة التنب ات 

  1املالية مع األهداف املررو  واملسطر  يف الربامج التنموية.
 المطلب الثالث: مبادئ الرقابة المالية

 ختضع الرقابة املالية جملموعة من املبادئ تتمثل يف اآليت:
 أوال: االستقامة والموضوعية

مبعىن يتحلى القائمون بالرقابة بالنزاهة واجلد واإلخالص يف أداء مهامهم وفق ما تنص عليه 
 القوانني والتنظيمات.

 ثانيا: االستقاللية
أن تكون هيئات الرقابة ت دي عملها يف ظروف ريد  بعيدا عن أي من الضروري 

ضاوطات من مستويات إدارية خمتلفة من  أ ا أن ت ثر على الرقابة سياسيا أو أ ا قد حتول 
ولضمان ا رتام ه ا املبدأ  بد أن يكون الراتب ال ي يتقاضاه  ،دون حتقيق الرقابة ألهدافها
افيا هلم يانيهم عن استعمال أساليب الاش أو ا ختالس من املوظفون القائمون بالرقابة ك

 2األموال العامة. 
 ثالثا: القدرة والكفاءة

أن يكون املكلف بالرقابة ملما بتدقيق الو دات احلكومية وعلى معرفة خبصوصية       
ابة املهنية يف جمال الرقالو د ، ه ا باإلضافة إىل التدريب والتأهيل لإلطالع على التطورات 

                                  
 .231نفس املررع، ص  صرامة عبد الو يد،  1
 . 12، ص 1921بن داود إبراهيم، الرقابة املالية على النفقات العمومية، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، سنة  2
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املالية، لدى جيب اختيار أعضاء فنيني ذو خرب  طويلة لشال الوظائف العليا ومن خرري 
 .1اجلامعات واملعاهد متخصصني يف احملاسبة وا قتصاد

 رابعا: الكتمان
حلساسية جمال املالية العامة للدولة وجمال الرقابة فإنه من املبادئ املهمة يف ه ا  نظرا

 2اجملال الكتمان مبعىن احملافظة على سرية املعلومات اليت حتصل عليها من خالل ممارسة املهام
 خامسا: الحذر المهني

م التدقيق ي  مها يث تتطلب عملية الرقابة احل ر وعدم التسرع خصوصا عند تنف       
وإعداد التقارير، وتسخا كل امكانياته للحصول على اكرب قدر من ا دلة والرباهني اليت تدين 

   3 جيوز له ان يتهم غاه بالفساد املايل دون ورود دليل قاطع. ذمرتكيب املخالفات، إ
 المطلب الرابع: انواع الرقابة

الزاوية اليت ينظر منها و ميكن إمجاهلا إىل رقابة من ختتلف أنواع الرقابة املالية حبسب          
 يث الوقت و رقابة من  يث املوضوع و رقابة من  يث اجلهة اليت متارس الرقابة و أخاا 
رقابة من  يث سلطات اجلهة اليت متارس الرقابة، و سنتناول تفصيل ذلك من خالل الفروع 

 التالية:
 
 
 

                                  
 العراق، دون طبعة،الرقابة املالية على تنفي  املوازنة العامة، منشورات الدائر  ا عالمية يف جملس النواب،  ساوان عدنان ميزرا الزهاوي،1

 .61ص ،1994سنة
 .12ص ررع سابق،م د.بن داود ابراهيم ، 2
 .61ص  ،السابق املررع  ساوان عدنان الزهاوي، 3
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 األول: الرقابة من حيث الوقت فرعال
 و رقابة   قة. تزامنةو تنقسم إىل رقابة سابقة على تنفي  امليزانية و رقابة م    

 أوال: رقابة سابقة
ناصر التوريه يف العمل اإلداري إذا ما وظف و يعد ه ا النوع من الرقابة أ د ع       

، فهي رقابة وقائية و هي من األخطاء وا حنرافات ي من  أنه  الوقاية التوظيف احلسن ال
تستهدف التحقق من مشروعية التصرف املايل قبل تنفي ه. و ه ا من رانب النفقات أما من 

 1رانب اإليرادات فهي تتم باملوافقة املسبقة على اإليرادات و توزيعها على بنود املصروفات.
 ثانيا: رقابة مرافقة.

تتمثل ه ه الرقابة يف خمتلف عمليات املتابعة اليت تقوم هبا اجلهات املختصة يف الدولة         
 .2موازنة الدولةيرادات أو نفقات إق األمر بعلى مجيع أعمال السلطة التنفي ية سواء تعل

و الشيء اإلجيايب يف ه ه الرقابة أ ا مستمر   يث تتابع مر لة تنفي  األعمال من        
 البداية عرب خمتلف املرا ل.

 ثالثا: رقابة الحقة.
       تتجلى يف مرارعة و فحص الدفاتر احلسابية و مستندات التحصيل و الصرف  "       

     3 " .و كافة النشاطات ا قتصادية يف اهليئات و امل سسات العامة ي ــــــــو احلساب اخلتام
ميكننا القول أن الرقابة الال قة تتمثل يف مرارعة احلسابات و املستندات لكافة  و هب ا        

العمليات املالية قصد التأكد من سالمتها و أ ا قد أجنزت وفقا للنصوص القانونية و التنظيمية 
 الساري العمل هبا، و هب ا ميكنها الكشف عن األخطاء و املخالفات املرتكبة.

                                  
 . 61 ، صمررع سابقن عدنان ميزرا الزهاوي، ساوا 1
 .49 ساوان عدنان ميزرا الزهاوي، نفس املررع ، ص 2
 .49، ص  السابق املررع عدنان ميزرا الزهاوي،ساوان  3
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 ابة الو دات احلكومية بنفسها أو إدار  تابعة لوزار  املالية. و قد تتوىل ه ه الرق

 الرقابة من حيث الموضوع: الفرع الثاني
 ميكن تقسيمها إىل أربعة أنواع على النحو التايل:

 أوال: رقابة المشروعية.
 ةاملتعلق  املاليةالعمليات مطابقة  التأكد من مدى  النوع من الرقابة يهدف من ه ا       

 1.الواسعقانون مبفهومه لل بتنفيد امليزانية 
 ثانيا: الرقابة المحاسبية

 لدفاتر احلسابية و مستندات الصرفمرارعة اساسا على تدقيق  و أه الرقابة  ترتكز ه    
و اهلدف من ه ه الرقابة هو ب ل اجلهد  رراءات املتبعة،كد من صحة اإلأوالتحصيل، والت

 2الاش و التزوير و املخالفات املالية.كتشاف األخطاء و الالزم إل 
 ثالثا: الرقابة االقتصادية

    يهدف ه ا النوع من الرقابة إىل مرارعة نشاط السلطات العامة من  يث املشروعية       
  و الربامج اليت تقوم بتنفي ها للوقوف على ما مت تنفي ه من األعمال املسطر  و تكلفة إجنازها 

كفائة السلطات املشرفة على التنفي  و  سن سا العمل يف املواعيد   و كدى التأكد من مدى
 املقرر .

 رابعا: الرقابة على البرامج
األهداف احملدد  مسبقا من بة مبدى حتقيق اخلطط و الربامج و يهتم ه ا النوع من الرقا    

 طرف الدولة.

                                  
 .49زرا الزهاوي، نفس املررع ، ص ساوان عدنان مي  1
 .41ص  ،نفس املررععدنان ميزرا الزهاوي، ، ساوان  2
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 من حيث الجهة التي تمارس الرقابةالفرع الثالث: الرقابة 

و هنا سنتطرق إىل ثالثة أنواع من الرقابة يف ه ا اجملال و هي الرقابة اخلاررية و الرقابة     
 الداخلية و الرقابة ال اتية أو ا دارية و هي كاآليت:

 أوال: الرقابة الخارجية
مراقبة عمل السلطة التنفي ية  ،تعترب الرقابة اخلاررية أدا  ميكن من خالهلا جلها  مستقلة

خبصوص تنفي  امليزانية العامة، و ميكن تعريفها أيضا على أ ا:" نشاط تقييمي مستقل عن 
           و البيانات احملاسبية   ،يهدف إىل التأكد من صحة العمليات املالية ،السلطة التنفي ية

        احلكومية يف اجناز أهدافها و براجمها و التحقق من كفاء  و فعالية أداء األرهز   ،و مشروعيتها
 1و مشاريعها".

 داخليةثانيا: الرقابة ال
و هي رقابة تبا رها السلطة التنفي ية على أرهزهتا، مبعىن تلك الرقابة اليت تبا رها       

احلكومة على نفسها بارض التأكد من أن مجيع األعمال املناط هبا تسا وفق املنهج احملدد هلا 
 و ا رتماعية و ا قتصادية اليت رمستها السلطة التنفي ية لنفسها  ضمن األهداف السياسية و

 و اليت أرازهتا السلطة التشريعية.
إما عن طريق الرقابة الرئاسية اليت يبا رها وزير املالية  ،و ه ه الرقابة متارس بطريقتني       
املركزية على السلطات عن السلطة التنفي ية، وإما عن طريق الرقابة الوصائية اليت متارسها  ةنياب

  و اجلماعات احمللية. امل سسات ا دارية
 

                                  
 1929الرقابة ا دارية و املالية على ا رهز  احلكومية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة الثانية، سنة  محدي سليمان القبيالت،  1

 .238ص 
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 ثالثا: الرقابة الذاتية
و تسمى ك لك بالرقابة التلقائية، و هي متارس داخل اجلهة املنف   ذاهتا باعتبارها        

عمل يسا وفقا ملا مت ه ا بارض التأكد دائما كااها من الرقابة بأن ال و، املس ولة عن التنفي 
ل و أسباب الفشل و مقومات النجاح، و هي و برجمته و الكشف عن مواقع اخلل ،التخطيط له

أو من خالل وزار  املالية اليت تقوم هبا  ،سلسلية يقوم هبا الرئيس اإلداري على مرؤوسيهرقابة ت
 1و ه ا طبقا للقوانني و التعليمات املالية. ،قسام املالية يف الوزاراتهيئات التفتيش و األ

 
 ةسلطات الجهة التي تمارس الرقاب الفرع الرابع: الرقابة من حيث

 و هي بدورها تنقسم إىل ثالثة أنواع:
 أوال: الرقابة اإلدارية

فهي رقابة هرمية سلمية تكون من الرئيس  ،تتوىل ه ه الرقابة أرهز  احلكومة على نفسها      
 2تنفي  امليزانية العامة وفقا للقواعد املالية املقرر  يف امليزانية. تنصب على مراقبة ،إىل املرؤوس

 ثانيا: الرقابة القضائية
تناط هبا مهمة الرقابة على تنفي   )جملس الدولة( أرهز  مستقلة تعمل الدولة على إنشاء      
و محايتها  ،و تسيا األموال العمومية باية احلفاظ على التسيا احلسن لألموال العامة ،امليزانية

      ملخالفني و توقيع عة او التبديد، و يتحقق ذلك من خالل متاب من ا ختالسات
     هبا  ميعرض فيها نتائج الرقابة  اليت قا ،تقدمي تقارير سنوية لرئيس الدولة  او ك ،اجلزاءات

 3التوصيات.و 

                                  
 .45مررع سابق،ص  ساوان عدنان ميزرا الزهاوي، 1
 .231املررع السابق،  ص  ،صرامة عبد الو يد 2
 .231،  ص نفس املررع ، صرامة عبد الو يد3
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متارس ه ه الرقابة على أعمال اإلدار  بواسطة  احملاكم اإلدارية اليت تستهدف رقابة       
و محاية األفراد من خماطر تعسف ا دار  من خالل إمكانية إلااء  ،مشروعية القرارات ا دارية
 1القرار أو التعويض عنه.
 ثالثا: الرقابة البرلمانية

و هي الرقابة اليت متارسها السلطة التشريعية على عمليات حتصيل اإليرادات و صرف        
و وفقا  ،وانني و التنظيماتوفقا للق ،خمتلف املرا ل قبل و بعد انتهاء السنة املاليةالنفقات عرب 

 2.املصادقة عليه من طرفها ملا مت

                                  
 .49ساوان عدنان ميزرا الزهاوي،مررع سابق،ص 1
 .44نفس املررع،صساوان هدنان ميزرا الزهاوي،  2
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 على ميزانية الدولةاإلدارية  الفصل األول: الرقابة الداخلية 

للتحقق من مدى تنفي  امليزانية وفق ما  ،على ميزانية الدولة تتوىل وزار  املالية الرقابة اإلدارية       
وفق القوانني والتنظيمات املعمول هبا،  يث متارس هيئات اإلدار  العامة الرقابة  و ،هو مسطر له

والرقابة الوصائية ورقابة اجملالس  ،على بعضها البعض كاملراقبني املاليني ورقابة احملاسب العمومي
سبق ان تطرقنا اىل تعريف الرقابة اإلدارية على ميزانية الدولة يف و ة للبلدية والو ية، املنتخبة بالنسب

لرقابة الداخلية على امليزانية يف ه ا بدءا با هلا  نتعرضأن هناك أنواع للرقابة  إ  ،الفصل التمهيدي
و )املبحث  )املبحث األول( بعنوان رقابة املراقب املايل و احملاسب العموميالفصل من خالل 

 : الثاين( رقابة جملس احملاسبة و رقابة الربملان
 لمراقب المالي و المحاسب العموميالمبحث األول: رقابة ا

فتقوم بتصحيح  ،تقوم الرقابة اإلدارية الداخلية أساسا على مراقبة اإلدار  نفسها بنفسها      
والااية من ذلك هو احملافظة على املصاحل العامة، بأن ت دي اهليئات أدوارها  ،األخطاء والنقائص

 املكلفة هبا وفق القوانني والتشريعات السارية املفعول.
 المطلب األول: رقابة المراقب المالي

وذلك مبراقبة عملية الصرف  يث   يتم صرف  ،تعمل ه ه الرقابة على ضبط املال العام      
ارسها كل من احملاسب ميوتشمل الرقابة اليت  ،إذا كان مطابقا لقواعد املالية املعمول هبا أي مبلغ إ 

 . املفتشية العامة للماليةرقابة مندوب احلسابات ورقابة  و ،العمومي واملراقب املايل
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 .أوال: تعريف المراقب المالي
         خص يتم تعيينه مبقتضى قرار وزاري ميضيه الوزير املكلف  ملراقب املايل هوا       
أو على مستوى الو ية إذا تعلق  ،و يكون مقره الوزار  املعني هبا على املستوى املركزي ،بامليزانية
 1.يعينون بنفس الكيفية ) الطريقة (دون ويساعده يف ذلك مساع ،لالمركزيةاألمر با

 للمراقب الماليثانيا : النظام القانوني 
املتعلق باحملاسبة العمومية على وظيفة  12 – 69من القانون  99 – 56 – 54تنص املواد 

 2املراقب املايل  يث أوكلت له الرقابة املسبقة لعملية النفقات دون اإليرادات.
 ثالثا: مجال ممارسة رقابة المراقب المالي

فإن املراقب املايل يبسط رقابة  3183/  96 من املرسوم التنفي ي 91وفق ما راء يف نص املاد  
 على عد  هيئات تتمثل فيما يلي:

 ا ميزانية كل الوزارات وك ا ميزانية هب و نعينالتابعة للدولة: اتميزانية امل سسات واإلدار  (2
 اهليئات واإلدارات التابعة للدولة.

فإن امليزانيات  211/  48من قانون  88امليزانية امللحقة: وفق ما راء يف نص املاد   (1
للربيد واملواصالت اليت  لحقةامللحقة خاضعة للرقابة القبلية للمراقب املايل مثل امليزانية امل

 . 2693استحدثت سنة 

                                  
 . 216، ص ، مررع سابقمبن داود إبراهي –  1
 -)تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات املستعملة ما يلي :التحقق على صحة توظيف النفقات بالنظر اىل التشريع املعمول به. 85املاد   2

إثبات صحة النفقات بوضع تأ ا  على الوثيقة اخلاصة بالنفقات و تعليل رفض التأ ا  عند ا قتضاء  -التحقق مسبقا من توفر ا عتمادات
تقدمي نصائح لآلمر بالصرف يف اجملال املايل إعالم الوزير املكلف  -احملدد  عن طريق التنظيم واليت تراعي طبيعة الوثيقة. وذلك ضمن اآلرال

) عالو  على املهام املنصوص عليها 85باملالية  هريا بصحة توظيف النفقات وبالوضعية العامة لالعتمادات املفتو ة والنفقات املوظفة(. املاد  
) يعني األعوان املكلفون مبمارسة وظيفة  06، ميكن حتديد جمال تدخل مراقبة النفقات املستعملة عن طريق التنظيم.(،  املاد  54 يف املاد 

 مراقبة النفقات املستعملة من قبل الوزير املكلف باملالية(.
املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات  1996رب نوفم 99املوافق ل  2839ذي القعد  عام  14امل رخ يف  318/  96املرسوم التنفي ي –   3

 .41عدد  اليت يلتزم هبا اجلريد  الرمسية
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من القانون  84النفقات امللتزم هبا واملتعلقة باحلسابات اخلاصة باخلزينة : لقد نصت املاد    (3
  2قب املايل واليت تشمل ما يلي:على احلسابات اليت ختضع لرقابة املرا 21/  48

 .احلسابات التجارية 
  سابات التخصيص اخلاص. -
  سابات التسبيقات. -
  سابات التسوية مع احلكومات األرنبية. -
  سابات القروض. -
 نفقات ميزانية الو ية  (8
واملهين وذات الطابع الطابع اإلداري والعلمي والثقايف نفقات امل سسات العمومية ذات  (5

املعدل واملتمم للمرسوم  318/  96واملال ظ أنه بصدور املرسوم التنفي ي رقم   .املماثل
فقد أصبحت ميزانية البلديات هي ك لك مشمولة هب ه  828/   61التنفي ي رقم 

بة املسبقة وه ا وفقا ملا نصت عليه املاد  الثانية منه ، على أن مت توسيع ه ه الرقا ،الرقابة
فقا لرزنامة حتدد من طرف كل من وزير الداخلية واجلماعات ، و على البلديات تدرجييا
 احمللية ووزير املالية .

ومن املال ظ من خالل سرد امليزانيات والنفقات اليت ختضع للرقابة املسبقة للمراقب       
جند أنه م ن كر ميزانية اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة، و باستقراء النظام  ،املايل

لس الشعيب الوطين ،   جند ما يدل على ورود ه ا النوع من الرقابة على الداخلي جمل
من نظامه الداخلي على خضوع  61.وال ي تنص املاد 3خبالف جملس األمة  ،هتميزاني
 ه لرقابة سابقة للمراقب املايل.تميزاني

                                                                                                 
 ، السالف ال كر.48/21من القانون رقم   88املاد   –  1
 .،السالف ال كر48/21القانون  من  84املاد    2
 .89 عدداجلريد  الرمسية،  ، 2666أكتوبر  19النظام الداخلي جمللس األمة، امل رخ يف  – 3
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تزاما واملتضمنة ال ،كما يتدخل يف مشاريع مبينة أدناه لكل من امل سسات امل كور  أعاله
 .1بالنفقات لتأ ا   املراقب املايل قبل التوقيع عليها 

مشاريع قرارات التعيني والرتسيم والقرارات اليت ختص احليا  املهنية ومستوى مرتبات  -
 .دمني باستثناء الرتقية يف الدررةاملستخ

 مشاريع اجلداول ا مسية اليت تعد عند قفل كل سنة مالية. -
األولية اليت تعد عند فتح ا عتمادات وك ا اجلداول مشاريع اجلداول األصلية  -

 .2األصلية املعدلة خالل السنة املالية
والكشوف أو مشاريع العقود  ،كل التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتور  الشكلية -

تضمن ي، كل مشروع مقرر حملدد يف قانون الصفقات العموميةما م يتعدى املبلغ ا
 ،التزام يتعلق بتسديد املصاريف والتكاليف امللحقة كل،خمصصات ميزانية املالية

وك ا تفويض  ،ةت واملثبتة بفاتورات  ائيوك ا النفقات اليت تصرف عن طريق الوكا 
 .وتعديل ا عتماد

 الخاضعة لرقابة المراقب المالي  رابعا : العناصر
أنه يتعني على املراقب املايل قبل  318/  96من املرسوم التنفي ي  91لقد بينت املاد  

 828 – 61التأ ا على ا لتزامات ومشاريع القرارات احملدد  مبورب املرسوم التنفي ي رقم 
 54منه ، وطبقا أل كام املاد   91املاد   318 – 96املعدل واملتمم باملرسوم التنفي ي رقم 

 مراقبة العناصر التالية: املتعلق باحملاسبة العمومية  12 – 69انون رقم من الق
التأكد من أن الشخص امللتزم بالنفقة حيمل صفة اآلمر  : الصفة القانونية لآلمر بالصرف – (2

مبعىن أن يكون الشخص امل هل قانونا للقيام بتنفي  عمليات ا لتزام بالنفقة والتصفية  ،بالصرف
 .3من قانون احملاسبة العمومية 13وه ا وفقا للتعريف الوارد يف نص املاد   ، و األمر بالدفع

 .يف مشروع الصفقة ينةمطابقة مبلغ ا لتزام للعناصر املب (1
                                  

 .232د. بن داود إبراهيم ،مررع سابق، ص  –  1
 ، السالف ال كر.318/  96املرسوم التنفيدي رقم  من  95املاد   –   2
 ، السالف ال كر.48/21من القانون رقم  13انظر املاد   – 3
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: مبعىن أن تكون النفقة املراد صرفها قد ورهت الورهة الصحيحة املخصصة ختصيص النفقة (3
 ة ب اهتا دون سواها.مبعىن أن يكون ا عتماد املفتوح ياطي نفقة معين ،هلا

 توفر ترخيص الربنامج أو اإلعتمادات املالية. (8
 التأكد من ورود التأ ا  املمنو ة من طرف جلنة الصفقات العمومية. (5

بعد التأ ا  على مشروع  لإل ار  فإن املراقب املايل إذا   ظ ورود نقائص و      
بتبليغ كل من الوزير املكلف بامليزانية ورئيس جلنة الصفقات العمومية املختصة  يقومالصفقة،

 مر بالصرف املعين عن طريق إ عار.واآل
يقوم  ،وبعد قيام املراقب املايل بالفحص والتدقيق يف توفر وصحة العناصر السالفة ال كر       

يف ظرف عشر  أيام اعتبارا من تاريخ  ،بالتأ ا على السجل أو الوثيقة املثبتة لاللتزام بالنفقة
يف  ااستالم مصاحل املراقبة املالية  ستمار  ا لتزام ، وميكن متديد ه ا األرل إىل عشني يوم

، أو يقوم برفض التأ ا  يف احلالة العكسية مع التعليل يف مد    تفوق تعقد امللفات الة 
 . 1العشرين يوما

ديسمرب من نفس السنة اليت مت  19ا لتزام بنفقات يكون يوم وعموما فإن تاريخ اختتام       
 فيها .

 : تقدير رقابة المراقب المالي.خامسا
ورقابته يف  ،سبق و أن ذكرنا أن املراقب املايل مكلف برقابة النفقات دون اإلرادات      

يت تفحص دون أن تتعداه إىل رقابة املالئمة ال ،الاالب تقتصر على اجلانب الشكلي للنفقة
 العمليات املالية من بدايتها إىل انتهائها .

فاملراقب املايل ميارس رقابة قبلية وقائية تعمل على مراقبة مدى تطابق العمليات الوارد        
  فاق ررت وفق ما نوأن عملية ا  ،على النفقات مع القوانني والتنظيمات الساري العمل هبا

 هو خمصص هلا. 

                                  
 .233بن داود إبراهيم ، مررع سابق، ص  – 1
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فاملال ظ أن رقابة املراقب املايل ليست كافية بالقدر املطلوب لضمان  سن سا وعليه       
على عكس  ،أل ا رقابة غا مستمر  عرب مرا ل ا نفاق ،فاق واحلد من التجاوزاتنعملية ا 

 .1مراقبة احملاسب العمومي
 : رقابة المحاسب االعموميالمطلب الثاني

جمموعة من التحقيقات والفحوصات اليت يقوم هبا أثناء تتضح  رقابة احملاسب العمومي يف      
وذلك من أرل التأكد من  رعيتها، هل ا تعترب ه ه  ،) دفع مبلغ الصفقة ( تنفي ه للنفقــــــــــة

 الرقابة مرافقة لتنفي  النفقة العمومية، كما تعترب مكملة لرقابة املراقب املايل .
 

 أوال : التعريف بالمحاسب العمومي.
: " يعد حماسبا عموميا 48/21رقم  من قانون املالية 33 سب ما نصت عليه املاد        

 : قانونا للقيام بالعمليات التاليةيف مفهوم ه ه األ كام كل  خص يعني 
 حتصيل اإليرادات ودفع النفقات. 
 .ضمان  راسة األموال أو السندات أو القيم أو املواد املكلف هبا 
 األموال والسندات والقيم واملمتلكات والعائدات واملواد. تداول 
 .2 ركة  سابات املورودات 
ومن هنا ميكننا القول أن احملاسب العمومي هو  خص يعني من طرف الوزير املكلف      

 تنفي  امليزانية. على باملالية وال ي يقوم فضال عن العمليات املشار إليها أعاله بعملية الرقابة
 مجاالت الرقابية للمحاسب العموميال: ثانيا
بعد تأ ا املراقب املايل على النفقات تلي ه ه املر لة رقابة احملاسب العمومي، و سب      

احملاسب العمومي تتمثل فيما  فإن جما ت رقابة 69/12من قانون  39ما راء يف نص املاد  
 :يلي

                                  
 .234، ص نفس املررعد.بن داود إبراهيم،   – 1
  ، السالف ال كر.69/12من القانون رقم  33املاد   2
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بالدفع للقوانني والتنظيمات اجلاري يراعي احملاسب العمومي مدى مطابقة عملية األمر  (2
 هبا العمل.

، ل ا كان من الالزم أن يرسل كل آمر مر بالصرف أو املفوض لهالتأكد من صفة اآل (1
ن إمضائه للمحاسب العمومي  ىت يتسىن له مطابقتها مع مبالصرف قرار تعيينه وعينه 

 اإلمضاء املورود على األمر بالدفع.
رعية عمليات تصفية النفقات واليت هي من املرا ل كما يراقب احملاسب العمومي   (3

اخلدمة أي أن اإلدار     ءاإلدارية اليت خيتص هبا اآلمر بالصرف، وك ا التأكد من أدا
 تقوم بالدفع إ  بعد ما يتم اجناز العمل املتفق عليه مع الدائن القائم باألعمال.

، أي أن العملية قد متت كما يعمل احملاسب العمومي على مراقبة توفر ا عتمادات (8
 .يصات املمنو ة يف إطار امليزانيةوفق الرتخ

 يراقب آرال الديون احملدد  قانونا. (5
ع إ  بعد  ل عن الدفضة و إ  امتنع احملاسب العمومي أ  تكون الديون حمل معار  (9

 .املنازعات املعروضة
 .الطابع ا برائي للدفع (1
ص عليها يف القوانني واألنظمة املعمول هبا  التأكد من تأ اات عملية املراقبة املنصو  (4

 .اقب املايل وتأ ا  جلنة الصفقاتكتأ ا  املر 
  1الصحة القانونية للمكسب ا برائي.  (6

السنة  فلالتسيا بعد ق ساب  " و إضافة إىل ما سبق يلتزم احملاسب العمومي بإعداد       
وال ي يتضمن مقدار ا عتمادات املسجلة قي امليزانية ومقدار املبالغ  ،ديسمرب 32املالية يف 

رسل  تإىل جملس احملاسبة و نسخة أخرى  .2مث يرسله إىل وزير املالية السلطة الوصية "  ،املنفقة
يف  ني يتم متديد  ،روان من السنة املوالية للميزانية املقفلة 39إىل أمانته يف أرل أقصاه 

                                  
 ، السالف ال كر.69/12من القانون رقم  39املاد      1
 .283د.بن داود ابراهيم، مررع سابق، ص     2
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والعون ، العون املركزي يف اخلزينة اتح من سبتمرب فيما خيص  سابات تسياألرل إىل الفا
 .1اجلامع يف وزار  الربيد واملواصالت

 ثالثا : مسؤولية المحاسب العمومي
املالية ، للمحاسبني العموميني على مجيع العمليات املوكولة  تقوم املس ولية الشخصية و      

إما بالتقاعد  ،نتهاء  مهامهم فيهال ي يديرونه إىل غاية  ا إليهم ، من تاريخ تنصيبه يف القسم
ويف احلالة األخا    ميكن مساءلة احملاسب العمومي عن أخطاء  .أو انتقال إىل قسم آخر

     إ  يف العمليات اليت يتكفل هبا بعد التحقيق دون حتفظ  ،تال ت كان سببها أسالفهخوا
 .2املصلحة عند تسليمأو اعرتاض منه 

وه ه املس ولية   مينك حتريكها إ  من طرف وزير املالية أو جملس احملاسبة ، غا أنه يف       
إ  أن القانون وحمافظة منه على ضمان  ،بعض احلا ت ورغم ثبوت خمالفة لعملية الصرف

ول لآلمر بالصرف وسيلة متكنه من مترير األمر خ ، سن سا املرافق العامة بانتظام وضطراد
وه ا يف إطار ما يعرف بالتسخا املكتوب وه ا ما  ،الصرف رغم  رفض احملاسب العموميب

من قانون احملاسبة العمومية بقوهلا : " إذا رفض احملاسب العمومي  81راء يف نص املاد  
ميكن لآلمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا وحتت مس وليته أن يصرف النظر عن  ، القيام بالدفع

 .3" رفضه ا ال
يف ومن ه ا يتضح أن امتثال احملاسب العمومي ألمر التسخا طبقا ملا هو منصوص عليه       

أمر التسخا  ومع ه ا يبقى للمحاسب العمومي سلطة رفض،  القانون يعفيه من أي مس ولية
 .مع تربير ه ا الرفض

 

                                  
احملدد انتقاليا لأل كام املتعلقة بتقدمي احلسابات إىل  جملس  2669رانفي  11امل رخ يف  69/59من املرسوم التنفي ي  93و 91املاد   1

 .  99اجلريد  الرمسية عدد  احملاسبة،
 ، السالف ال كر.69/12من القانون  82املاد    2
 .السالف ال كر 69/12القانون رقم من  81املاد    3
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 سابات و المفتشية العامة للماليةالمبحث الثاني : رقابة محافظ الح

 ال ي نتطرق له يف )املطلب األول( من بني انواع الرقابة جند أيضا رقابة حمافظ احلسابات       
و هي   تقل أمهية عن غاها كو ا ختتص  ،يف )املطلب الثاين(و املفتشية العامة للمالية 

 مبجا ت معينة تبسط من خالهلا رقابتها.
 المطلب األول: رقابة محافظ الحسابات

د فرض املشرع على معظم امل سسات ا قتصادية مراقبة قانونية ، مكلفة أساسا لق       
  يف تقارير ن املعلومات املورودموالتحقق  ،بالتصديق على صحة ودقة احلسابات السنوية

 2645وه ا  سب ما راء يف قانون  املالية لسنة  ،يف تسيا امل سسةالتسيا دون التدخل 
: " يتم تعيني مندويب احلسابات لدى  296ال ي أصلح إىل  د ما ه ه املهنة بنصه يف املاد  

امل سسات التابعة للقطاع العام لدى الشركات اليت متلك فيها الدولة أو هيئة عمومية  صة من 
 .1أمواهلا ...."

 ات أوال : تعريف محافظ الحساب
: " يعد  بأنه تعريف حمافظ احلسابات 62/94من القانون   11راء يف  نص املاد         

كل  خص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت   ،حمافظ احلسابات يف مفهوم ه ا القانون
واهليئات املعنية برقابة حمافظ  ،مس وليته مهنة الشهاد  بصحة وانتظام  سابات الشركات

  2" .احلسابات
 ثانيا : مجاالت تدخل محافظ الحسابات الرقابية

يكلف حمافظ احلسابات مبمارسة الرقابة على  سابات الشركات واهليئات املكلف هبا        
 واليت سنتطرق إليها فيما يلي : 
                                  

 . 2645من قانون املالية لسنة  296املاد   –  1
 املتعلق بوظيفة خبا حماسب و حمافظ احلسابات. 2662افريل سنة  11امل رخ يف  62/94من القانون  11املاد  -  2
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 .امل سسات العمومية ا قتصادية (2
 .الشركات التجارية (1
 .امل سسات املالية (3

 :قبة ما يليعلى حمافظ احلسابات متابعة ومرا ويتعني
 .يف احملاسبة العامة هل ه امل سسةالتأكد من صحة اإل صاءات واحلسابات الوارد   -
 .واحلسابات اخلاصة هب ه امل سسات متابعة عمليات تنفي  امليزانيات -
ا ر على اهليئة مراقبة العمليات اليت ميكن أن يكون هلا تأثا مبا ر أو غا مب -

 .خلاضعة لرقابتهما

حملافظ احلسابات كل الصال يات والوسائل للبحث والتحري على  حويف ه ا اإلطار مين       
، وهو ك لك يقدم آراء تكون ملزمة للهيئات ر و  يلتزم جتاههم بالسر املهينالوثائق والدفات
 .1اخلاضعة لرقابته

 : رقابة المفتشية العامة للماليةالمطلب الثاني
وكما تسمى أيضا الرقابة الال قة على تنفي  امليزانية تعمل  ،قابة املفتشية العامة للماليةر       

القوانني والتنظيمات ووفق  اه ه األخا  على مراقبة مدى تنفي  امليزانية وفق ما هو مسطر هل
رى على أساس الواقع وليس ، مما يعين أن املال ظات من رانب اهليئة املختصة تاملعمول هبا

، وهي ب لك متارس رقابة صال ية من خالل  كشف مواقع اخللل وتقدر اقرتا ات التقدير
لإلصالح يف املستقبل وهل ا عمدت الدولة اجلزائرية إىل استحداث أرهز  تتكفل بالرقابة تتمثل 

ربيع الثاين  28امل رخ يف  49/53مت إنشائها مبقتضى املرسوم رقم  يف املفتشية العامة للمالية
، كجهاز خاضع لسلطة وزير املالية يتوىل رقابة كل 26492مارس  92املوافق ل   2899عام 

 61/14اهليئات وامل سسات العمومية التابعة للدولة وال ي ألاى مبورب املرسوم التنفي ي رقم 

                                  
 . 286بن داود ابراهيم ، مررع سابق ، ص  - 1
 . 29ة للمالية ، اجلريد  الرمسية عدد املتضمن إ داث املفتشية العام 2649مارس  92امل رخ يف  49/53املرسوم  -  2
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، وال ي ألاى ختصاصات املفتشية العامة للماليةال ي  دد ا 2661فيفري  11امل رخ يف 
احملدد لصال يات  99/96/1994امل رخ يف  94/111سوم التنفي ي رقم بدوره مبورب املر 

املفتشية العامة للمالية  يث مت حتديد عمليات الرقابة يف برنامج سنوي يعرض على وزير املالية 
  خالل الشهرين األولني من كل سنة .

 الفرع االول : االختصاصات العامة للمفتشية العامة للمالية

قابة املفتشية العامة للمالية على التسيا املايل واحملاسيب ملصاحل الدولة متارس ر "        
 1واجلماعات اإلقليمية وك ا اهليئات و األرهز  وامل سسات اخلاضعة لقواعد احملاسبة العمومية
 98ولتفعيل الدور املوكل للمفتشية العامة للمالية منحت عد  اختصاصات نصت عليها املاد  

 وهي كما يلي:2 94/111نفي ي رقم من املرسوم الت

 تقييم اداءات أنظمة امليزانية. -
 املايل لنشاط  امل أو قطاعي أو لكيان اقتصادي. التقييم  -
 التدقيق أو اجناز الدراسات أو التحقيقات ذات الطابع ا قتصادي واملايل واحملاسيب. -
اإلمتيازية مهما  تقييم  روط تسا واستاالل املصاحل العمومية من طرف امل سسات  -

 كان نظامها.
كما ميكن أن تقوم املفتشية العامة للمالية بتقييم  روط تنفي  السياسات العمومية  -

 والنتائج املرتتبة عنها، ويف إطار ذلك تتوىل مايلي:
القيام بالدراسات والتحاليل املالية وا قتصادية من ارل تقدير فاعلية وفعالية إدار   -

 ة والوسائل العمومية األخرىوتسا املوارد املالي
 إرراء دراسات مقارنة وتطوير جملموعة من القطاعات أو مابني القطاعات  -

                                  
 . 59، اجلريد  الرمسية عدد  99/96/1994امل رخ يف  94/111من املرسوم التنفي ي رقم  23املاد   -  1
 ، السالف ال كر. 94/111املرسوم التنفي ي رقم  من 98املاد    2
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تقيــيم تطبيــق األ كــام التشــريعية والتنظيميــة واملتعلقــة بــالتنظيم اهليكلــي مــن نا يــة -
 تنسيقها وتكييفها مع األهداف احملدد .

احملدد ، والتعرف على نقائص حتديد مستوى ا جنازات مقارنة مع األهداف  -
 وعوائقه وحتليل أسباب ذلك

مت تكليف  ،ا إىل ذلك وبناءا على قرار وزاري مشرتك من وزير املالية ووزير العدلتاضاف       
وذلك  ،بالرقابة على عمليات الصرف و ركة رؤؤس األموال ،موظفي املفتشية العامة للمالية

 إىل اخلارج. و ركة رؤؤس األموال من و ،مبعاينة ررائم خمالفة التشريع والتنظيم اخلاص بالصرف

والبنك  ،التدقيق يف القروض الدولية اليت مينحها البنك الدويل لألعمال والتنمية -
ذلك لضمان استعمال اإلعتمادات املخصصة وفق الشروط  و ،لتنميةلاإلفريقي 

 احملدد  مسبقا.

 رع الثاني: إجراءات تدخل المفتشية العامة للمالية بعملها الرقابيالف

يزودون ببطاقة  ،تقوم املفتشية العامة للمالية يف العمل الرقايب بواسطة مفتشون حملفون       
    وهم يتبعون إرراءات مضبوطة جيب عليهم ا رتامها  ،وظيفية تثبت صفتهم وتربر مراقبتهم

 هي كما يلي:   و

 البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية  .1

وتبعا لطلبات أعضاء  ،سبق وأن أ رنا إىل انه يتم إعداد برنامج سنوي  سب األهداف احملدد 
،  يث يعرض على الوزير املكلف باملالية خالل مة أو اهليئات وامل سسات امل هلةاحلكو 

غا أنه وطبقا ملا  .ة للمفتشية  العامة للماليةحيدد عمليات الرقاب ،األوليني من السنةالشهرين  
) ميكن للمفتشية العامة للمالية  111-94من املرسوم التنفي ي رقم  231نصت عليه املاد  

                                  
 ، السالف ال كر.111-94من املرسوم التنفيدي رقم  23اد  ملا 1
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           أو أعضاء احلكومة أو اهليئات ،أن تقوم بالرقابة خارج الربنامج بطلب من السلطات
 امل سسات امل هلة.( و

توزع على خمتلف  ،السنوي خمتلف العمليات اليت ستنفد خالل السنةيتضمن ه ا الربنامج 
ويرتك أمر حتديد تاريخ القيام  باملهمة إىل  ،املديريات اجلهوية  سب  جم نشاط كل منها

 مدير كل بعثة  سب األولويات. 

 سير مهمة المفتشية  .2
ء األقسام  يث يتوىل رؤسا ،تلي مر لة إعداد الربنامج السنوي مر لة توزيع املهام
اليت  ،البعثات املكلفة بالتفتيش بالتنسيق مع املدراء اجلهوين توزيع املهام على الفرق و

 تعمل على التحضا إىل العملية مث تقوم بتنفي ها. 
 التحضير للمهمة التفتيشية  ( أ

هبدف اهليئة اليت ستخضع للرقابة يقوم املكلفون بالتفتيش يف ه ه املر لة جبمع        
    وخمتلف التعديالت اليت حلقت  ،ات عن اهليئة انطالقا من النصوص التأسيسيةاملعلوم

ة أخرى، أو هيئة بهبا، وخمتلف الوثائق اخلاصة  هبا، وأي معلومات تكون عند هيئة رقاب
الوقوف  و ،املالية عامالتامل خاررية قد تساهم يف تقدمي معومات  ول نشاط اهليئة و

 ن تكون فجائية.أاليت ستخضع للرقابة اليت ميكن  ال باهليئةمت ا تص ،على  الة اهليئة
 ب/ تنفيذ المهمة التفتيشية

      تنتقل الو دات العملية للمفتشية العامة للمالية إىل عني املكان ملبا ر  عملية الفحص         
     و ه ا من النا يتني الشكلية  ،و املرارعة على الوثائق املتعلقة باهليئة حمل الرقابة ،و التدقيق

 و املضمون.
النا ية الشكلية: تتحقق الرقابة يف ه ا اجلانب من خالل التأكد من ورود الوثائق  -

و يف ه ا اإلطار  ،لقوانني و التنظيمات املعمول هباو مدى مطابقتها ل ،احملاسبية
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      جند أن املشرع اجلزائري قد ألزم مس ويل املصاحل و اهليئات املراقبة بتقدمي كل الدفاتر 
 .أو التربيرات أو املستندات املطلوبة ،و الوثائق

 111.1-94من املرسوم التنفي ي رقم  21و ه ا  سب ما راء يف نص املاد   

         و القيم  مرارعة ا موال  نا ية املضمون: يتوىل املفتشون مراقبة تسيا الصناديق و -
 أو احملاسبون.    و السندات و املورودات من أي نوع و اليت حيوزها املساون 

ا التحصل على كل مستند أو وثيقة تربيرية ضرورية لفحوصهم، مبا يف ذلك  و ك -
 التقارير اليت تعدها أية هيئة رقابية و أية خرب  خاررية.

 أو كتايب.  فاهىيتقدمي أي طلب معلومات  -
القيام يف األماكن بأي حبث و إرراء أي حتقيق بارض رقابة التصرفات أو  -

 العمليات املسجلة يف احملاسبات 
 اإلطالع على السجالت و املعطيات أيا كان  كلها. -
التيقن من صحة املستندات املقدمة، و صدق املعطيات و املعلومات األخرى  -

 املبلاة. 
ن بأي فحص بارض التيقن من صحة و متام التنفي  احملاسيب يف عني املكام القيا -

 ألعمال التسيا ذات التأثا املايل، و عند ا قتضاء معاينة  قيقة اخلدمة املنجز .

و هب ا ميكننا القول أن املفتشية العامة للمالية متلك  ق مرارعة مجيع العمليات اليت        
اهليئات املشمولة برقابة املفتشية العامة للمالية، لكن    و حماسبو ،أرراها احملاسبون العموميون

         ميكنها ممارسة ذلك على احلسابات اليت متت تصفيتها  ائيا طبقا لأل كام التشريعية 
 2و التنظيمية املعمول هبا.

                                  
 ، السالف ال كر.111-94من املرسوم التنفي ي  21املاد  انظر  1
 ، السالف ال كر.111-94من املرسوم التنفي ي رقم  9انظر املاد   2
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للمالية و   ميكن لألعوان و مس ويل املصاحل أو اهليئات اخلاضعة ملراقبة املفتشية العامة       
أو أن  ،ا رتام السلم اإلداري أو السر املهينحمتجني يف ذلك على  ،ن ا لتزاماتأن يتهربوا م
ليات املطلوب ا طالع عليها و مراقبتها تكتسي طابع السرية، غا أنه إذا مالوثائق و الع

ات تعلقت عمليات املرارعة مبلفات حماطة بسر الدفاع الوطين، يف ه ه احلالة تقوم الو د
   العملية للمفتشية العامة للمالية بتحرياهتا تبعا لرسالة مهمة مشرتكة بني الوزير املكلف باملالية 

 و الوزير املكلف بالدفاع الوطين.
و يف  الة ثبوت ورود نقائص أو تأخاات هامة يطلب مس ولوا الو دات العملية        

ه ه احملاسبة و إعاد  ترتيبها، مبعىن إعطاء  للمفتشية العامة للمالية من املساين القيام بضبط
 فرصة للمساين لتدارك النقائص املورود  يف تسياهم.

و يف  الة عدم ورود ه ه احملاسبة أصال أو أ ا تشمل اختالل جيعل فحصها مستحيال        
ا حيرر املفتش حمضر قصور يرسله إىل السلطة السلمية أو الوصية املختصة اليت تقوم بدوره
  باألمر بإعاد  إعداد احملاسبة املقصود  أو حتيينها، كما ميكنها اللجوء إىل اخلرب  عند ا قتضاء 

   1و إبالغ املفتشية العامة للمالية بكل اإلرراءات املتخ   يف ه ا الصدد.
أما يف  الة ورود اختال ت رسيمة فهنا تعلم املفتشية العامة للمالية السلطة السلمية         

 أو الوصية على الفور  ىت تتخ  التدابا الضرورية اليت من  أ ا محاية مصاحل اهليئة املراقبة.
 ج ( تحرير التقرير:

         بعد انتهاء عملية املراقبة يتم حترير تقرير أساسي يدون فيه مجيع ما مت معاينته 
املراقبة، كما ميكن أن يتضمن و التقديرات  ول التسيا املايل و احملاسيب للم سسة أو اهليئة 

 اقرتا ات هتدف إىل حتسني عمل اهليئات و تنظيمها.
يبلغ مسا اهليئة املراقبة و ك ا اجلهة الوصية بالتقرير األساسي احملرر،  يث يتورب         

أن جييبوا عليها لزوما يف أرل أقصاه  ،على مساي املصاحل و اهليئات املرسلة إليهم التقارير

                                  
 .السالف ال كر111/ 94من املرسوم التنفي ي رقم  19انظر املاد   1
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      1و يعلموا و يصر وا بالتدابا املتخ   أو املرتقبة ،من تاريخ املعاينات و املال ظات هرين 
 و ه ا يف إطار التمكن من تنفي  اإلرراء التناقضي. 

فإن إرابة  111-94من املرسوم التنفي ي رقم  18و  سب ما راء يف نص املاد  
 يث  ،ي خيتم اإلرراء التناقضييسمح بإعداد تقرير تلخيص ،املسا على التقرير األساسي

و رواب املسا املعين باألمر،  ،يعرض نتيجة املقاربة بني املعاينات املدونة يف التقرير األساسي
أو الوصية للكيان  ،لسلميةبعدها يبلغ ه ا التقرير التلخيصي مرفقا جبواب املسا إىل السلطة ا

بالتدابا اليت أثارها التقرير املبلغ  ،مة للماليةو اليت تتوىل بدورها إعالم املفتشية العا، املراقب
 2هلا.

تقوم املفتشية العامة للمالية بإعداد تقرير سنوي  ،فضال عن كل ما سبق التطرق إليه
و ملخص معايناهتا و األروبة املتعلقة هبا، و ك ا ا قرتا ات ذات  ،يتضمن  صيلة نشاطاهتا

الل ين حيكمان  ،خصوصا تلك اليت هتدف إىل حتسني التشريع و التنظيم ،األمهية العامة
النشاطات اخلاضعة لرقابتها ليتم تسليمه يف األخا إىل الوزير املكلف باملالية خالل الثالثي 

 (.19األول من السنة املوالية للسنة اليت أعد خبصوصها)املاد  
امة للمالية جلنة تعمل على تقييم و ردير بال كر أنه يورد على مستوى املفتشية الع

     األعمال التفتيشية املنجز  خالل املهمات، و ذلك من خالل التقارير القاعدية اليت جتمع 
اليت هلا نفس  ،تتوىل املفتشية تقدير نوعيتها و كل األعمال املنجز  ،و تلخص يف تقرير  امل

قواعد العامة اليت حتكم و تنظم الطبيعة، و هي ب لك تتحقق من تطابق ه ه األعمال مع ال
  3و األ كام التشريعية و التنظيمية السارية املفعول. ،سا أعمال املفتشية

 

                                  
 ، السالف ال كر111/ 94من املرسوم التنفي ي رقم  13انظر املاد   1
 ، سالف ال كر.94/111من املرسوم التنفي ي رقم  18املاد   أنظر 2
زطيطو   ورية، اآلليات املتخصصة حلماية املال العام يف التشريع اجلزائري،م كر  مكملة من متطلبات نيل  هاد  ماسرت يف احلقوق ختصص  3

 .229،ص1923/1928قانون إداري،رامعة حممد خيضر بسكر ،سنة 
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 م رقابة المفتشية العامة للماليةالفرع الثالث: تقيي
من خالل ما مت عرضه عن املفتشية العامة للمالية يتضح لنا رليا الدور ال ي تلعبه يف 

و ك ا الدراسات و التحاليل، و رغم اتساع جما هتا  يث مشلت  ىت  جمال املراقبة و التقومي،
إ  أن هناك الكثا من احلدود و العقبات اليت حتد من فعالية  ،القطاع اخلاص كما سبق و رأينا

 عملها، و ه ا ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيما يلي:
 أوال: عدم فعالية األسس العضوية للمفتشية العامة للمالية. 

     ال ي يصدر القرارات  ،سلطة القرار يف املفتشية العامة للمالية تبقى لوزير املالية إن
و ه ا ما يفسر  ،و يبقى لرئيس املفتشية سوى تنفي ها و اقرتاح ما يراه مناسبا من  لول

و عدم تبعيتها ألي مديرية، األمر ال ي حيد من  ،وضعها حتت السلطة املبا ر  لوزير املالية
على الرغم من اهلياكل الكبا  اليت  ،رئيس املفتشية و جيعله كرئيس مصلحة فقطسلطات 
 يديرها.

و من رهة أخرى جند أن ا ختصاص اإلقليمي الكبا لكل مديرية   يتناسب مع 
  و اهليئات اخلاضعة لرقابة املفتشية العامة للمالية التابعة هلا  ،عدد الو يات احلايل و امل سسات

هل ا السبب و إلعاد  التوازن ميكن إرسال فرق التفتيش ملهام  ،يف دائر  اختصاصهاو الواقعة 
 خارج دائر  اختصاصها.

نظرا  عتماد املفتشية العامة للمالية غالبا لتوظيف موظفيها تدخل و وساطة املدرسة 
جململ األمر ال ي جيعل العدد احلايل  .غم تنوع طرق التوظيف املتا ة هلار  ،الوطنية لإلدار 

موظفي املفتشية العامة للمالية   يفي بالارض يف حتقيق أهدافها املسطر  يف جمال التفتيش 
امليداين، و ه ا م كد أنه ي ثر على نسبة تنفي  الربنامج السنوي ال ي   يتم استكماله لنقص 

يتناسب و ال ي    ،اإلمكانيات البشرية، باإلضافة إىل األرر ال ي يتقاضاه حمققي املفتشية
   1مع صعوبة املهام املوكلة إليهم خصوصا املتعلقة مبراقبة ماليا من األموال.

                                  
 .224ع السابق، ص  ورية ، املرر وزطيط 1
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 ثانيا: عدم فعالية األسس العملية للمفتشية العامة للمالية.
    ة املفتشون ـــــة تشكو من قلـة للماليـة العامـر  أعاله أن املفتشيـا يف الفقـق و أن ذكرنـسب

األمر ال ي ي ثر سلبا على فعاليتها،  يث  ،واسعة تشمل عد  هيئاتو أن جما ت رقابتها 
جند أن اهليئة اليت يتم تفتيشها و مراقبتها   يتم معاود  الكر  إ  بعد مرور فرت  من الزمن   

و بالتايل فإن ه ا التوسع يف جمال رقابة املفتشية  ،قد تصل إىل سبعة أو مثانية سنوات ،بأس هبا
بعكس لو كان جمال تدخلها حمدود لكان من السهل عليها  ،على اإلطالق ليس يف صاحلها

  صر اهليئات و تنظيم أعماهلا بشكل يسمح مبمارسة الرقابة بشكل دوري.
يال ظ من خالل تتبع القوانني اليت تنظم عمل املفتشية العامة للمالية عدم ورود أي        

األمر  ،املوظف على تقدمي اإلرابة عن التقاريرتصرف قانوين ميكن من خالله إربار املسا أو 
 ال ي جيعل معظمها تبقى دون إرابة.

ونسجل نقطة سلبية أخرى يف ه ا اجملال و اليت تتعلق بنقص الصال يات املمنو ة         
مقارنة مبجال تدخلها الواسع و ال ي يعترب أساسا عمليا يف عدم  ،للمفتشية العامة للمالية

ن املفتش عند ممارسته لعملية الرقابة امليدانية   يكسب الوسائل القانونية أفعاليتها، ذلك 
ألن املفتش مكلف باملراقبة و كتابة تقرير يف  ،الصارمة من أرل عمل دقيق يعطي أثره يف احلني

غا انه   يرقى إىل دررة القرار ال ي يعطي أوامر و إمنا تبقى مال ظات و نتائج  ،األخا
             هبا د أو السلمية باألخ ،فقط، و غا ملزمة للهيئة املعنية بالرقابة أو السلطة الوصية

و من رهة أخرى فإنه يف  الة ورود اختال ت يف احملاسبة   ميلك  ،ه ا من رهة و تطبيقها
بل تبقى ه ه األخا  من اختصاص السلطة  ،فتش و   يستطيع تنفي  العقوبة لو دهامل

 السلمية أو الوصية على املوظف املرتكب للمخالفة.
فه ا األمر حيد  ،و قد نص املشرع أيضا على عدم إمكانية املفتش التدخل يف التسيا

طرف جملس احملاسبة، مبعىن أنه من صال ياته و كدا مينع من مرارعة احلسابات احملقق فيها من 
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و باقي هيئات الرقابة األخرى كمجلس احملاسبة مما  ،  يورد تنسيق بني املفتشية العامة للمالية
  1يرتب نوع من اخللل.

 
 
 

                                  
 .219زطيطو  ورية، املررع السابق،ص  1
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 الفصل الثاني: الرقابة الخارجية على ميزانية الدولة

مدى تنفي   أورب على الدولة مراعا بعد تقدير امليزانية والشروع يف عملية التنفي            
، ويتم التعرف على ذلك من خالل الرقابة، فهناك عد  طرق للرقابة هو مسطر هلا فيماامليزانية 
 ارريةاخلرقابة ال. و وميكانيزماهتا نواعها وأالرقابة الداخلية على ميزانية الدولة وتعرفنا على منها 
مقسما إىل )مبحث أول( خصص لرقابة جملس احملاسبة و )مبحث نتعرض هلا يف فصلنا  اليت

  رقابة الربملان.نتناول فيه ثاين( 
 ث األول: رقابة مجلس المحاسبةالمبح

يعترب جملس احملاسبة هيئة فنية للرقابة البعدية على األموال العمومية، يقوم بفحص تفاصيل       
و حماولة كشف  ،مستندات التحصيل و الصرفو  ،امليزانية و مرارعة  سابات احلكومة دتنفي

و إعداد تقارير بشأن ذلك باية ضمان السا احلسن و ا ستاالل  ،ما تتضمنه من خمالفات
نتعرض فيما على الدور اهلام جمللس احملاسبة و للتعرف أكثر   ،األمثل للموارد و الوسائــــــــــــــــــل

مث جما ت إختصاص  (املطلب ا ول)و تنظيمه يف  ،يلي للطبيعة القانونية جمللس احملاسبة
لطرق  خصص (املطلب الثالث)و يف األخا يف  (املطلب الثاين)اجمللس و اطره الرقابية يف 

 الطعن يف قرارت اجمللس و تقييم دوره.
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 قانونية لمجلس المحاسبة و تنظيمهالمطلب األول: الطبيعة ال
الفرع )، و تنظيمه يف (الفرع األول)سنتطرق إىل الطبيعة القانونية جمللس احملاسبة يف 

 .(الثاين
 لطبيعة القانونية لمجلس المحاسبةالفرع األول: ا

جنده تطرق جمللس احملاسبة من خالل الباب الثالث املخصص  2669بالرروع لدستور 
 للرقابة و امل سسات ا ستشارية.

اليت راء فيها > ي سس جملس حماسبة يكلف بالرقابة  219 و من خالل املاد 
 .ات اإلقليمية و املرافق العموميةالبعدية ألموال الدولة و اجلماع
 .يا يرفعه إىل رئيس اجلمهورية يعد جملس احملاسبة تقريرا سنو 

 1حيدد القانون صال يات جملس احملاسبة و يضبط تنظيمه و عمله و رزاء حتقيقاته<
ن اهليئات جملس احملاسبة ضم منهم بن داود براهيم نف فقهاء القانون اإلدارييص       

األول كون القرارات الصادر  عنه تكون حمال  :ألساسنيستنادا و ذلك ا ،القضائية املتخصصة
 للطعن أمام جملس الدولة، و الثاين أن جملس احملاسبة يتمتع بصال يات قضائية.

حبيث اكتفى  ،بالنسبة للمشرع اجلزائري فلم حيدد الطبيعة القانونية جمللس احملاسبة أما      
و م يتضمن أي إ ار  متكن من تكييفه كهيئة ذات طبيعة  ،بتصنيفه كهيئة عليا للرقابة املالية

 قضائية.
 
 
 
 

                                  

 .2669من دستور  219املاد  1 
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 تنظيم مجلس المحاسبةالفرع الثاني: 
 تشكيلة بشرية للقيام باملهام املوكلة له قانونا.يظم جملس احملاسبة هياكل إدارية و       
 الهياكل اإلدارية لمجلس المحاسبةأوال: 

يتشكل جملس احملاسبة من جمموعة غرف ذات إختصاص وطين و إقليمي، كما حيتوي        
إضافتا إىل األقسام التقنية و مصاحل  ،على نظار  عامة تتوىل مهام النيابة العامة و كتابة الضبط

 و غاها من املصاحل اليت سوف نتطرق هلا  سب اآليت: 1إدارية 
 غرف مجلس المحاسبة .1

    تتدخل يف جمال املالية  ،يشتمل جملس احملاسبة على مثانية غرف ذات اختصاص وطين       
     و جمال الصحة و الش ون اإلرتماعية و الثقافية  ،و امل سسات الوطنية ،و السلطة العمومية

و النقل و ك لك ،و جمال املنشآت القاعدية  ،و التكوين و الفال ة و الري ،و جمال التعليم
 و الصناعات و املواصالت. ،التجار  و البنوك و التأمينات

واصم كل من تقع يف ع ،أما على املستوى احمللي فمجلس احملاسبة يضم تسعة غرف        
و ية عنابة و قسنطينة و تيزي وزو، البليد  و اجلزائر، وهران و تلمسان، ورقلة و بشار تكلف 

و امل سسات اخلاضعة لرقابة جملس  ،و تسيا اجلماعات اإلقليمية و اهليئات ،برقابة احلسابات
 احملاسبة.

ذات  ته الارف أن تساعد الارفاو يف بعض األ يان و عند الضرور  ميكن هل
و ذلك بقرار  ،ا ختصاص الوطين يف تنفي  عمليات الرقابة املسجلة يف برنامج نشاطها السنوي

 2من رئيس جملس احملاسبة بعد أخد رأي جلنة الربامج و التقارير.

                                  

احملدد للنظام الداخللي جمللس احملاسبة ، اجلريد  الرمسية  2665نوفمرب سنة  19امل رخ يف 65/311من املرسوم الرئاسي رقم  1انظر املاد  1 
 .11عدد 

 1929غشت  19امل رخ يف  91-29معدل و املتمم با مر رقم  2665رويلية  21امل رخ يف  65/19من األمر رقم  32انظر املاد   2
 .36ااملتعلق مبجلس احملاسبة، اجلريد  الرمسية عدد 
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ختتص يف إصدار  ،و يضاف إىل ه ه الارف غرفة ا نضباط يف جمال امليزانية و املالية
املخالفات اليت يرتكبها املساين العموميني و األعوان،  يث  احلكم و اجلزاء ضد األخطاء أو

 1تنظم ه ه الارفة يف تشكيلة للتحقيق و أخرى للحكم.
 النظارة العامة: .2

يساعده يف أداء مهامه مساعدين يكون  ،يرتأس النظار  العامة جمللس احملاسبة ناظر عام   
 ميارسون مهامهم يف مقر اجمللس، يف  ني يبقى ناظر مساعد إىل ،عددهم من ثالثة إىل ستة

 2ناظرين يف كل غرفة ذات اختصاص إقليمي.

 كتابة الضبط الرئيسي: .3

يقوم بإعداد ردول أعمال رلسات جملس احملاسبة  ،جمللس احملاسبة كتابة ضبط رئيسي      
     ، و يتوىل مسك اجلداول اجملتمعة يف تشكيلة كل الارف جمتمعة، و يدون القرارات املتخد

 و السجالت و امللفات و يساعده كتاب ضبط حتت سلطة رئيس جملس احملاسبة.
 يعد ك لك من املهام املوكلة إىل كتابة الضبط العمليات التالية:

تسلم و تسجيل احلسابات و املستندات الثبوتية و األروبة و الطعون و كل الوثائق  -
 أو املرسلة إليه.األخرى املودعة لدى اجمللس 

 تبليغ التقارير و املقررات األخرى اليت يصدرها جملس احملاسبة. -
تسليم نسخا أو مستخررات من القرارات اليت يصدرها جملس احملاسبة بعد  -

 تصديقها.
مسك األر يف املتعلق مبمارسة الصال يات القضائية و اإلدارية للمجلس و  -

 1 فظه.

                                  
 .، السالف ال كر65/19من ا مر رقم  52انظر املاد   1
 .النظام الداخلي جمللس احملاسبة 2
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أن كتاب  65/311من املرسوم الرئاسي رقم  38من خالل نص املاد   و املال ظ       
الضبط التابعني جمللس احملاسبة   خيضعون للقانون األساسي لكتاب الضبط، و إمنا يطبق 

و اإلدارات  ،عليهم األ كام القانونية األساسية املشرتكة املطبقة على مستخدمي امل سسات
 2العمومية.

 صالح اإلداريةقسام التقنية و الماأل .4

       املتعلق مبجلس احملاسبة إىل األقسام التقنية  193-65من األمر رقم  35أ ارت املاد         
    و قسم الدراسات  ،و اليت تتمثل يف كل من قسم تقنيات التحليل و الرقابة ،و املصاحل اإلدارية

تعمل على تقدمي الدعم الضروري  ،و ك لك مديرية اإلدار  و الوسائل ،و معاجلة املعلومات
     للقيام مبهام جملس احملاسبة و حتسني أدائه، كما ميكنها أيضا املشاركة يف عمليات التدقيق 

أما املصاحل اإلدارية فهي مكلفة  ،و التحقيق اليت جيريها اجمللس، ه ا بالنسبة لألقسام التقنية
 املادية. بتسيا مالية جملس احملاسبة و مستخدميه و وسائله

 :و هناك أجهزة أخرى مثل .5
ديوان رئيس جملس احملاسبة ال ي يسهر على تنظيم العالقات مع امل سسات  -

و مع امل سسات األرنبية الدولية على  ،العمومية الوطنية على املستوى الوطين
 املستوى الدويل.

اريع مكتب املقررين العاملني للجنة الربامج و التقارير ال ي يكلف بتحضا املش -
 التالية:

 مشروع التقرير السنوي. -
 مشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط امليزانية. -

                                                                                                 
 من النظام الداخلي جمللس احملاسبة. 11املاد  1

رامعة قاصدي غام جميد ، النظام القانوين جمللس احملاسبة، م كر  مكملة من متطلبات نيل  هاد  املاسرت  قوق ختصص قانون إداري،2 
 .28،ص 1928-1923سنة مرباح، ورقلة، 

 ، السالف ال كر.65/19من املر  35انظر املاد   3
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املشروع التمهيدي لربنامج النشاط السنوي جمللس احملاسبة و مشروع التقرير  -
 1التقييمي لتنفي  الربنامج املصادق عليه.

 التشكيلة البشرية لمجلس المحاسبةثانيا: 
 19-65من األمر رقم  34التشكيلة البشرية جمللس احملاسبة وفق نص املاد  تتكون 

 من:
يتوىل رئيس جملس احملاسبة مبساعد  نائب بتنسيق رئيس مجلس المحاسبة:  -

كرات منهجية و و يضبط عن طريق م   ،أعمال اجمللس و متابعتها و تقديرها
و التقارير  ،الرقابةو طرق إعداد إقرتا ات برامج نشاط  تعليمات عامة  روط

و ك ا التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي ، السنوية اليت يعدها جملس احملاسبة
 2لقانون ضبط امليزانية.

   يسهر رؤساء الارف على تنظيم و توزيع املهام املسند  إىل فروعهم  رؤساء الغرف: -
أسون و يف الفروع و ير  ،و ذلك بتحديد القضايا الوارب دراستها يف الارف

من أرل ضمان  سن سا األعمال اجللسات و يديرون مداو ت الارف، و ه ا 
 األهداف املسطر  يف إطار الربنامج املوافق عليه. وفق

 جيسد الناظر العام يف جملس احملاسبة دور النائب العام يف النظار  العامة  يث الناظر العام:
م ـــــمن األمر رق 83يف نص املاد  يعترب من القضا ، أما صال ياته فقد  ددها املشرع 

 3املتعلق مبجلس احملاسبة فيما يلي: 65-19
يسهر على تقدمي احلسابات بانتظام و يف  الة التأخر أو الرفض أو التعطيل يطلب  -

 تطبيق الارامة يف احلا ت املنصوص عليها يف ه ا األمر.

                                  

 .255د.بن داود ابراهيم ، مررع سابق،ص1 

 ، السالف ال كر.311-65ن املرسوم الرئاسي رقم م 3انظر املاد  2 

 ، السالف ال كر.19-65من األمر رقم  83املاد  3 
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يا امليزانية و يطلب تنفي  اإلرراءات القضائية خبصوص ا نضباط يف جمال تس -
 املالية.

حيضر رلسات التشكيالت القضائية يف جملس احملاسبة اليت يعرض عليها  -
استنتاراته املكتوبــــــة، و عند ا قتضاء مال ظاته الشفوية أو يكلف من ميثله يف 

 ه ه اجللسات.
 يتابع تنفي  قرارات جملس احملاسبة و يتأكد من مدى تنفي  أوامره. -
بني جملس احملاسبة و اجلهات القضائية و يتابع النتائج اخلاصة بكل  يتوىل العالقات -

 ملف كان موضوع إرسال هلا.
 رؤساء الفروع: 

ن على  سن إجنازها وفق ما هو يقوم ه  ء بتنظيم األ اال املسند  إىل فروعهم و يسهرو 
 و من رهة أخرى يشرفون على مهام التحقيق يف القضايا اليت يكلفون هبا. ر،مسط

 فضال عن ذلك فهم يتولون رئاسة اجللسات و يديرون مداو ت الفروع.
احملدد للنظام الداخلي جمللس  311-65من املرسوم  1 29و يف ه ا الصدد أضافت املاد  

 احملاسبة مهام أخرى لرؤساء الفروع و املتمثلة يف:
من  سن حتضا املقررين ملهام الرقابة و يسهرون على تنفي ها يف اآلرال  يتأكدون -

 احملدد  و يف ظل ا رتام برنامج التدقيق املقرر.
 يتأكدون من رود  أعمال قضا  فروعهم. -
يقدمون كل ا قرتا ات الكفيلة بتحسني منهجيات التدقيق و زياد  فعالية أعمال  -

 الرقابة.
لدورية لتنفي  برنامج نشاط الارفة عا إعداد  صائل يشاركون يف إعداد الكشوف ا -

 نشاط فروعهم املرفقة بتقارير تقييمية عن مدى رود  تنفي  أعمال الرقابة.

                                  

 ، السالف ال كر.311-65من املرسوم الرئاسي رقم  29املاد  1 
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 المستشارون و المحتسبون: 

لقد أوكلت للمستشارون و احملتسبون أعمال التدقيق و التحقيق و مهام أخرى تتمثل فيما 
 يلي:

و أعمال جلنة غرف ا نضباط يف  ،جمتمعة يشاركون أعمال تشكيلة كل الارف -
 جمال تسيا امليزانية و املالية أعمال جلنة الربامج و التقارير.

التمهيدي لقانون ضبط  و املشروع ،يسامهون يف إعداد مشروع التقرير السنوي -
 و ك ا حترير مشاريع امل كرات ا ستعجالية.، امليزانية

نضباط يف جمال و أعمال غرفة اإل ،بةيشاركون يف أعمال تشكيلة جملس احملاس -
 و أعمال جلنة الربامج و التقارير. ،تسيا امليزانية و املالية

 1و كدى يشارك املستشارون يف إعداد اقرتا ات برنامج نشاطات غرفهم السنوي. -

 
 
 

 ي: الدور الرقابي لمجلس المحاسبةالمطلب الثان
إذ يعد اهليأ  العليا للرقابة البعدية على  ،الرقابةيلعب جملس احملاسبة دور هام يف جمال        

و لدى سنتعرض يف ه ا املطلب إىل جما ت اختصاص جملس احملاسبة يف  ،األموال العمومية
 يف )الفرع الثاين(.  األطر الرقابية جمللس احملاسبةمث (،الفرع األول)

 ول: مجاالت اختصاص مجلس المحاسبةالفرع األ
 يلي:نعددها فيما  2خيتص جملس احملاسبة برقابة جمموعة من املصاحل و اهليئات 

                                  

 ، السالف ال كر.65/311من املرسوم الرئاسي  24انظر املاد  1 

 ال كر.، السالف 19-65من ا مر رقم  21إىل  1املاد  من 2 
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و اهليئات العمومية  ،و امل سسات و املرافق ،مصاحل الدولة و اجلماعات احمللية -
 و اليت تسري عليها قواعد احملاسبة العمومية. ،باختالف أنواعها

و امل سسات و اهليئات  ،املرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري -
و اليت تكون أمواهلا أو  ،العمومية اليت متارس نشاطا صناعيا أو جتاريا أو ماليا
 مواردها أو رؤوس أمواهلا كلها ذات طبيعة عمومية.

 غا أن املشرع قد إستثىن من رقابة جملس احملاسبة بنك اجلزائر. -
اليت متلك  ، ولقانوينتسيا الشركات و امل سسات و اهليئات مهما يكن وضعها ا -

أو امل سسات أو الشركات أو اهليئات العمومية  ،فيها الدولة أو اجلماعات ا قليمية
أو سلطة قرار  ،خرى بصفة مشرتكة أو فردية مسامهة بأغلبية يف رأس املالاأل

 مهيمنة.
مراقبة األسهم العمومية يف امل سسات أو الشركات أو اهليئات مهما كان وضعها  -

أو املرافق أو اهليئات  ،و اليت متلك فيها الدولة أو اجلماعات اإلقليمية ،القانوين
 العمومية األخرى رزئ من رأس ماهلا.

اهليئات اليت تقوم يف إطار التشريع و التنظيم املعمول هبما، بتسيا النظم ا ربارية  -
 للتأمني و احلماية اإلرتماعيني.

أو  ، ة من الدولة أو اجلماعات اإلقليميةنتائج استعمال املساعدات املالية املمنو  -
أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة جملس احملاسبة،  سيما يف  كل  ،املرافق العمومية

 إعانات أو ضمانات أو رسوم  به ربائية، مهما يكن املستفيد منها و تقييمها.
تلجأ إىل استعمال املوارد اليت جتمعها اهليئات مهما تكن وضعيتها القانونية و اليت  -

     و العلمية  ،التربعات العمومية من أرل دعم القضايا ا نسانية و ا رتماعية
 و الرتبوية أو الثقافية على اخلصوص، و ذلك مبناسبة محالت التضامن الوطين.
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 : األطر الرقابية لمجلس المحاسبةالفرع الثاني
يبا ر جملس احملاسبة صال ياته الرقابية إما بطلب من رئيس اجلمهورية، أو رئيس         

 1احلكومة أو رئيس اجملموعة الربملانية 
بأ ا قد متت على  ،مهمة جملس احملاسبة يف ه ا اجملال يف رقابة تنفي  امليزانية رتنحص        

للنصوص القانونية و التنظيمية  و طبقا ،النحو ال ي صدرت فيه بعد إراز  السلطة التشريعية
الث طرق يف سبيل حتقيق ه ه الرقابة أعطى املشرع جمللس احملاسبة ث ، والساري العمل هبا

 و هي كاآليت: ملمارسة عمله
 أوال: حق اإلطالع و سلطة التحري

على جمموعة  192-65من ا مر رقم  59إىل  55يف ه ا اإلطار نصت املواد من         
 يث حيق له أن يطلب  ،من السلطات اليت منحت جمللس احملاسبة باية تسهيل عملية الرقابة

و احملاسبية الالزمة  ،اإلطالع على كل الوثائق اليت من  أ ا أن تسهل رقابة العمليات املالية
عامل يف ه ه لتقييم تسيا املصاحل و اهليئات اخلاضعة لرقابته، و ك ا ا ستماع إىل أي عون 

أو طلب ه ه الوثائق أو املعلومات أو التقارير اخلاصة باهليئة حمل الرقابة من أرهز   ،اهليئات
 الرقابة اخلاررية امل هلة لرقابة نفس اهليئات. 

     و له أيضا احلق يف إرراء التحريات الضرورية من أرل اإلطالع على املسائل        
دارات و م سسات القطاع العام مهما تكن اجلهة اليت تعاملت و ذلك با تصال مع إ ،املنجز 

 معها وفق ما تنص عليه القوانني املعمول هبا.
و من رهة أخرى يثبت لقضا  جملس احملاسبة احلق يف الدخول إىل كل احملالت اليت         

 ربر ل لك.او هيئة خاضعة لرقابة جملس احملاسبة عندما يتوفر امل ،تشملها أمالك مجاعة عمومية

                                  
د. زيوش رمحة،امليزانية العامة للدولة يف اجلزائر،رسالة لنيل  هاد  دكتوراه يف العلوم التخصص قانون،رامعة مولود معمري، تيزي وزو،  1

 .185،ص1922سنة

 ، السالف ال كر.19-65من ا مر رقم  59و  55انظر املاد  2 
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جملس احملاسبة النصوص ذات الطابع التنظيمي  إىلو يف ه ا الصدد يتعني إرسال         
راءات املطبقة على و با ر ،و املتعلقة بالتنظيم املايل و احملاسيب ،الصادر  عن إدارات الدولة

 و ا موال العمومية. تسيا الوسائل
هيئات الرقابة و التفتيش أثناء عملية رقابة اهليئات غا أنه إذا ما   ظت أي سلطة أو        

ومن  أ ا  ،اخلاضعة لرقابة اجمللس أي خمالفة أو وقائع خمالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية
فإنه يقوم بإرسال تقرير أو ملخص منه أو  ،أن تربر تطبيق جملس احملاسبة لصال ياته القضائية

أن هناك ضرور  تستدعي حتريك  مر و إذا إرتآل ي يدرس األا ،حمضر تدقيق إىل جملس احملاسبة
مس ولية األعوان املتابعني فيخضع ملف القضية إىل اإلرراءات القضائية اخلاصة به، و له يف 
إطار إجناز مهامه ا ستعانة بأعوان القطاع العام امل هلني ملساعدته يف أعماله املادية و حتت 

     سلمية، فضال عن إمكانية ا ستعانة أيضا باختصاصيني مس وليته بعد موافقة سلطتهم ال
أو تعيني خرباء إلفادته أو مساعدته يف أ االه إذا كانت العمليات الوارب مراقبتها أو أعمال 

 التسيا الوارب تقييمها تقتضي ذلك. و ه ا مع ا رتام السر املهين من طرف ه  ء.
إ  إذا تعلق األمر بوثائق  ،جملس احملاسبة بالسر املهينرع أمام و باملقابل   ميكن الت         

ففي ه ه  ،أو ا قتصاد الوطنيني ،أو معلومات ميكن أن ي دي إفشاؤها إىل املساس بالدفاع
      احلالة يتورب على اجمللس إختاد اإلرراءات الضرورية من أرل ضمان سرية ه ه الوثائق 

مر جنده ينطبق على ا سرار املتعلقة هبا، و نفس األو نتائج عملية الرقابة  ،أو املعلومات
 التجارية و الصناعية للم سسات و اهليئات اخلاضعة للرقابة.

 19-65من ا مر رقم  99و يف جمال رقابة احملاسبون العموميون فقد نصت املاد          
 1لس على ضرور  قيام كل حماسب عمومي بإيداع  سابه عن التسيا لدى كتابة ضبط اجمل

 نيو عند ا قتضاء ميكن للمجلس أن يطلب من احملاسب ،ملراقبتها و التدقيق يف احلسابات
       خا يف إيداع احلساب أو أي ت ،إرسال املستندات الثبوتية حلسابات التسيا نيالعمومي

 .59.999.99و  5.999.99أو املستندات يعرض احملاسب إىل غرامة مالية ترتاوح بني 

                                  
 ، السالف ال كر.19-65من ا مر رقم 99انظر املاد  1



 الرقابة الخارجية على ميزانية الدولة                                    الفصل الثاني      

29 

 

منه تنص على ثالثون  1جند املاد   59-69و بالرروع إىل املرسوم التنفي ي رقم        
غا أنه ميكن جمللس احملاسبة أن حيدد  1( يونيو للسنة املوالية للميزانية املقفلة كآخر أرل.39)

 أرل للمحاسب لتقدمي  سابه كفرصة و كمساعد  منه.
ب أو املستندات فهنا يطبق اجمللس لكن إذا انقضى ه ا ا رل دون ارسال احلسا       

( يوم بعدها 99عن كل يوم تأخا ملد    تتجاوز ستني يوم) 599.99إكراها ماليا قدره 
 2يكلف باعداد و تقدمي احلسابات يف اآلرال احملدد . ،يعني حماسب رديد بأمر من اجمللس

احملاسبة بتقدمي  يكلف اآلمرون بالصرف التابعون للهيئات اخلاضعة لرقابة جملس        
 ساباهتم اإلدارية إىل جملس احملاسبة و توقيع عليهم يف  الة التأخا نفس األ كام املطبقة 
على احملاسبون العموميون، و كل عرقلة متكرر  حتول دون تقدمي احلسابات إىل جملس احملاسبة 

 ر  قانونا.و يتعرض املتسبب فيها للعقوبات املقر  ،تعترب مشاهبة لعرقلة سا العدالة
 ثانيا: رقابة نوعية التسيير

و املرافق و املصاحل العمومية اليت  ،يتوىل جملس احملاسبة مراقبة نوعية التسيا للهيئات       
لشروط إستعماهلا للوسائل و ذلك بتقييمه  ،و اليت سبق التطرق إليها ،أخضعها املشرع لرقابته

و وفق إرراءات و أنظمة  ،مستوى الفعالية و النجاعةاألموال العمومية و تسياها على و  املادية
تضمن نظامية عملية التسيا) املالية و احملاسبية( و محاية ممتلكاهتا و مصاحلها، و ك ا التأكد 

 من مطابقة النفقات اليت صرفتها اهليئات اخلاضعة للرقابة مع األهداف اليت تتوخاها الدولة.
يقوم بتقدمي كل التوصيات  ،و التدقيق اليت جيريها اجمللسو على ضوء عملية التحقيق         

و احلماية و للوصول إىل تسيا امثل للمال  ،اليت يراها مالئمة لتطوير و تدعيم آليات الوقاية
 العام.

                                  
 ، السالف ال كر.59-69من املرسوم التنفي ي رقم  1نظر املاد  ا 1
 السالف ال كر. 59-69رقم  من املرسوم التنفي ي  91نظر املاد  ا  2
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          و من رهة أخرى فإن اجمللس يشارك يف تقييم فعالية األعمال و املخططات         
و اهليئات اخلاضعة للدولة و بادرت هبا السلطات أ ،ا م سسات الدولةو التدابا اليت قامت هب

 1العمومية على املستويني ا قتصادي و املايل باية حتقيق أهداف املصلحة الوطنية.
          و هب ه الصفة حيرر اجمللس تقارير  ول املعطيات و املال ظات و التقييمات         

عند الضرور  إىل اهليئات املعنية، و ميكن أن يرسلها أيضا  و يرسلها إىل مس ويل املصاحل و
من أرل تسهيل و ضمان تقدمي إراباهتم و مال ظاهتم يف  ،أو الوصية سلطاهتم السلمية

األرل احملدد من قبل اجمللس، و بعد ذلك يضبط ه ا ا خا تقييمه النهائي و يقدم كل 
و اهليئات  ،التوصيات و ا قرتا ات اليت من  أ ا حتسني فعالية و مردودية تسيا املصاحل

و ال ين يتورب عليهم تبلياها أيضا ، وزراء املعنينيإىل مس وليها و الاخلاضعة للرقابة و يرسلها 
هليئات املداولة لتلك اجلماعات و اهليئات يف أرل أقصاه  هرين و إخطار جملس احملاسبة هب ا 

 2التبليغ.
      و يسمى ه ا النوع من الرقابة برقابة األداء كونه يتمحور  ول تقييم مدى فعالية        

 نظمة الساري العمل هبا.وفق القوانني و األتنفي  امليزانية  وو ا قتصاد يف التسيا 
 ثالثا: مراجعة حسابات المحاسبين العموميين

يعني رئيس الارفة املختصة يف جملس احملاسبة مبورب أمر مقررا يكلف بإرراء          
     بقة عليهايعية و التنظيمية املطر و تطابقها لأل كام التشر ،التدقيقات ملرارعة  سابات التسيي

 و ال ي حيرر تقرير كتايب عند انتهائه من التدقيق مدونا فيه مال ظاته و اقرتا اته. 
يف ه ه ا ثناء يقوم رئيس الارفة بإرسال التقرير بعد تكملة التدقيق فيه إىل الناظر          

مث يعرض امللف على تشكيلة املداولة للنظر و البث فيه بقرار  ،العام ليقدم استنتاراته الكتابية
و يف  ، ائي يف  الة عدم ورود أية خمالفة يف  ق احملاسب، و بقرار م قت يف احلالة العكسية

                                  
 ، السالف ال كر.19-65من ا مر رقم  11انظر املاد   1
 من نفس ا مر. 13انظر املاد   2
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و مينح له أرل  هر من تاريخ التبليغ إلرسال الرد املرفق بالوثائق  ،ه ه احلالة يبلغ القرار للمعين
  مة إىل جملس احملاسبة.الثبوتية إلبراء ال

يعني رئيس الارفة مبورب أمر مقررا يكلف  ،عند وصول الردود من احملاسب العمومي       
و يعرض امللف على رئيس  ،بتقدمي ا قرتا ات للفصل  ائيا يف تسيا احملاسب العمومي

و يعقب ذلك انعقاد الارفة ال ي يقوم بدوره بإرساله إىل الناظر العام ليقدم استنتاراته كتابيا، 
يتم تبلياه إىل  ،رلسة املداولة اليت تبث بأغلبية األصوات بقرار  ائي يكتسي الصياة التنفي ية

 و األعوان املعنيني و الوزير املكلف باملالية ملتابعة تنفي ه. ،الناظر العام و احملاسبني
 ة التحقيق:و هب ا  الصدد يتخ  جملس احملاسبة عد  قرارات  سب ما ثبت من عملي

/ إذا م يسجل على احملاسب العمومي أية خمالفة بصدد التسيا يصدر اجمللس قرار  ائي 2
 بإبرائه.

/ يف  الة تسجيل نقص مبلغ أو صرف نفقة غا قانونية أو غا مربر  أو إيراد غا حمصل 1
   و يقرر مدى مس وليته املالية  ،يضع جملس احملاسبة احملاسب املعين بالرقابة يف وضعية املدين

 و الشخصية.أ
تقدمي طلب إبراء من  ،خايبقى للمحاسبني ال ين م يتأخروا يف تقدمي  ساباهتم يف األ       

 1اجمللس بعد ماادر  وظيفته  ائيا و يفصل يف الطلب خالل سنتني من تاريخ استالمه.
 مجال تسيير الميزانية و المالية رابعا: رقابة االنضباط في

ا له اآلمرون بالصرف بصفة يبا ر جملس احملاسبة ه ه الرقابة على احلسابات اليت يقدمه       
يتم إخطار غرفة ا نضباط يف جمال  ،ففي  الة اكتشاف أثناء الرقابة أخطاء و خمالفات دورية،

رئيس الارفة املختصة قطاعيا بتبليغ رئيس امليزانية و املالية ملبا ر  التحقيقات، و هب ا يقوم 
و بناءا عليه حييل  ،جملس احملاسبة بتقرير مفصل يقرتح فيه إ الة امللف على غرفة ا نضباط

                                  
 ال كر.، السالف 19-65من ا مر رقم  45إىل 18انظر املواد من  1
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فإذا رأى ه ا ا خا بعد  ،رئيس اجمللس امللف إىل الناظر العام ملتابعة أمام الارفة املختصة
 مبورب قرار معلل قابل لإللااء. دراسته للملف أنه   جمال للمتابعة حيفظ امللف

فعندها حيرر الناظر العام استنتاراته و يرسل ملف  ،أما إذا ثبت أن هناك خمالفات        
ملبا ر   اال ي يعني مقرر  ،القضية إىل رئيس غرفة ا نضباط يف جمال تسيا امليزانية و املالية

 ة مبحامي.مع متكني الشخص املتابع من ا ستعان ،حتقيق يكون  ضوري
كما ميكن للمقرر يف سبيل إمتام التحقيقات ا ستماع إىل أي عون آخر يرى أنه قد يفيد       

و يرسله إىل  ،و حيرر تقريرا يف األخا يدون فيه مال ظاته و استنتاراته،يف إيضاح احلقائق 
 رئيس الارفة ليبلاه للناظر العام.

 .نتائج التحقيق 
    يصدر الناظر العام قرار حبفظ امللف  ،التحقيق أنه   جمال للمتابعةإذا تبني من نتائج        

   و مس ول اإلدار   ،كل من رئيس غرفة ا نضباط يف جمال تسيا امليزانية و املالية و يبلغ إىل
 و إىل العون حمل املتابعة. ،أو اهليئة املعنية

      إىل غرفة ا نضباط يف جمال تسيا امليزانية  أما يف احلالة العكسية حييل الناظر العام امللف        
 و املالية مرفق باستنتاراته املكتوبة و املعللة.

يف ه ه ا ثناء يعني رئيس الارفة قاضيا مقررا من بني قضا  الارفة يكلف بتقدمي        
 1مث يقوم بتحديد تاريخ اجللسة و يبلغ ب لك رئيس جملس احملاسبة. ،اقرتا ات  ول امللف

و تعقد رلسة  ،يتوىل الناظر العام استدعاء ا  خاص املتابعني برسالة موصى عليها       
تقوم بعد ا طالع على  ،تشكيلة املداولة لارفة ا نضباط يف جمال تسيا امليزانية و املالية

و م كر  الدفاع و  روح  ،التحقيق و استنتارات الناظر العاماقرتا ات املقرر املكلف ب
الشخص املتابع أو من ميثله بالبث بأغلبية أصوات أعضائها،و إذا تساوى عدد ا صوات 

 يررح صوت الرئيس و يبلغ القرار إىل الناظر العام و إىل الشخص املتابع.

                                  
 ، السالف ال كر.19-65من ا مر رقم  299إىل 61انظر املواد من  1
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 يم أدائهالمطلب الثالث: طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة و تقي
الفرع )سنتناول يف ه ا املطلب طرق الطعن يف القرارات الصادر  عن جملس احملاسبة يف       
 .(الفرع الثاين)مث تقدير رقابته يف  (ا ول

 الفرع االول: طرق الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة
بة إما عن طريق املرارعة أو لقد نص املشرع على امكانية الطعن يف قرارات جملس احملاس       

 ا ستئناف أو الطعن بالنقض، و ه ا ما سنتطرق له يف النقاط التالية:
 أوال: المراجعة

جند أنه ميكن لكل من املتقاضي  1 19-65مر من األ 291بالرروع لنص املاد          
أو كان خيضع هلا وقت وقوع العمليات  ،أو السلطة السلمية أو الوصية اليت خيضع هلا ،املعين

أو     أو الناظر العام مرارعة قرارات جملس احملاسبة. كما ميكن للارفة ،اليت صدر بشأ ا القرار 
 الفرع مصدر القرار مرارعته تلقائيا.

أو  ،أو التزوير ،أو ا غفال ،سباب متعدد  أمهها اخلطأأو تعود دواعي املرارعة إىل         
 2ال املزدوج أو عند ظهور عناصر رديد  تربر ذلك.ا ستعم
يوره طلب املرارعة إىل رئيس جملس احملاسبة يف ارل اقصاه سنة وا د  من تاريخ و         

         و الوسائل اليت استند إليها صا ب الطلب ،بعرض الوقائع اتبليغ القرار موضوع الطعن مرفق
ب لك يقوم رئيس الارفة أو الفرع بتعيني قاضي يتوىل دراسة و  ،و الوثائق الثبوتية ،و املستندات

ملف طلب املرارعة و يبلاه إىل الناظر العام ال ي بدوره يقدم مال ظاته املكتوبة ليتم حتديد 
 و يبلغ كل ا طراف املعنية. ،تاريخ اجللسة من طرف رئيس الارفة

 ثانيا: االستئناف

                                  
 .السالف ال كر. 65/19ا مر رقم من 291انظر املاد   1
 .298د.بن داود ابراهيم ،مررع سابق،ص  2
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و السلطة أ ، ق ا ستئناف يف كل قرارات جملس احملاسبة للشخص املعين يثبت         
من تاريخ تبليغ القرار املطعون فيه  (92) هر خالل ميعادو ذلك  ،السلمية أو الناظر العام

 بعريضة تودع لدى أمانة ضبط اجمللس.
و بعد تقدمي  ،و يبلغ الشخص املستأنف ،حتدد اجللسة من قبل رئيس جملس احملاسبةو         

         املقرر تقريره و الناظر العام مال ظاته املكتوبة تعقد اجللسة بتشكيلة كل الارف 
و يتم الفصل مبورب قرار يصدر بأغلبية  ،باستثناء الارفة مصدر  القرار املطعون فيه ،جمتمعة

 1األصوات.
 الطعن بالنقض ثالثا:
أو بطلب من الوزير  ،أو ممثله القانوين ،على ما سبق ميكن أيضا للشخص املعين زياد         

أو الوصية أو الناظر العام الطعن بالنقض يف قرارات  ،أو السلطات السلمية ،املكلف باملالية
 جملس احملاسبة الصادر  عن تشكيلة كل الارف جمتمعة أمام جملس الدولة.

 المحاسبةثاني: تقدير رقابة مجلس الفرع ال
يتبني لنا أن الرقابة اليت  ،اسبةمن خالل التعرف على الصال يات املمنو ة جمللس احمل         

هتدف أساسا إىل محاية األموال العامة من خالل  ،يقوم هبا هي رقابة مالية تقييمية وتقوميية
مراقبة مدى ا لتزام بتطبيق القواعد املالية و احملاسبية، كما هتدف ه ه الرقابة أيضا إىل حتقيق 

 نتائج تتمحور يف عنصرين مها:
موال العامة و تشجيع ا ستعمال النارع و الفعال للموارد و الوسائل املادية و األ -

 ويله أي إنفاقه.كيفية إعاد  حت
 موال العمومية.إربارية تقدمي احلسابات و تطوير النزاهة و الشفافية يف تسيا األ -

و خص   ،و لقد رأينا أن جملس احملاسبة قد خص هبيكل تنظيمي و بشري و إداري       
فله  ق مراقبة  سابات  ،ك لك بنظام قانوين جيعل منه هيئة إدارية و قضائية يف نفس الوقت

                                  
 ، السالف ال كر.19-65من ا مر رقم  294و  291انظر املاد   1
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 1ئات اخلاضعة لرقابته و توقيع رزاءات رراء أي خمالفة يسجلها يف  ق املساين أو أخطاءاهلي
يظهر لنا أن جملس احملاسبة ميلك من ا مكانيات ما ي هله إىل ضبط تسيا العمليات   ال
 موال العامة.و احملافظة على األ ،اليةامل

فرغم كل ما ميلكه جملس احملاسبة من ا مكانيات  ،لكن الواقع يثبت عكس ذلك متاما        
فإنه يال ظ أنه غا قادر على تقدمي أي تقرير خبصوص الفضائح  ،املسخر  ألداء مهامه

و اليت مست خمتلف القطاعات ا قتصادية و م حيرك ساكنا  ،الكربى اليت  هدهتا اجلزائر
 .26652فآخر تقرير له كان من  
 ا سباب احلقيقية هل ا التقصا؟  ول او التساؤل يبقى مطرو 

 المبحث الثاني: الرقابة البرلمانية
تتكفل بالرقابة الربملانية أو كما يسميها البعض الرقابة السياسية يف معظم الدول 

فإنه من الطبيعي أن  ،باعتبار أ ا هي اليت تقوم باعتماد ميزانية الدولة ،الدميقراطية الربملانات
 سا العمل و تنفي  امليزانية. الرقابة على تنفي ها للتأكد من مدمينح هلا  ق ا

 المطلب االول: رقابة السلطة التشريعية على ميزانية الدولة
يف ذلك الوسائل اليت  ةبة تنفي  ميزانية الدولة مستخدمرقا ةتتوىل السلطة التشريعي

فمن  ق اللجان  .الكتابية سئلة الشفوية أوو األ ، ددها هلا املشرع املتمثلة يف ا ستجواب
 املالية التابعة للربملان يف طلب ا يضا ات و املعلومات.

 :و على ه ا فإن الرقابة التشريعية على امليزانية العامة تنحصر يف مر لتني

                                  
 .253،291د.بن داود ابراهيم،مررع سابق،ص  1
ر  وخيي سامية،أمهية ا ستفاد  من اآلليات احلديثة و املنظور ا سالمي يف الرقابة على املال العام، م كر  لنيل  هاد  مارستا يف إطا 2

 .61،ص1929/1922مدرسة الدكتوراه، رامعة ابو بكر بلقايد،تلمسان، دفعة 
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مر لة   قة على تنفي  امليزانية العامة  و، مر لة معاصر  لتنفي  امليزانية 
 املر لتني هي الرقابة السابقة على تنفي  امليزانية. ويضاف على ه ا مر لة تسبق1،للدولة

 
 أوال: الرقابة السابقة " لتنفيذ الميزانية".

املتعلق بتنظيم الارفتني و العالقة  66/91من القانون العضوي  88نصت املاد         
أقصاها الوظيفية بينهما و بني احلكومة على:" يصادق الربملان على مشروع قانون املالية يف مد  

و يصوت اجمللس الشعيب  ،من الدستور 219يوما من تاريخ إيداعه طبقا أل كام املاد   15
و يصادق جملس  ،يوما من تاريخ إيداعه 81الوطين على مشروع قانون املالية يف مد  أقصاها 
يوما، و يف  الة اخلالف بني الارفتني  19األمة على النص املصوت عليه خالل  د أقصاه 

أيام للبث يف  أنه، و يف  الة عدم املصادقة ألي  94لجنة متساوية ا عضاء أرل يتاح ل
سبب كان خالل األرل احملدد يصدر رئيس اجلمهورية مشروع قانون املالية ال ي قدمته 

 2احلكومة بأمر له قو  القانون"
ين دراسة مشاريع تتوىل جلنة املالية و امليزانية املورود  عل مستوى اجمللس الشعيب الوط        

قوانني املالية و إعداد تقارير بشأ ا،  يث يقوم مقرر ه ه اللجنة بعد أن تعطى له الكلمة من 
مث تبدأ مناقشة القانون  ،بعرض تقريره اخلاص مبشروع املاليةطرف رئيس اجمللس الشعيب الوطين 

         لجنة مث إىل املتدخلنيو مقرر ال ،با ستماع إىل كل من ممثل احلكومة ممثال يف وزير املالية
إ  إذا   ،و ميكنهم وضع التعديالت اليت يرو ا ضرورية  ريطة أن   ت دي إىل زياد  النفقات

أو توفا مبالغ مالية لتاطية  ،كان ذلك مستندا على تدابا من  أ ا الزياد  يف إيرادات الدولة
 3.زياد  النفقات املقرت ة

                                  
 .315د.حمرزي حممد عباس ، مررع سابق،ص  1
 العضوي ال ي حيدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين و جملس األمة و عملهما و العالقة بينهما و بني احلكومة. من القانون 88املاد   2
 .11 وخيي سامية، مررع سابق، ص  3
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مر لة التصويت على قانون املالية،  يث يقوم رئيس اجمللس  تلي مر لة املناقشة مبا ر 
الشعيب الوطين بارسال النص بعد التصويت عليه إىل جملس األمة للتصويت عليه أيضا بنفس 

من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين فإن التصويت  96و مبقتضى املاد    1الكيفية
 أو با قرتاع العام ا مسي.يكون با قرتاع السري أو العام برفع اليد 

ة غرفته عليه إىل رئيس و يف األخا يرسل رئيس جملس األمة النص النهائي بعد مصادق         
 و يشعر كل من رئيس اجمللس الشعيب الوطين و رئيس احلكومة. ،اجلمهورية
 رقابة المعاصرة لتنفيذ الميزانيةثانيا: ال
    للمجلس الشعيب الوطين مراقبة النشاط و األداء احلكومي يف خمتلف اجملا ت ميكن        

 و منها اجملال املايل، بواسطة اآلليات التالية:
 االستجواب (1

يتبني أنه ميكن  2669من دستور اجلزائر لسنة  233من خالل استقراء نص املاد  
كومة أو استجواب للجان الربملان بارفتيه أن يستمع إىل أي عضو من أعضاء احل

 احلكومة برمتها.
  و يعد ا ستجواب أخطر من الس ال كونه يتضمن معىن ا هتام لرئيس الوزراء أو الوزير املعين 

 2و يقصد منه نقض تصرفات احلكومة و جتريح سياستها.
 السؤال: (2

ي نصت من بني الوسائل املسخر  للربملان يف جمال الرقابة جند أيضا ما يسمى با ستجواب ال 
من الدستور حبيث ميكن ألعضاء الربملان توريه أسئلة  فوية أو كتابية إىل  238عليه املاد  

 أي عضو يف احلكومة  ول القضايا املتعلقة بتنفي  امليزانية.

                                  
 من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين. 98املاد   1
 31، ص 1929، دار الثقافة للنشر و التوزيع، ا ردن، سنة د.محدي سليمان القبيالت، الرقابة اإلدارية و املالية على األرهز  احلكومية 2

 .2669من دستور  233انظر املاد  
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 مناقشة بيان السياسة العامة: (3

الدستور، تلتزم احلكومة بتقدمي بيان عن السياسة العامة لكل سنة  من1 48طبقا لنص املاد  
ملراقبته و مناقشة عمل و أداء احلكومة للوقوف على مدى تنفي  برنامج احلكومة وفق ما مت 

 إرازته.
 :لجنة التحقيق (8

   ميكن لكل غرفة من الربملان أن تنشئ يف أي وقت جلان حتقيق يف قضايا ذات مصلحة 
        و ارراءات أداء مهمتها يف التحقيق  ،يتم حتديد كيفية تشكيلها و وسائلعامة،  يث 

      و اجلزاءات املرتتبة على نتائج التحقيق بواسطة القانون  ،و احلماية املبسوطة على أعضائها
 2و النظام الداخلي لارفيت الربملان.

 .ثالثا: الرقابة الالحقة
يتم اعداد احلساب اخلتامي عن السنة املالية املنتهية، يعرض على  ،بعد تنفي  امليزانية       

اجمللس الشعيب الوطين ملناقشته و التأكد من تطبيقها على حنو إرازهتا هلا، و اعتماده مث إصداره 
 إما يف  كل قانون أو يف  كل قرار من رئيس الدولة.

اليت  صلت بالفعل و  ،انفقتتامي اعتماد املبالغ اليت و يوضح اعتماد احلساب اخل      
)ا يرادات( و اعتماده أيضا ما قد يتحقق من فائض ا يرادات عن النفقات لال تياطي العام 
أو تاطية مقدار العجز الناتج عن جتاوز النفقات لإليرادات عن طريق السحب من ه ا 

ية التنفي  ا  تياطي و اعتماده،و بعد كل ه ا إذا تبني للمجلس الشعيب الوطين سا عمل
أما يف احلالة العكسية فله أن حيرك املس ولية السياسية  .بشكل سليم يقوم باعتماد احلساب

                                  
 .2669من دستور  48املاد   1
 .229د حممد الصاا بعلي، مررع سابق،ص  2
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مر إىل سحب الثقة من احلكومة  و قد يتعدى األ ،ضد الوزراء املخالفني عن طريق سحب الثقة
 1كلها.

 رقابة الهيئات المنتخبة.: المطلب الثاني
املتمثلة يف الو ية و البلدية على رقابة تنفي  امليزانية يف تسهر اجملالس الشعبية احمللية 

إطار القوانني و ا نظمة املتعلقة باجلماعات احمللية من طرف اآلمرين بالصرف، أما فيما خيص 
فإ ا تتمثل أساسا يف مناقشة احلسابات املقدمة هلا من طرف اآلمرين  ،رقابة اجملالس الشعبية

و نتائجها  بعد اختتام  ،توافق العمليات املتخ   يف إطار امليزانية و التحقق من مدى ،بالصرف
 السنة املالية.

 2نظم املشرع اجلزائري الرقابة على ميزانية البلدية،  يث أوكل للوايل  ق املصادقة
منه بقوهلا: "    22/29من القانون  51الصرحية و ه ا ما يظهر لنا من خالل نص املاد  

 ادقة عليها من الوايل، املداو ت املتضمنة ما يلي:تنف  إ  بعد املص
 3امليزانيات واحلسابات" -

بعد إعداد مشروع ميزانية البلدية من قبل األمني العام للبلدية حتت سلطة رئيس          
أكتوبر من السنة  32يتم عرضها على اجمللس للمصادقة عليها قبل  ،اجمللس  الشعيب البلدي

نفي ها، ه ا بالنسبة للميزانية ا ولية، أما امليزانية اإلضافية فيصوت عليها قبل املالية اليت تسبق ت
  4يونيو من السنة املالية اليت تنف  فيها. 25

                                  
 .319مررع سابق،ص  ،د.حمرزي حممد عباس 1
يقصد بالتصديق اإلرراء القانوين ا  ق للعمل ال ي قامت به اهليئة احمللية وهو يف نفس الوقت سابق على تنفي  العمل أي أن التصديق  2

ون،  يعطي للعمل صال  ية التنفي . انظر يف ذلك،صاحلي عبد الناصر، اجلماعات اإلقليمية بني ا ستقاللية والتبعية، م كر  مارستا يف القان
 .211، ص 1929/  1996ة احلقوق، بن عكنون اجلزائر، السنة اجلامعية كلي

 31متعلق بالبلدية رريد  رمسية عدد  1922يونيو سنة  11 املوافق  2831ررب عام  19م رخ يف  22/29من القانون رقم  51املاد   3
 . 1922لسنة 

 ، السالف ال كر.22/29من القانون  242 ،249انظر املاد   4
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يقوم اجمللس الشعيب الو ئي بعملية التصويت على ميزانية  ،أما خبصوص ميزانية الو ية 
من قانون الو ية و   قا 1 292اد  و ذلك وفقا ملا راء يف نص امل ،الو ية بالتوازن وروبا

واليت راء  55و ذلك مبورب املاد   ،يتم  التصديق عليها من قبل الوزير املكلف بالداخلية
 ( 1عليها، يف أرل أقصاه  هران ) فيها: "   تنف  إ  بعد مصادقة الوزير املكلف بالداخلية 

 مداو ت اجمللس الشعيب الو ئي املتضمنة ما يأيت:
 2امليزانيات واحلسابات" -

تطرقت إىل الرقابة الال قة اليت يتو ها  21/91من القانون  299كما أن املاد  
اجمللس الشعيب الو ئي،  يث و بعد قيام الوايل بإعداد احلساب ا داري عند غلق 

و هب ا يكون قد راقب  ،/ مارس يعرضه على اجمللس ليصادق عليه32السنة املالية يف 
 3يزانية على النحو ال ي مت ارازهتا.تنفي  امل

 
 الثالث: تقييم الرقابة السياسية المطلب

     بدءا مبر لة املناقشة  ،يال ظ على الرقابة السياسية أ ا قد مشلت كل مرا ل امليزانية      
ليختم رقابته يف األخا بعد ا نتهاء من تنفي  امليزانية  ،و ا عتماد مرورا إىل مر لة تنفي  امليزانية

 فهي ب لك رقابة مستمر . ،من خالل احلساب اخلتامي
غا أن حتقيق الفعالية يبقى متوقف على مدى فعالية أعضاء الربملان يف ممارسة سلطاهتم       

 النيابية و صال ياهتم الرقابية على أعمال احلكومة.

                                  
 السالف ال كر. 22/29من القانون رقم  292 املاد  1
 لسنة 21 عدد رمسية رريد  1921 سنة فرباير 12 موافق 2833 عام الثاين ربيع 14يف يف م رخ 21/91 رقم القانون من 55 املاد    2

1921. 
 ، السالف ال كر.21/91من القانون  299انظر املاد   3
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      ى يعاب عليها أن أعضاء السلطة التشريعية   يكون لديهم الوقت الكايف من رهة أخر        
يصل إىل آ ف  خصوصا و أنه قد ،و اخلرب  لدراسة احلساب اخلتامي و مناقشته بالتفصيل

ه ا إىل رانب األعباء و املهام  ، دااألمر ال ي يزيد الوضع تعقي، الصفحات و األرقام
 .1السياسية اليت تثقل كاهله

   كما أن الوسائل املسخر  للربملان للقيام بصال ياته الرقابية   ت دي الدور املرغوب        
 سئلة تبقى دون ردود.مما جيعل معظم األ ،فيه، ذلك  نعدام اجلزاء القانوين املرتتب عنه

   فهو يفتقر لضمانات  ،أما بالنسبة حلق أعضاء الربملان يف تشكيل جلان التحقيق       
أو مدى إلزامية أعماهلا و ه ه  ،جنا ه، فقد تنشأ قيود على ه ه اللجان من  يث إنشائها

  2أ د املعوقات اليت تكبح الرقابة الربملانية.

                                  
 .389، ص د.سوزي عديل نا د،مررع سابق 1
 .43 وخيي سامية، مررع سابق، ص  2
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  :خاتمة 
   دارية الداخلية منها لدولة يف روانبها ا اتناول موضوع أنظمة الرقابة على ميزانية  إن        

أن  املتواضع ال ي نأمله الدراسة أو البحث ، و ك ا التقنية و املالية من خالل ه و اخلاررية
            بعض روانب الرقابة املالية  منو مبهما  ،الضوء على ما كان غائبا سلطنانكون قد 

 يف التشريع اجلزائري .تنظيمها و 
    يف دفع عجلة التنمية  اورهو د الرقابة على امليزانية العامةينكر أمهية  فال أ د        

استاالل املال العام مبا خيدم  راقبةلق هيئات رقابية مالية ملستورب ضرور  خي، مما الوطنية
 . .الصاحل العام

و استقاللية  و الفعالية ،القصور ال ي يعرتي ه ه الرقابة يتمثل يف ضعف النجاعةغا أن     
 مر ال ي ينعكس سلبا على ا ستقرار املايل للدولة .األ ،ه ه اهليئات

املال  تسيااملعتمد  لرقابة أو األنظمة  ليات من خالل ما استعراضنا و حتليلنا ملختلف اآل      
 توصلنا إىل النتائج التالية: العام يف اجلزائر

 ج:ــائـــــالنت
، مما يقودنا الزائد  يف التفاقم اخلروقات القانونية ظاهر مبيصدمنا الواقع باستمرار  و        

 فاق املررو  .املالية يف اجلزائر م تصل بعد إىل النتائج و اآلللقول أن الرقابة 
    و تدارك النقائص مر برمته رارع لعدم حماولة التعلم من التجارب الفا لة و لعل األ        

مبا فيها  ،رقابةال، خاصة يف ظل ضعف ا مكانات املتا ة هل ه اهليئات املعنية بو حماولة جتنبها
 مما يقف  جر  عثر  أمام حتقق أهدافها املنشود  . ،جملس احملاسبة و املفتشية العامة للمالية

جند أن هناك خلل يف  ،و  ىت لو  اولنا تقيم نشاط ه ه اهليئات يف ظل ما هو متاح       
مما  ،ليات املالية، وذلك بتاليب اللجوء للرقابة القبلية على الرقابة البعدية على العمطريقة عملها

ن ننسى عدم استقاللية ه ه اهليئات بشكل أو بآخر عن أيضعف من فعاليتها و كفاءهتا دون 
 داء ه ه اهلياكل و ما تصدره من قرارات .أمما يلقي بتبعاته على  ،السلطات صانعة القرار
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     ن ا ستقاللية و يف األخا ميكننا القول أن املفتشية العامة للمالية حتتاج إىل نوع م       
نها من اختاذ القرارات اليت من يومتك ،و ضرور  منحها صال يات تتالئم مع املهام املنوطة هبا
  أ ا حتسني عمل اهليئات و امل سسات العمومية املراقبة.

 توصيات و ا قرتا اتال 
 وضع أرضية عمل مدروسة تكون مبنية على الفعالية و الكفاء .  .2
اعتماد إطارات تتمتع بروح املس ولية و النزاهة و الوطنية ، مع إعطائها جمال من  وروب .1

 نية احمللية اليت ختدم العملية الرقابية .احلرية يف اختاد القرارات اآل
و الفعال   احلسن دارية الباوقراطية اليت تعطل الساضرور  التخفيف من ا رراءات اإل .3

يف التنمية  ا يوي اتنموي اباملقابل لكي تلعب ا دار  دور و السعي  ،مل سسات الدولة
 الوطنية.

 اخا يقدم تقرير إذ أن ه ا األ ،مجلس احملاسبة مثالكالتنسيق مع هيئات الرقابة املالية    .8
 ول التسيا املايل للبالد و بتنسيق مع الربملان يسمح بإعالم ممثلي الشعب بأهم  اسنوي

مرين بالصرف ب على ممارسة نوع من الرقابة على اآلاملال ظات اليت تساعد النوا
 الرئيسني و املتمثلني يف الوزراء .

مجيع  لتشملاهليئات الرقابية  توسع إختصاصاتمور اليت نأمل ر األثكأمن ضمن  .5
 .مليادين و ليس اجملال املايل فقطا
  ملا خيدم إسلطة و عدم التبعية ألي ه ه اهليئات املوكل هلا دور الرقابة  استقاللية دعم  .9

 البالد. مالصاحل العام و خيد
يف األخا و مع إمياننا الراسخ بأن املرء دائما مقصر باعتبار أنه لو ب ل جمهودا        

أساليب الرقابة  ببعضأكرب فإن عمله سيكون أفضل، إ  أننا نأمل أن نكون قد أملمنا 
 يق إ  باهلل العلي العظيم. املمارسة على امليزانية العامة للدولة، و ما التوف
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 قائمة المراجع
 أوال: القوانين

 .2669اجلزائري لسنة دستور  .2
املتعلــق  2418يوليــو ســنة  1املوافــق ل  2898 ــوال  4املــ رخ يف  48/21القــانون رقــم  .1

 بقوانني املالية.
املتعلــق  2669غشــت  25املوافـق ل  2899حمــرم  18اللمـ رخ يف  69/12القـانون رقــم  .3

 باحملاسبة العمومية.
     ق بوظيفــــة خبــــا حماســــب املتعلــــ 2662أفريــــل ســــنة  11املــــ رخ يف  62/94القــــانون رقــــم  .8

 و حمافظ احلسابات.
 29/91املعــدل و املـــتمم بـــاألمر رقـــم  2665رويليـــة  21املـــ رخ يف  65/19ا مــر رقـــم  .5

 املتعلق مبجلس احملاسبة. 1929غشت  19امل رخ يف 
 1922يونيـو سـنة  11املوافـق ل  2831ررـب عـام  19امل رخ يف  22/29القانون رقم  .9

 املتعلق بالبلدية.
 1921فربايـر سـنة  12املوافـق ل  2833ربيـع الثـاين  14امل رخ يف  21/91انون رقم الق .1

 املتعلق بالو ية
 املتضمن إ داث املفتشية العامة للمالية. 2649مارس  92امل رخ يف  49/53املرسوم  .4
احملـدد للنظـام الـداخلي  2665نـوفمرب سـنة  19املـ رخ يف  65/311املرسوم الرئاسـي رقـم  .6

 سبة.جمللس احملا
احملــــدد إنتقاليــــا لأل كــــام  2669رــــانفي  11املــــ رخ يف  59/ 69املرســــوم التنفيــــ ي  .29

 املتعلقة بتقدمي احلسابات إىل جملس احملاسبة
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املتعلــــق باملراقــــب  1994ســــبتمرب  99،  املــــ رخ يف 94/111املرســــوم التنفيــــ ي رقــــم  .22
 املايل.

نــوفمرب  99افــق ل املو  2839ذي القعــد   14املــ رخ يف  96/318املرســوم التنفيــ ي  .21
 املتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا. 1996

 .2666اكتوبر  19النظام الداخلي جمللس األمة امل رخ يف  .23

 ثانيا: الكتب.
بـن داود ابــراهيم، الرقابـة املاليــة علــى النفقـات العموميــة، دار الكتـاب احلــديث، اجلزائــر،  .2

 .1921سنة 
إبـــراهيم أيـــوب،  مبـــادئ املاليـــة العامـــة،  الـــدار اجلامعيـــة،   امـــد عبـــد اجمليـــد دراز،مســـا  .1

 .1993اإلسكندرية سنة 
 ســـــني الصـــــاا، دروس يف املاليـــــة و احملاســـــبة العموميـــــة، دار احملمديـــــة، اجلزائـــــر، ســـــنة  .3

2666. 
 باداد.دار النشر للطباعة و النشر،  طاهر اجلنايب،علم املالية العامة و التشريع املايل، .8
نا ــد، الـوريز يف املاليــة العامـة، دار اجلامعـة اجلديــد  للنشـر، اإلســكندرية سـوزي عـديل  .5

 .1999سنة 
ساوان عدنان ميزرا الزهاوي، الر قابة املالية على تنفي  املوازنة العامة، منشورات الدائر   .9

 .1994اإلعالمية يف جملس النواب، العراق، دون طبعة،سنة 
ة للدولـــة يف اجلزائــر،  دار الفجـــر للنشـــر و التوزيـــع لعمــار  مجـــال، منهجيـــة امليزانيــة العامـــ .1

 .1998اجلزائر سنة 
 حممد الصاا بعلي، املالية العامة، دار العلوم، اجلزائر،دون سنة. .4
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حممــد  ــاكر عصــفور، أصــول املوازنــة العامــة، دار امليســر ، الطبعــة األوىل، عمــان، ســنة  .6
1994. 

طبوعـات اجلامعية،اجلزائر،الطبعـة حممد عباس،اقتصاديات املاليـة العامـة، ديـوان امل .29
 .1921اخلامسة،سنة 

جمـــدي  ـــهاب، أصـــول ا قتصـــاد العـــام و املاليـــة العامـــة، دار اجلامعـــة اجلديـــد ،  .22
 .1998ا زاريطية، سنة 

 جامعيةالرسائل الثالثا:
زيــوش رمحة،امليزانيــة العامــة للدولــة يف اجلزائر،رســالة لنيــل  ــهاد  دكتــوراه يف العلــوم التخصــص 2
 .1922ون،رامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنةقان

ر ـيد  بـن بلقاسـم، الرقابـة علـى ا مـوال العامـة، مـ كر  لنيـل  ـهاد  مارسـتا، رامعـة  .1
 .1929/1922ا ما عبد القادر،قسنطينة، دفعة 

 وخيي سامية، أمهية ا ستفاد  من اآلليات احلديثة و املنظور اإلسالمي يف الرقابة على  .3
مــــ كر  لنيــــل  ــــهاد  مارســــتا، رامعــــة أبــــو بكــــر بلقايــــد، تلمسان،ســــنة املــــال العــــام، 

1929/1922. 
زطيطـــو  وريـــة، اآلليـــات املتخصصـــة حلمايـــة املـــال العـــام يف التشـــريع اجلزائـــري، مـــ كر   .8

مكملــة مـــن متطلبــات نيـــل  ــهاد  ماســـتا يف احلقــوق، ختصـــص قــانون إداري، رامعـــة 
 .1923/1928حممد خيضر، بسكر ،سنة 

،املراقب املايل يف التشريع اجلزائري، م كر مكملة من متطلبات نيل  هاد  ناصر ياسني .5
املاســـــرت يف احلقـــــوق ختصـــــص قـــــانون  إداري، رامعـــــة حممـــــد خيضـــــر، بســـــكر ، دفعـــــة 

1923/1928. 
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غـــام جميـــد ، النظـــام القـــانوين جمللـــس احملاســـبة،م كر  مكملـــة مـــن متطلبـــات نيـــل  ـــهاد   .9
 .  1923/1928ة املاسرت  قوق،ختصص قانون إداري،دفع

 رابعا: الملتقيات
امل متر العلمي الدويل  ول األداء املتميز للمنظمـات  مداخلة بعنوان صرامة عبد الو يد، .2

،قسم علوم التسيا،كلية احلقوق و العلوم 1995مارس  96و 94و احلكومات يومي 
 ا قتصادية، رامعة ورقلة.


