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 شكر وتقدير
 

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، فالحمد هلل والشكر أوال وأخيرا على 

بالتوفيق إلنجاز هذا العمل ليضاف إلى ميادين البحث العلمي، فضله وكرمه وبركته الذي أنعم علي 

 وعلى آله وأصحابه أجمعين.والصالة والسالم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد 

ويطيب لي عرفانا بالجميل أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أولئك الذين وقفوا بجانبي طوال 

رشاد أو توجيه، وأخص بالذكر أستاذي المشرف فترة دراستي ولم يبخلوا علي بمساعدة أو إ

 ذه الرسالة إلى النور.الذي قدم لي الدعم واإلرشاد مما دفع به األستاذ الدكتور أقاسم عمر

وأتقدم بوافر التقدير وعظيم االمتنان للجنة المناقشة األفاضل الذين شرفوني بقبول مناقشة 

 األطروحة ودورهم الكبير في إثراء الدراسة من عملهم وخبرتهم.

زهراء، والتي قدمت لي يد المساعدة في  كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لألستاذة بوزيان

على المعلومات وتقديم إرشادات وتوجيهات قيمة، والشكر الموصول لكال من السيد الحصول على 

 .عمار محمد سليم والسيد لعمارة أحمد ، والسيد حمداش ياسين

 

 وإلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد إلنجاز هذا العمل.
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 أ

 توطئةأوال: 
إن تعريف الدولة احلديثة أصبح مقروان مبصطلح أساسي إال وهو امليزانية العامة للدولة حيث أن حتول دور الدولة 

املتدخلة يف مجيع امليادين السيما امليدان االقتصادي من الدولة احلارسة اليت تتوىل شؤون األمن والدفاع والعدالة إىل الدولة 
واالجتماعي أصبح يتطلب منها البحث عن مصادر خمتلفة لتغطية النفقات الناجتة عن تدخلها يف مجيع امليادين وبذلك 

 ،احلكومية، فهي الوثيقة األهم حول السياسات فقد أصبح دور الدولة معروفا مبصطلح أساسي وهو امليزانية العامة للدولة
واليت يتم من خالهلا توقع وترخيص لكل سنة مالية جمموع األعباء واملوارد للهيئات احلكومية واليت تتخذ يف شكل 

 تشريعي؛
وتعترب النفقات العمومية الوسيلة األساسية اليت يقوم عليها تدخل الدولة يف مجيع امليادين االقتصادية 

سة احلكومة ومدى جناعة برانجمها والذي يتجلى من خالل طبيعة النفقات واليت ترتجم سيا ةواالجتماعية والسياسي
 وتقسيمها على القطاعات املختلفة.

وقد كثر احلديث عن ترشيد اإلنفاق احلكومي، يف السنوات األخرية، وذلك بسبب حالة الكساد االقتصادي 
لعامة لتلك الدول، وبسبب حصول عجز كبري اليت عمت العديد من دول العامل، وبسبب االخنفاض احلاد يف اإليرادات ا

يف موازانهتا العامة، ولذا أصبحت هناك حاجة ماسة إىل ترشيد اإلنفاق احلكومي، وختفيض النفقات، واختاذ اإلجراءات 
 الكفيلة بتحقيق ذلك.

ويعترب التبذير سلوكا سلبيا ضارا يف إنفاق األجهزة احلكومية، ألن التبذير يبدد الثروة العامة، فهو ينقص بدون 
حاجة وال مربر، رصيد املال العام، الذي ميكن توجيهه  إىل نفقات أخرى أكثر جدوى، تزيد من املشاريع اإلمنائية املنفذة 

 مواطنني. يف البالد أو تزيد من اخلدمات املقدمة لل
، ألن الضرائب تقتطع كما أنه يضعف ثقة املواطنني ابألجهزة احلكومية، وجيعلهم يتهربون من دفع الضرائب هلا

أجزاء من دخوهلم، حتول إىل اإليرادات العامة لتصرف بواسطة األجهزة احلكومية يف الدولة، فالتبذير يعين اإلنفاق يف غري 
 ال توازي يف قيمتها السوقية املبالغ املصروفة عليها. ضرورة أو نفع، أو يف ضرورات ومنافع

تعد الرقابة على املال العام أحد األدوار األساسية املميزة لكافة اجملتمعات احلديثة، بل إن نشأة الربملاانت و 
علها قادرة أساسا جاءت لتحقيق هذه العملية؛ من هنا كان من الضروري العمل على تدعيم وتعزيز الرقابة املالية بصورة جت

 على احليلولة دون العبث ابملال العام أو إهداره.
وهلذا شهدت اآلونة األخرية اهتماما متزايدا على كافة املستوايت النظرية والعملية، وكذلك يف خمتلف الدول 

ملالية العامة وبصفة إدارة ا نواتج ومدى الشفافية اليت تتمتع هبا من جهة، وبكفاءةاملتقدمة والنامية، بعملية صنع املوازنة 
خاصة إدارة اإلنفاق العام والدين العام من جهة أخرى، وذلك بعد أن تفاقم العجز يف موازانت هذه الدول بصورة كبرية 

 ومن مث زايدة الدين العام.
على الرقابة على األموال العامة، ملا هلا من أمهية يف مساندة العمل احلكومي ويف وضع األصبع من هنا أتيت أمهية 

مواطن اخللل والداء، ويف التعرف على أهم القضااي والتحدايت اليت تتنزل يف صميم اهتمامات السلط العمومية، وذلك 



 املقدمة

 

 

 ب

عن طريق إشعار خمتلف هذه السلط سواء التشريعية منها أو التنفيذية ابلصورة احلقيقية لوضعية التصرف العمومي من 
 ملايل ) النفقات العمومية(.حيث حسن أدائه أو اختالله وابألخص اجلانب ا

 تبني و تلك األموال إدارة حسن تعكس اليت املؤشرات األساسية أحد يشكل العامة لألموال الفعال االستخدامف
 بوجود إال يتم أن ميكن ال هذه األهداف حتقيق أن كما املختصة، السلطات عن الصادرة اإلدارية تطبيق القرارات  فعالية
 الفعال االستخدام لضمان اإلدارية األجهزة على الرقابة املالية يتوىل و استقالله القانون يكفل املالية للرقابة أعلى جهاز

 .واالجتماعي االقتصادي القطاعني إىل ليمتد الدولة نشاط أن توسع بعد وخاصة العامة، لألموال واملناسب
 تصدرها معايري مهنية إىل استنادا أنشطتها خمتلف متارس العامل دول كل يف املالية الرقابة أجهزة مجيع إن

األعراف  على كذلك تعتمد و التشريعية املنظمة إجرائية تسنها و تنظيمية قوانني إىل و ، متخصصة وهيئات منظمات
 .عليها املتعارف الرقابة مبعايري يعرف ما ذلك ضوء على العملية فيتكون املمارسة أثناء اجملمعة واخلربات

 له متنح أن جيب اخلاص و القطاع العام ممتلكات صيانة ضمان على احلرص يف بدوره املالية الرقابة جهاز قيام أجل ومن
 .احلياد و االستقاللية من كافية درجة

وقد سعت األجهزة العليا للرقابة لقياس ورصد أداء إدارة شؤون املالية العامة وتتبع اإلنفاق للرفع من كفاءة 
 املالية الشؤون إدارة أداء قياس إطار الواردة يفاملؤشرات اإلنفاق وذلك ابستخدام مجلة من املؤشرات ولعل من أمهها مجلة 

 اتكالشرا  برانمج يف اءكالشر  بوضعه وقام، الزمن مر   على العامة املالية ؤونالش إدارة أداء قياسو  ومتابعة رصدل العامة
 العامة، املالية الشؤون إدارة عملية بشأن املشرتك املشروع مع التعاون إطار يف وذلك املالية، واملسؤولية العام ابإلنفاق املعين

 املساعدات جلنة اعتمدته مشروع وهو (OECD)  االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون ملنظمة التابعة
 إدارة ومؤسسات وإجراءات أنظمة أداء عن عليها التعويل ميكن معلومات إاتحة شأهنا من أداة مبثابة (DAC)اإلمنائية
، واملمارسات اليت متثل عنصرا حيواي لتقييم املساءلة عن تصميم سياسة املالية العامة الزمن مر   على العامة املالية الشؤون

 وتنفيذها.
والرقابة على النفقات العمومية ليست هدفا يف حد ذاهتا ألن اهلدف الفعلي هو القضاء على اآلاثر السلبية اليت 
يتسبب فيها سوء التسيري وسوء التنظيم وتبديد األموال العمومية وقلة الشفافية يف التقرير حوهلا واليت تؤدي إىل تعطل 

ؤثر أيضا على التوازانت الكربى القائمة؛ املالية واالقتصادية وحىت االجتماعية املشاريع واملخططات املسطرة مما ي
 والسياسية.
أما يف اجلزائر؛ فقد ظلت الرقابة على النفقات العمومية حتظى أبمهية أقل ابلنظر إىل الوضعية املالية املرحية اليت            

جه االقتصادي للدولة القائم آنذاك على أساس االختيار االشرتاكي عاشتها البالد يف مرحلة معينة، إضافة إىل طبيعة التو 
الذي متيزه املخططات الكربى ذات النتائج األكيدة اليت ال حتتاج للرقابة على األقل من الناحية النظرية، لذلك مل تبذل 

 وال العمومية.ابلفعل جهود جدية لتطوير إجراءات أو أجهزة قادرة على احلد من االحنرافات يف تسيري األم
ومع التطورات السياسية واالقتصادية مت الوقوف على العديد من االختالالت اليت أفرزهتا السياسة السابقة واليت ال         

تعود مسؤوليتها ابلضرورة إىل أجهزة الرقابة؛ لكنها تتحمل جزءا كبريا منها، وهلذا متت إعادة النظر يف مهامها وطبيعة 
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واهلبوط احلاد  1986واهلزة البرتولية لسنة  1983د أتكدت هذه الضرورة مع أتثر أسعار البرتول سنة وجمال تدخلها؛ وق
، وأصبحت حقيقة عملية مت إدخاهلا ضمن برانمج اإلصالح املايل وإصالح 2015املستمر يف أسعار البرتول يف سنة 

 املالية العمومية.
مشلت هذه اإلصالحات معظم هيئات الرقابة على القطاع العمومي؛ مبا فيها هيئات الرقابة القبلية اليت ميثلها         

، ذات الدور الوقائي واليت يهدف عملها إىل جتنب وقوع املراقب املايل واحملاسب العمومي وجلنة الصفقات العمومية
 دوثه.اخلطأ، والقضاء على العمل غري املشروع قبل ح

فتم إنشاء جملس احملاسبة الذي أصبح هيئة دستورية، لكنه مل يعرف   ،هيئات الرقابة البعديةكما مشلت أيضا 
 20-95مبوجب األمر  1995االستقرار، فرتاوح دوره بني صفة املراقب وصفة القاضي اليت استقر عليها منذ سنة 

إهنا تبقى ذات أمهية أقل نظرا لقلة الوسائل املتوفرة لديها، وخاصة لقلة املتعلق مبجلس احملاسبة، أما رقابة اهليئة التشريعية ف
،وابعتبارها هيئة رقابة بعدية فقد مشل اإلصالح أيضا املفتشية العامة التقنية اليت جتعل ممارساهتا يف وضعية غري أكيدة

يف ممارسة مهامها ووظائفها اليت عرفت  للمالية اليت أصبحت اتبعة مباشرة لوزير املالية مع ضماانت إضافية الستقالليتها
   توسعا كبريا.

 اإلشكاليةاثنيا: 
متارس الدولة نشاطاهتا املختلفة عن طريق استغالل األموال العمومية، حيث ميكن أن تستغلها بصفة مباشرة أو 

تسيري املال العام ميكن أن تفوضها هليئات أخرى كاجلماعات احمللية واهليئات العمومية، املصاحل اخلارجية.........، لكن 
حييد عن طريق النزاهة والعقالنية، وابلتايل الولوج إىل دوامة اختالس األموال العمومية وهنبها، وهنا تربز أمهية الرقابة على 

 تسيري األموال العمومية، حيث تساهم إىل حد كبري يف ترشيد استغالهلا، وابلتايل حتقيق أكرب استفادة ممكنة من إنفاقها.
ونظرا ألمهية حجم وهدف النفقات العمومية، كان ال بد أن تسري يف إطار مضبوط وحمكم كتقنني الصفقات 
العمومية، وهذا ما استدعى تدعيم وحتديث اجلهاز املكلف ابلرقابة على استعمال األموال العمومية ابلتقنيات احلديثة 

اجلزائر من رقابة مطابقة إىل رقابة حسن ت الرقابة يف حتول 1995للرقابة، لضمان حسن تسيريها ومحايتها، فمنذ سنة 
استعمال األموال العمومية اليت تعد رقابة إدارية، أي رقابة التسيري على قرارات مسريي األموال العمومية، وتعرف هذه 

حرتام مبادئ الرقابة ابسم التدقيق احلكومي، ويقصد به البحث عن املردودية والنجاعة يف التسيري، وكذا التحقق من ا
 االقتصاد والكفاءة والفعالية.

ونسعى يف هذا البحث إىل معرفة كيفية مسامهة التدقيق احلكومي يف ترشيد النفقات العمومية ابجلزائر، وهذا 
املستوى لتتبع اإلنفاق العام ورصد أداء األجهزة القائمة على التدقيق احلكومي، ابستخدام جمموعة مؤشرات أداء عالية 

 طرح اإلشكالية اليت مفادها: من خالل
 كيف يساهم التدقيق احلكومي يف ترشيد النفقات العمومية ابجلزائر؟

لإلجابة على هذه اإلشكالية مت صياغة بعض الفرضيات لكي تساعدان يف معرفة دور التدقيق احلكومي يف ترشيد  
 النفقات العمومية
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 لفرضياتلثا: ااث
 لقد مت االعتماد على جمموعة من الفرضيات وذلك ابالعتماد على الدراسات السابقة وكانت كالتايل: 

 يساهم التدقيق احلكومي لوحده يف ترشيد النفقات العمومية؛ 
  احلكومي خاصة املفتشية العامة للمالية وجملس تساهم التوصيات اليت خترج هبا اهليئات القائمة على التدقيق

 ؛اهليئة التشريعية يف اجلزائر يف ترشيد النفقات العمومية وحتسن من أداء األجهزة القائمة ابإلنفاقاحملاسبة و 
 ؛توجد شواهد على تنفيذ اهليئات املدققة بتطبيق توصيات األجهزة القائمة ابلتدقيق احلكومي  
 ؛لقبليةهناك متابعة مستمرة لتنفيذ النفقات العمومية خالل السنة من قبل هيئات الرقابة ا 
 ؛ال تتجاوز االعتمادات املستهلكة خالل السنة االعتمادات املرصودة مليزانية السنة املعنية 
  يتم التنسيق بني خمتلف هيئات التدقيق احلكومي ابجلزائر السيما املفتشية العامة للمالية وجملس احملاسبة واهليئة

 ؛نجزةالتشريعية لالستفادة من بعضها البعض يف أعمال الرقابة امل
  اإلدارات املنفقةلتقييم هناك استخدام ملؤشرات كمية أثناء عملية التدقيق. 
 منهج البحثرابعا: 

ملعرفة كيفية مسامهة التدقيق احلكومي يف ترشيد النفقات العمومية استخدمنا املنهج التحليلي مع دراسة حالة اجلزائر  
حبيث اعتمدان على مؤشرات برانمج اإلنفاق العام واملساءلة املالية اليت تعترب  2014-2012 املمتدة ما بني خالل الفرتة

 مؤشراتنا املرجعية، ومت استخدام هذه املؤشرات لألسباب التالية: 
 يف إطار برانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملساءلة املالية  واعتمادها مصداقية املؤشرات حيث مت وضعها

البنك الدويل، صندوق النقد الدويل، املفوضية األوربية، وزارة ك  العديد من املنظمات واهليئات الدولية من قبل
نرويج، سكراترية الدولة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة، وزارة اخلارجية الفرنسية، وزارة خارجية مملكة ال

 فريقيا؛السويسرية للشؤون االقتصادية، الشراكة االسرتاتيجية مع إ
 البلدان ديون ختفيض مبادرة بشأن اإلنفاق لتتبُّع املرجعية املعايري :من تستفيد املستوى عالية املؤشرات جمموعة 

التدقيق الدولية  ومعايري الدويل، النقد صندوق عن الصادرة العامة املالية شفافية وُمدو نة ابلديون، املثقلة الفقرية
الصادرة عن املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة واملعايري الدولية للمحاسبة يف القطاع العام 

 ؛أخرى دولية قياسية ومعايري
  ؛بسهولة فهم وحتديد التغريات اليت تؤثر على النفقات العموميةمؤشرات برانمج اإلنفاق العام واملساءلة متتاز 
  مالئمة مؤشرات قياس األداء لقياس ورصد أداء إدارة الشؤون املالية العامة وخباصة هيئات التدقيق احلكومي يف

 اجلزائر.
 هدف وأمهية البحث خامسا: 

على ترشيد النفقات العمومية  هتدف هذه الدراسة إىل حتليل أثر هيئات التدقيق احلكومي الداخلية واخلارجية 
الدراسة إىل الوقوف على أهم النقاط ابجلزائر، وكذا معرفة أهم املتغريات اليت تؤثر يف ترشيد اإلنفاق العام، كما هتدف 
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، كما جتدر اإلشارة أن هلذا واإلشكاالت املرتبطة ابملوضوع , وإىل إبراز الصورة احلقيقية اليت يعكسها اجلانب العلمي له
إبراز الدور اهلام للتدقيق احلكومي يف ترشيد النفقات العمومية وفق أسس ومعايري ومؤشرات علمية ث أمهية تكمن يف البح

وعملية , األمر الذي يؤدي إىل التقليل من خطر ضياع املال العام وتوجيه النفقات العمومية حنو أهداف تتماشى مع 
اآلونة األخرية هناك توجه من قبل احلكومة يف اجلزائر حنو ترشيد األهداف اليت يرغب اجملتمع فيها, خاصة وأنه يف 

اإلنفاق العام، هذا التوجه الذي جاء كنتيجة حتمية الخنفاض إيرادات امليزانية العامة من جهة ومطالبة املنظمات الدولية  
 اإلدارة واحلكم الرشيد املمول من وبرانمج حتسنيالقطاع العام واملساءلة املالية "انتوساي"، كاملنظمة الدولية للرقابة يف 

 سيجما للجزائر إبصالح نظام املالية العامة وحتسني أداء هيئات التدقيق احلكومي خاصة جملس احملاسبة–اإلحتاد األورويب 
 من جهة اثنية.

 الدراسات السابقة سادسا: 
احلكومية  الوزارات والوحدات التدقيق احلكومي ومكافحة الفساد : مدخل مقرتح لتطوير دور. دراسة بعنوان: 1

للدكتور أمحد حلمي مجعة والدكتور غالب عوض الرفاعي    وديوان احملاسبة يف الدول العربية )دراسة حالة األردن(
توصلت هذه الدراسة إىل أنه جيب أن تلتزم احلكومات أبخذ هيكل تشريعي وتنظيمي عرب قوانني وهيئات حمددة  من 

 أجل مكافحة الفساد 
 Inspector General Reports as Instruments of Gouvernementalراسة بعنوان: . د2

Accountability        لThelma Freides(1992) توصلت هذه الدراسة إىل أن آلية تقدمي :
آلية مهمة من اجل إعطاء صورة حول كيفية التحكم يف اإليراد والنفقة )ترشيد  (Reporting Mechanism)التقرير
 ؛النفقة(

 Governemntal Budgeting as Ex Ante Financial Accounting: The. دراسة بعنوان: 3

United Kingdom Case    لMaurice Pendelbury وowan Jones   (1985 :) توصلت الدراسة
التحكم أمر هام يف تسيري امليزانيات و  (Auditing the Financial Information)  املعلومة املاليةإىل أن تدقيق 
 ؛أكثر يف بنودها

ل  State Audit Budgets and Market Assessements of Credit Risk . دراسة بعنوان: 4

Barry R. Marks  وK. K. Raman (1986):  توصلت الدراسة إىل أن تدقيق امليزانية يتضمن تقدير السوق
 ؛خلطر القرض وابلتايل ميكن اعتباره آلية من خالهلا يتم ترشيد النفقة العمومية 

 ل Political Interests and Gouvernemental Accounting Disclosure. دراسة بعنوان: 5

Gary Giroux (1989):  توصلت الدراسة إىل أن نشر التقارير املالية ذات اجلودة املرجوة خيضع لألطراف الفاعلة
كيفية يف امليدان السياسي )أتثري هذا األخري يف طريقة تسيري النفقات من خالل املادة املتوفرة أي املعلومة املالية و 

 ؛معاجلتها(
 Governmental Accounting and Auditing in Tailand: An Overview. دراسة بعنوان: 6

of some suggestions for improvements  لLaury J. Henry  وPanu Attavitkamtorn 
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هذه  ،توصلت الدراسة إىل أن املعلومة املالية ضرورية يف اختاذ القرارات على خمتلف األصعدة واحلكومية خاصة :(1999)
األمهية تنبع من كوهنا أداة إرشاد إىل التسيري األجنع ملختلف االهتمامات االقتصادية والنفقات العمومية يف هذه احلالة 

   ؛ليست استثناء
توصلت الدراسة إىل أن  :Michael Favere (2000)ل  Audit Quality in ASEAN. دراسة بعنوان: 7

بضمان استقالل من ميارسون  إالجودة خدمة التدقيق شرط من أجل معرفة كيفية تسيري األصول املالية وال يتحقق ذلك 
 ؛املهنة

 Bugetray Accounting and Reporting Practices in Bahraini Practices. دراسة بعنوان: 8

 Governmental Units ل Sayal Ramdani  (2009):  حماسبة امليزانية  أن إىلتوصلت الدراسة
(Budgetary Accounting)   هي أهم شيء يف النظام احملاسيب ألي بلد وابلتايل حتقيق فعالية هذا النظام ضرورية

   .للتحكم يف التدفقات النقدية
 
أن الدراسات تطرقت إىل جانب أو جزء معني من التدقيق احلكومي، فتم ربط التدقيق احلكومي مبكافحة الفساد،  

جودة املعلومة املالية، لكن الدراسات السابقة مل تتناول اجلوانب املختلفة للتدقيق احلكومي وما آلية تقدمي تقرير املراجعة، 
وهو ما تسعى إليه هذه الدراسة، فسنحاول من خالل هذه الدراسة قياس أداء مدى أتثريها يف ترشيد النفقات العمومية، 

هيئات التدقيق احلكومي يف اجلزائر ومدى مسامهتها يف ترشيد اإلنفاق العام، وهذا ابستخدام جمموعة مؤشرات أداء كمية 
استنادا إىل حتليل قائم على  وذلك األخرى إلدارة الشؤون املالية العامة ونوعية عالية املستوى، مع دراسة اجلوانب

املؤشرات بصفة خاصة للعناصر الرئيسية الستة ألداء عملية إدارة الشؤون املالية العامة اليت مت حتديدها يف إطار قياس 
األداء لربانمج اإلنفاق العام واملساءلة املالية، هبدف التحليل الذي يربز بصفة خاصة االعتماد املتبادل فيما بني خمتلف 

بعاد، أي مدى احتمال أن يؤثر سوء األداء يف واحد من األبعاد الرئيسية على أداء نظام إدارة الشؤون املالية العامة األ
 .فيما يتعلق ابألبعاد األخرى

 هيكل البحث سابعا: 
لنفقات لقد مت تقسيم البحث إىل جانبني، جانب نظري حاولنا فيه الرتكيز على املفاهيم النظرية للتدقيق احلكومي وا 

 العمومية، ابإلضافة آليات التدقيق احلكومي لرتشيد النفقات العمومية، وتضمن اجلانب النظري أربعة فصول : 
على تعريف التدقيق احلكومي واألهداف يف هذا الفصل  الرتكيز ": حاولنااإلطار العام للتدقيق احلكوميالفصل األول " 

إىل املبادئ األساسية للرقابة يف القطاع العام واملعايري الدولية للتدقيق احلكومي اليت يصبو إىل حتقيقها، وأنواعه، ابإلضافة 
 الصادرة عن املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة.

إبراز أمهية النفقات العمومية، وخصائصها، واألسباب اليت ": حاولنا يف هذا الفصل النفقات العموميةالفصل الثاين " 
 تؤدي إىل تزايد النفقات العمومية، ابإلضافة إىل تعريف امليزانية العامة وأنواعها، وإجراءات حتضريها واملصادقة عليها.



 املقدمة

 

 

 خ

حاولنا يف هذا الفصل إبراز مؤشرات قياس األداء الواردة ": التدقيق احلكومي وترشيد النفقات العموميةالفصل الثالث " 
، واليت تعترب من اآلليات العامة املالية الشؤون إدارة أداء قياسو  ومتابعة رصدل العامة املالية الشؤون إدارة أداء قياس إطار يف

 اهلامة املستعملة لقياس أثر هيئات التدقيق يف ترشيد اإلنفاق العام.
ة الرقابية ": مت الرتكيز يف هذا الفصل على األجهز هياكل التدقيق يف تنفيذ النفقات العمومية ابجلزائرالفصل الرابع " 

القبلية والبعدية واليت تتوىل عملية الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية ابجلزائر، من خالل حمتوى ونتائج رقابة كل نوع من 
 أجهزة الرقابة.

تطبيق مؤشرات برانمج اإلنفاق العام واملساءلة املالية على إدارة الشؤون املالية العامة يف اجلزائر، مع  فيه جانب تطبيقي، مت
 يف ترشيد اإلنفاق العام، حيث قسمنا هذا اجلانب إىل:الرتكيز على هيئات التدقيق احلكومي ومدى مسامهتها 

": 2014-2012العمومية ابجلزائر خالل الفرتة تقييم دور التدقيق احلكومي يف ترشيد النفقات الفصل اخلامس " 
استخدمنا يف هذا الفصل مؤشرات برانمج اإلنفاق العام واملساءلة، والذي مسح لنا ابخلروج مبجموعة من النتائج املرتبطة 

تائج اإلنفاق العام، ومدى مسايرة هيئات التدقيق احلكومي يف اجلزائر للمعايري الدولية، واستعراض ن احنرافاتبقياس 
 تقييمها لإلنفاق العام.
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 :متهيد
 تلك األموال إدارة حسن تعكس اليت املؤشرات األساسية أحد يشكل العامة لألموال الفعال االستخدام إن

 إال يتم أن ميكن ال األهدافهذه  حتقيق أن كما املختصة، السلطات عن الصادرة اإلدارية تطبيق القرارات  فعالية وتبني
 االستخدام لضمان اإلدارية األجهزة على الرقابة املالية ويتوىل استقالله القانون يكفل املالية للرقابة أعلى جهاز بوجود
 .واالجتماعي االقتصادي القطاعني إىل ليمتد الدولة نشاط أن توسع بعد وخاصة العامة، لألموال واملناسب الفعال

 تصدرها مهنية معايري إىل استنادا أنشطتها خمتلف متارس العامل دول كل يف املالية الرقابة أجهزة مجيع إن
 على كذلك وتعتمد ،التشريعية اهليئة تسنهاإجرائية و  تنظيمية قوانني وإىل ،)وخاصة عمومية(متخصصة وهيئات منظمات

 .عليها املتعارف الرقابة مبعايري يعرف ما ذلك ضوء على فيتكون العملية املمارسة أثناء اجملمعة األعراف واخلربات
 أن جيب واخلاص العام القطاع ممتلكات صيانة ضمان على احلرص يف بدوره املالية الرقابة جهاز قيام أجل ومن

 .واحلياد االستقاللية من كافية درجة له متنح
 وختطيط برجمة يف املوكل أو الوكيل طرف من كانت سواء ضغوط ألي اجلهاز خضوع عدم االستقاللية وتتطلب

 عالية، وجودة بكفاءة أهدافه لتحقيق الكافية والقانونية والبشرية املادية اإلمكانيات على وتوفره الرقابية العمليات وتنفيذ
 هلذه اليومي العمل يف التدخل دونلرقابته  اخلاضعة للجهات الرأي واالقرتاح تقدمي على اجلهاز يقتصر أن يستحسن كما

 . الستقالليته محاية اجلهات
 خالل من وذلك واملؤسساتية املهنية قدراته وتعزيز بناء اجلهاز على جيب االستقاللية شرط حتقيق إىل فباإلضافة

  .والتدريب التعليم برامج أحدث استعمال على الرقابة جهاز يف العاملني األفراد وأتهيل تدريب
 على أيضا الرتكيز جيب بل ،فحسب للعاملني النظرية والكفاءات املعارف تقوية على االقتصار جيب ال أنه أي

 تزداد بيئة يف الرقابية العمليات قيادة على قادرة عالية مؤهالت وذات االختصاصات متعددة فرق بتكوين العملي الطابع
  .يوم بعد يوما تعقيدا

 مع والتدقيق املراجعة بعملية القيام أثناء واالهتمام العناية من عالية بدرجة يتحلى أن اجلهاز على ينبغي كما
 عمل تؤطر مهنية ملرجعية تؤسس ثقافة اكتساب أجل منالرقابة  مهنة حتكم اليت واآلداب ابلقيم أفراده مجيع تشبع ضرورة
 .نشاطها وطبيعة وحجمها نوعها كان مهما ابملؤسسة عالقة هلا اليت األطراف خمتلف ثقة وتكسبه املراجع

 
 
 
 
 
 
 

 املبحث األول: مفهوم التدقيق احلكومي
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يتزايد االهتمام يف الدول املختلفة حنو مساءلة املوظفني احلكوميني حماسبياً، ويرجع ذلك إىل املطالب الشعبية 
حيث يصعب تواجد نظام فعال وكفء لإلدارة احلكومية مركزاًي وحمليًا بدون توافر نوع من  ،املتزايدة وضغط الرأي العام

واليت من أجلها كان التدقيق احلكومي لالطمئنان عليها من خالل قياس وتقييم أداء إدارات  ،املساءلة احملاسبية الشعبية
 املنوطة هبا.الوحدات احلكومية يف االستحواذ على املوارد وختصيصها على األهداف 

 املطلب األول: تعريف التدقيق احلكومي وأهدافه
 البد كان للمجتمع،لذلك العام اإلنفاق من عالية نسبة يشكل أضحى العامل دول مجيع يف احلكومي اإلنفاق إن

 التدقيق يف األداة وتتمثل هذه التصرف، سوء عن بعيداً  العامة األموال استخدام مدى ملعرفة أداة عن البحث من
 التأثري تنفيذية سلطة ألية وليس سلطة تشريعية، أبعلى مباشرة يرتبط مستقل به جهاز يقوم ما عادة الذي احلكومي،

 عليه.
 أوال: تعريف التدقيق احلكومي

 بتحصيل املتعلقة واللوائح القوانني تنفيذ مدى من التحقق هبدف الزمن من طويلة لفرتة التدقيق احلكومي استمر
 هذا وصف وميكن، 1النامية الدول من كثري يف اآلن حىت السائدة الصورة هذه تكون قد ورمبا بل العامة، األموال وصرف

 .البنود على واللوائح ابلقوانني تدقيق التزامو  تدقيق مايل عن عبارة أبنه التدقيق من النوع
 يف املتخصصة واجملالس اللجان أصدرهتا اليت واإلرشادات والتقاريرالدراسات  من العديد صدور عقب أنه غري

يف الوالايت املتحدة األمريكية واليت كان أمهها الدراسة املتعلقة مبعايري املراجعة سنة  التدقيق احلكوميو  احملاسبة جمال
  3وظيفته أداء يف التقليدي احلكومي التدقيق وقصور احملاسيب، النظام تطوير للدولة، العامة املوازنة وتطور  ، 29881

 على اشتمل بل املالية التقارير فحص على يقتصر مل حيث ،التدقيق احلكومي نطاق واتساع تطور على ساعد هذا كل
 ذلك من أكثر إىل امتد بل ، احلكومية اإلدارية للوحدات املتاحة املوارد استخدام يف والفعالية الكفاءة وتقييم فحص
 .هبا اخلاصة واللوائح ابلقوانني االلتزامو  سليمة بيئية إدارة ممارسات قيام من التحقق ليشمل

 املختلفة التعريفات مناقشة أو استعراض قبل ولكن احملاسبية األدبيات يف للتدقيق احلكومي تعريفات عدة وردت وقد
 هو "املالية الرقابة" لفظ أو تعبري أن إىل التنويه جيب ،احلكومي التدقيق أهداف لتطور تبعاً  تطورت واليت للتدقيق احلكومي

 متارس اليت العربية احلكومية األجهزة أغلب أن نالحظ املنطلق هذا ومن ،التدقيق احلكومي على للداللة استعماال األكثر
 أو احملاسبة جهاز أو ديوان تسميتها على يغلب بل التدقيق إىلعناوينها  يف تشري ال )املالية الرقابة (التدقيق احلكومي

 بتنفيذ املكلفة احلكومية األجهزة تضم اليت العربية اإلقليمية اجملموعة أتسيس بعد االجتاه هذا أتكد ولقد احملاسبات
 اجملموعة هذه على أطلق عندما 1976 سنة العربية الدول جامعة إطار ضمن العربية الدول يف " التدقيق احلكومي"

                                                           
1 William w ,Holder and John R.Miller(1989)" Compliance Auditing : The Changing State of the Art", The CPA 

Journal , September ,p.28. 
2U.S. General Accounting Office Governmental Auditing Standards ,1988 Revision(Washington D.C:USGAO, JULY 

1988)pp.1-2  
 .06، ص 2005أمني السيد أمحد لطفي، مراجعات خمتلفة ألغراض خمتلفة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  3
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 هبذه املالية للرقابة العليا األجهزة تسمية أن ونرى " العربية الدول يف واحملاسبة للرقابة العليا لألجهزة العمل جمموعة" تسمية
  .املعين يف وأعم امشل الرقابة لفظ ألن املراجعة كلمة من بدال الرقابة مصطلح الستخدامه وذلك صحيحة التسمية

 تصدر اليت جمللتها العربية اجملموعة تسمية ذلك ويؤكد ،املراجعة مصطلح بشموله ويغطي يتسع كمفهوم فالرقابة
  .املراجعة من بدال فيها املالية الرقابة تعبري واعتماد املالية، الرقابة جملة 1982 منذ سنوي نصف بشكل عنها

 خمتلف مفاهيم فيه تتكامل الذي العلمية املعرفة لحقو  من واسع حقل" أبهنا)  التدقيق احلكومي (املالية الرقابة وتعرف
 بقصد واملتحقق املستهدف بني املقارنة متطلبات لتوفري منها احملاسبة على الرتكيز مع والقانونية واإلدارية االقتصادية العلوم

 1 "املتاحة املوارد استخدام سوء أشكال وكل والضياعاإلسراف  عن وبعيدا األفضل االستخدام
 علمي منهج" أبنه احلكومي التدقيق العليا الرقابية لألجهزة العربية للمجموعة األول العريب املؤمتر عرف كما

 احملافظة من التأكد إىل هدفيو  واإلدارية، واحملاسبية واالقتصادية القانونية املفاهيم بني واالندماج التكامل يتطلب شامل،
 2  "احملققة النتائج يف الفعالية وحتقيق استخدامها، كفاءة ورفع العامة األموال ىعل

 احلكومية للوحدات أداء مراجعة أو مالية مراجعة " أبهنا احلكومية املراجعة تعريف على الكتاب من العديد ويتفق
 3"احلكومة قبل من إدارهتا يتم اقتصادية وحدة يف أو

على أنه عملية تدقيق "( التدقيق احلكومي INTOSAI) الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة نظمةاملكما عرفت 
وكفاءة تعهدات احلكومة، أو براجمها، أو منظماهتا، مع وضع االقتصاد يف االعتبار، األداء أي هو فحص مستقل لفعالية 

 .4 "وهبدف إحداث تطورات
ولذلك ميكن أن نعرف التدقيق احلكومي أبنه " فحص كفاءة وفعالية أنشطة الوحدة احلكومية والتأكد من 

 استخدام املوارد املوضوعة حتت تصرفها على حنو اقتصادي " .
هذا املفهوم أن التدقيق احلكومي ميتد إىل ما هو أبعد من نطاق اخلضوع للقوانني والنظم اليت حتكم استخدام ويربز 

حيث أنه حيتوى أيضاً على االهتمام الثابت  ،األموال العامة وبقية املوارد األخرى وإعداد التقارير عن كيفية التنفيذ ومساره
غري ضروري والضائع لألموال واملمتلكات العامة واستخدامها جلميع املقاييس واملتزايد بتجنب اإلنفاق أو االستخدام ال

 واملعايري املناسبة لتحقيق األهداف اليت من أجلها مت تدبري وإاتحة هذه املوارد .
معرفة مصطلحات االقتصاد وحسن التسيري والفعالية اليت تشكل عماد ولفهم أكثر للتدقيق احلكومي يتعني علينا 

 .5داء املوضوع الفعلي للتدقيق احلكوميرقابة األ
                                                           

 .11، ص1994عبد اجلبار الكبسي، التحليل الالزم الستيعاب مفهوم الرقابة املالية، جملة اإلدارة واالقتصاد، جامعة املستنصريية، بغداد، رعبد الستا 1
 .15، ص 1980فهمي حممود شكري، الرقابة املالية العليا، دار جدالوي عمان ،  2
 ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل:  3

 .295، ص 1990آخرون، دراسات متقدمة يف املراجعة املالية والوظيفية، مكتبة قصر الزعفران، القاهرة،  حممد نصر اهلواري و -
 .239، ص 1998إبراهيم أمحد الصعيدي، دراسات متقدمة يف املراجعة، بدون انشر،  -
 .218، ص1990يد، حممد عبد الرمحن العايدي، حبوث متقدمة يف احملاسبة واملراجعة، مكتبة اجلالء احلديثة، بور سع -

 .15:45،  25/04/2016اتريخ اإلطالع ، WWW.INTOSAI.ORG: املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة  أنظر موقع 4
 أنظر موقع املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة، املرجع السابق. 5

http://www.intosai.org/
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األداء العملي واملنظم لشؤون مصلحة أو مشروع ابلطريقة اليت تسمح خبفض نفقات  ؛ابالقتصادحيث يقصد 
 التسيري إىل أدىن مستوى ممكن مع أخذ معايري اجلودة والنوعية واآلجال بعني االعتبار.

املدخالت واملخرجات دون التأثري على السري العادي واألهداف ؛ حتديد العالقة بني حبسن التسيريويقصد 
املسطرة وهذا ابإلجابة على التساؤالت التالية : هل مت حتقيق اهلدف؟ وهل مت يف اآلجال القانونية؟ وهل ميكن احلصول 

 على أكثر؟
ل كمج و ققة خبصوص املشاريع والربافإهنا تعين ماهية العالقة بني النتائج املستهدفة والنتائج الفعلية احمل ؛الفعاليةأما 

النشاطات العمومية األخرى، وهتتم برفع مستوى النجاح من خالل تبين سلسلة من التدابري القانونية اليت تؤمن حتقيق 
 اخلطط والغاايت واألهداف أبقل تكلفة مع احرتام املعايري، النوعية واآلجال القانونية.

 اثنيا: أهداف التدقيق احلكومي
 :1 التالية األهداف حتقيق إىل التدقيق احلكومي يهدف
 بغرض وذلك املعمول هبا، واللوائح االلتزام ابلقوانني ذلك يف مبا املالية والتقارير احلساابت أو املعلومات فحص ✓

 الوفاء مدى تقييم عن فضالً  ،بطريقة سليمة عنها والتقرير للمحاسبة ختضع واملوارد األعمال كانت إذا ما تقييم
 ؛القانونية ابملتطلبات

 تبذل اإلدارية احلكومية الوحدة كانت إذا ما تقييم بغرض وذلك املوارد، استخدام يف والفعالية الكفاءة تدقيق ✓
 ؛مالئمة بطريقة البشرية ومواردها أمواهلا على واحملافظة اإلدارة يف العناية

 األهداف تقييم حتقيق بغرض وذلك اتمة، بفعالية حتقيقيها يتم املرغوبة النتائج كانت إذا ما حتديد من التحقق ✓
 .البديلة التنفيذ طرق االعتبار يف األخذ مع هلا املخطط

 :  2جمموعتني إىل التدقيق احلكومي أهداف قسمت كما
 :تقليدية فنية أهداف 1-

 ابلسياسات االلتزام على وتشجع أعمال الوحدة، ونتائج املايل املركز صحة مدى حول حمايد فين إببداء رأي هتتم
 ابلدفاتر املثبتة واألرقام القيود وصحة احملاسبية دقة البياانت من والتأكد تطبيقها، حسن من والتأكد اإلدارية والقرارات

 الرقابة نظم فعالية تقييم خالل من ارتكاهبا فرص تقليل على والعمل الغش وحاالت األخطاء واكتشاف والسجالت،
 نظم إتباع من والتحقق الداخلي والضبط الرقابة عناصر حتقيق أجل من من كفاءهتا والرفع النظم هذه وتدعيم الداخلية،
 العاملني ومسؤوليات سلطات وحتديد األنظمة كفاية من والتأكد واملتابعة، والتخطيط يف التنظيم حديثة وأساليب

 مناخ تعاوين وخلق سليم بشكل املعلومات انسياب حسن حيقق مبا اإلداري التسلسل ومراعاة للرقابة ابلوحدات اخلاضعة
  .العاملني بني

                                                           
 ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل:  1

، 1987، عمان، 319، العدد الوحدة العربية للعلوم اإلدارية، املوازانت احلكومية يف الدول النامية، إدارة البحوث والدراسات، مديرية املكتبات والواثئق الوطنية -
 .3ص 

 .301، ص 2005خالد شحاتة اخلطيب، أمحد زهري شامية، أسس املالية العامة، دار وائل للطباعة والنشر، عمان ، -
 .20-19، ص 2006أكرام ابراهيم محاد، الرقابة يف القطاع احلكومي، دار جهينة، عمان،  2
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 :إسرتاتيجية أهداف 2-
 العالقة ذات األطراف حقوق على واحلفاظ العام املال محاية يضمن مبا والوحدات املمتلكات على احلفاظ يف وتتمثل

 األهداف لتحقيق السبل أفضل واقرتاح اإلنتاجية وزايدة األداء حتسني منميكن  مبا الفعالية ،وزايدةاملراجعة حمل ابلوحدة
 .األكيدة واملعلومات ابلبياانت التشريعية السلطة املوضوعة،وتزويد االقتصادية والسياسات اخلطط إليها ترمي اليت

 : أنواع التدقيق احلكوميثايناملطلب ال
 :1ما يلي أمههانواع، أميكن تقسيم رقابة القطاع العام إىل عدة 

  الرقابة الداخلية والرقابة اخلارجيةأوال: 
بسيطا ، وهو املعتمد لدى احلكومات واإلدارات، يستمد أساسه من التقسيم اإلداري وخاصة من يعترب هذا التقسيم 

 .انتماء اهليئة اليت ستمارس الرقابة
تسمى الرقابة الداخلية ألهنا تقوم هبا وحدة إدارية تعمل داخل اجلهة اخلاضعة للرقابة حيث  الرقابة الداخلية: .1

يفرتض أن تقدم للسلطة العليا مالحظات متعلقة مبدى مشروعية وسالمة إدارة األموال ودقة احلساابت؛ واقرتاحات 
 خبصوص تطوير نظام التسيري وحتسينه ابلقضاء على العيوب اليت تشوبه.

تتضمن الرقابة الداخلية خمطط التنظيم؛ وجمموع الطرق والتدابري املنسقة اليت تتبناها مصلحة معينة للحفاظ على و 
املوارد، وتدقيق صحة التسيري وتعزيز فعاليته وفرض التقيد ابلسياسات املوضوعة لتحقيق األهداف والغاايت املوضوعة 

 سلفا.
واملسؤولني الثقة بصحة العمليات والنشاطات املنفذة على ا تعطي املوظفني وتكتسي الرقابة الداخلية أمهية كربى ألهن

 خمتلف املستوايت ويف خمتلف األماكن.
وميكن للرقابة الداخلية أن تساهم بشكل فعال يف ضمان احلفاظ واالستعمال احلذر لألموال واملوارد العمومية احملدودة 

والغاايت املسطرة دون املساس ابلسياسات املرسومة، ودون التأثري على سري ابلطريقة اليت تؤدي إىل حتقيق األهداف 
 العمليات وفعاليتها.

لكن جناح وحدة الرقابة الداخلية يتوقف على مدى استقالهلا، ونوعية االختصاصات وطبيعة الصالحيات املمنوحة 
 هلا، لكنه يرتبط أيضا بتوفر مجلة من الشروط أمهها: 

رة والتنظيم حتدد بطريقة منطقية، واضحة ودقيقة، سلطات ومسؤوليات كل مستخدم، مما قواعد عملية لإلدا -
 للقيام بوظائفه على أكمل وجه؛يؤهله 

ضرورة توفر موظفني من كل املستوايت ميتلكون املقدرة واخلربة الضرورية والكافية إلمتام املهام املطلوبة يف اآلجال  -
 ؛احملددة

 واألداء تؤهل هيئات الرقابة للتقييم واملقارنة؛قواعد عملية للنوعية  -
 قواعد دقيقة وصارمة للتسيري املايل خاصة ما يتعلق ابلتسيري املايل والصفقات العمومية. -

                                                           
 .09-04، النمسا، ص 1977املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة، إعالن ليما للتوجيهات اخلاصة ابملبادئ الرقابية،  1
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عن اجلهات تسمى ابلرقابة اخلارجية ألهنا تقوم هبا هيئة عليا يفرتض أن تكون مستقلة متاما  الرقابة اخلارجية: .2
وهو يشمل كل ما يتعلق ابملال العام، وينص عليها  ،ا حيدد إطار عملها بواسطة القانوناخلاضعة للرقابة؛ وعادة م

  الدستور.
تشمل الرقابة اخلارجية متابعة كيفية تنفيذ القوانني والتنظيمات، ومدى مطابقة توجيهات السلطة السلمية؛ وبصفة 

واملالئمة والدقة احملاسبية، ومدى التقيد مبعايري الكفاءة عامة فإن للهيئة املدققة إمكانية طرح التساؤل حول املشروعية 
 وحسن السري والفعالية.

يعترب التفتيش عماد الرقابة اخلارجية؛ وهو يشمل فحص العمليات املالية وحتليل البياانت احملاسبية بغرض كشف و 
إقامة املسؤولية واختاذ ن أجل األخطاء واملخالفات واالحنرافات والعمل على تصحيحها وتقوميها، والتحقيق فيها م

اإلجراءات الضرورية السرتداد األموال الضائعة؛ وميكن أن تكون نفسها اهليئة اليت تنطق ابحلكم املوجب للعقوبة، كما 
 ميكن أن حتيل امللف أمام العدالة.

جياز كيفية قيام اإلدارة يقيم إب ) الربملان( ويفرتض أن ختتتم أعمال التحقيق بتحرير تقرير حيال على السلطة العليا 
 مبسؤولياهتا، وجيب أن يتضمن على اخلصوص اقرتاحات لتحسني التسيري وتقوميه.

وتعترب التقارير واسطة االتصال األكثر واألهم استعماال، فهي تساهم يف حتريك املساءلة على املال العام اليت تقوم هبا 
ها تقارير اجلهاز لكي تفحصها بناء على معايري من أمهها التسيري اللجنة املختصة يف الربملان، واليت تعرض على أنظار 

 1حسب األهداف دون أن يعين ذلك التدخل يف مدى مالئمة الربامج والسياسات.
يعترب هذا التقسيم أقل بساطة ابملقارنة، ويطبق خاصة لدى اإلدارة املالية، حيث الرقابة السابقة والرقابة الالحقة: اثنيا: 

 أساسه من الزمن الذي جترى فيه الرقابة.يستمد 

هدف هذه الرقابة وقائي، وهي متثل نوعا من رقابة املشروعية واملالئمة على املعامالت والتصرفات  الرقابة السابقة: .1
 الصفقات العمومية وتنفيذها املالية وذلك قبل صدور القرار املتعلق ابلتصرف املايل وقبل تنفيذه، وقبل إبرام العقود أو
 وهذا للحيلولة دون الوقوع يف األخطاء واملخالفات، وملنع أي مناورات من جانب املسريين.

 تظهر أمهية هذه الرقابة يف أهنا ستعطي رأيها قبل ترتب االلتزام على اجلهة اإلدارية اليت قامت ابلتصرف القانوين. 
كشف األخطاء ع التنفيذ، ويفرتض أن تؤدي إىل  ويدخل ضمن هذه الرقابة مفهوم الرقابة اآلنية اليت تكون متزامنة م 

واملخالفات خالل فرتة زمنية قصرية، ومتكن بذلك من تصحيحها وضمان عدم استمرارها؛ وأتخذ هذه الرقابة شكل 
 املتابعة واملطابقة، وترتجم يف التأشريات اليت جيب احلصول عليها إلمتام املعاملة املالية العمومية.

هدف هذه الرقابة ردعي، وهي تتم بعد تنفيذ العمليات املالية وعادة ما ترتبط ابلرقابة اخلارجية سواء   الرقابة الالحقة: .2
 كانت قضائية أو برملانية أو إدارية.

                                                           
، 32العدد  ،، جملة املدرسة الوطنية لإلدارة-تشخيص مقارن–حممد براو، املسؤولية املالية بوجه عام واملسؤولية عن تدبري امليزانية حسب األهداف بوجه خاص  1

 .45، ص 2006اجلزائر،
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تظهر أمهية هذه الرقابة يف أهنا متكن من كشف األخطاء واملخالفات وسوء استعمال األموال العمومية، وحتديد 
ألموال العمومية، ومتكن ابساعد على التعويض عن األضرار اليت حلقت تضعة للرقابة؛ كما مسؤولية موظفي اجلهات اخلا

   هذه الرقابة أيضا من تقييم السياسات العمومية وتقييم املسريين.
واليت تدخل ضمن األنواع السابقة  ،العام القطاع رقابةإىل جانب التصنيفني السابقني توجد ثالثة أنواع رئيسية ل 

 :التايل النحو علىتعرف 
املالية  التقارير إعداد إلطار وفقاً  عنها معرباً  للهيئة املالية املعلومات كانت إذا ما حتديد على تركز :املالية الرقابة .1

رأي  إبداء من املدقق لتمكني ومناسبة كافية رقابة أدلة على ابحلصول ذلك ويتحقق ،هبما املعمول التنظيمي واإلطار
 .اخلطأ أو االحتيال عن النامجة النسبية األمهية ذات األخطاء من خالية املالية املعلومات كانت إذا ما حول

 ،والفعالية والكفاءة االقتصاد ملبادئ وفقاً  تعمل واملؤسسات والربامج التدخالت كانت إذا ما على تركز :األداء رقابة .2
تلك  عن االحنرافات أسباب حتليل ويتم مناسبة، معايري إىل ابلقياس األداء فحصوي   ،للتحسني جمال هناك كان إذا وما

 .للتحسني التوصيات وتقدمي الرئيسية الرقابة أسئلة عن اإلجابة دفهب ،األخرى املشاكل حتليل أو املعايري
 ما بتقييمااللتزام  رقابة ؤدىوت  ، كمعايري احملددة ابملرجعيات ملتزماً  معني موضوع كان إذا ما على تركز :االلتزام رقابة .3
 حتكم اليت النسبية ابملرجعيات األمهية ذات اجلوانب مجيع من ملتزمة واملعلومات املالية واملعامالت األنشطة كانت إذا

 القواعد أو السياسة أو قرارات املوازنة أو واألنظمة القوانني أو القواعد املرجعيات هذه تشمل وقد .للرقابة اخلاضعة اهليئة
 املوظفني وسلوك احلكومي السليمة للقطاع املالية اإلدارة حتكم اليت العامة املبادئ أو عليها املتفق الشروط أو املقررة

 .احلكوميني
صلة  ذي موضوع ألي املهمات من غريها أو الرقابة عمليات واحملاسبة املالية للرقابة العليا األجهزة نفذت  
 عن إعداد التقارير املهمات هذه تشمل وقد،العامة للموارد املالئم واالستخدام احلوكمة عن املسئولني أو اإلدارة مبسئوليات
 والتقيد ،املوارد املستقبلية ومتطلبات االستدامة وتقارير اهليئة تؤديها اليت اخلدمات تقدمي أنشطة ونتائج ،الكمية املخرجات

 العليا األجهزة تنفذ كما قد؛املسائل من ذلك غري أو املشروعات على املباشرة الرقابة وعمليات الداخلية الرقابة مبعايري
 .االلتزام رقابة أو/و رقابة األداء أو/و املالية الرقابة من جوانب تتضمن مركبة رقابة عمليات واحملاسبة املالية للرقابة

 
 
 
 
 
 
 
 

  املبادئ األساسية لرقابة القطاع العام: الثالثاملطلب 
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 :1يلي ما حول تفصيلية معلومات القطاع العامتوفر املبادئ األساسية لرقابة 
 العام القطاع رقابة إطارأوال: 

 التفويض .1
 حمدد دستوري ترتيب ضمن العام القطاع رقابة يف املتمثلة مهمته واحملاسبة املالية للرقابة األعلى جلهازا ميارس

  .واجباته أداء يف الكافية التقديرية والسلطة االستقاللية يضمنان اللذين وتفويضه وظيفته ومبوجب
 على وينص  ،العام القطاع رقابة جمال يف العامة مسئولياته واحملاسبة املالية للرقابة األعلى اجلهاز تفويض حيدد وقد

 واحملاسبة املالية للرقابة العليا جهزةاأل , وتكلفأدائها جيب اليت األخرى املهماتو  الرقابة عمليات خبصوص أخرى أحكام
 املناسب واالستخدام احلوكمة عن واملسئولني اإلدارة مبسئوليات صلة ذي موضوع أي يف املهمات من عدة أنواع أبداء

 جلهازاب اخلاص القانوين للتفويضفقا و  عنها التقارير وإعداد هذه املهمات وشكل مدى وخيتلف ,العامة واألصول لألموال
 .املعين واحملاسبة املالية للرقابة األعلى

 على ابلسلطة تتمتع قضاة، من تتألف حمكمة البلدان ضيف بع واحملاسبة املالية للرقابة األعلى جلهازا يكون
 القضائية السلطة هذه بني مهمة القةهناك عو  ,أمامها املسئولني احلكوميني املوظفني من هموغري  احلكوميني احملاسبني

 مساءلة على حيرص أن واحملاسبة املالية للرقابة األعلى هازاجل من القضائية الوظيفة تتطلب, و العام القطاع رقابة وخصائص
 .القضائية للسلطة خضوعه اخلصوص، هبذاو  العام، املال مع ابلتعامل يكلف من كل

 تفويضه يف الواردة للمتطلبات لالستجابة إسرتاتيجية قرارات واحملاسبة املالية للرقابة األعلى اجلهاز يتخذ قد
 وكيفية ستنفذ اليت املهماتو  ،هبا املعمول الرقابة معايري حتديد القراراتهذه  مثل وتتضمن ،األخرى التشريعية واملتطلبات

 تها.أولوي حتديد
 العام القطاع رقابةبيئة  .2

 عن املسئولية مبمارسة األخرى احلكومية واملؤسسات احلكوماتفيها  تقوم اليت هي العام القطاع يف الرقابة بيئة
 املؤسسات هذهو  ,اآلخرين واملستفيدين للمواطنني اخلدمات لتقدمي األخرى واملصادر الضرائب من املتأتية املوارد استخدام

 اخلدمات على يعتمدون الذين املواطنون فيهم مبا املوارد، يوفرون من أمام املوارد استخدام وعن ئهاوأداهتا إدار  عن مسئولة
هليئات ا تؤدي أبن التوقعات وتعزيز املالئمة الظروف إجياد على العام القطاع رقابة وتساعد ؛املوارد تلك ابستخدام املقدمة

 .هبا املعمول واألنظمة للقوانني فقاً و  مهنية وأخالقيات وكفاءة بفعاليةفهم وظائ احلكوميني واملوظفني احلكومية
 اجلمهورو احلوكمة  عن واملسئولني واإلشرافية التشريعية اهليئات تزودهنا أ حيث من ضرورية العام القطاع رقابة عتربوت
 ةجهز األئها, فوأدا احلكومية العمليات أو الربامج أو السياسات إدارة خبصوص وموضوعية مستقلة وتقييمات مبعلومات

 للحوكمةهتا وآليا الدميقراطية الوطنيةمها لنظاملهمة  الركائز كأحد اهلدف ذاه لتحقيقتسعى  واحملاسبة املالية للرقابة العليا
  .واألداء وكمةحلوا واملساءلة الشفافية مبادئ على ابلتأكيد احلكومي القطاع إدارة تعزيز يف مهما دوراً  وتلعب
 العام القطاع رقابة عناصراثنيا: 

                                                           
 .20-04املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة، املبادئ األساسية لرقابة القطاع العام، فيينا، ص 1
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 إدارة عن فاملسئولية ,ثقة مسألة العامة املوارد إدارة أن إذ ،العامة لإلدارة عنه غىن ال أمر العام القطاع رقابة تعترب
 القطاع رقابة وتعزز ؛العامة عن ابلنيابة يعمل شخص أو هيئة إىل هبا يعهد املقصودة الغاايت مع يتماشى مبا العامة املوارد
 عن االحنرافات خبصوص وموضوعية مستقلة وتقييمات معلومات توفري خالل من فنيتهداملس املستخدمني ثقة العام

 .الرشيدة احلوكمة مبادئ أو املقبولة املعايري
 :هيو  ،هتاذا العناصر من العام القطاع رقابة عمليات مجيع وتتكون
 الثالثة األطراف .1
 واملستخدمني املسئول والطرف املدقق :همو  ،األقل على أطراف ثالثة العام القطاع رقابة عمليات تتضمن

 .الرقابة أنواع من نوع لكل احملددة الدستورية الرتتيبات سياق يف األطراف بني العالقة إىل النظر وجيب، فنيتهداملس
 املدقق دور الرقابة إجراء مبهمة املفوضني واألشخاص واحملاسبة املالية للرقابة األعلى اجلهاز رئيس يؤدي :املدقق -أ

 األعلى اجلهاز بوالية للمحدد وفقاً  العام القطاع رقابة عمليات عن العامة املسئولية وتقع ,العام القطاع رقابة يف
 .واحملاسبة املالية للرقابة

 تكون وقد، تشريعي أو دستوري برتتيب العام القطاع رقابة يف املعنية لياتؤو املس حتدد :املسئول الطرف -ب
 تكون وقد التوصيات، معاجلة عن أو الرقابة موضوع إدارة عن أو الرقابة موضوع معلومات عن مسئولة املسئولة األطراف

 .مؤسسات أو أفراداً 
 يكون وقدهلا,  الرقابة تقرير املدقق يعد اليت فئاهتا أو املؤسسات أو وهم األفراد :تهدفوناملس املستخدمون -ت

 .الناس عامة أو احلوكمة عن املسئولون أو اإلشرافية أو التشريعية هليئاتا هم فونتهداملس املستخدمون
 ومعلوماته الرقابة موضوع .2
 ,معينة معايري ابستخدام تقييمه أو قياسه يتم الذي النشاط أو الظرف أو املعلومات إىل الرقابة موضوع يشري

  .الرقابة تبعا هلدف خمتلفة خصائص له وتكون عدة أشكاال وأيخذ
 ميكن حبيث ،املعايري ابستخدام املتجانس القياس أو والتقييم للتحديد قابال املناسب الرقابة موضوع ويكون

 .استنتاجها أو الرقابة رأي لدعم ومناسبة كافية رقابة أدلة جلمع إلجراءات إخضاعه
 املالئمة مدى يف املدقق ينظر املعايري مالئمة مدى حتديد وعند ,فهالظرو  مالئمة معايري رقابة لكل يكون أن وجيب

 والقبولتها حيادي(للمعايري واملوضوعية واملوثوقية االكتمال إىل ابإلضافة فني،تهداملس للمستخدمني ابلنسبة فهمال وإمكانية
 من جمموعة على املستخدمة املعايري تعتمد وقد ,) هبةاملشا الرقابة عمليات يف املستخدمة املعايري من هباوقر  هلا العام

  .الرقابة ونوع دافهأ تشمل العوامل
 واملعايري واألنظمة القوانني ذلك يف مبا خمتلفة، مصادر من تستمد وقد عامة أو حمددة املعايري تكون أن وميكن

 كيفية فهم من نهملتمكي املعايري تلك على فنيتهداملس املستخدمني إطالع وجيب ,املمارسات وأفضل السليمة واملبادئ
 .وقياسه الرقابة موضوع تقييم

 أشكاال تتخذ أن ميكنكما  ,املعايري ابستخدام قياسه أو املوضوع تقييم نتيجة إىل الرقابة موضوع معلومات تشريو 
 قها.ونطا الرقابة هلدف تبعا خمتلفة خصائص هلا وتكون عدة
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 الرقابية املهمات أنواع .3
 :امهو  ملهماتا من نوعان هناك
 ويعرض املعايري ابستخدام الرقابة موضوع املسئول الطرف يقيس التصديق، تمهما يف مهمات التصديق: -أ

 للتعبري معقول أساس لتوفري ومناسبة كافية رقابة أدلة جبمع عندئذ املدقق يقوم حيث الرقابة، موضوع معلومات
 .املعلومات تلك عن استنتاج عن

 ابستخدام الرقابة موضوع تقييم أو بقياس املدقق يقوم املباشرة، التقارير تمهما يف مهمات التقارير املباشرة: -ب
 املوضوع قياس نتيجة عن ويعرب ،النسبية يةمهواأل املخاطر مراعاة مع واملعايري الرقابة موضوع املدقق وخيتار املعايري

 الرقابة توفر قد كما،رأي أو توصيات أو استنتاجات أو نتائج شكل على الرقابة تقرير يف املعايري ابستخدام
 .جديدة رؤى أو حتليالت أو معلومات

 يف املسئول، الطرف مهايقد اليت املالية املعلومات إىل تستند إذ تصديق؛ تئما مهمادا املالية الرقابة عمليات تكون
 تصديقمهمات  تكون فقد االلتزام رقابة عمليات أما ،مباشرة تقاريرمهمات  العادة يف األداء رقابة عمليات تكون حني

 :ما يلي من الثالثة األنواع يف معلوماته أو الرقابة موضوع شكلتوي ،معا النوعني كال أو مباشرة تقاريرمهمات  أو
 من ذلك غري أو النقدي التدفق أو املايل األداء أو املايل الوضع يف املالية الرقابة موضوع يتمثل :املالية الرقابة ✓

 .املالية البياانت فهي املوضوع معلومات أما، املالية البياانت يف عنها ويعرب وتقاس تسجل اليت العناصر
 أو حمددة برامج املوضوع يكون وقد ،ابلرقابة املتعلقة واألسئلة افهداأل حتدده األداء رقابة موضوع :األداء رقابة ✓

 ,واآلاثر األسباب ذلك يف مبا قائمة أوضاع أو )هاوآاثر جها ونتائ هتاخمرجا مع  (معينة أنشطة أو أموال أو هيئات
 .العناصر هذه من أي عن املالية أو املالية غري املعلومات إىل ابإلضافة

 ،معلومات أو مالية معامالت أو أنشطة يكون قدف ،الرقابة نطاق حيدده االلتزام رقابة موضوع :االلتزام رقابة ✓
 تكون قد اليت الرقابة موضوع معلومات على الرتكيز األنسب من يكون االلتزام على التصديق هماتمل وابلنسبة

 املعايري استيفاء مدى ليقدر يقيمه أو املوضوع ويقيس املدقق ؛التقارير إلعداد وموحد مقر إلطار فقاو  التزام بيان
 .استيفائها عدم أو املقررة

 
 
 

 العام القطاع رقابة يف والتأكيد الثقة .4
 والتأكيد الثقة إىل احلاجة -أ

 الختاذ كأساسهنا  يستخدمو  اليت املعلومات على االعتماد إمكانية مبدى الوثوق يف تهدفوناملس املستخدمون يرغب
 ينفذوا أن املدققني وعلى ،ومناسبة كافية أدلة إىل استنادا املعلومات الرقابة عمليات توفر ولذا ،مالئمتهاو  القرارات
  .خاطئة استنتاجات إىل التوصل خطر إدارة أو للحد إجراءات
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 نظراً  الرقابة عمليات أن غري ،بشفافية تهدفاملس للمستخدم توفريه من التمكن مت الذي التأكيد مستوى بيان وجيب
 .مطلقاأتكيدا  توفر أن أبداً نها ميك ال فيها املتأصلة للمحدودية

 :التأكيد توفري أشكال -ب
 :يلي كما بطريقتني التأكيد بيان ميكن املستخدمني، وحاجات للرقابة تبعا

مهمات  مجيع على ذلك وينطبق ,صريح بشكل التأكيد مستوى تبني اليت واالستنتاجات اآلراء خالل من ✓
 .املباشرة التقارير مهمات وبعض التصديق

 تلك مثل ويف ,الرقابة موضوع حول ابلتأكيد بياان صرحيا املدقق يقدم ال املباشرة، التقارير مهمات بعض ويف ✓
 واملعايري النتائج وضع كيفية صريح بشكل يشرح أبن الثقة من الالزمة ابلدرجة املستخدمني املدقق يزود احلاالت

 أو معني عام استنتاج إىل واملعايري النتائج جمموعات وصول وسبب ،مربهنو  متوازن حنو على واالستنتاجات
 .معينة توصيات

 التأكيد مستوايت -ت
 الرقابة استنتاج عن ويعرب ,مطلقا ليس ولكنه مرتفع املعقول فالتأكيد؛ حمدوداً  أو معقوال إما التأكيد يكون أن ميكن

 حسب أو النسبية يةمهاأل ذات اجلوانب مجيع من ملتزم غري أو ملتزم املدقق، رأي يف الرقابة موضوع أن نامبي إجيابية بصورة
 .هبا املعمول للمعايريقا وف وعادلة صادقة صورة تقدم الرقابة موضوع معلومات أنذلك  احلالة،

 ما يالحظ مل املدقق أن على املنفذة، اإلجراءات إىلاستنادا  ينص الرقابة استنتاج فإن حمدود، أتكيد تقدمي عند أما
 التأكيد رقابة يف املنفذة اإلجراءات وتعترب ,هبا املعمول املعايري مع متوافق غري الرقابة موضوع أبن االعتقاد إىل يدعوه
 للمدقق، ملهينا للتقديرفقا و  توقعي   التأكيد مستوى ولكن معقول، أتكيد على للحصول يلزم ما مع مقارنة حمدودة احملدود

 .املقدم للتأكيد احملدودة الطبيعة احملدود التأكيد تقرير ويبني ؛تهدفنياملس للمستخدمني ابلنسبة مغزى ذا يكون أنو 
 مبادئ رقابة القطاع العام: اثلثا

 :ومتكررة تراكمية عملية فالرقابة ,الرقابة إلجراء أساسية أدانه املفصلة املبادئ
 التنظيمية ملتطلباتاباملبادئ املتعلقة  -1

 على, و اجلودة ورقابة املهنة ألخالقيات مناسبة إبجراءات حتتفظ أن واحملاسبة املالية للرقابة العليا األجهزة على جيب
 املستوى علىعليها  وحيافظ اجلودة ورقابة املهنة ألخالقيات إجراءات يضع أن واحملاسبة املالية للرقابة أعلى جهاز كل

 واملتطلبات املهنية ابملعايري ملتزمون وموظفيه واحملاسبة املالية للرقابة األعلى اجلهاز أبن معقوال أتكيداً  لتوفر التنظيمي
 واحملاسبة املالية للرقابة األعلىاجلهاز  مستوى على اإلجراءاتهذه  وجود ويعد, هبا املعمول والتنظيمية والقانونية األخالقية

 .للرقابة األساسية املبادئ إىل استناداً عها وض أو الوطنية املعايري لتطبيق سابقا متطلبا
 العامة املبادئ -2

 واالستقاللية نةهامل أخالقيات -أ
 أخالقيات املهنة واالستقاللية من خالل:تتجسد 
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 يف األخالقية املبادئ تتجسد أن جيب, و مستقلني يكونوا وأن املعنية املهنية أخالقيات مبتطلبات التزام املدققني  ✓
 ؛للمدقق املهين السلوك

 ضرورة على وتؤكد املهنة أخالقيات متطلبات تتناول سياسات على واحملاسبة املالية للرقابة العليا جهزةاأل رتوف   ✓
 ؛اهب املدققني مجيع التزام

 ؛كذلك تهدفوناملس املستخدموناها وير  حيادية تقاريرهم تكون كي مستقلني يظلوا أن املدققني على ✓
 عملية طوال الواجبة والعناية املهين والتقدير املهين الشك بتطبيق املالئم هينامل السلوك على حمافظة املدققني ✓

 ؛الرقابة
 اإلجراء بشأن القرارات اختاذ عند امهمااستخد جيب اللذين املهنيني والتقدير ابلشك املدقق موقف يتسم أن ✓

 ؛املهين كهمسلو  مالئمة لضمان الواجبة العناية يبذلوا أن املدققني وعلى, املناسب
  مت اليت األدلة ومناسبة كفاية مدى تقييم عند ومتسائل متنبه وموقف مهنية مسافة على احملافظةهين امل الشك ويعين
 املهين التقدير ويعين ؛واحلجج اآلراء جلميع مستجيباو  العقل منفتح البقاء يستلزم كما ,الرقابة عملية طوال عليها احلصول

ذها وينف للرقابة خيطط أن املدقق على أنه الواجبة العناية وتعين؛الرقابة عملية على واخلربات املهاراتو  الشاملة املعرفة تطبيق
 .عماهلمأب الثقة يضعف قد سلوك أي عن يبتعدوا أن املدققني وعلى ,جدية بصورة

 اجلودة رقابة -ب
 ضمان بغية املهنية ابملعايري واحملاسبة املالية للرقابة األعلى اجلهاز لدى هتاوإجراءا اجلودة رقابة سياسة تلتزم أن جيب

 تهاومراجع الرقابة عملية كاجتاه مسائل اجلودة رقابة إجراءات وتغطي ,دائما عال مستوى على الرقابة عمليات إجراء
 .للجدل املثرية أو الصعبة املسائل بشأن قرارات إىل للوصول التشاور إىل واحلاجة يهاعل واإلشراف

 مهاراتهو  الرقابة فريق إدارة -ث
 ذلك ويشمل ,بنجاح الرقابة إلمتام الالزمة واخلربة املهاراتو  املعرفة جمتمعني الرقابة فريق يف األفراد ميتلك أن جيب

 على والقدرةهليئة ا عمليات فهمو  هبا املعمول والتشريعات ابملعايري واإلملام ،فيه العملية واخلربة الرقابة من املنفذ النوعفهم 
 .اجلانب هذا يف واخلربة املهين التقدير ممارسة

 للموظفني والتدريب التطوير وتوفري مناسبة مؤهالت ذوي موظفني تعيني إىل احلاجة يف الرقابة عمليات مجيع وتشرتك
 ,للرقابة الكافية املوارد وتعيني الرقابة عمليات تنفيذ خبصوص والتعليمات األخرى الكتابية واإلرشادات األدلة وإعداد
 .املستمر املهين التطور خالل من هتم املهنيةكفاء على احملافظة املدققني وعلى

 كان إذا اخلرباء؛ أو املدققني منهم غري  أو الداخلني املدققني اهب قام اليت األعمال يستخدموا أن للمدققني جيوز
  .به املعمول والتشريع واحملاسبة املالية للرقابة األعلى اجلهاز تفويض مع يتماشى ومبا ،ضروراي أوئما مال ذلك

 حيصل أن األحوال مجيع يف املدقق وعلى اآلخرين، أعمال الستخدام ياكاف ساأسا املدقق إجراءات توفر أن وجيب
 .نفذوها اليت األعمال وجودة اآلخرين اخلرباء أو املدققني واستقاللية لكفاءة براهني على

 وال املوضوع؛ بشأن ينتجه رقايب تقرير أو رأي أي عن مسئول وحده واحملاسبة املالية للرقابة األعلى اجلهاز أن غري
 .أخرى أطراف هتانفذ اليت لألعمال استخدامه املسئولية هذه من خيفف



 الفصل األول  اإلطار العام للتدقيق احلكومي
 

 

21 

 خالل من الرشيدة احلوكمة يعززمنهما  كال أن غري ,اخلارجية الرقابة أهداف عن الداخلية الرقابة أهداف ختتلف
 اإلدارة يف والفعالية والكفاءة االقتصاد إىل ابإلضافة العامة، املوارد الستخدام ابلنسبة واملساءلة الشفافية زايدة يف ةمهاملسا

 .املتكررة اجلهود على القضاء وإمكانية والتعاون للتنسيق صافر  ذلك ويتيح ,العامة
 أو املقاطعة أو الدولة مستوى على اآلخرين املدققني أعمال واحملاسبة املالية للرقابة العليااألجهزة  بعض وتستخدم

 إجراءيتم و , الرقابةهبدف  تتعلق رقابية أعمال أجنزت اليت العامة احملاسبة شركات أو احمللي، املستوى أو الدائرة أو اإلقليم
 .العام القطاع رقابة ملعايري قاً وف ن فذت قد األعمال تلك من أي أن من للتأكد الرتتيبات

 املالية للرقابة األعلى اجلهاز لدى تتوفر ال ختصصات من خاصة مهارات أو طرق أو أساليب الرقابة وتتطلب
 .أخرى لغاايت أو حمددة مهمات تنفيذ أو املعرفة لتوفري اخلرباء من االستفادة ميكن احلاالت تلك مثل ويف ,واحملاسبة
 الرقابة خماطر -ج

 إىل الوصول خماطر من للحد إجراءات املدقق وينفذ ,مالئم غري الرقابة تقرير يكون أن يف املتمثل اخلطر هي
 ميكن ال الرقابة أن تعين الرقابة عمليات مجيع يف املتأصلة احملدودية أنركا مد املخاطر هذه إدارة أو مالئمة غري استنتاجات

 .الرقايب املوضوع حالة عن مطلقاً  أتكيداً  تقدم أندا أب
 ظل يف مقبول متدين مستوى إىل الرقابة خماطر من حيد أن املدقق فعلى معقول، أتكيد تقدمي وه دفاهل يكون وحني

 االلتزام بعدم املتمثلة املقبولة املخاطرة تكون احلالةهذه  ويف حمدود، أتكيد تقدمي إىل الرقابة دفهت قد كما ,الرقابة ظروف
 للمستخدمني مغزى ذا التأكيد من مستوى احملدود التأكيد رقابة وتقدم ,املعقول التأكيد رقابة يف وه مما أكرب ابملعايري

 .للمدقق ينهامل التقدير حسب دفنيهاملست
 النسبية يةمهاأل -ح

 وميكن ,الرقابة عمليات مجيع يف مةهم النسبية يةمهاأل ألن ،الرقابة عملية طوال النسبية يةمهاأل يف النظر املدققني على
 .دفنيهاملست املستخدمني قرارات على اهمعرفت تؤثر أن املرجح من كان إذا نسبية يةمهأ ذات اأهن ما مسألة عن يقال أن

 التقدير ذاه يتعلق وقد ،املستخدمني حلاجات املدقق تفسري على تعتمد ينهم تقدير مسألة النسبية يةمهاأل وحتديد
 ونوعية كمية جوانب اهل أن غري القيمة، حيث من النسبية يةمهاأل يف ينظر ما وغالباً  ,معاً  البنود من جمموعة أو مفرد ببند

 السياق بسبب أو الذاتية اهبطبيعت نسبياً  مةهم ما مسألة البنود من جمموعة أو بند يف املتأصلة اخلصائص جتعل و ,أخرى
 .فيه تقع الذي

 ,الرقابة نتائج وتقييم اهومدا اهوتوقيت الرقابة إجراءات طبيعة خبصوص القرارات على النسبية يةمهاأل اعتبارات وتؤثر   
 .اجملتمع على واآلاثر التنظيمية، واملتطلبات العامة، واملصلحة املصلحة، أصحاب خماوف االعتبارات وتشمل
 التوثيق -خ

 عند التوثيق جيب مراعاة ما يلي:
 مت اليت واألدلة املنجز للعمل واضح مهف لتقدمي التفصيل من كاف بقدر الرقابة واثئق إعداد املدققني على ✓

 ؛اهإلي التوصل مت اليت واالستنتاجات اهعلي احلصول
 ؛للرقابة وخطة إسرتاتيجية الرقابة واثئق تتضمن أن ✓
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 ؛للرقابة املبينة النتائج تدعم وأن اهعلي احلصول مت اليت واألدلة املنفذة اإلجراءات تسجل أن ✓
 مهف من ابلرقابة مسبقة معرفة ميلك ال الذي املتمرس املدقق لتمكني الكايف ابلقدر مفصلة الواثئق تكون أن ✓

 الرقابة استنتاجات لدعم اهعلي احلصول مت اليت واألدلة ا،هونتائج اهونطاق اهوتوقيت املنفذة اإلجراءات طبيعة
 املتعلقة واالستنتاجات ينهامل التقدير ممارسة تطلبت اليت مةهامل املسائل مجيع وراء الكامنة واألسباب والتوصيات،

 .بذلك
 التواصل -د

 لتطوير مهم أمر وذلك ابلرقابة، املتعلقة املسائل مجيع على اطالع على للرقابة اخلاضعة يئةاهل إبقاء الضروري من
 احلوكمة عن واملسئولني اإلدارة وتزويد ابلرقابة املتعلقة املعلومات على احلصول التواصل ويتضمن ,بناءة عمل عالقة

  .مةهامل طوال املناسبة األوقات يف والنتائج ابملالحظات
 على ،اإلشرافية أو التشريعية يئاتكاهل اآلخرين، املصلحة أصحاب إطالع عن مسئوال املدقق يكون قد كما

 .ابلرقابة املتعلقة املسائل
 الرقابة بعملية املتعلقة املبادئ  -3

 للرقابة التخطيط -أ
 ما يلي: ييراع على املدقق أن تخطيط لعملية الرقابةالعند 
 ازهاجل اهجيري أو إشرافية أو تشريعية يئةه قبل من مطلوبة أو القانون مبوجب مفروضة الرقابة عمليات تكون قد ✓

 املدقق على احلاالت مجيع ويف ,للرقابة اخلاضعة يئةاهل مع بسيط ابتفاق تنفذ أو واحملاسبة املالية للرقابة األعلى
 مشرتك رمسي مهتفا إىل يتوصلوا أن احلالة حسب مهوغري  احلوكمة عن واملسئولني للرقابة اخلاضعة يئةاهل وإدارة

 ؛ومسئولياته مهمن كل وأدوار الرقابة أحكام خبصوص
 والبيئة والعمليات املعنية دافهاأل مهف ذلك ويشمل, للرقابة سيخضع الذي الربانمج / يئةاهل طبيعة مهف ✓

 احملتملة املصادر يف والبحث التجارية، والعمليات النظم من اهوغري  املالية والنظم الداخلية والضوابط التنظيمية
 ؛الرقابية لألدلة

 املصلحة أصحاب من مهوغري  احلوكمة عن واملسئولني اإلدارة مع العادي التفاعل من املعرفة على احلصول ✓
 املصادر من اهوغري  السابقة الدراسات ذلك يف مبا الواثئق ودراسة اخلرباء استشارة ذلك يعين وقد ,املعنيني

 ؛ولسياقه للرقابة سيخضع الذي للموضوع واسع مهف الكتساب
 املخاطر طبيعة تلفوخت ؛الرقابة لنتائج استجابة اللزوم عند اهومراجعت املشاكل حتليل أو للمخاطر تقييم إجراء ✓

 أو القصور أوجه من املختلفة األنواع خماطر وتقييم مراعاة املدقق علىالرقابة, لذلك  هلدف وفقاً  احملددة
 على واخلاصة العامة املخاطر تراعىو  الرقابة مبوضوع يتعلق فيما حتدث قد اليت اخلاطئة البياانت أو االحنرافات

 الضوابط ذلك يف مبا وبيئته، الربانمج أو يئةاهل مهف على تساعد إجراءات خالل من ذلك ويتحقق ,سواء حد
  ؛املعنية الداخلية
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 تلك مع للتعامل الداخلية للضوابط اهوتصميم اهتنفيذ ذلك يف مبا احملددة، للمخاطر اإلدارة استجابة تقييم ✓
  ؛املخاطر

 وه ما أو يكون أن جيب عما االحنرافات أو للمشكالت الفعلية املؤشرات يف املشكالت حتليل عند أن ينظر ✓
 حتديد ومراعاة الرقابة دافهأ لتحديد للمشكلة املختلفة املؤشرات دراسة على العملية ذهه وتنطوي ,متوقع

 ؛الرقابة عملية طوال الرقابة على اهوأتثري  املخاطر
 ؛اهوتقييم الرقابة دافهأب املتعلقة االحتيال خماطر حتديد ✓
 ,اهل واالستجابة الرقابة دافهأب املتعلقة االحتيال خماطر لتحديد الالزمة اإلجراءات وتنفيذ االستفسارات إجراء ✓

 ؛الرقابة عملية طوال االحتيال إلمكانية والتنبه ينهامل ابلشك يتسم موقف على احملافظة مهوعلي
 إسرتاتيجية جوانب معينة لرقابة لتخطيطاب , وذلكوكفاءة بفعالية الرقابة تنفيذ لضمان مهلعمل التخطيط ✓

 ما إىل دافهاأل وتشري ,اهجهومن اهدافهوأ الرقابة نطاق التخطيط حيدد اإلسرتاتيجية الناحية فمن ،وتشغيلية
 الرقابة موضوع لتقييم املدققون اهسيستخدم اليت واملعايري الرقابة مبوضوع النطاق يتعلق بينما ،ابلرقابة حتقيقه يراد

 اليت اإلجراءات ومدى طبيعة جهاملن ويصف ,مباشرة بصورة دافهابأل يرتبط كما عنه، التقرير وإعداد
 ينطوي التشغيلية الناحية ومن, مقبول متدن مستوى إىل الرقابة خماطر من حلدا بغية الرقابة أدلة جلمع ستستخدم
 أثناء املدققني وعلى ,اهومدا اهوتوقيت الرقابة إجراءات طبيعة وحتديد للرقابة زمين جدول حتديد على التخطيط
 خبرباء االستعانة مثل مة؛هامل اهتتطلب قد اليت املوارد حيددوا وأن مناسبة بصورة مهفريق أعضاء يعينوا أن التخطيط

 ؛الرقابة موضوع يف
 .الرقابة طوال حتدث متكررة عملية وهف ,واألحوال الظروف يف مةهامل للتغريات للرقابة التخطيط يستجيب أن ✓
 الرقابة تنفيذ -ب
 اختيار ويعتمد ,اهعلي حيصل اليت األدلة على تؤثر اهومدا اهوتوقيت الرقابة إجراءات طبيعة بشأن املدقق قرارات إن

 كان إذا ما لتحديد املدقق اهيستخدم معلومات أية يه الرقابة وأدلة, املشكلة حتليل أو املخاطرة تقييم على اإلجراءات
 .اهب املعمول املعايري مع متوافق الرقابة موضوع

 األطراف مع واإللكرتوين الكتايب والتواصل واإللكرتونية، الورقية املعامالت كسجالت عدة، أشكاال األدلة أتخذ قدو 
 احلصول طرق وتشمل .للرقابة اخلاضعة يئةاهل اهتقدم اليت الكتابية أو يةهالشف واإلفادات املدقق، ومالحظات اخلارجية،

 أساليب أو/و التحليلية واإلجراءات األداء، إعادة احلساب، إعادة التأكيد، االستفسار، املالحظة، التفتيش، األدلة على
 .األخرى البحث

 وصحيحة مالئمة أي نوعياً و  ،ومناسبة معقولة النتائج أبن مطلع شخص إلقناع كمياً   كافية األدلة تكون أن وجيب
 للرقابة اخلاضعة يئةاهل إطالع جيب كما ,ومتوازانً  وعادال موضوعياً  تقييماً  لألدلة املدقق تقييم يكون أن وجيب ,وموثوقة

 .اهصحت لتأكيد اهمع اهومناقشت األولية النتائج على
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 بصورة للرقابة خضع قد املوضوع كان إذا ما لتحديد الرقابة واثئق مبراجعة الرقابة إجراءات إكمال بعد املدقق يقوم
 ضوء يف النسبية يةمهواأل للمخاطر األويل التقييم يف النظر املدقق يعيد االستنتاجات إىل الوصول وقبل ,ومناسبة كافية
 .إضافية رقابية إجراءات تنفيذ جيب كان إذا ما وحيدد اجملمعة األدلة

 عند سواء حد على والنوعية الكمية العوامل ومراعاة الرقابة، نتائج على احلصول دفهب الرقابة أدلة تقييم املدقق وعلى
 معلومات أو موضوع حول استنتاج إىل للوصول ينهامل التقدير ميارس أنو  للنتائج النسبية يةمهاأل وتقييم ،الرقابة أدلة تقييم

 .الرقابة
 واملتابعة التقرير إعداد -ت

 على ورهواجلم احلوكمة عن املسئولني واآلخرين املصلحة أصحاب الطالع تقرير إعداد على الرقابة عملية تنطوي
 للرقابة العليا زةهاألج بعض ويف ,التصحيحية واإلجراءات املتابعة يلهتس إىل أيضاً  التقرير إعداد دفهي كما ,الرقابة نتائج
  ,قانوانً  ملزمة قضائية قرارات أو تقارير إصدار ذلك يشمل قد القضائية، السلطة ذات احملاسبة كدواوين واحملاسبة، املالية

 يلي: وجيب أن تتسم التقارير مبا
 ؛وكاملة اماإلهب أو الغموض من وخالية مهالف لةهس التقارير تكون أن جيب ✓
 تضمن وأن ومناسبة كافية رقابة أدلة اهتؤيد اليت املعلومات سوى تتضمن وأال ،وعادلة موضوعية تكون أن جيب ✓

 ؛الصحيحني اهوسياق اهإطار  يف النتائج وضع
 واملتطلبات اهب املعمول واملعايري دفنيهاملست واملستخدمني الرقابة طبيعة على ومضمونه التقرير شكل يعتمد ✓

 تصميم املعنية األخرى األنظمة أو والقوانني واحملاسبة املالية للرقابة األعلى ازهاجل تفويض حيدد وقد ,القانونية
 .مطولة أو خمتصرة تكون قد واليت ا،هصياغت أو التقارير

 احملتملة اآلاثر ذلك يف مبا ابلتفصيل، اواستنتاجاهت اهونتائج الرقابة نطاق عام بوجه املطولة التقارير وتصف
 اهوصياغت أكرب، بدرجة مكثفة يهف املختصرة التقارير أما, التصحيحية اإلجراءات اختاذ من للتمكني البناءة والتوصيات

 .عام بوجه توحيداً  أكثر
 
 
 

 التصديق ماتهم -ث
 مجيع من خالية الرقابة موضوع معلومات كانت إذا ما حول رأي عن الرقابة تقرير يعرب قد التصديق، ماتهم يف

 النسبية يةمهاأل ذات اجلوانب مجيع من ملتزماً  املوضوع كان إذا ما أو/و اخلاطئة البياانت من النسبية يةمهاأل ذات اجلوانب
 .املدقق تقرير بوصفه عام بوجه التصديق ماتهم يف التقرير إىل ويشار ,املقررة ابملعايري
 الرأي -ج

 متحفظ غري الرأي يكون وقد ,موحدة بصيغة الرأي يكون أن جيب التأكيد، مستوى لبيان الرقابة رأي استخدام عند
 .معدل أو
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 :يلي كما يكون فقد املعدل الرأي أما ,معقول أو حمدود أتكيد على احلصول عند املتحفظ غري الرأي ويستخدم
 بنود عدا فيما ، ومناسبة كافية رقابة أدلة على احلصول عن يعجز أو/على املدقق يوافق ال عندما  : متحفظا    ✓

 ؛شائع غري ولكنه نسبياً  مهم -يكون أن ميكن أو- وه مما الرقابة موضوع يف معينة
 البياانت أو االحنرافات أن إىل ومناسبة، كافية رقابة أدلة على احلصول بعد املدقق خيلص عندما  :خمالفا   ✓

 ؛معاً  وشائعة نسبياً  مةهم جمتمعة أو منفردة اخلاطئة،
 حمدودية أو للريبة نظراً  ومناسبة كافية رقابة أدلة على احلصول عن املدقق يعجز عندما:  الرأي إبداء عدم ✓

 .معاً  وشائع نسبياً  مهم وه مما النطاق
 إىل اإلشارة مع واضحة بصورة ومداه التعديل طبيعة بشرح الصحيح اهإطار  يف األسباب وضع فيجب الرأي عدل إذا
 .الرقابة لنوع وتبعاً  ،اهب املعمول املعايري
 يف مؤثرة قصور أوجه أية التقرير تضمني ميكن كما ،تصحيحية إبجراءات توصيات كذلك التقرير ضمنتي قد 

 .الداخلية الضوابط
 املتابعة -ح

 تقرير يف املثارة للمسائل استجابة املسئول الطرف يتخذه الذي اإلجراء مراقبة يف دور واحملاسبة املالية للرقابة العليا زةهلألج
 آاثر أية ذلك يف مبا كافية، بصورة املثارة املسائل تناولت قد للرقابة اخلاضعة يئةاهل كانت إذا ما على املتابعة وتركز ,الرقابة
 املالية للرقابة األعلى ازهاجل قيام للرقابة اخلاضعة يئةاهل جانب من املرضي غري أو الكايف غري اإلجراء يستدعي وقد ,أوسع

 .آخر تقرير إبعداد واحملاسبة
 التدقيق احلكومي مهنة املطلب الرابع: دور املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة يف تطوير

 INTOSAI1 الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة  نظمةامل أوال: تقدمي
 تعريف املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة -1

 املتحدة األمم منظمة إىل املنتمية البلدان يف  )الرقابية األجهزة  (للرقابة العليا لألجهزة املهنية املنظمة هي اإلنتوساي
 يف رئيساً  دورا الرقابية األجهزة وتلعب ،الرقابية األجهزة متّثل اليت هبا املعرتف الدولية اهليئة وهي املتخصصة، االهتاكو  إىل أو

 .هلا التابعة احلكومات يف الشاملة واملساءلة السليم املايل التصرف تعزيز ويف احلكومية والعمليات احلساابت رقابة
 بةكوموا  املشرتك االهتمام ذات القضااي ملناقشة العامل أحناء افةك من احلكوميني للمدققني منتدى اإلنتوساي وتوفر

 ومتاشيا ،العالقة ذات املمارسات وأفضل هباالعمل  اجلاري املهنية املعايري من وغريها الرقابية املعايري خبصوص املستجّدات
 ".اجلميع تنفع املتبادلة التجربة" أن على اإلنتوساي شعار ينصّ  األهداف هذه مع

 -وابك يف للمنظمة مؤمتر أول يف رقابياً  جهازاً  34 اجتمع عندما 1953 عام أتسيسها مت اليت اإلنتوساي وتضمّ 
 األجهزة نك  مي   مؤسساتياً  إطاراً  اإلنتوساي توّفر التاريخ ذلك ومنذ ،نيكمشار  أعضاء 04، وامالك عضوا 189 حاليا

 .املهنية وقدراهتا مكانتها حتسني من الرقابية
                                                           

 .96-40(، إصدار خاص للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة، ص 1953-2003سنة )50اإلنتوساي  1
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 أساسي إعالن وهو .الرقابية ابملبادئ اخلاصة للتوجيهات ليما إعالن االنتوساي اعتمدت ، 1977 عام ويف
 األجهزة استقاللية حول املكسيك إعالن جانب إىل وهو اإلنتوساي، تعتمدها اليت واملفاهيمية الفلسفية املقاربة يوّضح

 معايري اإلنتوساي وتصدر ،الدميقراطية والقيم االستقاللية مبادئ على دكيؤ  ، 2007 عام اعتماده مت الذي الرقابية
 حول إرشادات توفر ماك األداء، وعلى املطابقة على الرقابة وعمليات املالية الرقابة عمليات خبصوص دولية وتوجيهات

 .اجلّيدة مةكاحلو 
 ،والفرنسية والعربية ،واإلجنليزية ،واألملانية ،األسبانية :هي رمسية لغات مخس عملها يف اإلنتوساي وتستخدم

 .أعضاؤها يقّدمه الذي واملايل املهين الدعم تواصل على جناحها يعتمد تطوعية جمموعة هي واإلنتوساي
 إىل تسعى وهي العاملية، لعضويتها واحلكومي واللغوي الثقايف التنوع يف تكمن قّوهتا أبن قرّ ت   اإلنتوساي فإن وبذلك

 عن النظر بصرف وذلك عملها، يف والتوافق التشاور على اإلنتوساي وتعتمد ،الرقابية واألنظمة لألقاليم متوازن متثيل إجياد
 .األعضاء البلدان بني واملساواة الوطنية السيادة احرتام على دكوتؤ  االقتصادية، القوة أو اجلغرايف احلجم
 هيئات اإلنتوساي: -2

 افةك تضمّ  اليت لإلنتوساي العليا اهليئة هوو  خمتلف، بلد يف سنوات ثالث لك مرة ينعقد مؤمتر وهو :اإلنكوساي -أ
 .النقض حق األعضاء من ألي يكون أن دون واحد بصوت فيها عضو لك يتمتع حيث األعضاء،

 .األعضاء أمام مسؤول عضواً  18 من كّونم اجمللس التنفيذي: -ب
 الدويل واالحتاد الربملاانت، احّتاد مثل أخرى منظمات مع عمل من به تقوم ما يف اإلنتوساي تتشارك ماك
 أخرى وجهات الدويل البنك مع ذلككو  ،والتنمية االقتصادي التعاون ومنظمة ،الداخليني املدققني ومعهد ،للمحاسبني

 .الفساد ومكافحة اجليدة مةكاحلو  تعزيز جمال يف املتحدة األمم منظمة مع أيضا اإلنتوساي تتعاون ماك ،املاحنني جمتمع يف
وذلك  للتنمية، قطرية ووكاالت ماحنة دولية منظمات فيها مبا منظمة، 15 مع ابرز اتفاق يف اإلنتوساي ودخلت

  .العامل أحناء كافة يف الرقابية لألجهزة التنموية القدرة لتعزيز
 من األطراف وتلك االنتوساي بني تعاون إرساء مت ، 2009أكتوبر شهر يف عليها املوّقع التفاهم مذكرة ومبوجب

 يف الفساد ومكافحة اجلّيدة مةكواحلو  والشفافية للمساءلة أدواتك  فعاليتها زايدة على الرقابية األجهزة قدرة تعزيز أجل
 .بلداهنا

 :1وهي املنظمة أهداف لتحقيق تسعى فرعية منظمات عدة املنظمة هذه عن انبثقت وقد
 ؛)أرابوساي ( احملاسبية و املالية للرقابة العليا لألجهزة العربية اجملموعة ✓
 ؛) إسوساي (املالية للرقابة العليا للهيئات اآلسيوية املنظمة ✓
 ؛)أفروساي (املالية للرقابة العليا لألجهزة اإلفريقية املنظمة ✓
 ؛)األوروساي (املالية للرقابة العليا لألجهزة األوربية املنظمة ✓
 ؛)كاروساي(املالية للرقابة العليا للهيئات الكاريبية املنظمة ✓

                                                           
 .6، ص1999ي، حسني دحدوح، مراجعة احلساابت، منشورات جامعة دمشق، حسني القاض 1
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 ؛) سأوالسيف (املالية للرقابة العليا للهيئات الالتينية أمريكا منظمة ✓
 ).سباساي(املالية للرقابة العليا للهيئات اهلادي جنوب احتاد ✓

 1اثنيا: أهداف اإلنتوساي
ملعاجلة القضااي الرئيسية للتدقيق احلكومي وحبثا عن التحسني املتواصل وكخطوة إضافية حنو جعل اإلنتوساي 

تطوير اسرتاتيجيتها ذات التوجه املستقبلي من أجل حتقيق أهدافها اإلنتوساي  منودجا ضمن املنظمات الدولية، واصلت
 ألربعة اإلسرتاتيجيةا

 اهلدف االسرتاتيجي األول: املعايري املهنية -1
 تسعى اإلنتوساي من خالل هذا اهلدف إىل حتقيق مايلي :

 هبا؛ واالهتمام املهنية املعايري على الرتكيز من املزيد توفري ✓
 الوطنية؛ السيادة ومع الرقايب اجلهاز وصالحيات التزامات مع تتماشى مهنية معايري وتطبيق اعتماد دعم ✓
مهنية  معايري وتطبيق اعتماد خالل من العام القطاع رقابة يف والتناسق ابجلودة يتعلق ما يف التحسينات دعم ✓

مع  تتماشى اليت الدولية املمارسات أفضل على اوبناء لالنتوساي اجلوهرية والقيم للمبادئ وفقا فّعالة، بتكلفة
 الوطنية؛ والسيادة الرقابية األجهزة وصالحيات التزامات

 تعىن بوضع اليت األخرى اهليئات مع املشاركة (لإلنتوساي الرقابية املعايري وضع عملية ومكانة مبالمح االرتقاء ✓
 ؛الواسع املساءلة جمتمع ضمن  )املعايري

 رتقيتو  العام للقطاع التابعة الرقابية ابلعمليات والثقة واملصداقية اجلودة دعمت عامليا مقبولة معايري استعمال ✓
 ؛املدققني لدى املهنية ابلكفاءة

 .اترخيه حدّ  إىل اإلنتوساي أجنزته ما رمسلة ✓
 

 اهلدف االسرتاتيجي الثاين: بناء قدرات املؤسسات  -2
 بناء أنشطة تطوير خالل من الرقابية لألجهزة والتنظيمية واملهنية املؤسساتية القدرات بناء على  اهلدف يرّكز هذا

هلذا  ابلنسبة املقرتحة االسرتاتيجيات وتشمل ،اإلنتوساي أعضاء بغالبية املباشرة العالقة ذات القدرات املؤسساتية
 :يلي ما هلدفا

 القوية، والكمّ  اإلقليمية التنموية وبراجمها للتنمية اإلنتوساي مبادرة وضعتها اليت السليمة األسس على البناء ✓
 ؛الفين للتعاون الثنائية املتزايد للمشاريع

 ؛األهداف نفس يف اإلنتوساي مع تشرتك اليت الدولية املنظمات مع الوثيق العمل مبنافع اإلقرار ✓
 ؛التعاوين التنموي العمل من االستفادة من الرقابية األجهزة لك تتمّكن أن ضمان ✓
 ؛والتجارب املعرفة لتبادل شبكات إنشاء ✓

                                                           
 .20-09، إصدار خاص لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة،ص 2016-2011اخلطة اإلسرتاتيجية  1
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 ؛ يةالرقاب األجهزة بني الطوعية النظراء مراجعات ودعم تشجيع ✓
 ؛الداخلية والرقابة اجلودة لضمان عمل أطر تقوية/إنشاء ✓
 .والقطري اإلقليمي الصعيدين على القدرات ببناء الصلة ذات املشاريع بتطوير املتعلق اجلانب تعزيز ✓

 خدمات املعرفةاهلدف االسرتاتيجي الثالث: تبادل املعرفة/  -3
 :تشمل االسرتاتيجيات املقرتحة هلذا اهلدف ما يلي 

تلك  يف ارسةمم   جمتمعات بتطوير ويسمح احلالية اهلياكل على يقوم املعرفة تبادل جمال يف متطور أسلوب تقدمي ✓
 األعضاء؛ خمتلف بدعم حتظى اليت اجملاالت

األجهزة  إىل ابلنسبة املشرتك االهتمام ذات اجملاالت يف وخارجها اإلنتوساي داخل وأفضل أيسر تواصل إاتحة ✓
 األعضاء؛

األجهزة  تلك إىل ابلنسبة الرقابية، األجهزة عمل جماالت يف املمارسات أفضل حول مفيدة معلومات إنتاج ✓
 األنشطة؛ هذه مثل يف املشاركة يف ترغب اليت األعضاء

 ؛املستوى املهين على أمنت وروابط املمارسة، وجمتمعات املمارسات أفضل أفضل بدمج نوعية ذات رقابة إنتاج ✓
 .بينهم فيما املهنيني تضم رمسية غري شبكات إنشاء على التشجيع ✓

 اهلدف االسرتاتيجي الرابع: منظمة دولية منودجية -4
 :تسعى االنتوساي من خالل هذا اهلدف إىل

 أبعلى املنافع يعود مبا واقتصاد وفعالية بكفاءة العمل من اإلنتوساي ميّكن القرار وصنع للتنظيم مبّسط هيكل ✓
 األعضاء؛ األجهزة على

 اإلسرتاتيجية أبفضل طريقة ممكنة؛ اخلطة يف الواردة مبهامها القيام من اإلنتوساي متّكن كافية مالية موارد ✓
 .ابملثال تقود منوذجية دولية منظمة اإلنتوساي جعل ✓

 1ألجهزة العليا للرقابةل منافع اإلنتوساياثلثا: 
 حيث وتطويرها، رقابتها ويف العامة السياسات تقييم يف وإسرتاتيجية أساسية منظمة االنتوساي أصبحت لقد

 من كبريا عددا وحتقق عضوا، 189 لشاملة  منظمة لتصبح 1953 عام الدرب هذا على بلدا 34 ب بدأت
 . املتجددة األهداف ومن اإلجنازات
 من تاسعال الدويل املؤمتر خالل عليه املصادقة متت الذي الرقابية ابملبادئ اخلاصة للتوجيهات ليما إعالن ويعد 

 ة األجهزة العليا للرقابةقدر  بتحسني اإلعالن هذا مسح حيث الرقابة، جملال االنتوساي قدمتها اليت الرئيسية اإلسهامات
 .الرقايب للعمل وإطارا فلسفة وأرسى اجملتمع خدمة على

 الدستورية العمل أطر يف يوميا، إنتاجها ويعاد تنعكس، ومبادئ توجيهات أيضا ليما إعالن يعرض كما
 .األعضاء البلدان من للعديد والقانونية

                                                           
جهزة العليا للرقابة واحملاسبة ، أرتور غونزاليس دي أراغون، املراقب العام للمكسيك، منافع اإلنتوساي ابلنسبة لألجهزة العليا للرقابة، إصدار خاص للمنظمة الدولية لأل 1

 .135-130، و.م.أ، ص 2004
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 أفضل عليا رقابة حنو الطريق لشق الالزمة األساسية واملعايري الشروط وضعت االنتوساي إن القول ميكن لذلك
 .احلكومية اإلدارة يف جوهري وحتسني

 على جهودها تركز أن ميكنها ال االنتوساي فإن ،العامل أحناء كافة إىل اليوم نشاطاهتا متتد منظمة وبصفتها
 خصوصيات ملقاربة إضافيا أسلواب متثل السبع اإلقليمية االنتوساي جمموعات فإن لذلك، واحد جمال أو واحد موضوع

 .املشرتكة للتجارب وأكرب أفضل تبادل إىل يفضي مبا اجلغرافية املناطق كل
 ،)أفروساي ( العامة األموال على للرقابة العليا لألجهزة اإلفريقية املنظمة وهي : اجملموعات هذه أصبحت وقد

 الكارييب ومنظمة ،)أزوساي (للرقابة العليا لألجهزة اآلسيوية واملنظمة ،)عربساي(للرقابة العليا لألجهزة العربية واجملموعة
 واملنظمة ،)أوالسيفس (للرقابة العليا لألجهزة والكارييب الالتينية أمريكا ومنظمة ،)كاروساي(للرقابة العليا لألجهزة
 هياكل كلها)  سباساي(للرقابة العليا لألجهزة ابسيفيك ساوث ومنظمة ،)أوروساي(للرقابة العليا لألجهزة األوروبية
 .االنتوساي لعمليات أساسية

 اخلاصة والتوجيهات والبحوث التحاليل تطوير إىل هتدف واليت ،هلا التابعة العمل وجمموعات املنظمة جلان تعدو 
 وجلنة الرقابية، املعايري جلنة نذكر أن ميكن اللجان هذه بني ومن، لإلنتوساي خاصة بصورة مناسبة مميزة رقابية مبواضيع

 وتقييم البيئية والرقابة ابخلصخصة اخلاصة العمل جمموعات وكذلك العام، الدين وجلنة املعلوماتية، على الرقابة معايري
 .اإلسرتاتيجي ابلتخطيط اخلاصة التنفيذي اجمللس وجلنة ،الدولية املؤسسات على والرقابة الربامج،

 تفسري ال أتخريات تطغى ذاته الوقت ويف العامة؛ اخلدمة يف قدمية ملشكالت جديدة حلول إىل التوصل مت فقد
 .الفساد من جديدة أشكال جانب إىل هلا

 للنظر لفتا األكثر واملثال ،معني بلد أي أو بعينه سياسي نظام أبي خاصة ليست الفساد وظاهرة التأخريات هذه
  2001. سنة الكربى اجلنسيات املتعددة الشركات يف حدث الذي املايل االختالس هو الشأن هذا يف

 اتاحلكوم أداء حتسني يف املسامهة أجل من األجهزة الرقابية تهتبن الذي املؤسسي الرتكيزلقد كان وال يزال 
 : األولوية ذات التالية التسعة اجملاالت غطت إسرتاتيجية برؤية مدعما

 العام العمل وفعالية كفاءة. 1
 تشجع اليت ستنسابيةإلا والقرارات الضرورية، غري واإلجراءات البريوقراطية، للتجاوزات حد وضع اجملال هذا مشل

 الشفافية على عهايوتشج اإلدارة لتبسيط خطط وضع الضروري من نهإف لذلك ،الفساد وعلى الكفاءة عدم على
 .واإلنتاجية

 احلكومي العمل يف املمارسات أفضل . 2
 الفكرة وهلذه، املخالفات ملعاقبة مؤسسة وليس العامة اإلدارة يف اجلودة لتيسري أداة يصبح أن الرقايب اجلهاز على

 إلدخال أيضا الطريق متهد بل فحسب القانونية غري األعمال متنع ال فعالة رقابية نظم إبقامة عالقة احمّلفزة الرقابية
 .احلكومية املمارسات على حتسينات

 العامني للموظفني الشغل ضمان .3
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 ألداء الالزم الوظيفي االستقرار العامني للموظفني تضمن العامة للوظيفة مهنية مناذج وضع على اجملال هذا ركز
 .الشخصية املصاحل على يرتكز العامة للوظيفة ملفهوم حتاشيا وذلك كافية، بصورة واجباهتم

 املوظفني لدى األخالقي السلوك تشجيع إىل ترمي إسرتاتيجية من جزءا العامة للخدمة املهين النموذج تبين ويعد
 . املؤسسي أدائهم يف واالمتياز العامني

 األداء تقييم نظم4 .
 مبراقبة تسمح وخدماتية وأدائية إسرتاتيجية مؤشرات على تقوم األداء لتقييم كافية نظم وتشغيل إحداث دعم

 .أيضا العامني املوظفني أداء وتقييم ومبراقبة العامة املؤسسات قبل من األهداف حتقيق وتقييم
 العامة السياسات ألثر وموضوعي منتظم بتقييم ابلقيام يسمح أن شأنه من أداء وضوابط مؤشرات إحداث إن

 .واالجتماعية االقتصادية وملنافعها
 احرتام دعم أن ذلك ،البيئة محاية على والربامج األنشطة أثر أيضا األداء على الرقابة عمليات تنفيذ قد مشلو 

 أيضا الدعم هذا وميثل، العامل يف الرئيسية الرقابية األجهزة هبا تقوم اليت األولوية ذات املهام من يعد البيئية للمعايري أعمق
 .املقبلة األجيال إىل ابلنسبة مشروعا ومطلبا اجملتمع إىل ابلنسبة عامة ضرورة

 العامة اإلدارة على والرقابة اإلشراف آليات5 .
 ابمليزانية املتعلقة العامة اهليئات مستندات أن من للتأّكد والرقابة اإلشراف خطط تنظيم على اجملال هذا ركز

 توفري ذاته الوقت ويف املساءلة عملية تعزيز أجل من وذلك ،ينبغي كما حمينة وأهنا العمليات كل تتضمن واحملاسبة
 حتول اليت والتصحيحية الوقائية اإلجراءات تبين ميثل أن ويتعني، القرارات اّلختاذ املناسب الوقت يف هبا املوثوق املعلومات

 .الرقابية األجهزة إىل ابلنسبة مستمرا هدفا املخالفات تكرار دون
 
 

 التحسني احتمال6 .
 عنصرا العامة املوارد استعمال يف والشفافية واالقتصاد ابإلنتاجية لالرتقاء احملتملة األساليب حتديد يكون أن جيب

 اليت واملوارد القدرات ابستعمال اكتشافها يتم اليت الضعف مواطن تصحيح املمكن ومن ،الرقابية املؤسسة أنشطة من قارا
 .للنقد املعرضة اجلوانب وحتديد املؤسسة يف القوة مواطن على تعرفال من متكن
 األثر عالية الرقابة7 .

 وذلك أقصاه إىل ليصل جماهلا وتوسيع الرقابية العملية وتنظيم ختطيط يف األفضل املستوى حتقيق اجملال هذا مشل
 .املساءلة عملية تعزيز مث ومن العامة ابمليزانية عالقتها يف الرقابية العينة يف الزايدة هبدف

 املساءلة ثقافة8 .
 ابعتبارها العامة اإلدارة يف ووظيفة ومستوى ميدان كل يف والشفافة الواضحة املساءلة دعم اجملال هذا مشل

 .اجملتمع موارد يديرون ألهنم اجملتمع أمام مسؤولني احلكوميون املوظفون ويعد ،للدميقراطية أساسية دعامة
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 الدول شرعية على حتافظ اليت احللقة املساءلة وتعد، عامة موارد هي املدارة املوارد ألن علنية املساءلة تكون أن وجيب
 .احلكومة يف السلطة توازن على احلفاظ ميكن ال بدوهنا اليت اآلليات إحدى وهي الدميقراطية،

 . إدخال قيم أدبية وأخالقية يف برامج الرتبية العامة9
 من إضافيا جهدا وال يزال يتطلب تطلب أمر وهذا املدنية، ابملسؤوليات املواطنني بوعي النهوض األساسي من

على  للمساعدة وذلك الرتبية، ميدان يف وخاصة احلكومية، اإلدارة مستوايت من مستوى كل يف الفاعلني السياسيني قبل
 .العموم لدى واألخالقية األدبية القيم وتعزيز ترقية

 الفساد ملقاومة لتهاذب اليت اجلهود يف أولوايت ألجهزة الرقابيةا اهتعترب ا اليت التسعة اإلسرتاتيجية اجملاالت هي هذه
 حتقيق أجل من ومستمرا قارا اجلهد هذا يكون أن وجيب ،العامة املوارد استعمال يف والفعالية والكفاءة الشفافية وتعزيز
 .معىن ذات نتائج

 الدولة وعلى ،الفرد حتسني شملت أن جيب الشرعية عليها تضفي اليت السياسية والفلسفة املعاصرة الدولة روح إن
 .وجودها يربر الذي هو األمر هناية يف الفرد ألن ضده، وليس الفرد لصاحل يعمل وسيطا تصبح أن

 .التدقيق احلكومي تطبيق ومشاكل معوقاترابعا: 
 :1يلي ما أمهها تطبيقه من حتد ومشاكل معوقات عدة يواجه التدقيق احلكومي

 ووضوح بدقة احلكومية الربامج أهداف حتديد عدم 1-
 املوضوعي، قابلة للقياس غري وكذلك ،بدقة حمددة وغري واضحة غري احلكومية املؤسسات أهداف تكون ما عادة

 الوظائف من كثريا تضم ألهنا بضخامة احلجم تتسم احلكومية املؤسسات اغلب أن أبرزها أسباب عدة إىل ذلك يرجع
 عنها اإلعالن يتم ال األهداف هذه بعض أن من األفراد،كما كثرية لقطاعات خدمات متعددة لتقدمي صممت املختلفة

 مثل املصادر من العديد استخدام طريق عن األهداف بتحديد القيام على املدقق وينبغي عامة، تصرحيات طريق عن إال
 .احلكومية إدارة املؤسسة و التشريعية، األنظمة

 األداء لقياس حمددة معايري وجود عدم 2-
 املؤسسات معظم ألننظرا  احلكومية الربامج أو النشاطات أداء لقياس كمية معايري وضع مبكان الصعوبة من

 إىل التقييم معايري تصنف احلكومي القطاع ويف كمي، بشكل وضعها يصعب ملموسة غري خدمات تقدم احلكومية
 عملية مؤشرات ووضع للقياس مناسب معيار حتديد مها مبرحلتني املقاييس إعداد عملية ومتر الفعالية ومعايري كفاية معايري
 .املعيار لذلك
 :املؤهلة الوظيفية الكفاءات يف النقص 3-

 النامية، الدول يف وخاصة خاص، بوجه املراجعة جمال ويف عام بوجه املؤهلني احلكوميني املدققني يف نقص هناك
 .للمدققني الكافية املاليةاملزااي  تقدمي وعدم الكايف التدريب انعدام أمهها أسباب لعدة وذلك
 :احملاسيب املعلومات نظام وضعف املعلومات يف النقص 4-

                                                           
،ص 38،2001تائج وتوصيات اجملموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة، جملة الرقابة املالية العدد اجملموعة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة ) أربوساي(، ن 1

64-67. 
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 امليدان يف وخاصة احلكومية الربامج فعالية عل للحكم املوضوعية املعلومات على احلصول يف صعوبة هناك
 املعلومات نظام وخاصة احلكومية األجهزة يف فعالة معلومات أنظمة وجود عدم إىل ذلك ويرجع والبيئة، االجتماعي

 .احملاسيب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املعايري الدولية للتدقيق احلكومياملبحث الثاين: 
 لألجهزة   الدولية املعايري وهتدف، العام القطاع رقابة ومهنية وجودة ملصداقية ضرورية املهنية واإلرشادات املعايري إن 
 وفعالية استقاللية تعزيزإىل  اإلنتوساي واحملاسبة املالية للرقابة العليا لألجهزة الدولية املنظمة وضعتها اليت (ISSAIs)العليا

 .الوطنية وأنظمتهم لتفويضاهتم وقوانينهم وفقا اخلاص هبم هنجهم املهين لوضع اإلنتوساي منظمة يف األعضاء ودعم الرقابة
على ما تقدم ميكن القول أن تعبري التدقيق احلكومي يشري إىل التدقيق املايل وتدقيق األداء وتدقيق االلتزام  وبناءاً 

 يلي: ما تدقيق الوحدات احلكوميةولذلك يراعى عند 
 ISSAI 2001املعيار  املطلب األول: التدقيق املايل

 املالية الرقابة أوال: إطار
                                                           

 .42-06، ص 2016إصدار املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة، النمسا،  املبادئ األساسية للرقابة املالية، ، ISSAI 200املعيار  1
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 من خالل وذلك ،املالية البياانت يف املستهدفني املستخدمني ثقة تعزيز املالية البياانت على الرقابة من اهلدف إن
 املعمول وفقا لإلطار النسبية األمهية ذات جوانبها مجيع من أعدت قد املالية البياانت كانت إذا عما رأيه عن املدقق تعبري

 صورة تقدم أو األمهية النسبية ذات جوانبها مجيع من بعدالة تعرب املالية البياانت كانت إذا ما أو املالية التقارير إلعداد به
 اإلطار. لذلك وفقا وعادلة صادقة

 املالية الرقابة دفه -1
 :يلي فيما للمدققني العامة دافهاأل تتمثل املالية، البياانت على الرقابة عند
 نسبية يةمهأ ذات خاطئة بياانت من خالية ككل املالية البياانت كانت إذا ما حول معقول أتكيد على احلصول ✓

 معدة املالية البياانت كانت إذا ما حول رأي عن التعبري من ميّكن مما اخلطأ، أو االحتيال بسبب سواء خاطئة
 ؛املالية التقارير إلعداد به املعمول لإلطار وفقا النسبية يةمهاأل ذات اهجوانب مجيع من
 .املدقق إليها يتوصل اليت للنتائج وفقا الرقابة نتائج وبيان املالية البياانت عن التقارير إعداد ✓

  :املالية البياانت على للرقابة األساسية الشروط -2
 :املالية البياانت على للرقابة األساسية الشروط استيفاء مدى يقيم أن املدقق على جيب
 ؛املدقق طرف من مقبوال املالية البياانت إلعداد املستخدم املالية التقارير إعداد إطار أن يكون ✓
  :يلي ملا اهمهوتف اهمبسئوليت املراقبة يئةاهل إدارة تقر ✓

 العرض  اللزوم، عند ذلك، يف مبا املالية التقارير إلعداد به املعمول لإلطار وفقا املالية البياانت إعداد -
 ؛العادل

 يةمهأ ذات خاطئة بياانت من اخلالية املالية البياانت إلعداد ضرورية اإلدارة اهتعترب  اليت الداخلية الرقابة -
 ؛اخلطأ أو االحتيال بسبب سواء نسبية

 .املالية البياانت إبعداد صلة اهل اليت املعلومات مجيع على قيود دون االطالع من املدقق متكني -
 جمموعة حاجة لتلبية املصمم فاإلطار ,اخلاص أو العام لالستخدام معدا املالية التقارير إعداد إطار يكون قد ✓

 الغرض ذات األطر أن حني يف عامة، أغراض ذو إطارا ابعتباره إليه يشار املعلومات إىل املستخدمني من واسعة
 إىل يشار قد كما ,املستخدمني من حمددة جمموعة أو حمدد ملستخدم احملددة احلاجات لتلبية تصمم اخلاص
 يسمح ولكنه ابإلطار االلتزام يتطلب العادل العرض فإطار, التزام إطار أو عادل عرض إطار ابعتباره اإلطار
 البياانت يف العادل العرض لتحقيق إضافية معلومات تقدمي أو املتطلبات أحد على ابخلروج ضمنيا، أو صراحة

 مبتطلبات االلتزام يتطلب الذي املالية التقارير إعداد إطار إىل لإلشارة االلتزام إطار مصطلح ويستخدم ,املالية
 ؛العادل العرض لتحقيق االحنرافات ذهه مثل حدوث إبمكانية يقر وال اإلطار

 يكون ولن ،املالية التقارير إلعداد مناسب أساس اإلدارة لدى يكون لن املالية التقارير إلعداد مقبول إطار دون ✓
 مثال، املالية البياانت إعداد فعند ,رمسية املناسبة املعايري تكون أن وجيب, اهعلي للرقابة مناسبة معايري املدقق لدى
 العام للقطاع الدولية احملاسبة معايري يه املعايري تكون (IFRS)  املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري وفق
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(IPSAS)، القطاع يف لالستخدام املخصصة املالية التقارير إلعداد الوطنية أو الدولية األطر من ذلك غري أو 
  ؛العام

 املالية التقارير إعداد إلطار وفقا املعدة ،العام القطاع يئاته من يئةهل املالية البياانت من الكاملة اجملموعة تتكون ✓
 :يلي مما العام، القطاع يف

 ؛املايل املركز بيان -
  ؛املايل األداء بيان -
 ؛امللكية حقوق / األصول صايف يف التغريات بيان -
 ؛النقدي التدفق بيان -
 شكل على أو منفصل إضايف مايل بيان شكل على إما – الفعلية واملبالغ املوازنة مبالغ بني مقارنة -

 ؛مطابقة
  .األخرى التوضيحية واملعلومات مةهامل للسياسات ملخصا تشكل اليت فصاحاتإلا -

 .االعتمادات وتقارير األداء كتقارير أخرى؛ تقارير البيئات بعض يف املالية البياانت من الكاملة اجملموعة تشمل قد
 فقد النقدي، األساس أو املعدل االستحقاق كأساس أخرى حماسبية أبسس خاص إلطار وفقا املالية البياانت أعدت إذا
 .سبق ما كل املالية للبياانت الكاملة اجملموعة تتضمن ال

 اعترب إن حىت اإلطار أن غري ,املدقق طرف من مقبولة النظام أو القانون يف اهعلي املنصوص األطر تعترب ما غالبا ✓
 :التاليان الشرطان حتقق إذا به يسمح قد مرفوضا،

 ؛مضللة تكون ال كي املالية البياانت يف الالزمة اإلضافية االفصاحات تقدمي على اإلدارة وافقت إذا -
 االفصاحات ذهه مثل إىل املستخدمني انتباه للفت فقرة املالية البياانت عن املدقق تقرير تضمن إذا -

 .اإلضافية
 ينظر وأن ،تقريره على املالية للبياانت املضللة الطبيعة أتثري يقيم أن املدقق على جيب السابقة، الشروط ستوفت   مل إذا

 .املسألة على التشريعية يئةاهل إطالع إىل احلاجة مدى يف
 يف الواردة املعلومات مجيع تكون أن تضمن اليت السمات بعض العادة يف املالية التقارير إلعداد املقبولة األطر تعرض

 :يلي كما دفنيهاملست للمستخدمني قيمة ذات املالية البياانت

 ؛املالية البياانت من والغاية للرقابة اخلاضعة يئةاهل بطبيعة صلة ذات املالية البياانت يف الواردة املعلومات : املالءمة ✓
 على تؤثر أن ميكن فصاحاتإ أو حساابت أرصدة أو وقائع أو معامالت أية إغفال يتم مل : االكتمال ✓

 .املالية البياانت إىل املستندة االستنتاجات
  :يلي مبا تتسم املالية البياانت يف الواردة املعلومات : املوثوقية ✓

 ؛فقط القانوين اهشكل وليس واملعامالت للوقائع االقتصادي رهاجلو  وتوضح صحيحة -
  .معقول بقدر متسق وإفصاح وتعبري وقياس تقييم إىل مماثلة، ظروف يف اهاستخدام عند تؤدي -
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 .التحيز من خالية املالية البياانت يف الواردة املعلومات : واملوضوعية احلياد ✓
 .كبريا  تباينا متباينة تفسريات حتتمل وال وشاملة واضحة املالية البياانت يف الواردة املعلومات : مهللف القابلية ✓

 املالية الرقابة اثنيا: عناصر
 املالية الرقابة يف الثالثة األطراف .1

 املدقق 1.1
 عادة يهو  الرقابة موضوع معلومات عن مسئوال) املدقق(  لؤو املس الطرف يكون املالية، البياانت على الرقابة يف

 البياانت اهتعكس اليت املالية األنشطة (األساسي الرقابة موضوع عن كذلك مسئوال يكون وقد ،اذاهت املالية البياانت
 .(املالية

 الطرف املسؤول 2.1
 العام القطاع يئاته من اهعلي تقوم اليت اجملموعة أو/و للحكومة التنفيذية الذراع وه عادة املسئول الطرف يكون

 ذهه من وينتظر ,املالية البياانت ومضمون التشريعية يئةاهل مراقبة حتت السلطة وممارسة العام املال إدارة عن املسئولة
 .التشريعية يئةاهل عن الصادرة واألسس للقرارات وفقا السلطة ومتارس املوارد تدير أن يئاتاهل

 املستخدم املستهدف 3.1
 يف "دفهاملست املستخدم"و العام القطاع يف املالية للبياانت ائينيهالن املستخدمني مهو  املواطنني متثل التشريعية يئةاهل

 ومضمون وغاية العامة ابملالية اخلاصة األولوايت وحتديد القرارات اختاذ يف املواطنني ميثل الذي الربملان وه األول املقام
 األساس التشريعية يئةاهل عن الصادرة واألسس القرارات تشكل وقد, عامة دميقراطية عملية ضمن والدخل اإلنفاق
 يف املنظمة يئاتواهل التشريعية يئةاهل متثل العام القطاع يئاتهل وابلنسبة , العام القطاع يف املالية للرقابة األوسع للمنظور
 .املالية البياانهت األساسيني املستخدمني الغالب
 احلالة ويف ،خمتلفة يئاته من أو اذاهت العام القطاع يئاته من ائيونهالن واملستخدمون املسئول الطرف يكون قد
 وال ،اذاهت العامة يئةهلل اإلدارية يئةاهل اهتقدم اليت املعلومات بشأن أتكيدا ما حكومية ةهجل املشرفة يئةاهل تطلب قد األوىل

 حدود عن ختتلف وقد احملدد، العمل سياق يف دفنيهاملست واملستخدمني املسئول الطرف بني العالقة إىل النظر من بد
 .التقليدي اهبتعريف املسئولية

 املناسبة املعايري -2
 اخلاصة القياس عالمات احلالة حسب ا،هفي مبا الرقابة موضوع لقياس تستخدم اليت القياس عالمات يه املعايري

 الدولية املعايري يه تكون وقد رمسية العادة يف املالية البياانت إعداد يف املستخدمة املعايري وتكون ،واإلفصاح ابلعرض
 أو الدولية  األطر من ذلك غري أو (IFRS)  املالية التقارير إلعداد الدولية املعايري أو (IPSAS) العام القطاع حملاسبة
 .العام القطاع يف لالستخدام املخصصة املالية التقارير إلعداد الوطنية

 الرقابة موضوع معلومات -3
 عن املوضوع معلومات املالية البياانت يف اهعن املعرب فصاحاتإلوا النقدية والتدفقات املايل واألداء املايل املركز ينتج

 مصطلح ويشري ،اهعن واإلفصاح اهوعرض اهوقياس عامة يئةهل املالية البياانت ارهإلظ املالية التقارير إلعداد إطار تطبيق
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 يه يئةهلل املالية كالبياانت الرقابة موضوع ومعلومات قياسه أو الرقابة موضوع تقييم نتيجة إىل "الرقابة موضوع معلومات"
 .تقريره يف الرأي عن للتعبري معقوال أساسا لتوفر األدلة ابشأهن املدقق جيمع ما
 :املعقول التأكيد ماتهم -4

 اهعلي حيصل اليت األدلة معظم جتعل واليت الرقابة يف الكامنة للقيود نظرا مطلقا؛ ليس ولكنه عايل املعقول التأكيد
 إجيابية بصيغة عنه يعرب استنتاج إىل تؤدي لكي مصممة املعقول التأكيد رقابة فإن عام وبوجه ،قطعية ال مقنعة املدقق

 عن وعادلة صادقة صورة تقدم أو النسبية يةمهاأل ذات اهجوانب مجيع يف بعدالة تعرض برأينا املالية البياانت إن" كالقول
  ..." النقدية اوتدفقاهت املايل اهوأدائ .. املايل املركز

  :احملدود التأكيد ماتهم -5
 استنتاج إىل للوصول مصممة يهو  املعقول التأكيد ماتهم توفره مما أدىن التأكيد من مستوى ماتهامل ذهه مثلتوفر  

 مجيع من بعدالة معروضة غري املالية البياانت أبن االعتقاد إىل يدعوان ما نالحظ مل :"كالقول سلبية بصيغة عنه يعرب
  " النسبية يةمهاأل ذات اهجوانب

 املالية الرقابة اثلثا:مبادئ
 املبادئ العامة .1

 املالية الرقابة إلجراء األساسية الشروط 1.1
 واالستقاللية نةهامل أخالقيات -أ

 البياانت على الرقابة عند ابالستقاللية يتعلق ما اهفي مبا املعنية، األخالقية ابملتطلبات يلتزم أن املدقق على جيب
  .املهنة  أخالقيات بقواعد يلتزموا أن  واحملاسبة املالية للرقابة العليا زةهاألج يف املدققني على وجيب ،املالية

 
 اجلودة رقابة -ب

 ابملعايري ملتزمة الرقابة أعمال أبن معقول أتكيد لتوفري العمل مستوى على اجلودة رقابة إجراءات تطبيق املدقق على
 .الظروف ذهه يف مناسب تقريره وأن اهب املعمول والتنظيمية القانونية واملتطلبات نيةهامل

 يف اهعلي واحملافظة اجلودة رقابة تدابري إجياد عن العامة ليةؤو املس خمتصة مجاعية يئةه أو الرقابة ازهج رئيسل يكون
 عن مسئول  رئيسي مدقق أي فإن املثال، سبيل وعلى .اليومية التشغيلية ابملسئولية اآلخرين تفويض جاز وإن از،هاجل

 .الرقابة ازهج لرئيس ايةهالن يف يتبع الرقابة أعمال من عمل
 ،العمل مستوى على اجلودة رقابة ملتطلبات املالية البياانت على الرقابة يف يعملون الذين العام القطاع مدققو خيضع

 صياغة يف تنظر أن واحملاسبة املالية للرقابة العليا زةهاألج على جيب ، )معايري رقابة اجلودة(    املعايري وضع وعند
 :يلي مبا تتعلق متطلبات
 ؛الرقابة أعمال من عمل كل يف العامة اجلودة عن مسئوال الرئيسي املدقق يكون أن ضرورة ✓
  ؛املعنية األخالقية ابملتطلبات الرقابة فريق أعضاء التزام على الرئيسي املدقق حيرص أن ضرورة ✓
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 الرقابة، عمل على تنطبق اليت االستقاللية مبتطلبات االلتزام خبصوص استنتاج إىل الرئيسي املدقق يصل أن ضرورة ✓
 ؛االستقاللية ددهت اليت األخطار من للحد املناسب اإلجراء يتخذ وأن

 ؛املناسبة والقدرات ابلكفاءة جمتمعني خارجيني خرباء وأي الرقابة فريق ابمتالك الرئيسي املدقق يقتنع أن ضرورة ✓
  :يلي ما والسيما الرقابة أداء عن مسئوال الرئيسي املدقق يكون أن ضرورة ✓

  .اهوتنفيذ اهعلي واإلشراف الرقابة قيادة -
 .واحملاسبة املالية للرقابة العليا زةهابألج اخلاصة واإلجراءات للسياسات وفقا املراجعات إجراء من التأكد -

 اراتههوم العمل فريق إدارة -ت
 ملا الالزمة والقدرات ابلكفاءة جمتمعني يتمتعون خارجيني خرباء وأيكمله أب الرقابة فريق أبن املدقق يقتنع أن جيب

 :يلي
 ؛اهب املعمول والتنظيمية القانونية واملتطلبات املعنية للمعايري وفقا الرقابة إجراء ✓
 .الظروف ذهه يف مناسب تقرير إصدار من املدقق متكني ✓
 :يلي مما الفريق به يتمتع ما إىل املدقق ينظر قد ككل، الفريق من املتوقعة والقدرات الكفاءة إىل التطرق عند
 ؛العملية واخلربة املناسب التدريب خالل من التعقيد من القدر نفس وعلى ةمشاهب طبيعة ذات رقابة أعمال مهف ▪
  ؛اهب املعمول والتنظيمية القانونية واملتطلبات نيةهامل املعايري مهف ▪
  ؛واحملاسبة الرقابة مبجاالت عرفةملوا الصلة ذات املعلومات تقنية اراتهم تشمل اليت الفنية الدراية ▪
 ؛للرقابة اخلاضعة يئةاهل اهفي تعمل اليت الصلة ذات ابلصناعات املعرفة ▪
  ؛ينهامل التقدير استخدام على القدرة ▪
 ؛الرقابة ازهجب اخلاصة اجلودة رقابة وإجراءات سياسات مهف ▪
 وإعداد اهب املعمول التقارير إعداد ترتيبات مهف ذلك يف مبا املعنية، البيئة يف الرقابة مةهم شروط تنفيذ على القدرة ▪

 .العام للصاحل أو األخرى التنظيمية يئةاهل أو التشريعية يئةهلل التقارير
 للرقابة األساسية يمهابملفا املتعلقة املبادئ .2

 الرقابة خماطر  1.2
 كانت  إذا خاطئ استنتاج عن املدقق يعرب أن يف املتمثلة املخاطر يه املالية البياانت على الرقابة يف الرقابة خماطر

 ظروف ظل يف مقبولة بصورة متدن مستوى إىل اخلطر من املدقق وحيد ،نسبياً  ماً هم خطأً  خاطئة الرقابة موضوع معلومات
 الذي التأكيد مستوى يكون ولكي ,إجيايب بشكل استنتاج عن للتعبري أساس يكون معقول أتكيد على للحصول الرقابة
 .كبرية درجة إىل الرقابة موضوع معلومات بشأن دفهاملست املستخدم ثقة يعزز أن جيب مغزى، ذا املدقق عليه حيصل
 :التايل النحو على وذلك الداخلية، الرقابة وخطر الكامن اخلطر من اخلاطئة البياانت خماطر تتكونو 
 ذات ضوابط وجود عدم افرتاض مع اخلاطئة للبياانت عرضة الرقابة موضوع معلومات كون  :الكامن اخلطر ✓

 .صلة
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 من املناسب الوقت يف وتصحيحه اكتشافه أو منعه وعدم خاطئ بيان حدوث خطر  :الداخلية الرقابة خطر ✓
  .املعنية الضوابط قبل

 يتم اليت األدلة جانب إىل الغاية، لتلك الالزمة املعلومات على للحصول الرقابة إجراءات إىل املخاطر تقييم يستند
  .بدقة اهقياس ميكن وال ينهم تقدير مسألة اخلطر وتقييم ،الرقابة عملية طوال اهعلي احلصول

 ينهامل والشك التقدير 2.2
 التقدير املهين: -أ

 واخلربة واملعرفة التدريب تطبيق ذلك ويشمل ،الرقابة عملية مراحل مجيع يف ينهامل التقدير ومهمف املدقق يطبق
 يف املناسبة اإلجراءات حول مدروسة قرارات اختاذ عند واألخالقية واحملاسبية الرقابية املعايري يف احملدد السياق ضمن املعنية

 .الرقابة عمل ظروف ظل
 :يلي مبا اخلاصة القرارات يف خاص بشكل ضروري ينهامل التقدير
 ؛الرقابة وخماطر النسبية يةمهاأل ✓
 ؛للمدقق الشاملة دافهاأل لتحقيق املزيد جتميع جيب كان إذا وما الرقابة أدلة من ييكف ما مجع مت إذا ما تقييم ✓
  ؛للرقابة اخلاضعة يئةاهل على املطبق املالية التقارير إعداد إطار تطبيق عند اإلدارة تقدير تقييم ✓
 اإلدارة اأجرهت اليت التقديرات معقولية مدى بتقييم اهعلي احلصول مت اليت الرقابة أدلة من االستنتاجات استخالص ✓

 .مثال املالية البياانت إعداد عند
 الشك املهين: -ب

 حتدث قد أنه مدركا ين؛هامل ابلشك يتسم مبوقف ويؤديه التأكيد لعمل خيطط فاملدقق ,الرقابة أعمال مجيع يف أساسي
 املدقق جيري أن ينهامل ابلشك املتسم املوقف ويعين ،نسبية يةمهأ ذو خطأ الرقابة موضوع معلومات خطأ إىل تؤدي ظروف

 أو الواثئق تعارض اليت لألدلة اهمتنب يكون وان اهعلي احلصول مت اليت األدلة صحة ملدى متشكك بعقل ضرورية تقييمات
 من للحد الرقابة عملية طوال ضروري املوقف ذاه ومثل ،اهموثوقيت يف تشكك أو املسئول الطرف اهيقدم اليت اإلفادات

 اخلاطئة االفرتاضات واستخدام املالحظات من ابالستنتاجات اخلروج عند املفرط والتعميم املريبة الظروف إغفال خطر
 .اهنتائج وتقييم اهومدا اهوتوقيت األدلة مجع إجراءات طبيعة لتحديد

 يتوقع كان إذا األخرى، البياانت إىل ضمه عند أو منفردا نسبية يةمهأ ذو اخلاطئ البيان يكون :النسبية يةمهاأل  3.2
 كمية جوانب النسبية يةمهولأل ,املالية البياانت إىل استنادا املستخدمون اهيتخذ اليت القرارات على يؤثر أن معقولة بصورة
 .ونوعية

 مواصلة ينبغي كان إذا مبا املتعلقة فالقرارات للمستخدمني، االقتصادية القرارات على العام القطاع يف تقتصر وال
 عام بوجه النسبية يةمهلأل النوعية اجلوانب وتلعب ,املالية البياانت إىل تستند قد التمويل منح أو احلكومية الربامج بعض
 مستوى ومراعاة النسبية يةمهاأل تقييم ويرجع ,يئاتاهل من األخرى األنواع يف اهدور  من العام القطاع يف كربأ دورا

 .املدقق لتقدير معينة رقابة يف األخرى النوعية والعوامل احلساسية
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 املتوقع من كان وإذا ،ككل املالية للبياانت النسبية يةمهاأل يقيم أن املدقق على الرقابة، إسرتاتيجية حتديد عند
 من أكثر أو لفئة ككل، املالية البياانت عن النسبية اهيتمهأ تقل مبالغ عن اخلاطئة البياانت تؤثر أن معقولة بصورة

 كذلك  املدقق فعلى املالية، البياانت إىل استنادا املستخدمني قرارات على فصاحات،إلا أو احلساابت أرصدة أو املعامالت
 احلساابت أرصدة أو املعامالت من املعنية الفئات على اهتطبيق جيب اليت النسبية يةمهاأل مستوايت أو مستوى حيدد أن
 .فصاحاتإلا أو

 التواصل 4.2
 احلصول على التواصل وينطوي ,سواء حد   على احلوكمة عن واملسئولني اإلدارة مع يتواصل أن املدقق على جيب

 التقارير إعداد عملية على مهإبشراف تتعلق مةهم مبالحظات احلوكمة عن املسئولني وتزويد ابلرقابة املتعلقة املعلومات على
 .احلوكمة عن املسئولني مع الفعال املتبادل التواصل تعزيز من بد وال ،املناسبة األوقات يف املالية

 أو أكرب بنية من جزءا للرقابة اخلاضعة يئةاهل تكون وقد ،العام القطاع يف احلوكمة عن املسئولني حتديد يصعب قد
 يف ميكن لذلك، ونتيجة( وأفقيا رأسيا أي )وظائف عدة وبني تنظيمية مستوايت عدة على حوكمة يئاته ذات أوسع
 تنطوي قد العام القطاع يف الرقابة أن ومبا ذلك وفوق ،احلوكمة عن مسئولة اهابعتبار  عدة جمموعات حتديد احلاالت بعض
 كذلك  احلالة ذهه يف ناكه تكون فقد سواء، حد على اباللتزام تتعلق دافهوأ املالية ابلبياانت تتعلق دافهأ على

 .منفصلة حوكمة يئاته
 أن املدقق على يكون قد كما ,يهالشف التواصل كفاية عدم املدقق رأى إذا كتابيا التواصل يكون أن جيب

 اتهاجل أو التنظيمية اتهاجل أو التشريعية يئةكاهل للرقابة، اخلاضعة يئةاهل ضمن املوجودة تلك غري أطراف مع يتواصل
 .املمولة
 التوثيق 5.2

 من ابلرقابة مسبقة معرفة ميلك ال الذي املتمرس، املدقق لتمكني الكافية الرقابة واثئق يعد أن املدقق على جيب
 اهب املعمول والتنظيمية القانونية واملتطلبات املعنية ابملعايري لاللتزام فذتن   اليت الرقابة إجراءات ومدى وتوقيت طبيعة مهف

 واالستنتاجات الرقابة أثناء الناشئة مةهامل املسائل جانب إىل ا،هعلي احلصول مت اليت الرقابة وأدلة اإلجراءات تلك ونتائج
 إعداد وجيب ,االستنتاجات تلك إىل للوصول أجريت اليت مةهامل نيةهامل والتقديرات اهخبصوص اهإلي التوصل مت اليت

 .املناسب الوقت يف الواثئق
 :يلي ما حيقق وهف عدة؛ ألسباب مهم للرقابة الصحيح التوثيق إن
 ؛اهويدعم وتقاريره املدقق رأي يؤكد ✓
 طرف أي أو للرقابة اخلاضعة يئةاهل من استفسارات أية عن اإلجابة أو التقارير إلعداد للمعلومات مصدرا يشكل ✓

 ؛آخر
 ؛الرقابة مبعايري املدقق التزام على دليالً  يشكل ✓
  ؛واملراجعة واإلشراف التخطيط لهيس ✓
 ؛للمدقق ينهامل التطور على يساعد ✓
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 ؛مرضية بصورة العمل تنفيذ من التأكد على يساعد ✓
  .مستقبال إليه للرجوع املنجز العمل على دليال يوفر ✓

 :التالية اجملاالت يف ابلتوثيق تتعلق إضافية متطلبات األساسية املبادئ إىل املستندة الرقابة معايري تتضمن أن جيب
 ؛املناسب الوقت يف الواثئق إعداد ✓
  ؛ومداه ومضمونه التوثيق شكل ✓
 ؛التطبيقية الرقابة معايري يف معين متطلب على اخلروج من بد ال أنه املدقق يقرر حني التوثيق متطلبات ✓
 اتريخ بعد جديدة ابستنتاجات خيرج أو إضافية أو جديدة رقابية إجراءات املدقق يؤدي حني التوثيق متطلبات ✓

 ؛تقريره
 .ائيهالن الرقابة ملف جتميع ✓

 األحكام إليه تستند الذي األساس من جزءاً  التوثيق يشكل احملاسبة، كديوان  القضائي الدور ذوي للمدققني ابلنسبة
 بسرية يتعلق فيما اهب التقيد جيب وصارمة حمددة متطلبات الواجبة القانونية اإلجراءات تقرر قد البيئة ذهه ويف ،الرمسية
 خيضع فقد قانوان ملزم عام دين إىل تؤدي قد القرارات أن ومبا ذلك إىل وابإلضافة ،القضية إبجراءات املتصلة الواثئق
 .ابلواثئق ابالحتفاظ تتعلق إضافية ملتطلبات العام القطاع مدققو
 

 الرقابة مةهمب املتعلقة املبادئ .3
 مةهامل شروط على االتفاق 1.3

 اهل مشرتكا ماهف يرسي أو احلوكمة، عن املسئولني أو اإلدارة مع الرقابة مةهم شروط على املدقق يتفق أن جيب
 ال لذلك بوضوح، حمددة العام القطاع يف الرقابة ماتهم شروط تكون ما عادة، و بوضوح حمددة مةهامل شروط كانت إذا

 رمسية، بصورة مةهامل شروط على االتفاق عن وعوضا ،مهمع اتفاق أو احلوكمة عن املسئولني أو اإلدارة من لطلبات ختضع
 القطاع مدقق أن ومبا ،واملدقق ابإلدارة اخلاصة واملسئوليات لألدوار مشرتكا ماهف يرسوا أن العام القطاع مدققو خيتار قد

 واملسئولني التشريعية يئةاهل من كل مع اتفاق إىل التوصل يلزم فقد ا،هل اتبعا ولكونه العادة يف التشريعية يئةاهل تعينه العام
 .احلوكمة عن

 على للرقابة ابلنسبة املدقق مسئوليات على احلوكمة عن للمسئولني املناسبني املمثلني يطلع أن املدقق على جيبو 
 حتت اإلدارة اأعدهت اليت املالية البياانت خبصوص عنه والتعبري رأي تكوين عن املدقق مسئولية ذلك يف مبا املالية، البياانت
 .احلوكمة عن املسئولني إشراف

 الرقابة عمل خطاب يف اهتدوين يلزم ال فقد النظام، أو القانون يف كاف بتفصيل حمددة مةهامل شروط كانت إذا
 عن واملسئولني اإلدارة تصريح يف يتمثل وحيد استثناء ناكه يكون وقد ،الكتايب االتفاق من آخر مناسب شكل أي أو

 العليا زةهلألج الدولية كاملعايري احملددة، الرقابة معايري يف املذكورة للمسئوليات مهمهوف مهإبقرار  احلالة، حسب احلوكمة
  .املالية للرقابة الدولية واملعايري واحملاسبة، املالية للرقابة



 الفصل األول  اإلطار العام للتدقيق احلكومي
 

 

41 

 أن املدقق وعلى ،املنويني اهوتوقيت الرقابة نطاق عن نبذة احلوكمة عن املسئولني إىل رسلت   أن كذلك جيبكما 
 احملاسبية السياسات ذلك يف مبا للرقابة اخلاضعة يئةهلل احملاسبية املمارسات من مةهامل النوعية اجلوانب حول آراء اهيضمن

 .املالية البياانت فصاحاتإو  احملاسبية والتقديرات
 التخطيط 2.3

 :يلي ما إىل املدقق حيتاج الرقابة إسرتاتيجية وضع وعند ،الرقابة خطة وضع يف املدقق للرقابة العامة اإلسرتاتيجية توجه
 ؛نطاقه حتدد اليت العمل خصائص حتديد ✓
  ؛الالزمة االتصاالت وطبيعة الرقابة لتوقيت للتخطيط وذلك التقرير إعداد دافهأ على التأكيد ✓
  ؛العمل فريق ودهج لتوجيه مةهم املدقق اهيرا اليت العوامل مراعاة ✓
 املعني املدقق اهأدا اليت األخرى األعمال عن املكتسبة املعرفة كانت إذا وما يديةهالتم األنشطة نتائج مراعاة ✓

 ؛اللزوم عند صلة ذات للرقابة اخلاضعة يئةهلل
 ؛اهومقدار  اهوتوقيت العمل لتنفيذ الالزمة املوارد طبيعة على التأكيد ✓
 يئةابهل الصلة ذات الرقابة أنشطة من اهوغري  األداء رقابة عمليات من اهعلي احلصول مت اليت املعرفة نتائج مراعاة ✓

 ؛السابقة التوصيات على املرتتبة اآلاثر ذلك يف مبا للرقابة، اخلاضعة
  .اهوتقييم التقرير من املعنيني املستخدمني من اهوغري  التشريعية يئةاهل توقعات مراعاة ✓

 تتضمن للرقابة خطة يعد أن، و وفعالية بكفاءة اهإجرائ لضمان صحيحة بصورة للرقابة خيطط أن املدقق على جيب
 :يلي ما بيان

  ؛اهومدا اهوتوقيت املخاطر لتقييم اهل املخطط اإلجراءات طبيعة ✓
  ؛اهومدا اهوتوقيت التأكيد مستوى على اهل املخطط األخرى الرقابة إجراءات طبيعة ✓
  .اهب املعمول ابملعايري متقيدا العمل ليكون يلزم مما اهل املخطط األخرى الرقابة إجراءات ✓

 ما الالزم مهالف ويشمل ،بفعالية اهوتنفيذ للرقابة التخطيط من ةاملدقق اهوبيئت يئةهلل املختلفة اجلوانب مهف ميّكنو 
 :يلي

 ؛املالية التقارير إلعداد به املعمول اإلطار ذلك يف مبا الصلة، ذات األخرى اخلارجية والعوامل واألنظمة البيئة ✓
 فئات مهف من املدقق لتمكني اهومتويل اهحوكمت يكلهو  اهعمل طريقة ذلك يف مبا للرقابة، اخلاضعة يئةاهل طبيعة ✓

 مبا اهوتطبيق احملاسبية السياسات واختيار املالية البياانت يف املتوقعة فصاحاتإلوا احلساابت وأرصدة املعامالت
 ؛اهتغيري  إىل الداعية األسباب ذلك يف
  ؛وتدقيقه للرقابة اخلاضعة يئةهلل املايل األداء قياس ✓
  قيود أو اجلديدة كالربامج السياسية لعملياتل نتيجة للرقابة اخلاضعة يئةاهل خارج من الصادرة القرارات ✓

 ؛املوازانت
  ؛اهب االلتزام لعدم احملتملة واآلاثر للرقابة اخلاضعة يئةاهل اهل ختضع اليت احملددة واألنظمة القوانني ✓
 ؛املخاطر تقييم على بذلك فتؤثر العامة السياسة عناصر تشمل قد واليت واسرتاتيجياته، الربانمج دافهأ ✓
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 أو مؤسسة أو دائرة أو وزارة يئةاهل تكون كأن للرقابة، اخلاضعة يئاتهلل القانونية ابلبنية املتأثرة احلوكمة ياكله ✓
 ؛العام القطاع يئاته من آخر نوع

 األخرى املخاطر تقييم وإجراءات االستفسارات من مزيج خالل من املعنية الرقابة أدلة على احلصول ميكن ✓
 مثال، واملوظفني اإلدارة مع املقابالت فبإجراء ،الواثئق فحص أو املالحظة خالل من االستفسارات من كالتأكد

 يقرر وقد ،األخالقي والسلوك العمل ممارسات بشأن اهآرائ على املوظفنيو  اإلدارة إطالع طريقة املدقق مهيف قد
 ؛مطبقة املعنية الضوابط كانت إذا ما ذلك بعد املدقق

 دافهأب املتعلقة التجارية املخاطر لتحديد إجراء للرقابة اخلاضعة يئةاهل لدى كان إذا فيما ينظر أن املدقق على ✓
 كان فإذا ،اهوقوع احتمال درجة بتقييم املخاطر تلك يةمهأ تقدر كذلك كانت إذا وما املالية التقارير إعداد

 .نتائجه مهويف مههيف أن املدقق فعلى اإلجراء، ذاه مثل ناكه
 :التالية اجملاالت املالية التقارير إبعداد املتعلقة الداخلية للرقابة املدقق مهف يشملو 
 ؛املالية للبياانت ابلنسبة يةمهاأل ذات للرقابة اخلاضعة يئةاهل عمليات يف املعامالت فئات ✓
 املعامالت إلجراء املستخدمة املالية البياانت يف احملددة واحلساابت املعلومات تدعم اليت احملاسبية السجالت ✓

 دفرت إىل تاملعلوما ونقل اخلاطئة املعلومات تصحيح إجراءات ذلك ويشمل ا؛هار هوإظ اهومعاملت اهوتسجيل
 ؛العام األستاذ

  ؛املالية للبياانت مةهامل املعامالت غري من واألحوال الوقائع املعلومات نظم تسجل كيف ✓
 التقديرات ذلك يف مبا للرقابة، اخلاضعة يئةهلل املالية البياانت إلعداد املستخدمة املالية التقارير إعداد عمليات ✓

 ؛فصاحاتإلوا مةهامل احملاسبية
 لتسجيل تستخدم اليت اليومية دفرت يف النمطية غري القيود ذلك يف مبا اليومية، دفرت بقيود احمليطة الضوابط ✓

 ؛التعديالت أو املتكررة غري ،العادية غري املعامالت
  ؛ابملرجعيات اباللتزام املتعلقة املعنية الضوابط ✓
  ؛املوازنة وفق األداء مبراقبة املتعلقة الضوابط ✓
 ؛للرقابة خاضعة أخرى يئاته إىل املوازنة أموال بتحويل املتعلقة الضوابط ✓
  ؛(والصحية الضريبية كاملعلومات) احلساسة الشخصية والبياانت السرية القومي األمن بياانت ضوابط ✓
 .للرقابة اخلاضعة يئةاهل خارج من أطراف اهمتارس اليت األخرى والضوابط اإلشراف ✓
 يف فصاحاتإلوا احلساابت وأرصدة املعامالت من مةهم فئة لكل املنفذة الضوابط مجيع مهف الرقابة تتطلب ال

 إن احلكومة مستوى على والضوابط للرقابة اخلاضعة يئةاهل ضوابط مهف أن غري ؛اهب يتعلق أتكيد لكل أو املالية البياانت
 .الضوابط تنفيذ يف ثباات توفر األمتتة من درجة ناكه كانت إذا إال العملية اهفعاليت الختبار ييكف ال األمر لزم

 املخاطر تقييم 4.3
 التأكيد ومستوى املالية البياانت مستوى على النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت خماطر يقيم أن املدقق على

 .األخرى الرقابة إلجراءات أساسا ليوفر فصاحاتإلوا احلساابت وأرصدة املعامالت لفئات
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 :يلي ما املخاطر تقييم إجراءات تشملو 
 أن ميكن معلومات ميتلكون قد مأهن املدقق يعتقد ممن للرقابة اخلاضعة يئةاهل يف واملوظفني اإلدارة من االستفسار ✓

 ؛اخلطأ أو االحتيال عن النامجة النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت خماطر حتديد على تساعد
 ؛التحليلية اإلجراءات ✓
  .والتفتيش املالحظة ✓

 لفئات التأكيد ومستوى املالية البياانت مستوى على النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت خماطر وتقييم حتديد جيبو 
 على الغاية ذهوهل،اهوتنفيذ األخرى الرقابة إجراءات لتصميم أساس لتوفري فصاحاتإلوا احلساابت وأرصدة املعامالت

 :يلي مبا يقوم أن املدقق
 يف والنظر ابملخاطر املتعلقة املعنية الضوابط بدراسة اهوبيئت للرقابة اخلاضعة يئةاهل مهف عملية طوال املخاطر حتديد ✓

 ؛املالية البياانت يف فصاحاتإلوا احلساابت وأرصدة املعامالت فئات
 ؛التأكيدات من الكثري على اهأتثري  وإمكانية ككل املالية ابلبياانت اهعالقت وتقييم احملددة املخاطر تقييم ✓
 اليت املعنية الضوابط مراعاة مع التأكيد مستوى على أخطاء من حيدث أن ميكن وما احملددة املخاطر بني الربط ✓

 ؛اهاختبار  املدقق ينوي
 اخلاطئة البياانت كانت إذا وما اخلاطئة، البياانت تعمد إمكانية ذلك يف مبا اخلاطئة، البياانت احتمالية مراعاة ✓

 .نسبية يةمهأ ذات اهوجود احملتمل
 :األقل على يراعي أن املدقق على مة،هامل املخاطر حتديد وعند املخاطر تقييم ضمن
  ؛احتيال خطر اخلطر كان إذا ما ✓
 مؤخرا، حدثت اليت مةهامل التطورات من اهغري  أو حماسبية أو اقتصادية بتطورات متعلقا اخلطر كان إذا ما ✓

 ؛خاصا تماماها ذلك ويتطلب
 ؛املعامالت تعقيد درجة ✓
  ؛املعنية األطراف مع مةهم مبعامالت يتعلق اخلطر كان إذا ما ✓
 من واسع مدى على تنطوي اليت القياسات سيما وال ابخلطر، املتعلقة املالية املعلومات قياس يف املوضوعية درجة ✓

 ؛القياس يف االرتياب
 غري تبدو أو للرقابة اخلاضعة يئةاهل لعمل املعتاد السياق عن خارجة مةهم مبعامالت يتعلق اخلطر كان إذا ما ✓

 ؛آخر شكل أبي عادية
  .واألنظمة ابلقوانني االلتزام على كذلك يؤثر اخلطر كان إذا ما ✓

 ومستوى املالية البياانت مستوى على اهوتقييم النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت خماطر حتديد توثيق وجيب
 .كافيا توثيقا املدقق اهمهيف اليت والضوابط التأكيد

 املقيمة للمخاطر االستجاابت 5.3
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 واختبار املوضوعية كاإلجراءات املخاطر، تعاجل اليت الرقابة إجراءات تصميم املقيمة للمخاطر االستجابة تشمل
 وأرصدة املعامالت لفئات املوضوعي والتحليل التفاصيل اختبارات من كال املوضوعية اإلجراءات وتشمل،الضوابط

 .فصاحاتإلوا احلساابت
 على املقيمة النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت خماطر إىل اهومدا اهوتوقيت الرقابة إجراءات طبيعة تستند

 البياانت خماطر أسباب يف ينظر أن املدقق على الالزمة، الرقابة إجراءات تصميم وعند ،اهل وتستجيب التأكيد مستوى
 .فصاحاتإلوا احلساابت وأرصدة املعامالت من فئة لكل التأكيد مستوى على املقيمة النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة

 املدقق على ا،هعمل فعالية مدى على وكافية مناسبة أدلة على للحصول اهوإجرائ املعنية الضوابط اختبارات تصميم عند
 .اهعلي احلصول يتم اليت الرقابة أدلة يف الالزم اإلقناع مستوى زاد الضوابط فعالية على االعتماد زاد كلما أنه يراعي أن

 املالية البياانت على الرقابة يف ابالحتيال املتعلقة االعتبارات 6.3
 اهويقيم االحتيال عن النامجة املالية البياانت يف النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت خماطر حيدد أن املدقق على

 عن النامجة املقيمة النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت خماطر خبصوص وكافية مناسبة رقابة أدلة على حيصل وأن
 .الرقابة أثناء احملدد به املشتبه االحتيال أو لالحتيال مناسبة بصورة يستجيب وأن ،االحتيال

 أن بد وال ،احلوكمة عن واملسئولني يئةاهل إدارة عاتق على فهاواكتش االحتيال منع يف األساسية املسئولية تقع
 )االحتيال وردع االحتيال فرص من التقليل (االحتيال منع على احلوكمة عن املسئولني إشراف حتت بقوة، اإلدارة تشدد

 ما وه ماهبين مييز الذي والعامل ،اخلطأ أو االحتيال عن إما املالية البياانت يف اخلاطئة البياانت تنشأ أن ميكنو  
 مهت اليت املتعمدة اخلاطئة البياانت من نوعان ناكهو  ،متعمد غري أو متعمدا اخلاطئة البياانت إىل أدى الذي الفعل كان  إذا

 .األصول اختالس عن النامجة وتلك املالية التقارير إعداد يف االحتيال عن النامجة اخلاطئة البياانت – املدقق
 البياانت وجود إمكانية مدركا الرقابة عملية طوال ينهامل ابلشك املتسم موقفه على حيافظ أن املدقق علىو 

 لفئات التأكيد مستوى على أم املالية البياانت مستوى على سواء االحتيال عن النامجة النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة
 احلوكمة عن واملسئولني اإلدارة أبمانة السابقة املدقق معرفة من الرغم على فصاحات،إلوا احلساابت وأرصدة املعامالت

 .مهتهونزا
 يةمهاال ذات اخلاطئة البياانت إىل تؤدي اليت االحتيال ملخاطر اهفي واهيتنب أن املدققني على اليت اجملاالت تشملو 

 أو الصالحيات استغالل وإساءة املعلومات أو للنتائج اخلاطئ والعرض اخلصخصة وعمليات ،واملنح ،الشراء :النسبية
 .السلطة

 األنظمة أو القوانني أو الرقابة تفويض يف حمددة لشروط العام القطاع يف االحتيال عن التبليغ متطلبات ختضعو 
 ، التنظيمية اتهكاجل القضااي؛ ذهه مثل على للرقابة اخلاضعة يئةاهل خارج أطرافا يطلع أن املدقق على يكون وقد املعنية،

 تلك مع التعاون وحىت التحقيق يئاته إىل االحتيال إىل يشري ما إبحالة حمدد إلزام ناكه يكون قد البيئات بعض ويف
 عن ابلتبليغ ملزمون املدققون يكون قد أخرى بيئات ويف ،استغالل إساءة أو احتيال ناكه كان إذا ما لتحديد يئاتاهل

 املعين اجلزء أو املختصة القضائية الوالية ذات يئةهلل استغالل إساءة أو احتيال وقوع إمكانية إىل تشري قد اليت الظروف
 جيب كما،املتضرر الثالث الطرف ابلقانون األمر تعلق إذا أو الشرطة أو العام كاملدعي التشريعية، يئةاهل أو احلكومة من
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 االستجابة املدققني على لذلك ونتيجة ،االحتيال خطورة من يزيد العامة األموال استخدام أن يراعوا أن املدققني على
 .االحتيال اكتشاف خبصوص املواطنني لتوقعات

 االستمرارية 7.3
 يف القانونية اابلتزاماهت والوفاء العمل يف مستمرة للرقابة اخلاضعة يئةاهل أن ابفرتاض عادة املالية البياانت تعد

 مجيع املالية البياانت إعداد عن املسئولون يراعي يئةاهل استمرارية افرتاض صحة مدى تقييم وعند ،املنظور املستقبل
 قررت إذا إال ،يئةاهل استمرارية أساس على العامة األغراض ذات املالية البياانت وتعد ر،املنظو  للمستقبل املتاحة املعلومات

 .العمل عن اهتوقف أو للرقابة اخلاضعة يئةاهل تصفية التشريعية يئةاهل
 من املمولة كتلك "العادية" العام القطاع يئاتهو  يئةاهل استمرارية ومهمف بني كبرية عالقة ناكه تكون ال قد

 عادة اوأصوهل االتزاماهت تنتقل ا،هغري  مع اهدجم أو املؤسسات ذهه مثل إلغاء وعند ،احلكومة موازنة يف املخصصات خالل
 مبا (آخرين شركاء مع واالئتالفات احلكومية التجارية كاملشروعات يئاتاهل أنواع لبعض وابلنسبة، أخرى عامة يئاته إىل
 األمر يكون ال فقد ،)للمالك ةاحملدود املسئولية على تنص قانونية أبشكال العاملة اخلاص القطاع يئاته ذلك يف

 كاملنظمات اخلاص، القطاع مؤسسات إىل التعاقد طريق عن كذلك احلكومية الربامج تنفيذ مسئولية حتال وقد ،كذلك
 .الرقابة ازهج لرقابة خاضعة ذلك مع تظل الربامج ولكن اخلاصة، والشركات احلكومية غري

 اخلصوص ذاهب املدقق وتقدير يئةاهل استمرارية ومهمف يةمهأ من يزيد ما اخلارجي، التعاقد حنو عام اجتاه ناكهو 
 .العام القطاع يف للرقابة

 يئةاهل لقدرة حمددا تقييما إجراء اإلدارة على يفرض صرحيا متطلبا املالية التقارير إعداد أطر بعض تتضمنهذا و 
 اليت فصاحاتإلوا امراعاهت جيب اليت ابملسائل املتعلقة املعايري إىل ابإلضافة العمل، يف االستمرار على للرقابة اخلاضعة

 اإلدارة على جيب املالية، التقارير إعداد يف أساسي مبدأ يئةاهل استمرارية فرض لكون ونظرا، اخلصوص ذاهب اهب القيام جيب
 .صراحة ذلك املالية التقارير إعداد إطار يتطلب مل لو حىت العمل يف االستمرار على للرقابة اخلاضعة يئةاهل قدرة تقيم أن

 الذي املالية املالءة اختبار إىل يئةاهل استمرارية فرض تقييمات تستند وال حالة، كل حقائق على املراعاة درجة تعتمدو 
 غري تبدو قد املعتادة يئةاهل استمرارية اختبارات أن فرغم األحوال بعض ويف ،التجارية املشروعات على عادة يطبق

 :يلي ما ذلك أمثلة ومن ذلك، رغم العمل يف مستمرة للرقابة اخلاضعة يئةاهل أبن أخرى عوامل توحي فقد مشجعة،
 اخلاضعة يئاتاهل بعض اعتبار من الضرائب أو الرسوم فرض سلطة متكن قد ما، حكومة استمرارية تقييم عند ✓

 ؛سالب ملكية حقوق / أصول بصايف طويلة زمنية لفرتات تعمل قد اأهن رغم مستمرة يئاته للرقابة
 فرض استخدام أن التقرير إعداد بتاريخ للرقابة خاضعة منفردة يئةهب اخلاص املايل املركز بيان تقييم يوحي قد ✓

 أو سنوات لعدة متويل اتفاقيات ناكه تكون قد أنه غري ؛صحيحا ليس املالية اهتقارير  إعداد يف يئةاهل استمرارية
 .اهعمل استمرارية تضمن أخرى ترتيبات

 كثريا تشكك قد ظروف أو وقائع ناكه كانت إذا فيما ينظر أن املدقق على املخاطر، تقييم إجراءات تنفيذ عند
 االستمرار على للرقابة اخلاضعة يئةاهل قدرة حول رأي تكوين وعند ،العمل يف االستمرار على للرقابة اخلاضعة يئةاهل بقدرة

 :امهو  متداخلني ماهولكن منفصلني عاملني يف يبحث أن املدقق على ا،هعمل يف
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 ؛) مثال احلكومة يف تغيري حدوث عند (السياسة اجتاه يف ابلتغريات املرتبط األكرب اخلطر ✓
 العملياهت كافيا عامل مال رأس للرقابة اخلاضعة يئةاهل متتلك ال حني (انتشارا األقل العمل أو التشغيل خطر ✓

 .)احلايل ابملستوى
 املالية البياانت على الرقابة يف واألنظمة ابلقوانني املتعلقة االعتبارات 8.3

 نسبياً  مهوامل املباشر االلتزام عدم عن النامجة النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت خماطر حيدد أن املدقق على
 البيئة على الساري والتنظيمي القانوين لإلطار عام مهف إىل املخاطر ذهه حتديد يستند أن وجيب ؛واألنظمة ابلقوانني

 .اإلطار بذلك اهالتزام كيفية ذلك يف مبا للرقابة اخلاضعة يئةاهل اهفي تعمل اليت احملددة
 اخلاطئة البياانت من خالية ككل املالية البياانت كانت إذا ما حول معقول أتكيد على احلصول ابإلضافة إىل

 أن ميكن وال االلتزام عدم منع عن مسئوال ليس املدقق أن غري ،اخلطأ أو االحتيال عن النامجة سواء النسبية يةمهاأل ذات
 .واألنظمة للقوانني املخالفات مجيع اكتشاف منه ينتظر

 اخلاضعة يئةاهل اهل ختضع اليت واألنظمة فالقوانني ،كبريا تباينا املالية البياانت على واألنظمة القوانني أتثري يتباينو 
 من املالية البياانت على مباشر أتثري األنظمة أو القوانني بعض وألحكام ،الساري والتنظيمي القانوين اإلطار تشكل للرقابة
 اهب االلتزام اإلدارة على جيب أخرى أنظمة أو قوانني ناكهو  ؛التقارير يف ةالوارد فصاحاتإلوا املبالغ طبيعة حتدد اأهن حيث

 املالية البياانت على مباشر أتثري اهل ليس اعملياهت جتري أن للرقابة اخلاضعة يئةهلل اهمبوجب يسمح اليت األحكام حتدد أو
 .يئةهلل

 البياانت على مباشر أتثري اهل حمددة وأنظمة لقوانني واملعوانت للمنح ما يئةه توزيع خيضع قد العام القطاع يف
 تقرير أو املخصصات تقرير أو املوازنة كتقرير معلومات كثرية أحيان يف املالية التقارير إعداد إطار يتضمن وقد ،املالية
 أن ميكن حمددة وأنظمة قوانني يراعي أن املدقق على املعلومات ذهه مثل املالية التقارير إعداد إطار تضمن وإذا ،األداء
 .عليه مباشر غري أو مباشر أتثري اهل يكون

 ملا وفقاً  واألنظمة ابلقوانني االلتزام عدم على تنطوي اليت املسائل على احلوكمة عن املسئولني إطالع جيب
 يئاته التزامات أو الرقابة تفويض أن غري ،واضح بشكل مةهامل غري املسائل عدا فيما الرقابة، أثناء املدقق يالحظه
 يئةاهل قرارات أو احلكومية السياسة متطلبات أو الوزارية التعليمات أو النظام أو التشريع عن الناشئة العامة القطاع

 غري تكون حني حىت ابملرجعيات االلتزام عدم حاالت مجيع عن التبليغ كمسئولية إضافية دافهأ إىل تؤدي قد التشريعية
 .واضح بشكل مةهم

 الرقابة أدلة 9.3
 ،وكافية مناسبة رقابة أدلة على احلصول لغاايت نةهالرا الظروف يف مالئمة الرقابة إجراءات تكون أن جيب

 ،أخرى مصادر ومن املالية البياانت اهإلي تستند اليت احملاسبية السجالت يف الواردة املعلومات من الرقابة أدلة وتتكون
 على املالية البياانت على الرقابة يتنطو  وال ،رقابة كأدلة ستستخدم اليت املعلومات ودقة مالئمة يراعي أن املدقق وعلى

 دقة يراعي أن املدقق على هأن غري ،التصديق يف خبريا يكون أن منه يتوقع وال ،لذلك الهمؤ  فاملدقق ليس الواثئق تصديق
 أو األفالم على احملفوظة والواثئق الفاكس وإرساليات الضوئية النسخ ذلك يف مبا كدليل ستستخدم اليت املعلومات
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 واحملافظة اهإعداد على املفروضة الضوابط اللزوم عند يراعي وأن اإللكرتونية، الصيغ من ذلك غري أو الرقمية الوسائط
 .اهعلي

 اهبنوعيت املناسبة تتعلق بينما األدلة، لكمية مقياس فالكفاية ،ومناسبة كافية الرقابة أدلة تكون أن جيبو 
  .اهودقت اهمتئمالو 

 كلما الرقابة موضوع معلومات يف النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت خماطر على املطلوبة األدلة كمية وتعتمد
 ،اهمن املطلوبة الكمية قلت أفضل النوعية كانت كلماو  ،األدلة ذهه ونوعية املطلوبة األدلة كمية زادت اخلطورة زادت
  .مرتابطان أمران اهومناسبت األدلة فكفاية لذلك ووفقا

 التعميم وميكن ، األدلة على احلصولفيها  مت اليت احملددة الظروف على وتعتمد اهوطبيعت اهمبصدر  األدلة دقة تتأثر
 خارج مصادر من األدلة على احلصول يتم حني وحىت ،مةهم استثناءات مع ولكن األدلة من خمتلفة أنواع دقة خبصوص

 أنه إدراك ومع ،املعلومات دقة على تؤثر أن ميكن ظروف ناكه تكون فقد اخلارجية، للرقابةكالتأكيدات اخلاضعة يئةاهل
 :مفيدة األدلة دقة حول التالية التعميمات تكون فقد استثناءات، ناكه تكون قد

  ؛للرقابة اخلاضعة يئةاهل خارج مستقلة مصادر من املدقق اهعلي حيصل عندما دقة أكثر األدلة تكون ✓
 ؛فعالة املعنية الضوابط تكون حني دقة أكثر داخليا املنتجة األدلة تكون ✓
 اليت األدلة من دقة أكثر مثال الضوابط أحد تطبيق مالحظة خالل من مباشرة املدقق اهعلي حيصل اليت األدلة ✓

 ؛مثال الضوابط أحد تطبيق عن االستفسار خالل من االستدالل طريق عن أو مباشرة غري بصورة اهعلي حيصل
 فالسجل ( الوسائط من ذلك غري أو إلكرتونية أو ورقية بصيغة سواء موثقة تكون حني دقة أكثر األدلة تكون ✓

 ؛)مناقشته متت ملا الالحق يهالشف السرد من دقة أكثر مثال ما الجتماع الفوري الكتايب
  .الفاكس إرساليات أو الضوئية النسخ اهتقدم اليت األدلة من دقة أكثر األصلية الواثئق اهتقدم اليت األدلة ✓

 الطبيعة ذات أو خمتلفة مصادر من املدقق اهعلي حيصل اليت املتجانسة األدلة توفره الذي التأكيد يكون ما عادة
  .منفردة اهإلي ينظر اليت األدلة بنود توفره الذي التأكيد من أكرب املختلفة
 وجود ضرورة كذلك تراعي أن واحملاسبة املالية للرقابة العليا زةهاألج على جيب ا،هوضع أو الرقابة معايري اعتماد عند
 :ب يتعلق فيما وكافية مناسبة رقابة أدلة على احلصول تقتضي متطلبات
 ؛رقابة كأدلة اخلارجية التأكيدات استخدام ✓
  ؛الرقابية العينات الختيار املختلفة واألساليب التحليلية اإلجراءات من املستمدة الرقابة أدلة ✓
  ؛األمر لزم إن العادلة القيمة قياس استخدام من املستمدة الرقابة أدلة ✓
 ؛معنية أطراف للرقابة اخلاضعة يئةهلل كان إذا ما حالة يف الرقابة أدلة ✓
 ؛اخلدمية للمؤسسات للرقابة اخلاضعة يئةاهل استخدام من املستمدة الرقابة أدلة ✓
 إذا الداخليني املدققني من املباشرة املساعدة أو الداخلية الرقابة أقسام عمل استخدام من املستمدة الرقابة أدلة ✓

 ؛مالئما ذلك واعترب النظام أو القانون بذلك مسح
 ؛اخلارجيني اخلرباء من املستمدة الرقابة أدلة ✓
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  .الرقابة أدلة لدعم اخلطية اإلفادات استخدام ✓
 تتعلق دقيقة إجراءات واتباع مهف مهمن تتطلب وأنظمة لقوانني احملاسبة، كديوان معينة، بيئات يف املدققون خيضع قد
 املتعلقة اإلضافية املتطلبات تبني اليت واإلجراءات السياسات على عوايطل   أن العام القطاع مدققي وعلى ،األدلة بقواعد

 .اهب املعمول ابلقواعد االلتزام لضمان واملصممة الرقابة أبدلة
 الالحقة األحداث 10.3

 املالية البياانت اتريخ بني حدثت اليت الوقائع مجيع أن تبني وكافية مناسبة رقابة أدلة على حيصل أن املدقق على
 أن عليه جيب كما ،اهحتديد مت قد اهإلي إفصاح إضافة أو املالية البياانت على تعديل إجراء تتطلب واليت تقريره واتريخ

 .حينئذ اهعرف لو تقريره يعدل ستجعله كانت واليت ،تقريره اتريخ بعد رفتع   اليت للحقائق مناسبة بطريقة يستجيب
 غري ،املدقق تقرير واتريخ املالية البياانت اتريخ بني الزمنية الفرتة تغطي إجراءات ممكن وقت أسرع يف تصمم أن جيبو 

 استنتاجات السابقة الرقابة إجراءات قدمت اليت املسائل بشأن إضافية رقابة إجراءات ينفذ أن املدقق من ينتظر ال أنه
(،  املالية البياانت اتريخ بعد حتدث اليت تلك( الالحقة الوقائع من معينة أبنواع املالية البياانت تتأثر وقد ،ابشأهن مرضية

 :امه الوقائع من نوعني حتديد عادة ويتم، الوقائع ذهه مثل إىل حتديداً  املالية التقارير إعداد أطر من العديد شريتو 
  ؛املالية البياانت بتاريخ قائمة كانت ظروف على أدلة تقدم اليت الوقائع ✓
  .املالية البياانت اتريخ بعد نشأت ظروف على أدلة تقدم اليت الوقائع ✓

 :وكافية مناسبة رقابة أدلة على احلصول إجراءات تشمل قدكما 
  ؛الالحقة الوقائع حتديد لضمان اإلدارة اهوضعت إجراءات أية مهف خطوات ✓
  ؛اإلدارة استفسارات ✓
 ؛االجتماعات حماضر متحيص ✓
  .وجدت إن يئةهلل مرحلية مالية بياانت أحدث متحيص ✓
 حتقيق على احلكومية يئةاهل بقدرة صلة ذات الحقة واقعة أية دراسة املدققني على اإلدارة استفسارات إجراء عند

 .املالية البياانت يف األداء عن معلومات تقدمي على تؤثر فقد ولذا ،اهبرانجم دافهأ
 للمدقق حقيقة رتهظ إذا أنه إال، تقريره اتريخ بعد املالية البياانت على رقابة إجراءات أية بتنفيذ ملزماً  ليس املدقق

 اإلجراء اختاذ من بد فال ،حينئذ اهعرف لو التقرير يعدل جعلهتس كانت تقريره، إصدار وقبل املالية البياانت اتريخ بعد
 :يلي ما اإلجراء ذلك يشمل و ،ابشأهن املناسب
 ؛األمر لزم إن احلوكمة عن املسئولني ومع اإلدارة مع املسألة مناقشة ✓
 اإلدارة تنوي اليت الطريقة عن االستفسار هاته احلالة جيب ويف املالية، البياانت تعديل جيب كان إذا ما حتديد ✓

  .املالية البياانت يف اهب املسألة معاجلة
 البياانت تعدل ومل احلال واقع على املالية البياانت تصله من كل اطالع لضمان الالزمة اخلطوات اإلدارة تتخذ مل إذا

 أنه احلوكمة عن واملسئولني اإلدارة يبلغ أن املدقق فعلى تعدل، أن جيب اأهن اهفي املدقق يعتقد اليت األحوال يف املالية
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 القانونية يئةاهل وتبليغ القانونية املشورة طلب على ذلك ينطوي وقد املستقبل، يف تقريره على االعتماد منع إىل سيسعى
  .املعنية

 اخلاطئة البياانت تقييم 11.3
 عن واملسئولني اإلدارة يطلع نأو  ،الرقابة أثناء احملددة اخلاطئة للبياانت كامل بسجل حيتفظ أن املدقق على

 .الرقابة أثناء املسجلة اخلاطئة البياانت مجيع على املناسب الوقت ويف احلالة حسب احلوكمة
 يف املدقق رأي على اهأتثري  لتحديد ،جمتمعة أو منفردة مصححة الغري اخلاطئة للبياانت النسبية يةمهاأل مدى تقييم جيبو 

 .تقريره
 املبلغ اخلاطئة البياانت بعض تصحيح اإلدارة رفضت وإذا ،اخلاطئة البياانت تصحيح إىل اإلدارة يدعو أن املدقق على

 يف ينظر أن املدقق على خاطئة ككل املالية البياانت كانت إذا ما تقييم وعند، السبب معرفة فعليه اهكل أو اهعن
 اهوأتثري  املصححة غري اخلاطئة ابلبياانت احلوكمة عن املسئولني تبليغ وجيب ،التصحيحات إجراء لعدم املعطاة األسباب

 :يلي فيما ينظر أن املدقق على جمتمعة أو منفردة نسبياً؛ مةهم اخلاطئة البياانت كانت إذا ما ولتحديد جمتمعة، أو منفردة
 فصاحاتإلا أو احلساابت أرصدة أو املعامالت من معينة بفئات يتعلق فيما اهوطبيعت اخلاطئة البياانت حجم ✓

 ؛اهحلدوث املعينة والظروف ككل، املالية ابلبياانت يتعلق وما
 احلساابت أرصدة أو املعامالت من املعنية الفئات على السابقة الفرتات من املصححة غري اخلاطئة البياانت أتثري ✓

 .ككل املالية البياانت وعلى فصاحاتإلا أو
 اهعن التقارير وإعداد املالية البياانت حول الرأي إبداء 12.3

 احلصول مت اليت الرقابة أدلة من اهإلي التوصل مت اليت االستنتاجات تقييم إىل مستندا رأاي يكون أن املدقق على
 عن التعبري وجيب ،املالية التقارير إلعداد به املعمول لإلطار وفقا معدة ككل املالية البياانت كانت إذا ما حول ا؛هعلي

 .الرأي ذاه عليه يقوم الذي األساس كذلك يبني كتايب تقرير يف بوضوح الرأي
 املالية البياانت كانت إذا ما حول رأي عن التعبري من أوسع العام القطاع يف املالية الرقابة دافهأ تكون ما كثريا

  .املالية التقارير إلعداد به املعمول لإلطار وفقا نسبياً  مةهامل اهجوانب مجيع من أعدت قد
 قرارات أو احلكومية السياسة متطلبات أو الوزارية التعليمات أو النظام أو التشريع أو الرقابة تفويض يتضمن وقد

 دافهاأل ذهه وتشمل ،املالية البياانت بشأن للرأي ابلنسبة يةمهاأل من القدر نفس على إضافية دافاهأ التشريعية يئةاهل
 توقعات ناكه تكون قد إضافية دافهأ حتدد ال حني حىت أنه غري املتعلقة، التقارير وإعداد الرقابة مسئوليات اإلضافية

 .الداخلية الضوابط كفاءة أو ابملرجعيات االلتزام عدم عن التبليغ خبصوص الناس عامة لدى
 كانت إذا ما حول معقول أتكيد على احلصول مت قد كان إذا ما يستنتج أن أوال عليه رأاي، املدقق يكون كي
 أن وجيب ،اخلطأ أو االحتيال عن النامجة سواء النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت من خالية ككل املالية البياانت

 :يلي ما االستنتاج يراعي
 ؛وكافية مناسبة أدلة على احلصول مت قد كان إذا ما ✓
 ؛جمتمعة أو منفردة نسبياً  مةهم املصححة غري اخلاطئة البياانت كانت إذا ما ✓
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 :الرأي شكل حتديد عند االعتبار يف تؤخذ اليت التالية للنقاط املدقق تقييم ✓
 به املعمول اإلطار ملتطلبات وفقا نسبيا مةهامل اهجوانب مجيع من معدة املالية البياانت كانت إذا ما -

 يف احملتمل كاالحنياز  يئةهلل احملاسبية للممارسات النوعية اجلوانب يف النظر ذلك يف مبا املالية، التقارير إلعداد
 .اإلدارة تقديرات

  .واملطبقة املختارة مةهامل احملاسبية السياسات عن كاف بقدر تفصح املالية البياانت كانت إذا ما -
 .ومناسبة املالية التقارير إلعداد به املعمول اإلطار مع متوافقة واملطبقة املختارة احملاسبية السياسات كانت إذا ما -
  .معقولة اإلدارة اأجرهت اليت احملاسبية التقديرات كانت إذا ما -
  .ومةهومف للمقارنة وقابلة ودقيقة مالئمة املالية البياانت يف املقدمة املعلومات كانت إذا ما -
 املعامالت أتثري مهف من دفنيهاملست املستخدمني لتمكني كافية فصاحاتإ توفر املالية البياانت كانت إذا ما -

 .املالية البياانت يف الواردة املعلومات على النسبية يةمهاأل ذات والوقائع
  .مالئمة اهمن بيان كل عنوان اهفي مبا املالية، البياانت يف املستخدمة املصطلحات كانت إذا ما -

 الرأي شكل -أ
 وفقا نسبياً  مةهامل اهجوانب مجيع من معدة املالية البياانت أن استنتج إذا متحفظ غري رأي عن يعرب أن املدقق على
 .املالية التقارير إلعداد به املعمول لإلطار
 ذات اخلاطئة البياانت من ختلو ال ككل املالية البياانت أن اهعلي حصل اليت الرقابة أدلة على بناء املدقق استنتج إذا

 من خالية ككل املالية البياانت أن إىل ليخلص وكافية مناسبة رقابة أدلة على احلصول من يتمكن مل أو النسبية، يةمهاأل
 التعديل نوع بتحديد" اخلاص للقسم وفقا تقريره يف الوارد الرأي يعدل أن فعليه النسبية، يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت

 "املدقق رأي على
 املدقق تقرير يف املطلوبة العناصر -ب

 :التالية العناصر ويتضمن ،مكتواب املدقق تقرير يكون أن جيب
 ؛العمل ظروف تقتضيه ما حسب إليه مرسل ,مستقل ملدقق التقرير ذاه أن على بوضوح يدل عنوان ✓
 حتدد ،اهعلي الرقابة مت قد املالية البياانت أن تذكر ،للرقابة املالية ابياانهت خضعت اليت ةهاجل حتدد:متهيدية فقرة ✓

 التوضيحية املعلومات من اهوغري  مةهامل احملاسبية السياسات ملخص إىل تشري،املالية البياانت من بيان كل عنوان
 ؛املالية البياانت من بيان كل  اهيغطي اليت الفرتة أو التاريخ حتددو 
 لإلطار وفقا املالية البياانت عن مسئولة اإلدارة أن على :ينص "املالية البياانت عن اإلدارة مسئولية" بعنوان قسم ✓

 األخطاء من خالية مالية بياانت إعداد من للتمكني الداخلية الضوابط وعن املالية التقارير إلعداد به املعمول
 ؛اخلطأ أو االحتيال عن النامجة سواء النسبية يةمهاأل ذات

 البياانت على الرقابة إىل يستند رأي عن التعبري يه املدقق مسئولية أن على ينص  "املدقق مسؤولية" بعنوان قسم ✓
 املالية البياانت يف فصاحاتإلوا املبالغ حول رقابة أدلة على للحصول إجراءات على تنطوي رقابة وبيان املالية

 البياانت يف النسبية يةمهاأل ذات البياانت خماطر خيص فيما املدقق تقدير على املختارة اإلجراءات اعتماد مع
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 ذات الداخلية الضوابط يف ينظر أن املدقق على املخاطر تقييم وعند ،اخلطأ أو االحتيال عن النامجة سواء املالية،
 أن جيب كما ،نةهالرا الظروف ظل يف مناسبة رقابة إجراءات يصمم وأن املالية للبياانت يئةاهل إبعداد الصلة
 اليت احملاسبية التقديرات معقولية ومدى املستخدمة احملاسبية السياسات مةئمال مدى تقييم إىل القسم ذاه يشري
 الرقابة أدلة أن يعتقد املدقق كان إذا عما النص وجيب ،املالية للبياانت العام العرض إىل ابإلضافة اإلدارة، اأجرهت

 ؛رأيه إليه يستند أساس لتوفري وكافية مناسبة اهعلي احلصول مت اليت
 البياانت حول متحفظ غري رأي عن التعبري عند التالية العبارات إحدى يستخدم أن جيب "الرأي" بعنوان قسم ✓

 :العادل العرض إلطار وفقا املعدة املالية
 به املعمول لإلطار وفقا ...[ النسبية، يةمهاأل ذات اهجوانب مجيع من بعدالة املالية البياانت تعرض •

 ؛] املالية التقارير إلعداد
 ]املالية التقارير إلعداد به املعمول لإلطار وفقا ... ل.[ وعادلة صادقة صورة املالية البياانت تعطي :أو •

 أبن املدقق رأي يفيد أن جيب التزام، إلطار وفقا املعدة املالية البياانت حول متحفظ غري رأي عن التعبري وعند
 ]املالية التقارير إلعداد به املعمول لإلطار وفقا [النسبية يةمهاأل ذات اهجوانب مجيع من اهعن معرب املالية البياانت
 حسبما أو "األخرى والتنظيمية القانونية املتطلبات عن التبليغ" بعنوان ذلك، املدقق قرر أو األمر لزم إن قسم، ✓

 متطلب إىل ابإلضافة املالية البياانت عن تقريره يف األخرى التبليغ مسئوليات يتناول القسم؛ مضمون يقتضيه
 ؛املالية البياانت عن التقرير إعداد

 ؛املدقق توقيع ✓
 :أدلة ذلك يف مبا املالية، البياانت حول رأيه اهإلي يستند اليت والكافية املناسبة األدلة على املدقق حصول اتريخ ✓

 ؛املالية البياانت تكون اليت البياانت مجيع إعداد •
 ؛املالية البياانت عن مهمسئوليت على أكدوا قد الالزمة السلطة ميلكون من أن •
 .ماهفي املدقق يعمل الذين الصالحيات ونطاق املوقع •
 الرأي على تؤثر مل اليت والنتائج املالحظات عن يبلغ أن املدقق على النظام أو القانون يفرض قد الرأي إىل ابإلضافة

 .واضح بشكل الرأي عن منفصلة العناصر ذهه تكون أن وجيب، اهل نتيجة وضعت توصيات أية وعن
 املدقق تقرير يف الوارد الرأي على التعديالت -ت

 اهعلي احلصول مت اليت األدلة إىل استنادا ككل، املالية البياانت أن تبني إذا تقريره يف الوارد الرأي يعدل أن املدقق على
 ليخلص وكافية مناسبة رقابة أدلة على احلصول املدقق على تعذر إذا أو ،النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت من ختلو ال

 اآلراء من ثالثة أنواعا املدققون يصدر وقد ،النسبية يةمهاأل ذات اخلاطئة البياانت من خالية ككل املالية البياانت أن إىل
 .الرأي إبداء إمكانية وعدم خمالف ورأي متحفظ رأي :يهو  املعدلة

 املدقق رأي على التعديل نوع حتديد -ث
 :على املناسب التعديل نوع حتديد يعتمد
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 إذا أو املالية البياانت يف نسبية يةمهأ ذات خاطئة بياانت ناكه كانت إذا ما أي  للتعديل املسببة املسألة طبيعة ✓
 ؛نسبياً  مةهم خاطئة بياانت تتضمن قد وكافية، مناسبة رقابة أدلة على احلصول تعذر

  .املالية البياانت على للمسألة احملتملة اآلاثر أو اآلاثر انتشار مدى بشأن املدقق تقدير ✓
 التاليتني احلالتني يف متحفظ رأي عن يعرب أن املدقق على الرأي املتحفظ: 1-ث

 نسبياً  مةهم جمتمعة، أو منفردة اخلاطئة البياانت أن إىل وكافية مناسبة رقابة أدلة على احلصول بعد خلص إذا ✓
 ؛أو املالية للبياانت ابلنسبة شائعة ليست اهولكن

 بياانت أية آاثر أن إىل خلص ولكنه رأاي، اهعلي يبين وكافية مناسبة رقابة أدلة على احلصول عليه تعذر إذا  ✓
 .شائعة ليست اهولكن نسبياً  مةهم تكون قد املالية البياانت على مكتشفة غري خاطئة

 إىل وكافية، مناسبة رقابة أدلة على احلصول بعد خلص إذا خمالف رأي عن يعرب أن املدقق على الرأي املخالف: 2-ث
 .معا اهفي وشائعة املالية للبياانت ابلنسبة نسبياً  مةهم جمتمعة، أو منفردة اخلاطئة البياانت أن
 رقابة أدلة على احلصول تعذر بعد خلص، إذا رأي إبداء إمكانية عدم عن يعرب أن املدقق على عدم إبداء الرأي: 3-ث

 مةهم تكون أن ميكن املالية البياانت على مكتشفة غري خاطئة بياانت أية آاثر أن إىل رأاي، اهعلي يبين وكافية مناسبة
 .معا وشائعة نسبياً 

 .عنه املعرب الرأي نوع مع ليتماشى العنوان يعدل أن كذلك فعليه معدل رقايب رأي عن املدقق عرب إذا
 املدقق تقرير يف األخرى املسائل وفقرات االنتباه لفت فقرات -ج

 يةمهاأل من قدر على املالية البياانت يف اهعن مفصح أو معرب مسألة إىل املستخدمني انتباه للفت ضرورة املدقق رأى إذا
 يةمهأ ذو خاطئاً  بياان متثل ال املسألة أن على وكافية مناسبة أدلة ناكه ولكن املالية، البياانت مهلف أساسية اأهن حبيث
 .تقريره يف نتباهاال لفت فقرة يضمن أن املدقق فعلى املالية، البياانت يف نسبية

 :يلي كما االنتباه لفت فقرة تكون أن جيب
  ؛مباشرة الرأي بعد أتيت ✓
 ؛مناسبا آخر عنواان أو "انتباه لفت" عنوان تستخدم ✓
 اليت املعنية فصاحاتإلا على العثور ميكن أين وتبني اهإلي االنتباه يلفت اليت املسألة إىل واضحة إشارة تتضمن ✓

 ؛املالية البياانت يف كامل بشكل املسألة تبني
 .اهإلي االنتباه يلفت اليت املسألة خيص فيما معدال ليس املدقق رأي أن تبني ✓
 تقدير يف له مما املالية، البياانت يف اهعن املفصح أو املعرب املسائل تلك عدا ما، مسألة لبيان ضرورة املدقق رأى إذا
 أو القانون مبوجب حمظورا ذلك يكون ال أن وبشرط تقريره، أو املدقق مسئولية أو للرقابة املستخدمني مهبف صلة املدقق

 مباشرة الفقرة ذهه رهتظ أن وجيب ،مناسب آخر عنوان أو "أخرى مسألة" بعنوان فقرة يف ذلك يتم أن فيجب النظام،
 .االنتباه للفت فقرة وأية الرأي بعد
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 ذاه على احلوكمة عن املسئولني يطلع أن فعليه تقريره، يف ماهكلتي أو الفقرتني اتنيه من أي تضمني املدقق توقع إذا
 ابإلضافة التشريعية، يئةكاهل األخرى، األطراف تبليغ يقرر أن املدقق على يكون قد كما ،املذكورة الفقرة وصياغة التوقع

 .احلوكمة عن املسئولني إىل
 

 :املقارنة املالية والبياانت املتقابلة األرقام – املقارنة املعلومات -ح
 وعلى ،أكثر أو سابقة فرتة خبصوص املالية البياانت يف الواردة فصاحاتإلوا املبالغ إىل "املقارنة املعلومات" تشري

 التقارير إلعداد به املعمول اإلطار مبوجب املطلوبة املقارنة املعلومات تتضمن املالية البياانت كانت إذا ما حيدد أن املدقق
 :يلي ما يقيم أن املدقق على ذلك ولتحقيق، صحيحة بصورة مصنفة املعلومات ذهه مثل أنو  ،املالية

 حسب أو ،السابقة الفرتة يف اهعن املعرب األخرى فصاحاتإلوا املبالغ مع تتفق املقارنة املعلومات كانت إذا ما ✓
 ؛اهعرض أعيد قد احلالة

 إذا أو ،احلالية الفرتة يف املطبقة تلك مع متماشية املقارنة املعلومات يف املبينة احملاسبية السياسات كانت إذا ما ✓
 فصحوأ   ربوع   ينبغي كما عيتر   قد التغيريات تلك كانت إذا ماو  احملاسبية، السياسات يف تغيريات ناكه كانت

 .صحيحة بصورة اهعن
 يهو  احلالية، للفرتة املالية البياانت من يتجزأ ال كجزء اهتضمين يتم متقابلة أرقام شكل املقارنة املعلومات أتخذ قد

 أن جيب ال املتقابلة األرقام عرض وعند ،احلالية ابلفرتة املتعلقة األخرى فصاحاتإلوا ابملبالغ يتعلق فيما فقط لتقرأ معدة
 :التالية حلاالتا يف إال اهإلي املدقق رأي يشري

 رأاي أو الرأي إبداء إمكانية عدم أو متحفظا رأاي (سابقا الصادر) السابقة الفرتة عن املدقق تقرير تضمن إذا ✓
 تقريره يف خمالف رأي أو متحفظ رأي عن يعرب أن املدقق فعلى ابلتعديل؛ تسببت اليت املسألة حتل مل وإذا ،خمالفا

 ؛احلالية للفرتة املالية البياانت عن
 املتقابلة األرقام أن أخرى مسألة فقرة يف يذكر أن املدقق فعلى للرقابة، السابقة للفرتة املالية البياانت ختضع مل إذا ✓

 يةمهأ ذات واعتبارات املقارنة لغاايت احلالية السنة ابستخدام الظروف ذهه يراعي أن املدقق وعلى مدققة غري
 ومت فيها عرضت فرتة كل إىل املدقق رأي يشري أن فيجب مقارنة مالية بياانت عرض مت وإذا ،احلالية للسنة
 .ابشأهن رقايب رأي عن التعبري

 للمدقق احلايل الرأي كان إذا احلالية، الفرتة على ابلرقابة يتصل فيما سابقة لفرتة املالية البياانت عن تقرير إعداد عند
 األسباب عن يفصح أن املدقق فعلى سابقا؛ عنه عرب الذي الرأي عن خمتلفا السابقة للفرتة املالية البياانت بشأن

 .األخرى ملسائلا فقرة يف لالختالف املوضوعية
 أخرى مسألة فقرة يف يذكر أن املدقق فعلى سابق، مدقق قبل من للرقابة السابقة للفرتة املالية البياانت خضعت إذا

 :يلي ما احلالية للفرتة املالية البياانت حول رأي عن التعبري إىل ابإلضافة
 ؛سابق مدقق قبل من اهعلي الرقابة مت قد السابقة للفرتة املالية البياانت أن ✓
  ؛تعديله مت قد كان إذا تعديله إىل دعت اليت واألسباب السابق املدقق عنه عرب الذي الرأي نوع ✓
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 البياانت مع السابقة للفرتة املالية البياانت عن السابق املدقق تقرير إصدار أعيد إذا إال) السابق التقرير اتريخ( ✓
 .احلالية املالية

 ببيان أتثرت قد تعديل دون اهعن تقريرا السابق املدقق أعد اليت السابقة للفرتة املالية البياانت أن إىل املدقق خلص إذا
 وأن اخلاطئ البيان على احلوكمة عن املسئولني أو املناسب اإلداري املستوى إطالع املدقق فعلى نسبياً، مهم خاطئ
 تقرير إصدار على السابق املدقق ووافق السابقة للفرتة املالية البياانت تعديل مت وإذا ،بذلك السابق املدقق تبليغ يطلب
 .فقط احلالية الفرتة عن تقريرا يعد أن املدقق فعلى املعدلة، املالية البياانت عن جديد مدقق

 املقارنة املالية البياانت أن أخرى مسألة فقرة يف يذكر أن املدقق فعلى مدققة، السابقة للفرتة املالية البياانت تكن مل إذا
 ال االفتتاحية األرصدة أن على تدل وكافية مناسبة رقابة أدلة على احلصول ضرورة من املدقق ذلك ييعف وال ،مدققة غري

  .احلالية للفرتة املالية البياانت على نسبياً  ماً هم أتثريا تؤثر خاطئة بياانت تتضمن
 مع للحقائق نسبياً  مهم خاطئ بيان أو التعارض من حاالت أية لتحديد األخرى املعلومات يقرأ أن املدقق على
 نسبية يةمهأ ذو خاطئا بياان أو نسبياً  ماهم تعارضا األخرى املعلومات قراءة عند املدقق حدد وإذا ،املدققة املالية البياانت
 .املراجعة إىل حباجة األخرى املعلومات أو املدققة املالية البياانت كانت إذا ما حيدد أن فعليه للحقائق

 أن املدقق فعلى تصحيحه، اإلدارة ترفض للحقائق نسبية يةمهأ ذو خاطئا بياان أو نسبياً  ماً هم تعارضا املدقق حدد إذاو 
 التشريعية يئةكاهل األخرى، األطراف تبليغ عدم يقرروا أن املدققني على يكون قد كما ،بذلك احلوكمة عن املسئولني يبلغ

  .احلوكمة عن املسئولني إىل ابإلضافة
 خاصة ألطر وفقا املعدة املالية البياانت على الرقابة -خ

 على الرقابة وعند املالية البياانت إعداد عند بقط   الذي املالية التقارير إعداد إطار قبول مدى حيدد أن املدقق على
 :مهيف أن خاصة، لغاايت املعدة املالية البياانت
  ؛اهأجل من املالية البياانت أعدت اليت الغاية ✓
 ؛دفونهاملست املستخدمون ✓
 .نةهالرا الظروف ظل يف املالية التقارير إلعداد به املعمول اإلطار قبول لتحديد اإلدارة ااختذهت اليت اخلطوات ✓

 ظروف كانت إذا ما حيدد أن املدقق على وتنفيذه، خاصة لغاايت املعدة املالية البياانت على للرقابة التخطيط عندو 
 .واحملاسبة املالية للرقابة العليا زةهلألج الدولية املعايري لتطبيق خاص اعتبار إيالء تتطلب العمل

 املتطلبات بنفس يلتزم أن املدقق على خاصة، لغاايت املعدة املالية البياانت عن تقرير وإعداد رأي تكوين عندأما 
 :يلي ما خاصة لغاايت املعدة املالية البياانت عن تقريره حيقق أن وجيب ،عامة لغاايت املعدة املالية ابلبياانت اخلاصة
 ؛اهأجل من املالية البياانت أعدت اليت الغاية يبني أن ✓
 لإلدارة يتاح حني نةهالرا الظروف ظل يف املالية التقارير إعداد إطار قبول حتديد عن اإلدارة مسئولية إىل يشري أن ✓

 .املالية التقارير إلعداد سيستخدم الذي اإلطار اختيار فرصة
 غاية ذي إلطار وفقا أعدت قد املالية البياانت أن حقيقة إىل املستخدمني تنبه انتباه لفت فقرة يضمن أن املدقق على

 .أخرى لغاية مناسبة تكون ال قد لذلك، نتيجة اوأهن خاصة
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 املالية البياانت يف اخلاصة البنود أو احلساابت أو والعناصر املفردة املالية البياانت على الرقابة -د
 الرقابة كانت إذا ما أوال حيدد أن املدقق على مايل، بيان يف خاص عنصر أو مفرد مايل بيان على الرقابة حالة يف
 إذا عما النظر بصرف مايل بيان يف خاص عنصر أو مفرد مايل بيان على الرقابة على األساسية املبادئ وتنطبق ممكنة
 على ابلرقابة مفوضاً  املدقق يكن مل وإذا ،يئةهلل املالية للبياانت الكاملة اجملموعة على ابلرقابة كذلك مفوضاً  املدقق كان

 املالية البياانت تلك يف خاص عنصر أو مفرد مايل بيان على الرقابة كانت إذا ما حيدد أن فعليه الكاملة املالية البياانت
 .املعنية الرقابة معايري يف املذكورة األساسية املبادئ مع متوافقا
 ابلرقابة تفويضه جانب إىل مايل بيان يف خاص عنصر أو مفرد مايل بيان عن تقرير إبعداد مفوضاً  املدقق كان إذا

 .عمل لكل منفصل رأي عن يعرب أن فعليه يئة،هلل املالية البياانت من الكاملة اجملموعة على
 لفت فقرة التقرير تضمن أو يئةهلل املالية البياانت من الكاملة اجملموعة عن املدقق تقرير يف الوارد الرأي تعديل مت إذا
 البيان يف اخلاص العنصر أو املفرد املايل البيان عن تقريره على ذلك أتثري حيدد أن املدقق فعلى أخرى، مسألة فقرة أو انتباه
 املايل البيان عن تقريره يف أخرى مسألة فقرة أو انتباه لفت فقرة يضمن أو الرأي يعدل أن اللزوم عند املدقق وعلى ،املايل
 .املايل البيان يف اخلاص العنصر أو املفرد

 يئة،هلل الكاملة املالية البياانت بشأن الرأي إبداء إمكانية عدم أو خمالف رأي عن التعبري ضرورة إىل املدقق خلص إذا
 غري الرأي أن إىل ذلك ويرجع ،منه خاص عنصر أو مفرد مايل بيان بشأن متحفظ غري رأي يصدر أن له جيوز فال

 .ككل املالية البياانت بشأن الرأي إبداء إمكانية عدم أو املخالف الرأي مع سيتعارض املتحفظ
 ISSAI 300 1  املعيار املطلب الثاين: رقابة األداء

 األداء رقابة إطارأوال: 
 األداء رقابة تعريف -1

 أو اعملياهت أو اهنظم أو احلكومة داتهتع كانت إذا ملا به وموثوق وموضوعي مستقل فحص عن عبارة يه األداء رقابة
 .للتحسني جمال ناكه كان إذا وما ،والفعالية والكفاءة االقتصاد ملبادئ وفقاً  تعمل امؤسساهت أو اهأنشطت أو اهبراجم

، مالئماً  ذلك يكون عندما للتحسني وتوصيات جديدة، رؤى أو حتليالت أو معلومات تقدمي إىل األداء رقابة تسعى
 :يلي ما خالل من جديدة قيمة أو معرفة أو معلومات األداء رقابة وتقدم

  ؛)جديدة نظر اتهوج أو أعمق أو أوسع حتليل (جديدة حتليلية رؤى تقدمي ✓
  أفضل؛ بصورة احلالية املعلومات على االطالع من املختلفني املصلحة أصحاب متكني ✓
  الرقابة؛ أدلة إىل استناداً  ورمسي مستقل استنتاج أو رأي تقدمي ✓
  .الرقابة نتائج حتليل إىل ااستناد التوصيات تقدمي ✓

 والفعالية والكفاءة االقتصاد -2
 :التايل النحو على والفعالية والكفاءة االقتصاد مبادئ تعريف ميكن

                                                           
 23 -05، ص 2016، املبادئ األساسية لرقابة األداء، إصدار املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة، النمسا،  ISSAI 300ويل املعيار الد 1
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 وابلكمية الالزم الوقت يف متوفرة املستخدمة املوارد تكون أن وجيب ،املوارد تكاليف من احلد االقتصاد مببدأ يقصد
 .األسعار وأبفضل املناسبتني والنوعية

 املستخدمة املوارد بني ابلعالقة عىني   وهو  ،ممكن حد أقصى إىل املتاحة املوارد استغالل الكفاءة مببدأ يقصدو 
 .والوقت والنوعية الكمية حيث من الناجتة واملخرجات

 للشروط حتليال األداء رقابة تتضمن ما وغالباً  ،املرجوة والنتائج احملددة دافهاأل بتحقيقعىن في   الفعالية مبدأ أما
 اإلدارية واإلجراءات املمارسات الشروط ذهه تشمل وقد ،والفعالية والكفاءة االقتصاد مببادئ االلتزام لضمان الالزمة
 اإلطار أتثري كذلك يراعى أن اللزوم عند وجيب، املناسب الوقت ويف صحيح حنو على اخلدمات تقدمي لضمان اجليدة

 .للرقابة اخلاضعة يئةاهل أداء على املؤسسي أو التنظيمي
 األداء رقابة دافهأ -3

  ، ابإلضافة إىل:بناءة بصورة والكفاءة ةيوالفعال االقتصادية احلوكمة تعزيز يف األداء رقابة تتمثل أهداف
 وذلك ،األداء حتسني على واإلشراف احلوكمة عن املسئولني مساعدة خالل من املساءلة األداء رقابة تعزز ✓

 إذا وما وفعالية بكفاءة ومنفذة معدة التنفيذية أو التشريعية يئةاهل عن الصادرة القرارات كانت إذا فيما ابلبحث
 يئةاهل وقرارات نوااي يف تبحث ال هيو  ،املال مقابل قيمة على حصلوا قد املواطنون أو الضرائب دافعو كان

 حتقيق دون حتول اهتنفيذ طريقة أو واألنظمة القوانني يف قصور أوجه ناكه كانت إذا فيما تبحث وإمنا التشريعية
 ؛احملددة دافهاأل
 كبري بشكل اهحتسين ميكن واليت ،للمواطنني قيمة تضيف أن اهفي اهميكن اليت اجملاالت على األداء رقابة تركز ✓

 ؛املناسبة اإلجراءات الختاذ املسئولة لألطراف بناءة حوافز الرقابة وتقدم
 دفنيهواملست التمويل، مصادر من اهوغري  الضرائب ودافعي الربملان، طالعإب الشفافية األداء رقابة تعزز ✓

 بذلك يهو  ،اهونتائج املختلفة احلكومية األنشطة إدارة كيفية على اإلعالم ووسائل احلكومية، ابلسياسات
 ،والتحسينات للتعلم كأساس كذلك تعمل بينما للمواطنني مفيدة معلومات تقدمي يف مباشرة بصورة مهتس

 تراقبه ومىت تراقبه ما اهلتفويض وفقاً  تقرر أن األداء رقابة إجراء عند واحملاسبة املالية للرقابة العليا زةهلألج وميكن
 .اهنتائج نشر من اهمنع يينبغ وال تراقبه، وكيف

 ) :املرّكبة الرقابة (أو الرقابة أنواع بني التداخل حاالت مع التعامل عند التالية النقاط مراعاة جيبكما 
 حالة يف ،املالية والرقابة االلتزام رقابة من جوانب اهبتغطيت مشوالً  أكثر األداء رقابة عناصر تكون أن ميكن ✓

 املعايري تتضمن قد إذ احلاالت، مجيع يف ممكناً  ذلك يكون ال وقد ،املعنية املعايري مجيع تراعى أن جيب التداخل
 .خمتلفة أولوايت املختلفة

 إذا ما حتديد وعند ؛اهتطبيق جيب اليت املعايري إىل للرقابة األساسي دفاهل يوجه أن جيب مثل هذه احلاالت يف
 على تركز األداء رقابة أن االعتبار يف يؤخذ أن جيب الرقابة، مةهمل األساسي دفاهل تشكل األداء اعتبارات كانت

 إعداد وليس والفعالية والكفاءة االقتصاد تعزيز وه الرئيسي اهدفه وأن احلساابت، أو التقارير من بدالً  والنتائج النشاط
 .االلتزام عن التقارير
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 األداء رقابة عناصراثنيا: 
 الرقابة، وموضوع دفون،هواملست واملستخدمون، املسئول، والطرف املدقق، (العام القطاع رقابة لعناصر تكون قد
 مواهيف وأن بوضوح رقابة مةهم كل عناصر حيددوا أن املدققني على وجيب ،األداء رقابة يف مميزة خصائص )واملعايري

 .لذلك وفقاً  الرقابة إجراء من يتمكنوا كي اهآاثر 
 األداء رقابة يف الثالثة األطراف -1

 األطراف حتديد على بدوره يؤثر ما وهو  املعايري، وحتديد الرقابة موضوع اختيار يف كبرية حبرية املدققون يتمتع ما كثرياً 
 حتمل عدم على حيرصوا أن مهفعلي التوصيات تقدمي مهميكن املدققني أن ورغم ،املعنيني دفنيهاملست واملستخدمني املسئولة

 اهلبعض ومكملة خمتلفة اراتهمب يتمتع فريق ضمن عادةً  األداء رقابة يف املدققون ويعمل ،املسئول الطرف مسئوليات
 .البعض
 من خمتلف جانب مسئولية مهمن كل يتحمل حبيث املسئول الطرف دور يف يئاتاهل أو األفراد من عدد يشرتك قدو 

 وقد ،املشكالت حدوث يف تسببت اليت اإلجراءات عن مسئولة األطراف بعض تكون فقد ،الرقابة موضوع جوانب
 عن مسئولني آخرين يكون قد بينما، األداء رقابة عن الناجتة التوصيات ملعاجلة التغيريات إجراء على قادرين مهغري  يكون
 .األدلة أو ابملعلومات املدقق تزويد

 فقد ،مهل األداء رقابة تقرير املدقق يعد الذين األشخاص مه دفونهاملست املستخدمونجتدر اإلشارة إىل أن كما 
 املسئول الطرف يكون أن ميكن كما ،دفنيهمست مستخدمني مهمجيع ورهواجلم احلكومية زةهواألج التشريعية يئةاهل تكون

 .الوحيد دفهاملست املستخدم يكون ما اندراً  أنه إال دفاً همست مستخدماً 
 اهومعايري  األداء رقابة موضوع -2
 مع األنشطة يشمل أن ميكن بل حمددة، موارد أو يئاته أو برامج يف حمصوراً  األداء رقابة موضوع يكون أن يينبغ ال
 من املقدمة اخلدمات ذلك أمثلة ومن (؛والنتائج األسباب ذلك يف مبا) القائمة األوضاع أو (اهوآاثر  اهونتائج اخمرجاهت

، )واجملتمع واملواطنني واألعمال املصلحة وأصحاب اإلدارة على احلكومية واألنظمة السياسة آاثر أو املسئولة األطراف قبل
 اختيار أو وضع يف أحياانً  األداء رقابة يف املدقق يشارك، كما الرقابة أسئلة يف يصاغ الذي الرقابة موضوع دفاهل وحيدد
  .للرقابة املالئمة املعايري
 األداء رقابة يف والتأكيد الثقة -3

 على االعتماد إمكانية مبدى الوثوق يف األداء رقابة تقارير مستخدمو يرغب الرقابة أنواع مجيع يف احلال وه كما
 املالية للرقابة األعلى ازهاجل موقف حتدد موثوقة تقارير يتوقعون مفإهن ولذا ،القرارات اختاذ يف ايستخدموهن اليت املعلومات
 مجيع يف األداء مدققي على جيب لذلك ونتيجةً  ،دراسته متت الذي الرقابة ملوضوع ابلنسبة األدلة إىل املستند واحملاسبة
 .فعالة بصورة املناسبة غري التقارير إصدار خماطر يديروا وأن ،افيةكو  مناسبة أدلة إىل تستند نتائج يقدموا أن احلاالت
 يئةاهل حتقيق حول أو املالية، البياانت حول كالرأي عام، رأي تقدمي األداء مدققي من العادة يف ينتظر ال أنه إال

 املالية للرقابة العليا زةهلألج الدولية املعايري إطار متطلبات من ليس فذلك ،والفعالية والكفاءة لالقتصاد للرقابة اخلاضعة
 .واحملاسبة



 الفصل األول  اإلطار العام للتدقيق احلكومي
 

 

58 

 والفعالية والكفاءة االقتصاد درجة بيان وميكن ،واضحة بصورة األداء رقابة تقدمه الذي التأكيد مستوى بيان جيبو 
 :يلي كما خمتلفة بطرق األداء رقابة تقرير يف اهحتقيق مت اليت

 وموضوع دفه االستنتاج ذاه مبثل مسح إذا والفعالية؛ والكفاءة االقتصاد جوانب حول عام رأي خالل من إما ✓
 ؛اهإلي التوصل مت اليت والنتائج اهعلي احلصول مت اليت واألدلة الرقابة

 مت اليت واألدلة املطروحة واألسئلة الرقابة دفه تشمل اليت النقاط من جمموعة أو حمددة معلومات بتقدمي أو ✓
 .احملددة واالستنتاجات اهإلي التوصل مت اليت والنتائج املستخدمة واملعايري اهعلي احلصول

 كتابة عند املتخذة القرارات تفصيلمع  ،وكافية مناسبة أدلة اهتؤيد اليت النتائج فقط الرقابة تقارير تتضمن أن جيب
  .للمستخدم الكافية املعلومات لتقدمي التوصيات، وصياغة االستنتاجات إىل والوصول متوازن تقرير

 االستنتاج إىل وكذلك االستنتاجات من جمموعة إىل مهنتائج أدت كيف يبينوا أن حتديداً  األداء مدققي على وجيب
 النظر اتهوج كل أن وبيان ذلك، وسبب واستخدمت وضعت اليت املعايري تفسري يعين وذلك وجد، إن املفرد العام

  .متوازن تقرير تقدمي ليتم االعتبار يف أخذت قد املعنية
 مبادئ رقابة األداء: اثلثا

 العامةاملبادئ  -1
 .الرقابة عملية طوال الصلة ذات األداء رقابة جوانب بشأن التوجيه أدانه املذكورة العامة املبادئ تقدم
 الرقابة دفه 1.1
 .والفعالية والكفاءة االقتصاد مببادئ يتعلق للرقابة بوضوح حمدداً  دفاً ه يضعوا أن املدققني على جيب

 األمور له) ، األهداف الرئيسية للرقابةالوضع بيان مبجرد يتمثل أن وميكن اهوتصميم مةهمل جاهن الرقابة دفه وحيدد
 تضيف أن األرجح من،) تكون؟ أن ينبغي كما األمور تكون ال مل) للرقابة التحليلية دافهواأل (تكون؟ أن ينبغي كما
 تتعلق أن يرجح اليت ةهواجل املعنية يئاتواهل واملؤسسات الرقابة موضوع يراعوا أن املدققني على احلاالت مجيع ويف، ما قيمة

 أو احلكومة داتهتع من للتحديد قابلة جمموعة أو واحدة يئةهب تتعلق جيداً  احملددة الرقابة دافهفأ ،اهب ائيةهالن التوصيات
 .امؤسساهت أو اهأنشطت أو اهبراجم أو اعملياهت أو اهنظم

 وجيب ،دقة أكثر فرعية أسئلة إىل تقسيمه ميكن عام رقايب سؤال صورة على املتعددة الرقابة دافهأ بني اجلمع وميكن
 السؤال تناول يف مجاعية بصورة وشاملة متداخلة، وغري لبعض اهبعض ومكملة املوضوع حيث من مرتابطة تكون أن

  .جيدة بصورة السؤال يف املستخدمة املصطلحات مجيع توضيح وجيب،العام الرقايب
 إىل حاجة ال للرقابة عدة دافهأ وضع املدققون خيتار قد للرقابة، عام سؤال أو واحد دفه حتديد عن وعوضاً 

 .دائماً  فرعية أسئلة إىل اهتقسيم
 الرقابة جهن 2.1

 تصميم سالمة يلهلتس ذلك؛ من جمموعة أو النظام أو املشكلة أو النتيجة إىل يستند جهن اختيار املدققني على جيب
 .الرقابة
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 حيدد كما إجراؤه، جيب الذي الفحص طبيعة حيدد وهف رقابة؛ عملية أية يف حمورايً  عنصراً  للرقابة العام جهالن ويشكل
 .اهوحتليل اهعلي للحصول الالزمة واإلجراءات الالزمة، والبياانت واملعلومات املعرفة
 :التالية الثالثة جه  الن    أحد عام بوجه األداء رقابة وتتبع

 ؛املالية اإلدارة كأنظمة اإلدارية، للنظم السليم األداء يف يبحث الذي النظام، إىل املستند جهالن ✓
 كانت إذا ما أو املخرجات، أو للنتيجة املنشودة دافهاأل حتقيق مت إذا ما يقيم الذي النتيجة، إىل املستند جهالن ✓

 ؛له خمطط وه كما تعمل واخلدمات الربامج
 ويتحقق املعايري عن معينة احنرافات أو حمددة مشكالت أسباب يف يبحث الذي املشكلة، إىل املستند جهالن ✓

 .اهوحيلل اهمن
 على التنازلية الرقابة عمليات وتركز ،سواء حد   على تصاعدي أو تنازيل منظور من الثالثة جه  الن ذههإتباع  وميكن

 املشكالت على فريكز التصاعدي املنظور أما ،اوتوقعاهت اهدافهوأ اهومقاصد املركزية واحلكومة التشريعية يئةاهل متطلبات
 .واجملتمع الناس مهت اليت

 املعايري 3.1
؛ والفعالية والكفاءة االقتصاد مببادئ وتتعلق الرقابة أسئلة مع تتوافق اليت املناسبة املعايري وضع املدققني على جيب

 ابلقياس العمليات وفعالية وكفاءة اقتصاد مدى تقييم مت كن من ابلرقابة وخاصة معقولة أداء معايري يه األداء رقابة معايريف
 تشكل كما،الرقابة دافهأ حول االستنتاجات إىل والوصول الرقابة نتائج ووضع األدلة لتقييم أساساً  املعايري وتوفر، اهعلي

 يئاتاهل مع التواصل ويف واحملاسبة املالية للرقابة األعلى ازهاجل إدارة ومع الرقابة فريق أعضاء بني النقاشات يف ماً هم عنصراً 
 .للرقابة اخلاضعة

 وقد ،اهإلي ابلقياس للرقابة اخلاضعة يئةهلاب هتقييم سيتم ما حتدد أن وجيب ،كمية أو نوعية املعايري تكون أن وميكن
 وفقاً  متوقع وه ما أو داف،هاأل أو األنظمة أو للقوانني وفقاً  يكون أن جيب ما على تركز حمددة أو عامة املعايري تكون

 .)أفضل ظروف يف(يكون أن ميكن ما أو املمارسات، وأفضل العلمية واملعرفة السليمة للمبادئ
 املستخدمة املصادر حتدد أن وجيب ،األداء قياس طرأ   ذلك يف مبا املعايري لتحديد متنوعة مصادر استخدام وميكن

 .الرقابة دافهوأ موضوع سياق يف وموضوعية وموثوقة املةكو  للمستخدمني ومةهومف مالئمة املعايري تكون وأن بشفافية،
 ايةهن يف املدقق مسئولية من يعد املناسبة املعايري اختيار أن إال للرقابة، اخلاضعة يئةاهل مع املعايري ناقشت   أن وجيب

 دائماً  املمكن من فليس العام، اوقبوهل اهموثوقيت يعزز قد التخطيط مرحلة خالل اوبياهن املعايري حتديد أن ورغم ،املطاف
 .الرقابة عملية أثناء حتدد بل معقدة؛ مسائل تغطي اليت الرقابة عمليات يف مسبقة بصورة املعايري وضع

 دافهفأ ،العادة يف ذلك إىل تفتقر األداء رقابة فإن واضحة، تشريعية معايري الرقابة أنواع بعض يف توجد وبينما
 رقابة واستنتاجات نتائج يف املستخدم ثقة وتعتمد ا،هونوع املناسبة املعايري مالئمة مدى حتدد اهجوهن اوسؤاهل الرقابة
 .وموضوعية موثوقة معايري اختيار من بد فال ولذا ،املعايري على بعيد حد   إىل األداء

 يكون، أن ميكن أو جيب ما عن متوقع أو معلوم ابحنراف البدء نقطة تتمثل املشكلة، إىل املستندة األداء رقابة ويف
 من ذلك ويزيد ،األسباب وحتديد بل) وآاثره املعيار عن االحنراف (املشكلة من التحقق فقط ليس لذلك الرئيسي دفواهل
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 أساسي بشكل والتوصيات االستنتاجات وتستند ،التصميم مرحلة أثناء اهمن والتحقق األسباب دراسة طريقة حتديد يةمهأ
 .القياسية املعايري من دائماً  مستمدة كانت وإن ا،همن والتأكد األسباب حتليل عملية إىل

 الرقابة خماطر 4.1
 أو خاطئة استنتاجات على احلصول يف املتمثلة طرااملخ يهو  فعالة، بصورة الرقابة خماطر يديروا أن املدققني على

 .للمستخدمني ما قيمة إضافة عدم أو متوازنة غري معلومات تقدمي أو انقصة
 ما قيمة إضافة يف الرقابة خماطر وترتاوح ،السياسية واحلساسية ابلتعقيد األداء رقابة موضوعات من العديد تتسم

 لذلك نتيجة والعجز مةهم عوامل إغفال خماطر وبني جديدة نظر اتهوج أو معلومات تقدمي عن العجز احتمالية بني
 .األداء حتسني يف مهتس أن ميكن اليت التوصيات أو ابملعرفة الرقابة تقرير مستخدمي تزويد عن

 الكفاية، فيه مبا عميق أو واسع حتليل إلجراء الكفاءة إىل االفتقار املخاطر من مةهامل اجلوانب تشمل وقد
  ،مثال الشاذة املمارسات أو لالحتيال نتيجة (دقيقة غري معلومات على واحلصول جودة، ذات معلومات إىل واالفتقار
 يديروا أن املدققني على جيب ولذا ،) صلة األكثر احلجج تناول أو مجع يف واإلخفاق النتائج، مجيع توضيح عن والعجز
 واثئق توضح أن وجيب ،ككل اهجيتهومن األداء رقابة عملية يف متضمن الرقابة خماطر مع فالتعامل ،فعالة بصورة املخاطر

 .املخاطر ذهه مع التعامل كيفية تبني وأن له املخطط للعمل املعروفة أو املمكنة املخاطر للرقابة التخطيط
 التواصل 5.1

 املعنيني املصلحة وأصحاب للرقابة اخلاضعة يئاتاهل مع وسليم فعال تواصل على احملافظة املدققني على جيب
 .رقابة عملية لكل للتواصل واملتلقني والعملية، املضمون، وحتديد الرقابة، عملية طوال

 رقابة يف خاصة يةمهأ ذو املصلحة، وأصحاب للرقابة اخلاضعة يئاتاهل مع التواصل ختطيط من جتعل أسباب عدة ناكهو 
 :يلي ما اهومن األداء،
 توجد ال فقد ا،ذاهت للرقابة اخلاضعة يئاتهلل  مثال (سنوي ابنتظام عادةً  ىجتر  ال األداء رقابة عمليات أن مبا ✓

 يكون ال فقد احلكومية، يئاتواهل التشريعية يئةاهل مع اتصال ناكه يكون قد وبينما ،) للتواصل قائمة قنوات
 ؛)املدين اجملتمع مؤسسات أو والتجارية األكادميية كاألوساط(   األخرى اجملموعات مع مسبق تعامل ناكه
 بصورة النظر اتهوج تبادل فإن ولذا، )ةاملالي التقارير إعداد كإطار(مسبقاً  حمددة معايري الغالب يف توجد ال ✓

 ؛ضروري أمر وه للرقابة اخلاضعة يئةاهل مع مكثفة
 .املختلفني املصلحة أصحاب نظر اتهوج على لالطالع اجلاد السعي متوازنة تقارير إعداد إىل احلاجة تتطلب ✓

 إنشاء إىل يبادروا وأن ،الرئيسيني املصلحة أصحاب من مهوغري  املسئولة األطراف حيددوا أن املدققني على وجيب
 البياانت وإىل املعلومات مصادر إىل الوصول إمكانية حيسنوا أن للمدققني ميكن اجليد فبالتواصل ،فعال متبادل تواصل
 يزيد املصلحة ألصحاب األداء رقابة غاايت لتوضيح التواصل قنوات استخدام أن كما ،للرقابة اخلاضعة يئةاهل من واآلراء

 مجيع مع جيدة نيةهم عالقات على احلفاظ إىل يسعوا أن املدققني على جيب ولذا ،الرقابة توصيات تنفيذ احتمال من
 وإجراء السرية، متطلبات به تسمح الذي ابلقدر للمعلومات والصريح احلر التدفق وتعزيز املعنيني، املصلحة أصحاب
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 لضمان احلذر توخي ينبغي كما،املصلحة أصحاب مجيع ومسئوليات دور مهوف املتبادل، االحرتام من جو يف النقاشات
 .واحملاسبة املالية للرقابة األعلى ازهاجل وحيادية ستقالليةاب ميس ال املصلحة أصحاب مع التواصل أن

 الرقابة دفه ذلك يف مبا للرقابة، الرئيسية اجلوانب على للرقابة اخلاضعة يئاتاهل يطلعوا أن املدققني على وجيب
 كما بنبغي ،الرقابة خالل االعتيادي والتواصل خطي ارتباط خطاب شكل على عادةً  اإلبالغ ويتم ،اهوموضوع اهوأسئلت

 واحلجج النتائج تقييم عند البناء التفاعل خالل من الرقابة عملية طوال للرقابة اخلاضعة يئاتاهل مع التواصل على احلفاظ
 .املختلفة النظر اتهووج

 الرقابة تقارير جودة حول كذلك املصلحة أصحاب من العكسية التغذية على احلصول ميكن الرقابة، عملية ايةهن ويف
 .الرقابة جلودة للرقابة اخلاضعة يئاتاهل تصور طلب ميكن كما املنشورة،

 اراتهامل 6.1
 ابلرقابة، السليمة املعرفة ذلك ويشمل ،الرقابة إلجراء الالزمة نيةهامل ابلكفاءة جمتمعاً  الرقابة فريق يتمتع أن جيب

 اراتهكم الشخصية القوة مواطن جانب إىل التقييم، أو التقصي وأساليب االجتماعية، العلوم وطرائق البحوث، وتصميم
 .والتواصل والكتابة التحليل

 والقدرات االجتماعية، العلوم وطرائق التقييم أبساليب كاملعرفة األداء؛ رقابة إجراء عند حمددة اراتهمويلزم 
 سليمة معرفة املدققون ميتلك أن وجيب كما ،والتقبل واإلبداع التحليلية والقدرة والكتابة، التواصل اراتهكم الشخصية

 على القدرة مهلدي املدققني وأن للرقابة الصحيحة اجملاالت اختيار يضمن فذلك احلكومية؛ امهوامل والربامج ابملؤسسات
 .بفعالية احلكومية واألنشطة الربامج مراجعة تويل

 لألداء رقابة مةهم كل يف للمدققني بد وال ،الالزمة اراتهامل الكتساب حمددة طرق أيضاً  ناكه تكون قد كما
 والبد، احملتملة واآلاثر املعنية األساسية األسباب إىل ابإلضافة الرقابة، موضوع احلكومية للتدابري كامال ماً هف ميتلكوا أن
 تعلم عملية على األداء رقابة تنطوي ما وغالباً  ،مةهابمل يتعلق فيما والسيما ابستمرار اهتطوير  أو املعرفة ذهه اكتساب من

 مهوعلي العمل، رأس على والتدريب التعلم للمدققني يتاح أن جيب ولذا اذاهت الرقابة عملية من كجزء جيةهللمن وتطوير
 املشجعة اإلدارية والثقافة التعلم على االنفتاح ويشكل ،املستمر ينهامل التطوير خالل من نيةهامل ماراهتهم على حيافظوا أن

 .للمدققني الفردية نيةهامل اراتهامل لتعزيز منيهم شرطني
 أن املدققني على لكن ،الرقابة فريق معرفة لتكملة التخصصية اجملاالت يف اخلارجيني ابخلرباء االستعانة وميكن

 .لذلك الالزمة الرتتيبات جيروا وأن اهفي تلزم اليت واجلوانب اخلارجية اخلربة إىل احلاجة مدى يقيموا
 ينهامل والتقدير الشك 7.1

  من موضوعية مسافة على اإلبقاء مع نقدايً  جاً همن ويتبنوا ينهامل الشك املدققون ميارس أن الضروري من
 الشخصية اآلخرين وخيارات مخياراهت يطرحوا وأن عقالنية تقديرات جيروا أن املدققني من وينتظر،املقدمة املعلومات

 االحنياز أو التقدير أخطاء لتفادي ضروري أمر فذلك واحلجج؛ لآلراء متقبلني يكون أن ذاته الوقت يف مهوعلي، جانباً 
 عملية على االبتكار وينطبق ،يةمهاأل من ذاته القدر االبتكار يف والرغبة والفضول واملرونة االحرتام حيتل كما ،املعريف
 .للرقابة اخلاضعة األنشطة أو العمليات على ينطبق كما ا،ذاهت الرقابة
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 ملختلف وموضوعي منفتح مبوقف حيتفظوا وأن خمتلفة نظر اتهوج من املسائل إىل ينظروا أن املدققني من وينتظر
 املعارف تنمية على املدققون يعمل وبينما ،مةهم أدلة أو حجج متفوهت فقد منفتحني يكونوا مل فإذا واحلجج؛ اآلراء

 اهوتفسري  البياانت جلمع مهسعي يف وعمليني احليلة وواسعي ومرنني ومتفكرين مبدعني وايكون أن مهعلي جيب اجلديدة،
 .اهوحتليل

 الرقابة موضوع ابختيار بدءاً  الرقابة؛ عملية طوال ينهامل السلوك من عال مستوى على احلفاظ من بد وال
 العناية بذل مع جيةهمن بطريقة املدققون يعمل أن بد وال ،التقرير إبعداد اءهوانت الرقابة تنفيذ بعملية ومروراً  ا،هل والتخطيط

 .مناسب إشراف وحتت واملوضوعية الواجبة
 اجلودة رقابة 8.1

 التقارير على والرتكيز اهب املعمول الشروط استيفاء ضمان مع اجلودة رقابة إجراءات املدققون يطبق أن جيب
 .الرقابة أسئلة عن وجتيب قيمة تضيف اليت والعادلة واملتوازنة املناسبة

 :األداء رقابة إجراء أثناء التالية احملددة املسائل تناول من بد وال
 كبرياً  قدراً   وميارس ابلرقابة اخلاصة املعلومات من كبرية كمية جبمع اهفي الرقابة فريق يقوم عملية يه األداء رقابة ✓

 .اجلودة رقابة يف مراعاته جيب ما وهو  املعنية؛ املسائل خيص فيما ادهواالجت ينهامل التقدير من
 من كجزء  الرقابة، لفرق الدعم وتقدمي واملسئولية، املتبادلة ابلثقة يتسم عمل جو توفري ضرورة إىل نظري   أن جيب ✓

 تقبل من والتأكد اإدارهت لهتس واليت الصلة ذات اجلودة رقابة إجراءات تطبيق ذلك يستلزم وقد اجلودة إدارة
 اختاذ جيب الرقابة، وفريق املشرفني بني الرأي يف اختالف حدث وإذا ؛اجلودة رقابة من الراجعة للتغذية املدققني

 املالية للرقابة األعلى ازهاجل سياسة وثبات الكايف ابلقدر الرقابة فريق نظر ةهوج مراعاة لضمان املناسبة اخلطوات
 .واحملاسبة

 غري أو مالئم غري يظل فقد ودقيقاً  جيدة بصورة وموثقاً  األدلة إىل مستنداً  التقرير كان إذا حىت األداء، رقابة يف ✓
 إذا أو املالئمة النظر اتهوج من جداً  قليل عدد تضمن إذا أو وحمايد متوازن رأي تقدمي يف أخفق إذا كاف
 رقابة تدابري من أساسياً  جزءاً  االعتبارات ذهه تشكل أن جيب ولذا مرض غري حنو على الرقابة أسئلة تناول
 .اجلودة

 التقرير يشكل ملا الواضح التحديد من بد ال الرقابة، ماتهم ابختالف كبرية بصورة الرقابة دافهأ الختالف نظرا
  .الرقابة مةهمل احملدد السياق يف العالية اجلودة ذي

 رقابة لتقارير العالية اجلودة تضمن أن الفردية الرقابة مستوى على اجلودة رقابة إجراءات من إجراءات ألية ميكن وال
 .ماهعلي حيافظوا وأن والدافع الكفاءة املدققون ميتلك أن القدر بنفس مهامل من أنه كما ،األداء

 .العمل رأس على الرقابة فريق وتوجيه كتدريب ابلدعم، املراقبة آليات إكمال جيب ولذا،
 النسبية يةمهاأل 9.1

 املايل اجلانب إىل ينظر أال وجيب، الرقابة عملية مراحل مجيع يف النسبية يةمهاأل يراعوا أن املدققني على جيب
 .ممكنة مضافة قيمة أعلى تقدمي بغية الرقابة، ملوضوع والسياسي االجتماعي اجلانبني وإىل بل وحده
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 يةمهاأل يف يراعى أن وجيب؛ فيه اهإلي ينظر الذي السياق يف ما مسألة يةمهأ اأبهن النسبية يةمهاأل تعريف ميكن
 أوجه كانت إذا وما نسبياً  بسيطاً  النشاط كان إذا ما على وتعتمد ،عليه املرتتبة اآلاثر حجم الرقابة ملوضوع النسبية
 نسبية  يةمهأ ذات ما مسألة وتعترب .للرقابة اخلاضعة يئةاهل يف األخرى األنشطة على تؤثر أن ميكن املعين اجملال يف القصور

 روتينية طبيعة ذا النشاط كان إذا املسألة يةمهأ وتقل كبري أثر للتحسينات كان وإذا خاصة يةمهأ ذا املوضوع اعترب إذا
 .صغري جمال يف حمصوراً  األداء ضعف على املرتتب األثر انوك

 مشكلة -تكون أن الضروري من ليس ولكن- األداء رقابة يف املالية ابلقيمة مقاسة النسبية يةمهاأل تكون وقد
  .أساسية

 أن يتذكر وأن وسياسياً  اجتماعياً  مةهامل اجلوانب يراعي أن النسبية يةمهاأل حتديد عند املدقق على جيب كما
 األداء رقابة موضوعات أن ومبا .املسئولة واألطراف املعنيني املستخدمني نظر ةهوج على ويعتمد الوقت مبرور خيتلف ذلك

 ،ألخرى رقابة عملية من ذهه النظر ةهوج ختتلف فقد بتشريع، حمددة غريو  الرقابية واملعايري كبرياً  اختالفاً  ختتلف قد
 .املدقق جانب من دقيقاً  تقديراً  اهتقييم ويتطلب

 خماطر وإدارة والتوثيق األدلة وتقييم املعايري وحتديد املوضوعات كاختيار األداء، رقابة جوانب جبميع النسبية يةمهاأل وتعىن
 .بسيط أتثري ذات أو مالئمة غري رقابة نتائج أو تقارير إصدار

 التوثيق 10.1
 لتمكني كاف  بقدر ومفصلة كاملة املعلومات تكون أنو  ،اهب اخلاصة للظروف وفقاً  الرقابة يوثقوا أن املدققني على جيب
 الرقابة نتائج إىل للوصول ،به القيام مت الذي العمل حتديد من الرقابة بعملية مسبقة صلة تربطه ال الذي املتمرس املدقق

 .اوتوصياهت اواستنتاجاهت
 عملية لكل للتحضري مناسب واثئقي بسجل حيتفظوا أن األداء مدققي على الرقابة عمليات مجيع يف احلال وه كما
 .األداء رقابة يف ما نوعاً  حمددان وسياقه التوثيق من الغاية أن غري ،اهونتائج اوإجراءاهت رقابة

 املالية للرقابة األعلى ازهاجل يف ولةهبس تتكرر ال اليت الرقابة موضوع عن ختصصية معرفة املدقق يكتسب ما كثرياً 
 يف تتمثل خاصة مسئولية املدقق فعلى واحدة، مةهمل خصيصاً  وضعت تكون قد الرقابة ومعايري جيةهمن أن ومبا ،واحملاسبة

 يكلواهل النظر ةهووج اإلطار يصف فإنه والتوصيات النتائج على األداء رقابة تقرير احتواء جانب إىل واضحاً  منطقه جعل
 .االستنتاجات إىل للوصول املتبعة والعملية املعتمد التحليلي

 أو لسؤال املةكو  وعادلة متوازنة دراسة التقرير يقدم أن يضمن وأن بل وحسب، احلقائق صحة التوثيق يؤكد أن جيب ال
 يصف أن أو التقرير يف املرفوضة احلجج إىل إشارة التوثيق يتضمن أن مثال الضروري من يكون فقد ولذا ،الرقابة موضوع
 .املختلفة النظر اتهوج مع التعامل كيفية التقرير
 وكما رمسي أتكيد بيان عن عوضاً  جديدة رؤى بتقدمي املستخدمني إقناع وه األداء رقابة تقرير من الغاية تكون ما كثرياً 

 .كذلك التوثيق طبيعة حتدد افإهن الالزمة األدلة طبيعة الرقابة دافهأ حتدد
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 الرقابة بعملية املتعلقة املبادئ -2
 :التالية الرئيسة اخلطوات من األداء رقابة املبادئ املتعلقة بعملية تتألف

 التخطيط 1.2
 الرقابة مواضيع اختيار -أ

 ازهللج االسرتاتيجي التخطيط عملية من جزءاً  تكون ما عادةً  اهإجراؤ  سيتم اليت الرقابة عمليات حتديد إن
 كل خربة جملاالت وفقاً  العملية ذهه يف وامهيسا أن مناسباً  ذلك كان إذا املدققني وعلى ،واحملاسبة املالية للرقابة األعلى

 التخطيط عملية من املستقاة املعلومات تكون قد كما املسبقة، الرقابة عمليات من املتأتية مهمعرفت يقدمون وقد ،مهمن
 .للمدقق الالحق ابلعمل صلة ذات االسرتاتيجي
 للرقابة وقابلة كاف بقدر مةهم الرقابة موضوعات تكون أن يراعوا أن املدققني على جيب العملية ذهه ويف

 األثر تعظيم إىل املوضوع اختيار عملية دفهت أن وجيب ،واحملاسبة املالية للرقابة األعلى ازهاجل تفويض مع ومتماشية
 ) .نيةهامل اراتهوامل البشرية كاملوارد (الرقابة قدرات مراعاة مع للرقابة املتوقع

 يف تساعد أن املشكلة تقييمات أو املخاطر كتحليل االسرتاتيجي، التخطيط عملية إلعداد الرمسية لألساليب وميكن
 .اجلانب أحادية التقديرات لتجنب ينهامل التقدير اهيكمل أن بد ال أنه إال العملية تنظيم
 الرقابة تصميم -ب

 يتسم حنو على جترى عالية جودة ذات رقابة إىل الوصول يف مهيس حنو على للرقابة التخطيط املدققني على جيب
 .للمشاريع اجليدة اإلدارة ملبادئ ووفقاً  املناسب الوقت ويف والفعالية والكفاءة ابالقتصاد

 :يلي ما مراعاة منللرقابة  التخطيط عند بد وال
 واملصادر املخاطر، أو املشكلة بتقييم يسمح مبا للرقابة اخلاضعة يئاتاهل مهلف الالزمة األساسية واملعلومات املعرفة ✓

 ؛للرقابة املعين اجملال يةمهأ ومدى للرقابة والقابلية لألدلة، احملتملة
 األدلة جلمع ستستخدم اليت األساليب ذلك يف مبا اهجيتهومن اهوموضوع اهومعايري  اهوأسئلت الرقابة دافهأ ✓

 ؛الرقايب التحليل وإجراء
 واخلربة البشرية واملوارد الرقابة فريق استقاللية ذلك يف مبا اراتهوم موظفني من يلزم وما الضرورية األنشطة ✓

 .الرئيسية الضبط ونقاط للمشروع، الرئيسية واملراحل الزمنية واألطر للرقابة، التقديرية والتكلفة احملتملة، اخلارجية
 بوجه األداء فرقابة ،ابملوضوع الكافية املعرفة على احلصول املدققني على صحيحة، بصورة للرقابة التخطيط ولضمان

 "املسبقة الدراسة" ابلرقابة البدء قبل جيةهاملن واملعرفة املوضوعية واملعرفة ابلرقابة اخلاصة املعرفة على احلصول تتطلب عام
 املناسبة الرقابة أدلة جلمع ستستخدم اليت الرقابة إجراءات يصمم أن املدقق على جيب للرقابة، التخطيط وعند

 تكون كأن ؛"ستطرح اليت األسئلة" للرقابة العام التصميم حتديد :يهو  عدة مراحل على ذلك فعل وميكن ،والكافية
 الكامل كالتحليل  جيةهواملن منفردة ملفات إىل أو العملية إىل كالنظر(املالحظة مستوى وحتديد تقييمية،/وصفية/تفسريية

  (.الرتكيز جمموعة أو كاملقابلة البياانت جلمع احملددة واألساليب عينة أخذ أو
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 وغالباً  ،اتماً  إدراكاً  عليه ينطوي وما للرقابة العام التصميم التدقيق وفريق العمليات وإدارة العليا اإلدارة تدرك أن وجيب
 املالية للرقابة األعلى ازهللج العليا اإلدارة إىل املوارد حيث من وآاثره للرقابة العام التصميم بشأن القرارات ترجع ما

 .الرقابة وأسئلة دافهأ لتناول الالزمة والقدرات واملوارد اراتهامل توفر تضمن أن اهميكن اليت واحملاسبة
 جيب الرقابة، دافهأ سياق يف كبرياً  كان فإذا ،االحتيال خطر يقيموا أن للرقابة التخطيط عند املدققني على وجيب

 اليت املخالفات على دالة عالمات ناكه كانت ما إذا عما والبحث املعنية الداخلية الرقابة نظم مواهيف أن املدققني على
 توصيات ألية لالستجابة املناسب اإلجراء اختذت قد املعنية يئاتاهل كانت ما إذا حيددوا أن مهعلي جيب كما،األداء تعيق
 .الرقابة دافهأب املتعلقة األخرى االختبارات أو السابقة الرقابة عمليات من

 اجملال؛ ذاه يف اخلرباء من مهغري  أو العلماء مهفي مبا املصلحة أبصحاب لالتصال يسعوا أن املدققني على وأخرياً 
 التخطيط مرحلة يف العام دفاهل ويتمثل ،مثال املمارسات أفضل أو اجليدة املمارسات خبصوص الصحيحة املعرفة لتكوين
 .االسرتاتيجيات  من متنوعة جمموعة يف والنظر املعرفة بتكوين وذلك الرقابة إلجراء السبل أفضل بتحديد

 التنفيذ 2.2
 واالستنتاجات والنتائج األدلة -أ

 ميارس أن املدقق على جيب النتائج، على اً وبناء ،الرقابة نتائج على احلصول دفهب األدلة يقيم أن املدقق على
 جتيب أن وجيب،الرقابة دافهأل استجابةً  التحليل نتائج يه واالستنتاجات فالنتائج ،استنتاج إىل للوصول ينهامل التقدير

 .الرقابة أسئلة عن
 أخذ أساليب أو العلمية الطرق ابستخدام اهعلي احلصول يتم اليت الكمية األدلة إىل النتائج تستند أن وميكن

 الرقابة أدلة تكون قد إذ الرقابة؛ أسئلة عن لإلجابة والتفسري التقدير من الكثري االستنتاجات صياغة تتطلب وقد ،العينات
 واقتصادي معقول وه مبا الدقة إىل احلاجة موازنة وجيب )."خطأ/صواب(" قاطعة وليست "...االستنتاج إىل توجه" مقنعة

 .ذلك يف العليا اإلدارة مبشاركة ويوصى الغاية ذههل ومالئم
 لتسمح املتبادل، التفاعل خالل من تدرجيياً  تتطور اليت التحليلية العمليات من سلسلة على األداء رقابة وتنطوي

 اهبين واملقارنة خمتلفة مصادر من البياانت مجع على ذلك ينطوي وقد ،وتعقيداً  عمقاً  تزداد أن املستخدمة والطرق لألسئلة
 وترتبط ،البياانت من املزيد أمام اللزوم عند اهاختبار  ميكن اليت الفرضيات لبناء النتائج ومجع أولية استنتاجات واستخالص

 التحليلية العملية من أساسياً  جزءاً  اهابعتبار  اهإلي النظر ميكن واليت الرقابة تقرير صياغة بعملية وثيقاً  ارتباطاً  اهأبسر  العملية
 .الرقابة أسئلة عن اإلجاابت يف تتوج اليت

 التقارير إعداد 3.2
 .ومتوازنة القراءة لةهوس املناسب الوقت ويف ومقنعة شاملة رقابة تقارير لتقدمي دينهجا املدققون يسعى أن جيب

 
 
 مضمون التقرير -أ
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 يكون وأن ا،هوأسئلت الرقابة موضوع لتناول الالزمة املعلومات مجيع يتضمن أن جيب شامال التقرير يكون لكي
 يكون أن بد فال مقنعاً  التقرير يكون ولكي ،واالستنتاجات والنتائج الرقابة ملوضوع مهف لتقدمي الكايف ابلقدر مفصال
 جيب كما،اوتوصياهت اواستنتاجاهت اهونتائج اهومعايري  الرقابة دفه بني واضحة عالقة يعرض وأن منطقياً  تنظيماً  منظماً 

 .املعنية احلجج مجيع يتناول أن
 ومدى اهواستخدام املوارد على احلصول يف والكفاءة االقتصاد مدى بشأن مهنتائج املدققون يبلغ األداء، رقابة ويف

 مثال املوارد استخدام سالمة مدى كتقييم ا،هوطبيعت اهنطاق يف كبرياً  تبايناً  التقارير تتباين وقد. دافهاأل حتقيق فاعلية
 .التحسينات لتحقيق دفهت بتغيريات والتوصية والربامج السياسات أتثري على والتعليق

 جية،هواملن واملعايري، واملوضوع، ا،هعن واإلجاابت اهوأسئلت الرقابة، دفه عن معلومات التقرير يتضمن أن وجيب
 يشرح أو الرقابة أسئلة عن بوضوح جييب وأن ،الرقابة ونتائج املستخدمة، البياانت على قيود وأية البياانت، ومصادر

 مت اليت األدلة مع يتالءم مبا الرقابة أسئلة صياغة إعادة يف التفكري املدققني على جيب ذلك من وبدال،ذلك تعذر سبب
  .األسئلة عن اإلجابة من ّكنمي   وضع إىل بذلك والوصول اهعلي احلصول
 التوصيات -ب

 الضعف مواطن معاجلة يف كبرياً  اماً هإس مهتس أن اشأهن من بناءة توصيات تقدمي إىل يسعوا أن املدققني على جيب
 .واحملاسبة املالية للرقابة األعلى ازهاجل تفويض به ومسح مالئماً  ذلك كان إذا ابلرقابة؛ احملددة املشكالت أو

 ال أن جيب كما الرقابة، استنتاجات تعكس ببساطة تكون أن أو يةهالبدي عن تبتعد بطريقة تصاغ أن جيب اأهن غري
 مبادرة، أية اختاذ عن املسئولة ةهواجل توصية، كل يف معاجلته مت ما واضحاً  يكون أن و، اإلدارة مسئوليات على ىتتعد

  .األداء حتسني يف مهستس كيف أي  التوصيات ومعىن
 اهونتائج الرقابة دافهأب بطتتر  وأن ،وعقالنية منطقية بطريقة ومعروضة واضحة التوصيات تكون أن وجيب
 والربامج العمليات تنفيذ حتسن أن اشأهن من أبن القارئ إقناع إىل للتقرير، الكامل النص مع تؤدي أن و ،اواستنتاجاهت

 أو الفعالية بتحسني أو اخلدمات، وحجم جودة بتعزيز أو اإلدارة، وتبسيط التكاليف بتقليل مثالً  كبري؛ بقدر احلكومية
 .اجملتمع على العائدة الفوائد أو األثر

 مةهم مصداقية يعزز أن ميكن واسع نطاق على الرقابة تقارير توزيع أن يتذكروا أن املدققني على: التقرير توزيع -ت
 كان إذا تتاح، وأن التشريعية يئةاهل أو/و التنفيذية يئةواهل للرقابة اخلاضعة يئاتاهل على التقارير توزع أن جيب ولذا ،الرقابة
 .اآلخرين املعنيني املصلحة ألصحاب تتاح وأن اإلعالم وسائل خالل ومن مباشرة بصورة ورهللجم مناسباً  ذلك
 طرف أي أو للرقابة اخلاضعة يئةاهل ااختذهت اليت التصحيحية لإلجراءات املدققني دراسة إىل املتابعة تشري: املتابعة 4.2

 ووضع الرقابة أتثري بتقوية الرقابة عملية قيمة من يزيد مستقل نشاط وهو  ،األداء رقابة نتائج على بناءً  آخر مسئول
 على للتقارير اآلخرين واملستخدمني للرقابة اخلاضعة يئاتاهل تشجع كما ،الرقابة أعمال يف املستقبلية للتحسينات األساس

 التوصيات تنفيذ على املتابعة تقتصر وال ؛لألداء ومؤشرات انفعة دروساً  للمدققني وتقدم اجلد، حممل على التقارير أخذ
 بعد األساسي الوضع وصححت كايف بشكل املشكالت عاجلت قد للرقابة اخلاضعة يئةاهل كانت إذا ما على تركز وإمنا
 .معقولة زمنية فرتة
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 وقت مالئمة تزال ما اليت والتوصيات النتائج على يركز أن الرقابة تقرير متابعة إجراء عند املدقق على وجيب
 قد موحد كتقرير أو منفردة بصورة املتابعة نتائج عن التقارير إعداد يتم وقد، حمايداً  مستقال جاً هن يعتمد وأن املتابعة
 ،التقارير إعداد جماالت من عدد يف املشرتكة واملوضوعات اتهاالجتا يربز ورمبا خمتلفة، رقابة عمليات حتليل بدوره يشمل
 .معني جمال أو زمنية فرتة يف األداء رقابةل املضافة لقيمةا حتسني يف مهتس أن للمتابعة وميكن

 ISSAI 4001املعيار  املطلب الثالث: رقابة االلتزام
 االلتزام رقابة إطارأوال: 
 االلتزام رقابة دفه -1

 فإن ولذا، معايري اهابعتبار  احملدَّدة  اهب املعمول ابملرجعيات معنّي  موضوع التزام ملدى املستقل التقييم يه االلتزام رقابة
 أنشطة التزام مدى تقييم من واحملاسبة املالية للرقابة العليا زةهاألج متكني وه العام القطاع يف االلتزام رقابة من دفاهل
 للرقابة اخلاضعة يئةاهل التزام مدى عن التقارير إعداد على ذلك وينطوي ؛اهحتكم اليت ابملرجعيات العام القطاع يئاته

 وذلك املعروضة، االستنتاجات من املختلفة واألشكال املقتضبة املعيارية اآلراء بني التقارير تتفاوت وقد ،املوضوعة ابملعايري
  .طويل أو قصري بشكل
 لسياق نظرا كذلك ابملوضوع الصلة وثيق االنضباط يكون فقد االلتزام، لرقابة الرئيسي الرتكيز حمطّ  النظامية ت شّكل وبينما

 للرقابة األعلى ازهاجل لتفويض وتبعا ،املوظفني وسلوك املالية اإلدارة خبصوص معّينة توقعات توجد حيث العام القطاع
 .واحملاسبة املالية

 االلتزام رقابة مسات -2
 ابستخدام حمدود أو معقول أتكيد لتقدمي إما جترى وقد املوضوعات، من واسعة جمموعة االلتزام رقابة تغطي قد

َيغ األدلة مجع وإجراءات attestation التقارير أو املعايري من خمتلفة أنواع  الرقابة تقرير يكون وقد ،التقارير إعداد وص 
 بشأن الرأي عن الواضح الكتايب التعبري :اهمن خمتلفة بطرق االستنتاجات املباشرة  عن التعبري وميكن موجزا، أو مطوال
 .حمددة رقابية أسئلة عن املفّصلة اإلجابة أو االلتزام

 يئاته على للرقابة واحملاسبة املالية للرقابة األعلى ازهاجل تفويض من يتجزأ ال جزءا االلتزام رقابة تشكل ما غالبا
 ضبط التشريعية يئاتاهل اهب ارسمت   اليت األساسية الوسائل يه املرجعيات من اهوغري  التشريعات أن وذلك ،العام القطاع
 العام القطاع يئاتهف ،العام ابلقطاع معالقاهت يف الواجبة اإلجراءات اختاذ يف املواطنني وحقوق واإلدارة واإلنفاق الدخل

 مأفعاهل شفافية عن مسئولون اهفي املعّينون واملوظفون العام القطاع يئاتهو  ،العامة لألموال السليمة ابإلدارة اهإلي ودهمع
 .األموال لتلك اجليدة احلوكمة وعن اهب ميهإل ودهاملع األموال عن املواطنني أمام ومسئولون

 حقوق واحرتام اإلدارة وممارسة األموال إدارة مدى حول اهب املوثوق التقارير بتقدمي الشفافية االلتزام رقابة تعزز
 عن التقارير إبعداد املساءلة تعزز كما ،اهب املعمول املرجعيات تقتضيه ملا وفقا الواجبة اإلجراءات اختاذ يف املواطنني
 تعزز يهو  ،مأفعاهل عن املسئولني وحماسبة التصحيحية التدابري اختاذ لتمكني ا،هوخمالفت املرجعيات عن االحنراف حاالت

                                                           
 .14-04، ص 2016نمسا، ، املبادئ األساسية لرقابة االلتزام، إصدار املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة، ال ISSAI 400املعيار الدويل  1
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 يتكف ال حني االنضباط مدى وبتقييم واألنظمة القوانني عن االحنراف وحاالت الضعف مواطن بتحديد اجليدة احلوكمة
 .واألنظمة القوانني

 تعزز االلتزام رقابة فإن ولذا ،اإلدارة وحسن واملساءلة للشفافية مضادان عنصران ماهبطبيعت والفساد االحتيال إن
 .لاللتزام ابلنسبة االحتيال خماطر مبراعاة العام القطاع يف اجليدة احلوكمة

 مجيع االلتزام رقابة تغطي قد واحملاسبة، املالية للرقابة األعلى ازهاجل مةهوم العام للقطاع التنظيمي يكلهلل تبعا
 ابلرتكيز، وذلك اخلاصة يئاتاهل على االلتزام رقابة إجراء ميكن كما،واحمللية واإلقليمية املركزية :اهفي مبا احلكومية املستوايت

 .العامة اخلدمات أو املمتلكات إدارة يف العاملني على لإلنفاق وابلنسبة الضرائب، دافعي على لإليرادات ابلنسبة
 احملاسبني على ابلسلطة وتتمتع قضاة تضم حمكمة البلدان بعض يف واحملاسبة املالية للرقابة األعلى ازهاجل يكون

 للرقابة األعلى ازهاجل من القضائية الوظيفة ذهه وتتطلب ،اهأمام املسئولني احلكوميني املوظفني من مهوغري  احلكوميني
 اخلصوص ذاهب وخضوعه األموال تلك عن العامة األموال مسئولية يتوىل من كل مساءلة على حيرص أن واحملاسبة املالية

  .لصالحياته
 االلتزام لرقابة املختلقة النظر اتهوج -3

 فإن أخرى إمكانيات وجود ورغم ،كذلك أخرى جوانب تشمل قد مرّكبة رقابة من جزءا االلتزام رقابة تكون أن ميكن
 رقابة مع ابلتزامن أو املالية، البياانت على الرقابة عن منفصلة أو ، املالية البياانت على ابلرقابة مرتبطة رىجت   االلتزام رقابة

  .األداء
 الدميقراطية العملية عناصر من كعنصر  التشريعية يئةاهل تضع: املالية البياانت على ابلرقابة املرتبطة االلتزام رقابة  1.3

 يئاتهلل األساسية املرتكزات ومتثل؛ والدخل اإلنفاق واحتساب العام القطاع ونفقات بدخل اخلاصة األولوايت العامة،
 ذههب االلتزام ويشكل ،العام القطاع يف النقدي التدفق حتكم اليت املرجعيات مصدر اهتتخذ اليت والقرارات التشريعية

 .امليزانيات تنفيذ عند املالية البياانت على الرقابة جانب إىل أوسع منظوراً  املرجعيات
 واحملاسبة املالية للرقابة األعلى ازهاجل تفويض من ماهم جزءاً  املعنية ابملرجعيات االلتزام رقابة تشكل ما وغالبا

 .العامة امليزانيات تنفيذ عن التقارير إعداد من كجزء املالية البياانت على ابلرقابة مصحوبة تكون حني
 واألنظمة القوانني وتعتمد ،سواء حد على املالية البياانت على والرقابة االلتزام رقابة يف مةهم   واألنظمة القوانني

 ابملرجعيات معنّي  موضوع التزام ملدى املستقل التقييم يه االلتزام فرقابة، الرقابة دافهأ على جمال كل على تنطبق اليت
 الرقابة أما ،املعايري ذههب االلتزام خبصوص ومالئمة كافية أدلة على احلصول على تركز يهف كمعايري؛ احملددة اهب املعمول

 املالية التقارير إلعداد مقبول إلطار وفقا املعنية يئةهلل املالية البياانت إعداد من التأكد إىل فتسعى املالية البياانت على
 ففي ،املالية البياانت على نسبياً  مهوامل املباشر التأثري ذات واألنظمة ابلقوانني متعلقة ومالئمة كافية  أدلة على واحلصول

 نسبياً  مهوامل املباشر التأثري ذات واألنظمة القوانني يه املالية البياانت على الرقابة عند املعنية واألنظمة القوانني أن حني
 .ابلرقابة صلة ذات تكون قد االلتزام رقابة يف ابملوضوع صلة ذات وأنظمة قوانني فأية فقط، املالية البياانت على

 مميزة رقابية كعمليات  احلاجة عند خاصة أو منتظمة بصورة املنفصلة االلتزام رقابة جترى قد: املنفصلة االلتزام رقابة 2.3
 .حمدد رقابة مبوضوع اهمن كل تتعلق بوضوح وحمددة
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 كأحد االلتزام إىل ينظر األداء، رقابة من جزءا االلتزام رقابة تكون حني: األداء رقابة مع املتزامنة االلتزام رقابة 3.3
 اليت األنشطة حالة على املرتتبة النتيجة أو التفسري أو السبب االلتزام عدم يكون وقد ،والفعالية والكفاءة االقتصاد جوانب
 لتحديد ينهامل مهتقدير  يستخدموا أن املدققني على جيب املرّكبة، الرقابة عمليات من النوع ذاه وىف، األداء لرقابة ختضع

 على لإلنتوساي الدولية املعايري تطبيق جيب كان إذا وما للرقابة، الرئيسي الرتكيز حمور وه االلتزام أم األداء كان إذا ما
 .ماهكلي أم االلتزام رقابة أم األداء رقابة

 االلتزام رقابة عناصراثنيا: 
 واملعايري املرجعيات -1

 املتفق والشروط املقررة والقواعد والسياسة ابمليزانية املتعلقة والقرارات واألنظمة والقوانني القواعد املرجعيات تشمل
 معظم تصد ر و ،احلكوميني املوظفني وسلوك العام للقطاع السليمة املالية اإلدارة حتكم اليت العامة واملبادئ اهعلي

 التنظيمي يكلاهل ضمن أدىن مستوى على تصدر قد اأهن إال الوطنية، التشريعية يئةاهل وقرارات َتَكزاتر امل من املرجعيات
 .العام للقطاع

 تتوافق ال قد أنه كما،خمتلفة لتفسريات وختضع متعارضة أحكاما تتضمن قد افإهن املمكنة، املرجعيات لتنوع نظرا
 فال لذلك ونتيجة ،تشريعية ثغرات ناكه تكون وقد حدوده، أو إليه تستند الذي التشريع متطلبات مع الثانوية املرجعيات

 حني ذلك يةمهأ وتزداد ،اومضموهن املرجعيات يكلهب الكافية املعرفة من العام القطاع يف ابملرجعيات االلتزام لتقييم بد
 توثيق عند أم الرقابة نطاق حتديد عند سواء الرقابة يف دور املعايري ملصادر يكون قد إذا الرقابة معايري بتحديد األمر يتعلق
 .الرقابة نتائج
 التشريع مبوجب الصادرة واألنظمة إليه املستند كالتشريع الرمسية ابملعايري االلتزام تقييم عام بوجه االلتزام رقابة تضمو 

 املعايري غياب ويف ،النظامية امليزانيات قوانني ذلك يف مبا املعنية، واالتفاقيات واألنظمة القوانني من ذلك وغري اإلطاري
 ابملبادئ االلتزام يف كذلك الرقابة عمليات تبحث فقد ا،هبتطبيق اخلاص التشريع يف واضحة قصور أوجه وجود أو الرمسية
  .احلكوميني املوظفني وسلوك السليمة املالية اإلدارة حتكم اليت العامة
 الرقابة موضوع -2

 وابلنسبة ،معلومات أو مالية عمليات أو أنشطة شكل على يكون وقد ،الرقابة نطاق يف االلتزام رقابة موضوع ي وضَّح
 مقرر إلطار وفقا ي عد التزام بيان تكون قد واليت ابملوضوع املعنية املعلومات حتديد ي فضَّل االلتزام على التصديق ماتهمل

 .التقارير إلعداد وموحد
 يتفاوت فقد ذاوهل،الرقابة ونطاق املعنية واملرجعيات واحملاسبة املالية للرقابة األعلى ازهاجل تفويض على املوضوع يعتمد

 املوضوعات أنواع وبعض ،حمددا أو عاما الرقابة موضوع يكون وقد ،كبريا تفاوات االلتزام رقابة موضوع ونطاق مضمون
 غري طبيعة وذات نوعيّ  اهوبعض مثال، معينة شروطا تستوف   ال اليت كاملدفوعات قياسه الغالب يف له  وَيس َكّمي

 .مثال اإلجرائية ابملتطلبات التقيد أو كالسلوك أكرب بقدر موضوعية
 االلتزام رقابة يف الثالثة األطراف -3
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 كافية مناسبة رقابية أدلة على احلصول إىل اهفي املدقق دفهي ثالثة أطراف ذات عالقة على االلتزام رقابة تقوم
 رقابة موضوع تقييم أو قياس بشأن املسئول، الطرف غري من دفنيهاملست املستخدمني ثقة تعزيز به يقصد استنتاجا ليصوغ

 .معايري أساس على ما
 ابملعايري معنّي  موضوع التزام مدى وتقييم الرقابة عناصر بتحديد االلتزام رقابة يف املدقق مسئولية تتمثل املدقق: 3-1

 .االلتزام رقابة تقرير وإصدار املقررة
 يئاتواهل احلكومة ملوظفي رمياهل التسلسل أو/و احلكومة من التنفيذي الفرع وه املسئول الطرف الطرف املسئول: 3-2

 يف املسئول الطرف ويكون ،التشريعية السلطة رقابة حتت القانونية السلطة وممارسة العامة األموال إدارة عن املسئولة العامة
 .الرقابة موضوع عن مسئوال االلتزام رقابة

 املدقق ي عدّ  اليت الفئات تلك أو املؤسسات أو األفراد مه دفونهاملست املستخدمون املستخدمون املستهدفون: 3-3
 املستخدمون مهو  للشعب، كممثلني التشريعية يئةاهل عام بوجه االلتزام رقابة يف املستخدمون ويشمل ،اهل الرقابة تقرير

 العام القطاع نفقات ابحتساب اخلاصة األولوايت وحتدد القرارات التشريعية يئةاهل وت صدر ،االلتزام رقابة لتقارير ائيونهالن
 .للرقابة كمعايري احملددة املرجعيات أصدرت اليت يئةاهل وه االلتزام رقابة يف الرئيسي املستخدم يكون ما وغالبا ،ودخله

 ماتهم مقابل املباشرة التقارير ماتهم يف ختتلف وقد رقابة، كل سياق يف الثالثة األطراف بني العالقة إىل النظر جيب
 .املعنية العامة يئاتهلل وفقا الثالثة األطراف تعريف خيتلف قد كما ،التصديق
 :االلتزام رقابة يف التأكيد -4

 يف املتأّصلة التقييدات بسبب يدرك وهو  خاطئة استنتاجات تقدمي خماطر إدارة أو خلفض اإلجراءات املدقق يؤدي
 ذلك إيصال وجيب ،املوضوع حالة بشأن مطلقا أتكيدا تقدم أن اهميكن قط رقابة من ما أن الرقابة، عمليات مجيع

 أو النوعية العينات من قدر على تعتمد وإمنا املوضوع عناصر مجيع االلتزام رقابة يتغط   ال احلاالت معظم ويف ،بشفافية
 .الكمية

 أو املدقق اهيقدم اليت املعلومات يف دفنيهاملست املستخدمني ثقة التأكيد على ابحلصول جترى اليت االلتزام رقابة تعزز
 املدقق برأي الرقابة موضوع أبن ي فيد الذي املعقول التأكيد :امهو  االلتزام رقابة يف التأكيد من مستواين ناكهو  ،آخر طرف
 مل املدقق أبن ي فيد الذي احملدود والتأكيد ا؛هعلي املنصوص ابملعايري نسبياً  مةهامل اجلوانب مجيع من ملتزم غري أو ملتزم

 ماتهم يف ممكنان واحملدود املعقول التأكيدين وكال ،ابملعايري ملتزما ليس الرقابة موضوع أبن االعتقاد إىل يدعوه ما يلمس
 .سواء حد على ابلتصديق اخلاصة وتلك املباشرة ابلتقارير اخلاصة االلتزام رقابة

 االلتزام رقابة مبادئاثلثا: 
 معنّي  رقابة موضوع التزام مدى بشأن مبوضوعية اهوتقييم األدلة على للحصول تسعى جةهممن عملية االلتزام رقابة

  .االلتزام رقابة إلجراء أساسية التالية واملبادئ ،كمعايري واحملددة اهب املعمول ابملرجعيات
 العامة املبادئ -1
 بقرارات اخلاصة املتطلبات صياغة عند ّمانهم "ينهامل التقدير"و "ينهامل الشك" مصطلحا: ينهامل والتقدير الشك 1.1
 . متشكك   عقل   على ينطوي أن جيب الذي املدقق موقف عن يعربان امهو  ،املناسب اإلجراء حول املدقق
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 تطبيق إىل ومهاملف اذه ويشري ،الرقابة عملية مراحل مجيع يف ينهامل التقدير يستعمل أن املدقق على وجيب
 وفقا املناسبة اإلجراءات حول مدروسة قرارات اختاذ ليمّكن الرقابة، معايري سياق ضمن املعنية واخلربات واملعارف التدريب
 .الرقابة لظروف

 ين؛هم بشك اهوجيري للرقابة خيطط أن املدقق على وجيب ،الرقابة ماتهم جلميع أساسي ينهامل الشك ومهومف
 املدقق جيري أن ينهامل الشك مبوقف يقصد و ،املعايري عن الرقابة موضوع احنراف يف تتسبب قد الظروف بعض أن مدركا
 .الرقابة مةهم طوال اهعلي احلصول يتم اليت األدلة ومالئمة كفاية ملدى متشكك بعقل نياهم تقييما

 ونطاق املناسبة واملعايري واملوضوع الرقابة عناصر لتقييم االلتزام رقابة عملية طوال ينهامل والشك التقدير ويستخدم
 ذينه يستخدم كما،احملددة للمخاطر استجابة اهاستخدام جيب اليت الرقابة وإجراءات النسبية يةمهواأل واملخاطر الرقابة

 طوال وتكراره ومضمونه التواصل شكل حتديد ويف التقارير إعداد ويف االلتزام عدم وحاالت األدلة تقييم يف ومنيهاملف
 يكله حتليل على القدرة يف االلتزام رقابة يف نينيهامل والتقدير الشك على للحفاظ اخلاصة املتطلبات وتتمثل ،الرقابة مةهم

 واألنظمة القوانني كانت حال يف التشريع يف الثغرات أو املناسبة املعايري لتحديد كأساس  العامة املرجعيات ومضمون
 .جزئيا أو كليا قاصرة
 أن وعليه الرقابة أداء عن مسئول فاملدقق ،للرقابة العامة اجلودة عن مسئولون املدققون يكون أن جيب :اجلودة رقابة 2.1
 ابملعايري الرقابة التزام ضمان إىل اإلجراءات ذهه مثل دفهت أن وجيب ،الرقابة عملية طوال اجلودة لرقابة إجراءات يطبق

 .الظروف إىل ابلنظر اهرأي أو ااستنتاجاهت أو الرقابة تقرير ومالئمة اهب املعمول
 الرقابة إلمتام الالزمة اراتهوامل املعارف جمتمعني الرقابة فريق يف األفراد ميتلك أن جيب: اراتههوم الرقابة فريق إدارة 3.1

 عمليات مهوف املطبقة واملرجعيات ابملعايري واإلملام اهفي العملية واخلربة اهإجراؤ  يتم اليت الرقابة مهف ذلك ويشمل ،بنجاح
 استخدام إىل احلاجة يف الرقابة عمليات مجيع وتشرتك ،ينهامل التقدير ملمارسة واخلربة والقدرة للرقابة اخلاضعة يئةاهل

 والتعليمات اإلرشادات من اهوغري  األدلة وإعداد للموظفني والتدريب التطوير وتوفري املناسبة التهاملؤ  ذوي املوظفني
 .للرقابة الكافية املوارد وتوفري الرقابة ماتهم عمليات إبجراء اخلاصة الكتابية

 األعلى ازهاجل يف متوفرة غري ختصصات من متخصصة اراتهم أو طرق أو أساليب الرقابة ماتهم تتطلب وقد
 املدققني وعلى ،حمدد عمل أداء أو املعرفة كتوفري خمتلفة بطرق اخلارجيني اخلرباء استخدام وميكن ،واحملاسبة املالية للرقابة
 .الرقابة مةهم لغاايت مهعمل كفاية مدى وحتديد واملوضوعية، والقدرات الكفاءة من يلزم ملا اخلرباء امتالك مدى تقييم
 خماطر ومراعاة ،مقبول مستوى إىل الرقابة خماطر خفض أو مع التعامل يتم حبيث الرقابة إجراء جيب :الرقابة خماطر 4.1
 خمتلفة أبعاد ثالثة يراعي أن املدقق على وجيب ،سواء حد على املباشرة والتقارير التصديق ماتهم يف ضرورية الرقابة

 أي التقرير، إعداد وصيغة الرقابة مبوضوع يتعلق فيما االكتشاف وخماطر الضبط وخماطر املتأّصلة املخاطر : الرقابة ملخاطر
 النسبية يةمهاأل وتعتمد ،استنتاجا أو رأاي الرقابة تقرير يتضمن أن جيب كان إذا وما نوعّيا أم َكّميا املوضوع كان إذا ما
 وما حمدودا أم معقوال أتكيدا ستقدم الرقابة كانت إذا وما الرقابة موضوع طبيعة على الرقابة مبخاطر اخلاصة األبعاد ذههل

 .ابلتصديق أم املباشرة ابلتقارير تتعلق مةهامل كانت إذا
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 ،املستخدمني حلاجات املدققني تفسري على ويعتمد ينهامل التقدير إىل النسبية يةمهاأل حتديد يرجع: النسبية يةمهاأل 5.1
 وقد ،دفنيهاملست املستخدمني قرارات على األرجح على ستؤثر اهمعرفت كانت إذا ما ملسألة النسبية يةمهابأل احلكم وميكن
 اهولكن القيمة، حيث من النسبية يةمهلأل ي نظر ما وغالبا ،معا العناصر من جمموعة أو واحد بعنصر احلكم ذاه يتعلق
 ذات ما مسألة العناصر من جمموعة أو لعنصر املتأصلة السمات جتعل وقد ،كذلك أخرى ونوعية كمية جوانب ذات

 .اهبطبيعت نسبية يةمهأ
 االلتزام عدم أو االلتزام من اهعن املبّلغ احلاالت كانت إذا فيما النظر يف النسبية يةمهاأل من أساسي جزء ويتمثل

 امراعاهت جيب اليت العوامل وتتمثل ،دفنيهاملست املستخدمني قرارات على تؤثر أنتوقع ي   معقولة بصورة املؤكَّدة أو احملتملة
 والطلبات احملددة التشريعي الرتكيز وجوانب العامة التوقعات أو واملصلحة املفروضة املتطلبات يف للتقدير التقييم ذاه يف

 .الكبري والتمويل
 الرقابة ونطاق املستخدمة للمعايري واضحا ماهف توفر أن وجيب املناسب الوقت يف الواثئق إعداد جيب :التوثيق 6.1

 مفصلة الواثئق تكون وأن ،اهإلي التوصل مت اليت واالستنتاجات اهعلي احلصول مت اليت واألدلة أجريت اليت والتقديرات
 :يلي ما مهف من الرقابة مةهمب مسبقة معرفة أي ميلك ال الذي املتمرس املدقق لتمكني كاف بقدر

 وطبيعة الرقابة وخطة الرقابة وإسرتاتيجية املخاطر وتقييم الرقابة ونطاق واملعايري الرقابة موضوع بني العالقة ✓
 رأيه، أو املدقق ستنتاجاتا تدعم اهعلي احلصول مت اليت واألدلة ا،هونتائج اهومدا اهوتوقيت املنفذة اإلجراءات

 ؛الصلة ذات واالستنتاجات ينهامل التقدير ممارسة اقتضت اليت مةهامل املسائل مجيع اهعلي تستند اليت واحلجج
 .مناسبة زمنية ملدة ابلواثئق االحتفاظ وجيب الرقابة، تقرير إصدار قبل املعنية الرقابة واثئق يعد أن املدقق على ✓

 مرحلة ويف الرقابة عملية وأثناء األويل التخطيط وأثناء اهبدايت وقبل الرقابة مراحل مجيع يف التواصل يتم :التواصل 7.1
 الرقابة خالل ت واَجه كبرية صعوابت أبية احلوكمة عن املسئولني أو املناسب اإلداري املستوى إبالغ وجيب ،التقرير إعداد

 .نسبياً  مهامل االلتزام عدم من حاالت وأية
 الرقابة بعملية املتعلقة املبادئ  -2
 التخطيط لرقابة االلتزام وتصميمها  1.2

 فعلى الرقابة، نطاق به املعمول التشريع أو واحملاسبة املالية للرقابة األعلى ازهاجل تفويض حيّدد مل إذا: الرقابة نطاق  -أ
دده أن املدقق  الرقابة موضوع التزام مدى حيث من اهوحدود اهومدا الرقابة تركيز حملور واضح بيان وه الرقابة ونطاق ،حي 

دّ  واملخاطر، النسبية يةمهابأل الرقابة نطاق حتديد ويتأثر ،ابملعايري  وجيب ،اهتغطيت تتم سوف اليت اهوأجزاء املرجعيات  دوحي 
 .أبكمله الرقابة نطاق لتغطي ككل الرقابة عملية تصميم

 حتديد يتم وقد ،االلتزام رقابة يف اخلطوات أوىل من واملعايري الرقابة موضوع حتديد يعد: واملعايري الرقابة موضوع -ب
 ،املدقق اهحيدد أن ميكن كما ،واحملاسبة املالية للرقابة األعلى ازهاجل تفويض يف أو ابلقانون واملعايري الرقابة موضوع
 خبصوص املسئول الطرف اهيقّدم اليت الرقابة موضوع معلومات بتحديد كذلك األمر يتعلق قد التصديق ماتهمل وابلنسبة

 .معينة مبعايري معني موضوع التزام
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 ذا يكون وأن ،ممكنا املناسبة املعايري ابستخدام تقييمه يكون وأن للتحديد قابال الرقابة موضوع يكون أن جيبو 
 .الرأي أو االستنتاجات أو الرقابة لتقرير دعما واملناسبة الكافية الرقابية األدلة مجع من متَكّ ن طبيعة

 وأنواع املختلفة اإلدارية املستوايت تشمل أن وميكن التنفيذية املستوايت مجيع االلتزام رقابة تغطي قد: يئةاهل مهف -ت
 لتحقيق اوإجراءاهت اوعملياهت للرقابة اخلاضعة يئةاهل بنية على مطلعا يكون أن على املدقق لذلكو  ،املرّكبة يئاتواهل يئاتاهل

 .االلتزام عدم خماطر وتقييم النسبية يةمهاأل لتحديد املعرفة ذهه املدقق ويستخدم ،االلتزام
 على الرقابة بنطاق املتعلق املوضوع أو/و للرقابة اخلاضعة يئةاهل مهف يعتمد :الضبط وبيئة الداخلية الضوابط مهف -ث

 الداخلية الضوابط نظام أساس توفر اليت األخالقي والسلوك األمانة ثقافة يه الضبط وبيئة ،الضبط ببيئة املدقق معرفة
  .ابملرجعيات االلتزام لضمان

 نوع ويعتمد ،الداخلية الضوابط نظام مهيف أن كذلك املدقق على الرقابة، موضوع أو للرقابة اخلاضعة يئةاهل مهولف
 كّميا أو نوعيا يكون قد املوضوع أن ومبا ،اهونطاق احملددة اهوطبيعت الرقابة موضوع على املدقق عليه يرّكز الذي الضوابط

 الضوابط تقييم وعند ،الرقابة لنطاق وفقا النوعني، من مزيج أو النوعية، أو الكّمية الداخلية الضوابط على يرّكز املدقق فإن
 عدم حيث من النسبية يةمهاأل ذات للحاالت اهاكتشاف أو اهمنع عدم احتمال يف املتمثلة املخاطر املدقق يقيم الداخلية

  .االلتزام
 للمخاطر تقييما جيري أن املدقق على للرقابة، اخلاضعة يئةاهل ومسات اهونطاق الرقابة معايري ضوء يف: املخاطر تقييم -ج

 يف املتمثلة املخاطر يف ينظر أن ذلك يف املدقق وعلى ،اهتنفيذ جيب اليت الرقابة إجراءات ومدى وتوقيت طبيعة لتحديد
 أو/و للموضوع املتأصلة الطبيعة أو/و اخلطأ أو/و االحتيال عن االلتزام عدم ينشأ وقد ،ابملعايري الرقابة موضوع التزام عدم

 .الرقابة عملية طوال الرقابة إجراءات على احملتمل اهوأتثري  االلتزام عدم خماطر حتديد مراعاة وجيب ،الرقابة ظروف
 تشمل أن وجيب ،االلتزام عدم ملخاطر فعالة استجابة وضع إىل الرقابة إسرتاتيجية دفهت :الرقابة وخطة اسرتاتيجية -ح

 الرقابة ةوخط إسرتاتيجية توثيق وجيب ،للرقابة خطة وضع خالل من حمددة وملخاطر املعّدة الرقابية االستجاابت يف النظر
 .ومتكررة متواصلة عملية وإمنا الرقابة من مستقلة مرحلة التخطيط ليس ،كتابةً 
 املطلوبة، األدلة األرجح على زادت اخلطر زاد كّلما الرقابة خماطر على املطلوبة األدلة كمية تعتمد: الرقابة أدلة 2.2
 األدلة كفاية بني عالقة توجد لذلك ووفقا، اهمن مطلوب وه ما قلّ  اجودهت زادت ما كل األدلة تلك نوعية وعلى

 األدلة على االعتماد إمكانية وتتأثر ،اجودهت تدين عن يعوض ال األدلة من مزيد على احلصول جمرد أن غري ،اهومناسبت
 مالئمة يف ينظر أن املدقق وعلى ،اهعلي احلصول اخالهل مت اليت احملددة الظروف على وتعتمد اهوطبيعت اهمبصدر 

 أدلة مجيع سرية حيرتم أن عليه وجيب سواء، حد على اهعلي االعتماد وإمكانية للرقابة كأدلة ستستخدم اليت املعلومات
 .اهعلي حيصل اليت واملعلومات الرقابة

 نوعيا يكن قد املوضوع أن ومبا ،الرقابة ونطاق وضوعمو  املعايري اهفتحدد اهومصادر  الالزمة الرقابة أدلة طبيعة أما
 رقابة فإن كذاهو  ،الرقابة لنطاق وفقا النوعني من مزيج أو النوعية أو الكّمية الرقابة أدلة على يركز املدقق فإن كّميا، أو

 .والنوعية الكّمية الطبيعة ذات األدلة مجع إجراءات من متنوعة جمموعة تشمل االلتزام
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مناسبة و  كفاية متطلبات الستيفاء خمتلفة مصادر من األدلة بني واملقارنة اجلمع إىل االلتزام مدقق حيتاج ما وغالبا
 .األدلة
 للوصول الرقابة أدلة مبراجعة املدقق يقوم الرقابة عملية إكمال بعد :االستنتاجات إىل والوصول الرقابة أدلة تقييم  3.2

 الرقابة خماطر خلفض اهعلي احلصول مت اليت األدلة ومناَسبة كفاية مدى يقيم أن املدقق وعلى ،رأي إصدار أو استنتاج إىل
 الرأي أو االستنتاج أو الرقابة تقرير تدعم اليت األدلة يف النظر على ذهه التقييم عملية وتنطوي ،مقبول متدنّ  مستوى إىل

 وبعد؛ النسبية يةمهاأل ذات االعتبارات تشمل اأهن كما ،اهمع تتعارض اأهن يبدو اليت وتلك االلتزام عدم أو االلتزام حول
 االستنتاجات أفضل يف ينظر أن املدقق على ابلرقابة، اخلاص التأكيد مستوى ضوء يف اهومناسبت األدلة كفاية مدى تقييم

 .األدلة ضوء يف
 آخر، مصدر من اهعلي احلصول مت اليت تلك مع ما مصدر من اهعلي احلصول مت اليت الرقابة أدلة تعارضت وإذا

 حيدد أن املدقق على جيب كأدلة، ستستخدم اليت املعلومات على االعتماد إمكانية حول شكوك ناكه كانت أو
 على وجدت إن ذلك آاثر يف ينظر وأن ،املسألة حل اشأهن من اليت الرقابة إجراءات إىل اإلضافات أو التعديالت

 .الرقابة من األخرى اجلوانب
 كاف بقدر فحصه مت قد املوضوع كان إذا ما لتحديد الرقابة واثئق مبراجعة املدقق يقوم الرقابة إكمال وبعد

  .مناسبة وبصورة
 مبدأ ويقتضي ،التقرير إصدار قبل املعنية الرقابة أدلة مجيع املدقق يراعي أن االكتمال مبدأ يقتضي :التقارير إعداد 4.2

 حنو على االستنتاجات أو النتائج وعرض التقارير مجيع صحة لضمان نينيهامل والتقدير الشك املدقق يطّبق أن املوضوعية
 من التحقق على املتناقضة العملية مبدأ وينطوي ،احملدد الوقت يف التقرير إعداد التوقيت دقة مبدأ ويقتضي ،ومتوازن مالئم
 رقابة تقرير يتقيد أن وجيب ،اللزوم حسب املسئولني املوظفني ردود وتضمني للمراقبة اخلاضعة يئةاهل مع احلقائق صحة

 .ومضموان شكال املبادئ ذهه جبميع االلتزام
 يتضمن ذلك ومع ،واحملاسبة املالية للرقابة األعلى ازهاجل تفويض يف أو القانون يف التقارير إعداد صيغ حتدَّد وقد

 للتحسني وعملية بناءة توصيات التقرير يقّدم قد كما،أجريت اليت الرقابة أعمال إىل يستند استنتاجا عادة الرقابة تقرير
 .املدقق بتقرير عام بوجه التقرير إىل يشار التصديق مةهم ويف ؛مناسبا ذلك كان حيثما

 أو قصرية بصيغ املعروضة االستنتاجات من املختلفة والصيغ املوجزة املوحَّدة اآلراء بني التقارير إعداد يرتاوح وقد
 .مطّولة

 كما ،املالية البياانت حول رأي غالبا يصحبه االلتزام حول للرأي واضح كتايب بيان صيغة االستنتاج يتخذ وقد
  .حمددة رقابية أسئلة عن تفصيال أكثر كإجابة  عنه يعرب قد

 الزمنية الفرتة ذلك يف مبا الرقابة نطاق ؛إليه َسلر امل ؛العنوان: التالية العناصر االلتزام رقابة تقارير تتضمن أن وجيب
 للعمل ملخص ؛العمل أداء عند املطبقة الرقابة معايري حتديد ؛احملددة املعايري ؛وصفه أو الرقابة موضوع حتديد ؛املغطاة
 ؛التقرير اتريخ ؛)احلال حسب(التوصيات ؛)احلال حسب(للرقابة اخلاضعة يئةاهل ردود ؛الرأي / االستنتاج ؛النتائج ؛املؤدَّى
 .املتابعة ؛التوقيع
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 املتابعة 5.2
 للرقابة اخلاضعة يئةهلل مفيدة عكسية تغذية وتقّدم التصحيحي لإلجراء الفعال التنفيذ املتابعة عملية لهت سّ  
 أعّدت اليت االلتزام عدم حاالت متابعة إىل احلاجة وختتلف ،للرقابة املستقبلي للتخطيط واملدقق الرقابة تقرير ومستخدمي

 .الرقابة ماتهمب اخلاصة والظروف حتديده مت الذي االلتزام وعدم الرقابة موضوع طبيعة ابختالف السابق يف التقارير اهعن
 ت شكّ ل قد ابنتظام، جترى اليت الرقابة ماتهم ويف ،قانوان ةم لز م قضائية قرارات أو تقارير إصدار املتابعة تشمل قد

 .الالحقة للسنة املخاطر تقييم من جزءا املتابعة إجراءات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الفصل األول خالصة
 اختالف يالحظ التعريفات هذه يف املتمعن أن إىل توصلناو  التدقيق احلكومي مفهوم عن الفصل هذا يف حتدثنا

ابلتدقيق  أساسا يتعلق ال التعدد أو االختالف هذا أن غري للتدقيق احلكومي موحد مفهوم أو تعريف وضع حول الباحثني
 التدقيق احلكومي. إىل خالله من ينظر الذي ابألفق أو الباحث منه ينطلق الذي ابملوقع إما يتعلق لكنه ذاته احلكومي

 وتوصلنا حديثة وأهداف تقليدية أهداف إىل قسمت واليت التدقيق احلكومي أهداف الفصل هذا يف تناولنا كما
 املواضيع خمتلف حول احملايد الفين الرأي إبداء هو للتدقيق احلكومي الرئيسي اهلدف أن األهداف هذه عرض خالل من

 إىل قسمت واليتالتدقيق احلكومي  أنواع الفصل هذا يف استعرضنا ،كمااملتعلقة بقياس أداء الوحدات احلكومية لقضااياو 
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 مبادئ نوع لكل أن هذا معىن وليس منها، ينظر اليت الزاوية أو للمعيار وفقا بعضها عن ختتلف تقسيمات )تبويبات( عدة
 التدقيق احلكومي عملية حتكم اليت العلمية العامة املبادئ ولكن اآلخر، النوع حتكم اليت العلمية املبادئ عن ختتلف علمية

، وقد كان للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة واليت  األنواع هذه من نوع كل يف واحدة جمموعها يف
اليت سعت وال تزال لتحقيقها  اإلسرتاتيجيةدور ابرز يف تطوير التدقيق احلكومي من خالل أهدافها  1953أتسست سنة 

وهذا بتوفري جمموعة من املعايري اليت حتكم عملية عليا للرقابة املالية واحملاسبة ابإلضافة إىل الرفع من مستوى األجهزة ال
 واحملاسبة. املالية الرقابة يف القطاع العام واليت تعترب مبثابة لوحة قيادة يف عمل املدققني ابألجهزة العليا للرقابة
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  :متهيد
إن تعريف الدولة احلديثة أصبح مقروان مبصطلح أساسي إال وهو امليزانية العامة للدولة حيث أن حتول دور الدولة من 
الدولة احلارسة اليت تتوىل شؤون األمن والدفاع والعدالة إىل الدولة املتدخلة يف مجيع امليادين ال سيما امليدان االقتصادي 

عن مصادر خمتلفة لتغطية النفقات الناجتة عن تدخلها يف مجيع امليادين وبذلك  واالجتماعي أصبح يتطلب منها البحث
واليت هي عبارة عن وثيقة يتم من خالهلا توقع فقد أصبح دور الدولة معروفا مبصطلح أساسي وهو امليزانية العامة للدولة 

 يف شكل تشريعي؛وترخيص لكل سنة مالية جمموع األعباء واملوارد للهيئات احلكومية واليت تتخذ 
يف مجيع امليادين االقتصادية واالجتماعية  يقوم عليها تدخل الدولة اليت األساسية  النفقات العمومية الوسيلة وتعترب

واليت ترتجم سياسة احلكومة ومدى جناعة برانجمها والذي يتجلى من خالل طبيعة النفقات وتقسيمها على  ةوالسياسي
  ،القطاعات املختلفة

وللنفقات العمومية مفاهيم خمتلفة وذلك حسب خصائص ونظام كل بلد وحجم اإلنفاق واختالف األزمنة، فرأى 
، وكانت اإلنفاق وإنه ضياع وفقدان للثروة الوطنية، فنادوا حبصر اإلنفاق يف أضيق احلدود إنتاجيةالكالسيكيون عدم 

 قلها حجما .مقولة جون ابيت ساي أكرب دليل على ذلك إن أفضل النفقات أ
سنحاول يف هذا الفصل التطرق إىل أهم املفاهيم النظرية اخلاصة ابمليزانية العمومية وذلك متهيدا إلبراز مفاهيم النفقات 

 العمومية، ابإلضافة إىل تقسيمات وآاثر النفقات العمومية.
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 املبحث األول: امليزانية العامة
احلكومة لبلوغ أهدافها التنموية، فهي ترمجة وفية لتوجهاهتا حبيث تعكس السياسة االقتصادية تعترب امليزانية أهم أداة بيد 

مجهود املايل للدولة يف تدبري الشأن العام لل عتمادات املرصودة؛إلاألولوايت املقررة من خالل ا واالجتماعية املنتهجة؛
 ،وهو ما سنربزه من خالل هذا املبحث.وتنفيذ السياسات القطاعية

 املطلب األول: مفهوم امليزانية العامة وأمهيتها
 أوال: مفهوم امليزانية العامة

 امليزانية نشأة -1
 نظام انتشر مث م،1688 سنة ثورة إجنلرتا يف قامت عندما عشر السابع القرن إىل احلديث النظام يف امليزانية نشأة يرجع

 كل قانونية عدم وقررت م، 1789 سنة يف الفرنسية الوطنية اجلمعية اجتمعت حيث فرنسا بينها ومن العامل يف امليزانية
 على التشريعية السلطة رقابة فرض إىل يرمي امليزانية نظام إقرار من اهلدف كان وقد التشريعية، السلطة تفرضها ال ضريبة

 املال إنفاق كيفية رقابة ضرورة إىل امتدت مث ضرائب من يفرض ما على النواب موافقة ضرورة الربملان قرر حيث احلكومة
 ونفقاهتا احلكومة إيرادات على النيابية اجملالس موافقة الضروري من وأصبح النهائي شكلها امليزانية أخذت العام،وهكذا

 القرن منذ التقليدية الدمیقراطيات به متيزت ما أبرز من امليزانية على النيابية اجملالس موافقة ظاهرة وأصبحت مقبلة سنة ملدة
 الصدقات من وسلم عليه هللا صلى  هللا رسول عند جيمع ما عن عبارة اإلسالمية الدول يف امليزانية وكانت عشر التاسع
 وأهله، للنيب مخسها إخراج بعد املسلمني على توزع املال بيت يف فتوضع الغنائم أما العامة، املصلحة على ينفقها والزكاة

 .1الصدقات وخزينة اخلراج كتاب يف وقسم نفقاهتا وانتظمت اخلزينة موارد توسعت الراشدين اخللفاء عهد ويف
 تعريف امليزانية: -2

 لقد وردت عدة تعريفات للميزانية العامة نذكر منها:
 الضرورية النفقات تقدير إىل هتدف الربملان طرف من عليها مصادق هامة وثيقة" العامة امليزانية تعترب: التعريف األول

 2"سنة تكون ما عادة مقبلة فرتة عن النفقات هذه لتغطية الالزمة واإليرادات العامة، احلاجات إلشباع
ل قرتة العبارة عن بيان تقديري مل جيوز للحكومة إنفاقه وما ينتظر أن جتبيه من املال خ" امليزانية العامة  التعريف الثاين:

 3 "زمنية معينة
جداول تتضمن أرقام تقديرية للنفقات العمومية واإليرادات العمومية لسنة  " اعرفت كذلك على أهن التعريف الثالث:

 4 "مقبلة 

                                                           
  .69،ص 2010 الرابعة، طبعة اجلامعية، املطبوعات ديوان العامة، املالية زغدود، علي 1
 .383، ص2003اجلزائر، ,عكنون املركزية،بن الساحة,اجلامعية املطبوعات العامة،ديوان املالية اقتصادايت حمرزي، عباس حممد 2
 .272حممد حلمي مراد، مالية الدولة، جامعة عني الشمس، القاهرة، ص  3
 .18ص  ،اجلزائر،2006، 32عمر التونكيت، مسؤولية الفاعلني يف تسيري امليزانية حسب األهداف، جملة املدرسة الوطنية لإلدارة، العدد  4
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 : أبهنا العمومية ابحملاسبة املتعلق 21-90القانون  من 2 املادة حسب العامة امليزانية عرف فقد اجلزائري املشرع أما
 العمومي التجهيز نفقات ومنها واالستثمار، ابلتسيري اخلاصة والنفقات اإليرادات جمموع املدنية للسنة تقدر اليت الوثيقة"

    "1هبا وترخص برأمسال والنفقات
 سنواي وأتشري تقدير بواسطتها يتم تشريعية وثيقة " : أبهنا املالية قوانني املتضمن  17-84القانون  حسب عرفها كما

 السنوي املخطط أهداف وجتسيد العمومية للمصاحل احلسن للسري السماح هبدف للدولة النهائية واإليرادات النفقات
 2"للتنمية

معربا عن  نفقاهتابيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة و  بناءا على ما سبق میكن تعريف امليزانية العامة على أهنا
ذلك يف صورة وحدات نقدية تعكس يف مضموهنا خطة الدولة لسنة مالية مقبلة, وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة 

 التشريعية يف الدولة.
 اثنيا: أمهية امليزانية

 للميزانية العامة أمهيتها من الناحية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية
 : االقتصادية الناحية من -1

 إدارة وتوجيه يف تساعد أداة فهي الدول، هذه جمتمعات يف واالجتماعية االقتصادية احلياة كثرية دول يف امليزانية تعكس
 حجم من كل يف آاثر هلا بل التقليدي، املفهوم يف كانت كما وكميات أرقاما امليزانية تعد مل حيث القومي، االقتصاد

 القطاعات هبذه وتتأثر تؤثر العامة فامليزانية وقطاعاته، فروعه بكافة االقتصادي، النشاط مستوى ويف القومي اإلنتاج
 اليت العامة احلاجات إلشباع » واإليرادات النفقات  «وحمتوايهتا العامة امليزانية الدولة تستخدم ما فغالبا االقتصادية،

 .حتقيقها إىل االقتصاد يهدف
 ...وانتعاش وانكماش تضخم من ظواهرها بكل االقتصادية واألوضاع » امليزانية «للدولة املايل النشاط بني وثيقة فالعالقة

 من مهمة أداة املوازنة أصبحت أن بعد وخاصة االقتصادية، اخلطة عن العامة امليزانية فصل املتعذر من يصبح حبيث
 .3االقتصادية اخلطة أهداف حتقيق أدوات

 : السياسية الناحية من  -2
 للتأثري الربملان يستعملها ضغط وسيلة تعترب حيث السياسية، الناحية من حساسا جماال واعتمادها امليزانية إعداد يشكل

 لبعض حتقيقا معني، سياسي هنج إلتباع احلكومة تضطر حىت رفضها حىت أو تعديلها حيث من سواء احلكومة عمل على
 .واالجتماعية السياسية األهداف

 :االجتماعية الناحية من -3
 حيث ،االجتماعي والرخاء الطبقات بني الفوارق وتقليل االجتماعية العدالة مبفاهيم تتعلق االجتماعية امليزانية أمهية إن 

 ابخلدمات االرتقاء يف اهتمامها مدى ،االجتماعي الرخاء جمال يف احلكومة وتنفذها تضعها اليت األهداف تعكس
                                                           

 ، املتعلق ابحملاسبة العمومية. 1990ت أو  15املؤرخ يف  21-90، القانون رقم 03املادة  1
 ، املتعلق بقوانني املالية. 1984جويلية  07املؤرخ يف  17-84، من القانون رقم 06املادة  2

3 H.Laufenburger: Budjet et Trèsor, p 233-256. 
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 وغريها ...الكهرابء وإيصال املاء شبكات ومد الصحية اخلدمات وتطور مراحله خمتلف يف اجملاين التعليم وتقدمي؛ التعليمية
 .اخلدمات من

 لتقليل تسعى احلكومة كانت إذا فيما الضريبية السياسة تكشف حيث القومي، الدخل توزيع إعادة جمال يف كذلك
 .االجتماعية العدالة وحتقيق التصاعدية الضرائب خالل منوذلك  األفراد دخول بني الفوارق

 من الناحية القانونية:  -4
متر امليزانية ابألدوار اليت میر هبا كل قانون، لذا فإهنا تعترب قانوان من حيث الشكل ، وإن كانت تعد حسب الرأي 

اخلاصة بتنظيم الراجح عمال إداراي من حيث املوضوع، يقصد به تنظيم إيرادات ونفقات الدولة يف حدود القوانني القائمة 
العامة وسن الضرائب،وإذا اقتضى األمر تغيريا يف هذه القوانني املوجودة تعد هلا السلطة التشريعية أو تسن قوانني  قاملراف

 أخرى حتل حملها.
  املطلب الثاين: القواعد الفنية لتحضري امليزانية العمومية

 حتكم اليتالقواعد الفنية  من عددا اعتبارها يف تضع أن امليزانية، حتضري بصدد وهي التنفيذية، السلطة على يتعني
 :يلي ما يف القواعد الفنية هذه وتتمثل.العامة املالية علم يف البديهيات من صارت واليت امليزانية

 املوازنة وحدة مبدأ:أوال
 وتتمكن املايل مركزها معرفة يسهل حىت واحدة وثيقة يف إيراداهتا ومجيع الدولة نفقات مجيع تدرج أن به ويقصد

 كما امليزانية يف الواردة واالعتمادات احملددة لألهداف ومطابقتها املالية الدولة تصرفات مراقبة من املختلفة الرقابة أجهزة
 عدم أي اإليرادات ختصيص عدم هي أخرى قاعدة امليزانية وحدة مبدأ على ويرتتب التشريعية السلطة عليها وافقت

 .معينة نفقة ملواجهة معني إيراد ختصيص
 :بينها من امليزانية وحدة مبدأ على واردة استثناءات وهناك
امليزانية املنفصلة عن ميزانية الدولة واليت تشمل نفقات وإيرادات بعض يقصد ابمليزانيات امللحقة  : امللحقة امليزانيات 1-

 . املصاحل العامة اليت ال تعد من الناحية القانونية منفصلة عن الدولة
، غري أنه قد يرى العتبارات خاصة فاألصل أن تشتمل امليزانية العامة للدولة على إيرادات ونفقات كافة املصاحل العامة

فصل إيرادات ونفقات إحدى املصاحل العامة عن إيرادات ونفقات الدولة حبيث يصدر بربط ميزانيتها قانون خاص أو 
 .يشتمل قانون ربط امليزانية على قسم خاص هبا

وقد تنشر امليزانيات امللحقة مع امليزانية العامة للدولة يف وثيقة واحدة ، أو يف واثئق منفصلة عن الوثيقة اخلاصة مبيزانية 
 الدولة.

املتعلق بقوانني املالية اللجوء للميزانيات امللحقة لكن بنفس  17-84من القانون  44املادة  تويف اجلزائر أجاز 
 مليزانية .القواعد املقررة إلقرار ا
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يقصد ابمليزانية غري العادية تلك امليزانيات اليت توضع ألغراض وقتية أو  ) : االستثنائية ( العادية غري امليزانيات 2 -
استثنائية ومتول مبوارد استثنائية حبيث لو أدرجت هذه اإليرادات والنفقات يف امليزانية العادية للدولة ألدت إىل عدم صحة 

 تعقد بني ميزانيات السنوات املختلفة.املقارانت اليت 
وبناءا على ذلك وجد الرأي القائل أبن احلرص على بيان حقيقة املركز املايل للدولة يستلزم أن ختصص ميزانية 

 منفصلة للنفقات غري العادية وهي نفس احلجة اليت يقوم عليها مبدأ وحدة امليزانية .
ني النفقات العادية وغري العادية؛ مع أنه ليس من السهل وم على أساس التفرقة بويؤخذ على امليزانيات غري العادية أهنا تق

وضع فاصل دقيق بني ما يعد من النفقات العادية وما يعد من النفقات غري العادية ، هذا ألن امليزانيات العادية قد 
العادية إىل امليزانية غري االعتيادية تستخدم لسرت احلالة املالية للدولة عن أعني ممثلي الشعب بنقل جانب من النفقات 

 ابعتبارها من النفقات غري العادية.
 اإلداري ابالستقالل املتمتعة املعنوية لألشخاص مستقلة ميزانيات تضع الدول من الكثري أن : املستقلة امليزانية 3-
 ابستقالل يتوج مل ذاإ منه فائدة ال األشخاص لتلك اإلداري االستقالل أن إال إقليمية أم إدارية أم جتارية كانت سواء
 بنفقاهتا املتعلقة التقديرات على املصادقة نأو  املالية وزير قبل من إشراف دون نفقاهتا وحتديد ميزانياهتا إبعداد مايل

 العجز تتحمل اهليئات وهذه اهليئات هلذه املنظم القانون يف احملددة األجهزة قبل من بل الربملان قبل من يتم ال ومداخيلها
  .1الدولة ميزانية على لكذ يؤثر أن دون امليزانية يف

 بني والتنسيق املالية قانون يف املسجلة النفقات وصرف يراداتاإل مجع يف اخلزينة وظيفة تتمثل : اخلزينة حساابت 4-
 إيرادات اعتبارها میكن ال نقدية مبالغ على تتحصل قد اخلزينة أن لكذ سهال أمرا ليس التنسيق أن غري، العمليتني هاتني
 إرجاعها يتم أن على سيارات شراء أو سكنات جنازإل أمواال املوظفني كإقراض الحقا إليها تعود نفقات بصرف وتقوم
 وال إيرادات اعتبارها میكن ال العمليات وهذه أعلى بسعر ببيعها لتقوم سلعة بشراء الدولة تقوم أن أو دفعات، على

ابلنسبة للتأمينات اليت يدفعها املقاولون واملوردون للدولة عند تعاقدهم معها كضمان إذا وقع ما ، كذلك الشأن نفقات
يشغل ذمتهم ابملسؤولية حبيث إذا مل يقع منهم ما حيرك مسؤوليتهم وجب على الدولة رد التأمينات إليهم، فدفع هذه 

    من النفقة.إيرادا، كما أن ردها ألصحاهبا ال يعد نوعا  التأمينات ال يعترب
 العامة املوازنة توازن مبدأ : اثنيا

 إدارة أحسن أن واعتربت مطلق، بشكل العامة واإليرادات النفقات بني السنوي التوازن التقليدية النظرية أقرت
 تغطيته على يرتتب قد وما املوازنة يف العجز خماطر تفادي يف والرغبة جهة، من املوازنة، جانيب بني التوازن تطلبت اليةم

 .أخرى جهة من به التصرف الدولة تستطيع ال فائض أو تضخمي، أثر من
 لكذو  االجتماعيةو  االقتصادية للتنمية السنوات املتعدد أو السنوي ابملخطط مرتبطا سابقا التوازن مبدأ نففي اجلزائر كا

 .الدولة انتهجته الذي االشرتاكي االقتصادي للتوجه نظرا

                                                           
 .74، ص 2014الثانية، الطبعة اخللدونية، دار العمومية، املالية حيىي، دنيدين 1
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 هذه يف املسطرة العامة التوازانت إطار يف وختصيصها ومبلغها للدولة املالية واألعباء املوارد طبيعة حيدد ذنإ املالية فقانون
 اقتصاد مبدأ االعتبار بعني أيخذ الدولة ميزانية توازن أصبح 1988 سنة يف االقتصادي املنعرج مع أنه إال املخططات،

 اجلزائر، يف املاليةو  االقتصادية للسياسة اهلامة العناصر من عنصرا املبدأ هذا ويعترب املال، رأس نفقات ومبدأ السوق
 .التوازن هذا تضمن اليت والوسائل الطرق كرذ  على فقط تقتصر الدولة فميزانيات

 ( النهائية نفقاتلاو  )  االقرتاض خارج ( النهائية املوارد رصيد بني املوجودة العالقة على يدل احملض امليزانية توازن لكن
 .للدولة العامة للميزانية) التجهيز ونفقات التسيري نفقات

 املوازنة صصيخت مبدأ :اثلثا
معينة, ألن  نفقاتيقضي هذا املبدأ أن تكون املوارد والنفقات شائعة فال جيوز ختصيص إيرادات معينه ملقابلة 

  للنفقةاملخصص  اإليرادإذا كان حجم  اإلسراففضال عن أنه قد يؤدي إىل  ؛التخصيص قد يفقد املوازنة العامة مرونتها
 الالزمة ألداء اخلدمة. النفقاتيقل عن  للنفقاتاملخصص  اإليرادكبريا، أو قد خيل أبداء اخلدمة إذا كان حجم 

 خيصص ملصروفات وزارة الرتبية والتعليم. مثال على ختصيص إيراد معني ملواجهة مصروف معني: إيراد رسوم مجركية 
 ا املبدأ :واالستثناء من هذ

 ؛ختصيص أموال الزكاة ملنطقة معينة للصرف منها على أعمال اخلري يف نفس املنطقة -أ   
 ؛ها على حتسني أوضاع تلك املطاراتغادرة من املطارات للصرف مناملحتصيل رسوم  -ب  
 حتصيل رسوم على الطرق للصرف منها على حتسني أوضاع الطرق. -ت   
 التخصص قاعدة وفق امليزانية عتماداتا يستعمل أن للوزير میكن املالية، قانون مشروع على يوافق عندمايف اجلزائر و  

 تضمن اليت القطاعات أو الفصول على احلاالت حسب وتوزع االعتمادات ختصص " أن على تنص واليت ابلفصول
  " استعماهلا غرض أو طبيعتها حسب النفقات

 املوازنة سنوية مبدأ :رابعا
 أسس املبدأ وهلذا عام، كل دورية بصفة الدولة وإيرادات نفقات إجازة أو توقع حيدث أن امليزانية بسنوية يقصد

 وسوراي فرنسا، اجلزائر، يف احلال هو كما ألخرى دولة من ختتلف فهي امليالدية، السنة بداية مع ابلضرورة تنطبق ال معينة
 يف أو وأملانيا جنلرتاإ يف احلال هو كما أبريل 01 من تبدأ الدول بعض ففي ديسمرب، 31 إىل جانفي 01 من تبدأ

 والسبب يف اختيار الفرتة الزمنية بسنة يرجع إىل : ؛1األمريكية املتحدة الوالايت يف كما جويلية
 ؛إمكانية تغطية مجيع العوامل املومسية اليت تؤثر على اإلنفاق العام وعلى املوارد العامة  -أ

 ؛أن إعداد امليزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا ال يقل عن السنة  -ب
الفرتة وضعف  أنه يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات واملوارد إذا زادت مدة امليزانية عن سنة وذلك لبعد -ت 

 الرقابة.
 ويستثىن من هذا املبدأ: 

                                                           
 .171، ص 2014الثانية، الطبعة ولتوزيع، ا للنشر صفاء دار إسالمي، منظور من العامة املالية ،وآخرون مسحان حممد حسني 1
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ل إىل هذا األسلوب يف ظروف معينة ال متكنها من تقدير أرقام ميزانياهتا كحاالت وتلجأ الدو امليزانية االثناعشرية:   -أ
 احلروب فتلجأ إىل إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة املنتهية .

ل يف بعض األحيان قد حيدث خطأ يف تقدير أرقام بنود امليزانية أو عدم إقرار نقطة معينة ابلكام االعتماد اإلضايف: -ب
عتمادات األصلية اللعدم ظهور احلاجة إليها عند إعداد امليزانية ، ولذلك تلجأ الدولة إىل إقرار اعتمادات إضافية تلحق اب

 أو لتمويل نفقة مل تدرج هلا اعتمادات يف امليزانية . ،اخلاصة هبا
ويرجع هذا االستثناء لظهور  ،ملوازنةبدأ اجتاه جديد يف بعض الدول يعرب استثناءا من مبدأ سنوية اميزانية الربامج:  -ت

 فكرة وضع الربامج واخلطط االقتصادية لعدة سنوات .
وقد يتم اعتماد هذه الربامج من الناحية املالية يف صورة موافقة على مبدأ االرتباط بنفقات الربانمج على أن يقيد يف كل 

 الربانمج خالل هذه السنة.ميزانية سنوية املبلغ الالزم لتغطية نفقة اجلزء املنفذ من 
وقد يتم اعتماد الربانمج بتجزئة االرتباط على عدة سنوات، واملوافقة يف كل سنة على االرتباطات املتعلقة ابجلزء املطلوب 

 تنفيذه خالل العام.
 قاعدة الوضوحخامسا: 

تقضي هذه القاعدة أن تتسم امليزانية العامة ابلوضوح الكايف الذي يساعد على فهم حمتوايت وتفصيالت امليزانية 
ومن أساليب الوضوح تبويب امليزانية وعرضها بوسائل بسيطة ومقبولة  ،حيث ال تدرج اعتمادات جممله بل مفصلة 

 ات البيانية .ابإلضافة إىل إمكانية استخدام األشكال اهلندسية والرسوم
 قاعدة املرونة سادسا:

ويقصد هبا سهولة تنفيذ امليزانية ، وذلك مبراعاة االحتماالت املختلفة اليت قد تواجهها خالل السنة ، والبحث 
 عن بدائل هلذه االحتماالت .

 ومن أساليب حتقيق هذه القاعدة ) املبدأ ( :  
 ؛الواحدولة من بند آلخر يف الباب السماح ابلنقل بسه  -أ

 إمكانية النقل من جمموعة اعتمادات داخل ابب واحد يف جهة إىل اعتمادات نفس الباب يف جهة أخرى .  -ب
 مراحل إعداد امليزانية  املطلب الثالث:

 العامة امليزانية إعدادأوال: 
 : كاآليت وهي راحلمب امليزانية إعداد متر مرحلة

 العمومية امليزانية وإعداد حتضري إجراءات .1
 التقنية اإلجراءاتو  امليزانية بتحضري املختصة السلطة إىل نتطرق أن العمومية امليزانية وإعداد حتضري إجراءات دراسة تستلزم
 .امليزانية يف الورادة اإليراداتو  النفقات لتقدير املتبعة األساليب أخري وامليزانية، حتضري بصدد املتبعة

 
 :العمومية امليزانية بتحضري املختصة السلطة  -أ
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 األول،تعبري االعتبار اعتبارات عدة إىل لكذ ويرجع املرحلة، هذه يف األساسي الدور التنفيذية السلطة تلعب
 إدارة تتوىل التنفيذية السلطة إن الثاين، االعتبارو  املختلفة االتاجمل يف احلكومية اخلططو  الربانمج عن العمومية امليزانية

 السلطة هذه أن الثالث العتباراو  النفقات من اإلدارة هذه متطلبات تعلم اليت وحدها فهي مث ومن العام، القطاع وحدات
 عليها تشرف اليت املختلفة اإلحصائية األجهزة بفضل لكذو  الوطين، لالقتصاد املالية ابلقدرة معرفة السلطات أكثر تعد

 وضع يف تعترب التنفيذية السلطةأن  الرابع، االعتبار أخرياو  الصدد هذا يف الضرورية التقديراتو  البياانت هلا توفر اليتو 
 احمللية لالعتبارات خضوعها لعدم االجتماعية األولوايتو  العامة احلاجات بتحديد يتعلق فيما ةيالتشريع السلطة من أفضل

 .للشعب املمثلة اجملالس عضاءأ على تؤثر اليت قلميةإلاو 
 ختص اتلية مرحلة يف التشريعية السلطة مهام ترتكز بينما العمومية امليزانية حتضري مهام تتوىل التنفيذية فالسلطة

 .العمومية امليزانية اعتماد
 فقامر  من مرفق كل حيتاجها اليت اإلنفاق أوجه تقدير على ةيالتشريع السلطة من أقدر هي التنفيذيةفالسلطة 

 مصادر من مصدر كل من حتصل اليت واملبالغ املختلفة اإليرادات أوجه تقدير بشأن أيضا كذلكو  املختلفة، بفروعه الدولة
 .العمومية امليزانية تنفيذ يف عليها يعول اليت هي التنفيذية السلطة أن كما العامة، اإليرادات

 ويكون الدولة، هبا متر اليت االقتصادية للظروف مالئم حنو على امليزانية وحتضري إبعداد تكليفها يتم فإنه مث من و
 مقلبة، فرتة خالل للدولة املايل النشاط عن تعرب امليزانية فإن اخري أو  وعناية، دقة بكل املهمة هبذه ستقوم أهنا املؤكد من

 .املختلفة امليزانية وتقسيمات وبنود أجزاء بني التوافقو  االنسجام يطبع أن جيب فإنه ولذا
 املمكنة السبل بكافة غالبا حياولون الربملان فأعضاء التشريعية، للسلطة األمر ترك لو لكذ يتحقق أن میكن وال

 مع اإليرادات توازن وال جهة، من التقنية فيها تراعى ال منتخبيهم يترض ميزانية إعداد طريق عن انخبيهم رضى كسب
 وبرامج خلطط يالفعل الواقع عن تعرب وال متناسقة غري ميزانية إخراج إىل األخري يف يؤدي مما أخرى، جهة من النفقات
 بعض مبراعاة التنفيذية السلطة ةيالتشريع السلطة تطالب أن املتوقع من فإنه لكذ من ابلرغم املستقبلية، احلكومة

 التصويت اهل سبق اليت للدولة العامة االقتصادية اخلطة ابحرتام تلزمها كأن امليزانية، ريوحتضى إعداد عملية يف االعتبارات
 التحضريو  اإلعداد تفاصيل يف الدخول دون العامة التوجيهات حد عند دورها يتوقف الصدد هذا يف وهي ابملوافقة، عليها

 .1للميزانية
 العمومية امليزانية حتضري بصدد املتبعة الفنية اإلجراءات  -ب

 إبرسال ملصاحلاو  الوزارات كافة مبطالبة يقوم التنفيذية للسلطة ممثال ابعتباره املالية وزير أن على العمل جرى
 مليزانية مشروع إلعداد الالزم الوقت له يتسىن لكي حيدده موعد يف املقبلة املالية السنة عن ونفقاهتا إليرادهتا تقديراهتم

 .املناسب الوقت يف الدولة
 أو هيئة أو مصلحة كل تتوىل حيث الصغرية، احلكومية الوحدات من عادة تبدأ املرحلة هذه فإن أخر ومبعىن

 املالية السنة خاللاإليرادات  من عليه احلصول تتوقع وما النفقات، من إليه حتتاج ما بشأن تقديراهتا إعداد عامة مؤسسة

                                                           
 .422حممد عباس حمرزي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 هذه وتقوم هلا، التابعة الوزارة إىل التقديرات هذه إبرسال الدولة يف اهليئات كافة وتقوم ميزانيتها، إعداد املطلوب اجلديدة
 التعديالت إجراء اسلطاهت من ويكون وتنقيحها مبراجعتها األخرية

 املايل البيان مع يرفع حيث الدولة، مليزانية متكامل واحد مشروع يف إبدراجها تقوم مث مالئمة، تراها اليت اجلوهرية
 .اعتمادهو  لفحصه التشريعية السلطة إىل

 األخرية هذه وتقوم املالية، ةوزار  إىل للدولة التابعة واهليئات املختلفة الوزارات تقديرات كافة تصل أن وبعد
 إدارة وتتوىل هلا، التابعة املصاحل حتصلها اليت الدولة إيرادات وبتقدير) املالية وزارة نفقات (أي نفقاهتا تقديرات إبضافة
 ويكون األمر اقتضى ذاإ املختلفة تابلوزارا تتصل أن بعد وتنسيقها إليها املشار التقديرات كافة مجع ابلوزارة امليزانية
 امليزانية، مشروع الوزارة يف املالية اللجنة وتعد تفسريية، ذكرةمب مرفقا   ابلوزارة املالية اللجنة إىل يرسل الذي امليزانية مشروع

 .الدستور يف عليه املنصوص املوعد يف التشريعية السلطة على لكذ بعد عرضه يتوىل الذي الوزراء جملس على عرضه ويتم
 :واإليرادات النفقات تقدير تقنيات  -ت

 : طرق بعدة امليزانية يف واإليرادات النفقات تقدير میكن
 ما إليها مضاف السابقة نفقاته حجم أساس على املستقبلية نفقاته بتحديد مرفق كل يقوم : النفقات تقدير -1-ت

 ما أو النفقات تقدير ويتم املقبلة، املالية السنة خالل اإلنشاءات أو ابالستثمارات خاصة نفقات من املرفق به سيقوم
 :1طرق عدة ابستخدام ابإلعتمادات يعرف

 أرقامها حتديد میكن اليت عتماداتالا تلك يف احملددة عتماداتالا تتمثل : التقديرية عتماداتالوا احملددة عتماداتالا •
 اليت أي وتكاليفها، خدماهتااستقرت  اليت العامة املرافق ونفقات املوظفني وأجور كمرتبات امليزانية يف دقيق حنو على

 التقديرية عتماداتالا أما هلا املخصصة عتماداتالل جتاوزها عدم يعين مما مستعملة، نفقات تقدير يف خربة هلا تكون
 على نفقاهتا تعرف مل اليت اجلديدة املرافق على عادة تطبق وهي التقريب، وجه على حتديدها يتم اليت النفقات هبا فيقصد

 .التشريعية السلطة إىل الرجوع دون التقديرية عتماداتالا مبلغ تتجاوز أن للحكومة وجيوز التحديد، وجه
  :بطريقتني تنفيذها ويتم طويلة فرتة تنفيذها يتطلب اليت ابملشاريع تتعلق وهي : الربامج اعتمادات •
 يف إدراج يتم أنه العلم مع األوىل السنة ميزانية يف وإدارية تقديرية بصورة النفقات مبلغ تقدير فيها يتم : األوىل الطريقة ✓

 .الربط ابعتماد الطريقة هذه وتسمى النفقات من دفعه فعال ينتظر الذي اجلزء الالحقة، السنوات من سنة كل امليزانية
 التشريعية، السلطة عليه توافق الربامج بقانون يسمى امليزانية عن مستقل خاص قانون إعداد فيها يتم : الثانية الطريقة ✓

 له، الالزمة عتماداتالا على ويوافق سنوات، عدة على تنفيذه يتم أن على مايل برانمج وضع يتم القانون هذا ومبوجب
 .الربامج ابعتماد الطريقة هذه وتسمى

 ابلظروف يتعلق فيماع ابلتوق أساسا يرتبط أنه إال تقنية صعوابت العامة اإليرادات تقدير يثري : اإليرادات تقدير -2-ت
 املالية السنة يف املختلفة اإليرادات مصادر حتديد أجل من الوطين االقتصاد على تطرأ قد اليت االقتصادية، واملتغريات

  :وهي طرق عدة ابستخدام تقديرها ويتم املقبلة،
                                                           

 .307حممد حلمي مراد، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 أي امليزانية بتحضري للقائمني يرتك ال آيل أساس على املقبلة اإليرادات تقدير يف الطريقة هذه تعتمد : اآليل التقدير •
 على اإليرادات تقدير يتمذ إ األخرية قبل السنة قاعدة على وتستند عليه، احلصول املتوقع اإليراد بتقدير تقديرية سلطة
 . نفذت موازنة آخر على مئوية نسبة إضافة الطريقة هلذه وفقا نفذت، ميزانية آخر بنتائج االسرتشاد أساس

 السابقة، سنوات اخلمس خالل العامة اإليرادات يف حدثت اليت الزايدات متوسط أساس على : الزایدات إضافة طريقة •
 تسري ال االقتصادية احلياة أن الطريقة هذه على يعاب أنه إال حتفظية، بصورة والنفقات اإليرادات حجم بتحديد وتتميز

 الطريقة هذه استخدام الصعب من وابلتايل أخرى، إىل فرتة من واالنتعاش دالكسا بني تتأرجح ما فغالبا اثبت، اجتاه يف
 .اإليرادات حجم حتديد يف

 العامة، اإليرادات مصادر من مصدر كل ابجتاهات التنبؤ أو التوقع على أساسا الطريقة هذه تستند : املباشر التقدير •
 القطاع يف مؤسسة كل  من املختصة السلطة تطلب املباشرة الدراسة هذه على بناء املتوقعة حصيلته وتقدير احد على
 عليه احلصول تتوقع ما تقدير حكومية هيئة أو وزارة لكل يكون أن على املقبلة، املالية للسنة امبيعاهت حجم توقعت أن العام
 املباشر التقدير طريقة كانت وإذا اجلديدة، امليزانية ملوضوع املالية السنة نفس عن ضرائب أو رسوم شكل يف إيرادات من

 من جدا قريبة تقديرات إىل تصل لكي أمور بعدة االسرتشاد عليها جيب املختصة فإن اإليرادات لتقدير الطرق أفضل متثل
 يف املنتظرة واملتغريات املتوقع االقتصادي النشاط ومستوى حتصيلها، السابق الفعلية اإليرادات مبلغ يف تتمثل الواقع،
 .الواقع من أقرب يكون حىت التقدير يف  املغاالة عدم مراعاة مع الضرييب التشريع

 طبقا هلذا املنهج، جيري التنبؤ إبيرادات كل ضريبة بضرب (Effective rate approach): الفعلي املعدل منهج •
 عن احملصلة بقسمة الضريبة للضريبة الفعلي املعدل حساب ويتم ،املقابل الفعلي الضريبة معدل يف املتوقع الضريبة وعاء
 املعدل حساب هبا يتم اليت عن الطريقة اإلفصاح يلزم الشفافية مببدأ وعمال ،للضريبة املقدر الوعاء على متاحة فرتة آخر

   .1جتري تعديالت وأية بوعاء الضريبة، التنبؤ عليها يقوم اليت االقتصادية واالفرتاضات للضريبة، الفعلي
 احملصلة اإليرادات يف النمو بني مستقرة جتريبية عالقة املنهج يقيم هذا (Elasticity approach): املرونة منهج •

 حتسب املنهج وطبقا هلذا  "املرونة" اسم حتديدا عليها يطلق عالقة وهي املقابل، الضرييب الوعاء ومنو ضريبة كل عن
 هيكل يف للتغيريات املقدر وإضافة األثر املرونة، يف الضريبة لوعاء املتوقعة الزايدة بضرب اإليرادات يف املتوقعة الزايدة

 .الضرييب واالمتثال الضريبة إدارة ويف الضريبة،
 العام للتوازن كلية مناذج املتقدمة الدول بعض تستخدم (Model-based approach):منوذج على القائم املنهج •

 .واالقتصاد الضرييب النظام بني املتبادل االعتماد عالقة احلسبان يف أتخذ اليت اإليرادات توقعات إلصدار
 الفعلية لقانون األحكام تصف مصغرة حماكاة مناذج لبناء الضريبية اإلقرارات من عينة األخرى البلدان بعض ستخدمتو  

 مستوى النهاية إىل يف هبا تصل أن قبل اجلزئي املستوى على توقعات إصدار يف النماذج هذه تستخدم مث الضرائب،
 .الطبيعية املوارد استخراج إبيرادات التنبؤ يف خاصة بصفة مفيدا ذلك يكون أن ومیكن،اجملمالت

                                                           
 .65-64، ص2007دليل شفافية املالية العامة، صندوق النقد الدويل، و.م.أ،  1
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بينما  اجلارية، السياسات أساس على توقعات إلصدار استخدامهما میكن املرونة، منهج أو الفعلي، املعدل ومنهج    
  .اإليرادات على الضريبية التغيريات ألثر تقديرات إلصدار املصغرة احملاكاة مناذج استخدام میكن

 ربط من الصعب (Trend and autocorrelation approach):التلقائي واالرتباط العام االجتاه منهج •
 قيم من الشركات،أو أرابح من أو معينة، ورسوم أتعاب من املستمدة الضريبية غري اإليرادات حالة يف اإليرادات تطورات

 تكون قد هذه احلاالت، مثل ويف .الكلي االقتصاد يف التطورات هذه وراء تكمن اليت األساسية ابملتغريات املمتلكات
 هبا مت اليت الطريقة جيب توضيح الشفافية، ولتحقيق .التنبؤ لعملية الوحيد العملي املنهج هي السابقة العامة االجتاهات

 التوقعات. على اليت تؤثر الصلة ذات احملدَّدة املعلومات جانب إىل األساسية، العامة االجتاهات حتديد
 اثنيا: اعتماد امليزانية

 لقاعدة تطبيقا اعتماده بغرض التشريعية السلطة لدى املالية قانون مشروع إيداع يتم التنفيذية السلطة من إعداده بعد
 : التالية األساسية املراحل حسب لكذو  التنفيذ على االعتماد أسبقية

 املناقشة -1
أن تعرض للمناقشة الربملانية قبل البدء امليزانية تنبؤ وتقدير لإليرادات والنفقات عن سنة مقبلة، فيجب إذن  تعترب

 يوضع الربملان أمام األمر الواقع. يف تنفيذها حىت ال
 ولكن قد حيدث وأن تطول املناقشات الربملانية حبيث تبدأ السنة املالية اجلديدة قبل اعتماد امليزانية، فما هو

السبيل إذن لضمان سري األداة احلكومية مع عدم اإلخالل بقاعدة أسبقية االعتماد على التنفيذ؟ والسبيل يف ذلك هو 
 نظام امليزانيات املؤقتة. إتباع

كما حيدث أحياان أن ال تكفي االعتمادات املقررة لتغطية النفقات املخصصة هلا، فتضطر احلكومة أن تلجأ إىل 
 االعتماد الربملاين على كل نفقة.للحصول على إذنه ابعتمادات إضافية تنفيذا لقاعدة أسبقية الربملان مرة أخرى 

 الشعيب اجمللس رئيس مكتب لدى به املرتبطة الواثئق جبميع مرفقا املالية قانون مشروع إيداع يف اجلزائر يتم
 بقطاع املختصة الربملانية اللجنة إىل إبحالته للمجلس الداخلية األنظمةو  وللقوانني للقانون، طبقا األخري هذا يقومو الوطين،

 .التخطيطو  امليزانيةو  املالية
 ،) املالية وزير( احلكومة ممثل مع القانون شروعم ناقشةمو  بدارسة الوطين الشعيب ابجمللس املالية اللجنة تقوم

 . 1الدستور من 121  :املادة أحكام مراعاة مع اقرتاحاهتا،و  مالحظاهتا من متهيدي تقرير بوضع أعماهلا وتنتهي
 النواب جلميع مناسبة تكون عامة، جلسة يف تهملناقش الوطين الشعيب اجمللس على التمهيدي يرر التق عرض يتم

 خمتلف طرف من املفعول الساري املالية قانون بتنفيذ االلتزام ومدى املالية ابلسياسة املتعلقة املشاكلو القضااي  لطرح
 والوزارات. القطاعات

 التعديل -2

                                                           
 .2008 نوفمرب 16 يف املؤرخ اجلزائر، ، 63 العدد الدستور، من 121 املادة الرمسية، اجلريدة1
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 حق من 1958 لعام دستورها يقيد مثال فرنسا ففي ألخر، بلد من امليزانية قانون تعديل يف الربملان سلطة ختتلف
 لكذل النفقات، وزايدة اإليرادات من اإلنقاص شأنه من لكذ ألن احلكومة تقدمه الذي امليزانية مشروع تعديل يف الربملان

 .العامة ابملصلحة يضر قد التعديالت إطالق وأن متجانسا، كال متثل امليزانية أن
 املختصة اللجنة أمام مكتوبة تعديالت ابقرتاح التقدم اللجنة ضاءعأو  واحلكومة للنواب میكن اجلزائر، ويف
 : يلي ما على تنص اليت الدستور من 121 املادة أبحكام التقييد شريطة املعين، الوزير مع ومناقشتها
 من أخر فصل يف مالية مبالغ توفري أو العمومية املوارد ختفيض نتيجته أو همضمون قانون، أي اقرتاح يقبل ال "
 " إنفاقها املقرتح املبالغ األقل على تساوي العمومية النفقات
 .ودستورية سياسية مشاكل إىل يؤدي قد الذي األمر املقدمة، التعديالت على االعرتاض للحكومة میكن و

 التصويت -3
 ملبدأ احرتاما اجلديدةنية املد السنة بداية قبل الدولة يزانيةم على الربملان ويصادق يصوت املناقشة والتعديلبعد 

 .السنوية
-84 القانون خالل من 70 املادة فإن اباب ، اباب   امليزانية على التصويت للربملان ختول اليت األنظمة لبعض خالفاو 

 اليت احمللية اإلدارة  مليزانيات خالفا إمجالية، بصورة يتم العامة امليزانية على التصويت أن إىل تشري املالية بقوانني املتعلق 17
 . مادة ومادة   فصال   وفصال   اباب   اباب   عليها يصوت

 يف نص حينما املالية قانون على املصادقة يف الزمين االختصاص حيث من الربملان قيد قد الدستور أن كما
 :يلي ما على الدستور من 120 املادة من الثامنةو  السابعة الفقرتني
 السابقة، للفقرات طبقا إيداعه، اتريخ من يوما وسبعون مخسة أقصاها مدة من املالية قانون على الربملان يصادق"

 "أبمر احلكومة مشروع اجلمهورية رئيس يصدر سابقا، احملدد األجل يف عليه املصادقة عدم حالة يف
 العامة امليزانيةاثلثا: تنفيذ 

 ابمليزانية املتعلق القانون إبصدار اجلمهورية رئيس يقوم التشريعية السلطة طرف من الدولة ميزانية على املصادقة بعد 
 جمال من االنتقال أي امليدان، يف بتنفيذها املختصة اإلدارية اهليئاتو  اجلهات قيام أجل من الرمسية، اجلريدة يف ونشره

 أو ،وجبايتها اإليرادات حتصيل :حيث من سواء حاضر، وقت يف امللموس الواقع جمال إىل املقبلة للسنة التوقعو  التقدير
  .1املعتمدة النفقات صرف

 
 اإليرادات حتصيل •

، وقد تنقص احلصيلة الفعلية ممتلكات الدولة واستغالالهتا رقما تقريبيا للحصيلة املنتظرة تإيرادايعترب رقم حصيلة 
أو تزيد عليه، حبسب درجة العناية إبدارة هذه املمتلكات واالستغالالت وحبسب الظروف االقتصادية، عن هذا الرقم 

 واالستغالالت. وتتوىل حتصيل هذه اإليرادات املصاحل املشرفة على هذه املمتلكات

                                                           
 .446حممد عباس حمرزي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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والتعليم الرسوم وتتوىل الوزارات املختلفة حتصيل الرسوم املقررة كل يف حدود اختصاصها، فتتوىل وزارة الرتبية 
الدراسية،وحتصل وزارة العدل الرسوم القضائية وهكذا، وتتوقف احلصيلة الفعلية هلذه الرسوم على درجة إقبال األفراد على 

 اخلدمات اليت حتصل عنها الدولة الرسوم.
 لدولة..أما عن حتصيل الضرائب فتتواله مصاحل خمتلفة تتبع وزارة املالية وهي الضرائب واجلمارك وأمالك ا

 :يلي فيما أساسا تتمثل الرئيسية القواعدو  املبادئ من جمموعة إىل اإليرادات حتصيل خيضع و
 حتصلها اليت اإليرادات كل ختتلط أن ومعناها اإليرادات ختصيص عدم :هي أساسية مالية قاعدة اإليرادات حتصيل حيكم •

 على يرد أن میكن أنه على ،متييز دون العامة النفقات كافة متول حبيث واحدة جمموعة يف الدولة حلساب العامة اخلزانة
 ؛معينة فئات أو ألغراض الضرائب أو العامة القروض بعض موارد بتخصيص متعلقة االستثناءات بعض القاعدة هذه

 ختصيص صراحة املالية قانون ينص أن میكن أنه غري متييز، بال للدولة العامة امليزانية نفقات لتغطية الدولة موارد تستعمل •
 :التالية األشكال احلاالت حسب العمليات هذه وتكتسي النفقات، بعض لتغطية املوارد

 ؛ امللحقة امليزانيات ✓
  ؛للخزينة اخلاصة احلساابت ✓
 استعادة أو للمسامهات املخصصة األموال على تسرى اليت العامة امليزانية ضمن اخلاصة احلسابية اإلجراءات أو ✓

 .االعتمادات
 التقاعس يف تقديرية سلطة أية أو حبرية تتمتع ال اختالفها،حيث على اإليرادات بتحصيل املختصة اإلدارية اجلهات تلتزم
 .املعتمدة العامة النفقات لصرف لك،خالفاذ عن

 املراسيمو  األوامرو  القوانني مبوجب هبا املرخص غري املباشرة غري أو املباشرة الضرائب حتصيل ابات منعا مینعكما أنه 
 السجالت يعدون قد الذين املستخدمون تعرض وإال تسميتها، أو نوعها كان مهما هبا املعمول التنظيماتو  القراراتو 

  .املختلسني ضد املقررة للمالحقات الضرائب حتصيل يواصلون والذين والتعريفات
 النفقات صرف •

 املصرح للمبالغ األقصى احلد على ينص امليزانية قانون فان ومتوقعة حمتملة مبالغ تبقى اإليرادات مبالغ كانت ذاإ
 .املقررة االعتمادات جتاوز لإلدارة جيوز ال غرض،حيث لكل إبنفاقها

 الوزارات، خمتلف على النفقات توزع أن تعين اليت االعتمادات ختصيص قاعدة العامة النفقات صرف حتكم
 .الذكر السالف التخصيص ملبدأ العم منها، لكل وحمددة معينة اعتمادات صورة يف األبواب ملختلف وابلنسبة

 عنه يرتتب مما تشاء، كما اإلدارة فيه تتصرف للنفقات إمجايل مبلغ رصد عدم أيضا القاعدة هبذه يقصد كما
 . آخر إىل جمال أو ابب من اعتماد حتويل عدم

 :يلي فيما وتتمثل  ،مراحل بعدة العامة النفقة صرف میر
 :)عقدها أو(ابلنفقة االرتباط ✓
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 مع صفقة ماملوظف،إبرا تعني( العامة اإلدارة قتعا على التزما ترتب اليت القانونية أو املادية الواقعة عن عبارة وهي
 .العامة اإلدارةذمة  يف دين ووجود ميالد أي ،)مقاول
  :النفقة حتديد أو تصفية ✓

 الدين وجود تثبت اليت املستندات على بناء أداؤه الواجب )النقدي التقومي( للمبلغ احلقيقيو  الفعلي التقدير هو و
 إخل....أجله وحلول

 إبصدار )...املدير الوزير،( املختص الشخص يقوم حتديدا، النفقة مبلغ معرفة بعد : ابلصرف األمر ✓
 .ابلصرف األمر :تسمى مكتوبة وثيقة مبوجب معني، شخص إىل املبلغ لكذ بدفع احملاسب إىل األمر

 اآلمرون ابلصرف الرئيسيون واآلمرون ابلصرف الثانوينيوهناك 
 التأكد بعد احملاسب، طريق عن لصاحبه املستحق للمبلغ الفعلي الدفع اإلجراء هبذا يقصد :الصرف ✓

 ابلصرف لآلمرين الرائسية للسلطة خيضعون ال أهنم إال العامة ابإلدارات موجودون موظفون هم احملاسبونو  املستندات من
 .للقانون مطابقتها حيث من النفقة، صرف عمليات مراقبة میكنهم حىت هبا

 املطلب الرابع: أساليب إعداد امليزانية العامة
 هناك عدة أساليب إلعداد امليزانية العامة للدولة نستعرضه كاآليت:

اهتم هذا األسلوب ابجلانب الرقايب ، ففي ظل هذه امليزانية يتم الرتكيز :  ) موازنة البنود (  األسلوب التقليدي -1
على االعتمادات حبيث أتيت امليزانية يف شكل اعتمادات وبنود ويتم التأكد من قبل أجهزة الرقابة املالية من أن الصرف 

 بصورة سليمة وقانونية . وأن إجراءات الصرف تتم ،يتم يف حدود االعتمادات املدرجة ويف األغراض املخصصة هلا 
 هذا وأتى النظام، بنية يف يكمن هيكلي اختالل الرقابة من موازنة أو واالعتمادات، البنود موازنة نظام عاىن

 :1التايل النحو ىعل تلخيصها میكن اليت السلبيات من لعدد مباشرة كنتيجة االختالل
 كفاءة قياس صعوبة وكذلك تطوراهتا، أو هبا القيام احلكومة تنوي اليت واملشروعات العمل برامج على التعرف صعوبة   ✓

 مث احلكومية، األجهزة خمتلف على املالية االعتمادات توزيع على الرقابة موازنة تقتصر حيث املختلفة، احلكومية الوحدات
 تنجزها اليت ابألعمال االهتمام دون األعمال، تنفيذ يف جتاوز أو احنراف أي عن مسئوليتها لتحديد عليها ابلرقابة تقوم

 عن النظر بغض املختلفة الدولة قطاعات يف حمددة بنود على مالية كميات  صرف يستهدف املوازنة تنفيذ وكأن احلكومة،
 ؛ملموسة إجنازات حتقيق دون العامة األموال إهدار إىل يؤدي ما وهو اإلنفاق، ذلك منجزات أو خمرجات
 للسنة الفعلي اإلنفاق ضوء ويف املالية السنوات من عدد تقديرات متوسط أساس على املوازنة تقديرات إعداد   ✓

 هلذه الزمين اإلطار أو اإلنفاق من املرجوة اإلنتاجية أو الفعلية االحتياجات عن التقديرات هذه تعرب فال السابقة، املالية
 تعرضت وإال املوازنة يف املدرج جتاوز بعدم اجلهات حرية على قيدا العامة النفقات اعتمادات متثل ذلك وعلى ؛اإلنتاجية
 ؛للمساءلة

                                                           
 .4-3، ص 2015، مارس 12مرصد املوازنة العامة وحقوق اإلنسان، املوازنة العامة املصرية وحتدايت التحول، أوراق السياسات  1
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 جتاوز عدم من التأكد إىل هتدف اليت احلسابية الرقابة على املوازانت من النوع هذا ظل يف الرقابة تقتصر   ✓
 مساحة يعطي الذي األمر اإلعتمادات، لتلك والغاايت ابألهداف االهتمام دون ابملوازنة الواردة تلك مع اإلعتمادات

 ؛متحققة إجنازات يقابلها أن دون للنفقات قانونية مستندات أتمني خالل من الفساد لنمو واسعة
 أن إذ اإلنفاق، أهداف حتقيق ومدى وتكلفتها واملشروعات األعمال تنفيذ ملتابعة وسائل إىل املوازنة هذه تفتقر   ✓

 وجود مع التخطيط، أبهداف املوازنة أجهزة ربط لضمان آلية توجد ال حيث التنمية، خطة عن تنفصل ما غالبا املوازنة
 اجلهاز يتكامل فال احلكومي، اإلنفاق أوجه بني عتماداتالا توزيع عند والعوائد التكاليف وحتليل األداء لقياس معايري

 االقتصادية التنمية خطة استهدفتها اليت التنمية تتحقق فال البعض، بعضها عن مبعزل األجهزة وتعمل للدولة، احلكومي
 ؛االجتماعية

 وبذلك اخلطة، ألهداف املالية السياسة مراعاة وعدم واملوازنة، اخلطة من كل تعد اليت التنظيمية الوحدة اختالف    ✓
 ؛األهداف هذه إجناز يف تنفيذها بعد املوازنة تفشل
 میكن ال حيث الدولة، قطاعات وخدمات وظائف ألغلب الكلي اإلنفاق تقدير يعيق الرقابة موازنة أسلوب إن  ✓

 ما وهو ،اخلاصة عتماداهتاا منها لكل متعددة جهات تنفيذه يف تشرتك واحد مشروع على الكلي اإلنفاق حجم معرفة
 .الدولة ملوارد مستمرا إهدارا میثل مبا ألخرى سنة من العام اإلنفاق تقديرات تزايد عنه ينتج
 آخر نظام إىل التحول يف التفكري من البد كان واالعتمادات البنودرقابة  موازنة نظام منها يعاين اليت املشكالت هذه إزاء

، أال وهو نظام ميزانية الربامج أهدافه وبلوغ العام اإلنفاق فعالية حيقق مبا املتاحة اجملتمع ملوارد األمثل االستخدام يكفل
  واألداء.

استحداث هذه امليزانية واليت تقوم على   البنود متلتاليف أوجه القصور يف ميزانية    : 1ميزانية الربامج واألداء -2
، االهتمام والرتكيز على اإلجنازات اليت تتم إذ أن امليزانية تعتمد لتحقيق أهداف معينة وليس جملرد شراء سلع وخدمات

وتلقي  ،اإلنفاق األجهزة احلكومية أكثر من اهتمامها مبوضوع  وأعمالومن مث فميزانية الربامج واألداء هتتم بطبيعة أنشطة 
الضوء على العمل الذي مت أو اخلدمة اليت أجنزت للتأكد من أن النتائج اليت حتققت توازي ما كان خمططا له . وهل 

 تكاليف اخلدمة أو العمل مناسبة أو مرتفعة ؟
 :التايل النحو على واألداء الربامج ملوازنة شامال تعريفا املتحدة ابألمم االجتماعي االقتصادي اجمللس أورد لقدو 

 :تقرر اليت هي واألداء الربامج ميزانية
 ؛األموال طلبت أجلها من اليت الرئيسية االختصاصات نطاق يف األجل وطويلة األجل قصرية األهداف •
 حتقيق هبدف برانمج كل حتت األنشطة أو املشروعات حتديد مع اختصاص كل تناسب اليت الربامج اقرتاح •

 ؛املختلفة االختصاصاتق نطا يف األهداف
 ؛املختلفة األنشطة أو واملشروعات الربامج تكاليف •
 ؛املقرتحة واملشروعات واألنشطة الربامج عن والنوعية الكمية البياانت •

                                                           
 .29-25، ص 2005، ملكة املغربيةامليزانية، املقاربة اجلديدة لتدبري امليزانية املرتكزة على النتائج واملدجمة ملقاربة النوع االجتماعي،وزارة املالية واخلصخصة، املدليل إصالح 1
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 ؛الربامج تنفيذ عن املسئولة التنظيمية الوحدات •
 .النفقات وكافة احملصلة األموال كافة وكمية مصادر •

 اليت واملشروعات واألنشطة الوظائف ببيان أيضا هتتم بل فحسب العام املال رقابة إىل املوازنة هذه هتدف وال
 والقضاء العام اإلنفاق وترشيد اإلدارة ىمستو  رفع بقصد األعمال إجناز يف احلكومة كفاءةى  مد وقياس احلكومة هبا تقوم

  .اإلسراف ىعل
 أو أنشطة من تفصيالهتا إىل مث احملددة األعمال برامج من عدد إىل املقررة األهداف ترتجم املوازنة فهذه

 اإليرادات تدبري مث الربامج، تلك تنفيذ أمر إليها يعهد اليت التنظيمية الوحدات تشكيل مث املعامل، واضحة مشروعات
 من القول ومیكن أبكملها، املوازنة دورة لتشمل التنفيذ عملية ومتتد هذا .اإلجناز أو التنفيذ عملية ىعل لإلنفاق الضرورية

، تنفيذها جيب اليت األنشطة وبني املوضوعة األهداف بني يربط الذي الرابط عن عبارة املوازنة هذه أن النظرية الناحية
 األموال طلبت اليت الرئيسية االختصاصات نطاق يف األجل وطويلة األجل قصرية األهداف بتقرير املوازنة تلك هتتم حيث

 حتقيق هبدف برانمج كل حتت واألنشطة املشروعات حتديد مع اختصاص كل تناسب اليت الربامج واقرتاح أجلها، من
 الربامج تكاليف حتديد املوازنة هبذه األخذ ىعل يرتتب ىأخر  انحية ومن املختلفة، االختصاصات نطاق يف األهداف
 املسئولة التنظيمية الوحدات تطوير مع واألنشطة، الربامج تلك عن ونوعية كمية بياانت إىل استنادا املختلفة واألنشطة

  .النفقات كافةو  احملصلة األموال وكميات مصادر إبراز عن فضال تنفيذها، عن
 العمل مدخالت ربط خالل من العام اإلنفاق إنتاجية قياس يتطلب واألداء الربامج مبوازنة العمل أسلوب إن

 يف اإلنفاق قرارات اختاذ ىعل ومساعدهتا اإلدارة خدمة النظام يستهدف كما اإلنفاق، ترشيد مبعىن مبخرجاته، احلكومي
 ابملساءلة واالهتمام والربامج اخلطط تلك لتنفيذ الفائض وتوجيه اإلنفاق ترشيد ظل يف املوضوعة والربامج اخلطط ضوء
 .عتماداتالوا البنود موازنة هدف ابعتبارها املالية الرقابة على احلفاظ مبعىن الوقت نفس يف األداء عن

 موازنة أهنا مبعىن اإلجناز، بوسائل اهتمامها من أكثر نفسه ابإلجناز يكون واألداء الربامج موازنة اهتمام لب إن
 أن حيث الرقابة موازنة تغاير املوازنة هذه فإن وعليه الربامج، هذه يف تتم اليت اإلجنازات أو احلكومية الربامج طبيعة تظهر

 ملاذا تبني ال ولكنها احلكومة، تشرتيه مبا هتتم أهنا مبعىن وبنود، اعتمادات من املوازنة يف ما على اهتمامها ينصب األخرية
 الربامج تلك حتت يتحقق الذي اإلجناز مدى أو احلكومية الربامج طبيعة توضح ال أهنا أي األشياء؟ تلك احلكومة تشرتي

 .عام بعد عاما
ظهر هذا األسلوب نتيجة احلاجة إىل ربط الربامج احلكومية ابخلطة العامة للدولة . فهذه  ميزانية التخطيط والربجمة: -3

امليزانية هتدف إىل الربط بني االعتمادات وبني حتقيق األهداف املخططة وهي تعترب وسيلة الختاذ القرارات اليت تتعلق 
على كل من   ذا تعطي لوظيفة التخطيط األولويةابملفاضلة بني الربامج البديلة واملتنافسة لتحقيق أهداف معينة .وهك

 وظيفة الرقابة على الصرف أو غدارة النشاط احلكومي من خالل الربامج .
 وبذلك فهي جتمع بني األبعاد الثالثة للميزانية ) ختطيط ، تنفيذ ، رقابة ( 
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نة التخطيط والربجمة قد واجه نتيجة ألن أسلوب مواز : )ميزانية قاعدة الصفر( امليزانية على األساس الصفري -4 
بعض الصعوابت عند التنفيذ نظرا لعدم اهتمامه بتحديد األولوايت بني الربامج اجلديدة وال يهتم بتقييم الربامج احلالية، 

 ظهر اجتاه حديث يف إعداد امليزانية يركز على كيفية حتقيق األهداف وتوفري وسائل تقييم أاثر مستوايت التمويل.
نظام ميزانية قاعدة الصفر أبنه أسلوب عمل إداري منظم يضمن األخذ يف االعتبار مجيع األنشطة  ومیكن تعريف

والربامج املتوقعة و يسعى إىل حتقيق األهداف املرسومة لكل مستوى إداري مع إجياد اخلطط البديلة لتنفيذ تلك األهداف 
 .اإلنفاق العام مبا حيقق أفضل النتائجوتقدمي املقرتحات املختلفة هبدف ترشيد توزيع املوارد وترشيد 

 :1يتم تطبيق امليزانية الصفرية عرب مخسة خطوات وهي كاآليتو 
 تتضمن  مواءمة هيكل الربامج: •
 ؛جتميع كل األنشطة الرئيسية للجهات احلكومية حبسب اإلدارات -
  .مع جملس الوزراءواألهداف اإلسرتاتيجية اليت يتم اإلتفاق عليها ربط كل األنشطة مبخرجات الربامج  -
وذلك عن طريق حتديد تكلفة األنشطة من األسفل إىل األعلى وجتميع كافة تكاليف األنشطة  توزيع التكلفة: •

 للوصول إلمجايل امليزانية للجهات احلكومية.
وهذا عن طريق حتديد العناصر الرئيسية للتكلفة على مستوى النتائج واملخرجات ومناقشة  املعايرة القياسية: •

 ذلك ابستخدام أفضل املمارسات الداخلية واملعايري القياسية.
التنبؤ ) تقدير( ميزانية ثالثية كاملة استنادا إىل توقعات اإليرادات وحتليالت عمل التقديرات ) التنبؤات(:  •

 ت(التكلفة ) النفقا
مراقبة  ،مقارنة مستوايت اإلنفاق احلقيقية وتلك املوضوعة يف امليزانية :بواسطةتطبيق امليزانية ومتابعتها:  -

   مؤشرات األداء الرئيسية.
 
 

 املبحث الثاين: عموميات حول النفقات العمومية
السبب يف ذلك إىل أن مل حتظى دراسة النفقات العمومية بعناية علماء علم املالية العامة فيما مضى، ويرجع 

النفقات العمومية كانت حمدودة القدر القتصار وظيفة الدولة على شؤون األمن والقضاء حبيث مل يكن هلا أتثري واضح يف 
 احلياة االقتصادية.

فضال عن أن الدولة كانت حريصة على أن تكون نفقاهتا حمايدة أي ال هتدف إىل إحداث تغيريات يف األوضاع 
أما يف الوقت احلاضر يف أنه ابلرغم من قدرة الدولة على زايدة مواردها فإن الدولة ال ، االجتماعية القائمةاالقتصادية و 

 .حتدد على الدوام نفقاهتا أوال، بل عليها أن تراعي مدى أتثري ما ستدبره من موارد يف احلياة االقتصادية للبالد

                                                           
 .08، ص 2014تطوير إجراءات امليزانية بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وزاة املالية، اإلمارات العربية املتحدة،  1
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ا يف االقتصاد القومي، فضال عن حتقيق أهداف اجملتمع ونظرا لزايدة النفقات العمومية للدولة وعمق أتثريه 
 ما ، وهذاكبرية فعالية احلكومة ومدى أتثريها يف النشاط االقتصاديوإشباع احلاجات العامة فاإلنفاق العام يعكس لدرجة  

 سنربزه يف هذا املبحث.
 املطلب األول: ماهية النفقات العمومية

 أوال: تعريف النفقات العمومية
 القانون أشخاص من شخص إبنفاقه أيمر النقدي للتقومي قابل كم أبهنا العامة النفقة العامة املالية علماء يعرف

 بقصد عام شخص إبنفاقه يقوم نقدي مبلغ مبثابة العامة النفقة  "أن وهو أخر تعريفا يقدم من هناك لكن؛ 1إشباعا العام
  "2 عامة منفعة حتقيق

خيرج من الذمة العمومية للدولة ) خزينة الدولة( أو إحدى املؤسسات التابعة هلا  مبلغ من املال"أو تعرف أبهنا 
 3"هبدف إشباع حاجة عامة

 عامة حاجة إشباع بقصد عام، معنوي لشخص املالية الذمة من خيرج نقدي مبلغ هي النفقة " أن القول ومیكن
" 

 :هي ثالثةالعمومية  النفقة عناصر أن التعريف هذا خالل من ويتضح
 اثنيا: عناصر النفقة العمومية

إن النفقة العمومية تتخذ طابعا نقداي، أي تتم يف صورة تدفقات نقدية ويرتتب النفقة العمومية مبلغ نقدي:  -1
على ذلك استبعاد مجيع الوسائل غري النقدية اليت كانت تستخدم يف السابق كالوسائل العينية أو تقدمي مزااي معنوية من 

 تقدمها للمجتمع.أجل احلصول على ما حتتاجه من خدمات عامة 
اخلدمة شيء عيين أو معنوي كمنحه  هبذهفقد كانت الوظائف العمومية غري مأجورة، ومینح الشخص الذي يقوم 

جزء من أمالك الدولة، أو األلقاب أو األومسة، ولكن نتيجة الستخدام النقود يف االقتصادايت املعاصرة حيث انتهى 
إحالل األسلوب النقدي للدفع يف مجيع املعامالت احلكومية عصر االقتصاد العيين وأسلوب املقايضة يف التبادل، فقد مت 

 وهلذا األسلوب عدة مزااي وخاصة يف املعامالت احلكومية أمهها:
 حتقيق العدالة يف توزيع األعباء املالية بني أفراد اجملتمع لتغطية النفقات العمومية؛ •
 م وأجورهم؛حتقيق العدالة بني أفراد اجملتمع يف تقومي جهودهم وتقدير مرتباهت •
 عدم وجود صعوابت إدارية يف حتقيق هذا األسلوب ابإلضافة إىل سهولة مراقبته. •

فالطابع النقدي للنفقة العمومية يتمثل فيما تدفعه الدولة أو هيئاهتا العمومية للحصول على املوارد اإلنتاجية من سلع 
ات وأجور العاملني ودفع مستحقات املوردين وخدمات، وعلى سلع استهالكية حتتاجها للقيام بنشاطاهتا كدفع مرتب

 واملقاولني، واإلنفاق على اجليش وقوات األمن واإلنفاق على اخلدمات واملرافق العمومية.
                                                           

 .398، ص 1998اجلامعية، الدار العامة، املالية مبادئ دراز، احلميد عبد حامد 1
 .27، ص 2010هومة، دار الراهنة، تللتطورا وفقا العامة النظرية العامة املالية دراسة يف مسامهة حيياوي، أعمر 2
 .23، ص 2013/2014، ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان(1970-2012طاوش قندوسي، أتثري النفقات العمومية على النمو االقتصادي دراسة حالة اجلزائر )  3



 الفصل الثاين النفقات العمومية

 

 

97 

وبذلك ال يعد من قبيل النفقة العمومية ما تدفعه الدولة بصورة عينية كتقدمي خدمات دون مقابل كاإلعفاء من سداد 
 ج والتعليم وأجور املواصالت ابلنسبة لبعض موظفي الدولة.إجيار املساكن أو نفقات العال

ال يعترب املبلغ النقدي املنفق يف سبيل حتقيق مصلحة عامة من قبيل النفقات إال النفقة يقوم هبا شخص عام:  -2
إذا صدر من شخص عام ويقصد ابلشخص العام ما ينتمي إىل أشخاص القانون العام: وهي الدولة واهليئات العمومية 

 حمللية واملؤسسات العمومية ذات الشخصية املعنوية، وقد تشمل الوالايت والفدراليات يف الدول االحتادية والفدرالية.ا
تعترب نفقة عامة النفقات املنفقة من قبل األشخاص الطبيعيني واملعنويني حىت ولو  وعلى هذا األساس ال    

اخلاصة ويعتمد يف الفكر املايل على معيارين للتفرقة بني النفقة هدفت إىل حتقيق مصلحة عامة وإمنا تدرج ضمن النفقة 
 .1العمومية واخلاصة

يعترب هذا املعيار النفقات العمومية أبهنا تلك النفقات اليت تقوم هبا األشخاص املعنوية العمومية املعيار القانوين:  -أ
ملؤسسات العمومية، وابلتايل فإن النفقات اخلاصة العام وهي الدولة ، واهليئات العمومية احمللية، وا نالقانو أي أشخاص 

هي تلك النفقات اليت يقوم أشخاص القانون اخلاص وهم األفراد والشركات واجلمعيات وغريها من املؤسسات اخلاصة. 
يهدف إىل حتقيق مصلحة  لفاألو فطبيعة نشاط أشخاص القانون العام ختتلف عن طبيعة نشاط أشخاص القانون اخلاص 

عتمد يف ذلك على السلطات اآلمرة أي على القوانني والقرارات اإلدارية، بينما يهدف الثاين إىل حتقيق مصلحة عامة وي
 اخلاص اليت تقوم على مبدأ املساواة بني املتعاقدين. نالقانو خاصة تعتمد على عقود 

اليت تصدر عنها النفقة العمومية ال على الطبيعة القانونية يعتمد هذا املعيار على طبيعة الوظيفة املعيار الوظيفي:  -ب
ملن يقوم هبا كما رأينا يف املعيار السابق، فالدولة اآلن متارس نشاطات مماثلة لتلك اليت يقوم هبا األفراد، فاعتمد هذا 

اليت تقوم هبا الدولة بصفتها  املعيار على اعتبارات اقتصادية واجتماعية للدولة، فتعترب النفقة العمومية حسب هذا املعيار
 سيادية. 

وعلى ذلك، ليست كل النفقات اليت تقوم هبا اهليئات العمومية تعترب نفقات عامة، وعلى العكس من ذلك تعترب 
استخدام بعض سلطاهتا اآلمرة، على أن تكون نفقات عامة تلك اليت تقوم هبا األشخاص اخلاصة اليت فرضتها الدولة يف 

 تيجة الستخدام السلطات السيادية.هذه النفقات ن
وهلذا يرى بعض الكتاب ضرورة األخذ بتعريف واسع للنفقة العمومية حبيث يشمل كل النفقات اليت يقوم هبا 

لقطاع العام أي يشمل النفقات اليت تقوم هبا الدولة، واهليئات العمومية الوطنية واحمللية، واملؤسسات العمومية، ا
وابالعتماد على املعيارين السابقني معا تعترب النفقة العمومية هي تلك النفقة اليت يقوم هبا شخص واملشروعات العمومية. 

 من أشخاص القانون العام يف جمال نشاطه العام.
فاملبالغ اليت ينفقها األفراد الطبيعيون يف جمال اخلدمة العمومية للمجتمع مثل التربع ببناء مدرسة أو مستشفى ال 

 .2العام نمة حيث يشرتط أن خترج النفقة العمومية من الذمة املالية ألحد أشخاص القانو تعترب نفقة عا

                                                           
 .35، ص 2007حممد حسني الوادي، زكراي أمحد عزام، مبادئ املالية العامة، دار امليسرة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  1
 .40نفس املرجع أعاله، ص  2
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النفقات العمومية هي إشباع احلاجات العمومية بغض النظر عن  إن غاية :1إشباع حاجة عامة أن هتدف إىل -3
العمومية هي تلك اليت تقوم الدولة اخلالفات يف معايري التفرقة بني احلاجة العمومية واخلاصة فإننا نعترب أن احلاجات 

 إبشباعها عن طريق النفقات العمومية.
وختتلف األنظمة السياسية يف حتديدها هلذه احلاجات واليت تقوم إبشباعها ففي النظم الدكتاتورية يقرر احلاكم 

احلزب الواحد تقوم اللجنة الفرد ما هي احلاجات العمومية اليت يتعني على الدولة إشباعها، ويف الدول اليت أتخذ بنظام 
املركزية للحزب بتحديد هذه احلاجات العمومية ويتم حتديدها يف النظم الدمیقراطية عن طريق التصويت ) االستفتاء 

ون التفاوت يف حجم ونوع احلاجات يكالشعيب، اجملالس اليت متثل الشعب( وبقدر االختالف يف األنظمة السياسية 
ا االختالف ال يتوقف على تعدد األنظمة وسياستها بل يتوقف على عديد التغريات كدرجة فإن هذالعمومية، ورغم ذلك 

التقدم االقتصادي والثقايف للمجتمع واحلالة االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة اليت تتفاوت نسبتها وفاعليتها 
، وهلذا ختتلف احلاجات العمومية اليت تشبعها وتتباين درجة قوهتا، ابختالف اجملتمعات ويف نفس اجملتمع من وقت آلخر

الدولة عن طريق نفقاهتا العمومية مبا يتوافق مع أهدافها املرجوة من اإلنفاق اليت قد تكون أهدافا مالية أو اقتصادية أو 
 اجتماعية أو سياسية.

 املطلب الثاين: ضوابط النفقة العمومية والعوامل احملددة هلا
انفراد السلطة العمومية بقرار إقرار النفقات العمومية ال يعين املضي هبا قدما إىل مستوايت غري حمددة وإمنا يكون وفق إن 

يف معايري وحمددات تضبط احلجم الضروري والنوع األمثل للنفقات العمومية الواجب تنفيذها حرصا على إضفاء الفعالية 
 أثرها على االقتصاد واجملتمع.

 
 

 ضوابط النفقة العمومية أوال :
يقصد بضوابط النفقة العمومية القواعد اليت يتم االستناد إليها واليت حتدد النوع واحلجم األمثل من النفقات العمومية 

 .2بشكل يدعم ويزيد من مشروعيتها اقتصاداي واجتماعيا
 ضابط املنفعة: -1

يقصد هبذا الضابط أن يكون الغرض من النفقات العمومية هو حتقيق أكرب منفعة ممكنة أبقل كلفة ممكنة 
احلدية للمنفعة العمومية مع املنفعة احلدية للدخول املتبقية لألفراد بعد فرض الضريبة، ويتحقق ذلك عندما تتساوى املنفعة 

 أي عندما تتساوى املنفعة احلدية مع الكلفة احلدية.

                                                           
 .50، ص 2005فاطمة السويسي، املالية العامة، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس لبنان،  1
 .98، ص 2008م الكتب احلديثة للنشر والتوزيع،الطبعة األوىل، فليح حسن خلف، املالية العامة، عل 2
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ويقصد ابملنفعة احلدية االجتماعية مقدار الكسب الذي يعود على أفراد اجملتمع ككل نتيجة النشاط احلكومي، 
أما التكلفة احلدية فيقصد هبا مقدار ما ضحى به اجملتمع من إنتاج القطاع اخلاص نتيجة قيام الدولة ابلنشاط 

 .1االقتصادي
حنو إشباع احلاجات العمومية، إذ تكتسب احلاجات العمومية  اإلنفاقويتحقق مبدأ املنفعة العمومية إذا توجه 

عموميتها إذا كان إشباعها حيقق منفعة مجاعية، وتؤدي هذه القاعدة ابلدولة إىل املفاضلة بني املشروعات اليت حيتاجها 
 اجملتمع على أساس ما حتققه من مجاعية، وتقرر اإلنفاق يف ضوء ذلك.

ة وحتديدها تثري مشكلة وضع ضابط دقيق لتحديدها، خاصة إذا ما أخذان يف االعتبار أن وفكرة املنفعة العمومي
ظاهرة وغري ظاهرة، مباشرة وغري مباشرة، مما يتعذر معه قياسها على وجه للنفقات آاثرا متعددة اقتصادية وغري اقتصادية، 

 الدقة، ومن املمكن االسرتشاد بعاملني يف هذا الصدد.
مقدار الدخل النسيب، أي نصيب كل فرد من الدخل الوطين والعامل الثاين طريقة توزيع الدخل  العامل األول هو

 الوطين على األفراد.
ومما هو جدير ابلذكر أنه كلما زاد مقدار الدخل النسيب وقل التباين بني دخول األفراد كلما أدى ذلك إىل حتقيق 

ية أن تتجه سياسة الدولة يف احلصول على إيرادها ويف إنفاقه حنو رفاهية األفراد، وينبغي لتحقيق أقصى منفعة اجتماع
 العمل على زايدة الدخل الوطين.

يتم ابلنظر إىل اعتبارات وبصورة عامة إن احلكم على مدى توافر املنفعة العمومية يف النفقة العمومية، میكن أن 
 ي اليت يشهدها كل جمتمع على حدى.عملية معينة، على أن تراعي هذه االعتبارات درجة التطور االقتصاد

 ضابط العقالنية االقتصادية: -2
يرتبط هذا العامل بعامل املنفعة، فمن البديهي أن املنفعة تزيد كلما زادت النفقات، ولذا جيب على القائمني 

 .ابإلنفاق العام جتنب أي تبذير أو إسراف، ألن يف ذلك ضياعا ملبالغ كبرية دون أن يرتتب عليها أي منفعة
وهلذا فإن احلاجة تدعو إىل ضبط النفقات العمومية يف شىت القطاعات على أسس معينة تتمثل يف مراعاة 
احلاجات احلقيقية الفعلية حبيث ال تتحمل الدولة نفقات عامة إال إذا كانت ضرورية متاما وابلقدر الالزم فقط، لتحقيق 

يه أجهزة اإلعالم والرقابة املختلفة من أدوار هامة يف إجياد رقابة املنافع اجلماعية العمومية، هذا فضال عما میكن أن تؤد
 احلكومي مبا يضمن توجيه النفقات العامة على األوجه النافعة. فعالة وحازمة على عمليات اإلنفاق

 :2ويكون ترشيد النفقات العمومية اباللتزام ابملبادئ التالية
 حتديد حجم أمثل للنفقات العمومية:  •

سلطة إقرار النفقة العمومية بيد الدولة ال يعين متاديها يف الرفع من حجمها وإمنا ذلك يكون  إذ أن وجود
 ابالستناد حلجم أمثل يسمح بتحقيق أكرب قدر ممكن من املنفعة العمومية للمجتمع مبا هو خمصص هلا من موارد مالية.

                                                           
 .103، ص 2003عادل فليح، املالية العامة والتشريع املايل والضرييب، دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  1
 .135، ص 2000عادل أمحد حشيش، أساسيات املالية العامة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  2
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 إعداد دراسات اجلدوى للمشروعات: •
: التكاليف االستثمارية، التسويق، الربح املتوقع، آاثر املشروع، عن طريق حتديد العديد من العناصر

 العمالة.........إخل وتعترب دراسات اجلدوى من أهم الوسائل لتحقيق الرشادة يف النفقات العمومية.
 جتنب اإلسراف والتبذير: •

تفقد النفقات العمومية لكوهنا  إذ أن تعدد صور اإلسراف والتبذير يف ميدان النفقات العمومية حيتم العمل على جتنبها
 مربرات وجودها.

 هناك مؤشرات میكن استخدامها لقياس ضابط العقالنية وهي:و 
يعرب عن العالقة بني الناتج اإلمجايل املتولد عن النفقات العمومية واملوارد املالية مؤشر إنتاجية اإلنفاق العام:  ✓

 ترفع إنتاجية النفقات العمومية.للناتج االجتماعي أي كلما قلصت املوارد املالية 
 يركز على مؤشر اإلنفاق العام االستثماري: ✓
 االستثماري على استيعاب العمالة الوطنية؛مدى قدرة املشروع  -
 ؛ةاألجنبيعلى توفري رصيد من العمالت مدى قدرة املشروع  -
 على سد احتياجات السوق احمللية.مدى قدرة املشروع االستثماري  -
 ضابط الرتخيص:  -3

عدم جواز الصرف واالرتباط ابلصرف إال بعد احلصول على إذن بذلك من اجلهة املختصة سواء كانت تعين هذه القاعدة 
كما هو احلال يف عموم املوازنة العمومية أو اجلهات اإلدارية املخولة قانوان ابلصرف، والرقابة على   التشريعيةالسلطة 

هي اإلدارة، اهليئات السياسية وجهات أخرى مستقلة ومتخصصة، وبذلك اإلنفاق العام میكن أن متارسها ثالث جهات و 
 .1فالرقابة أتخذ أشكاال ثالثة

 
 الرقابة اإلدارية: -أ

اليت تتوالها وزارة املالية على ابقي املصاحل احلكومية بواسطة املراقبني واملوظفني احملاسبيني العاملني يف  وهي الرقابة
خمتلف الوزارات واملصاحل واهليئات، وتنحصر مهمتهم يف عدم السماح بصرف أي مبلغ إال إذا كان يف بند وارد يف امليزانية 

ويف واقع األمر أن هذا النوع من الرقابة بة اإلدارية هنا رقابة سابقة على اإلنفاق العمومية ويف حدود االعتماد املقرر. فالرقا
 ال يكون ذا فاعلية بصدد ترشيد اإلنفاق.

 الرقابة السياسية ) الربملانية(: -ب
االعتمادات وهي الرقابة اليت متارسها السلطات النيابية والتشريعية، ودور الربملان ال يقتصر على الرقابة يف تنفيذ 

ويرجع ذلك إىل حق الربملان يف السؤال  ،املقررة يف امليزانية، بل میتد أيضا ليشمل حجم اإلنفاق العام والتخصيصات

                                                           
 .25، ص 2009امليزانية العامة، منشورات احلليب احلقوقية، -اإليرادات العامة -سوزي عديل انشد، أساسيات املالية العامة النفقات العامة 1
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واالستجواب والتحقيق وسحب الثقة من الوزير أو الوزارة كلها وحق طلب البياانت والواثئق عن سري التنفيذ، وحق 
 إقرار أو رخص االعتمادات اإلضافية.فحص احلساابت اخلتامية وإقرارها وحق 

 الرقابة احملاسبية املستقلة: -ج
وهي اليت تقوم هبا أجهزة متخصصة مهمتها األساسية الرقابة على أوجه اإلنفاق العام بصورة خاصة، وتتوىل 

املالية السارية، وقد أن مجيع عمليات اإلنفاق قد متت على الوجه القانوين، ويف حدود قانون امليزانية والقواعد التأكد من 
تكون هذه الرقابة سابقة لعملية صرف النفقات أو الحقة. ومما ال شك فيه أن هذا النوع من الرقابة يعترب أكثر فاعلية 

 تنظرا لتخصص القائمني به، وتوفر إمكانيات املتابعة والتحليل واحلق يف الرقابة السابقة والالحقة وحق وقف املخالفا
 للتصحيح. اوإبداء الرأي يف اإلجراءات اليت يتعني اختاذه واألخطاء املالية،

 اثنيا: العوامل احملددة للنفقة العمومية
كبري من األمهية تتمثل يف حتديد النسبة اليت تستقطع من الدخل الوطين   بيثري هذا املوضوع مشكلة على جان

هل هناك حدود ال جيوز جتاوزها أبي شكل من حبيث ال جيوز أن تتخطاها، وبتعبري آخر لتوجيهها إىل اإلنفاق العام 
 األشكال عند حتديد النفقات العمومية؟ وهل هناك حجم أمثل هلا؟

( من الدخل الوطين توجه %15، %10لقد استقر الفكر التقليدي لفرتة من الزمن، على حتديد نسبة معينة ) 
بح عدمي اجلدوى يف الوقت احلايل نظرا جلمود هذا لإلنفاق العام ال جيوز جتاوزها. ويف حقيقة األمر أن هذا الفكر أص

الرأي من جهة، وجتاهله للعديد من الظروف املذهبية ، االقتصادية واملالية اليت متيز االقتصاد الوطين لدولة معينة واليت قد 
 ن جهة أخرى.مختتلف من فرتة ألخرى يف الدولة ذاهتا 

 العوامل املذهبية: -1
دية هي السائدة يف بلد ما فإن حجم النفقات العمومية وتنوعها تقل نسبته من إذا كانت األيديولوجية الفر 

الدخل الوطين، وتربير ذلك أن دور الدولة يقتصر على قيامها بوظائفها التقليدية وابألنشطة اليت يعزف عنها النشاط 
 وك حلرية األفراد.اخلاص يف ظل هذه األيديولوجية ) الدولة احلارسة(، أما ما عدا ذلك من األنشطة فمرت 

أما يف ظل األيديولوجية التدخلية يتمثل دور الدولة يف التدخل يف العديد من األنشطة االقتصادية، اليت كان من 
املمكن أن يقوم هبا النشاط اخلاص كاستغالل بعض املشروعات اإلنتاجية وحماربة اآلاثر الضارة للدورات االقتصادية 

ويرتتب على ذلك زايدة حجم النفقات العمومية ملواجهة  ،وتقدمي اخلدمات اجملانية.....إخلوالعمل على ثبات قيمة النقود 
 اليت تقوم هبا الدولة ابإلضافة إىل زايدة تنوعها.الزايدة يف األنشطة 

ويف ظل األيديولوجية اجلماعية، حيث تقوم الدولة مبعظم األنشطة االقتصادية والتملك اجلماعي ألدوات اإلنتاج 
ابإلضافة لقيامها بدورها التقليدي، فإن حجم النفقات العمومية يزيد بشكل كبري وترتفع نسبتها إىل احلد الذي تكاد 

 تتطابق فيه مع الدخل الوطين ذاته، وتتعدد أنواع هذه النفقات بقدر حاجات األفراد ابإلضافة إىل حاجات الدولة ذاهتا.
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أيضا تبعا لطبيعة البنيان االقتصادي،  يتأثرفإن حجم النفقات العمومية ابإلضافة إىل العوامل املذهبية املتقدمة 
أي تبعا لدرجة التقدم والتخلف، فيزداد عادة يف الدول املتقدمة ابملقارنة مع الدول املتخلفة، وذلك نظرا التساع نطاق 

 كل منهما ابألخرى.الدولة ونطاقي اخلدمات والدخل الوطين مبقارنة  
 :1ية اخلاصة مبستوى النشاط االقتصادي العام يف الدولةالعوامل االقتصاد -2

تؤثر العوامل والظروف االقتصادية اليت میر هبا االقتصاد الوطين يف حجم النفقات العمومية وحدودها، حيث أن  
النفقات العمومية وبني املستوى العام للنشاط االقتصادي الذي يظهر من خالل العمالة والدخل  بنيهناك عالقة حتمية 

الوطين واملستوى العام لألسعار ومدى أتثر كل منها مبستوى الطلب الفعلي، فاإلنفاق العام أصبح اآلن من أهم الوسائل 
 على حجم الطلب الكلي الفعلي، وابلتايل على اليت تستخدم يف إحداث التوازن االقتصادي واالجتماعي ويف التأثري

مستوى االقتصاد العام أبكمله، ومن مث میكن أن يتحدد حجم اإلنفاق العام ابلقدر الذي حيقق االستقرار االقتصادي 
 القائم على توازن اإلنتاج مع الطلب الكلي ) االستهالكي واالستثماري(. 

ة ففي أوقات الكساد تزداد النفقات العمومية وذلك خللق زايدة يف ويظهر ذلك جليا يف اقتصاد الدول الرأمسالي
الطلب الكلي الفعلي والوصول ابالقتصاد الوطين إىل مستوى العمالة الكاملة، وحيدث العكس يف أوقات الرخاء، حيث 

اد الوطين إىل تقل النفقات العمومية لتجنب االرتفاع التضخمي يف األسعار وتدهور قيمة النقود نظرا لوصول االقتص
 مستوى العمالة الكاملة.

بسبب عدم استجابة بعض عوامل  اإلنتاجيبينما يف اقتصادايت الدول النامية اليت تتصف بعدم مرونة اجلهاز 
على ذلك بدء ظهور ارتفاع اإلنتاج للزايدة يف الطلب حيتم إال تزيد النفقات العمومية عن حد معني، وإال يرتتب 

وتدهور قيمة النقود، ويظهر هذا االرتفاع حىت قبل وصول االقتصاد إىل مرحلة العمالة الكاملة  سعارتضخمي يف األ
ابلنسبة لبعض عناصر اإلنتاج كالعمل غري الفين واملوارد الطبيعية املتاحة، مما يعرض اقتصادايت هذه الدول للخطر، 

 وابلتايل اإلنفاق العام وحدوده.
 

 :2العوامل املالية -3
حدود النفقات العمومية البد وأن ترتبط بقدرة الدولة على توفري اإليرادات العمومية الكافية لتغطية  يقصد هبا أن

. وعلى الرغم من مرونة موارد الدولة وقابليتها للزايدة، إال أن هذا ال يتم بصورة مطلقة بل خيضع حلدود تهذه النفقا
 معينة وإال كانت النتائج االقتصادية ابلغة اخلطورة.

إليه من فرتة ايدة الضرائب ) كمصدر هام لإليرادات العمومية( خيضع لدراسات واسعة، إضافة إىل ما حيتاج فز 
زمنية يتقبل فيها املكلفون هذه الزايدة، وأال ترتب على ذلك آاثر سلبية يف غاية اخلطورة ) التهرب والغش الضريبيني( 

 در اإليرادات األخرى كاإلصدار النقدي أو القروض.على النشاط االقتصادي ككل، كذلك احلال ابلنسبة ملصا

                                                           
 .32سوزي عديل انشد، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .150، ص 2005، 2حممد عباس حمرزي، اقتصادايت املالية العامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة  2
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 املطلب الثالث: ظاهرة تزايد النفقات العمومية وتصنيف النفقات العمومية
 1أوال: ظاهرة تزايد النفقات العمومية

تعترب ظاهرة الزايدة املتصاعدة يف حجم النفقات العمومية من أكثر الظواهر املالية املعروفة والشائعة يف اقتصادايت 
املالية العامة يف الدول كافة بغض النظر عن فلسفتها االقتصادية والتنموية أو درجة تقدمها االقتصادي وإن كانت هذه 

وطأهتا من دولة إىل أخرى، وقد يكون هليمنة الفلسفة الكنزية ودعمها ملنهج شدة الزايدة يف النفقات العمومية ختتلف 
تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي لفرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية يف أورواب، وعقد االستقالل والتنمية يف ستينات 

 القرن املاضي يف الدول النامية هو السبب الرئيسي لبداية بروز هذه الظاهرة.
تعرف الزايدة الظاهرية للنفقات العمومية أبهنا زايدة األرقام املعربة عن النفقات العمومية دون أن يقابلها زايدة يف و 

الزايدة احلقيقية للنفقات العمومية فهي  انصيب الفرد من كمية السلع واخلدمات املستهلكة إلشباع حاجاته العمومية، أم
املقدمة له حوبة بزايدة فعلية فيما حيصل عليه الفرد من استهالك للخدمات العمومية تعرب عن زايدة النفقات العمومية املص

أي زايدة نصيب الفرد من النفقات العمومية وحتسن ملحوظ يف مستوى اخلدمات املقدمة له وهذا النوع من الزايدة هو 
 املعرب احلقيقي عن كفاءة اإلنفاق العام وأداء السلطة التنفيذية.

 ز األسباب املولدة لزايدة النفقات العمومية سواء كانت زايدة ظاهرية أو حقيقية.سنحاول إبرا
 األسباب الظاهرية لزایدة النفقات العمومية: -1

 ترجع األسباب الظاهرية املؤدية إىل زايدة النفقات العمومية لثالثة عوامل رئيسية:
 2تدهور قيمة النقود 1-1

يقصد هبا اخنفاض القوة الشرائية لوحدة النقد من السلع واخلدمات واملتأثر من ارتفاع املستوى العام لألسعار، 
حيث يدفع االرتفاع يف املستوى العام ألسعار الدولة إىل زايدة نفقاهتا العمومية وذلك للمحافظة على مستوى خدماهتا 

زايدة النقدية للنفقات العمومية زايدة حقيقية هلا واملتمثلة ابتساع نشاط إلشباع احلاجات العمومية، وبذلك ال متثل هذه ال
الدولة لذا يتعني مراعاة التغري يف املستوى العام لألسعار عند القيام بدراسة تطور النفقات العمومية خالل فرتات زمنية 

 متفاوتة.
عدة، أن نقوم بتعديل هذه الفرتات متبا لذا جيب ومبقارنة النفقات العمومية يف فرتات خمتلفة وخاصة إذا كانت

هذه األرقام ) الزايدة يف النفقات العمومية ترجع إىل مستوى العام لألسعار وإىل زايدة كمية السلع واخلدمات اليت اشرتهتا 
من خالل أو أنتجتها النفقات العمومية(، مبا ستبعد األرقام التغريات اليت طرأت على القوة الشرائية للنقود، ويكون ذلك 

استخدام األرقام القياسية ملستوى األسعار، ومیكن الرجوع إىل املعادلة التالية الستخراج الزايدة احلقيقية يف النفقات 
 .3الزايدة يف مستوى األسعار العمومية ابستبعاد الزايدة الظاهرية العائدة إىل

 النفقات العمومية ابألسعار اجلارية               
                                                           

 .250، ص2006بعة األوىل، نوازاد عبد الرمحن اهلييت، منجد عبد اللطيف اخلشايل، املدخل احلديث يف اقتصادايت املالية العامة، دار املناهج للنشر والتوزيع، الط 1
 .130، ص 2007، 1لطبعةحممد طاقة، هدى الغراوي، اقتصادايت املالية العامة، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ا 2
 .260نوازاد عبد الرمحن اهلييت، منجد عبد اللطيف اخلشايل، مرجع سبق ذكره، ص  3
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 100×                                                        احلقيقية يف النفقات العمومية=الزایدة 
 املستوى العام لألسعار  

 تغيري قواعد الفن املايل ) اختالف طرق إعداد امليزانية العمومية( 2-1  
زايدة ظاهرية يف النفقات العمومية للدولة، ومن  إىليؤدي تغري القواعد الفنية يف إعداد احلساابت العمومية أحياان 

مث تستدعي املسألة عند القيام ابملقارانت أو إجراء دراسات دول تلك الفرتة خالل فرتة زمنية معينة التأكد من أن تلك 
 القواعد اليت اتبعت يف إعداد املوازانت العمومية بقيت اثبتة.

وازنة اإلمجالية إىل تضخم النفقات العمومية يف املوازانت إىل املة الصافية فقد قاد التغيري يف تلك القواعد من املوازن
العمومية للدولة، ذلك ألن املوازنة الصافية تستند على أساس حق املؤسسة يف إجراء املقاصة بني ما حتصل عليه من إيراد 

ا عدم ظهور نفقات الدولة وإيراداهتا كاملة تسرد يف موازنتها إال مبالغ صافية ويعين هذ ال مث وما قامت به من إنفاق، ومن
 يف املوازنة العمومية ومن مث تظهر النفقات أبقل من حجمها احلقيقي.

أما املوازنة العمومية، فرتكز على أساس إدراج النفقات واإليرادات كافة يف املوازنة العمومية من دون إجراء أي 
تنظيم حساابهتا املالية من نظام املوازنة الصافية إىل نظام املوازنة مقاصة بني الكميتني، ولذلك فإن انتقال الدول يف 

بصورة أرقام متضخمة، وقد كان ذلك تطبيقا لقاعدة عمومية اإلمجالية يف الوقت احلايل قاد إىل ظهور النفقات العمومية 
 امليزانية العمومية الذي يتضمن مشول الرقابة على النفقات ككل.

 الدولة وزایدة عدد سكاهنااتساع إقليم  3-1
تقود زايدة مساحة األرض اليت تبسط الدولة عليها سلطاهتا احلكومية وكذلك زايدة عدد السكان إىل حتقيق زايدة  

 ظاهرية يف النفقات العمومية تربزها عدم زايدة نصيب الفرد من هذه النفقات، رغم ازدايد أرقامها.
رى، أو اسرتداد جزء من إقليمها ويرتتب على هذه الزايدة بطبيعة احلال، ومثال ذلك قيام الدولة ابحتالل دولة أخ

نظرا لعدم حدوث زايدة يف النفع العام أو زايدة يف األعباء زايدة يف حجم النفقات العمومية ، إال أهنا زايدة ظاهرية 
 .1العمومية امللقاة على السكان دون مقابل فعلي

النفقات العمومية، يف هذه احلاالت إذا أتثر ابلزايدة تكون حقيقية، أما ومن الواضح أن متوسط نصيب الفرد من 
إذا تزايد اإلنفاق مبجرد مواجهة التوسع الكائن يف مساحة الدولة أو زايدة عدد السكان، دون أن میس السكان األصليني 

 فهنا تكون الزايدة يف اإلنفاق العام جمرد زايدة ظاهرية.
 لنفقات العموميةاألسباب احلقيقية لزایدة ا -2

زايدة احلقيقية للنفقات العمومية، ترجع إىل أسباب عديدة ختتلف األمهية النسبية لكل منها حبسب الظروف إن ال
 اليت تكون عليها درجة التقدم يف كل دولة، وهذه األسباب هي:

 األسباب املذهبية: 2-1

                                                           
 .65سوزي عديل انشد، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ويقصد هبا األسباب اليت ترتبط ابلتطور التارخيي لدور الدولة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، من الدولة  
احلارسة إىل املتدخلة. فبعد احلرب العاملية الثانية سادت الفلسفة التدخلية، مما أدى إىل زايدة تدخل الدولة يف الدول 

قتصادية وقيامها ابلعديد من األنشطة اليت كانت تعد من قبيل النشاط الرأمسالية، على وجه التحديد، يف احلياة اال
 إىل الدخل الوطين يف ذات الوقت.اخلاص، مما ترتب عليه زايدة يف حجم النفقات العمومية زايدة مطلقة ابلنسبة 

بكافة العمليات ومل يكن احلال خمتلفا يف الدول االشرتاكية، حيث تنتشر اإليديولوجية اجلماعية وتقوم الدولة 
اإلنتاجية مما يرتتب عليه زايدة يف النفقات العمومية إىل درجة تطابقها مع الدخل الوطين، كذلك انتشار املبادئ 
االشرتاكية جعل دور الدولة ال يقتصر على حتقيق التوازن االقتصادي فحسب، بل تعدته إىل القيام بعملية اإلنتاج اليت 

مع، كما أن ظهور الدولة النامية يف هناية لوسائل اإلنتاج وتوجيهها إىل إشباع حاجات اجملتتعتمد على امللكية اجلماعية 
الستينات وحتملها مسؤولية التنمية االقتصادية أدى إىل زايدة اتساع نشاط الدولة وابلتايل إىل زايدة حجم النفقات 

 .1العمومية
 

 2األسباب االقتصادية 2-2
لزايدة النفقات العامة، ولكن أتيت يف مقدمة هذه األسباب: زايدة الدخل القومي تتعدد األسباب االقتصادية 

 وانتشار املشروعات العامة، واملنافسة االقتصادية بني الدول، وتوايل الدورات االقتصادية.
 :زایدة الدخل القومي -أ

يه لسد نفقاهتا من هذا الدخل يساعد منو الدخل القومي على زايدة النفقات العامة إذ أن الدولة تعرف ما حتتاج إل
ولن تستطيع الدولة زايدة نفقاهتا ما مل جتد املصدر الذي تستعني به لتغطيتها وكلما زاد دخل الفرد، كلما شجع ذلك 

على فرض ضرائب جديدة أو زايدة سعر الضرائب املوجودة دون أن ختشى مقاومة كبرية من جانب دافعي الدولة 
 الضرائب.

 العامة:  انتشار املشروعات -ب
الكثري من املشروعات الصناعية والتجارية استغالال مباشرا، ويتسع كل  ابستغاللتقوم احلكومات يف اآلونة احلالية 

يوم نطاق املشروعات العامة حبيث أخذت حتل حمل املشروعات اخلاصة يف كثري من فروع النشاط االقتصادي. وال جدال 
 فقات العمومية.يف أن هذه الظاهرة تؤدي إىل زايدة الن

 ويرجع اتساع نطاق املشروعات العامة إىل أسباب متعددة أمهها:
تلجأ الدول يف كثري من األحيان إىل القيام ببعض املشروعات  الرغبة يف احلصول على موارد للخزانة العامة: ✓

الصناعية والتجارية بقصد احلصول على أرابح متكنها من موازنة ميزانيتها الزدايد النفقات العامة. إذ أن التجاء الدول إىل 
 كما أن املغاالة يف فرض الضرائب تثري الرأي العام.  ،القروض يزيد من أعباءها مستقبال

                                                           
 .145حممد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .98-97حممد حلمي مراد، مرجع سبق ذكره، ص  2
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على تقوم املشروعات اخلاصة وخصوصا يف حالة االحتكار برفع األمثان للحصول  ومة االحتكارات اخلاصة:مقا ✓
أكرب ربح ممكن األمر الذي يؤدي إىل إاثرة اثئرة املستهلكني غري األثرايء ويدفعهم إىل مطالبة احلكومة والضغط عليها 

 ، لتديرها مبا فيه مصلحة املستهلكني.لتأميم هذه املشروعات، فتحل حمل أصحاب املشروعات اخلاصة
إن انتشار سياسة التوجيه االقتصادي تؤدي ابلدول إىل أتميم الكثري من  األخذ بسياسة التوجيه االقتصادي: ✓

 املشروعات وبصفة خاصة الصناعات األساسية اليت توصل إىل التأثري يف سري النشاط االقتصادي للدولة أبسرها.
  الدول:املنافسة االقتصادية بني -ت

واملصدرين محل التنافس االقتصادي بني الدول يف األسواق اخلارجية، الكثري من الدول على مساعدة املنتجني 
 الوطنيني بوسائل شىت من بينها ترتيب اإلعاانت لبعض املشروعات مما أدى إىل زايدة يف النفقات العامة.

 توايل الدورات االقتصادية: -ث
واألزمات حتدث أثرها يف النفقات العمومية واملشاهد أن النفقات العمومية متيل إىل إن تعاقب فرتات الرخاء 

 االزدايد يف كثري من الدول، يف كل من فرتيت الرخاء واألزمة على السواء.
ففي فرتة الرخاء تزداد حصيلة الضرائب نتيجة ارتفاع األسعار وحتسن الدخول ويسهل على الدولة فرض ضرائب 

سعر الضرائب املوجودة دون أن ختشى مقاومة دافعي الضرائب. وهذه احلالة تشجع احلكومات على زايدة  جديدة أو رفع
 اإلنفاق ابلتوسع يف الوظائف العامة واإلكثار من املشروعات.

إنقاص النفقات العمومية إنقاصا جوهراي حبيث تعود إىل مستواها قبل فإذا جاءت فرتة األزمة بعد ذلك، يصعب  
مبنح اإلعاانت للعاطلني، والقيام ببعض األعمال نفس الوقت ترى الدولة نفسها مضطرة إىل مد يدها يف رخاء و فرتة ال

العامة إلعادة النشاط إىل احلياة االقتصادية، فرتتفع النفقات العمومية مرة أخرى إىل مستوى أعلى من مستواها أابن فرتة 
 الرخاء.

 
 األسباب االجتماعية: 2-3

تلعب العوامل االجتماعية دورا ابرزا يف زايدة املطالبة بتحسني اخلدمات العمومية ورغبة األفراد يف تطوير عادة ما 
مستوى معيشتهم وليس أمام الدولة الراغبة واملتدخلة سوى الرضوخ هلذه املطالب من خالل زايدة اإلنفاق العام يف إشباع 

 يلي: بفعل ما احلاجات املتنوعة واملتجددة واليت عادة ما تتغري
 تطور الوعي االجتماعي : -أ

كنتيجة حتمية النتشار التعليم وازدايد وعي األفراد حبقوقهم، فأصبحوا يطالبون الدولة  إن زايدة الوعي االجتماعي
ابلقيام بوظائف مل تعرفها من قبل، كتأمني األفراد ضد البطالة والفقر واملرض والعجز والشيخوخة وغريها، وقد ترتب على 

 ك زايدة النفقات العمومية بصورة عامة.ذل
 زایدة عدد السكان واهلجرة إىل املدن: -ب
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مع زايدة عدد السكان وتركزهم يف املدن واملراكز الصناعية، يتزايد حجم النفقات العمومية ملواجهة زايدة الطلب 
ز والكهرابء واألمن العام ويرجع هذا واملواصالت واملياه والغاعلى اخلدمات التعليمية والصحية والثقافية أو خدمات النقل 

 إىل أن حاجات سكان املدن األكرب أعقد من حاجات سكان الريف.
 األسباب السياسية:  2-4

میكن إرجاع الزايدة يف النفقات العمومية إىل تطور الفلسفة السياسية سواء يف الداخل نتيجة انتشار املبادئ 
 اخلارج نتيجة شعورها بواجب التضامن الدويل.الدمیقراطية ومنو مسؤولية الدولة، أو يف 

 انتشار الدميقراطية: -أ
مع تنامي الوعي السياسي وتصاعد األدوات لتوسيع املشاركة الشعبية يف القرار السياسي واالقتصادي أضحى من 

هم االجتماعية النفقات العمومية تنفق يف سبيل دعم أوضاع أنالضروري على الفرد أو مجاعات اجملتمع املدين التأكد من 
 وهلم احلق يف احملاسبة إذا وجهت لغري ذلك.

 :1منو مسؤولية الدولة -ب
ترتب على انتشار املبادئ الدمیقراطية تغري النظرة إىل الدولة، فهي ليست سلطة آمرة ال میلك األفراد سوى  

نشاطها ضرر ألحد األفراد  فإذا ترتب علىاخلضوع هلا، بل هي جمموعة من املرافق العمومية املوجهة خلدمة اجلمهور 
ن أضرار فيشارك اجملتمع بذلك يف حتمل عبء املخاطرة املرتتبة مفليس هناك ما مینع من مقاضاهتا لتعويض عما حلقه 

 على سري املرافق العمومية.
وقد يساعد على منو مسؤولية الدولة ضغط الرأي العام وكتاابت رجال القانون ووجود قضاء إداري، وخيتلف هذا 

لوضع كثريا عما كان مقررا حىت أواخر القرن املاضي يف عدم مسؤولية الدولة بعد تعطيل املصاحل العمومية، وليس ا
 لصاحب احلق سوى مقاضاة املوظف الذي ارتكب اخلطأ بعد أن يستأذن يف ذلك السلطات املختصة.

 
 ازداید نفقات التمثيل اخلارجي ) نفقات الدولة يف اخلارج(: -ت

أدى تطور العالقات الدولية ورغبة الدول يف توسيع نطاق دورها الدويل إىل توسيع رقعة التمثيل الدبلوماسي وزايدة 
وهذا الرغبة يف استضافة املؤمترات الدولية واالشرتاك يف املنظمات واملؤسسات الدولية من أجل تعزيز هذا الدور الدويل 

  من النفقات العمومية لتمويل التمثيل اخلارجي.قابال للتحقيق يف ظل زايدة التخصيص املايل
 منو النفقات العسكرية: -ث

تشغل النفقات العسكرية بندا هاما يف تزايد النفقات العمومية، ويرجع ذلك إىل التقدم التكنولوجي السريع يف هذا 
هبدف محاية منشآهتا ومواطنيها اجملال مما يدفع الدولة إلنفاق مبالغ طائلة ملدها أبحدث األساليب واملخرتعات العسكرية 

 من خطر الغزو اخلارجي.
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أضف إىل ذلك ما تستلزمه احلروب من متويالت مالية ضخمة ليس فقط أثناء احلرب، بل وأيضا يف أعقاهبا،  
كدفع التعويضات واإلعاانت ومعاشات لضحااي احلرب من احملاربني القدماء وأسر الشهداء، وكذلك نفقات إعادة تعمري 

 ته احلرب، ودفع أقساط فوائد الديون اليت عقدهتا الدولة أثناء احلرب لتمويل نفقاهتا احلربية.ما دمر 
 األسباب املالية: 2-5

 ترتكز هذه األسباب على أمرين هامني:
سهولة االقرتاض يف العصر احلديث، مما أدى إىل كثرة جلوء الدولة إىل القروض العمومية للحصول على ما يلزمها  أوهلما:

 لسد أي عجز يف إيراداهتا، مما يرتتب عليه زايدة حجم النفقات العمومية ألن خدمة الدين تستلزم دفع األقساط والفوائد.
ري خمصص لغرض معني مما يؤدي إىل تشجيع احلكومة على إنفاقه سواء يف وجود فائض يف اإليرادات العمومية غ اثنيهما:

أوجه إنفاق ضرورية أو كمالية، وتتجلى خطورة ذلك يف األوقات اليت حتتم فيها السياسة املالية على احلكومة العمل على 
 خفض نفقاهتا، ألنه من الصعوبة مطالبة الدولة خبفض كثري من بنود اإلنفاق العام.

 سباب اإلدارية:األ 2-6
ترتب على اتساع نشاط الدولة وتعدد وظائفها نتيجة التطور االجتماعي والسياسي خلق العديد من الوزارات 

 واإلدارات املختلفة للقيام هبذه اخلدمات ولإلشراف على املشروعات والرقابة عليها.
الدول املتخلفة، ومرجعه إىل سوء تنظيم  میكن أيضا أن نشري إىل الزايدة الواضحة يف نفقات اإلدارة احلكومية يف

اإلدارة احلكومية واخنفاض إنتاجيتها وتعقيد إجراءاهتا وضعف الشعور ابلواجب وعدم احلرص على أموال الدولة، ضف 
 إىل ذلك التبذير والنفقات املظهرية الكبرية اليت حياط هبا كبار موظفي الدولة.

 اثنيا: تصنيفات النفقات العمومية
النفقات العمومية تعددا ظاهراي يزداد على مر األايم نتيجة اتساع وظائف الدولة واألخذ بفكرة التوجيه تتعدد 

االقتصادي. غري أنه میكن جتميع هذه النفقات يف فصائل أو أقسام تضم النفقات اليت تتصف بصفات مشرتكة سواء من 
 حيث دوريتها أو طبيعتها أو األغراض اليت تستهدفها.

غري أن هذه التقسيمات العلمية ال يعمل هبا دائما عند وضع امليزانيات فكثريا ما جند النفقات العمومية مقسمة يف 
 وإمنا يرجع إىل الظروف التارخيية أو بعض االعتبارات اإلدارية.ميزانيات الدول تقسيما ال يستند إىل أساس علمي 

 ات العمومية:أهم التصنيفات العلمية للنفق يوسنستعرض فيما يل
  املستند إىل معايري اقتصادية: تصنيف النفقات العمومية -1
 النفقات العمومية من حيث أثرها االقتصادي على الدخل الوطين  تصنيف 1-1

 حقيقية نفقات إىل الوطين الدخل على أتثريها وحجم ألثرها االقتصادي طبقا وميةالعم النفقات تقسيم میكن
 .حتويلية ونفقات

 : احلقيقية النفقات -أ
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 يف ويندرج إنتاجية أموال رؤوس خدمات أو سلعال على احلصول مقابل الدولة تصرفها اليت املالية املبالغ تلك هي
 .والرأمسالية االستثمارية النفقات جانب إىل والصحة التعليم نفقات املوظفني، أجور: نطاقها

 العاملة واليد واخلدمات السلع على صولاحل عنها وينتج دولةلل الشرائية القدرة استعمال يف لعموميةا النفقة تتمثل
 على حتصل هنا فالدولة عليها، للحصول الدولة تدفعه الذي الشراء سعر أو السلعة اقتناء سعر عن ربتع هنا فالنفقة
 حجم بتكوين الوطين الناتج إمجايل يف مباشرة زايدة إىل الوطين الدخل يف زايدةال تؤدي النفقات،كما هذه لكل مقابل

 .جديد إنتاجي
 : التحويلية النفقات - ب
 :أنواع ثالثة على وهي القومىي الدخل توزيع إعادة تستهدف وإمنا القومي اإلنتاج يف مباشرة تؤثر ال
 مثل الفقراء إىل األغنياء من الشرائية القدرة نقل منها يراد اليت النفقات وهي :اجتماعية حتويلية نفقات ✓

.االجتماعية والتأمينات االجتماعية اإلعاانت
 فإن اجتماعي توازن حتقيق إىل هتدف االجتماعية التحويالت نفقات كانت إذا : ةاقتصادي حتويلية نفقات ✓

.ةواالمتيازات الضريبي االستثمار إعاانت أمثلتها ومن اقتصادي توازن حتقيق مؤداها االقتصادية التحويالت نفقات
  .هواستهالك العام الدين فوائد متثل اليت النفقات هي و: مالية حتويالت نفقات ✓

 جهة، من اإلنتاجية القنوات يف العام اإلنفاق توجيه من هلا يسمح مبا التصنيفات االقتصادية واالجتماعية أمهية وتتجلى
 .أخرى جهة من االجتماعية اجملاالت ويف
 :1التصنيف االقتصادي للنفقات العمومية 2-1

فاحلكومات تناط هبا مسؤوليتان عامتان يف امليدان متثل النفقات اخنفاض يف القيمة الصافية انتج عن معاملة. 
االقتصادي مها: توفري سلع وخدمات خمتارة للمجتمع على أساس غري سوقي، وإعادة توزيع الدخل والثروة عن طريق 

 تصنف خالل سبل أمهها معامالت النفقات اليت نمدفوعات التحويالت. وتفي احلكومات هباتني املسؤوليتني م
أبسلوبني يف نظام إحصاءات مالية احلكومة مها: التصنيف االقتصادي والتصنيف الوظيفي، هذا األخري سنتطرق له 

 الحقا.
عند توفري السلع واخلدمات غري السوقية للمجتمع قد تنتج الوحدة احلكومية السلع واخلدمات بنفسها وتقوم 

أو تشرتيها من طرف اثلث وتقوم بتوزيعها، أو حتول مبالغ نقدية لألسر كي يكون مبقدورها شراء السلع  بتوزيعها،
واخلدمات مباشرة. وحيدد التصنيف االقتصادي أنواع النفقات اليت تتحملها احلكومة على تلك األنشطة. وتتعلق 

الثابت مجيعها بتكلفة اإلنتاج الذي تضطلع به تعويضات العاملني، واستخدام السلع واخلدمات، واستهالك رأس املال 
احلكومة بنفسها. وتتعلق اإلعاانت، واملنح، واملنافع االجتماعية ونفقات أخرى متنوعة ابلتحويالت النقدية أو العينية 

 ومشرتايت السلع واخلدمات من أطراف اثلثة لتقدمیها إىل وحدات أخرى.
  ابلتفصيل وهي كاآليت:ويصف التصنيف االقتصادي كل فئة من فئاته 
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 تعويضات العاملني: -أ
هي جمموع املكافآت النقدية أو العينية املستحقة الدفع للموظف احلكومي مقابل العمل الذي أداه خالل الفرتة 

رأس املال للحساب الذايت ) ينطبق نفس االستثناء على كل فئة فرعية من احملاسبية املعنية، ابستثناء العمل املتصل بتكوين 
 عويضات العاملني(.ت

. سامهات االجتماعية املدفوعة لربامج التأمني االجتماعي نيابة عن العاملنيوتشمل هذه الفئة األجور والرواتب وامل
وتستبعد من هذه الفئة املبالغ الواجبة الدفع للمقاولني، والعمال اخلارجيني العاملني حلساب أنفسهم، والعمال اآلخرين 

 احلكومة العامة، ويتم قيد تلك املبالغ ضمن فئة استخدام سلع وخدمات.غري العاملني بوحدات 
 استخدام السلع واخلدمات: -ب

تتألف هذه الفئة من سلع وخدمات مستخدمة يف إنتاج سلع وخدمات سوقية وغري سوقية )ابستثناء تكوين رأس 
التغري يف خمزوانت العمل قيد اإلجناز، والسلع املال للحساب الذايت( زائدا السلع املشرتاة بغرض إعادة البيع انقصا صايف 

 التامة الصنع، والسلع املقتناة إلعادة بيعها.
 استهالك رأس املال الثابت: -ت

استهالك رأس املال الثابت هو اخنفاض قيمة أصول اثبتة متلكها وتستخدمها إحدى وحدات احلكومة العامة 
التقادم املعتاد، أو التلف العرضي املعتاد، ويتم تقييم ذلك االستهالك خالل فرتة حماسبية نتيجة للتدهور املادي، أو 

 رتة املعنية.فمبتوسط أسعار ال
املال الثابت بدرجة كبرية عن إهالك األصول كما هو مقيد يف سجالت احلكومة  رأسوقد ينحرف استهالك 

 املالية، والذي حيسب عادة ابستخدام التكلفة األصلية لألصول الثابتة.
ستشرافيا ألن قيمته تستند إىل أحداث مستقبلية ال إىل أحداث ماضية. اترب استهالك رأس املال الثابت مقياسا يع

وقيمة األصل الثابت هي القيمة احلالية املخصومة لتيار اإلجيارات الذي میكن ملالك األصل الثابت توقعه إذا أجراه خالل 
من عمره االقتصادي، وتتوقف اإلجيارات بدورها على املنافع اليت تتوقع الوحدات املعنية احلصول عليها من املدة الباقية 

استخدام األصل.وبذلك يكون استهالك رأس املال الثابت هو اخنفاض القيمة احلالية لسلسلة اإلجيارات املتبقية، مع تقييم 
 اإلجيارات مبتوسط أسعار الفرتة املعنية.

 الفائدة: -ث
اليت تتحمل أنواعا معينة من اخلصوم، وهي الودائع، واألوراق املالية تكون الفائدة مستحقة الدفع على الوحدات 

 عدا األسهم والقروض، واحلساابت املدينة.
وتنشأ تلك اخلصوم عندما تقرتض وحدة من وحدات احلكومة العامة أمواال من وحدة أخرى. والفائدة هي 

حدة احلكومة العامة ) املدين( عن استخدام أصل الدين القائم، وهو القيمة االقتصادية اليت النفقات اليت تتحملها و 
 قدمها الدائن.
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تستحق نفقات الفائدة بصورة مستمرة طوال فرتة وجود اخلصوم. وقد يتم إثبات السعر الذي تستحق به الفائدة  
من املال حمدد سلفا، أو مبلغ متغري من املال يعتمد كنسبة مئوية من أصل الدين املستحق يف كل فرتة زمنية، أو مبلغ 

على مؤشر حمدد، أو مزيج من هذه األساليب. وال تدفع الفائدة عادة حىت تستحق النفقات. وبعبارة أخرى، إذا كانت 
م خالل الشهر السابق، وإىل أن يت املستحقةالفائدة على القرض تدفع شهراي، فإن املبلغ املدفوع هو عادة النفقات 

 الدفع، يتزايد جمموع اخلصوم القائمة على املدين للدائن مبقدار نفقات الفائدة الناشئة غري املدفوعة.
 اإلعاانت: -ج

اإلعاانت هي مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها الوحدات احلكومية إىل املشروعات على أساس مستوايت 
اخلدمات اليت تنتجها أو تبيعها أو تصدرها أو تستوردها، وقد أنشطتها اإلنتاجية أو على أساس كميات أو قيم السلع أو 

ى مستوايت اإلنتاج،  أو على األسعار اليت تباع هبا املخرجات، أو على مكافآت تلك تصمم اإلعاانت للتأثري عل
 املشروعات.

ت حتويالت تدفع اإلعاانت إىل املنتجني وليس إىل املستهلك النهائي، وهي مبثابة حتويالت جارية فقط وليس
بوصفها وحدات استهالكية، ومعظم التحويالت رأمسالية. والتحويالت اليت تقدمها الوحدات احلكومية مباشرة إىل األسر 

املقدمة إىل املؤسسات غري اهلادفة للربح اليت ختدم األسر، تعامل على أهنا إما منافع اجتماعية أو نفقات أخرى متنوعة، 
 عظم التحويالت إىل وحدات احلكومة العامة حتت املنح.لدفع، وتدرج موذلك حسب سبب ا

 املنح: -ح
املنح هي حتويالت جارية أو رأمسالية غري إجبارية من وحدة حكومية إىل وحدة حكومية أخرى أو إىل منظمة 

 دولية. وتصنف املنح أوال حسب نوع الوحدة املتلقية للمنحة مث حسب ما إذا كانت املنحة جارية أم رأمسالية.
جل نظام إحصاءات مالية احلكومة ثالثة أنواع من متلقي املنح كما يلي: منح إىل حكومات أجنبية، ومنح ويس

رى اتبعة للحكومة العامة، وال يلزم توافر بياانت عن فئة املنح املقدمة إىل خإىل منظمات دولية، ومنح إىل وحدات أ
إحصاءات عن قطاع فرعي لقطاع احلكومة العامة ، ويف غري وحدات أخرى اتبعة للحكومة العامة إال يف حالة إعداد 

 اانت.ذلك من احلاالت حتذف هذه املعامالت عند توحيد البي
املنح اجلارية هي املنح املقدمة ألغراض النفقات اجلارية واليت ال تكون مرتبطة أو مشروطة ابقتناء اجلهة املتلقية 

ناء اجلهة املتلقية أصوال، وقد تتكون من حتويل نقدي ينبغي للجهة املتلقية أو أصوال. أما املنح الرأمسالية فتنطوي على اقت
أو أصول )خبالف املخزوانت(، أو حتويل أصل)خبالف املخزوانت والنقد(، أو يتعني عليها أن تستخدمه يف اقتناء أصل 

شكوك حول طبيعة املنحة،  إلغاء خصوم ابالتفاق بني الدائن واملدين، أو حتمل دين وحدة أخرى؛ وإذا كانت هناك
 فينبغي أن تصنف كمنحة جارية.

 املنافع االجتماعية: -خ
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تعرف املنافع االجتماعية أبهنا حتويالت نقدية أو عينية حلماية اجملتمع أبسره أو فئات معينة منه من خماطر 
ة األسر املعنية إما أبن اجتماعية معينة، واخلطر االجتماعي هو حدث أو ظرف میكن أن يؤثر أتثريا معاكسا على رفاهي

 يفرض أعباء إضافية على مواردها أو أبن يؤدي إىل اخنفاض دخلها.
ومن أمثلة املنافع االجتماعية تقدمي اخلدمات الطبية، وتعويضات البطالة، ومعاشات الضمان االجتماعي، وتصنف 

االجتماعي، وبرامج املساعدة االجتماعية وبرامج املنافع االجتماعية حسب الربامج اليت تنظم دفعها، وهي برامج الضمان 
 أرابب العمل للتأمني االجتماعي.

ال تنطبق معاجلة املنافع االجتماعية كنفقات على مجيع املنافع االجتماعية، إذ تعامل مدفوعات معاشات التقاعد 
 يف اخلصوم.ومنافع التقاعد األخرى اليت تتم عن طريق أرابب العمل للتأمني االجتماعي كاخنفاض 

 هناك نفقات أخرى ال تندرج ضمن النفقات السابقة وهي:
نفقات على املمتلكات عدا الفائدة تضم: أرابح موزعة )شركات عامة فقط(، مسحوابت من دخل أشباه  ✓

 الشركات )شركات عامة فقط(، نفقات على املمتلكات تعزى إىل محلة واثئق التأمني، ريع؛
 ورأمسالية.نفقات متنوعة أخرى جارية  ✓
 تصنيف النفقات العمومية وفقا القتصاد السوق: 3-1

 يتم تصنيف النفقات العمومية يف عالقتها مبا تتم ممارسته من نشاطات يف السوق، وهو كاآليت:
يفرتض يف هذا التقسيم أننا بصدد اقتصاد رأمسايل يقوم أساسا على النشاط الفردي ويعمل تلقائيا من خالل 

م فيه الدولة بدور هام من الناحية االقتصادية، إال أن هذا الدور وإن كان يؤثر يف سري االقتصاد ميكانيزم السوق وتقو 
الوطين فإن النتيجة تتوقف يف النهاية على العمل التلقائي لقوى السوق املتمثلة يف قوى العرض والطلب والتفاعالت 

 اخلاصة هبما.
النشاط اخلاص ف إىل توفري حاجات میكن أن يقوم بتوفريها اإلنفاق العام الذي يكمل عمل اقتصاد السوق، ويهد

يف السوق، إال أن الدولة تقوم بتلبيتها عن طريق اإلنفاق عليها الرتباطها ابألفراد واجملتمع معا كاإلنفاق على توفري 
 اخلدمات الصحية والتعليمية.

لسوق كاإلنفاق على النشاطات اإلنتاجية، اإلنفاق العام الذي يتم على نشاطات يتم القيام هبا يف إطار اقتصاد ا
واليت متارس من خالله الدولة إنتاج السلع واخلدمات عن طريق املشروعات اإلنتاجية العائدة للدولة حاهلا يف ذلك حال 

 اإلنفاق اخلاص عند القيام ابملشروعات اإلنتاجية وفقا آللية السوق ومعايريه.
 معايري غري اقتصادية تصنيف النفقات العمومية ابالستناد إىل -2
 :1تبعا للوظائف األساسية اليت تقوم هبا الدولة )التصنيف الوظيفي(تصنيف النفقات العمومية  2-1

                                                           
 .75دليل إحصاءات مالية احلكومة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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تصنيف وظائف احلكومة هو تصنيف مفصل للوظائف أو األهداف االجتماعية االقتصاية اليت تسعى وحدات 
ويعترب هذا التصنيف واحدا من جمموعة مكونة من أربعة احلكومة العامة لتحقيقها عن طريق خمتلف أنواع النفقات، 

 تصنيفات يشار إليها بتصنيفات اإلنفاق حسب الغرض.
يوفر تصنيف وظائف احلكومة تصنيفا لنفقات احلكومة على الوظائف اليت أوضحت التجارب أهنا حمل اهتمام 

 .عام وقابلة للعديد من التطبيقات التحليلية
تعلقة بوظيفة معينة يف فئة واحدة من فئات تصنيف وظائف احلكومة بغض النظر عن  يتم مجع كافة النفقات امل

كيفية إجراء تلك النفقات، وبعبارة أخرى تصنف يف نفس الفئة مدفوعات التحويالت النقدية املوجهة لالستخدام ألداء 
س الوظيفة، أو إنتاج سلع وظيفة معينة، أو مشرتايت السلع واخلدمات من منتج سوقي واليت حتول إىل األسر لنف

 وخدمات من جانب إحدى وحدات احلكومة العامة، أو اقتناء أصل لتلك الوظيفة ذاهتا.
احلكومة على وظائف أو أغراض معينة مبرور يسمح تصنيف وظائف احلكومة بدراسة االجتاهات العامة يف نفقات 

الوقت. وال تعد حساابت احلكومة التقليدية عادة مالئمة هلذا الغرض ألهنا تعكس اهلياكل التنظيمية للحكومات، وقد ال 
يف وقت معني عن  مسئولةتؤدي التغريات التنظيمية إىل تشويه السالسل الزمنية فحسب، ولكن بعض األجهزة قد تكون 

 من وظيفة، وقد تكون املسؤولية عن وظيفة ما مقسمة بني عدة أجهزة .أكثر 
يستخدم تصنيف وظائف احلكومة أيضا يف إجراء مقارانت دولية ملدى مشاركة احلكومات يف الوظائف 
االقتصادية واالجتماعية؛ ومثلما يتجنب تصنيف وظائف احلكومة مشكالت التغريات التنظيمية يف حكومة واحدة، فإنه 

ائف املرتبطة إبمدادات املياه يف بلد واحد ، الوظيتجنب أيضا مشكالت الفروق التنظيمية بني البلدان فقد تكون مجيع 
على سبيل املثال من اختصاص جهاز حكومي واحد، بينما قد تكون يف بلد آخر موزعة بني إدارات ختتص ابلبيئة 

 ويوضح اجلدول اآليت تصنيف النفقات حسب وظائف احلكومة: واإلسكان والتنمية الصناعية.
 ائف احلكومة: تصنيف النفقات حسب وظ01اجلدول رقم 

 جمموع النفقات
 خدمات عمومية عامة 701

األجهزة التنفيذية والتشريعية، والشؤون املالية  7011
 ، والشؤون اخلارجيةوشؤون املالية العامة

 املعونة االقتصادية األجنبية 7012
 خدمات عامة 7013
 حبوث أساسية 7014
البحوث والتطوير يف جمال اخلدمات العمومية  7015

 العامة
 خدمات عمومية غري مصنفة يف مكان آخر 7016

 اإلسكان ومرافق اجملتمع 706
 تنمية اإلسكان 7061
 تنمية اجملتمع  7062
 إمدادات املياه 7063
 إانرة الشوارع 7064
 البحوث والتطوير يف جمال اإلسكان ومرافق اجملتمع 7065
اإلسكان ومرافق اجملتمع غري املصنفة يف مكان  7066

 آخر
 الصحة  707

 وأجهزة ومعدات طبيةمنتجات  7071
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 معامالت الدين العام  7017
حتويالت ذات طبيعة عامة بني خمتلف مستوايت  7018
 احلكومة
 الدفاع 702

 الدفاع العسكري 7021
 الدفاع املدين 7022
 املعونة العسكرية األجنبية 7023
 البحوث والتطوير يف جمال الدفاع 7024
 مصنفة يف مكان آخر شؤون دفاع غري 7025
 النظام العام وشؤون السالمة العامة 703

 خدمات الشرطة  7031
 خدمات احلماية ضد احلريق 7032
 احملاكم 7033
 السجون 7034
البحوث والتطوير يف جمال النظام العام وشؤون  7035

 السالمة العامة
النظام العام وشؤون السالمة العامة غري املصنفة يف  7036

 مكان آخر
 الشؤون االقتصادية 704

الشؤون االقتصادية والتجارية وشؤون العمالة  7041
 العامة

 احلراجة والصيد البحري والربيالزراعة و  7042
 الوقود والطاقة 7043
 التعدين والصناعة التحويلية والتشييد 7044
 النقل 7045
 االتصاالت 7046
 صناعات أخرى 7047
 الشؤون االقتصاديةالبحوث والتطوير يف جمال  7048
 شؤون اقتصادية غري مصنفة يف مكان آخر 7049

 خدمات العيادات اخلارجية 7072
 خدمات املستشفيات 7073
 خدمات صحية عامة 7074
 البحوث والتطوير يف جمال الصحة  7075
 شؤون صحية غري مصنفة يف مكان آخر 7076
 الرتفيه والثقافة والدين 708

 خدمات ترفيهية ورايضية 7081
 خدمات ثقافية  7082
 خدمات إذاعة ونشر  7083
 خدمات دينية وخدمات جمتمعية أخرى 7084
 البحوث والتطوير يف جمال الرتفيه والثقافة والدين 7085
شؤون الرتفيه والثقافة والدين غري املصنفة يف مكان  7086

 آخر
 التعليم 709

 التعليم ما قبل االبتدائي والتعليم االبتدائي 7091
 التعليم الثانوي 7092
 التعليم غري العايل ما بعد الثانوي 7093
 التعليم العايل 7094
 التعليم غري احملدد مبستوى 7095
 خدمات اتبعة للخدمات التعليمية  7096
 البحوث والتطوير يف جمال التعليم 7097
 شؤون التعليم غري املصنفة يف مكان آخر 7098
 احلماية االجتماعية 710

 املرض والعجز 7101
 الشيخوخة 7102
 الورثة 7103
 األسرة واألطفال 7104
 البطالة 7105
 اإلسكان 7106
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 محاية البيئة 705
 تصريف النفاايت 7051
 تصريف مياه الصرف الصحي 7052
 ختفيف التلوث 7053
 محاية التنوع احليوي واملناظر األرضية الطبيعية 7054
 البحوث والتطوير يف جمال محاية البيئة 7055
 املصنفة يف مكان آخر محاية البيئة غري 7056

 اإلقصاء االجتماعي غري املصنف يف مكان آخر 7107
 البحوث والتطوير يف جمال احلماية االجتماعية 7108
 احلماية االجتماعية غري املصنفة يف مكان آخر 7109

 .76، ص2001املصدر: دليل إحصاءات مالية احلكومة،
 يفني الوظيفي واالقتصادي للنفقات كما هو مبني يف اجلدول اآليت:إجراء تصنيف مزدوج من التصنمیكن 

 : تصنيف مزدوج من التصنيفني الوظيفي واالقتصادي للنفقات02اجلدول رقم
تعويضات  

 العاملني
استخدام 

السلع 
 واخلدمات

استهالك 
رأس املال 

 الثابت

املنافع  املنح اإلعاانت الفائدة
 االجتماعية

نفقات 
 أخرى

اقتناء األصول 
 غري املالية

اخلدمات العمومية 
 العامة

         

          الدفاع
النظام العام وشؤون 

 السالمة العامة
         

          الشؤون االقتصادية
          محاية البيئة

اإلسكان ومرافق 
 اجملتمع

         

          الصحة
          والثقافة والدينالرتفيه 
          التعليم

          احلماية االجتماعية
 .78، ص 2001املصدر : دليل إحصاءات مالية احلكومة،

 تصنيف النفقات العمومية وفقا ملدى تكرارها الدوري يف ميزانية الدولة 2-2
 النفقات العادية: -أ



 الفصل الثاين النفقات العمومية

 

 

116 

منتظمة يف ميزانية الدولة، أي كل سنة مالية، كمرتبات العاملني، يقصد هبا تلك النفقات اليت تتكرر بصورة دورية 
وأمثان املواد الالزمة لسري املرافق العمومية، ونفقات حتصيل الضرائب وغريها، واملقصود ابلتكرار هنا ليس تكرار كميتها أو 

 حجمها، ولكن تكرار نوعها يف كل ميزانية حىت لو اختلف مقدارها من وقت آلخر.
 غري العادية : النفقات -ب

هي تلك النفقات اليت ال تتكرر بصورة دورية منتظمة يف ميزانية الدولة، ولكن تدعو احلاجة إليها، مثل نفقات 
 مكافحة وابء طارئ أو إصالح ما خلفته كوارث طبيعية أو نفقات حرب.

سدد من إيرادات غري عادية  وإذا كان تسديد النفقات العادية يتم من إيرادات عادية، فإن النفقات غري العادية ت
كالقروض، وهنا مكمن اخلطر، حيث أنه قد حيدث يف بعض األحيان أن تسئ السلطات املالية يف الدولة استخدام 
النفقات غري العادية، ويظهر ذلك عادة عندما حيدث عدم توازن أو عجز يف ميزانية الدولة فتعمد إىل جتنب بعض 

يتم الوفاء هبا عن طريق القروض بدال من الضرائب، وبذلك تظهر امليزانية متوازنة النفقات ابعتبارها غري عادية لكي 
 ولذلك جيب عدم التوسع يف تعريف ما يعترب غري عادي من النفقات.

أضف إىل ذلك أن القروض واإلصدار النقدي اليت میكن اللجوء إليها لتغطية النفقات غري العادية مل تعد إيرادات 
زدايد جلوء الدولة إليها يف نطاق السياسة املالية حبيث أصبحت مع كثرة اللجوء إليها من اإليرادات غري عادية، بسبب ا

 العمومية العادية.
احلديث قد اجته إىل التمييز بني نوعني من النفقات: النفقات اجلارية، وتسمى أيضا ن الفكر املايل إونتيجة لذلك ف

زمة لتسيري املرافق العمومية وإشباع احلاجات العمومية، والنفقات الرأمسالية ابلنفقات التسيريية وهي تلك النفقات الال
وتسمى أيضا ابلنفقات االستثمارية، وهي تلك املتعلقة ابلثروة الوطنية مثل نفقات إنشاء املشروعات اجلديدة من مدن 

مث فهي نفقات تقابل  جديدة وطرق وسكك حديدية، فهي ختصص لتكوين رؤوس األموال العينية يف اجملتمع، ومن
 النفقات غري العادية.

 تصنيف النفقات العمومية من حيث السلطة القائمة هبا 2-3
 يرتكز هذا التقسيم إىل معيار مشولية النفقات العمومية، ومدى استفادة أفراد اجملتمع منها.

 النفقات الوطنية )مركزية(: -أ
االحتادية أو املركزية القيام هبا، مثل نفقات الدفاع الوطين، هي تلك اليت ترد يف ميزانية الدولة وتتوىل احلكومة 

 القضاء واألمن، فهي نفقات ذات طابع وطين.
 النفقات احمللية )اإلقليمية(: -ب

هي تلك اليت تقوم هبا اجلماعات احمللية والبلدايت، وترد يف ميزانية هذه اهليئات مثل توزيع املاء والكهرابء 
 و املدينة.واملواصالت داخل اإلقليم أ
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وما جيب أن نشري إليه يف هذا اإلطار أنه عادة ما حتتاج النفقات احمللية إىل رقابة مباشرة حيث ال يتاح للحكومة 
املركزية القيام هبا بطريقة فعالة وكذلك احلال ابلنسبة للنفقات اليت تتعلق بظروف وعادات كل إقليم أو مدينة على وجه 

 اخلصوص.
 العمومية يف اجلزائرتصنيف النفقات  -3

 تقسيم ،میكنواملتمم املعدل املالية بقوانني اخلاص 1984جويلية  07 يف املؤرخ 17-84 رقم القانون إىل استنادا
 (:42 إىل 24 من املواد( االستثمار ومصاريف التسيري مصاريف  نوعني إىل العمومية النفقات

للنشاط العادي والطبيعي للدولة، واليت تسمح بتسيري نشاطات تلك النفقات اليت ختصص وهي  :التسيري نفقات 3-1
 نفقات تنقسمو الدولة والتطبيق الالئق للمهمات اجلارية، أي هي تلك اليت تدفع من أجل املصاحل العمومية واإلدارية،

 املواد وعدد فصال وتسعني تسعة تضم أن میكن فقرة لك فقرات سبع من تتكون أبواب توجدو  ،أبواب أربعة إىل التسيري
 األعباء ميزانية يف املمثلة لثايناو  األول الباب نفقات فروع إىل البند يقسم أن ومیكن حمددة غري الفصل يشملها اليت

 .الوزارات خمتلف يف امليزانيات كل يف تقريبا دمهاجن والرابع الثالث والباب، املالية وزارة طرف من املسرية املشرتكة
 املايل الدين أعباء لتغطية ممنوحة أعباء وهي اإليرادات من احملسومة النفقاتو  العمومي الدين أعباء : األول الباب

  اإليرادات من احملسومة األعباء خمتلف كذلكو  املعاشاتو 
 ؛الدين احتياط : األوىل الفقرة
 ؛العائم الدين الداخلي، الدين : الثانية الفقرة
 ؛اخلارجية الديون : الثالثة الفقرة
 ؛الضماانت: الرابعة الفقرة
 .اإليرادات من احملسومة النفقات: اخلامسة الفقرة
 الوزارات مصاحل لتسيري الالزمةو  الضرورية عتماداتإلا عن عبارة وهي : العمومية السلطات ختصيصات : الثاين الباب

 : التالية الفقرات من يتكون واألجهزة واملعدات والعتاد املستخدمني انحية من
 ؛العمل رواتب :األوىل الفقرة
 ؛العائلية املنح ،املعاشات  :الثانية الفقرة
 ؛املصاحل تسيريمعدات  املستخدمني  :الثالثة الفقرة
 ؛الصيانة أعمالو  املستخدمني  :الرابعة الفقرة
 ؛التسيري إعاانت املستخدمني  :اخلامسة الفقرة
 .املختلفة النفقات ناملستخدمو  : السادسة الفقرة
 املصاحل بوسائل اخلاصة النفقات: الثالث الباب
 :التالية الفقرات من الباب هذا يتكون و: العمومية التدخالت: الرابع الباب
 ؛احمللية اجملموعات إعاانت مثل واإلدارية العمومية التدخالت :األوىل الفقرة
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 ؛الدولية للهيئات متنح اليت املساعدات مثل الدولية األنشطة: الثانية الفقرة
 ؛املنح تقدمي مثل الثقايفو  الرتبوي النشاط تشمل :الثالثة الفقرة
 ؛املكافآتو  االقتصادية اإلعاانت مثل التدخالتو  التشجيعاتو  االقتصادي النشاط : الرابعة الفقرة
 ؛)االقتصادية العمومية للمصاحل إعاانت( الوطنية للمصلحة للمؤسسات إعاانت االقتصادي النشاط: ةاخلامس الفقرة
 ؛التضامنو  املساعدات: االجتماعية اإلعاانت: السادسة الفقرة
 .)الصحة وصناديق اتشاملعا صناديق يف الدولة مسامهة( التوقعات االجتماعي النشاط: السابعة الفقرة

  (:االستثمار( التجهيز نفقات 3-2
 وفروع القطاعات حسب توزع االستثمار أو التجهيز نفقات فإن الوزارات حسب توزع التسيري نفقات كانتذا  إ
 . السياحةو  النقلو  البناءو  األشغال اهليدروكاربور، الصناعةو  الزراعة مثل االقتصادي، النشاط

 )فنفقات االستثمار متثل تلك النفقات اليت هلا طابع االستثمار الذي يتولد عنه ازدايد الناتج الوطين اإلمجايل 

PNB)  وتوجه هذه على نفقات التجهيز اسم ميزانية التجهيز أو ميزانية االستثمار وابلتايل ازدايد ثروة البالد ويطلق
 النفقات لالستثمارات اهليكلية االقتصادية االجتماعية واإلدارية.

 لتغطية املفتوحة عتماداتإلا ختتلف أنه إىل اإلشارة وجتدر مسجلة كانت ذاإ إال تنجز أن عملية ألية میكن وال
 العامة امليزانية إىل ابلنسبة املفتوحة عتماداتإلا جتمع" حيث االستثمار نفقات لسد ختصص اليت تلك عن التسيري نفقات

 : هي أبواب ثالثة يف الدولة عاتق على الواقعة االستثمار نفقات لتغطية اإلمنائي للمخطط ووفقا
 املنظمات أمالك إىل أو الدولة أمالك إىل تستند اليت النفقات وتشمل: الدولة قبل من املنفذة االستثمارات ✓

 ؛عمومية وشبه العمومية
 ؛الدولة قبل من املمنوحة االستثمار إعاانت ✓
  .املال برأس األخرى النفقات ✓

 اعتماد أن ومعناها عتماداتالا ختصيص قاعدة وهي معروفة لقاعدة خيضع النفقات ميزانية تقسيم أن يالحظ و
 .العام اإلنفاق أوجه من وجه لكل معني مبلغ خيصص أن جيب بل إمجاليا يكون أن جيوز ال للنفقات الربملان

 أمر للحكومة اتركا اإلسكان وزارة لنفقات دينار مليون 22 ختصيص على مثال الربملان يوافق أن جيوز ال أنه أي
 يف استثماراتو  الوزارة مباين وصيانة إدارة ونفقات املوظفني مرتبات من املختلفة الوزارة إنفاق أوجه على املبلغ هذا توزيع

 إنفاق أوجه من وجه لكل معني مبلغ ختصيص على الربملان يوافق أن يتعني بل لك،ذ وغري هبا تقوم اليت املشروعات
 ،لإلنفاق معني ابب يف الواردة للنفقات الربملان اعتمده مبلغا تنقل أن للحكومة جيوز ال القاعدة هذه ومبقتضى الوزارة

 آخر بند على اإلنفاق ابب اعتماد يف الواردةالبنود  من لبند املخصص االعتماد تنقل أن للحكومة جيوز املخالفة ومبفهوم
 .أخرى إىل وزارة من النفقات ختتلف وال الباب، نفس يف وارد

 املطلب الرابع: آاثر النفقات العمومية
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اإلنفاق العام مبلغ خيتص حالة إنفاقه وليس له أية آاثر اقتصادية مل تعد النظرة الكالسيكية اليت ترى أن 
واجتماعية، حيث أن تطور الفكر املايل أوضح أن النفقات العمومية تشكل أداة هامة من أدوات التأثري يف األوضاع 

 االقتصادية.
وتتوقف اآلاثر االقتصادية للنفقات  ، وقد تكون آاثر غري مباشرة،للنفقات العمومية قد تكون مباشرة واآلاثر االقتصادية 

 العمومية على عوامل عديدة منها:
 ؛طبيعة هذه النفقات وهدفها -
 ؛طبيعة اإليرادات الالزمة لتمويلها -
 الوضع االقتصادي السائد. -

 املباشرة للنفقات العمومية ةأوال: اآلاثر االقتصادي
على االستهالك وأخريا آاثرها على منط توزيع الدخل وتشمل أثر النفقات العمومية على حجم اإلنتاج الوطين، وكذلك 

 .الوطين
 آاثر النفقات العمومية على اإلنتاج الوطين:  -1

ورها يف زايدة حجم املوارد االقتصادية ورفع درجة ديتجلى أثر النفقات العمومية على اإلنتاج الوطين من خالل 
اإلنتاجية ألي جمتمع، ويساهم اإلنفاق العام يف زايدة الطاقة أتهيلها وتنظيمها ابعتبارها أهم العوامل احملددة للطاقة 

 اإلنتاجية الختالف طبيعة وأوجه اإلنفاق العام.
تعمل على إنتاج السلع املادية واخلدمات العمومية إلشباع احلاجات االستهالكية  فالنفقات اإلنتاجية أو االستثمارية:

تثماري يعد لعينية املعدة لالستثمار، وهذا اإلنفاق االستهالكي واالسلألفراد، وتعمل أيضا على تكوين رؤوس األموال ا
من النفقات املنتجة اليت تؤدي إىل زايدة حجم الدخل الوطين ورفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية لالقتصاد الوطين، وقد تقوم 

 أو اخلاصة إعاانت اقتصادية . ةميهبا الدولة مباشرة من خالل قيامها ابإلنتاج، أو قد متنح الدولة بعض املشروعات العمو 
داف األهفتشمل النفقات التحويلية والنفقات احلقيقية اليت هتدف إىل حتقيق بعض  أما النفقات االجتماعية:

مباشرة على اإلنتاج سواء كان ذلك يف صورة حتويالت نقدية أو عينية،  ااالجتماعية، وهلذا النوع من النفقات آاثر 
فالنفقات االجتماعية اليت تتخذ شكل حتويالت نقدية أو إعاانت، هتدف إىل حتويل جزء من القوة الشرائية لصاحل األفراد 

قات االجتماعية على حجم ) املتعلقة بفئات حمدودة من الدخل(، فال میكن مقدما معرفة مدى أثر هذا النوع من النف
السلع اليت تقوم هذه الفئات ابإلنفاق للحصول عليها على وجه التحديد، وابتداء من اإلنتاج، وذلك لعدم معرفة أنواع 

حتديد هذه الفئات )ذوي الدخل احملدود( وارتفاع ميلها احلدي لالستهالك، فإنه من املنطقي أن يتجه املقابل النقدي 
لإلنفاق من أجل احلصول على السلع الضرورية وابلتايل يزداد الطلب عليها مبا يستبعد ذلك من زايدة واإلعاانت النقدية 

إنتاجها. أما يف حالة إذا اختذت النفقات االجتماعية شكل حتويالت عينية )إعاانت، أو حتويالت مباشرة( فإهنا تؤدي 
ج السلع واخلدمات االستهالكية، مثل نفقات التعليم إىل زايدة اإلنتاج بشكل ملحوظ، إذ أهنا تؤدي إىل زايدة إنتا 

 والصحة.
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فقد حتدث أثرا انكماشيا يف حجم اإلنتاج الوطين، وذلك يف حاالت حتويل بعض عناصر  أما النفقات العسكرية:
ا يؤثر من قطاع اإلنتاج املدين املخصص إلشباع احلاجات اخلاصة إىل العمليات املتعلقة ابألغراض العسكرية مماإلنتاج 

على اإلنتاج العادي لألفراد ابلنقصان، مما يؤدي إىل التقليل من االستهالك من جهة وارتفاع أسعار عناصر اإلنتاج من 
 جهة أخرى.

العسكرية على حجم اإلنتاج الوطين، فتتمثل يف احلاالت اليت ترصد فيها  أما ابلنسبة لآلاثر التوسعية للنفقات
وإنشاء املوانئ، ونفقات البحث العلمي وتصدير األسلحة إذ تؤثر تلك النفقات على النفقات للصناعات العسكرية 

 الدول النامية اليت تعتمد جيوشها ومعداهتا على الدول اخلارجية، مما يؤدي إىل حدوث عجز يف ميزان مدفوعاهتا.
 آاثر النفقات العمومية على االستهالك: -2

خالل النفقات اليت توزعها الدولة على األفراد يف صورة مرتبات  تتجلى من خالل نفقات االستهالك احلكومي ومن
 وأجور ختصص نسبة كبرية منها، إلشباع احلاجات االستهالكية من السلع واخلدمات.

 نفقات االستهالك احلكومي: 2-1
مثال، يتجه جانب من اإلنفاق العام لشراء سلع استهالكية معينة لتموين بعض الفئات كأفراد القوات املسلحة 

ري نوع من حتويل االستهالك بدال من قيام ولة هبذا الشراء، حبيث يعد هذا األخبدال من توزيع دخول أكرب عليهم تقوم الد
األفراد هبذه املهمة، أو قد تشرتي األاثث والسيارات وتنفق على اخلدمات من أجل تسيري مرافقها العمومية أو قد تقوم 

 ل ) كالتغذية املدرسية( أو تتوسع يف خدماهتا اجملانية )كاخلدمات الصحية(.بتقدمي سلع استهالكية بدون مقاب
 نفقات االستهالك اخلاصة بدخول األفراد: 2-2

تظهر آاثر هذه النفقات عندما ختصص الدولة جزء من النفقات العمومية للرواتب واألجور ملوظفيها وعماهلا 
دة االستهالك والذي بدوره يؤدي إىل زايدة اإلنتاج من خالل أثر مقابل ما يؤديه هؤالء من أعمال مما يؤدي إىل زاي

 مضاعف، وتعد هذه النفقات من النفقات املنتجة ألهنا تعترب مقابل ملا يؤديه هؤالء األفراد من أعمال وخدمات.
 :1آاثر النفقات العمومية على منط توزيع الدخل -3

طبقات وفئات اجملتمع، ونصيب كل طبقة أو فئة منه، يقصد بنمط توزيع الدخل الكيفية اليت يوزع هبا بني 
 وكقاعدة عامة يتحدد منط توزيع الدخل الوطين بطبيعة طريقة اإلنتاج.

ري ومدى سيطرة والعمل األجفبالنسبة للمجتمع الرأمسايل يقوم ابإلنتاج على أساس امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج 
ن هذه العوامل جمتمعة تؤثر على أسس توزيع الناتج الصايف بني الطبقات الوحدة اإلنتاجية على السوق، وابلتايل فإ

 والفئات االجتماعية املختلفة على النحو التايل:
على أساس أن اهلدف هو تدريب العمال وحتسني إمكانيتهم اإلنتاجية،  اإلنتاجيةحيث تتحدد العمل وإنتاجيته:  3-1

حتسني ظروف املعيشة، فكلما ارتفع مستوى العامل التعليمي والفين ويتم ذلك من خالل التعليم والتدريب الفين و 
 وحتسنت ظروف معيشته كلما زادت إنتاجيته.
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بذلك أصبح الرأمسايل ذا قوة اقتصادية جتعله خيتص جبزء من الناتج االجتماعي امللكية الفردية لوسائل اإلنتاج:  3-2
قوته وسيطرته االقتصادية، ومن مث حيصل على جزء أكرب من الناتج الصايف، وكلما زاد ما میتلكه من وسائل إنتاج زادت 

 االجتماعي الصايف ابملقارنة بغريه األقل قوة والعكس صحيح.
لبعض الفئات ابحلصول على دخل أكرب ال يتناسب مع عملهم أو الذي يسمح النفوذ الشخصي أو السياسي:  3-3

 ما حتت سيطرهتم من وسائل اإلنتاج.
لك وسائل تجمتمعة من شأهنا أن تؤدي إىل انعدام العدالة التوزيعية للدخل لصاحل الرأمسايل الذي می وهذه العوامل

أكرب، أو يتمتع بنفوذ شخصي وسياسي أكرب، على حساب الطبقة الكادحة، ويظهر هنا دور الدولة حتت أتثري نتاج إ
الوطين لغرض التخفيف من عدم العدالة يف توزيع الضغط السياسي للطبقات العاملة، يف التأثري على منط توزيع الدخل 

 الدخل.
وللتعرف على أثر اإلنفاق العام على منط توزيع الدخل الوطين البد من حتديد السياسة املنتهجة للدولة، ذلك أن 

إبتباع ما قد تنتجه الدولة بشأن تقليل التفاوت بني الدخول )مبنح إعاانت للطبقات حمدودة الدخل( قد يضيع مفعوله 
 سياسة ضريبية معينة، كفرض ضرائب مثال على هذه الطبقات، ولذا البد من التنسيق بني السياسة الضريبية واإلنفاقية.

 1اثنيا: اآلاثر االقتصادية غري املباشرة للنفقات العمومية
فاعل فيما بعد كما أشران من قبل أن األثر األويل املباشر لإلنفاق العام لن يتوقف عند هذا احلد بل سوف يت

 وبفعل عامل الزمن ليولد أتثريا على الدخل واالستخدام وهذا ما وصفه كينز أبثر املضاعف وأثر املعجل.
يقصد ابملضاعف يف التحليل االقتصادي، املعامل العددي الذي يشري إىل الزايدة يف الدخل  أثر املضاعف: -1

اإلنفاق الوطين على االستهالك، وإذا كانت نظرية كينز اقتصرت على الوطين املتولدة عن الزايدة يف اإلنفاق، وأثر زايدة 
بيان أثر االستثمار على الدخل الوطين عن طريق نظريته يف املضاعف، إال أن الفكر االقتصادي احلديث میيل إىل توسيع 

 دير.ليشمل ليس فقط االستثمار، بل وكذلك االستهالك، واإلنفاق العام، والتص هنظرية املضاعف وأثر 
لتوضيح فكرة املضاعف، فإنه عندما تزيد النفقات العمومية فإن جزء منها يوزع يف شكل أجور ومرتبات وأرابح 

، وهؤالء خيصصون جزء من هذه الدخول إلنفاقه على بنود االستهالك املختلفة، ويقومون وفوائد، وأمثان للمواد األولية
دخار والدخول اليت تنفق على االستهالك تؤدي إىل خلق دخول ابدخار الباقي وفقا للميل احلدي لالستهالك واال

جديدة لفئات أخرى وتقسم ما بني االستهالك واالدخار، والدخل الذي يوجه إىل االدخار ينفق جزء منه يف االستثمار، 
مالحظة أن  وبذلك تستمر حلقة توزيع من خالل ما يعرف بدورة الدخل اليت تتمثل يف اإلنتاج، الدخل، االستهالك، مع

 الزايدة يف اإلنتاج والدخل ال تتم بنفس مقدار الزايدة يف اإلنفاق ولكن بنسب مضاعفة، ولذلك مسي ابملضاعف.
وألن أثر املضاعف ذا عالقة ابمليل احلدي لالستهالك فهو يزيد بزايدة امليل احلدي لالستهالك وينخفض ابخنفاضه وهو 

 Y= C+I                                لتالية:ما تربزه العالقة ا

 : االستثمار الوطين I: االستهالك الوطين،  C: الدخل الوطين ،  Yحيث أن 
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 Y=C+I   أي:  Iو Cسوف يؤدي إىل تغري يف  Yوأن أي تغري يف 

االقتصادي، وسع اجلهاز اإلنتاجي، وهذا يرتبط بدرجة التقدم تأن األثر الذي حيدثه املضاعف يرتبط مبدى مرونة و 
ففي ظل الدولة املتقدمة حيث اجلهاز اإلنتاجي يتمتع ابملرونة والقدرة على التجاوب مع الزايدات يف االستهالك، 
فاملضاعف ينتج أثره بشكل ملموس، أما يف الدول النامية وابلرغم من ارتفاع امليل احلدي لالستهالك، يكون أثر 

 إلنتاجي وانعدام قدرته على التجاوب مع الزايدة يف االستهالك.املضاعف ضعيفا، نظرا لعدم مرونة اجلهاز ا
لقد أوضحنا يف نظرية املضاعف أثر التغري يف االستثمار على الدخل ومن مت اإلنفاق االستهالكيني  أثر املعجل: -2

االستثمار هو التابع، وتتعلق نظرية املعجل ابحلالة املعاكسة، وهي أثر التغري يف االستهالك أو الدخل على االستثمار، أي 
واستنادا إىل نظرية املعجل، تؤدي التغريات يف الطلب على السلع االستهالكية )أو اإلنتاج( إىل تغريات أكرب يف الطلب 
على السلع الرأمسالية الالزمة إلنتاج السلع االستهالكية، ويعرب عن هذه العالقة مبعامل رأس املال وهو عبارة عن حجم 

 =A    الناتج عن التغري يف اإلنتاج أو الدخل، ومیكن قياس املعجل ابملعادلة التالية:االستثمار الصايف

KYt 

 : املعجل Aحبيث 
لذلك يعزى االستثمار الصايف )حسب نظرية املعجل( إىل تغريات يف االستهالك، فإذا افرتضنا بقاء املستوى   

االستهالكية من فرتة إىل أخرى تؤدي ابملنتجني إىل زايدة  التكنولوجي على حاله، فإن الزايدة يف الطلب على السلع
 الطلب على املعدات الرأمسالية لغرض تلبية الزايدة يف الطلب، ومیكن إعادة كتابة املعادلة السابقة ابلطريقة التالية:

In=YA 

 حبيث: 
In االستثمار الصايف : 

(، جيب زايدة الطلب من السلع الرأمسالية مبقدار يعادل  Y) يعادلوتعين املعادلة أبنه من أجل زايدة مستوى اإلنتاج مبا 
حاصل ضرب التغري يف اإلنتاج الالزم مع معادل املعجل لذلك فإن زايدة االستثمار الصايف تتوقف على معامل رأس 

 املال، أو املعجل.
 : الفصل الثاين خالصة

لنفقات وإيرادات الدولة عن فرتة مقبلة ابلصورة املعروفة يف الوقت احلايل، فكرة حديثة  ميزانيةتعترب فكرة إعداد 
 يف فرنسا. 1789يف إنكلرتا وإىل ثورة  1688العهد يرجع اترخيها إىل ثورة 

معربا عن ذلك يف صورة وحدات نقدية تعكس يف  نفقاهتابيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة و فامليزانية 
 امليزانية تعكس ، كماةوهنا خطة الدولة لسنة مالية مقبلة, وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية يف الدولمضم

 االقتصاد إدارة وتوجيه يف تساعد أداة فهي الدول، هذه جمتمعات يف واالجتماعية االقتصادية احلياة كثرية دول يف
 اإلنتاج حجم من كل يف آاثر هلا بل التقليدي، املفهوم يف كانت كما وكميات أرقاما امليزانية تعد مل حيث القومي،
 االقتصادية، القطاعات هبذه وتتأثر تؤثر العامة فامليزانية وقطاعاته، فروعه بكافة االقتصادي، النشاط مستوى ويف القومي
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 االقتصاد يهدف اليت العامة احلاجات إلشباع » واإليرادات النفقات  «وحمتوايهتا العامة امليزانية الدولة تستخدم ما فغالبا
 .، ابإلضافة إىل حتقيق العدالة االجتماعيةحتقيقها إىل

وتعترب النفقات العمومية الوسيلة األساسية اليت تستعملها امليزانية ويقوم عليها تدخل الدولة يف مجيع امليادين 
ا واليت تتجلى من خالل طبيعة النفقات تهواليت ترتجم سياسة احلكومة ومدى جناع ةاالقتصادية واالجتماعية والسياسي

، فمن خالهلا حتافظ احلكومات على اهلوية الوطنية، وتوفر البنية األساسية الالزمة وتقسيمها على القطاعات املختلفة
 .يف معدالت التنمية وهتيئة اخلدمات االجتماعية الالزمة للسكانللتنمية وتؤثر 
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 متهيد:
. ال إن كفاءة وفعالية اإلدارة املالية العامة هلما دور هام وحاسم يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية     

يعتربها جزأ ال يتجزأ من التصرف واإلدارة، وسواء كانت هذه خيتلف اثنان يف أمهية الرقابة على تنفيذ األداء، بل هناك من 
الرقابة داخلية أو خارجية فهي تبقى من أوكد الضماانت جلودة وسالمة التصرف احلكومي، السيما الرقابة اخلارجية ملا هلا 

الداء، ويف اخللل و  من أمهية يف الرقابة على األموال العامة ويف مساندة العمل احلكومي ويف وضع األصبع على مواطن
التعرف على أهم القضااي والتحدايت اليت تتنزل يف صميم اهتمامات السلط العمومية، وذلك عن طريق إشعار خمتلف 

قيقية لوضعية التصرف العمومي من حيث حسن أدائه أو هذه السلط سواء التشريعية منها أو التنفيذية ابلصورة احل
 لنفقات العمومية(.اختالله وابألخص اجلانب املايل ) ا

سعت األجهزة العليا للرقابة لقياس ورصد أداء إدارة شؤون املالية العامة وتتبع اإلنفاق للرفع من كفاءة اإلنفاق وقد    
 العامة املالية الشؤون إدارة أداء قياس إطار الواردة يفاملؤشرات وذلك ابستخدام مجلة من املؤشرات ولعل من أمهها مجلة 

 املعين اتكالشرا  برانمج يف اءكالشر  بوضعه وقام، الزمن مر   على العامة املالية الشؤون إدارة أداء قياسو  ومتابعة رصدل
 العامة، املالية الشؤون إدارة عملية بشأن املشرتك املشروع مع التعاون إطار يف وذلك املالية، واملسؤولية العام ابإلنفاق

 املساعدات جلنة اعتمدته مشروع وهو (OECD)  االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون ملنظمة التابعة
 إدارة ومؤسسات وإجراءات أنظمة أداء عن عليها التعويل ميكن معلومات إاتحة شأهنا من أداة مبثابة (DAC)اإلمنائية
تصميم سياسة املالية العامة واملمارسات اليت متثل عنصرا حيواي لتقييم املساءلة عن ، الزمن مر   على العامة املالية الشؤون

 وتنفيذها.
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  قياس أداء مصداقية املوازنة والشمولية والشفافيةاملبحث األول: 
 املرجو ة، التنموي ة األهداف وحتقيق املعني ة السياسات تنفيذ أجل من ضروري اجلي د العامة املالية الشؤون إدارة نظام     

  .اخلدمات تقدمي يف والكفاءة للموارد، االسرتاتيجي والتوزيع العامة، املالية إمجاليات انضباط مساندة خالل من وذلك
 :1املوازنة نواتج مستوايت من تلك الثالثة للمستوايت املساعدة العناصر بني من النظام ذلك وانتظام انفتاح ويعترب
 العامة املالية انضباط على احلفاظ يف املالية املخاطر شؤون وإدارة املوازنة جماميع على الفعالة الضوابط ُتسهم 

 ؛إمجاالا 
 ؛املعني ة احلكومة أهداف تنفيذ يف احلكومية األولوايت مع ابالتساق املوازنة وتنفيذ ختطيط يسهم 
 املال مقابل القيمة وحتقيق اخلدمات تقدمي فاءةك حتقيق يف املوازنة موارد استخدامات شؤون إدارة تسهم. 

 – PEFAاملالية  اءلةاإلنفاق العام واملس –ارة الشؤون املالية العامةإد أداءقياس  إطاراملطلب األول: 
 من وجمموعة العامة، املالية الشؤون إدارة عملية أداء عن تقريراا  العامة املالية الشؤون إدارة أداء قياس إطار يشمل      

 املثقلة الفقرية البلدان ديون ختفيض مبادرة بشأن اإلنفاق لتتبُّع املرجعية املعايري :من تستفيد املستوى عالية املؤشرات
  .أخرى دولية قياسية ومعايري الدويل، النقد صندوق عن الصادرة العامة املالية شفافية وُمدو نة ابلديون،

 أوال: نطاق إطار قياس األداء
نفتح العامة املالية الشؤون إدارة نظام ألداء األمهية احلامسة األبعاد بتحديد األداء قياس إطار يقوم

ُ
نتظم امل

ُ
 على وامل

 : 2التايل النحو
 منها القصد حسب تنفيذها وجيري واقعية املوازنة : املوازنة مصداقية. 
 على القدرة وللمواطنني العامة، املالية على واملخاطر املوازنة على شامل اإلشراف  : والشفافية الشمولية 

 .العامة املالية على واملخاطر املوازنة عن املعلومات على احلصول
 احلكومية للسياسات التامة املراعاة إطار يف املوازنة إعداد يتم : السياسات إىل استنادا   املوازنة وضع. 
 وجود مع التوقع وقابلية ابالنتظام تتسم بطريقة املوازنة تنفيذ جيري : املوازنة تنفيذ يف والرقابة التوقع قابلية 

 .العامة األموال استخدام يف والتوجيه الرقابة عملية أجل من ترتيبات
 ،لك أغراض يستويف مبا وتعميمها عليها واحلفاظ افيةك سجالت مسك جيري : واإلبالغ والتسجيل، احملاسبة 

 .اإلبالغ تقارير ورفع واإلدارة، القرارات، اختاذ عملية ضبط :من
 ينبغي ماك تعمل هلا املسؤولني ومتابعة العامة األموال تدقيق ترتيبات : اخلارجية واملراجعة التدقيق. 

 بقياس املستوى عالية املؤشرات جمموعة تقوم العامة، املالية الشؤون إدارة ألداء الرئيسية الستة األبعاد خلفية على
 :من لكل ابلنسبة وذلك ، العامة املالية الشؤون إدارة ومؤسسات وإجراءات أنظمة يف الرئيسية للعناصر العملي األداء

 .اخلارجية والتدقيق املراجعة وهيئات التشريعية، واهليئة زية،كاملر  احلكومة

                                                             
 .01، ص2005برانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية, البنك الدويل، و.م.إ، يونيو اإلنفاق العام واملسؤولية املالية،  1
 .12-11، ص 2014، وزارة املالية، الكويت، يونيو  PEFAالدليل اإلرشادي ملؤشرات قياس أداء اإلنفاق احلكومي واملساءلة املالية  2
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 وضع :أجل من املؤشرات إىل املستند التحليل العامة املالية الشؤون إدارة عملية أداء عن التقرير يستخدم ماك
 الشؤون إدارة عملية ألداء ابلنسبة األمهية احلامسة الستة األبعاد خلفية على العامة املالية الشؤون إدارة لنظام متكامل تقييم
  .الثالثة املوازنة نواتج مستوايت على العملية تلك ضعف لنقاط احملتمل األثر وتقييم العامة، املالية

 حامسة تُعترب اليت أي ،العامة املالية الشؤون إدارة لعملية الرئيسية العناصر املستوى عالية املؤشرات جمموعة تقيسو 
 .العامة املالية الشؤون إدارة عملية سالمة حتقيق أجل من األمهية

 أداء حتسُّن عدم أو حتسُّن مدى عن معلومات إاتحة شأنه من تلك املؤشرات جمموعة تطبيق تكرار أن املتوق ع ومن
  . العامة املالية الشؤون إدارة عملية

 إصالح بغية املعنية احلكومة هبا تقوم اليت اجلهود عن العامة املالية الشؤون إدارة عملية أداء عن التقرير يعرب   ماك
 ال قد واليت واجلارية، العهد احلديثة اإلصالح إجراءات وصف طريق عن وذلك لديها، العامة املالية الشؤون إدارة نظام

 .العامة املالية الشؤون إدارة عملية أداء يف أث رت احلني ذلك حىت تكون
 واستقالل منفصلة اعتبارية شخصية وهلا زيةكاملر  احلكومة سلطة حتت أخرى وحدات تعمل البلدان، من العديد يف

 احلكومة عمليات من جزءاا  وتشك ل )مستقلة حكومية هيئات ابسما اإلطار هذ يف إليها يشار (   عملياهتا يف بريك ذايت
 ال مؤسسات تتضم ن وقد زية،كاملر  احلكومة سياسات تنفيذ لغرض الوحدات هذه مثل استخدام يتم أن وميكن ،زيةكاملر 

 .عليها والسيطرة متويلها رئيسية بصورة للحكومة يعود واليت الربح، تبغي
 األخرى املستوايت عمليات االعتبار يف تؤخذ ال العامة، املالية الشؤون إدارة عملية أداء مؤشرات جمموعة إطار يف

 البلد صعيد على العامة املالية الشؤون إدارة نظام أداء على أثرها بقدر إال العامة األعمال ومؤسسات احلكومة عموم من
 )وهو ما أشارت إليه البلد ذلك حكومة وتتابعها تضعها اليت العامة املالية بسياسات النظام ذلك صالت وعلى املعين،

 هلا أدىن مستوايت احلكومة عموم من األخرى األجزاء وتشمل ( PI-23و  PI-9و  PI-8    األداء مؤشرات
 )حماسبة وأنظمة موازنة( : املثال سبيل على العامة املالية الشؤون إدارة أجل من هبا خاصة وأنظمة مستقلة مساءلة آليات

 أجهزة هو وما أعلى، مستوى على املعين البلد ومناطق وأقاليم والايت يف هو ما :1الفرعية احلكومية األجهزة تشمل وقد
 العام القطاع يشمل احلكومة، عموم إىل إضافة  )أدىن مستوى على والبلدايت املقاطعات :(مثالا  حكومية حملية إدارة
 واليت املعين، للسوق اخلدمات وتقدمي السلع إلاتحة إنشاؤها جرى اليت العامة األعمال مؤسسات أو العامة اتكالشر 

 أو مالية غري العامة املؤسسات أو اتكالشر  تكون أن وميكن ،للمساءلة خاضعة حكومية وحدات وتراقبها عليها تسيطر
     .زيكاملر  البنكك النقد مؤسسات الثاين النوع ويشمل مالية،

 :2فئات ثالث إىل مؤشراا   28عددها والبالغ العامة املالية الشؤون إدارة نظام بشأن املختارة املؤشرات تُقسم
 حيث من العامة املالية الشؤون إدارة لنظام املباشرة النتائج تقيس وهذه :العامة املالية الشؤون إدارة نظام نواتج  -أ

ات ومستوى عليها املوافقة متت اليت األصلية ابملوازنة مقارنتهما خالل من وذلك الفعلي ني، واإليرادات اإلنفاق  وتغري 
 .اإلنفاق متأخرات

                                                             
 .23، مرجع سبق ذكره، ص 2001دليل إحصاءات مالية احلكومة، صندوق النقد الدويل،  1
 .03اإلنفاق العام واملسؤولية املالية، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 الشؤون إدارة نظام وشفافية مشولية مدى تقيس وهذه :العامة املالية الشؤون إدارة نظام يف ةكاملشت  السمات -ب
 .بكاملها املوازنة دورة عرب العامة املالية

 .زيةكاملر  احلكومة موازنة دورة ضمن الرئيسية واملؤسسات واإلجراءات األنظمة أداء تقيس وهذه :املوازنة دورة -ج
 اثنيا: اهليكل العام إلطار قياس األداء

 كما يلي :  األداءقياس نوجز أدانه هيكل إطار 
 جمموعة مؤشرات األداء عالية املستوى بشأن إدارة الشؤون املالية العامة:  -1

 ومت ترتييب ُسل م على العامة املالية الشؤون إدارة نظام عناصر من رئيسي عنصر أداء قياس إىل مؤشر لك يسعى
 لكل ابلنسبة د إىل أ من نقاط من أربع ترتييب تصنيف درجة لك يستويف الذي ابألداء يتعلق فيما اإلرشادات وضع

 املالية الشؤون إدارة نظام عناصر من الرئيسي العنصر انك إذا للمؤشر ترتييب تصنيف أعلى ويعطى، املؤشرات من
 زكتر  املستوى عالية املؤشرات جمموعة فإن ولذا، .ومت سق ودقيق ومنظ م املك حنو على الصلة ذا اهلدف يستويف العامة
 املتعارف اجلي دة الدولية املمارسات إىل استناداا  وذلك العامة، املالية الشؤون إدارة لنظام األساسية اخلصائص على

 .العامة املالية الشؤون إدارة عملية يف االبتكارات أحدث إىل استناداا  قياسي معيار وضع من بدالا  عليها
 إدارة املالية العامةجمموعة مؤشرات األداء عالية املستوى بشأن  : يوضح 03رقم  اجلدول

 نواتج إدارة الشؤون املالية العامة: مصداقية املوازنة -أ 
PI-1 ارنة ابملوازنة املوافقة عليها أصالقجممل نواتج اإلنفاق م 
PI-2 تشكيلة نواتج اإلنفاق مقارنة ابملوازنة املوافقة عليها أصال 
PI-3 عليها أصالوازنة املوافقة جممل نواتج اإليرادات مقارنة ابمل 
PI-4 أصل ورصد متأخرات مدفوعات اإلنفاق 

 القضااي املشتكة الرئيسية: الشمولية والشفافية -ب 
PI-5 تصنيف املوازنة 
PI-6 مشولية املعلومات اليت تتضمنها واثئق املوازنة 
PI-7 مدى العمليات احلكومية غري املبلغ عنها 
PI-8  بني اهليئات احلكوميةشفافية العالقات املالية العامة فيما 
PI-9  القطاع العام األخرىالرقابة على جممل املخاطر املالية العامة من جهات 

PI-10 قدرة اجلمهور على الوصول إىل املعلومات عن املالية العامة 
 دورة املوازنة -ج 
 وضع املوازنة استنادا إىل السياسات -1ج 

PI-11  املوازنة السنويةالنظامية واملشاركة يف عملية وضع 
PI-12 منظور متعدد السنوات يف التخطيط، وسياسات اإلنفاق، ووضع املوازنة 

 قابلية التوقع والرقابة يف تنفيذ املوازنة -2ج 
PI-13 شفافية واجبات والتزامات دافعي الضرائب 
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PI-14 فعالية إجراءات تسجيل دافعي الضرائب وفرض الضرائب 
PI-15  مدفوعات الضرائبفعالية جباية 
PI-16  قابلية توقع توفر املوارد املالية الرتباطات اإلنفاق 
PI-17  وإدارة شؤون األرصدة النقدية والديون والضماانت تسجيل 
PI-18 فعالية ضوابط كشوف الرواتب واألجور 
PI-19 املنافسة، وحتقيق القيمة مقابل املال، والضوابط يف التوريدات 
PI-20  الضوابط الداخلية ابلنسبة لإلنفاق غري الرواتب واألجور فعالية 
PI-21 فعالية املراجعة الداخلية للحساابت 

 احملاسبة، والتسجيل، واإلبالغ  -3ج 

PI-22  انتظام وإحكام توقيت مطابقة احلساابت 
PI-23  توفر املعلومات عن املوارد اليت تستلمها وحدات تقدمي اخلدمات 
PI-24  نوعية وإحكام توقيت التقارير عن املوازنة يف سنتها 
PI-25  نوعية وإحكام توقيت البياانت املالية السنوية 

  التدقيق واملراجعة اخلارجية -4ج 

PI-26  نطاق وطبيعة ومتابعة املراجعة اخلارجية 
PI-27 متحيص اهليئة التشريعية لقانون املوازنة السنوية 
PI-28  التشريعية لتقارير املراجعة اخلارجيةمتحيص اهليئة 
برانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية, البنك الدويل، و.م.إ، يونيو من إعداد الباحث ابالعتماد على  املصدر: 

 .08، ص 2005
 : 1طريقة حتديد درجة التصنيف التتييب -2

 وبذلك ،مستقلة بصورة األبعاد هذه من لك تقييم وجيب .املعين املؤشر مبوضوع متصلة أبعاد عدة املؤشرات ملعظم
 التصنيف درجات مجع ويتم .املعين املؤشر أبعاد من لك تقييمات إىل مستندة الشاملة الرتتييب التصنيف درجة تكون

 ابلنسبة  ((M1الرتتييب التصنيف طريقة خالل من وذلك املعين، للمؤشر ابلنسبة شاملة درجة يف تلك لألبعاد الرتتييب
 اخلاصة اإلرشادات وحتدد .األخرى للمؤشرات ابلنسبة  (M2) الرتتييب التصنيف طريقة خالل ومن، املؤشرات لبعض
  .استخدامها الواجب الرتتييب التصنيف طريقة املؤشرات من بكل

 
 (:  M1طريقة التصنيف التتييب األوىل )  2-1

 يتعلق فيما األداء سوء انك حيثما األبعاد متعددة املؤشرات افةكو  األبعاد وحيدة املؤشرات لكافة ابلنسبة ُتستخدم
 حسب أخرى، بعبارة) ذاته للمؤشر األخرى ابألبعاد يتعلق فيما األداء حاسن أثر يقو ض أن املرج ح من املؤشر أبعاد أبحد

                                                             
ارة اخلارجية عن أداء إدارة الشؤون املالية العامة للضفة الغربية وقطاع غزة، البنك الدويل ابلتعاون مع صندوق النقد الدويل واإلحتاد األوريب ووز  AUS3141التقرير رقم  1

 .39، ص 2013يونيو الفرنسية واألمم املتحدة وبتمويل من وزارة التنمية الدولية للملكة املتحدة، الضفة الغربية وقطاع غزة، 
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 حتديد خطوات تكون ثر،كأ أو اثنان بعدان هلا اليت للمؤشرات وابلنسبة ).املعين املؤشر أبعاد سلسلة يف حلقة أضعف
 :يلي ماك للمؤشر الرتتييب التصنيف درجات جمموع أو الشاملة التصنيفي الرتتيب درجة
 ؛ترتييب تصنيف درجة وإعطاؤه حدة على بعد لك تقييم أوالا  يتم 
 ؛األبعاد من أي عليها حصل تصنيف درجة أدىن ابختيار األبعاد من لكل الرتتييب التصنيف درجات مجع 
 درجة تيارخا املمكن غري من :مالحظة (أعلى تصنيف درجة األخرى األبعاد من ألي انك حيثما " + " إضافة 

 حصلت اليت األبعاد من ألي ابلنسبة " – " وإضافة أعلى تصنيف درجات على حصلت اليت األبعاد ألحد التصنيف
 .)ُمدرج واحد بعد سوى له ليس ما مؤشر تصنيف لدرجة " + " إضافة املمكن غري ومن .أدىن تصنيف درجات على

 (:  M2طريقة التصنيف التتييب الثانية )  2-2
 ابلنسبة إبتباعه يوصى ما وهذا .املعين املؤشر أبعاد من لكل الرتتييب التصنيف درجات متوسط إجياد إىل تستند

 درجة أثر تقويض إىل ابلضرورة تؤدي ال األبعاد أحد يف املنخفضة التصنيف درجة حيث األبعاد، متعددة خمتارة ملؤشرات
 املالية الشؤون إدارة نظام من اجملال نفس ضمن تقع األبعاد افةك أن ومع .ذاته للمؤشر آخر بعد على العالية التصنيف

م حتقيق ميكن العامة،  أي إتباع منطقياا  يتوجب أن وبدون األخرى األبعاد عن مستقلة بصورة األبعاد من لك  يف التقد 
 ماك فهي للمؤشر الرتتييب التصنيف درجات جمموع أو الشاملة التصنيفي الرتتيب درجة حتديد خطوات أما .حمدد تسلسل

 :يلي
 الرتتييب التصنيف لطريقة ابلنسبة درجات أربعة من ُسل م على بلوغه مت الذي املدى تقييم األبعاد، من لكل ابلنسبة  (

M1 ) 
 الرتتييب التصنيف بطريقة اخلاص التحويل جدول إىل الرجوع  (M2 )، املؤشرات (اجلدول من املناسب القسم وإجياد 
 .) أبعاد أربعة أو أبعاد ثالثة أو بعدان هلا اليت
 درجات ترتيب أما(املؤشر ألبعاد إعطاؤها مت اليت التصنيف درجات جمموعة مع يتوافق الذي اجلدول من السطر حتديد 

 .)جوهرية قيمة ذي غري فهو التصنيف
 املعين للمؤشر ابلنسبة الشاملة التصنيف درجة انتخاب. 

 أداء مصداقية املوازنة  قياساملطلب الثاين: 
 وختتلف ،هلا املساندة اإلدارية واملمارسات التنظيمية القواعد وعلى القانوين سندها قوة على املوازنة فعالية تتوقف      

 .البلدان ابختالف كبريا اختالفا اإلدارية واملمارسات التنظيمية والقواعد للموازنة األساسية القوانني بني النسبية األمهية
 السلطة توافق أن وينبغي ،اإلدارية/القانونية األطر مجيع يف إدراجها جيب مهمة عناصر توجد االختالفات، هذه ورغم

 معامالت كل وتغطي شاملة املوازنة تكون وأن هلا، الالزمة االعتمادات ختصص وأن النفقات مجيع على التشريعية
 أن وينبغي اإلمجالية؛ ابلقيمة املوازنة معامالت تظهر وأن ،)املختلفة الصناديق طريق عن ذلك كان وإن(املركزية احلكومة

 توضع أن ويتعني املوازنة؛ إلدارة الفعلية ابلصالحية تتمتع احلكومة مالية عن أخرى مسؤولة سلطة أو وزير هناك يكون
 األحكام حتدد أن يتعني كما بتحصيلها؛ تقوم اليت األموال استخدام أو/و حتصيل عن املساءلة موضع معنية هيئة كل
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 للتدقيق خاضعة تقارير إعداد وجيب األموال؛ تلك الستخدام وصارمة واضحة شروطا االحتياطيات أو ابلطوارئ املتعلقة
 .العام ولالطالع التشريعية السلطة على لعرضها العامة، األموال استخدام كيفية إىل بوضوح تشري مستقلة جهة من

 :1مقارنة ابملوازنة املوافق عليها أصالجممل نواتج اإلنفاق  PI-1مؤشر األداء  -1
 تقدمي على املعنية احلكومة قدرة مساندة يف اهلام ة العوامل بني من املوازنة حسب اإلنفاق تنفيذ على القدرة تعترب
 وجيس د ،العمل وخطط اإلنتاج، وارتباطات السياسات، بياانت :من لك ينص حسبما املعنية السنة يف العامة اخلدمات

 حسبما(املوازنة يف أصالا  احملدد اإلنفاق مبجموع مقارنة لإلنفاق الفعلي اجملموع قياس طريق عن األمر هذا املؤشر هذا
 سيطرة للحكومة ليس اإلنفاق فئات من فئتني يستبعد ولكنه ،)العامة املالية وتقارير احلكومية املوازنة واثئق عليه تنص

 أثناء يف تعديلها املبدأ حيث من للحكومة ميكن ال اليت الديون، خدمة مدفوعات)أ(  :  مها الفئتان وتلك .عليهما ركتُذ 
 متوله الذي املشروعات على اإلنفاق( ب (و الصرف، وأسعار الفائدة أسعار تقلبات نتيجة تتغري   قد بينما املعنية السنة

 .املاحنة اجلهات لسيطرة بريك حد إىل خاضعني عادة يكوانن عنه التقارير ورفع شؤونه إدارة أن حيث املاحنة، اجلهات
بني   اإلنفاق عن االحنراف وراء الكامنة األسباب فهم أجل من

ُ
هم   من املوازنة، يف امل

ُ
 العوامل الشروح تصف أن امل

املبينة يف  اإليرادات عن االحنرافات أثر إىل خاصة بصورة اإلشارة مع االحنراف، إىل أد ت تكون أن ميكن اليت اخلارجية
هم ومن) اإليرادات اخلارجية(.  D-1) اإليرادات احمللية( و        PI-3املوازنة، حسبما يقدرها املؤشران 

ُ
 فهم أيضاا  امل

املوازنة، ابإلشارة أيضا إىل مؤشري األداء  تنص حسبما اإلنفاق تشكيلة تنفيذ على القدرة على اإلنفاق جمموع احنراف أثر
PI-2  وPI-16 . 

 PI-1 يف املؤشر: يوضح األبعاد الواجب تقييمها 04اجلدول رقم 
 الفرق بني اإلنفاق األويل الفعلي واإلنفاق األويل املبني يف املوازنة أصال (1)

 ( M2) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
من اإلنفاق املبني  %5مل ينحرف اإلنفاق الفعلي عن اإلنفاق املبني يف املوازنة مبقدار يعادل أكثر من  (1) أ

 يف املوازنة يف أكثر من سنة واحدة من آخر ثالث سنوات.
من اإلنفاق  %10من  مل ينحرف اإلنفاق الفعلي عن اإلنفاق املبني يف املوازنة مبقدار يعادل أكثر (1) ب

 املبني يف املوازنة يف أكثر من سنة واحدة من آخر ثالث سنوات.
من اإلنفاق  %15مل ينحرف اإلنفاق الفعلي عن اإلنفاق املبني يف املوازنة مبقدار يعادل أكثر من  (1) ج

 املبني يف املوازنة يف أكثر من سنة واحدة من آخر ثالث سنوات.
من اإلنفاق  %15اإلنفاق املبني يف املوازنة مبقدار يعادل أكثر من  احنرف اإلنفاق الفعلي عن (1) د

 املبني يف املوازنة يف سنتني أو كافة السنوات الثالث.
 .14، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية, من إعداد الباحث ابالعتماد على  املصدر:
 : أصال   عليها املوافق ابملوازنة ابإلنفاق مقارنة اإلنفاق نواتجتشكيلة   PI-2مؤشر األداء  -2

                                                             
 .13-12اإلنفاق العام واملسؤولية املالية، مرجع سبق ذكره، ص  1
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، قصد السياسات عن مفيداا  بياانا  املوازنة تكون ال األصلية، املوازنة عن كثرياا  ختتلف اإلنفاق تشكيلة كانت حيثما
 .1اجململ مستوى تفاصيل على األصلية ابملوازنة مقارنة اإلنفاق لنواتج عملياا  تقييماا  املؤشر هبذا القياس ويتطلب

 أجل من اإلداري يُفض ل األساس ،)هيئة/وزارة (إداري أساس على شؤوهنا وإدارة املوازانت اعتماد عادة يتم أنه ومبا
  .مقبوالا  بديالا  يعترب الوظيفة إىل املستند األساس ولكن التقييم، عملية

 واإلدارات ابلوزارات اخلاصة املوازنة يف الرئيسية لألبواب ابلنسبة التباين حساب يتم املستوى اإلداري، وعلى  
وافق املوازنة تشملها اليت واهليئات املستقلة،

ُ
 أن يستند جيب املستخدم، هو الوظائف حسب التصنيف كان وإذا ،عليها امل

 .احلكومة وظائف تصنيف/املالية احلكومية إحصاءات يف الرئيسية العشر الوظائف إىل
ات شأن من ات عن يسفر أن PI-1) املؤشر تقديرات حسب (لإلنفاق العام املستوى يف التغري  اإلنفاق  يف تغري 

 املوازنة يف اإلدارية والوظيفية البنود على
 فيما اإلنفاق تشكيلة تباين يف املوازنة بني بنود فيما التوزيع إعادة مسامهة مدى  (PI-2) املؤشر هذا ويقيس

ات عن الناجم التباين يتخطى  .لإلنفاق العام املستوى يف التغري 
 اإلنفاق يف العام ابالحنراف ومقارنته اإلنفاق تشكيلة تباين جمموع حساب تلك التقييم بعملية القيام ويتطلب

 .األخرية الثالث السنوات من لكل ابلنسبة األويل
بني   واإلنفاق الفعلي اإلنفاق بني ُمرج ح معياري كاحنراف التباين حساب يتم

ُ
 كنسبة حسابه ويتم املوازنة، يف امل

بني   اإلنفاق من مئوية
ُ
املطلقة لالحنراف  القيمة ابستخدام وذلك الوظيفي، أو اإلداري التصنيف أساس على املوازنة يف امل

 واإلنفاق الديون خدمة مدفوعات استبعاد جيبPI-1 األداء مؤشر تقديرات مع متوافقة احلساب عملية تكون ولكي
 .املاحنة اجلهات من بتمويل املشروعات على

 PI-2 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها : 05اجلدول رقم 
 مدى جتاوز التباين يف تشكيلة اإلنفاق األويل جمموع االحنراف يف اإلنفاق األويل (1)

درجة التصنيف 
 التتييب

 ( M2) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات

يف أي  %5مل يتجاوز التباين يف تشكيلة اإلنفاق جمموع االحنراف يف اإلنفاق األويل أبكثر من  (1) أ
 من آخر ثالث سنوات

يف  %5مل يتجاوز التباين يف تشكيلة اإلنفاق جمموع االحنراف يف اإلنفاق األويل أبكثر من  (1) ب
 أكثر من سنة واحدة من آخر ثالث سنوات

يف  %10يف تشكيلة اإلنفاق جمموع االحنراف يف اإلنفاق األويل أبكثر من  مل يتجاوز التباين (1) ج
 أكثر من سنة واحدة من آخر ثالث سنوات

يف سنتني    %10جتاوز التباين يف تشكيلة اإلنفاق جمموع االحنراف يف اإلنفاق األويل بنسبة  (1) د

                                                             
 .03، ص2013يوليو 01الصندوق يعزز ميثاق شفافية املالية العامة، نشرة صندوق النقد الدويل ،  –اإلنفاق العام واملساءلة عنه   1
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 على األقل من آخر ثالث سنوات
 .15، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  علىمن إعداد الباحث ابالعتماد املصدر:
 أصال   عليها املُوافق ابملوازنة مقارنة اإليرادات نواتج جممل PI- 3.مؤشر األداء  -3

 اجلديدة، بسياساهتا املتعلقة واملقرتحات املستمرة احلكومة لربامج واضح وصف وجود املوازنة انضباط يتطلب
 يوضح بيان املوازنة واثئق بني من يكون أن على الدوام على البلدان حترص أن وينبغي     ،بدقة تكاليفها وحساب
 املتوقعة وآاثرها العامة املالية سياسة يف املهمة التغيريات

ألن  وذلك املوازنة، أداء حتديد يف األمهية احلامسة العوامل بني من احمللية اإليرادات توقعات دقة ربعتتهذا و 
درجة اإلنفاق خمصصات

ُ
 .التوقعات تلك إىل تستند املوازنة يف امل

درجة اإليرادات مقارنة وتتيح
ُ
 قد اإليرادات، ولكن توقعات نوعية على عاماا  مؤشراا  الفعلية ابإليرادات يف املوازنة امل

 إيضاحها أمور جيب وهذه اإلدارة، يف الكفاءة عدم جتس د وال توق عها جرى يكون ال أن ميكن خارجية صدمات حتدث
 األخرية الثالث من السنوات سنة يف النواتج كانت ولو عالية ترتييب تصنيف درجة بوجود تسمح فاملعايرة، الشرح يف

 .املعنية املوازنة تنفيذ حدثت أثناء كبرية خارجية لصدمة كنتيجة املثال سبيل على التوقعات، عن كثرياا  خمتلفة
 احلكومية قْدر اخلتامية احلساابت أو املوازنة تنفيذ عن التقارير من املعلومات استخدام جيب املؤشر، هلذا وابلنسبة

 الشرح إيضاح وعلى .)املركزي البنك أو اإليرادات كهيئة أخرى مصادر من البياانت وليس  (   املعلومات تلك توف ر
 .عليها التعويل إمكانية أو ابتساقها يتعلق فيما خماوف وأية البياانت مصادر

 PI-3 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  06اجلدول رقم 
 اجلباية الفعلية لإليرادات احمللية مقارنة بتقديرات اإليرادات احمللية يف املوازنة املوافق عليها أصال (1)

 ( M2) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
من تقديرات اإليرادات احمللية املبينة يف  %97مل تكن اجلباية الفعلية لإليرادات احمللية أدىن من  (1) أ

 املوازنة يف أكثر من سنة واحدة من آخر ثالث سنوات
من تقديرات اإليرادات احمللية املبينة يف  %94مل تكن اجلباية الفعلية لإليرادات احمللية أدىن من  (1) ب

 املوازنة يف أكثر من سنة واحدة من آخر ثالث سنوات
من تقديرات اإليرادات احمللية املبينة يف  %92مل تكن اجلباية الفعلية لإليرادات احمللية أدىن من  (1) ج

 املوازنة يف أكثر من سنة واحدة من آخر ثالث سنوات
من تقديرات اإليرادات احمللية املبينة يف  %92لإليرادات احمللية أدىن من  كانت اجلباية الفعلية (1) د

 املوازنة يف سنتني من أو يف كافة آخر ثالث سنوات
 .16، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 أصل ورصد متأخرات مدفوعات اإلنفاق:   PI-4مؤشر األداء  -4

 الكلي الرصيد على الدين نسبة يف التغري عناصر حتليل الفنية الناحية من العامة املالية استمرارية تقييمات تتضمن
 االقتصادي، النمو ومعدل الدين، على األساسي الرصيد يعكس حنو على الفائدة وسعر الفائدة، مدفوعات انقصا

 لتحقيق األساسي الرصيد يف املطلوب التغيري على االهتمام يرتكز السياسات، منظور ومن .  األصلي الدين ورصيد
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 زمنية فرتة خالل للدين معني أقصى حد دون البقاء أو مفرطة، أهنا يرأتى اليت الدين نسبة من بدءا للدين احملدد اهلدف
 التصحيح يعترب احلال، وبطبيعة .االستمرارية لتحقيق العامة املالية يف املطلوب التصحيح ملدى مؤشرا ذلك ويعترب .حمددة
 املدى على املهم من يصبح وابلتايل السياسات، لصانعي األهم هو االستصوايب التقدير إىل استنادا إجراؤه يتعني الذي

 .الضرورية اهليكلية والتغيريات العامة املالية جممالت يف احملتملة الدورية التغيريات بني التمييز املتوسط إىل القصري
 حتقق اليت للبلدان ابلنسبة إضافية أمهية والطويل املتوسط املدى يف العامة املالية ابستمرارية املتعلقة القضااي وتكتسب

 ابلنسبة ضغطا ختلق قد نسبيا األساسية السلع أسعار فيها ترتفع اليت فالفرتات .ابملوارد يتصل فيما كبرية إيرادات
 دوهنا، أو االجتاهية مستوايهتا إىل األساسية السلع أسعار تعود عندما عليها احملافظة ميكن ال املوازنة من اإلنفاق اللتزامات

 .االجتاهات هذه تقدير خاصة بصفة الصعب من يكون وقد
 االعتبار يف أتخذ أن ينبغي البلدان لتلك ابلنسبة العامة املالية ابستمرارية املتعلقة القضااي فإن ذلك، على وعالوة

 .األساسية السلع أسعار يف املعهودة التقلبات وكذلك املوارد، نضوب إمكانية
 :بني من للمعنيني دفعها أتخر نتيجة احلكومة، تكب دهتا إنفاق التزامات اإلنفاق مدفوعات متأخرات تعترب

 يشري أن وميكن .ابلشفافية املتسم غري التمويل من شكالا  تعترب وهي الدائنني، أو املقاولني، أو املور دين، أو العاملني،
 النقدية، املبالغ وتقنني االرتباطات، ضوابط :من لك فايةك عدم مثل لكاملشا  من عدد إىل املرتفع املتأخرات مستوى

 وتفرتض .املعلومات إىل واالفتقار املوازنة، يف حمددة بنود خمصصات وخبس املوازنة، يف التعاقدات خمصصات فايةك وعدم
 تعاقدي التزام أو حمدد قانوين التزام مبقتضى الدفع مستحقة املسددة غري القائمة املدفوعات مبالغ أن اإلنفاق متأخرات

 ومستلزمات، تقاعدية، ومعاشات رواتب، :مقابل مدفوعة غري مستحقة مطالبات تشمل أن وميكن احلكومة، أبرمته
نح املالية الدعومات حتويالت ختفيض أو أتخري أما .وخارجية حملية ديون على وفوائد وإجيارات، وخدمات،

ُ
 للهيئات وامل

 وموعد مبلغ حيدد (قانوين التزام من جزءاا  تكن مل ما متأخرات تشك ل فال األخرى احلكومية واملستوايت املستقلة احلكومية
 ال املخصصات قانون أو السنوية املوازنة قانون يف حتويالت على النص   أن ماك .تعاقدي اتفاق أو  )التسديدات من لك

 ابلنسبة املتأخرات بني من القروض ألصل ابلنسبة املدفوع غري  )اإلطفاء(اإلهالك يعترب وال .قانونياا  التزاماا  ذاته حبد يشك ل
 .1متويل معاملة ولكن إنفاقاا  ليس اإلهالك ألن وذلك املؤشر، هلذا

 غري املطالبة تصبح مىت واسع نطاق على عليها املتعارف املمارسات أو احمللية التنظيمية اللوائح حتدد أن ميكن
دة سد 

ُ
 وصف ذلك عند وجب املتأخرات، رصيد قياس يف احمللية املمارسة هذه تطبيق جرى فإذا .التسديد عن متأخرة امل

 األعمال قطاع يف دولياا  عليها املتعارف املمارسات هو للتقديرات ابلنسبة الفيصل ولكن .الش روح يف وأساسها مضموهنا
 مطالبة/لفاتورة املعنية احلكومة استالم من يوماا  30 غضون يف التسديد يتم مل إذا التسديد عن متأخرة املطالبة تعترب حيث
 أو والعاملني املوظفني رواتب شوفك تسديد عدم بينما ،)إجنازها مت أشغال أو خدمات أو مستلزمات لقاء(املعين املور د
 .التسديد عن متأخرة املعنية املبالغ اعتبار عن يسفر الفور على الديون فوائد لتسديد هنائي موعد احرتام عدم

                                                             
 .05،األردن ، ص 2014، تقارير اإلدارة املالية العامة 2017-2014اإلصالح الشامل لإلدارة املالية العامة يف األردن  1
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 النظام يف املشكلة هذه على والسيطرة عاجلةامل ومدى املتأخرات، من رصيد وجود مدى بقياس املؤشر هذا يُعىن
 هذا يكون لن القدمية، املتأخرات وتسديد لتحديد خاصة إجراءات وجود الضروري من يكون أن ميكن أنه ومع .املعين
 األهم   ولكن. )تسديدها يتم مل ولكن املاضية السنة أثناء السداد مستحقة مبالغ (جديدة متأخرات خلق تواصل إذا فعاالا 

 .تقديرات إىل التوص ل أو التقييم إجراء ميكن ال بدوهنا اليت املتأخرات، عن البياانت ومتام وجود مدى تقييم ذلك، لك من
 PI-4 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  07اجلدول رقم 

 تغري   وأي( املعنية املالية للسنة ابلنسبة الفعلي اإلنفاق جمموع من مئوية نسبةك(اإلنفاق مدفوعات متأخرات رصيد (1) 
 .الرصيد ذلك يف العهد حديث

 .اإلنفاق مدفوعات متأخرات رصيد متابعة أجل من البياانت توف ر مدى( 2)
 ( M2) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب

 من جمموع اإلنفاق(. %2رصيد املتأخرات منخفض )أي دون  (1) أ
البياانت املوثوقة والتامة عن رصيد املتأخرات أتيت من خالل إجراءات روتينية على األقل يف  (2)

 مالية )وتشمل بياان ملواعيد كل منها(.هناية كل سنة 
من جمموع اإلنفاق؛ مع وجود شواهد على ختفيضها بدرجة   % 10-2رصيد املتأخرات يشكل  (1) ب

 يف السنتني األخريتني.( % 25كبرية )أي أبكثر من 
يتم سنواي مجع البياانت عن رصيد املتأخرات، ولكن قد ال تكون كاملة ابلنسبة لبضعة فئات  (2)

 حمددة أو مؤسسات هلا موازانت حمددة.إنفاق 
من جمموع اإلنفاق؛ وليس هناك شواهد على ختفيضها إىل  % 10-2رصيد املتأخرات يشكل  (1) ج

 حد كبري يف السنتني األخريتني.
مت مجع البياانت عن رصيد املتأخرات من خالل ما ال يقل عن عملية واحدة شاملة وخاصة يف   (2)

 غضون السنتني األخريتني.
 .من جمموع اإلنفاق % 10رصيد املتأخرات يزيد على (1) د

 ال توجد بياانت موثوقة عن رصيد املتأخرات من السنتني األخريتني.  (2)
 .17، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:

 
 
 

 أداء الشمولية والشفافية قياس املطلب الثالث:
ينبغي أن تتضمن تقارير املالية العامة واملوازنة عرضا عاما ملركز احلكومة املايل واألداء احلكومي املايل على حنو يتسم       

ة ال بد من وجود آليات واضحة لتنسيق وإدارة األنشطابلشمول والداللة واحلداثة واملوثوقية، وإلضفاء املزيد من الشفافية 
  لسياسة املالية العامة.داخل املوازنة وخارجها ضمن اإلطار الشامل 

 عند ذلك يتحقق أن وميكن .العامة املالية سياسات لتنفيذ راسخ أساس وجود العامة املالية شفافية أساسيات منأن 
 .اإلدارية والنظم التنظيمية والقواعد التشريعات ذلك يف مبا العامة، املالية إلدارة الشامل واإلطار الغرض وضوح
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 تصنيف املوازنة:  PI-5مؤشر األداء  -1
 واالقتصاد، اإلدارية، الوحدة :من بكل اخلاصة التالية لألبعاد وفقاا  اإلنفاق تتب ع تسهيل القوي التصنيف نظام شأن من

 يف اإلنفاق عن اإلبالغ للحكومات ميكن املعياري، الدويل التصنيف ممارسات تطبيق جيري وحيثما .والربامج والوظائف،
ُخف ض اإلنفاق وتتب ع احلكومية املالية إحصاءات صيغة

 عرض ويتم .األخرى املختارة اإلنفاق وجمموعات الفقراء لعدد امل
 التصنيف ويكون  )براجمية أو/و ووظيفية اقتصادية بصيغ مقرتنة إدارية عادة (أمه ية التصنيفات ثركأ جتس د صيغة يف املوازنة

 التصنيفات من ألي وفقاا  املعامالت افةك عن اإلبالغ إمكانية من دكالتأ بغية للحساابت البياين الرسم يف ُمتضم ناا 
ستخدمة

ُ
 .امل

 الذي الشامل السياسات إطار يف الرئيسة العناصر بني من الفقراء أعداد ختفيض اسرتاتيجية فيها تعترب اليت البلدان ويف
ُخف ض اإلنفاق وحتديد تعريف يكون ما عادة احلكومة، اعتمدته

 .املوازنة بتصنيف مباشرة مرتبطاا  الفقراء ألعداد امل
 أجل من اإلطار تتيح اليت (GFS) احلكومية املالية إحصاءات هو التصنيف أنظمة بشأن الدويل القياسي املعيار
 وهو املتحدة، األمم تسانده الذي احلكومة وظائف تصنيف ومبوجب .للمعامالت والوظيفي االقتصادي التصنيف
ُطب ق الوظيفي التصنيف

 وظيفة 69 و مستوى أعلى على رئيسية وظائف عشر هنالك احلكومية، املالية إحصاءات يف امل
 ) .الفرعية الوظائف (الثاين املستوى على

 بني فيما واسع نطاق على متباينة بطرق ُيستخدم التصنيف من النوع فهذا الرباجمي، للتصنيف دويل معيار يوجد وال
)يرجى الرجوع  عنها واإلبالغ املوازنة وإدارة وضع عمليات يف ُمهم ة أداة يكون أن ميكن الرباجمي التصنيف ولكن .البلدان

 هذا على معطاة ترتييب تصنيف درجة أعلى انتك إذا تطبيقه طريقة إيضاح الشروح يف وينبغي، (  PI-12ملؤشر األداء 
  .األساس

 PI-5 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  08اجلدول رقم 
 نظام التصنيف املستخدم من أجل وضع وتنفيذ موازنة احلكومة املركزية واإلبالغ عنها (1)

 ( M2) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
 الفرعية، والوظائف واالقتصادي اإلداري التصنيف إىل مستند املوازنة وتنفيذ وضع (1) أ

 معيار أو احلكومة وظائف تصنيف/احلكومية املالية إحصاءات معايري ابستخدام ( وذلك
 عن بديالا  الرباجمي التصنيف حيل أن ميكن( .املعايري لتلك وفقاا  واثئق إنتاج ميكنه قياسي

 األقل على مطابق التفصيل من مبستوى تطبيقه جرى إذا الفرعية، الوظائف تصنيف
 ) .الفرعية للوظائف

 الفرعية، والوظائف واالقتصادي اإلداري التصنيف إىل مستند املوازنة وتنفيذ وضع (1) ب
من الوظائف يف نظام تصنيف وظائف  10على األقل  ابستخدام ( وذلك

احلكومة(،ابستخدام معايري إحصاءات املالية احلكومية/ تصنيف وظائف احلكومة أو معيار 
 قياسي ميكنه إنتاج واثئق وفقا لتلك املعايري. 

وضع وتنفيذ املوازنة مستند إىل التصنيف اإلداري واالقتصادي ابستخدام معايري  (1) ج
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 أو معيار ميكنه إنتاج واثئق متسقة وفقا لتلك املعايري. إحصاءات املالية احلكومية
) على سبيل املثال ليس متوافقا مع وضع وتنفيذ املوازنة مستند إىل تصنيف خمتلف  (1) د

 إحصاءات املالية احلكومية أو ابلتوزيع اإلداري فقط(.
 .18، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 مشولية املعلومات اليت تتضمنها واثئق املوازنة PI-6مؤشر األداء  -2

 لتمحيصها التشريعية للهيئة رفعها يتم حسبما) –هلا املعززة والواثئق السنوية املوازنة واثئق(السنوية املوازنة واثئق
 املتعلقة واملقرتحات العامة، املالية بشأن زيةكاملر  احلكومة توقعات :عن املةك صورة تعطي أن جيب – عليها واملوافقة
 جيب املة،ك تُعترب ولكي والنفقات اإليرادات عن التفصيلية املعلومات إىل وإضافة .السابقة السنة موازنة ونواتج ابملوازنة،

 :1التالية العناصر عن معلومات السنوية املوازنة واثئق تتضم ن أن
 .الصرف وأسعار النقدي التضخ م ومعدالت النمو جممل تقديرات األقل على شاملة الكل ية، االقتصادية االفرتاضات .1
 .عليها املتعارف الدولية املعايري أو احلكومية املالية إحصاءات حتدده حسبما العامة، املالية عجز .2
 .التمويل لذلك املتوقعة للتشكيلة وصف مع ابالقرتاض، العجز متويل .3
 .اجلارية السنة بداية بشأن األقل على تفاصيل شامالا  الديون، رصيد .4
 .اجلارية السنة بداية بشأن األقل على تفاصيل شاملة املالية، األصول .5
 .املقرتحة للموازنة اليت ذاهتا الصيغة يف ُمبي نة السابقة، السنة موازنة نواتج .6
 .املقرتحة للموازنة اليت ذاهتا الصيغة يف ُمبي نة ،)النواتج تقديرات أو املعدلة املوازنة إما (اجلارية السنة موازنة .7
ستخدمة للتصنيفات الرئيسية لألبواب وفقاا  معاا  واإلنفاق لإليرادات ابلنسبة املوازنة عن موجزة بياانت .8

ُ
)يرجى الرجوع  امل

  .السابقة والسنة اجلارية السنة بشأن بياانت شاملة(،  PI-5إىل مؤشر األداء 
ات افةك أثر تقديرات مع املوازنة، على اجلديدة السياسات مبادرات مدلوالت شرح .9  أو/و اإليرادات سياسات تغري 

 .املوازنة على اإلنفاق برامج يف الرئيسية التغريات بعض
 ذات األمور ومن .واقعية غري أم واقعية املقرتحة املوازنة كانت إذا ما لتحديد تتضافر اليت العوامل من عدد هناكو 

 من جمموعة على قائما املقرتحة املوازنة إليه تستند الذي العامة املالية إطار يكون أن الصدد هذا يف احلامسة األمهية
 صلبا أساسا يوفر أن شأنه من وهذا ،التحيز يشوهبا وال معقولة، بدرجة حدوثها واملتوقع واملقبولة، املتسقة االفرتاضات

 اإليرادات تنبؤات تكون أن وينبغي ،االجتماعية واملزااي البطالة إعاانت مثل املوازنة يف القانونية االلتزامات تكاليف لتوقع
 وينبغي ابلثقة جديرا اإلدارية التحسينات أو/و اجلديدة التدابري دور يكون وأن احلديثة، االجتاهات مع متسقة أي واقعية
 صناديق أي على املرتتبة اآلاثر وكذلك ابلكامل، واجلديدة احلالية والربامج السياسات من كل على املرتتبة اآلاثر بيان

 .املالية شبه واألنشطة الكبرية، الضريبية والنفقات املوازنة، خارج
 PI-6 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  09اجلدول رقم 

                                                             
، اتريخ 2012، منهجية مسح املوازنة املفتوحة، مبادرة املوازنة املفتوحة، منظمة الشراكة الدولية للموازانت،WWW.openbudgetindex.orgأنظر املوقع:  1

 .17/11/2015 اإلطالع،

http://www.openbudgetindex.org/
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املوازنة اليت صدرت عن احلكومة املركزية ) ولكي تدخل يف نسبة املعلومات املدرجة أعاله يف أحدث واثئق  (1)
 التقييمات، ينبغي استيفاء التحديد والتفصيل التام للمعايري املرجعية بشأن املعلومات(

 (M1 ) طريقة التصنيف التتييب احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
 املعايري املرجعية التسعة بشأن املعلومات.من  9-7أحدث واثئق املوازنة تستويف  (1) أ

 من املعايري املرجعية التسعة بشأن املعلومات. 6-5أحدث واثئق املوازنة تستويف  (1) ب
 من املعايري املرجعية التسعة بشأن املعلومات. 4-3أحدث واثئق املوازنة تستويف  (1) ج
 من املعايري املرجعية التسعة بشأن املعلومات. أو أقل 2أحدث واثئق املوازنة تستويف (1) د

 .19، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 مدى العمليات احلكومية غري املبلغ عنها: PI-7مؤشر األداء  -3

 املوازنة إعداد عملية فإن العامة، املالية لسياسة الوحيدة الرئيسية األداة تكون تكاد السنوية املوازنة ألن نظرا
 .العامة املالية جمال يف الشفافية لتحقيق أساسيا عامال تشكل واثئقها يف املتاحة واملعلومات

 ضمن وابالقرتاض اإليرادات بتحصيل املتعلقة مقرتحاهتا تفاصيل عرض أجل من العامة املوازنة احلكومة وتستخدم
 كيفية وشرح زمين، إطار

 الوحدة حسب منظمة رمسية إنفاق بنود من تشكله ما إىل إضافة أهدافها، حتقيق يف املقرتحات هذه مسامهة
 .عليها واملوافقة اإلنفاق بنود لتمحيص التشريعية السلطة حتتاجها اليت املعلومات لب متثل اليت اإلدارية،

 عن النظر بغض العامة، املالية أنشطة مجيع السنوية املوازنة عرض وقت املقدمة املعلومات تغطي أن وينبغي
 واألنشطة املوازنة، خارج من املمولة الصناديق عناصر كانت إذا أما ؛األنشطة هذه مبوجبها تنفذ اليت املؤسسية الرتتيبات

 املوارد لتخصيص الكامل النطاق استعراض ميكن فقط فعندئذ املوازنة، عرض يف مبينة الضريبية والنفقات املالية، شبه
 إعداد بكيفية املتعلقة املعلومات على االطالع سهولة ضمان كذلك وينبغي .املعلنة السياسة وبرامج ألهداف طبقا العامة
  .ابملوازنة املتعلقة التعميمات ذلك يف مبا وتنفيذها، املوازنة

 املالية والبياانت سنتها، يف املوازنة تنفيذ عن والتقارير السنوية، املوازنة تقديرات :1من لك هذا املؤشر يغطيو 
 تقوم اليت األنشطة افةكو  العام للجمهور عنها يُعلن اليت العامة املالية عن األخرى والتقارير املالية، السنة هناية يف اخلتامية

 زية،كاملر  احلكومة إيرادات :عن املةك  صورة إعطاء بغية وذلك املوازنة، إطار وخارج املوازنة إطار يف زيةكاملر  احلكومة هبا
 املوازنة إطار خارج العمليات انتك إذا (1 ) األمر هذا وينطبق .احلكومي والتمويل الفئات، افةك من احلكومي واإلنفاق

 غري) املوازنة إطار خارج أموال خالل من متويلها يتم اليتك السنوية املوازنة قانون يف املشمولة غري زيةكاملر  احلكومة أنشطة(
 إذا (2 ) و العامة، املالية عن التقارير يف مشموالا  املوازنة إطار خارج أنشطة على بريك إنفاق أي انك إذا أو جوهرية

 الذي احملاسبة ونظام املوازنة لشؤون احلكومة إدارة إطار خارج إدارهتا تتم ولكن املوازنة يف مشمولة األنشطة انتك

                                                             
، فرنسا، (OECD) امليدان االقتصادياملمارسات النمودجية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حول شفافية إعداد وتنفيذ املوازنة، منظمة التعاون والتنمية يف  1

 .07-02، ص2002
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 عن احلكومية التقارير يف مشمولة أو جوهرية غري  )ماحنة جهات متو هلا اليت املشروعات رئيسية بصورة(احلكومة اعتمدته
 .العامة املالية شؤون

 اليت للُمدخالت ابلنسبة والسيما(احلكومة سيطرة نطاق خارج جزئياا  يقع للمشروعات املاحنة اجلهات متويل أن مع
 فإنه ،)فيها طرفاا  املعنية احلكومة ليست عقود مبوجب مقابلها ودفع تقدميها يتم اليت أي عيين، أساس على تقدميها يتم

 قادرة األقل على تكون أن ماحنة جهات متو هلا اليت املشروعات تنفيذ عن املسؤولة واهليئات واإلدارات الوزارات على ينبغي
 . املاحنة اجلهات من نقداا  استالمها يتم اليت التمويلية املوارد واستخدامات استالم عن افيةك مالية تقارير إاتحة على

 PI-7 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  10اجلدول رقم 
خالف املشروعات اليت متوهلا جهات ماحنة( غري املبلغ عنها، أي غري املشمول يف ( مستوى اإلنفاق خارج املوازنة  (1)

 التقارير عن املالية العامة.
 املشمولة يف التقارير املالية بشأن الدخل/ اإلنفاق فيما يتعلق ابملشروعات اليت متوهلا جهات ماحنة.(املعلومات 2)

 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
مستوى اإلنفاق خارج إطار املوازنة غري املبلغ عنه )خالف املشروعات اليت متوهلا جهات  (1) أ

 % من جمموع اإلنفاق(.1ماحنة( غري جوهري ) أدىن من 
% 90التقارير عن املالية العامة تشتمل معلومات كاملة عن الدخل/ اإلنفاق فيما يتعلق بنسبة  (2)

)من حيث القيمة( من املشروعات اليت متوهلا جهات ماحنة، ما عدا املدخالت العينية أو 
% من جمموع 1ماحنة غري جوهري)أدىن من اإلنفاق على املشروعات اليت متوهلا جهات 

 اإلنفاق(
مستوى اإلنفاق خارج إطار املوازنة غري املبلغ عنه )خالف املشروعات اليت متوهلا جهات  (1) ب

 % من جمموع اإلنفاق. 5-1ماحنة( يشكل 
بكافة التقارير عن املالية العامة تشتمل معلومات كاملة عن الدخل/ اإلنفاق فيما يتعلق  (2)

% )من حيث القيمة( من املشروعات املمولة  50املمولة بقروض وعلى األقل  املشروعات
 مبنح.

مستوى اإلنفاق خارج إطار املوازنة غري املبلغ عنه )خالف املشروعات اليت متوهلا جهات  (1) ج
 % من جمموع اإلنفاق. 10-5ماحنة( يشكل 

اإلنفاق فيما يتعلق بكافة التقارير عن املالية العامة تشتمل معلومات كاملة عن الدخل/  (2)
 .املشروعات املمولة بقروض

مستوى اإلنفاق خارج إطار املوازنة غري املبلغ عنه )خالف املشروعات اليت متوهلا جهات  (1) د
 % من جمموع اإلنفاق. 10ماحنة( يشكل أكثر من 

جهات ماحنة املعلومات اليت تشتملها التقارير عن املالية العامة بشأن املشروعات اليت متوهلا  (2)
 تعاين من نقص جوهري وال تغطي كافة العمليات املمولة بقروض.
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 .20، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 شفافية العالقات املالية العامة فيما بني اهليئات احلكومية PI-8مؤشر األداء  -4

 ألن ونظرا ،بوضوح حمددة العامة واملؤسسات احلكومة بني العالقات تكون أن العامة املالية شفافية تقتضي
 األرابح حتويالت حتديد كيفية بشأن واضحة توقعات وجود من بد ال للحكومة، جزئيا أو كليا مملوكة العامة املؤسسات

 عن تفاصيل العامة للمؤسسة السنوي التقرير يتضمن أن وينبغي ،احلكومة عليها حتصل اليت املوزعة األرابح مدفوعات أو
 أخرى استخدامات وأي احملتجزة، واإليرادات األرابح، جمموع

 .السنوية املوازنة واثئق يف أيضا املعلومات هذه تضمني وينبغي املوازنة، إىل احملول واملبلغ لألرابح،
 عامة، سلع شراء أو متويل يف مباشرة واستخدامها املوازنة، خارج صناديق إىل األرابح حتويل البلدان بعض يف وجيوز

 مدفوعات مجيع إثبات ينبغي العامة، املالية شفافية وألغراض .الستخداماهتا عينية مدفوعات احلكومة تسليم وميكن بل
 السنوي املؤسسة تقرير يف األرابح أو املوزعة األرابح أو االمتياز حقوق أو الضرائب ذلك يف مبا العامة، املؤسسات

 انحية ومن .املوازنة يف وإثباهتا السوقية قيمتها حسب عينية مدفوعات أي قيمة حتديد وينبغي .املوازنة واثئق يف وكذلك
 إدراج ينبغي كذلك .السنوية املوازنة يف تضمينها ينبغي العامة، املؤسسة إىل حتويالت احلكومة قدمت إذا أخرى،

 .السنوية وتقاريرها املؤسسة ميزانية يف احلكومة من املقدمة التحويالت
 احلكومية اإلدارة ألجهزة فإن العامة، املالية للشؤون احلكومة إدارة عملية على زكتر  األداء مؤشرات جمموعة أن معو 

 تكون ما عادة الفدرالية، الدول ففي .البلدان من الكثري يف النطاق واسعة إنفاق مسؤوليات واألقاليم املناطق يف احمللية
 االحتاد دستور يف راسخة الدولة تلك والايت من لكو (  االحتادية أو الفدرالية) زيةكاملر  احلكومة بني العامة املالية العالقة

 :1من الا ك خاصة قوانني حتدد أخرى، حاالت ويف .الفدرايل الكيان أو
 .اإليرادات مشاطرة وترتيبات اإلنفاق، ومسؤوليات واألقاليم، املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة طبقات

 يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة وتقوم مشروطة، غري ُمنح هيئة على تكون ما عادة الفئات هذه يف تقع اليت فالتحويالت
 احلكومية اإلدارة ألجهزة زيةكاملر  احلكومة تُتيح أن ميكن ماك .موازانهتا خالل من استخداماهتا بتحديد واألقاليم املناطق
 اخلدمات تقدمي يف خمتارة مبسؤوليات القيام بغية(  حمددة ألغراض خُمصصة) مشروطة ُمنحاا  واألقاليم املناطق يف احمللية

نح ومستوى .حدة على حالة لك أساس على الربامج، أو الوظائف حسب املثال، سبيل على ابإلنفاق، والقيام
ُ
 العام امل

 إطار يف أو زيةكاملر  احلكومة استنساب حسب املوازنة سياسات بشأن قرارات عادة يكون) العمودي التخصيص أي (هذا
 الِصيغْ  ومنها – واضحة معايري وجود الضروري من ولكن .املؤشر هذا يقي مه ال ما وهذا الدستور، حسب تفاوض عملية
نح توزيع أجل من –

ُ
 للموارد األفقي التخصيص أي (واألقاليم املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة بني فيما امل

 إنفاق برامج وموازانت خلطط املتوسط األمد على املالية املوارد توقع وقابلية املخصصات شفافية ضمان بغية) التمويلية
 املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة ألجهزة ابلنسبة األمه ية البالغ ومن .واألقاليم املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة

                                                             
 .13-12، ص2008فرباير  05، البنك الدويل، و.م.أ، BDM)-(TREأداة تقييم أداء إدارة الدين، السياسة االقتصادية وإدارة الديون، إدارة البنوك والدين  1
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 إعداد خطوات إجناز قبل زيةكاملر  احلكومة من السنوية املخصصات عن وموثوقة يدةكأ معلومات على احلصول واألقاليم
 ) .العملية بتلك البدء قبل األفضل ومن (طويلة بفرتة موازانهتا
 احلكومية اإلدارة أجهزة مستوى على األساسية اخلدمات تقدمي عملية شؤون إدارة جتري ألن التوجه الزدايد نظراا و 

 أثر تتب ع يتطل ب الفعلية اإلنفاق وعمليات للقطاعات املوارد لتخصيص الصحيح التفسري فإن واألقاليم، املناطق يف احمللية
 مطابقة تكون ال أو تكون قد اليت (القطاعية للفئات وفقاا  احلكومية املستوايت افةك على اإلنفاق عن املعلومات
 تنفيذ به يتم الذي القانوين الشكل هو هذا يكن مل لو حىت ،)احلكومية املالية إحصاءات حسب الوظيفي للتصنيف

 يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة قيام إمكانية احلكومة عموم إنفاق ملخصصات اتم عام عرض وضع ويتطلب .املوازنة
 على املعلومات هذه مجع يتم وأن زية،كاملر  احلكومة لدى ملا مماثل بتصنيف العامة املالية بياانت جبمع واألقاليم املناطق
 احلكومية اإلدارة أجهزة تكون ال وقد .زيةكاملر  احلكومة عن تصدر اليت العامة املالية تقارير يف تضمينها ويتم سنوايا  األقل
 العامة املالية بياانت وتوحيد مجع فإن ولذلك، .زيةكاملر  للحكومة مباشرة التقارير برفع ملزمة واألقاليم املناطق يف احمللية
 يكون ولكي .الوطين اإلحصاء مكتب طريق عن ولكن زية،كاملر  احلكومة طريق عن ابلضرورة يتم ال قد احلكومة لعموم
 افةك تشمل وأن معقولة، نوعية ذات العامة املالية معلومات بشأن املوح دة التقارير تكون أن ينبغي مفيداا، التغطية نطاق

 وينبغي )يلفعلا (الالحق والواقع )املوازنة حسب(السابقة التوقعات أساس على عرضها عن فضالا  احلكومة، عموم طبقات
 .الروتينية احملاسبة أنظمة مصادر من الالحقة املعلومات على احلصول

 PI-8 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  11اجلدول رقم 
أنظمة ذات شفافية مستندة إىل قواعد وأسس يف التوزيع األفقي بني أجهزة اإلدارة احلكومية احمللية يف املناطق  (1) 

املخصصات حسب املوازنة أو واألقاليم فيما يتعلق ابلتحويالت املشروطة وغري املشروطة من احلكومة املركزية )سواء 
 الفعلية(؛

مدى إحكام توقيت املعلومات املوثوقة بشأن السنة القادمة من احلكومة املركزية ألجهزة اإلدارة احلكومية احمللية يف  (2)
 املناطق واألقاليم؛

عموم احلكومة وفقا  اإليرادات والنفقات( ورفعها بشأن( مدى مجع بياانت املالية العامة املوحدة )على األقل بشأن 3)
 للفئات القطاعية.

 ( M2 ) طريقة التصنيف التتييب متطلبات درجات التصنيف التتييب لألبعاد احلد األدىن من  البعد املعين
شفافية   (1)

وموضوعية التوزيع 
األفقي فيما بني 
أجهزة اإلدارة 
احلكومية احمللية يف 

 املناطق واألقاليم

 األقل على (تقريباا  التحويالت لكافة األفقي التوزيع حتديد يتم:  أ = التتييب التصنيف درجة
 .وأسس قواعد إىل ومستندة شفافة أنظمة خالل من زيةكاملر  احلكومة من )القيمة حسب  %90

 50% األقل على (التحويالت ملعظم األفقي التوزيع حتديد يتم:  ب = التتييب التصنيف درجة
 .وأسس قواعد إىل ومستندة شفافة أنظمة خالل من زيةكاملر  احلكومة من  )التحويالت من 

  ) التحويالت من فقط صغري جلزء األفقي التوزيع حتديد يتم  := ج التتييب التصنيف درجة
 قواعد إىل ومستندة شفافة أنظمة خالل من زيةكاملر  احلكومة من ( %50-10األقل على

 .وأسس
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 ابلكاد أو التحويالت من ألي األفقي التوزيع حتديد يتم ال  :د  = التتييب التصنيف درجة
 .وأسس قواعد إىل ومستندة شفافة أنظمة خالل من زيةكاملر  احلكومة من منها ألي

إحكام ( 2)
توقيت املعلومات 

إىل أجهزة املوثوقة 
اإلدارة احلكومية 
احمللية يف املناطق 
واألقاليم عن 

  خمصصاهتا

 واألقاليم املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة إعطاء يتم = أ: التتييب التصنيف درجة
 تفاصيل وضع إجراءات بدء قبل إليها حتويلها سيتم اليت املخصصات عن موثوقة معلومات
 .موازانهتا

 واألقاليم املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة إعطاء يتم  = ب:التتييب التصنيف درجة
 مما املقرتحة، موازانهتا وضع إجناز قبل إليها حتويلها سيتم اليت املخصصات عن موثوقة معلومات

 .املوازانت تلك على جوهرية تغيريات إجراء املمكن من جيعل
 يف احمللية احلكومية اإلدارة ألجهزة موثوقة معلومات إصدار يتم = ج: التتييب التصنيف درجة

 يسمح ال متأخر موعد يف ولكن األجهزة، تلك لدى املالية السنة بدء قبل واألقاليم املناطق
 .موازانهتا يف تغيريات إبجراء
 وضع بعد التحويالت عن النهائية املوثوقة التقديرات إصدار يتم  = د: التتييب التصنيف درجة

 السابقة التقديرات أن أو واألقاليم، املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة ألجهزة النهائية املوازانت
 .موثوقة ليست الصادرة

( مدى توحيد 3)
بياانت املالية 
العامة لعموم 
احلكومة وفقا 

 للفئات القطاعية

 حنو على )والفعلية املتوقعة (العامة املالية عن املعلومات مجع يتم  = أ:التتييب التصنيف درجة
 من  )القيمة حسب  90%( بشأن وذلك العامة، املالية عن زيةكاملر  احلكومة تقارير مع متسق
 يف السنوية التقارير يف تضمينها وجيري واألقاليم، املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة إنفاق

 .املعني ة املالية السنة هناية من أشهر 10 غضون
 حنو على  )والفعلية املتوقعة(العامة املالية عن املعلومات مجع يتم  = ب: التتييب التصنيف درجة
 حسب   70% (األقل على بشأن وذلك العامة، املالية عن زيةكاملر  احلكومة تقارير مع متسق
 التقارير يف تضمينها وجيري واألقاليم، املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة إنفاق من )القيمة

 .املعني ة املالية السنة هناية من شهراا  18 غضون يف السنوية
 حنو على )والفعلية املتوقعة (العامة املالية عن املعلومات مجع يتم  = ج: التتييب التصنيف درجة
 حسب 60% (األقل على بشأن وذلك العامة، املالية عن زيةكاملر  احلكومة تقارير مع متسق
 التقارير يف تضمينها وجيري واألقاليم، املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة إنفاق من) القيمة

 .املعني ة املالية السنة هناية من شهراا  24 غضون يف السنوية
 حنو على ) والفعلية املتوقعة(العامة املالية عن املعلومات مجع يتم  = د:التتييب التصنيف درجة
 حسب  60% (من أقل بشأن وذلك العامة، املالية عن زيةكاملر  احلكومة تقارير مع متسق
 التقارير يف تضمينها وجيري واألقاليم، املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة إنفاق من  )القيمة
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 .التضمني ذلك مت إذا شهراا، 24 من ثركأل أتخري مع السنوية

 .22، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 الرقابة على جممل خماطر املالية العامة من جهات القطاع العام األخرى:  PI-9مؤشر األداء  -5

 وإدارة رصد وعليها األخرى، العام القطاع جبهات يتعلق فيما رمسي رقايب دور زيةكاملر  للحكومة يكون ما عادة
 اإلدارة أجهزة :مستوى على أنشطة عن انشئة الوطين الصعيد على مدلوالت هلا اليت العامة املالية على املخاطر شؤون

 البنوك شاملة العام القطاع يف األعمال ومؤسسات املستقلة، احلكومية واهليئات واألقاليم، املناطق يف احمللية احلكومية
 هيئات من أخرى هيئات ختلف عن املسؤولية بتويل ملزمة تكون أن أيضاا  سياسية ألسباب ميكن ولكن للدولة، ةكاململو 

 اإلدارة أجهزة :عن العامة املالية على املخاطر تنجم وقد .رمسي رقايب دور وجود عدم عند الدفع عن العام القطاع
 بني من وأتخذ العام القطاع يف األعمال ومؤسسات املستقلة، احلكومية واهليئات واألقاليم، املناطق يف احمللية احلكومية
 ،)زيةكاملر  احلكومة عن صادرة ضماانت بدون أو مع( الديون خدمة مدفوعات سداد عن العجز شكل أخرى أشكال
 معاشات والتزامات اإلنفاق، مدفوعات ومتأخرات عامة، مالية شبه مُمو لة غري عمليات :عن النامجة العمليات وخسائر
و لة غري تقاعدية  .مما

 وأمهها العامة، املالية ملخاطر األخرى املصادر مراعاة ينبغي الكلية، االقتصادية االفرتاضات يف التباين إىل ابإلضافة
  )صرحية ضماانت (ملزم قانوين عقد فيها يوجد اليت احلاالت االحتمالية االلتزامات تشمل وال .االحتمالية االلتزامات
 حمدد عقد غياب يف حىت – التكاليف احلكومة حتمل فيها املفرتض من يكون اليت احلاالت أيضا تشمل بل فحسب،

  .ذلك على ينص
 املؤسسات لقروض احلكومية الضماانت بينها من األدوات من جمموعة الصرحية االحتمالية االلتزامات وتشمل

 املزااي أو التقاعدية املعاشات مثل ( مستحقات صورة يف تكون اليت الدستورية وااللتزامات الودائع، على والتأمني العامة،
 فعند املثال، سبيل وعلى .حمددة خماطر فيها احلكومة تتحمل التزامات متثل التعويضات فإن كذلك) .االجتماعية
 قانوين إجراء أي من احلماية مثل – املخاطر هذه مقابل للمشرتي تعويضا أحياان احلكومة تقدم عامة، مؤسسة خصخصة

 األداء واجبة االلتزامات هذه تصبح أن احتماالت تقييم وميكن .اخلصخصة قبل قائمة كانت اليت ابلظروف يتعلق فيما
 .الحتماليةا لاللتزامات األمهية متزايد مصدرا ابعتبارها تربز واخلاص العام القطاعني بني الشراكات بدأت وقد ومقدارها،

 وابلنسبة .العامة املالية ملخاطر املهمة املصادر من احلكومة تضمنها اليت العامة املؤسسات قروض تكون ما وكثريا
 مصدرا العامة، ابملرافق املعنية املؤسسات وخصوصا العامة، املؤسسات على املرتاكمة الديون متثل احلكومات، من لكثري

 من جزءا القرض اعتبار ينبغي التزاماهتا، سداد على قادرة غري العامة املؤسسة أن يتضح فعندما .به يستهان ال للمخاطر
 .احتماليا التزاما وليس صريح كالتزام احلكومة دين
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 هناية يف مراجعة وبياانت سنوية ربع مالية بياانت واستالم طلب زيةكاملر  احلكومة على ينبغيبناءا على ما سبق 
 املالية ابألهداف قياساا  أدائها ورصد العام، القطاع يف األعمال ومؤسسات املستقلة احلكومية اهليئات من املعنية السنة

 املعنية، التنفيذية للوزارات تقارير العام القطاع يف األعمال ومؤسسات املستقلة احلكومية اهليئات ترفع ما وغالباا  .هلا احملددة
 وحيثما .زيةكاملر  للحكومة املالية املخاطر جمموع عن التقارير ورفع االستعراض ألغراض أمه يته املعلومات لتوحيد ولكن

 جيب زية،كاملر  للحكومة عامة مالية التزامات خلق على قادرة واألقاليم املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة انتك
 .أيضاا  الضرورية العامة املالية املعلومات توحيد مع سنوي، أساس على األقل على املايل زهاكمر  رصد

 إجراءات عن النامجة التصحيحية اإلجراءات ختاذاب هلا يسمح هذه العامة املالية ملخاطر زيةكاملر  احلكومة رصد
 العام، القطاع يف األعمال ومؤسسات املستقلة، احلكومية واهليئات واألقاليم، املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة
 زيةكاملر  للحكومة النسبية املسؤوليات ومع املساءلة، وترتيبات اجلي دة، اإلدارة ونظم الشفافية، :مع مت سق حنو على وذلك

 .العام القطاع بقية عن
 PI-9 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  12اجلدول رقم 

 مدى رصد احلكومة املركزية للهيئات احلكومية املستقلة ومؤسسات األعمال يف القطاع العام.  (1) 
 مدى رصد احلكومة املركزية للمركز املايل ألجهزة اإلدارة احلكومية احمللية يف املناطق واألقاليم.(2)

 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  األدىن من املتطلباتاحلد  درجة التصنيف التتييب
 ترفع الرئيسية العام القطاع يف األعمال ومؤسسات املستقلة احلكومية اهليئات افةك (1) أ

 سنوية حساابت عن فضالا  سنة، نصف لك األقل على زيةكاملر  للحكومة مالية تقارير
 تقرير يف العامة املالية على املخاطر قضااي بتضمني زيةكاملر  احلكومة وتقوم للمراجعة، خضعت

 .األقل على سنوي
 عامة مالية التزامات خلق واألقاليم املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة ألجهزة ميكن ال (2)

 لكافة ابلنسبة سنوايا  األقل على للرصد خاضع املايل زكاملر  صايف أن أو زيةكاملر  للحكومة
 بتضمني زيةكاملر  احلكومة وتقوم واألقاليم، املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة مستوايت

 .)تواتراا  ثركأ أو (سنوية تقارير يف العامة املالية على املخاطر جممل
 ترفع الرئيسية العام القطاع يف األعمال ومؤسسات املستقلة احلكومية اهليئات افةك (1) ب

 خضعت سنوية حساابت عن فضالا  ،سنواي األقل على زيةكاملر  للحكومة مالية تقارير
 .تقرير يف العامة املالية على املخاطر قضااي بتضمني زيةكاملر  احلكومة وتقوم للمراجعة،

صايف املركز املايل خاضع لرصد سنوي على األقل ابلنسبة ألهم مستوى من أجهزة  (2)
بتضمني جممل املخاطر اإلدارة احلكومية احمللية يف املناطق واألقاليم، وتقوم احلكومة املركزية 

 عامة يف تقرير.على املالية ال
 ترفع الرئيسية العام القطاع يف األعمال ومؤسسات املستقلة احلكومية اهليئات معظم (1) ج

ولكن ليس هنالك استعراض موحد أو أنه  ،سنواي األقل على زيةكاملر  للحكومة مالية تقارير
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 انقص كثريا.
على األقل ابلنسبة ألهم مستوى من أجهزة  صايف املركز املايل خاضع لرصد سنوي (2)

اإلدارة احلكومية احمللية يف املناطق واألقاليم، ولكن ال يوجد استعراض موحد أو أنه انقص  
 كثريا.

ال جيري أي رصد سنوي للهيئات احلكومية املستقلة ومؤسسات األعمال يف القطاع  (1) د
 العام، أو أنه انقص كثريا.

أو ال جيري رصد سنوي للمركز املايل ألجهزة اإلدارة احلكومية احمللية يف املناطق واألقاليم  (2)
 أنه انقص كثريا.

 .24، ص مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 قدرة اجلمهور على الوصول إىل املعلومات األساسية عن املالية العامة: PI-10مؤشر األداء  -6

 أو املركزية احلكومة هبا تقوم اليت العامة املالية أبنشطة الصلة ذات املعلومات تضمني العامة املالية شفافية تقتضي
 األنشطة مجيع عن تفصيلية بياانت التقارير تتضمن أن وينبغي .املوازنة واثئق يف املركزية احلكومة عن نيابة تنفيذها يتم

 خيتلف وقد .املركزية للحكومة املوحد العامة املالية ومركز املستقلة، املركزية احلكومة أجهزة مثل املوازنة، وخارج داخل
 النشاط، وأمهية حلجم تبعا اإليرادات أو النفقات عناصر من حمدد عنصر أي وصف يف املستخدمة التفاصيل مستوى

 .إدارته يف املطبقة املؤسسية للرتتيبات تبعا وليس
 االهتمام ذات اجملموعات األقل على أو العام للجمهور ابلنسبة السهل من انك إذا ما على الشفافية تتوقفو 

 .1العامة ابملالية يتعلق فيما احلكومة وأداء زكومرا  خطط عن املعلومات على احلصول املعنية
 املفهومة، والبنية النصوص املثال، سبيل على (املتاحة املعلومات نوعية على التقييم شروح تعلق أن وينبغي

 على احلصول على اجلمهور قدرة لتسهيل املستخدمة والوسائل )الكبرية للواثئق ابلنسبة موجزةا  والتنسيق،
 بشأن اإلعالانت ولوحات طباعتها، بتكلفة الرئيسية الواثئق وبيع اإلنرتنت، شبكة ومواقع الصحافة،:ومنها(املعلومات
 االهتمام جمموعات وخصائص الواثئق طبيعة على الوسائل مالئمة مدى ويتوقف )احمللي الصعيد على املالئمة املعلومات

 .املختلفة اإلعالم وسائل إىل الوصول على القدرة ذلك ومثال املعنية، املستهلكني أو
 :2إليها اجلمهور وصول الضروري من اليت املعلومات عناصر تشمل

 حني املالئمة الوسائل خالل من الواثئق من املةك جمموعة على اجلمهور حصول إمكان :السنوية املوازنة واثئق .1
 .التشريعية للهيئة تقدميها جيري

 واحد شهر غضون يف املالئمة الوسائل خالل من للجمهور روتينياا  التقارير إاتحة :سنتها يف املوازنة تنفيذ عن تقارير .2
 .إجنازها من

                                                             
 .51، ص2011دراسة حالة لقطاع الصحة، البنك الدويل، ديسمرب  –، استقصاء رصد اإلنفاق العام يف السودان SD-67712التقرير رقم  1
 .25اإلنفاق العام واملساءلة املالية، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 أشهر ستة غضون يف املالئمة الوسائل خالل من للجمهور البياانت إاتحة :السنة هناية يف اخلتامية املالية البياانت .3
 .مراجعتها عملية إجناز من
 خالل من للجمهور موح د حنو على زيةكاملر  احلكومة عمليات عن التقارير افةك إاتحة  :اخلارجية املراجعة تقارير .4

 .مراجعتها عملية إجناز من أشهر ستة غضون يف املالئمة الوسائل
 على تقريباا  أمريكي دوالر 100000 يعادل ما عن قيمتها تزيد اليت العقود افةك إرساء نشر : العقود إرساءات .5

 .املالئمة الوسائل خالل من سنة ربع لك األقل
 أو سنوايا، األقل على املالئمة الوسائل خالل من املعلومات إعالن  :األساسية اخلدمات لوحدات املتاحة املوارد   .6

 املدارسك( األقل على اثنني قطاعني يف الوطين الصعيد تغطي اليت األساسية اخلدمات وحدات بشأن الطلب عند إاتحتها
 ) .األولية الصحية الرعاية عيادات أو االبتدائية

 PI-10 املؤشريف يوضح األبعاد الواجب تقييمها :  13اجلدول رقم 
عدد العناصر املدرجة أعاله املستوفاة من قدرة اجلمهور على احلصول على املعلومات)لكي يتم   (1)

 تضمينها يف التقييم، جيب استيفاء املواصفات الكاملة للمعايري القياسية املرجعية للمعلومات(.
 ( M1ييب ) طريقة التصنيف التت احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب

 من األنواع الستة من املعلومات 6-5احلكومة تتيح للجمهور  (1) أ
 من األنواع الستة من املعلومات 4-3احلكومة تتيح للجمهور  (1) ب
 من األنواع الستة من املعلومات 2-1احلكومة تتيح للجمهور  (1) ج
 احلكومة ال تتيح للجمهور أاي من األنواع الستة من املعلومات (1) د

 .25، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  إعداد الباحث ابالعتماد علىمن املصدر:
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 أداء دورة املوازنة قياس: املبحث الثاين
يف جمال االقتصاد الكلي  عملية إعداد املوازنة جبدول زمين اثبت وأن تسرتشد ابألهداف احملددةينبغي أن تتقيد      

 يلي: وسياسة املالية العامة،هذا وتكفل الشروط األساسية إلعداد املوازنة ما
 عرض مقرتحات املوازنة الواقعية على السلطة التشريعية حسب جدول زمين حمدد؛ 
 توخي الوضوح يف شرح التكاليف واآلاثر احملتملة إلجراءات النفقات واإليرادات اجلديدة؛ 
  متعدد السنوات للمالية العامة، على أساس افرتاضات اقتصادية واقعية.توفري إطار متسق 

وفيما يتعلق مبوارد املالية العامة، حتدد وزارة املالية يف بعض البلدان هدف التحصيل السنوي لإلدارة الضريبية فيها. وهو 
 املوازنة عموما.األمر الذي يضعف مصداقية سياسات اإليرادات وشفافية عملية 

 أداء سياسات وضع املوازنة قياس: املطلب األول
 املالية لسياسة العامة األهداف إطار يف وضعها املهم فمن املوازنة، إعداد عليه يقوم الذي السنوي املنظور رغم      

 يف السنوية املوازنة مسامهة مدى املوازنة واثئق توضح أن جيب تقدير أقل وعلى .األطول املدى على هاتواستمراري العامة،
 األطول، املدى على والعجز العام، القطاع أو احلكومة ماليات خيص فيما احلكومة تتوخاها اليت األمشل األهداف حتقيق

 أو احلكومة ماليات بشأن كمية تفاصيل على اشتمل ما إذا فائدة أكثر البيان هذا يكون أن وميكن .الديون وأهداف
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 يعد مرجعي تقرير يف املعلومات هذه تقدمي جيب وعموما، العامة  للمالية األجل طويلة املستقبلية واآلفاق العام، القطاع
 .املوازنة واثئق من جزءا
 النظامية واملشاركة يف عملية وضع املوازنة السنوية: PI-11مؤشر األداء  -1

 واهليئات واإلدارات الوزارات ةكمشار  فإن السنوية، املوازنة وضع لعملية الرئيسي الدافع عادة هي املالية وزارة أن مع
 وسياسات الكلي، االقتصاد سياسات :من لكل املوازنة جتسيد مدى يف تؤثر  العملية هذه يف السياسية والقيادة األخرى

 القمة إىل القاعدة ومن القاعدة إىل القمة من متكاملة عملية التامة ةكاملشار  وتتطل ب .القطاعية والسياسات العامة، املالية
 وضع ملواعيد مسبقاا  احملدد الزمين للجدول وفقاا  وذلك التوقيت، وحمكمة منظ مة بطريقة األطراف افةك فيها تشرتك
 .املوازنة

 الكايف الوقت إعطاء عن فضالا  املالية، السنة بداية قبل املوازنة قانون سن   الزمين اجلدول هذا يسه ل أن وينبغي
 .املعنية لإلرشادات وفقاا  املوازنة بشأن للمقرتحات املفيدة التفاصيل هتي ئ لكي األخرى واهليئات واإلدارات للوزارات

 وأتخري عليه املوافقة ستتم الذي اإلنفاق مستوى عن جمهولة احتماالت املوازنة على املوافقة يف التأخري خيلق أن وميكن1
 إاتحة املوازانت وضع ودليل ابملوازنة اخلاص املنشور على وينبغي .الكبرية العقود شاملة احلكومية، األنشطة بعض

 جماالت أو اإلدارية للوحدات ابلنسبة التأشريية القصوى احلدود شاملة وضعها، خطوات بشأن واضحة إرشادات
 .املعنية الوظائف

هم   من األخرية، اللحظة يف املوازنة بشأن املقرتحات يف التغيريات تفادي يتم ولكي
ُ
 السياسية القيادة ةكمشار  امل

 إعداد عملية من مبك رة مرحلة منذ )الوظائف أو للقطاعات والسيما(املخصصات إمجاليات وضع يف نشطة ةكمشار 
 عن إما املوازنة، منشور يف للمخصصات القصوى احلدود على واملوافقة استعراض خالل من هذا بدء وينبغي .املوازنة
 آفاق وثيقة املثال، سبيل على( املخصصات إمجاليات بشأن سابق مقرتح على املوافقة أو املوازنة منشور على املوافقة طريق

 ) .املوازنة
 PI-11 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  14اجلدول رقم 

 وجود جدول زمين اثبت ملواعيد وضع املوازنة يتم التقيد به؛ (1) 
 ؛القيادة السياسية يف وضع اإلرشادات بشأن واثئق إعداد املوازنة )املنشور أو ما يعادله(وضوح/ مشولية واخنراط ( 2)
 .إحكام توقيت موافقة اهليئة التشريعية أو اهليئة املماثلة التفويض على املوازنة)يف السنوات الثالث األخرية(( 3)

 ( M2 لألبعاد  ) طريقة التصنيف التتييبمتطلبات درجات التصنيف التتييب احلد األدىن من  البعد املعين
وجود جدل   (1)

زمين اثبت ملواعيد 
وضع املوازنة يتم 

 التقيد به

هنالك جدول مواعيد حمدد للموازنة السنوية، ويتم التقيد به = أ:  التتييب التصنيف درجة
أسابيع من بصورة عامة وهو يعطي الوزارات واإلدارات واهليئات وقتا كافيا)على األقل ستة 

 استالم منشور املوازنة( لتكمل على حنو مفيد تفاصيل تقديراهتا يف الوقت احملدد.
هنالك جدول مواعيد واضح للموازنة السنوية، ولكن هنالك = ب:  التتييب التصنيف درجة

                                                             
 .03-02،ص 2002مستجدات مبادرة شفافية املالية العامة، صندوق النقد الدويل،  1
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غالبا بعض التأخري يف تنفيذه، وهو يعطي الوزارات واإلدارات واهليئات وقتا معقوال )على األقل 
بعة أسابيع من استالم منشور املوازنة( مبا ميكن معظمها من أن تكمل على حنو مفيد تفاصيل أر 

 تقديراهتا يف الوقت احملدد.
هنالك جدول مواعيد للموازنة السنوية، ولكنه أويل وميكن أن  = ج:  التتييب التصنيف درجة

واإلدارات واهليئات سوى وقتا قليل حيدث غالبا أتخر كبري يف تنفيذه، وهو ال يعطي الوزارات 
 لكي تكمل تفاصيل تقديراهتا، مما جيعل العديد منها خيفق يف إجنازها يف الوقت احملدد.

ال يتم إعداد جدول مواعيد للموازنة أو أنه ال يتم عادة التقيد به   = د:التتييب التصنيف درجة
يئات لكي تقوم إبعداد موازانهتا غري  أو من الواضح أن الوقت املعطى للوزارات واإلدارات واهل

 كاف لرفع مقرتحات مفيدة.
اإلرشادات ( 2)

بشأن واثئق إعداد 
 املوازنة

يتم إصدار منشور موازنة شامل وواضح للوزارات واإلدارات   = أ: التتييب التصنيف درجة
املعادلة له( قبل واهليئات، وهو يتضمن احلدود القصوى اليت وافق عليها جملس الوزراء )أو اجلهة 

 إرسال املنشور إىل الوزارات واإلدارات واهليئات.
يتم إصدار منشور موازنة شامل وواضح للوزارات واإلدارات   = ب:التتييب التصنيف درجة

، واهليئات، وهو يتضمن احلدود القصوى اليت وافق عليها جملس الوزراء )أو اجلهة املعادلة له( 
زيع املنشور على الوزارات واإلدارات واهليئات، ولكن قبل أن تنجز وتتم هذه املوافقة بعد تو 

 الوزارات واإلدارات واهليئات موازانهتا املقرتحة اليت تزمع رفعها.
يتم إصدار منشور موازنة شامل وواضح للوزارات واإلدارات  = ج:التتييب التصنيف درجة

الوحدات اإلدارية أو جماالت الوظائف، ويتم شامال احلدود القصوى ابلنسبة لكل من واهليئات، 
استعراض تقديرات املوازنة ويوافق عليها جملس الوزراء إمنا بعد أن تنجزها الوزارات واإلدارات 

 واهليئات بكافة التفاصيل، مما يقيد إىل حد كبري قدرة جملس الوزراء على إجراء تعديالت.
أو أن  منشور املوازنة للوزارات واإلدارات واهليئاتيتم إصدار  ال  = د:التتييب التصنيف درجة

نوعية املنشور سيئة جدا أو أن جملس الوزراء ال ينخرط يف املوافقة على املخصصات إال قبل رفع 
 تفاصيل التقديرات للهيئة التشريعية مباشرة، ولذلك ليست لديه فرصة إلجراء تعديالت.



 النفقات العموميةترشيد التدقيق احلكومي و  :الفصل الثالث
 

 

150 

إحكام (3)
توقيت موافقة 

اهليئة 
التشريعية 

 على املوازنة

يف السنوات الثالث األخرية، وافقت اهليئة التشريعية على املوازنة   = أ:التتييب التصنيف درجة
 قبل بداية السنة املالية املعنية.

اهليئة التشريعية توافق على املوازنة قبل بداية السنة املالية، ولكن   = ب:التتييب التصنيف درجة
 ني يف إحدى السنوات الثالث األخرية.حدث أتخري يف حدود شهرين اثن

وافقت اهليئة التشريعية يف اثنني من السنوات الثالث األخرية   = ج:التتييب التصنيف درجة
 على املوازنة يف غضون شهرين اثنني من بداية السنة املالية املعنية.

شهرين اثنني يف متت املوافقة على املوازنة مع أتخري زاد على   = د:التتييب التصنيف درجة
 سنتني اثنني من السنوات الثالث األخرية.

-26برانمج الشراكات املعين ابالنفاق العام واملسؤولية املالية، مرجع سبق ذكره، ص  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
27. 

 منظور متعدد السنوات يف التخطيط، وسياسات اإلنفاق، ووضع املوازنة: PI-12مؤشر األداء  -2
 املتوسط األجل يف الكلي االقتصاد لسياسة ومتسق شامل كمي إطار ضمن وعرضها السنوية املوازنة إعداد ينبغي

 للمالية املستقبلية ابآلفاق صوره أبسط يف اإلطار هذا ويعرف .املوازنة إليها تستند اليت األساسية االفرتاضات عرض مع ،
 يف وللتوسع .املتوسط املدى يف احلالية السياسات لتأثري مطلقة تقديرات على عادة ويشتمل املتوسط، املدى يف العامة

 املالية سياسة أهداف بشأن شامل بيان على أيضا االتفاق يلزم العامة للمالية األجل متوسط إطار إعداد بغية املنهج هذا
 العامة املالية أهداف حتديد يكون أن اخلصوص وجه على وينبغي .العامة املالية أداء تقييم عند عليه واالرتكاز العامة
 الكلية االقتصادية التنبؤات يف األهداف هذه وتضمني العامة، املالية واستمرارية الكلي االقتصادي االستقرار مع متسقا

 على احلكومي التنمية أو التخطيط إطار بني القوي الرابط خلق يتعني السياق، هذا ويف .داخليا املتسقة األجل متوسطة
 .األجل متوسطة واملوازنة (الفقر من احلد اسرتاتيجية تقرير مثل) القومي املستوى
املنظور  األفق يف املوارد توف ر مع تصويبها جيبلذا  ،1السنوات متعددة ونتائج مدلوالت اإلنفاق سياسات لقراراتو 
 :من كل بشأن السنوات متعددة توقعات السياسات تغيريات أساس يكون أن ولذلك جيب األمد، املتوسط

 مبا يف (العامة املالية لعجز احملتمل والتمويل اإللزامي اإلنفاق بشأن األمد املتوسط اإلنفاق وإمجاليات اإليرادات،
 .)السواء على والداخلية اخلارجية ابلديون يتعلق فيما الديون حتم ل على القدرة استعراض عمليات ذلك

تكاليفها  تكون أن على اإلنفاق، سياسات خيارات أو قرارات القطاعية االسرتاتيجيات واثئق تصف أن ينبغي  
 ابرتباطات ألغراض املتعلق واإلنفاق املتكررة الطبيعة ذا اإلنفاق شاملة (اآلجلة اإلنفاق تقديرات حيث من متاماا  ُمبي نة

 مقدوراا  أو اجلديدة الراهنة السياسات تكاليف كانت إذا ما حتديد بغية )عنهما النامجة املتكر رة والتكاليف االستثمار
  .املستهدفة العامة املالية اإلمجاليات نطاق ضمن عليها

                                                             
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بدر القايد، حممد جابر السيد، مشروع إنشاء وحدة املالية الكلية، االجتماع السنوي السادس لشبكة مسؤويل املوازنة يف دول منظمة  1

 .05، ص2013نوفمرب،  26-25ودول الشرق األوسط ومشال إفريقيا, الدوحة، قطر, يومي 
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 األمد على للقطاعات التأشريية املخصصات وحتديد السياسات اعتماد خيارات ينبغي األساس، هذا وعلى
 السياسات مبادرات على ترتت ب اليت للتكاليف صريح حتديد على اآلجلة اشتمال التقديرات مدى أبن علماا  .املتوسط
 املوازنة وضع عملية يف تضمينها مع االستثمارات، بشأن ابالسرتاتيجيات مرتبطة واضحة معايري اختيار يستدعي اجلديدة
 .واملوازنة السياسات بني الصلة تكتمل ذلك وعند السنوية،

 PI-12 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها : 15اجلدول رقم 
  الوظائف؛ وخمصصات السنوات متعددة مالية توقعات إعداد (1)
 الديون؛ حتم ل على القدرة حتليالت وتواتر نطاق   (2)
  االستثماري؛ واإلنفاق املتكر ر لإلنفاق السنوات املتعددة التكاليف حتديد مع قطاعية اسرتاتيجيات وجود  (3)
 اآلجلة. اإلنفاق وتقديرات االستثمار موازانت بني الصالت  (4)

 ( M2 متطلبات درجات التصنيف التتييب لألبعاد  ) طريقة التصنيف التتييباحلد األدىن من  البعد املعين
التوقعات املالية ( 1)

العامة املتعددة 
السنوات 

واملخصصات 
 للوظائف

جيري إعداد توقعات إمجاليات املالية العامة ) على أساس الفئات  = أ:درجة التصنيف التتييب
الرئيسية من التصنيف االقتصادي وتصنيف الوظائف/القطاعات( ملدة ثالث سنوات على األقل 
على أساس سنوي دائر، والصالت بني التقديرات املتعددة السنوات وحتديد احلدود القصوى 

 وحة.للموازنة السنوية واضحة والفروق مشر 
جيري إعداد توقعات إمجاليات املالية العامة ) على أساس الفئات  := بدرجة التصنيف التتييب

الرئيسية من التصنيف االقتصادي وتصنيف الوظائف/القطاعات( ملدة سنتني على األقل على 
أساس سنوي دائر، والصالت بني التقديرات املتعددة السنوات وحتديد احلدود القصوى للموازنة 

 السنوية واضحة والفروق مشروحة.
جيري إعداد توقعات إمجاليات املالية العامة ) على أساس الفئات  := جدرجة التصنيف التتييب

الرئيسية من التصنيف االقتصادي وتصنيف الوظائف/القطاعات( ملدة سنتني على األقل على 
 أساس سنوي دائر.

 آجلة إلمجاليات املالية العامة. ال يتم وضع تقديرات := ددرجة التصنيف التتييب
نطاق وتواتر ( 2)

حتليالت القدرة على 
 حتمل الديون

يتم سنواي إجراء حتليل للقدرة على حتمل الديون اخلارجية والديون  = أ:درجة التصنيف التتييب
 احمللية.

مت إجراء حتليل للقدرة على حتمل الديون اخلارجية والديون احمللية  = ب:درجة التصنيف التتييب
 على األقل مرة واحدة يف السنوات الثالث األخرية.

مت إجراء حتليل على األقل للقدرة على حتمل الديون اخلارجية  = ج:درجة التصنيف التتييب
 والديون احمللية مرة واحدة يف السنوات الثالث األخرية.

مل يتم إجراء حتليل للقدرة على حتمل الديون يف السنوات الثالث  = د:نيف التتييبدرجة التص
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 األخرية.
وجود (3)

اسرتاتيجيات قطاعية 
 حمددة التكاليف

من  %75هنالك اسرتاتيجيات لقطاعات تشكل على األقل  = أ:درجة التصنيف التتييب
واالستثماري، بصورة عامة ابالتساق مع  اإلنفاق األويل مع بيان التكلفة التامة لإلنفاق املتكرر

 توقعات املالية العامة.
هنالك بياانت اسرتاتيجيات قطاعية وتكلفتها حمددة على حنو  = ب:درجة التصنيف التتييب

-25اتم، وابتساق بصورة عامة مع توقعات املالية العامة، وذلك ابلنسبة لقطاعات تشكل 
 من اإلنفاق األويل. 75%

هنالك بياانت اسرتاتيجيات قطاعية ابلنسبة لعدة قطاعات  = ج:التتييبدرجة التصنيف 
من اإلنفاق   %25رئيسية ولكنها حمددة التكاليف بصورة جوهرية لقطاعات ال تشكل سوى  

األويل أو أن االسرتاتيجيات حمددة التكاليف تغطي عددا أكرب من القطاعات ولكنها غري متسقة 
 العامة. مع إمجاليات توقعات املالية

ميكن أن يكون مت إعداد اسرتاتيجيات قطاعية لبعض القطاعات،  = د:درجة التصنيف التتييب
 ولكن مل يتم حتديد تكاليف أي منها جوهراي بشأن اإلنفاق االستثماري واإلنفاق املتكرر.

الصالت بني (4)
االستثمار وتقديرات 

 اإلنفاق اآلجلة

يتم ابتساق اختيار االستثمارات على أساس االسرتاتيجيات  = أ:درجة التصنيف التتييب
القطاعية املعنية والتكاليف املتكررة املرتتبة عليها وفقا للمخصصات القطاعية وهي مشمولة يف 

 التقديرات اآلجلة ملوازنة القطاع املعين.
سرتاتيجيات يتم اختيار غالبية االستثمارات اهلامة على أساس اال = ب:درجة التصنيف التتييب

القطاعية املعنية والتكاليف املتكررة املرتتبة عليها وفقا ملخصصات القطاع املعين وهي مشمولة يف 
 التقديرات اآلجلة ملوازنة القطاع املعين.

للعديد من قرارات االستثمار صالت ضعيفة ابسرتاجتيات  = ج:درجة التصنيف التتييب
رتتبة عليها مشمولة يف التقديرات اآلجلة إال يف بضعة القطاعات وليست التكاليف املتكررة امل

 حاالت ) رئيسية(.
عمليات وضع موازانت االستثمار واإلنفاق املتكرر منفصلة عن  = د:درجة التصنيف التتييب

 بعضها وال تشرتك يف تقديرات تكاليفها املتكررة.
-28العام واملسؤولية املالية، مرجع سبق ذكره، ص  ابإلنفاقبرانمج الشراكات املعين  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:

29. 
 أداء قابلية التوقع والرقابة يف تنفيذ املوازنة: قياس: املطلب الثاين

 أحدث ذلك يف مبا املوازنة، عرض وقت املتاحة املعلومات مجيع وتنبؤاهتا املوازنة تقديرات تراعي أن املهم من       
 تقديرات حتديث ولدى .والتمويل واإليرادات النفقات يف الشواهد وأحدث لالقتصاد املستقبلية ابآلفاق املتعلقة التوقعات

 أحدث على املرتتبة واالجتاهات األصلية التوقعات بني االختالفات أن األحيان بعض يف يتبني قد السنة، أثناء املوازنة
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 حمددات عن أو الكلية االقتصادية االفرتاضات عن احنراف نتيجة كانت إذا ما حتديد يتعذر املوازنة حصيلة عن معلومات
 ُحسن ممارسة وجيب .للضرائب ابلنسبة التحصيل معدالت أو لالستثمار، ابلنسبة التنفيذ معدالت مثل التوقعات،

 مراجعات إجراء حالة ويف .املعارضة البياانت بنود بني واملطابقة املختلفة املعلومات مصادر بنوعية يتعلق فيما التقدير
 بني بوضوح التمييز أيضا وينبغي .التنبؤ عملية بياانت صحة لضمان هلا تفسريات تقدمي ينبغي املوازنة، لتقديرات رئيسية
 .املتبعة السياسات مستوى على االلتزامات يف تغيريات أي على املرتتبة اآلاثر
 شفافية واجبات والتزامات دافعي الضرائب PI-13مؤشر األداء  -1

 الرجوع يرجى )اإليرادات إدارة نظام يف القائمة الشاملة الضوابط بيئة إىل الضريبية االلتزامات تقديرات فعالية ختضع
 القطاع يف اتكوالشر  األفراد الضرائب دافعي تعاون على بريك حد إىل تعتمد ولكنها (PI-14   األداء مؤشر إىل

 من العاليةُ  الدرجةُ  الضريبية ابلسياسات التقي د ضمان يف مسامهتهم ويشج ع يسه ل ومما .املباشرة تهمكومشار  اخلاص
 احلصول على والقدرة املعنية، اإلدارية واإلجراءات التشريعات وضوح :ذلك يف مبا الضريبية، الواجبات ووضوح شفافية

 .الضريبية ابلواجبات املتعلقة اإلدارية القواعد على واالحتجاج تفنيد على والقدرة اخلصوص، هذا يف املعلومات على
 .الضرائب ومأموري املمولني بني التواطؤ فرص من اإلمكان قدر يقلل بشكل الضريبية اإلدارة تنظيم جيبهذا و 

 الرقابة عنصر يضمن بشكل الضريبية اإلدارات كافة على املختلفة اإلدارية الوظائف توزيع جيب اخلصوص، هذا ويف
 جماالت يف املوظفون به يقوم الذي العمل ملراقبة كوسيلة معينة بوظيفة املختص املوظف عمل يستخدم حيث الذاتية،
 .أخرى

 الضريبية، االلتزامات على األفراد تفاوض من وحيد بدفعها املكل فني تقي د الضرائب جباية نظام ُحسن ُيشجعو 
ها املعنية التشريعات ومشولية وضوح ضمان خالل من وذلك  يتعلق فيما األخص على( االستنسابية الصالحيات من وحد 

 املالية، ووزارة اإليرادات، )إدارة(مصلحة :ومنها املعنية احلكومية اهليئات لدى  )منها واإلعفاءات الضرائب بتقديرات
 .االستثمار تشجيع وهيئات

 وظيفتها منها لكل هيئات عدة من تتألف أن ميكن البلدان من بلد يف اإليرادات مصلحة أن إىل التنويه وجيدر
 اشتمال وينبغي  ،.(اجلمارك إدارة أو ومصلحة الداخلية، اإليرادات هيئة :املثال سبيل على) الضرائب جباية وهي الرئيسية

 .االقتضاء عندPI-15 وPI-14 و PI-13  :وهي ابإليرادات املتعلقة املؤشرات تقييم يف اهليئات تلك افةك
اا  جزءاا  الضرائب دافعي توعية تعتربو   وحيتاج .والدفع والتصريح، التسجيل، :إبجراءات تقي دهم تسهيل من ُمهم 

 :عن العهد وحديثة وشاملة االستعمال سهلة معلومات إىل الوصول سهولة إىل واحملتملون الِفعلي ون الضرائب دافعو
 وإاتحتها اإلنرتنت، شبكة على حكومية مواقع على وضعها :املثال سبيل على (واإلجراءات التنظيمية، واللوائح القوانني،

 بني من األخرى والرتتيبات واسع، نطاق على النشرات/اإلرشادات وتوزيع الضرائب، دافعي لتوعية ندوات خالل من
 محالت خالل من واجباهتم عن احملتملني الضرائب دافعي إعالم الضروري من أن ماك  )الضرائب دافعي توعية ترتيبات
 .الضرائب دافعي لتوعية

 آليات من فعالة آلية وجود اإليرادات مصلحة وتقديرات بقرارات الطعن على الضرائب دافعي قدرة تتطل ب
 الفعلي الوجود :االستئناف آلية تقييم جُيس د أن وينبغي .منصفة معاملة املعين الضرائب لدافع تضمن االستئناف/الشكاوى
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 وأحكامه، قراراته تنفيذ حيث من وصالحياته والتمويل، والتعيينات التنظيمي اهليكل حيث من واستقالليته النظام، لذلك
 ،)القضااي ومعاجلة جتهيز فرتات (،والكفاءة)القضااي وحجم عدد(إليه الوصول سهولة :حيث من بوظائفه وقيامه

 ) .األحكام توازن (واإلنصاف
 PI-13 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها : 16اجلدول رقم 

  ؛وضوح ومشولية الواجبات الضريبية (1)
 ؛قدرة دافعي الضرائب على احلصول على املعلومات عن االلتزامات الضريبية واإلجراءات اإلدارية  (2)
  وجود آلية إلجراءات الطعن يف الضرائب وقيامها بوظائفها كما ينبغي.  (3)

 ( M2 متطلبات درجات التصنيف التتييب لألبعاد  ) طريقة التصنيف التتييباحلد األدىن من  البعد املعين
وضوح ومشولية ( 1)

 االلتزامات الضريبية
التشريعات واإلجراءات بشأن كافة الضرائب الرئيسية شاملة  = أ:درجة التصنيف التتييب

 لدى اهليئات احلكومية املعنية.وواضحة، مع احملدودية الشديدة للصالحيات االستنسابية 
كافة   معظم وليس ابلضرورة التشريعات واإلجراءات بشأن = ب:درجة التصنيف التتييب

مع حمدودية الصالحيات االستنسابية لدى اهليئات احلكومية الضرائب الرئيسية شاملة وواضحة، 
 املعنية.

الضرائب الرئيسية شاملة التشريعات واإلجراءات بشأن بعض  = ج:درجة التصنيف التتييب
وواضحة، ولكن درجة إنصاف النظام مشكوك فيها نتيجة الصالحيات االستنسابية لدى 

 اهليئات احلكومية املعنية.
التشريعات واإلجراءات ليست شاملة وواضحة بشأن جماالت  = د:درجة التصنيف التتييب

دارية يف تقديرات االلتزامات ضريبية واسعة و/أو تشتمل على عناصر هامة من االستنسابية اإل
 الضريبية.

قدرات دافعي ( 2)
الضرائب على 
احلصول على 
املعلومات عن 
الواجبات الضريبية 

 واإلجراءات اإلدارية

من السهل على دافعي الضرائب احلصول على معلومات شاملة  = أ:درجة التصنيف التتييب
الضريبية واإلجراءات اإلدارية بشأن كافة وسهلة االستخدام وحديثة العهد عن االلتزامات 

 الضرائب الرئيسية، وتردف مصلحة اإليرادات هذا حبمالت التوعية النشطة لدافعي الضرائب.
من السهل على دافعي الضرائب احلصول على معلومات شاملة  = ب:درجة التصنيف التتييب

 بعضراءات اإلدارية بشأن وسهلة االستخدام وحديثة العهد عن االلتزامات الضريبية واإلج
 ولكن املعلومات حمدودة ابلنسبة لبعض الضرائب األخرى.الضرائب الرئيسية، 

من السهل على دافعي الضرائب احلصول على بعض املعلومات  = ج:درجة التصنيف التتييب
تصار عن االلتزامات الضريبية واإلجراءات اإلدارية، ولكن فائدة تلك املعلومات حمدودة نتيجة: اق

 التغطية على ضرائب خمتارة، وعدم الشمولية و/أو عدم كوهنا حديثة العهد.
قدرة دافعي الضرائب على الوصول إىل أحدث التشريعات  = د:درجة التصنيف التتييب
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 واإلرشادات اإلجرائية تعاين من نقص خطري.
وجود آلية (3)

استئناف وقيامها 
 بوظائفها كما ينبغي

إجراءت نظام االستئناف الضرييب واضحة وشفافة مع ضوابط  = أ:التتييبدرجة التصنيف 
وتوازانت مالئمة، ويتم تنفيذه من خالل هيكليات مؤسسية مستقلة، وهو قائم ويعمل بفعالية 

 ودرجة إنصافه وسهولة الوصول إليه مرضية، ويتم تنفيذ قراراته وأحكامه على الفور.
االستئناف الضرييب موجود وقائم بوظائفه وإجراءاته اإلدارية نظام  = ب:درجة التصنيف التتييب

واضحة وشفافة، ولكن إما من املبكر جدا تقييم مدى فعاليته أو من الضروري معاجلة بعض 
املشاكل فيما يتعلق بكل من: سهولة الوصول إليه، وكفاءته، ودرجة إنصافه أو املتابعة الفعالة 

 لقراراته وأحكامه.
مت إنشاء نظام استئناف ضرييب من إجراءات إدارية، ولكنه حيتاج  = ج:التتييبدرجة التصنيف 

 إىل عملية إعادة تصميم كبرية لكي يصبح منصفا وشفافا وفعاال.
 مل يتم إنشاء أي نظام استئناف ضرييب قائم بوظائفه.= د: درجة التصنيف التتييب

 .31العام واملسؤولية املالية، مرجع سبق ذكره، ص  ابإلنفاقبرانمج الشراكات املعين  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 فعالية إجراءات تسجيل دافعي الضرائب وفرض الضرائب PI-14مؤشر األداء  -2

 الضرائب بدفع املكل فني تسجيل بني التفاعل خالل من الضرائب وتقديرات فرض فعالية من دكالتأ يتم
 .هلم ابلنسبة الضريبية لاللتزامات الصحيحة والتقديرات
 بني ومن .اإليرادات مصلحة ابعتمادها تقوم ضبط آليات خالل من الضرائب دافعي تسجيل تسهيل ويتم

هم ة العناصر
ُ
 منهم، لكل فريد تعريف رقم إىل مستندة هبم خاصة بياانت قاعدة على احلفاظ ذلك الضبط نظام يف امل

 اخلاضعة واألصول النواتج عناصر تتضم ن أخرى حكومية تسجيل أبنظمة اقرتانه عند له فعالية ثركأ على يكون ولكنه
 املعاشات وحساابت مصرفية، حساابت وفتح األعمال، منشآت تراخيص إصدار :املثال سبيل على ومنها (للضرائب
 مسوحات خالل من التسجيل وشروط مبتطلبات التقي د من دكالتأ اإليرادات مصلحة على ينبغي ماك ) .التقاعدية

 األعمال منشآت على االنتقائي التفتيش خالل من املثال سبيل على احملتملني، الضرائب لدافعي عشوائية استقصائية
 .نكواملسا 

 جزاءات طريق عن وذلك الضرييب، والتصريح التسجيل بواجبات الضرائب دافعي تقي د ضمان تشجيع عادة ويتم
 لكي ارتفاعها فايةك مبدى اجلزاءات هذه فعالية مدى حتديد ويتم .اجلنحة أو الذنب خطورة حسب تتفاوت أن ميكن
 .ومنصف متسق حنو على وحتديدها وبتطبيقها املرغوب، األثر هلا يكون

 املوجهة املراجعة وتستخدم الذاتية التقديرات على متزايداا  اعتماداا  احلديثة اإليرادات )إدارات (مصاحل وتعتمد
 مناص ال اليت القيود وتعين .الضرائب دفع من التهر ب وردع التقي د لتحسني رئيسي إجراء مبثابة الضرائب دافعي ملخاطر

 على تنطوي اليت للضرائب اخلاضعة واألنشطة الضرائب دافعي لتحديد االختيار عمليات صقل ضرورة املوارد على منها
 والضرائب الضرييب التصريح على التعديالت تواتر املخاطر مؤشرات بني ومن .التقي د عدم خماطر بني من خماطر ربكأ

 األخرى واملخاطر التقي د عدم عن املعلومات وحتليل مجع أبن علماا  .ضريبية مراجعة خالل من فرضها يتم اليت اإلضافية
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 الذين الضرائب دافعي أنواع وإىل حمددة قطاعات إىل الضريبية املراجعة وموارد أنشطة توجيه يزكتر  أجل من ضروراين
 مساع   على تنطوي خطورة ثركاأل التقي د عدم قضااي أبن علماا  .اإليرادات تسر ب خماطر بني من املخاطر أعلى يشك لون

 وتعترب .اإليرادات مصلحة عن مندوبني مع تواطؤ على تنطوي وقد عليها، واالحتيال الضرائب دفع من للتهر ب عمدي ة
 أجل من ضرورية ابنتظام واالحتيال التهر ب حاالت مالحقة يف والنجاح والتحقيق تحديدال على اإليرادات مصلحة قدرة

 .1ابلتزاماهتم الضرائب دافعي تقي د ضمان
 PI-14 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها : 17اجلدول رقم 

  ؛الضوابط يف نظام تسجيل دافعي الضرائب (1)
 ؛التسجيل وواجبات التصريحفعالية جزاءات عدم التقيد ابلتزامات   (2)
  خطط ورصد برامج املراجعة الضريبية والتحقيق يف االحتيال.  (3)

 ( M2 متطلبات درجات التصنيف التتييب لألبعاد  ) طريقة التصنيف التتييباحلد األدىن من  البعد املعين
الضوابط يف ( 1)

نظام تسجيل دافعي 
 الضرائب

يتم تسجيل دافعي الضرائب يف نظام قاعدة بياانت كامل له  = أ:درجة التصنيف التتييب
مع أنظمة تسجيل حكومية أخرى ذات صلة واللوائح الناظمة للقطاع صالت شاملة مباشرة 

 املايل.
يتم تسجيل دافعي الضرائب يف نظام قاعدة بياانت كامل له  = ب:درجة التصنيف التتييب

 ات صلة واللوائح الناظمة للقطاع املايل.بعض الصالت مع أنظمة تسجيل حكومية أخرى ذ
يتم تسجيل دافعي الضرائب يف أنظمة قواعد بياانت ابلنسبة  = ج:درجة التصنيف التتييب

لضرائب منفردة قد ال تكون متصلة متاما أو على حنو متسق. والصالت مع وظائف التسجيل/ 
منتظمة لدافعي الضرائب الرتخيص األخرى قد تكون ضعيفة تردفها أحياان استقصاءات غري 

 احملتملني.
 خاضعا ألية ضوابط أو إنفاذ فعالة.تسجيل دافعي الضرائب ليس  = د:درجة التصنيف التتييب

فعالية جزاءات ( 2)
عدم التقيد ابلتزامات 
التسجيل والتصريح 

 الضرييب

لتقوم بعمل جزاءات كافة جماالت عدم التقيد عالية مبا يكفي  = أ:درجة التصنيف التتييب
 الرادع ويتم تطبيقها على حنو متسق.

توجد جزاءات لعدم التقيد ابلنسبة ملعظم اجملاالت ذات الصلة، = ب: درجة التصنيف التتييب
 عدم اتساق التطبيق.ولكنها ليست دائما فعالة نتيجة لعدم كفاية املقدار و/أو 

، ولكن من الضروري إدخال توجد عادة جزاءات لعدم التقيد= ج: درجة التصنيف التتييب
 حقيقي على التقيد.على: هيكلها أو مستواها أو تطبيقها إلعطائها أثر تغيريات جوهرية 

ال توجد عادة جزاءات لعدم التقيد أو أهنا غري فعالة ) أي أهنا  = د:درجة التصنيف التتييب
 .أخفض من أن يكون هلا أثر أو اندرا ما يتم فرضها(

                                                             
 .32اإلنفاق العام واملسؤولية املالية، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ختطيط ورصد (3)
برامج املراجعة 

 الضريبية

تتم إدارة شؤون عملية مراجعة الضرائب والتحقيقات يف التالعب  = أ:درجة التصنيف التتييب
وجيري اإلبالغ عنها وفقا خلطة مراجعة وموثقة، مع معايري واضحة لتقييم املخاطر ابلنسبة لكافة 

 الضرائب الرئيسية اليت تطبق التقديرات الذاتية للضرائب.
تتم إدارة شؤون عملية مراجعة الضرائب والتحقيقات يف التالعب  = ب:التصنيف التتييبدرجة 

يف على  وموثقة، مع معايري واضحة لتقييم املخاطر شاملة وجيري اإلبالغ عنها وفقا خلطة مراجعة
 الضرائب الرئيسية اليت تطبق التقديرات الذاتية للضرائب.األقل واحد من جماالت 

هنالك برانمج مستمر من املراجعات للضرائب والتحقيقات يف = ج: التتييبدرجة التصنيف 
 االحتيال، ولكن برامج املراجعة ليست مستندة إىل معايري واضحة لتقييم املخاطر.

يتم القيام بعمليات مراجعة للضرائب والتحقيقات يف االحتيال ل= د: درجة التصنيف التتييب
 على أساس عشوائي، إن وجدت.

-32العام واملسؤولية املالية، مرجع سبق ذكره، ص  ابإلنفاقبرانمج الشراكات املعين  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
33. 

 جباية مدفوعات الضرائب: فعالية  PI-15األداء  مؤشر -3
 عقبة يشكل أن ميكن – اإليرادات أو املدفوعات جانب على سواء – املتأخرات حتديد على القدرة عدم إن

 .العامة املالية إدارة يف خطرية عيوب وجود إىل اإلشارة عن فضال العامة، املالية شفافية تعوق رئيسية
 العامة املالية مركز تسجيل يف األخطاء ازدادت املتأخرات، هبذه اإلبالغ قصور ازداد كلما ذلك، إىل وإضافة

 املتأخرات حجم تقدير تتيح كافية معلومات الفعالة احلكومية احملاسبة نظم تقدم أن وجيب .االستحقاق أساس على
 .الضريبية املتأخرات أو املدفوعات يف

 نواتج تكون أن إمكانية تقو ض اليت األمهية احلامسة العوامل بني من الضرائب متأخرات مكترا  يكون أن ميكن
 وجتس د الضرائب فرض إجراءات على املصداقية إسباغ إىل الضرائب جباية على القدرة تؤدي بينما عالية، املوازنة

، واألكثر أمهية من وثيقة ملتابعة وحيتاجون طواعية يدفعوهنا انواك  إذا وما الضرائب، دافعي افةك بني املعاملة يف املساواة
 إمنا تعين أن وضع نظم ضريبية أكثر كفاءة وعدال وأقل فساداذلك أن املكانة املركزية للضرائب يف ممارسة سلطة الدولة 

 .1ميكن أن يؤدي دور رئيسيا يف حتسني عالقات احلوكمة األوسع نطاقا
 من الكبرية احلملة ألن الضرائب جباية نظام بفعالية صلة له فليست ذاته حبد الضريبية املتأخرات مستوى أما

 جباية على اإليرادات مصلحة قدرة ولكن .الضرائب متأخرات يف بريةك زايدة إىل تؤدي قد الضرائب فرض محالت
 عملية من جزء ويتصل .جداا  بريك للمتأخرات العام املستوى يكن مل ما وذلك األمهية، حامسة املفروضة الضرائب

 موضوع الضريبية املتأخرات تشك ل البلدان، بعض ويف .اخلالف موضوع الضريبية الديون بتسوية املتأخرات جباية

                                                             
 .04، ص2011يناير  26منشورات صندوق النقد الدويل، واشنطن، و.م.أ، ، -صندوق النقد الدويل –إدارة شؤون املالية العامة تعبئة اإليرادات يف البلدان النامية،  1
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 املتأخرات وصايف إمجايل بني بريك فرق يوجد قد السبب وهلذا الضريبية، املتأخرات جمموع من برياا ك جزءاا  اخلالف
 .)التوايل على اخلالف موضوع املتأخرات وماعدا شامالا (

 وميكن .لإلنفاق جبايتها تتم اليت اإليرادات إاتحة لضمان ضرورايا  اخلزينة إىل للجباايت الفوري التحويل يعترب
 رمبا ( اخلزينة عليها تسيطر حساابت إىل مباشرة ابلدفع الضرائب دافعي يلزم نظام وجود خالل من إما هذا حيدث أن

 خالل من – هبا اخلاصة اجلباايت حبساابت حتتفظ اإليرادات مصلحة انتك حيثما – أو) البنوك أحد يديرها
 التأخري الزمنية املدد تشمل ال (اخلزينة عليها تسيطر اليت احلساابت إىل احلساابت تلك من واتمة متكر رة حتويالت

 ) .املصريف النظام عن الناجم
 منتظماا، إبالغاا  اخلزينة إىل والتحويالت واملتأخرات، املفروضة، الضرائب :إمجاليات عن اإلبالغ يكون أن جيب

 رصد من دكوالتأ منه، القصد حسب بوظائفه اجلباية نظام قيام ضمان بغية االقتضاء عند مطابقتها جيب ماك
 .العائمة اإليرادات وتقليل الضريبية املتأخرات ومتابعة

 PI-15 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  18اجلدول رقم 
 -وهي النسبة املئوية من املتأخرات الضريبية يف بداية السنة املالية -نسبة اجلباايت من إمجايل املتأخرات الضريبية  (1)

 اليت متت جبايتها يف تلك السنة املالية )متوسط آخر سنتني ماليتني(.
 فعالية قيام مصلحة اإليرادات بتحويل اجلباايت الضريبية إىل اخلزينة. (2)
ومقبوضات ( تواتر املطابقة الكاملة للحساابت فيما بني: التقديرات الضريبية، واجلباايت، وسجالت املتأخرات، 3)

 اخلزينة.
 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب

أن  % أو أعلى أو90متوسط نسبة جباية الديون يف آخر سنتني ماليتني كان  (1) أ
 % من جمموع اجلباايت السنوية(.2جمموع املتأخرات الضريبية غري جوهري )أي أقل 

يتم دفع كافة اإليرادات الضريبية مباشرة إىل احلساابت اليت تسيطر عليها اخلزينة أو  (2)
 إىل اخلزينة يوميا.تتم التحويالت 

ضريبية تتم املطابقة الكاملة بني الضرائب املفروضة واجلباايت واملتأخرات ال (3)
 والتحويالت إىل اخلزينة على األقل شهراي يف غضون شهر واحد من هناية الشهر املعين.

% وجمموع 90 -70متوسط نسبة جباية الديون يف آخر سنتني ماليتني كان  (1) ب
 املتأخرات الضريبية جوهري.

 يتم حتويل جباايت اإليرادات إىل اخلزينة على األقل أسبوعيا. (2)
الكاملة بني الضرائب املفروضة واجلباايت واملتأخرات الضريبية تتم املطابقة  (3)

والتحويالت إىل اخلزينة على األقل كل ربع سنة يف غضون ستة أسابيع من هناية ربع السنة 
 املعين.

% وجمموع 75 -60متوسط نسبة جباية الديون يف آخر سنتني ماليتني كان  (1) ج
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 املتأخرات الضريبية جوهري.
 .شهراييتم حتويل جباايت اإليرادات إىل اخلزينة على األقل  (2)
تتم املطابقة الكاملة بني الضرائب املفروضة واجلباايت واملتأخرات الضريبية  (3)

 .املعنيةمن هناية السنة  ثالثة أشهريف غضون  سنوايوالتحويالت إىل اخلزينة على األقل 
% وجمموع املتأخرات الضريبية 60نسبة جباية الديون يف آخر سنة كانت أقل من  (1) د

 % من جمموع اجلباايت السنوية(.2جوهري ) أي أكثر من 
 .أبقل انتظامشهراي يتم حتويل جباايت اإليرادات إىل اخلزينة  (2)
تتم املطابقة الكاملة بني الضرائب املفروضة واجلباايت واملتأخرات الضريبية ال  (3)

 .مع أتخري يزيد على ثالثة أشهرسنواي أو أهنا حتدث والتحويالت إىل اخلزينة 
-34 ، صمرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:

35. 
 قابلية توفر املوارد املالية الرتباطات اإلنفاق:  PI-16مؤشر األداء  -4

 الوزارات، :وهي – ابإلنفاق القائمة اجلهات من لك تلق ي العمل خلطط وفقاا  للموازنة الفعال التنفيذ يتطلب
 على اإلنفاق) االرتباط خالهلا من ميكنها اليت املالية املوارد توف ر مدى عن موثوقة معلومات -واهليئات واإلدارات،

 مدى عن موثوقة معلومات زيةكاملر  املالية وزارة إاتحة مدى بتقييم املؤشر هذا ويُعىن .(االستثمارية والبنود املتكر رة البنود
 موازنة يف اإلدارية املوازنة )برامج أو (أبواب شؤون إبدارة تقوم اليت واهليئات، واإلدارات للوزارات املالية املوارد توف ر

 وزارة من املعلومات لتلك الرئيسية املتلقي ة اجلهات لذلك وهي زية،كاملر  احلكومة
 PI- 11 . املؤشر يف املعنية تلك فهي املؤشر هذا يف املعنية واهليئات واإلدارات الوزارات أما .املالية

 وسلطة االرتباطات، من القصوى احلدود (املالية املوارد عن ابإلفراج املالية وزارة تقوم املوازانت، أنظمة بعض يف
 أنظمة ويف) ...إخل سنة، ربع لك شهرايا،(املعني ة املوازنة سنة ضمن مراحل على) النقدية األموال حتويالت أو اإلنفاق
 زيةكمر  هيئة أو  (املالية وزارة ولكن املعنية، السنة بداية يف التامة اإلنفاق سلطة منح املوازنة قانون سن   يعين أخرى،
  )هبا الصلة ذات املدفوعات وصرف(جديدة ارتباطات حتم ل يف أتخريات الوزارات على عملياا  تفرض قد )أخرى
تاحة املالية املوارد على التعويل ميكن ولكي .النقدية التدفقات يف مصاعب تنشأ عندما

ُ
 احملددة، للمدة ما هليئة امل

 .الفرتة تلك أثناء ختفيضها عدم ينبغي
 بوضع املالية وزارة قيام فعالية عن املالية املوارد توف ر توقع قابلية تنجم واهليئات، واإلدارات للوزارات فبالنسبة

 النقدية التدفقات عن وموثوقة منتظمة توقعات إىل استناداا  وإداراهتا، ورصدها الداخلة النقدية التدفقات خطط
 بتنفيذ مرتبطة )منفصلة رأمسالية واستثمارات انتخاابت تنظيم :املثال سبيل على (النموذجية غري الرئيسية اخلارجة
 املعنية للسنة اخلطة حسب االقرتاضات تتضمن ماك واهليئات، واإلدارات الوزارات من لكل االرتباطات وخطط املوازنة

 .األوقات من وقت أي يف املالية السيولة فايةك ضمان بغية
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 غري وأحداث وقائع ضوء يف املعنية السنة يف املخصصات على تعديالت إلجراء احلكومات حتتاج أن وميكن
 املوازنة يف املخصصات سالمة وعلى التوقع قابلية على ذلك أثر تقليل ويتم .اإلنفاق أو/و اإليرادات يف تؤثر متوقعة

 ومت سمة منهجية بطريقة املوازنة أبولوايت التعديل تربط اليت التعديل آللية املسبق التحديد خالل من األصلية
 متصلة " لِنَ ُقلْ  أو عالية أولوية ذات إعالهنا جرى حمددة بنود أو حمددة أبواب محاية :املثال سبيل على(ابلشفافية
 هبا القيام ميكن أو واضحة إرشادات/قواعد بدون التعديالت حتدث أن ميكن ذلك، نقيض وعلى  ." )الفقر بتقليص

 (.اجلديدة االرتباطات على أتخريات فرض خالل من :املثال سبيل على(رمسي غري حنو على
 اإلنفاق نواتج تشكيلة على ركتُذ  مدلوالت دون إدارايا  حتدث أن ميكن املوازنة تعديالت من العديد أن ومع

 تغيري إىل تؤدي أن ميكن أمهية ثركاأل األخرى التغيريات فإن املوازنة، تصنيفات من إمجالي ة ثركأ مستوىا  على
 اخنراط ينبغي مىت بشأن القواعد أما .واقتصادي ووظيفي إداري تصنيف مستوايت إمجاليات على الفعلية التشكيلة

 ليست ولذلك PI-27 األداء مؤشر يقي مه ما فهي املعنية السنة يف املوازنة يف التعديالت تلك مثل يف التشريعية اهليئة
 .هنا مشمولة

 PI-16 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  19اجلدول رقم 
 مدى توقع ورصد النفقات النقدية.  (1)

 السنة املعنية للوزارات واإلدارات واهليئات. (موثوقية وأفق املعلومات الدورية بشأن ارتباطات اإلنفاق يف2)
 .تواتر وشفافية التعديالت على خمصصات املوازنة املقررة فوق مستوى اإلدارة يف الوزارات واإلدارات واهليئات( 3)

 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
النقدية بشأن السنة املالية وجيري تضمينها املستجدات يتم إعداد توقعات للتدفقات  (1) أ

 شهراي على أساس التدفقات النقدية الفعلية الداخلة واخلارجة.
الوزارات واإلدارات واهليئات قادرة على التخطيط واالرتباط ابإلنفاق مسبقا على  (2)

 األقل ملدة ستة أشهر وفقا للمخصصات اليت تتضمنها املوازنة.
سوى مرة أو مرتني يف السنة وهي جوهرية على املوازنة يف سنتها  ال حتدث تعديالت (3)

 تتم بطريقة تتسم ابلشفافية وقابلية التوقع.
يتم إعداد توقعات للتدفقات النقدية بشأن السنة املالية وجيري تضمينها املستجدات  (1) ب

 على أساس التدفقات النقدية الفعلية الداخلة واخلارجة. على األقل كل ربع سنة
مبعلومات موثوقة عن احلدود القصوى الوزارات واإلدارات واهليئات يتم تزويد  (2)

 . لالرتباطات على األقل ملدة ستة أشهر مسبقا
ال حتدث تعديالت جوهرية على املوازنة يف سنتها سوى مرة أو مرتني يف السنة وهي  (3)

 الشفافية وقابلية التوقع. بقدر من تتم بطريقة تتسم
توقعات للتدفقات النقدية بشأن السنة املالية ولكن ال يتم تضمينها يتم إعداد  (1) ج

 املستجدات )أو ال يتم تضمينها املستجدات إال جزئيا أو بصورة غري متكررة كثريا(.
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 مسبقا . لشهر أو شهرينيتم تزويد الوزارات واإلدارات واهليئات مبعلومات موثوقة  (2)
 .متكررة ولكن حتدث مع بعض الشفافية التعديالت اجلوهرية على املوازنة يف سنتها (3)

 ورصد التدفقات النقدية أو أن نوعيتها سيئة جدا.ال يتم ختطيط  (1) د
عن احلدود القصوى لالرتباطات يتم تزويد الوزارات واإلدارات واهليئات مبعلومات  (2)

ألقل من شهر أو ليس هنالك مؤشر موثوق على اإلطالق على التوفر الفعلي للموارد املالية 
 . أجل االرتباطات من
 .وال تتم بشفافيةالتعديالت اجلوهرية على املوازنة يف سنتها متكررة  (3)

-36، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
37. 

 تسجيل وإدارة شؤون األرصدة النقدية والديون والضماانت: PI-17مؤشر األداء  -5
 الضماانت وإاتحة وتسديدها خدمتها ومدفوعات تعاقداهتا حيث من - الديون شؤون إدارة تكون ما غالباا 

  .العامة املالية شؤون إدارة لعملية الرئيسية العناصر بني من - بشأهنا احلكومية
 يف املالية وزير وهو واحد، شخص إىل السلطة إسناد عند الدين إبدارة املعين التشريع يف الوضوح توخي ينبغي

 حمددة تكن مل ما(  الدين حدود وتعيني الدين؛ إلدارة اسرتاتيجية ووضع لالقرتاض؛ الالزمة األدوات الختيار العادة،
 املسؤولة اهليئة ومتابعة وإنشاء حتمله؛ ميكن الذي الدين اسرتاتيجية إىل ابلرجوع ذلك يكون ما وعادة ،)القانون مبوجب

 أن وينبغي .الدين إبدارة املتعلقة التنظيمية القواعد وإصدار ؛)عنها منفصلة أو الوزارة داخل كانت سواء (الدين إدارة عن
 إدارة عن املسؤولة اهليئة رئيس أو املالية وزير العادة يف هو واحد، فرد على القانون حبكم احلكومية الضماانت منح يستند
 مجيع على التشريعية السلطة توافق أن جيب البلدان، بعض ويف .بوضوح حمددة ذلك لضوابط خيضع أن على الدين،

 عمليات تؤدي ال حىت العامة املالية جمال يف احلكومة وكيل ابعتباره املركزي البنك دور حتدد وأن الضماانت احلكومية،
 حساب يف القروض مجيع إيداع وينبغي .اخلزانة على مالية أوراق شكل يف سندات إصدار إرابك إىل النقدية السياسة
 ابلكامل القروض شروط وعن القروض على املرتتبة االلتزامات عن اإلفصاح مع املالية، وزير إلشراف خيضع مصريف

 التشريع حيدد أن ينبغي العامة، املالية شفافية جمال ويف .للجمهور
 للهيئة احلكومة، من املضمون الدين عن بياانت ذلك يف مبا والتدفقات، الدين برصيد السنوي اإلبالغ متطلبات

 تدقيق إجراء يف ممارسة أفضل وتتمثل ،املتكرر اإلبالغ طريق عن ذلك يكون أن األفضل ومن العام، ولالطالع التشريعية
 .اخلارجي التدقيق مؤسسة خالل من الدين إدارة لعمليات سنوي

 خيلق أن وميكن خدمتها مدفوعات تكاليف ارتفاع إىل يؤدي أن ميكن والضماانت الديون شؤون إدارة فسوء
 وتطو راهتا الديون حلافظة الرئيسية السمات عن املنتظمة التقارير ورفع الديون بياانت بنظام فاالحتفاظ ،بريةك مالية خماطر

 مدفوعات موازانت وضع دق ة :ومنها الصلة ذات واملنافع البياانت سالمة لضمان األمهية احلامسة العوامل بني من مها
 .الديون جتديد ختطيط وُحسن مواعيدها، يف املدفوعات تلك وتسديد الديون، خدمة
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  يف النقدية األرصدة وتوحيد حتديد يتم أن وفوائدها لالقرتاضات الضرورية غري التكاليف تفادي شروط بني من
 حتت اليت املشروعات وحساابت املوازنة إطار خارج ألموال حساابت هو ما شاملة( احلكومية املصرفية احلساابت افةك

 أو للخزينة واحد حساب يوجد انك حيثما املصرفية احلساابت وتوحيد حساب تسهيل ويتم ) .املعنية احلكومة سيطرة
 اليت اجلهة زيةكمر  ليست متعددة مصرفية حلساابت املنتظم التوحيد حتقيق أجل ومن .زي ةكمر  احلساابت افةك انتك حيثما

 ودفع مقاصة ترتيبات اعتماد املطلوب من عادة يكون عليها، تسيطر
 .احلكومية ابحلساابت متسك اليت املصرفية اجلهات مع التوقيت حمكمة إلكرتونية

 حكومية هيئة وموافقة احلكومة، تصدرها اليت الضماانت عن واإلبالغ تسجيل :أيضاا  األمهية احلامسة األمور ومن
 افيةك معايري مبوجب  )الديون شؤون إدارة جلنة أو املالية وزارة :املثال سبيل على(الضماانت تلك افةك على واحدة

 .وشف افة
 PI-17 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها : 20اجلدول رقم 

  نوعية تسجيل بياانت الديون واإلبالغ عنها. (1)
 احلكومية.مدى توحيد األرصدة النقدية   (2)
  نظام التعاقد على القروض وإصدار الضماانت.  (3)

 ( M2 متطلبات درجات التصنيف التتييب لألبعاد  ) طريقة التصنيف التتييباحلد األدىن من  البعد املعين
نوعية تسجيل ( 1)

واإلبالغ عن بياانت 
 الديون

سجالت الديون احمللية واألجنبية كاملة ويتم تضمينها املستجدات  = أ:درجة التصنيف التتييب
ومطابقتها شهراي وبياانهتا تعترب عالية السالمة. يتم كل ربع سنة وضع تقارير شاملة عن 

 .اإلحصاءات وعملية اإلدارة ) تغطي: مدفوعات خدمة الديون، ورصيد الديون والعمليات(
يون احمللية واألجنبية كاملة ويتم تضمينها سجالت الد = ب:درجة التصنيف التتييب

املستجدات ومطابقتها كل ربع سنة. بياانهتا تعترب معقولة السالمة، ولكن تظهر مشاكل صغرية 
وضع تقارير شاملة عن اإلحصاءات وعملية اإلدارة )تغطي: يف املطابقة. يتم كل سنة على األقل 

 .مدفوعات خدمة الديون، ورصيد الديون والعمليات(
كاملة ويتم تضمينها املستجدات سجالت الديون احمللية واألجنبية   = ج:درجة التصنيف التتييب

ومشاكل ومطابقتها سنواي على األقل. وبياانهتا معقولة السالمة، ولكن تشهد بعض الفجوات 
ها املطابقة. ال يتم وضع تقارير عن رصيد الديون ومدفوعات خدمة الديون إال أحياان أو أن حمتوا

 حمدود.
 .سجالت بياانت الديون غري كاملة وإىل حد كبري غري دقيقة = د:درجة التصنيف التتييب

مدى توحيد ( 2)
األرصدة النقدية 

 احلكومية

 .يوميا حساب كافة األرصدة النقدية وتوحيدهايتم  = أ:درجة التصنيف التتييب
يتم أسبوعيا على األقل حساب معظم األرصدة النقدية  = ب:درجة التصنيف التتييب

 .يف ذلك الرتتيبوتوحيدها، ولكن تبقى بعض األموال من خارج املوازنة غري مشمولة 
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حيدث حساب وتوحيد معظم األرصدة النقدية احلكومية على  = ج:درجة التصنيف التتييب
 .املصرفيةاملتبع ال يسمح بتوحيد األرصدة األقل شهراي، ولكن النظام 

والنظام املتبع ال  -إذا جرى–ألرصدة جيري بغري انتظام حساب ا = د:درجة التصنيف التتييب
 يسمح بتوحيد األرصدة املصرفية.

نظام التعاقد على (3)
القروض وإصدار 

 الضماانت

تعاقدات قروض احلكومة املركزية وإصدار الضماانت بشأهنا تتم  = أ:درجة التصنيف التتييب
 .معايري شفافة وأهداف املالية العامة، وتوافق عليها دائما هيئة حكومية مسؤولة واحدةوفق 

تعاقدات قروض احلكومة املركزية وإصدار الضماانت بشأهنا تتم  = ب:درجة التصنيف التتييب
 .ضمن احلدود، وتوافق عليها دائما هيئة حكومية مسؤولة واحدة

روض احلكومة املركزية وإصدار الضماانت بشأهنا توافق تعاقدات ق = ج:درجة التصنيف التتييب
، ولكن ال يتم البث فيها وفق إرشادات ومعايري واضحة عليها دائما هيئة حكومية مسؤولة واحدة

 .أو حدود قصوى
تعاقدات قروض احلكومة املركزية وإصدار الضماانت بشأهنا توافق  = د:درجة التصنيف التتييب
 .تلفة بدون آلية استعراض موحدةعليها هيئات حكومية خم

 .38العام واملسؤولية املالية، مرجع سبق ذكره، ص  ابإلنفاقبرانمج الشراكات املعين  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 فعالية ضوابط كشوف الرواتب واألجور: PI-18مؤشر األداء  -6

 هذا ويُعىن .1والفساد الضوابط لضعف عرضة وهي احلكومي، اإلنفاق بنود ربكأ بني من عادة األجور فاتورة تعترب
 االستنسابية والعالوات الدائمني غري العاملني أجور أما .فقط العامة اخلدمة جهاز موظفي ورواتب أجور بكشف املؤشر

 (. PI-20)  العامة الداخلية الضوابط تقييم يف مشمولة فهي الرواتب نظام من جزءاا  تشك ل ال اليت
  افةك تقييم وجيب .خمتلفة رواتب شوفك يف مسج لة العامة اخلدمة جهاز من خمتلفة شرائح تكون أن ميكن ولكن

 .واإليضاحات الشروح يف رهاكذ  مع املؤشر، هذا بشأن الرتتييب التصنيف أساس ابعتبارها هذه اهلام ة الرواتب شوفك
 حُمَْوسبة وليست " األمساء شوفك " تسمى أحياانا  (املوظفني شؤون بياانت قاعدة على الرواتب شوفك ترتكز

 التحقق ميكن واليت شهر لك يف رواتبهم دفع جيب الذين املوظفني جهاز أفراد افةك أبمساء قائمة تتيح فهي ،)ابلضرورة
 )املوظفني ملفات أو(الذاتية قسم يف املوظفني من لك وسجالت املعنية للمؤسسة عليها املوافق ابلقائمة مبطابقتها منها

 الالزمة التعديالت أما .الرئيسية الضوابط بني من الرواتب شوفكو  املوظفني شؤون قسم بياانت قاعدة بني الصلة وتعترب،
حكم التوقيت يف تتم أن فيجب املوظفني شؤون قسم بياانت قاعدة يف

ُ
 عن تسفر أن على التغيري عن تقرير خالل من امل

 حتديد :هبدف الرواتب لكشوف وتدقيق عملية مراجعة إجراء ابنتظام وينبغي .وتدقيق مراجعة لعملية خاضع مسار
 .الضوابط ضعف نقاط وحتديد البياانت، فجوات وملء عمل، رأس على القائمني غري العاملني

 PI-18 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  21اجلدول رقم 

                                                             
 .08، ص2015املوازنة العامة املصرية وحتدايت التحول، مرصد املوازنة العامة وحقوق اإلنسان، مجهورية مصر العربية، مارس 1
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 .واألجور الرواتب شوفك وبياانت املوظفني شؤون قسم سجالت بني واملطابقة التكامل درجة  (1)
 .واألجور الرواتب شوفكو  املوظفني شؤون سجالت يف التغيريات توقيت إحكام (2)
 .واألجور الرواتب شوفكو  املوظفني شؤون لسجالت الداخلية الضوابط( 3)
 القائمني غري العاملني أو/و الضعف نقاط حتديد هبدف واألجور الرواتب شوفك وتدقيق مراجعة عمليات ( وجود4)

 .عمل رأس على
 

 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
 اتساق ضمان هبدف مباشرة مرتابطة الرواتب شوفكو  املوظفني شؤون بياانت قاعدة (1) أ

 .الشهرية واملطابقة البياانت
 تضمينها يتم واألجور الرواتب شوفكو  املوظفني شؤون لسجالت الالزمة التغيريات (2)

ستجد ات
ُ
 .القادم الشهر مدفوعات أجل من احملكم التوقيت يف وعادة شهرايا، امل

 أقصى حد يف تصحيحات تبني   املوثوقة، البياانت وجود عند(اندرة رجعي مبفعول التعديالت
 ) .الرواتب مدفوعات من 3 %  يبلغ
 املراجعة يسه ل أثر عن وتسفر حمصورة الرواتب شوفكو  السجالت تغيري صالحية( 3)    

 .والتدقيق
 واألجور الرواتب لكشوف سنوية وتدقيق مراجعة عمليات من قوي نظام يوجد( 4)    

 .عمل رأس على القائمني غري العاملني أو/و الضعف نقاط حتديد هبدف
 شوفك ولكن مباشرة مرتابطتني ليستا الرواتب شوفكو  املوظفني شؤون بياانت قاعدة( 1) ب

 شؤون سجالت على تتم اليت التغيريات افةك بشأن اتمة واثئق تعززها واألجور الرواتب
 .املاضي الشهر وأجور رواتب شوفك بياانت مع مطابقتها وتتم شهر، لك يف املوظفني

ستجد ات تضمني يف أشهر ثالثة حدود يف أتخري يظهر( 2)
ُ
 املوظفني شؤون سجالت يف امل

 أحياانا  ويتم .التغيريات من ضئيل مقدار يف إال يؤثر ال هذا ولكن واألجور، الرواتب شوفكو 
 .رجعي مبفعول تعديالت إجراء

 واألجور الرواتب شوفكو  املوظفني شؤون سجالت يف التغيريات وأساس صالحية( 3)
 .واضحة

 على سواء (وتدقيق مراجعة إجراء األخرية الثالث السنوات يف واحدة مر ة األقل على مت( 4)
 .زيةكاملر  احلكومة هيئات افةك تغطي الرواتب لكشوف) واحدة عملية يف أو مراحل

 شوفك مطابقة تتم ولكن متاماا  املوظفني لشؤون بياانت قاعدة على احلفاظ جيري ال قد( 1) ج
 .األقل على أشهر ستة لك مر ة املوظفني شؤون سجالت مع واألجور الرواتب

 املوظفني شؤون سجالت يف التغيريات جتهيز يف أشهر ثالثة حدود يف أتخري حيدث( 2)
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 مر ات يف تعديالت إىل يؤدي مما يريات،غالت من بريك جبانب يتعلق فيما الرواتب شوفكو 
 .رجعي مبفعول ثريةك
  .للبياانت التامة السالمة لضمان افيةك ليست ولكنها ضوابط، هنالك( 3)
 .األخرية الثالثة األشهر غضون يف جزئية وتدقيق مراجعة عمليات جرت( 4)

 وقاعدة املةك سجالت إىل االفتقار ثرياا ك يقو ضها واألجور الرواتب شوفك سالمة( 1) د
 .الثالث القوائم بني املطابقة عدم أو املوظفني لشؤون بياانت

 أطول يكون ما غالباا  األمساء وقائمة واألجور الرواتب شوفك يف التغيريات جتهيز أتخري( 2)
 .رجعي مبفعول واسعة تعديالت ويتطلب أشهر ثالثة من بكثري

  .املدفوعات يف اخلطأ يسه ل ما وهذا السجالت يف للتغيريات افيةك ضوابط توجد ال( 3)
 .األخرية الثالثة األشهر يف الرواتب لكشوف وتدقيق مراجعة عمليات جُترى ( مل4)

 .39، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 

 املنافسة، وحتقيق القيمة مقابل املال، والضوابط يف التوريدات: PI-19مؤشر األداء  -7
 يف وخصوصا واخلدمات، السلع على ابلتعاقد اخلاصة الرتتيبات اختاذ عند االطالع وسهولة العالنية توخي جيب

 تطبيق وينبغي .املناسب ابلشكل العامة األموال واستخدام الفساد فرص من احلد لضمان وذلك الكبرية، العقود حالة
 الصارم التقيد ويعد ،إدارة عمليات أو حكومية خدمات ألداء خارجية جهات مع ابلتعاقد يتعلق فيما مماثلة اعتبارات

 .للمشرتايت قوي نظام ألي األساسية الشروط من املشرتايت بلوائح
 حداي مستوى حجمها يتجاوز اليت العقود حالة يف واملناقصات للعطاءات وشفافة مالئمة آليات وضع وجيب

 ابلعطاءات املعين اجمللس أو للجنة مستقلة صالحيات ابملشرتايت املتعلقة التنظيمية القواعد متنح أن ينبغي كما معينا،
  .للتدقيق اجمللس هذا أو اللجنة هذه قرارات خضوع شريطة واملناقصات،

 اإلجراءات هذه ختضع أن جيب توفرها، احلكومة كانت خدمات تقدمي على اخلاص القطاع مع التعاقد حالة ويف
 النموذجي القانون" إىل يستند للمشرتايت قانوان البلدان بعض وضعت وقد .مماثلة أخرى لقواعد أو املشرتايت نظم لنفس

 Model Law on Procurement of Goods, Construction, and) "واخلدمات واإلنشاءات السلع الشرتاء
Services ) الدويل التجاري للقانون املتحدة األمم جلنة عن الصادر (UNCITRAL). 
 فهذا األخري يشكل إحدى العامة  )املشرتايت (التوريدات نظام خالل من العام اإلنفاق من بريك قسم حيدث

 بعمله القائم التوريدات فنظام .1احلكومة لتحقيق اإلصالحات املستدامة يف القطاع العام جعبةفعالية يف  األدواتأكثر 
 أساس أفضل تتيح العقود إرساء يف املفتوحة املنافسة أن ثبت فقد .فاءةكو  بفعالية األموال استخدام يضمن جي د حنو على

 وتقدمي الربامج بتنفيذ املعنية احلكومة قيام إطار يف املال مقابل والقيمة املستلزمات على احلصول يف الكفاءة لتحقيق

                                                             
 .06، ص 2012مل السعي إىل إصالح أنظمة املشرتايت العامة، منشورات البنك الدويل لإلنشاء والتعمري/ البنك الدويل، واشنطن، و.م.أ،  1
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 املفتوحة املنافسة استخدام ترسيخ حيث من للتوريدات الناظم اإلطار وشفافية نوعية على املؤشر هذا زك  وير  .اخلدمات
فض لة، التوريد طريقة ابعتبارها واملنصفة

ُ
 تكون حني مالئمة تكون أن ميكن اليت املفتوحة املنافسة عن البدائل وحيدد امل

 .املعامل واضحة حمددة أوضاع يف مرب رة
 الضوابط ذلك يف مبا العامة، املالية الشؤون إدارة نظام يف القائمة الشاملة الضوابط بيئة من التوريدات نظام يستفيد

 اخلارجية، والتدقيق املراجعة جهات هبا تقوم اليت اخلارجية والرقابة ابلعمليات، القائمة اهليئات هبا تعمل اليت الداخلية
 .PI-26و  PI-22و  PI-21و  PI-20  :األداء مؤشرات إىل الرجوع يرجى

 وهم اخلاص، القطاع من نيكمشار  من املباشر االخنراط العامة التوريدات عملية يف العادية غري األمور بني من ولكن
 اجلي د التوريدات فنظام .التوريدات عملية نتائج يف مباشرة مصلحة أصحاب اآلخرين املواطنني مع جنب إىل جنباا 

 وفق واضحة إجراءات إقامة خالل من وذلك الرقابة، نظام إطار يف هؤالء املباشرة املصلحة أصحاب ةكمشار  يستخدم
 الوصول على القدرة أن ماك .احملكم التوقيت يف وحل ها اخلاص القطاع شكاوى رفع تسه ل اليت املعني ة التنظيمية اللوائح

 .الرقابة نظام يف ةكاملشار  املهتم ني املباشرة املصلحة ألصحاب تسه ل الشكاوى بشأن واملعلومات اإلجراءات إىل
 PI-19 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها : 22اجلدول رقم 

علن النقدي احلد على تزيد اليت العقود إرساء على املفتوحة املنافسة استخدام على الشواهد (1)
ُ
 الصعيد على امل

علن احلد على تزيد اليت العقود إرساءات لعدد املئوية النسبة (  الصغرية املشرتايت بشأن الوطين
ُ
 ؛) امل

 تنافسية؛ أقل توريدات طرق استخدام تربير مدى  (2)
 وجود واستخدام آلية شكاوى بشأن التوريدات. (3)

 ( M2 متطلبات درجات التصنيف التتييب لألبعاد  ) طريقة التصنيف التتييباحلد األدىن من  البعد املعين
 املنافسة استخدام(1)

 إرساء على املفتوحة
 على تزيد اليت العقود
علن النقدياحلد 

ُ
 امل

 الوطين الصعيد على
 املشرتايت بشأن

 الصغرية

 العامة العقود إرساء يف املستخدمة الطريقة عن دقيقة بياانت توجد = أ:درجة التصنيف التتييب
علن احلد فوق العقود من75 %   من ثركأ أن تبني   وهي

ُ
 املنافسة أساس على إرساؤها يتم امل

 .املفتوحة
  من ثركأ أن تبني   العامة العقود إرساءات عن املتوف رة البياانت = ب:درجة التصنيف التتييب

علن احلد فوق العقود من75 %   من أقل ولكن 50 %
ُ
 املنافسة أساس على إرساؤها يتم امل

 .دقيقة تكون ال أن ميكن البياانت هذه ولكن املفتوحة،
 احلد فوق العقود من 50 %  من أقل أن تبني   املتوف رة بياانت= ج: درجة التصنيف التتييب

علن
ُ
 .دقيقة تكون ال أن ميكن البياانت هذه ولكن املفتوحة، املنافسة أساس على إرساؤها يتم امل

 العقود إرساء يف املستخدمة الطريقة لتقييم افيةك غري بياانت وجدت = د:درجة التصنيف التتييب
 .املفتوحة املنافسة استخدام حمدودية إىل تشري املتوف رة البياانت أن أو العامة

 تربير مدى(2)
 طرق استخدام
 تنافسية أقل توريدات

 لشروط وفقاا  مرب رة تكون تنافسية أقل أخرى طرق استخدام عند = أ:درجة التصنيف التتييب
 .واضحة تنظيمية
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 لشروط وفقاا  مرب رة تكون تنافسية أقل أخرى طرق استخدام عند = ب:درجة التصنيف التتييب
 .تنظيمية

 .موجودة غري أو ضعيفة تنافسية أقل طرق استخدام مربرات = ج:درجة التصنيف التتييب
 هي املفتوحة املنافسة أن على بوضوح تنص ال التنظيمية الشروط= د: درجة التصنيف التتييب

 .للتوريدات ابلنسبة املفض لة الطريقة
 واستخدام وجود( 3)

 بشأن شكاوى آلية
 التوريدات

 يف والبت رفع بشأن  )التشريعات حتددها(إجراءات هنالك= أ: درجة التصنيف التتييب
 خارجية هيئة إلشراف خاضعة وهي املناسب التوقيت يف التوريدات إبجراءات املتعلقة الشكاوى

 .للجمهور ومفتوحة إليها الوصول يسهل الشكاوى يف البت بشأن البياانت أبن علماا 
 يف والبت رفع بشأن  )التشريعات حتددها(إجراءات لكهنا = ب:درجة التصنيف التتييب

 .أعلى خارجية هيئة إىل الشكاوى يف البت حتويل على القدرة إىل تفتقر ولكن الشكاوى،
 يف والبت رفع بشأن  )التشريعات حتددها(إجراءات هنالك = ج:درجة التصنيف التتييب

 .املناسب التوقيت يف الشكاوى يف البت تتيح بطريقة تعمل وال التصميم سيئة ولكنها الشكاوى،
 الشكاوى ومعاجلة رفع لتسهيل حمددة إجراءات هنالك ليست = د:درجة التصنيف التتييب

 .التوريدات عمليات إجراءات بتنفيذ يتعلق فيما
 .41، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 فعالية الضوابط الداخلية ابلنسبة لإلنفاق غري الرواتب واألجور: PI-20مؤشر األداء  -8

 والضوابط للمخاطر تقييم إىل مستند ) أي صلة ذا يكون  )أ( الذي النظام هو الفعال الداخلية الرقابة نظام
 يف بقواعد الشكاوى تتناول) التكاليف وفعالة شاملة الضوابط من جمموعة يتضم ن )ب( ،( املخاطر شؤون إلدارة الالزمة

 واألصول، املعلومات وصون واالحتيال، األخطاء تشافكوا  ومنع األخرى، اإلنفاق وعمليات وإجراءات التوريدات
 إال عنه االبتعاد يتم ال )د(و النطاق، واسع به والتقي د فهمه يكون)ج( ،(والتقارير احلساابت توقيت وإحكام وجودة

 احلكوميني، املاليني املراقبني :من الداخلية الرقابة نظام فعالية على الشواهد أتيت أن جيب .حقيقية طارئة ألسباب
 بني ومن .املعنية اإلدارة أجهزة هبا تقوم أخرى استقصائية مسوحات أو املنتظمة، واخلارجية الداخلية املراجعة وعمليات

 .الروتينية املالية اإلجراءات يف الرفض أو اخلطأ معدالت تكون أن ميكن املعلومات أنواع
 الرواتب شوفك شؤون وإدارة الديون، شؤون إدارة عملية :ضوابط اجملموعة هذه يف األخرى املؤشرات تغطي

 مقابل واملدفوعات اإلنفاق ارتباطات :ضوابط على املؤشر هذا تغطية تقتصر ولذلك، .الُسلف شؤون وإدارة واألجور،
 اإلنفاق ارتباطات ضوابط فعالية إفراد ومت ،االستنسابية املوظفني وعالوات الدائمني، غري العمال وأجور واخلدمات، السلع

 احلكومية الدفع التزامات بقاء ضمان أجل من الضوابط تلك ألمهية نتيجة املؤشر هذا أبعاد من منفصالا  بعداا  ابعتبارها
 .متأخرات إنفاق خلق تفادي إىل يؤدي مما املتوقعة، النقدية األموال توف ر حدود ضمن

 PI-20 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  23اجلدول رقم 
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 .اإلنفاق ارتباطات ضوابط فعالية  (1)
 .الداخلية الرقابة قواعد/إجراءات وفهم صلة ومدى مشولية (2)
 .املعامالت وتسجيل جتهيز بقواعد التقي د درجة( 3)
 
 

 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
 بتوف ر االرتباطات من بفعالية حتد وهي اإلنفاق ارتباطات على شاملة ضوابط توجد (1) أ

 .(التعديل حسب) عليها املوافقة متت اليت املوازنة وخمصصات فعالا  النقدية املبالغ
 شاملة ضوابط جمموعة وتتضم ن صلة ذات األخرى الداخلية الرقابة وإجراءات قواعد (2)

 .واسع نطاق على مفهومة وهي التكاليف، فعالة وعادة
بس طة لإلجراءات استخدام إساءة وأية جداا  عال ابلقواعد التقي د (3)

ُ
 غري والطارئة امل

 .جوهرية
 املبالغ بتوف ر االرتباطات من بفعالية حتد وهي اإلنفاق ارتباطات على ضوابط توجد (1) ب

 مع اإلنفاق، أنواع ملعظم ابلنسبة عليها املوافقة متت اليت املوازنة وخمصصات فعالا  النقدية
 .طفيفة استثناءات جماالت

 مفهومة وهي شاملة، ضوابط جمموعة تتضم ن األخرى الداخلية الرقابة وإجراءات قواعد (2)
 من :املثال سبيل على)  ُمفرطة اجملاالت بعض يف تكون أن ميكن ولكن واسع، نطاق على

 غري والتأخري موظفني استخدام يف الكفاءة عدم إىل وتؤدي (املوافقات ازدواجية خالل
 .الضروري

بس طة اإلجراءات ولكن ما حد   إىل عال   ابلقواعد التقي د (3)
ُ
 أحياانا  تستخدم والطارئة امل

 .افيةك مربرات بدون
 تغطي ال أن ميكن ولكن جزئياا  فعالة وهي اإلنفاق ارتباطات على ضوابط توجد (1) ج

 .هبا اإلخالل أحياانا  جيري أن ميكن أو اإلنفاق افةك بشمولية
 بشأن القواعد من أساسية جمموعة من تتألف األخرى الداخلية الرقابة وإجراءات قواعد( 2)

 تكون وقد .بتطبيقها مباشرة املعنيني جانب من مفهومة وهي املعامالت، وتسجيل جتهيز
 طفيفة جماالت يف انقصة الضوابط تكون أن ميكن ولكن مفرطة، واإلجراءات القواعد بعض

 .األمهية
 اإلجراءات استخدام ولكن املعامالت، من العظمى الغالبية يف ابلقواعد التقي د يتم( 3)

بس طة
ُ
 .هام قلق جمال مرب رة غري أوضاع يف الطارئة/امل

 .روتينية بصورة خرقها يتم أنه أو عادة موجودة غري االرتباطات ضوابط أنظمة (1) د
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  .هام ة أخرى جماالت يف موجودة غري والشاملة الواضحة الرقابة إجراءات/قواعد (2)
 اخلرق نتيجة واسع نطاق وعلى روتينية بصورة هبا التقي د يتم ال الرئيسية القواعد جمموعة (3)

 .طارئة/ُمبس طة إلجراءات املربر غري الروتيين االستخدام أو للقواعد املباشر
 .42، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد علىاملصدر:

 
 فعالية املراجعة الداخلية للحساابت:  PI-21مؤشر األداء  -9

 وظيفة خالل من وذلك الداخلية، الرقابة أنظمة أداء عن تقييمية معلومات املعين اإلدارة جهاز إعطاء املطلوب من
 املعايري الوظيفة تلك تستويف أن وينبغي ) .األنظمة رصد بشأن معادلة رصد وظيفة أو (الداخلية والتدقيق املراجعة
 يتعلق فيما املالئمة اهليكلية)أ(  حيث من  الداخليني، للمراجعني املهنية للممارسات الدولية املعايري ومنها الدولية القياسية

 وسلطة املعلومات، على احلصول على والقدرة التفويض، :من لكل ابلنسبة الكايف االتساع  )ب( املهنية، ابالستقاللية
 على الوظيفة هذه زك  تر  أن وينبغي .املخاطر تقييم أساليب شاملة املهنية والتدقيق املراجعة طرق استخدام  )ج( اإلبالغ،

 اهتمام ويقتصر .والتعاقدات التنظيمية واللوائح ابلقوانني والتقي د األصول، على احلفاظ :خيص فيما اجلوهرية النظام قضااي
 الرقابة نظام من جزءاا  هنا نعتربه ما وهي للمعامالت، املسبقة املراجعة على البلدان بعض يف الداخلية املراجعة وظائف

 PI-20. املؤشر إطار يف نقي مها ولذلك الداخلي
 من الداخلي التدقيق فعالية فتوخي ،الداخلية الرقابة لنظم املهمة املكوانت أحد للحساابت الداخلي التدقيق ويعترب

 وجيب .العامة األموال إدارة سوء أو/و استخدام إساءة ضد األوىل الدفاع خطوط أحد هو احلكومية اهليئات جانب
 تدقيق فإن كذلك، .األسس هلذه بديال ابعتباره وليس الداخلية، للرقابة سليمة أسس إىل الداخلي التدقيق استناد

 االلتزام من للتأكد اخلارجية التدقيق جهات تستخدمها أن ميكن قيمة مادة يوفر داخليني مدققني قبل من احلساابت
 يتيح بوضوح إجراءاته وصف اشرتاط طريق عن وفعاليته الداخلي التدقيق وجود من التأكد ويتعني .املالية ابلقواعد

 فإن ذلك، على وعالوة .فيها ابلنظر اخلارجيني احلساابت ملدققي السماح اشرتاط إىل ابإلضافة فهمها، للجمهور
 تكون أن وينبغي .جيريها اليت التقييم عمليات موضوعية يضمن اليومية اإلدارية األعمال عن الداخلي التدقيق استقالل

 الدولية املنظمة عن الصادرة الداخلية الرقابة ملعايري التوجيهية املبادئ الدولية ) املعايري مع متسقة الداخلية الرقابة معايري
 .(واحملاسبة للرقابة العليا لألجهزة
 :على يزكالرت  تشمل أن  )الداخلية األنظمة رصد أو (املراجعة وظيفة فعالية على احملددة الشواهد شأن منو 

 واختاذ احلساابت، ملراجعة العليا املؤسسة تعتمدها اليت الداخلية املراجعة تقارير واستخدام العالية، املخاطر جماالت
 حاسم األخري األمر ويعترب، الداخلية املراجعة عملية نتائج من يتضح حسبما الالزمة اإلجراءات املعين اإلدارة جهاز
 .داخلية مراجعة وظيفة وجود مسوغات ل ياا ك يقو ض النتائج تلك ضوء يف اإلجراءات اختاذ عدم ألن نظراا  األمهية

 املفت شك( زيةكاملر  احلكومة وجهات هيئات خمتلف من التفويض لديها مؤسسة الداخلية املراجعة بوظيفة تقوم
 واجلهات اهليئات من لك يف منفصلة داخلية مراجعة وظائف أو  )املايل للتفتيش العامة اإلدارة أو العام احلكومي
 .املؤشر هلذا ابلنسبة األساس هي املراجعة مؤسسات لكافة ةكاملشرت  الفعالية أبن علماا  .احلكومية
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 PI-21 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  24اجلدول رقم 
 .نطاق تغطية ونوعية وظيفة املراجعة الداخلية  (1)

 .تواتر وتوزع التقارير (2)
 .مدى استجابة أجهزة اإلدارة لنتائج عملية املراجعة الداخلية( 3)

 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  املتطلباتاحلد األدىن من  درجة التصنيف التتييب
 تستويف وهي زية،كاملر  احلكومة هيئات لكافة ابلنسبة بعملها قائمة الداخلية الرقابة (1) أ

 جهاز وقت من50 %   األقل على ) األنظمة قضااي على زكوتر  .املهنية املعايري عموماا 
 (.موظفيها

 ووزارة للمراجعة، اخلاضعة اجلهة :على توزيعها ويتم حمدد زمين جبدول التقارير تلتزم (2)
 .احلساابت ملراجعة العليا واملؤسسة املالية،

 احلكومة هيئات يف وشاملة فورية املراجعة عملية نتائج ضوء يف اإلدارة أجهزة إجراءات (3)
 .زيةكاملر 

 ةقيم حسب) زيةكاملر  احلكومة هيئات لغالبية ابلنسبة بعملها قائمة الداخلية الرقابة (1) ب
 األنظمة قضااي على زكوتر  .املهنية املعايري بريك حد إىل تستويف وهي ،(اإلنفاق/اإليرادات

 .(موظفيها جهاز وقت من 50%  األقل على)
 التقارير توزيع ويتم للمراجعة ختضع اليت اهليئات ملعظم ابلنسبة ابنتظام التقارير تصدر (2)

 .احلساابت ملراجعة العليا واملؤسسة املالية، ووزارة للمراجعة، اخلاضعة اجلهة :على
 .وشاملة فورية إجراءات ابختاذ (املديرين افةك وليس) املديرين من العديد يقوم (3)

 وتقوم أمهية زيةكاملر  احلكومة هيئات ثركأل ابلنسبة األقل على بعملها قائمة الوظيفة هذه( 1) ج
 ال قد ولكنها ،(موظفيها جهاز وقت من20 %  األقل على) األنظمة بعض ابستعراض

 .عليها املتعارف املهنية املعايري تستويف
 قد ولكن للمراجعة، ختضع اليت احلكومية اهليئات ملعظم ابلنسبة ابنتظام التقارير تصدر( 2)
 .احلساابت ملراجعة العليا واملؤسسة املالية، وزارة :إىل رفعها يتم ال
 غالباا  ولكن الرئيسية، القضااي بشأن معقول حد إىل إجراءات املديرين من العديد يتخذ( 3)

 .أتخري مع
  .األنظمة رصد على زكتر  ركتُذ  داخلية مراجعة هنالك ليست (1) د

 .االنتظام عدم شديدة أو موجودة غري أهنا إما التقارير( 2)
 تستحق ال استثناءات مع) الداخلية املراجعة عملية ضوء يف التوصيات جتاهل عادة يتم( 3)

 .(ركالذ 
 .44، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
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 أداء احملاسبة، والتسجيل، واإلبالغ: قياس: املطلب الثالث
 ،السداد متأخرات لتقدير موثوقا أساسا يوفر ومتكامل شامل حماسيب نظام وجود العامة املالية شفافية تقتضي      

 على ويقوم العامة، املالية ملعامالت شاملة تغطية يوفر فعال حماسيب نظام وجود على للموازنة الشفاف التنفيذ ويعتمد
 العامة املالية شفافية فإن النقدية، احملاسبة أساس على يقوم احملاسيب النظام كان إذا وحىت .الفعالة الداخلية للرقابة نظام

 .املتأخرات تقدير أجل من املدفوعات وكذلك االلتزامات تسجيل تقتضي
 واخلصوم األصول رصد على قادرا احملاسيب النظام يكون أن الدرجة بنفس املهم فمن احملاسيب، األساس عن النظر وبغض

 .عليها تطرأ اليت والتغيريات
 انتظام وإحكام توقيت مطابقة احلساابت: PI-22مؤشر األداء  -1

 القيد ممارسات من املستمر ين والتحقق الفحص عليها التعويل ميكن بصورة املعلومات عن اإلبالغ يتطل ب
 أجهزة أجل من املعلومات نوعية جودة وأساس الداخلية الرقابة من ُمهم   جانب وهذا – احملاسبون هبا يقوم اليت والتسجيل

 خمتلفة مصادر من للبياانت ابلنسبة التوقيت واحملكمة ةاملتكر ر  املطابقة عملية وتعترب .اخلارجية والتقارير العليا اإلدارة
 بياانت مطابقة( 1) :ومها األمهية حامسا املطابقة من نوعان وهنالك .البياانت تلك على التعويل إمكانية أجل من ضرورية

 الذي البنك بياانت مع احلكومية السجالت يف املوجودة احلساابت
 وتربير؛ إيضاح دون جوهرية فروق أي يدع ال مبا التجارية، البنوك أو زيكاملر  البنكك احلكومية ابحلساابت حيتفظ

ُعل قة احلساابت ومطابقة تسديد (2 ) و
 بعدُ  يتم مل واليت هبا القيام مت اليت النقدية املدفوعات أي والسُّلف، (املؤقتة) امل

ستدمية الس لف وحساابت الس فر سلفيات السُّلف وتتضم ن .بشأهنا اإلنفاق تسجيل
ُ
 ولكن اليومية، العمليات بشأن امل

درجة التحويالت ليس
ُ
 فهذه واألقاليم، املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة وأجهزة املستقلة اهليئات بشأن املوازنة يف امل

 أي عن اإلبالغ يكون حني حىت تنفيذها يتم عندما إنفاق أهنا على ُتصن ف
 .دورية بصورة متوق عاا  التحويالت من خمصص زءج

 PI-22 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها : 25اجلدول رقم 
 ؛انتظامية مطابقات البنوك  (1)
 انتظامية مطابقة وتسديد احلساابت املعلقة والسلف.  (2)

 ( M2 متطلبات درجات التصنيف التتييب لألبعاد  ) طريقة التصنيف التتييباحلد األدىن من  البعد املعين
انتظامية (1)

 مطابقات البنوك
 على تتم زيةكاملر  للحكومة املصرفية احلساابت لكافة البنوك ابقةمط = أ:درجة التصنيف التتييب

 الفرتة هناية من أسابيع أربعة غضون يف وذلك والتفصيلي، اإلمجايل املستويني على شهرايا  األقل
 .املعني ة
 تتم اخلزينة تديرها اليت املصرفية احلساابت لكافة البنوك مطابقة  = ب:التتييب التصنيف درجة
 .املعين الشهر هناية من أسابيع أربعة غضون يف عادة شهرايا، األقل على

 تتم اخلزينة تديرها اليت املصرفية احلساابت لكافة البنوك مطابقة = ج:التتييب التصنيف درجة
 .املعين السنة ربع هناية من أسابيع مثانية غضون يف عادة سنة، ربع لك األقل على
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 تتم اخلزينة تديرها اليت املصرفية احلساابت لكافة البنوك مطابقة = د:التتييب التصنيف درجة
 .أشهر لعدة متأخرات مكترا  مع أو سنة، ربع عن مدته تزيد بتواتر

انتظامية مطابقة (2)
وتسديد احلساابت 

 املعلقة والسلف

 ربع لك األقل على تتم والسُّلف املعل قة احلساابت وتسوية مطابقة = أ:التتييب التصنيف درجة
 .األرصدة من ركيُذ  ال عدد ترحيل ومع املعنية الفرتة هناية من شهر غضون يف سنة،
 سنوايا، األقل على تتم والسُّلف املعل قة احلساابت وتسوية مطابقة = ب:التتييب التصنيف درجة

سددة غري األرصدة ترحيل ومع .املعنية الفرتة هناية من شهرين غضون يف
ُ
 .احلساابت لبعض امل

 بصفة سنة لك تتم والسُّلف املعل قة احلساابت وتسوية مطابقة = ج:التتييب التصنيف درجة
 غري احلساابت أرصدة من بريك عدد ترحيل ومع املعنية السنة هناية من شهرين غضون يف عامة،

دة سد 
ُ
 .امل

 أتخري مع سنوايا  إما تتم والسُّلف املعل قة احلساابت وتسوية مطابقة د:= التتييب التصنيف درجة
 .أقل بتواتر أو شهرين، من ثركأل

 .45، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 توفر املعلومات عن املوارد اليت تستلمها وحدات تقدمي اخلدمات: PI-23مؤشر األداء  -2

 احمللية اجملتمعات مستوى على بتقدميها تقوم اليت امليدانية اخلدمات تقدمي وحدات يف لكمشا  تنشأ ما ثرياا ك
 النقدية التحويالت حيث من سواء هلا، ختصص اليت املوارد على احلصول يف (الصحية الرعاية ومستوصفات املدارس)ك
ُعي نني األفراد إاتحة أو (املدرسية والكتب الطبية العقاقري :املثال سبيل على) العينية املواد توزيع أو

 رواتبهم تُدفع والذين امل
زمعة املوارد إاتحة تكون ال وقد ،زايا كمر  وأجورهم

ُ
رج ح من ولكن املوازنة، واثئق يف صرحية امل

ُ
 عملية من جزءاا  تكون أن امل

 .التنفيذية للوزارات الداخلية املوازنة تقديرات إعداد
 من ثركأ تعاين اليت هي تكون قد املوارد، خمصصات سلسلة يف األبعد ميدانياا  اخلدمات تقدمي وحدات لكون فنظراا 

 املوارد توجيه إعادة املستوى يف منها أعلى مؤسسية وحدات تقرر حني أو املوازنة، تقديرات عن املوارد تنقص حني غريها
 أو نقدايا  سواء الوحدات إىل املوارد حتويالت يف بريك أتخري يظهر وقد .(إدارية أغراض :املثال سبيل على) أخرى ألغراض

 بفعالية تساند العامة املالية الشؤون إدارة أنظمة انتك إذا ما حتديد يف األمهية ابلغ املعلومات تلك تتب ع ويعترب ،عينياا 
 .ميدانياا  اخلدمات تقدمي

 يكفي مبا واسعاا  احملاسبة نظام انك وإذا ،للموارد اخلدمات تقدمي وحدات استالم عن املعلومات تتوف ر ال ما عادة
 ما ثرياا ك  ميدانياا  اإلنفاق عن املعلومات أن إال املعلومات، تلك يُتيح أن بد ال فإنه التوقيت، وحمكم عليه التعويل وميكن
 األنظمة ترابط وعدم الختالف نتيجة لالضطراب املعلومات تدفق تعرض مع عليها التعويل ميكن وال املةك غري تكون

ستخدمة
ُ
 مسؤوليات من األساسية اخلدمات تقدمي وحدات معظم يكون ما فعادة) املختلفة احلكومية املستوايت على امل

 هنالك تكون وقد ،(واألقاليم املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة
 ذات املعلومات مجع من تتمك ن وقد ،ت(إحصاءا أنظمة أي) احملاسبة أنظمة خالف للبياانت روتيين مجع أنظمة

 لك املعلومات مصادر من بديالا  مصدراا  يشك ل أن ميكن ومما .اخلدمات تقدمي عن املعلومات مع جنب إىل جنباا  الصلة
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 أو ،(خارجيني أم داخليني مراجعني من سواء) والتدقيق واملراجعة التفتيش، وعمليات العام، اإلنفاق تتبُّع مسوحات :من
 .املنتظمة غري األخرى التقييمات

 PI-23 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  26رقم  اجلدول
 وحدات تقدمي من شائع هو ما معظم  )وعينياا  نقداا ( فعالا  استلمها اليت املوارد لبيان املعلومات وجتهيز مجع (1)

 تتاح اليت املوارد إىل نسبة (األولية الصحية الرعاية ومستوصفات االبتدائية املدارس على يزكالرت ) ميدانياا  اخلدمات
  .الوحدات تلك ومتويل تشغيل عن املسؤول احلكومي املستوى عن النظر بغض املعنية، للقطاعات

 
 

 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
 عليها التعويل ميكن معلومات احملاسبة أنظمة أو للبياانت الروتيين اجلمع أنظمة تُتيح (1) أ

 األولية الصحية الرعاية ومستوصفات االبتدائية املدارس تستلمها اليت املوارد أنواع افةك عن
 األقل على تقارير يف املعلومات هذه جتميع ويتم .وعينياا  نقداا  املعين، البلد مناطق خمتلف يف

 .سنوايا 
 عليها التعويل ميكن معلومات احملاسبة أنظمة أو للبياانت الروتيين اجلمع أنظمة تُتيح (1) ب

 األولية الصحية الرعاية ومستوصفات االبتدائية املدارس تستلمها اليت املوارد أنواع افةك عن
 األقل على تقارير يف املعلومات هذه جتميع ويتم .وعينياا  نقداا  املعين، البلد مناطق معظم يف

 مستوى األخرية الثالثة األشهر يف إجراؤها مت اليت اخلاصة املسوحات أظهرت أو سنوايا؛
 مناطق معظم يف األولية الصحية الرعاية ومستوصفات االبتدائية املدارس تستلمها اليت املوارد
 .(النموذجية العي نة شاملة) وعينياا  نقداا  املعين البلد

 املوارد مستوى األخرية الثالثة األشهر يف إجراؤها مت اليت اخلاصة املسوحات أظهرت (1) ج
 تقدمي وحدات أو األولية الصحية الرعاية مستوصفات أو االبتدائية املدارس تستلمها اليت

 من بريك جزء يف أخرى قطاعات عدة يف احمللية اجملتمعات مستوى على األساسية اخلدمات
 .وعينياا  نقداا  املعين، البلد

 من أي يف اخلدمات تقدمي وحدات إىل املوارد عن شاملة بياانت وجتهيز مجع يتم مل (1) د
 .األخرية الثالثة األشهر يف الرئيسية القطاعات

 .46، ص  سبق ذكرهمرجع برانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 نوعية وإحكام توقيت التقارير عن املوازنة يف سنتها:  PI-24مؤشر األداء  -3
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 التوقيت واحملكمة املنتظمة املعلومات (الوزراء وجملس) املالية لوزارة تتوف ر أن املوازنة " إدخال " على القدرة تتطلب
 األمر، لزم إذا املوازنة مسار لتصحيح اجلديدة اإلجراءات لتحديد األداء رصد بغية وذلك للموازنة، الفعلي األداء عن

 .1مسؤوليته حسب ل  ك الشؤون إدارة أجل من واهليئات واإلدارات للوزارات وأيضاا 
 التقارير أن أي) املوازنة جوانب افةك عن احملاسبة نظام من شاملة تقارير وضع على القدرة على املؤشر هذا زكوير 

  (.افيةك ليست واهليئات واإلدارات للوزارات املالية املوارد عن اإلفراج عن السريعة
 يتم اليت املالية املوارد واستخدام املوازنة تنفيذ رصد أجل من أمه يتها والدفع االرتباط مرحليت يف اإلنفاق فلتغطية

 زيةكاملر  احلكومة ضمن زةك  مرت  غري وحدات إىل التحويالت من يتم الذي اإلنفاق حساابت اشتمال وجيب ،عنها اإلفراج
 (.األقاليم إدارة أجهزةك)

 نظام نوع على االعتماد التنفيذية والوزارات املالية وزارة بني فيما التقارير إعداد عن املسؤولية توزيع شأن من
 التنفيذية الوزارات من تردها اليت التقارير توحيد ببساطة املالية وزارة دور يكون وقد ،العمل يف املوضوع والدفع احلساابت

 وزارة تقوم أن ميكن أخرى حاالت ويف حساابهتا، سجالت من واملأخوذة (زةكاملرت  غري الوحدات من االقتضاء وعند)
 مطابقة على ليقتصر رمبا الوزارات تلك دور تقليص يتم وعندها املعامالت حساابت وتنظيم البياانت إبدخال املالية

 أنظمة خالل من تقارير إبنتاج املالية وزارة تقوم أن ميكن أيضاا، أخرى حاالت ويف .سجالهتا مع املالية وزارة بياانت
 لكافة حق اا  مفيدة تكون لكي دقيقة البياانت تكون أن فهو املطلوب اهلام   الشرط أما ،وحُموسبة متكاملة حساابت
 .املعنية األطراف

 PI-24 املؤشريف يوضح األبعاد الواجب تقييمها :  27اجلدول رقم 
 .املوازنة تقديرات مع والتوافق التغطية حيث من التقارير نطاق  (1)

 .التقارير إصدار توقيت إحكام (2)
 .املعلومات نوعية( 3)

 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
 افةك املعلومات وتشمل .األصلية ابملوازنة املباشرة املقارنة يسه ل البياانت تصنيف (1) أ

 .والدفع االرتباط مرحليت يف ُمغط ى واإلنفاق ة،املوازن تقديرات بنود
 4 غضون يف إصدارها وجيري ربكأ بتواتر أو سنة ربع لك ابنتظام التقارير إعداد يتم (2)

 .املعنية الفرتة هناية من أسابيع
 .البياانت بدقة يتعلق فيما جوهرية خماوف توجد ال (3)

 يف ُمغط ى اإلنفاق .فقط اإلمجال بعض مع ولكن ابملوازنة املقارنة يسه ل التصنيف (1) ب
 .معاا  والدفع االرتباط مرحليت

 ربع هناية من أسابيع 6 غضون يف إصدارها وجيري سنة، ربع لك تقارير إعداد يتم (2)

                                                             
 .47اإلنفاق العام واملساءلة املالية، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 .املعين السنة
 التقارير يف عادة تربز إصداراهتا ولكن البياانت، دقة بشأن املخاوف بعض هنالك (3)

 .عامة بصورة فائدهتا/اتساقها للخطر تعرض وال
 إما يظهر اإلنفاق .الرئيسية اإلدارية لألبواب ابلنسبة إال ممكنة ابملوازنة املقارنة ليست (1) ج

 .معاا  االثنتني وليس الدفع مرحلة يف أو االرتباط مرحلة يف
 8 غضون يف إصدارها وجيري األول، الربع ماعدا رمبا سنة ربع لك تقارير إعداد يتم (2)

 .املعين السنة ربع هناية من أسابيع
 التقارير، يف دائماا  إبرازها يتم ال وقد البياانت، دقة بشأن املخاوف بعض هنالك (3)

 .منها األساسية الفائدة بريةك بصورة يقو ض ال هذا ولكن
 .الرئيسية اإلدارية األبواب افةك يف ممكنة ابملوازنة املقارنة تكون ال قد (1) د

 ثركأل أتخري مع إصدارها جيري أهنا أو إعدادها يتم ال أنه إما السنوية ربع التقارير (2)
 .أسابيع 8 من
 .حقيقية فائدة ذات وليست الدق ة عدم شديدة البياانت (3)

 .47، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 نوعية وإحكام توقيت البياانت املالية السنوية: PI-25مؤشر األداء  -4

  إدارة نظام لشفافية ابلنسبة األمهية حامسة السنة هناية يف  (CGAF)(اخلتامية) املوح دة املالية البياانت تعترب
 الوزارات افةك عن تفاصيل إىل مستندة تكون أن جيب املة،ك البياانت هذه تكون ولكي .العامة املالية الشؤون

حكم التوقيت يف اخلتامية املالية البياانت إعداد على القدرة أن ماك .زةكاملرت  غري والوحدات املستقلة واإلدارات
ُ
 من تعترب امل

 األنظمة، بعض ويف .هبا االحتفاظ يتم اليت السجالت نوعية وعن احملاسبة، نظام عمل ُحسن مدى عن الرئيسية املؤشرات
 بياانت إبصدار زةكاملرت  غري والوحدات واإلدارات الوزارات من لك قومت

 املعلومات بكافة ابالحتفاظ املالية وزارة تقوم زي ة،كمر  ثركاأل األنظمة ويف .الحقاا  بتوحيدها املالية وزارة تقوم مالية
 املايل املراجع مصادقة خالل من املالية البياانت صحة إثباتPI-26  األداء مؤشر ويغطي .املالية البياانت بشأن

 مؤشر يغطيه ما فهو السنوية املالية بياانهتا برفع زيةكاملر  للحكومة التابعة املستقلة احلكومية اهليئات قيام أما .عليها اخلارجي
 PI- 19.األداء

 تتناول وأن للقارئ مفهومة تكون أن جيب الشفافية، حتقيق يف ولتسهم مفيدة املالية البياانت تكون ولكي
 .املالية التقارير معايري غرض هو وهذا .واالتساق ابلشفافية متسمة بطريقة واخلصوم واألصول املعامالت

 هيئة أو املعنية احلكومة تضعها العام، ابلقطاع املتعلقة املالية التقارير بشأن هبا اخلاصة معايريها البلدان ولبعض
 ومنها دولية معايري مع مصو بة تكون ما عادة عامة، بصفة مقبولة ما ببلد اخلاصة املعايري تكون ولكي، خُمو لة أخرى
 أنظمة تعتمد اليت للبلدان مالئمة فبعضها للمحاسبني، الدويل االحتاد عن الصادرة العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري
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للبلدان اليت تعتمد أنظمة  مالئم منها اآلخر البعض بينما ،(accrual basis) االستحقاق أساس على احملاسبة
 . (cach basis) احملاسبة على األساس النقدي 

 PI-25 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  28اجلدول رقم 
 مدى اكتمال البياانت املالية.  (1)

 .رفع البياانت املالية توقيت إحكام (2)
 .( املعايري احملاسبية املستخدمة3)

 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
 :عن اتمة معلومات يشمل وهو سنوايا  املوحد احلكومي البيان إعداد يتم (1) أ

 .املالية اخلصوم/واألصول واإلنفاق، اإليرادات،
 املالية السنة هناية من أشهر 6 غضون يف اخلارجية للمراجعة البيان رفع يتم (2)

 .املعنية
 .هلا مماثلة حمل ية معايري أو العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري تطبيق يتم (3)

 االستثناءات بعض مع – يشمل وهو .سنوايا  املوحد احلكومي البيان إعداد يتم (1) ب
 .املالية اخلصوم/واألصول واإلنفاق، اإليرادات، :عن اتمة معلومات -
 املالية السنة هناية من أشهر 10 غضون يف اخلارجية للمراجعة البيان رفع يتم (2)

 .املعنية
 .مماثلة حمل ية معايري أو العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري تطبيق يتم (3)

 اتمة دائماا  املعلومات تكون ال وقد .سنوايا  املوحد احلكومي البيان إعداد يتم (1) ج
 .برياا ك ليس السهو ولكن املالية، اخلصوم/واألصول واإلنفاق، اإليرادات،  :عن

 املالية السنة هناية من شهراا  15 غضون يف اخلارجية للمراجعة البيان رفع يتم (2)
 .املعنية

 عن اإلفصاح من مقدار مع الزمن مر   على متسق بشكل البياانت عرض يتم (3)
 .احملاسبية املعايري

 إىل تفتقر املالية البياانت إن أو سنوايا، املوحد احلكومي البيان إعداد يتم ال(  1) د
 املراجعة عملية إجراء تسه ل ال بدرجة سيئة املالية السجالت إن أو الضرورية، املعلومات
 .والتدقيق

 غضون يف اخلارجية للمراجعة رفعها عادة جيري ال السنوية، البياانت إعداد مت لو( 2)
 .املعنية املالية السنة هناية من شهراا  15

 املعايري عن اإلفصاح يتم ال أو الزمن مر   على متسق بشكل البياانت عرض يتم ال( 3)
 .احملاسبية
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 .48، ص  ذكرهمرجع سبق برانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
 

 .أداء التدقيق واملراجعة اخلارجية قياس: املطلب الرابع
 وموثوقيتها، للحكومة، العامة املالية مبركز املتعلقة املعلومات توقيت حسن على العامة املالية إدارة فعالية تتوقف       

 متضمنا املوازنة، لتنفيذ شامل حتليل على املوازنة عن العام منتصف تقرير حيتوي أن وجيب، السنة خالل وتقدميها
 السابقة السنة ملوازنة السنة منتصف وأرقام جهة، من والتمويل والنفقات لإليرادات الرئيسية البنود مجيع بني مقارانت

 السلطة إبالغ وينبغي .أخرى جهة من للموازنة السنة منتصف وتقديرات
 مادي أتثري هلا يكون أن ميكن اليت األخرى الظروف أو األخرى احلكومات من أي لقرارات أتثري أبي التشريعية

 املتسببة الرئيسية العوامل وحتديد اجلارية، املالية السنة موازنة بنتائج اخلاصة التوقعات حتديث كذلك وينبغي .املوازنة على
 ووقوع جديدة، سياسات وتطبيق االقتصادية، االفرتاضات تغري مثل (املتوقعة نتائجها عن املوازنة تقديرات تباعد يف

 .)النفقات أو اإليرادات مواعيد يف والتغيريات طارئة، أحداث
 .األقل على أشهر ثالثة كل تواترا أكثر أخرى تقارير نشر جيب كما

 
 

 نطاق، وطبيعة، ومتابعة املراجعة اخلارجية: PI-26مؤشر األداء  -1
 استخدام يف الشفافية خلق أجل من الضرورية الشروط من النوعية اجلي دة اخلارجية والتدقيق املراجعة عمليات تعترب

 املراجعة، عملية تغطية/نطاق :من الفعلية اخلارجية املراجعة عمليات جلودة الرئيسية العناصر وتتألف .العامة األموال
 الدولية املنظمة إىل الرجوع يرجى) اخلارجية املراجعة مؤسسات استقاللية شاملة الصحيحة املراجعة مبعايري وااللتزام
 يف يزكوالرت  ،(للمحاسبني الدويل االحتاد/والتدقيق املراجعة ملعايري الدولية واهليئة واحملاسبة العامة املالية للرقابة العليا لألجهزة
 املراجعة مليةع مقو مات من التامة اجملموعة وتنفيذ اجلوهرية، والقضااي العامة املالية الشؤون إدارة نظام قضااي على التقارير

 .بعملها والتوريدات الداخلية الرقابة أنظمة وقيام املعامالت، وانتظامية املالية، البياانت على التعويل إمكانية :ومنها املالية
 حتقيق :املثال سبيل على ومنها) األداء مراجعة جوانب بعض تشمل أن اجلودة العالية املراجعة وظيفة من املتوقع من ماك

 املوارد املراجعة لعمليات املمنوح التفويض نطاق يشمل أن ينبغي، و (الكبرية األساسية البنية عقود يف املال مقابل القيمة
 .املستقلة واهليئات املوازنة خارج املالية

 تتوق ع أن ميكن حيث املستقلة، اهليئات حساابت مبراجعة دائماا  احلساابت ملراجعة العليا املؤسسة تقوم ال وقد
 ختضع اليت األموال ومصادر اهليئات إىل املراجعة عملية نطاق ويشري .الغرض هلذا أخرى مراجعة مؤسسات استخدام
 املؤسسة هذه تقوم أن ميكن حمدودة، احلساابت ملراجعة العليا املؤسسة قدرات تكون وحني ،املعني ة السنة يف للمراجعة

 ضمان هبدف وذلك السنوات، متعدد أساس على القانونية املراجعة واجبات مع ابالتساق املراجعة برانمج خطط بوضع
 بينما للمخاطر، تعرُّضاا  أو أمهي ةا  والوظائف اهليئات ثركأ تغطية سنوايا  تتم أن

 .ذلك من أقل بتواتر أخرى ووظائف هيئات تغطية تتم أن ميكن
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 السلطة هيئات من املتوقع من احلكومي، النظام على ما حد   إىل تتوقف ذاهتا حبد املعنية اإلجراءات أن مع
 خالل من املراجعة عملية نتائج متابعة (املالية وزارة أو/و للمراجعة اخلاضعة اهليئات من ل)ك عامة بصفة التنفيذية
 نتائج متابعة فعالية على الشواهد وتشمل ،بتحديدها احلساابت مراجعو يقوم اليت النظام ضعف ونقاط األخطاء تصحيح

 إىل يشري النتائج تلك على مكتوب رد   إبصدار املراجعة لعملية اخلاضعة اجلهة أو التنفيذية اجلهة قيام املراجعة عملية
 على شواهد التالية السنة يف اخلارجية املراجعة عن التقرير يتيح أن وميكن .الضعف ونقاط األخطاء تلك معاجلة يفيةك

 وتنفيذ املراجعة عملية تساؤالت على ابإلجابة للمراجعة اخلاضعة اهليئات قيام مدى إجياز خالل من املعاجلة تلك تنفيذ
 .توصياهتا

 التمويل منع طريق عن املؤسسة العليا ملراجعة احلساابت فعالية تعطيل على التنفيذية السلطة قدرة عدم ولضمان
 بعض يف موجودة مشكالت وهي – تقاريرها دراسة يف الرتاخي أو فيها، العاملني عدد يف التحكم أو عنها، الكايف
 عمل على املعتاد من أكرب التشريعي اإلشراف من درجة لتوفري إجرائية آليات هناك تكون أن جيب – ابلفعل البلدان

 السنوية املوازنة ابقرتاح تشريعية جلنة إىل يُعهد أن الصدد هذا يف املمكنة اآلليات ومن .املؤسسة العليا ملراجعة احلساابت
 املدققني لكبار املرونة من شيء إاتحة مع ،العمله العامة األولوية جماالت وحتديد ،العليا ملراجعة احلساابتللمؤسسة 

 .تعليمات من لديهم ما حدود يف اهتمامهم يسرتعي جانب أي عن التقارير بعض إعداد يف املبادرة ألخذ
 الضرورية، والواثئق السجالت مجيع على الكامل االطالع حق الوطين التدقيق ملكتب يعطى أن مبكان األمهية ومن

 .للتدقيق اخلاضعة اهليئات جانب من التعاون تيسري التشريعية الشروط هذه مثل شأن ومن .العاملني جبميع واالتصال
 PI-26 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  29اجلدول رقم 

 .(املراجعة مبعايري االلتزام شامالا ) هبا القيام يتم اليت املراجعة عملية طبيعة/نطاق  (1)
 .رفع تقارير املراجعة إىل اهليئة التشريعية توقيت إحكام (2)
 .عملية املراجعةالشواهد على متابعة توصيات ( 3)

 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
 واإلنفاق، اإليرادات، :تغطي زيةكاملر  احلكومة هيئات لكافة مراجعة سنوايا  تتم (1) أ

 جوانب وبعض املالية املراجعة إجراءات من التامة اجملموعة تنفيذ يتم .اخلصوم/واألصول
 اجلوهرية القضااي على يزكوالرت  املراجعة مبعايري عامة بصفة االلتزام مع األداء، مراجعة
 .النظام وقضااي

 الفرتة هناية من أشهر 4 غضون يف التشريعية اهليئة إىل املراجعة تقارير رفع يتم (2)
 .هلا املراجعة مكتب استالم من املالية البياانت حالة ويف املشمولة،

 .التوقيت واحملكمة الفعلية املتابعة على واضحة شواهد توجد (3)
 اإلنفاق جمموع من 75 % األقل على تشك ل حكومية هليئات مراجعة سنوايا  تتم(  1) ب

 املراجعة إجراءات من واسعة جمموعة تنفيذ ويتم .والنفقات اإليرادات األقل على تغطي
 وقضااي اجلوهرية القضااي على يزكوالرت  املراجعة مبعايري عامة بصفة االلتزام مع املالية
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 .النظام
 الفرتة هناية من أشهر 8 غضون يف التشريعية اهليئة إىل املراجعة تقارير رفع يتم( 2)

 .هلا املراجعة مكتب استالم من املالية البياانت حالة ويف املشمولة،
 املتابعة على ركتُذ  شواهد توجد ال ولكن الالزم، الوقت يف رمسي برد القيام يتم( 3)

 .املنهجية
 جمموع من  50% األقل على تشك ل حكومية هليئات مراجعة سنوايا  تتم (1) ج

 املعامالت، مستوى على اختبارات من بريك حد إىل املراجعة عمليات وتتألف .اإلنفاق
 مدى إىل املراجعة معايري عن اإلفصاح يتم وقد .اجلوهرية القضااي حتدد التقارير ولكن
 .فقط حمدود

 الفرتة هناية من شهراا  12 غضون يف التشريعية اهليئة إىل املراجعة تقارير رفع يتم (2)
 .هلا املراجعني استالم من املالية البياانت ملراجعة ابلنسبة املشمولة

 شواهد توجد ال ولكن جداا، دقيقاا  ليس أو متأخ ر أنه ولو رمسي برد القيام يتم (3)
 .املنهجية املتابعة على ركتُذ 

 اإلنفاق جمموع من  50% من أقل تشك ل حكومية هليئات مراجعة سنوايا  تتم (1) د
 .اجلوهرية القضااي ُتربز ال ولكنها تغطية أعلى املراجعة عمليات أن أو
 هناية من شهراا  12 من ثركأ بعد التشريعية اهليئة إىل املراجعة تقارير رفع يتم (2)

 .(هلا املراجعني استالم من املالية البياانت ملراجعة ابلنسبة) املشمولة الفرتة
 .املتابعة أو الرد على ركتُذ  شواهد توجد ال (3)

-49، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
50. 

 متحيص اهليئة التشريعية لقانون املوازنة السنوية:  PI-27مؤشر األداء  -2
 قانون سن   خالل من الصالحية تلك متارس وهي اإلنفاق، سلطة احلكومة إعطاء صالحية متتلك اهليئة التشريعية

 تلك ممارسة عدم ذلك يعين وصرامة، بقوة القانون ذلك وتناقش تفحص التشريعية اهليئة تكن مل وإذا .السنوية املوازنة
لكي تكون املساءلة فعالة ال بد أن تشتمل على مكونني مها: املساءلة وهي االلتزام بتقدمي تفسري و ، بفعالية الصالحية

 شأنه من ما وهذا ، 1ان اختاذ إجراء أو االنتصاف يف حالة فشل املساءلةواحلق يف احلصول على رد ،واإلنفاذ وهو ضم
 عدة تُثريه السنوية املوازنة قانون ومناقشة تدقيق يف التشريعية اهليئة أداء فتقييم ،الناخبني أمام احلكومة مسؤولية تقويض
 .العملية لتلك املخصصة الزمنية واملدة الداخلية، واملناقشة التدقيق وإجراءات والتدقيق، الفحص نطاق :شاملة عوامل

 .التشريعية للهيئة إاتحتها تتم اليت املوازنة واثئق فايةك  PI-6 األداء مؤشروقد سبق وأن أشران إىل 

                                                             
 .10، ص2010مم املتحدة اإلمنائي، مركز أوسلو للحكم، أوسلو، النرويج، سبتمرب تعزيز املساءلة االجتماعية: من املبدأ إىل التطبيق، مذكرة توجيهية، برانمج األ 1
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 السلطة على تعرض اليت التفصيلية املالية االعتمادات حساابت على يركز الذي ،"السنوية املوازنة عرض " يعد
 املالية لسياسة الرئيسية واحملددات األهداف حتديد يف احلكومة عليها تعتمد اليت الرئيسية األداة عليها، للموافقة التشريعية

 .الكلية االقتصادية والسياسات العامة
 احلكومية، املقرتحات خلفية تشرح اليت الواثئق وهي ،"للموازنة املساندة الواثئق " يف التفاصيل من املزيد ويوضع

 ترتتب أن ميكن اليت املوازنة خارج أنشطة مجيع عن تفاصيل وتتضمن العامة، املالية هلا تتعرض اليت الرئيسية املخاطر وحتدد
 يف تصحيحية إجراءات أي اختاذ ضرورة مدى وحتديد السنة خالل التقدم ولتقييم .العامة ابملالية يتعلق فيما آاثر عليها

 ملقارنة "السنة خالل املوازنة تقارير " استخدام ميكن املدة، منتصف
 احلساابت "تدقيق ينبغي املالية، السنة انتهاء بعد ممكن وقت أقرب ويف .األصلية ابلتوقعات الفعلية النتائج

 إىل احلكومات جلوء يتزايد ذلك، إىل وابإلضافة .التدقيق هيئة بتقرير مشفوعة التشريعية السلطة إىل وتقدميها "اخلتامية
 عرض مع التقارير هذه تتسق حبيث وأدائها املايل احلكومة مركز عن إضافية معلومات لتقدمي أخرى مالية تقارير إصدار
 .املوازنة

 ال ولكي .السنوية املوازانت وضع وإجراءات عملية مسات من شائعة مسة سنتها يف تشكل تعديالت املوازنةهذا و 
 السلطة جُتريها أن ميكن اليت التعديالت إبجراء للتخويل الواضح التحديد جيب األصلية، املوازنة أمه ية تقويض جيري

 السلطة لقيام الزمنية واحلدود توزيعها، وإعادة اإلنفاق موازانت توسيع إمكانية مدى حدود :ذلك يف مبا التنفيذية،
 .القواعد بتلك التقي د أيضاا  وجيب ،رجعي أبثر عليها التشريعية اهليئة ملوافقة التعديالت بعرض التنفيذية

 PI-27 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  30اجلدول رقم 
 .التشريعية اهليئة هبا تقوم اليت التدقيق عملية نطاق  (1)

 .التشريعية اهليئة إجراءات واحرتام رسوخ ُحسن مدى (2)
تاح الوقت فايةك  (3)

ُ
 - االقتضاء وعند – التفصيلية للتقديرات سواء املقرتحة املوازنة على رد اا  لتعطي التشريعية للهيئة امل

تاحة املدة) املوازنة إعداد دورة يف ذلك قبل الكل ية االقتصادية اإلمجاليات بشأن املقرتحات
ُ
 .(معاا  املراحل لكافة عملياا  امل

 .التشريعية اهليئة من مسب قة موافقة بدون سنتها يف املوازنة تعديل قواعد( 4)
 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب

 وإطار العامة، املالية سياسات :التشريعية اهليئة به تقوم الذي االستعراض يغطي (1) أ
 اإلنفاق تفاصيل مع األمد، املتوسطة واألولوايت األمد، املتوسط العامة املالية

 .واإليرادات
 وهي .وحمرتمة بقوة راسخة املوازنة ابستعراض التشريعية اهليئة قيام إجراءات (2)

 .التفاوض وإجراءات املتخصصة االستعراض لجانك داخلية مؤسسية ترتيبات تشمل
  .املقرتحة املوازنة الستعراض شهران األقل على التشريعية للهيئة يُتاح (3)
 مع سنتها، يف املوازنة بتعديل التنفيذية السلطة قيام بشأن واضحة قواعد هنالك (4)

 .الدوام على حمرتمة وهي التعديالت وطبيعة مدى على صارمة حدود
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 العامة، املالية سياسات :التشريعية اهليئة به تقوم الذي االستعراض يغطي (1) ب
 .واإليرادات لإلنفاق التفصيلية التقديرات مع القادمة، السنة وإمجاليات

 وهي املوازنة ابستعراض التشريعية اهليئة قيام بشأن بسيطة إجراءات هنالك (2)
 .حمرتمة إجراءات

  .املقرتحة املوازنة الستعراض واحد شهر األقل على التشريعية للهيئة يُتاح (3)
 سنتها، يف املوازنة بتعديل التنفيذية السلطة قيام بشأن واضحة قواعد هنالك (4)

 .واسعة إدارية توزيع إبعادة تسمح ولكنها عادة، حمرتمة وهي
 واإليرادات، اإلنفاق تفاصيل التشريعية اهليئة به تقوم الذي االستعراض يغطي (1) ج

 .النهائية صيغتها يف التفصيلية املقرتحات فيها تكون اليت املرحلة يف فقط ولكن
 ولكنها املوازنة، ابستعراض التشريعية اهليئة قيام بشأن اإلجراءات بعض هنالك (2)

 .جزئياا  حمرتمة وهي شاملة ليست
  .املقرتحة املوازنة الستعراض واحد شهر األقل على التشريعية للهيئة يُتاح (3)
 تسمح قد أهنا أو الدوام على حمرتمة تكون ال قد ولكن واضحة قواعد هنالك (4)

 .اإلنفاق جمموع وبتوسيع واسعة إدارية توزيع إبعادة
 هيئة توجد ال أو جداا، حمدود أنه أو التشريعية اهليئة به تقوم استعراض يوجد ال (1) د

 .بوظيفتها قائمة تشريعية
 أو موجودة غري إما املوازنة ابستعراض التشريعية اهليئة قيام بشأن اإلجراءات (2)

 .حمرتمة ليست
 افيةك غري املوازنة ابستعراض لتقوم التشريعية للهيئة املتاحة املدة أن الواضح من (3)

 .(بكثري واحد شهر من أقل) مفيدة ملناقشة
 بدائية تكون قد ولكنها سنتها يف املوازنة تعديل بشأن قواعد هنالك تكون قد (4)

 .احرتامها يتم ال أنه أو واضحة وغري جداا 
-50، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:

51. 
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 آليات هناك تكون أن ينبغيو  .1عليها توافق اليت املوازنة تنفيذ يف ابلتدقيق القيام يف رئيسي دور التشريعية للهيئة
 تتخذ وقد ،اخلارجي التدقيق تقارير إليها ختلص سلبية نتائج أية إزاء الالزمة العالجية اإلجراءات اختاذ ضمان على تعمل

 يف علنا النتائج هذه على ابلرد للتدقيق اخلاضعة احلكومية املصلحة يلزم الذي التنظيمي الشرط صورة اآلليات إحدى
 جلنة إنشاء يكون أن وميكن، السلبية النتائج هلذه تصحيحا اختاذها تزمع اليت اإلجراءات إىل واإلشارة مكتوبة وثيقة

 السلطة وحتميل املدققني، رئيس وتقرير العامة احلساابت يف ابلنظر اللجنة تقوم حيث أخرى، آلية مبثابة عامة حساابت
 من اخلارجي التدقيق تقارير متابعة شفافية وتعد، التدقيق عملية عنها كشفت اليت القصور وجهأ عالج مسؤولية التنفيذية
 .التحسني سبيل يف ملموسة إجراءات اختاذ على تساعد اليت املهمة السمات

 عن املسؤولة املعنية لألطراف األسئلة وتوج ه اخلارجية املايل والتدقيق املراجعة تقارير بفحص تشريعية وتقوم اللجان
 بةكملوا  املتاحة الزمنية املدة فايةك وعلى والفن ية، املالية املوارد فايةك على اللجان عمل ويعتمد ،التقارير تلك نتائج

 وتوقيع إجراءات ابختاذ التنفيذية السلطة بقيام املعنية اللجنة توصي أن ميكن ماك .التقارير تلك استعراض يف املستجدات
 .اخلارجية املالية ابملراجعة القائمون يرفعها اليت التوصيات اعتماد إىل إضافة جزاءات،
 تقارير رفع منها القانون يطلب) أ (ما قدر املستقلة اهليئات شاملة زية،كاملر  احلكومية اهليئات على املؤشر هذا زك  ير و 
 السيطرة هلا اليت أو األم اإلدارات/الوزارات على الواجب من )ب (أو التشريعية اهليئة إىل مالية مراجعة لعملية خضعت
 .اهليئات تلك عن نيابة إجراءات واختاذ أسئلة على اإلجابة

 املالية املراجعة تقارير عدد بكثرة التشريعية اهليئة هبا تقوم اليت والتدقيق الفحص عملية توقيت إحكام يتأثر أن ميكن
 تلك ويف .اإلجناز تنتظر ماتكمرتا  معاجلة اخلارجية املالية املراجعة جهات على الواجب من يكون حيث املرفوعة،

 اليت واجلهات إبالغ، فرتات آخر تغطي اليت املالية املراجعة لتقارير األوىل األولوية إعطاء اللجان تقر ر أن ميكن األوضاع،
 .والقواعد ابألنظمة تقي دها ضعف من سرية وهلا مراجعة لعملية خضعت

 التقارير ومتحيص تدقيق يف الناجم التأخري إىل يستند ال وأن اجلي دة، املمارسات عناصر يف التقييم ينظر أن وينبغي
 .احلالي ة من أبعد فرتات تغطي اليت

 
 
 
 
 
 

 PI-28 يف املؤشريوضح األبعاد الواجب تقييمها :  31اجلدول رقم 
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 آخر غضون يف استالمها مت اليت للتقارير ابلنسبة) املالية املراجعة تقارير بفحص التشريعية اهليئة قيام توقيت إحكام  (1)
 .(سنوات ثالث

 .الرئيسية للنتائج التشريعية اهليئة استماع جلسات مدى (2)
 .ابختاذها التنفيذية السلطة وقيام إجراءات ابختاذ للتوصيات التشريعية اهليئة إصدار( 3)

 ( M1) طريقة التصنيف التتييب  احلد األدىن من املتطلبات درجة التصنيف التتييب
 من أشهر 3 غضون يف املالية املراجعة تقارير متحيص التشريعية اهليئة تُنجز (1) أ

 .التقارير تلك استالم
 حبضور الرئيسية النتائج بشأن متعم قة استماع جلسات الدوام على جُترى (2)

 املراجعني رأي اليت حساابهتا، مراجعة تتم اليت اهليئات معظم أو افةك من مسؤولني
 .سليب أو حتف ظات يشمل حبساابهتا

 التنفيذية السلطة على ينبغي إبجراءات توصيات عادة التشريعية اهليئة ُتصدر (3)
 .اختاذها عادة يتم أنه على شواهد وتوجد اختاذها،

 من أشهر 6 غضون يف املالية املراجعة تقارير متحيص التشريعية اهليئة تُنجز (1) ب
 .التقارير تلك استالم

 مسؤولني حبضور الرئيسية النتائج بشأن متعم قة استماع جلسات روتينياا  جُترى (2)
 اليت اجلهات، بعض سوى تشمل ال قد ولكن حساابهتا، مراجعة تتم اليت اهليئات من
 .سليب أو حتف ظات يشمل حبساابهتا املراجعني رأي

 حسب بعضها اختاذ وجيري اختاذها، التنفيذية للسلطة إبجراءات التوصية تتم (3)
 .القائمة الشواهد

 من شهراا  12 غضون يف املالية املراجعة تقارير متحيص التشريعية اهليئة تُنجز (1) ج
 .التقارير تلك استالم

 تشمل ال وهي الرئيسية، النتائج بشأن متعم قة استماع جلسات أحياانا  جُترى (2)
 من مسؤولني سوى تشمل ال قد أو حساابهتا مراجعة تتم اليت اهليئات بعض سوى
 .املالية وزارة

 .ابختاذها التنفيذية السلطة تقوم ما اندراا  ولكن إجراءات، ابختاذ التوصية تتم (3)
 على يزيد ما تستغرق أهنا أو املالية املراجعة تقارير بفحص التشريعية اهليئة تقوم ال (1) د

 .إلجنازه شهراا  3
 .الشأن هبذا متعم قة استماع جلسات التشريعية اهليئة جُتري ال (2)
 .إجراءات ابختاذ ابلتوصية التشريعية اهليئة تقوم ال (3)

 .52، ص  مرجع سبق ذكرهبرانمج الشراكات املعين ابإلنفاق العام واملسؤولية املالية,  من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:
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 : الفصل الثالث خالصة
 واملستقبل، واحلاضر املاضي يف احلكومة أنشطة بشأن وموثوقة شاملة معلومات توفري العامة املالية شفافية تقتضي

  .نوعيتها وحتسني االقتصادية ابلسياسة املتعلقة القرارات على املعرفة طابع إضفاء إىل املعلومات هذه توفري ويؤدي
 استجابة إىل يؤدي مما العامة، املالية آلفاق احملتملة املخاطر على الضوء تسليط يف العامة املالية شفافية وتسهم

 األزمات حدوث احتمال تقليص وابلتايل املتغرية، االقتصادية لألوضاع أكرب وبسالسة مبكر وقت يف العامة املالية سياسة
 حكوماهتم ملساءلة إليها حيتاجون اليت املعلومات إبعطائهم املواطنني تفيد العامة املالية شفافية أن اثنيا، .شدهتا من واحلد

 إىل الوصول على قدرهتا زايدة من شفافية أيضا األكثر احلكومات تستفيد اثلثا، .ابلسياسات املتعلقة اختياراهتا عن
 خالل من وذلك األول اهلدف أمهية من يعزز الدولية واألسواق املدين اجملتمع رقابة فازدايد ،الدولية املال رأس أسواق

 .املايل االستقرار من مزيد وحتقيق سليمة اقتصادية سياسات اتباع على احلكومات تشجيع
الضرورية من أجل خلق الشفافية يف استخدام تعترب عمليات املراجعة والتدقيق اخلارجية النوعية من الشروط و 

على التدقيق احلكومي لقياس أداء إدارة  ةوقد سعت األجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة القائم هذا األموال العمومية،
واملساءلة املالية  بربانمج اإلنفاق العام ةابستخدام سلسلة من مؤشرات األداء واملتعلقالشؤون املالية العامة والتقرير عنه ، 

(PEFA) ، وترشيد النفقات العمومية العامة املالية إدارة فعالية لضمان احليوية العامة املالية شفافية جوانب تشمل اليت ،
 األداء بقياس املستوى عالية املؤشرات جمموعة تقوم العامة، املالية الشؤون إدارة ألداء الرئيسية الستة األبعاد خلفية على

 احلكومة :من لكل ابلنسبة وذلك ، العامة املالية الشؤون إدارة ومؤسسات وإجراءات أنظمة يف الرئيسية للعناصر العملي
، وتضم األبعاد الستة الرئيسية ألداء إدارة الشؤون املالية اخلارجية والتدقيق املراجعة وهيئات التشريعية، واهليئة زية،كاملر 

 العامة:
 منها القصد حسب تنفيذها وجيري واقعية املوازنة : املوازنة مصداقية. 
 على القدرة وللمواطنني العامة، املالية على واملخاطر املوازنة على شامل اإلشراف  : والشفافية الشمولية 

 .العامة املالية على واملخاطر املوازنة عن املعلومات على احلصول
 احلكومية للسياسات التامة املراعاة إطار يف املوازنة إعداد يتم : السياسات إىل استنادا   املوازنة وضع. 
 وجود مع التوقع وقابلية ابالنتظام تتسم بطريقة املوازنة تنفيذ جيري : املوازنة تنفيذ يف والرقابة التوقع قابلية 

 .العامة األموال استخدام يف والتوجيه الرقابة عملية أجل من ترتيبات
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 ،لك أغراض يستويف مبا وتعميمها عليها واحلفاظ افيةك سجالت مسك جيري : واإلبالغ والتسجيل، احملاسبة 
 .اإلبالغ تقارير ورفع واإلدارة، القرارات، اختاذ عملية ضبط :من
 ينبغي ماك تعمل هلا املسؤولني ومتابعة العامة األموال تدقيق ترتيبات : اخلارجية واملراجعة التدقيق. 
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 متهيد
هدفا يف حد ذاهتا ألن اهلدف الفعلي هو القضاء على اآلاثر السلبية أن الرقابة على النفقات العمومية ليست           

الشفافية يف التقرير حوهلا واليت تؤدي إىل تعطل  اليت يتسبب فيها سوء التسيري وسوء التنظيم وتبديد األموال العمومية وقلة
املشاريع واملخططات املسطرة مما يؤثر أيضا على التوازانت الكربى القائمة؛ املالية واالقتصادية وحىت االجتماعية 

 والسياسية.
الوضعية املالية املرحية اليت أما يف اجلزائر؛ فقد ظلت الرقابة على النفقات العمومية حتظى أبمهية أقل ابلنظر إىل            

عاشتها البالد يف مرحلة معينة، إضافة إىل طبيعة التوجه االقتصادي للدولة القائم آنذاك على أساس االختيار االشرتاكي 
يز  املخططات الكربى ذات النتائ  األكيدة اليت ال حتتا  للرقابة على األقل م  الناحية النظرية، لذل   م تبذل الذي مت

 عل جهود جدية لتطوير إجراءات أو أجهزة قادرة على احلد م  االحنرافات يف تسيري األموال العمومية.ابلف
مت الوقوف على العديد م  االختالالت اليت أفرزهتا السياسة السابقة واليت ال  ومع التطورات السياسية واالقتصادية        

تتحمل جزءا كبريا منها، وهلذا متت إعادة النظر يف مهامها وطبيعة  تعود مسؤوليتها ابلضرورة إىل أجهزة الرقابة؛ لكنها
واهلبوط احلاد  1986واهلزة البرتولية لسنة  1983وجمال تدخلها؛ وقد أتكدت هذ  الضرورة مع أتثر أسعار البرتول سنة 

ح املايل وإصالح ، وأصبحت حقيقة عملية مت إدخاهلا ضم  برانم  اإلصال2015نة املستمر يف أسعار البرتول يف س
 املالية العمومية.

مشلت هذ  اإلصالحات معظم هيئات الرقابة على القطاع العمومي؛ مبا فيها هيئات الرقابة القبلية اليت ميثلها         
املراقب املايل واحملاسب العمومي وجلنة الصفقات العمومية؛ وهيئات الرقابة البعدية املتمثلة يف املفتشية العامة للمالية 

 ضافة إىل إصالح النظام احملاسيب وامليزاين للدولة.، ابإلوالرقابة الربملانيةوجملس احملاسبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابجلزائر املبحث األول: هياكل الرقابة على النفقات العمومية
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تشكل النفقات العمومية عماد تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، لذل  أصبحت تسعى إىل تطوير وعصرنة  
 .أمهية الرقابة اليت تعترب أهم وسيلة يف هذا اإلطاركل ما يتعلق هبا مبا يساعد على حتقيق أهدافها؛ وهلذا تظهر 

الفعلي، وعليه فإن الرقابة متنع اإلسراف والتبذير واستعماهلا  ختصيصهاة على كما أن ندرة املوارد تتطلب الرقاب
 وسوء استعمال األموال العمومية م  خالل مراقبة م  ينفذون النفقات وحيصلون اإليرادات ويعقدون الصفقات.

وابلنظر ألمهية النفقات العمومية سواء م  حيث حجمها أو آاثرها فإن النظام املايل يف اجلزائر حرص على  
ألخطاء والتالعبات اليت ميك  أن تتسبب يف ضياعها دون حتقيق األهداف املسطرة واملشاريع املربجمة ولذل  محايتها م  ا

  فقد أقر رقابة مضاعفة تضمنها أجهزة للرقابة القبلية وأجهزة للرقابة البعدية.
 املطلب األول: هياكل الرقابة القبلية على النفقات العمومية ابجلزائر

القبلية دور وقائي وهدفها األساسي: ضمان املشروعية ودقة احلساابت، يقوم هبذا النوع م  الرقابة  تلعب الرقابة 
 كل م  املراقب املايل واحملاسب العمومي إضافة إىل جلنة مراقبة الصفقات العمومية.

 : رقابة املراقب املايل على النفقات العموميةأوال
خيتص بتعيينه وزير املالية م  بني موظفي و يشكل املراقب املايل أحد أهم أعوان الرقابة القبلية على النفقات العمومية، 

( 05املديرية العامة للميزانية الذي  تكون هلم رتبة مفتش مركزي للميزانية أو رتبة مفتش رئيسي للميزانية مع مخس )
، وهو بذل  خيضع للسلطة الرائسية للوزير املكلف ابملالية وليس لسلطة ئة، أو أي موظف م  رتبة مكاف1سنوات خربة

 املسؤول ع  اهليئة أو املؤسسة املعني لديها.
 جمال تدخل املراقب املايل: -1

مراقبة امليزانية العامة للدولة أو احلساابت امللحقة واحلساابت اخلاصة للخزينة، وميزانية الوالايت يتوىل املراقب املايل 
) الربملان، اجمللس  2ططات التنمية البلدية واهليئات العمومية ذات الطابع اإلداري إضافة إىل ميزانية السلطات العموميةوخم

 الدستوري.....(، وهلذا فإنه يكلف على اخلصوص ابلقيام مبا يلي:
 على تكليف وزير املالية لضمان حس  تنفيذ النفقات وتسيري األموال  ا  القيام جبميع أعمال الرقابة والتفتيش بناء

 العمومية؛
  املشاركة والتنسيق مع اآلمري  ابلصرف ومصاحل تقدير امليزانية يف أعمال التحضري واملناقشة م  خالل اقرتاح

يلعب دور املستشار املايل  اإلجراءات الضرورية اليت متك  م  التسيري الدقيق والفعال لألموال العمومية وهلذا فإنه
 لآلمر ابلصرف؛

  يف ميزانية التسيري أو ميزانية التجهيز أو مراقبة نظامية ملفات )بطاقات( االلتزام اخلاصة ابلنفقات املنفذة
 احلساابت اخلاصة للخزينة، وبصفة عامة كل االلتزامات ابلنفقة العمومية؛

  ومنح التأشرية ابملوافقة أو الرفض؛ضمان مس  حماسبة االلتزامات ووضعية االعتمادات 

                                                             
واملتضم  القانون األساسي  1990أكتوبر  27، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي املؤرخ يف 1994نوفمرب  14املؤرخ يف  374-94م  املرسوم التنفيذي رقم  83املادة  1

 .76اخلاص ابلعمال التابعني لألسالك اخلاصة يف اإلدارة املكلفة ابملالية، اجلريدة الرمسية رقم 
2Ministère des finance,DGB,Guide de Contrôle des Dèpenses engages, p23.  
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   س  التنفيذ؛متثيل وزير املالية أمام جلنة الصفقات العمومية، واقرتاح آراء لضمان ح 
 متثيل وزير املالية أمام جملس اإلدارة أو اجمللس التوجيهي للهيئات العمومية ذات الطابع اإلداري؛ 
   على اخلصوص الوضعية العامة لالعتمادات والنفقات.قدم إىل وزير املالية يتضمحتضري تقرير سنوي شامل ي   

 ابإلضافة إىل املهام السابق ذكرها؛ ميك  أن حتدد جماالت أخرى لتدخل املراقب املايل بواسطة التنظيم.
يوما خصوصا يف امللفات  20متدد إىل  أنأايم، وميك   10يف مهلة جيب أن متارس الرقابة املسبقة للنفقات امللتزم هبا 

 .1األكثر تعقيدا أو اليت تتطلب رقابة معمقة حيث يبدأ حساب اآلجال منذ استالم امللفات
 حمتوى رقابة املراقب املايل:  -2

تنصب عملية الرقابة السابقة لاللتزام ابلنفقات العمومية اليت يقوم هبا املراقب املايل على فحص ومراقبة العناصر 
 :2اليةالت

 :يف إطار مراقبته لصفة اآلمر ابلصرف، يقوم املراقب املايل بتحديد اآلمر ابلصرف املؤهل  صفة اآلمر ابلصرف
لاللتزام ابألموال العمومية واملعتمد لديه )اآلمر ابلصرف الرئيسي، الثانوي، الوحيد، أو املفوض(، وذل  م  

 ؛قارنة توقيعه مع منود  التوقيعخالل مراقبة قرار التعيني أو التفويض ابإلمضاء، وم
 :املراقب املايل مطالب مبراقبة مطابقة بطاقة  مطابقة االلتزامات والقرارات للقوانني والتنظيمات املعمول هبا

 ؛االلتزام والواثئق الثبوتية للقوانني والتنظيمات املعمول هبا، ودون أن يتدخل يف مالئمة النفقة
 :املراقب املايل مطالب ابلتأكد م  توفر االعتمادات املخصصة للنفقة حمل االلتزام،  توفر االعتمادات املالية

، وأن اقرتاح االلتزامات مت يف حدود االعتمادات املرخص هبا خالل السنة املالية، مع حسب كل ابب وكل مادة
مصاريف العدالة، مية )دي  عمومي، يوجود بعض االستثناءات فيما خيص النفقات اخلاصة ابإلعتمادات التقي

 ؛ ختفيضات....إخل(، حيث ميك  أن يتعدى االلتزام هبا االعتمادات املخصصة
 :يقوم املراقب املايل مبراقبة توفر املناصب املالية م  خالل مراقبته للمخطط السنوي لتسيري  توفر املناصب املالية

املوارد البشرية )الذي يبني عمليات التوظيف، الرتقية، اإلحالة على التقاعد ....(، اجلداول اإلمسية للمستخدمني 
اليت تتضم  عدد مناصب العمل املفتوحة ديسمرب م  السنة املالية، واجلداول  31الذي  هم يف حالة نشاط عند 

 ابسم ميزانيات اآلمري  ابلصرف، حىت يتمك  م  التأكد ابستمرار م  توفر املناصب املالية؛
 :حسب  يقوم املراقب املايل مبراقبة صحة وقانونية ختصيص االعتماد املوجه لتسديد النفقة  صحة حتميل النفقة

 ؛كل ابب ومادة
 يقوم املراقب املايل ابلتأكد م  وجود  ء املنصوص عليها ابلتنظيمات املعمول هبا:وجود التأشريات أو اآلرا

التأشريات أو اآلراء املسبقة اليت سلمتها اهليئة أو السلطة املؤهلة، يف احلاالت املنصوص عليها قانوان، مثل أتشرية 
 جلان الصفقات العمومية؛

                                                             

 يتعلق ابلرقابة السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا. 1992نوفمرب  14املؤرخ يف  414 -92م  املرسوم التنفيذي رقم  14املادة  1 
واملتعلق ابلرقابة  1992نوفمرب  14املؤرخ يف  414-92، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 2009نوفمرب  16املؤرخ يف  374-09م  املرسوم التنفيذي رقم  09املادة  2

 . السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا
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 :املراقب املايل عملية الفحص واملراجعة احلسابية للمبلغ املسجل  يتوىل مطابقة مبلغ االلتزام مع الواثئق الثبوتية
 .يف بطاقة االلتزام، والذي جيب أن يكون مطابقا حملتوى واثئق إثبات قانونية وصحة االلتزام املرفقة

 امللفات اخلاضعة لرقابة املراقب املايل:  2.1
 التجهيز العمومي واليت تدخل ضم :تشمل الرقابة املسبقة للمراقب املايل نفقات التسيري ونفقات 

  مراقبة كل امللفات املتعلقة ابملسار املهين للموظفني؛ خاصة مقررات التعيني والرتسيم والتثبيت وكل ملفات
 األجور ابستثناء الرتقية يف الدرجات؛

 مسية للموظفني عند غلق العمليات املالية أو امليزانية؛إلالالئحة ا 
  وضعية مصفوفة األجور األساسيةETAT Matrice  ،اليت يتم حتضريها عند بداية كل سنة مالية

 والتعديالت اليت تلحقها خالل تنفيذ امليزانية؛
 مراقبة كل القرارات الوزارية املتعلقة بتقدمي املساعدات؛ تفويض االعتمادات أو التكفل بنقلها وحتويلها؛ 
 األتعاب واألتعاب امللحقة، إضافة إىل نفقات الوكالء املاليني  كل التزام متعلق بتعويض  مراقبةRègisseurs 

 اليت يتم تربيرها بواسطة فواتري هنائية؛
 .مراقبة سندات الطلب والفواتري الشكلية إذا كان املبلغ ال يتجاوز سقف الصفقات العمومية 

بنفقات التسيري ونفقات التجهيز العمومي والنفقات وبصفة عامة خيضع لرقابة املراقب املايل كل االلتزامات اخلاصة 
 برأس املال.

إذا كانت النفقات صحيحة م  حيث توظيفها ومطابقتها مع التشريع والتنظيم املعمول هبما أتشرية املراقب املايل:  2.2
، خالل املرحلة احملاسبيةصدق على ذل  بوضع أتشرية على الواثئق اخلاصة هبا؛ وهي ضرورية لتنفيذها فإن املراقب املايل ي  

 وأتخذ القرارات املتعلقة ابلتأشرية احلاالت اآلتية:
 :طابقة لإلجراءات مغري الميك  للمراقب املايل أن يرفض التأشري على االلتزامات غري النظامية  رفض التأشرية

 .1الالزمةت القانونية املعمول هبا؛ وهذا إما بصفة مؤقتة أو هنائية، حيث يتعني تعليل الرفض وتقدمي التربيرا
 :يهدف إىل طلب تصحيح األخطاء اجلارية وهو يتم يف احلاالت التالية: الرفض املؤقت 
 عند وجود التزام مشوب بعدم النظامية ميك  تصحيحه؛ -
 غياب أو عدم كفاية واثئق اإلثبات املتوفرة؛ -
 إمهال وصف الواثئق األساسية امللحقة. -
  :األساسية يف يد املراقب املايل لضمان مشروعية االلتزام الذي يوقعه اآلمر يعترب الوسيلة الرفض النهائي

ابلصرف، وضمان تصحيح األخطاء وأخذ مالحظات وحتفظات الرفض املؤقت بعني االعتبار؛ ويكون يف 
 احلاالت التالية:

 لقوانني والتنظيمات املعمول هبا؛لعدم مطابقة االلتزام ابلنفقة  -
                                                             

1 Ministère des Finance, DGB, op cite, p34 
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 املناصب املالية إال إذا تعلق األمر بنفقات الدولة؛ عدم توفر االعتمادات أو -
 الحظات املقدمة له خالل الرفض املؤقت.معدم احرتام اآلمر ابلصرف لل -
 :؛ مسؤوليتهإن الرفض النهائي لاللتزام ابلنفقة يفتح الباب أمام اآلمر ابلصرف لتجاوز  لك  على  جتاوز الرفض

 املالية بذل .وهذا بواسطة قرار معلل؛ وجيب إعالم وزير 
بقرار جتاوز الرفض وإرساهلما إىل املراقب املايل الذي يضع أتشرية تتضم  معلومات ورقم حيث يتم إرفاق االلتزام 

 .إىل وزير املالية وكل هيئات الرقابة املؤهلة هواتريخ التجاوز، ويتم إرسال نسخة من
  جمملها ضم  ما يلي:لك  هناك حاالت ال ميك  معها جتاوز قرار الرفض، وهي تدخل يف

  يف حالة نوعية اآلمر ابلصرف الذي يتجاوز جمال اختصاصه سواء الزماين أو املكاين أو اغتصاب الوظيفة الذي
 يعاقب عليه القانون؛

 عدم كفاية االعتمادات أو املناصب املالية، إال إذا تعلق األمر بنفقات الدولة فإنه جيب الوفاء هبا؛ 
 ؛ة اليت يشرتطها القانون والتنظيم املعمول هبما خاصة أتشرية جلنة الصفقات العموميةغياب التأشريات املسبق 
  ؛(الفواتري، سندات الطلب...... )غياب الواثئق الثبوتية املتعلقة اباللتزام 
  تعلق األمر بتعديل االعتمادات خاصة عندما يالتسجيل غري النظامي لاللتزامات هبدف التسرت أو االختالس؛

 امليزانية.
 : رقابة احملاسب العمومي على النفقات العموميةاثنيا

كلف ابملرحلة احملاسبية م  تنفيذ النفقة؛ وخالل ذل  يقوم إن احملاسب العمومي هو أحد أعوان احملاسبة العمومية؛ ي  
 ابلرقابة اآلنية اليت تشمل ما يلي:

 طبيعة رقابة احملاسب العمومي على النفقات العمومية  -1
يتوىل احملاسب العمومي تنفيذ امليزانية والعمليات املالية يف شقها احملاسيب، حيث خيتص مبرحلة الدفع اليت متثل 

 .1اإلجراء الذي مبوجبه تتحرر الدولة م  أعبائها
بعد أن يقوم اآلمر ابلصرف ابملرحلة اإلدارية م  تنفيذ النفقة العمومية واليت تشمل:  إجراءات الرقابة: 1-1

 -وقبل تنفيذ الدفع –امللف إىل احملاسب العمومي الذي يتعني عليه  حيول، 2م، التصفية واألمر ابلدفعااللتزا
 القيام بعملية الرقابة التالية:

 رقابة الشرعية القانونية للنفقة:  -أ
 يلي: ، وتشمل ما3يقصد هبا التحقق مما إذا كانت العملية غري خمالفة للنصوص القانونية والتنظيمية املعمول هبا

 ؛التأكد م  عدم خمالفة القوانني والتنظيمات املعمول هبا -

                                                             
 خاصة جملس احملاسبة. 
 املتعلق ابحملاسبة العمومية 21-90م  القانون  22املادة  1
 م  نفس القانون أعال  19،20،21املواد  2
 .املتعلق ابحملاسبة العمومية 21-90م  القانون  36املادة  3
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قصد هبا أنه ال يتم الدفع إال إذا كانت هناك خدمة اخلدمة املنجزة؛ وهي أحد أهم ركائز احملاسبة العمومية، وي   -
 فعلية مقابلة هلا مع وجود استثناءات؛

 اخلدمة؛ أتديةالتأكد م  وجود الواثئق الثبوتية؛ حيث يتعني إرفاقها مبلف النفقة إلثبات  -
التأكد م  وجود التأشريات املنصوص عليها قانوان؛ وهي تشمل أتشرية املراقب املايل وأتشرية جلنة الصفقات  -

 العمومية.
 رقابة الشرعية املالية واحملاسبية:   -ب

 ؛ وتشمل ما يلي: 1ت املبادئ احملاسبية واملالية حمرتمةيقصد هبا التأكد مما إذا كان
  التأكد م  صفة اآلمر ابلصرف أو املفوض له، م  خالل التأكد أن النفقة تدخل ضم  جمال اختصاصه النوعي

 والزماين واملكاين؛
 املتوفر كايف  التأكد م  توفر االعتمادات املالية وهذا ابلتنسيق مع املراقب املايل؛ حيث يتأكد م  أن املبلغ

 لتغطية النفقة؛
 برائي؛إلالتأكد م  أن الديون  م تسقط آجاهلا وأهنا ليست حمل معارضة؛ والتأكد م  طابعها ا 
 .التأكد م  التخصيص القانوين للنفقة وشرعية تصفيتها 

  نتائج رقابة احملاسب العمومي: -2
 ة:يرتتب على رقابة احملاسب العمومي للنفقة العمومية النتائ  اآلتي

  :عندما تستويف النفقة العمومية الشروط السابقة، يقوم احملاسب العمومي ابلدفع على مسؤوليته وهذا الدفع
، ويتم بذل  إخرا  النفقة م   Vu; Bon à Payerضم  اآلجال املنصوص عليها؛ حيث يعطي أتشرية 

 .2احلساب لفائدة الطرف املستفيد منها
 :العمومي عدم توفر الشروط السابقة يف النفقة يوقف الدفع بعد إخطار اآلمر إذا الحظ احملاسب  رفض الدفع

 .3ابلصرف الذي يتعني عليه القيام ابلتصحيحات الضرورية وإال أصبح الرفض هنائي
ويف هذ  احلالة ميك  لآلمر ابلصرف أن يطلب منه وعلى مسؤوليته أن يصرف النظر ع  رفضه، حيث يتم إعالم 

 ميك  معها تسخري احملاسب العمومي؛ وهي:حاالت ال  هناك فورا، لك  وزير املالية بذل 
 ابلنسبة للدولة؛ اخلزينة أو عدم توفر االعتمادات املالية املفتوحة ما عدابعدم توفر أموال  -
 برائي للنفقة؛إلانعدام إثبات أداء اخلدمة أو الطابع غري ا -
 تأشريات املنصوص عليها.انعدام ال -

                                                                                                                                                                                                          
 ال تشمل رقابة احملاسب العمومي املالئمة. 
 .م  نفس القانون أعال  36املادة  1
 .م  نفس القانون أعال  38،37املادة  2
 .م  نفس القانون أعال  48،47املادة  3
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تعد إقامة املسؤولية على احملاسبني العموميني الوسيلة العملية الكفيلة بضمان قيامهم  العمومي:مسؤولية احملاسب  -3
، حيث تشمل هذ  احملاسب العمومي مسؤول ع  مجيع العمليات اليت يقوم هبا، فمبهامهم على أكمل وجه

 :1املسؤولية
 :وعند عدم مس  احملاسبة واحملافظة على عند عدم القيام بعملية الرقابة اآلنية، تنشأ  املسؤولية الشخصية

 الواثئق احملاسبية وسندات اإلثبات.
 :تسديد  على على احملاسب العمومي  يتعنيعندما يثبت وجود نقص يف األموال والقيم حينها  املسؤولية املالية

 حسابه اخلاص.
أو جملس  ي، إال م  قبل وزير املاليةويف مجيع احلاالت، ال ميك  إقحام املسؤولية الشخصية واملالية للمحاسب العموم

 احملاسبة.
ت أن احملاسب العمومي قد ارتكب أي خمالفة فإنه ستقام مسؤوليته اليت ال إذا ثب   نتائج رقابة احملاسب العمومي: -4

 ، وينت  ع  ذل :2ميك  أن ينطق هبا إال وزير املالية أو جملس احملاسبة
 :يصدر  وزير املالية أو جملس احملاسبة، يتضم  الطلب م  احملاسب العمومي هو قرار له قوة تنفيذية و  قرار مدين

املعين إعادة األموال العمومية م  أمواله اخلاصة، وميك  للخزينة العمومية أن تقرر منحه تسبيق م  أجل دفع 
 املستحقات.

 :صدر يف  الذي ئدة احملاسبني العموميني جمانيا جزئيا أو كليا لفا ميك  لوزير املالية أن يقرر إبراءا   اإلبراء اجملاين
 حقهم قرار مدي ؛ وهذا بعد أخذ رأي اهليئة املعنية وجملس الدولة.

احملاسب العمومي أن قيامه ابلعملية كان لظروف قاهرة؛ حيث كما يتم اإلبراء اجملاين يف احلالة اليت يثبت فيها 
 تتحمل امليزانية العامة للدولة األعباء املرافقة.

 : رقابة جلنة الصفقات العموميةاثلثا
ابعتبار الصفقات العمومية تتعلق مببالغ معتربة؛ فإنه م  الطبيعي أن تكون الرقابة عليها أشد، وهلذا مت أتسيس جلنة 

 أو جلان ملراقبة الصفقات العمومية، وهي موزعة على أربعة مستوايت؛ بلدية، والئية، وزارية ووطنية.
 ات العمومية ما يلي:وتتضم  الرقابة على الصفق

خيضع دفرت الشروط إىل رقابة أحد اللجان األربعة السابقة حسب مبلغ الصفقة،  الرقابة على دفرت الشروط: -1
 حيث يتم التأكد مما يلي:

قانون الصفقات العمومية، دفرت التعليمات العامة، دفرت القانونية )مدى مطابقة دفرت الشروط للنصوص  -
 ؛(التعليمات املشرتكة

                                                             
  اكتتاب أتمني حول مسؤوليتهم واملخاطر احمليطة هبا.نظرا ألمهية مسؤولية احملاسبني العموميني، فإنه يتعني عليهم قبل استالم مهامهم 
 املتعلق ابحملاسبة العمومية. 21-90م  القانون  46إىل  40وم   38املواد  1
 .م  خالل الرقابة اليت جتريها املفتشية العامة للمالية 
 م  نفس القانون أعال . 64،65املادة  2
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 وخاصة التناقضات احملتملة بني بنود ؛ )دفرت الشروط( مدى تناسق أحكامه -
 ؛ خاصة اآلجال، العدالة بني املتنافسني....مدى الشفافية يف اإلجراءات اليت يوفرها -
تتم هذ  الرقابة إما ابلتحفظ على دفرت الشروط؛ وهو ما يتطلب إجراء التعديالت الضرورية عليه، وإما قبوله الذي وخت  

 .رتجم مبنحه أتشرية دفرت الشروط اليت تعترب شرطا ال بد منه إلمتام املراحل الالحقةي  
يتم إنشاء جلنة للرقابة على الصفقات العمومية لدى كل مصلحة متعاقدة  الرقابة على الصفقات العمومية: -2

 ختتص ابلرقابة اخلارجية القبلية للصفقات العمومية اليت تربمها، حيث تتأكد مما يلي:
مدى احرتام قانون الصفقات العمومية ومدى التقيد بدفرت الشروط، وأماك  وأسباب خمالفته، واآلاثر احملتملة  -

 لذل ؛
 مدى أخذ التحفظات احملتملة حني املصادقة على دفرت الشروط بعني االعتبار؛ -
 ؛كيفية إمتام إجراءات اإلعالن؛ كيفية حترير  وأماك  نشر ، واآلجال املرتبطة به -
 وتقييمها، ومدى الشفافية اليت مت توفريها؛فية إجراء عملية فتح األظرفة كي -
 مدى وضوح بنود الصفقة وأماك  اخللل أو التناقض بينها، واقرتاح التصحيحات الضرورية؛ -
 األحكام اخلاصة ابلتحيني واملراجعة، خاصة إذا تعلق األمر بصفقة متوي ؛ -
 دفعها والضماانت املرتبطة هبا؛األحكام اخلاصة ابلتسبيقات وكيفية وآجال  -
 األحكام اخلاصة ابلتنفيذ واالستالم؛ -
 ضماانت ما بعد االستالم. -

 بوهلا الذي يعطي التأشرية الفعلية لالنطالق يف تنفيذها.قوختتتم هذ  الرقابة إما برفض الصفقة، أو التحفظ عليها أو 
 ابجلزائر: هياكل الرقابة البعدية على النفقات العمومية الثايناملطلب 

يضم  القيام هبا كل م  جملس و تتم بعد تنفيذ العمليات املالية؛  فهين اهلدف األساسي للرقابة البعدية ردعي؛ إ
 احملاسبة واللجان الربملانية إضافة إىل املفتشية العامة للمالية.

 
 

 أوال: رقابة جملس احملاسبة على النفقات العمومية 
يعترب جملس احملاسبة املؤسسة العليا للرقابة البعدية ألموال الدولة واجلماعات اإلقليمية واملرافق العمومية؛ وهبذ  الصفة 

دخل يف نطاق يدقق يف شروط استعمال وتسيري املوارد والوسائل املادية واألموال العمومية م  طرف اهليئات اليت ت
 1اختصاصه ويتأكد م  مطابقة عملياهتا املالية واحملاسبية للقوانني والتنظيمات املعمول هبا.

                                                             
 وحتفظات ترفع أمام أمانة اللجنة. تنقسم التحفظات إىل حتفظات ترفع أمام اللجنة 
  مي، أو أي جريدة أخرى مت فيها يشرتط التشريع اخلاص ابلصفقات العمومية أن يبدأ حساب اآلجال م  أول يوم صدر فيه اإلعالن يف النشرية الرمسية لصفقات املتعامل العمو

 النشر.
 واملتعلق مبجلس احملاسبة. 2010أوت  26املؤرخ يف  02-10، معدل ومتمم ابألمر رقم 1995جويلية  17املؤرخ يف  20-95م  األمر رقم  02املادة رقم   1



 هياكل التدقيق يف تنفيذ النفقات العمومية ابجلزائر الفصل الرابع

 

 

196 

وهتدف الرقابة اليت ميارسها جملس احملاسبة م  خالل النتائ  اليت يتوصل إليها، إىل تشجيع االستعمال املنتظم  
 1وترقية إجبارية تقدمي احلساابت وتطوير شفافية تسيري املالية العمومية.والصارم للموارد والوسائل املادية واألموال العمومية 

فإن تنظيمه يفرتض أن  2"جملس احملاسبة هيئة رقابة إدارية وقضائية يف آن واحد"ابعتبار  تنظيم جملس احملاسبة: -1
 التايل: مت تنظيمه على الشكليستجيب هلذ  اخلصوصية لذل  

 : ( غرف ذات 09( غرف ذات اختصاص وطين وتسع )08) يةى مثانيشتمل جملس احملاسبة عل الغرف
اختصاص إقليمي، إضافة إىل غرفة االنضباط يف جمال امليزانية وهي تتوىل التدخل يف جماالت خمتلفة يضبطها 

 .3رئيس جملس احملاسبة
إليها واليت يتم وبصفة عامة فإن الغرف مسؤولة على أعمال التحقيق والتدقيق والرقابة والدراسة املسندة 

 توزيعها حسب رتب القضاة، وطبيعة املهام الواجب القيام هبا ومدى تعقدها.
وتشارك الغرف يف صياغة التقارير اخلاصة بكل مهمة إضافة إىل املسامهة يف إعداد مشروع التقرير السنوي 

 ومشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي اخلاص بقانون ضبط امليزانية.
  تتكون النظارة العامة م  انظر عام يساعد  م  ثالثة إىل ستة نظار مساعدي   ة العامة وكتابة الضبط:النظار

إقليمي وتزود مبصاحل إدارية  اختصاصيف مقر جملس احملاسبة وانظري  عند كل غرفة ذات ميارسون مهامهم 
 .4يشرتك يف حتديد صالحيتها رئيس جملس احملاسبة والناظر العام

تاب ضبط م  كل غرفة وهي تكلف بتسليم الضبط فتشتمل على كاتب ضبط رئيسي مبساعدة ك  أما كتابة 
وتسجيل احلساابت واملستندات السنوية واإلدارية والطعون وتبليغ القرارات والتقارير اليت يصدرها جملس احملاسبة، 

 .األرشيف، إضافة إىل سل  واملسامهة يف وضع جدول األعمال والتحضريات املادية للجلسات
 :يشتمل جملس احملاسبة على قسم مكلف بتقنية التحليل والرقابة وقسم  األقسام التقنية واملصاحل اإلدارية

 ابلتسيري املايل.مكلف ابلدراسات ومعاجلة املعلومات إضافة إىل مديرية اإلدارة والوسائل ويكلف األمني العام 
ومعايري ومناه  التدقيق واإلشراف على برام  التكوي ، إضافة إىل تتوىل هذ  األقسام مهام الربجمة وحتليل مقاييس 

إعداد بن  املعلومات والواثئق واإلشراف عليه واملسامهة يف حتضري النصوص التشريعية والتنظيمية اخلاصة ابحلساابت 
 اخلاضعة للرقابة.

رقابية وقضائية يف آن واحد؛ ألنه  ميثل جملس احملاسبة هيئةطبيعة رقابة جملس احملاسبة على النفقات العمومية:  -2
 ميكنه أن يقر عقوابت عند ثبوت وجود خمالفات.

أن ميارس رقابته على ميزانية الدولة واجلماعات احمللية واهليئات العمومية ذات الطابع اإلداري  وميك  جمللس احملاسبة
 واملنظمات اخلاضعة للتسيري اإلداري، وقواعد احملاسبة العمومية.

                                                             
 واملتعلق مبجلس احملاسبة. 20-95م  األمر  02املادة  1
 م  األمر أعال . 03املادة  2
 أعال .م  األمر  31إىل  29املواد م   3
 م  األمر أعال . 3334،،32املواد  4



 هياكل التدقيق يف تنفيذ النفقات العمومية ابجلزائر الفصل الرابع

 

 

197 

واملؤسسات الوطنية، التعليم والتكوي ، الصحة  جماالت تدخله كال مما يلي: املالية، السلطات العموميةوتشمل 
والشؤون االجتماعية والثقافية، الفالحة والري، املنشآت القاعدية والنقل والصناعة واملواصالت، التجارة والبنوك 

 والتأمينات.
كون رئيس جملس مبجال تدخل غرفتني أو أكثر ي   األمر ذا تعلقميارس اجمللس عمله بواسطة الغرف والفروع، وإو 

، وينشئ رئيس جملس احملاسبة كل سنة تشكيلة كل الفرق 1احملاسبة جمموعة م  الغرف املعنية للقيام بعملية الرقابة
تتكون م  رئيسها  جمتمعة بناء على اقرتاح م  رؤساء الغرف، أما غرفة االنضباط يف جمال تسيري امليزانية واملالية فإهنا

، حيث تسند عمليات املراقبة اليت تتضم  مراجعة حساابت احملاسبني العموميني وتقييم 2مستشاري  على األقل ستةو 
نوعية التسيري إىل مقرري  يتم تعيينهم أبمر م  رئيس جملس احملاسبة، حيث يتوىل املقرر على اخلصوص القيام مبهمة 

املهام اليت يفرتض أن يقوم هبا أي عون كما يسهر على حس  تنفيذ عمليات التدقيق التحضري للمهمة الرقابية وضبط 
والتحقيق والتقييم، ويكلف بتحرير تقرير الرقابة وتوقيعه وإذا اقتضى األمر إبالغ السلطات السلمية أو الوصية هبذ  

 عليها وجواب. املعاينات، حيث يتم ذل  مبذكرة استعجالية م  رئيس جملس احملاسبة، يتعني الرد
خبالف ما هو معمول به لدى كثري م  الدول اليت أنشأت جملس أتديب للميزانية حمتوى رقابة جملس احملاسبة:  -3

خيتص برقابة اآلمري  ابلصرف، فإن   discipline budgètaire et financière cour deواملالية 
 .3العموميني واآلمري  ابلصرفجملس احملاسبة يف اجلزائر يتوىل رقابة كل م  احملاسبني 

حيث ميارس رقابته على مجيع الواثئق واحلساابت اإلدارية وحساابت التسيري اليت يتم حتويلها إليه إجباراي  
 :ته، وبصفة عامة خيضع لرقاب4كما ميك  أن ميارس رقابته يف امليدان أما بطريقة مفاجئة، أو بعد إشعار مسبق

 خالل مراجعة حساابهتم والتدقيق يف صحة العمليات املرتبطة هبا واحلكم م :حساابت احملاسبني العموميني  
يف حال  م تسجل  عليها والفصل يف مسؤولياهتم م  خالل إقرار مسؤوليتهم الشخصية واملالية أو منحهم اإلبراء

 ؛على مسؤوليتهم أية خمالفة بصدد التسيري الذي مت فحصه
 املوارد واألموال العمومية والتدقيق يف فعالية وجناعة التسيري ومدى  استعمالم  خالل تقييم  :نوعية التسيري

حتقيق األهداف املسطرة، ابإلضافة إىل التأكد م  جدوى آلية الرقابة الداخلية ومراقبة شروط منح وكيفية 
 ؛استعمال اإلعاانت العمومية

 م قواعد االنضباط يف جمال تسيري م  احرتام  خالل التأكد  :امليزانية واملالية تسيري االنضباط يف جمال
امليزانية واملالية العمومية وخيتص بتحميل املسؤولية على األخطاء واملخالفات وسوء استعمال وتسيري األموال 

                                                             
 املتعلق مبجلس احملاسبة. 20-95م  األمر  54إىل  47املواد م   1
 م  األمر أعال . 51املادة  2
 م  األمر أعال . 87املادة  3
 م  األمر أعال . 14املادة  4



 هياكل التدقيق يف تنفيذ النفقات العمومية ابجلزائر الفصل الرابع

 

 

198 

العمومية، ولتحقيق هذا فإن لقضاء جملس احملاسبة حق الرقابة على أساس الواثئق املقدمة أو يف عني املكان 
 .1وصالحيات التحريث يتمتع يف هذا الصدد حبق اإلطالع فجائيا أو بعد اإلخطار حي

مبصاحل  : إذا أثبت جملس احملاسبة وجود خمالفات أو جتاوزات ميك  أن تلحق ضررا  نتائج رقابة جملس احملاسبة -4
مسؤويل املصاحل املعنية وسلطاهتا السلمية  أبموال اهليئات اخلاضعة لرقابته، فإنه يطلع فورا   اخلزينة العمومية أو

 .2اإلجراءات الضرورية لضمان حس  تسيري األموال العمومية اختاذوالوصية أو أي سلطة أخرى مؤهلة م  أجل 
يتعني عليه إرسال امللف إىل و رتب املسؤولية اجلزائية، لوحظ خالل ممارسة مهام الرقابة وقائع خطرية ميك  أن ت  وإذا 

النائب العام املختص إقليميا ملباشرة املتابعة القضائية، ويتم إطالع وزير العدل بذل ، وخيتص جملس احملاسبة بوضع 
على ذمتهم نقص مبلغ أو صرف نفقة غري قانونية، أو غري مربر، أو إيراد غري  ثبتاحملاسبني العموميني يف حالة مدي  إذا 

 نه إبراء ذمتهم وفق ما ينص عليه القانون والتنظيم املعمول هبما.حمصل، وميك
اسبة غري هنائية وإمنا ميك  مراجعتها م  نفس الغرفة أو الفرع الذي أصدرها، كما ميك  لك  قرارات جملس احمل

، وتكون قرارات لةفيها أمام كل الغرف جمتمعة اليت تصدر بدورها قرارات قابلة للطع  ابلنقض أمام جملس الدو  االستئناف
اجمللس حمل مراجعة يف حالة اإلغفال أو التزوير، االستعمال املزدو ، بسبب أخطاء، عند ظهور عناصر جديدة تربر 

 .3ذل 
يتعني على جملس احملاسبة أن يعد تقريرا سنواي يرسله إىل رئيس اجلمهورية وإىل اهليئة التشريعية يبني فيه املعاينات و 

والتقييمات الرئيسية النامجة ع  حترايته، ويقدم االقرتاحات والتوصيات الضرورية كما ميكنه أن يضمنه واملالحظات 
، ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا يف اقرتاحات بشأن حتسني النصوص السارية يف جمال استعمال األموال واملوارد العمومية

 .4اجلريدة الرمسية
 الشعبية على النفقات العموميةاثنيا: رقابة الربملان واجملالس 

السلطتني التنفيذية والتشريعية، وترفع  تعد الرقابة الربملانية على تنفيذ امليزانية ضرورة الزمة ألهنا حتقق التوازن بني
مستوى احلكم وحتافظ على املال العام م  اإلسراف والتبذير، فهي متارس ابسم الشعب مصدر كل السلطات، فالشعب 

 بء متويل امليزانية العامة م  حقه إن يراقب تنفيذها م  خالل ممثليه ووفقا ملا اقر  الدستور والقانون.الذي حتمل ع
الرقابة الربملانية هي تل  الرقابة اليت تتوالها اهليئة التشريعية مبا هلا م  سلطة مطلقة يف الرقابة، وتباشر السلطة و    

م الرقابة مباشرة أثناء السنة املالية أو بعد فحصها للحساب اخلتامي ع  التشريعية هذ  الصالحية بطرق خمتلفة، فقد تت
 طريق آليات الرقابة على تنفيذ امليزانية.

 حمتوى الرقابة الربملانية: -1
 آليات الرقابة املخولة للربملان: 1-1

                                                             
 .واملتعلق مبجلس احملاسبة 20-95م  األمر  59املادة  1
 .أعال م  األمر  88املادة  2
 أعال .م  األمر  110إىل  102املواد م   3
 م  األمر أعال . 16املادة  4
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مسألة ميك  ألعضاء الربملان بغرفتيه أن يستمعوا إىل أي عضو م  احلكومة حول االستماع واالستجواب:  -أ
 .1م  املسائل ومنها أوجه صرف امليزانية، كما ميك  ألعضاء الربملان استجواب احلكومة

خيول ألعضاء الربملان بغرفتيه، طرح سؤال شفوي أو تقدمي سؤال كتايب السؤال الشفوي والكتايب:  -ب
اإلجابة ع  ألي عضو يف احلكومة ع  أي موضوع أو قضية ومنها القضااي املتعلقة ابمليزانية، ، وتكون 

( يوما، واإلجابة ع  السؤال الشفوي تتم يف جلسات 30السؤال الكتايب كتابيا، يف أجل أقصا  ثالثون )
 .2اجمللس

تلتزم احلكومة أبن تقدم كل سنة بياان ع  السياسة العامة، تعقبه مناقشة لعملها بيان السياسة العامة:   -ت
ي كان الربملان قد وافق عليه بعد تعيني احلكومة؛ وميك  وأدائها، ملعرفة مدى تنفيذ خمطط عمل احلكومة الذ

أن ختتتم هذ  املناقشة بالئحة، كما ميك  أن يرتتب على هذ  املناقشة إيداع ملتمس الرقابة م  قبل اجمللس 
 .3م  الدستور 155إىل  153م   املواد ألحكام الشعيب الوطين طبقا

، وتتم املوافقة على  4عدد النواب (1/7)ال يقبل ملتمس الرقابة إال إذا وقعه سبع ملتمس الرقابة:  -ث
( أايم 03إال بعد ثالثة )،حيث أنه ال يتم التصويت  (2/3)ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي األعضاء 

، وإذا صادق اجمللس الشعيب الوطين على ملتمس الرقابة يقدم الوزير األول  5م  إيداع ملتمس الرقابة
                                                                                              .6استقالة حكومته

 السياسة العامة للحكومة.وبذل  يتوفر اجمللس على إمكانية إيداع ملتمس الرقابة، مبناسبة مناقشة بيان 
ميك  لكل غرفة م  الربملان يف إطار اختصاصاهتا أن تنشئ يف أي وقت جلان حتقيق إنشاء جلان التحقيق:  -ج

م  القانون  86إىل  76واملواد م  م  الدستور  134يف قضااي ذات مصلحة عامة وهذا طبقا للمادة 
م  القانون العضوي املنظم  كومة حيدد كال  العضوي، ولضمان فعالية هذ  الوسيلة يف مراقبة عمل احل

وأحكام النظام الداخلي لغرفيت الربملان، كيفية  86إىل  76للعالقات بني الربملان واحلكومة يف املواد م  
تشكيل هذ  اللجان وإجراءات ووسائل أداء مهمتها يف التحقيق واحلماية املقررة ألعضائها وكذا اجلزاءات 

 لتحقيق.املرتتبة على نتائ  ا
  :)قانون تسوية امليزانية( الرقابة الربملانية على تنفيذ امليزانية 1-2

رقم القانون أحكام م  الدستور و  179طبقا ألحكام املادة اإلطار القانوين املتعلق بقانون تسوية امليزانية:  -أ
املتعلق بقوانني املالية املعدل واملتمم، يعترب قانون تسوية امليزانية آلية قانونية للرقابة الالحقة على تنفيذ  84-17

 قرها الربملان مبوجب قانون املالية األويل أو التكميلي.أامليزانية العامة للدولة اليت 
                                                             

 .2016م  دستور  134املادة  1
 .2016م  دستور  152املادة  2
 .2016م  دستور  98املادة  3
 .2016م  دستور  153املادة  4
 .2016م  دستور  154املادة  5
 .2016م  دستور  155املادة  6
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الربملان عرضا ع  استعمال االعتمادات املالية  تقدم احلكومة لكل غرفة م "م  الدستور على 179وتنص املادة 
 .اليت أقرهتا كل غرفة م  الربملان

ختتتم السنة املالية فيما خيص الربملان، ابلتصويت على قانون يتضم  تسوية ميزانية السنة املالية املعنية م  قبل  و 
 "كل غرفة يف الربملان.

إن دراسة مشروع قانون تسوية، يقتضي يب الوطين: منهجية عمل جلنة املالية وامليزانية ابجمللس الشع  -ب
سنة، لذل   24توقف العمل هبا ملدة  يتمنهجية حمددة، وابلنظر حلداثة العمل آبلية قانون تسوية امليزانية ال

فقد عملت اللجنة على إجياد املنهجية املناسبة لدراسة مشروع القانون املرفق ابلتقرير التقييمي جمللس 
ختصص اللجنة اجتماعاهتا األولية لدراسة مشروع القانون املتضم  تسوية امليزانية أن وتوصلت إىل  ،احملاسبة

 واليت يتخللها: 
 ؛االستماع إىل السيد وزير املالية ممثال للحكومة، الذي يقدم عرضا ع  مشروع القانون 
  ( االستماع إىل املديرية العامة للمحاسبةDGC  والوكالة احملاسبية للخز ) ينة (ACCT  ) ابعتبارها

 ؛اجلهة املخول هلا إعداد مشروع القانون
  االستماع إىل رئيس جملس احملاسبة يف شأن التقرير التقييمي الذي أعد  اجمللس ع  مشروع القانون طبقا

 ؛واملتعلق مبجلس احملاسبة 1995جويلية  17املؤرخ يف  20-95م  األمر رقم  18ألحكام املادة 
  املديرية العامة للخزينة اليت تقدم عرضا حول عمليات اخلزينة والرصيد اإلمجايل للخزينة االستماع إىل

 ؛وتدخالهتا واملديونية العمومية الداخلية واخلارجية ووضعية حساابت التخصيص اخلاصة للخزينة
  :االستماع إىل املديرية العامة للتقدير والسياسات بشأن 

 ؛ جانب تقييم السياسات امليزانيتية واجلبائيةأتطري االقتصاد الكلي واملايل، إىل -
 ؛إمجايل منو النات  الداخلي اخلام مع وخار  احملروقات -
 ؛اإليرادات العادية والبرتولية -
 ؛نفقات التسيري والتجهيز للميزانية -
 ؛رصيد امليزانية ورصيد اخلزينة -
  ؛(التجارة اخلارجية ) الصادرات والواردات  -
 .التضخم وأسعار الصرف -
  :االستماع إىل املديرية العامة للضرائب حول 

 أسس التنظيم اجلبائي مع األغراض املسطرة؛ -
 توقعات قانون املالية املعدل والتكميلي، وحتقيق اإليرادات حسب الطبيعة؛ -
 .تفسري الفوارق -
 :االستماع إىل املديرية العامة للجمارك خبصوص 
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 أسس التنظيمات اجلمركية مع األغراض املصوبة؛ -
 التوقعات؛ -
 تفسري الفوارق. -
 :االستماع إىل مسؤويل القطاعات الوزارية اليت 

 تعرف ميزانيتها استهالكا معتربا؛ -
 اليت استهلكت اعتماداهتا بنسب ضئيلة؛ -
 هي حمل مالحظات جملس احملاسبة.اليت  -

 نتائج الرقابة الربملانية:  -2
فقانون ضبط ؛ إال أهنا ال تلعب دورها األساسي يف بالدانابلرغم م  أمهية الرقابة الربملانية على األموال العمومية 

رغم أن الدستور ينص على ذل    2011إىل غاية  1987امليزانية  م يعرض على الربملان للمصادقة عليه منذ 
 ؛األغلب أنه سيؤدي إىل استقالة احلكومةو  ،صراحة وحىت يف حالة عدم املصادقة عليه فإن نتيجة ذل  تبقى غامضة
 ،املصادقة عليهسلبيات مث الجيابيات و اإل إبرازأما تقرير جلان التحقيق فإنه يعرض على الربملان م  أجل املناقشة و 

 وميك  بذل  نشر  كليا أو جزئيا بعد استشارة احلكومة حول مالئمة هذا النشر.
 1978بداية م  السنة املالية  الربملانيوضح قوانني تسوية امليزانية اليت صادق عليها  : 32 رقماجلدول 

 رقم اجلريدة الرمسية ابجلريدة الرمسية اتريخ صدوره قانون تسوية امليزانية
 07العدد  09/02/1980 1978يتضم  ضبط امليزانية لسنة  02-80قانون رقم 
 02العدد  10/01/1984 1979يتضم  ضبط امليزانية لسنة  04-84قانون رقم 
 57العدد  31/12/1985 1980ضبط امليزانية لسنة  يتضم  10-85قانون رقم 
 04العدد  21/01/1987 1981يتضم  ضبط امليزانية لسنة  02-87قانون رقم 
 13العدد  28/02/2011 2008يتضم  تسوية امليزانية لسنة  01-11قانون رقم 
 12العدد  29/02/2012 2009يتضم  تسوية امليزانية لسنة  08-12قانون رقم 

 12العدد  27/02/2013 2010يتضم  تسوية امليزانية لسنة  04-13رقم  قانون
 07العدد  16/02/2014 2011يتضم  تسوية امليزانية لسنة  02-14قانون رقم 
 18العدد  08/04/2015 2012يتضم  تسوية امليزانية لسنة  07-15قانون رقم 
 46العدد  03/08/2016 2013يتضم  تسوية امليزانية لسنة  08-16قانون رقم 

 ابالعتماد على اجلريدة الرمسية. م  إعداد الباحثصدر: امل
ارستها غري أكيدة، وهذا ما جعل إن القيود الثقيلة املفروضة على جلان التحقيق الربملانية ومصري حتقيقها جتعل مم  

خيضع  اتعلق هباملأعماهلا موضوع تساؤل مجاعي، فماجلدوى م  التحقيق يف أعمال احلكومة إذا كان نشر التقرير 
 ملوافقتها املسبقة؟
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كما جتدر اإلشارة إىل أنه وهبدف تدعيم الدميقراطية وإعطائها فعالية أكرب؛ وبناءا على الدستور فإن اجملالس   
لشعبية املنتخبة، وابعتبارها قاعدة الالمركزية، ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية، فإهنا مؤهلة ا

 .1ملمارسة الرقابة يف مدلوهلا الشعيب
وعلى هذا األساس ميارس اجمللس الشعيب الوالئي واجمللس الشعيب البلدي الرقابة حول استعمال اعتمادات   

 و البلدية؛ وهذا يف إطار احرتام الصالحيات املمنوحة.وأمالك الوالية أ
لك  هذ  الرقابة تبقى ذات أمهية أقل؛ ألن اجلماعات احمللية خاضعة يف كل أعماهلا ونشاطاهتا إىل الرقابة 

جدا، ميك  أن الوصائية اليت متارسها الوالية ابلنسبة للبلدية، ووزارة الداخلية ابلنسبة للوالية واليت يعتربها كثريون ثقيلة 
 تؤثر حىت على استقاللية التسيري فيها.

  IGFاثلثا: رقابة املفتشية العامة للمالية 
إن التسيري الذي يقوم به اآلمرون ابلصرف خاضع لرقابة وفحص املفتشية العامة للمالية واليت تعترب هيئة رقابة 

للمالية كل م  مصاحل الدولة واجلماعات اإلقليمية وخمتلف خاضعة لوصاية وزارة املالية، وخيضع لرقابة املفتشية العامة 
اهليئات اخلاضعة لنظام احملاسبة العمومية وكذا املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتعاونيات 

 .2الفالحية العمومية
  حمتوى رقابة املفتشية العامة للمالية: -1

 يف مادته الثانية واليت تتمثل يف: 92/78ي مت حتديد صالحيتها م  خالل املرسوم التنفيذ
 الرقابة على التسيري املايل واحملاسيب؛ 
 الدراسات واخلربات ذات الطبيعة االقتصادية، املالية والتقنية مع إمكانية التعاون مع إدارات عمومية أخرى؛ 
  العمومية أو اهليئة املعنية؛التقييم االقتصادي واملايل لنشاط إمجايل، أو قطاعي أو لفرع بطلب م  السلطات 
 الدراسات والتحاليل املالية واالقتصادية لتقييم فعالية التسيري؛ 
 .الدراسات املقارنة يف الزمان واملكان املتعلقة بطرق التسيري على املستوى الداخلي واخلارجي 

 نتائج رقابة املفتشية العامة للمالية: -2
 بة م  خالل الواثئق ومراجعتها يف عني املكان شكال ومضموان:ابلنسبة لتنفيذ النفقات العمومية تتم الرقا

يقوم املفتشون التابعون للمفتشية العامة للمالية ابلتأكد م  وجود وصحة الدفاتر : من حيث الشكل 2-1
والواثئق املالية واحملاسبية املتمثلة يف امليزانية، احلساب اإلداري، سجالت اجلرد، سندات الطلب، الفواتري 

 السارية املفعول. للقوانني والتنظيمات مطابقتهاوغريها م  الواثئق احملاسبية األخرى والتأكد م  مدى 
وهنا يقوم املفتشون ابلتحقيق يف سري وعمل املصلحة العمومية بصفة فجائية وغري  من حيث املضمون: 2-2

متوقعة قصد اكتشاف أي إمهال أو عدم اجلدية م  طرف الساهري  على هذ  املصاحل يف أتدية 

                                                             
 .2016ر م  دستو  178املادة  1
 املتعلق ابملفتشية العامة للمالية. 78-92م  املرسوم التنفيذي  02املادة  2
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الوظائف املنوطة هبم م  خالل قيام املفتشون بفحص الصندوق والتأكد م  األموال والقيم املتاحة 
د حتقيق أهدافها ومقارنتها مع التسجيالت احملاسبية، إضافة إىل التدقيق يف واثئق اإلثبات لإلدارة قص

املختلفة ويتم حترير حمضر يتضم  كل املالحظات واملخالفات املسجلة يقوم إبمضائه كل م  املفتشني 
 واحملاسب العمومي.

ة إلعالمهم إبرسال بعثة حتقيق وذل  هبدف وبعد ذل  يعقد املفتشون اجتماعا مع مسؤويل اهليئة اخلاضعة للرقاب
تنظيم وسري اهليئة لتسهيل عملية الرقابة، وبعد ذل  تنتقل عملية الرقابة إىل اآلمري  ابلصرف للتأكد م  معرفة 

 التطابق بني العمليات املسجلة والواثئق الثبوتية املتعلقة هبا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ابجلزائر ةاملبحث الثاين: تنفيذ نفقات امليزانية العام
املرحلة اليت تلي مرحلة املصادقة على امليزانية م  طرف السلطة  هيإن عملية التنفيذ اخلاصة ابمليزانية العامة 

 les ordonnteurrsالتشريعية، وعملية تنفيذ النفقات تقوم على تدخل نوعني م  األعوان أال ومها: اآلمرون ابلصرف 
م  جهة أخرى كل يتدخل حسب اختصاصه يف عملية  comptbles publics les  م  جهة، واحملاسبون العموميون

 التنفيذ.
عملية التنفيذ اخلاصة بنفقات امليزانية العامة للدولة على مبدأ أساسي أال وهو مبدأ الفصل بني اآلمري  وتقوم 

     . Le principe de sèpration entre les agents d'exècutionابلصرف واحملاسبني العموميني  
   املطلب األول: األعوان املكلفون ابلتنفيذ

يتوىل اآلمرون ابلصرف واحملاسبون العموميون تنفيذ امليزانيات والعمليات املالية اخلاصة ابلدولة واجمللس الدستوري 
العمومية ذات الطابع وامليزانيات امللحقة واجلماعات اإلقليمية واملؤسسات واجمللس الشعيب الوطين وجملس احملاسبة 

 ، واملتعلق بقوانني املالية.1984جويلية  07املؤرخ يف  17-84اإلداري، وفق الشروط احملددة يف القانون رقم 
   أوال: مبدأ الفصل بني اآلمرين ابلصرف واحملاسبني العموميني



 هياكل التدقيق يف تنفيذ النفقات العمومية ابجلزائر الفصل الرابع

 

 

204 

ساسي تقوم عليه احملاسبة العمومية والذي يعين ضرورة تدخل صنفني م  األعوان يف تنفيذ أ مبدأ يعترب هذا املبدأ
العمليات املالية للدولة أال ومها كل م  اآلمر ابلصرف واحملاسب العمومي، كل واحد منهم يتدخل يف مراحل إجراء عملية 

املتعلق ابحملاسبة  90/21القوانني القانون رز بوصالحياته اليت خيوهلا إاي  القانون ولعل أ هالتنفيذ حسب اختصاص
، م  هذا القانون على " تتناىف وظيفة اآلمر ابلصرف مع وظيفة احملاسب العمومي" 55العمومية، حيث نصت املادة 

هذ  املادة تعين عدم إمكانية تدخل اآلمر ابلصرف يف املرحلة احملاسبية اخلاصة ابحملاسب العمومي م  جهة، وعدم 
ووفقا هلذا املبدأ ال ميك  ، دخل احملاسب العمومي يف املرحلة اإلدارية اخلاصة ابآلمر ابلصرف م  جهة أخرىإمكانية ت

 ألزوا  اآلمري  ابلصرف أن يكونوا حماسبني معينني لديهم.
حيث أن نشاطات اآلمر ابلصرف تتعلق بنشاطات إدارية حمضة تتمثل يف اختاذ القرارات اخلاصة بتنفيذ العمليات 

فعمله حماسيب حمض ذو طبيعة مادية يتجسد يف تطبيق أما احملاسب العمومي  -اإليرادات والنفقات –الية للدولة امل
 قرارات اآلمر ابلصرف.

 الفائدة من تطبيق مبدأ الفصل: -1
 إن عملية الفصل بني أعوان تنفيذ العمليات املالية هتدف إىل:

النفقات العامة للدولة وجب إسناد هذ  املهمة إىل أشخاص نظرا حلساسية عملية تنفيذ : تقسيم العمل اإلداري 1-1
م   مؤهلني لضمان السري الفعال للمصاحل العمومية التابعة للدولة م  جهة، وحلس  استعمال األموال العمومية

 جهة أخرى.
حيث أن مبدأ الفصل بني أعوان التنفيذ يسمح بتقسيم املهام اإلدارية بصفة تضم  تدخل كل م  الطرفني 
بصورة فعالة كل حسب ختصصه، ففي حني خيتص اآلمر ابلصرف ابجلانب اإلداري لتنفيذ العمليات املالية والذي يتطلب 

لقرارات املتخذة يف ميدان صرف النفقات العمومية، فإن او منه التحكم اجليد يف تطبيق القوانني والتنظيمات بصفة شرعية 
 احملاسب العمومي له مهمة حماسبية تتطلب منه بدور  اخلربة الكافية والتحكم يف إجراءات دفع النفقات العمومية؛

 فنجد يف غالبية األحيان أن اآلمر ابلصرف: وزير، وايل، مدير إدارة غري ممركزة......إخل ليس لديهم كفاءات يف
اجلانب املايل، وعليه وجب إسناد مهمة العمليات احملاسبية ذات الطبيعة التقنية إىل أشخاص مؤهلني يف هذا امليدان أال 

 وهم احملاسبون العموميون.
وهي نتيجة هامة ملبدأ الفصل بني اآلمر ابلصرف واحملاسب العمومي، فإذا كان اآلمر ابلصرف الرقابة املزدوجة:  2-1

اسب العمومي فال معىن وال وجود للرقابة ألن اآلمر ابلصرف يف هذ  احلالة يعطي القرار بدفع النفقة هو نفسه احمل
وينفذها، وابلتايل فإن وجود مبدأ الفصل بني اآلمر ابلصرف واحملاسب العمومي يسمح بوجود رقابة مزدوجة على 

 العمليات املتعلقة بنفقات امليزانية العامة للدولة.
ن احملاسب العمومي ميارس الرقابة على اآلمر ابلصرف م  خالل رقابة شرعية العمليات واألوامر فم  جهة جند أ

م  خالل التحديد الدقيق ابلدفع، وم  جهة أخرى جند أن اآلمر ابلصرف ميكنه أن ميارس رقابة على احملاسب العمومي 
 عبات يف صرف األموال العمومية.للمبالغ املدفوعة وابلتايل متنع احملاسب العمومي م  القيام أبية تال
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إن مبدأ الفصل يؤدي إىل وحدة العمل املايل يف الدولة م  حيث الرقابة املالية والصندوق:  العملياتوحدة  3-1
املالية رغم تعدد العمليات وذل  ألن وزير املالية يعترب أعلى هيئة لكل احملاسبني العموميني حيث ميكنه اإلطالع على 

 العمليات املالية واحملاسبية املتعلقة ابهليئات العمومية على مجيع املستوايت.تنفيذ كل 
وبعبارة أخرى فإن هذ  القاعدة تفرض أن كل األموال العمومية للدولة جيب أن توضع يف صندوق واحد ووحيد 

املتعلقة  باملالية يف مجيع اجلوانحتت رقابة وزير املالية، وابلتايل م  الضروري وضع احملاسبني العموميني حتت سلطة وزير 
 حبياهتم املهنية.

حيث أن اآلمر ابلصرف يقوم إبعداد حساابت إدارية ) االلتزام، األمر ابلدفع(، يف حني تسهيل عملية الرقابة:  4-1
 حساابت التسيري ) دخول وخرو  السيولة م  وإىل اخلزينة(.يقوم احملاسب العمومي إبعداد 

عدم شرعية العمليات والثغرات املوجودة مبجرد مقارنة احلسابني واستخرا  التجاوزات املسجلة  ميك  معرفة وابلتايل
 يف تنفيذ النفقات العمومية اخلاصة مبيزانية الدولة ومعرفة الطرف املتسبب يف حدوثها.

إن مبدأ الفصل بني اآلمري  ابلصرف واحملاسبني العموميني مينع قيام نفس الشخص  القضاء على التالعبات: 5-1
اباللتزام ابلنفقة ودفعها يف نفس الوقت وابلتايل فإن اآلمر ابلصرف يراقب احملاسب العمومي والعكس األمر الذي جيعل 

 ابألموال العمومية. اتالعبتم  الصعب القيام ب
 

 جمال تطبيق املبدأ:  -2
يف بعض األحيان يعيق السري احلس  لألموال العمومية خاصة إذا تعلق األمر تطبيق هذا املبدأ مطلقا إن جعل 

ابلنفقات العمومية وابلتايل أصبح م  الضروري جعل هذا املبدأ مران ليتماشى مع ضرورة سري املصاحل العمومية وبذل  
 جند عدة استثناءات على هذا املبدأ تتمثل يف:

 : les avancesالتسبقات  2-1
ويتعلق األمر هنا ببعض النفقات املالية اليت تتميز حبجمها الصغري واليت يتطلب تنفيذها التعجيل، هذ  العمليات 
حمددة بدقة ومثال ذل : مصاريف األوامر ابملهمة، النفقات الصغرية املتعلقة ابلوسائل والتجهيزات، أجور العمال ابليوم 

 أو ابلساعة.
لعمليات ال يكون مباشرة م  طرف احملاسب العمومي وإمنا م  طرف موظف عامل ابإلدارة معني إن تنفيذ هذ  ا
ف ومعتمد م  طرف احملاسب العمومي، حيث خيصص هذا األخري جزءا م  املبالغ املوجودة لديه م  طرف اآلمر ابلصر 

الذي يتوىل تنفيذ كل  le règisseurويضعها حتت تصرف هذا العون الذي يطلق عليه اسم: وكيل التسبيقات 
 العمليات املتعلقة ابلنفقات ذات الطبيعة االستثنائية مبا يف ذل  عملية الدفع.

 : les fonds spèciauxاألموال اخلاصة  2-2
وهي مبالغ مالية توضع حتت تصرف احلكومة اليت تستعمل هذ  املبالغ بكل حرية يف جمال الدعاية وبعض 

 اخلاصة وذل  يف حدود االعتمادات املتوفرة. النشاطات األخرى ذات الطبيعة
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وخيضع تنفيذ هذا النوع م  العمليات إىل قواعد استثنائية حيث يكفي أن تتقدم السلطة السياسية إبيداع طلب 
 إبيداع هذ  األموال حتت تصرف السلطة السياسية املعنية.للمحاسب العمومي الذي يقوم 

  piement sans ordonnancement: النفقات املدفوعة بدون أمر ابلدفع 3-2
توجد بعض أنواع النفقات تدفع دون تدخل اآلمر ابلصرف حيث ينفذ هذا النوع م  النفقات دون احلاجة إىل 
أمر مسبق ابلدفع، فيقوم احملاسب العمومي مباشرة بدفع النفقات استنادا إىل النصوص التشريعية والتنظيمية واليت حتدد 

 تنفيذها، اتريخ دفعها، مبالغها.نوع النفقات، شروط 
 les، نفقات الدي  العمومي مثل القروض  les pensionونذكر على سبيل املثال: املعاشات املدنية والعسكرية 

emprunts  حيث أنه مبجرد وصول وقت االستحقاق يقوم احملاسب العمومي بتسديد الدي  الواقع على عاتق الدولة
 دون احلاجة إىل صدور أمر مسبق ابلدفع م  طرف اآلمر ابلصرف.

 اثنيا: اآلمرون ابلصرف
املتعلق ابحملاسبة  90/21م  القانون  32إىل  23املواد م   نصت عليهجند تعريفهم، أصنافهم، مسؤولياهتم 

 الذي حيدد صالحياهتم. 1997جويلية  21املؤرخ يف  97/268العمومية واملرسوم التنفيذي 
 
 
 تعريف اآلمرين ابلصرف: -1

-17-16" يعد آمر ابلصرف يف مفهوم هذا القانون كل شخص مؤهل لتنفيذ العمليات املشار إليها يف املواد 
 وتشمل العمليات املشار إليها يف املواد املذكورة االلتزام، التصفية، إصدار األوامر ابلدفع. 1"91-21-22

اآلمر ابلصرف ب " يعترب آمرا ابلصرف حسب مفهوم هذا  97/268وتعرف املادة الثانية م  املرسوم التنفيذي 
فوض له السلطة وفقا للمواد لية والبشرية واملادية الذي ت  املرسوم املوظف املعني قانوان يف منصب مسؤول تسيري الوسائل املا

املتعلق ابحملاسبة العمومية، ويكون معتمدا قانوان طبقا  1990أوت  15املؤرخ يف  90/21م  القانون  29و 28و 26
 للتنظيم اجلاري العمل به".

هيئة عمومية وله األهلية يف وعليه ميك  تعريف اآلمر ابلصرف على أنه كل شخص اتبع للجماعات احمللية أو 
االلتزام ابلدي  وتصفيته واألمر بدفعه، أو هو كل شخص مؤهل قانونيا لتنفيذ عمليات تتعلق أبموال اجلماعات احمللية أو 

 املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.
املشار إليها واآلمر ابلصرف هو شخص معني أو منتخب لتويل وظيفة أو منصب يدخل ضم  ممارسة العمليات 

 ) االلتزام، التصفية، األمر ابلدفع( وتزول صفة اآلمر ابلصرف مبجرد زوال هذ  الوضعية. سابقا
 تصنيف اآلمرين ابلصرف:  -2

 منيز بني صنفني م  اآلمري  ابلصرف:

                                                             
 املتعلق ابحملاسبة العمومية. 21-90م  القانون  23املادة 1
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 : les ordonnateurs primairesاآلمرون ابلصرف الرئيسيون  2-1
وهم األشخاص املتواجدون يف أعلى اهلرم اإلداري حيث توضع لديهم االعتمادات مباشرة لصرفها دون تدخل أي 

املتعلق ابحملاسبة العمومية  90/21م  القانون  26وسيط آخر، وجند ترتيب اآلمري  ابلصرف الرئيسيني يف املادة 
  وهم كما يلي: 

 :يزانية العامة للدولة، واألصل أن الوزير هو املؤهل الوحيد يف إطار هلم صفة اآلمر ابلصرف الرئيسي للم الوزراء
 رخصة امليزانية إبقرار  لإليرادات وتسديد النفقات.

 :القانون م 88وهم آمرون ابلصرف رئيسيون عندما يتصرفون ابسم الوالية وحلساهبا حيث تنص املادة  الوالة  
 اآلمر ابلصرف الرئيسي ابلنسبة مليزانية الوالية. املتعلق بقانون الوالية على أن الوايل هو 90/07

 عندما ينفذون عمليات خاصة ابملؤسسة املسؤولني املعينني على املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري :
 املعينني على رأسها.

 :الوحيدة اليت   مع العلم أن امليزانية امللحقة املسؤولني املعينني على مصاحل الدولة املستفيدة من ميزانية ملحقة
كانت موجودة على مستوى قانون املالية هي امليزانية امللحقة اخلاصة ابتصاالت اجلزائر اليت حتولت طبيعتها 

 القانونية إىل مؤسسة عمومية اقتصادية تتمتع مبيزانية مستقلة.
  عينني واملنتخبني.يرادات اخلاصة مبيزانية الدولة املاإلنفقات و الاملسؤولون على الوظائف املتعلقة بتنفيذ 

م  املرسوم  07إىل املادة  ئيسي على استعمال أوامر الدفع، وذل  استنادا  ويقوم عمل اآلمر ابلصرف الر 
الذي حيدد إجراءات احملاسبة اليت ميسكها اآلمرون ابلصرف واليت تنص على: " اآلمرون ابلصرف االبتدائيون  91/313

أو الرئيسيون هم الذي  يصدرون أوامر ابلدفع لفائدة الدائنني وأوامر اإليردات ضد املدينني وأوامر تفويض االعتمادات 
 ابلصرف الثانويني".لفائدة اآلمري  

 : les ordonnateurs secondairesاآلمرون ابلصرف الثانويون  2-2
 العملياتنتيجة التساع وتشعب العمل اإلداري أصبح م  الصعب على اآلمري  ابلصرف الرئيسيني القيام بكل 

 اإلداري. املالية للميزانية العامة للدولة ومجاعاهتا احمللية أو املؤسسات العمومية ذات الطابع
وعليه ولتسهيل العمل اإلداري على املسؤولني فإن القانون مسح بظهور فئة اثنية م  اآلمري  ابلصرف أال وهي فئة 

الثانويون والذي  هم رؤساء املصاحل الغري ممركزة املتواجدة على املستوى احمللي ) مدراء املديرايت الغري  لصرفاآلمري  اب
وزير ممركزة( الذي  يقومون بتسيري االعتمادات املفوضة م  طرف اآلمرون ابلصرف الرئيسيون، ومثال على ذل  تفويض 

الطاقة واملناجم على املستوى احمللي الذي   راءحتت تصرفه ملد الكلية املوضوعةالطاقة واملناجم جلزء م  االعتمادات 
يعتربون آمري  ابلصرف اثنويني ابلنسبة مليزانية وزارة الطاقة واملناجم، وإضافة إىل كون الوايل آمر ابلصرف رئيسي مليزانية 

 الوالية يعترب يف نفس الوقت آمر ابلصرف اثنوي ابلنسبة مليزانية الدولة.
املتعلق ابحملاسبة العمومية إضافة إىل  90/21م  القانون  27اآلمري  ابلصرف الثانويني يف املادة وقد مت ذكر 

 اليت تنص على : " يكون اآلمرون ابلصرف إما ابتدائيني أو اثنويني" 91/313م  املرسوم التنفيذي  06املادة 
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ار وزاري وبعد التعيني مباشرة يصبح اآلمر وجتدر اإلشارة إىل أن تعيني اآلمري  ابلصرف الثانويني يكون بقر هذا 
 ابلصرف الثانوي هو املسؤول الوحيد ع  االعتمادات املفوضة إليه.
حيث تنص املادة  les mandats de paimentويقوم اآلمرون ابلصرف الثانويون إبصدار حواالت الدفع 

جراءات وكيفيات وحمتوى حماسبة اآلمري  إلاحملدد  1991سبتمرب  07املؤرخ يف  91/313الثامنة م  املرسوم التنفيذي 
ابلصرف واحملاسبني العموميني على: " اآلمرون ابلصرف الثانويون هم الذي  يصدرون حواالت الدفع لفائدة الدائنني يف 

 امر اإليرادات اجتا  الدائنني"حدود االعتمادات املفوضة وأو 
واليت تنص املتعلق ابحملاسبة العمومية  90/21م  القانون  28وميك  استخالف اآلمر ابلصرف حسب املادة 

على " يف حالة غياب أو مانع ميك  استخالف اآلمري  ابلصرف بعقد تعيني يعد قانوان ويبلغ للمحاسب العمومي 
 املكلف بذل ".

ابلصرف املستخلف يظهر يف حاالت الضرورة لتعويض اآلمر ابلصرف املختص يف حالة  وابلتايل فإن اآلمر
 حدوث مانع مينعه م  ممارسة وظائفه أو يف حالة غيابه.

أن يفوض التوقيع للموظفني املرمسني العاملني  90/21م  القانون  29آلمر ابلصرف حسب نص املادة ا إبمكان
 صالحيات املخولة هلم.حتت سلطته املباشرة وذل  يف حدود ال

هو تفويض التوقيع ) اإلمضاء ( وابلتايل فهو خيتلف متاما ع  تفويض  29وعليه فالتفويض املذكور يف املادة 
املسؤولية يف حالة تفويض التوقيع تكون على عاتق اآلمري  ابلصرف الرئيسيني أو الثانويني الذي  قاموا السلطة حيث أن 

ذ  احلالة التدخل يف صرف االعتمادات املفوضة على عكس تفويض السلطة حيث تقع ابلتفويض وعليه ميكنهم يف ه
 املسؤولية على اآلمر ابلصرف الثانوي الذي يكون وحد  مسؤوال ع  صرف النفقات املفوضة إليه.

 صالحيات اآلمرين ابلصرف ومهامهم: -3
املرحلة اإلدارية م  عملية تنفيذ اإليرادات والنفقات، وعليه ميك  تقسيم  يدخل ضم  صالحيات اآلمري  ابلصرف

 صالحيات اآلمر ابلصرف يف جمالني:
 ابلنسبة لإليرادات: 3-1
 إن اآلمر ابلصرف أيمر بتنفيذ اإليراد حيث: 

   العمومي؛ثبت حقوق كل األجهزة املتعلقة ابإلدارة، وهو اإلجراء الذي يتم مبوجبه تكريس حق الدائ  ي 
  ويصدر أوامر التحصيل لضمان يصفي اإليراد بتحديد املبلغ الصحيح للديون الواقعة على املدي  لفائدة اإلدارة

 استيفاء اإليرادات.
 ابلنسبة للنفقات:  3-2

 يدخل ضم  صالحيات اآلمر ابلصرف فيما خيص النفقات:
 االلتزام ابلنفقة وتصفيتها؛ 
 املتعلقة بتسوية النفقة. الثبوتيةاحملاسب العمومي مرفقة ابلواثئق  إصدار أوامر الدفع وإرساهلا إىل 
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وجند أن اآلمر ابلصرف يف جمال تنفيذ النفقات يتمتع بسلطة تقديرية يف استعمال االعتمادات املوضوعة حتت تصرفه 
يف ذل  مببدأ  قيدا  لنفقة م  م  خالل إمكانية حتديد املالئمة يف إطار ترخيصات امليزانية واختيار الوقت املناسب لتسوية ا

السنوية الذي يفرض ضرورة تنفيذ مجيع عمليات امليزانية العامة للدولة خالل السنة املدنية اليت تبدأ م  اتريخ أول جانفي 
 ديسمرب. 21إىل غاية 

 les dècrets deكما ميك  لآلمر ابلصرف حتديد مبلغ النفقة دون جتاوز السقف احملدد يف مراسيم االعتمادات 

rèparation :وفيما خيص مهام اآلمر ابلصرف نذكر ما يلي 
  مس  احملاسبة اإلدارية م  قبل مصلحة املالية واحملاسبة التابعة له واليت تعمل على تنفيذ العمليات وتسجيلها يف

 واثئق قانونية ويعد يف األخري احلساب اإلداري؛
  اليت هي حبوزته حتت رقابة مديرية األمالك وتبعا على املمتلكات مس  سجل اجلرد الذي يتضم  احملافظة

 لقانون األمالك العمومية.
 نظام املسؤولية املتعلق ابآلمرين ابلصرف: -4

أوت  15املؤرخ يف  90/21م  خالل العودة إىل القانون  يكون حتديد نظام املسؤولية اخلاصة ابآلمري  ابلصرف
والذي حيدد   1997 جويلية 21املؤرخ يف  97/268املتعلق ابحملاسبة العمومية م  جهة، واملرسوم رقم  1990

 ابلصرف ومسؤولياهتم.اإلجراءات املتعلقة اباللتزام ابلنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صالحيات اآلمري  
املتعلق ابحملاسبة العمومية على: " اآلمرون ابلصرف مسؤولون ع   90/21م  القانون  31ادة امل نصتحيث 

اإلثبااتت الكتابية اليت يسلموهنا، كما أهنم مسؤولون ع  األفعال الالشرعية واألخطاء اليت يرتكبوهنا واليت ال ميك  أن 
 تكتشفها املراقبة احلسابية للواثئق"

اآلمرون ابلصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال "م  نفس القانون فتنص على أن  32أما املادة 
 املكتسبة أو املخصصة هلم".املمتلكات املنقولة والعقارية 

على أنه يف حالة عدم احرتام اآلمر  منه، ( الفقرة الثانية06فتنص املادة السادسة ) 97/268أما املرسوم 
 للتشريع والتنظيم الساريني املفعول.للتنظيم اخلاص اباللتزام ابلنفقات يكون مسؤوال شخصيا وماليا طبقا  ابلصرف

وعليه فإن مسؤولية اآلمري  ابلصرف تكون قائمة على أساس الطبيعة اليت تتميز هبا العمليات اليت ينفذوهنا، 
قوم على أساس األخطاء اليت يرتكبوهنا يف التسيري ونتيجة للطابع اإلداري لعمل اآلمري  ابلصرف فإن مسؤوليتهم ت

 واملتمثلة يف:
  االلتزام بنفقة منفذة بتجاوز االعتمادات املرخص هبا أو التعدي على قاعدة م  القواعد املطبقة يف ميدان الرقابة

 املسبقة للنفقات؛
  التقييدimputation الغري شرعي للنفقات؛ 
  االستعمال التعسفي للحق املتعلق إبلزام احملاسبني العموميني ابلدفع يف إطار عملية التسخريla rèquisition 

 ؛
 تنفيذ عملية خاصة بنفقات خارجة ع  موضوع أو مهمة اجلماعات أو اهليئات العمومية املعنية؛ 
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 بسبب عالقة شخصية معهم؛العمليات اليت تتسبب يف منح امتيازات مالية أو عينية للموظفني أو للغري  
 عمليات التسيري املنفذة ابلتعدي على قاعدة م  قواعد الصفقات العمومية وتنفيذها؛ 
 .اإلمهال الكبري الذي يؤدي إىل خسارة فرصة ربح ابلنسبة للهيئة العمومية 
 مسؤولية اآلمري  ابلصرف إىل: وتنقسم

هذا النوع م  املسؤولية يوجب عقوابت أتديبية على اآلمر ابلصرف م  املسؤولية التأديبية اخلاصة ابملعينني:  4-1
القانون العام للوظيف طرف الرئيس السلمي نتيجة إلحدى املخالفات املرتكبة وجند أن هذ  العقوابت مذكورة يف 

عمل وغريها م  العمومي واليت متس ابملسار املهين لآلمر ابلصرف م  عدم الرتقية، التنزيل يف الرتبة، الفصل ع  ال
 العقوابت.

وجند أن هذا النوع م  املسؤوليات ميس خاصة اآلمري  ابلصرف الثانويني ألهنم معينني م  طرف السلطة السلمية 
 اليت هلا احلق يف تنفيذ النظام التأدييب على املعينني التابعني هلم.

ويتعلق هذا النوع م  املسؤوليات ابآلمري  ابلصرف املنتخبني الذي   املسؤولية السياسية اخلاصة ابملنتخبني: 2-4
 ميارسون صالحيات تتعلق بتنفيذ اإليرادات والنفقات العمومية والوزراء.

  فبالنسبة للوزراء فإهنم مسؤولني سياسيا أمام الربملان الذي ميكنه استجواب أعضاء احلكومة م  خالل توجيه أسئلة
 ؛1يف أجل أقصا  ثالثني يوما كتابية أو شفوية وذل 

أما ابلنسبة لرؤساء اجملالس املنتخبة فتظهر املسؤولية م  خالل سحب الثقة م  طرف أعضاء اجملالس املنتخبة ع  
 طريق اقرتاع علين أبغلبية ثلثي األعضاء.

هذا النوع م  املسؤولية املتعلق ابحملاسبة العمومية،  90/21م  القانون  31استنادا للمادة املسؤولية املدنية:  3-4
خيص النوعني م  اآلمري  ابلصرف سواء املنتخبني أو املعينني، وميس اآلمري  ابلصرف يف ممتلكاهتم م  خالل تعويض 

 األضرار الناجتة اليت متس املصلحة العمومية.
األحيان االعتبارات يف غالب ونتيجة للطابع التقديري للقرارات املتخذة حول هذا النوع م  املسؤولية اليت أتخذ 

الشخصية والسياسية فم  الصعب تطبيقها ألن املخالفات اليت يتسببون فيها ال متس هبم شخصيا وإمنا متس ابلصاحل 
 العام.

وختص اآلمري  ابلصرف املنتخبني واملعينني على حد سواء، ويقوم هذا النوع م  املسؤولية يف  املسؤولية اجلنائية: 4-4
 نح وجناايت ذات طبيعة مالية مذكورة يف القانون اجلنائي اجلزائري.ابلصرف جل  حالة ارتكاب اآلمر 
املتعلق ابحملاسبة العمومية على: " اآلمرون ابلصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا  90/21م  القانون  32وتنص املادة 

 على صيانة واستعمال املمتلكات املكتسبة م  األموال العمومية".
تقيم مسؤولية جنائية على اآلمر ابلصرف يف : االختالس، الرشوة، الغش، التزوير، االستعمال وتتمثل األعمال اليت 

 لآلمر ابلصرف.اخلاص لألموال العمومية للمنفعة اخلاصة 

                                                             
 .2016م  دستور  152املادة  1
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 les comptable publics اثلثا: احملاسبون العموميون
احملاسب العمومي هو كل موظف أو عون له صفة تؤهله لتنفيذ عمليات النفقات  تعريف احملاسبني العموميني: -1

وتسيري األموال واملمتلكات سواء ع  طريق استعمال املبالغ والقيم املتاحة لديه أو ع  طريق الوسطاء ) وكالء 
 العمليات حلسابه.( الذي  ينفذون بعض  les règisseursالدفع 

عون مكلف ابلتنفيذ املادي الفعلي للميزانية سواء م  حيث دفع النفقات أو حتصيل كما يعترب حماسبا عموميا كل 
 اإليرادات والقيام بعمليات اخلزينة العمومية، فهو منفذ ومراقب يف نفس الوقت.

املتعلق ابحملاسبة العمومية: يعد حماسبا عموميا كل شخص يعني قانوان  90/21م  القانون  33وحسب املادة 
 عمليات التالية:للقيام ابل

 حتصيل اإليرادات ودفع النفقات؛ -
 ضمان حراسة األموال والسندات والقيم واألشياء أو املواد املكلف هبا وحفظها؛ -
 حركة حساابت املوجودات. -

ويتم تعيني احملاسبني العموميني واعتمادهم م  طرف وزير املالية وابلتايل فإهنم خيضعون لسلطته؛ وتنهى مهام 
العمومي بسحب االعتماد م  طرف وزير املالية بناء على اقرتاح السلطة السلمية أو يف حالة ارتكاب خطأ احملاسب 

 جسيم منصوص عليه يف القانون والتنظيم.
يف التكفل ابلنظر يف جانب املشروعية للنفقة واإليراد م  خالل التدقيق ومراقبة وتتمثل مهام احملاسب العمومي 

الواثئق اإلثباتية واألوامر ابلدفع أو التحصيل املوجهة إليه م  طرف اآلمر ابلصرف، ويلزم كل  املعلومات املوجودة يف
 حماسب عمومي إبعداد تقارير دورية حول وضعية اخلزينة اليت يشرف عليها إلطالع الوزير على وضعية األموال العمومية.

الذي حيدد اإلجراءات احملاسبية اليت ميسكها  91/313م  املرسوم  09تنص املادة  أنواع احملاسبني العموميني: -2
على : يكون احملاسبون العموميون إما رئيسيني أو  1991سبتمرب  07اآلمرون ابلصرف واحملاسبون العموميون واملؤرخ يف 

 اثنويني ويتصرفون بصفة خمصص أو مفوض.
ابلتسيري املايل لعمليات اسب العمومي الرئيسي هو احملاسب املكلف احمل احملاسبون العموميون الرئيسيون: 2-1

م  خالل التنفيذ النهائي لكل العمليات احلاصلة يف صندوقه، وهو الذي  التخصيصاإليرادات والنفقات على سبيل 
 يات احملاسبية التابعة له.ركز يف النهاية كل العملفذت م  طرفه وهو الذي مي  يسجل يف النهاية كل العمليات اليت أمر هبا ون  

 ويتمثل احملاسبون العموميون الرئيسيون يف:
 : agent comptable centrale de trèsorالعون احملاسب املركزي للخزينة  -أ

يتميز العون احملاسب املركزي للخزينة بعدم قيامه بعمليات ذات طبيعة نقدية، حيث أنه ال ميل  صندوق على 
 غرار احملاسبني الرئيسيون اآلخرون ويتوىل املهام التالية: 

 والية، أمني 48تركيز كل احلساابت اليت يتكفل هبا احملاسبون الرئيسيون اآلخرون ) أمناء اخلزينة على مستوى  -
 اخلزينة املركزي، أمني اخلزينة الرئيسي(؛
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 . le compte courant du trèsorمتابعة حساب اخلزينة املفتوح لدى بن  اجلزائر  -
 أمني اخلزينة املركزي: -ب

الوزارات سواء وهو احملاسب املسؤول على تنفيذ العمليات املالية على املستوى املركزي خاصة فيما يتعلق مبيزانية 
التسيري أو التجهيز، ويتكفل بتسيري العمليات اخلاصة ابملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ) الوطنية ( ويقوم ميزانية 

مبنح تفويض إىل أمني اخلزينة على املستوى الوالئي لتنفيذ العمليات املتعلقة ابهليئات العمومية ذات الطابع اإلداري 
  اإلقليمية.

 أمني اخلزينة الرئيسي:  -ت
وال يهتم بتنفيذ العمليات امليزانية، وتتمثل مهامه يف التكفل  les opèrations du trèsorيتكفل بعمليات اخلزينة 

 ابملعاشات اخلاصة ابجملاهدي  والعمليات اخلاصة ابحلساابت اخلاصة للخزينة.
 أمني اخلزينة الوالئي: -ث

تتمثل مهمته األساسية يف تنفيذ عمليات النفقات واإليرادات املتعلقة ابلوالية، ينفذ العمليات املتعلقة ابمليزانية 
للنفقات املتعلقة  imputation provisoireالعامة للدولة على املستوى اإلقليمي م  خالل التسجيل املؤقت 

العمليات املتعلقة ابلنفقات العمومية اليت ينفذها احملاسبون  كيزبرت ابلدوائر الوزارية على املستوى احمللي، كما يقوم 
العموميون الثانويون على مستوى الوالية، إضافة إىل ذل  يقوم أمني اخلزينة الوالئي ابلعمليات املتعلقة ابإلعاانت 

 واملعاشات املفوضة له م  طرف احملاسب املعين.
ويتميز احملاسب  91/313م  املرسوم التنفيذي  32ذكرهم يف املادة وقد مت  احملاسبون العموميون الثانويون: 2-2

الثانوي ع  الرئيسي يف كون هذا األخري يتمتع بصالحيات واسعة يف مجيع اجملاالت، أما احملاسب العمومي الثانوي 
 فيختص مبجال حمدد ويتمثل احملاسبون الثانويون يف:

الضرائب املختلفة سواء املباشرة منها كالضريبة على أرابح يف مجع  ةاألساسيوتتمثل مهمته  قابض الضرائب: -أ
الشركات والضريبة على الدخل اإلمجايل، أو غري املباشرة مثل الرسم على القيمة املضافة؛ وقد كان م  قبل يقوم بتنفيذ 

 مت حتويل هذ  املهمة ألمني اخلزينة البلدي. وقدميزانية البلدايت 
 قابض أمالك الدولة  -ب
 قابض اجلمارك  -ت
 حمافظ الرهون -ث
 أمني اخلزينة البلدي -ج
 أمني خزينة املؤسسات الصحية. -ح
 .نظام املسؤولية املتعلق ابحملاسبني العموميني -3

 املسؤولية املالية والشخصية:  3-1
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فإن احملاسبني العموميني  46" مع مراعاة أحكام املادة م  قانون احملاسبة العمومية على  38تنص املادة 
مسؤولني شخصيا وماليا ع  العمليات املوكلة إليهم."، وابلتايل فإن احملاسب العمومي مسؤول شخصيا وماليا ع  املبالغ 

 والقيم املوجودة يف خزينته.
م  قانون احملاسبة العمومية فإن تطبيق مسؤولية احملاسب العمومي الشخصية واملالية يكون  41وحسب املادة 
 ذ اتريخ تنصيبه إىل غاية اتريخ انتهاء مهامه.على مجيع الذي يدير  من

وال ميك  إقحام هذ  املسؤولية بسبب تسيري احملاسبني السابقني الذي  تولوا نفس القسم قبله إال يف العمليات 
 اليت يتكفل هبا بعد التحقيق دون التحفظ أو االعرتاض عند تسلمه للمصلحة.

 :1التاليةوتقوم مسؤولية احملاسب العمومي يف احلاالت 
 إثبات وجود نقص يف املبالغ والقيم يف خزينة احملاسب العمومي؛ -
 عدم حتصيل إيرادات واجبة توفرت فيها مجيع شروط التحصيل؛ -
 دفع نفقة بطريقة غري قانونية. -

الغري حمصلة وعليه فإن احملاسب العمومي مسؤول ع  تغطية النقص يف خزينته م  أمواله اخلاصة ابلنسبة لإليرادات 
 بسببه أو النفقات الغري شرعية املدفوعة م  طرفه واليت تؤدي إىل وجود نقص يف الصندوق.

يكون احملاسب العمومي مسؤول ع  األخطاء املرتكبة بشأن وعاء احلقوق وعملية التصفية املتعلقة ابلعمليات  وال
 آلمر ابلصرف.لاملالية حيث تعود املسؤولية يف ذل  
  مس  احملاسبة واحلفاظ على سندات اإلثبات والواثئق احملاسبية وذل  ما نصت واحملاسب العمومي مسؤول ع

 املتعلق مبجلس احملاسبة. 95/20م  األمر  60عليه املادة 
قحم إال م  طرف وزير املالية أو جملس احملاسبة وهذا ما نصت عليه إن مسؤولية احملاسب العمومي ال ميك  أن ت  

 ابحملاسبة العمومية.املتعلق  90/21 القانونم   46املادة 
املتعلق مبجلس احملاسبة على أن اجمللس يقرر مدى مسؤولية احملاسب  95/20م  األمر  82كما تنص املادة 

 العمومية. األموالالعمومي الشخصية واملالية يف حاالت السرقة وضياع 
 إعفاء احملاسب العمومي من املسؤولية:  3-2

للمحاسب العمومي إمكانية إعفاء  م  املسؤولية امللقاة على عاتقه إما ع  طريق إبراء جزئي أو إبراء رجائي 
إىل جملس احملاسبة، هذا األخري يقرر يف  يقدمهفبالنسبة لإلبراء اجلزئي ميك  أن حيصل عليه احملاسب العمومي بطلب 

جزئيا ابلنظر إىل الظروف احمليطة واملالبسات اليت جرت فيها العملية املتسببة يف  إمكانية منح احملاسب العمومي إبراءا  
 .2نقص يف األموال املتواجدة يف صندوق احملاسب العمومي

اجلزئي ميكنه أن يوجه طلبا إىل وزير املالية يتعلق  ابإلبراءويف حالة رفض جملس احملاسبة لطلب احملاسب العمومي 
م  القانون  188إىل املادة  وذل  استنادا  لق إبلغاء أو ختفيض املبالغ املالية امللقاة على عاتقه بطلب إبراء رجائي يتع

                                                             
 . 21-90م  القانون  42،43املواد  1
 املتعلق مبجلس احملاسبة. 20-95م  األمر  78املادة  2
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حيث تنص على "جيوز للمحاسبني  1985املتضم  قانون املالية لسنة  1984ديسمرب  24املؤرخ يف  84/21
يبة واألمالك الوطنية أن يستفيدوا م  العموميني املقيدي  على احلساب واملدينني لدى اخلزينة ألسباب خارجة ع  الضر 

 كلما مت إثبات حس  نيتهم"  أو جزئيا   إبراء رجائي م  دينهم كليا  
 علىويقرر وزير املالية يف منح اإلبراء الرجائي أو عدم منحه ع  طريق قرار يتخذ  بعد اسشارة جلنة املنازعات 

د  مع العلم أن حتمل املبلغ املتعلق ابإلعفاء اجلزئي أو  1000مستوى وزارة املالية وذل  إذا تعلق األمر مببلغ يتجاوز 
 اإلبراء الرجائي يكون على عاتق ميزانية اهليئة املعنية.

ولضمان املخاطر املتعلقة مبسؤولية احملاسب العمومي يف إطار املهام اليت ميارسها ميكنه اكتتاب أتمني شخصي 
عقد أتمني لدى هيئات فعله الشخصي أو لفعل الغري وذل  إما بكتابة ميكنه م  تغطية مسؤوليته املالية سواء نتيجة ل

التأمني أو ابالنضمام إىل مجعية تعاضدية احملاسبني العموميني، هذا االكتتاب يعترب محاية للمحاسب العمومي م  طرف 
  ألمهية وصعوبة وظيفته. املشرع نظرا  

 مة للدولةااملطلب الثاين: إجراءات تنفيذ نفقات امليزانية الع
 07املؤرخ يف  84/17ها يف الفصل الثالث م  القانون العمومية مت ذكر   إن عملية التنفيذ اخلاصة ابلنفقات  
 نفس م  75إىل  71املتعلق ابلقانون العضوي لقوانني املالية بعنوان "التنفيذ" وذل  وفقا للمواد م   1984جويلية 
 القانون.

املتعلق ابحملاسبة العمومية قد تطرق إىل عملية التنفيذ  1990أوت  15يف  املؤرخ 90/21كما جند أن القانون 
 (.22إىل  14بنوع م  التفصيل وذل  يف الفصل الثالث بعنوان "عمليات التنفيذ" )املواد م  

 ويقسم تنفيذ النفقات إىل مرحلتني متتابعتني: املرحلة اإلدارية املنفذة م  طرف اآلمر ابلصرف واليت تقسم إىل  
ثالث عمليات أال وهي: االلتزام ابلنفقة، التصفية، وأخريا األمر ابلدفع، مث أتيت املرحلة احملاسبية املتمثلة يف دفع النفقة اليت 

 يتم تنفيذها م  طرف احملاسب العمومي وهذا تطبيقا ملبدأ الفصل.
 :أسسإن تقسيم عملية التنفيذ إىل قسمني يقوم على عدة 

  العمليات املتعلقة ابلنفقات والذي يسمح بتقسيم يضم  تقسيم عملية التنفيذ وضوح ودقة  مايل: أساسعلى
 املراحل املختلفة للعملية؛

  يسمح بتحديد الزم  الذي انطالقا منه تكون الدولة قد قامت ابلتزام قانوين ابلنفقة؛ قانوين: أساسعلى 
  أثناء عمليات تنفيذ النفقات إبسناد خمتلف يسمح بتأسيس نوع م  الفصل بني السلطات  داري:إ أساسعلى

 املراحل إىل سلطات خمتلفة.
 أوال: املرحلة اإلدارية يف تنفيذ النفقات العمومية

املتعلق ابحملاسبة العمومية "إمتام العمل القانوين  90/21م  القانون  15نصت عليه الفقرة الثانية م  املادة  وهو ما
ابلصرف، وحتتوي هذ   اآلمرنفذ م  طرف سلطة إدارية تسمى العمومية" ، وهذ  ت  املنشئ للدي  على عاتق اخلزينة 

 املرحلة على ثالثة أنواع م  العمليات أال وهي:
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 اإللتزام ابلنفقة: -1
يعد االلتزام ابلنفقة اإلجراء الذي يتم مبوجبه إبراء الدي  العمومي، وميك  أن ننظر لاللتزام م  جهتني خمتلفتني: فم  

اإلدارة يعترب االلتزام ابلنفقة العمل الذي يؤدي إىل الرفع م  قيمة النفقات العمومية، أما م  وجهة نظر الدائ  فإن جهة 
 االلتزام ابلنفقة يظهر أبنه وعد حبصوله على مستحقاته وابلتايل يعترب كضمان حلقه.

 وميك  تقسيم االلتزام إىل قسمني:
هو النشاط القانوين الذي مبوجبه مت خلق االلتزام الذي تقوم به اإلدارة وميك  لاللتزام القانوين  االلتزام القانوين: 1-1

 أن ينشأ نتيجة لعمل إرادي أو غري إرادي للدولة.
 

 انت  خصوصا ع : االلتزام اإلرادي: -أ
 :صفقة عمومية لألشغال والتموي ، شراء عقارات ومنقوالت، االقرتاض، التأمينات.يتضم   عقد......... 
 :األجور والتعويضات...........يتضم   تنظيم أو نظام قانوين 
 :الفوائد واألضرار اليت تتسبب فيها اإلدارة.يتضم   قرار قضائي 
 :مثل تعيني مستخدم أو منح إعانة.......... قرار انفرادي 

تعيني مستخدم يهدف يف األساس وعليه فااللتزام يكون انجتا ع  عمل آخر إذ ال ميك  أن ينشأ م  حد ذاته فمثال 
 إىل ضمان سري املصاحل العمومية وليس اهلدف منه هو دفع أجر املستخدم أي االلتزام بنفقة املستخدم املعني.

انت  ع  عمل خار  ع  إرادة اإلدارة مثال ذل : األضرار الناجتة ع  حادث وقع  رادي:إااللتزام الغري  -ب
 بسبب سيارة إدارية جتعل بذل  الدولة مسؤولة ع  احلادث دون أن تريد ذل .

 االلتزام احملاسيب:  2-1
هو التجسيد  وهو ختصيص االعتمادات املالية م  أجل إجناز نفقة معينة انجتة ع  التزام قانوين أو بعبارة أخرى

 املادي لاللتزام القانوين.
وااللتزام احملاسيب عبارة ع  إعداد بطاقة االلتزام م  طرف اآلمر ابلصرف وذل  يف نسختني نسخة ترسل للمراقب 

 املايل للتأشرية والنسخة الثانية تبقى على مستوى مصاحل اهليئة املنشئة لاللتزام.
الوثيقة القاعدية املتمثلة يف بطاقة االلتزام اليت يقوم بتحريرها اآلمر ابلصرف  لىوتقوم عملية االلتزام ابلنفقات ع

 املؤهل قانوان للقيام بذل  ابلنسبة لكل عملية واملرفقة ابلواثئق اليت تثبت النفقة.
 :رفقة بسندات الطلب، الفاتورة الشكلية يف هذا اجملال تكون بطاقة االلتزام م   ابلنسبة لنفقات التسيري

 تبني تفاصيل املقتنيات، األشغال أو اخلدمات املعنية وكذا األسعار الوحدوية واملبالغ اإلمجالية املوافقة؛ وفيما اليت
وواثئق الدفع اخلاصة ابألعوان املؤقتني وكذا خيص نفقات املستخدمني جيب أن ترفق بطاقة االلتزام ابحلاالت األصلية 

 ت.........الواثئق املتعلقة مبصاريف التنقل واملهما
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 :إن بطاقات االلتزام اخلاصة بعمليات التجهيز ترفق بواثئق تتعلق بوضعية  ابلنسبة لنفقات التجهيز
 األشغال وخمتلف الفواتري املتعلقة ابقتناء مستلزمات العمليات ابالستعانة ابملعلومات املذكورة يف مواضيع الصفقات.

 وزير املالية وتتضم  بطاقة االلتزام املعلومات التالية: ويتم حتديد شكل بطاقة االلتزام ع  طريق قرار م 
 دمغة اجلهة املنفذة لاللتزام: الوزارة، املديرية، املصلحة؛ -
 الرقم التسلسلي لبطاقة االلتزام، السنة؛ -
 اآلمر ابلصرف وصفته؛ -
 طبيعة النفقة؛ -
 الباب، املادة، الفقرة؛ -
 مبلغ عملية االلتزام؛ -
 اجلديد؛الرصيد القدمي والرصيد  -
 خانة خاصة مبالحظات املصلحة؛ -
 خانة خاصة بوضع أتشرية املراقب املايل. -

 ويتم غلق عملية االلتزام ابلنفقات حسب التواريخ التالية:
 ابلنسبة لنفقات التسيري يتم غلق عمليات االلتزام يف اليوم العاشر م  شهر ديسمرب للسنة املعنية؛ -
 ديسمرب ابلنسبة للعمليات التالية: 20يتم متديد األجل املذكور أعال  إىل  -

 نفقات التجهيز واالستثمار؛ 
 النفقات املنفذة م  طرف وكالء الدفع؛ 
 النشاطات املتعلقة ابحلياة املهنية للمستخدمني؛ 
 .أجور املستخدمني املؤقتني 

 عملية التصفية: -2
التصفية ابلتحقيق على أساس املتعلق ابحملاسبة العمومية " تسمح  90/21م  القانون  20نصت عليها املادة 

 الواثئق احملاسبية وحتديد املبلغ الصحيح للنفقات العمومية"
وابلتايل فإن التصفية هي العملية اليت يتم م  خالهلا إثبات وأتكيد وقوع الدي  على عاتق الدولة بتحديد املبلغ 

اثئق اإلثباتية املتاحة لدى اآلمر ابلصرف الذي الدقيق نقدا أي حتويل االعتمادات إىل طبيعة سائلة وذل  اعتمادا على الو 
 يقوم هو بنفسه بعملية التصفية أو يوكل العملية إىل عون موضوع حتت سلطته املباشرة.

ربر الفصل بني عملية االلتزام ابلنفقة وتصفيتها أبن العديد م  النفقات ال ميك  حتديد مبلغها الدقيق عند القيام وي  
تفي اآلمر ابلصرف يف املرحلة األوىل بتقدير املبلغ التقرييب ألن املبلغ الدقيق ال ميك  حتديد  إال بعملية االلتزام حيث يك

 . les erice faitبعد أداء اخلدمة 
 وتتضم  تصفية النفقات العمومية يف معظم األحيان عمليتني:
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  la constation de service faitإثبات أداء اخلدمة  2-1
تعين أن الدولة ال تقوم ابلدفع املسبق بل تقوم ابلدفع عندما يقوم الدائ  بتنفيذ اخلدمة  إن قاعدة أداء اخلدمة

اليت تكون على عاتقه، فمثال جند أنه ابلنسبة ملستخدمي الدولة يتم دفع مرتبه شهراي وال ميك  أن يتم تسديد املرتب عند 
 تقوم بتسديد املبلغ إال بعد متام عملية تسليم السلعة. بداية الشهر، كما أن التاجر الذي قامت الدولة ابلتعامل معه ال

وابلتايل فإن التأكد م  أداء اخلدمة يعين ابلنسبة للدولة ضمان أن اخلدمة متت وأن السلع مت احلصول عليها وفق 
 عملية االلتزام، ويتم إثبات أداء اخلدمة م  خالل واثئق اإلثبات املتاحة.

 أداء اخلدمة ابلنسبة لبعض النفقات واملتمثلة يف:إال أنه ميك  اخلرو  ع  قاعدة 
 اإلعاانت وبعض التعويضات؛ 
  التسبيقات املقدمة إىل املستخدمني عندما يتعلق األمر مبصاريف املهمة، وكذا التسبيقات اليت متنحها الدولة

 عملية للصفقات العمومية حيث يتم دفع جزء م  مبلغ الصفقة يف شكل تسبيق قبل االنطالق يفابلنسبة 
 األشغال؛

 .االشرتاكات املختلفة اليت تقوم هبا الدولة مثل اشرتاكات اإلشهار أو االشرتاك يف اجملالت 
 حتديد املبلغ الدقيق للدفع:  2-2

هذ  العملية تعين احلساب الدقيق ملبلغ الدي  الواقع على عاتق الدولة والتأكد م  صحة استحقاقه أي أنه  م يسقط 
 طريق التقادم الرابعي.بدفع سابق أو ع  

  l'ordonnancement de la dèpenseاألمر ابلصرف )األمر ابلدفع(  -3
إىل احملاسب العمومي الذي يقوم بعملية الدفع، ويتمثل  يوجههابلصرف والذي  اآلمر ءمر ابلصرف إبعطاآلا يقوم

وطبيعة اآلمر ابلصرف، فاآلمر  األمر ابلدفع يف وثيقة مكتوبة تسمى "األمر ابلدفع" أو "حوالة الدفع" حسب صفة
أما اآلمر ابلصرف الثانوي فيقوم  l'ordonnance de paiementابلصرف الرئيسي يقوم إبصدار األمر ابلدفع 

 . mandat de paiementبتحرير حوالة الدفع 
فإن العمليتان إال أنه يف الكثري م  احلاالت يتم إجراء عملية التصفية واألمر ابلدفع يف آن واحد، ولك  أحياان 

نفذان بصفة مستقلة؛ يتم إصدار األمر ابلدفع أو حوالة الدفع ابسم الدائ  املباشر للدولة وملصلحته وجيب أن حيرر وفق ت  
 التنظيم املعمول به ويتضم  املعلومات التالية:

 التطبيق الذي متت فيه العملية؛ -
 الباب، املادة، الفقرة؛ -
 واملربرة للنفقة؛الواثئق اإلثباتية املقدمة  -
 حتديد الدائ  املباشر للدولة؛ -
 موضوع النفقة، اتريخ أو وقت أداء اخلدمة؛ -
حتديد مبلغ احلوالة ابألرقام واحلروف وكذا الرقم التسلسلي للحواالت أو أوامر الدفع واتريخ حتريرها أو اإلمضاء  -

 عليها؛
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 أتشرية املراقب املايل. -
املتعلق ابحملاسبة  90/21م  القانون  21قات العمومية قد نصت عليها املادة وجند أن عملية الدفع املتعلقة ابلنف

العمومية:" يعد األمر ابلصرف أو حترير احلواالت اإلجراء الذي أيمر مبوجبه دفع النفقات العمومية" ويعترب هذا اإلجراء 
 يف حدود االعتمادات املتوفرة. آخر إجراء يف املرحلة اإلدارية املتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية والذي يكون

إال أنه توجد بعض األنواع م  النفقات يتم دفعها دون احلاجة إىل إصدار أمر مسبق ابلدفع كما سبق وأن أشران 
 إىل ذل  عند مبدأ الفصل بني اآلمري  ابلصرف واحملاسبني العموميني.

سخ الثالثة الباقية فيتم إرساهلا إىل الن   اأم ويكون األمر ابلدفع يف أربعة نسخ يتم االحتفاظ بنسخة يف األرشيف
 اخلزينة العمومية، وجند أن اآلمر ابلصرف له عدة قيود يف جمال األمر ابلدفع واملتمثلة يف:

 :إذ ال جيب أن يتجاوز املبلغ اإلمجايل لألوامر ابلدفع احملررة خالل السنة مبلغ االعتمادات املوضوعة  القيد املايل
 ابلصرف خالل السنة املالية.حتت تصرف اآلمر 

 :ديسمرب للسنة املالية، حيث أنه بعد هذا التاريخ ال  20ويعين أن عملية األمر ابلدفع تنتهي يوم  القيد الزمين
ميك  األمر بدفع النفقة حىت وإن مت االلتزام هبا ويؤجل تنفيذ هذ  العملية إىل السنة املوالية، ويف هذ  احلالة يقوم 

 تحرير وثيقة إدارية إلثبات عدم دفع النفقة.اآلمر ابلصرف ب
 : le paiementاثنيا: املرحلة احملاسبية للتنفيذ )الدفع( 

وهي املرحلة األخرية لتنفيذ النفقات العمومية وحتتوي املرحلة احملاسبية على عملية واحدة أال وهي عملية الدفع 
 واليت يقوم هبا احملاسب العمومي.

 احملاسبية:مميزات املرحلة  -1
وضع النقود يف يد الدائنني والذي م  خالله تكون الدولة قد ختلصت م  االلتزام  أهناعرف عملية الدفع على ت  

 ويتضم  الدفع عمليتني:، )الدي ( الواقع على عاتقها
وإمنا هو حيث أن احملاسب العمومي ال يعترب عوان بسيطا للتنفيذ وهو غري اتبع لآلمر ابلصرف  عملية قانونية: 1-1

مستقل عنه، ويتمثل العمل القانوين يف قيام احملاسب العمومي ابلرقابة على شرعية األمر ابلدفع وذل  قصد دفع مسؤوليته 
 حيث يقوم احملاسب العمومي قبل قيامه بعملية الدفع ابلتأكد م  عدة عناصر تتمثل يف:

 شرعية عملية تصفية النفقة؛ 
  العملية؛توفر االعتمادات الالزمة إلجراء 
 عدم سقوط حق الدائ  مبرور األجل وعدم وجود معارضة م  قبل الغري؛ 
 التأكد م  الطابع اإلبرائي للدفع؛ 
 .التأشريات املنصوص عليها يف القوانني والتنظيمات املعمول هبما 

يريد استيفاء حقه حملاسب العمومي قبل قيامه بدفع املبلغ نقدا يتأكد م  أن الدائ  الذي حيث أن ا عملية مادية: 2-1
 هو املذكور يف األمر ابلدفع وبعد ذل  يقوم احملاسب العمومي بدفع املبلغ وهو عمل مادي.
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 ميك  للمحاسب العمومي أن يسوي النفقة العمومية بعدة طرق تتمثل يف: طرق التسديد: -2
ب منه الوصل اخلاص ابلدفع حيث يتقدم الدائ  أو ممثله القانوين إىل احملاسب العمومي الذي يطلالدفع نقدا:  2-1

 ويقوم بتسليمه مبلغ الوصل نقدا.
تعترب سندات اخلزينة وسيلة تقرتب م  الدفع نقدا حيث أنه عند وصول األجل الدفع عن طريق سندات اخلزينة:  2-2

وتعترب هذ  يتقدم الدائ  إىل اخلزينة ليحصل على املبلغ نقدا، كما ميكنه حتويل السند إىل حسابه البنكي أو الربيدي 
 الطريقة األكثر استعماال يف جمال تسديد النفقات العمومية.

طبق املقاصة عندما تكون الدولة يف وضع دائ  ومدي  يف نفس الوقت يف عالقتها مع شخص واحد، ت  املقاصة:  3-2
 للدائ .وهنا يقوم احملاسب العمومي بطرح حق الدائ  العمومي م  مبلغ الدي  ويقوم بتسديد الفارق 

 التسجيل احملاسيب لعملية تنفيذ النفقات:  -3
إن التسجيل احملاسيب لعمليات النفقات يقوم هبا احملاسب العمومي م  خالل العودة للمخطط احملاسيب للدولة 

، فبالنسبة للنفقات العمومية فهي متواجدة يف الصنف التاسع م  املخطط  classesالذي حيتوي على تسعة أصناف 
 ابلنسبة حلساابت التخصيص اخلاص. 93×ابلنسبة للعمليات العادية و  91×للدولة واليت أتخذ الشكل احملاسيب 

ويتم تسجيل العمليات احملاسبية اخلاصة بنفقات ميزانية الدولة م  خالل القاعدة اليت تنص على أن حساب 
يقابله نقص يف احلساب املايل املستعمل يف ) ازدايد اإلنفاق ( و  dèbitالنفقة العمومية املنفذة يزداد م  جهة املدي  

، احلساب اجلاري الربيدي( وذل  وفقا ملبدأ القيد التسوية ) ص  بنكي، احلساب اجلاري املفتوح لدى بن  اجلزائر
املزدو  الذي ينص على أن التسجيل احملاسيب ألية عملية يكون دوما ابستعمال حسابني أحدمها دائ  واآلخر مدي ، وقد 

 املخطط احملاسيب للدولة يف العمليات كما يلي:فصل 
 :910عند قيام أمني اخلزينة الوالئي بتسديد نفقة م  نفقات التسيري يقوم ابستعمال احلساب  نفقات التسيري 

وذل  م  خالل جعله مدينا بقيمة مبلغ النفقة يقابله احلساب املايل الذي متت م  خالله عملية التسوية يف 
 احلساابت املالية ( الذي يكون دائنا بنفس القيمة.الصنف اخلامس ) 

د  ع  طريق احلساب اجلاري  200.000تسديد فاتورة خاصة ابهلاتف إلحدى مصاحل الدولة مببلغ  مثال:
 الربيدي، يقوم أمني خزينة الوالية بتسجيل العملية كما يلي: 

      
  
 

 ويتم تسجيل مجيع نفقات التسيري بنفس الطريقة.
 :الذي حيمل عنوان  911ابلنسبة لنفقات التجهيز العمومي للدولة يتم استعمال احلساب  نفقات التجهيز

 تمنفقات التجهيز للدولة الذي يكون مدي  يقابله استعمال أحد احلساابت املالية الذي يكون دائنا، وي
 التسجيل كما يلي: 

 

200.000 

C D 415 
200.000 

C D 910 

x 

C D xx5 
x 

C D 911 
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 93×خذ الشكل أما فيما خيص حساابت التخصيص اخلاص يتم استخدام احلساابت اليت أت . 
  وفيما خيص نفقات الدي  العمومي ) الفوائد ( تتحملها ميزانية الدولة للتسيري وابلتايل يتم استعمال احلساب

لدى بن  اجلزائر أما على مستوى  530اخلاص مبيزانية التسيري، يقابله استعمال احلساب البنكي اجلاري  910
الذي حيمل عنوان نفقات الفوائد  474.2061للنفقة يف احلساب يتم التنفيذ املؤقت أمني خزينة الوالية 

 املتعلقة ابلدي  العمومي.
 ابجلزائر إصالح النظام احملاسيب وامليزاين املبحث الثالث: 

لة م  اإلصالحات اليت مست خمتلف األصعدة يف جمال تسيري لقد عرفت اجلزائر منذ مطلع التسعينات مج  
عرف مبشروع "عصرنة ضمنها حماولة إصالح النظام امليزاين واحملاسيب للدولة م  خالل ما ي   نشاطات الدولة وأمواهلا، م 

 األنظمة امليزانيتية".
فلقد جاء هذا املشروع م  أجل مواكبة املتطلبات اجلديدة اليت فرضتها اهليئات واملنظمات الدولية وعلى رأسها 

العام أو اخلاص وذل  وفقا للمعايري ملالية واحملاسبية سواء للقطاع صندوق النقد الدويل يف جمال عرض وحتليل الوضعيات ا
 الدولية املعتمدة.

إىل جانب هذ  احلتمية، فإن املالحظ على أرض الواقع هو عجز اإلطار احملاسيب احلايل على إعطاء الوصف 
ك  م  تبين فكرة احملاسبة ال مت  الشامل الستعمال املال العام، فاملعلومات املقدمة م  طرف احملاسبة العامة للخزينة 

التحليلية ابلتحكم والتحليل الدقيق لكل املوارد والتكاليف الواقعة على عاتق الدولة، هذا م  جهة، وم  جهة أخرى فإن 
ارنة احلايل ال يساير مبادئ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، األمر الذي حيد م  فعاليته كأداة للمق احملاسيباإلطار 

 م  طرف خمتلف اهليئات الوطنية والدولية.
وعليه مت الشروع يف وضع خمطط حماسيب جديد منذ منتصف التسعينات لكنه عرف تعثرا بسبب العديد م  

 ستجدات اجلديدة يف جمال احملاسبة.املعوقات واملتطلبات اليت فرضتها امل
ت اخلزينة واإلصالحات املقرتحة بشأن اإلطار على ما سبق سنربز يف هذا املبحث نقائص مدونة حسااب بناءا  

 احملاسيب احلايل.
  NCTاملطلب األول: نقائص مدونة حساابت اخلزينة 

 يعود التفكري يف إجياد إطار حماسيب جديد للعمليات املالية اليت تقوم هبا الدولة إىل عدة أسباب أمهها: 
 1 -مدونة حساابت اخلزينة –أوال: حمدودية اإلطار احملاسيب احلايل 

                                                             
1 DGC,communication portant sur la rèforme de la comptabilitè de l'ètat, dècembre 2002,p02. 
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إىل مدونة حساابت  -م  حيث جوانبه التقنية –خيضع التقييد احملاسيب للعمليات املالية اخلاصة ابألموال العمومية 
، اليت خضعت لعدة تعديالت م  أجل تكييفها مع التغريات 1967اخلزينة الصادرة يف التعليمة العامة لوزارة املالية سنة 

 االقتصادية وكذا املتطلبات اجلديدة للنشاط املايل واحملاسيب للدولة.
 :نذكر منها للدولة عاجزا ع  أتدية الدور املنوط به، نظرا لعدة نقائص ابلرغم م  التعديالت بقي اإلطار احملاسيبو 

 قصور املدونة على إعطاء نظرة شاملة حول ذمة الدولة:  -1
حيث تقتصر عملية التقييد احملاسيب يف إطار احملاسبة احلالية للدولة على تسجيل عمليات الصندوق أي العمليات 

ت املدرجة ضم  تنفيذ قانون املالية، فمدونة حساابت اخلزينة ختدم فكرة حماسبة اخلاصة بتحصيل اإليرادات ودفع النفقا
هملة بذل  أهم عناصر ذمة الدولة م  أمالك عقارية ومنقولة، حقوق الدولة وديوهنا، اليت تتم متابعتها خار  م  الصندوق 

يرتتب عنه سوء التسيري هلذ   م  طرف خمتلف املصاحل املعنية، األمر الذي extra-comptableاإلطار احملاسيب 
العناصر م  ذمة الدولة نظرا لصعوبة التحكم يف املعطيات اخلاصة ابلقيمة احلقيقية هلا وكذا تطورها؛ وأحس  مثال على 
ذل  هو حقوق الدولة لدى املؤسسات العمومية اليت تتميز بغياب نظرة شاملة على مبالغها ومنحىن تطورها نظرا لعدم 

 عتبار ضم  اإلطار احملاسيب احلايل.أخذها بعني اال
 مجود ترقيم حساابت املدونة: -2

إن ترقيم حساابت املدونة نظام تنقصه املرونة فاالعتماد على الرتقيم اخلطي أثر سلبا على جتانس ووحدة املدونة، 
النشاطات املمارسة م  نظرا حملدوديته يف التكيف مع التعديالت املتكررة اليت تفرضها العمليات اجلديدة أو التغري يف 

، إىل جانب هذا فإن عناوي  احلساابت تتميز يف كثري م  األحيان بعدم دقتها وعدم تناسبها مع حمتوى طرف الدولة
 وطبيعة العمليات اليت تكون موضوع التقييد احملاسيب.

 صعوبة تركيز املعلومات احملاسبية بسبب سوء تنظيم اإلطار احملاسيب احلايل: -3
ال يتماشى مع التقنيات احملاسبية اجلديدة ملعاجلة املعلومات، اليت تتطلب وجود نظام لإلعالم اآليل  فهذا األخري

يسهر على تركيز خمتلف املعطيات احملاسبية املتواجدة عرب كل مراكز التسجيل احملاسيب، بل إن عملية الرتكيز يف أغلب 
حصر املعلومات واختاذ القرارات، وهو ما يقف حاجزا أمام  األحيان ال تتم يف اآلجال املناسبة، مما يسبب أتخرا يف

 جتسيد سياسة ترشيد النفقات العمومية وكذا التسيري العصري للمالية العمومية.
 تعقيد وصعوبة استغالل النتائج والواثئق احملاسبية: -4

وعدم سهولة استغالهلا، ولعل  مل الواثئق احملاسبية املعتمدة يف إطار تطبيق املدونة احلالية تتميز بتعقيدهاإن جم  
السبب الرئيسي يف ذل  هو االعتماد على احلساابت العامة اليت تلخص جممل العمليات املنفذة دون التطرق إىل 

صعب م  عملية التحليل تفاصيلها، أي دون إعطاء معلومات دقيقة على خمتلف تقسيمات هذ  العمليات األمر الذي ي  
  الواثئق بطابعها اجلزئي والتقليدي، حيث ال تستجيب إىل املتطلبات احملاسبية اجلديدة واملقارنة إىل جانب متيز هذ

 السيما يف جمال معرفة ذمة الدولة.
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 :1إىل جانب هذ  النقائص، فإن النظام احملاسيب احلايل يعرف
  املوجودة يف احملاسبة اخلاصة؛غياب احلساابت املماثلة حلساب االستغالل وامليزانية 
 ازدواجية السلطة السلمية املمارسة على قابض الضرائب؛ 
  عدم وضوح صالحيات العون احملاسب املركزي للخزينةACCT. 

 
 
 

 
 اثنيا: ضرورة االستجابة للمستجدات واملعايري الدولية

اليت  مع توجه اجلزائر حنو اقتصاد السوق، أصبح على الدولة التعامل كعون اقتصادي يلتزم بكل القواعد واآلليات
حتكم األعوان األخرى، لتخضع بذل  إىل قانون العرض والطلب، القانون التجاري......إخل؛ فالتكيف مع هذ  املتغريات 
اجلديدة، فرض على الدولة تغيري نظامها احملاسيب م  أجل توفري جهاز يضم  قياس املردودية والفعالية، وهو ما ال توفر  

 لى إعطاء نظرة متكاملة على وضعية ذمة الدولة وتطورها.مدونة احلساابت احلالية لقصورها ع
إىل جانب ذل ، فإن دخول اجلزائر يف اتفاقيات وعالقات مع عدة دول ومنظمات دولية مثل البن  العاملي 

جياد وصندوق النقد الدويل، وضعها أمام حتمية االستجابة إىل املعايري الدولية يف جمال احملاسبة العمومية اليت تعمل على إ
لغة موحدة تسمح إبجراء مقارانت بني خمتلف الدول، وهو ما ال يسمح به اإلطار احملاسيب احلايل نظرا لصعوبة إدما  

 حماسبة الدولة ضم  احملاسبة الوطنية اليت تعد أهم وسائل املقارنة الدولية.
مية يف توفري نظام إعالمي فعال فأمام كل هذ  الضرورايت م  جهة وكذا الدور احليوي الذي تلعبه احملاسبة العمو 

م  جهة اثنية برزت ضرورة إصالح حماسبة الدولة اليت أصبحت  ،الختاذ القرارات يف تسيري األموال العمومية يكون مصدرا  
، فاهلدف م  إصالح اإلطار احملاسيب للدولة ترشيد وعقلنة تسيري األموال العمومية، أحد أولوايت برانم  وزارة املالية

 صورة واضحة ومتكاملة لنشاط الدولة وذل  م  خالل: وإعطاء
 توفري املعلومات الدقيقة اليت ميك  االعتماد عليها للتحكم يف جمموع نشاطات الدولة؛ 
 وضع أداة فعالة ملراقبة كيفية استعمال املال العام؛ 
 توفري الواثئق واملعلومات والتحاليل يف اآلجال املناسبة ألصحاب القرار؛ 
 الدولة م  خالل مركباهتا؛ معرفة ذمة 
 حتديد تكاليف اخلدمات اليت تقدمها الدولة؛ 
 حتديد النتائ  السنوية وتقييم فعالية نشاط اإلدارة؛ 
 .تقدمي املعلومات اليت تسمح ابلقيام بعملية املقارنة الوطنية والدولية 

                                                             
 .2003/2004ب  أشفون، حماضرات يف احملاسبة العمومية، املدرسة الوطنية لإلدارة، املوسم الدراسي  1
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 : املخطط احملاسيب للدولة وفق النمودج الفرنسي1995املطلب الثاين: إصالح 
 حتنيمنها اإلطار احملاسيب احلايل وكذا عدم مسايرته ملختلف املتغريات على السا ىنظر للنقائص السالفة الذكر واليت عان

 صالح وعصرنة احملاسبة العمومية مشلت ما يلي:إلاالقتصادية واالجتماعية وضعت وزارة املالية خطة عمل 
 أوال: تصور مشروع إصالح حماسبة الدولة: 

 :1مرحلتنيوالذي مشل 
 حتديد معامل مشروع املخطط احملاسيب اجلديد: -1

هي االنتقال م  حماسبة الصندوق إىل أال و  تعمل هذ  املرحلة على حتديد معا م مشروع املخطط وفق فكرة أساسية
 حماسبة الذمة، وم  أجل جتسيد ذل  تبىن فريق العمل اخلطوات التالية:

  والواثئق التقنية املتعلقة ابحملاسبة العمومية؛مجع وإحصاء كل النصوص القانونية 
  خمتلف املصاحل اخلاضعة لقواعد احملاسبة وضع تقارير تشخيصية لألنظمة احملاسبية املعمول هبا حاليا م  طرف

العمومية، ويف هذا الصدد فقد مت إعداد تقارير أولية ذات طابع قطاعي حول النظام احملاسيب ل: اإلدارات 
ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري، امليزانية امللحقة للربيد واملواصالت، املرافق أو اهلياكل املركزية، امل

الصحية، اجلماعات احمللية، وبناءا على هذ  التقارير مت إعداد وثيقة ملخصة لنظام احملاسبة العمومية حسب 
 القطاعات.

 :لة يف املديرية العامة للمحاسبة العمومية حيث قامت الوزارة ابالتصال ممث عقد عالقات وتبادل اخلربات
DGCP  م  أجل االستفادة م  التجربة الفرنسية يف هذا اجملال،  1995بوزارة املالية والصناعة الفرنسية منذ

 حيث شارك فو  عمل تقين يف عدة ورشات مع اخلرباء الفرنسيني؛
 :شخيصية وكذا تبادل املعلومات واإلطالع على اعتمادا على الواثئق والتقارير الت حتديد حماور مشروع اإلصالح

خربات الدول األخرى يف جمال اإلصالحات احملاسبية، السيما الدراسة املقارنة ملدونة حساابت اخلزينة احلالية مع 
وكذا  1995و  1970لسنة  PCE، املخطط احملاسيب للدولة الفرنسية  PCNاملخطط احملاسيب الوطين 

فع مت حتديد اخلطوط الكربى إلصالح حماسبة الدولة، اليت كانت موضوع تقرير ر   1982خمططها العام لسنة 
 جمللس احلكومة م  أجل املناقشة واإلثراء؛

 :طار العام ملشروع اإلصالح شرع إلبعد وضع ا إعداد تقرير حول مشروع اإلصالح وتقدميه جمللس احلكومة
 ع املخطط تناول:يف حتضري ملف كامل حول مشرو  1996فو  العمل يف نوفمرب 

 تذكري مبفهوم احملاسبة العمومية وكذا اإلطار القانوين الذي حيكمها؛ -
 إبراز نقائص مدونة حساابت النتائ  احلالية؛ -
 واالختيارات التقنية املتعلقة به.تقدمي مشروع اإلطار احملاسيب اجلديد م  خالل املبادئ احملاسبية  -

                                                             
1 DGC,op cit,p7. 
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مصاحل وهياكل وزارة املالية إلبداء الرأي واملالحظات، واليت على ليتم بعد ذل  إرسال هذا امللف إىل خمتلف 
 1997أفريل 23دم جمللس احلكومة؛ هذا األخري صادق على حمتوى املشروع يف أساسها مت إعداد التقرير النهائي الذي ق  

 وأوصى ابلشروع يف إجناز  ضم  مداوالت جتمع خمتلف األطراف املعنية على املستوى الوطين.
  مداوالت موسعة ومفتوحة على خمتلف الوزارات واهليئات املعنية حيث مشلت هذ  اللقاءات دراسة مشروع عقد

 املخطط احملاسيب للدولة م  خالل اجلوانب التالية:
 التقييد احملاسيب لالستثمارات، اإلهتالكات، املخزوانت، حقوق الدولة وديوهنا؛ -
 .العالقات احملاسبية الداخلية اخلاصة ابلدولة -

( جلسات عمل شارك فيها ممثلو خمتلف اهلياكل آبرائهم 03كانت هذ  املداوالت موضوع لثالث )  وقد
 يف جوانبه التقنية واحملاسبية.ومالحظاهتم حول حمتوى مشروع اإلصالح السيما 

 
 الصياغة التقنية لقواعد مشروع املخطط احملاسيب: -2

لفريق العمل  األخضرلقد أعطت نتيجة  املناقشات حول إصالح حماسبة الدولة مع خمتلف الدوائر الوزارية الضوء 
م  أجل االنطالق يف املرحلة املوالية م  التحضري وهي الصياغة التقنية للقواعد احملاسبية، لذا برجمت جمموعة م  األعمال 

 : ضمت
 املخطط احملاسيب للدولة  مشروع حتضريPCE   وذل  ابلرتكيز على نظام ترقيم احلساابت وطريقة تصنيفها ضم

 األصناف العشرة ملشروع املخطط جلعلها أكثر تالؤما مع نشاطات الدولة والتغريات احلاصلة عليها.
  إعداد اجلداول املرفقةTableeaux de correspodance  حيث تضم هذ  األخرية ابلنسبة لكل حساب

 احلساب املرافق له. PCEزينة أو مشروع املخطط احملاسيب للدولة م  مدونة حساابت اخل
  الطرق والقواعد العامة يتضم إعداد مشروع التعليمة اليت تضم  دخول مشروع املخطط حيز التطبيق والذي :

 لعمل حساابت املخطط، إىل جانب التسجيل احملاسيب للعمليات على األموال العمومية.
 وقد صادف عملية حتضري هذا املشروع عدة صعوابت على مستوى: 

إن حتضري امليزانية العامة للدولة ومتابعة تنفيذها يتم بواسطة مدونة ميزانية كيفية اختيار مدونة احلساابت:  -
تعتمد على تقسيم إداري يرجح املعايري العضوية والوظيفية ) أي استعمال إعتمادات(، بينما ترجح املدونة 
احملاسبية التقسيم حسب طبيعة النفقات، أمام هذ  االزدواجية، كان جيب اختاذ ثالث إجراءات بغرض صياغة 

 إطار حماسيب جديد للمحاسبة العمومية وهي: 
 التخلي ع  مدونة امليزانية احلالية وتبين مدونة حماسبة وحيدة؛ -
 امليزانية ضم  املدونة احملاسبية؛ مدونةإدما   -
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حسب املدونة امليزانية بواسطة حماسبة موازية اثنية على مستوى اخلزينة مع تبين نظام مليزانية متابعة تنفيذ ا -
موافق يعمل على إعادة تصنيف احلساابت م  منظور ذمة الدولة ووفقا للمدونة احملاسبية لإليرادات 

 والنفقات املسجلة للحساابت امليزانية.
 : ـاملعاجلة احملاسبية ل -
 االستثمارات؛ -
بقدر ما يتعلق  حماسبيا   شكال  إن التسجيل احملاسيب حلقوق الدولة وديوهنا ال يطرح م   حقوق الدولة وديوهنا: -

األمر بصعوبة حتديد الوقت الذي يتم فيه هذا التسجيل، أي مىت أتخذ هذ  الديون بعني االعتبار: هل عند 
أو عند التثبيت، التصفية أو التحصيل ابلنسبة حلقوق االلتزام، التصفية، األمر ابلدفع أو التأشرية ابلنسبة للديون 

اجلديدة املدرجة ضم  املخطط احملاسيب للدولة خاصة ويطرح هذا املشكل نفسه حبدة مع اإلجراءات ؟؛ الدولة
 فكرة احلقوق املثبتة.

 
 

 اثنيا: اختبار مشروع املخطط على مستوى املراكز احملاسبية
حلساابت مشروع املخطط احملاسيب، مت التفكري يف وضع مشروع املخطط وكذا اجلداول بعد حتديد الصياغة التقنية 

 :1، ليتم ذل  يف مرحلتنياملرفقة حيز االختبار، م  أجل التأكد م  صالحية املشروع للتطبيق على أرض الواقع
 على مستوى ستة  والايت PCEاختبار مشروع  -1

احلساابت اجلديدة املوافقة حلساابت املدونة احلالية، على مستوى يف اختبار  2000جويلية  09رع منذ فقد ش  
 ( والايت أخذت كعينة لالختبار هي: بومرداس، تيبازة، تيزي وزو، جباية، غرداية، ميلة.06اخلزينة الوالئية لستة )

 وقد مسح هذا االختبار ب:
 داول املرافقة، حيث مت:تصحيح الواثئق احملاسبية مبا فيها مشروع املخطط احملاسيب للدولة واجل -
 فتح حساابت جديدة؛ -
 ؛33/32/910.31تقسيم احلساابت املتعلقة ب  -
وكذا امليزان الشهري على مستوى هذ  الوالايت، ليتم التأكد م  صحتها ع  طريق اختبار  TR6إعداد وثيقة  -

 .ACCT العون احملاسب املركزي للخزيتة عملية الرتكيز على مستوى
يف التقييد احملاسيب للحقوق املثبتة للدولة وجتدر اإلشارة هنا، أنه م  خالل هذ  املرحلة مت تسجيل عدم التحكم 

 م  طرف قباضات الضرائب، اجلمارك، وأمالك الدولة.
 تعميم االختبار على كامل الرتاب الوطين: -2

                                                             
1 DGC, op cit, p5. 
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ة، مت توسيع جمال االختبار ليشمل كل بعد اختبار مشروع املخطط احملاسيب ملدة سنة على مستوى الوالايت الست
 والايت الوط  م  أجل:

  اختبار املشروع يف جمال عمليات التحصيل والدفع وكذا تسجيل احلقوق املثبتة للدولة على مستوى اخلزينة
 الوالئية، الوكاالت املالية وكذا العون احملاسيب املركزي للخزينة؛

  إدرا  أنظمة اإلعالم اآليل املكيفة مع قواعدPCE؛ 
  تكييف املعلومات احملاسبية للواثئق احملاسبيةTR6 .وكذا امليزان الشهري مع جديد املخطط احملاسيب للدولة 

 وم  أجل إجناح هذ  املرحلة، مت جتنيد جهاز تنظيمي يضم  تسهيل مراقبة وتنسيق عمليات االختبار، يشمل:
  على مستوى املديرية العامة للمحاسبة؛جلنة مركزية 
 جلنة جهوية على مستوى املديرايت اجلهوية للخزينة؛ 
 .خلية متابعة على مستوى كل خزينة والئية 

 
إىل جانب ذل   NCT/PCEمتيزت مبس  احملاسبني العموميني حملاسبتني  وما جيب التنويه له، أن هذ  املرحلة

فقد أسفرت عمليات معاينة ومتابعة هذ  االختبارات م  خالل أعمال خمتلف اللجان وكذا التقارير املقدمة م  طرف 
جرى االختبار يف أحس  الشروط، لك  لوحظ خالاي املتابعة على حتقيق نتائ  إجيابية على مستوى اخلزائ  الوالئية، إذ 

 مستوى الوكاالت املالية والسيما قباضات الضرائب، نظرا ل:ابملقابل وجود مشاكل وصعوابت على 
 صعوبة استيعاب اإلجراءات احملاسبية اجلديدة خاصة املتعلقة ابحلقوق املثبتة للدولة؛ 
   عدم توفر الواثئق احملاسبية املكيفة مع قواعد املخطط احملاسيب اجلديد، األمر الذي ولد تعقيدا يف مس

 احلساابت؛
  م  اختبار قواعد  احملاسبني بعمليات التحصيل بدال  انشغالPCE. 

 املخطط احملاسيب للدولة وفق النمودج الفرنسي 1995اثلثا: عيوب إصالح 
 Comptabilitèاملالحظ م  خالل مشروع هذا اإلصالح أن خمتلف حماوالت االنتقال إىل حماسبة النشاط 

d'excercice  م  خالل إدرا  احلساابت املتعلقة ابحلقوق املثبتة فلم يتعدى اقتصرت فقط على تغيري مدونة احلساابت
هذا اإلصالح إىل تبين حماسبة للذمة وفق املعايري احملاسبية الدولية اليت تسمح إبعداد خمتلف اجلداول املالية السيما تل  

 املتعلقة ابملوازنة.
مسحت إبعادة تصنيف العمليات وفق حماسبة النشاط م   2002احملاسيب لسنة  فاحلساابت املدرجة يف املخطط

دون أن يتم توفري املعلومات الالزمة للتقيد احملاسيب وفق املبادئ اجلديدة السيما فيما خيص برام  اإلعالم اآليل وهو األمر 
لالختالف والتباي  بني حماسبات  ومصدرا   عائقا  الذي فرض ازدواجية يف عملية رق  املعلومات احملاسبية، واليت أصبحت 

 خمتلف املراكز احملاسبية.
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ت عدم متاشيه مع السيما بعدما ثب   2002إن هذ  الوضعية عجلت ابلتخلي ع  مشروع املخطط احملاسيب لسنة 
اسيب جديد على ضوء املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت مت تبنيها على املستوى الدويل، ليتم الشروع يف إصالح حم

 .مشروع عصرنة أنظمة امليزانية
 : إصالح النظام احملاسيب للدولة وفق املعايري الدولية للمحاسبة يف القطاع العام2006إصالح  املطلب الثالث:

تعد احملاسبة العمومية أداة تنفيذ امليزانية العامة للدولة فعملية تنفيذ النفقات العمومية تتم وفق االعتمادات 
املفتوحة يف قانون املالية، وعليه فإن أي عملية إصالح للمحاسبة العمومية ترتبط بصفة آلية مع اجلانب امليزانيايت وهو ما 

 مت اعتماد  يف مشروع عصرنة أنظمة امليزانية.
 أوال: اإلطار العام ملشروع اإلصالح

 ة لإلصالح احملاسيباإلصالح امليزاين كخطوة سابقة وضروري -مشروع عصرنة أنظمة امليزانية -1
أي  أبرمت وزارة املالية ) ممثلة يف املديرية العامة  2005فقد مت البدء يف مشروع عصرنة أنظمة امليزانية يف سنة 

م  أجل وضع تصور شامل ومتكامل إلصالح  CRC SOGEMAمع مكتب استشارات كندي يدعى  للميزانية ( عقدا  
 (. crèdit N° 7047-ALاملالية العمومية وذل  يف إطار القرض املقدم م  طرف البن  العاملي ) 

أهم حماور هذا املشروع واليت برزت يف حموري   صياغةلتنتهي األشغال إبعداد جمموعة م  التقارير مكنت م  
 أساسني مها:
  يهدف هذا احملور إىل وضع نظام جديد لتسيري النفقات يشمل كل م  إعداد  ابمليزانية:اجلوانب املتعلقة

 ( مقومات:04امليزانية، احملاسبة، والرقابة على النفقات العمومية، وقد متت صياغة كل ذل  يف أربع )
 ؛إعداد امليزانية وفق نظام متعدد السنوات -
 حتسني عرض ونشر امليزانية العامة للدولة؛ -
 ير وظيفة االستشارة لوزارة املالية؛تطو  -
 ؛إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية -
 إدرا  نظام حماسبة الذمة. -

  :هذا احملور على وقد اشتمل اجلوانب املتعلقة ابإلعالم اآليل ونظام املعلومات: 
 إعداد خمطط توجيهي لإلعالم اآليل اخلاص بوزارة املالية؛ -
 لعملية التسيري امليزاين؛ إعداد وتطوير نظام مدم  -
 حتسني اهلياكل التكنولوجية م  خالل إنشاء مديرية مركزية لإلعالم اآليل. -

ويعد احملور األول املتعلق ابجلوانب امليزانياتية أكرب الورشات اليت تعمل عليها هياكل وزارة املالية حيث مت تكليف 
األول والثاين م  املشروع، فبالنسبة للجانب املتعلق جناز اجلانب إب CRC SOGEMAمكتب االستشارات الكندي 

                                                             
  (.2017،2018،2019، حيث مت تقدير النفقات وتوقع اإليرادات ملدة ثالث سنوات ) 2017وهو ما مت يف قانون املالية لسنة 
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تطبيق لإلعالم اآليل " حول التسيري  2006بتحسني عرض ونشر امليزانية العامة للدولة أعد هذا املكتب يف ماي 
 .SIGBUD" احلكومي املدم  للميزانية

إىل غاية  2004ع فيه منذ سنة أما اجلانب املتعلق إبعداد امليزانية وفق نظام متعدد السنوات فقد مت الشرو 
أي  متت جتربته على مستوى املديرية العامة للميزانية ابلتنسيق مع مخسة وزارات ليتقرر بعد ذل  إعداد أول  2007

، ومع ذل   م 2017أتخرت إىل سنة ؛ لك  ونظرا لعدة معوقات ونقائص فإن هذ  امليزانية 2010ميزانية برانم  سنة 
 النفقات على املستوى الالمركزي لثالث سنوات. يتم توقع اإليرادات و 

أما فيما يتعلق ابجلانب املتمثل يف " إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية" فقد مت تكليف مكتب 
، ليتم الشروع بعد ذل  يف إعداد خمطط 2006العقد سنة  حيث مت إبرام GIP-ADTETEFاستشارات فرنسي 

 .IPSASعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام حماسيب جديد يتماشى مع امل
 مشروع "إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية" اإلطار العملي إلصالح احملاسبة العمومية -2

م  مشروع عصرنة أنظمة امليزانية املتعلق ابجلوانب امليزانياتية، حيث يسمح هذا اجلزء  يعد هذا املشروع جزءا  
بتحسني فعالية ومرونة النفقة م  خالل تقليص اإلجراءات اإلدارية املتعلقة هبا م  مرحلة االلتزام إىل دفع النفقة، وهذا 

 اآليل ونظام املعلومات. مابإلعالاجلزء مرتبط ابجلوانب املتعلقة 
 GIP-ADTETEF، حيث قام مكتب االستشارات الفرنسي 2007فقد مت الشروع يف إجناز هذا املشروع سنة 

بدراسة تشخيصية وحتليلية للواقع احملاسيب احلايل م  خمتلف جوانبه التنظيمية )شبكة احملاسبني العموميني، هيكلة اخلزينة 
وكذا التقنية )مدونة حساابت اخلزينة(، إىل جانب دراسة أسباب فشل مشروع املخطط احملاسيب لسنة  العمومية...(

، IPSASوعلى هذا األساس متت صياغة إسرتاتيجية للتقييس وفق املعايري الدولية للمحاسبة يف القطاع العام  2006
 حيث هتدف هذ  اإلسرتاجتية إىل:

  النفقات العمومية؛وضع تصور جديد إلجراءات تنفيذ 
 االنتهاء م  صياغة خمطط حماسيب جديد للدولة؛ 
 إعادة تنظيم مصاحل وزارة املالية وكذا الوزارات املنفقة؛ 
 .تكوي  إطارات وزارة املالية وكذا الوزارات املنفقة حول اإلجراءات اجلديدة لتنفيذ النفقات العمومية 

 بة جدية للمعايري احملاسبية الدولية يف القطاع العاماستجا –اثنيا: املخطط احملاسيب اجلديد للدولة 
 التصور العام للمخطط احملاسيب اجلديد -1

إىل إعداد جمموعة م  التقارير والدراسات  GIP-ADTETEF الفرنسي خلصت أعمال مكتب االستشارات
اليت وضعت األسس التنظيمية والتقنية لإلطار احملاسيب اجلديد للدولة الذي مت تصور  على أساس االنتقال م  حماسبة 

سمح در  يف مفاهيم احلقوق املثبتة ابلنسبة لإليرادات والنفقات وكذا االستثمارات وهو ما يالصندوق إىل حماسبة الذمة لت  
 :1إبعطاء صورة شاملة ومتكاملة ع  ذمة الدولة يف أي حلظة، وقد ضمت هذ  التقارير

                                                             
1   GIP-ADETEF,Recueil du Plan comptable de l'Etat, janvier 2008,p4. 
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 خمطط توجيهي لتكييف املعايري احملاسبية الدولية مع الواقع احملاسيب اجلزائري؛ 
 مشروع هليكلة حساابت الدولة؛ 
 مشروع املخطط احملاسيب للدولة؛ 
 .خمطط الكتاابت احملاسبية 
 احملاسيب اجلديد مراحل تنفيذ املخطط -2

انطالقا م  املفاهيم واملبادئ اجلديدة املتبناة يف تصور املخطط احملاسيب اجلديد للدولة مت تبين اسرتاتيجية لتنفيذ هذا 
 اإلصالح وذل  م  خالل:

 :متحورت أساسا حول صياغة تطبيق لإلعالم اآليل يسمح ابالنتقال م  مدونة حساابت و  املرحلة االنتقالية
مقابل كل حساب  PCEاخلزينة إىل املخطط احملاسيب اجلديد ع  طريق جدول للمرافقات يسمح بوضع حساب 

NCT التكاليف النهائية، ، واستنادا هلذا اجلدول يتم استخرا  خمتلف اجلداول املالية واليت تشمل: املوازنة، جدول
جدول بواقي العمليات إىل جانب جدول تدفقات اخلزينة، وتتميز هذ  اجلداول ابقتصارها على العمليات املتعلقة 

 مبحاسبة الصندوق أي تل  اليت تسجل النفقات املنفقة واإليرادات احملصلة فعليا.
املعلومات احملاسبية املتعلقة ابحلقوق املثبتة اليت وعليه ويف إطار إثراء هذ  اجلداول املالية، مت الشروع يف إدرا  

يتم إرساهلا م  طرف املديرية العامة للضرائب إىل جانب املعلومات املتعلقة ابالستثمارات واليت يتم إرساهلا م  قبل 
وذل  م  أجل أن تعكس الذمة احلقيقية للدولة اليت ال تقتصر فقط على املديرية العامة لألمالك الوطنية 

 لتدفقات املالية اليت تسجلها اخلزينة العمومية.ا
إىل جانب ذل  فقد مت تنصيب جلنة خمتلطة م  أجل صياغة "مرجع املعايري احملاسبية" يتماشى مع النظام 

 عرف جبزأرة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.احملاسيب اجلزائري وذل  يف إطار ما ي  
 :ملرحلة إىل وضع مشروع املخطط احملاسيب اجلديد حيز التنفيذ وذل  بعد استكمال ترمي هذ  ا املرحلة النهائية

 املهام التالية:
إهناء عملية اإلحصاء الكلي لالستثمارات املادية للدولة م  طرف املديرية العامة لألمالك الوطنية م   -

املتعلق  IPSAS 17 الدويل احملاسيب أجل إدراجها ضم  املخطط احملاسيب اجلديد وفقا للمعيار
 ابالستثمارات؛

وذل  ابلتنسيق مع املديرية العامة إدرا  عملية التقييد احملاسيب اآلين للحقوق املثبتة املتعلقة ابإليرادات  -
املتعلق ابإليرادات  IPSAS 23عيار احملاسيب الدويل للضرائب وذل  وفق ما متليه اإلجراءات الواردة يف امل

 السيادية؛
التكوينية املتعلقة مبختلف املتدخلني يف جمال احملاسبة العمومية السيما احملاسبني العموميني  إمتام الدورات -

 بكل أصنافهم إىل جانب اآلمري  ابلصرف وكذا املراقبني العموميني ملختلف الوزارات املنفقة.
خطط احملاسيب اجلديد حيز ابإلصالح امليزاين وعليه فإن دخول امل وثيقا   ارتباطا   عملية اإلصالح احملاسيب ترتبط

وقبل كل شيء التنفيذ النهائي ملشروع "إعادة هيكلة إجراءات تنفيذ النفقات العمومية" الذي يسمح  التنفيذ يتطلب أوال  
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ابلتقييد احملاسيب للحقوق املثبتة املتعلقة ابلنفقات يف الوقت احلقيقي لاللتزام هبا، األمر الذي يدر  اآلمر ابلصرف ضم  
 ة احملاسبية.الوظيف

 اثلثا: أسباب أتخر تطبيق املخطط احملاسيب اجلديد
قطع إعداد مشروع اإلطار احملاسيب اجلديد شوطا كبريا على مستوى عملية التصور حيث مت االنتهاء م  إعداد 

تطبيق اإلعالم خمتلف الواثئق املتعلقة مبدونة احلساابت، خمطط الكتاابت احملاسبية، جداول املرفقات .....إىل جانب 
 اآليل املتعلق إبعداد اجلداول املالية، لك  وضع هذا املخطط حيز التنفيذ الزال يواجه العديد م  التحدايت أمهها:

  غياب اإلرادة السياسية اليت عرقلت عملية التنسيق بني وزارة املالية والوزارات املنفقة اليت تعد أحد املتدخلني يف
 ة فهذا املشروع ميس كل قطاعات الدولة؛مشروع إصالح أنظمة امليزاني

  غياب التنسيق بني خمتلف مديرايت وزارة املالية يف جمال اإلصالح احملاسيب ولعل األمر يرجع إىل كون أن املصلحة
املشرفة على مشروع إصالح النظام احملاسيب اتبعة للمديرية العامة للمحاسبة وهو ما جيعل نطاق سلطاهتا 

جمال اختصاص املديرية العامة ابلنظر للسلطات اليت يتطلبها املشروع واليت يتعدى نطاقها  وصالحياهتا حمدودا  
للمحاسبة إىل كل املديرايت العامة األخرى كامليزانية، الضرائب، األمالك الوطنية وحىت اجلمارك؛ وعليه فإن إجناح 

زير املالية أو أمينه العام لكي تتمك  م  هذا اإلصالح يتطلب وضع اهليئة املشرفة عليه حتت الوصاية املباشرة لو 
فرض ضرورة املشاركة الفعالة يف عملية اإلصالح على كل املديرايت العامة لوزارة املالية كما تساهم يف التنسيق مع 

 ابقي الوزارات املنفقة؛
 وين املرجعي الذي أتخر املصادقة على مشروع القانون العضوي املتعلق بقوانني املالية والذي يشكل اإلطار القان

 ؛1يؤسس ملختلف املبادئ اليت حتكم حماسبة الذمة إىل جانب اعتماد نظام حماسبة الدورة
  مشكل مقاومة التغيري، والذي يربز خاصة يف عدم قبول خمتلف املتدخلني يف احملاسبة العمومية إلجراءات وطرق

جذراي يف طرق التقييد احملاسيب لكوهنا تقرتب أكثر م   اجلديد السيما وأنه يشكل تغيريا  عمل املخطط احملاسيب 
 جمال احملاسبة اخلاصة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1    GIP-ADETEF,Schèma d'adaptation des normes comptables de l'Etat, septembere 2007,p21.  
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  الفصل الرابع: خالصة
أمهية ابلغة، فزايدة على الشرعية الدستورية اليت حظيت هبا عرب خمتلف عطيت للرقابة املالية يف اجلزائر لقد أ   

( ، زودها املشرع اجلزائري مبجموعة نصوص  154، 153، 152، 98،134املواد )  2016الدساتري وآخرها دستور 
 قانونية وتنظيمية هتدف إىل تطبيق اسرتاتيجيات نظام املالية العمومية.

م  املراقب املايل، احملاسب العمومي، جلنة الصفقات العمومية عملية الرقابة القبلية للنفقات  فيضم  كال   
فيتوىل املراقب املايل مراقبة امليزانية ، رقابة وقائية هتدف إىل ضمان املشروعية ودقة احلساابتالعمومية، اليت هي يف أساسها 

العامة للدولة أو احلساابت امللحقة واحلساابت اخلاصة للخزينة، وميزانية الوالايت وخمططات التنمية البلدية واهليئات 
يتوىل احملاسب العمومي تنفيذ امليزانية يف حني  ،العموميةالعمومية ذات الطابع اإلداري إضافة إىل ميزانية السلطات 

، والعمليات املالية يف شقها احملاسيب، حيث خيتص مبرحلة الدفع اليت متثل اإلجراء الذي مبوجبه تتحرر الدولة م  أعبائها
مببالغ معتربة؛ فإنه م  الطبيعي وابعتبار الصفقات العمومية تتعلق حبيث يقوم ابلرقابة اآلنية أثناء تنفيذ النفقة العمومية، 

أن تكون الرقابة عليها أشد، وهلذا مت أتسيس جلنة أو جلان ملراقبة الصفقات العمومية، وهي موزعة على أربعة مستوايت؛ 
 ؛ ونظرا حملدودية الرقابة القبلية نتيجة الدور احملدود الذي تلعبه، فهي تنظر يف مدى مطابقةبلدية، والئية، وزارية ووطنية

 ،النفقات العمومية للنصوص والتنظيمات القانونية واالعتمادات املرصودة هلا يف امليزانية وال تنظر يف مدى مالئمة النفقة
 تلعب دور مهم يف سياسة ترشيد اإلنفاق العام. فمالئمة النفقة

رقابية وقضائية يف آن واحد؛ ميثل جملس احملاسبة هيئة رقابة بعدية تتوىل الرقابة على األموال العمومية، فهو هيئة و  
أن ميارس رقابته على ميزانية الدولة  وميك  جمللس احملاسبة ،ألنه ميكنه أن يقر عقوابت عند ثبوت وجود خمالفات

، واجلماعات احمللية واهليئات العمومية ذات الطابع اإلداري واملنظمات اخلاضعة للتسيري اإلداري، وقواعد احملاسبة العمومية
وتعد الرقابة الربملانية ضرورة الزمة لتحقيق التوازن بني السلطتني التنفيذية والتشريعية، وتتوىل السلطة التشريعية القيام 
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ابلرقابة الربملانية مبا هلا م  سلطة مطلقة يف الرقابة، وتباشر هذ  الصالحية بطرق خمتلفة، فقد تتم الرقابة مباشرة أثناء السنة 
، ورغم أمهية )قانون تسوية امليزانية( فحصها للحساب اخلتامي ع  طريق آليات الرقابة على تنفيذ امليزانيةاملالية أو بعد 

كما أن   الرقابة الربملانية لك   م تقم ابلدور املنوط هبا على أكمل وجه، فقانون تسوية امليزانية ال تتم مناقشته يف سنته،
لرقابة وفحص املفتشية العامة للمالية واليت تعترب هيئة رقابة خاضعة لوصاية التسيري الذي يقوم به اآلمرون ابلصرف خاضع 

وزارة املالية، وخيضع لرقابة املفتشية العامة للمالية كل م  مصاحل الدولة واجلماعات اإلقليمية وخمتلف اهليئات اخلاضعة 
 .جاري والتعاونيات الفالحية العموميةلنظام احملاسبة العمومية وكذا املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والت

إن عملية التنفيذ اخلاصة ابمليزانية العامة هي املرحلة اليت تلي مرحلة املصادقة على امليزانية م  طرف السلطة  
م  جهة، واحملاسبون التشريعية، وعملية تنفيذ النفقات تقوم على تدخل نوعني م  األعوان أال ومها: اآلمرون ابلصرف 

 م  جهة أخرى كل يتدخل حسب اختصاصه يف عملية التنفيذ. ونالعمومي
وتقوم عملية التنفيذ اخلاصة بنفقات امليزانية العامة للدولة على مبدأ أساسي أال وهو مبدأ الفصل بني اآلمري  

القرارات ابلصرف واحملاسبني العموميني، حيث أن نشاطات اآلمر ابلصرف تتعلق بنشاطات إدارية حمضة تتمثل يف اختاذ 
أما احملاسب العمومي فعمله حماسيب حمض ذو طبيعة مادية  -اإليرادات والنفقات –اخلاصة بتنفيذ العمليات املالية للدولة 

 يتجسد يف تطبيق قرارات اآلمر ابلصرف.
عرفت اجلزائر منذ مطلع التسعينات مجلة م  اإلصالحات اليت مست خمتلف األصعدة يف جمال تسيري هذا وقد 

ات الدولة وأمواهلا، م  ضمنها حماولة إصالح النظام امليزاين واحملاسيب للدولة م  خالل ما يعرف مبشروع "عصرنة نشاط
 األنظمة امليزانيتية".

فلقد جاء هذا املشروع م  أجل مواكبة املتطلبات اجلديدة اليت فرضتها اهليئات واملنظمات الدولية وعلى رأسها 
عرض وحتليل الوضعيات املالية واحملاسبية سواء للقطاع العام أو اخلاص وذل  وفقا للمعايري صندوق النقد الدويل يف جمال 

 الدولية املعتمدة.
إىل جانب هذ  احلتمية، فإن املالحظ على أرض الواقع هو عجز اإلطار احملاسيب احلايل على إعطاء الوصف 

اسبة العامة للخزينة ال متك  م  تبين فكرة احملاسبة الشامل الستعمال املال العام، فاملعلومات املقدمة م  طرف احمل
التحليلية ابلتحكم والتحليل الدقيق لكل املوارد والتكاليف الواقعة على عاتق الدولة، هذا م  جهة، وم  جهة أخرى فإن 

  فعاليته كأداة للمقارنة اإلطار احملاسيب احلايل ال يساير مبادئ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، األمر الذي حيد م
 م  طرف خمتلف اهليئات الوطنية والدولية.

مشروع إصالح املخطط احملاسيب للدولة وفق النمود   أن خمتلف حماوالت االنتقال إىل حماسبة النشاط اليت شهدها
املثبتة فلم يتعدى اقتصرت على تغيري مدونة احلساابت م  خالل إدرا  احلساابت املتعلقة ابحلقوق  1995الفرنسي سنة 

هذا اإلصالح إىل تبين حماسبة للذمة وفق املعايري احملاسبية الدولية اليت تسمح إبعداد خمتلف اجلداول املالية السيما تل  
 .املتعلقة ابملوازنة

السيما بعدما ثبت عدم  2002وأمام هذ  الوضعية اليت عجلت ابلتخلي ع  مشروع املخطط احملاسيب لسنة 
ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت مت تبنيها على املستوى الدويل، ليتم الشروع يف إصالح حماسيب جديد متاشيه مع ا
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أي  أبرمت وزارة  2005على ضوء مشروع عصرنة أنظمة امليزانية، حيث مت البدء يف مشروع عصرنة أنظمة امليزانية يف سنة 
م  أجل  CRC SOGEMAانية ( عقدا مع مكتب استشارات كندي يدعى املالية ) ممثلة يف املديرية العامة للميز 

 crèditوضع تصور شامل ومتكامل إلصالح املالية العمومية وذل  يف إطار القرض املقدم م  طرف البن  العاملي ) 

N° 7047-AL ) برزت ، لتنتهي األشغال إبعداد جمموعة م  التقارير مكنت م  صياغة أهم حماور هذا املشروع واليت
 يف حموري  أساسني مها اجلوانب املتعلقة ابمليزانية، واجلوانب املتعلقة ابإلعالم اآليل ونظام املعلومات.
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 متهيد: 
إعطاء تقييم شامل ومتكامل ألداء عملية إدارة  يف اجلزائر عن أداء إدارة الشؤون املالية العامة تستهدف الدراسة 

وذلك استنادا إىل حتليل قائم على املؤشرات بصفة خاصة  ،2014-2012يف الفرتة  الشؤون املالية العامة يف اجلزائر
اليت مت حتديدها يف إطار قياس األداء لربانمج اإلنفاق العام إدارة الشؤون املالية العامة  ألداء عمليةللعناصر الرئيسية الستة 

أن ف األبعاد، أي مدى احتمال واملساءلة املالية، هبدف التحليل الذي يربز بصفة خاصة االعتماد املتبادل فيما بني خمتل
يؤثر سوء األداء يف واحد من األبعاد الرئيسية على أداء نظام إدارة الشؤون املالية العامة فيما يتعلق ابألبعاد األخرى مع 

 .(جملس احملاسبة)الرتكيز على التدقيق واملراجعة اخلارجية 
اسا من العائدات البرتولية اليت متثل حصة معتربة من املوارد هذا وتتميز امليزانية العامة يف اجلزائر مبوارد متأتية أس 

امليزانياتية؛ إن هذه التبعية لسعر برميل النفط إمنا توضح هشاشة التوازن امليزانيايت لكون تذبذب سعر البرتول يف السوق 
وها الدائم فهي تغطي يف أحسن ، فاملوارد العادية غري قادرة على تغطية النفقات العمومية رغم منالعاملية أمر غري متوقع
 من النفقات العمومية. %35إىل  %32احلاالت ما نسبته 

تفاقم العجز امليزانيايت،  ،وأمام ندرة املوارد وزايدة األعباء امليزانية من نفقات للتسيري والتجهيز ونفقات غري متوقعة 
ذلك يرجع الستخدام أقل جناعة العتمادات الدفع يف والسبب يف ذلك،  تربزاملقارنة بني النتيجة احملققة والتقديرات و 

جمال التجهيز والذي يقرتن إىل حد ما بعجز يف نضج بعض املشاريع املخطط هلا ونقص القدرات الوطنية لإلجناز وهو ما 
 .2014-2012أشار إليه جملس احملاسبة يف العديد من التقارير السيما يف سنوات الدراسة 
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  الدراسةسياق عملية إعداد املبحث األول: 
عرض صورة كاملة ومتجانسة عن أداء عملية إدارة الشؤون املالية العامة، شاملة مدى  تستهدف هذه الدراسة  

أتثري نظام إدارة الشؤون املالية العامة على حتقيق نواتج جممل انضباط املالية، والتخصيص والتوزيع االسرتاتيجي للموارد، 
 يف اجلزائر. 2014-2012يف الفرتة  وكفاءة تقدمي اخلدمات

، منهجية الدراسة، خطوات إعداد الدراسةبفهم وتوضيح اهلدف من  الدراسةسياق عملية إعداد  ويسمح عرض 
 ابإلضافة إىل نطاق التقييم، وقبل استعراض اخلطوات السابقة الذكر ينبغي إعطاء صور عامة حول اجلزائر. الدراسةإعداد 

 املطلب األول: معطيات عامة حول اجلزائر
 معطيات عامةأوال: 

كيلو مرت مربع   2.381.741 ـاجلزائر أكرب بلد إفريقي وعريب من حيث املساحة حيث تقدر مساحتها بتعترب 
والعاشرة عامليا، واإلسم الرمسي للجزائر هو اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وابلتايل فهي بلد مييزه احلكم الدميقراطي، 

اال على البحر األبيض املتوسط ودحدها من الشرق تونس وليبيا ومن وتقع اجلزائر مشال غرب القارة اإلفريقية تطل مش
 اجلنوب مايل والنيجر ومن الغرب املغرب والصحراء الغربية وموريتانيا.

اجلزائر عضو مؤسس يف إحتاد املغرب العريب وعضو يف جامعة الدول العربية واإلحتاد اإلفريقي ومنظمة األمم 
 .ؤسسات الدولية واإلقليميةوالعديد من املاملتحدة واألوبك 

فإن الدين الرمسي للدولة اجلزائرية هو اإلسالم واللغتان الرمسيتان مها اللغة العربية  2016ووفق الدستور اجلزائري لسنة 
 واللغة األمازيغية.

سنواي، وتتميز تركيبة السكان بتواصل االرتفاع يف  %2,15ويشهد عدد السكان يف اجلزائر منو طبيعي يقدر ب 
،  2014و 2013ما بني  %11,6إىل  %11,4سنوات واليت انتقلت من  5نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 

 %28,4إىل  %28,1سنة ارتفاعا، حيث انتقلت من  15وعرفت كذلك نسبة فئة السكان الذين تقل أعمارهم عن 
 .1خالل نفس الفرتة

سنة( اخنفاضها حيث تراجعت من  59-15فيما واصلت نسبة الفئة السكانية يف سن النشاط االقتصادي )
، يف حني واصلت نسبة 2014يف سنة  %63,1، لتبلغ 2013و 2012يف الفرتة ما بني  %63,6إىل  64,0%

أي  2014و 2013نيت ما بني س %8,5إىل  %8,3سنة ارتفاعها حيث انتقلت من  60الفئة اليت تتجاوز أعمارها 
 .2نسمة 3.334.000ما يعادل 
 
 
 

 2014-2012اجلدول اآليت يظهر مؤشرات تطور سكان اجلزائر يف الفرتة و 
                                                             

 . 01، ص 2014، التقرير السنوي للديوان الوطين لإلحصائيات، اجلزائر، 2014دميغرافيا اجلزائر  1
 .01نفس املرجع أعاله، ص  2
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 2014-2012: يوضح تطور سكان اجلزائر يف الفتة  33 اجلدول رقم
 2014 2013 2012 السنة

 39.114.000 38.297.000 37.495.000 )نسمة(عدد السكان 
 840.000 795.000 808.000 )نسمة(النمو الطبيعي 

 2,15 2,07 2,16 معدل النمو الطبيعي )%(
 املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على معطيات الديوان الوطين لإلحصائيات.

 2014-2012للجزائر خالل الفتة  اثنيا: الوضعية االقتصادية
 :12012سنة  -1

مدفوعا بزايدة الطلب، خاصة على االستثمار، ومنو اقتصادي  2012سنة  عرف النشاط االقتصادي انتعاشا يف 
للقطاعات خارج احملروقات، موزع بشكل جيد نسبيا، وقدر النمو احلقيقي السنوي إلمجايل الناتج الداخلي بنسبة 

ي ابرتفاع قدره ، أ%7,1نقطة، وقدر منو إمجايل الناتج الداخلي خارج احملروقات بنسبة  0.5، أي ابرتفاع قدره 3,3%
، مل يرتفع إمجايل الناتج الداخلي 2012يف  %2,16نقطة واحدة؛ لكن وأخذا بعني االعتبار النمو الدميغرايف املقدر ب 

 .%1,14للفرد سوى ب 
، وهو أعلى %8,89حيث بلغ  2012تسارع معدل التضخم املقاس مبؤشر األسعار عند االستهالك يف سنة  

للقطاع العام  %3,0أسعار اإلنتاج الصناعي نفس امليل املتصاعد، بوترية أقل من  معدل خالل العشرية، وعرفت
 واخلاص.

 :22013سنة  -2
 إنتاجإىل تردد منو الطلب اإلمجايل واخنفاض ويرجع هذا  2013عرف النشاط االقتصادي تباطؤا يف سنة 

نقطة بينما بقي منو حجم  0.5، أي يف تراجع ب %2,8احملروقات، ومل يفق منو حجم إمجايل الناتج الداخلي حدود 
، %2,07، وأخذا بعني االعتبار النمو الدميغرايف املقدر ب %7,1إمجايل الناتج الداخلي خارج احملروقات مستقرا عند 

 .%0.73 ـإمجايل الناتج الداخلي للفرد ب ارتفع
، والسبب %3,26حيث بلغ  2013فض معدل التضخم املقاس مبؤشر األسعار عند االستهالك يف سنة اخن
 اخلاص. للقطاع %2,6و  للقطاع العام %0,2ب أسعار اإلنتاج الصناعي اخنفاض يف ذلك  

 : 32014سنة  -3
انتعاشا وذلك بفضل توسع الطلب النهائي، واألداء اجليد لقطاعي  2014شهد النشاط االقتصادي يف سنة 

 مليار دينار، وقدر منو حجم الناتج الداخلي اخلام ب 17205,1قدر الناتج الداخلي ب و البناء واخلدمات يف السوق، 

                                                             
 .33، ص2012، بنك اجلزائر، اجلزائر، 2012النشاط االقتصادي، التقرير السنوي  1
 .25، ص2013، بنك اجلزائر، اجلزائر، 2013النشاط االقتصادي، التقرير السنوي  2
 .21، ص2014، اجلزائر، 2014النشاط االقتصادي، التقرير السنوي  3
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أي تراجع  %5,6تج الداخلي خارج احملروقات إىل ، أي ارتفع بنقطة واحدة، فيما اخنفض منو حجم إمجايل النا 3,8%
 .2013نقطة مقارنة بسنة  1,5ب 

، جند أن الناتج الداخلي للفرد ارتفع 2014سنة  %2,15إذا أخذان بعني االعتبار النمو الدميغرايف املقدر ب 
ند ، حيث استقر ع2013سجل معدل التضخم مستوى منخفض يقارب املستوى املسجل يف و ، %1,65بنسبة 
 0.8مقاسا مبؤشر األسعار عند االستهالك، كما عرفت أسعار اإلنتاج الصناعي للقطاع العام ارتفاع ب  %3,8نسبة 

 .%1,0نقطة مئوية لتبلغ 
من القوى العاملة، وهي نفس النسبة  %9,8مليون، أي  1.12عند  2014واستقر معدل البطالة يف سنة 

 .%11,0 2012البطالة يف ، يف حني سجلت نسبة 2013املسجلة يف 
 الدراسةمنهجية املطلب الثاين: 

 جمموعة من اخلطوات تشمل ما يلي: الدراسةيضم منهج إعداد 
  الدراسةالتخطيط لعملية أوال: 

ختلف اجلهات اليت هلا عالقة مبسألة ترشيد النفقات العمومية، مب بعد االتصال الدراسةمت التخطيط لعملية إعداد 
 .الدراسةيف  ةأتثريها على هاته األخرية، وعالقتها ابجلوانب اليت تقيسها مؤشرات األداء املستخدم حيثمن 

 :ابلدراسةهذا وقد مشلت اجلهات املعنية 
 عتبارمها املخولتان مبشروع إعداد قانون تسوية امليزانية ابواملديرية العامة للمحاسبة  نةالوكالة احملاسبية املركزية للخزي

 داد موازنة لإليرادات والنفقات التقديرية والفعلية، ونسب اإلجناز؛وهذا إبع
 امليزانية والذي يدون فيها  تسويةالذي يعد التقرير التقييمي لقانون  (املكلف ابلتدقيق اخلارجي) جملس احملاسبة

 ؛والتجاوزات اليت تطال اإلنفاق العام االحنرافاتخمتلف املالحظات والتوصيات بشأن ترشيد اإلنفاق وحتديد 
 املقدم من قبل وزارة املالية جلنة املالية وامليزانية ابجمللس الشعيب الوطين اليت تدرس مشروع قانون تسوية امليزانية 

ورصد نسب إجناز  اليت مست النفقات العمومية والتقرير التقييمي املقدم من جملس احملاسبة ملعاينة التجاوزات
 ؛تالنفقا

  املفتشية العامة للمالية اجلهة املكلفة ابلتدقيق الداخلي واليت تقوم مبهمات تدقيق لعدد من القطاعات لفحص
 جانب التسيري وتنفيذ النفقات؛

 املديرية العامة للضرائب اجلهة املعنية إبعداد تقديرات اإليرادات العادية ومتابعة تنفيذها؛ 
 ليت تقوم إبعداد تقديرات املالية العام.املديرية العامة للتقدير والسياسات ا 

ورؤساء بعثات التحقيق يف املفتشية العامة للمالية ورئيس  1مت برجمت مقابالت مع األمني العام جمللس احملاسبة
 جلنة املالية وامليزانية خالل سنوات الدراسة ورؤساء مصاحل وزارة املالية.

 

                                                             
 صباحا. 9:30، 17/03/2015زائر، بتاري  مقابلة مع السيد األمني العام جمللس احملاسبة السيد بن عمار حممد سليم، مكتب األمني العام جمللس احملاسبة، جملس احملاسبة، اجل 1
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 الدراسةاثنيا: اهلدف من 
  :واليت تضم العامة املالية الشؤون إدارة نظامقياس أداء األبعاد الستة الرئيسية لإىل  الدراسةدف هت

 املوازنة مصداقية  
 والشفافية الشمولية  
 السياسات إىل استنادا   املوازنة وضع  
 املوازنة تنفيذ يف والرقابة التوقع قابلية  
 ،واإلبالغ والتسجيل، احملاسبة  
 اخلارجية واملراجعة التدقيق  

نظرا ألمهية االعتمادات املرصودة خالل هذه السنوات ابإلضافة إىل تذبذب  2014-2012وهذا خالل الفرتة 
ومعرفة كيفية تعامل احلكومة مع هذه الوضعيات فيما خيص النفقات  2014و 2013أسعار البرتول ما بني سنيت 

 .)ترشيد اإلنفاق العام( واإليرادات
 الدراسة اثلثا: جمال تطبيق 

 31) النفقات العمومية الكلية بشقيها أي نفقات التسيري والتجهيز ملختلف القطاعات الدراسةستهدف ت
هيئات التدقيق الداخلي  يف اهليئات الرقابية ممثلةإىل إيرادات امليزانية و  واملؤسسات واهليئات العمومية ابإلضافة( قطاع

-2012( وهذا خالل الفرتة واهليئة التشريعيةجملس احملاسبة  )املفتشية العامة للمالية(، وهيئات التدقيق اخلارجي )
2014. 
 :نتائج امليزانية -1

يوضح نتائج امليزانية )اإليرادات، النفقات، العجز، الديون( كنسبة مئوية من الناتج : 34اجلدول رقم 
 الداخلي اخلام

 املرجع دج( X 106) املبالغ % النسب
2014 2013 2012 2014 2013 2012 
 إمجايل اإليرادات 3804450.00 3890810.00 3924059.00 23.47 23.38 22.81

5.13 4.94 5.32 882173.00 823022.00 862903.00 
حاصل الضرائب 

 املباشرة

0.41 0.38 0.35 70769.00 62518.00 56093.00 
حاصل التسجيل 

 والطابع

4.45 4.41 4.03 765274.00 734413.00 653235.00 

الرسوم حاصل 
 املختلفة على األعمال

0.01 0.02 0.01 1675.00 3458.00 2002.00 
حاصل الضرائب غري 

 املباشرة
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 حاصل اجلمارك 336975.00 404330.00 369878.00 2.08 2.43 2.15

0.14 0.23 0.16 24276.00 38266.00 25693.00 
حاصل دخل األمالك 

 الوطنية

0.29 0.27 0.31 49705.00 44208.00 49971.00 
احلواصل املختلفة 

 للميزانية

 اإليرادات النظامية 61.00 20.00 122.00 0.00 0.00 0.00

 اإليرادات االستثنائية 298477.00 164675.00 182455.00 1.84 0.99 1.06

 إيرادات اجلباية البرتولية 1519040.00 1615900.00 1577730.00 9.37 9.71 9.17

0.00 0.00 0.00 2.00 
  

اإلعاانت واهلبات 
 والوصااي

 إمجايل النفقات 7081413.00 6840765.00 7444661.00 43.69 41.10 43.27

0.53 0.63 0.58 90526.00 104277.00 94380.00 

الدين العام والنفقات 
 احملسومة من اإليرادات

0.08 0.08 0.10 13542.00 13363.00 15682.00 
نفقات السلطات 

 العمومية

 نفقات وسائل املصاحل 3057796.00 2577323.00 2860969.00 18.87 15.49 16.63

8.52 8.78 9.40 1465211.00 1461393.00 1523483.00 
نفقات التدخالت 

 العمومية

 نفقات االستثمار 1789258.00 1740656.00 2211698.00 11.04 10.46 12.85

3.68 4.85 3.71 633231.00 807595.00 600814.00 

نفقات العمليات 
 املرتبطة برأس املال

 نفقات غري متوقعة 292859.00 136158.00 169484.00 1.81 0.82 0.99

 العجز اإلمجايل 3569820.00 2758369.00 3221217.00 22.02 16.57 18.72

 العجز األويل  3846108.00 3059820.00 3437986.00 23.73 18.38 19.98

 ديون اخلزينة  1338800.00 1197349.00 1266000.00 8.26 7.19 7.36

 اخلارجية  26700.00 24549.00 27000.00 0.16 0.15 0.16

 الداخلية 1312100.00 1172800.00 1239000.00 8.10 7.05 7.20

 الناتج الداخلي اخلام  16208700.00 16643800.00 17205100.00 ـ ـ ـ
امليزانية لسنة  تسويةاملصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على معطيات التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون 

2014. 
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للرفع من مستوى إيرادات امليزانية لتغطية النفقات تسعى جاهدة  احلكومة اجلزائريةيظهر اجلدول أعاله أن 
حني بلغت  2012مليار دج مقارنة بسنة  3.890,810 2013حيث بلغت إيرادات امليزانية سنة  ،املرتفعة

من الناتج  %23,38و %23,47مسجلة نسبة  %2,27مليار دج أي بنسبة زايدة تقدر ب  3.804,450
 %0,85مليار دج حمققة نسبة زايدة ب  3.924,059لتبلغ  2014الداخلي اخلام، هذا وواصلت ارتفاعها يف سنة 

هيمنة  هومن الناتج الداخلي اخلام، لكن املالحظ أيضا  %22,81حيث مثلت ما نسبته  2013مقارنة بسنة 
يف اإليردات الكلية للميزانية سنة  %61,79ـمداخيل اجلباية البرتولية على إيرادات امليزانية، فهاته األخرية سامهت ب

 .2014و 2012تواليا سنيت  %63,67و %63،95 ـ، مع العلم أهنا سامهت ب2013
كما يتبني من خالل اجلدول أن النفقات العامة متثل نسبة معتربة من الناتج الداخلي اخلام فقد مثلت نسبة 

تواليا وهذه النسب تعترب غري  2014و 2013و 2012خالل سنوات  %43,27و %441,10و 43,69%
 .%25  ـرنة ابلناتج الداخلي اخلام واملقدر بابحلجم األمثل للنفقات العمومية مقامنودجية إذا ما قرنت 

وتظهر عملية املقارنة بني النفقات واإليرادات أن هناك عجزا مرتاكما من سنة ألخرى، حيث بلغ العجز سنة 
إىل  2013من الناتج الداخلي اخلام، فيما اخنفض سنة  %22,02مليار دج أي  3.569,820 2012

مليار  3.221,217إىل  2014ن الناتج الداخلي اخلام، لريتفع سنة م %16,57مليار دج بنسبة  2.758,369
 من الناتج الداخلي اخلام. %18,72دج مسجال نسبة 

فيما عرفت ديون اخلزينة نسب متفاوتة مردها تقلبات أسعار الفائدة اليت ليست للحكومة سيطرة عليها 
من الناتج الداخلي اخلام، مع  %7,19مليار دج أي  1.197,349 ـب 2013فسجلت ديون اخلزينة أقل مبلغ سنة 

مبلغ  2014ن الناتج الداخلي اخلام، ويف سنة م %8,26أي  1.338,800 2012العلم أهنا بلغت سنة 
من الناتج الداخلي اخلام، مع تسجيل سيطرة الديون الداخلية على جمموع  % 7,36مليار دج أي  1.266,000
 ديون اخلزينة.

 التوزيع القطاعي للموارد -2
 : يوضح التوزيع القطاعي للموارد )توزيع االعتمادات(35اجلدول رقم 

 املرجع دج( X 106) املبالغ النسب
2014 2013 2012 2014 2013 2012 
 الدفاع الوطين 694787.00 811860.00 956216.00 9.50 12.13 13.17

9.93 9.16 13.22 720926.00 613099.00 966884.00 
الداخلية واجلماعات 

 احمللية
 الشؤون اخلارجية 35319.00 31395.00 45615.00 0.48 0.47 0.63
 العدل 78973.00 71315.00 73051.00 1.08 1.07 1.01
 املالية 106466.00 84878.00 88687.00 1.46 1.27 1.22
 الطاقة واملناجم 32351.00 36710.00 41864.00 0.44 0.55 0.58



 2014-2012ة ت خالل الف ابجلزائر تقييم دور التدقيق احلكومي يف ترشيد النفقات العموميةالفصل اخلامس 
 

 

242 

 املوارد املائية 50291.00 41135.00 39465.00 0.69 0.61 0.54
 الشؤون الدينية 34034.00 26644.00 26122.00 0.47 0.40 0.36
 اجملاهدين 225182.00 236043.00 240835.00 3.08 3.53 3.32
 هتيئة اإلقليم والبيئة 3457.00 2956.00 2566.00 0.05 0.04 0.04
 النقل 28398.00 20259.00 13294.00 0.39 0.30 0.18
 الرتبية الوطنية 935855.00 695666.00 711603.00 12.79 10.40 9.80

3.33 3.32 3.36 242003.00 222372.00 246071.00 
الفالحة والتنمية 

 الريفية
 األشغال العمومية 12354.00 11175.00 20318.00 0.17 0.17 0.28

1.88 2.31 2.41 136505.00 154655.00 176329.00 
التضامن الوطين 

 واألسرة
 الثقافة 25948.00 22991.00 26541.00 0.35 0.34 0.37
 التجارة 22477.00 24453.00 23969.00 0.31 0.37 0.33

3.87 3.95 3.82 281320.00 264582.00 279716.00 
التعليم العايل والبحث 

 العلمي
 العالقات مع الربملان 297.00 278.00 277.00 0.00 0.00 0.00
 التكوين والتعليم املهين 58939.00 48049.00 50234.00 0.81 0.72 0.69
 السكن والعمران 257420.00 170677.00 143520.00 3.52 2.55 1.98

3.80 4.15 3.67 276139.00 277849.00 268623.00 
العمل واحلماية 

 االجتماعية
 الصحة 405210.00 363088.00 371746.00 5.54 5.43 5.12
 السياحة 4300.00 3151.00 3143.00 0.06 0.05 0.04
 الشباب والرايضة 43924.00 39774.00 43483.00 0.60 0.59 0.60

0.07 0.07 0.34 5116.00 4690.00 24612.00 
الصناعة واملؤسسات 

 الصغرية واملتوسطة 

0.05 0.05 0.06 3737.00 3546.00 4086.00 
وتقنيات  الربيد

 اإلعالم واالتصال
 الصيد  2675.00 2386.00 2409.00 0.04 0.04 0.03
 االتصال 16879.00 25006.00 24314.00 0.23 0.37 0.33
 رائسة اجلمهورية 12616.00 9507.00 8257.00 0.17 0.14 0.11
 مصاحل الوزير األول 4750.00 2759.00 5720.00 0.06 0.04 0.08
 األعباء املشرتكة 238030.00 254822.00 296793.00 3.25 3.81 4.09
 أخرى 2017910.00 2114496.00 2334208.00 27.59 31.60 32.15
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 اجملموع 7315163.00 6692266.00 7259996.00 100 100 100
 .2014امليزانية لسنة  تسويةاملصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على معطيات التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون 

ظهر لنا التوزيع القطاعي أن قطاعات الدفاع الوطين والرتبية الوطنية والداخلية واجلماعات من خالل اجلدول ي
من النفقات  %13,22سجل قطاع الداخلية واجلماعات احمللية نسبة  2012احمللية حتتل املراتب األوىل، ففي سنة 
املخصصة لالنتخاابت وإلحياء الذكرى اخلمسني لالستقالل ابإلضافة إىل دفع اإلمجالية وهذا راجع لالعتمادات 

حل قطاع الدفاع الوطين أوال ف 2014و 2013املستحقات املالية املرتبطة ابألنظمة التعويضية اجلديدة، أما يف سنيت 
بنسبة  2014سنة واثلثا  2013سنة  %10,40تواليا والرتبية الوطنية اثنيا بنسبة  %13,17و %12,13بنسبيت 
، لكن هناك ةالعمومي ةوهذا راجع حلجم املوظفني ابلقطاع فهو يضم ما يقرب من نصف موظفي الوظيف 9,80%

الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة فلم قطاع قطاعات هامة تساهم يف خلق القيمة املضافة مل توىل هلا العناية الكبرية ك
مع العلم أن هذه النسبة ختص نفقات التسيري  2012النفقات سنة من إمجايل  %0,34ختصص له سوى نسبة 

، كما نسجل %0,07إىل  2014و 2013والتجهيز معا، وقد خفضت النسبة املخصصة له من إمجايل اإلنفاق سنيت 
لسياحة، النقل، األشغال العمومية، نفس املالحظة لقطاعات هامة أخرى وهي الطاقة واملناجم، املوارد املائية، ا

اليت تضم النفقات املخصصة للبىن التحتية وبرامج دعم  (نفقات االستثمار )االتصال،ابإلضافة إىل النفقات األخرى 
النشاط االقتصادي والربامج التكميلية لفائدة الوالايت وبرامج دعم النمو والنفقات املرتبطة بعمليات على رأس املال، 

 هذا وتعترب القطاعات السالفة الذكر،  من النفقات اإلمجالية %37نسبة فنفقات التجهيز مل تتجاوز يف أحسن احلاالت 
 ، وتدفع بعجلة التنمية االقتصادية.قطاعات حيوية تسهم يف جلب االستثمار، وحتسن من مردود اإليرادات العادية

أهنا ليست ، مع السابقةيف حني نسجل ختصيص مبالغ جد معتربة من إمجايل النفقات مقارنة ابلقطاعات 
من إمجايل  %3,53منها قطاع اجملاهدين الذي خصصت له نسبة بقطاعات منتجة أو حمفزة للنشاط االقتصادي 

تواليا، نفس املالحظة ابلنسبة لقطاع  2014و 2012سنيت  %3,32و %3,08مقابل نسبة  2013اإلنفاق سنة 
 2012سنيت  %0,34،  %0,35و 2014سنة  %0,37التضامن الوطين، وقطاع الثقافة الذي خصصت له نسبة 

 .أكثر من النسبة املخصصة لقطاعي الصناعة والسياحة 2013و
امليزانية ملسألة التخصيص األمثل للموارد واليت تعترب  تسويةهذا ومل يشر جملس احملاسبة يف تقاريره التقييمية لقانون 
خالل  )الطفرة النفطية( ة مل تستغل ارتفاع أسعار البرتولابلغة األمهية نظرا ملسامهتها يف الرفع من كفاءة اإلنفاق، فالدول

هذه الفرتة لتحقيق مكاسب هامة يف البىن التحتية ودعم القطاعات املنتجة والنهوض هبا خللق قيمة مضافة واستقطاب 
لربميل سنة دوالر ل 111,5استثمارت أجنبية مباشرة أو غري مباشرة، كما جتدر اإلشارة إىل أن متوسط سعر الربميل بلغ 

دوالر سنة  90,10، مقابل دوالر 109,08حني بلغ  2013ليبدأ يف االخنفاض التدرجيي بدءا بسنة  2012
 ومن هنا بدأت املخاوف. 2014

-2012يف اجلزائر خالل الفتة  املبحث الثاين: تقييم أنظمة وإجراءات ومؤسسات إدارة الشؤون املالية العامة
2014 
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 بقياس املستوى عالية املؤشرات جمموعة تقوم العامة، املالية الشؤون إدارة ألداء الرئيسية الستة األبعاد خلفية على
يف اجلزائر خالل الفرتة  العامة املالية الشؤون إدارة ومؤسسات وإجراءات أنظمة يف الرئيسية للعناصر العملي األداء
 .اخلارجية والتدقيق املراجعة وهيئات التشريعية، واهليئة زية،كاملر  احلكومة :من لكل ابلنسبة وذلك ،2012-2014
 ؟ما مدى واقعية املوازنة : املوازنة صداقيةم 
 على القدرة وللمواطنني العامة، املالية على واملخاطر املوازنة على شامل اإلشراف هل : والشفافية الشمولية 

 ؟العامة املالية على واملخاطر املوازنة عن املعلومات على احلصول
 هل املوازنة تعكس السياسات احلكومية؟ : السياسات إىل استنادا   املوازنة وضع 
 وجود مع التوقع وقابلية ابالنتظام تتسم بطريقة املوازنة تنفيذ جيريهل  : املوازنة تنفيذ يف والرقابة التوقع قابلية 

 ؟العامة األموال استخدام يف والتوجيه الرقابة عملية أجل من ترتيبات
 ،واثئق وتقارير تنفيذ امليزانية واحملاسبة وزعت على أساس منتظم؟  هل : واإلبالغ والتسجيل، احملاسبة 
 هل آليات عمل املراجعة اخلارجية فيما خيص التدقيق يف النفقات العمومية متاحة  : اخلارجية واملراجعة التدقيق

 للجمهور لإلطالع؟
 مصداقية املوازنة املطلب األول:

 .مقارنة ابملوازنة املوافق عليها أصالجممل نواتج اإلنفاق  PI-1مؤشر األداء  أوال:
 ول احلساباجد  من خاللنييتبو املبني يف املوازنة، هذا  اإلنفاقالفعلي و  اإلنفاقيقيس هذا املؤشر الفرق بني 

يف أكثر من سنة واحدة من  %05أن اإلنفاق الفعلي مل يتجاوز اإلنفاق املبني يف املوازنة أبكثر من  ،(01)أنظر امللحق 
من االعتمادات املخصصة يف امليزانية، كما مت  %98,5مت استهالك  2012في سنة ف .السنوات الثالث حمل الدراسة

 تواليا. 2014و 2013سنيت   %96,9و %97,1استهالك 
جتاوزت ، جند أن بعض األقسام ابلرجوع للميزانية واليت مت تقسيمها إىل أربعة عناوين ابلنسبة لنفقات التسيريو 

سنة  إليرادات حيث سجلت هذه النفقاتمن اوالنفقات احملسومة االعتمادات املرصودة هلا يف امليزانية كأعباء الدين العام 
مليار دج، متجاوزا ب  104,248، وقدر مبلغها ب 2012مقارنة مع سنة  %10,49ارتفاع بنسبة  2013
أي  %13،19بنسبة  2014، لتنخفض سنة مليار دج 68,850ة واملقدرة ب مبلغ االعتمادات املقرر  51,46%
، هذا التجاوز مسموح %7،72مليار دج كاعتمادات مستهلكة متجاوزة االعتمادات املرصودة بنسبة  90،52مببلغ 

حبكم الطابع التقديري لالعتمادات من هذا القبيل حسب ما جاء يف تقرير جملس احملاسبة، ألن نفقات الدين القابل 
( اخلاص ابحلكومة العامة للجزائر سابقا )االتفاقية املؤرخة يف %3,5تتشكل أساسا من تسديدات للقرض )لالستهالك 

مليار  5,554مقدار  2013بلغت عند هناية سنة  1زينة اجلزائر واخلزينة الفرنسية(املوقعة بني خ 1966ديسمرب  23
مرده معدل صرف األورو مقارنة ابلدينار  %516أي ابرتفاع نسبته  2012سنة  مليون دج 948,839دج مقابل 

                                                             
 . 42، اجلزائر،ص 2013الدين الداخلي القابل لالستهالك، التقريرالتقييمي جمللس احملاسبة حول املشروع التمهيدي لقانون تسوية امليزانية لسنة 1
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أي مببلغ  مليار دج 5,996اجلزائري من جهة ومبالغ تسديد السندات املتبقية من جهة أخرى، لتنخفض مبقدار 
 .2013مقارنة بسنة  2014سنة  مليون دج 775،817

هذا وتشكل نفقات التدخالت العمومية حجما ال يستهان به من جمموع نفقات ميزانية التسيري حيث أتخذ 
 االجتماعية، وهذا راجع ملواصلة الدولة لدعمها للمواد الغذائية األساسية واملواد الطاقوية وخمتلف النشاطات %32نسبة 

املوجهة للفئات احملرومة واملعوزة، لكن الشيء املالحظ والذي مل يشر له جملس احملاسبة يف هذا الشأن هو يف كل سنة من 
)النشاط االجتماعي( وهو ما يؤكد سنوات الدراسة جتاوزت النفقات الفعلية االعتمادت املرصودة هلا يف القسم السادس 

املتعلقة هبذا اجلانب، وعدم ضبط بشكل دقيق للفئات املعنية ابلدعم الغذائي أن هناك ضعف يف عملية إعداد التقديرات 
والطاقوي، فمثال جند العديد من املؤسسات األجنبية الناشطة يف اجلزائر واملصانع تستفيد من السعر املدعم للخبز 

  واحلليب ....  
يف أكثر من سنة واحدة من السنوات الثالث  %05اإلنفاق الفعلي مل يتجاوز اإلنفاق املبني يف املوازنة أبكثر من  أ

 .حمل الدراسة
 أصال   عليها املوافق ابملوازنة ابإلنفاق مقارنة اإلنفاق نواتجتشكيلة   PI-2مؤشر األداء  اثنيا:

قصد  عن مفيدا   بياان   املوازنة تكون ال األصلية، املوازنة عن كثريا   ختتلف اإلنفاق تشكيلة كانت حيثما
 مستوى تفاصيل على األصلية ابملوازنة مقارنة اإلنفاق لنواتج يا  لمع تقييما   املؤشر هبذا القياس ويتطلب، السياسات

 .اجململ
 يتخطى فيما اإلنفاق تشكيلة تباين يف املوازنة بني بنود فيما التوزيع إعادة مسامهة مدى املؤشر هذا ويقيس

ات عن الناجم التباين  لإلنفاق العام املستوى يف التغرير
ينبغي اتباع خطوات  2014، 2013، 2012النفقات عن كل سنة من سنوات التقييم التباين يف  الحتساب

 احلساب التالية:
لتحليل التباين التجميعي مليزانية كل قسم، يتم حساب امليزانية املعدلة )حاصل ضرب امليزانية املعتمدة لكل قسم  -

 موع امليزانية املعتمدة(؛يف النفقات الكلية الفعلية مقسوما على جم
 لكل قسم يتم احتساب االحنراف بني النفقات الفعلية وامليزانية املعدلة؛ -
إضافة القيمة الكلية لالحنرافات جلميع أقسام امليزانية مع العلم أن القيمة الكلية= الفرق اإلجيايب بني الفعلي  -

 وأرقام امليزانية؛
 امليزانية املعدلة )جمموع النفقات الفعلية(؛احتساب املبلغ من واقع البند السابق، كنسبة مئوية من جمموع  -
 . 15، 10، 5معرفة عدد السنوات اليت جتاوزت النسب املئوية  -

 لتحديد النتيجة النهائية. PI 2بعد تطبيق اخلطوات السابقة انتقل إىل الدرجات يف املؤشر 
اخلاصة بتباين مكوانت إىل حتديد النتائج  ،(01)أنظر امللحق  يم اخلاصة هبذا املؤشرأفضت عملية التقي

  النفقات األساسية الفعلية واعتمادات النفقات األساسية ابمليزانية يف السنوات الثالث إىل: 
 PI 2ائج تقييم مؤشر األداء ت: يبني ن36اجلدول رقم 
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 %التباين  السنة
2012 05 
2013 07,2 
2014 08,3 

 املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج التقييم املتحصل عليها من جداول احلساب.
أن هناك أقسام جتاوزت نفقاهتا الفعلية النفقات املخصصة  حيثاحملصل عليها تؤكد ما مت التوصل إليه،  النتائج

كما هو الشأن ابلنسبة للدين القابل لالستهالك، والنفقات احملسومة من اإليرادات   %967هلا يف امليزانية أبكثر من 
هذه التجاوزات أثرت على تشكيلة  %102، نفقات النشاط االجتماعي حوايل %435حققت نسبة جتاوز فاقت 

 ؤثر على جودة اخلدمات اليت يتم متويلها مبوجب هذه املخصصات.تابملوازنة، كما اإلنفاق 
من  يف أكثر من سنة %10يتجاوز التباين يف تشكيلة اإلنفاق جمموع االحنراف يف اإلنفاق األويل أبكثر من مل  ج

 ثالث سنوات حمل التقييم.
 أصال   عليها املُوافق ابملوازنة مقارنة اإليرادات نواتج جممل PI- 3اثلثا: مؤشر األداء 

الرئيسية يف إعداد امليزانية اليت تتمتع ابملصداقية، فتوقعات امليزانية يعترب التوقع الدقيق لإليرادات من بني املتطلبات 
التفاؤلية ميكن أن تؤدي إىل ختصيص نفقات كبرية غري مربرة وإىل عجز مايل كبري ومن جهة أخرى ميكن أن يؤدي 

اهتا عند إعداد امليزانية التشاؤم يف التوقعات إىل استخدام حصيلة اإليرادات احملققة يف النفقات، يف أوجه مل تتم مراع
 املعنية.

وقات وتقلب سعر رغم تذبذب أسعار احملر ف، يف اجلزائر امليزانية متويل نفقات تعد اجلباية البرتولية من أهم مصادر
 2013سنة  %61,79و 2012من إمجايل اإليرادات سنة   %63,95الدوالر األمريكي، فقد شكلت نسبة 

، فنسبة تغطيتها للنفقات اإلمجالية ال ، يف حني تبقى اإليرادات العادية دون املستوى املطلوب2014سنة  %63.67و
 .%35تتعدى نسبة 

 %97مل تكن اجلباية الفعلية لإليرادات أدىن من  ،(02)أنظر امللحق ووفقا لنتائج التقييم املتعلقة هبذا املؤشر
 .السنوات الثالث حمل التقييماملبينة يف املوازنة يف أكثر من سنة واحدة من  من تقديرات اإليرادات

 2014، 2013، 2012خالل سنوات  %93,0و %101.9و %109,7فنسب إجناز اإليرادات بلغت 
السعر تواليا واملالحظ أن نسب اإلجناز تناقصت من سنة ألخرى بفعل تراجع سعر البرتول من سنة ألخرى حيث بلغ 

 ؛تواليا 2014، 2013، 2012دوالر أمريكي خالل سنوات  90,10، 109,08، 111,05للربميل  املتوسط
تشكل الضريبة على الدخل اإلمجايل املقتطعة من املصدر وحاصل الضريبة على أرابح الشركات، أهم موارد الضرائب و 

فلم  %8.09و %0,01عيفة ترتاوح ما بني املباشرة يف اجلزائر، فمسامهة أنواع الضرائب األخرى يف اإليرادات اجلبائية ض
 .2014و 2013، 2012تشهد تطورا كبريا خالل السنوات 

تبقى بعيدة عن  )اإليرادات العادية(، هذا وأشار جملس احملاسبة إىل أن اإلجنازات املتعلقة إبيرادات امليزانية
سجلة يف حتسني بنية إيرادات امليزانية تبني الصعوابت املاألهداف املسطرة الرامية إىل تدعيم اإليرادات اجلبائية, فالتأخريات 
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، ختفيض حجم بواقي التحصيل )الضريبة على األمالك( لتطوير بعض أنواع الضرائب اليت تواجهها اإلدارة اجلبائية
 .شار السوق املوازيةتوان ومواجهة الغش والتهرب الضرييب

لتحفيز االستثمار وخلق مناصب الشغل )النفقة اجلبائية( اليت من جانب آخر متثل التحفيزات اجلبائية املمنوحة 
، اجلاذبية، خصوصا يف ظل وجود مناخ استثماري قليل سبب آخر يؤثر على املردود اجلبائي ،نتائجها أقل مما هو منتظر

 روقات.ابإلضافة إىل مشاكل العقار الصناعي اليت أثرت أيضا على النمو االقتصادي وتطوير القطاعات خارج احمل
من تقديرات اإليرادات املبينة يف املوازنة يف أكثر من سنة واحدة  %97مل تكن اجلباية الفعلية لإليرادات أدىن من  أ

 السنوات الثالث حمل التقييم.من 
 أصل ورصد متأخرات مدفوعات اإلنفاق  PI-4مؤشر األداء رابعا: 
 اإلنفاق مدفوعات متأخرات رصيد -1

اليت تتحملها احلكومة لدفعها للموظفني واملوردين واملقاولني أو  االلتزاماتإن دفعات النفقات املتأخرة هي 
قروض الدائنني املتأخرة، ومتثل شكال من أشكال التمويل غري الشفاف، وميكن الرتفاع حجم املتأخرات أن يشري إىل 

برام العقود، وجيب أن تدفع النفقات املتأخرة مبوجب التزام قانوي وجود عدد من املشاكل املختلفة كعدم كفاية امليزانية إل
حمدد أو التزام تعاقدي تباشره احلكومة وهي تشمل مطالبات غري مدفوعة للرواتب ومعاشات التقاعد، التجهيزات 

 واخلدمات واإلجيارات والفوائد على الديون الداخلية واخلارجية.
مليار دج أي  76876.1112، و90.415011، و 00.51076 ـب قدر مبلغ دفعات النفقات املتأخرةو 
تواليا، وهو  2014، 2013، 2012خالل سنوات النفقات من إمجايل   %1.06، %0.62، %0.69ما نسبته 

ما يعين أن رصيد متأخرات مدفوعات اإلنفاق منخفض مقارنة ابلنفقات اإلمجالية، لكن جيب أخذ احليطة واحلذر فقد 
حجم متأخرات مدفوعات اإلنفاق إىل ارتفاع حجم النفقات اإلمجالية للسنة نتيجة ارتفاع فوائد التأخري خيلق ارتفاع 

وعلى التقديرات املرتبطة بتخصيص االعتمادات، السيما  املرتبطة بتسديد االلتزامات، فضال عن التأثري على توازن امليزانية
 .2013مقارنة بسنة  2014سنة  %50وأن رصيد متأخرات مدفوعات اإلنفاق ارتفع أبكثر من 

 من جمموع اإلنفاق(. %2رصيد املتأخرات منخفض )أي دون  أ
 
  اإلنفاق مدفوعات متأخرات رصيد متابعة أجل من البياانت توّفر مدى  -2

تبني البياانت املالية السنوية املتعلقة بعمليات اخلزينة رصيد املتأخرات مدفوعات اإلنفاق يف هناية السنة 
يف احلساب السالف  /ن واليت تدرج ضمن حساب خزينة الغري )دفع تقيد يف السنة املوالية(، وقد مت حتديدها31/12
 .2014، 2013، 2012 خالل سنوات الدراسة الذكر

البياانت املوثوقة والتامة عن رصيد املتأخرات أتيت من خالل إجراءات روتينية على األقل يف هناية كل سنة مالية  أ

                                                             
 .100، مرجع سبق ذكره، ص2013 لسنة ي لقانون تسوية امليزانيةعمليات اخلزينة )منظور حماسيب(، التقرير التقييمي جمللس احملاسبة حول املشروع التمهيد 1
 .116جملس احملاسبة، اجلزائر، ص، 2014لسنة عمليات اخلزينة )منظور حماسيب(، التقرير التقييمي جمللس احملاسبة حول املشروع التمهيدي لقانون تسوية امليزانية  2
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 مل بياان ملواعيد كل منها(.)وتش
 ، تكون النتيجة الكلية للمؤشر "أ"  )أ،أ(2وابستخدام طريقة التصنيف التتييب م

 املطلب الثاين: الشمولية والشفافية
 تصنيف املوازنة PI-5مؤشر األداء أوال: 

املتعلق بقوانني  17-84من القانون رقم  42إىل  23مت تصميم نظام تصنيف النفقات وفق أحكام املواد من 
املالية حتت ثالثة عنوانني رئيسية نفقات التسيري، نفقات التجهيز، والقروض والتسبيقات وترد حتت كل عنوان رئيسي 

 عناوين فرعية، وقد مت ذكر هذه العناوين الفرعية ابلتفصيل يف الفصل الثاي.
 (GFS) احلكومية املالية إحصاءات يفوالذي حدد  ،التصنيف أنظمة بشأن الدويل القياسي لمعيارلوابلرجوع 

 تسانده الذي احلكومة وظائف تصنيف ومبوجب ،للمعامالت والوظيفي االقتصادي التصنيف أجل من اإلطار الذي يتيح
ُطبرق الوظيفي التصنيف وهو املتحدة، األمم

 أعلى على رئيسية وظائف عشر هنالك احلكومية، املالية إحصاءات يف امل
 يف ، مت كذلك التطرق هلا ابلتفصيل يف الفصل الثاي، جند) الفرعي الوظائف (الثاي املستوى على وظيفة 69 و مستوى
على األقل  ابستخدام ( وذلك الفرعية، والوظائف واالقتصادي اإلداري التصنيف إىل مستند املوازنة وتنفيذ وضع اجلزائر
ري إحصاءات املالية احلكومية/ تصنيف وظائف احلكومة(،ابستخدام معاي من الوظائف يف نظام تصنيف وظائف 10

 .احلكومة أو معيار قياسي ميكنه إنتاج واثئق وفقا لتلك املعايري
على األقل  ابستخدام ( وذلك الفرعية، والوظائف واالقتصادي اإلداري التصنيف إىل مستند املوازنة وتنفيذ وضع ب

معايري إحصاءات املالية احلكومية/ تصنيف  من الوظائف يف نظام تصنيف وظائف احلكومة(،ابستخدام 10
 وظائف احلكومة أو معيار قياسي ميكنه إنتاج واثئق وفقا لتلك املعايري

 مشولية املعلومات اليت تتضمنها واثئق املوازنة PI-6مؤشر األداء اثنيا: 
 للسنة مبا يلي: على أن يرفق قانون املاليةاملتعلق بقوانني املالية  17-84من القانون  68تنص املادة 

 تقرير تفسريي للتوازن االقتصادي واملايل والنتائج احملصل عليها وآفاق املستقبل يضم: -1
 السعر املرجعي لربميل البرتول اخلام؛ 
 نسبة تطور صادرات احملروقات؛ 
 معدل منو الناتج الداخلي اخلام؛ 
 معدل صرف الدينار مقابل دوالر أمريكي واحد؛ 
 .نسبة التضخم 

 سريية تبني خاصة ما يلي:ملحقات تف -2
 التقييمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب، السيما تلك املتعلقة ابإلجراءات اجلديدة؛ 
  توزيع نفقات التسيري ملصاحل الدولة حسب كل فصل املرفوقة عند االقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف

 اخلدمات؛
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  قطاع؛توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي حسب كل 
 توزيع رخص متويل االستثمارات املخططة للمؤسسات العمومية حسب كل قطاع؛ 
 قائمة احلساابت اخلاصة للخزينة تبني مبلغ اإليرادات والنفقات واملكشوفات املقررة هلذه احلساابت؛ 
 .القائمة الكاملة للرسوم شبه جبائية 

والواردة يف هذا  8، 7، 6، 2، 1مع املعلومات رقم إن املعلومات اليت يتضمنها قانون املالية السنوي تتطابق 
 .)أرجع إىل الفصل الثالث(املؤشر
 من املعايري املرجعية التسعة بشأن املعلومات. 6-5واثئق املوازنة تستويف  ب

 مدى العمليات احلكومية غري املبلغ عنها PI-7اثلثا: مؤشر األداء 
تعترب احلساابت اخلاصة للخزينة عمليات ال ترد يف املوازنة السنوية للدولة واليت تعترب عمليات خارج امليزانية يف 

املتعلق ابلقوانني املالية، وحتتوي  17-84من القانون  61إىل  48اجلزائر، وختضع هاته احلساابت ألحكام املواد من 
 على األصناف التالية:

 احلساابت التجارية؛ -
 حساابت التخصيص اخلاص؛ -
 حساابت التسبيقات؛ -
 حساابت القروض؛ -
 ؛حساابت التسوية مع احلكومات األجنبية -
 ميكن أن تفتح حساابت املسامهة والسندات بواسطة تعليمة من وزير املالية. -

غ ومتول احلساابت اخلاصة ابعتمادات حصرية ابستثناء احلساابت التجارية اليت ميكن أن دحدد ملكشوفها مبل
مل تنص أحكام قانون املالية على خالف  أقصى، هذا وينقل الرصيد الباقي من كل حساب خاص من سنة إىل أخرى ما

 ذلك.
عدة نقائص تشوب هذه احلساابت كضعف الرقابة  ، إىل أن هناكهذا وأشار جملس احملاسبة يف تقاريره التقييمية
الكلي للمعلومات املتعلقة ابستخدام االعتمادات، إضافة إىل غياب الداخلية، وغياب نظام معلومايت، النقص أو الغياب 

 الوضعيات احملاسبية.
 

 .2014، 2013، 2012وضعية احلساابت اخلاصة للسنوات  يوضح :37رقم  اجلدول
 عدد احلساابت التعيني

2012 2013 2014 
 03 03 03 "301احلساابت التجارية "

 68 71 74 "302حساابت التخصيص اخلاص "
 03 03 03 "303حساابت التسبيقات "
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 15 12 12 "304حساابت القروض "
 01 01 01 "305منح "–حساابت التخصيص اخلاص 

 09 09 09 "306حساابت املسامهة "
 99 100 103 اجملموع 

 .2014امليزانية لسنة  تسويةاملصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على معطيات التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون 
من خالل اجلدول أعاله يالحظ الكم اهلائل للحساابت اخلاصة يف مجيع سنوات الدراسة، إال أهنا تشهد تقلصا 
من حيث العدد من سنة ألخرى، والسبب يف ذلك هو املالحظات اليت دائما ما نوه إليها جملس احملاسبة واليت مفادها 

كما نوهت جلنة املالية وامليزانية إىل أنه ت اخلاصة السيما حساابت التخصيص اخلاص،  اللجوء املفرط إىل توسيع احلسااب
مت اللجوء املفرط للحساابت اخلاصة كآلية ميزانية مستقلة وكبديل للميزانية العامة للدولة، مما أدى إىل صعوابت يف جمال 

 الرقابة وشفافية تنفيذ النفقات العمومية.
 تسويةدد اهلام من احلساابت اخلاصة الغري مبلغ عنها يف قانون املالية وال يف قانون إضافة إىل ما سبق فإن الع

يف ترشيد النفقات  إطالقاامليزانية املنشوران يف اجلريدة الرمسية للرأي العام دحد من شفافية هاته العمليات، وال يسهم 
 .زنةالعمومية، ما جعل اجلزائر حتتل مراتب متأخرة يف جمال شفافية املوا

 : يظهر الوضعية املالية للحساابت اخلاصة وحجمها إىل النفقات اإلمجالية38رقم  اجلدول

 التعيني
 دج( X 106) املبالغ

2012 2013 2014 
 14169892.00 14377838.00 15113817.00 (1االعتمادات املمنوحة للحساابت اخلاصة )
 1348927.00 1248521.00 1117891.00 (2االعتمادات املستهلكة للحساابت اخلاصة )

 7259996.00 6692266.00 7315163.00 (3إمجايل النفقات ابمليزانية )
1/2 % 7.40 8.68 9.52 
3/1% 206.61 214.84 195.18 

 .2014لسنة  تسوية امليزانيةالتمهيدي لقانون  حول املشروعاملصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على معطيات التقرير التقييمي 
إىل جتميد األموال العمومية  أشار جملس احملاسبة يف تقاريره التقييمية إىل أن الكم اهلائل للحساابت اخلاصة أدى

توضحه أرقام اجلدول، حيث مل تتعدى االعتمادات املستهلكة وهو ما  1واعتمادات معبأة قليلة االستعمال خالل السنة
وهذا نتيجة غياب برامج عمل حتدد األهداف املنشودة وآجال التنفيذ وكذا غياب ، %10بعنوان هاته احلساابت عتبة 

، ابإلضافة إىل البطء يف وضع وإصدار النصوص التطبيقية لإلطار القانوي الذي دحكم حساابت نظام متابعة وتقييم
 التخصيص اخلاص.

                                                             
  حيث صنفت من بني الدول اليت تقدم معلومات اندرة أو ال توجد  معلومات حول املوازنة.2015مؤشر املوازنة املفتوحة لسنة كانت اجلزائر من بني املراتب العشرين األخرية يف ، 
 .85، مرجع سبق ذكره، ص2014احلساابت اخلاصة للخزينة، التقرير التقييمي حول املشروع التمهيدي لقانون تسوية امليزانية لسنة  1
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اخلاصة واليت جتاوزت النفقات  كما تعكس األرقام الواردة يف اجلدول حجم االعتمادات املعبأة للحساابت
من إمجايل  %206,61نسبة  2012، حيث مثلت سنة %190اإلمجالية املرصودة يف امليزانية العامة أبكثر من 

ض عدد احلساابت اخلاصة يف هذه السنة مقارنة بسنة ارغم اخنف 2013سنة  %214,84النفقات املعبأة يف امليزانية، و
أمهية االعتمادات  إىل ، ومل يشر جملس احملاسبة2014إمجايل النفقات سنة من  %195.18، وشكلت نسبة 2012

 املعبأة ابحلساابت اخلاصة مقارنة مع النفقات اإلمجالية املرصودة يف امليزانية.
 من جمموع اإلنفاق. %10جتاوز مستوى اإلنفاق خارج إطار امليزانية غري املبلغ عنه حاجز  د

 شفافية العالقات املالية العامة فيما بني اهليئات احلكومية PI-8مؤشر األداء رابعا: 
 شفافية وموضوعية التوزيع األفقي فيما بني أجهزة اإلدارة احلكومية احمللية  -1

ظروف انعكست على وضعية اجلماعات احمللية يف خمتلف هذه املراحل  ةلقد مرت البالد منذ االستقالل بعد  
وابلتايل اختالف نظام هذه األخرية حسب هذه الظروف، فقط تطرقت كل الدساتري اجلزائرية إىل اجلماعات احمللية، كما 

علق ابلبلدية، اجلريدة املت 2011يونيو  22املؤرخ يف  10-11خصها املشرع اجلزائري أبنظمة وقوانني آخرها القانون رقم 
املتعلق ابلوالية، اجلريدة الرمسية  2012فرباير  21املؤرخ يف  07-12، والقانون رقم 2011لسنة  37الرمسية رقم 

 .2012لسنة  12رقم
عن تصنيف الضرائب العائدة للجماعات احمللية على أساس تصنيف  1992أانبت اإلصالحات اجلبائية لسنة و 

إىل ضرائب على النشاط وضرائب على املمتلكات أما التصنيف اإلداري فيصنفها إىل ضرائب  اقتصادي والذي يصنفها
مباشرة وغري مباشرة، كما أن توزيع املوارد اجلبائية بني اجلماعات احمللية والصندوق املشرتك للجماعات احمللية يوكل إىل 

 لدولة.السلطة املركزية ابعتبارها اهليئة املسؤولة عن املالية العامة ل
 201إىل  198من قانون البلدية على مكوانت إيرادات البلدية، واملواد من  197إىل  195وقد نصت املواد 

 نصت على مكوانت نفقات البلدية.
( من احلكومة املركزية من خالل أنظمة شفافة  %50يتم حتديد التوزيع األفقي ملعظم التحويالت )على األقل  ب

 ومستندة إىل قواعد وأسس
 
 إحكام توقيت املعلومات املوثوقة إىل أجهزة اإلدارة احلكومية احمللية -2

تقوم أجهزة اإلدارة احلكومية احمللية بتحضري مشاريع ميزانياهتا وترسلها إىل وزارة املالية )املديرية العامة للميزانية( 
أفريل من كل سنة على أكثر تقدير )ميزانية السنة املوالية(، وفور استالم مشاريع امليزانيات، تنظم وزارة املالية  21بتاري  

، (03) أنظر امللحق  لوالايت، حسب رزانمة يتم حتديدها من قبل وزارة املاليةالقطاعية واجلسات حتكيم مع الوزارات 
 .ويف الغالب يتم تعديل امليزانيات املقرتحة

يتم إصدار معلومات موثوقة ألجهزة اإلدارة احلكومية احمللية يف املناطق واألقاليم قبل بدء السنة املالية لدى تلك  ج
 متأخر ال يسمح إبجراء تغيريات يف موازانهتا األجهزة، ولكن يف موعد
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 مدى توحيد بياانت املالية العامة -3
ال توجد هناك منهجية عملية  2014مدى توحيد بياانت املالية العامة مبعىن حماسبة التوحيد، إىل غاية سنة 

 العام. شاملة للرتكيز أو املعاجلة املسبقة لبياانت آخر ميزانية حملية إلدارات ومؤسسات القطاع
 15من قانون البلدية على أن ميزانية البلدية تعد للسنة املدنية وميتد تنفيذها إىل غاية  187وقد نصت املادة 

مارس ابلنسبة إىل عمليات تصفية املداخيل  31مارس من السنة املوالية ابلنسبة لعمليات التصفية ودفع النفقات، و
 وحتصيلها.

ويعرضه على تقر أبن يعد رئيس اجمللس الشعيب البلدي حساب إداري للبلدية  من قانون البلدية 188أما املادة 
اجمللس الشعيب البلدي للمصادقة، وتتم املصادقة على احلساب اإلداري وإعداد حساب التسيري وكذا التقريب الدوري 

 للكتاابت طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما.
 املالية عن زيةكاملر  احلكومة تقارير مع متسق حنو على ) والفعلية املتوقعة(العامة املالية عن املعلومات مجع يتم د

 املناطق يف احمللية احلكومية اإلدارة أجهزة إنفاق من  )القيمة حسب  60% (من أقل بشأن وذلك العامة،
 .التضمني ذلك مت إذا شهرا ، 24 من ثركأل أتخري مع السنوية التقارير يف تضمينها وجيري واألقاليم،

 ، تكون النتيجة الكلية للمؤشر "ج"  )ب،ج،د(2وابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
 الرقابة على جممل خماطر املالية العامة من جهات القطاع العام األخرى PI-9مؤشر األداء خامسا: 

الوصاية يف ، تتجسد هذه 1ختضع مؤسسات الضمان االجتماعي لوصاية وزارة العمل والضمان االجتماعي
الرقابة على األشخاص واليت تتمثل يف سلطة تعيني مسرييها اإلداريني والرقابة على األعمال اليت تتجسد يف سلطة اإللغاء 

 واملعارضة لقرارات جمالس إدارهتا، وترفع هاته األخرية تقارير سنوية عن نتائج أعماهلا.
ا سلطة الرقابة عن طريق أجهزة التخطيط واملالية والبنوك أما ابلنسبة للمؤسسات واهليئات العمومية فتمارس عليه

 واليت تتوىل تسيري حساابت املؤسسات، حيث أن سلطة الرقابة مكلفة على اخلصوص مبا يلي:
 مراقبة ومتابعة تنفيذ خمططات القطاع؛ 
  واخلسائر، وكذا سيري املؤسسة عن طريق املوازانت وحساب االستثمار واالستغالل وحساابت األرابح تمراقبة

 التقرير اخلاص ابلقروض والديون، والتقرير السنوي اخلاص بنشاط املؤسسة واملتعلق ابلسنة املنصرمة.
كافة اهليئات احلكومية املستقلة ومؤسسات األعمال يف القطاع العام الرئيسية ترفع تقارير مالية للحكومة املركزية  ب

خضعت للمراجعة،وتقوم احلكومة املركزية بتضمني قضااي على األقل سنواي، فضال عن حساابت سنوية 
 املخاطر على املالية العامة يف تقرير

 قدرة اجلمهور على الوصول إىل املعلومات األساسية عن املالية العامة PI-10مؤشر األداء سادسا: 
 تشمل املعلومات املنشورة واليت يصل إليها اجلمهور ما يلي:

                                                             
 املتضمن النظام القانوي هليئات الضمان االجتماعي والتنظيم اإلداري واملايل هليئات الضمان االجتماعي. 04/01/1991املؤرخ يف  07-92من املرسوم  03املادة  1
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  امليزانية املعتمدة من قبل الربملان وخمتلف التغريات أو التعديالت اليت متس مواد القوانني اجلبائية قانون املالية شامال
  ؛واجلمركية واألمالك الوطنية

  مثال نشر  2012امليزانية لسنة  تسويةفقانون  املعنية ثالث سنوات من انتهاء السنة املاليةامليزانية بعد  تسويةقانون
 .2015يف سنة 

 من األنواع الستة من املعلومات الواردة يف هذا املؤشر 2-1احلكومة تتيح للجمهور  ج
 املطلب الثالث: قياس أداء سياسات وضع املوازنة

 النظامية واملشاركة يف عملية وضع املوازنة السنوية PI-11أوال: مؤشر األداء 
 وجود جدل زمين اثبت ملواعيد وضع املوازنة يتم التقيد به -1

إطار حتضري امليزانية يقوم كل سنة وزير املالية إبرسال مذكرة توجيه إلعالم السيدات والسادة اآلمرون ابلصرف يف 
مليزانية الدولة بعناصر التوجيه اليت ميكن أن تؤطر مشاريع االقرتاحات امليزانياتية، وهذا بغرض ضمان جناعة قصوى يف 

 .(03أنظر امللحق ) يزانياتية، ابإلضافة إىل اتري  بداية جلسات التحكيمويتم حتديد اتري  إرسال املشاريع امل؛ حتضريه
 : يوضح مواعيد وضع امليزانية39اجلدول رقم 

 2014 2013 2012 البيان
 2013مارس  2012مارس  2011فيفري  تعليمة وزير املالية

 2013أفريل  2012أفريل  2011مارس  امليزانيات املقدمة من إدارات اإلنفاق
 2013ماي  2012ماي  2011أفريل  جلسات التحكيم مع الوزارات القطاعية والوالايت

 29/09/2013 17/09/2012 17/09/2011 موافقة جملس الوزراء
 28/10/2013 21/10/2012 18/10/2011 عرض قانون املالية على الربملان

 12/11/2013 11/11/2012 12/11/2011 على قانون املالية الربملانتصويت 
 30/12/2013 26/12/2012 28/12/2011 التقدمي للنشر

 31/12/2013 30/12/2012 29/12/2011 اإلصدار يف اجلريدة الرمسية
 املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على بياانت اجتماع جملس الوزراء، النواب، مذكرات وزير املالية بشأن امليزانية.

للموازنة السنوية، ويتم التقيد به بصورة عامة وهو يعطي الوزارات واإلدارات واهليئات هنالك جدول مواعيد حمدد  أ
وقتا كافيا )على األقل ستة أسابيع من استالم منشور املوازنة( لتكمل على حنو مفيد تفاصيل تقديراهتا يف الوقت 

 احملدد.
  اإلرشادات بشأن واثئق إعداد املوازنة -2

، ال تشتمل على أرقام (03) أنظر امللحق ت والقطاعات إلعداد تقديراهتا سيئة جدااللوزار نوعية املنشور املوجه 
 ، وال نتائج السنوات السابقة........وحتليالت كمية وال تقديرات ابألرقام للنفقات واإليرادات

جدا أو أن جملس الوزراء ال يتم إصدار منشور املوازنة للوزارات واإلدارات واهليئات أو أن نوعية املنشور سيئة  ال د
ينخرط يف املوافقة على املخصصات إال قبل رفع تفاصيل التقديرات للهيئة التشريعية مباشرة، ولذلك ليست لديه 

 فرصة إلجراء تعديالت.
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 إحكام توقيت موافقة اهليئة التشريعية على املوازنة -3
اهليئة التشريعية على املوازنة قبل بداية وافقت  2014، 2013، 2012يف السنوات الثالث حمل الدراسة 

 .)أنظر جدول مواعيد وضع املوازنة أعاله( السنة املالية املعنية
 يف السنوات الثالث وافقت اهليئة التشريعية على املوازنة قبل بداية السنة املالية املعنية. أ

 "ج"  )أ،د،أ(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر 2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
 منظور متعدد السنوات يف التخطيط، وسياسات اإلنفاق، ووضع املوازنة PI-12مؤشر األداء اثنيا: 

 التوقعات املالية العامة املتعددة السنوات واملخصصات للوظائف -1
 03جتري التوقعات بشأن إمجاليات املالية العامة ملدة سنة واحدة، كما نصت على ذلك املادتني يف اجلزائر 

املتعلق بقوانني املالية، مع العلم أن هناك توجه يف إطار إصالح املالية العمومية إلعداد  17-84من القانون  06و
 .(04)أنظر امللحق  التوقعات على أساس ثالث سنوات

 يتم وضع تقديرات آجلة إلمجاليات املالية العامة مل د
 نطاق وتواتر حتليالت القدرة على حتمل الديون -2

وذلك يف تقارير بنك اجلزائر  ،يتم سنواي إجراء حتليل للقدرة على حتمل الديون اخلارجية والديون احملليةيف اجلزائر 
، وتوجد نشرية خاصة يف هذا ربع سنويةبتوفري بياانت  اليت تقوم، ممثلة يف املديرية العامة للخزينة ، ووزارة املاليةالسنوية

تغطي تطور معدالت وأسعار الفائدة على الديون الداخلية  ، هاته األخريةاحلكومية الشأن تسمى سوق األوراق املالية
 واخلارجية، وتطور رصيد الديون.

 .يتم سنواي إجراء حتليل للقدرة على حتمل الديون اخلارجية والديون احمللية أ
 
 
 

 وجود استاتيجيات قطاعية حمددة التكاليف -3
القطاعات ) قطاع املوارد املائية، قطاع األشغال العمومية، قطاع الطاقة، مت إعداد اسرتاتيجيات قطاعية لبعض 

قطاع الفالحة والتنمية الريفية(، ولكن مل يتم حتديد تكاليف أي منها جوهراي بشأن اإلنفاق االستثماري واإلنفاق 
 .(05)أنظر امللحق املتكرر

حتديد تكاليف أي منها جوهراي بشأن اإلنفاق مت إعداد اسرتاتيجيات قطاعية لبعض القطاعات، ولكن مل يتم  د
 االستثماري واإلنفاق املتكرر.

 الصالت بني االستثمار وتقديرات اإلنفاق اآلجلة -4
عمليات وضع موازانت االستثمار واإلنفاق املتكرر منفصلة عن بعضها وال تشرتك يف تقديرات تكاليفها 

 .لسنوات التقييم، وهذا يظهر جليا يف امليزانية العامة املتكررة
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 .عمليات وضع موازانت االستثمار واإلنفاق املتكرر منفصلة عن بعضها وال تشرتك يف تقديرات تكاليفها املتكررة د
 )د، أ، د، د(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر "د+"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م

 تنفيذ املوازنةقياس أداء قابلية التوقع والرقابة يف املطلب الرابع: 
 شفافية واجبات والتزامات دافعي الضرائب PI-13أوال: مؤشر األداء 

 وضوح ومشولية االلتزامات الضريبية: -1
التشريعات واإلجراءات بشأن كافة الضرائب الرئيسية شاملة وواضحة، حيث توفر اإلدارة الضريبية وتضع بني 

قانون اإلجراءات اجلبائية والقوانني اجلبائية اخلمسة )قانون الضرائب أيدي املكلفني ابلضريبة جمموعة من القوانني منها 
 .املباشرة والرسوم املماثلة، قانون الضرائب غري املباشرة، قانون الرسوم على رقم األعمال، قانون التسجيل، قانون الطابع(

ة الشديدة للصالحيات التشريعات واإلجراءات بشأن كافة الضرائب الرئيسية شاملة وواضحة، مع احملدودي أ
 االستنسابية لدى اهليئات احلكومية املعنية.

 قدرات دافعي الضرائب على احلصول على املعلومات عن الواجبات الضريبية واإلجراءات اإلدارية -2
من السهل على دافعي الضرائب احلصول على معلومات شاملة وسهلة االستخدام وحديثة العهد عن االلتزامات 

جراءات اإلدارية بشأن كافة الضرائب الرئيسية، وتردف مصلحة الضرائب هذا حبمالت التوعية النشطة الضريبية واإل
والية من قبل املديرية العامة للضرائب لشرح  48يف عقد ندوات وأايم دراسية على مستوى  ةلدافعي الضرائب، واملتمثل

خمتلف التدابري اجلبائية اجلديدة اليت أييت هبا قانون املالية، كما يتم تنظيم أايم إعالمية وحتسيسية من قبل املديرايت الوالئية 
 للضرائب.

لومات شاملة وسهلة االستخدام وحديثة العهد عن االلتزامات من السهل على دافعي الضرائب احلصول على مع أ
الضريبية واإلجراءات اإلدارية بشأن كافة الضرائب الرئيسية، وتردف مصلحة الضرائب هذا حبمالت التوعية النشطة 

 .لدافعي الضرائب
 وجود آلية استئناف وقيامها بوظائفها كما ينبغي -3

:" تدخل الشكاوي املتعلقة ابلضرائب أو الرسوم اجلبائية اجلزائري علىمن قانون اإلجراءات  70تنص املادة  
لغرامات اليت توضع من قبل مصلحة الضرائب، يف اختصاص الطعن النزاعي، عندما يكون الغرض منها اأو احلقوق أو 

ن حق انتج عن حكم م االستفادةاحلصول إما على استدراك األخطاء املرتكبة يف وعاء الضريبة أو يف حساهبا، وإما على 
 تشريعي أو تنظيمي."

:" توجه االحتجاجات املتعلقة ابلضرائب والرسوم من قانون اإلجراءات اجلبائية على 71تنص املادة كما  
من قانون اإلجراءات اجلبائية، يف بداية األمر، وحسب كل حالة، إىل  70واحلقوق والغرامات املنصوص عليها يف املادة 

 ."ئي أو رئيس مركز الضرائب التابع له مكان فرض الضريبةمدير الضرائب الوال
 )من بينها اهليئة القضائية( هيئات اموللمكلف ابلضريبة احلق يف االستئناف، إذا مل يقتنع برد املدير الوالئي للضرائب أم

 مت حتديدها يف قانون اإلجراءات اجلبائية.
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، يف 2013سنة  59620إىل  لتنتقل، 2012سنة  57880وجتدر اإلشارة إىل أن عدد الشكاوى وصل إىل  
، هذا ومت قبول 2013طعن سنة  16429و 2012سنة  8284بلغت  حني أن الطعون أمام اللجان املختصة

 2013و 2012شكاية سنيت  193، 101على التوايل، فيما مت رفض  2013و 2012شكاية سنيت  944، 680
 وتثبتجمللس احملاسبة،  2013لسنة  حول املشروع التمهيدي لقانون تسوية امليزانية حسبما جاء يف التقرير التقييمي

من  %10حيث مل تتعدى نسبة املعاجلة  هناك بطء من قبل اإلدارة اجلبائية يف معاجلة الشكاوى أن األرقام السابقة إىل
 .جممل الشكاوى

الضرييب موجود وقائم بوظائفه وإجراءاته اإلدارية واضحة وشفافة، ولكن من الضروري معاجلة نظام االستئناف  ب
بعض املشاكل فيما يتعلق بكل من: سهولة الوصول إليه، وكفاءته، ودرجة إنصافه أو املتابعة الفعالة لقراراته 

 وأحكامه.
 )أ، أ، ب("أ"   هي للمؤشر، تكون النتيجة الكلية 2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م

 فعالية إجراءات تسجيل دافعي الضرائب وفرض الضرائب PI-14مؤشر األداء اثنيا: 
 الضوابط يف نظام تسجيل دافعي الضرائب -1

حىت تكون اإلدارة اجلبائية فعالة قامت اجلزائر بعدة إصالحات جبائية، إذ فرقت بني التكليف الضرييب 
ليكون التكامل بني اإلصالح التشريعي واإلصالح اإلداري و لألشخاص الطبعيني والتكليف الضرييب لألشخاص املعنويني، 

ومراكز الضرائب واملركز اجلوارية للضرائب، وهذا  أتسيس مديرية املؤسسات الكربى 2003تقرر بنص قانون املالية 
لتحسني العالقة بني املكلف واإلدارة اجلبائية، هذا ويوجد تعاون بني اإلدارة اجلبائية ومصاحل املركز الوطين للسجل 

 ، فال يتم منح الرقم اجلبائي للمكلف إال بعد احلصول على السجل التجاري.التجاري
ب يف نظام قاعدة بياانت كامل له بعض الصالت مع أنظمة تسجيل حكومية أخرى يتم تسجيل دافعي الضرائ ب

 ذات صلة واللوائح الناظمة للقطاع املايل.
 فعالية جزاءات عدم التقيد ابلتزامات التسجيل والتصريح الضرييب -2

ما  أمهيتها يف حدودأتخذ الرقابة اجلبائية أشكاال وصورا عديدة يتوجب استعماهلا يف الوقت املناسب، وحسب 
 :1هو مقرر يف التشريعات والتقنيات املنظمة هلا واليت تتمثل يف ثالث أشكال متتابعة ومتكاملة هي

 ؛الرقابة الشكلية 
 ؛الرقابة على الواثئق 
 الرقابة يف عني املكان. 

يف كافة جماالت عدم  مما سبق يتبني أن القانون اجلبائي اجلزائري كثف من أشكال الرقابة اجلبائية لتوقيع جزاءات
 التقيد مبا يكفي لتقوم بعمل الرادع ويتم تطبيقها على حنو متسق.

                                                             
 .جلنة طعن الدائرة، جلنة الطعن الوالئية 
 .08، ص 2013، اجلزائر، 2013العامة للضرائب، منشورات  ةاملديري، وزارة املالية، اخلاضعني للرقابة ميثاق الكلفني ابلضريبة 1
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 جزاءات يف كافة جماالت عدم التقيد مبا يكفي لتقوم بعمل الرادع ويتم تطبيقها على حنو متسق. أ
 ختطيط ورصد برامج املراجعة الضريبية -3

كل   إحصائياتيف االحتيال، حيث يتم إرسال  توالتحقيقاهنالك برانمج مستمر من املراجعات للضرائب 
 فحص امللفات اخلاضعة للرقابة اجلبائية من املديرايت الوالئية للضرائب إىل املديرايت اجلهويةثالثي بشأن تقدم عملية 

، لكن برامج املراجعة ليست مستندة إىل معايري واضحة لتقييم املخاطر، حيث للمحققني اجلبائيني (06)أنظر امللحق 
 احلرية يف اختيار طريقة العمل، فال يوجد دليل للمراجعة يتم االسرتشاد به.

يف االحتيال، ولكن برامج املراجعة ليست مستندة  توالتحقيقاهنالك برانمج مستمر من املراجعات للضرائب  ج
 .إىل معايري واضحة لتقييم املخاطر

 )ب، أ، ج(ية للمؤشر هي "ب"  ، تكون النتيجة الكل2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
 فعالية جباية مدفوعات الضرائب PI-15مؤشر األداء اثلثا: 

 نسبة اجلباايت من إمجايل املتأخرات الضريبية -1
 نواتج تكون أن إمكانية تقورض اليت األمهية احلامسة العوامل بني من الضرائب متأخرات مكترا  يكون أن ميكن

 املساواة وجتسرد الضرائب فرض إجراءات على املصداقية إسباغ إىل الضرائب جباية على القدرة تؤدي بينما عالية، املوازنة
، واألكثر أمهية من ذلك أن وثيقة ملتابعة ودحتاجون طواعية يدفعوهنا انواك  إذا وما الضرائب، دافعي افةك بني املعاملة يف

أن وضع نظم ضريبية أكثر كفاءة وعدال وأقل فسادا ميكن أن املكانة املركزية للضرائب يف ممارسة سلطة الدولة إمنا تعين 
 .يؤدي دور رئيسيا يف حتسني عالقات احلوكمة األوسع نطاقا

 
 

  ونسبتها إىل إمجايل اإليرادات: يوضح تشكيلة املتأخرات اجلبائية ابملبالغ 40رقم  اجلدول

 
 الضريبة/الرسم

اجلبائية إىل إمجايل املتأخرات  دج  x 106 السنواتاملبالغ حسب 
 اإليرادات%

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
الضريبة على الدخل 

 اإلمجايل
481.00 511.00 578.00 0.01 0.01 0.014 

الضريبة على أرابح 
 الشركات

112.00 111.00 129.00 0.00 0.00 0.003 

 0.001 0.00 0.00 44.00 38.00 36.00 التسجيل والطابع
 0.0126 0.01 0.01 495.00 430.00 388.00 املباشرةالضرائب 

 0.027 0.02 0.02 1095.00 928.00 918.00 الرسم على القيمة املضافة
 0.007 0.01 0.01 299.00 275.00 269.00 الرسم على النشاط املهين
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 0.001 0.00 0.00 62.00 55.00 55.00 الرسم العقاري
 0.0003 0.00 0.00 12.00 9.51 9.28 الدفع اجلزايف

 0.0003 0.00 0.00 13.00 3.88 4.28 الضرائب غري املباشرة
 0.001 0.00 0.00 3.27 3.18 3.12 الضرائب على األمالك
 0.003 0.00 0.00 122.00 69.00 84.00 الضريبة اجلزافية الوحيدة

 0.072 0.06 0.06 2852.27 2433.57 2359.68 اجملموع
 ـ ـ ـ 3924059.00 3890810.00 3804450.00 إمجايل اإليرادات

 .2014التقرير التقييمي حول املشروع التمهيدي لقانون تسوية امليزانية لسنة املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على 
من جمموع اجلباايت السنوية خالل سنوات  %2نالحظ من خالل اجلدول أن املتأخرات اجلبائية مل تتجاوز 

، إال أن املتأخرات اجلبائية )بواقي التحصيل( ترتفع من سنة ألخرى، أي أن التحصيالت 2014، 2013، 2012
ضعيفة؛ إذ جتد إدارة الضرائب صعوابت لتحصيل كل احلقوق املعاينة خالل السنة املالية وتلك اخلاصة ابلسنوات 

وهو ما  2014، 2013، 2012خالل سنوات  %1,27 حتصيل املتأخرات اجلبائيةنسبة  ، إذ مل تتعدىالسابقة
 .%60يؤدي إىل تراكم بواقي التحصيل، ما يعين أن متوسط نسبة جباية الديون يف السنوات حمل الدراسة كان أقل من 

 . %60( كانت أقل من 2014نسبة جباية الديون يف آخر سنة ) د
 اإليرادات بتحويل اجلباايت الضريبية إىل اخلزينةفعالية قيام مصلحة  -2

اخلزينة هلا و احملاسبة العمومية ،  ىمؤسسة عمومية ذات طابع غري رحبي تعتمد يف نشاطها احملاسيب عل تعترب اخلزينة
 ،الذي يعترب كإيرادات )مدخوالت(  للخزينةخراجات(، ودائن و إمدين كنفقات )جانبني  ىأي حتتوي عل عمل البنك

 حساابت يف اخلزينة و هناك من له حساابت خارج اخلزينة. فهناك من يقوم بفتح
 lesتتضمن العمليات اخلاصة بقباضة الضرائب واملتمثلة يف الدفع  ميزانية شهرية ويقوم القابض إبرسال

paiements التحصيالت ،les remises التحويالت ،les transfères ،  رفض الشيكاتles rejet de 

chèques ، االخراجات les dégagements. 
 .شهراييتم حتويل جباايت اإليرادت إىل اخلزينة على األقل  ج

تواتر املطابقة الكاملة للحساابت فيما بني: التقديرات الضريبية، واجلباايت، وسجالت املتأخرات،  -3
 ومقبوضات اخلزينة

، فال املفروضة واجلباايت واملتأخرات اجلبائية والتحويالت إىل اخلزينة سنوايال تتم املطابقة الكاملة بني الضرائب 
يوجد نظام آيل للتسجيل واملتابعة ال على مستوى مديرية الضرائب وال على مستوى اخلزينة، وال حىت سجالت مقارنة 

 بني التقديرات واجلباايت الفعلية.
واجلباايت واملتأخرات الضريبية والتحويالت إىل اخلزينة سنواي أو  ال تتم املطابقة الكاملة بني الضرائب املفروضة د

 أهنا حتدث مع أتخري يزيد على ثالثة أشهر.
 ، د(ج)د، ، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "د+"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
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 قابلية توفر املوارد املالية الرتباطات اإلنفاق PI-16مؤشر األداء رابعا: 
 مدى توقع ورصد التدفقات النقدية -1

يتم إعداد توقعات للتدفقات النقدية بشأن السنة املالية وجيري تضمينها املستجدات شهراي على أساس 
 التدفقات النقدية الفعلية الداخلة واخلارجة ويتوىل هاته العملية مديرايت الربجمة والتخطيط الوالئية.

بشأن السنة املالية وجيري تضمينها املستجدات شهراي على أساس التدفقات  يتم إعداد توقعات للتدفقات النقدية أ
 النقدية الفعلية الداخلة واخلارجة.

 موثوقية وأفق املعلومات الدورية بشأن ارتباطات اإلنفاق يف السنة املعنية للوزارات واإلدارات واهليئات -2
امليزانية مع الوزارات واهليئات واإلدارات بواسطة املراقب املايل مديرية امليزانية عن كتب تنفيذ خالل السنة تتابع 

الذي يعطي التأشرية حول قانونية اإلنفاق، كما يساعد اآلمرين ابلصرف يف االستشارات املتعلقة بنقل االعتمادات من 
 استخدام آلخر.

على األقل ملدة ستة أشهر وفقا  اإلدارات واهليئات والوزارات قادرة على التخطيط واالرتباط ابإلنفاق مسبقا أ
 للمخصصات اليت تتضمنها املوازنة.

 وازنة املقررة فوق مستوى الوزارات واإلدارات واهليئاتتواتر وشفافية التعديالت على خمصصات امل -3
بعض عمليات التجهيز إىل عدة جلأت معظم الوزارات بشكل مفرط إىل إعادة تقييم رخص الربامج، وتعرضت 

 :1خالل السنة تعلقت بكلفة ومضمون املشروع، ويتعلق األمر على وجه اخلصوص ابحلاالت التاليةتعديالت 
  عملية جتهيز مسجلة يف حساب املديرايت العامة للجمارك،  11ابلنسبة لوزارة املالية مت تسجيل إعادة تقييم

نسبة إعادة التقييم ابلنسبة للبعض للمحاسبة، للميزانية واالستشراف، واإلدارة املركزية للوزارة، حبيث تراوحت 
 ؛2013و 2012خالل سنيت  %532و 450منها ما بني 

  مليار دج، وهي  1,216على مستوى وزارة الصيد البحري واملوارد الصيدية قدر مبلغ التقييمات املعادة ب
بنسبة زايدة مليار دج، أي  1,895مليون دج إىل  679متثل رفع قيمة رخص الربامج األولية املقدرة ب 

 وهي ختص ست عمليات للتجهيز تدخل يف إطار الربانمج التكميلي لدعم النمو وحده. 179,08%
  منح اعتمادات تفوق رخص الربامج فعلى مستوى وزارة االتصال مت منح رخص الربامج يف إطار برانمج دعم

 مليار دج. 12,662مليار دج يف حني بلغت اعتمادات الدفع  4,710النمو االقتصادي مببلغ 
  04متت بعض التحويالت لصاحل وزارات على أساس تلكس مثلما لوحظ ابلنسبة للتحويل الذي مت يف 

من  32مليون دج لصاحل مصاحل الوزير األول، وهذا يعد خمالفة ألحكام املادة  135مببلغ  2014نوفمرب 
 املتعلق بقوانني املالية؛ 17-84القانون 
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  مليون دج واملسجل بعنوان الوزارة املكلفة إبصالح اخلدمة العمومية  372,285االعتماد املراجع املقدر ب
وهذا يعد  2014لدى الوزير األول مل يتم إلغاؤه بعد إبطاله خالل التعديل احلكومي الذي جرى سنة 

 ؛17-84من القانون  22خمالفا ألحكام املادة 
 من القانون  32رات دون احرتام أحكام املادة تنفيذ عمليات نقل بني الفصول على مستوى العديد من الوزا

املتضمن  19/01/1993املؤرخ يف  01-93من املرسوم التنفيذي رقم  152املتممة ابملادة  84-17
أو من التخصيص األصلي للباب  %20حيث ترخص التعديالت يف حدود  1993قانون املالية لسنة 

  الفصل األقل ختصيصا من االثنني.
 .اجلوهرية على املوازنة يف سنتها متكررة وال تتم بشفافيةبناءا على ما سبق نستنتج أن التعديالت 

 اجلوهرية على املوازنة يف سنتها متكررة وال تتم بشفافية.التعديالت  د
 )أ، أ، د(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "ب"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م

 تسجيل وإدارة شؤون األرصدة النقدية والديون والضماانت PI-17مؤشر األداء خامسا: 
 نوعية التسجيل واإلبالغ عن بياانت الديون -1

يتم رصد الديون اخلارجية من قبل اخلزينة العمومية بشكل مستمر وذلك بتحديد هيكلة الديون وتسيريها 
بنك اجلزائر ووزارة املالية حول تطور وضعية الديون اخلارجية )التكاليف والفوائد(، كما يتم نشر تقارير سنوية من قبل 

 والداخلية.
مليار  1.239,000مليار دج،  1.172,800، و2012مليار دج سنة  1.312,100حيث بلغ الدين الداخلي 

الداخلي تواليا مع العلم أن الدين الداخلي يشكل أكرب نسبة من الدين العام، وينقسم الدين  2014، 2013دج سنيت 
 ، وديون السوق.إىل ديون تطهري واملتمثلة يف شراء ديون الفالحني وتطهري املؤسسات العمومية االقتصادية

، 2012مليار دج سنوات  27,000مليار دج،  24.549مليار دج،  26,700يف حني بلغ الدين اخلارجي 
 :1آلتيةابلوضعية ا 2014توزيع الدين اخلارجي يف هناية سنة  ظهرو  2014، 2013
 مليون دوالر أمريكي(؛ 12,39ميثل دين كندا ) دج مليون  1.089,14 -
 مليون دوالر أمريكي(؛ 131,70مليون دج ميثل دين فرنسا )  11.581,7 -
 مليون دوالر أمريكي(؛ 87,50مليون دج ميثل دين اململكة العربية السعودية )  7.695,2 -
 مليون دوالر أمريكي(؛ 20,90املتحدة ) مليون دج ميثل دين اإلمارات العربية  1.814,9 -
 مليون دوالر أمريكي(؛ 10,46الياابن )مليون دج ميثل دين  919,57 -
 .مليون دوالر أمريكي( 44,4مليون دج ميثل دين بلجيكا )  3.903,7 -

ية السالمة، سجالت الديون احمللية واألجنبية كاملة ويتم تضمينها املستجدات ومطابقتها شهراي وبياانهتا تعترب عال أ
ويتم كل ربع سنة وضع تقارير شاملة عن اإلحصاءات وعملية اإلدارة تغطي: مدفوعات خدمة الديون، ورصيد 
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 الديون والعمليات.
 مدى توحيد األرصدة النقدية احلكومية -2

كما سبق وأن أشران يف الفصل الثاي فإنه يتم حساب كافة األرصدة النقدية وتوحيدها بشكل يومي، من قبل 
احملاسب العمومي املكلف ابلتسيري املايل لعمليات اإليرادات والنفقات على سبيل التخصيص من خالل التنفيذ النهائي 
لكل العمليات احلاصلة يف صندوقه، وهو الذي يسجل يف النهاية كل العمليات اليت أمر هبا ونُفذت من طرفه وهو الذي 

الذي يتعلق إبجراء  313-91ابعة له، وفق ما جاء يف املرسوم التنفيذي ل العمليات احملاسبية التمُيركز يف النهاية ك
 تسخري اآلمرين ابلصرف للمحاسبني العموميني.

 يتم يوميا حساب كافة األرصدة النقدية وتوحيدها. أ
 نظام التعاقد على القروض وإصدار الضماانت -3

وزارة املالية السلطة الوحيدة املسؤولة عن الرتخيص تتم إدارة الدين العام الداخلي واخلارجي ومراقبته بدقة من قبل 
وضمان القروض اخلارجية، ما يعين أن تعاقدات قروض احلكومة املركزية وإصدار الضماانت بشأهنا تتم وفق معايري شفافة 

 .وأهداف املالية العامة، وتوافق عليها دائما هيئة حكومية مسؤولة واحدة )وزارة املالية(
احلكومة املركزية وإصدار الضماانت بشأهنا تتم وفق معايري شفافة وأهداف املالية العامة، وتوافق تعاقدات قروض  أ

 عليها دائما هيئة حكومية مسؤولة واحدة.
 

 )أ، أ، أ(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "أ"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
 فعالية ضوابط كشوف الرواتب واألجور PI-18مؤشر األداء سادسا: 

 واألجور الرواتب شوفك وبياانت املوظفني شؤون قسم سجالت بني واملطابقة التكامل درجة -1
يقوم املراقب املايل مبراقبة توفر املناصب املالية من خالل مراقبته للمخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية )الذي 

اإلحالة على التقاعد ....(، اجلداول اإلمسية للمستخدمني الذين هم يف حالة نشاط عند يبني عمليات التوظيف، الرتقية، 
ديسمرب من السنة املالية، واجلداول اليت تتضمن عدد مناصب العمل املفتوحة ابسم ميزانيات اآلمرين ابلصرف، حىت  31

 يتمكن من التأكد ابستمرار من توفر املناصب املالية.
 1.875 االجتماعيةبلغت نفقات املستخدمني املنفذة واملوزعة على األجور الرئيسية واملعاشات واملنح واألعباء   

مليار دج  2.030(، لرتتفع إىل %8,30 -)  2012مسجلة اخنفاضا ملموسا مقارنة بسنة  2013مليار دج سنة 
 .%8,27قدرت ب  2014أين عرفت زايدة معتربة مقارنة بسنة 

، تليها وزارة الرتبية الوطنية بنسبة تقارب %40وزارة الدفاع الوطين على أكرب حصة بنسبة تقارب  وتستحوذ
 لفائدة املديرية العامة لألمن الوطين . %72منها  %14وزارة الداخلية واجلماعات احمللية بنسبة تقرب من مث  32%

الفارق بني االعتمادات املمنوحة واملستهلكة حجم وتفسر األرصدة املتبقية بعنوان نفقات املستخدمني واليت متثل 
  .2014-2012املناصب املالية الشاغرة اليت بقي عددها مرتفعا ابستمرار خالل سنوات الدراسة 
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قاعدة بياانت شؤون املوظفني وكشوف الرواتب ليستا مرتابطتني ولكن كشوف الرواتب واألجور تعززها واثئق اتمة  ب
ليت تتم على سجالت شؤون املوظفني يف كل شهر، وتتم مطابقتها مع بياانت كشوف بشأن كافة التغيريات ا

 ورواتب وأجور الشهر املاضي.
 واألجور الرواتب شوفكو  املوظفني شؤون سجالت يف التغيريات توقيت إحكام -2

أتخري يف إعداد بسب الوصول املتأخر لالعتمادات من الوزارات إىل اهليئات الالمركزية التابعة هلا، فإنه دحدث 
القوائم اإلمسية للمستخدمني وكذا مصفوفات األجور، وغالبا ما يصل التأخر ثالثة أشهر ويتجاوزها ابلنسبة للعديد من 

 اإلدارات.
ُستجدرات تضمني يف أشهر ثالثة حدود يف أتخري يظهر ب

 واألجور، الرواتب وكشوف املوظفني شؤون سجالت يف امل
 .رجعي مبفعول تعديالت إجراء أحياان   ويتم .من التغيريات ضئيل مقدار يف إال يؤثر ال هذا ولكن

 واألجور الرواتب شوفكو  املوظفني شؤون لسجالت الداخلية الضوابط -3
أقر املشرع اجلزائري رقابة داخلية لسجالت وكشوف الرواتب واألجور يضمنها املراقب املايل حيث يقوم  مبراقبة     

كل امللفات املتعلقة ابملسار املهين للموظفني؛ خاصة مقررات التعيني والرتسيم والتثبيت وكل ملفات األجور ابستثناء 
عند غلق العمليات املالية أو امليزانية؛ وضعية مصفوفة األجور األساسية الرتقية يف الدرجات؛ الالئحة اإلمسية للموظفني 

ETAT Matrice .اليت يتم حتضريها عند بداية كل سنة مالية، والتعديالت اليت تلحقها خالل تنفيذ امليزانية 
 .والتدقيق املراجعة يسهرل أثر عن وتسفر حمصورة الرواتب شوفكو  السجالت تغيري صالحية أ

 غري العاملني أو/و الضعف نقاط حتديد هبدف واألجور الرواتب شوفك وتدقيق مراجعة عمليات وجود -4
 عمل رأس على القائمني

لكل من مصاحل الدولة واجلماعات اإلقليمية وخمتلف تتوىل املفتشية العامة للمالية عملية املراجعة والتدقيق 
ت العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتعاونيات الفالحية اهليئات اخلاضعة لنظام احملاسبة العمومية وكذا املؤسسا

 .العمومية
حيث يقوم املفتشون ابلتحقيق يف سري وعمل املصلحة العمومية بصفة فجائية وغري متوقعة قصد اكتشاف أي 

حمضر يتضمن كل  إمهال أو عدم اجلدية من طرف الساهرين على هذه املصاحل يف أتدية الوظائف املنوطة هبم، ويتم حترير
، ومن ضمن أعمال التدقيق التدقيق املالحظات واملخالفات املسجلة يقوم إبمضائه كل من املفتشني واحملاسب العمومي

 يف املوارد البشرية) كشوف الرواتب واألجور(
 أو/و الضعف نقاط حتديد هبدف واألجور الرواتب لكشوف سنوية وتدقيق مراجعة عمليات من قوي نظام يوجد أ

 .عمل رأس على القائمني غري العاملني
 )ب، ب، أ،أ(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "ب+"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م

 املنافسة، وحتقيق القيمة مقابل املال، والضوابط يف التوريدات PI-19سابعا: مؤشر األداء 
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 على املُعلن النقدي احلد على تزيد اليت العقود إرساء على املفتوحة املنافسة استخدام على الشواهد -1
   الصغرية املشتايت بشأن الوطين الصعيد

 .1تربم الصفقات العمومية وفقا إلجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء الرتاضي
الصفقة دون طلب العروض هو إجراء يستهدف احلصول على عروض من عدة متعهدين متنافسني مع ختصيص 

مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث املزااي االقتصادية، استنادا إىل معايري اختيار موضوعية، تعد قبل 
 .2إطالق اإلجراء

 .3الرتاضي هو إجراء ختصيص صفقة ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إىل املنافسة
 :4م حسب أحد األشكال التاليةطلب العروض ميكن أن يكون وطنيا أو دوليا ويت

 طلب العروض املفتوح؛ 
 طلب العروض املفتوح مع اشرتاط قدرات دنيا؛ 
 طلب العروض احملدود؛ 
 .املسابقة 

كل صفقة عمومية يساوي فيها املبلغ التقديري حلاجات املصلحة املتعاقدة اثىن عشر مليون دينار جزائري 
دج( للدراسات  6.000.000اللوازم، وستة ماليني دينار جزائري )أو يقل عنه لألشغال أو دج(  12.000.000)

 أو اخلدمات ال تقتضي وجواب إبرام صفقة عمومية وفق اإلجراءات الشكلية املنصوص عليها يف هذا املرسوم.
 : قيمة وعدد الصفقات حسب طريقة اإلبرام41اجلدول رقم

 طريقة إبرام الصفقة املرجع
 املسابقة التاضي طلب العروض احملدود املفتوحطلب العروض  السنوات

 2012 العدد
2013 
2014 

88،9% 
6،86% 
0،88% 

8،2% 
3،6% 
1،7% 

2،8% 
9،6% 
9،4% 

1،0% 
2،0% 
1،0% 

 2012 القيمة
2013 
2014 

0،64% 
9،44% 
9،53% 

8،0% 
0،2% 
1،1% 

1،35% 
0،53% 
8،45% 

1،0% 
1،0% 
0،0% 

 ، وزارة املالية.معطيات مديرية الصفقات العمومية املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على
يتضح من خالل املعطيات الواردة يف اجلدول أن صيغ إبرام العقود وفق طريقة طلب العروض املفتوح والذي 
يستهدف احلصول على عروض من عدة متعهدين متنافسني مع ختصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم 

                                                             
 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام . 2015سبتمرب  16املؤرخ يف  247-15من املرسوم الرائسي رقم  39املادة  1
 من نفس املرسوم أعاله. 40املادة  2
 من نفس املرسوم أعاله. 41املادة  3
 من نفس املرسوم أعاله. 42املادة  4
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ااي االقتصادية، متثل أكرب نسبة من حيث العدد والقيمة، وهذا راجع لتجاوز املبلغ التقديري أحسن عرض من حيث املز 
، 2013، 2012خالل السنوات الثالث  %75، فقد جتاوزت عتبة مليون دينار جزائري 12للصفقات حدود 

، 2013يف سنة  %50 يف حني مل تتجاوز  2014و 2012من القيمة سنيت  %50، وختطت حاجز 2014
إجراء ختصيص صفقة ملتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إىل  اليت تقتضيوسجلت صيغة التعاقد ابلرتاضي 

الصفقات، وما جيب التنويه إليه ختلف صيغ إبرام ملمن املبلغ اإلمجايل  %45،8، %53،0، %35،1نسب  املنافسة
أن نسب إبرام الصفقات بصيغة الرتاضي سجلت أنه رغم سيطرة طريقة إبرام الصفقات عن طريق طلب العروض إال 

ى هدف الشفافية املبتغى من املنافسة، انهيك عن أهنا ال تقدم أي ضمان وهو ما قد يؤثر عل %50نسب تقرتب من 
 حبسن التنفيذ.

 
 

 تنافسية أقل توريدات طرق استخدام تربير مدى -2
يف حالة االستعجال امللح املعلل خبطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد جتسد يف امليدان أو وجود خطر 
يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة املتعاقدة، أو األمن العمومي وال يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات 

الظروف املسببة حلاالت االستعجال، وأن ال تكون نتيجة العمومية، بشرط أنه مل يكن يف وسع املصلحة املتعاقدة توقع 
مناورات للماطلة من طرفها، ميكن ملسؤول اهليئة العمومية أو الوزير أو الوايل أو رئيس اجمللس الشعيب البلدي املعين أن 

خلدمات على ، وجيب أن تقتصر هذه ابل إبرام الصفقة العموميةقيرخص مبوجب مقرر معلل ابلشروع يف تنفيذ اخلدمات 
 ما هو ضروري فقط ملواجهة الظروف املذكورة أعاله.

وترسل نسخة من املقرر املذكور يف الفقرة السابقة املعد حسب الشروط املنصوص عليها يف التشريع والتنظيم 
فق العام املعمول هبما إىل جملس احملاسبة وإىل الوزير املكلف ابملالية ) سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات املر 

 .1واملفتشية العامة للمالية(
  247 -15من املرسوم الرائسي رقم  49تعفى الصفقات العمومية املربمة حسب الشروط املنصوص عليها يف املادة 

 .2واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام من االستشارة
 .واضحة تنظيمية لشروط وفقا   مربررة تكون تنافسية أقل أخرى طرق استخدام عند أ

 وجود واستخدام آلية شكاوى بشأن التوريدات -3

                                                             
 .، مرجع سبق ذكره247-15الرائسي رقم من املرسوم  12املادة  1
 نفس املرسوم أعاله.من  15املادة  2

 العقود من75 %   من ثركأ أن تبنير  وهي العامة العقود إرساء يف املستخدمة الطريقة عن دقيقة بياانت توجد أ
علن احلد فوق

ُ
 .املفتوحة املنافسة أساس على إرساؤها يتم امل
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ميكن للمتعهد الذي دحتج على املنح املؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعالن عدم جدوى أو إلغاء اإلجراء، يف إطار 
 املختصة.طلب العروض أو إجراء الرتاضي بعد االستشارة أن يرفع طعنا لدى جلنة الصفقات العمومية 

أايم ابتداءا من اتري  أول نشر إلعالن املنح املؤقت للصفقة يف النشرة الرمسية  10ويرفع الطعن يف أجل 
 .1لصفقات املتعامل العمومي أو يف الصحافة أو يف بوابة الصفقات العمومية

 بطريقة تعمل وال التصميم سيئة ولكنها الشكاوى، يف والبت رفع بشأن  )التشريعات حتددها(إجراءات هنالك ج
 .املناسب التوقيت يف الشكاوى يف البت تتيح

 )أ،أ، ج(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "ب+"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
 فعالية الضوابط الداخلية ابلنسبة لإلنفاق غري الرواتب واألجور PI-20اثمنا: مؤشر األداء 

 اإلنفاق ارتباطات ضوابط فعالية -1
إن عملية التنفيذ اخلاصة ابمليزانية العامة هي املرحلة اليت تلي مرحلة املصادقة على امليزانية من طرف السلطة 

 ، واحملاسبون العموميون،التشريعية، وعملية تنفيذ النفقات تقوم على تدخل نوعني من األعوان أال ومها: اآلمرون ابلصرف
 كل يتدخل حسب اختصاصه يف عملية التنفيذ.

تقوم عملية التنفيذ اخلاصة بنفقات امليزانية العامة للدولة على مبدأ أساسي أال وهو مبدأ الفصل بني اآلمرين و 
وجود مبدأ الفصل بني اآلمر ابلصرف واحملاسب العمومي يسمح بوجود رقابة مزدوجة ، فابلصرف واحملاسبني العموميني

 ولة.على العمليات املتعلقة بنفقات امليزانية العامة للد
اآلمر أما  احملاسب العمومي الرقابة على اآلمر ابلصرف من خالل رقابة شرعية العمليات واألوامر ابلدفع،ميارس 

احملاسب العمومي  منععلى احملاسب العمومي من خالل التحديد الدقيق للمبالغ املدفوعة وابلتايل  تهابلصرف ميارس رقاب
 من القيام أبية تالعبات يف صرف األموال العمومية.

، يقوم ابإلنفاق يف حالة عدم توفر املبالغ النقديةولضمان املشروعية ودقة احلساابت ولتفادي ارتباط اإلدارة 
( مبراقبة الصفقات العموميةاملراقب املايل واحملاسب العمومي إضافة إىل جلنة مراقبة ) األعوان املكلفون ابلرقابة القبلية

نظامية ملفات االلتزام اخلاصة ابلنفقات املنفذة يف ميزانية التسيري أو ميزانية التجهيز أو احلساابت اخلاصة للخزينة، 
 .وبصفة عامة كل االلتزامات ابلنفقة العمومية

 أية جتاوزات هبذا الشأن 2014-2012ومل تسجل يف سنوات الدراسة 
 فعال   النقدية املبالغ بتوفرر االرتباطات من بفعالية حتد وهي اإلنفاق ارتباطات على شاملة ضوابط توجد أ

 (.التعديل حسب) عليها املوافقة متت اليت املوازنة وخمصصات
 الداخلية الرقابة قواعد/إجراءات وفهم صلة ومدى مشولية -2

                                                             
 من نفس املرسوم أعاله. 82املادة  1
 .ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل املبحثني األول  والثاي يف الفصل الرابع 
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املفتشية العامة للمالية واليت تعترب هيئة رقابة إن التسيري الذي يقوم به اآلمرون ابلصرف خاضع لرقابة وفحص 
خاضعة لوصاية وزارة املالية، وخيضع لرقابة املفتشية العامة للمالية كل من مصاحل الدولة واجلماعات اإلقليمية وخمتلف 

نيات الفالحية اهليئات اخلاضعة لنظام احملاسبة العمومية وكذا املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتعاو 
واملتعلق ابملفتشية العامة  78-92وقد مت حتديد صالحيات املفتشية العامة للمالية يف املادة الثانية من املرسوم ، العمومية
 .للمالية

 املعامالت، وتسجيل جتهيز بشأن القواعد من أساسية جمموعة من تتألف األخرى الداخلية الرقابة وإجراءات قواعد ج
 أن ميكن ولكن مفرطة، واإلجراءات القواعد بعض تكون وقد .بتطبيقها مباشرة املعنيني جانب من مفهومة وهي
 .األمهية طفيفة جماالت يف انقصة الضوابط تكون

 املعامالت وتسجيل جتهيز بقواعد التقّيد درجة -3
املراقب املايل واملتعلقة ابلتأكد من بغض النظر عن عملية الرقابة السابقة لاللتزام ابلنفقات العمومية اليت يقوم هبا 
وتوفر االعتمادات املالية واملناصب  ،صفة اآلمر ابلصرف ومطابقة االلتزامات والقرارات للقوانني والتنظيمات املعمول هبا

بقة املالية، ابإلضافة إىل صحة حتميل النفقة ووجود التأشريات أو اآلراء املنصوص عليها ابلتنظيمات املعمول هبا، ومطا
 مبلغ االلتزام مع الواثئق الثبوتية.

من حيث الشكل واملضمون،  تقوم بعثات املفتشية العامة للمالية مبراجعة وفحص التسيري احملاسيب واملايل للهيئة
، فهي تركز على احملاور الكربى (07)أنظر امللحق  وتسيري املستخدمني والوسائل وعمليات التجهيز وأنشطة اإلدارة

 راءات املبسطة والغري جوهرية، واليت من املمكن أن تكون جمال قلق هام.مهملة اإلج
ُبسرطة اإلجراءات استخدام ولكن املعامالت، من العظمى الغالبية يف ابلقواعد التقيرد يتم ج

 غري أوضاع يف الطارئة/امل
 هام قلق جمال مربررة

 )أ،ج، ج(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "ب"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
 فعالية املراجعة الداخلية للحساابت PI-21اتسعا: مؤشر األداء 

 نطاق تغطية ونوعية وظيفة املراجعة الداخلية -1
الرقابية، تقييم املخاطر، تتكون الرقابة الداخلية من مخسة مكوانت متداخلة مع بعضها البعض وتضم: البيئة 

 األنشطة الرقابية، املعلومات والتبليغ،املراقبة فكلما ارتفعت كفاءة هاته املكوانت كلما زادت فعالية املراجعة الداخلية.
يف إطار الصالحيات املوكلة  ومتارس املفتشية العامة للمالية )اهليئة املكلفة ابملراجعة الداخلية يف اجلزائر( مهامها

، ةالتفتيشيإلجراء الرقابة والتقومي، بواسطة مفتشي املالية الذين يشكلون وحدات عمل تدعى ابلبعثات والفرق  إليها
املتضمن القانون األساسي  502-91وميارس املفتشون أعماهلم وفقا لشروط وقواعد معينة حددها املرسوم التنفيذي 

 مبوظفي املفتشية.اخلاص 
 على: 502-91حبياد ولضمان استقالليتهم نص املرسوم  ولضمان قيام املفتشون أبعماهلم

                                                             
  يرجى الرجوع للمبحث األول يف الفصل الرابع، واملؤشرانPI19،PI21 .يف هذا الفصل 
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 أداء اليمني أمام جملس القضاء قبل مباشرة أعماهلم؛ 
  القيام بكل مهمة قد تسند إليهم يف إطار صالحيات تقومي التسيري املايل واحملاسيب للمصاحل واجلماعات

 واهليئات اليت متارسها املصلحة ومراقبته؛
 ؛ة، وبناء استنتاجاهتم على وقائع اثبتةأتدية مهامهم بكل موضوعي 
  احملافظة على السر املهين، السيما عدم تبليغ الوقائع اليت يعاينوها أثناء تدخالهتم إال للسلطات أو اجلهات

 القضائية املختصة؛
 .جتنب كل تدخل يف تسيري اإلدارات أو اهليئات املراقبة 

 وهي ،(اإلنفاق/اإليرادات ةقيم حسب) زيةكاملر  احلكومة هيئات لغالبية ابلنسبة بعملها قائمة الداخلية الرقابة ب
 .(موظفيها جهاز وقت من 50%  األقل على) األنظمة قضااي على زكوتر  .املهنية املعايري بريك حد إىل تستويف

 تواتر وتوزع التقارير -2
مة للمالية تتم حسب برانمج سنوي تعده مديرية املناهج والتخليص ابلتعاون مع اإن تدخالت املفتشية الع

اهلياكل املركزية األخرى، ويضبط هذا الربانمج من طرف الوزير املكلف ابملالية بقرار حسب األهداف احملددة وتبعا 
املفتشية العامة للمالية ال تتم لطلبات أعضاء احلكومة أو اهليئات واملؤسسات املؤهلة، وعلى هذا األساس فإن تدخالت 

 عشوائيا وبصفة غري منتظمة، بل تكون حسب برانمج مسطر مسبقا.
وتكلل رقابة املفتشية يف النهاية إبعداد تقرير كتايب أويل دحتوي على املالحظات واملعاينات اليت مجعها املفتشون 

 .(07)أنظر امللحق  يف شأن فعالية تسيري املصلحة أو اهليئة املراقبة
ويتمتع مسريو املصاحل واهليئات املراقبة حبق الرد خالل أجل شهرين من إرسال التقرير، وهو ما يعرف ابإلجراء 

 املضاد، وبعد هناية األجل دحرر املفتشون تقريرا هنائيا ويبلغ إىل السلطة السلمية أو السلطة الوصية.
مهمة على  42، 38، 40إبجناز  2014، 2013، 2012قامت املفتشية العامة للمالية خالل سنوات و 

لقطاعات املالية، اإلتصال والثقافة، التعليم العايل والبحث العلمي، الرتبية والتكوين، الفالحة، النقل، الصيد  التوايل
 تقارير أساسية.البحري، الصحة، األشغال العمومية والري واليت نتج عنها إعداد 

تعد املفتشية العامة للمالية تقريرا سنواي عن حصيلة عملها وتلخيصها ملعايناهتا واالقرتاحات ذات املغزى العام "
 يف جمال تدخلها أو حتسينهما على اخلصوص. املطبقنياليت تراها، قصد تكييف التشريع والتنظيم 

الفصل األول من السنة املوالية للسنة اليت أعد التقرير يف  ويقدم هذا التقرير للوزير املكلف ابملالية يف غضون
 .1"شأهنا

فتشية العامة للمالية مل ينص على تقدمي التقرير السنوي جمللس احملاسبة أو التنسيق والتشاور واملالحظ يف قانون امل
 . 2شية يف مقابلةيبني اهليئتني، وهو ما أكده السيد بن خيلف.م رئيس بعثة تفت

 اخلاضعة اجلهة :على التقارير توزيع ويتم للمراجعة ختضع اليت اهليئات ملعظم ابلنسبة ابنتظام التقارير تصدر ب
                                                             

 املتعلق ابملفتشية العامة للمالية، مرجع سبق ذكره. 78-92من املرسوم التنفيذي  21املادة  1
 .2015-03-18صباحا، بتاري   10:30مقابلة مع السيد بن خيلف.م، مبقر املفتشية العامة للمالية، وزارة املالية، على الساعة  2
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 .احلساابت ملراجعة العليا واملؤسسة املالية، ووزارة للمراجعة،
 مدى استجابة أجهزة اإلدارة لنتائج عملية املراجعة الداخلية -3

املتعلق ابملفتشية العامة للمالية واليت مفادها " تعلم  78-92من املرسوم التنفيذي  20رغم ما نصت عليه املادة 
املفتشية العامة للمالية  عند االقتضاءمن هذا املرسوم،  19السلطات واملسؤولون عن اهليئات املنصوص عليها يف املادة 

ابلتدابري املرتتبة على التقارير اليت بلغتهم"، فإنه توجد صعوبة يف تقييم ومتابعة تنفيذ التوصيات ومعاجلة النقاط املشار إليها 
 يف التقارير.

غياب اإللزامية يف املادة أعاله، مباذا تفسر عند االقتضاء، أي ما هي النقاط الرئيسية أو ولعل السبب يف ذلك 
)يبلغ عدد املستخدمني  العدد احملدود ملوظفي املفتشيةو املشكالت، احلاالت اليت تستدعي اإلبالغ؟ هذا من جهة، 

 .نيةمن جهة اث مقارنة ابملهام املوكلة إليهم مفتش عمليات( 175مبا فيهم  300
 .أتخري مع غالبا   ولكن الرئيسية، القضااي بشأن معقول حد إىل إجراءات املديرين من العديد يتخذ ج

 )ب،ب، ج(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "ب"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
 املطلب اخلامس: قياس أداء احملاسبة، والتسجيل، واإلبالغ

 انتظام وإحكام توقيت مطابقة احلساابت PI-22أوال: مؤشر األداء 
 انتظامية مطابقات البنوك -1

خلزينة تقوم البنوك إبجراء مقاربة بنكية شهرية للحساابت املصرفية للحكومة املركزية مع حساابهتا اجلارية يف ا
وتنشر هذه  ،كل شهرويرسل بنك اجلزائر إىل الوزير املكلف ابملالية وضعية حساابته املقفلة يف هناية  "العمومية؛ هذا 

 .1"الوضعية يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 والتفصيلي، اإلمجايل املستويني على شهراي   األقل على تتم زيةكاملر  للحكومة املصرفية احلساابت لكافة البنوك ابقةمط أ

 .املعنيرة الفرتة هناية من أسابيع أربعة غضون يف وذلك
 انتظامية مطابقة وتسديد احلساابت املعلقة والسلف -2

تنفيذ كل العمليات املتعلقة ابلنفقات ذات الطبيعة االستثنائية )  le règisseurيتوىل وكيل التسبيقات 
التسبيقات( مبا يف ذلك عملية الدفع، وتبني حساابت التسبيقات عمليات منح التسبيقات أو تسديدها اليت يرخص 

 .2االعتمادات املفتوحة هلذا الغرضللخزينة العمومية مبنحها يف حدود 
رف اخلزينة العمومية للهيئات العمومية من الفوائد ما مل ينص حكم قانون املالية تعفى التسبيقات املمنوحة من ط

على خالف ذلك وجيب تسديدها ضمن أجل أقصاه سنتان؛ ويكتسي املكشوف املرخص به سنواي لكل حساب طابعا 
 .3حصراي

                                                             
 واملتعلق ابلنقد والقرض. 2003أوت  26املؤرخ يف  11-03يعدل ويتمم األمر رقم  2010أوت  26املؤرخ يف  04-10من األمر رقم  31املادة  1
 .ملزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إىل اجلزء املتعلق بتنفيذ النفقات العمومية ابجلزائر يف الفصل الرابع 
 ، مرجع سبق ذكره.17-84من القانون رقم  58ادة امل 2
 من القانون أعاله. 60املادة  3
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 ومع املعنية الفرتة هناية من شهر غضون يف سنة، ربع لك األقل على تتم والسُّلف املعلرقة احلساابت وتسوية مطابقة أ
 .األرصدة من ركيُذ  ال عدد ترحيل

 )أ،أ(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "أ"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
 توفر املعلومات عن املوارد اليت تستلمها وحدات تقدمي اخلدمات PI-23اثنيا: مؤشر األداء 

 تاملركزية )الوزارات( إىل الوحدات الالمركزية، وذلك بتحديد مبالغ اإليرادا يتم حتويل االعتمادات من الوحدات
الواجب حتصيلها من قبل احملاسب العمومي للمؤسسة، ابإلضافة إىل حتديد النفقات اليت تتقيد حبدود قصوى ال ميكن 
جتاوزها من قبل الوحدات الالمركزية أثناء إعداد الكشف التنبؤي مليزانياهتا، فإذا أخذان على سبيل املثال ميزانية املؤسسات 

 : 1ونفقاهتا وفق األبواب والعناوين اآلتية اراداهتالصحية يف اجلزائر، فقد مت حتديد إي
 خالصة اإليرادات تضم: 

 ؛)مسامهة الدولة (  لو جمموع الباب األ 
 )؛جمموع الباب الثاي )مسامهة  هيئات الضمان االجتماعي 
 )؛جمموع الباب الثالث ) مسامهة اهليئات واملؤسسات العمومية 
  ؛نشاط املؤسسة(جمموع الباب الرابع ) إيرادات واردة من 
 )؛جمموع الباب اخلامس ) موارد أخرى 
 )؛جمموع الباب السادس ) حاصل السنوات املالية السابقة 

 وتشمل نفقات املستخدمني :خالصة العنوان األول
 ؛األول ٍ)الراتب الرئيسي للنشاط للمستخدمني املرمسني ، املرتبصني و املتعاونني( الباب جمموع 
 ؛الثاي )التعويضات واملنح املختلفة( الباب جمموع 
 ؛الثالث )الراتب الرئيسي للمقيمني، الداخليني واخلارجيني( الباب جمموع 
 ؛الرابع )مرتبات املستخدمني املتعاقدين( الباب جمموع 
 ؛للمستخدمني املرمسني ، املرتبصني و املتعاونني( االجتماعيةاخلامس ) التكاليف  الباب جمموع 
 ؛للمقيمني الداخليني واخلارجيني( االجتماعيةالسادس )التكاليف  الباب جمموع 
 ؛للمستخدمني املتعاقدين( االجتماعيةالسابع )التكاليف  الباب جمموع 
 ؛الثامن )معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية وريوع حوادث العمل( الباب جمموع 
 (االجتماعيةالتاسع ) املسامهة يف اخلدمات  الباب جمموع. 

 حتتوي على عنوان الثاين: نفقات التسيريخالصة ال
 )؛جمموع الباب األول )تسديد النفقات 
 )؛جمموع الباب الثاي )مصاريف الرسوم القضائية ومستحقات الدولة 

                                                             
 .08-06، جامعة أمحد دراية أدرار، اجلزائر، ص27/04/2016ؤسسات العمومية الصحية يف اجلزائر، ندوة حول احملاسبة العمومية، بروكي عبد الرمحان، إجراءات إعداد وتنفيذ امليزانية يف امل 1
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 )؛جمموع الباب الثالث )العتاد واألاثث 
 )؛جمموع الباب الرابع )اللوازم 
 )؛جمموع الباب اخلامس )األلبسة 
  ؛)التكاليف امللحقة(جمموع الباب السادس 
 )؛جمموع الباب السابع )حضرية السيارات 
 )؛جمموع الباب الثامن )صيانة وإصالح اهلياكل 
 )؛جمموع الباب التاسع )نفقات التكوين وحتسني األداء، إعادة التأهيل وتربص املستخدمني 
 ؛املختلفة ( جمموع الباب العاشر )مصاريف مرتبطة ابملؤمترات، امللتقيات والتظاهرات العلمية 
 )؛جمموع الباب احلادي عشر )التغدية ومصاريف اإلطعام 
 )؛جمموع الباب  الثاي عشر )اإلجيار 
 )؛جمموع الباب  الثالث عشر )األدوية، املواد الصيدالنية ومواد أخرى موجهة للطب البشري واملستلزمات الطبية 
 )؛جمموع الباب  الرابع عشر )نفقات األعمال الوقائية النوعية 
 )؛جمموع الباب اخلامس عشر )إقتناء وصيانة العتاد وامللحقات واألدوات الطبية 
  جمموع الباب السادس عشر )تسديد مصاريف اإلستشفاء للمستشفى املركزي للجيش من أجل املرضى احملولني إليها

 ؛الغري معنيني ابلعلل اخلاضعة إلتفاقيات خاصة(
 لطيب(جمموع الباب السابع عشر )نفقات البحث ا. 

يضم النفقات الفعلية واإليرادات الفعلية )نتائج  كل مؤسسةيتم يف هناية السنة إعداد احلساب اخلتامي من قبل  
 عمليات املؤسسة(، ويرسل للوزارة اليت تقوم بتجميع بياانت كل اهلياكل الصحية.

 اليت املوارد أنواع افةك عن عليها التعويل ميكن معلومات احملاسبة أنظمة أو للبياانت الروتيين اجلمع أنظمة تُتيح أ
 ويتم .وعينيا   نقدا   املعين، البلد مناطق خمتلف يف األولية الصحية الرعاية ومستوصفات االبتدائية املدارس تستلمها
 .سنواي   األقل على تقارير يف املعلومات هذه جتميع

 نوعية وإحكام توقيت التقارير عن املوازنة يف سنتها PI-24مؤشر األداء اثلثا: 
 املوازنة تقديرات مع والتوافق التغطية حيث من التقارير نطاق -1

يتضمن نتائج تنفيذ  ختاميالوزارات واإلدارات واهليئات التابعة هلا إبعداد حساب  تقوم يف هناية كل سنة 
 تعداد املستخدمني ومتابعته حسب كل ابب من أبواب امليزانية،يقوم املراقب املايل مبسك و  امليزانية حسب كل ابب، 

 .1ابإلضافة إىل مسك سجالت تدوين التأشريات والرفض ومسك حماسبة االلتزامات
 :2تستعرض حماسبة االلتزام ابلنفقات اليت ميسكها املراقب املايل يف جمال نفقات التسيري ما أييت

 بواب واملواد؛املفتوحة أو املخصصة حسب األ االعتمادات 
                                                             

 املتعلق ابلرقابة السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا، مرجع سبق ذكره. 414-92من املرسوم التنفيذي رقم  23 املادة 1
 من نفس املرسوم أعاله. 28املادة  2
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 ارتباط االعتمادات؛ 
 حتويل االعتمادات؛ 
 التفويضات ابالعتمادات اليت متنح لآلمرين ابلصرف الثانويني؛ 
 ابلنفقات اليت متت؛ االلتزام 
 .األرصدة املتوفرة 

عملية ما ، ابلنسبة لكل واالستثمار، اليت ميسكها املراقب املايل يف جمال نفقات التجهيز االلتزاماتوتستعرض حماسبة 
 :1أييت

  التقييمات املتتالية؛ إعادةالرتخيصات ابلربانمج، وعند االقتضاء 
 التفويضات برتخاص الربانمج؛ 
 .األرصدة املتوفرة 

 
 واإلنفاق ة،املوازن تقديرات بنود افةك املعلومات وتشمل .األصلية ابملوازنة املباشرة املقارنة يسهرل البياانت تصنيف أ

 .والدفع االرتباط مرحليت يف ُمغطرى
 التقارير إصدار توقيت إحكام -2

تقوم إبرساله إىل وزارة املالية، لكي تقوم وزارة املالية  بعدما تقوم الوزارات التنفيذية إبعداد حساهبا اخلتامي
 واهليئة التشريعية للدولة بقصد إبالغ جملس احملاسبة ةبواسطة مصاحلها املختصة إبعداد تقارير حول تنفيذ امليزانية العام

 بنتائج التنفيذ. 
ويرسل املراقب املايل مبناسبة املهام اليت يقوم هبا، إىل الوزير املكلف ابمليزانية حاالت دورية معدة إلعالم املصاحل 

 ابلنفقات وبتعداد املستخدمني. االلتزاماملختصة بتطور 
املكلف ابمليزانية على سبيل العرض، وإىل اآلمرين  كما يرسل املراقب املايل يف هناية كل سنة مالية إىل الوزير

ابلصرف على سبيل اإلعالم، تقريرا يستعرض فيه شروط التنفيذ والصعوابت اليت لقيها إن وجدت يف جمال تطبيق التنظيم 
أهنا أن حتسن شروط صرف واملخالفات اليت الحظها يف تسيري األمالك العمومية، وكذا كل االقرتاحات اليت من ش

 مليزانية.ا
 .PI22ابإلضافة إىل التقارير السابقة هناك التقارير املشار إليها يف املؤشر 

 .املعين السنة ربع هناية من أسابيع 6 غضون يف إصدارها وجيري سنة، ربع لك تقارير إعداد يتم ب
 

 نوعية املعلومات -3

                                                             
 نفس املرسوم أعاله.من  29املادة  1
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املتعلق بقوانني املالية )مت ذكرها سابقا  17-84من القانون  76املادة مت اإلشارة إىل نوعية املعلومات املقدمة يف 
يف هذا الفصل(، ومت اإلشارة أيضا إىل املعلومات اليت تتيحها املديرية العامة للمحاسبة، والوكالة احملاسبية للخزينة، املديرية 

 ابلفصل الرابع من األطروحة. العامة للخزينة يف اجلزء املتعلق مبنهجية عمل جلنة املالية وامليزانية ابجمللس الشعيب الوطين
 .البياانت بدقة يتعلق فيما جوهرية خماوف توجد ال أ

 )أ،ب، أ(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "أ"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
 نوعية وإحكام توقيت البياانت املالية السنوية PI-25مؤشر األداء رابعا: 

 مدى اكتمال البياانت املالية -1
واإلدارات املستقلة والوحدات الالمركزية، تتيح احلساابت اخلتامية يف هناية السنة واليت تصدر عن كافة الوزارات 

معلومات حول النتائج املتعلقة ابلتنفيذ الفعلي للميزانية )حتصيل اإليرادات، وضعية استهالك االعتمادات، األرصدة 
 املتبقية(، مرفقة ابلواثئق الثبوتية.

ارة املالية )الوكالة احملاسبية للخزينة( على توحيد البياانت الواردة إليها من خمتلف الوزارات إلعداد تعمل وز 
احلساب اخلتامي للدولة الذي يبني وضعية االعتمادات املرصودة للقطاعات )نفقات التسيري والتجهيز(، رصيد اخلزينة، 

 املقارنة بني اإليرادات النهائية والتقديرات.
 واإلنفاق، اإليرادات،  :عن اتمة دائما   املعلومات تكون ال وقد .سنواي   املوحد احلكومي البيان إعداد يتم ج

 بريا  ك ليس السهو ولكن املالية، اخلصوم/واألصول
 رفع البياانت املالية توقيت إحكام -2

 سنوات الدراسة ال تتوفر معلومات حول تواري  إعداد البياانت املالية وإرساهلا إىل هيئات املراجعة اخلارجية. خالل
 املالية السنة هناية من شهرا   15 غضون يف اخلارجية للمراجعة رفعها عادة جيري ال السنوية، البياانت إعداد مت لو د

 املعنية
 املعايري احملاسبية املستخدمة -3

، وطبقا لألحكام PCEمت تقدمي حساابت احلكومة خالل سنوات الدراسة وفق مدونة حساابت اخلزينة 
املعايري اليت حتكم احملاسبة  ال تتماشىاملتعلق ابحملاسبة العمومية، و  21-90العامة اليت جاءت يف القانون التنفيذية 

، ابلرغم من سعي اجلزائر إىل إصالح نظام IPSASالعمومية يف اجلزائر مع املعايري الدولية للمحاسبة يف القطاع العام 
 .بعد يف القطاع العام، إال أنه مل يرى النور للمحاسبة احملاسبة العمومية وفق املعايري الدولية

 .احملاسبية املعايري عن اإلفصاح من مقدار مع الزمن مرر  على متسق بشكل البياانت عرض يتم ج
 )ج،د،ج(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "د+"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م

 قياس أداء التدقيق واملراجعة اخلارجيةاملطلب السادس: 
 نطاق، وطبيعة، ومتابعة املراجعة اخلارجية PI-26أوال: مؤشر األداء 

 (املراجعة مبعايري االلتزام شامال  ) هبا القيام يتم اليت املراجعة عملية طبيعة/نطاق -1
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 ISSAI 11ابملبادئ العامة للرقابة يف القطاع العام املعيار الدويل التزام جملس احملاسبة يف اجلزائر  1-1
من  160، وتكرس مبوجب املادة 1976من دستور  190جملس احملاسبة يف اجلزائر مبوجب املادة  ئأنش

وتسري عليه  ،هو املؤسسة العليا للرقابة البعدية ألموال الدولة واجلماعات اإلقليمية واملرافق العمومية، و 1989دستور
 .1996من دستور  170حاليا أحكام املادة 

اليت حددها للمبادئ العامة لرقابة القطاع العام  يف اجلزائر استيفاء جملس احملاسبةى يوضح اجلدول اآليت مدو 
  ISSAI 11املعيار الدويل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .ورد تعريفه وتنظيمه وحمتوى ونتائج رقابته يف املطلب الثاي من الفصل الرابع  
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 الدويل ملعيارا اليت حددهالمبادئ ليتضح من خالل اجلدول أعاله أن هناك نصوص قانونية عدة موافقة 
ISSAI11 – للمنظمة الدولية املعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة واإليضاحات والتطبيقات اجليدة

ابستقاللية األجهزة العليا للرقابة واحملاسبة، لكن هناك بعض النقاط اليت لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة" انتوساي" املتعلقة 
 تستدعي إعادة النظر للرفع من فعالية وكفاءة واستقاللية جملس احملاسبة، وهي:

  على جملس احملاسبة أن يفتح نقاشا ومشاورات مع أصحاب املصلحة )رئيس اجلمهورية، الربملان(،لضمان تعزيز
 امليزانية؛ تسويةلس، خصوصا فيما يتعلق بنشر التقرير السنوي، والتقرير التقييمي لقانون حرية قرارات اجمل

  بنشر التقرير  20-95يف األمر  16من املادة  03على جملس احملاسبة أن دحرص على تطبيق ما جاء يف الفقرة
اشا مع رئيس اجلمهورية السنوي، فهي تدعم استقالله، ويف هذا الشأن يتعني على جملس احملاسبة أن يفتح نق

 ؛ة النظر يف اإلطار القانوي جمللس احملاسبة، خصوصا ما تعلق مبسألة االستقالليةدوالربملان من أجل إعا
 على جملس احملاسبة أن ينشأ قسم رقابة داخلي يعمل على متابعة تنفيذ التوصيات؛ 
 إلنشاء جلنة برملانية تعمل على متابعة تنفيذ  على جملس احملاسبة أن ينسق مع جلنة املالية وامليزانية ابلربملان

 توصيات جملس احملاسبة؛
  ينبغي على جملس احملاسبة أن يشري يف تقريره السنوي إىل حقيقة نقص املوارد البشرية واليت من املمكن أن تؤثر

 على نتيجة أعماله وجودهتا.
 املخطط السنوي للعمل جمللس احملاسبة 2-1

وهناك خطواتن ة اليت يصدرها رئيس للغرف وثيقة مرجعية إلعداد برانمج العمل السنوي، تعترب املذكرة التوجيهي
مهمتان أثناء إعداد الربانمج األوىل وهي إبالغ التعليمات من "أعلى إىل أسفل"، ويف الوقت نفسه تصدر مقرتحات 

 التدقيق من قبل قضاة الغرف على أساس التعليمات "من أسفل إىل أعلى".
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مج موحد للجنة الربامج والتقارير، واليت توافق على الغالبية العظمى ملقرتحات التدقيق، ليكون بران يتم تقدمي
كل إلغاء أو تعديل لألنشطة املربجمة ال ؛  بعدها الربانمج قابل لالعتماد من قبل الرئيس يف شهر جانفي من السنة املعنية

 الربامج والتقارير.يتم إال أبذن من الرئيس وجلنة 
، وأتخذ تلف طريقة التخطيط السنوي ألنشطة التدقيق من غرفة ألخرى، حسب وظيفتها وجمال تدخلهاخت
بعني االعتبار املخاطر املرتبطة أبنشطة التدقيق خالل فرتة إعداد الربامج، كمخاطر االحتيال احملتملة وخماطر الغرف 

 .1األحداث اجلارية؛ ومع ذلك احتمال حدوث اخلطر ال يزال غري منظم
 من قبل اجمللس متابعة تنفيذ األنشطة  3-1

 تتوىل جلنة الربامج والتقارير مراقبة تقدم األنشطة، وقد مت تطوير أدوات خمتلفة هلذا الغرض.
 2011ومنذ سنة ، تقوم الغرف إبعداد الئحة فصلية لنسبة تقدم عمليات التدقيق املربجمة، 1995منذ سنة 

الصادرة عن رئيس اجمللس، أصبحت ترسل الالئحة الفصلية  08/05/2011يف املؤرخة  220وعمال ابلتعليمة رقم 
 .2لنسب تقدم الربانمج مصحوبة بوثيقة تقدم كل عملية تدقيق

وحىت يتسىن للمقرر العام تقييم الربامج واملنتوجات املختلفة مت توحيد واثئق املراقبة مثل تتبع تقدم امللفات 
الربع سنوية لتقييم تنفيذ برانمج العمل على مستوى اإلجراءات؛ هذه الواثئق تسمح جمللس الفصلية والسنوية أو امليزانيات 

 احملاسبة أبن دحدد بدقة نسبة تقدم األشغال.
حساب تسيري للمحاسبني العموميني  14.000خيص جمال االختصاص الواجب تغطيته سنواي أكثر من 

موزعني بني مستخدم مبجلس احملاسبة  376ام من احلساابت يقابله حلساابت اإلدارية لآلمرين ابلصرف، هذا احلجم اهلوا
 عون إداري.  125كاتب ضبط و  19مدقق مايل،  33قاض،  194

( والذين يقومون أبشغال 376من العدد اإلمجايل ملستخدمي جملس احملاسبة ) 180ميثل عدد مستخدمو الرقابة 
 آلجال املقررة.املسندة إليهم يف االتدقيق أو التحقيق أو الدراسة 

من مستخدمي اجمللس،   %47,87إذا ما قاران عدد مستخدمي الرقابة ابلعدد اإلمجايل فنجد أهنم ميثلون نسبة 
حساب لكل مستخدم خالل  78يقارب  لكل مستخدم رقابة ةاملقابل الواجب تغطيتها سنواي كما أن عدد احلساابت

السنة، وهو عدد معترب خصوصا أن كل حساب يتميز ابلعديد من اإلجراءات خالل مرحليت االرتباط والدفع، وهو ما  
 إمكانية أتثريه على جودة أعمال التدقيق.يفسر التأخر يف إجناز التقارير السنوية واملقدر بسنتني أتخري، ضف على ذلك 

  . %84-77جناز العمليات املربجمة خالل سنوات الدراسة ما بني وتراوحت نسبة إ
 وحتديد لعملهم، السنوي املخطط عدد معني فقط من غرف اجمللس الذي يستخدم مناهج مثلى لوضع

  رمسية وسائل على األول املقام يف الغرف هذه تقوم الغاية، هلذه حتقيقاو  ،املعامالت من والتحقق لتدقيقل املؤسسات
 .الداخلية الرقابة نوعية االعتبار بعني أتخذ أهنا كما،العينات وأخذ املخاطر تحليلك

                                                             
1 SIGMA,anitiative conjointe de l'ocde et de l'UE,finanacèe principalement par l'UE, RAPPORT DE REVUE 
VOLONTAIRE PAR LES PAIRS DE LA COUR DES COMPTES D’ALGÉRIE,OCTOBER 2013. P18. 
2 SIGMA,op cit, P18. 
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 تزال ال 2005-1998 الفرتة خالل سجلت عملية 1400أزيد من : جدا مهم الغري مغلقة العمليات عدد
 .1(2014، 2013، 2012) يف سنوات  ذلك وبعد ،2011 عام أواخر يف مفتوحة
  مبجلس احملاسبة منهجية التدقيق  4-1
 :2014-2012خالل سنوات  اجمللس قبل من بعثة لكل املختلفة التدقيق منهجيات تنفيذ مستوى التايل اجلدول يبني
 
 
 
 

 مستوى تنفيذ منهجيات التدقيق لكل بعثة: يبني 43اجلدول رقم 

 SIGMA,anitiative conjointe de l'ocde et de l'UE,finanacèe principalement املصدر:
par l'UE, RAPPORT DE REVUE  VOLONTAIRE PAR LES PAIRS DE LA 

COUR DES COMPTES D ALGÉRIE,OCTOBER 2013. P24 
معايري التدقيق عليها يتضح من خالل اجلدول أن جملس احملاسبة يستخدم أغلب مناهج التدقيق اليت نصت 

االقتصاد والكفاءة والفعالية فهي غري  على الدولية يف كل أنشطته الرقابية، ابستثناء منهجية رقابة التسيري اليت تركز
 مستعملة ال يف تسوية احلساابت وال يف قانون ضبط امليزانية، مع تسجيل استعمال ضعيف يف رقابة نوعية التسيري.

 مبجلس احملاسبة تنفيذ املهمات الرقابية  5-1
  مراجعة حساابت احملاسبني العموميني -أ

يف جمال مراجعة حساابت التسيري، يدقق جملس احملاسبة يف صحة العمليات املادية املوصوفة فيها ومدى   
 .1مطابقتها مع األحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة عليها

                                                             
1 SIGMA,OP CIT, P19. 

 رقابة نوعية التسيري قانون ضبط امليزانية تسوية احلساابت منهجية التدقيق
 الطريقة الرئيسية مستخدمة الطريقة الرئيسية مستخدمة الطريقة الرئيسية مستخدمة معامالت التحقيق يف الواثئق

 الطريقة الرئيسية مستخدمة الطريقة الرئيسية مستخدمة الطريقة الرئيسية مستخدمة التحقيق بناءا على العينة اإلحصائية

 الطريقة الرئيسية مستخدمة الطريقة الرئيسية مستخدمة الرئيسية مستخدمةالطريقة  التدقيق على أساس نظام التحليل

 مستعمل مستعمل الطريقة الرئيسية مستخدمة حتليل النسب احملاسبية
 مستعل مستعمل مستعمل التدقيق على أساس حتليل املخاطر

 الرئيسية مستخدمةالطريقة  الطريقة الرئيسية مستخدمة الطريقة الرئيسية مستخدمة رقابة املطابقة 

 رقابة التسيري:
 االقتصاد -
 الكفاءة -
 الفعالية -

 استعمال ضعيف غري مستعمل غري مستعمل
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ويقرر جملس احملاسبة مدى مسؤولية احملاسب العمومي الشخصية واملالية يف حاالت السرقة أو ضياع األموال أو 
أي خطأ أو إمهال القيم أو املواد اليت ميكن للمحاسب العمومي أن دحتج فيها بعامل القوة القاهرة أو يثبت أبنه مل يرتكب 

 .2يف ممارسة وظيفته
مل املسؤولية الشخصية واملالية للوكالء أو األعوان املوضوعني حتت سلطة أو رقابة ميكنه عند االقتضاء، أن دح

 احملاسب العمومي املعين طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما.
مينح جملس احملاسبة اإلبراء بقرار هنائي إىل احملاسب الذي مل تسجل على مسؤوليته أية خمالفة بصدد التسيري الذي 

نقص مبلغ أو صرف نفقة غري جملس احملاسبة احملاسب العمومي يف حالة مدين إذا سجل على ذمته  مت فحصه، ويضع
 قانونية أو غري مربرة أو إيراد غري حمصل.

 البياانت كانت  إذا فيما هاته املراجعة حتددإن مراجعة احلساابت اليت يقوم هبا جملس احملاسبة تعترب رقابة مالية، و 
 ليست األنشطة أن من للتأكد االمتثال تدقيقو  ،احملاسبة لقواعد وفقا قدمت وإذا الوضع، عن حقيقية صورة تعطي املالية
 .واألنظمة واللوائح القوانني ألحكام خمالفة

 احلساابت إطار يف املالية للمحاسبني العمومينيو  الشخصية املسؤولية للمجلس يف حتديد القضائية السلطة تطبق
 .حمصلة غريال واإليرادات ،مربرة غري أو نظامية غري والنفقات ،اليت تعرضت للسرقة

 ISSAIاملعيار  يف يتماشى مع ما جاء املتعلقة بتسوية احلساابت فإن جملس احملاسبة القانونية األحكام حيث من
  . املايل التدقيق 200

االستفادة  إمكانيةمت تنفيذ جمموعة من عمليات تسوية احلساابت لكنها غري موثقة وغري معلنة، وهو ما دحد من 
بشأن التوثيق الذي يعترب من الشروط األساسية إلجراء الرقابة  ISSAI 200منها، وهذا خالف ما نص عليه املعيار 

 املالية.
 وتفويض األخرى الرقابية اهليئات مع اليت تسمح له ابلتواصل القانونية األحكام يستخدم ملجملس احملاسبة 

املبادئ األساسية للرقابة املالية،  فاستخدام هذا االمتياز من شأنه أن يرفع من نتائج يف خبالف ما جاء  ،معينة ضوابط
 .الرقابة

 رقابة نوعية التسيري  -ب
-95من األمر  10إىل  07يراقب جملس احملاسبة نوعية تسيري اهليئات واملصاحل العمومية املذكورة يف املواد من 

واملتعلق مبجلس احملاسبة، وهبذه الصفة، يقيم شروط استعمال هذه اهليئات واملصاحل املوارد والوسائل املادية واألموال  20
 نجاعة واالقتصاد ابلرجوع إىل املهام واألهداف والوسائل املستعملة.والالعمومية وتسيريها على مستوى الفعالية 

يتأكد جملس احملاسبة خالل حترايته من وجود ومالئمة وفعالية وفعلية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخليني، 
قابته، ألنظمة وإجراءات ويف هذا اإلطار، يتأكد اجمللس خصوصا من اإلقامة، على مستوى اإلدارات واهليئات اخلاضعة لر 

                                                                                                                                                                                                          
 ، مرجع سبق كره.20-95من األمر رقم  75املادة  1
 من املرجع أعاله. 82املادة  2
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تضمن نظامية تسيري مواردها واستعماالهتا ومحاية ممتلكاهتا ومصاحلها وكذا التسجيل وتقفي اجملرايت الصارمني واملوثوقني 
 .1لكل العمليات املالية واحملاسبية واملمتلكية املنجزة

م آليات الوقاية واحلماية والتسيري األمثل وهبذه الصفة، يقدم جملس احملاسبة كل التوصيات اليت يراها مالئمة لتدعي
 للمال العام واملمتلكات العمومية.

يقوم اآلمرون بصرف النفقات العمومية إبيداع حساابهتم اإلدارية لدى جملس احملاسبة، بغرض التدقيق يف نوعية 
الذين هم حمل تدقيق يف مقر  )مصاحل الدولة واجلماعات اإلقليمية( ، وجيري االستماع دائما لآلمرين ابلصرفالتسيري
العمومية  واملؤسسات واهليئات، واألمر نفسه ابلنسبة حلساابت املرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري اجمللس

 اليت متارس نشاطا صناعيا أو جتاراي أو ماليا.
مقارنة ابللوائح  وتشمل أعمال التدقيق عموما فحص انتظام شروط تنفيذ النفقات العمومية واإليرادات

ويعترب فحص استثمارات التجهيز واملناقصات من احملاور الرئيسية لرقابة نوعية التسيري اليت ركز عليها اجمللس يف  ،واألنظمة
 عمليات التدقيق املنفذة.

مل تتم إال مرة واحدة يف إطار رقابة نوعية التسيري وفقا للموارد املتاحة، بعدما  اجلودة إدارة يف التدقيق عمليات
، وهذا ال يتماشى (امليزانية تسويةمبا يف ذلك مراجعة احلساابت، قانون )برجمت ملرة واحدة يف برانمج املهمات املطلوبة 

ادئ األساسية لرقابة االلتزام والرقابة املالية ورقابة بشأن رقابة اجلودة واليت تعترب من املب  ISSAI 400مع جاء يف املعيار 
 .األداء

 والتقييمات النتائج يتضمن والذي) احلساابت مراجعة يف تقريرودرجة التقييم  العمل نتائج عرض يتم
 ،(والتوصيات واالستنتاجات للتدقيق اخلاضعة اجلهة قدمتها اليت ابإلضافة إىل الردود ،اجمللس حررها اليت واملالحظات

 .السنوي التقرير حول إيضاحات إدراج مناسبا، ذلك كان  إذا أيضا، ةضافإو 
، على سبيل املثال توجد ي نقص املوارد الالزمة إلجراء التحقيق يف نوعية التسيرياليت يواجهها اجمللس هاملشكلة 

وقطاع الطاقة والسياحة، والربيد لقطاع الصناعي أبكمله، غرفة واحدة مع بعض القضاة تتوىل عملية الرقابة على ا
 وتكنولوجيا األعالم واالتصال.

 التوصياتكما أن ،  ري املمارس من قبل جملس احملاسبة، يساهم يف خلق قيمة مضافةإن التدقيق يف نوعية التسي
فإن مضمون  ذلك ومع العامة، املالية اإلدارة حتسني حيث من أمهية ذات نوعية التسيري تدقيق تقرير تقييم يف الواردة

 . والكفاءة والفعالية االقتصاد لرقابة احلقيقي األداء ودفع ،رقابة االلتزام تجاوزب احملاسبة يسمح جمللس التشريع احلايل
 وعلى ،للرقابة واحملاسبة العليا للمؤسسات الدولية املعايري يف املبينة القواعد مع يتوافق مضمون رقابة نوعية التسيري

 .ISSAI 400، واملعيار ISSAI 300املعيار  اخلصوص وجه
 رقابة االنضباط يف جمال تسيري امليزانية واملالية  -ت

                                                             
 املتعلق مبجلس احملاسبة، مرجع سبق ذكره. 20-95من األمر  69املادة  1
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تعترب هاته الرقابة واحدة من أهم املهمات الرقابية جمللس احملاسبة، واليت تسبق عملية إعداد التقرير التقييمي 
  .امليزانية تسويةعلق بقانون تامل

املرتكبة أثناء استخدام االعتمادات املمنوحة يف امليزانية ) ميزانية إن اهلدف من هذه الرقابة هو حتديد املخالفات 
يف جمال تسيري امليزانية واملالية واليت تعترب خمالفة لقواعد  واألخطاء نوع املخالفات 88وحددت املادة التسيري والتجهيز(، 

 ية واملالية.االنضباط يف جمال تسيري امليزان
يتأكد جملس احملاسبة من احرتام قواعد االنضباط يف جمال تسيري امليزانية واملالية، ويف هذا اإلطار خيتص اجمللس 
وفق الشروط احملددة يف هذا األمر بتحميل مسؤولية أي مسؤول أو عون يف مصاحل الدولة واجلماعات اإلقليمية، 

ابختالف أنواعها، يرتكب خمالفة أو عدة خمالفات لقواعد االنضباط يف جمال واملؤسسات واملرافق واهليئات العمومية 
 .1تسيري امليزانية واملالية

، وإذا  خالل عمليات التدقيق اليت تقوم هبا غرفة االنضباط يف جمال تسيري امليزانية واملاليةيتم حتديد املخالفات 
املختصة قانوان، أن املخالفة اليت ارتكبها العون قد تدخل يف كشفت نتائج تدقيقات جملس احملاسبة اليت تضبطها الغرفة 

 ، يوجه رئيس الغرفة تقريرا مفصال إىل الناظر العام.20-95من األمر  88جمال تطبيق أحكام املادة 
وإذا رأى الناظر العام الذي أخطر بذلك وبعد تلقيه املعلومات اإلضافية اليت يطلبها، عند االقتضاء، من الغرفة 

طاعية املختصة، أنه ال جمال للمتابعات، يقوم بغلق امللف مبوجب قرار معلل قابل لإللغاء أمام تشكيلة خاصة تتكون الق
 من رئيس غرفة ومستشارين اثنني من جملس احملاسبة ويطلع رئيس الغرفة املعنية بذلك.

من قبل الناظر العام بعد أن دحرر  ، اليت تقضي إبرسال امللفات املدققةابلرغم من اإلجراءات والتعليمات احملددة
اط ضعف ال تزال هناك نق ،وإصدار احلكم استنتاجاته إىل غرفة االنضباط يف جمال تسيري امليزانية واملالية قصد فتح حتقيق

 :2ميكن أن تعرض احلكم للطعن وهي
 عيوب يف اإلجراءات؛ 
 قصور التعليمات؛ 
 غياب األدلة؛ 
 غياب حتديد املسؤولني؛ 
 األضرار؛ غياب حتديد 
 الغرامات لتحديد الالزمة العناصر وجود عدم. 

 اجملموعة تنفيذ يتم .اخلصوم/واألصول واإلنفاق، اإليرادات، :تغطي زيةكاملر  احلكومة هيئات لكافة مراجعة سنواي   تتم أ
 يزكوالرت  املراجعة مبعايري عامة بصفة االلتزام مع األداء، مراجعة جوانب وبعض املالية املراجعة إجراءات من التامة
 .النظام وقضااي اجلوهرية القضااي على

 رفع تقارير املراجعة إىل اهليئة التشريعية توقيت إحكام -2
                                                             

 املتعلق مبجلس احملاسبة، مرجع سبق ذكره. 20-95من األمر رقم  88املادة  1
2 SIGMA,OP CIT, P48. 
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يعترب التقرير التقييمي الذي يعده جملس احملاسبة حول املشروع التمهيدي لقانون تسوية امليزانية، من بني التقارير 
من القانون  05، واملادة 20-95من األمر  18التشريعية، والذي نصت عليه املادة اليت يرفعها جملس احملاسبة للهيئة 

 املتعلق بقوانني املالية. 84-17
تقرير هو مراقبة تنفيذ امليزانية وتسوية حساابهتا )حساابت نفقات التسيري، حساابت واهلدف األول من هذا ال

 املستهلكة.والتجهيز تعىن بتحديد الفرق بني االعتمادات املرصودة و  نفقات التجهيز(، فالرقابة على تنفيذ ميزانييت التسيري
معني عن كل غرفة، ابستثناء الغرفة األوىل فإن عدد يقوم املقرر العام بتشكيل جمموعة عمل، تتألف من ممثل 

 .أشخاص 10، ما يعين أن فوج العمل يتشكل من 03ممثليها 
أشهر حسب  03إىل  02ب خالل بداية السنة، وتقدر فرتة الرقابة تبدأ عملية الرقابة املتعلقة ابلتقرير التقييمي 

 حجم املؤسسات والفرق.
 وتضم الطريقة املستخدمة يف هذه الرقابة:

 حتليل التكاليف؛ 
 التحقق من اتساق امليزانية مع احملاسبة؛ 
 .مراقبة األجور، وهي تشكل أولوية 

التقييمي ملخص املالحظات املعاينة أثناء تنفيذ امليزانية، التوصيات، نتائج عمليات اخلزينة، وضعية الدين التقرير ويضم 
 العام.

ويالحظ من اجلانب التطبيقي، أن جملس احملاسبة يقدم التقرير التقييمي لقانون تسوية امليزانية املنفذة للسنة 
التقييمي إىل وزارة املالية هاته األخرية اليت تقوم بعرض قانون تسوية امليزانية على ، ويرسل جملس احملاسبة التقرير 2+ن

 .3يف السنة ن+ الربملان مرفوقا ابلتقرير التقييمي
من  2012يتم يف  2010فحص ميزانية  تعين، 2الرقابة على ميزانية التسيري والتجهيز اليت متت فعال للسنة ن+

 .2013ويعرض  التقرير على الربملان ملناقشته يف  ،قبل جملس احملاسبة
 ملراجعة ابلنسبة) املشمولة الفرتة هناية من شهرا   12 من ثركأ بعد التشريعية اهليئة إىل املراجعة تقارير رفع يتم د

 .(هلا املراجعني استالم من املالية البياانت
 الشواهد على متابعة توصيات عملية املراجعة -3

الذي يعده جملس احملاسبة ال يبني إن كانت هناك شواهد على قيام اهليئات واملؤسسات ابألخذ  تقرير املراجعة
 بعني االعتبار توصيات اجمللس وتنفيذها.

كما سبقت اإلشارة من قبل يف هذا املبحث إىل أنه ال توجد آليات متابعة من قبل اجمللس أو الربملان ملعرفة 
 لس.مدى تنفيذ التوصيات اليت أقرها اجمل

 .املنهجية املتابعة على ركتُذ  شواهد توجد ال ولكن جدا ، دقيقا   ليس أو متأخرر أنه ولو رمسي برد القيام يتم ج
 )أ،د،ج (، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "ب"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
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 متحيص اهليئة التشريعية لقانون املوازنة السنوية PI-27مؤشر األداء اثنيا: 
 التشريعية اهليئة هبا تقوم اليت التدقيق عملية نطاق -1

املتعلق بقوانني املالية نطاق االستعراض الذي تقوم به اهليئة التشريعية  17-84من القانون  68حددت املادة 
 (.PI 6يف اجلزائر) أرجع إىل املؤشر 

 التقديرات مع القادمة، السنة وإمجاليات العامة، املالية سياسات :التشريعية اهليئة به تقوم الذي االستعراض يغطي ب
 .واإليرادات لإلنفاق التفصيلية

 التشريعية اهليئة إجراءات واحتام رسوخ ُحسن مدى -2
 69إىل  67من إجراءات حتضري قوانني املالية والتصويت عليها وتنفيذها واضحة، ومت حتديدها من خالل املواد 

واليت نصت على أن التصويت على قانون املالية يكون  69واملتعلق بقوانني املالية، خصوصا املادة  17-84من القانون 
جانفي، ويف حالة ما إذا كان اتري  املصادقة على قانون املالية للسنة املعنية ال يسمح بتطبيق أحكامه عند اتري   01قبل 
املعتربة، فإنه يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات ونفقات امليزانية العامة للدولة حسب شروط معينة، جانفي من السنة املالية  01

 مت ذكرها يف نفس املادة أعاله.
 لجانك داخلية مؤسسية ترتيبات تشمل وهي .وحمرتمة بقوة راسخة املوازنة ابستعراض التشريعية اهليئة قيام إجراءات أ

 .التفاوض وإجراءات املتخصصة االستعراض
 امليزانية مقتحات على رد لتقدمي التشريعية للهيئة الالزم الوقت كفاية -3

مت منح مدة شهرين للهيئة التشريعية للتصويت على قانون  2014، 2013، 2012خالل سنوات الدراسة 
 .(PI 11املالية،  شهر ألعضاء اجمللس الشعيب الوطين، وشهر ألعضاء جملس األمة ) إرجع إىل املؤشر 

 املقرتحة املوازنة الستعراض شهران األقل على التشريعية للهيئة يُتاح أ
 التشريعية اهليئة من مسّبقة موافقة بدون سنتها يف املوازنة تعديل قواعد -4

ميكن تعديل اعتمادات امليزانية املفتوحة لفصل يتضمن نفقات التسيري خالل السنة املالية مبوجب مرسوم يقضي 
 .1االعتمادات أو نقلها، يتخذ بناءا على تقرير من الوزير املكلف ابملاليةبتحويل 

تعدل التحويالت وتعني املصلحة املسؤولة عن تنفيذ النفقة دون أن تغري طبيعة هذه النفقة، وينبغي أن تندرج كل 
 .2عملية نقل لالعتمادات ضمن حدود امليزانية مبقتضى قانون املالية

كل قطاع لتغطية النفقات ذات   يل االعتمادات املفتوحة مبوجب قانون املالية ضمنحتدد شروط توزيع وتعد
 الطابع النهائي ورخص متويل االستثمارات املخططة للمخطط السنوي عن طريق التنظيم.

ميزانية كل التقرير التقييمي املستند إىل ما جاء يف ميزانية الوكالة احملاسبية للخزينة، جند أن ابلرجوع إىل ما جاء يف 
 القطاعات تقريبا مستها عملية التعديل سواء ابلزايدة أو النقصان خالل سنوات الدراسة.

                                                             
 املتعلق بقوانني املالية، مرجع سبق ذكره. 17-84من القانون  32املادة  1
 من القانون أعاله. 33املادة  2
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 تسمح ولكنها عادة، حمرتمة وهي سنتها، يف املوازنة بتعديل التنفيذية السلطة قيام بشأن واضحة قواعد هنالك ب
 .واسعة إدارية توزيع إبعادة

 .)ب،أ، أ،ب(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "ب+"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
 متحيص اهليئة التشريعية لتقارير املراجعة اخلارجية PI-28مؤشر األداء اثلثا: 

 املالية املراجعة تقارير بفحص التشريعية اهليئة قيام توقيت إحكام -1
)لسنوات  قانون تسوية امليزانية املرفق ابلتقرير التقييمي جمللس احملاسبةأن الوقت املستغرق لدراسة ومناقشة 

، 2014، وسجلت أكرب مدة بتقرير سنة أشهر 03 جتاوز مدة ، إىل غاية املصادقة عليه (2014، 2013، 2012
(، وهو ما 23/03/2017)إال أنه مل تتم املصادقة عليه وإصداره إىل يومنا هذا  18/10/2016فرغم إيداعه بتاري  

 يوضحه اجلدول التايل:
 يوضح تواريخ تقدمي التقرير القييمي لقانون تسوية امليزانية واملصادقة عليه من قبل الربملان :44اجلدول رقم 

 اتريخ صدوره يف اجلريدة الرمسية اتريخ اإليداع ابجمللس املرجع
 08/04/2015 20/12/2014 2012التقرير التقييمي لقانون تسوية امليزانية لسنة 
 03/08/2016 18/04/2016 2013التقرير التقييمي لقانون تسوية امليزانية لسنة 
 ما زال مل يصدر 18/10/2016 2014التقرير التقييمي لقانون تسوية امليزانية لسنة 

اجمللس الشعيب الوطين،  (،2014، 2013، 2012املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على اجلرائد الرمسية للمناقشات )
 اجلزائر.

 التقارير تلك استالم من أشهر 6 غضون يف املالية املراجعة تقارير متحيص التشريعية اهليئة تُنجز ب
 الرئيسية للنتائج التشريعية اهليئة استماع جلسات مدى -2

من الدستور على أنه ميكن ألعضاء الربملان بغرفتيه أن يستمعوا إىل أي عضو من احلكومة  134رغم نص املادة 
تقتضي االستماع إىل مسؤويل حول مسألة من املسائل ومنها أوجه صرف امليزانية، إال أن آلية عمل جلنة املالية وامليزانية 

ا، واليت استهلكت اعتماداهتا بنسب ضئيلة، واليت هي مالحظات جملس القطاعات اليت تعرف ميزانياهتا استهالكا معترب 
 .واملالحظ من خالل آلية عمل جلنة املالية وامليزانية أهنا ال جتري مناقشات معمقة،احملاسبة

مجيع مسؤويل القطاعات الوزارية سواء على جلنة املالية وامليزانية أن تغري من طريقة عملها، وذلك ابالستماع إىل  
ابلنتائج احملققة على أرض استهلكت اعتماداهتا بنسب ضئيلة أو مرتفعة، ألن العربة ليست ابستهالك االعتمادات وإمنا 

 الواقع، فاستهالك االعتمادات مع غياب النتائج يدل على عدم كفاءة اإلنفاق.
 .الشأن هبذا متعمرقة استماع جلسات التشريعية اهليئة جُتري ال              د
 ابختاذها التنفيذية السلطة وقيام إجراءات ابختاذ للتوصيات التشريعية اهليئة إصدار -3

متابعة اهليئة التشريعية للتوصيات اليت أقرهتا يف تقريرها املتعلق بقانون تسوية امليزانية،  تتضمن واثئق أيال توجد 
 اليت استندت إليها.حىت أنه ال توجد واثئق مستقلة عن التقرير تبني التوصيات والنتائج 

 .ابختاذها التنفيذية السلطة تقوم ما اندرا   ولكن إجراءات، ابختاذ التوصية تتم ج
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 .)أ،د، ج(، تكون النتيجة الكلية للمؤشر هي "ج+"  2ابستخدام طريقة التصنيف التتييب م
 
 

 :الفصل اخلامس خالصة
-2012بعد قياس أداء العناصر الرئيسية الستة ألداء عملية إدارة الشؤون املالية العامة يف اجلزائر يف الفرتة 

 : ب، مت اخلروج مبجموعة من النتائج تتعلق 2014
 :سجلت غالبية املؤشرات املتعلقة مبصداقية املوازنة مستوايت أداء متقدمة بناءا على  مصداقية املوازنة

درجات التصنيف الرتتييب احملققة حيث حققت ثالث مؤشرات من أصل أربعة الدرجة "أ "، يف حني حقق مؤشر 
حيث أن هناك  ،، لكن هذا ال خيفي جمموعة من النقائص مت الوقوف عليها"درجة تصنيف ترتييب "ج PI 2األداء 

كما هو الشأن ابلنسبة للدين   %967أقسام جتاوزت نفقاهتا الفعلية النفقات املخصصة هلا يف امليزانية أبكثر من 
، نفقات النشاط %435حققت نسبة جتاوز فاقت  واليت القابل لالستهالك، والنفقات احملسومة من اإليرادات

هذه التجاوزات أثرت على تشكيلة اإلنفاق ابملوازنة، كما تؤثر على جودة اخلدمات اليت  %102االجتماعي حوايل 
، أن اإلجنازات املتعلقة إبيرادات امليزانية )اإليرادات العادية(، تبقى بعيدة عن يتم متويلها مبوجب هذه املخصصات

سجلة يف حتسني بنية إيرادات امليزانية تبني األهداف املسطرة الرامية إىل تدعيم اإليرادات اجلبائية, فالتأخريات امل
الصعوابت اليت تواجهها اإلدارة اجلبائية لتطوير بعض أنواع الضرائب ) الضريبة على األمالك(، ختفيض حجم بواقي 

 السوق املوازية. روانتشاالتحصيل ومواجهة الغش والتهرب الضرييب 
 :ابلشمولية والشفافية درجات تصنيف متفاوتة، سجلت مؤشرات األداء املتعلقة  الشمولية والشفافية

لكن هناك نقاط مهمة يف هذا الشأن تؤثر على شفافية املالية العامة يف اجلزائر، وال ختدم البتة مسألة ترشيد اإلنفاق 
فهي تعترب نفقات خارج إطار،  2014-2012، فهناك كم هائل للحساابت اخلاصة يف مجيع سنوات الدراسةالعام

إليها جملس احملاسبة واليت مفادها  أشاراملالحظات اليت بفضل شهد تقلصا من حيث العدد من سنة ألخرى، إال أهنا ت
اللجوء املفرط إىل توسيع احلساابت اخلاصة السيما حساابت التخصيص اخلاص، كما نوهت جلنة املالية وامليزانية إىل 

لة وكبديل للميزانية العامة للدولة، مما أدى إىل صعوابت يف أنه مت اللجوء املفرط للحساابت اخلاصة كآلية ميزانية مستق
 جمال الرقابة وشفافية تنفيذ النفقات العمومية.

إضافة إىل ما سبق فإن العدد اهلام من احلساابت اخلاصة الغري مبلغ عنها يف قانون املالية وال يف قانون تسوية 
  .دحد من شفافية هاته العمليات امليزانية املنشوران يف اجلريدة الرمسية للرأي العام

  :سجلت مؤشرات األداء املرتبطة بوضع الوازنة استنادا إىل السياسات وضع املوازنة استنادا إىل السياسات
وازنة وفق منظور متعدد متدنية، حيث ال يتم التخطيط لسياسات اإلنفاق ووضع امل تصنيفدرجات 
 السنوات.
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  سجلت مؤشرات األداء املتعلقة بقابلية التوقع والرقابة يف تنفيذ  املوازنة:قابلية التوقع والرقابة يف تنفيذ
املوازنة درجات تصنيف متفاوتة لكن متقاربة، فإجراءات تسجيل دافعي الضرائب وفرض الضرائب وحتصيلها واضحة، 

ترتفع من سنة ألخرى، أن املتأخرات اجلبائية )بواقي التحصيل(  ، ابإلضافة إىللكن إجراءات معاجلة الشكاوى بطيئة
أي أن التحصيالت ضعيفة؛ إذ جتد إدارة الضرائب صعوابت لتحصيل كل احلقوق املعاينة خالل السنة املالية وتلك 

، 2013، 2012خالل سنوات  %1,27اخلاصة ابلسنوات السابقة، إذ مل تتعدى نسبة حتصيل املتأخرات اجلبائية 
ل، ما يعين أن متوسط نسبة جباية الديون يف السنوات حمل الدراسة  وهو ما يؤدي إىل تراكم بواقي التحصي 2014

  .%60كان أقل من 
 :سجلت مؤشرات األداء املتعلقة ابحملاسبة والتسجيل واإلبالغ درجات  احملاسبة والتسجيل واإلبالغ

 تتم والسُّلف املعلرقة احلساابت وتسوية مطابقة، فعملية PI 22,PI 23, PI 24تصنيف عالية خصوصا املؤشرات 
وتتيح احلساابت اخلتامية يف هناية السنة واليت تصدر عن كافة الوزارات واإلدارات املستقلة والوحدات  سنة، ربع لك

الالمركزية، معلومات حول النتائج املتعلقة ابلتنفيذ الفعلي للميزانية )حتصيل اإليرادات، وضعية استهالك االعتمادات، 
شكل استثناءا يف هذا العنصر )احملاسبة والتسجيل   PI 25ابلواثئق الثبوتية، إال أن املؤشر األرصدة املتبقية(، مرفقة 

ال تتوفر معلومات حول تواري  إعداد البياانت املالية  ومرد ذلك هو أنه واإلبالغ( بتحقيقه أدىن درجة تصنيف ترتييب
كما أن تقدمي حساابت احلكومة خالل سنوات الدراسة ال يتماشى مع املعايري   وإرساهلا إىل هيئات املراجعة اخلارجية،
ابلرغم من سعي اجلزائر إىل إصالح نظام احملاسبة العمومية وفق املعايري و ، IPSASالدولية للمحاسبة يف القطاع العام 

 الدولية للمحاسبة يف القطاع العام، إال أنه مل يرى النور بعد.
 سجلت مؤشرات األداء املتعلقة ابلتدقيق واملراجعة اخلارجية درجات اخلارجية:  التدقيق واملراجعة

، فالنصوص القانونية ومنهجية عمل جملس احملاسبة يف PI 26,PI 27تصنيف جيدة ، السيما املؤشران 
االنتوساي ، لكن واملعايري الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية الصادرة عن منظمة موافقة للمبادئ  اجلزائر

كإنشاء نظام   هناك بعض النقاط اليت تستدعي إعادة النظر للرفع من فعالية وكفاءة واستقاللية جملس احملاسبة
درجة تصنيف  PI 28للرقابة الداخلية يسهر على متابعة تنفيذ توصياته، يف حني سجل مؤشر األداء 

نفيذ توصياهتا وتوصيات جملس احملاسبة من قبل السلطة متدنية، ألن اهليئة التشريعية ال تويل لعملية متابعة ت
  التنفيذية أي عناية، وهو ما دحد من فعالية املراجعة اخلارجية ومن مسامهتها يف ترشيد النفقات العمومية. 
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 جملس احملاسبة للمبادئ األساسية للرقابة يف القطاع العام استيفاء مدى: 42اجلدول رقم 
 النقاط الواجب مراجعتها أو حتسينها  نقاط التوافق/االختالف ISSAI 11املعيار الدويل 

 إعالن ليما للتوجيهات اخلاصة ابملبادئ الرقابية –املبادئ التوجيهية لالنتوساي 
وجود إطار دستوري، نظامي،  املبدأ األول:

قانوين مناسب وفعال وأحكام تطبيق واقعية 
 خاصة هبذا اإلطار.

 واملتعلق مبجلس احملاسبة تنص على: 02-10معدل ومتمم ابألمر  20-95من القانون  03املادة 
وهو يتمتع  جملس احملاسبة مؤسسة تتمتع ابختصاص إداري وقضائي يف ممارسة املهمة املوكلة إليه.

 ابالستقالل الضروري، ضماان للموضوعية واحلياد والفعالية يف أعماله.

نالحظ أن هناك إطار قانوين ودستوري نص على 
استقاللية جملس احملاسبة ضمان للموضوعية والرفع من 

أعماله، زايدة على أنه يتمتع ابختصاص إداري فعالية 
 وقضائي يف ممارسة مهامه.

 هاته النقطة ال حتتاج إىل مراجعة.
استقاللية رؤساء األجهزة العليا  املبدأ الثاين:

للرقابة واحملاسبة واألعضاء )يف املؤسسات 
اليت يتمتع أعضاؤها بصالحية مجاعية 

 مبا يف ذلك ضمان احلفاظ علىمتساوية(، 
املنصب واحلصانة القانونية أثناء األداء 

 العادي ملهامهم.

نصت على: يتكون جملس احملاسبة من القضاة اآليت ذكرهم: رئيس جملس احملاسبة، انئب  38املادة 
الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع،املستشارون، احملتسبون من جهة،ومن جهة أخرى الناظر العام، 

 النظار املساعدون.
تنص على: حتدد  حقوق قضاة احملاسبة وواجباهتم مبوجب قانون يتضمن القانون األساسي  39املادة 

 لقضاة جملس احملاسبة.
يتضمن القانون األساسي لقضاة جملس  1995أوت  26املؤرخ يف  23-95من األمر  03املادة 

 احملاسبة تنص على أن: يعني رئيس جملس احملاسبة مبرسوم رائسي.
من األمر أعاله تنص على: يتمتع قاضي جملس احملاسبة ابحلماية من مجيع أشكال الضغط  08املادة 

 أو التدخل أو املناورة اليت من شأهنا أن تعرقله يف القيام مبهامه.
من نفس األمر على: جيب على الدولة أن حتمي قاضي جملس احملاسبة من  09ونصت املادة 

لقدح أو االعتداءات مهما يكن نوعها واليت قد يتعرض هلا التهديدات أو اإلهاانت أو السب أو ا
 أثناء قيامه بوظائفه أو مبناسبة ذلك.

يف مجيع احلاالت غري املنصوص عليها يف التشريع تعوض الدولة الضرر املباشر الناجم عن ذلك 
اضي املعمول به. وحتل يف هذه الظروف حمل الضحية يف حقوقها كي تستعيد املبالغ اليت تدفع لق

من خالل املواد املوافقة هلذا  20-95القانون  حدد
املبدأ صراحة على استقاللية رئيس اجمللس وقضاة 
اجمللس، ومحايتهم من التهديدات اليت من احملتمل 

 تعرضهم هلا مبناسبة ممارسة مهامهم.
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 جملس احملاسبة.
صالحية واسعة، كافية، وحرية  املبدأ الثالث:

العليا للرقابة التصرف التامة لألجهزة 
 واحملاسبة يف أداء مهامها.

 على:  20-95 األمرنصت املواد اآلتية من 
: يكلف جملس احملاسبة، يف ممارسة الصالحيات اإلدارية املخولة إايه، برقابة حسن 06املادة 

نوعية استعمال اهليئات اخلاضعة لرقابته، املوارد واألموال والقيم والوسائل املادية العمومية، ويقيم 
تسيريها من حيث الفعالية واألداء واالقتصاد.ويوصي يف هناية حترايته وحتقيقاته، بكل اإلجراءات اليت 

 يراها مالئمة من أجل حتسني ذلك.
ويف جمال تقدمي حساابت احملاسبني العموميني ومراجعتها ومراقبة االنضباط يف جمال تسيري امليزانية 

 يف احلاالت املنصوص عليها يف هذا األمر.زاءات القضائية واملالية، ترتتب عن معايناته اجل
: ختضع لرقابة جملس احملاسبة، ضمن الشروط املنصوص عليها يف هذا األمر، مصاحل الدولة 07املادة 

واجلماعات اإلقليمية، واملؤسسات واملرافق واهليئات العمومية ابختالف أنواعها، اليت تسري عليها 
 ية.قواعد احملاسبة العموم

: ختضع أيضا لرقابة جملس احملاسبة، وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا األمر، املرافق 08املادة 
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملؤسسات واهليئات العمومية اليت متارس نشاطا صناعيا أو 

 ات طبيعة عمومية.، كلها ذجتاراي أو ماليا، واليت تكون أمواهلا أو مواردها أو رؤوس أمواهلا
 بغض النظر عن أحكام الفقرة األوىل أعاله، ال خيضع بنك اجلزائر لرقابة جملس احملاسبة.

ميارس جملس احملاسبة رقابته، وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا األمر، على مكرر:  08املادة 
يها الدولة أو تسيري الشركات واملؤسسات واهليئات، مهما يكن وضعها القانوين، اليت متلك ف

اجلماعات اإلقليمية أو املؤسسات أو الشركات أو اهليئات العمومية األخرى، بصفة مشرتكة أو فردية، 
 مسامهة أبغلبية يف رأس املال أو سلطة قرار مهيمنة.

 حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة، عند احلاجة، عن طريق التنظيم.

الواسعة  حددت املواد املوافقة هلذا املبدأ الصالحيات
اليت يتمتع هبا جملس احملاسبة واملتمثلة يف رقابة حسن 
استعمال املوارد والوسائل والقيم، وكذا تقييم نوعية 
التسيري من حيث الفعالية واالقتصاد ومراقبة االنضباط 

 يف جمال تسيري امليزانية واملالية.

 على: 20-95اآلتية من األمر تنص املواد  الوصول غري املقيد للمعلومات املبدأ الرابع:
: حيق جمللس احملاسبة أن يطلب اإلطالع على كل الواثئق اليت من شأهنا أن تسهل رقابة 55املادة 

حددت املواد املوافقة هلذا املبدأ حق حرية اإلطالع 
وسلطة التحري جمللس احملاسبة، ما يعين ضمان 
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 اسبية أو الالزمة لتقييم تسيري املصاحل واهليئات اخلاضعة لرقابته.العمليات املالية واحمل
طة التحري اليت مينحها القانون ملصاحل يستفيد جملس احملاسبة، ملمارسة مهمته، من حق اإلطالع وسل

 املالية يف الدولة.
وله أيضا أن جيري كل التحرايت الضرورية من أجل االطالع على املسائل املنجزة، ابالتصال مع 
إدارات ومؤسسات القطاع العام، مهما تكن اجلهة اليت تعاملت معها مع مراعاة التشريع اجلاري 

 العمل به.
لس احملاسبة، يف إطار املهمة املسندة إليهم، حق الدخول إىل كل احملالت اليت : لقضاة جم56املادة 

 تشملها أمالك مجاعة عمومية أو هيئة خاضعة لرقابة جملس احملاسبة عندما تتطلب التحرايت ذلك.

 ول غري املقيد للمعلومات.الوص

حق وواجب إعداد تقارير  املبدأ اخلامس:
 بشأن أعماهلا

على: يرتتب عن األشغال التقييمية اليت يقوم هبا جملس احملاسبة  20-95من األمر  73تنص املادة 
 إعداد تقارير حتتوي على املعاينات واملالحظات والتقييمات.

املصاحل واهليئات املعنية، وعند احلاجة، إىل سلطاهتم السلمية أو ترسل هذه التقارير إىل مسؤويل 
 الوصية لتسمح هلم بتقدمي إجاابهتم ومالحظاهتم يف األجل الذي حيدده هلم جملس احملاسبة.

ميكن جمللس احملاسبة حىت يستنري يف أشغاله أن ينظم نقاشا يشارك فيه مسؤولو أو مسريو اهليئات 
 املعنية.

اسبة بعد ذلك تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات واالقرتاحات قصد حتسني يضبط جملس احمل
فعالية ومردودية تسيري املصاحل واهليئات املراقبة ويرسلها إىل مسؤوليها وكذا إىل الوزراء والسلطات 

 اإلدارية املعنية.
ت إليهم النتائج رقابة جملس احملاسبة الذين أرسليتعني على مسؤويل اجلماعات واهليئات اخلاضعة ل

النهائية لعمليات الرقابة املنجزة أن يبلغوها هليئات املداولة لتلك اجلماعات واهليئات يف أجل أقصاه 
 شهران.

 وخيطر املسؤولون املعنيون جملس احملاسبة هبذا التبليغ.

حددت املادة املوافقة هلذا املبدأ اإلطار القانوين الذي 
تقارير عن األشغال التقييمية ووجوب رد  دإبعدايقر 

 مسؤويل اهليئات املراقبة على التقارير.

حتدد املادة املوافقة هلذا املبدأ اإلطار القانوين لرفع على: يعد جملس احملاسبة تقريرا سنواي يرسله إىل رئيس  20-95من األمر  16تنص املادة حرية حتديد حمتوى تقارير  املبدأ السادس:
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 اجلمهورية. الرقابة املالية وتوقيتها ونشرها وتوزيعها.
التقرير السنوي املعاينات واملالحظات والتقييمات الرئيسية النامجة عن أشغال حترايت جملس ويبني 

احملاسبة، مرفقة ابلتوصيات اليت يرى أنه جيب تقدميها وكذلك ردود املسؤولني واملمثلني القانونيني 
 والسلطات الوصية املعنية املرتبطة بذلك.
 دة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا يف اجلري

 يرسل جملس احملاسبة نسخة من هذا التقرير إىل اهليئة التشريعية.

التقارير السنوية إىل رئيس اجلمهورية مع إمكانية نشره 
ن يبدو أن فيه كليا أو جزئيا يف اجلريدة الرمسية، ولك

نوع من القيود يف هذا الشأن حتد من حرية جملس 
احملاسبة يف نشر التقارير، فالتقارير السنوية مل تنشر يف 
اجلريدة الرمسية ابستثناء التقرير السنوي لسنيت 

مببادرة من رئيس اجلمهورية، يف  1997، 1995
حني أن التقارير التقييمية املتعلقة بقانون ضبط امليزانية 

 مل تنشر.
عملية نشر التقرير متت مرتني فقط، يف حني تقارير 
السنوات األخرى ومن بينها التقارير املتعلقة بسنوات 

 الدراسة مل تنشر، وهذا يعد خمالفا هلذا املبدأ.
ابلنسبة للتقارير السنوية مل تستقبل جلنة املالية وامليزانية 

التقارير ابلربملان أي تقرير، يف حني أهنا استلمت 
التقييمية لقانون ضبط امليزانية مع أتخر لسنتني 

 ابلنسبة لكل قانون.
وجود آليات متابعة فعالة  املبدأ السابع:

للتوصيات اليت ترفعها األجهزة العليا للرقابة 
 واحملاسبة

يات الالزمة ملتابعة تنفيذ مل يتم حتديد أو وضع اآلل ال يوجد نص قانوين يوضح آليات متابعة تنفيذ توصيات جملس احملاسبة.
توصيات جملس احملاسبة سواء من طرف جملس 

 .احملاسبة أو عن طريق الربملان
فال توجد مصلحة داخل اجمللس مهمتها مراقبة تنفيذ 
التوصيات، وال تقوم جلنة املالية وامليزانية ابجمللس 
الشعيب الوطين مبتابعة تنفيذ توصيات اجمللس، ما يدل 

 ة اخلارجية.على ضعف الرقاب
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 . 23-95املتعلق مبجلس احملاسبة، القانون األساسي لقضاة جملس احملاسبة  20-95واألمر  ISSAI 11املصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على املعيار الدويل 

االستقالل الذايت املايل  املبدأ الثامن:
واإلداري وتوفري املوارد البشرية واملادية 

 والنقدية املناسبة

 على: يتمتع جملس احملاسبة ابالستقالل يف التسيري. 20-95من األمر  28تنص املادة 
 وتطوير نشاطاته.ويزود ابملوارد البشرية والوسائل املالية واملادية الضرورية لعمله 

 خيضع جملس احملاسبة لقواعد احملاسبة العمومية.
التنظيم العام جمللس احملاسبة ) أرجع إىل تنظيم جملس احملاسبة املدرج يف  38إىل  28نصت املواد من 

 املطلب الثاين من املبحث األول يف الفصل الرابع من األطروحة(

الل املايل على االستقاملادة املوافقة هلذا املبدأ  نصت
واإلداري جمللس احملاسبة، لكن جملس احملاسبة ال 
حيتوي على املوارد البشرية الضرورية للقيام بعملية 
التدقيق، وهو يعتمد على السلطة التنفيذية )وزارة 

 املالية( يف التزود ابملوارد البشرية واملالية واملادية.
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إن اهلدف والغاية من التدقيق احلكومي هي حتسني وتطوير األداء يف املؤسسات واإلدارات العمومية، ولذلك مل 
ككل يف حماولة لتقدير يعد يقتصر على مستوى البحث عن األخطاء وإبداء الرأي بشأهنا بل تعداه إىل دراسة النشاط  

مستوى حتقيقه ألهدافه ومدى تطبيق قواعد الكفاءة واالقتصاد والفعالية للوصول إىل النتائج املطلوبة، مع دراسة املعوقات 
 واالحنرافات وتبيان أسباهبا والوسائل الكفيلة بتجنبها.

ري الوسائل البشرية واملادية املوضوعة واملطلوب من أجهزة التدقيق االهتمام ابلظروف اليت يتم فيها استخدام وتسي
حتت تصرف األجهزة اإلدارية واالقتصادية للدولة، وأن تستكشف التنظيم السئ للعمل واالستعمال السئ للمال العام، 
فال ينبغي للرقابة أن تقتصر على كشف النقائص واالحنرافات، وإمنا جيب أن تتعداها إىل أجراء تفتيش ال يهدف إىل جترمي 

سؤل بقدر ما يهدف إىل حتسني مستوى عمله، ألن الغاية املثلى للمدقق ال تتمثل يف مطاردة النقائص ولكن يف امل
القضاء عليها، وهبذا الصدد ال بد أن يكون بوسع األجهزة القائمة على التدقيق اقرتاح قوانني وتنظيمات جديدة من 

 الصارمة لتنفيذ التوصيات. خالل التوصيات اليت تتضمنها تقاريرها، وضرورة املتابعة
ومن إبراز ما مييز حقل املالية العامة ابجلزائر هو التطور املستمر واحلركية الدائمة اليت يشهدها، لكن املالحظ هو 
أنه مبقابل هذا املستمر، هناك بطء وعدم مسايرة النصوص املنظمة هلذا اجملال للتحوالت واملتغريات اليت تعرفها الساحة 

املتعلق ابحملاسبة العمومية والذي يشكل احلجر األساس لتنفيذ النفقات وحتصيل  21-90الدان، فالقانون املالية بب
سنة، كما أن  26اإليرادات وحتديد صالحيات اآلمرين ابلصرف واحملاسبني العموميني، مر على صدوره أكثر من 

كاهلا هو يف تطور مستمر كذلك، انهيك عن  احلاجيات العامة هي يف تطور مستمر وحجم الصفقات العمومية وتعدد أش
 كثرة الصعوابت اليت أصبحت تطرح أمام استخالص الديون العمومية وتفاقم ظاهرة الغش والتهرب الضريبيني.

وابلنظر ألمهية النفقات العمومية سواء من حيث حجمها أو آاثرها فإن النظام املايل يف اجلزائر حرص على 
عبات اليت ميكن أن تتسبب يف ضياعها دون حتقيق األهداف املسطرة واملشاريع املربجمة ولذلك محايتها من األخطاء والتال

فقد أقر رقابة مضاعفة تضمنها أجهزة للرقابة القبلية وأجهزة للرقابة البعدية، لكن أجهزة الرقابة القبلية واليت يتكفل هبا كل 
اقبة الصفقات العمومية تعترب رقابة شرعية نظامية تنفيذ النفقات من املراقب املايل واحملاسب العمومي إضافة إىل جلنة مر 

العمومية دون التدقيق يف مدى مالئمة النفقة، عكس أجهزة الرقابة البعدية اليت تتوىل مهمة التدقيق يف املالية العامة واليت 
أجل حسن تسيري األموال العمومية يتكفل هبا كل من جملس احملاسبة واملفتشية العامة للمالية، واهليئة التشريعية، من 

 ومحايتها.
كان هدف الدراسة حتليل أثر هيئات التدقيق احلكومي الداخلية واخلارجية على ترشيد النفقات العمومية ابجلزائر 

، وكذا معرفة أهم املتغريات اليت تؤثر يف ترشيد اإلنفاق العام، وكذا فهم 2014-2012خالل الفرتة املمتدة ما بني 
التدقيق احلكومي وعالقته ابلنفقات العمومية اليت تعد وسيلة إلعادة توزيع الدخول، ولقد ازدادت أمهية دراسة طبيعة 

النفقات العمومية يف املدة األخرية مع تعاظم دور الدولة وتوسع سلطتها وزايدة تدخلها يف احلياة االقتصادية وترجع أمهية 
ستخدمها الدولة من خالل سياستها االقتصادية يف حتقيق أهدافها النهائية اليت النفقات العمومية إىل كوهنا األداة اليت ت

 تسعى إليها فهي تعكس كافة جوانب األنشطة العامة وكيفية متويلها.
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 لقد مت دراسة مجيع فرضيات البحث املدرجة سابقا وتوصلنا إىل النتائج التالية:
  حده يف ترشيد النفقات العمومية بل هناك جمموعة من رفض الفرضية األوىل فالتدقيق احلكومي ال يساهم لو

 املتغريات األخرى اليت تؤثر يف ترشيد النفقات كالسياسة امليزانياتية، احملاسبة والتسجيل واإلبالغ....؛
  رفض الفرضية الثانية فال تساهم التوصيات اليت خترج هبا اهليئات القائمة على التدقيق احلكومي خاصة املفتشية

للمالية وجملس احملاسبة واهليئة التشريعية يف اجلزائر، أو أن مسامهتها حمدودة يف ترشيد النفقات العمومية  العامة
 وحتسني أداء األجهزة القائمة ابإلنفاق، نظرا لغياب املتابعة؛

  احلكومي؛رفض الفرضية الثالثة، فال توجد شواهد على تنفيذ اهليئات املدققة لتوصيات األجهزة القائمة ابلتدقيق 
  ،قبول الفرضية الرابعة هناك متابعة مستمرة لتنفيذ النفقات العمومية خالل السنة من قبل هيئات الرقابة القبلية

 خاصة املراقب املايل واحملاسب العمومي؛
  قبول الفرضية اخلامسة، فلم تتجاوز االعتمادات املستهلكة خالل السنة االعتمادات املرصودة مليزانية السنة

 ؛2014، 2013، 2012نية خالل سنوات الدراسة املع
  رفض الفرضية السادسة، فال يوجد هناك أي تنسيق بني هيئات التدقيق احلكومي ابجلزائر السيما املفتشية العامة

 للمالية وجملس احملاسبة واهليئة التشريعية لالستفادة من بعضها البعض يف أعمال الرقابة املنجزة؛
  ،فال يوجد هناك استخدام ملؤشرات كمية  أثناء عملية التدقيق لتقييم إدارات اإلنفاق، رفض الفرضية السابعة

 وهو ما بينته تقارير املفتشية العامة للمالية وجملس احملاسبة.
تساهم يف ترشيد النفقات العمومية، من شأهنا أن يف بعض النقاط، و  ةمشجعأن النتائج اليت خلصت إليها الدراسة كانت 

 وهي:
  يف أكثر من سنة واحدة من السنوات  %05اإلنفاق الفعلي مل يتجاوز اإلنفاق املبني يف املوازنة أبكثر من

 ؛الثالث حمل الدراسة
  من تقديرات اإليرادات املبينة يف املوازنة يف أكثر من سنة  %97مل تكن اجلباية الفعلية لإليرادات أدىن من

 السنوات الثالث حمل التقييم؛واحدة من 
 رصيد متأخرات مدفوعات اإلنفاق منخفض جدا مقارنة ابلنفقات اإلمجالية؛ 
 على األقل  ابستخدام ( وذلك الفرعية، والوظائف واالقتصادي اإلداري التصنيف إىل مستند املوازنة وتنفيذ وضع

لسنة  من الوظائف يف نظام تصنيف وظائف احلكومة(،ابستخدام معايري إحصاءات املالية احلكومية 10
 ؛1986

  ؛من املعايري املرجعية التسعة بشأن املعلومات 6-5واثئق املوازنة السنوية تستويف 
  ( من احلكومة املركزية من خالل أنظمة شفافة  %50يتم حتديد التوزيع األفقي ملعظم التحويالت )على األقل

 ؛ومستندة إىل قواعد وأسس
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  التقيد به بصورة عامة وهو يعطي الوزارات واإلدارات واهليئات هنالك جدول مواعيد حمدد للموازنة السنوية، ويتم
وقتا كافيا )على األقل ستة أسابيع من استالم منشور املوازنة( لتكمل على حنو مفيد تفاصيل تقديراهتا يف الوقت 

 ؛احملدد
  زها واثئق قاعدة بياانت شؤون املوظفني وكشوف الرواتب ليستا مرتابطتني ولكن كشوف الرواتب واألجور تعز

اتمة بشأن كافة التغيريات اليت تتم على سجالت شؤون املوظفني يف كل شهر، وتتم مطابقتها مع بياانت  
 كشوف ورواتب وأجور الشهر املاضي؛

 ؛والتدقيق املراجعة يسّهل أثر عن وتسفر حمصورة الرواتب شوفكو  السجالت تغيري صالحية 
 العقود من75 %   من ثركأ أن تبنّي  وهي العامة العقود إرساء يف املستخدمة الطريقة عن دقيقة بياانت توجد 

علن احلد فوق
ُ
 ؛املفتوحة املنافسة أساس على إرساؤها يتم امل

 فعالا  النقدية املبالغ بتوّفر االرتباطات من بفعالية حتد وهي اإلنفاق ارتباطات على شاملة ضوابط توجد 
 (؛التعديل حسب) عليها املوافقة متت اليت املوازنة وخمصصات

 وهي ،(اإلنفاق/اإليرادات ةقيم حسب) زيةكاملر  احلكومة هيئات لغالبية ابلنسبة بعملها قائمة الداخلية الرقابة 
 ؛(موظفيها جهاز وقت من 50%  األقل على) األنظمة قضااي على زكوتر  .املهنية املعايري بريك حد إىل تستويف

 ة،املوازن تقديرات بنود افةك املعلومات وتشمل .األصلية ابملوازنة املباشرة املقارنة يسّهل البياانت تصنيف 
 ؛والدفع االرتباط مرحليت يف ُمغّطى واإلنفاق

 ؛املعين السنة ربع هناية من أسابيع 6 غضون يف إصدارها وجيري سنة، ربع لك تقارير إعداد يتم 
 واإلنفاق، اإليرادات، :تغطي من قبل جملس احملاسبة زيةكاملر  احلكومة هيئات لكافة مراجعة سنوايا  تتم 

 مع األداء، مراجعة جوانب وبعض املالية املراجعة إجراءات من التامة اجملموعة تنفيذ يتم .اخلصوم/واألصول
 ؛النظام وقضااي اجلوهرية القضااي على يزكوالرت  املراجعة مبعايري عامة بصفة االلتزام

 للمالية وجملس احملاسبة بكشف مواطن اخللل والتجاوزات اليت حلقت بعملية  تسمح تقارير املفتشية العامة
 ؛اإلنفاق العام، وبتحديد املسؤوليات

  هناك نصوص قانونية عدة موافقة للمبادئ اليت حددها املعيار الدويلISSAI11 – املعايري الدولية لألجهزة
اجليدة للمنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة واحملاسبة" العليا للرقابة املالية واحملاسبة واإليضاحات والتطبيقات 

 .انتوساي"
ابلرغم من النتائج املشجعة اليت خلصت إليها الدراسة، إال أن هناك نتائج سلبية أثرت يف شفافية وكفاءة اإلنفاق 

 ه النقاط يف: العام، ومن شأهنا أن حتد من فعالية التدقيق احلكومي وجتعل نتائجه غري أكيدة، ومت حصر هذ
  هناك قطاعات هامة تساهم يف خلق القيمة املضافة مل توىل هلا العناية الكبرية كقطاع الصناعة

مع العلم أن هذه  2012% من إمجايل النفقات سنة 0,34واملؤسسات الصغرية واملتوسطة فلم ختصص له سوى نسبة 
 2014و 2013املخصصة له من إمجايل اإلنفاق سنيت النسبة ختص نفقات التسيري والتجهيز معا، وقد خفضت النسبة 



 ةـامتـاخل

 

 

294 

%، إىل جانب قطاعات أخرى وهي الطاقة واملناجم، املوارد املائية، السياحة، النقل، األشغال العمومية، 0,07إىل 
االتصال،ابإلضافة إىل النفقات األخرى ) نفقات االستثمار( اليت تضم النفقات املخصصة للبىن التحتية وبرامج دعم 

نشاط االقتصادي والربامج التكميلية لفائدة الوالايت وبرامج دعم النمو والنفقات املرتبطة بعمليات على رأس املال، ال
% من النفقات اإلمجالية،  هذا وتعترب القطاعات السالفة الذكر 37فنفقات التجهيز مل تتجاوز يف أحسن احلاالت نسبة 
؛ يف من مردود اإليرادات العادية، وتدفع بعجلة التنمية االقتصادية قطاعات حيوية تسهم يف جلب االستثمار، وحتسن

حني نسجل ختصيص مبالغ جد معتربة من إمجايل النفقات مقارنة ابلقطاعات السابقة، مع أهنا ليست بقطاعات منتجة 
 2013ة % من إمجايل اإلنفاق سن3,53أو حمفزة للنشاط االقتصادي منها قطاع اجملاهدين الذي خصصت له نسبة 

تواليا، نفس األمر ابلنسبة لقطاع التضامن الوطين، وقطاع  2014و 2012% سنيت 3,32% و3,08مقابل نسبة 
أكثر من  2013و 2012% سنيت 0,34% ، 0,35و 2014% سنة 0,37الثقافة الذي خصصت له نسبة 

 النسبة املخصصة لقطاعي الصناعة والسياحة.
يره التقييمية لقانون تسوية امليزانية، وال اهليئة التشريعية )جلنة املالية وامليزانية( هذا ومل يشر جملس احملاسبة،  يف تقار 

ملسألة التخصيص األمثل للموارد واليت تعترب ابلغة األمهية نظرا ملسامهتها يف الرفع من كفاءة اإلنفاق، فالدولة مل تستغل 
حقيق مكاسب هامة يف البىن التحتية ودعم القطاعات املنتجة ارتفاع أسعار البرتول )الطفرة النفطية( خالل هذه الفرتة لت

 ؛والنهوض هبا خللق قيمة مضافة واستقطاب استثمارت أجنبية مباشرة أو غري مباشرة
  تشكل نفقات التدخالت العمومية حجما ال يستهان به من جمموع نفقات ميزانية التسيري حيث أتخذ نسبة

، وهذا راجع ملواصلة الدولة لدعمها للمواد الغذائية األساسية واملواد الطاقوية وخمتلف النشاطات 32%
االجتماعية املوجهة للفئات احملرومة واملعوزة، لكن الشيء الذي مل يشر له جملس احملاسبة يف هذا الشأن هو يف  

صودة هلا يف القسم السادس )النشاط كل سنة من سنوات الدراسة جتاوزت النفقات الفعلية االعتمادت املر 
االجتماعي( وهو ما يؤكد أن هناك ضعف يف عملية إعداد التقديرات املتعلقة هبذا اجلانب، وعدم ضبط بشكل 
دقيق للفئات املعنية ابلدعم الغذائي والطاقوي، فمثال جند العديد من املؤسسات األجنبية الناشطة يف اجلزائر 

  ؛املدعم للخبز واحلليب ....  واملصانع تستفيد من السعر 
  كما هو الشأن   %967هناك أقسام جتاوزت نفقاهتا الفعلية النفقات املخصصة هلا يف امليزانية أبكثر من

، نفقات %435ابلنسبة للدين القابل لالستهالك، والنفقات احملسومة من اإليرادات حققت نسبة جتاوز فاقت 
اوزات أثرت على تشكيلة اإلنفاق ابملوازنة، كما تؤثر على جودة هذه التج %102النشاط االجتماعي حوايل 

 اخلدمات اليت يتم متويلها مبوجب هذه املخصصات؛
  أشار كال من جملس احملاسبة يف تقاريره التقييمية، وجلنة املالية وامليزانية ابلربملان إىل أن هناك عدة نقائص تشوب

اب نظام معلومايت، النقص أو الغياب الكلي للمعلومات احلساابت اخلاصة كضعف الرقابة الداخلية، وغي
، ولطاملا أشار جملس احملاسبة وجلنة املالية املتعلقة ابستخدام االعتمادات، إضافة إىل غياب الوضعيات احملاسبية

وسنوات سبقتها، لكن بقيا  2014-2012وامليزانية إىل النقطة السالفة الذكر خالل سنوات الدراسة 
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وإلزام اجلهات املعنية بتنفيذ املالحظة يف هذا الشأن، ما يدل على ضعفهما يف متابعة يسجالن نفس 
 ؛ياتالتوص

  العدد اهلام من احلساابت اخلاصة الغري مبلغ عنها يف قانون املالية وال يف قانون تسوية امليزانية املنشوران يف
يسهم إطالقا يف ترشيد النفقات العمومية، ما  اجلريدة الرمسية للرأي العام حيد من شفافية هاته العمليات، وال

 جعل اجلزائر حتتل مراتب متأخرة يف جمال شفافية املوازنة؛
  أشار جملس احملاسبة يف تقاريره التقييمية إىل أن الكم اهلائل للحساابت اخلاصة أدى إىل جتميد األموال العمومية

تعدى االعتمادات املستهلكة بعنوان هاته احلساابت حيث مل ت، واعتمادات معبأة قليلة االستعمال خالل السنة
، وهذا نتيجة غياب برامج عمل حتدد األهداف املنشودة وآجال التنفيذ وكذا غياب نظام متابعة %10عتبة 

وتقييم، ابإلضافة إىل البطء يف وضع وإصدار النصوص التطبيقية لإلطار القانوين الذي حيكم حساابت 
جم االعتمادات املعبأة للحساابت اخلاصة واليت جتاوزت م ابلتحليل الكايف حل، لكن مل يقالتخصيص اخلاص

نسبة  2012، حيث مثلت سنة %190النفقات اإلمجالية املرصودة يف امليزانية العامة أبكثر من 
رغم اخنفاض عدد احلساابت  2013سنة  %214,84من إمجايل النفقات املعبأة يف امليزانية، و 206,61%
 ؛2014من إمجايل النفقات سنة  %195.18، وشكلت نسبة 2012هذه السنة مقارنة بسنة اخلاصة يف 

  نوعية املنشور املوجه للوزارات والقطاعات إلعداد تقديراهتا سيئة جد، ال تشتمل على أرقام وحتليالت كمية وال
 تقديرات ابألرقام للنفقات واإليرادات، وال نتائج السنوات السابقة........

  التوقعات أو التقديرات بشأن إمجاليات العامة، وخصوصا عند إعداد املوازنة تتم على أساس سنوي، وال تستند
 لتحليالت أو مؤشرات كمية؛

  جلأت معظم الوزارات بشكل مفرط إىل إعادة تقييم رخص الربامج، وتعرضت بعض عمليات التجهيز إىل عدة
 شروع، حيث مت منح اعتمادات تفوق رخص الربامج؛تعديالت خالل السنة تعلقت بكلفة ومضمون امل

  مت تقدمي حساابت احلكومة خالل سنوات الدراسة وفق مدونة حساابت اخلزينةPCE وطبقا لألحكام ،
املتعلق ابحملاسبة العمومية، وال تتماشى املعايري اليت حتكم  21-90التنفيذية العامة اليت جاءت يف القانون 

 ؛IPSASجلزائر مع املعايري الدولية للمحاسبة يف القطاع العام احملاسبة العمومية يف ا
  عليها معايري التدقيق الدولية يف كل أنشطته الرقابية، جملس احملاسبة يستخدم أغلب مناهج التدقيق اليت نصت

تسوية ابستثناء منهجية رقابة التسيري اليت تركز على االقتصاد والكفاءة والفعالية فهي غري مستعملة ال يف 
 احلساابت وال يف قانون ضبط امليزانية، مع تسجيل استعمال ضعيف يف رقابة نوعية التسيري؛

  التأخر املسجل من قبل جملس احملاسبة يف إجناز التقارير السنوية واملقدر بسنتني أتخري، وهو ما يؤثر على جودة
 ؛أعمال التدقيق

 الفرتة خالل سجلت عملية 1400أزيد من : جدا ممه الغري مغلقة من قبل جملس احملاسبة العمليات عدد 
 ؛مفتوحة تزال الو  1998-2005
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  فال توجد مصلحة داخل اجمللس مهمتها مراقبة تنفيذ التوصيات، وال تقوم جلنة املالية وامليزانية ابجمللس الشعيب
 ؛الوطين مبتابعة تنفيذ توصيات اجمللس، ما يدل على ضعف الرقابة اخلارجية

 بالنسبة للتقارير السنوية جمللس القيود حتد من حرية جملس احملاسبة يف نشر تقاريره السنوية، ف هنالك نوع من
احملاسبة مل تستقبل جلنة املالية وامليزانية ابلربملان أي تقرير، يف حني أهنا استلمت التقارير التقييمية لقانون تسوية 

 متعلق بسنوات الدراسة؛ ابلنسبة لكل قانونلثالث سنوات  امليزانية مع أتخر
  املوارد البشرية الضرورية للقيام بعمليات التدقيق، مقارنة ابلكم اهلائل للحساابت الواجب ال ميلك جملس احملاسبة

 تدقيقها؛
  من الدستور على أنه ميكن ألعضاء الربملان بغرفتيه أن يستمعوا إىل أي عضو من  134رغم نص املادة

ئل ومنها أوجه صرف امليزانية، إال أن آلية عمل جلنة املالية وامليزانية تقتضي احلكومة حول مسألة من املسا
االستماع إىل مسؤويل القطاعات اليت تعرف ميزانياهتا استهالكا معتربا، واليت استهلكت اعتماداهتا بنسب 

ية أهنا ال جتري ضئيلة، واليت هي مالحظات جملس احملاسبة،والواضح من خالل آلية عمل جلنة املالية وامليزان
 مناقشات معمقة؛

  متابعة اهليئة التشريعية للتوصيات اليت أقرهتا يف تقريرها املتعلق بقانون تسوية امليزانية،  تتضمن واثئق أيال توجد
 حىت أنه ال توجد واثئق مستقلة عن التقرير تبني التوصيات والنتائج اليت استندت إليها.

ميكن القول أن اهليئات القائمة على التدقيق احلكومي يف اجلزائر هلا دور حمدود وكنتيجة عامة وبناءا على ماسبق، 
وغري فعال يف ترشيد النفقات العمومية، نظرا لرتكيزها على رقابة الشرعية أي مطابقة النفقات املستهلكة للواثئق الثبوتية، 

 نفقات العمومية وحتسن من مردوديتها.مهملة بذلك رقابة االقتصاد والكفاءة والفعالية اليت تسهم يف ترشيد ال
إن النتائج السابقة املستخلصة من الدراسة، جعلتنا خنرج مبجموعة من التوصيات، من شأهنا أن حتسن من أداء 
هيئات التدقيق احلكومي يف اجلزائر، وأداء إدارة الشؤون املالية العامة، وهو ما ينعكس ابإلجياب على مسألة ترشيد 

 ة، وتضم هذه التوصيات:النفقات العمومي
  لزايدة فعالية وكفاءة التدقيق احلكومي، على جملس احملاسبة إقامة حوار مع املفتشية العامة للمالية هبدف تعزيز

يف جمال برامج العمل والتقارير السنوية، عقد اجتماعات دورية )مرة واحدة على األقل سنواي(  التعاون بينهما؛
 ناقشة حلها؛لتبادل املشاكل والتحدايت وم

  لكي يكون التدقيق أكثر فعالية على جملس احملاسبة اعتماد وتعميم األساليب املستخدمة يف امليدان من قبل
 بعض الغرف وخاصة أسلوب حتليل املخاطر، تقنيات أخذ العينات؛

 لألنشطة  على جملس احملاسبة تعزيز وضع اسرتاتيجية للتدقيق حىت يعطيها رؤية طويلة األجل، تتضمن التخطيط
 املراجعة اليت يتعني القيام هبا؛ 

  على جملس احملاسبة استعمال مؤشرات كمية قابلة للقياس تكمل بعض املؤشرات النوعية املستخدمة، مع حتديد
 األهداف؛
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  على جملس احملاسبة أن يقارن لتحديد وحتليل االختالفات بني معايري التدقيق اخلاصة به، ومعايري التدقيق
 الدولية؛

 لى جملس احملاسبة أن يفتح نقاشا ومشاورات مع أصحاب املصلحة )رئيس اجلمهورية، الربملان(،لضمان تعزيز ع
 حرية قرارات اجمللس، خصوصا فيما يتعلق بنشر التقرير السنوي، والتقرير التقييمي لقانون تسوية امليزانية؛

  بنشر التقرير  20-95يف األمر  16املادة من  03على جملس احملاسبة أن حيرص على تطبيق ما جاء يف الفقرة
السنوي، فهي تدعم استقالله، ويف هذا الشأن يتعني على جملس احملاسبة أن يفتح نقاشا مع رئيس اجلمهورية 

 والربملان من أجل إعادة النظر يف اإلطار القانوين جمللس احملاسبة، خصوصا ما تعلق مبسألة االستقاللية؛
 شأ قسم رقابة داخلي يعمل على متابعة تنفيذ التوصيات؛على جملس احملاسبة أن ين 
  على جملس احملاسبة أن ينسق مع جلنة املالية وامليزانية ابلربملان إلنشاء جلنة برملانية تعمل على متابعة تنفيذ

 توصيات جملس احملاسبة؛
 ة واليت من املمكن أن تؤثر ينبغي على جملس احملاسبة أن يشري يف تقريره السنوي إىل حقيقة نقص املوارد البشري

 ؛على نتيجة أعماله وجودهتا
  لضمان اإلدارة املالية السليمة وضمان جدوى تدخل جملس احملاسبة، من الضروري معرفة نتائج مراجعة حساابت

 امليزانية يف أقرب وقت ممكن؛
 وية امليزانية؛على جلنة املالية وامليزانية أن تطور من مناهج وأساليب التحقق املرتبطة بقانون تس 
  ،ألن ضرورة التوجه حنو امليزانية املوجهة ابلنتائج، واليت تسهل عمل التدقيق احلكومي وترشيد النفقات العمومية

 التدقيق يف إطار امليزانية املوجهة ابلنتائج ينطلق من التأكد من اإلجنازات احملققة على أرض الواقع؛
 ظام احلايل ال يعطي صورة صادقة عن تصرفات اإلدارات يف صرف ضرورة تطوير نظام احملاسبة العمومية، فالن

األموال العمومية، وجعله يتماشى مع معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام، لتسهيل عملية تتبع اإلنفاق من 
 قبل هيئات التدقيق.

 لشرح مناهج التدقيق  ضرورة عقد دورات تكوينية من قبل جملس احملاسبة ملستخدمي جلنة املالية وامليزانية
 املستخدمة، حىت تستفيد اللجنة من طريقة عمل اجمللس ونتائج رقابته.

 ويف أعقاب النتائج احملصل عليها ميكن تقدمي آفاق مستقبلية للبحث :
 على جودة التدقيق؛ه التنسيق بني أجهزة الرقابة وأثر  .1
 اهليئة التشريعية؛دراسة وحتليل أثر خمرجات تقارير جملس احملاسبة على قرارات  .2
 خمرجات احملاسبة العمومية وأثرها على أعمال التدقيق. .3
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  امللخص

 

 ملخص
 أثرعرفة ، وملكان هدف الدراسة حتليل أثر هيئات التدقيق احلكومي على ترشيد النفقات العمومية ابجلزائر

مؤشرات  استخدمنا ،2014-2012مسامهة التدقيق احلكومي يف ترشيد النفقات العمومية خالل الفرتة املمتدة ما بني 
أن اهليئات القائمة على التدقيق احلكومي يف اجلزائر هلا دور حمدود ، وتوصلنا إىل برانمج اإلنفاق العام واملساءلة املالية

وغري فعال يف ترشيد النفقات العمومية، نظرا لرتكيزها على رقابة الشرعية أي مطابقة النفقات املستهلكة للواثئق الثبوتية، 
 النفقات العمومية وحتسن من مردوديتها. مهملة بذلك رقابة االقتصاد والكفاءة والفعالية اليت تسهم يف ترشيد

 
Abstract 
 

The objective of the study was to analyze the impact of government audit bodies on the 
rationalization of public expenditure in Algeria. To find out the impact of government auditing on 
the rationalization of public expenditures during the period 2012-2014, we used the indicators of 
public spending and financial accountability. Have a limited and ineffective role in rationalizing 
public expenditures, because they focus on the supervision of legitimacy, is, matching the 
expenditures incurred to the supporting documents, neglecting the control of the economy, 
efficiency and effectiveness that contribute to the rationalization of public expenditures and 
improve their revenues. 

 
Résumé 
 
L'objectif de l'étude analyse l'impact de l'audit du gouvernement sur la rationalisation des dépenses 
publiques dans les organes Algérie, et de voir l'impact de la contribution de l'audit du gouvernement 
dans la rationalisation des dépenses publiques au cours de la période 2012-2014, nous avons utilisé 
les dépenses publiques et les indicateurs du programme de responsabilité financière, et nous avons 
déterminé que les organismes existants de vérification du gouvernement en Algérie ont un rôle 
limité et efficace dans la rationalisation des dépenses publiques, en raison de l'accent mis sur le 
contrôle légitime de tous les documents correspondants dépenses-consommation de soutien, 
négligées économie ainsi contrôlée, efficience et efficacité qui contribuent à la rationalisation des 
dépenses publiques et d'améliorer la rentabilité. 


