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 ، وانقبئم يف حمكى تنسيم نب بحبنه وتعبىل عهى فضهه وتوفيقه نشكر اهلل سن

     نئن شكرمت ألزيدنـــكى 

 :  قدو يصداقب نقول اننيب  نتو

    ين مل يشكر اننبش مل يشكر اهلل 

 ين سبهى ين قريب أو ين بعيـد يف إجنبز هذا انعًـم .ببنشكر إىل 

صٌيل  ةم نسعادة ادلششف عهى ىزه انذساست األستارثى انشكش انٌافش اجلضي

بخم عهي مبشٌسة تيف مجيع خطٌاث ىزه انذساست، فهى  ينتًدعً ينتساعذ يتانانضىشة 

 افجضاى ,إال انصذس انشحب ًاخلهك انطيب ا، فهى جنذ ينياأًلاث ساحتي اًنمذ ألهمناى

 انفضم انعظيى. ااهلل تعاىل خريًا، ًآداو عهيي

احلمٌق  كًا ال يفٌتنا أٌ َتٌجو بانشكش ًانتمذيش إىل مجيع أساتزة ً عًال لسى 

، كًا َتمذو بانشكش أيضا إىل كم يٍ ساعذَا يٍ  ايعت محًذ خيضشجبانسياسيت عهٌو ان

لشيب أً بعيذ ًنٌ بكهًت تشجيع يف إجناص ىزا انبحث حتى اكتًم بعٌٌ اهلل عهى ىزا 

 انٌجو.



 
 
 
 
 

 
 

 أىدي خالص عملي هلل عز وجل سبحانو والغين عن عباده ولرسولو ولصاحل املؤمنني.

 إىل من أعطاين كل شيء دون ملل، وعرفت منو أن ابإلرادة والعمل يتحقق األمل.

 إىل الذي كان يف احلياة قدويت، إىل أغلى وأكرب قلب يف الدنيا

 عمرك ورعاك. إليك أيب الغايل: دمحم الصاحل أطال هللا يف 

 إىل اليت محلتين وىنا على وىن واليت لو وفيت مجيع أىل األرض حقهم ما وفيت حقها 

 أمي احلبيبة حياة نبع الطيبة ومدرسة احلنان.

 إىل أخي وصديقي وتوأم روحي لزىاري.

 إىل حبيببات قليب أخوايت: فاتن، شرق، ابتسام، لينة، سلسبيل.

 إىل مديرية اإلدارة احمللية على مستوى والية بسكرة وأخص ابلذكر: وسيلة، حازم ودمحم.

 وإىل كل من قدم يل دعما ماداي ومعنواي ولو بدعاء من بعيد إلمتام ىذا العمل.
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ي يقوم عمى توزيع ة االدارية والذالالهركزيم ىظالجزائر ي االتىظيم االداري ف يتبىى   
ههثمة في  الوظائف االدارية بين السمطات الهركزية وبين الجهاعات الهحمية )البمدية والوالية(

 ٌاتً االخيرة تتهتع حيث، جٍازيٍا التداولي والتىفيذي والتي تجسد ٌيئات االدارة الهحمية
في  هحمية تقديم خدهات عهوهية تسٍر عمىلشخصية الهعىوية والذهة الهالية الهستقمة، حيث با

ا  الهجاالت االقتصاديةالعديد هن  حتى تتهكن هن تقديم ٌذي الخدهات  ، وواالجتهاعية وغيٌر
 وجب ان توفر اهوال ولكي تتوفر لٍا ٌذي االهوال كان البد هن وجود هورد لٍذي االهوال

ا  جسدٌاوالتي ت ،ىفقات وايرادات  في شكلالهحرك الرئيسي لهختمف ىشاطاتٍا ووظائفٍا  باعتباٌر
 .الهحميةاالداراة هيزاىية 

وحتى تضهن السير الحسن والتىفيذ الجيد لمهيزاىية وجب ايجاد آليات لضهان التسيير    
سن لضهان ح الجيد لٍا هها فرض عميٍا رقابة طبقا لمىصوص القاىوىية، حتى تكون أكثر فاعمية

ا العام فٍي  هالر وسيمة هن وسائل الدفاع عن الفالرقابة تعتب، استعهال ٌذي االهوال وتسييٌر
ا هن صور الرقابة االخرى  بذلك اصبحت تىظيها قائها بذاتً، فالرقابة الهالية ال تختمف عن غيٌر

اليرادات فٍي تحتوي عمى عدة جواىب، فٍي تٍدف إلى حهاية االهوال العهوهية هن ىاحية ا
 والىفقات هن خالل هتابعة الهيزاىية في جهيع هراحمٍا .

سواء داخمية أو  حتى يتم تفعيل وتىشيط عهمية الرقابة وجب تدخل جٍات هختصة و  
، تقوم ٌذي الجٍات بتطبيق القاىون بٍدف التعاهل هع الهخالفات طبقا لمقواىين خارجية

قد تكون ادارية او غير ادارية او قضائية، تعهل والتىظيهات التي تقر العقوبات، فٍذي الجٍات 
ٌذي االجٍزة لمتحقق هن هدى هطابقة العهميات لمقاىون هن بداية عهمية االعداد الى التىفيذ 

 وبصفة همزهة .
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هية ا    هية الهوضوع تستهد هن ٌا تسهح باالشراف والهراجعة  والتي الرقابة الهاليةان ٌا
هن  والتأكدٍا سمطة االطالع عمى كيفية سير الهيزاىية هن قبل الجٍات الهختصة، والتي ل

استخدام الوسائل الهادية بشفافية والحد هن االخطاء وايجاد الحمول بغرض الهحافظة عمى 
 االهوال العهوهية .

ان الدافع ىحو اختيار ٌذا الهوضوع هع الصعوبات التي واجٍتىا هن حيث طبيعة 
ىهاذج لموثائق الهستعهمة في عهمية الرقابة هن عمى ل َالحص اهكاىية عدنو  الهوضوع التقىية

والتي تقارير رقابة هيداىية طرف الٍيئات الهكمفة بالرقابة او حتى هن البمدية والوالية وكذلك 
كون ، الطابع السري لٍادارات َالَذلك لخَف اتساعد في عهمية تحميل الىصوص القاىوىية ، 

التىظيهي لمدَلة فٍي الٍيكل ٌن الدراسات َالهَضَعات التي يبىى عميٍا االرقابة الهالية هو 
الجهاعات الهحمية، ستقرار اٌهية في اهو ل لمهاها َ، العاهةل هَاالحتهية ال بد هىٍا لحهاية ا

دارة د اترشيلالهتَفرة ل ىجع السباع تبااو دراسة الرقابة الهالية تؤدي بىا إلى هعرفة َاثن 
 الهحمي. ل لهاا

ٌو التعرف عمى الٍيئات واالجٍزة الهكمفة بالرقابة عمى هيزاىية   الٍدف هن الدراسةان    
الجهاعات الهحمية باختالف اىواعٍا و هعرفة كيفية عهمٍا، كذلك هعرفة االجراءات الهتبعة في 

ور الرقابي الذي تقوم بً الد طبيعة ىبرز والتي هن خاللٍا عهمية الرقابة هن طرف ٌذي الٍيئات
الجٍات التي اقر لٍا القاىون هٍهة هراقبة هيزاىية الجهاعات الهحمية، هن اجل ضهان تىفيذ 
الهيزاىية وهتابعتٍا هن االعداد الى التىفيذ هرورا بالهصادقة عميٍا، باالضافة إلى كيفية 

ة  وشفافية هن قبل الجهاعات الهحمية، كذل ك الوقوف عمى هدى هطابقة استعهالٍا بعقالىية وىزٌا
 عهميات التىفيذ لمقاىون .
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قف عىد احترام االجراءات الشكمية والروتيىية وفقا لمخطة رقابة الهشروعية التي توبين 
اتً الهوضوعة والتي تجسدٌا وثائق الهيزاىية ورقابة الهالءهة التي تبحث في هدى فعالية ٌ

 : في اشكالية بحثىا تتجمى الهحمية التىهية دافالخطة وتجسيدٌا ألٌ

رقابة  ام هل يمكن اعتبار الرقابة المالية الممارسة على االدارة المحلية رقابة مشروعية
 مالءمة ؟

باعتباري االىسب لمدراسة، تحميمي وصفي اللالجابة عمى ٌذي االشكالية اتبعىا الهىٍج ال و   
 .هن خالل تحميل الىصوص القاىوىية التي عالجت الهوضوع

 : وفق ها يمي الخطة تقسيم وقد جاء

اطارا هفاٌيهيا لمهوضوع هن خالل الوقوف عىد الهفاٌيم  هبحث تهٍيدي يتضهن 
هطمبين األول يتعمق بهفٍوم الرقابة االساسية الهتعمقة بالرقابة عمى الهالية الهحمية هن خالل 

 الهالية أها الثاىي هفٍوم الهالية الهحمية.

 لسابقة عمى اإلدارة الهحمية ضم هبحثين:الفصل األول الرقابة الهالية ا

 الهبحث األول الرقابة الهالية عىد وضع الهيزاىية.

 تىفيذ الهيزاىية عىدالهبحث الثاىي الرقابة الهالية 

 ضم هبحثين:،الفصل الثاىي الرقابة الهالية الالحقة عمى اإلدارة الهحمية  أها

 الهبحث األول: رقابة الهفتشية العاهة لمهالي.

 بحث الثاىي: رقابة هجمس الهحاسبة.اله



 



 االطار المفاهيمي لمرقابة عمى المالية المحمية                        مبحث تمهيدي

 

6 
 

 تهٍيد:

ولٍذا  عمى الرقابة الهالية عمى اإلدارة الهحمية سواء كاىت بمدية أو والية بحثىا يىصب  
بالهالية الهحمية  و بالرقابة الهاليةكان لزاها عميىا التطرق إلى الهفاٌيم األساسية الهتعمقة 

 وسىتىاول ٌذا الهبحث هن خالل هطمبين:الرقابة، والتي يشهمٍا هجال  

 األول يتعمق بهفٍوم الرقابة الهالية.الهطمب 

 ىي يتعمق بهفٍوم الهالية الهحميةأها الهطمب الثا

 المطمب األول: مفهوم الرقابة المالية

ا وآلياتٍا وطرق ههارس تٍا وأيضا إن هحاولة فٍم الرقابة الهالية يعىي التعرف عمى هظاٌٌر
وذكر خصائصٍا وتبيان األٌداف  لٍذا كان لزاها عميىا تعريف الرقابة الهاليةاىعكاساتٍا، 
 الهرجوة هىٍا.

 الفرع األول: تعريف الرقابة المالية وخصائصها.

م الخصائص التي تتهيز بٍا.   في ٌذا الفرع سىتطرق إلى تعريف الرقابة الهالية وذكر ٌأ

 أوال: تعريف الرقابة المالية

 عرفٍا الدكتور عوف هحهود الكفراوؼ:

اف والفحص والهراجعة هن جاىب سمطة أعمى لٍا ٌذا الحق "الرقابة الهالية ٌي اإلشر  
لمتعرف عمى كيفية سير العهل داخل الوحدة ولمتأكد هن حسن استخدام األهوال العاهة في 
األغراض الهخصصة لٍا وهن أن الهوارد تحصل طبقا لموائح والتعميهات الهعهول بٍا 

ال العاهة والتأكد هن سالهة ولمتأكد هن أن الهشروع يٍدف لغرض الهحافظة عمى األهو 
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تحديد ىتائج األعهال والهراكز الهالية وتحسين هعدالت األداء والكشف عن الهخالفات 
ا  واالىحرافات وبحث األسباب التي أدت إلى حدوثٍا واقتراح وسائل عالجٍا لتفادؼ تكراٌر

 (1)هستقبال" 

 اىطالقا هن التعريف السابق يهكن استخالص هايمي: :خصائص الرقابة المالية /ثانيا

تعتبر رقابة هرتبطة بالجاىب الهالي: أؼ تهس أهوال اإلدارة الهحمية هن خالل هراقبة *
 كل هن الىفقات واإلرادات الهكوىة لهيزاىية اإلدارات الهحمية.

ٍا في هراحل ههارسة الرقابة هرتبطة بالتوقيت الزهىي ألحداثٍا: ٌىاك رقابة يتم ههارست*
ىاك رقابة الحقة يتم  اإلعداد وقبل التىفيذ وتسىد إلى الهجالس الهىتخبة والسمطات الوصية ٌو

 (2)ههارستٍا بعد تىفيذ الهيزاىية ويتوالٌا كل هن الهفتشية العاهة لمهالية وهجمس الهحاسبة.

 الفرع الثاني: أنواع الرقابة المالية وأهدافها 

وكل ٌذي األىواع ،  الىظر اليٍاباختالف زوايا  عدة أىواع الرقابة تىقسم الرقابة الهالية إلى
داف هشتركة تسعى إلى تحقيق  ٍا، وسىوضح ذلك فيها يمي:هن الرقابة تحتوؼ عمى ٌأ

هٍا تىقسم الرقابة الهالية إلى عدة أىواع الرقابة أوال: أنواع الرقابة المالية  :ٌأ

يهكن أن تكون الرقابة سابقة لتىفيذ الهيزاىية أو بعد التىفيذ  الرقابة من حيث الزمن-1
 ويهكن ههارستٍا أثىاء التىفيذ.

                              
 .17، ص 1998، الطبعة الثاىية، جاهعة اإلسكىدرية، الرقابة المالية في اإلسالمعوف دمحم الكفراوؼ، ( 1)
 122.2010، دار الٍدػ عين هميمة الجزائر، ، ص البمدية في التشريع الجزائري بوعهران عادل،   (2)
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ٌي الرقابة الوقائية أو الهاىعة بهعىى أىٍا تهىع األخطاء أو : الرقابة المسبقة-ـأ
التجاوزات قبل وقوعٍا حيث يتم ٌذا الىوع هن الوقاية قبل استكهال عهمية الصرف وعميً 

 (1)وم بالوقاية هن االىحراف هىذ البدايةفإىٍا تق

يتهيز ٌذا الىوع هن الرقابة باالستهرار وتقوم بً الٍيئات : الرقابة أثناء التنفيذ -ب
واإلدارات حتى تتأكد هن سالهة ها يجرؼ بداخمٍا وهن التىفيذ لمعهميات الهتعمقة بالىفقات 

ي رقابة واإليرادات هن أىٍا تسير وفقا لمقواىين والتوجيٍات وال تىظيهات الجارؼ العهل بٍا، ٌو
ي رقابة ذاتية تقوم بٍا اإلدارة ذاتٍا  (2)تهتاز بالشهول واالستهرار ٌو

تبدأ ٌذي الرقابة بعد اىتٍاء السىة الهالية وقفل الحسابات واستخراج  :الالحقةالرقابة  -ج
ي تعىي  هراقبة عهميات الحساب الختاهي لمدولة وتشهل ٌىا عمى جاىبي الهوازىة العاهة ٌو

 (3)تىفيذ الهوازىة بعد إتهاهٍا فٍي تكشف لمهخالفات الهالية التي تقع.

هن خالل ٌذا الهعيار ٌىاك ىوعين هن الرقابة : الرقابة من حيث الجهة التي تتوالها-2
 الهالية الههارسة عمى اإلدارة الهحمية رقابة داخمية وأخرػ خارجية.

تىظيهية والوسائل واإلجراءات الهوضوعة هن قبل اإلدارة تعىي الخطة ال:الرقابة الداخمية-أ
لمهساعدة في تحقيق األٌداف والتأكد هن سالهة وكفاءة تىفيذ األعهال والهحافظة عمى 
األصول والههتمكات وهىع واكتشاف الغش والخطأ وكذلك التأكد هن صحة اكتهال السجالت 

 (4)قت الهحدد لٍا.لسميهة في الو الهحاسبية وا عداد البياىات الهالية ا

                              
يم حهاد،  (1)  .29، ص 2006، جٍيىة لمىشر والتوزيع، األردن، المالية في القطاع الحكوميالرقابة أكرم إبرٌا
 .95، ص 2009الدار الجاهعية، هصر، مبادئ االقتصاد العام،  الهرسي السيد حجازؼ، (2)
 .91، ص 2008، دار أساهة لمىشر والتوزيع، األردن، اإلدارة العامةهصطفى الفأر،  (3)
 .25، ص 2002، الطبعة الثاىية، جاهعة اإلسكىدرية، المالية النظرية والتطبيق الرقابةعوف دمحم الكفراوؼ، (4)
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ي تمك التي تهارسٍا الجٍات التي ال تتبع السمطة التىفيذية : الرقابة الخارجية-ب ٌو
الهحاسبة، والتي  هثل رقابة هجمسأجٍزة رقابة هتخصصة  وتتهثل فيالرقابة القضائية ك

تىظر في الشكاوػ التي ترد عمى بعض الهوظفين واتخاذ القرارات الهىاسبة لتصويب القرارات 
 وتعهد الرقابة الخارجية إلى ها يمي:(1)غير الهشروعة

 *فحص العهميات الهالية وهدػ االلتزام بالقواىين واألىظهة والتعميهات وهراقبتٍا.

أجل بيان هدػ تحقيق الىتائج أو الهىافع التي سبق  *فحص وهتابعة ىتائج البراهج هن
 تحديدٌا هن السمطة التشريعية.

 الرقابة المحاسبية والرقابة االقتصادية-3

بشكل يقيس هشروعية وكفاءة العهميات التي تتم الرقابة الهحاسبية  :الرقابة المحاسبية-أ
والتعميهات والقواىين الهوضوعة وتهثل بغرض التأكد هن تىفيذ اإلجراءات والموائح يتم تىفيذٌا 

 (2)ٌذي الرقابة جزء هن الجٍاز الهركزؼ لمهحاسبات

وتعىي التأكد هن تحقيق األٌداف الهوضوعة وعدم االىحراف عن :الرقابة االقتصادية-ب
جراء ها قد يمزم هن التعديالت لتحسين  هعدالت األداء الهىصوص عميٍا في الخطة وا 

داف الرقابة االقتصادية ها يمي:ها يقع هن اىحرافاتـ، ألداء وتصحيح هعدالت ا  وهن ٌأ

                              
عائشة بن ىاصر، الرقابة الهالية والىفقات العهوهية، دراسة حالة الهراقبة الهالية )والية بسكرة(، هذكرة هاجستير في  (1)

 .2013، 2012العموم االقتصادية، جاهعة دمحم خيضر بسكرة، السىة الجاهعية 
، الدار الجاهعية، الرقابة والمراجعة الداخمية عمى المستوى الجزئي والكميعبد الفاتح دمحم الحصن، دمحم السيد سرايا،   (2)

 .393، ص 2003هصر، 
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دافٍا الهوضوعة عمى تحقيق و   * التعرف عمى هدػ قدرة الهىظهة عمى تحقيق ٌأ
اتخاذ الخطوات  شرية وبها يعىيٍا الٍدر والتبذير واالستخدام األهثل لهواردٌا الهالية والب

 .(1)الالزهة لتجىب حدوث االىحرافات في الهستقبل

تٍدف الرقابة الهالية بصفة عاهة إلى الهحافظة عمى األهوال :ثانيا: أهداف الرقابة المالية
 العاهة وحهايتٍا هن العبث وتتخمص ٌذي األٌداف في الىقاط الرئيسية التالية:

أ/التحقق هن أن الهوارد قد حصمت وفقا لمقواىين والموائح والقواعد الهعهول بٍا والكشف 
 أو تقصير.عن أؼ هخالفة 

فاق تم وفقا لها ٌو هقرر لً والتأكد هن حسن استخدام األهوال ب/التحقق هن أن االى
العاهة في األغراض الهخصصة لٍا دون إسراف أو اىحراف والكشف عها يقع في ٌذا 

 الصدد هن هخالفات.

ر ج/هتابعة تىفيذ الخطة الهوضوعة وتقييم األداء في الوحدات لمتأكد هن أن التىفيذ يسي
وفقا لمسياسات الهوضوعة ولهعرفة ىتائج األعهال والتعرف عمى هدػ تحقيق ٌذي الوحدات 
)اإلدارات( ألٌدافٍا الهرسوهة والكشف عن ها يحدث هن اىحرافات وها قد يكون في األداء 
هن قصور وأسباب ذلك التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزهة ولمتعرف عمى فرص تحسين 

 هعدالت األداء.

لتأكد هن سالهة القواىين والموائح والتعميهات الهالية والتحقق فيٍا واقتراح وسائل العالج د/ا
حكام الرقابة عميٍا دون تشدد في اإلجراءات أو تسبب  التي تكفل ضبط اإليرادات والىفقات وا 

 يؤدؼ إلى كثرة وقوع حوادث االختالس.

                              
 .18عوف دمحم الكفراوؼ، الرقابة الهالية الىظرية والتطبيق، هرجع سابق، ص (1)
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داف الرقابة الهالية وتىوعت فإىٍا تىحصر في ٌدفين رئيسين:   غير أىً هٍها اختمفت ٌأ

 األول التحقق هن أن اإلىفاق تم وفقا لها ٌو هقرر لً.

 (1)الثاىي: أن الهوارد حصمت كها ٌو هقرر واستخدهت أفضل استخدام

 المطمب الثاني: مفهوم المالية المحمية

وثيقا بهفٍوم الهيزاىية  اارتباطيرتبط   هن الىاحية الفىية يةالهالية الهحم بها أن هفٍوم  
هن خالل تحديد هفٍوهٍا االدارة الهحمية  هيزاىيةى سىحاول هن خالل ٌذا الهطمب التطرق ال

 واالعوان الهكمفون بتىفيذٌا. ق التي تحوؼ عميٍا ٌذي الهيزاىية، وكذلك األقسام والوثائهبادئٍا 

 نية اإلدارة المحميةالفرع األول: مفهوم ميزا

عمى  رسيلكي تالهيزاىية،  تسهىفي وثيقة الجهاعات الهحمية اإليرادات والىفقات تقيد 
جراء الىفقات وفق برىاهج  ن بالتىفيذ في اإلدارة الهحميةياالعوان الهكمف تحصيل اإليرادات وا 

م الهبادغ التي،وقواعد هرسوهة   تتهيز بٍا. وفيها يمي سىتطرق إلى تعريفٍا وخصائصٍا وٌأ

إلى تعريف هيزاىية البمدية وكذلك  فيها يمي طرق ىت: أوال: تعريف ميزانية اإلدارة المحمية
 تعريف هيزاىية الوالية ثم إلى التعريف الجاهع.

 (2)هن قاىون البمدية  176عرفتٍا الهادة تعريف ميزانية البمدية: -أ

                              
 .26. 25، الرقابة الهالية في اإلسالم، هرجع سابق، ص ص عوف دمحم الكفراوؼ (1)
يتعمق بالبمدية، الجريدة الرسهية  2011يوىيو سىة  22الهوافق ل  1432رجب عام  20هؤرخ في  10-11القاىون رقم  (2)

 .2011-07-3هؤرخة في  37رقم 
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ي عقد ترخيص  "هيزاىية البمدية ٌي جدول تقديرات اإليرادات والىفقات السىوية لمبمدية ٌو
دارة يسهح بسير الهصالح وتىفيذ برىاهجٍا لمتجٍيز واالستثهار.  وا 

 يحدد شكل هيزاىية البمدية هضهوىٍا عن طريق التىظيم"

 (1)هن قاىون الوالية  157عرفتٍا الهادة تعريف ميزانية الوالية: -ب

ت السىوية الخاصة بالوالية، كها ٌي "هيزاىية الوالية ٌي جدول تقديرات اإليرادات والىفقا
دارة يسهح بسير هصالح الوالية وتىفيذ برىاهجٍا لمتجٍيز واالستثهار"  عقد ترخيص وا 

تعرف الهيزاىية الهحمية بأىٍا "وثيقة هعتهدة تتضهن ترتيبا لإليرادات التعريف الجامع: -ج
 (2)ون سىةٍيئة الهحمية عادة تكالهقدرة والهصروفات الهقدرة لفترة زهىية لم

يهكن  اىطالقا هن التعاريف السابقة: ثانيا: خصائص ميزانية اإلدارة المحمية ومبادئها
 فيها يمي: هيزاىية اإلدارة الهحمية وهبادغ اجهال خصائص

 /خصائص ميزانية اإلدارة المحمية1

تعتبر الهيزاىية هن الىاحية االقتصادية بهثابة خطة لألداء الهالي بىا :عمل تقديري -أ
تتضهىً هن تقديرات لحجم الىفقات ، واإليرادات العاهة خالل فترة زهىية هقبمة وعميً تقوم 

خالل سىة كاهمة باالعتهاد عمى ىتائج السىة  ،اإلدارة الهحمية بتحديد الهشاريع الهراد تحقيقٍا 
 (3) ن ىتائج السىة الجارية غير هعروفة بعد.السابقة ىظرا أل

                              
يتعمق بالوالية، الجريدة  2012ير سىة فبرا 21الهوافق ل  1433ربيع األول عام  28هؤرخ في  07-12القاىون رقم  (1)

 .2012-02-29هؤرخة في  12الرسهية رقم 
 .51، ص 2005، الدار الجاهعية، اإلسكىدرية، اقتصاديات المالية العامةعبد الهطمب عبد الهجيد،  (2)
 .296، ص 2004الدار الجاهعية، اإلسكىدرية، هصر،  أصول المالية العامة،يوىس أحهد البطريق،  (3)



 االطار المفاهيمي لمرقابة عمى المالية المحمية                        مبحث تمهيدي

 

13 
 

إن إعداد الهيزاىية بىاء عمى تىظيهات وقواىين هعهول بٍا يعىي :الميزانية عمل دوري -ج
 أن ٌىاك هيزاىية واحدة كل فترة غالبا سىة تعد بشكل دورؼ.

ي :طابع إداري  ذوالميزانية عمل -د الهيزاىية ٌي وثيقة تتضهن اإليرادات والىفقات ٌو
عهل ذو طابع إدارؼ يسهح بالتسيير الحسن لهصالح الجهاعة الهحمية، حيث أن الهيزاىية 
تقدم هعموهات حول ىشاطات الجهاعات الهحمية في الهيدان اإلدارؼ والهالي واالقتصادؼ 
واالجتهاعي والثقافي، فبدون ٌذي الهعموهات ال تستطيع الجهاعات الهحمية الوصول إلى 

 1 وضعيتٍا الحقيقية.

الهيزاىية ٌي رخصة هقدهة هن الهجمس الهىتخب لمرئيس :الميزانية عمل مرخص-ه
)اآلهر بالصرف( لمقيام بعهمية صرف الىفقات الهعتهدة وتحصيل اإليرادات في إطار تىفيذ 

 (2)في هسائل الىفقات واإليرادات بها يراي هىاسبا ىية، فالهجمس الهىتخب ٌو الذؼ يبتالهيزا

تخضع الهيزاىية الهحمية هثل هيزاىية الدولة إلى أسس :إلدارة المحميةمبادئ ميزانية ا /2
 وقواعد تحكهٍا وفيها يمي سىوضح ٌذي الهبادغ.

ي بالضبط الهدة :/مبدأ السنويةأ و يقضي أن تسطر الهيزاىية عمى هدار سىة كاهمة ٌو ٌو
كل سىة وذلك  الهقررة لمعهل بٍا حيث أن إيرادات الٍيئات الهحمية وىفقاتٍا تتحدد وتتجدد

 ، (3)ألن فترة سىة هعقولة لمتىبؤ بحصيمة اإليرادات وحاجتٍا إلى الىفقات

                              
 .76صلهرجع السابق، حسين هصطفى حسين، ا 1
قديد ياقوت، االستقاللية الهالية لمجهاعات الهحمية، دراسة حالة ثالث بمديات، هذكرة هاجستير في العموم االقتصادية،  (2)

 .70، ص 2011-2010جاهعة أبي بكر بمقايد، تمهسان، السىة الجاهعية 
 .54-53عادل، البمدية في التشريع الجزائرؼ، هرجع سابق، ص ص  بوعهران (3)
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قعية الو ايهكن ب اكثر هأىية تتسم احية وضع هيز افٍو هن ى ألهبدا اء ٌذارسالٍدف هن اان  
قبة الهر ان اخرػ ضهأحية اوهن ى، تاداير االلىسبة لتحقيق اصة بات خالتوقعاوصدق 

ذ، الهحميةت اعالجهالية الهستهرة عمى ها ن ترد عميً بعض أيهكن  اليس هطمق ألهبدا اٌو
دقة عمى الهصالتهكن هن الة عدم اثىي عشرة في حاالىية الهيز ام ات هثل ىظاءاستثىاال
ب ات شٍرية هؤقتة عمى حساداعتها حيث يرخص بفتح ، ليةالهالسىة اية اىية قبل بدالهيز ا
ىون اهن ق 177دة الهوا يةاللو اىون اهن ق 164دة الهاىصت عميً  و قد ،  1حقةاللاىية الهيز ا
 لبمدية.ا

دة الهوا يةاللو اىون اهن ق 158دة الهاولقد ىصت عميً كل هن  : وحدة الميزانية أمبد ب/
تعىى َحدة الهيزاىية أو تدرج تقديرات ىفقات الدَلة َجهيع ،و لبمدية اىون اهن ق 179

َذلك لي الها الدَلةكز َيفيد ذلك فى سٍَلة هعرفة هر، إيراداتٍا فى هيزاىية َاحدة
و ٌىاك عجز أَ فائض أَ تَازو اكو ابهقارىة هجهَع الىفقات بهجهَع اإليرادات لتبيو 

وفي ، مى الهيزاىيةتحقيق رقابة فعالة هو الٍيئة الىيابية عفي ً ايضاد يفي اكه، فى الهيزاىية
لشخصية اب التهتعٍ اىظر  اىيتٍاية( هيز اللو وا لبمديةالهحمية )ارة اداالت ان لٍيئائر فالجز ا
2ت همحقة اىياء هيز اىشاتسهح ب 17-84ىون رقم القاهن  44دة الهان ا اكه، لهعىويةا

                              
 .92-91ص  ،2003 ، الجزائر،بةاعى لتوزيعوا لعموم لمىشرار اد، المالية العامة، ءاللعابو ايسرؼ ، لصغير بعميادمحم  1
 ، الهرجع السابق.17-84ن القاىون ه 44دة الها 2
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ت الىفقاهة هع جهمة العات اداير االوؼ جهمة اويقصد بً تس:توازن الميزانية. أمبد ج/
هة عن العات الىفقالي اجهاد از  اذاو ، زن التو ا اىية غير هحققة لهبدالهيز اعتبرت ا  االهة و العا
يقبل  اللصدد ا اوفي ٌذ، ىيةالهيز ايعبر عن وجود عجز في  اهة فٍذالعات اداير االلي اجها
 ، االلعهوهيةات الىفقادة او زيالعهوهية ارد الهو او ىتيجتً تخفيض اىون هضهوىً اؼ قاح اقتر ا
لية في فصل الغ هاو توفير هبالدولة ات اداير ادة في الزيابير تستٍدف ابتد ان هرفوقاك اذا
ية اللو اىية ان هيز ا اكه، 1اقٍاىفالهقترح الغ الهباقل االوؼ عمى العهوهية تسات الىفقاخر هن ا

ي هتو  ايصوت عميٍ  .3لبمديةاىية الىسبة لهيز اكذلك ب، 2ازىة وجوباٌو
عكس الهيزاىية العاهة لمدولة ففي هيزاىية الجهاعات الهحمية  عمى:: مبدا التخصيصد/

)الوالية، البمدية(ٌىاك ايرادات خاصة هن اجل ىفقات خاصة فعمى سبيل الهثال ٌىاك اقتطاع 
هن هوارد التسيير لتغطية ىفقات قسـم التجٍيز واالستثهار او االيرادات الهقيدة بتخصيصٍا 

ية اللو اىون اهن ق 159دة الهالقد ىصت عميً ،.4س ...(هعيىة )هكفوفين، عجزة، بىاء هدار 
 179دة الهاو 

حسب ها جاء في قاىون :مر بالصرف والمحاسب العمومياآلمبدا الفصل بين   ه/
 .5هر بالصرف هع وظيفة الهحاسب العهوهي" الهحاسبة العهوهية  " تتىافى وظيفة اآل

                              
 .1996هن دستور  121دة الها  1
 23،صهن قاىون الوالية، 07-12قاىون رقم لاهن  161دة الها  2
 25ص.لبمديةهن قاىون ا، 10-11قاىون رقم لاهن  183دة الها  3
عباس عبد الحفيع، تقييم فعالية الىفقات العاهة في هيزاىية الجهاعات الهحمية، دراسة حالة: ىفقات والية تمهسان وبمدية  4

      .2012-2011هىصورة، هذكرة هاجستير في االقتصاد، جاهعة أبو بكر بمقايد، تمهسان، السىة الجاهعية 
 غشت15 ، 35، ج ر رقم يتعمق بالهحاسبة العهوهية، 1990 غشت 15، الهؤرخ في21-90ىون رقم القاهن  55دة الها 5

 07ص.1990
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العهوهي حساب التسيير،  هر بالصرف الحساب االدارؼ، والهحاسبولذا يعد اآل   
ذا ٌو الشائع في العالقة بين الوالي واهين الخزيىة الوالية هن جٍة، وهن جٍة اخرػ،  ٌو

 . واهين خزيىة البمدية رئيس الهجمس الشعبي البمدؼ

 وأنواعها الفرع الثاني: أقسام ميزانية اإلدارة المحمية

 وفقا لهايمي: ة واىواعٍاىتطرق في ٌذا الفرع الى اقسام هيزاىية االدارة الهحمي

قسم  الهحمية هن قسهين ٌها اإلدارةىية اتتكون هيز :سام ميزانية االدارة المحميةاق/اوال
ت الى ىفقإلقسهين اويىقسم كمى هن ٌذين  لتجٍيزوا لتسييراقسم و  لعهوهيالتسيير ا
  .1تاداير او 

لتدخل لتحقيق افي  اء دوٌرادالدولة في اهة ٌي وسيمة العا تاداير اإل2.:تاداير اإل /1
ي العاع اشباال لتي اقعية الو ات ار اعتبالل اطبق اية هىٍالغات التي تتحدد بهقتضيالوسيمة ام ٌو

ا ت وتىقسم الىفقاجٍة اولهو ا، سٌرأت باعالجهاتسود  ت اداير الى قسهين ٌها إااليرادات بدوٌر
 . 3 ئيًاجبت غير اداير او  ئيًاجب

 شرة اشرة وغير هبائب هبالى ضر اوتىقسم  لمحمية:ا إلدارةئية لالجبات اداير اال - أ

 وتتهثل في : المحمية: إلدارةائية لبجالااليرادات غير  -ب

ايرادات الدوهين )االهالك(: تتكون هن الدوهين العقارؼ الههموكة لمجهاعات *          
   والتجارؼ  ها الدوهين الصىاعيأالهحمية ، 

                              
  24ص.هن قاىون البمدية، 10-11ىون رقم القاهن  179دة الها  1

25، صهن قاىون الوالية 07-12هن القاىون  158الهادة    
 .125، ص1996، سكىدرية هصر، االهعيةالجالهعرفة ار اد، اساسيات المالية العامة، حهد حشيشادل اع3
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 ٠1لمجهاعات الهحمية  اعاىات الصىدوق الهشترك*          
 2.دوق التضاهنصى *    
  نالضهاصىدوق *   
 لهحمية.ا لالدارةلحكوهية ا تاىاعاإل *   
ا، تٍاجل تغطية ىفقألهحمية هن ات اعالجهاليً ا ألقرض هورد تمجان القروض : ا *   

 3 لمعجز. اىيتٍاجل عدم تعريض هيز أهن 
 :وتتكون هن :النفقات /2

لح الهصالتي تخصص لتسير ات الىفقاٌي تمك  :التسيير العمومينفقات قسم  -أ   
  4لهحميةات اعابعة لمجهالتا

 دارات إلاك الهأدة الى زيإلتي تؤدؼ اٌي تمك  :نفقات قسم التجهيز واالستثمار -ب
كذلك تسديد الجهعيات والٍيئات و لى إلههىوحة ا تاىاعاإلبلهتعمقة او تمك أشرة الهحمية هبا

   5لهحميةات اعالجهاقروض 

                              
 24ص.، الهرجع السابق07-12ون رقم ىالقاهن  176دة الها 1
 24ص.هرجع السابقال، 07-12ىون رقم القاهن 178دة الها و 177تين دالهاارجع الى ا  2
 .178، ص1986، لبىان، هعية بيروتالجار الدعبد الكريم صادق بركات، الهالية العاهة، ا  3
الهصالح العهوهية ر قات اجبارية: ٌي الىفقات الهمزهة غير قابمة لمتخفيض تىص عميٍا القواىين لتسييتىقسم ىفقات التسيير  الى ىفق  4  

اأ جور و أكل   .االجبارية الىفقات هن  عباء الهستخدهين واعاىات الهكفوفين الهسىين وغيٌر
ي ت -*    لهحمية كالكٍرباء والهاء والغاز لى التسيير الحسن لهصالح الجهاعات اإك الىفقات التي تؤدؼ مىفقات ضرورية: ٌو

 .والٍاتف ولوازم الطرق 
ي تمك الىفقات الهتعمقة  -*    والهساعدات والجوائز والهىح حيث تمتزم بٍا الجهاعات الهحمية  بالهكافئاتىفقات اختيارية: ٌو

، لعهوهيةاسبة الهحوا يةلالهادروس في ، لصغيراحسين  ارجع الى      اذا كاىت  وضعيتٍا الهالية حسىة وتسهح لٍا بذلك.
 .36ص ، 1990، رالجزائ، ، دار الدمحمية1الطبعة االولى

 .36ص، الهرجع السابق، لصغيراحسين   5
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ي  أنواع ميزانية اإلدارة المحمية ثانيا/ تحتوؼ هيزاىية اإلدارة الهحمية ثالث أىواع ٌو
الهيزاىية األولية والهيزاىية اإلضافية باإلضافة إلى الحساب اإلدارؼ والتي سىوضحٍا فيها 

 يمي:

ا قبل بدء السىة  :الميزانية األولية /1 ي وثيقة ٌي تمك الوثيقة التي يتم تحضيٌر الهالية ٌو
تقديرية تحتوؼ عمى إيرادات وىفقات تقريبية يتم تعديمٍا خالل السىة الهالية تبعا لىتائج السىة 

 السابقة، وتىقسم إلى قسهين قسم خاص بالتجٍيز واالستثهار وقسم خاص بالتسيير.

حيث يىقسم كل قسم إلى هجهوعات توزع في أبواب وهواد هحددة تصىف كل هىٍا في 
لكي يسٍل لمسمطات الوصية هتابعة هدػ صحة الهبالغ الهخصصة هع تطوير  جدول

 (1) االحتياجات هن السىة الهالية السابقة إلى السىة الهالية الحمية.

ا في إجراء تعديالت عمى الهيزاىية األولية سواء تعمق  :الميزانية اإلضافية /2 ويتهثل دوٌر
جات جديدة إضافية كذلك ظٍور إرادات لم األهر بإضافة ىفقات جديدة بسبب ظٍور احتيا

 تكن هعرفة أثىاء إعداد الهيزاىية األولية.

تىقسم ٌي أيضا إلى قسهين: قسم خاص بالتسيير وقسم خاص بالتجٍيز واالستثهار كها 
ٌو الشأن في الهيزاىية األولية والجدير بالذكر أن الهيزاىية اإلضافية تىقل لٍا ىتيجة الحساب 

 السالفة لٍا هباشرة سواء تعمق األهر باإليرادات أو الىفقات.اإلدارؼ لمسىة 

يعرف الحساب اإلدارؼ عمى أىً الحساب الذؼ يىطوؼ عمى الىفقات  :الحساب اإلداري  /3
الفعمية واإليرادات الفعمية والذؼ يتم إعدادي عن سىة هالية هىتٍية فالحساب اإلدارؼ إذن 

الهىجزة باستخراج كل ها يتم تحصيمً بصفة فعمية  يشكل اإلطار الهفضل لإليرادات والىفقات

                              
 24،ص23صهن قاىون البمدية والوالية عمى التوالي. 165والهادة  177أىظر الهادة  (1)
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و عبارة عن حوصمة لمهيزاىيتين السابقتين فٍو يعتبر الهيزاىية الحقيقية  ىفاقً بصفة فعمية ٌو وا 
لإلدارة الهحمية بشبً ضبط الهيزاىية بالىسبة لهيزاىية الدولة ويقدم لىا كل الهصاريف التي 

قي التي سجمت هن قيم التجٍيز واالستثهار وقسم صرفت واإليرادات التي حصمت وكل البوا
 (1)التسيير

 المحمية دارةاألعوان المكمفون بتنفيذ ميزانية اال: ثالثالفرع ال

ها ايشرف عمى عهميات التىفيذ جٍازين هستقمين وهىفصمين عن بعضٍا   آلهر ٌو
 بالصرف، والهحاسب العهوهي.

يعرف اآلهر بالصرف بأىً الشخص الذؼ يعهل باسـم الدولة  :اوال: اآلمر بالصرف
والهجهوعات الهحمية أو الهؤسسات العهوهية، ويقوم بعهمية التعاقد وبتصفية دين الغير أو 
قيهتً أو بتحصيل اإليرادات العاهة ويأهر بصرف الىفقات، وفي ٌذا االطار فيتحقق هن 

 . (2)حقوق الٍيئات العهوهية

الهَظف الهعيو  ىً ٌَأب  268-97الهرسَن التىفيذي  و ـه 02ة الهادكها عرفتً 
الذي تفَض لً السمطة َفقا  ةـرية َالهاديـالهالية َالبشل الَسائل قاىَىا في هىصب هسؤَ

و هعتهد قاىَىا كوَالهتعمق بالهحاسبة العهَهية َي 21-90هو قاىَو  29,28,26، لمهَاد
 .(3)لطبقا لمتىظين الجاري بً العه

                              
في القاىون، تخصص إدارة هالية، جاهعة بن سعاد طيبي، الرقابة عمى هيزاىية الجهاعات الهحمية، هذكرة هاجستير  (1)

 .12، ص 2002-2001عكىون الجزائر، السىة الجاهعية 
 .131، ص2006عمي زغدود، الهالية العاهة، ديوان الهطبوعات الجاهعية، الجزائر، (2)
زام بالىفقات ، يحدد االجراءات الهتعمقة بااللت1997يوليو 21الهؤرخ في  268-97هن الهرسوم التىفيذؼ  2الهادة (3)

 1997يوليو 48،23العهوهبة وتىفيذٌا ويضبط صالحيات اآلهرين بالصرف وهسؤولياتٍم،ج ر رقم 
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ويكون الوالي ٌو اآلهر بالصرف األساسي بالوالية، رئيس الهجمس الشعبي البمدؼ  
 .1بالبمدية

و  الوالي : يقوم دور الوالي كآمر بالصرف بالنسبة لموالية -أ  بتىفيذ هيزاىية الوالية ٌو
والوالي هكمف ، 2صاحب القرار فيٍا، فٍو اآلهر بالصرف الرئيسي بالىسبة لهيزاىية الوالية 

ي هن بتحق يق العهميات الثالث الخاصة بتىفيذ الهيزاىية، والتي تدخل في الهرحمة االدارية ٌو
حيث الىفقات "االلتزام بالىفقات، التصفية واالهر بدفعٍا" وهن جٍة االيرادات "اثبات 

، ويهكن لموالي ىقل االعتهادات داخل الباب الواحد، 3االيرادات، التصفية، واالهر بتحصيمٍا "
ة االستعجال ىقل االعتهادات هن باب الى باب باالتفاق هع هكتب الهجمس الشعبي وفي حال

 .4الوالئي غير أىً ال يجوز اجراء اؼ ىقل لالعتهادات الهقيدة بتخصيص خاص

إن رئيس  رئيس المجمس الشعبي البمدي كآمر بالصرف بالنسبة لمبمدية : دور -ب  
الهجمس الشعبي البمدؼ هكمف بصفتً آهر بالصرف تحت هراقبة الهجمس ورقابة االدارة 

 العميا بها يمي:

 الحفاظ عمى أهوال البمدية وادارتٍا . -
تسيير ايرادات البمدية، تحرير االهر بالصرف الخاص بالىفقات ورقابة الهحاسبة  -

 البمدية.
 عقد الصفقات وابرام عقود االيجار . -
 يل البمدية أهام القضاء .تهث -

                              
 4، صهن قاىون الهحاسبة العهوهية21-90هن القاىون رقم  26الهادة  -1
 19ص، الهرجع السابق.07-12هن القاىون رقم  107/2الهادة  -2
 . 41-40صعباس عبد الحفيع، الهرجع السابق،  -3
 24ص، الهرجع السابق.07-12هن القاىون  170الهادة  -4 
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 القيام بكل االجراءات الهتعمقة باىقطاع التقادم أو سقوط االجل القاىوىي . -
 هىح سىدات الهداخيل وحواالت الدفع . -
كها أىً يقوم في ىٍاية كل سىة هالية بتحرير حالة هتخمفات االيرادات، وهتخمفات  -

 الىفقات.
 1 الهىتٍية .يقوم بإعداد الحساب االدارؼ لمسىة الهالية  -

 المحاسب العمومي/ثانيا 

يعد هحاسبا عهوهيا كل  و الهحاسب العهوهي ٌو عون هكمف بتىفيذ الهيزاىية، 
االيرادات، حراسة شخص يعين قاىوىا لمقيام بالعهميات الخاصة بأهوال الدولة، هن تحصيل 

ا يتم و ،أو كل هن يكمف قاىوىيا بهسك الحسابات الخاصة باألهوال العهوهية ، االهوال وغيٌر
 تعيين الهحاسب العهوهي هن قبل الوزير الهكمف بالهالية.

و هحاسب رئيسي  بة لمبمدية أهين خزيىة البمدية،يهارس هٍام هحاسب عهوهي بالىس ٌو
تٍا باإلضافة فٍو هكمف حيث يتولى تحصيل اإليرادات ودفع الىفقات وتصفي بالىسبة لمبمدية

بتحصيل هداخيل البمدية، وكل الهبالغ العائدة لٍا وصرف الىفقات الهأهور بصرفٍا، أها 
 2 بالىسبة لموالية فٍىاك أهين خزيىة الوالية .

 

 

 

 

                              
 80عالء الدين عشي، شرح قاىون البمدية، هرجع سابق، ص  - 1
 4ص هرجع سابق 21-90هن القاىون  18الهادة  - 2
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 :تمهيد 

تمر ميزانية االدارة المحمية كأي ميزانية بمرحمتين اساسيتين :مرحمة وضع ومرحمة تنفيذ 
الميزانية ، بحيث تختص المجالس المنتخبة والجية الوصية عمى االشراف عمى المرحمة 

ن تابعين الى وزارة المالية،  وتنصب الرقابة موظفياالولى فيما توكل المرحمة الثانية الى 
المالية القبمية باعتبارىا رقابة وقائية عمى ىاتين مرحمتين بحيث ال تستطيع اجيزة االدارة 

المحمية تنفيذ التزاماتيا ودفع المبالغ التي عمى عاتقيا اال بعد موافقة الجيات المشرفة عمى 
وعميو وف عمى ىاتو االجيزة ومجال رقابتيا ، ونحاول من خبلل ىذا الفصل الوقالرقابة 

 :فصل الى مبحثينتقسم الدراسة في ىذا ال

 .الرقابة المالية عند وضع الميزانية  :المبحث االول

 .الرقابة المالية عند تنفيذ الميزانية المبحث الثاني:

. 
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 المبحث األول: الرقابة المالية عند وضع الميزانية

تمارس  إلى رقابة  كانت بمدية أو والية سواء اإلدارة المحمية ميزانية  مرحمة وضع  تخضع
الرقابة  مظاىرمن  مظيركعتبارىا اجيزة منتخبة با من جية ، من قبل المجالس المحمية

البلمركزية  تجسدغير مطمق بالنظر الى اعتبارىا  مجالسغير ان استقبللية ىاتو ال الشعبية،
من جية ثانية، ونحاول رقابة تمارسيا السمطة الوصية رى لع ىي االخضليذا تخو  يةدار اال

 . من خبلل ىذا المبحث الوقوف عند مجال رقابة كل المجالس المحمية والسمطة الوصية

 محلية المطلب األول: رقابة المجالس ال

ليقر بحق المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة  1996لقد جاء الدستور الجزائري لسنة 
 المنتخبة تضطمع بوظيفة الرقابة في مدلوليا الشعبي، ويعد المجمس الشعبي البمدي"المجالس 

، تمثل المجالس المنتخبة التي 1والمجمس الشعبي الوالئي قاعدة ىذه المجالس المنتخبة"
طارا لمتعبير عن الديمقراطية، وتمثل قاعدة إتضطمع بموضوع الرقابة عمى مدلوليا الشعبي 

نتطرق في ىذا المطمب الى ، لمواطنين لتسيير الشؤون العموميةكة اومكان مشار  المركزية
ة وىما المجمس الشعبي بالرقابة عمى وضع الميزانية عن طريق المجالس المحمية المنتخ

 الوالئي والمجمس الشعبي البمدي وفقا لما يمي:

 الفرع االول :رقابة المجلس الشعبي الوالئي

عممية تصويت المجمس الشعبي الوالئي عمى ميزانية الوالية يعتبر في حد ذاتو رقابة 
، فحسب نص 2ن يتم اعدادىا من طرف الواليأتمارس عمى الميزانية قبل تنفيذىا، وىذا بعد 

                              
 .1996من دستور  159دة الما 1
 .224، ص 2007عماد بوضياف، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الثانية، جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر،  2
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ن المجمس الشعبي الوالئي يصوت عمى أوالتي نصت عمى  من قانون الوالية 161المادة 
مكانية السمطة المكمفة بضبط إساس التوازن مع أوعمى  يت بابا باباالميزانية، ويكون التصو 

ميزانية الوالية من التسجيل التمقائي لمنفقات االجبارية التي لم يصوت عمييا المجمس الشعبي 
 .الوالئي في ميزانية الوالية

ن أعند ظيور عجز من خبلل تنفيذ الميزانية يجب عمى المجمس الشعبي الوالئي    
وضمان التوازن الصارم لمميزانية  العجز امتصاصجل أيتخذ جميع التدابير البلزمة من 

التدابير  اتخاذاالضافية بالنسبة لمسنة الموالية، وفي حالة تخمف المجمس الشعبي الوالئي عن 
والوزير المكمف بالمالية المذين  البلزمة الستدراك العجز يقوم الوزير المكمف بالداخمية

 .1و عدة سنوات ماليةأالعجز في مدة سنتين  بامتصاصعطاء االذن إ ا يمكنيم

 اعتماداتنو لموالي حق نقل االعتمادات داخل الباب الواحد، كما يمكنو نقل أكما    
ن أخر في حالة الضرورة باالتفاق مع مكتب المجمس الشعبي الوالئي بشرط آلى إمن باب 

مقيدة  اعتماداتي نقل أجراء إنو ال يجوز أال إول دورة قادمة النعقاده، أيخطره في 
 .بتخصيص خاص

داة مراقبة تسمح لممجمس الشعبي الوالئي أن المصادقة عمى الحساب االداري تعتبر إ  
ويعرضو عمى المجمس  بتقدير التسيير المالي لموالية، حيث يعد الوالي الحساب االداري 

 . 2الوالئي لممصادقة عميو الشعبي

                              
 24ص.مرجعال، نفس 07-12نون القامن  169 دة الما 1 
 24مرجع،صال، نفس 07-12نون القامن  170المادة   2
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من قانون الوالية  35ليو المادة إطريق لجان التحقيق، وىذا ما ذىبت يتم كذلك عن    
و ثمثي أنشاء لجنة تحقيق بطمب من الرئيس إمكانو إن المجمس الشعبي الوالئي بأعمى 

 .عضاءاأل

يتولى الوالي اعداد مشروع ميزانية  07-12قانون الوالية من  160لنص المادة  وفقا
الشعبي الوالئي الذي يمارس سمطة المصادقة عمى الميزانية الوالية ويعرضو عمى المجمس 

اكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذىا ويجب ان يصوت عمى  31االولية قبل 
جوان من السنة المالية الجارية ، وعند ظيور اختبلل في  15الميزانية االضافية قبل 

الوالئي اتخاذ كافة االجراءات البلزمة  الميزانية ساعة التنفيذ يتعين عمى المجمس الشعبي
 المتصاص العجز و ضمان التوازن البلزم لمميزانية، كما أنو ال يمكن تنفيذ الميزانية اال بعد

 (1) الوالئي صراحة بعد تفحصيا بابا وفصبلصادقة المجمس الشعبي م

المقدمة لو  كما تتجسد رقابة المجمس الشعبي الوالئي من خبلل مناقشة الحسابات االدارية
متطابقة مع  من طرف الوالي عند نياية السنة المالية والتحقق ما اذا كانت النتائج المعروضة

 (2)ترخيصات الميزانية

 رقابة المجلس الشعبي البلدي :  الفرع الثاني

 تنصب رقابة المجمس الشعبي البمدي عمى مالية البمدية من خبلل مايمي:

*التصويت عمى ميزانية البمدية االولية واالضافية مادة مادة ، وبابا بباب ، مع امكانية 
جاء في المادة  اجراء تحويبلت من مادة الخرى ومن باب لباب في نفس القسم، وىذا ما

                              
  237 ، ص عمار بوضياف،شرح قانون الوالية، مرجع سابق  (1)
 . 123. 122بوعمران عادل، البمدية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص  (2)



 على اإلدارة المحليةالرقابة المالية السابقة                                  فصل األول:ال

 

27 
 

صبلحية التصويت عمى  حيث لممجمس الشعبي البمدي  من قانون البمدية الجديد 181
وطرحيا  عداد الميزانية االضافيةإ قبل البدء في عممية تنفيذىا، وكذلك  ميزانية االولية لمبمدية

 .1لمتصويت

*مراجعة الحساب االداري لمسنة المالية المختومة قبل التصويت عمى الميزانية االضافية 
لمسنة الجارية وتتم ىذه المراجعة بمقارنة تقديرات النفقات وااليرادات مع االنجازات والنتائج 

مييا فعبل وتعد عممية المراجعة لمحساب االداري المقدم من طرف رئيس البمدية المتحصل ع
باعتباره آمرا بالصرف، أداة رقابية فعالة يتم بموجبيا تقويم التسيير المالي البمدي قبل اي 

ونصت المادة  تعديل لمتوقعات المدرجة في الميزانية االولية عن طريق الميزانية االضافية،
ن رئيس المجمس الشعبي البمدي يقدم الحساب االداري لمسنة أالبمدية عمى من قانون  188

 .2المجمس الشعبي البمدي لممصادقة عمييا ىلإالمختومة 

*الرقابة عن طريق المجان الدائمة والمؤقتة التابعة لممجمس بحيث توكل لتمك المجان ميمة 
مجال االقتصادي والمالي عمى التحقيق والتدقيق في مسألة ذات أىمية خاصة فيما يتعمق بال

ذا كان مجال تدخل الرقابة عمى ميزانية البمدية عن طريق ا  و  غرار المجان البرلمانية،
 من  33ليو المادة إنو يتم كذلك عن طريق لجان خاصة، ىذا ما ذىبت إالتصويت عمييا، ف

جان عضائو لأ ن يشكل من بين أنو يمكن لممجمس الشعبي البمدي أقانون البمدية عمى 
 3اختصاصاتوخاصة قصد دراسة القضايا التي تيم البمدية ومن 

                              
   .122ص 2010عادل، البمدية في التشريع الجزائري، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر،  بوعمران1
 25ص.من قانون البمدية10-11نون القامن  188دة الما2
(، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، 2011جوان  22المؤرخ في  10-11عبلء الدين عيشي، شرح قانون البمدية )القانون 3

 .109ص 
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 لسلطات الوصية على مالية اإلدارة المحليةالمطلب الثاني: رقابة ا

عمى االدارية  لموكمة ليم ميمة الوصايةا الجيات نحاول في ىذا المطمب التعرف عمى
اف المرجوة من استعماليا واألىدمالية كل من الوالية والبمدية وكذلك الوسائل التي يتم 

 .ممارسة ىذه الوصاية

 جهات التي أسندت لها مهمة الوصايةلاالفرع األول: 

الوصاية اإلدارية مجموع السمطات المحددة التي يقررىا القانون لسمطة عميا عمى  تعتبر  
 . (1)أشخاص الييئات البلمركزية وأعماليم قصد حماية المصمحة العامة

إلى كل من  دارية عمى البمديةاإل تسند الوصايةة البلديمالية اإلدارية على  الوصايةأوال: 
 :من خبلل مايمي، الوالي

ة عمييا ال تدخل ميزانية البمدية حيز التنفيذ إال بعد المصادقأ/المصادقة على الميزانية: 
 بالنسبة لمبمدية. من طرف الوالي كجية وصاية

المتمثمة في الوالي أن تتدخل تمقائيا لضبط  الوصايةيحق لجية ب/ضبط الميزانية: 
الميزانية البمدية متى تم التصويت عمييا من الجياز التداولي بصفة مضطربة وغير قانونية 

 )متوازنة( رغم إعبلمو بذلك مسبقا.

 

 

                              
(، جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، 2012فبراير  21مؤرخ في  07-12بوضياف شوح قانون الوالية )القانون عمار  (1)

 .41، ص 2012



 على اإلدارة المحليةالرقابة المالية السابقة                                  فصل األول:ال

 

29 
 

 ج/تأمين التوازن المالي الدقيق للميزانية اإلضافية

ند تنفيذىا ولم يتحرك المجمس المتصاصو جاز إذ أنو إذا تخمل الميزانية اإلضافية عجز ع
لموالي أن يحل محمو ويأمر باتخاذ إجراءات الضبط البلزمة لتأمين التوازن وامتصاص ذلك 

 العجز.

 د/تسجيل النفقات اإلجبارية

إذ أنو متى أىمل المجمس تسجيل النفقات اإلجبارية في الميزانية أو تعمد إىمال ذلك جاز 
 (1)تمقائية لموالي تسجيميا بصفة

يعتبر الوزير المكمف بالداخمية جية وصايا رية على مالية الوالية :اإلدا ثانيا: الوصاية 
 بالنسبة لموالية ويكون تدخمو كما يمي:

إال بعد مصادقة الوزير المكمف بالداخمية عمييا في أجل أقصاه ميزانية الوالية ال تنفذ  - أ
 منة ما يأتي.شيرين مداوالت المجمس الشعبي الوالئي المتض

 *الميزانيات والحسابات.

 *التنازل عن العقار أو اقتناؤه أو تبادلو.

 *اتفاقيات التوأمة.

 (2)*اليبات والوصايا األجنبية 

                              
(، دار اليدى، عين مميمة، 2011جوان  22المؤرخ في  10-11عبلء الدين عيشي، شرح قانون البمدية )القانون  (1)

 .109الجزائر، ص 
 23،ص14صالمتعمق بالوالية عمى التوالي. 07-12القانون من  169والمادة  55المادة ( 2)
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عندما ال يصوت عمى مشروع الميزانية بسبب اختبلل داخل المجمس الشعبي الوالئي  -ب
في دورة عادية لممصادقة عميو  فإن الوالي يقوم استثناء باستدعاء المجمس الشعبي الوالئي

وفي حالة عدم توصل ىذه الدورة إلى المصادقة عمى مشروع الميزانية يبمغ الوالي الوزير 
 (1)المكمف بالداخمية الذي يتخذ التدابير البلزمة لضبطيا وامتصاص العجز إن وجد.

 اإلدارية ثاني: وسائل الوصايةالفرع ال

أساليب متنوعة من اجل تسييل وبسط رقابتيا عمى اإلدارية تستخدم جيات الوصاية 
اإلدارة المحمية فقد تتعمق باألشخاص وقد تتعمق بالييئة وقد تتعمق باألعمال، وبما ان 
موضوع دراستنا ينص عمى الجانب المالي من أعمال اإلدارة المحمية، فسنتطرق إلى أنواع 

 ة، اإللغاء، الحمول.الوصايا المتعمقة بيذا الجانب والتي من أىميا المصادق

يقصد بالمصادقة اإلقرار المسبق لمعمل الذي ستقوم بو الييئات المحمية : أوال: المصادقة
من قبل السمطات المركزية، تصديق ضمني أو مريح، فبالتصديق فقط تتقرر صبلحية أو 

تدخل عدم صبلحية تنفيذ العمل المزمع إنجازه، وتعد المصادقة أحد اآلليات المتقدمة جدا لم
في الشؤون المحمية، وقد تؤدي في نياية المطاف إلى ما يسمى باإلدارة المشتركة لمشؤون 

وتأخذ المصادقة عمى مداوالت المجمس ، (2)المحمية بين السمطة المركزية والسمطة المحمية 
 ئي شكمين تصديق ضمني وتصديق صريح:الشعبي البمدي أو الوال

والت المجمس الشعبي البمدي أو الوالئي قابمة لمنفاذ األصل ان مدا: أ/المصادقة الضمنية
 ذاتيا بعد إيداعيا لدى الجيات الوصية دون الرجوع إلى موافقتيا.

                              
 

عبد الحميم بن مشري، نظام الرقابة اإلدارية عمى الجماعات المحمية في الجزائر، )مجمة االجتياد القضائي(، كمية  (2)
 .108، ص 2010الحقوق والعموم السياسية، جامعة دمحم خيضر بسكرة، العدد السادس، 
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يوم ابتداء  21فبالنسبة لمبمدية عندما يخطر الوالي بموضوع المداولة ولم يعمن قراره حبلل 
يا والمدة الممنوحة لموالي من من تاريخ إيداع المداولة بالوالية تعتبر ىذه األخيرة مصادق عمي

 أجل إبداء رأيو أو قراره.

ويرى األستاذ عمار بوضياف أن الرأي عبارة عن وجية نظر أولية يقدميا الوالي بصدد 
مداولة فيطمب قبل إصدار القرار من إعفاء المجمس إعادة النظر في المداولة والتزام الشرعية، 

 (1)عدام المداولةأما القرار فيمجأ إليو الوالي في حالة إ 

من قانون الوالية ال تنفذ مداوالت المجمس الشعبي  55نصت المادة : ب/المصادقة الصريحة
الوالئي إال بعد المصادقة عمييا من قبل الوزير المكمف بالداخمية في أجل أقصاه شيرين متى 

 تعمق األمر بما يمي:

 *الميزانيات والحسابات.

أو تبادلو: وىذه حالة جديدة فبغرض المحافظة عمى الوعاء *التنازل عن العقار أو اقتناءه 
ضفاء شرعية عمى المعامبلت العقارية استوجب المشرع المصادقة الصريحة وحسنا  العقاري وا 

 فعل.

 .1990*اتفاقيات التوأمة ولم ترد في قانون 

ج *اليبات والوصايا األجنبية وىذا أمر طبيعي فاليبات والوصايا من مصدر أجنبي تحتا
إلى تحريات الزمة في الموضوع وتدخل جيات متعددة ليمنح الترخيص لممجمس بقبول اليبة 

 (2)أو الوصية األجنبية

                              
 .224، ص 2007جيز في القانون اإلداري، الطبعة الثانية، جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، بوضياف، الو عمار  (1)
 .336بوضياف شرح قانون الوالية، مرجع سابق، ص  عمار(2)
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إن السمطة الوصية ال تمارس رقابتيا فقط عمى األعمال اإليجابية :  سلطة الحلول /اثاني
ات عندما ال التي تصدر عن الييئة المحمية ولكنيا تراقب أيضا األعمال السمبية ليذه الييئ

 تبادر القيام ببعض الواجبات التي فرضت عمييا قانونا.

 من قانون البمدية: 183ومن أمثمة الحمول ما نصت عميو المادة 

 *إذا لم تكن ميزانية البمدية متوازنة.

*إذا لم تنص الميزانية عمى النفقات اإلجبارية ولم يتم تصحيحيا في اآلجال القانونية يتم 
 من طرف الوالي.ضبطيا تمقائيا 

*في حالة حدوث اختبلل بين المجمس الشعبي البمدي يحول دون التصويت عمى الميزانية 
 (1)فإن الوالي ىو من يضمن المصادقة عمييا وتنفيذىا

 المبحث الثاني: الرقابة المالية عند تنفيذ الميزانية     

تيا عن طريق أعوانيا الموكمة تتولى اإلدارة المحمية سواء كانت والية أو بمدية تنفيذ ميزاني
 ليم ىذه الميمة )رئيس المجمس الشعبي البمدي بالنسبة لمبمدية والوالي بالنسبة لموالية(.

ونظرا لؤلىمية البالغة ليذه المرحمة وضعت قواعد عديدة تحكم وتنظم العمميات المالية من 
إنفاق وجباية كما وضعت آليات تضمن احترام ىذه القواعد والمتمثمة في الرقابة المفروضة 
عمى اإلدارة المحمية عند تنفيذ ميزانيتيا والمتمثمة في رقابة المراقب المالي والمحاسب 

تفقد الغاية التي أنجزت من ألن عدم التقيد بما ورد في الميزانية يجعل ىذه األخيرة العمومي 
سنتطرق في ىذا المبحث إلى الرقابة المالية المفروضة من طرف المراقب أجميا، وعميو 

                              
 .116بوعمران عادل، البمدية في التشريع الجزائر، مرجع سابق، ص  (1)
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المالية  كجيات تتولى الرقابة بة التي يمارسيا المحاسب العموميالمالي باإلضافة إلى الرقا
 رفة مراحل تنفيذ ميزانية االدارة المحمية.بعد مع السابقة

 تنفيذ ميزانية االدارة المحمية اتالمطمب االول : خطو 

 المطمب الثاني: الجيات المكمفة بالرقابة عمى التنفيذ
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 :المطلب االول :خطوات تنفيذ ميزانية االدارة المحلية

قبل رئيس المجمس الشعبي  منالمحمية  اإلدارةميزانية  محمي تنفذعمى الصعيد الو 
لى القابض البمدي وىو إ إضافةمر بالصرف البمدي عمى مستوى البمدية والذي يسمى اآل

ما عمى مستوى الوالية فالمكمف بالتنفيذ ىو الوالي والذي يسمى بدوره أالمحاسب العمومي، 
النحو عمى تباره محاسب عمومي سنتطرق ليم مين الخزينة باعألى إ إضافةمر بالصرف اآل

تي سنتطرق لكل يقصد بالتنفيذ ىو عممية تحصيل االيرادات وصرف النفقات وال،  التالي
 .واحدة منيا في فرع

 .تاداير اإل مراحل تحصيل :الفرع االول

كل دين مستحق لييئة  انيأيمكن تعريف االيرادات العمومية من الناحية القانونية ب   
نيا مجموع الموارد المقابمة لمجموع أالمحاسبية ب كما يمكن تعريفيا من الناحية، عمومية ما

 االعباء المقدرة في الميزانية والتي تحقق توازنيا.

لى صنفين ىما ديون القانون العام حيث إتصنف عادة ديون الييئات العمومية    
يتعمق االمر اساسا بالضرائب والرسوم والحقوق التي تفرضيا الدولة كسمطة عمومية عمى 

، كاداء الضرائب 1لطبيعيين والمعنويين وال يمكن فرضيا اال عن طريق التشريعاالشخاص ا
 .2ايدستور  االمنصوص عميي

                              
 .60-58ص، 2003الجزائر، ، ار اليدى عين مميمةد، 2ط، لعموميةاسبة المحا، دمحم مسعي 1
 .1996من دستور  64دة الما  2
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و أن مصدرىا في الغالب القانون المدني أل اكذىما ديون القانون الخاص وسميت أ   
فيتم الحصول عمى ىذه االيرادات نتيجة ، التجاري الذي بتحكم معامبلت االفراد والييئات

 ٠والكراء مثبل( مبلكيا الخاصة )البيعألتصرف الييئات العمومية ب

 . االثبات، التصفية، التحصيل وىيتمر عممية تنفيذ االيرادات  بثبلث مراحل    

نو االجراء الذي يتم أمن قانون المحاسبة العمومية ب 61عرفتو المادة  االثبات: -أ   
 افيي اذ، المتمثمة في الخزينة العموميةي الدولة أبموجبو تكريس حق الدائن العمومي 

وفي الوقت تختمف ، فييا ويتثبت فييا حق الخزينة العمومية عمى الغير أالمرحمة التي ينش
و طبيعة ىذا الحق فقد يكون جبائيا ويخضع لقواعد الجبائية أىذه المرحمة حسب نوع 

ني كبيع اراضي وقد يكون متمثبل في تصرف قانو ، المعروفة كالفعل المنشئ لمضريبة
 لمخزينة عمى االشخاص. أوما ذلك من الحقوق التي تنش لممواطنين

وىي المرحمة التي تسمح بتحديد المبمغ الصحيح لمديون الواقعة  التصفية : -ب   
يي من اختصاص ، فوفي الواقع اثبات وتصفية االيرادات، عمى المدين لفائدة الخزينة

 مرين بالصرف ويتم اجراؤىما معا.اآل

براء ذمة االفراد تجاه الخزينة إوىو االجراء الذي يتم بموجبو  التحصيل : -جـ  
، فيي مرحمة محاسبية حيث يتكفل المحاسب بسند التحصيل بعد مراقبتو شرعيا، العمومية

 .1 و بعد متابعتيم قضائياأويكمل تنفيذه بتقاضي المبمغ المحدد في السند من المدنيين طوعا 

 

 

                              
 4ص.مرجع سابق،21-90نون القامن  18و  17و  16 دة الما 1
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   ل صرف النفقاتحمرا: الفرع الثاني

و ىااي النفقااات أالنفقااات العموميااة عبااارة عاان ديااون مسااتحقة عمااى الييئااات العموميااة    
و ىااي مجمااوع االعباااء المقااررة فااي ميزانيااة ىيئااة عموميااة أالعموميااة  األمااوالالمنجاازة بواسااطة 

النفقاااات ال يتطماااب ساااوى المصاااادقة عماااى ميزانياااة الييئاااة  بإنجاااازن التااارخيص إولاااذلك فااا، ماااا
ضامن  باإلنجاازالعمومية المعينة، وال تتضامن النفقاات فاي عممياة صارفيا ساوى فكارة الساماح 

ن عاادم القيااام بااذلك ال يعتباار فااي حااد ذاتااو أحيااث ، حاادود االعتمااادات المفتوحااة فااي الميزانيااة
ال زانااي لمنفقااات يعتباار شااكبل ضااروريا فااالترخيص المي، ماارين بالصاارفتقصاايرا ماان جانااب اآل

ن المصدر يتمثل فاي وجاود الاديون العمومياة التاي أذ إولكن ليس ىو مصدر نشوئيا،  نجازىا
المقررة قانونا، حياث  لئلجراءاتووفقا  يتم اثبات نشوئيا وابرائيا في حدود ترخيصات الميزانية

ن االعتماااادات أزانياااة حياااث ن تنفاااذ فاااي حااادود الغااارض والمبماااغ المقاااررين لياااا فاااي الميأيجااب 
المفتوحة تكون ذات طابع حصري ال يمكن مبدئيا تجااوز مبمغياا المحادد فاي الميزانياة ويمكان 

 .1يابالمعمول  التنظيمية لئلجراءاتتعديميا عند الضرورة وذلك وفقا 

 ربع مراحل ىي:أيتم تنفيذ النفقات عبر    

و تثبت أنشئ لييئة عمومية ما نو التصرف الذي بمقتضاه تأيعرف بااللتزام:  -أ  
 بو قانون المحاسبة العمومية. ما جاءىو و عمييا التزاما ينتج عميو عبء، 

فحسب مصدر ىذا الدين يمكن ان نفرق بين االلتزام االرادي والذي يتمثل في    
التزام عمييا مثل طمب شراء لوازم  ال نشاءالتصرف القانوني الذي تقوم بو الجماعات المحمية 

خارج  وىو نشوء دين الإراديو توظيف مستخدم، وبين التزام أشغال أمضاء عقد إو أتبية مك

                              
 74-73صمرجع السابق، ، الدمحم مسعي  1
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ومثالو تعويض ضرر ناشئ عن قيام المسؤولية المدنية ، عن ارادة الجماعات المحمية
 .1لمييئات العمومية

ال بعد تنفيذ االلتزام المرتبط بيا إال تصبح النفقة الممتزم بيا فعمية  التصفية: -ب   
من وجوب  قن موضوع التصفية ىو التحقإوالذي يترتب عنو دين في ذمة الييئة، وعميو ف

 .2الدين وضبط المبمغ الصحيح النفقات

داء الخدمة أي التحقق من أال بعد  تنفيذ موضوعيا، إفبل يمكن صرف النفقات    
فع الجماعة ومطابقة ىذا االداء لشروط االلتزام بالنفقات فبل تد الفعمية من طرف الدائن
ال بعد االنجاز الفعمي لمخدمة، فبل يمكن لمموظف العام تسمم الراتب إالمحمية النفقة لممستفيد 

ال بعد استبلم السمعة باستثناء إو دفع نفقة سمعة لمتاجر أال في نياية الشير، إالشيري 
 ومقررة قانونيا مثل : حاالت قميمة جدا

 ين في اطار الصفقات العمومية .التسبيقات المقدمة لممتعاممين المتعاقد -
 العمومية . اإلداراتمصاريف الميمات الممنوحة لموظفي  -
 المعاشات. -
 لية.المانة اعاال -
 ثة.اغاال -
 .3تااللمجات في بعض اكاشتر االت انفق -

                              
 .46-45ص، بقالسالمرجع ، الحفيظاس عبد اعب  1
 4ص.مرجع السابقال، 21-90نون القامن  20دة الما  2
 .46ص، السابق المرجع عباس عبد الحفيظ،  3
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عبارة عن قرار اداري بموجبو يتمقى المحاسب العمومي  االمر بالصرف: -جـ
وتصفية سابقتين طبقا لقانون المحاسبة  مرا بدفع النفقة التي كانت محل التزامأ

و تحرير الحواالت االجراء الذي يامر بموجبو دفع أ"يعد االمر بالصرف ، العمومية
 .1النفقات العمومية" 

فاألمر بالصرف بتعبير أدق ىً بمثابة طمب دفع المبمغ المحدد من اآلمر بالصرف 
اىيتو صراحة إلى صاحب المحاسب العمًمي لدفع مبمغ الدين المحدد مقداره ًم إلى

 .2الحق

تنفيذية  ى نيا تبقى دون قو أال إدينو  استيفاءن كانت تقر حق الدائن في ا  التصفية و    
مر بالصرف بصفتو مديرا قبل صدور االمر بصرف النفقة، وىنا تتجمى السمطة التقديرية لآل

 . اذا قدر ذلكو يعمق االمر بدفع النفقة أن يرفض أو مسيرا قبل كل شيء حيث يستطيع أ

 لؤلعوانمرين بالصرف، فبل يمكن مثبل مطمق لآل اختصاصواالمر بالصرف ىو    
، ال عن طريق تفويض رسمي بالتوقيع وتحت مسؤوليتيمإالذين ىم تحت سمطتيم القيام بو 

    .3وال يصح الحمول ولو من قبل السمطات القضائية المختصة

وىو المرحمة المحاسبية  براء الدين العموميإىو االجراء الذي بموجبو يتم  الدفع: –د
مرون بالصرف ترسل ن حواالت الدفع التي يصدرىا اآلأ، حيث 4في تنفيذ النفقات العمومية

ي المكمفين دون غيرىم بدفع مبالغيا، لكن دور ألى المحاسبين العموميين المختصين إ

                              
 4ص.مرجع سابق،21-90نون القامن  21دة الما  1
 220ص، بقالسالمرجع ، اضةاحسن عو  2
 84-81ص، بقالسالمرجع ، ادمحم مسعي  3
 4ص.مرجع السابقال، 21-90نون القامن  22دة الما  4
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جاز العمميات المالية المتمثمة في اخراج النقود من المحاسبين ىنا ال يقتصر عمى ان
الصندوق لتسديد النفقات، بل يتمتعون بنوع من السمطة الرقابية عمى عمميات االمرين 

المقررة قانونا، فيم ال  لئلجراءاتوطبقا  بالصرف وىذه الرقابة تكون في حدود الصبلحيات
فقات وجب عمييم دفعيا وعميو فان يممكون اي سمطة تقديرية فاذا تحققوا من شرعية الن

المحاسبون ممزمون تحت طائمة مسؤوليتيم المالية الشخصية بالتحقق من شرعية النفقات قبل 
 قبول دفعيا وذلك بمراقبة مايمي:

 لمفوض عنو.او الصرف امر باآلصفة  -
 ت.اداعتمتوفر اال -
 لنفقة.اصحة حسم  -
 لقبمية.ابة الرقا تاشير أتوجود  -
 لخدمة.اء ادأتبرير  -
 لتصفية.ات اب عممياصحة حس -
 لمسقط.ادم التقا -
 نونية لمدفع.القالصحة ا -
 لخزينة.ال امو أتوفر  -

شير عمى حوالة أنو يقوم بالتإمور بدفعيا فأفي حالة التحقق من شرعية النفقة الم   
ما أ 1ىذه الحالة بتسديدىا، فيمنو بقبول دفعيا وىو ممزم  كإقرارالدفع بعبارة "مقبول الدفع" 

نو إو غياب بعض البيانات الجوىرية فأي نقص في تبريرىا أو أاذا الحظ عدم شرعية النفقة 

                              
 86-85ص، بقالسالمرجع ، ادمحم مسعي 1
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مر مر بالصرف رسميا بذلك في ىذه الحالة يستجيب اآلخطار اآلإيعمق دفعيا، ويقوم ب
 .1مر بدفعيا من جديدأبالصرف لمبلحظات المحاسب العمومي بتدارك النقائص ثم ي

مر واآل سبة العمومية حالة االنسداد بين المحاسب العموميلقد تدارك نظام المحا   
لية ىي نظام التسخير، يعد بمثابة صمام االمان وىذه اآل استثنائيا إجراءاتقر أن أبالصرف ب
  .2حاسب العموميممسؤولية ال ئ التي تبر 

 المطلب الثاني الجهات المكلفة بالرقابة على تنفيذ الميزانية

سواء كانت والية أو بمدية تنفيذ ميزانيتيا عن طريق أعوانيا الموكمة تتولى اإلدارة المحمية 
 ليم ىذه الميمة )رئيس المجمس الشعبي البمدي بالنسبة لمبمدية والوالي بالنسبة لموالية(.

ونظرا لؤلىمية البالغة ليذه المرحمة وضعت قواعد عديدة تحكم وتنظم العمميات المالية من 
يات تضمن احترام ىذه القواعد والمتمثمة في الرقابة المفروضة إنفاق وجباية كما وضعت آل

عمى اإلدارة المحمية عند تنفيذ ميزانيتيا والمتمثمة في رقابة المراقب المالي والمحاسب 
تفقد الغاية التي أنجزت من العمومي ألن عدم التقيد بما ورد في الميزانية يجعل ىذه األخيرة 

إلى الرقابة المالية المفروضة من طرف المراقب المالي  بطمسنتطرق في ىذا الم،و أجميا 
 باإلضافة إلى الرقابة التي يمارسيا المحاسب العمومي اضافة لرقابة لجان الصفقات

  رقابة المراقب الماليالفرع األول: 

يمارس المراقب المالي رقابتو السابقة عمى النفقات الممتزم بيا رغم اعتبار أنيا من أنواع 
والقيام بمختمف التصرفات الرقابة السابقة إال أنيا تباشر عمميا عند البدء في تنفيذ الميزانية 

                              
 86-85ص، بقالسالمرجع ، ادمحم مسعي 1
 6ص.مرجع السابقال، 21-90نون القامن  48دة الما 2



 على اإلدارة المحليةالرقابة المالية السابقة                                  فصل األول:ال

 

41 
 

وسنتناول ىذه الرقابة من خبلل التعريف بالمراقب المالي، ومجال الرقابة التي المالية،
يمارسيا عمى المالية المحمية وكذلك كيفية الرقابة والنتائج المترتبة عنيا وأخيرا مسؤولية 

 المراقب المالي.

 التعريف بالمراقب المالياوال/ 

ىو موظف ينتمي إلى وزارة المالية ميمتو التأشير عمى مشروع االلتزام  : المراقب المالي
 الذي يحرره اآلمر بالصرف ولو صبلحيات رفض بعض العمميات المخالفة لمقانون.

ويوجد عمى المستوى المحمي مراقب مالي في كل والية مكمف بالرقابة المالية لبللتزام 
لمدولة أو الييئات العمومية األخرى والمؤسسات  بنفقات ىذه األخيرة والمصالح غير الممركزة

 العمومية ذات الطابع اإلداري.

اقتصرت الرقابة المسبقة لمنفقات الممتزم بيا في بداية تطبيقيا عمى ميزانية الدولة 
والمؤسسات العمومية والواليات دون البمديات حيث استبعدت من مجال تطبيق ىذه الرقابة، 

المتعمق بالرقابة  1992-11-14مؤرخ في  414-92نفيذي رقم وىذا بموجب المرسوم الت
 (1) السابقة لمنفقات الممتزم بيا.

يعدل  2009نوفمبر سنة  16المؤرخ في  374-09إال أنو بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
السالف الذكر فقد أصبحت ميزانية البمديات ىي كذلك خاضعة  414-92ويتمم المرسوم 

فقا لما نصت عميو المادة الثانية "تطبق الرقابة السابقة لمنفقات التي يمتزم ليذه الرقابة وىذا و 
بيا عمى ميزانيات المؤسسات واإلدارات التابعة لمدولة والميزانيات الممحقة وعمى الحسابات 

                              
الجريدة الرسمية  المتعمق بالرقابة السابقة لمنفقات الممتزم بيا 1992-11-14مؤرخ في  414-92المرسوم التنفيذي رقم (1)

، 67الجريدة الرسمية 2009نوفمبر سنة  16المؤرخ في  374-09لمرسوم التنفيذي رقم ا بموجب، المعدل والمتمم  82
 2009نوفمبر  19
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 القرار صدر كذلل  اوتطبيق ،  الخاصة لمخزينة وميزانيات الواليات وميزانيات البمديات"
منو والتي حددت رزنامة  2ال سيما المادة  2010ماي 09 في مؤرخ المشترك، الوزاري 
 وفقا لما يمي: تدريجية بصفة بيا يمتزم التي لمنفقات السابقة لمرقابة البمديات ميزانيات خضوع
 الثانية المادة حددت حيث البمديات، ميزانيات عمى والمطبقة بيا يمتزم التي لمنفقات الرقابة
 وفقا تدريجية بصفة بيا يمتزم التي لمنفقات السابقة لمرقابة البمديات ميزانيات خضوع منو

 :التالية لمرزنامة
 .البمديات لكافة بالنسبة 2012 المالية السنة من ابتداء -
 مقر البمديات وكذا الدوائر، مقر لمبمديات بالنسبة 2011 المالية السنة من ابتداء -

 اإلدارية المقاطعات
 .منتدبين والة لسمطة الخاضعة

 (1).البمديات لكافة بالنسبة 2012 المالية السنة من ابتداء -

 ويضطمع المراقب المالي بالميام التالية: 

*القيام بجميع أعمال الرقابة والتفتيش بناء عمى تكميف وزير المالية لضمان حسن تنفيذ 
 النفقات وتسيير األموال العمومية.

بالصرف ومصالح تقدير الميزانية في أعمال التحضير *المشاركة والتنسيق مع األمرين 
والمناقشة من خبلل اقتراح اإلجراءات الضرورية التي تمكن من التسيير الدقيق والفعال 

 لؤلموال العمومية وليذا فإنو يمعب دور المستشار المالي لآلمر بالصرف.

                              
 8،9 ص ، صشيخ عبد الصديق ، مرجع سابق (1)
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ة في ميزانية التسيير أو *مراقبة نظامية ممفات ) بطاقات( االلتزام الخاصة بالنفقات المنفذ
ميزانية التجييز أو الحسابات الخاصة لمخزينة، وبصفة عامة كل االلتزامات بالنفقة 

 العمومية.

مسك المحاسبة االلتزامات ووضعية االعتمادات ومنح التأشيرة بالموافقة أو *ضمان 
 الرفض.

 مان حسن التنفيذ.*تمثيل وزير المالية أمام لجنة الصفقات العمومية، واقتراح آراء لض

 * تمثيل وزير المالية أمام مجمس اإلدارة أو المجمس التوجييي لمييئات العمومية.

*تحضير تقرير سنوي شامل يقدم إلى وزير المالية يتضمن عمى الخصوص الوضعية 
 .(1)العامة لبلعتمادات والنفقات 

الماليين يتحممون إضافة إلى مسؤولياتيم العامة عن سير مصالحيم فإن المراقبين 
مسؤولية خاصة ليس فقط التأشيرات التي يمنحونيا بل حتى عن الرفض التعسفي أو غير 

 المتعمق بمجمس المحاسبة. 20-95المؤسس لمتأشيرات وذلك طبقا ألحكام األمر 

والمالي الرفض غير المؤسس لمتأشيرات  حيث تعتبر مخالفات قواعد االنضباط الميزاني
والعراقيل الصريحة من طرف ىيئات الرقابة القبمية أو التأشيرات الممنوحة خارج الشروط 

 .(2)القانونية يعاقب مرتكبوىا بغرامة مالية 

 

                              
سناطور خالد، الرقابة عمى النفقات العمومية، دراسة المفتشية العامة لممالية، مذكرة ماجستير، اقتصاد ومالية، سطيف،  (1)

 .2006، 2005السنة الجامعية، 
 .141سابق، ص دمحم مسعى، المحاسبة العمومية، مرجع  (2)
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 ونتائجها  رقابة المراقب المالي نطاق ثانيا/

حترام شرعية النفقات الممتزم النفقات فيي تيدف إلى االمراقب المالي عمى رقابة  تنصب
سب بيا، وبذلك يستبعد جميع اإليرادات من مجال تطبيق ىذه الرقابة خبلفا لرقابة المحا

 العمومي التي سنتناوليا الحقا

في مجال الرقابة القبمية اثناء تنفيذ  دخل المراقب المالييت رقابة المراقب المالي نطاق/ 6
 اصر الخاضعة لتأشيرة المراقب الماليمن خبلل القرارات والعن الميزانية 

من المرسوم  9طبقا الحكام المادة أيام  10 في اجل اقصاه المالي المراقب ذ رقابةتنف 
غير أنو يمكن أن تمدد إلى عشرين يوما ،  2009نوفمبر سنة  16المؤرخ في  09-374
 (1) يوما( عندما تتطمب الممفات دراسة معمقة 20)

ىناك العديد من القرارات : قرارات االلتزام بالنفقة الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي /أ     
 الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي وىي:

*القرارات المتعمقة بالحياة المينية لمموظفين كقرارات تعيينيم وتثبيتيم ودفع رواتبيم عدا ما 
 كان مرتبطا بالترقية في الدرجات.

بتسديد مصاريف التكاليف الممحقة والنفقات التي تصرفيا الييئات  *القرارات المتعمقة
 .(2)اإلدارية مباشرة والثابتة بموجب فواتير نيائية

*الجداول االسمية التي تعد عند قفل السنة المالية والجداول األصمية األولية والتي تعد في 
 لسنة.بداية السنة، والجداول األصمية المعدلة والتي تطرح أثناء قفل ا

                              
  82ة الجريدة الرسمي 1992نوفمبر  14الصادر في  414-92من المرسوم التنفيذي 14م المادة متعدل وتت 9المادة  (1)
 .135، ص 2003دمحم مسعي، المحاسبة العمومية، دار اليدى، الطبعة الثانية، الجزائر،  (2)
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 *القرارات المتضمنة لنفقات التسيير أو التجييز والنفقات برأس مال.

 العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي /ب    

السابق الذكر العناصر التي تخضع  414-92من المرسوم التنفيذي  9لقد بينت المادة 
 لرقابة المراقب المالي وىي محددة عمى سبيل الحصر:

 .(1)بالنسبة لآلمر بالصرف*صحة الصفة 

 *التأكد فيما إذا كان فيو تكميف أو تفويض اإلمضاء من طرف اآلمر بالصرف لشخص.

 *مطابقة العممية لمقوانين والتنظيمات الجاري العمل بيا.

 *وجود اعتمادات كافية لتغطية االلتزامات.

آلمر بالصرف أن *التخصيص القانوني لمنفقة: فبل يكفي وجود االعتماد بل ال بد عمى ا
 يمتزم بوجية النفقة وذلك بالتدقيق في الفصل والمادة والفقرة.

 *تطابق جميع الوثائق الخاصة بااللتزام مع مبمغ االلتزام.

*التأكد من وجود التأشيرات والترخيصات واآلراء المسبقة التي سممتيا السمطة اإلدارية 
زاميتيا ويتعمق ىذا بالخصوص بنفقات المؤىمة قانونا ليذا الغرض إذا ما نص القانون إل

 الصفقات العمومية التي تمعب فييا لجان الصفقات دورا بارزا بمنح أو رفض التأشيرة.

                              
لتنفيذ عمميات الميزانية المتعمقة بإجراءات اإلثبات والتصفية يعد اآلمر بالصرف في مفيوم القانون كل شخص يؤىل  (1)

صدار سند األمر بالتحصيل من جانب اإليرادات والقيام  بإجراءات االلتزام والتصفية واألمر بالصرف فيما يتعمق  وا 
من اين مصدر  بمدية.بالنفقات، ويعد الوالي آمرا بالصرف لموالية، ورئيس المجمس الشعبي البمدي آمرا بالصرف بالنسبة لم

 ىذا التعريف.
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وىذا نجد أن المراقب المالي يسعى لمتأكد من وجود العناصر السابقة الذكر فإذا توافرت 
 يقوم برفض التأشيرة أشار بالموافقة عمى السجل أو الوثيقة المثبتة لبللتزام بالنفقة أو

 (1)يوما  20النعدام العناصر السابقة مع تعميل الرفض في مدة ال تفوق  

 نتائج رقابة المراقب المالي /2

ق الخاصة بالنفقة او الرفض وفقا ئيترتب عمى رقابة المراقب المالي اما التأشير عمى الوثا
 لما يمي:

صحيحة من حيث توظيفيا ومطابقتيا مع إذا كانت النفقات : تأشيرة المراقب المالي /أ
التشريع والتنظيم المعمول بيما فإن المراقب المالي يصادق عمى ذلك بوضع التأشيرة عمى 

 الوثائق الخاصة بيا وىي ضرورية لتنفيذىا خبلل المرحمة المحاسبية.

ىي  أن يرفض التأشير عمى االلتزامات غير القانونية التي ييمكن لممراقب المال: /الرفضب
 أو نيائية. مؤقتةغير مطابقة لئلجراءات المعمول بيا وىذا إما بصفة 

يكون رفض منح التأشيرة مؤقتا في حالة مخالفات قابمة لمتصحيح : الرفض المؤقت *   
أو انعدام سندات اإلثبات الضرورية أو عدم كفايتيا، أو في حالة إغفال بيانات جوىرية عمى 

الممحقة بيا، فإن الرفض يكون مؤقتا إذ يمكن لآلمر بالصرف في بطاقات االلتزام أو الوثائق 
ىذه الحالة أن يتدارك النقائص المسجمة في االلتزام بعد تمقيو اإلشعار بالرفض المؤقت من 

 .(2)طرف المراقب المالي وبعد تصحيح األخطاء يحصل عمى التأشيرة

                              
 .131، ص 2009بن داود إبراىيم، الرقابة المالية عمى النفقات العامة، دار الكتاب الحديث، القاىرة،  (1)
 .113زىير شطاح، رقابة التسيير عمى الجماعات المحمية، مرجع سابق، ص  (2)
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المالي لضمان مشروعية يد المراقب في يعتبر الوسيمة األساسية : الرفض النهائي *
االلتزام الذي يوقعو اآلمر بالصرف وضمان تصحيح األخطاء وأخذ مبلحظات وتحفظات 

 الرفض المؤقت بعين االعتبار، وىو يكون في الحاالت التالية:

 *عدم مطابقة االلتزام بالنفقة مع القوانين والتنظيمات المعمول بيا.

 إال إذا تعمق األمر بنفقات الدولة. *عدم توفر االعتمادات أو المناصب المالية

 (1)*عدم احترام األمر بالصرف لممبلحظات المقدمة لو خبلل الرفض المؤقت

 وفي حالة الرفض النيائي يكون اآلمر بالصرف أمام حالتين:

 إما أن يتنازل عن االلتزام بالنفقة.

لتجاوز الرفض النيائي أو يؤكد رأيو ويمجأ إلى وسيمة قانونية وىي عممية التغاضي وذلك 
لكن عمى مسؤولية اآلمر بالصرف وىذا بواسطة قرار معمل، ويجب إعبلم وزير المالية بذلك. 
رساليما إلى المراقب المالي يضع تأشيرة  حيث يتم إرفاق االلتزام بقرار تجاوز الرفض وا 

ية وكل تتضمن معمومات ورقم وتاريخ التجاوز، ويتم إرسال نسخة من ذلك إلى وزير المال
ىيئات الرقابة المؤىمة لكن ىناك حاالت ال يمكن معيا تجاوز قرار الرفض، وىي تدخل في 

 مجمميا ضمن ما يمي:

 عدم توافر االعتمادات المالية او انعداميا اصبل*
...الفواتير، سندات الطمب...التسجيل بالنفقة  الوثائق الثبوتية المتعمقة بااللتزام *انعدام

تزامات بيدف التستر واالختبلس، سواء تعمق األمر بتعديل االعتمادات غير النظامي لبلل
 الميزانية أو إخفائيا.

                              
 .21ص  سناطور خالد، الرقابة عمى النفقات العمومية، مرجع سابق، (1)
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 مر بالصرف القانونيةعدم توافر صفة اآل*
 انعدام التأشيرات او االراء السابقة المنصوص عمييا في التنظيم المعمول بو*
 لتخصيص غير القانوني لبللتزاما*

ال شك أن الرقابة لبللتزام بالنفقة تيدف إلى الحيمولة : ماليتقييم رقابة المراقب ال ا/ثالث
لى مدى تطابق العمميات الواردة عمى النفقات مع  دون التجاوزات المالية بكل أنواعيا وا 
القوانين والتنظيمات الساري العمل بيا وليذا اعتبرت ىذه الرقابة وقائية تمكن من اكتشاف 

إلى تصحيحو وتداركو في الحين كما تعمل ىذه  األخطاء قبل أو فور وقوعيا والسعي مباشرة
الرقابة عمى لفت انتباه اآلمر بالصرف في حالة خطئو عمى حسن أو سوء نية أو في حالة 

والمبلحظ أن رقابة المراقب المالي تقتصر في الغالب التغير لمتخصيص القانوني لمنفقات،
مة كذلك يعتبر حق التغاضي ءة دون أن تتعداه إلى رقابة المبلعمى الجانب الشكمي لمنفق

تحد من فعالية الرقابة التي يقوم بيا المراقب الممنوح لآلمر بالصرف من بين الحدود التي 
 (1) المالي.

 إلى المالية ووزارة المحمية، والجماعات الداخمية وزارة من كل لجأت جدير بالذكر انو لقد
 أسباب، لعدة عمى مستوى البمديات الماليين لممراقبين مراحل عدة وعمى الجزئي التنصيب

 الماليين المراقبين من الكافي .دالعد توفر وعدم لتعيينيم، المالية المناصب توفر عدم أىميا
 .(2)الوطن بمديات كامل رعب مراقبا 1541 تعيين األمر يتطمب إذ

 

 

 

                              
 .138بن داود إبراىيم، مرجع سابق، ص  (1)
 9ص  مرجع سابقشيخ عبد الصديق،  (2)
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 المحاسب العموميرقابة الثاني:  الفرع

العمومي تدخل ضمن سياسة عدم التركيز إن الرقابة المالية الموكمة إلى المحاسب 
وتنصب عمى المرحمة األخيرة التي تمر بيا عممية الصرف وىي مرحمة الدفع حيث منح 
القانون المحاسب العمومي سمطة ممارسة الرقابة عمى األمر بالصرف من أجل التحقق من 

تطرق إلى ىذا سن، ى الوالئي أو عمى المستوى البمديمدى شرعية النفقات سواء عمى المستو 
 توطبيعة عبلقلمحاسب العمومي، التعريف با من خبلل:  الدور الرقابي لممحاسب العمومي

 دوره الرقابي، وتقييم باآلمر بالصرف

 لمحاسب العمومي وصالحياتهالتعريف با أوال/ 

لتي يتمتع بيا سنتطرق في ىذا الفرع إلى تعريف المحاسب العمومي وتحديد الصبلحيات ا
 الرقابي عمى مستوى االدارة المحمية في المجال

من القانون رقم  22-18يعد محاسبا عموميا وفقا لممادة  لمحاسب العموميتعريف ا /6
المتعمق بالمحاسبة العمومية كل شخص يعين قانونا  15/08/1990المؤرخ في  90-21

 لمقيام بالعمميات التالية:

 تحصيل اإليرادات ودفع النفقات. -
 األموال أو السندات أو القيم أو األشياء المكمف بيا وحفظياضمان حراسة  -
 تداول األموال والسندات والقيم والممتمكات والعائدات والمواد. -
 (1) حركة حساب الموجودات. -

                              
 .3، ص 2013شيخ عبد الصديق، رقابة األجيزة والييئات المالية عمى الصفقات العمومية، جامعة المدية،  (1)
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ويتم تعيينو من طرف وزير المالية الذي يخضع لسمطتو جميع المحاسبين العموميين، كما 
، عمى ان تحدد كيفيات تعيين المحاسبين يمكن أن يعتمد محاسبين عموميين آخرين

ب تأمينا عمى تالعموميين عن طريق التنظيم، ويتعين عمى المحاسب العمومي أن يكت
 .(1)مسؤوليتو قبل مباشرة وظيفتو 

المتعمق بالمحاسبة العمومية السالف الذكر بين فئات  21-90ولم يميز القانون رقم 
منو عمى ان  25مرين بالصرف فقد نصت المادة آلين العموميين، حيث أنو وخبلفا لالمحاسب

ما آمرين بالصرف ثانويين" وىو األمر  "يكون اآلمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين، وا 
الذي يحدد ( 2)1991-09-07المؤرخ في  313-91الذي تم تداركو بموجب المرسوم رقم 

 يون.  إجراءات المحاسبة التي يمسكيا اآلمر بالصرف والمحاسبون العموم

 يتعين عمى المحاسب العمومي ما يمي: :صالحيات المحاسب العمومي/2

 *متابعة الحسابات.

*المحافظة عمى الوثائق المبررة لمنفقات واإليرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة 
لئليرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل، فيو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي 

مجيوده في ذلك، وعميو أن يتأكد من صحة القرارات الممغية لبعض اإليرادات أما ولكن يبذل 
بخصوص النفقات فيجب عمى المحاسب العمومي أن يتحقق من صحة اإلنفاق وذلك عمبل 

 .21-90من القانون  36بالنقاط الثمانية التي جاءت بيا المادة 

 *مطابقة العممية مع القوانين واألنظمة المعمول بيا.

                              
 .4، ص سابقمرجع شيخ عبد الصديق، رقابة األجيزة والييئات المالية عمى الصفقات العمومية،  (1)
"يكون المحاسبون العموميون إما رئيسيين أو ثانويين ويتصرفون بصفة مخصص  313-91من المرسوم  9تنص المادة  (2)

 أو مفوض".
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 *صفة اآلمر بالصرف أو المفوض لو.

 *شرعية عمميات تصفية النفقات.

 *توفر االعتمادات.

 *أن الديون لم تسقط آجاليا وأنيا محل معارضة.

 *الطابع اإلبرائي لمدفع.

*تأشيرات عمميات المراقبة التي نصت عمييا القوانين واألنظمة المعمول بيا خاصة بما 
 يتعمق بتأشيرة المراقب المالي.

 (1)*الصحة القانونية لممكسب اإلبرائي، أي التحقق من صبلحية الدفع

أمين خزينة البمدية، ، وىو محاسب رئيسي  بالنسبة لمبمدية محاسب عمومييمارس ميام 
حيث يتولى تحصيل اإليرادات ودفع النفقات وتصفيتيا باإلضافة فيو مكمف  (2)بالنسبة لمبمدية

أما ليا وصرف النفقات المأمور بصرفيا، الغ العائدة بتحصيل مداخيل البمدية، وكل المب
 اك أمين خزينة الوالية .بالنسبة لموالية فين

 

 

 

                              
 //:http، 2005-2004بولرواح دمحم، دروس المحاسبة العمومية، الفصل األول، أعوان المحاسبة العمومية،  (1)

etudiantdz.com.vb/t9446. Html. 
 المتعمق بالبمدية. 10-11تم تغيير تسمية القابض البمدي إلى أمين الخزينة بموجب القانون  (2)
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 أ/دور أمين خزينة الوالية كمحاسب عمومي بالنسبة للوالية

 يقوم المحاسب العمومي لموالية بالميام التالية:

التابعون لو تنفيذ تركيز العمميات المحاسبية التي يجربيا المحاسبون الثانويون  -
 اإليرادات والنفقات كميزانية الدولة عمى المستوى المحمي.

 يتكفل بتوزيع المعاشات عمى مستوى واليتو. -
تنفيذ ميزانية الوالية والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التي يسيدىا تداول  -

حافظة عمى األوراق األموال والقيم والسندات ودراستيا ويقوم بحسابات أرصدة الخزينة والم
 .(1)الثبوتية الخاصة بالعمميات التي يجربيا

 ب/دور أمين الخزينة البلدي كمحاسب عمومي بالنسبة للبلدية

 يقوم المحاسب العمومي لمبمدية بالميام التالية:

القيم تحت مسؤوليتو بكل اإلجراءات الضرورية لتحصيل اإليرادات واليبات والعطايا -
 والموارد األخرى.

 تنبيو اآلمرين بالصرف بانتياء آجال اإليجارات.-

 منع سقوط حقوق البمدية بالتقادم.-

 (2) تسجيل أو تجديد االمتيازات أو الرىون. -

                              
تقييم فعالية النفقات العامة في ميزانية الجماعات المحمية، دراسة حالة: نفقات والية تممسان وبمدية عباس عبد الحفيظ،  (1)

 .46، ص 2012-2011بمقايد، تممسان، السنة الجامعية منصورة، مذكرة ماجستير في االقتصاد، جامعة أبو بكر 
الشريف رحماني، أموال البمديات الجزائرية، االعتبلل، العجز، التحكم الجيد في التسيير، دار القصبة لمنشر والتوزيع،  (2)

 .102، ص 2003الجزائر، 
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يدير بقوة القانون محاسبة اإليرادات والنفقات ويحدد مرحميا الوضعية المالية لممصالح التي 
ة المتخمفات الواجب تغطيتيا وحالة يقوم بتسييرىا كما يحدد في نياية كل سنة مالية حال

المتخمفات الواجب دفعيا، ويحدد عند االقتضاء في نياية السنة المالية حاالت الحصص 
 (1)غير المغطاة لممصالح البمدية وا عفاءات الديون الفاقدة

 عالقة المحاسب العمومي باآلمر بالصرف ثانيا/

االيرادات و جانب النفقات و يمر كبل الجانبين بمرحمتين انية عمى جانب يز تشتمل الم
تكون المرحمة االدارية  فأما بالنسبة لجانب النفقات ،اساسيتين مرحمة ادارية ومرحمة محاسبية 

بالنسبة لمبمدية والوالي  مر بالصرف اي رئيس المجمس الشعبي البمديتحت اشراف اآل
التي تنفذ من طرف المحاسب البمدي وامين خزينة ،أما المرحمة المحاسبية و بالنسبة لموالية

، وأما بالنسبة لجانب الحقيقي ئنالوالية بصفتيما محاسبين عموميين من خبلل دفع النفقة لمدا
فتمر ىاتو االخرى بمرحمتين مرحمة ادارية  تثبت من خبلليا حقوق الجماعات  االيرادات

 المحمية ومرحمة التحصيل كمرحمة محاسبية

مر بالصرف والمحاسب العمومي عمى ما سبق تتحدد طبيعة العبلقة بين اآلوعمى ضوء 
مبدأ الفصل بين وظيفتي اآلمر بالصرف  ، ويحكم ىذا التمايزكل من دورييما  ايزماساس ت

د المسؤوليات بين اآلمر بالصرف والمحاسب تتحد والذي عمى اساسووالمحاسب العمومي، 
 (2) العمومي.

 

                              
 .103، ص ، مرجع سابقيد في التسيير، الشريف رحماني، أموال البمديات الجزائرية، االعتبلل، العجز، التحكم الج (1)
 53-50باس عبد الحفيظ، مرجع سابق، ص ع (2)
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 المحاسب العمومي واآلمر بالصرف/مبدأ الفصل بين 6

من قانون المحاسبة العمومية "تتنافى وظيفة اآلمر بالصرف مع وظيفة  55حسب المادة 
المحاسب العمومي، وليذا يعد اآلمر بالصرف الحساب اإلداري والمحاسب العمومي حساب 

 .(1)التسيير"

حمتين متميزتين ومن طرف وىذا المبدأ يعني أن تنفيذ العمميات لمييئات العمومية يتم بمر 
 ن مختمفتين ومنفصمتين .فئتي

يقوم فييا اآلمر بالصرف بااللتزام بالنفقات وتصفيتيا واألمر بتحصيميا المرحلة اإلدارية: 
 من جية أخرى.

يضطمع أثناءىا المحاسبون العموميون بدفع النفقات وتحصيل  المرحلة المحاسبية:
 اإليرادات.

 لمحاسب العمومي واآلمر بالصرف/تحديد المسؤوليات بين ا2

 يتعين عمى المحاسب العمومي ما يمي:

 *متابعة الحسابات.

*المحافظة عمى الوثائق المبررة لمنفقات واإليرادات وكذلك الوثائق المحاسبية فبالنسبة 
لئليرادات يتكفل بجميع السندات الخاصة بالتحصيل، فيو غير مطالب بالتحصيل الحقيقي 

                              
يقوم بإعداده أمين الخزينة البمدي أو الوالئي وىو يقترب من الحساب المالي أكثر من الحساب اإلداري  حساب التسيير (1)

لتضمنو حساب مفصل لمميزانية و ىو يخضع لمرقابة المسبقة إلدارة الضرائب و يقدم ألمانة الضبط لدى مجمس المحاسبة 
ية مع رئيس المجمس الشعبي البمدي لبمدية زريبة الوادي، مقابمة شخص / من السنة الموالية.30/06المختص إقميميا قبل 

  .19.43، عمى الساعة 23/05/2014في يوم 
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مجيوده في ذلك، وعميو أن يتأكد من صحة القرارات الممغية لبعض اإليرادات أما ولكن يبذل 
بخصوص النفقات فيجب عمى المحاسب العمومي أن يتحقق من صحة اإلنفاق وذلك عمبل 

المتعمق بالمحاسبة .21-90من القانون  36بالنقاط الثمانية التي جاءت بيا المادة 
 العمومية.

 نين واألنظمة المعمول بيا.*مطابقة العممية مع القوا

 *صفة اآلمر بالصرف أو المفوض لو.
 *شرعية عمميات تصفية النفقات.

 *توفر االعتمادات.
 *أن الديون لم تسقط آجاليا وأنيا محل معارضة.

 *الطابع اإلبرائي لمدفع.
*تأشيرات عمميات المراقبة التي نصت عمييا القوانين واألنظمة المعمول بيا خاصة بما 

 ق بتأشيرة المراقب المالي.يتعم
 (1)*الصحة القانونية لممكسب اإلبرائي، أي التحقق من صبلحية الدفع

إن من واجبات المحاسب العمومي أال يقبل صرف نفقة يكون األمر بصرفيا معيبا أو 
ناقصا أو غير مطابق لمقوانين والموائح الجاري العمل بيا، ويكون ىذا الرفض عن طريق 

يكون مكتوبا، وبإمكان اآلمر بالصرف تصحيحو أو تكممة األمر بالصرف السكوت وقد 
المرفوض من طرف المحاسب إذا رفض المحاسب ذلك بإمكان اآلمر بالصرف المجوء إلى 

من قانون المحاسبة العمومية:" اذا رفض  47عميو المادة  ، وىذا ما نصت(2)التسخير

                              
 //:http، 2005-2004بولرواح دمحم، دروس المحاسبة العمومية، الفصل األول، أعوان المحاسبة العمومية،  (1)

etudiantdz.com.vb/t9446. Html. 
 اآلليات الحديثة والمنظور اإلسبلمي في الرقابة عمى المال العام، مذكرة ماجستير أىمية االستفادة منشويخي سامية،  (2)

 .26، ص 2011-2010السنة الجامعية اقتصاد ومالية، جامعة تممسان، 
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أن يطمب منو كتابيا وتحت مسؤوليتو  لصرفالمحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن لآلمر با
ان يصرف النظر عن ىذا الرفض"، وبالتالي اذا امتثل المحاسب العمومي ألمر التسخير 

 (1)ىذا فستبرأ ذمتو من اي مسؤولية شخصية أو مالية 

تقوم المسؤولية الشخصية والمالية، لممحاسبين العموميين عمى وعمى أساس ما سبق  
وكمة إلييم وتطبق عمى جميع عمميات القسم الذي يريدونو من تاريخ جميع العمميات الم

تنصيبيم فيو إلى غاية انتياء مياميم، وال يمكن إقحام ىذه المسؤولية بسبب تسيير أسبلفو، 
أو اعتراض منو عند تسميم المصمحة، إال أن العمميات التي يتكفل بيا بعد التحقق دون تحفظ 

يثبت نقص في األموال والقيم، وشخصية عند ارتكاب مخالفات  وتكون المسؤولية مالية عندما
، وتقوم 21-90من القانون  36، 35في تنفيذ العمميات المشار إلييا في كل من المادة 

مسؤولية المحاسبين العموميين شخصيا وماليا عن مسك المحاسبة والمحافظة عمى سندات 
  من نفس القانون. 36، 35ينة في المادة اإلثبات ووثائق المحاسبة وعن جميع العمميات المب

غير انو ال يكون المحاسبون العموميون مسؤولين عن األخطاء المرتكبة عند تصفية 
الحقوق التي يتولون تحصيميا، كما تنتفي مسؤوليتيم إذا امتثموا لمتسخير وتبرأ ذمتيم، وعمييم 

( التي تمي عممية التسخير، يوما )خمسة عشر يوما 15إرسال تقرير إلى وزير المالية خبلل 
وفي جميع الحاالت ال يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية والمالية لممحاسبين العموميين إال 

 .(2)من طرف وزير المالية أو مجمس المحاسبة

                              
 146 بن داود ابراىيم ، مرجع سابق ، ص (1)

 
 .7-6شيخ عبد الصديق، مرجع سابق، ص ص  (2)
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أصبحت الجماعات المحمية اليوم بحاجة إلى  لقد:رقابة المحاسب العمومي ثالثا/ تقييم
قواعد ميزانية حسابية ومراقبة خارجية حديثة وشفافة، تستجيب ألىداف تسيير مستقل يتوافق 

 مع متطمبات الديمقراطية المحمية الحديثة.

وتتميز المحاسبة العمومية بأنيا محاسبة من النوع الشكمي فيي ليست إال أداة لمراقبة 
متيا التي نين والتنظيمات وال تمتد إلى مبلءيات الحسابية ومدى مطابقتيا لمقواالعمم مشروعية

فالمحاسبة العمومية وبحكم الطابع ، ليست من اختصاصاتيا وىذا يقف عائقا أماميا 
البيروقراطي الذي أصبحت تتميز بو ستبقى محبل لبلنحرافات ال سيما االنحرافات الميزانية 

االتفاق الشكمي عمى حساب مردودية ونوعية الخدمة العمومية، منيا، فالمحاسب بات يفضل 
وىذا ما يؤدي إلى كبح روح المبادرة بحكم المراقبة الشديدة لممسيرين المحميين وتدفع بيم إلى 

 (1) التنفيذ الحرفي عوض تحسين  مستواىم.

 

                              
 7، مرجع سابق ، ص د الصديقعبشيح  (1)
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 تمييد:

الالحقة بعد تنفيذ التصرفات المالية واتخاذ القرارات بصرف النفقات تباشر الرقابة المالية 
وتحصيل اإليرادات، وىي ال تتم دون أن يصبح األمر بالتحصيل أو األمر بالدفع نافذا كما 

 ىو الحال بالنسبة لرقابة المحاسب العمومي والمراقب المالي.

الحقة لعممية التنفيذ وال تكون إال بعد استيفاء اإلجراءات القانونية وبيذا تكون ىذه الرقابة 
 الالزمة، وتمارس من طرف المفتشية العامة لممالية، ومجمس المحاسبة.

وتعتبر الرقابة الالحقة أكثر أىمية بين أنواع الرقابة المالية، ألنو في الواقع فإن الرقابة 
تتم إال بمناسبة اإلطالع عمى الحساب اإلدارؼ، وحتى الفعمية لميزانية الجماعات المحمية، ال 

تتم ىذه الرقابة وتكون ليا النجاعة الالزمة يجب أن تتوفر لدػ فرق المفتشية العامة لممالية 
ومجمس المحاسبة الوسائل البشرية والمادية والتقنية الالزمة التي تمكنيا من أداء مياميا 

ابة ردعية وليست وقائية وعميو سيتم تناول ىذه الرقابة بصورة سممية وفعالة، باعتبار ىذه الرق
 األول متعمق برقابة المفتشية العامة لممالية.في مبحثين: 

 أما الثاني فمتعمق برقابة مجمس المحاسبة. 
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 المبحث األول: رقابة المفتشية العامة لممالية عمى اإلدارة المحمية

،  الالحقة المالية ةجيزة التي تضطمع بالرقاباال ػحدكإالمفتشية العامة لممالية أحدثت 
المتضمن أحداث المفتشية  1980-03-01المؤرخ في  53-80بموجب المرسوم رقم 

،حيث تضطمع ىاتو االخيرة بالرقابة عمى التسيير المالي والمحاسبي  (1)العامة لممالية
الذؼ يحدد صالحيات  272-08من المرسوم التنفيذؼ  2،3طبقا لممواد واستعمال الموارد  

المفتشية العامة لممالية، وتعتبر الجماعات المحمية احد الييئات المشمولة برقابة ىدا الجياز 
ومن اجل تشخيص الدور الرقابي ليذا الجياز عمى المستوػ المحمي سنتطرق الى التنظيم 

:مايمي من خاللبتيا المحمي لممفتشية العامة لممالية وكذا مجال رقا  
 

 تنظيم لممفتشية العامة لممالية :المطمب االول

 وتقييمها رقابة المفتشية العامة لممالية نتائجالمطمب الثاني: 

 

 

 

 

                              
المحدد الختصاصات المفتشية العامة لممالية  1992-02-22المؤرخ في   78-92ألغي بالمرسوم التنفيذؼ رقم (1)

يحدد صالحيات المفتشية العامة  2008-09-06المؤرخ في  272-08رقم  والذؼ ألغي بدوره بموجب المرسوم التنفيذؼ

 .لممالية
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 العامة لممالية لمفتشيةا تنظيم المطمب األول: 

 ال يتأتى اال من خالل معرفة المفتشيةالوقوف عند الدور الرقابي الذؼ تضطمع بو ان 
معرفة  لتنفيذ الخطة الرقابية من خال من اجل ىا لو القانون ر سخ التيواالليات الوسائل 

 تنظيم المفتشية العامة لممالية من حيث الييكل والميام

 الفرع االول : تنظيم المفتشية العامة لممالية من حيث الهياكل

 اوفق ؼ والجيو  ؼ المركز موزعة عمى المستويين من ىياكل  لممالية العامة المفتشية تتكون 
 (1) لمتالي:

 
 و التقييم و التدقيق و الرقابة ميام توكل :التقييم و التدقيق و الرقابة عممية هياكل .1

 عمى اختصاصا يمارسون  و ( 04 ) أربعة عددىم و راقب العام لمماليةبالم المنوطة الخبرة
 ة.لمماليفتشية العامة الم رئيس سمطة تحت موضوعيننشاط  قطاعات عدة

من المرسوم  6/1الرقابة عمى الجماعات المحمية طبقا لنص المادة ميمة احدىم بويضطمع  .
 2الذؼ يحدد تنظيم اليياكل المركزية لممفتشية العامة لممالية 273-08التنفيذؼ 

حكام المرسوم التنفيذؼ ألارجية لممفتشية العامة لممالية كما يخضع تنظيم المصالح الخ
وتمثل ىذه  الذؼ يحدد تنظيم المفتشيات الجيوية لممفتشية العامة لممالية و 274-08رقم 

                              
، يتضمن تنظيم االدارة المركزية لممفتشية العامة 2008سبتمبر6المؤرخ في  273-08من المرسوم التنفيذؼ  4المادة (1)

 .2008سبتمبر 7، 50 ج ر رقملممالية، 
 66شويخي سامية، مرجع سابق، ص 2
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  (1)مفتشيات جيوية وىي تتكون من وحدات عممية ومكمفين بالتفتيش 10المصالح في  
 يتولون عممية المراقبة الموكمة الى المفتشية الجيوية ويديرىا مفتش جيوؼ 

 .بالتفتيش مكمفون  و بعثات مديرو يديرىا:العممية الوحدات*
 المراقبين إشراف تحت يعممون  و مدير 20 في عددىم يتمثل :البعثات مديرو*     

 ىذا في و لممفتشية الجيوية اليياكل جميع مع التناسق سير عمى ي، حيث لممالية العاميين
 و بقوام المتعمقة االقتراحات تقديم و تنظيميا و الميمات أشغال تحضيرعمى  يسير االطار

  (2)بينيا األعمال وتوزيع العممية، الوحدات من وحدةل ك تدخل مناطق و مدة
 و ( 30 ) بثالثين عدىم محدد بالتفتيش مكمفون  الرقابة فرق  يدير:بالتفتيش المكمفون *   

توزيع ، حيث يسيرون عمى  الرقابة عمميات ليم الموكمة البعثات مديرؼ  ادارة تحت يمارسون 
 الميام  وتنظيميا ومتابعتيا.

 :التسيير و اإلدارة و التقييس و الدراسات هياكل .2
 :كالتالي ىي و فرعية مديريات و رؤساء تضم مديريات ثالث في تتمثل ىي و
 التمخيص و التحميل و البرامج مديرية-
 اآللي اإلعالم و التقييس و المناىج مديرية -
 .الوسائل مديرية-

 

                              
من المرسوم  6المكمفين بالتفتيش لكل مفتشية جيوية حسب جدول موضح في الفقرة الثانية من المادة يحدد عدد (1)
08-274 

 تنظيم اليياكل المركزيةيحدد  2008-09-06المؤرخ في  273-08من المرسوم التنفيذؼ  10ارجع الى المادة (2)
 2008تمبرسب 7المؤرخة في  ،50لممفتشية العامة لممالية ، الجريدة الرسمية 
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 من حيث المهام المفتشية العامة لمماليةتنظيم : ثانيالفرع ال

وحتى نياية  1980ظمت المفتشية العامة لممالية جيازا رقابيا فقط منذ تأسست سنة 
الثمانينات وىذا بالنظر إلى الوضعية المستقرة التي كانت تميز االقتصاد الوطني المخطط 

أثبتت غير ذلك وىذا ما أدػ إلى تحرير  1986والمالية العمومية، لكن اليزة البترولية لسنة 
االقتصاد والتخمي عن االشتراكية مما يعني ظيور مفاىيم ومعطيات جديدة تتطمب تطور 

 جميع أجيزة الدولة ووظائفيا بما في ذلك ميام المفتشية العامة لممالية.

 أوال: المهام الكالسيكية لممفتشية العامة لممالية

امة لممالية تمك التي كانت معتمدة في ظل النظام االشتراكي نقصد بالميام الكالسيكية الع
وىي منحصرة أساسا في الرقابة المالية  78-92قبل صدور المرسوم التنفيذؼ رقم 

 سبية عمى الييئات العمومية وميمة الدراسات والخبرات.والمحا

 مهمة الرقابة والتدقيق -1

العامة لممالية وىي تيدف إلى التأكد تعتبر مراقبة التسيير ىي الميمة األصمية لممفتشية 
من مدػ احترام المعايير والمقاييس القانونية لضمان مشروعية ودقة الحسابات المالية، 
وتمارس المفتشية العامة لممالية رقابتيا عمى التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة 

 1 والجماعات والييئات العمومية ذات الطابع العمومي.

رقابتيا أيضا عمى الييئات العمومية ذات الطابع التجارؼ الصناعي  كما تمارس
والمستثمرات الفالحية العمومية وصناديق الضمان االجتماعي أو الثقافي التي تستفيد من 

                              
 272-08من المرسوم  5لممادة  أنظر1
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إعانات الدولة أو الييئات العمومية، أو أؼ شخص معنوؼ يستفيد من مساىمات مالية لمدولة 
 عمومية.أو الجماعات المحمية أو أؼ ىيئة 

 مهمة التحقيقات والخبرات -2

باإلضافة إلى ميمة الرقابة والتدقيق يمكن أن تكمف المفتشية العامة لممالية بإنجاز 
تحقيقات وخبرات عن مختمف المجاالت االقتصادية المالية، الميزانية، المحاسبة والتقنية، 

 .(1)ت العمومية وحيث يمكن االستعانة بخبراء وتقنيين مؤىمين تابعين لباقي اإلدارا

*ميمة التحقيقات: يتم تكميف المفتشية العامة لممالية بيمة التحقيقات بطمب من رئيس 
الحكومة )الوزير األول حاليا( أو أعضائيا لمسمطة السممية من أجل تييئة الظروف وتوفير 

 المعمومات الكافية التخاذ القرارات المالئمة.

 وقد سبق وتم تكميفيا في نفس اإلطار بالقيام بعدة دراسات، نذكر منيا: 

التحقق في وضعية استيراد وتخزين الحبوب وطبيعة الدور الذؼ يمعبو الديوان الوطني  -
 لمحبوب في ىذا اإلطار.

التحقيق في تكاليف ونتائج عمميات استيراد المواد األولية التي تقوم بيا الشركات  -
 تصادية.العمومية االق

 *ميمة الخبرات.

                              
 .68شويخي سامية، مرجع سابق، ص  (1)
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يتم تسخير المفتشية العامة لممالية لمقيام بخبرات من السمطات القضائية، حيث يتولى 
التحقيق والتقييم في مختمف القضايا من أجل السماح ليا بالنطق بالقرارات واألحكام القضائية 

 .(1)وتسميط العقوبات المالئمة وفق ما ينص عميو القانون. 

 مهام المفتشية العامة لمماليةثانيا: تطور 

بسبب التطورات االقتصادية والمالية التي شيدتيا الجزائر أصبح من الضرورؼ تطوير 
وظائف الدولة وتفعيل أجيزتيا وفي ىذا اإلطار عرفت المفتشية أنواعا جديدة من الميام 

 حيث أصبحت تقوم بما يمي:

 مهمة التقييم -1

 :272-08من المرسوم  4حددتيا المادة تشمل ىذه الميمة مجاالت متعددة 

 تقييم أداء أنظمة الميزانية. -
 التقييم االقتصادؼ والمالي لنشاط شامل، قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادؼ. -
تقييم شروط واستغالل المصالح العمومية من طرف المؤسسات االمتيازية ميما كان  -

 (2) نظاميا.
 تقييم السياسات العمومية -2

العامة لممالية أيضا بتقييم شروط السياسات العمومية وكذا النتائج المتعمقة تقوم المفتشية 
بيا، ذلك أن الرقابة عمى األموال بالطريقة الكالسيكية القائمة عمى التأكد من سالمة 

                              
 .39سناطور خالد، مرجع سابق، ص  (1)
المحدد لصالحيات المفتشية العامة لممالية، الجريدة  2008-09-06المؤرخ في  272-08المرسوم التنفيذؼ رقم  (2)

 .2008-09-06المؤرخة في  50الرسمية، العدد رقم 
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المستندات الحسابية ومشروعيتيا يمكن أن ال تحقق الفعالية المطموبة لذلك يصبح من 
ط العمومي نفسو، وىو التصور المستقبمي لمميمة التي يفترض الضرورؼ تجاوزه لتقييم النشا

 .أن تقوم بيا المفتشية العامة لممالية.

 التدقيق في القروض الدولية -3

في ىذا اإلطار تقوم المفتشية العامة لممالية بالرقابة عمى القروض الدولية التي يمنحيا 
وىي تيدف من خالل ىذا إلى ضمان  البنك الدولي لإلعمار والتنمية والبنك اإلفريقي لمتنمية،

استعمال االعتمادات المتخصصة والمتابعة الصارمة والدقيقة والمنتظمة لألرصدة الموجية 
 لممشروع.

 االمفتشية العامة لممالية وتقييمه : نتائج رقابةنيالمطمب الثا

اإلدارة سنتطرق في ىذا المطمب إلى النتائج المحققة من الرقابة الممارسة عمى مالية 
 المحمية، باإلضافة إلى أىم المزايا والعيوب أو المعيقات التي تقف في وجو ىذه الرقابة.

 الفرع األول: نتائج رقابة المفتشية العامة لممالية

تكون عمميات رقابة المفتشية العامة لممالية عمى الوثائق في عين المكان، وتتم إما بطريقة 
ما عن طريق التبميغ المسبق بالنسبة لمدراسات  (1)والتحقيقات،فجائية بالنسبة لمفحوصات  وا 

 والتقييمات أو الخبرات.

ويتعين عمى  مسؤولي المصالح، أو الييئات المعنية بعممية الرقابة ضمان شروط العمل 
 الضرورية لوحدات المفتشية العامة لممالية، وذلك بالقيام بما يأتي:

                              
 ..،مرجع سابق272-08لتنفيذؼ المرسوم امن  4دة الما(1)
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ممالية بالدخول إلى جميع المجاالت التي تستعمميا السماح لوحدات المفتشية العامة ل -
 أو تشغميا المصالح والييئات المعنية بالرقابة.

عمى كل الدفاتر، أو الوثائق، أو  واطالعيمتقديم األموال والقيم التي بحوزتيم  -
 التبريرات أو المستندات المطموبة.

 اإلجابة عمى طمبات المعمومات المقدمة. -
 ناصبيم طيمة مدة الميمة.إبقاء المحادثين في م -

ولتسييل ميام المفتشية العامة لممالية، ال يمكن لمسؤولي المصالح أو الييئات الخاضعة 
لمرقابة، أو األعوان الموضوعين تحت سمطتيم التممص من الواجبات المذكورة أعاله، 

 زم رقابتيا.والتحجج باحترام الطريق السممي أو الطابع السرؼ لممستندات أو العمميات التي يم

وفي إطار أعمال التحقيق يمكن لوحدات المفتشية العامة لممالية أن تطمب من مسؤولي 
اإلدارات والييئات العمومية، وكذا األعوان الموضوعين تحت سمطتيم واالطالع عمى كل 

 .(1)المستندات والمعمومات المتعمقة بموضوع الرقابة

المحمية 'والية، بمدية( تحرر المفتشية تقريرا  بمجرد انتياء الرقابة عمى ميزانية اإلدارة
تسجل فيو مالحظاتيم والمعاينات التي قاموا بجمعيا أثناء القيام بممارسة مياميم في كل من 
مقر البمديات أو الواليات حيث يحتوؼ ىذا التقرير عمى اقتراح تدابير من شأنيا أن تحسن 

ا ونتائجيا، كما يمكن أن يحتوؼ عمى تنظيم المصالح والييئات موضوع الرقابة وتسييرى
اقتراح من طبيعتو أن يحسن األحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق عمييا، ويبمغ ىذا 

                              
 .17-16شيخ عبد الصديق، رقابة األجيزة والييئات المالية عمى الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص ص  (1)
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التقرير لمسيرؼ المصالح والييئات المعنية باألمر، الذين بدورىم يقومون باإلجابة عميو من 
 .(1)الوزير المكمف بالماليةخالل مدة أقصاىا شيرين مع إمكانية تمديد ىذه المدة من طرف 

 رقابة المفتشية العامة لممالية ني: تقييمالفرع الثا

تعد المفتشية العامة لممالية ىيئة رقابية ذات دور بالغ األىمية وال يمكن االستغناء عن 
الميام التي تؤدييا في مجال الوقاية والتقويم، وكذا الدراسات والتحاليل، ولكن رغم ىذا الدور 

تمعبو المفتشية، والتعديالت التي شيدتيا األحكام التشريعية المتعمقة بتنظيميا ودورىا، الذؼ 
 إال أن ىناك الكثير من الحدود والعقبات التي تحد من فعالية عمميا ومن بينيا:

*وما يعاب عمييا أيضا أن محققي المفتشية يحققون في تسيير أموال عمومية تقدر 
وافق مع أىمية وصعوبة عمميم الرقابي، وما يالحع أيضا أن بالماليير مقابل أجرة ال تت

المفتشية العامة لممالية ينحصر دورىا في الرقابة وا عداد التقارير دون أن يكون ليا صالحية 
 البت أو إصدار أية أحكام أو قرارات.

من  مة ألنياء*كذلك رقابة المفتشية العامة رقابة مشروعية، وال يمكن أن تمتد لرقابة المال
 .(2)اختصاص السمطة الوصية

 

 

 

                              
 .117زىير شطاح، رقابة التسيير عمى الجماعات المحمية، مرجع سابق، ص  (1)
 .175-174بن داود إبراىيم، مرجع سابق، ص ص  (2)
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 مجمس المحاسبةالمبحث الثاني: رقابة 

يعتبر مجمس المحاسبة المؤسسة "العميا لمرقابة البعدية ألموال الدولة والجماعات اإلقميمية 
وبيذه الصفة يدقق في شروط  ،تحت سمطة رئيس الجميوريةتعمل والمرافق العمومية"، 

سائل المادية لألموال العامة التي تدخل نطاق اختصاصو، ويقيم استعمال الييئات الموارد والو 
تسييرىا ويتأكد من مطابقة عمميات ىذه الييئات المالية والمحاسبية لمقوانين والتنظيمات 

 .(1)المعمول بيا

دارية ، يتولى الرقابة قضائية وباعتبار مجمس المحاسبة ىيئة  ذات كفاءة قضائية وا 
ميزانية الجماعات المحمية، ، وتيدف ىذه الرقابة من خالل النتائج الالحقة أو البعدية عمى 

التي يتوصل إلييا إلى تشجيع االستعمال الفعال والصارم لمموارد والوسائل المادية واألموال 
 افية تسيير المالية المحمية.فوتطوير ش ،العمومية وترقية إجبارية تقديم الحسابات

والنتائج المترتبة عنيا وكذلك تنظيم مجمس المحاسبة  رقابة من خاللوسنتطرق إلى ىذه ال
 من خالل ما يمي: تقييم ىذه الرقابة

 تنظيم مجمس المحاسبة :المطمب االول

 : نتائج رقابة مجمس المحاسبة وتقييمهاالمطمب الثاني

 تنظيم مجمس المحاسبة المطمب االول:

والذؼ يضطمع بدور الرقابة  نتطرق في ىذا المطمب الى الييكل التنظيمي لمجمس المحاسبة
 عمى مالية االدارة المحمية ،وصالحياتو اثناء ممارسة الرقابة من خالل ما يمي:

                              
يتعمق بمجمس المحاسبة، الجريدة الرسمية، العدد  1995يونيو سنة  17المؤرخ في  20-95من األمر رقم  2المادة  (1)

 2010اوت  26المؤرخ في .02-10، المعدل والمتمم بموجب األمر رقم 3، ص 1995، سنة 39
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 لمجمس المحاسبة كل التنظيميالفرع االول : الهي

غرف وطنية في اطار ممارسة العمل الرقابي يضم الييكل التنظيمي لمجمس المحاسبة 
تسيير الميزانية والمالية وسنركز عمى االخيرتين  وغرف اقميمية وغرفة االنضباط في مجال

 باعتبار ان مجال الغرفة الوطنية يخرج عن اطار دراستنا

 الجماعات مالية رقابة اإلقميمي االختصاص ذات الغرف تتولى : اإلقميمية الغرف-1
 تراقب أن يمكنيا كما ،اإلقميمي اختصاصيا لمجال التابعة "والبمديات الواليات" قميميةاال

 1.اإلقميمية الجماعات من إعانات تتمقى التي العمومية الييئات تسيير و حسابات

 إصدار في االنضباط غرفة تختص :والمالية الميزانية تسيير مجال في االنضباط غرفة-2
 واألعوان العموميون  المسيرون  يرتكبيا التي المخالفات أو األخطاء ضد والجزاء الحكم

 .العمومية الييئات بأمالك أو العمومية بالخزينة أكيدا ضرار ألحقوا الذين المشابيون 
 يشرف ،مجمس المحاسبة في العامة النيابةدور  العامة النظارة -تتولى :عامة نظارة-3

 لمجمس القضائية الصالحيات متابعة في ميمتيا تتمثل و نظار، يساعده و عام ناظر عمييا
 التنظيمات و لمقوانين السميم التطبيق عمى السير و المحاسبة
 2.المؤسسة داخل بيا المعمول

 قضايا تسجيل و باستالم يكمف رئيسي ضبط كاتب رئاستيا يتولىو  :طضب كتابة-4
 الغرف كل تشكيمة في المجتمع المحاسبة مجمس جمسات تحضير و جية من المجمس
 3.أخرػ  جية من مجتمعة

                              
 ، مذكرة ماجستير،في القانون العام،جامعة منتورؼ ظامو و دوره في الرقابة عمى المؤسسات اإلداريةن جمس المحاسبة: أمجوج أنوار، - 1

 27، ص 2007-2006قسنطينة، السنة الجامعية
 6ص، مرجع سابق.20-95مر االمن  33دة الما - 2
 6ص، مرجع سابق.20-95مر االمن  34دة الما - 3
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 التقارير، و البرامج لجنة المحاسبة مجمس رئيس لدػ ينشأ :العامين المقررين مكتب-5
 :ـل بالتحضير المرتبطة باألشغال التوالي عمى يكمفون  (ثالثة عددىم) العامين لممقررين مكتب

 السنوؼ؛ التقرير مشروع •
  الميزانية ضبط لقانون  التمييدؼ لممشروع التقييمي التقرير مشروع •
 .حصيمتو و المحاسبة لمجمس السنوؼ  لمبرنامج التمييدؼ المشروع*

 تنظيم مجمس المحاسبة من حيث الصالحيات: الفرع الثاني

عمى مالية الجماعات المحمية تبعا  مجمس المحاسبةا التي يمارسي أشكال الرقابةتتعدد 
والتي يمكن تصنيفيا الى صالحيات  لطبيعة الصالحيات التي يتمتع بيا مجمس المحاسبة

 :قضائية واخرػ ادارية 

 وتتمثل فيما يمي  : القضائية الصالحياتاوال/
يحق لمجمس المحاسبة أن يطمب كل الوثائق التي من  :حق االطالع وسمطة التحري  /1

شأنيا أن تسيل رقابة العميالت المالية والمحاسبية الالزمة لتقييم تسير المصالح والييئات 
الخاضعة لرقابتو، ويجرؼ كل التحريات الضرورية من أجل االطالع عمى المسائل المنجزة، 

ع قضاء المجمس بحق الدخول إلى باالتصال مع إدارات الجماعات المحمية، كما يتمت
المحالت التي تشمميا أمالك الجماعة، ويمكن لمجمس المحاسبة أن يطمب من السمطات 
السممية ألجيزة الرقابة الخارجية المؤىمة لرقابة الييئات الخاضعة لرقابتو ميما يكن وضعيا 

يا أو تعدىا عن عمى كل المعمومات أو الوثائق أو التقارير التي تممك االطالعالقانوني 
 1حسابات ىذه الييئات وتسييرىا.

                              
 9ص 25-90من القانون  55أنظر المادة  1
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فضال عن إشراك أعوان القطاع العام المؤىمين لمساعدتو في أعمالو المادية وتحت 
 .(1)مسؤوليتو بعد موافقة السمطة السممية التي يتبعونيا

ولممجمس بصفتو الجية التي يخول ليا القانون رقابة تنفيذ ميزانية الجماعات المحمية عدة 
الحيات في مجال الرقابة ويساعده في ذلك الحسابات الختامية، الحساب اإلدارؼ وحساب ص

التسيير المودعة من طرف اآلمرين بالصرف والمحاسبين العموميين التابعين لمجماعة 
المحمية بعد االنتياء من الحساب اإلدارؼ وحساب التسيير بالنسبة لموالية أو البمدية، ترسل 

 عمومي محاسب كل عمى يتعين حساب إلى مجمس المحاسبة التابع ليم نسخة واحدة من كل
 الثبوتية الوثائق بكل االحتفاظ و المحاسبة لمجمس الضبط كتابة لدػ لمتسيير حسابو إيداع
 التابعين بالصرف اآلمرين عمى يتعين كما .االقتضاء عند المجمس منو يطمبيا قد التي

 .الشكل بنفس اإلدارية حساباتيم إيداع العمومية لمييئات

 / مراجعة حسابات المحاسبين العموميين2

من بين أىم اختصاصات مجمس المحاسبة ىو مراجعة حسابات المحاسبين العموميين، 
صدار أحكام بشأنيا، حيث يدقق في صحة العمميات التي يقوم بيا المحاسبون العموميون،  وا 

، عن طريق المقرر المكمف بحسابات ومدػ مطابقتيا مع األحكام التشريعية والتنظيمية
التسيير أو بمساعدة قضاة أو مساعدين تقنيين، ويقرر مجمس المحاسبة مدػ مسؤولية 
المحاسب العمومي أو وكالء أو األعوان الموضوعون تحت سمطة أو رقابة المحاسب 

ليذا ومي الشخصية أو المالية، في حاالت السرقة أو الضياع لألموال والمواد، ويمكن العم
األخير أن يحتج عمى ذلك بعامل القوة القاىرة، أو بأن يثبت بأنو لم يرتكب أؼ أخطاء أو 
إىمال في ممارسة وظيفتو. وفي حالة عدم تسجيل أؼ مخالفة بصدد التسيير عمى مسؤولية 

                              
 .75عباس عبد الحفيع، مرجع سابق، ص  (1)
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المحاسب العمومي، يمنحو مجمس المحاسبة اإلبراء بقرار نيائي، أو يضعو في حالة مدين، 
ذمتو نقص مبمغ ما، أو صرف نفقة غير قانونية أو غير مبررة، أو إيراد غير  إذا سجل عمى

 محصل.

كما يرجع مجمس المحاسبة، حسابات األشخاص الذين يصرح بأنيم محاسبون فعميون، 
وىم كل شخص يقبض إيراد أو يدفع نفقة، ويحوز ويتداول أمواال أو قيما، تعود أو تسند إلى 
مصمحة أو ىيئة خاضعة لتواعد المحاسبة العمومية، دون أن تكون ليذا الشخص صفة 

انوني ويصدر بشأنيم أحكاما حسب نفس الشروط والجزاءات المحاسب العمومي بالمفيوم الق
 .(1)المقررة لحسابات المحاسبين العموميين

 رقابة االنضباط في مجال تسيير الميزانية الحالية /3

يسير مجمس المحاسبة عمى مراقبة قواعد االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية 
األخطاء أو المخالفات التي تكون فرقا صريحا  بالنسبة لمجماعة المحمية، وذلك بمراقبة

أو  (2)لألحكام التشريعية والتنظيمية التي تسرؼ عمى استعمال أموال الجماعات المحمية
الوسائل المادية وتمحق ضررا بخزينة الجماعة ومن بين ىذه المخالفات يمكن لممجمس في 

 ىذا اإلطار أن يعاقب: 

 مية المتعمقة بتنفيذ اإليرادات والنفقات.*خرق األحكام التشريعية أو التنظي

*استعمال االعتمادات أو المساعدات المالية التي تمنحيا الجماعات المحمية بضمان من 
 األىداف غير األىداف التي منحت من أجميا بصراحة.
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*االلتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السمطة أو خرقيا لمقواعد المطبقة في مجال الرقابة 
 ية.القبم

 الصالحيات االدارية /ثانيا

أؼ تقويم مدػ  (1)يسمى ىذا النوع من الرقابة كذلك رقابة األداء رقابة نوعية التسيير
فعالية وكفاءة االقتصاد في تسيير ىيئة أو مؤسسة أو مرفق عمومي أو أحد جوانب ىذا 

 التسيير وفق مؤشرات ومعايير محددة

المحاسبة أساسا في مراقبة نوعية التسيير لمختمف تتمثل الصالحيات اإلدارية لمجمس 
الييئات والمرافق والمسؤوليات العمومية الخاضعة لرقابتو، وذلك من تقييم شروط استعماليا 
لمموارد والوسائل المادية واألموال العمومية وتسييرىا عمى مستوػ الفعالية والنجاعة واالقتصاد 

 ستعممة.بالرجوع الميام واألىداف والوسائل الم

 مالية االدارة المحمية وتقييمهامجمس المحاسبة عمى  ي: نتائج رقابةالمطمب الثان

نتطرق في ىذا المطمب الى النتائج المترتبة عمى الرقابة التي يمارسيا مجمس المحاسبة عمى 
 والتي تجسد صالحيات مجمس المحاسبة في المجال القضائي واالدارؼ االدارة المحمية مالية 
 .م ىذا الدور الرقابيثم نقي
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 االول: نتائج رقابة  مجمس المحاسبة عمى االدارة المحميةالفرع 

 نتائج القضائيةال اوال/

يعاقب مجمس المحاسبة كل مسؤول أو عون ممثل لمجماعة المحمية التي كانت  -
خاضعة لرقابتو أو قام بخرق حكم من األحكام التشريعية أو التنظيمية أو تجاىل التزاماتو 
لكسب امتياز مالي أو عيني غير مبرر لصالحو أو لغيره عمى حساب الييئة المحمية 

في حالة  ن واآلمرين بالصرفضد المحاسبين العموميي، حيث يصدر غرامات بغرامات مالية 
 (1)تأخير ايداع الحسابات والمستندات الثبوتية

 أية اذا لم يسجل مسؤولية المحاسب العمومي بإبراء نيائي بقرار المحاسبة مجمس يبت-
 يبت و وفي الحالة العكسيةانغير ذمتو ،  في عنيا المترتبة المبالغ تسديد أثبت أو مخالفة

 بالرد ممزما يكون  الذؼ المعني المحاسبالى  او  تحفظات رأوام يتضمن مؤقت بقرار أوال
 شأنيا من التي و ، الالزمة التوضيحات و الثبوتية المستندات بتقديم ذلك و كتابيا، عمييا
 شير أجل في المؤقت القرار عن رده يكون  و عنو المسجمة المخالفات عن مسؤوليتو إبراء
 لذلك، المحدد األجل نياية عند أو الرد ذلك تمقي بعد، و .لو تبميغو تاريخ من ( ديدملمت قابل
 في يضعو فانو ، إال و  العمومي المحاسب مسؤولية بموجبو يبرغ  نيائي بقرار المجمس يبت
 المبرر  غير اإليرادات أو ، شرعيا ال المسددة النفقات مبالغ بدفع عميو يحكم أؼ مدين حالة
 2.القيم و األموال في النقص أو تحصيميا، عدم
 
 

                              
 .61 ، ص ،جمس المحاسبة: نظامو و دوره في الرقابة عمى المؤسسات اإلدارية أمجوج أنوار،(1)
 12،مرجع سابق.20-95مر االمن  75و74دتين الما 2



 عمى االدارة المحميةالرقابة المالية الالحقة                                 الفصل الثاني:

 

76 
 

 وهي كمايمي: وتتعمق بالرقابة عمى نوعية التسيير: اإلدارية النتائجثانيا/
 بغرض االقتراحات و التوصيات المحاسبة كل مجمس من خالليا يصدر : التقييم مذكرة-1 

 و والوزراء مسئولييا إلى يرسميا و الييئات المعنية و المصالح تسيير مردود و فعالية تحسين
 .المعنية اإلدارية السمطات إلى

 لمرقابة خضعت التي والييئات المصالح مسؤولي تطمع :الغرفة رئيس رسالة-2 
 التي المخالفات أو الحاالت أو بالوقائع أو بالوضعيات المتعمقة المحاسبة مجمس بمالحظات

 تمحق
 بغرض لرقابتو الخاضعة العمومية المؤسسات و الييئات بأمالك أو العمومية بالخزينة ضررا
 .العمومية لألموال السميم التسيير يتطمبيا التي التدابير اتخاذ

 يالحظيا والتي جزائيا، وصفا وصفيا يمكن التي الوقائع فيو تسجل :المفصل التقرير-3 
 .رقابتو ممارسة أثناء المجمس

 بمجمل مصحوبا إقميميا المختص الجميورية وكيل إلى التقرير ىذا العام الناظر يبمغ
 .(1) .الممف

تكون قرارات وأحكام مجمس المحاسبة قابمة  ثانيا/ الطعن في قرارات مجمس المحاسبة
 حاالت التالية:وفقا لم (2)لمطعن

يمكن أن تكون القرارات التي يتصدرىا الغرف والفروع موضوع مراجعة بسبب  المراجعة/1
 أو التزوير أو االستعمال المزدوج وعند ظيور عناصر تبرر ذلك: األخطاء أو االعقال

 تتولى الغرفة أو الفرع الذؼ قام بإصدار القرار دراسة طمب المراجعة. -
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إذا راجع مجمس المحاسبة قراره تشمل اإلجراءات المضمنة في قراره الجديد تمقائيا كل  -
 القرار. متقاض يتذرع قانونا بالعناصر التي بررت المراجعة في نفس

ال يكون إلجراءات المراجعة التمقائية وطمبات المراجعة أثر موقف لمقرار محل الطعن  -
 إال إذا تبين أن الدوافع المستند عمييا في المراجعة من شأنيا أن تبرر ذلك.

تكون القرارات التي تصدرىا الغرف والفروع قابمة لالستئناف بغرض تعديميا  :االستئناف/2
مجمس المحاسبة بتشكيمة كل الغرف مجتمعة باستثناء الغرفة التي أصدرت المحتمل أمام 

 القرار المطعون فيو

تكون قرارات مجمس المحاسبة الصادرة عن تشكيمة كل الغرف  :الطعن بالنقض /3
 مجتمعة قابمة لمطعن بالنقض أمام مجمس الدولة طبقا لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيمة كل الغرف مجتمعة لمنقاط القانونية إذا قضي بنقض 
 .(1)التي تم الفصل فييا

 : تقييم رقابة مجمس المحاسبةالفرع الثاني

من خالل التعرض لمجمل اختصاصات مجمس المحاسبة يتبين لنا أن الرقابة التي يقوم 
إال عمى المدػ البعيد فيي ال تقتصر بيا ىي رقابة مالية تقييمية أىميتيا وفاعميتيا ال تبرز 

 .ىا وتتمثل رقابة المالئمةعمى رقابة المشروعية فقط بل تتعدا 
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 الفرع االول : االيجابيات 

تشجيع االستعمال الناجع والفعال لمموارد والوسائل المادية واألموال العامة وكيفية إعادة 
 إنفاقيا.

فافية في تسيير األموال العمومية ولتفعيل إجبارية تقديم الحسابات وتطوير النزاىة والش -
 دوره البارز يوقُع العقوبات التي يراىا مناسبة جراء المخالفات واألخطاء المرتكبة. 

 الفرع الثاني : السمبيات

إذا جئنا إلى الواقع فإن ىذه المؤسسة العميا لمرقابة ال تمعب الدور المنوط بيا، فمحاربة 
ة عمى ر مية فيي تعطي صورة لبناية فارغة ولمؤسسة غير قادالفساد وتبذير األموال العمو 

إنتاج أؼ تقرير حول الفضائح المالية المتتالية التي شممت أغمب القطاعات االقتصادية، 
 وخاصة الشركات الكبرػ.

 وىذا يبين التخوف من ىذه التقارير. 1995فمجمس المحاسبة لم ينشر أؼ تقرير منذ 

الجزائرؼ بانعزالو وانطوائو عمى نفسو فيو بعيد كل البعد عن كما يتميز مجمس المحاسبة 
التطور والتقدم الحاصل في ميدان الرقابة والمالية والمعايير الدولية التي تعمل عمى محاربة 

 (1) الغش والتبذير والفساد.

 

                              
 .167-153بن داود إبراىيم، مرجع سابق، ص  (1)



 خاتمة:

 

97 
 

تهاها كبيرا لهيزاىية االدارة أولت لدولةن ايهكىىا أن ىستخمص أ هن خالل ها تم تقديهً     ٌإ
تعكس الخطة التي تىظهٍا، ألن الهيزاىية  والهراسيم الهحمية هن خالل سن العديد هن التشريعات

 .لهوجٍة لمتىهية الهحميةا

 هن خالل ابراز تسميط الضوء عمى هيزاىية الجهاعات الهحمية هوضوعىا ٌذا حاولىا في      
تطرقىا إلى تعريف الرقابة  بعد ان، أقسام ووثائق الهيزاىيةخصائصٍا والهبادئ التي تقوم عميٍا ثم 

هن خالل  وقد تبين لىا، في الهبحث التهٍيديواألٌداف التي وجدت هن أجمٍا  أىواعٍاالهالية و 
 لهحمية آلليات وأجٍزة رقابية ع الجزائري قد أخضع هيزاىية الجهاعات ادراسة الهوضوع أن الهشر 

 وفي الفصل الثاىي. الفصل االول  كل هن تطرقىا لٍا في

إن االجٍزة التي جىدٌا الهشرع الجزائري هن أجل وضع رقابة صارهة عمى هيزاىية الجهاعات    
 وضع الهيزاىية في هرحمة ية ائوالسمطة الوص الهجالس الهحمية الهىتخبة في الهحمية تتهثل أساسا

فتتهثل أها  الرقابة الالحقة كل هن الهراقب الهالي، الهحاسب العهوهي، و أثىاء تىفيذ الهيزاىية  في 
 .هجمس الهحاسبة رقابة  والهفتشية العاهة لمهالية  اساسا في رقابة 

 والتي تطرقىا لٍا في الفصل االول يةفالرقابة السابقة الهفروضة عمى هيزاىية الجهاعات الهحم   
بالىسبة ف فيٍا الهكمفون باعداد الهيزاىية،وقائي هن خالل كشف االخطاء التي قد يقع  دورلٍا 

ا يكهن في الهىاقشة والتصويت والهصادقة عمى الهيزاىية االولية واالضافية  لمهجالس الهحمية فدوٌر
د هها ق الىتخاب قد يىتج عىً هجمس غير كفؤن اوكون ٌذي الهجالس هىتخبة فإ،والحساب االداري 

هن طرف الوالي بالىسبة لمبمدية و يىجر عىً هيزاىية غير هتوازىة ، ولٍذا جاءت رقابة الوصاية 
هن خالل اعادة التوزان لالختالالت في الهيزاىية الوزير الهكمف بالداخمية بالىسبة لموالية هن أجل 

 .آليات الهصادقة والحمول
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عالجي هن خالل تدارك االخطاء التي يهكن  ٌادور فاثىاء عهمية التىفيذ  لمرقابة بالىسبةأها 
رقابة الهراقب الهالي تٍدف ، فحدوثٍا عىد ههارسة الرقابة السابقة فٍي بذلك هكهمة لٍا

لى هدى تطابق عهميات االىفاق هع القواىين والتىظيهات ت القاىوىية لمحيمولة دون التجاوزا وا 
تكتشف االخطاء قبل أو فور وقوعٍا والسعي إلى   بٍا، وعميً اعتبرت رقابتً وقائيةالهعهول 

اقتصرت الرقابة الهسبقة لمىفقات الهمتزم بٍا في بداية تطبيقٍا عمى وقد  ،تصحيحٍا فورا
هيزاىية الدولة والهؤسسات العهوهية والواليات دون البمديات حيث استبعدت هن هجال تطبيق 

 1779-11-14هؤرخ في  414-79ذا بهوجب الهرسوم التىفيذي رقم ٌذي الرقابة، ٌو
-87إال أىً بصدور الهرسوم التىفيذي رقم ،  الهتعمق بالرقابة السابقة لمىفقات الهمتزم بٍا

السالف الذكر فقد  414-79يعدل ويتهم الهرسوم  9887ىوفهبر سىة  11الهؤرخ في  494
 .ذي الرقابةأصبحت هيزاىية البمديات ٌي كذلك خاضعة لٍ

الوالي بالىسبة لموالية  _تعهل رقابة الهراقب الهالي عمى لفت إىتباي اآلهر بالصرف حيث      
اال أخطائً سواءا كاىت بحسن أو سوء ىية، _ ،الى عبي البمدي بالىسبة لمبمدية شلاورئيس الهجمس 

دون أن تتعدى إلى رقابة  أي رقابة هشروعية رقابة تقتصر عمى الجاىب الشكمي لمىفقة أىٍا 
هة، كها أن سمطة التغاضي الههىوحة لآلهر بالصرف تعتبر هن بين الحدود التي تحد هن الهالء

 .بة التي يقوم بٍا الهراقب الهاليفعالية الرقا

فرقابتً  ،يةاو الوال ةهين خزيىة البمديسواء بالىسبة أل كذلك الحال بالىسبة لمهحاسب العهوهي   
هة، كها أقر القاىون لآلهر بالصرف سمطة التسخير التي يستطيع بٍا ة دون الهالءرقابة هشروعي

ي وسيمة تحد هن فعالية الرقابة  اآلهر بالصرف إستعهالٍا في حالة الرفض لتهرير األهر بالدفع ٌو
 ة عمى هيزاىية الجهاعات الهحمية  الههارس

هن اجل  ة، والتي أحدثتالرقابة الالحقب الهتعمق و هن الهوضوع الفصل الثاىيأها فيها يتعمق ب    
في حالة االخالل او عدم القيام بااللتزاهات هن طرف االعوان   ،تفعيل واثراء الدور الرقابي
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في رقابة الهفتشية  وتتعمق تحديدا ،الهكمفين بالرقابة وجب ردع كل هن كان هسؤول بالقاىون 
 .الهحاسبةالعاهة لمهالية وهجمس 

ء عو الهٍان االستغىا  كنالعاهة لمهالية ٌيئة رقابية ذات دَر بالغ األٌهية َ ال يهتعد الهفتشية    
رغن ٌذا الدَر الذي تمعبً الهفتشية َ التعديالت التي  كنَ ل، الهراقبةل التي تؤديٍا في هجا

هو الحدَد َ العقبات  كثيرن التشريعية الهتعمقة بتىظيهٍا َ دَرٌا إال  أو ٌىاك الكاشٍدتٍا األح
يات والذي يقدر بعشر هفتشعدد الهفتشيات الجٍوية أن  حد هو فعالية عهمٍا َ هو بيىٍات التي

هي الكبير وهقارىة بعدد بالىظر إلى حجم الهٍام الهوكمة لٍا و االختصاص االقمي يعتبر غير كاف
 الواليات والبمديات.

لً  صصخ قد الهشرع وأ لىا يتبيو طرق لًالت خالل هوبالىسبة لهجمس الهحاسبة و   
 هاليةالتي تبسط رقابتٍا عمى  هيةيهن خالل الغرف االقم بشرية هواردَ ياتىظيه ٌيكال

 أن يهكىٍا كها ،اإلقميهي اختصاصٍا لهجال التابعة "والبمديات الواليات" قميهيةاال الجهاعات
 ،كهااإلقميهية الجهاعات هن إعاىات تتمقى التي العهوهية الٍيئات تسيير و حسابات تراقب
 يراقب َ يعايو فٍَ الَقت ىفس في قضائية َ إدارية ٌيئة هىً ليجع قاىَىي بىظان خصً
 يَقع وأ لً ، كهاداريالا بالسمن َأ الهٍىي بالسر تجاًٌ يمتزن وأ دَو َ تاهة بحرية

لهشروعية ، كها كبة . وهىً تتجمى رقابة االهرت طاءخالَا الهخالفاتاء إرتكاب جر العقَبات
وتٍدف ٌذي الرقابة هن خالل الىتائج التي يتوصل  إصالحية َ تقييهية هالية رقابة يبسط

إليٍا إلى تشجيع االستعهال الفعال والصارم لمهوارد والوسائل الهادية واألهوال العهوهية 
ي رقابة هالءهة افية تسيير الهالية الهحميةفوتطوير ش ،وترقية إجبارية تقديم الحسابات  .ٌو

ىدرج جهمة ولتدارك ٌذي االشكاالت التي تعيق ىوعا ها الرقابة عمى هيزاىية الجهاعات الهحمية    
هٍا:  هن التوصيات ٌأ



 خاتمة:
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ضرورة خمق التىسيق واالىسجام بين كل االجٍزة الرقابية، ألن ٌذا الخمق يقمل هن الهخالفات -
 ير الحسن .والتجاوزات بإعتبار أن كل ٌيئة هكهمة لمٍيئة االخرى حتى تضهن الس

اث توازن في االيرادات وضع خطط هحكهة هن خالل االستفادة هن الهوارد البشرية الحد -
مة لههارسة هٍاهٍا بعيدا عن التحايل وبكل إخالص والىفقات ، وال يتم ذلك إال بإيجاد إطارات هٌؤ
ة   .وتفاديا لسوء التسييروىزٌا

السىوية في الجريدة الرسهية طبقا لهبدأ يجب عمى هجمس الهحاسبة تكثيف الرقابة وىشر التقارير 
 الشفافية.
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ي يقوم عمى توزيع ة االدارية والذالالهركزيم ىظالجزائر ي االتىظيم االداري ف يتبىى   
ههثمة في  الوظائف االدارية بين السمطات الهركزية وبين الجهاعات الهحمية )البمدية والوالية(

 ٌاتً االخيرة تتهتع حيث، جٍازيٍا التداولي والتىفيذي والتي تجسد ٌيئات االدارة الهحمية
في  هحمية تقديم خدهات عهوهية تسٍر عمىلشخصية الهعىوية والذهة الهالية الهستقمة، حيث با

ا  الهجاالت االقتصاديةالعديد هن  حتى تتهكن هن تقديم ٌذي الخدهات  ، وواالجتهاعية وغيٌر
 وجب ان توفر اهوال ولكي تتوفر لٍا ٌذي االهوال كان البد هن وجود هورد لٍذي االهوال

ا  جسدٌاوالتي ت ،ىفقات وايرادات  في شكلالهحرك الرئيسي لهختمف ىشاطاتٍا ووظائفٍا  باعتباٌر
 .الهحميةاالداراة هيزاىية 

وحتى تضهن السير الحسن والتىفيذ الجيد لمهيزاىية وجب ايجاد آليات لضهان التسيير    
سن لضهان ح الجيد لٍا هها فرض عميٍا رقابة طبقا لمىصوص القاىوىية، حتى تكون أكثر فاعمية

ا العام فٍي  هالر وسيمة هن وسائل الدفاع عن الفالرقابة تعتب، استعهال ٌذي االهوال وتسييٌر
ا هن صور الرقابة االخرى  بذلك اصبحت تىظيها قائها بذاتً، فالرقابة الهالية ال تختمف عن غيٌر

اليرادات فٍي تحتوي عمى عدة جواىب، فٍي تٍدف إلى حهاية االهوال العهوهية هن ىاحية ا
 والىفقات هن خالل هتابعة الهيزاىية في جهيع هراحمٍا .

سواء داخمية أو  حتى يتم تفعيل وتىشيط عهمية الرقابة وجب تدخل جٍات هختصة و  
، تقوم ٌذي الجٍات بتطبيق القاىون بٍدف التعاهل هع الهخالفات طبقا لمقواىين خارجية

قد تكون ادارية او غير ادارية او قضائية، تعهل والتىظيهات التي تقر العقوبات، فٍذي الجٍات 
ٌذي االجٍزة لمتحقق هن هدى هطابقة العهميات لمقاىون هن بداية عهمية االعداد الى التىفيذ 

 وبصفة همزهة .
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هية ا    هية الهوضوع تستهد هن ٌا تسهح باالشراف والهراجعة  والتي الرقابة الهاليةان ٌا
هن  والتأكدٍا سمطة االطالع عمى كيفية سير الهيزاىية هن قبل الجٍات الهختصة، والتي ل

استخدام الوسائل الهادية بشفافية والحد هن االخطاء وايجاد الحمول بغرض الهحافظة عمى 
 االهوال العهوهية .

ان الدافع ىحو اختيار ٌذا الهوضوع هع الصعوبات التي واجٍتىا هن حيث طبيعة 
ىهاذج لموثائق الهستعهمة في عهمية الرقابة هن عمى ل َالحص اهكاىية عدنو  الهوضوع التقىية

والتي تقارير رقابة هيداىية طرف الٍيئات الهكمفة بالرقابة او حتى هن البمدية والوالية وكذلك 
كون ، الطابع السري لٍادارات َالَذلك لخَف اتساعد في عهمية تحميل الىصوص القاىوىية ، 

التىظيهي لمدَلة فٍي الٍيكل ٌن الدراسات َالهَضَعات التي يبىى عميٍا االرقابة الهالية هو 
الجهاعات الهحمية، ستقرار اٌهية في اهو ل لمهاها َ، العاهةل هَاالحتهية ال بد هىٍا لحهاية ا

دارة د اترشيلالهتَفرة ل ىجع السباع تبااو دراسة الرقابة الهالية تؤدي بىا إلى هعرفة َاثن 
 الهحمي. ل لهاا

ٌو التعرف عمى الٍيئات واالجٍزة الهكمفة بالرقابة عمى هيزاىية   الٍدف هن الدراسةان    
الجهاعات الهحمية باختالف اىواعٍا و هعرفة كيفية عهمٍا، كذلك هعرفة االجراءات الهتبعة في 

ور الرقابي الذي تقوم بً الد طبيعة ىبرز والتي هن خاللٍا عهمية الرقابة هن طرف ٌذي الٍيئات
الجٍات التي اقر لٍا القاىون هٍهة هراقبة هيزاىية الجهاعات الهحمية، هن اجل ضهان تىفيذ 
الهيزاىية وهتابعتٍا هن االعداد الى التىفيذ هرورا بالهصادقة عميٍا، باالضافة إلى كيفية 

ة  وشفافية هن قبل الجهاعات الهحمية، كذل ك الوقوف عمى هدى هطابقة استعهالٍا بعقالىية وىزٌا
 عهميات التىفيذ لمقاىون .
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قف عىد احترام االجراءات الشكمية والروتيىية وفقا لمخطة رقابة الهشروعية التي توبين 
اتً الهوضوعة والتي تجسدٌا وثائق الهيزاىية ورقابة الهالءهة التي تبحث في هدى فعالية ٌ

 : في اشكالية بحثىا تتجمى الهحمية التىهية دافالخطة وتجسيدٌا ألٌ

رقابة  ام هل يمكن اعتبار الرقابة المالية الممارسة على االدارة المحلية رقابة مشروعية
 مالءمة ؟

باعتباري االىسب لمدراسة، تحميمي وصفي اللالجابة عمى ٌذي االشكالية اتبعىا الهىٍج ال و   
 .هن خالل تحميل الىصوص القاىوىية التي عالجت الهوضوع

 : وفق ها يمي الخطة تقسيم وقد جاء

اطارا هفاٌيهيا لمهوضوع هن خالل الوقوف عىد الهفاٌيم  هبحث تهٍيدي يتضهن 
هطمبين األول يتعمق بهفٍوم الرقابة االساسية الهتعمقة بالرقابة عمى الهالية الهحمية هن خالل 

 الهالية أها الثاىي هفٍوم الهالية الهحمية.

 لسابقة عمى اإلدارة الهحمية ضم هبحثين:الفصل األول الرقابة الهالية ا

 الهبحث األول الرقابة الهالية عىد وضع الهيزاىية.

 تىفيذ الهيزاىية عىدالهبحث الثاىي الرقابة الهالية 

 ضم هبحثين:،الفصل الثاىي الرقابة الهالية الالحقة عمى اإلدارة الهحمية  أها

 الهبحث األول: رقابة الهفتشية العاهة لمهالي.

 بحث الثاىي: رقابة هجمس الهحاسبة.اله
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Résumé: 

L’administration locale est la concrètisation de la mon-centralisation 

tèrritoriale , le but est de rapprocher l’administration ou citoyen pour 

rèpondre à ces besoins . L’algèrie comme pour tous les pays du monde 

utilise cette mèthode en laissant une indèpendance financière à la 

commune et la wilaya par un budget autonome de celui dz l’ètat .  

Mais ce budget a besoin d’un contrôle financier qui est notre projet : 

Le contrôle financier local est une fatalitè et une obligation pour la 

bonne exploitation des ressources et pour cela l’ètat w crèe ce contrôle 

qui est chargè de l’organisation et l’èxècution du budget . Pour 

controler l’argent les responsables doivent suivre et rèvover les 

moyennes et les stratègies pour une meilleur gestio conforme aux 

mornes d’èconomie .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انمخهص 

ذؼرثش االداسج انمحهٍح ذجسٍذ انالمشكزٌح االقهٍمٍح َ ٌذف رنك ٌُ ذقشٌة االداسج مه 

انمُاطىٍه ذهثٍح نمرطهثاذً َ اشثاػا الحرٍجاذٍا َ انجزائش ػهى غشاس تقٍح انذَل ذثىد ٌزا 

ح َ انثهذٌح انماوحح نٍما االسرقالل انمانً َ االسهُب َ ذجهى رنك مه خالل وظامً انُالٌ

انزي ذجسذي ػهى اسض انُاقغ انمٍزاوٍح انرً ذرمرغ تٍا كم مه انُالٌح َ انثهذٌح َ انرً ذكُن 

 مىفصهح ذماما ػهى مٍزاوٍح انذَنح .

مغ خضُع ٌزي انمٍزاوٍح نشقاتح مانٍح ٌزي االخٍشج ًٌ مُضُع دساسرىا َ انشقاتح انمانٍح 

ه اٌم انمُضُػاخ انرً ٌثىى ػهٍٍا كٍاخ انذَنح َ اسرقشاسٌا فًٍ حرمٍح التذ مىٍا انمحهٍح م

مه اجم االسرغالل االمثم نالمُال َ حماٌرً َ ذحقٍق انمصهحح َ انمىفؼح انمشجُج مىٍا َ 

تشٌان اٌمٍرٍا اوشاء انذَنح االجٍزج سقاتٍح مكهفح تمشاقثح ذىفٍز انمٍزاوٍح َ اػذادٌا َ 

ح نٍا نكه ال ٌجة ان ذقرصش سقاتح االجٍزج سُاء ماذؼهق تٍا مه انشقاتح انؼىاصش انمكُو

انساتقح اَ انالحقح ػهى سقاتح انمششَػٍح اَ مشاقثح انمالئمح تم ٌجة ان ذرؼذاٌا َ رنك مه 

خالل اذثاع اوجغ َ احذز انسثم نهشقاتح ػهى االمُال َصُال انى ذحقٍق االداء فً ذسٍٍش ٌزا 

ش االقرصاد َ انكفاءج َ انقاػذٌح انمال مه خالل مؼاٌٍ  

 


	Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
	معتز حمامة



