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الذي أغرقنا ,ر و الباطن ىو العلي القهار األول واآلخر و الظاى,أول من يشكر وحيمد آناء الليل وأطراف النهار
و الذي ى,جزيل احلمد و الثناء العظيم  والذي ال يفٌت و أنار دروبنا فلو ق علينا برزقر و أغ,اليت ال ربصى  وبنعم

 وبقرآن وأرسل,أزكى الصلوات و أطهر التسليم  وعلي"زلمد ابن عبد اهلل " ونا عبده و رسولأنعم علينا إذ أرسل في
 .و حثنا على طلب العلم أينما وجد,فعلمنا ما دل نعلم , ُتادلب

 .ذا العمل ادلتواضعىأن وفقنا و أذلمنا الصرب على ادلشاق اليت واجهتنا إلصلاز  وو الشكر كل وهلل احلمد كل

 العلم و النجاح،َتة مسيف  على االستمرار ناو شجعو  ناالدين العزيزين الذين أعانو ذل الو إ الشكر

 وذه اللحظة كما أتوجىمن أول ادلراحل الدراسية حىت , وو الشكر موصول إذل كل معلم أفادنا بعلم

 " جايز كرمي "على مذكرة حبثي األستاذ الدكتور وشرفٍت بإشراف أتقدم جبزيل بالشكر اجلزيل إذل من

من ال يسعنا إال أن ندعو اهلل عز و جل أن يرزقنا السداد و الرشاد و العفاف والغٌت و أن جيعلنا  َتو يف األخ
 هدينتادل

 

 



  

 

 
 

 

 

لبي و نور صدري و ذىاب ىمي...آمياللهم اجعل القران ربيع ق  

 إلى من كان منبع العزة والقوة والرجولة، أبي حفظو اهلل. و بارك في عمره.

.، أمي حبيبتي الطاىرة الوفيةما في الوجود و اعز ما املكإلى كل   

 إلى سندي و عزتي  أخي

 إلى النفوس البريئة إلى رياحين حياتي  أختاي

 إلى سعادتي و فرحتي زوجي

.تي ىاجرإلى من قاسمت معي العمل صديقتي وأخ  

 إلى صديقاتي  ليندة، ىاجر، أية،  ذكراكم ال تنسى.



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

إلى أحن أم تحزن بحزني وتفرح لفرحي إلى من لم تتوانى لحظة  الوجود،رة تفتحت لي في ىذا إلى أنبع زى
العزيزة.من تفرج ىمومي وتبعث فيا الراحة والسرور .... أمي  واحدة للدعاء لي ، وإلى  

، ومثلي األعلى في ىذه الحياة وإلى من منحني الحرية في الدراسة السراء والضراءإلى سندي في   

لعزيز.أبي ا  

وتي خالى من بهم اكبر وعليهم اعتمد ... الى من بوجودىم اكتسب قوة ومحبة اال حدود لها ا  

، نور الهدى.يعقوب ،إسحاق  

الى الشخص الذي احبو حبا كبيرا الى نصفي االخر و تاج راسي اليك زوجي العزيز
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االجتماعية  قد صاحب تقدم اجملتمعات وكرب حجمها تطور الدول وأدوارىا  ادلنوطة هبا يف معاجلة ادلشكبلتل
تغَتت وظائف  واالقتصادية وادلالية اليت تواجو رلتمعاهتا، وكانت األسباب اليت دعمت تطور الدولة متعددة، فقد

باية الضرائب إذل دولة متدخلة شبدول رخاء الدول من دولة حارسة وظيفتها الدفاع واألمن وحفظ النظام وج
 .ورفاىية وخدمات

قطاعاهتا  حىت ربقق الدولة أىدافها بكفاءة تقوم بوضع ميزانية عامة توزع من خبلذلا ادلوارد ادلالية على سلتلف
ادلالية  و ةوىياكلها، ىذه ادليزانية تشكل اجلزء احملاسيب لقوانُت ادلالية الذي يتم فيو ربديد األىداف االقتصادي

والنفقات العامة ىي  .للدولة، فهي سبثل الوسيلة اليت بواسطتها تقوم الدولة باإلنفاق على اجملتمع إلشباع حاجاتو
االقتصادية وادلالية حيث اهنا تعكس  إحدى وسائل الدولة اليت تقوم باستخدامها هبدف ربقيق دورىا يف اجملاالت

ومة يف سلتلف اجملاالت على شكل اعتمادات زبصص كل منها لتلبية صبيع األنشطة العامة وتبُت برامج احلك
احلاجات العامة لؤلفراد، ومن اجل ربقيق أقصى نفع صباعي شلكن، ال بدمن وضع اليات للرقابة على ادلال العام 

دفا يف حد من االسراف والتبذير يف سلتلف تنفيذ ادليزانية العامة للدولة، والرقابة على النفقات العمومية ليست ى
ذاتو بل اذلدف الفعلي ىو القضاء على االثار  السلبية اليت يتسبب فيها سوء التسيَت وسوء التنظيم و تبديد 
االموال العمومية و قلة الشفافية واليت تؤدي اذل تعطل ادلشاريع و ادلخططات ادلسطرة شلا يؤثر على التوازنات 

 سياسية.الكربى ادلالية، االقتصادية، االجتماعية، وال
من ىذا ادلنطلق اىتمت اجلزائر كغَتىا من الدول و اجملتمعات بعملية الرقابة بكل صورىا و اشكاذلا باعتبارىا احد 

 الوظائف و العناصر االساسية يف ربسُت و تسيَت اداء و فعالية االدارة العامة.
اليات علمية مدروسة وفق التجربة ، حيث سعت منذ االستقبلل اذل وضع نظام الرقايب ادلارل مبٍت على اساليب ة 

االموال على سلتلف ادلؤسسات العمومية لذا كان على الدولة اجلزائرية  للواقع من اجل حراسة و متابعة حركة
يف  اجهزهتا الرقابية  ادلختلفة و اليت تعترب من اكثر انواع الرقابة  التدخل خللق االليات ادلناسبة لذلك و ادلتمثلة

بقة على ادلؤسسات العمومية واذليئات احمللية لضمان ضباية االقتصاد الوطٍت و اجملتمع و اخضاع فعالية و ادلط
ادلؤسسات العمومية و البلديات وكل الكيانات االخرى اذل احملاسبة العمومية، اذل رقابة مشددة على التسيَت و 

 .صرف ادلال العام
  :االشكالية

 يلي:  بحث يف سؤال جوىري يتمثل فيماعلى ضوء ما سبق ديكننا حصر اشكالية ال
 ماىي اليات الرقابة المالية على تنفيذ النفقات العمومية؟

 اسئلة فرعية: 
 ل اجلوىري ديكننا صياغة التساؤالت الفرعية التالية: من خبلل التساؤ 

 ما ادلقصود بالرقابة  ؟ 
 ماىي اذليئات ادلكلفة بالرقابة ادلالية على النفقات العمومية ؟ 
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  ادلقصود بالنفقات العمومية ؟ما 
 من ىم االشخاص ادلكلفون بتنفيذ النفقات العمومية ؟ 

 فرضيات الدراسة: 
من اجل حصر ادلوضوع ومن اجل تناول سلتلف التساؤالت ادلطروحة سابقا، مت ادراج رلموعة من الفرضيات واليت 

 سوف تدعم اوترفض و ادلتمثلة يف: 
 خطاء ة فحص العمليات ادلالية و مدى االلتزام بالقوانُت و التشريعات ؛الرقابة ادلالية هتتم بتفادي اال .1
 ؛ة و بعدية تكلف بالرقابة ادلاليةىناك ىيئات قبلي .2
 ؛لعامة مبلغ نقدي صادر من شخص عامالنفقة ا .3
 يتوذل تنفيذ النفقات العمومية رلموعة من اعوان احملاسبة العمومية؛ .4

 اىمية الدراسة: 
انواع الرقابة ادلمارسة على صرف النفقات  كإحدىن كونو يلقي الضوء على دور الرقابة ادلالية  تنبع امهية ادلوضوع م

 العمومية و تزداد امهية ادلوضوع من خبلل  زلاولة توضيح االجراءات العملية دلمارسة الرقابة ادلالية يف اجلزائر.
 اىداف الدراسة: 

 ىداف ادلتمثلة يف: ونسعى من خبلل ىذه الدراسة اذل ربقيق صبلة من اال
 .التعرف على االطار النظري للرقابة ادلالية 
  هتدف ىذه الدراسة اذل توضيح كيفية مراقبة ميزانية العامة من اجل  تفادي االضلرافات و االخطاء

 اجلسيمة اليت قد تؤدي اذل تعريض ميزانية البلديات اذل متاىات وعواقب جد وخيمة.
 هزة اليت تسخرىا الدولة للرقابة على االموال العمومية.الوقوف على سلتلف الطرق واالج 
 .زلاولة اعطاء نظرة عامة عن النفقات العمومية و كيفية تنفيذىا والرقابة ادلالية 

 دوافع واسباب الدراسة: 
  الرغبة الشخصية يف االطبلع اكثر على اجراءات تنفيذ النفقات العمومية يف ادلؤسسات العمومية وكيفية

 ليها.الرقابة ع
  ادراكا منا دلدى امهية الرقابة ادلالية والدور الذي تلعبو االجهزة الرقابية ادلختلفة من اجل ربسُت صورة

 االدارة احمللية عموما والبلديات على وجو اخلصوص.
 .ندرة الدراسات اليت تناولت ىذا ادلوضوع يف القسم 
 ساعة اذلامة بالنسبة للجزائر نظرا دلا تسجلو من اعتبار الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية من مواضيع ال

االخَتة ظهور قضايا فساد و اختبلس، و كذا توجيو  اآلونةنقائص يف اداء الوظيفة، ادلوضوع اصلر عنو يف 
 ادلال العام لغَت وجهتو.
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 صعوبات الدراسة: 
 من بُت الصعوبات اليت واجهتنا اثناء الدراسة مايلي: 

 تو، وقلة ادلراجع والكتب ادللمة بادلوضوع.صعوبة ادلوضوع يف حد ذا 
  اتساع مفهوم الرقابة ادلالية على االنفاق العام فحاولنا قدر ادلستطاع ضبط االشكالية على اىم اذليئات و

 االجهزة الرقابية اليت سبارس الرقابة على سلتلف ادلؤسسات العمومية يف الدولة.
 ادلالية ربت غطاء السر ادلهٍت. صعوبة احلصول على الوثائق من مصلحة الرقابة 
 .عدم توفر موقع انًتنت خاص دبصلحة الرقابة ادلالية 
 .يغلي على ادلوضوع الطابع القانوين شلا ادى اذل صعوبة تفسَته و ربليلو 

 المنهج المتبع: 
يف من اجل دراسة االشكالية موضوع البحث، واالجابة على االسئلة ادلطروحة واختبار الفرضيات ادلعتمدة 

 الدراسة، يتعُت علينا اتباع ادلنهج الوصفي التحليلي وىذا باعتباره االنسب ذلذا النوع من الدراسات 
يظهر ادلنهج الوصفي من خبلل وصفنا وتوضيحنا لبعض ادلفاىيم ادلتعلقة باالطار النظري المنهج الوصفي: 

 واعها، لنفقات العمومية و كيفية تنفيذىا، والرقابة ادلالية واىدافها و ان
اما ادلنهج التحليلي فيتجلى يف ربليل و شرح انظمة الرقابة ادلالية، كما قمنا باستعمال منهج المنهج التحليلي: 

دراسة حالة من اجل اسقاط اجلانب النظري على الواقع العملي، وىذا من خبلل تدعيم اجلزء النظري من الدراسة 
 الية يف البلدية.جبزء تطبيقي  يتمثل يف دراسة حالة الرقابة ادل

لقد استعنا هبذا ادلنهج عند تطرقنا للقوانُت ادلنظمة دلختلف اذليئات و االجهزة الرقابية للمالية االقتراب القانوني: 
 العمومية وكذا االوامر و ادلراسيم الصادرة يف ىذا اجملال.

 حدود الدراسة: 
 دلوضوع الدراسة ابعاد 

دمة يف اجلانب التطبيقي كانت يف الفًتة ادلمتدة من اواخر شهر ماي اذل اواخر البعد الزمٍت: صبيع ادلعلومات ادلق
 شهر جوان.

 البعد ادلكاين: 
 لقد قمنا باختيار بلدية برج بوعريريج اليت تعترب صباعة زللية  تطبق على مستواىا الرقابة  بواسطة اجهزة سلتصة.

 الدراسة السابقة: 
دنا عليها، و الىت ذلا عبلقة بادلوضوع وتتقاطع معو يف بعض النقاط واىم ىناك رلموعة من الدراسات الىت اعتم

 ىذه الدراسات: 
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  بعنوان الرقابة المالية على بلدية في الجزائر _دراسة تحليلية 2015دراسة عبد اهلل موفق :
 تطبيقية: 

من خبلل التطرق لدور اجهزة  ىدفت ىذه الدراسة اذل التعرف على واقع الرقابة ادلالية على البلديات يف اجلزائر
الرقابة ادلالية ادلعنية بذلك، باإلضافة اذل ذلك ادلعوقات  اليت ذبول  دون فعاليتها، وقد اوصى الباحث بتطوير 
العمل الرقايب على البلديات بشكل عام وتطَت اجهزة الرقابة يف البلديات بشكل خاص و ذلك دلعاجلة عدم فعالية 

لديات، ومن ابرز ىذه التوصيات  دعم الشفافية يف نشر التقارير الرقابية يف ظل حتمية التحول الرقابة ادلالية يف الب
 ضلو الرقابة باستخدام تكنولوجيا ادلعلومات.

 دراسة ابراىيم داود بعنوان الرقابة المالية على النفقات العامة  بين الشريعة االسالمية والتشريع الجزائري: 
ادة ادلاجيسًت فرع الدولة وادلؤسسات العمومية، كلية احلقوق يف جامعة اجلزائر  حيث وىي مذكرة مقدمة لنيل شه

تناول الباحث يف دراستو موضوع الرقابة ادلالية على النفقات العمومية بُت الشريعة االسبلمية و التشريع  اجلزائري 
لعهد االسبلمي واليت باشرىا الدواوين ادلختلفة و اوضح فيو ان الدراسة ادلقارنة تبُت ان الرقابة ادلالية اليت كانت يف ا

احكمت الرقابة على ادلوارد بُت ادلال و مصارفو  وان كان ذلذه االجهزة مقابلها يف الدولة احلديثة اال ان فعاليتها 
 وشبار الرقابة بينهما سلتلف سباما.

كم مالية الدولة والرقابة عليها على واختتم الباجث رسالتو دبجموعة من النتائج اوضح فيها ان ادلبادئ الىت رب
اخلصوص يف ادلنظور االسبلمي، تقدم علي مبادئ و اسس اوردىا القران الكرمي و السنة وان ىذه ادلبادئ 
بصبلحيتها لكل زمان ومكان وان ىذا الدينع من تطبيق بعض النظم الوصفية و احللول ادلالية الىت اقرىا رلتهدوا 

 ئ الثابتة.االمة تطبيقا لتلك ادلباد
 ىيكل الدراسة: 

انطبلقا من ىذه ادلنهجية مت تقسيم البحث اذل فصل نظري وفصل تطبيقي، تسبقهم مقدمة تشتمل على سلتلف 
االبعاد االساسية للموضوع واالشكالية ادلطروحة، و تتعقبهم خاسبة متضمنة نتائج البحث وصبلة من التوصيات 

 جاءت فصول ىذه ادلذكرة على النحو التارل: ادلستهدفة من النتائج ادلتوصل اليها، و 
عاجلنا من خبلل الفصل االول االطار ادلفاىيمي للرقابة ادلالية والنفقات العمومية، وقسم ىذا الفصل اذل مبحثُت 

ب يتعلق ادلبحث االول و ادلعنون باالطار العام للرقابة ادلالية  و قد قسمناه بدوره اذل اربع مطالب، تناولنا يف ادلطل
االول مفهوم الرقابة ادلالية  و اىدافها  ويف ادلطلب الثاين تناولنا انواع الرقابة اما ادلطلب الثالث تطرقنا اذل اىم 

 االسس و االساليب  اليت سبارسها الرقابة ادلالية  وخصصنا ادلطلب االخَت اذل نظم الرقابة ادلالية.
ية و تطرقنا فيو اذل تعريف النفقات العمومية و يف ادلطلب اما ادلبحث الثاين يتعلق  اساسيات النفقات العموم

 الثاين اذل االشخاص ادلكلفون بتنفيذ النفقات العمومية و يف االخَت اجراءات تنفيذ النفقات العمومية 



 العامة  مقدم               ةال
 

 

 ه 

اما الفصل الثاين  خصصناه اذل الشق التطبيقي ، حيث قسم ىذا الفصل اذل مبحثُت  يتعلق ادلبحث االول بتقدمي 
لبلدية برج بوعريريج ، اما ادلبحث الثاين كان ربت عنوان الرقابة ادلالية على تنفيذ النفقات العمومية ببلدية  عام 

 برج بوعريريج.
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 تمهيد: 
تبُت مدى سبلمة و درجة تعترب مرحلة الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية أىم مراحل دورة ادليزانية العامة فهي 

الدقة يف تقدير اإليرادات العامة اليت تضمنتها موازنة الدولة، وتساعد يف التأكد من ربصيل االيرادات ادلقررة، 
 والتأكد من إنفاق االعتمادات ادلرصودة، وذلك وفقا خلطة الدولة ادلرسومة، و احملددة يف ادليزانية العامة للدولة.

 ادلالية على تنفيذ النفقات العامة قمنا بتقسيم فصلنا اذل مبحثُت:  و لتوضيح فكرة الرقابة
 ادلبحث األول: مفاىيم حول الرقابة ادلالية.

 ادلبحث الثاين: أساسيات النفقات لعمومية.
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 المبحث األول: مفاىيم حول الرقابة المالية.
بصورة سامية ورفيعة القدر، اذ تعددت صورىا وأشكاذلا و  إن الرقابة ادلالية على النفقات العمومية تتجسد

أحكمت أساليبها وأدوارىا، كمل لتشريع اجلزائري حظو حيث انو نص على الرقابة ادلالية يف تنفيذ النفقات، وان  
أساليب كان بنتائج وأىداف سلتلفة لذا سنتطرق اذل مفهوم الرقابة ادلالية و أىدافها، أنواع الرقابة ادلالية، أسس و 

 الرقابة ادلالية باإلضافة إذل أنظمتها.
 المطلب األول: مفهوم الرقابة المالية و أىدافها 

 الفرع األول: مفهوم الرقابة المالية
خيتلف معٌت الرقابة من حيث ادلقاييس و األساليب ادلستعملة فيمكن ان تعطي الرقابة صفة ادلشاىدة، 

 التحقيق.الفحص وادلتابعة، التدقيق و ادلراجعة، 
 قبل التطرق اذل الرقابة ادلالية و التفصيل فيها ينبغي أوال وضع تعريف للرقابة 

 تعريف الرقابة لغة:  –أوال 
 .1تعٍت احملافظة على الشيء و حراستو، وىذا ادلفهوم يعتمد على احملافظة على األموال وترشيد انفاقها

 اصطالحا:  –ثانيا 
 ها: ىناك عدة تعاريف للرقابة نذكر من

 التعريف األول: 
الرقابة ىي متابعة األعمال و التأكد من أهنا تتم وفقا دلا أريد ذلا والعمل على تصحيح أي اضلراف يقع يف 

  2ادلستقبل.
 التعريف الثاني: 

تتمثل يف رلموعة من العمليات اليت تتخذ شكل قرارات أو إجراءات يكون من شاهنا ربقيق ىدف أو رلموعة 
 3ددة.أىداف واضحة زل

 التعريف الثالث: 
الرقابة تتضمن صبيع األنشطة اليت يقوم هبا ادلدرجون يف زلاولتهم للتأكد من أن العمليات الفعلية تطابق أو 

 العمليات ادلخططة.
 التعريف الرابع: 

وظيفة تقوم هبا السلطة ادلختصة لقصد التحقق بان العمل يسَت وفقا لؤلىداف ادلرسومة بكفاية ويف الوقت 
 4احملدد.

                                                 
 .250، ص2009، رللة العلوم االقتصادية اجلامعية، بغداد، العراق، 2009، 22علي كاظم حسُت، الرقابة ادلالية يف االسبلم، العدد  1
 .35م، ص2011االردن، –، دار ادلسَت و التوزيع و الطباعة، عمان 1زلمد، الرقابة االدارية، الطبعة ديري زاىد   2
 .89م، ص2010االردن، –، دار البداية  ناشرون وموزعون، عمان 1سبلمة مصطفى صاحل، مفاىيم حديثة يف الرقابة الداخلية و ادلالية، الطبعة  3
 13، ص1998وادلالية على االجهزة احلكومية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، االردن، اضبيدي سليمان، الرقابة االدارية  4 
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 تعريف الرقابة المالية: 

 للرقابة ادلالية عدة تعاريف نذكر منها: 
  إن الرقابة ادلالية وظيفة ادارية ضرورية جلميع رلاالت العمل للتأكد من أن العمل يسَت بدقة ضلو

  1ربقيق األىداف احملددة سابقا.
 الية، احملاسبية واإلدارية، تلك اليت تتم من قبل جهة مستقلة، تستهدف ضمان سبلمة التصرفات ادل

والتأكد من مشروعية النفقة، و اتفاقها  مع األحكام و القوانُت  النافذة، ومقارنة نتائج التنفيذ باخلطط 
ادلوضوعة و قياس مستوى نتائج االعمال  دبا كان مستهدف ربقيقو،  باالستناد إذل معدالت األداء و 

 2دراسة أسباب االضلرافات و معاجلتها.
التارل  فان الرقابة على النفقات العمومية يقصد هبا تللك الرقابة اليت سبارس من طرف سلطة ذلا ىذا وب

احلق  للتعرف على كيفية  سَت االعمال داخل الوحدات، ولتأكد من حسن استخدام األموال العامة يف 
و التعليمات، و لتحقيق من  األغراض ادلخصصة ذلا، ومن أن ادلوارد  ربصل طبقا ألحكام القوانُت و اللوائح

تنفيذ ىذه الوحدات ألىدافها بكفاءة، ومن سبلمة نتائج األعمال و ادلراكز ادلالية و للكشف عن ما قد 
حيدث من سلالفات  واضلرافات  وحبث أسباب حدوثها، و اقًتاح وسائل  العبلج لتفادي تكرارىا مستقببل 

اء مستقببل لتخصيص امثل ادلوارد االقتصادية وىي تشمل حفاظا  على ادلال العام  ولتحسُت معدالت األد
 العناصر التالية: 

  الفحص: ىو التأكد من صحة وسبلمة قياس العمليات اليت مت تسجيلها و ربليلها وتبويبها أي
 فحص القياس احلسايب للعمليات اخلاصة بنشاط احملدد للمشروع.

  و إثباهتا  يف تقرير  يقدم إذل من يهمو األمر التحقيق: ويقصد بو بلورة  نتائج الفحص و التحقيق
 داخل ادلشروع أو خارجو 

 التقرير: ىو ختام عملية الرقابة اليت تشمل الفحص و التحقيق و التقرير. 
 الفرع الثاني: أىداف الرقابة المالية 

 تتلخص أىداف الرقابة ادلالية يف: 
 أوال: األىداف التقليدية.

 ظام وىي أقدم األىداف اليت سطرت ذلا الرقابة و ديكن ذكر أمهها: تدور ىذه األىداف حول االنت

                                                 
زلاسبة غزال عيسى، ابرادشة حسٍت، دور احملاسبة العمومية يف تنفيذ ميزانية اجلماعات احمللية، )اطروحة ماسًت، زلاسبة ووجباية معمقة (، قسم  1

 14، ص2019/2020ية وعلوم التسيَت، وجباية، كلية العلوم االقتصادية و التجار 
، منشورات الدائرة االعبلمية يف رللس النواب، 1الطبعة الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة في القانون العراقي، الزىاوي سَتوان، عدنان ميزرا،  2

 74م، ص2008العراق، –بغداد 
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التأكد من سبلمة العمليات احملاسبية اليت خصصت من اجلها األموال العامة، والتحقق من صحة   .1
 الدفاتر  والسجبلت و ادلستندات ؛

ع ما يستلزم من التأكد من عدم ذباوز  الوحدات  النقدية يف اإلنفاق حدود االعتمادات  ادلقررة م  .2
 مراجعة  ادلستندات ادلؤدية للصرف و التأكد من صحة توقيع ادلوكل ذلم سلط االعتماد ؛

إدارة األموال العامة كمجموع من قبل ادلوظفُت ادلسئولُت عنها، و بالتارل يتضمن صبيع عمليات   .3
 التنفيذ من جباية و صرف و تصفية؛

ز إداري تابع لوزارة ادلالية، تعترب ىذه العملية أىم العمليات عملية التفتيش ادلارل و اليت يقوم هبا جها .4
 السيما على صبيع ادلراحل اليت سبر هبا عمليات اإليرادات و ادلراحل اليت سبر هبا النفقة و عمليات االقًتاض؛

 ثانيا: األىداف الحديثة. 
بدوره أدى إذل تطور أىداف الرقابة، إن النشاط اإلداري للدولة تطور مع تطورىا، شلا أدى إذل كثرة اإلنفاق و 

 وديكن ذكرىا فيمايلي: 
 التأكد من كفاية ادلعلومات و األنظمة و اإلجراءات ادلستخدمة؛ .1
 مدى التزام اإلدارة يف تنفيذىا للميزانية وفقا للسياسة ادلعتمدة ؛ .2
 بيان أثار التنفيذ على مستوى النشاط االقتصادي و اذباىاتو؛ .3
 ما يتخللو من إنفاق و النتائج ادلًتتبة عن ىذا التنفيذ ؛الربط بُت التنفيذ و   .4

 لكن ما يستنتج بُت األىداف التقليدية و احلديثة، ديكن حصر األىداف العامة للرقابة فيمايلي:  
  التحقق أن كل مبلغ يقيد يف الدفاتر احلسابية قد مت الًتخيص البلزم بصرفو بُت السلطة اإلدارية

 قا لسلطات االعتماد اليت زبوذلا القوانُت و اللوائح و التعليمات؛ادلختصة يف كل حالة وف
  التأكد من دقة العمليات احلسابية و صحة ادلستندات ادلؤيدة للصرف؛ 
 التدقيق يف ربصيل اإليرادات  على اختبلف أنواعها ؛ 
 التأكد من أن النفقات قيدت يف الفصول و ادلواد ادلخصصة ذلا؛ 
 ي و التأكد من مصداقية الدولة خارجي؛ربقيق االستقرار الداخل 
 اكتشاف االختبلس و التزوير و األخطاء الفنية، وىي عادة تتعلق بالقواعد احلسابية؛ 

 المطلب الثاني: أنواع الرقابة المالية.
الرقابة ادلالية عملية دائمة ومستمرة تدور مع ادلال العام وجودا وعدما فتختلف أشكاذلا و تتعد أنواعها وفقا 

 عايَت سلتلفة، ونستطيع أن نقسم الرقابة ادلالية إذل األنواع التالية: دل
  من وجهة النظر المحاسبية واالقتصادية 

تتخذ الرقابة من وجهة النظر احملاسبية و االقتصادية ثبلثة أشكال أساسية: الرقابة ادلستندية و رقابة األداء و 
 الرقابة الشاملة.
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 أوال _الرقابة المستندية:  
يقصد هبا العمليات  و اإلجراءات اذلادفة إذل مراجعة ادلستندات  و الدفاتَت  احملاسبية  ادلتعلقة  بعمليات  
زبص الصرف والتحصيل، وذلك من اجل  التأكد  و التحقق من مدى  البيانات ادلالية الواردة  يف الدفاتر  

قانوين  لبلعتمادات  ادلرخص هبا  و كذلك التأكد من احملاسبية العمومية. إضافة إذل التأكد من احًتام  اإلطار ال
 1أن كل عمليات االلتزام خضعت  دلوافقة اجلهات ادلختصة كتأشَتة ادلراقب ادلارل.

 ثانيا _ الرقابة الشاملة: 
ية ىي ادلراجعة الشاملة، ونقصد هبا  ادلراجعة  والفحص الذي يتم  بعد انتهاء السنة ادلالية و إعداد القوائم ادلال

و احلسابات  اخلتامية للوحدة، للوقوف على حقيقة ىذه القوائم ادلالية واحلسابات اخلتامية،  وبيان مدى صحتها 
و مطابقتها  للواقع  ومدى ربقيق  الوحدة ألىدافها، فهذا النوع  جيمع بُت الرقابة  ادلستندية و الرقابة احملاسبية و 

 2البلئحة و تقومي األداء. 
 األداء:  ثالثا _ رقابة

ىي عبارة عن تللك العمليات اليت تقيس األداء اجلاري و تقوده إذل أىداف  معينة  زلددة سابقا، فهذه الرقابة 
تتطلب وجود أىداف زلددة مسبقا لقياس األداء الفعلي،  وأسلوبا دلقارنة األداء احملقق باذلدف ادلخطط ألنو على 

يتفق مع اذلدف أو ادلعيار احملدد ذلذا األداء من قبل، ويطلق عليها   أساس نتائج ىذه ادلقارنة يوجو األداء حبيث
 أيضا الرقابة التقيمية.

وىذا النوع من الرقابة ال حيقق األىداف ادلرجوة منو دون رقابة مستندية تؤكد صحة  و سبلمة البيانات  
دوات احملاسبية كادلوازنات و ادلستخدمة كأدوات للتحليل،  فهذه الرقابة االقتصادية  جبانب اىتمامها باأل

التكاليف النمطية هتدف إذل مراجعة  نشاط السلطات العامة بقصد متابعة ما مت تنفيذه من اعمال، وما قد يكون 
  3صاحب التنفيذ من إسراف، و مدى  ربقيق النتائج ادلستهدفة.

  :من حيث التوقيت الزمني إلجراء الرقابة 
دائمة و ادلستمرة فانو ديكن تقسيم عمليات الرقابة إذل ثبلثة أنواع وىي: كما كانت الرقابة من العمليات ال

 الرقابة السابقة، الرقابة أثناء التنفيذ و الرقابة البلحقة.
 أوال: الرقابة السابقة: 

وىي ادلتمثلة يف موافقة اجلهة ادلختصة قانونا على عملية االلتزام بالنفقة و ذلك بالتحقيق  من توفر  
ت يف ادليزانية  و صحة العملية  من حيث االسناد  وكذلك من حيث سبلمة الوثائق ادلرفقة و ىي تعترب  االعتمادا

                                                 
 2017/2018ة زبرج لنيل شهادة ماسًت يف احلقوق، زبصص قانون عام معمق، ، مذكر العمومية النفقات تنفيذ على المالية الرقابةسعيدسارة، 1

 .60ص
 .31م، ص2006، مركز االسكندرية للكتاب، االسكندرية، 3الكفراوي عوف زلمود، الرقابة ادلالية يف االسبلم، الطبعة   2
 30الكفراوي عرف زلمود، مرجع  سابق ذكره، ص   3
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رقابة مانعة ووقائية من وقوع االخطاء و االختبلسات و مثاذلا الرقابة اليت ديارسها ادلراقب  ادلارل قبل اجراء صرف 
 .1النفقة

 ثانيا: الرقابة أثناء التنفيذ: 
قابة  اذليئات و اإلدارات حىت تتأكد من سبلمة ما جيري بداخلها  ومن التنفيذ  لعمليات تقوم هبذه الر 

النفقات العامة من كونو يسَت وفقا للقوانُت  و التنظيمات  والتوجيهات اجلاري هبا العمل  وىي رقابة سبتاز 
 2بالشمول و الستمرار و ىي رقابة ذاتية تقوم هبا اذليئة أو اإلدارة ذاتو.

 ثا: الرقابة الالحقة: ثال
وىي تتم بعد عملية صرف النفقات و تتمثل يف تدخل اجلهات ادلختصة قانونا بادلراجعة و ادلراقبة للعمليات 

 ادلالية   للوثائق ادلثينة عن ذلك.
  :من حيث الجهة التي تتولى الرقابة 

 و رقابة خارجية من خبلل ىذا ادلعيار ىناك نوعُت من الرقابة ادلالية مها: رقابة داخلية 
 أوال: الرقابة الداخلية: 

تقوم هبا وحدة ادارية تعمل داخل  اجلهة اخلاضعة للرقابة حيث يفًتض أن تقدم للسلطة العليا  مبلحظات   
متعلقة  دبدى مشروعية و سبلمة إدارة األموال  ودقة احلسابات، و اقًتاحات خبصوص تطور نظام التسيَت و 

 .3يوب  اليت تشوبو ربسينو بالقضاء على الع
 ثانيا: الرقابة الخارجية: 

تقوم هبا ىيئة عليا يفًتض أن تكون مستقلة سباما عن اجلهات اخلاضعة للرقابة، وعادة ما حيدد إطار عملها  
بواسطة القانون وىو مشل كل ما ىو متعلق بادلال العام، حيث تشمل الرقابة اخلارجية متابعة كيفية تنفيذ القوانُت 

 يمات.والتنظ
  :من حيث السلطة المخولة للرقابة 

 من حيث  اجلهة او السلطة ادلمنوحة القائمة بأعمال الرقابة ادلالية ديكن تقسيم الرقابة إذل: 
 أوال: الرقابة اإلدارية: 

وىي  تلك اليت تقوم  هبا أجهزة احلكومة  على نفسها و تتناول تنفيذ ادليزانية و تسيَت األموال العمومية ,   
 .4ىي رقابة ىرمية سلمية لرؤساء على مرؤوسيهم و 

                                                 
 .67م ادلتعلق الرقابة السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا، اجلريدة الرمسية لعدد14/11/1992رخ يف ادلؤ  92/414ادلرسوم التنفيذي   1
 .35سعيد سارة، مرجع سابق ذكره، ص  2
 2006، مذكرة زبرج ادلدرسة الوطنية لئلدارة، اجلزائرالرقابة المالية على النفقات العمومية _دراسة حالة المفتشية العامة للمالية، ساطور خالد،  3
 .09ص
مذكرة مقدمة لنيل الرقابة المالية و اثرىا على النفقات العمومية _دراسة حالة مصلحة المراقبة المالية،  الياتسليم، بوصبح الياس،  عادل4 

 .15، ص2018/2019شهادة ماسًت اكادديي، قسم العلوم ادلالية واحملاسبة، والية ادلسلية، 
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 ديكن للرقابة اإلدارية أن تتخذ ثبلثة وجوه: 
  من جهة العاملُت االداريُت و احملاسبُت ادلوضوعيُت ؛ 
  احملاسبون عليهم مراجعة العمليات  ادلخرجة من طرف احلواسيب قبل تسديد الفواتَت ؛ 
  ع العمليات احلسابية؛اللجنة العامة للمحاسبُت توافق على رلمو 

 ثانيا: الرقابة السياسية: 
يقصد هبذه الرقابة تلك اليت ديارسها  اجملتمع عن طريق االجهزة الشعبية سواء  كانت شلثلة على مستوى  
اجملتمع بأكملو أو على مستوى الوحدات اإلقليمية  أو اإلنتاجية، وتقوم بعملية الرقابة السياسية اجملالس النيابية  

ياهتا ادلختلفة و تشكيبلهتا ادلتباينة... و كذلك الفرد باعتباره منتجا او مستهلكا سواء كان ذلك عن طريق   بتسم
 كونو عضوا يف رلالس ادلنتجُت أو ادلستهلكُت او باعتباره ديارس حقا سياسيا يف اجملتمع.

 ثالثا: الرقابة القضائية: 
فات ادلالية كاالختبلس و السرقة و التهريب وغَتىا فهي تتوذل ىيئة قضائية فحص احلسابات، واكتشاف ادلخال

 .1تتوذل مراقبة تنفيذ ادلوازنة طبقا للقواعد ادلالية للدولة و اذلدف من وراء ىذه الرقابة احلفاظ على ادلال العام 
  :من حيث دور الدولة في العمل الرقابي 

 ديكن تقسيمها إذل: رقابة تنفيذية و رقابة تشريعية 
 رقابة التنفيذية: أوال: ال

وىي اليت تقوم هبا أجهزة  تابعة للحكومة قصد التحقق من االستعمال اجليد للمال العام  من عيوب ىذه  
 الرقابة اهنا دائما  ما تكون مرتبطة  بسياسة احلكومة و أىدافها  اليت  ال تعطي احيانا األولوية إذل ادلصلحة العامة.

 ثانيا: الرقابة التشريعية: 
 يسميها البعض الرقابة الشعبية  و ىي اليت يقوم هبا الربدلان  بغرفتيو دلا لو من سلطة يف الرقابة  ادلالية  قبل واليت

و أثناء و بعد عمليات تنفيذ النفقات العمومية و ذلك دبا لو من اليات رقابية متعددة  و اليت منها األسئلة 
للحكومة  وكذا عن طريق  االستجواب   وكذا تقدمي  احلكومة  الكتابية و الشفوية اليت يوجهها أعضاء الربدلان 

لبياهنا عن السياسة العام وللجنة، االقتصادية وادلالية  على مستوى  اجمللس الشعيب الوطٍت  دورىا  يف ذلك نظرا دلا 
 تضمو من أعضاء  ذلم دراية باجلوانب  ادلالية االقتصادية.

 
 
 
 
 

                                                 
 ، ص2011، دار النفائس للنشر والتوزيع، االردن، 1مة للدولة يف االقتصاد االسبلمي، الطبعة خليفي عيسى، ىيكل ادلوازنة العا 1
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 لرقابة المالية المطلب الثالث:  أسس و أساليب ا
 الفرع األول: أسس الرقابة المالية: 

إن الرقابة  ادلالية ال تقوم  بصفة عشوائيا    دون حنكة أو دراية  فبل بد ان تكون للرقابة ادلالية يف حد ذاهتا يف 
زنة و بالتارل ذلا أمناطها و ىيئاهتا و أساليبها رقابة أخرى و ىذا يتم اال بقواعد صارمة  ذبعل من الرقابة  ثابتة  ومت

 فعاليتها على ادلال العام ومن بُت ىذه القواعد  مايلي: 
 حىت تتجسد الرقابة ادلالية اليت تؤدي ادوارىا  البد من توافر  القدر البلزم  واالستقاللية الحياد :

 من احلياد الذي جيب  أن يتحراه  القائمون يف عدم اضلياز ادلراقب اثناء تادية عمل الرقابة.
ا  جيب ان تكون ىيئات الرقابة قائمة على أساس مستقل عن اذليئات و السلطات ادلركزية , وال كم

بد من توافر  للقائمُت بأعمال الرقابة  االستقبلل  الذي يبعدىم  عن الضغوط و ادلؤثرات اخلارجية، 
ايب بنزاىة و فضبل عن الضمانات  البلزمة  لتحقيق احلماية الكافية  ذلم  لضمان أداء عملهم الرق

 1إخبلص.
  إذ جيب على القائمُت بالرقابة: المهنية الكفاءة : 
  أن يكونو من ذوي الكفاءة  ومن ذوي التخصص و ادلهارات اللزمة لتدقيق احلسابات مراجعة

 العمليات ادلالية ؛
  رقيتهم  البد من ربفيز القائمُت بالرقابة شلا ينمي  فيو روح التأىيل و التفاين  يف العمل  وكذا ت

 كما اثبتوا جدراهتم  ونزاىتهم  و كفاءهتم يف أعمال الرقابة ادلالية ؛
    البد ان تكون القيادة  االدارية  القائمة  سليمة واال فسدت كل ادلصاحل  اليت تعمل  ربت

 رقابتها ؛
 داء البد من اعتماد  االساليب العلمية والتقنيات  احلديثة  شلا يسهل  عمل القائمُت بالرقابة أل

 عملهم ما ىو مطلوب و سلطط لو ؛
 بذل العناية واحلرص البلزمُت الن القائم بأمر الرقابة ىو مسؤول على أموال األمة بأكملها ؛ 
 ما جيب أيضا لفاعلية الرقابة ىو أن يعتمد نظام رقايب ميسور الفهم الوضوح و البساطة  :

 1ا ال القائم بالرقابة وال الشخص زلل الرقابة.ومتطابق مع ما نعيشو، ال تقوم باستَتاد انظمو ال يفهمه
 البد دلن يقوم هبمة الرقابة  أن يبذل العناية  ادلهنية اليت تتم عن الحريصة المهنية العناية :

احلرص القاطع يف صبيع مستويات الرقابة للوصول اذل مكامن اإلسراف و االضلراف و اخللل يف تنفيذ 
 2العمليات ادلالية. 

 
                                                 

 .26مرجع سابق، صالرقابة المالية على تنفيذ النفقات العمومية، ابراىيم بن داود،  1
2

منشورات الدائرة االعبلمية يف اجملاالت النواب، بغداد،  الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي،سَتوان عدنان مبزرا الزىاوي،  
 .95، ص2008العراق، 
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 اني:  أساليب الرقابة المالية: الفرع الث

األسلوب ىو  الطريقة اليت تتبع  يف تطبيق  الرقابة  على النفقات العامة، و توجد أساليب  عامة للرقابة  سبثل  
أدوات أساسية  للعمل الرقايب , وىذه االساليب ال زبتلف يف مضموهنا سواءا  يف الرقابة  على وحدات  اجلهاز 

 حدات القطاع  العام.اإلداري للدولة أو و 
 من أىم أساليب اليت تتبعها الرقابة ادلالية ما يلي: 

  المالحظة و المشاىدة: 
إن ادلبلحظة و ادلشاىدة تسمح جبمع اكرب قدر شلكن من ادلعلومات عن األداء و بشىت الوسائل العادية و  

 1االلكًتونية الكتشاف األخطاء و تصحيحها.
 يف اغلب األحيان عن طريق مراقبة الوحدات و مبلحظتها أثناء القيام بالعمل  يستخدم ىذا األسلوب الرقايب 

و يتم عادة بواسطة الرؤساء و ادلشرفُت يف مستويات اإلدارة ادلختلفة هبدف تصحيح ما يقع من أخطاء فور و 
 قوعها، وللوقوف على طريقة أداء األعمال و مراجعة النتائج احملققة.

و ادلستمرة متاحة لنظم الرقابة الداخلية، وىي بطبيعتها غَت متاحة لؤلجهزة الرقابية وىذه الرقابة الدائمة 
 اخلارجية ادلتخصصة و اليت يتوفر ذلا عادة إمكانية الرقابة الفورية عن طريق ادلبلحظة و ادلشاىدة.

 المراجعة و الفحص و التفتيش: 
العمليات التنفيذية، وقد تتم ادلراجعة قبل إسبام جيب أن يكون ذلك بواسطة أفراد أو  أجهزة  دل تشًتك يف   

التصرفات ادلالية وقد تتم بعد انتهاء  التصرفات ادلالية ويشًتط ىنا وجود مستندات و بيانات كافية  و بالشكل 
 ادلطلوب، حيث ديكن مراجعتها و ربليلها و ربديد االضلرافات إن وجدت  والتأكد من سبلمة النتائج.

 يمات واللوائح: القوانين والتعل
ال تصح الرقابة اال بوجود نصوص قانونية  صارمة  تضبط قواعدىا و ىيئاهتا و شروطها، كما تصدر تعليمات 
ولوائح للوالة من طرف الوزارة ادلكلفة  بادلالية تضم قواعد الرقابة ادلالية و ذلك للتأكد من أن القوانُت ادلتعلقة 

  2بالرقابة ادلالية معمول هبا بدقة.
 الحوافز والجزاءات: 

وىذا حىت صلازي احملسن عن إحسانو و ادلسيء عن إساءتو فبل بد من  مكافأة الرقايب بأحسن األداء و إتقان 
يف القيام خبدمتو  و يف نفس الوقت جيب تسليط أقصى العقوبات على من هتاون آو أمهل القيام بعملو و ىذا 

 شلا يؤدي بو للشعور بادلسؤولية وألداء عملو على أمت و جو.لتحسُت القائم بالرقابة بوجود رقابة عليو 
 

                                                 
، زبصص ادارة مالية،  يف القانون ادلاجستَتلنيل شهادة  مقدمة  مذكرةالرقابة على النفقات العمومية )المفتشية العامة (، سطال رفيق، قاسم مراد،  1

 .11، ص2018/2019كلية احلقوق والعلوم السياسية، 
 .21مرجع سابق، صالرقابة المالية على النفقات العمومية، ابراىيم بن داود،  2
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 أنظمة الرقابة المالية على النفقات العمومية  المطلب الرابع:
 الفرع األول: الرقابة المالية القبلية  

 يقصد بالرقابة القبلية كل عملية مراقبة تتم قبل خروج األموال من اخلزينة العمومية. تطبق الرقابة القبلية 
للنفقات  اليت يلتزم هبا، على ميزانيات ادلؤسسات و اإلدارات التابعة للدولة، وادليزانيات ادللحقة، وعلى احلسابات 
اخلاصة  للخزينة، وميزانيات الواليات، وميزانيات البلديات،  وميزانيات ادلؤسسات العمومية ذات الطابع االداري، 

العلمي و الثقايف وادلهٍت، وميزانيات  ادلؤسسات العمومية ذات الطابع وميزانيات  ادلؤسسات العمومية ذات الطابع 
 1اإلداري ادلماثلة.

 رقابة المراقب المالي: -أوال
  :تعريف المراقب المالي 

ادلتعلق دبصاحل ادلراقبة ادلالية و كذلك   2011\11\21ادلؤرخ يف  11-381عرف ادلرسوم التنفيذي 
-374بالرقابة السابقة  للنفقات اليت يلتزم هبا،  ادلعدل و ادلتمم بادلرسوم  ادلتعلق 92-414ادلرسوم التنفيذي 

الذي أدرج ادلراقب ادلارل على نفقات البلدية بأنو ادلراقب ادلارل   موظف تابع لوزارة ادلالية ادلتواجدة على  09
ن طرف وزير  ادلالية و تعد رقابتو  مستوى اإلدارة ادلركزية و الوالية والبلدية،  يعُت ىو ومساعديو  دبوجب  قرار  م

 2على النفقات  رقابة مشروعية   رقابة مبلئمة.
  :مهام المراقب المالي 

لقد اسند القانون للمراقب ادلارل صبلة من الصبلحيات و ذلك بالنظر للمهمة ادلسندة إليو يف احلرص على 
 : 3ساسا بادلهام التالية تطبيق التشريع و التنظيم ادلتعلق بالنفقات العمومية فهو مكلف أ

 تنظيم مصلحة ادلراقبة ادلالية و ادارهتا و تنشيطها ؛ 
 تنفيذ األحكام القانونية و التنظيمية فيما يتعلق دبراقبة النفقات ادللتزم هبا؛ 
 القيام بأي مهمة أخرى مًتتبة عن عمليات ادليزانية؛ 
 رلالس اإلدارة و التوجيو؛ سبثيل الوزير ادلكلف بادلالية يف جلان الصفقات العمومية و 
 تطبيق التشريع و التنظيم ادلتعلقُت بادلالية العامة؛ 
 ؛تقدمي نصائح  لآلمر بالصرف يف اجملال ادلارل قصد صلاعة النفقات العمومية و فعاليتها 

 بعد قيام ادلراقب ادلارل دبمارسة رقابتو يقوم بازباذ  القرارات التالية: 
 

                                                 
-92، بعدل ويتمم ادلرسوم التنفيذي رقم 2009نوفمرب  16ه ادلوافق ل1430ذي القعدة 28مؤرخ يف 374-09من ادلرسوم التنفيذي  02ادلادة 1

و ادلتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا، اجلريدة الرمسية للجمهورية 1992نوفمرب  14ادلوافق ل 1413صبادى االوذل عام 19ادلؤرخ يف 414
 .03ص 67اجلزائرية، العدد

، 7اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، اجمللدآليات الرقابة المالية على الصفقات العمومية _البلدية انموذجا، زلمد الصاحل بلول، األزىر عزه،  2
 .   87، ص2020، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ، اجلزائر01العدد

3
 .64ادلتعلق دبصاحل ادلراقبة ادلالية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد  21/11/2011ادلؤرخ يف 11_381ادلرسوم التنفيذي  



 على تنفيذ النفق ات العمومية الرق ابة المالية  أللياتلفصل االول .............االطار النظري  ا

 

02 

  :منح التأشيرة 
 دلراقب ادلارل بالتأكد من وجود العناصر السابق ذكرىا،  فان توفرت أشربعد قيام ا

 بادلوافقة على السجل أو الوثيقة ادلثبتة لبللتزام بالنفقة 
  :رفض التأشيرة 

ديكن للمراقب ادلارل أن رفض التأشَتة  على االلتزامات  الغَت نظامية و الغَت مطابقة لئلجراءات  ادلعمول هبا  
 ة مؤقتة أو هنائية  حيث يتعُت  تعليل الرفض و تقدمي  التربيرات  القانونية البلزمة.وىذا إما بصف

 1وىناك نوعُت من الرفض مها: 
 يهدف اذل طلب تصحيح األخطاء  اجلارية و يتم يف احلاالت التالية: الرفض المؤقت: 

 عند وجود التزام مشوب بعدم النظامية ديكن تصحيحو؛ 
 ق االثبات ادلتوفرة ؛غياب أو عدم كفاية وثائ 
 امهال وصف الوثائق االساسية ادللحقة؛ 

ويكون بسبب  اقًتاح االلتزام للقوانُت و االنظمة السارية ادلفعول، او عدم احًتام  الرفض النهائي: 
االمر بالصرف، ادلبلحظات ادلراقب ادلارل  الواردة يف اإلعارة بالرفض ادلؤقت و يتلقى اشعار بالرفض 

 النهائي.
يف ىذه احلالة  تدفع  مسؤولية  ادلراقب ادلارل  ويقتصر دوره على منح التأشَتة  وتلقى ادلسؤولية تغاضي : ال

 2على عاتق االمر بالصرف وحده.
 .يقوم ادلراقب ادلارل بتحويل نسخة من ملف االلتزام اذل وزير  ادلالية لئلعبلم.

 لرقابة على نسخة من ملف التغاضيقي كل احلاالت السابقة تتحصل ادلؤسسات ادلتخصصة يف ا 
  :مسؤولية المراقب المالي 

زبتص الغرفة التأديبية للميزانية و ادلالية التابعة جمللس احملاسبة بالتحقيق ومراقبة نشاط ادلراقب ادلارل، و ىو  
رلال بذلك يكون مسؤول شخصيا امام ىذه اذليئة على كل سلالفة صرحية للقوانُت و ألنظمة ادلعمول هبا يف 

و قد خول  القانون  للغرفة  3صرف النفقات العمومية، و ادلتمثلة يف التأشَتة ادلخالف دلا نص عليو القانون.
التأديبية  بفرض عقوبة مالية على ادلراقب ادلارل ادلعٍت باألمر  وىذا يف حالة  التحقق من وجود سلالفة صرحية 

 لقواعد ادليزانية العامة.

                                                 
قة للنفقات العمومية اليت تلتزم هبا، اجلريدة الرمسية ، ادلنعلق بالرقابة الساب1992نوفمرب  14ادلؤرخ يف  414_92من ادلرسوم التنفيذي رقم  09ادلادة 1

 .12، ص 1992نوفمرب  15، الصادر بتاريخ 82للجمهورية اجلزائرية، العدد 
كلية   جديببلت حنان، الرقابة ادلالية القبلية و البعدية على تنفيذ النفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة ادلاسًت حقوق، زبصص دولة ومؤسسات،  2
 .13، ص2015/2016قوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، احل
 
والعلوم بريش زلمد عبد ادلنعم، الرقابة على النفقات العمومية، مذكرة مكملة من متطلبات شهادة ماسًت، جامعة زلمد خضَتة، بسكرة، كلية احلقوق  3

 .46ص 2016/2017السياسية، 
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 ي: ثانيا: المحاسب العموم
  :تعريف المحاسب العمومي 

ادلتعلق باحملاسبية العمومية، يعد زلاسب  عمومي كل شخص   90-21من القانون  33وفقا للمادة 
معُت دبقتضى قرار صادر  عن الوزير ادلكلف بادلالية من بُت ادلوظفُت التابعُت  للمديرية العامة للمحاسبة 

  1عمومي  الرئيسي  دليزانية البلدية.حيث يعترب امُت خزينة البلدية ىو احملاسب ال
  :صالحيات المحاسب العمومي 

ادلتعلقة باحملاسبة العمومية ادلهام ادلنوطة  بو، حيث يقوم  21-90حدد ادلشرع اجلزائري يف القانون رقم 
 : 2احملاسب العمومي بالعمليات التالية 

  ؛ربصيل االيرادات  ودفع النفقات العمومية 
  ال أو السندات أو القيم  او األشياء ادلكلف حبفظها ؛ضمان  ضباية األمو 
 تداول األموال و السندات و القيم و ادلمتلكات و العائدات و ادلواد؛ 
  القيام بتحويبلت  و الرقابة على حركة حسابات  ادلوجودات النقدية وىذا حلساب الدولة و

 ادلؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ؛
 أعمال اآلمر بالصرف للتأكد من مدى قانونيتها و مطابقتها مع التشريع الساري  الرقابة ادلالية على

 ؛ ادلفعول يف ما خيص إصدار أوامر التحصيل لئليرادات العامة ودفع النفقات العمومية
 مسؤولية المحاسب العمومي: 

بادلستندات  و يكون احملاسب العمومي  مسئوال مسؤولية شخصية ومالية عن مسك احملاسبة، واالحتفاظ  
 82الوثائق  الثبوتية دلدة عشر سنوات، لتقدديها  اذل السلطات ادلختصة  عند طلبها. وقد نظمت كل من ادلادتُت 

ادلتعلق باحملاسبة العمومية  ىذه  21-90من قانون   45ادلتعلق دبجلس احملاسبة و ادلادة   20-95من االمر 
ة تقرير مدى مسؤولية احملاسب العمومي  الشخصية او ادلالية يف ادلسؤولية، حيث منحت رللس احملاسبة  صبلحي

 حاالت السرقة 
  :نتائج رقابة المحاسب العمومي 

 3تتمثل نتائج رقابة المحاسب العمومي في ما يلي: 
احملاسب العمومي بعد إيفائو  لبللتزام ادلذكور سابقا أن يقوم بدفع النفقات و  على جيبقبول التسديد:  

الذي حيدد اجال  1993فرباير سنة 06ادلؤرخ يف  46\93اآلجال احملددة يف ادلرسوم التنفيذي رقم ذلك  ضمن 
 دفع النفقات.

                                                 
 .90ة على الصفقات العمومية، مرجع سابق، صزلمد صاحل بلول، اليات الرقابة ادلالية القبلي1

احلقوق زغبة تقية، رمضان اذلادي، الرقابة على النفقات العمومية، مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاسًت يف احلقوق، جامعة ضبو خلضر، الوادي، كلية   2
 .41، ص2017/2018والعلوم السياسية، قسم احلقوق، 

 .18لية و البعدية على تنفيذ النفقات العمومية، مرجع سابق، صجديببلت حنان، الرقابة ادلالية القب3
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اذا اكتشف احملاسب  العمومي خطا ديس شرعية النفقة العمومية  فعليو ان يوقف عملية  دفع رفض التسديد: 
ا  اسباب الرفض مرتكزا  بذلك على قوانُت و النفقة  ويعلم  االمر بالصرف  عن طريق مذكرة كتابية زلددا فيه

 تنظيمات  فيقوم االمر بالصرف  بالتسوية 
ديكن لؤلمر بالصرف يف حالة الرفض النهائي  للنفقة ان يستعمل  اجراء اخر  ولكن ربت مسؤوليتو بتنفيذ 

على االسباب   االمر بالتسخَت زيادة "  وجيب  ان يتضمن réquisition" 1النفقة و ىو ما يسمى بالتسخَت
 ادلربرة لذلك عبارة "يطلب احملاسب ان يدفع يف كل عملية انفاق  مرفوض دفعها ".

 الفرع الثاني: الرقابة المالية البعدية 
من الظاىر ان وجود الرقابة القبيلية غَت كاف، اال انو قررت السلطة التشريعية وضع نوع اخر من الرقابة و 

عدية و اليت تتمثل مهمتها يف مراقبة مشروعية تنفيذ العمليات ادلالية، حيث يأيت دور ادلتمثلة اساسا يف الرقابة الب
ىذه الرقابة عند تنفيذ النفقات العمومية و يقوم هبذه الرقابة ذات الطابع االداري، قضائي وسياسي كل من 

الرقابة القضائية، بينما يتوذل اجمللس  ادلفتشية العامة للمالية اليت تتوذل الرقابة اإلدارية و رللس احملاسبة الذي يتوذل
الشعيب الوطٍت الرقابة السياسية و زود ىذا االخَت يف السنوات االخَتة جبهاز اخر يكون اكثر صلاعة، وىذا اجلهاز 

 يكمن يف رللس االمة.
 اوال: المفتشية العامة المالية 

  :تعريف المفتشية العامة المالية 
 ئة مستقلة للرقابة ربت السلطة ادلباشرة لوزير ادلالية.ادلفتشية العامة للمالية ىي ىي

مكلفة قانونا بادلراجعة ادلنصبة اساسا على التسيَت 80/502انشات ألول مرة دبوجب ادلرسوم التنفيذي 
ادلارل و احملاسيب دلصاحل الدولة واجلماعات احمللية او االقليمية وكل االجهزة اخلاضعة لقواعد و احكام 

 .92/78من ادلرسوم التنفيذي 28مومية وىي كااليت: ادلادة احملاسبة الع
  :صالحيات المفتشية العامة للمالية 

اعيد تنظيمها و ربديد صبلحياهتا من جديد دبوجب ثبلثة مراسيم تنفيذية كلها  تشرت يف اجلريدة الرمسية 
يف ادلؤرخ 08/272،حيث حدد صبلحيتها ادلرسوم رقم 07/09/2008ادلؤرخة  يف 50رقم: 

 الذي يتضمن  تنظيم اذلياكل ادلركزية للمفتشية العامة للمالية  ونذكر منها ما يلي: 06/09/2008
 
 

                                                 
 باجراءات تسخَت اآلمرين  بالصرف للمحاسبُت العموميُت1991سبتمرب 07ادلؤرخ يف 91/314ادلرسوم التنفيذي رقم  1

ادلؤرخة 10جريدة رمسية عددم يتضمن استحداث ادلفتشية العامة للمالية، 1980مارس1ادلؤرخ يف  80/50من ادلرسوم الرئاسي 1ادلادة  2
 .04/3/1980ب
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هتتم ادلفتشية العامة للمالية بفحص و مراجعة التسيَت ادلارل و احملاسيب دلصاحل الدولة واجلماعات احمللية  
كذا سلتلف االجهزة اخلاضعة لقواعد وكل ادلؤسسات الثقافية واالجتماعية ادلستفيدة من اعانات الدولة  

 1احملاسبة العمومية.
اضافة اذل ذلك صلد ان القانون قد خول للمفتشية العامة للمالية القيام، بالتقومي االقتصادي 

 للمؤسسات العمومية االقتصادية بناءا على طلب من اذليئات ادلؤىلة بذلك قانونا.
 ثانيا: مجلس المحاسبة: 

 ة: تعريف مجلس المحاسب 
ىي مؤسسة عليا للرقابة البعدية ال موال الدولة واجلماعات احمللية و ادلرافق العمومية اليت ربكمها 

نوفمرب 15بتاريخ  19_08بصيغة ادلعدلة دبوجب القانون رقم 1996من دستور  170حاليا ادلادة 
2008. 

وكلة اليو، وىو يتمتع رللس احملاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص  اداري قضائي  يف شلارسة ادلهمة ادل
باالستقبلل و الضروري، ضمانا للموضوعية و احليادية  و الفعالية يف اعمالو، تكون اشغال رللس 

 .2احملاسبة و مداوالتو و قرارتو باللغة العربية. ويكون مقر رللس احملاسبة يف مدينة اجلزائر 
  :صالحيات مجلس المحاسبة 

 صبلحيات ادلتعلقة  بادلؤسسات العمومية فيمايلي: تعددت صبلحيات اجمللس و ديكن ذكر ال
  يكلف رللس احملاسبة، ويف شلارسة الصبلحيات االدارية ادلخولة اياه، برقابة حسن استعمال

اذليئات اخلاضعة لرقابتو، ادلوارد و االموال  والقيم و الوسائل  ادلادية العمومية، ويقيم نوعية تسيَتىا من 
االقتصاد  و يوصي يف هناية ربرياتو و ربقيقاتو، بكل االجراءات اليت يراىا مبلئمة  حيث الفعالية و االداء و

 من اجل ربسُت ذلك.
  زبضع لرقابة رللس احملاسبة، ضمن الشروط ادلنصوص عليها يف ىذا اآلمر، مصاحل الدولة و

ف انواعها اليت تسري اجلماعات االقليمية، و ادلؤسسات العمومية  و ادلرافق و اذليئات العمومية  و اختبل
 .3عليها فوائد احملاسبة العمومية 

  يؤىل رللس احملاسبة دلراقبة نتائج  استعمال ادلساعدات ادلالية ادلمنوحة من  الدولة او اجلماعات
االقليمية  او ادلرافق العمومية  او كل ىيئة اخرى خاضعة لرقابة رللس احملاسبة، السيما يف شكل اعانات 

 سوم شبو جبائية، مهما يكن ادلستفيد منها.او ضمانات او ر 

                                                 
بتاريخ  15حيدد اختصاصات ادلفتشية العامة ادلالية، اجلريدة الرمسية، عدد22/2/1992ادلؤرخ يف 92/78من ادلرسوم التنفيذي 2ادلادة  1
26/2/1992. 

 16ادلؤرخ يف  02_10دل و ادلتمم باألمر ادلع 1995يوليو 17ادلوافق  1416صفر  19ادلؤرخ يف  20_95من االمر رقم 03، 04، 05ادلادة  2
 .01و ادلتعلق دبجلس احملاسبة ص  2010اوت  16ادلوافق ل  1431رمضان 

 .01، 02مرجع نفسو ًص ص :  20_95من االمر  07ادلادة  3
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  ديارس رللس احملاسبة رقابتو  على اساس الوثائق ادلقدمة، اويف عُت ادلكان ، فجائيا او بعد
 التبليغ، ويتمتع  يف ىذا الصدد حبق االطبلع وبصبلحيات التحري ادلنصوص عليها يف ىذا االمر.

 الرئيس اجلمهورية، ويبُت التقرير  السنوي  يعد رللس احملاسبة تقريرا سنويا مفصبل  يرسلو
ادلعاينات و ادلبلحظات و التقييمات الرئيسة الناصبة عن اشغال ربريات رللس احملاسبة، مرفقة بالتوصيات 
اليت يرى  انو جيب تقدديها  و كذلك ردود  ادلسئولُت و ادلمثلُت القانونيُت و السلطات الوصية ادلعنية و 

 ادلرتبطة بذلك.
 ار رللس احملاسبة يف ادلشاريع التمهيدية السنوية للقوانُت  ادلتضمنة  ضبط ادليزانية، وترسل يستش

اذل احلكومة  التقارير التقييمية اليت يعدىا  اجمللس ذلذا الغرض ، بعنوان السنة ادلالية ادلعنية ، اذل اذليئة  
 التشريعية، مرفقة دبشروع القانون اخلاص هبا.

  احملاسبة يف مشاريع النصوص القانونية ادلتعلقة بادلالية العامة.ديكن استشارة رللس 
 ثالثا: المجالس المحلية:  

تتشكل اجملالس احمللية يف اجمللس الشعيب الوالئي، اجمللس الشعيب البلدي، وتتم اليات الرقابة يف جلان الرقابة،  
ن دائمة قصد دراسة قضايا اليت هتتم كما نصت القوانُت و التشريعات، على انو اجملالس ديكنها تشكيل جلا

اجملالس احمللية، السيما يف رلال االقتصاد وادلالية و اليت تقوم بدراسة ادليزانية و احلساب االداري، بالتصويت عليها 
و ادلصادقة على احلساب االداري بصفة هتدف رقابة اجملالس احمللية على ادلالية العمومية اذل التأكد، من عدم 

لطة التنفيذية، عند تنفيذىا للميزانية عن حدود االعتمادات اليت صوت عليها اجمللس، وصادقت عليها خروج الس
 االدارة الوصية.
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 المبحث الثاني: اساسيات النفقات العمومية
ان النفقات العمومية تزداد بازدياد حجم متطلبات ادلؤسسة و تفرض اجياد طرق جديدة و فعالة لضمان ربقيق 

ه النفقات لؤلىداف ادلرجوة منها وكذا ربقيق عامل الرشادة يف األنفاق ىو ما جعل الدولة اجلزائرية تنشئ ىذ
الكثَت من اذليئات ادلعنية بالرقابة على االموال العمومية فالنفقات عرفت تطورا كبَتا سواءا من حيث ادلعٌت او 

 التطبيق يف ادليدان 
 مية المطلب االول: مفهوم النفقات العمو 

 ىناك عدة تعاريف للنفقة العمومية زبتلف باختبلف الشخص القائم بالتعريف منها: 
  االول التعريف : 
 1تعرف النفقة العمومية باهنا ادلبالغ ادلالية اليت تقوم بصرفها السلطة العمومية. 
  :التعريف الثاني 

ية ينفقو شخص عام، بقصد اداء خدمة يعرف الفكر ادلارل احلديث النفقة العمومية: " باهنا مبلغ من النقد
 ذات نفع عام، او مبلغ من النقود يقوم بإنفاقو شخص من اشخاص القانون العام بقصد اشباع حاجة عامة."

   :التعريف الثاني 
تعرف كذلك باهنا رلموعة ادلصروفات اليت تقوم الدولة بإنفاقها يف شكل كمية معينة من ادلال خبلل فًتة 

 2جتمع الذي تنظمو ىذه الدولة.زمنية معينة للم
   :التعريف الثاني 

تعرف النفقة باهنا مبلغ من ادلال خيرج من خزينة الدولة، بواسطة  ادارهتا و ىيئاهتا و وزاراهتا ادلختلفة، لتلبية 
احلاجات العامة للمجتمع، كما تعرف على اهنا  مبلغ نقدي يقوم بإنفاقو شخص عام بقصد ربقيق منفعة 

 .3عامة
 خبلل التعاريف السابقة ديكن استنتاج التعريف التارل: من 

النفقة العمومية ىي مبالغ نقدية تقوم بصرفها الدولة و احدى مؤسساتها العامة لتسيير المصالح العامة "
 قصد تحقيق اىداف مسطرة ".

 المطلب الثاني: اعوان تنفيذ النفقات العمومية 
االعوان العموميُت كل منهما مستقل عن االخر، و اوكل ادلشرع تنفذ النفقات العمومية من قبل صنفُت من 

لكل منهما دور زلدد و سلتلف عن االخر  يف رلال تنفيذ ادليزانية قبضا و صرفا، و مها احملاسب العمومي  واالمر 
 بالصرف 

 
                                                 

 86، ص2003، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، المالية اقتصادياتزلمد عباس زلرزي:    1
 27، ص2011ربديث النظام ادليزاين اجلزائري، مذكرة ماجيسًت، جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان، اجلزائر، مفتاح فاطمة :   2
 27، ص2000، دار النشر، القاىرة، العامة المالية في الوجيزسوزي عدرل ناشد،   3
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  بالصرف االمر: اوال
  تعريف االمر بالصرف 

ذ عمليات تتعلق بأموال الدولة  و مؤسساهتا  و ىيئاهتا يعد االمر بالصرف  شخص قانوين مرخص لو  تنفي  
العمومية سواء كانت ىذه العمليات تتمثل يف االيرادات او النفقات العمومية،  ويف نظر القانون يعترب االمر 
بالصرف كل شخص مرخص لو قانونيا بتنفيذ عمليات ادليزانية ادلتعلقة بإجراءات االثبات والتصفية من جانب 

دات  و القيام بأجراء االلتزام و التصفية و االمر بالصرف او ربرير حوالت الدفع من جانب النفقات و ديكن االيرا
: " يعد االمر بالصرف يف مفهوم ىذا القانون كل شخص يؤىل 90/21من القانون  23تعريفو حسب ادلادة 

و االمر بالصرف  ىو ادلسؤول الرئيسي لتنفيذ العمليات  باسم الدولة ) صبعات  زللية، او ادلؤسسة عمومية  ( 
على راس االدارة يف ادلؤسسة العمومية، وىو ادلسؤول عن التسيَت ادلارل فيها وان زوال صفة الوظيفة اليت وظف 

 .1على راسها يزيل عنو بصفة الية مسؤولية االمر بالصرف 
   :اصناف االمر بالصرف 

من الرسوم التنفيذي 06يُت، كما نصت  عليو ادلادة ديكن ان منيز بُت االمر بالصرف رئيسيُت و ثانو 
، حيدد اجراءات احملاسبة اليت ديسكها اآلمرون بالصرف و 1991سبتمرب 07، ادلؤرخ يف 313_91

 احملاسبون العمومُت  
ىو الذي يتلقى ميزانية مؤسستو مباشرة من وزارة ادلالية اي دون وسيط مثل االمر بالصرف الرئيسي:  -

لدستوري، رئيس اجمللس الشعيب الوطٍت، الوزراء ادلكلفون بالتسيَت ادلارل و الوالة عندما رئيس اجمللس ا
 يتصرفون حلساب الوالية.

ىو الذي يتلقى ميزانية مؤسستو عن طريق االمر بالصرف الرئيسي  فمدير االمر بالصرف الثانويين:  -
 ىا من وزارة العدل. ادلستشفى يتلقى ميزانيتو من وزارة الصحة  و رئيس احملكمة يتلقا

 ثانيا: المحاسب العمومي 
اذل جانب االمر بالصرف يف تنفيذ االموال العمومية صلد احملاسب العمومي عون رئيسي يف تسديد مصاريف  

 .الدولة 
  :تعريف المحاسب العمومي 

يعرف احملاسب العمومي على انو موظف يتم تعيينو من طرف وزير ادلالية وىو مكلف بعدد من 
مليات ادلختلفة  حددىا القانون  ودبجرد تعيينو يصبح مرخص قانونا من طرف وزير ادلالية و ىذا الع

 الًتخيص جييز لو التصرف يف االموال العمومية من ربصيل االيرادات او دفع النفقات.
 

                                                 
 .1134، ص 1990، 35الرمسية، عدد  ادلتعلق باحملاسبة العمومية، اجلريدة 1990اوت 15ادلؤرخ يف  21\90من القانون  23ادلادة   1
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  :1اصناف المحاسب العمومي 
ق باإلجراءات وادلتعل 1991_09_07ادلؤرخ يف  313_91لقد صنف ادلرسوم التنفيذي رقم 

على 09احملاسبة  اليت ديسكها االمر بالصرف  واحملاسبون العمومُت وكيفيتهم و زلتواىا حيث نصت الدة 
 يكون المحاسبون اما رئيسين او ثانويين بصفة مخصصة او مفوضة ".ما يلي " 

وىذا عن  وىو ادلكلف بالتنفيذ العمليات ادلالية على سبيل  التخصيص،المحاسب العمومي الرئيسي:  -
طريق التنفيذ النهائي يف سجبلتو احملاسبية لكل العمليات ادلأمورة هبا وذلك من صندوقو  ويكون  مسئوال 
مباشرا  امام اجمللس االعلى للمحاسبة ذلك عن طريق تقدمي حسابات  التسيَت بصفة دورية  اذل احملاسبة 

احملاسبُت العموميُت الرئيسُت التابعُت  فان313_91من ادلرسوم التنفيذي السابق 31وطبقا لنص ادلادة 
 للدواة ىم: 

  .امُت اخلزينة ادلركزية 
 .امُت اخلزينة الرئيسية 
 .امُت اخلزينة الوالئية 

ىو الذي يقوم بالعمليات ادلالية على سبيل التفويض، حبيث يقوم  المحاسب العمومي الثانوي:  -
قوم بعملية التنفيذ الفعلي حلساب احملاسب بتجميع عملياتو لدى احملاسب العمومي الرئيسي، ألنو ي

 ، و يتصف بصفة احملاسب العمومي الثانوي كل من: 2العمومي الرئيسي 
 قابضو الضرائب؛ 
 قابضو امبلك الدولة ؛ 
 قابضو اجلمارك؛ 
 زلافظو الرىون ؛ 
  امناء خزائن القطاعات الصحية وادلراكز االستشفائية اجلامعية ؛ 

 فيذ  النفقات العمومية المطلب الثالث: اجراءات تن
تتميز إجراءات تنفيذ النفقات العمومية بنوع من التعقيد و البطء مقارنة باإلجراءات ادلعمول هبا يف اذليئات 
غَت اخلاضعة لقواعد احملاسبة العمومية و يقسم تنفيذ النفقات العمومية اذل مرحلتُت متتابعتُت: ادلرحلة االدارية 

صرف، مث تأيت ادلرحلة احملاسبية ادلتمثلة يف دفع النفقة تنفذ من طرف   احملاسب ادلنفذة من طرف االمر بال
 العمومي.

 

                                                 
، ادلوافق ل 1412صفر 28"ادلؤرخ  كيفياتها و المحاسبية العمومية االجراءاتادلتعلق " 313_91: ادلرسوم التنفيذي 09ادلادة  1
 .543، ص 43، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1991سبتمرب07

) شهادة ماسًت ، العلوم ادلالية واحملاسبة (، قسم العمومية في مراقبة وترشيد  االيرادات والنفقات  دور المحاسبةضبادي كردية، بوقراب غالية، 2
 18، ص2018العلوم ادلالية واحملاسبة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيَت، جامعة اكلي زلند اوحلاج، اجلزائر، 



 على تنفيذ النفق ات العمومية الرق ابة المالية  أللياتلفصل االول .............االطار النظري  ا

 

21 

 اوال: شروط تنفيذ النفقات العمومية 
 ان تنفيذ النفقات العمومية يفًتض اجتماع شرطُت مها: ترخيص ادليزانية و اصل الدين العمومي.

 ترخيص الميزانية:  .1
ادات و النفقات النهائية للدولة احملددة سنويا دبوجب قانون ادلالية. ولذلك فإن تتشكل ادليزانية العامة من االير 

 التصويت على ادليزانية العامة ىو شرط مسبق للتنفيذ العادي للنفقات العمومية.
و يف اطار التوازنات العامة ادلسطرة يف سلططات التنمية االقتصادية و االجتماعية ادلتعددة السنوات و السنوية، 

 دد قوانُت  ادلالية للدولة اعباء ادلالية للدولة و مبلغها و زبصيصها.رب
 وبالنسبة لكل سنة مدنية فإن قانون ادلالية يقر و يرخص رلمل موارد  الدولة و اعبائها.

وتتضمن نفقات التسيَت تغطية االعباء العادية الضرورية لتسيَت ادلصاحل العمومية اليت تسجل اعتماداهتا يف 
نية العامة للدولة، وتسجل نفقات التجهيز العمومية و نفقات االستثمارات و النفقات بالرأمسال يف ادليزانية ادليزا

 1العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفيذ باعتمادات الدفع.
 اصل الدين العمومي:  .2

ان التصويت على ادليزانية ان ترخيص ادليزانية ال يعطي اال حق االنفاق، دون انشاء االلتزام باالنفاق، فاذا ك
 2العامة ىو شرط شكلي من اجل تنفيذىا، فان وجود الدين ديثل الشرط االساسي.

 ثانيا: المرحلة االدارية لتنفيذ النفقات العمومية 
من القانون  15تنفذ ىذه ادلرحلة من طرف سلطة إدارية تسمى االمرين بالصرف وىذا ما نصت عليو ادلادة 

و ادلتعلق  باحملاسبة العمومية "اسبام العمل القانوين ادلنشئ للدين على عاتق 1990اوت 15ادلؤرخ يف 21\90
 اخلزينة العمومية " وىي العمليات الثبلثة: 

 االلتزام بالنفقة:  -
(،فحسب 1990، 21_90يعرف على انو " االجراء الذي يتم دبوجبو اثبات نشوء الدين ") القانون رقم 

 فرق بُت نوعُت من االلتزام: مصدر ىذا الدين ديكن ان ن
  :ويقصد بو التصرف القانوين الذي يقوم بو االمر بالصرف بل ديكن ان يكون رلرد  االلتزام القانوني

تطبيق ألحكام  تشريعية او تنظيمية او تنفيذا لقرارات السلطات العمومية ويكون ناتج عن التزام ارادي او التزام ال 
 ارادي.

 التصرف القانوين الذي تقوم بو اذليئة العمومية إلنشاء التزاما عليها ونذكر التزام ارادي: يتمثل يف 
 على سبيل ادلثال: 

 شراء لوازم مكتبة او امضاء عقد اشغال او توظيف موظف.

                                                 

 209_208م، ص_ص2004دار الفجر للنشر و التوزيع، القاىرة، لة في الجزائر، منهجية الميزانية العامة للدو عمارة صبال، ل
 209لعمارة صبال، نفس ادلرجع السابق، ص  2
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  التزام ال ارادي: ىو اثبات نشوء دين خارج عن ارادة اذليئة العمومية دبعٌت  االلتزام اإلرادي مصدره
ي ونذكر على سبيل ادلثال: تعويض الضرر الناشئ عن قيام ادلسؤولية ادلدنية للهيئات الفعل ادلاد

 العمومية الناتج اما عن تورط سيارة ادارية يف حادث مرور او خطا.
  :يقصد بو زبصيص االعتمادات  ادلالية من اجل اصلاز نفقة معينة ناذبة عن التزام  االلتزام المحاسبي

 لتجسيد ادلادي لبللتزام القانوين.قانوين، وبعبارة اخرى ا
 التصفية:  -

ىي اثبات ترتب الدين على الدولة، و ربديد مقداره و استحقاقو و عدم سقوطو حبكم مرور الزمن او باي 
 1سبب اخر.

تعترب التصفية كمرحلة مستقلة عن االلتزام تعترب تطبيقا لقاعدة ىامة يف نظام احملاسبة العمومية وىي "قاعدة 
 دمة " او " قاعدة احلق ادلكتسب" اي ال ديكن صرف النفقات العمومية اال بعد تنفيذ موضوعها.اداء اخل
 االمر بالصرف ) االمر بالدفع (:  -

ان األمر بالصرف يقوم بإعطائو اآلمر  بالصرف والذي يوجهو اذل احملاسب العمومي، ىذا االخَت يقوم بعملية 
الدائن ادلباشر للدولة وفق التنظيم  ادلعمول بو و يتضمن ادلعلومات  الدفع، ان االمر بالدفع يتم اصدارىا باسم

 التالية: 
 .التطبيق اليت سبت عليو العملية 
 .الوثائق االثباتية ادلقدمة و ادلربرة لنفقة 
 .ربديد الدائن ادلباشر للدولة 
 .تأشَتة ادلراقب ادلارل 
 اريخ ربريرىا و االمضاء عليها.ربديد مبلغ احلوالة باألرقام و احلروف الرقم التسلسلي، وت 

ادلتعلق باحملاسبة العمومية يعد االمر بالصرف او ربرير 21\90من القانون 21وصلد كل ىذا نصت عليو ادلادة 
احلوالت، االجراء الذي يأمر دبوجبو دفع النفقات العمومية يعترب ىذا االجراء اخر اجراء يف ادلرحلة االدارية ادلتعلق 

 لعمومية باإلضافة اذل نوع من انواع الرقابة القبلية لتنفيذ النفقات العمومية.بتنفيذ النفقات ا
 ثانيا: المرحلة المحاسبية لتنفيذ النفقات العمومية 

يقصد بو الصرف الفعلي للمبلغ اذل صاحب احلق فيو  اي دائن الدولة، وىي ادلرحلة احملاسبية، يراقب بصددىا 
ة ليتاكد من توفر االعتمادات ادلالية الكافية  وسبلمة ادراج النفقة يف الفصل احملاسب العمليات االدارية السابق

ادلعٍت وكذلك اصلاز العمل  ادلقصود بالدفع )عن طريق التأشَتات اخلاصة( بعد ذلك حيرر احملاسب حوالة الدفع 

                                                 
 .408م، ص2003، منشورات احلليب احلقوقية، بَتوت _لبنان، المالية العامة  : النظم الضريبية و موازنة الدولة  عطوي فوزي،  1
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بلغ نقدي لصاحب احلق ليصب ادلبلغ  يف احلساب البنكي او الربيد اجلاري لو بواسطة حوالة بريدية او يف شكل م
 1)او لفائدة ادلعٍت (.

 

                                                 
رسالة ماجستَت، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة ة العامة و اشكالية العجز في ميزانية البلدية، اساسيات في الماليصبال برقي،  1

 .42م، ص2001/2002اجلزائر، 
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  عريريجول: تقديم بلدية برج بو المبحث األ
اإلدارية و ادلالية، تتوذل التصرف يف الشؤون   باالستقبلليةالبلدية صباعة زللية تتمتع بالشخصية القانونية و 

جتماعيا  و ثقافيا و بيئيا وحضريا، وإسداء إا و قتصاديإالبلدية وفقا دلبدأ التدبَت احلر، و تعمل على تنمية ادلنطقة 
 اخلدمات دلنظوريها و اإلصغاء دلشاغل متساكنيها وتشريكهم يف تصريف الشأن احمللي. 

 ول: تقديم بلدية برج بوعريريج . المطلب األ
برج  سنتطرق يف  ىذا ادلطلب إذل  تقدمي بلدية برج بوعريريج  من حيث النشأة، اذليكل التنظيمي لبلدية

 .بوعريريج
 الفرع األول: لمحة تاريخية عن بلدية برج بوعريريج .

م كان اجليش الفرنسي بقيادة  الدوق "اورليوا " و اجلنرال "فاليس " قد دخل بلدية رلانة سبركز  1839يف عام 
رب سبتم 03م انشأت  زلافظة برج بوعريريج  ويف 1868" بعُت باشاغا" حىت حيتلوا كل ادلنطقة ويف سنة 

م تأسست مدينة برج بوعريريج   تزامنا مع تأسيس أول  شرطة حضرية فرنسية،  وقد كانت مكونة آنذاك 1870
من حيُت فقط مها: ساحة " شايرون " ساحة احلرية حاليا و الطريق الشمارل الطريق الوطٍت حاليا، وىذان احليان 

نسمة من أصل أورويب مث أصبحت   400ارل معروفان حاليا بالربج القدمي، حيث بلغ عدد السكان آنذاك حو 
م ربت وصاية عمالة سطيف بعدما كانت ربت وصاية قسنطينة، لتصبح مقرا للوالية بعد 1957مقر للدائرة سنة 

 م.1984التقسيم اإلداري سنة 
كية، ولقد شهدت مدينة برج بوعريريج عدة مراحل تعاقبت على إثرىا، ومنها احلضارة النوميدية والرومانية والًت 

ويعود أصل تسمية برج بوعريريج   إذل عهد األتراك والعثمانيُت حيث تعٍت كلمة "الربج" ادلكان ادلرتفع ادلطل على 
تلف عنو الروايات  وأمهها أن  ىناك أسطورة  تربط  التسمية باحلارس خسلتلف اجلهات اجملاورة، أما "بوعريريج" فت

وذة ضلاسية هبا ريش على شكل عروج الديك حيث كان خرأسو الًتكي يف مكان الربج  الذي كان يضع فوق 
 الناس يف البداية يطلقون على الربج اسم بوعريريج مث بعد مرور الزمن اصبح يسمى برج بوعريريج.

 الفرع الثاني: الموقع الجغرافي.
 تقع بلدية برج بوعريريج  يف قلب الوالية تقريبا وحيدىا: 

 حسناوة و سيدي مبارك. من الشمال الشرقي كل من بلدييت 
 من الشمال الغريب رلانة و اليشَت. 
 من اجلنوب بلدية احلمادية. 
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 من اجلنوب الشرقي بلدية العناصر. 
نسمة  240,000ويبلغ عدد سكاهنا االصبارل حوارل   2كم  81,10تبلغ مساحة بلدية برج بوعريريج   

 حاليا.
 داري.الفرع الثالث: التنظيم اإل

ي  عبارة عن تقسيم الرقعة اجلغرافية إذل وحدات إدارية   ىي الدوائر و البلديات كما توجد ان التنظيم اإلدار 
 فيها أنشطة سلتلفة إدارية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية.

ن التنظيم اإلداري لوالية برج بوعريريج  ىو كغَته من التنظيمات اإلدارية  لواليات الوطن، فتتكون الوالية من إ
دوائر  زبتلف من حيث ادلساحة وعدد  السكان  و النشاطات ادلزاولة  وكذلك عدد البلديات  10بلدية و  34

فرع إداري، دبجلس شعيب  16مكتب و  80مصلحة  14مديرات   07التابعة ذلا، و تضم يف ىيكلها االداري 
 جلان دائمة. 06عضوا و33بلدية   منتخب يضم 

 ج بوعريريج .الفرع الرابع: الهيكل التنظيمي لبلدية بر 
 تعتمد البلدية يف إدارهتا  على ىيكل تنظيمي  يتماشى وعدد سكان البلدية ويشمل على مايلي: 

 .االمانة العامة 
 .سبعة مديريات وكل مديرية تتفرع إذل مصاحل 
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 ةمانة العامأل: ا01رقم  شكلال

 

 

 

 

 

 
  

 

   

  

 

 

    

   

   

 : بلدية برج بوعريريج المصدر

 

 مانة العامةاأل

 مانة اخلاصةاأل

مصلحة اإلحصاء واالعبلم  مصلحة االرشيف مصلحة امانة اجمللس والربيد
 االرل

 مصلحة الصفقات

 مكتب التوثيق و التنسيق اجمللس مكتب امانة
 مكتب إعداد الصفقات مكتب االعبلم االرل

 االرشيفمكتب  مكتب البريد
 

 مكتب ادلتابعة مكتب اإلحصاء
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 : مديرية اإلدارة والشؤون المالية.02الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 مديرية االدارة والشؤون ادلالية

 األمانة اخلاصة

 مصلحة ادلالية واحملاسبة مصلحة تسيَت ادلواردالبشرية

مكتب 
موظيفي 
األسبلك 
اإلدارية 
 والتقنية

مكتب 
  إعداد

األجور 
 وادلرتبات

مكتب 
ادلؤقتُت 

 ادلتعاقدين 

فرع انواع 
لتنظيف ا

 والتطهَت

فرع 
ادلوظفُت 
 اإلداريُت

فرع 
العمال و 
ادلهنيُت 

و 
 السائقُت

فرع 
الصيانة 

و 
 احلراسة

مكتب 
التوظيف 
والتكوين 
والتنظيم 
 والتعداد

مكتب 
 ادليزانية

مكتب 
تنفيذ 

النفقات 
قسم 
 التجهيز

فرع طب 
العمل و 
الضمان 
 االجتماعي

فرع اللجان ادلتساوية 
 األعضاء

مكتب 
تنفيذ 

النفقات 
قسم 
 التجهيز

مكتب 
تسديد 

االجور و 
 ادلرتبات
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 : مديرية النشاط االقتصادي.03الشكل رقم 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 المصدر: بلدية برج بوعريريج.

 

 مديرية النشاط االقتصادي

 مصلحة الشؤون العقارية  مصلحة النشاط االقتصادي

 االمانة اخلاصة

مكتب النشاط 
 االقتصادي 

مكتب تسيَت 
 األمبلك ادلؤجرة 

مكتب جرد 
األمبلك 
 العقارية 

  متابعةمكتب 
 األمبلك غَت
 ادلؤجرة 

فرع األسواق و احلجز 
 البلدي

فرع تسيَت 
 ادلصاحل اللحقة
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 : مديرية التنظيم و الشؤون القانون.04ل رقم الشك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: بلدية برج بوعريريج.

 

 

 مديرية التنظيم و الشؤون القانونية

 االمانة اخلاصة

 مصلحة السكان مصلحة التنظيم و ادلنازعات

مكتب 
ادلنازعات 
 و الشؤون
   القانونية

مكتب التنظيم 
 العام

 فرع التنظيم فرع ادلنشات 

مكتب 
 باتااالنتخ

مكتب احلالة 
 ادلدنية

وع مكتب الفر 
 اإلدارية

 فرع تسجيل العقود فرع ادلقابر 
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 : مديرية التجهيز.04الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: بلدية برج بوعريريج.

 مديرية التجهيز

 االمانة اخلاصة

 مصلحة الوسائل العامة

 مكتب التموين مكتب ادلخزن الرئيسي

 فرع اجلرد فرع التموين
 

 مصلحة احلضَتة و الورشات

مكتب تسيَت 
حضَتة العتاد 

 ادلتحرك

مكتب الورشات و صيانة 
 بنايات البلدية

ورشة ادليكانيك 
 العامة

 ورشة كهرباء العمارة

 ورشة التلحيم

 ورشة النجارة

 ورشة الطبلء

 ورشة البناء

 ورشة الًتصيص

 ورشة صيانة الطرقات
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 يرية التقنية.: المد05الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: بلدية برج بوعريريج.

 

 

 ادلديرية التقنية

 األمانة اخلاصة

 دراسة و ادلتابعةمصلحة ال مصلحة البيئة و الشبكات

مكتب 
مكتب  الري

ادلساحات 
 اخلضراء

مكتب 
النقل و 

 ادلرور

مكتب 
التهيئة 
 احلضرية

مكتب 
 النظافة

مكتب 
أشغال 
 الطرقات

مكتب 
متابعة 
اشغال 
البناء و 
 الًتميم
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 : مديرية التهيئة و التعمير.06الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: بلدية برج بوعريريج.

 

 

 مديرية التهيئة و التعمَت

 االمانة اخلاصة

 صلحة التعمَتم
 مصلحة التخطيط العمراين

 مكتب البناء
مكتب 
 التنظيم

مكتب 
 العمران

مكتب التهيئة و 
 التخطيط العمراين
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 : مديرية الثقافة و الشوؤن االجتماعية.07الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: بلدية برج بوعريريج.

 

 

 مديرية الثقافة و الشؤون االجتماعية

 االمانة اخلاصة

مصلحة الشؤون 
 االجتماعية

مصلحة الوقاية و 
 التنظيم الصحي

مصلحة الشؤون الثقافية 
 و الرياضة و اجلمعيات

مكتب 
الشؤون 

 تماعيةاالج

مكتب 
التمهُت 
 وتشغيل

مكتب 
 الوقاية

مكتب 
البلدي 
حلفظ 
 الصحة

مكتب 
التنظيم 
 الصحي

مكتب 
احلركة 
 اجلمعوية

مكتب 
الثقافة 
 والرياضة
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 الثاني: تقديم ميزانية بلدية برج بوعريريج  المطلب
ربتاج البلدية يف اطار تنفيذىا دلشاريع  و سلططات التنمية احمللية اذل موارد مالية  زللية، ىذه ادلوارد تصنف 

سنة واحدة  ما تكوناعد زلددة مسبقا دبدة زمنية معينة عادة ضمن تفقات البلدية و اليت تكون وفق برنامج و قو 
 ونفقاهتا السنوية. بإراداهتا، ويف وثيقة يطلق عبيها اسم " ميزانية البلدية "  واليت تعرف جبدول تقديرات اخلاصة 

 و سنتعرف لتعريف ادليزانية  و كيفية اعدادىا  
 برج بوعريريج  االول:  تعريف ميزانية بلديةالفرع 

تعترب ميزانية البلدية خطة مالية اساسية تعرب عن االختيارات ادلختلفة  للجهاز التنفيذي للبلدية، حيث تظهر 
تكون سنة، وقد عرفها  صورة التقرير التفصيلي و الشامل  لنفقات البلدية  وايراداهتا  يف فًتة مالية مقبلة عادة ما

منو ىي   " باهنا جدول تقديرات ايرادات  176ادة يف ادل 2011/7/22ادلؤرخ يف 10/11قانون البلدية 
 .والنفقات السنوية للبلدية"

 وىي عقد ترخيص وادارة  يسمح بسَت مصاحل البلدية و تنفيذ برنارلها للتجهيز واالستثمار.
فقات البلدية دلدة نو  إليراداتحيدد شكل ميزانية  البلدية و مضموهنا عن طريق التنظيم ، دبعٌت ىي احصاء 

 نة كاملة.س
 الثاني: وثائق ميزانية بلدية برج بوعريريج الفرع 

تتكون ميزانية البلدية من ثبلث وثائق وىي: ادليزانية االولية و ادليزانية  االضافية، اضافة اذل احلساب االداري  
 بعد انتهاء السنة ادلالية  وسنفصل يف ىذه الوثائق فيما يلي:  يأيتالذي 

 ية: اوال: الميزانية االول
جانفي  1لسنة كاملة  من  تواعد  ال هنايطلق اسم ادليزانية البلدية على ميزانية  االم،  وتعترب  ىي االساسية  
 ديسمرب. 31اذل 

 ال هناالن ادلبالغ ادلالية ادلسجلة  فيها سواءا يف جانب النفقات  ىي رلرد توقعات و تقديرات  باألوليةومسيت 
 البلدية معروفة بدقة. اعدت يف وقت دل تكن ادلوارد 

اكتوبر من السنة   31توضع ادليزانية االولية قبل السنة ادلالية ويصوت اجمللس الشعيب البلدي عليها لزوما قبل  
 جانفي  من السنة اجلديدة. 01اليت تسبق تطبيقها ، ويبدأ العمل هبا ابتداء من 

 : (AS) الخاصة الرخيصاتو (OCA)ثانيا: االعتمادات المفتوحة مسبقا 
" يسمى فتح االعتمادات ادلصادقة عليها على انفراد يف حالة الضرورة " اعتمادات مفتوحة 177حسب ادلادة 

 ترخيصا خاصا اذا جاءت بعدىا. مسبقا " اذا جاءت قبل ادليزانية االضافية او
دبداوالت يف انتظار  اي اهنا تلك االعتمادات والًتخيصات اليت دل تدخل يف ادليزانية االولية، ومت اعتمادىا

 تسويتها يف ادليزانية االضافية او احلساب االداري.
 يشًتط فتح االعتمادات ادلسبقة يف ادليزانية االضافية و الًتخيصات اخلاصة بتوفر ايرادات جديدة.
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 ثالثا: الميزانية االضافية 
اجل  كأخرتائج السنة ادلالية و تعد  ىي ميزانية تسمح بتعديل النفقات و االيرادات خبلل السنة ادلالية تبعا لن

جوان من  15يف شهر جوان من السنة الىت ستطبق فيها و التصويت عليها من قبل السلطة الوصية يكون قبل 
السنة ادلالية الىت تطبق فيها، اي ىي ادليزانية االرادات و النفقات الىت يراىا اجمللس ضرورية للسنة ادلعنية وبالتارل 

 تتضمن:     ال هنااالضافية ترحيلية  تعترب ادليزانية
 .كل الًتحيبلت النفقات ادلتبقية للسنة ادلنصرمة 
 .كل الًتحيبلت االيرادات ادلتبقية للسنة ادلنصرمة 
 .ترحيل كل االرصدة سواء كانت دائنة او مدينة 

 داري ثالثا: الحساب اإل
يرادات العامة لنفقات العامة الفعلية و اإلنو حساب الذي ينطوي على اأداري )االختامي( على يعرف احلساب اإل

رادات و يطار ادلفصل لئلداري اذن يشكل  اإلعداده يف سنة ادلالية منتهية، فاحلساب اإلإالفعلية و الذي يتم 
خر ىو نتيجة السنة ادلالية، آنفاقو بصفة فعلية دبعٌت إستخراج كل ما يتم ربصيلو بصفة فعلية و إالنفقات ادلنجزة ب

ذل قسمُت قسم التسيَت وقسم إمع ربصيبلهتا يف جدول مفصل يسمى ادليزان العام، و الذي بدوره ينقسم يقوم جب
 التجهيز.

 الفرع الثالث:  محتوى الميزانية.
تشمل ميزانية البلدية  قسمُت مها: قسم التسيَت و قسم التجهيز ولبلستثمار و ينقسم كل قسم إذل إيرادات  

 . 10/11ما نص عليو ادلشرع اجلزائري من خبلل قانون البلدية رقمونفقات تتوازن وجوبا، وىو 
حيث يقتطع مبلغ من مداخيل قسم التسيَت  خيصص لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار حسب ما جاء يف ادلادة 

 من قانون البلدية " كل قسم حيتوي على النفقات و اإليرادات ويكون متوازنا إجباريا مع إقتطاع اجباري ل 151
 بادلئة على االقل من قسم التسيَت، سلصص لتمويل قسم التجهيز واالستثمار ". 10

 أوال: قسم التسيير.
حيتوي على توقعات لنفقات وايرادات دائمة تسمح لرئيس اجمللس الشعيب البلدي بالتسيَت احلسن جلميع  ادلصاحل 

 البلدية، حيث تنقسم اذل ثبلثة أصناف: 
 ر ؛: مثل األجو اجبارية نفقات 
  :مثل اذلاتف وأدوات ادلكتب؛النفقات الضرورية للمصالح 
   :مثل اإلعانات؛النفقات االختيارية 

 ويشمل قسم التسيَت االيرادات و النفقات التالية: 
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 : ايرادات ونفقات قسم التسيير.01الجدول رقم 
 االيرادات النفقات

 .نفقات األجور و تكاليف موظفي البلدية 
  ة.ادلسامهات ادلقرر 
 .نفقات صيانة االموال ادلنقولة و العقارية 
  صيانة الطرقات 
 .نفقات تسيَت ادلصاحل 
   فوائد الديون 
 .االقتطاع لنفقات التجهيز واالستثمار 

 .زلاصيل ادلوارد اجلبائية 
 .ادلسامهات اليت سبنحها الدولة 
 .رسوم و اجور و حقوق اخلدمات 
 .زلاصيل وامالك البلدية 
 للجماعات احمللية.  حصة الصندوق ادلشًتك 
 .نواتج استثنائية ونواتج االستغبلل 

 ثانيا: قسم التجهيز   
يعمل قسم التجهيز و االستثمار على سبكُت رئيس اجمللس الشعيب البلدي من احلفاظ على أموال  البلدية، سواء .

طريق االقتناء او اإلنفاقات  العمومية او اخلاصة، ادلنقولة او العقارية، عن طريق االستهبلك او الزيادة فيها عن
 اجلديدة.

كما يسمح لو من جهة اخرى بوضع خطة للتدفقات ادلالية،  القروض، اإلعانات واذلبات بينو وبُت االطراف 
االخرى، حيث ان ىناك صلة قسمي ميزانية البلدية يظهر من خبلل التمويل الذايت او ما يسمى باالقتطاع من 

 اجل نفقات التجهيز العمومي.
 يشمل قسم التجهيز و االستثمار على مايلي: 

 : إيرادات و نفقات قسم التجهيز.02الجدول 
 االيرادات النفقات

 .األعباء اخلاصة باالستهبلك العمومي 
 .نفقات التجهيز العمومي 
  نفقات ادلسامهة برأس ادلال على سبيل

 اإلستثمار.

  اإلقتطاعات احلاصلة من ايرادات  التسيَت 
  من الصندوق ادلشًتك للجماعات احمللية.حصة البلدية 
 .فائض ادلصاحل العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري 
 .إعانات الدولة يف إطار برامج التنمية احمللية 
 .زلاصيل القروض وزبصيصات الدولة والوالية 
 .ادلسامهات و ادلساعدات 
 .اذلبات و الوصايا 
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 الفرع الرابع: إعداد ميزانية البلدية.
 : تحضير ميزانية البلدية.أوال

يتم ربضَت ادليزانية من خبلل صبغ ادلعلومات البلزمة، و معاجلتها و معرفة معوقات تنفيذ ادليزانية السابقة و 
ذبنبها مستقببل، فيتم ربديد ادلتطلبات ادلالية و االختيارات اليت تقًتح، كما تتم صياغة مشروع ادليزانية وىذا فيما 

 ت والنفقات.خيص جانب اإليرادا
ادلؤرخ يف  80/90حيث ترجع مسئولية إعداد ميزانية البلدية  إذل رئيس اجمللس دبقتضى  القانون البلدي رقم 

 يف مادتو اليت جاءت فيها مايلي " يعد رئيس اجمللس الشعيب البلدي ادليزانية و يتوذل تنفيذىا ".1990أفريل  7
لبلدي يباشر عملية إعداد ادليزانية البلدية بنفسو، إمنا يتم إعدادىا إال أن ىذا ال يعٍت أن رئيس اجمللس الشعيب ا

بأمره و موافقتو، من طرف األمُت العام للبلدية أو مصلحة ادلالية و الشؤون اإلقتصادية مث يتم إثراؤىا من طرف 
 جلنة ادلالية والشؤون اإلقتصادية.

تقدير مبالغ فيو أو خبس لئليرادات و النفقات. أي وحىت نضمن الواقعية و ادلوضوعية للميزانية جيب ذبنب كل 
األخذ بعُت اإلعتبار اإليرادات ادلمكنة، ونراعي النفقات العمومية الضرورية، وال يكون ربضَت ادليزانية إجيابيا إال اذا 

خبُت سبقو إعداد برنامج عمل تشًتك فيو اذليئة التنفيذية للمجلس الشعيب البلدي، وىكذا تتضافر أفكار ادلنت
 بإقًتاحات ادلوظفُت البلديُت فينتج عمل مدروس وواقعي.

كما جيب مراعاة نفقات السنة ادلالية السابقة عند إعداد ادليزانية حىت نضمن تقديرا موضوعيا للنفقات،  
ونتجنب تكديس  األموال يف سلتلف ابواب ادليزانية البلدية و تفادي اللجوء اذل مقرارات التحويل من مادة اذل 

 مادة او من باب إذل باب أخر.
كما يتعُت عند إعداد ادليزانية مراعاة التوازن بُت سلتلف أبواب النفقات. فبل نلغي بابا أو أبوابا من أجل رفع 

 مبلغ باب من أبواب ادليزانية.
ادلشاريع كما جيب مراعاة األولويات،  وذلك بتقدمي األفكار و ادلشاريع اذلامة و إعتمادىا. وتأخَت األفكار و 

 األقل أمهية اذل ادليزانية القادمة.
 ثانيا: مرحلة التصويت على الميزانية.

بعد اإسبام عملية اعدد مشروع ادليزانية من طرف ادلعنيُت باألمر. تعرض ادليزانية على اجمللس الشعيب البلدي  
 كمشروع للتصويت عليها و مناقشتها واثرائها.

قانون البلدي " يصوت اجمللس الشعيب البلدي على ميزانية البلدية و  من181ويف ىذا جاء يف ادلادة رقم  
 تضبط وفقا  للشروط ادلنصوص عليها يف ىذا القانون.

 اكتوبر من السنة ادلالية اليت تسبق تنفيذىا. 31يصوت على ادليزانية االولية قبل 
 جوان  من السنة اليت تنفذ فيها. 15يصوت على ادليزانية االضافية قبل 

 يصوت على االعتمادات بابا بابا و مادة مادة. 182دلادة ا
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 ديكن للمجلس الشعيب البلدي اجراء ربويبلت من باب اذل باب داخل نفس القسم عن طريق مداولة 
ديكن رئيس اجمللس الشعيب البلدي اجراء ربويبلت من مادة إذل أخرى داخل نفس الباب دبوجب قرار، و خيطر 

 بلدي دبجرد إنعقاد دورة جديدة.بذلك اجمللس الشعيب ال
 غَت أنو الديكن القيام بأي ربويل بالنسبة لبلعتمادات القيدية بتخصيص خاص.

 ثالثا: مرحلة المصادقة علة ميزانية البلدية.   
بعد هناية التصويت بقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي بتحويلها إذل اجلهة الوصية للمصادقة، ويعترب الوارل ىو 

نسمة فإن ادلصادقة تصبح  من  50000دلختصة ذلذه العملية، إال اذا كان سكان البلدية اقل من اجلهة ا
إختصاص رئيس الدائرة، ال ديكن ادلصادقة على ادليزانية إذا دل تكن متوازنة، و يف ىذه احلالة ما إذا صوت اجمللس 

يوما اليت تلي تاريخ تسليمو  15بلحظاتو خبل الشعيب البلدي على ميزانية غَت متوازنة فان الوارل يعيدىا مرفقة دب
 أيام.10إذل الرئيس الذي خيضعها دلداولة ثانية  للمجلس الشعيب البلدي خبلل 

يتم اعذار اجملليس الشعيب البلدي من الوارل اذا صوت على ادليزانية رلددا بدون توازن أو دل تنص على النفقات 
أيام اليت تلي  08خبلل اجل  183لشروط ادلنصوص عليها يف ادلادة اإلجبارية، واذا صوت على ادليزانية ضمن ا

 األعذار فاهنا تضبط تلقائيا من طرف الوارل.
 رابعا: مرحلة تنفيذ ميزانية البلدية.

إن تنفيذ ادليزانية يكون من مهام رئيس البلدية بصفتو اآلمر بالصرف و أيضا أمُت اخلزينة بصفتو احملاسب 
 خيصو  العمومي وذلك كل فيما

  :)رئيس البلدية) األمر بالصرف 
ىو ادلكلف بتحضَت تنفيذ القرارات ادلتخذة بادليزانية ربت رقابة اجملاس والسلطة ادلختصة،  إذن فهو يكون ادلكلف 

 فيما خيص تنفيذ النفقات، بااللتزام بالدفع و التصفية  مث إعداد اإلذن بالدفع.
 ) أمُت خزينة البلدية ) احملاسب العمومي. 

يقوم امُت خزينة البلدية دبهام احملاسب وىو الذي يقوم يدفع النفقات العمومية و ربصيل اإليرادات ضمن اآلجال 
احملددة عن طريق التنظيم، وتدعي ىذه العمليات بالعمليات احملاسبية يبدا التنفيذ الفعلي بالنسبة دليزانية البلدية 

مارس من السنة ادلوالية بالنسبة لعمليات التصفية و دفع  15ة ابتداء من جانفي و ديتد اجل تنفيذىا ارل غاي
 النفقات.
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 المبحث الثاني: الرقابة المالية على تنفيذ النفقات ببلدية برج بوعريريج.
 المطلب األول: اجراءات تنفيذ نفقات بلدية برج بوعريريج.

ددة يف ادليزانية اي تنفيذ النفقات و االيرادات وفقا دلا تنص عليو يعترب التنفيذ اإلجراء الذي يعكس اخلطة احمل
 ىذه األخَتة.

 أوال: اإللتزام.
اخلاصة ب  208ظهرت ادليزانية األولية إن بلدية برج بوعريريج قد أبرمت صفقة طلبية رقم  2020يف سنة 

 صاريف النقل (.) م 627يف ادلادة  9132، نَشأ عنو دين يف الباب 2020النقل ادلدرسي لسنة 
ادلبينة  03كإجراء أول  يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي  باعتباره اآلمر بالصرف  بإعداد بطاقة االلتزام رقم 

و إرسال نسختُت منها مرفقة بنسختُت من ادليزانية األولية  إذل ادلراقب ادلارل لتـأشَت عليها  01يف ادللحق رقم رقم 
 اجمللس الشعيب البلدي و االحتفاظ بالنسخة الثانية.وإعادة إرجاع نسخة إذل رئيس 

 ثانيا: التصفية.
بعد التأكد من ادلبلغ الصحيح من العملية يقوم رئيس اجمللس الشعيب البلدي  باعتباره اآلمر بالصرف بإعداد 

يد الباقي  )كما مبنيا فيها ادلبالغ الواجب االلتزام هبا فعبل يف ىذا التاريخ و الرص 02بطاقة االلتزام رقم رقم 
موضح  يف اجلدول( مع ذكر اسم ادلستفيد بعدىا  بقوم بإرساذلا اذل ادلراقب ادلارل مرفقة باألوراق لثبوتية ادلتمثلة  
يف سند طلب زلرر من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي، قائمة ادلستفيدين من النقل ادلدرسي يقوم ىذا األخَت 

 ثائق. بالتأكد من ادلبالغ و سلتلف الو 
 : جدول المبالغ الواجب االلتزام بها03الجدول رقم 

 المصدر: بلدية برج بوعريريج .
 ثالثا: األمر بالدفغ.

لتزام ادلؤشر عليها  من طرف ادلراقب ادلارل، و علما ان بعد استبلم رئيس اجمللس الشعيب البلدي بطاقة اال
ادلتعلقة هبذه النفقة  (02 )ادللحقعملية الدفع تتم بواسطة التحويل الربيدي تبعا لصك، قام باعداد حوالة الدفع 

ول بعد اظهار ىاتو احلوالة يف كشف احلوالت، و ختمها و ارساذلا مرفقة ببطاقة االلتزام اال 309302,51بقيمة 
 و زلضر ادلناقصة  اذل امُت خزينة البلدية  باعتباره ) احملاسب العمومي (. 208و بطاقة االلتزام الثاتية  العقد رقم 

 
 
 

 الرصيد اجلديد مبلغ العملية الرصيد القدمي ادلادة الباب الفرعي
9132 627 16737377.00 9325554.00 7411823.00 
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 رابعا: الدفع.
بعد تأكد امُت خزينة البلدية ) احملاسب العمومي ( من صحة الوثائق ادلرسلة و تأشَتة  ادلراقب ادلارل، وحساب 

الت، مث يقوم باالمضاء عليها ووضع اخلتم االداري و دفع قيمة النفقة عن طريق اصدار رلموع العام لكشف احلو 
 (.03)انظر ادللحق رقم  309302,51صك بريدي بقيمة 

 المطلب الثاني: الرقابة على تنفيذ النفقات في بلدية برج بوعريريج .
 أوال: رقابة المراقب المالي.

ة ادلالية و ادلتمثلة يف شخص ادلراقب ادلارل واألعوان ادلساعدين لو بعد إستقبال ادللفات، تقوم مصاحل  الرقاب
 16ادلؤرخ يف  371_09بالقيام باإلجراءات ادلتبعة  يف عملية الرقابة، حيث بناء على ادلرسوم التنفيذي رقم 

ة و ادلتعلق 1992نوفمرب  14ادلؤرخ يف  414_92، ادلعدل و ادلتتم للمرسوم التنفيذي رقم 2009نوفمرب 
 بالرقابة السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا، فانو يتم فحص ادللفات خطوة خبطوة: 

  التأكد من صفة األمر الصرف و ىو رئيس اجمللس الشعيب البلدي من خبلل وثائق إثبات
مشروعية اآلمر بالصرف و كذا تطابق منوذج االمضاء ادلوجود سالفا لدى مصاحل الرقابة ادلالية، و التأكد 

 م البلدية.من خت
  ادلطابقة للقوانُت و االنظمة ادلعمول هبا: منيز حالتُت مها: حالة ادللف يكون مشروع و حالة

 ملف يكون كاستشارة.
 رقابة المراقب المالي على نفقات بلدية برج بوعريريج. .1

 : ينب بعض ادللفات اليت مت ايداعها لدى الرقابة ادلاية: 04الجدول رقم 
 لملفعنوان ا المادة الباب

 مصاريف عقود وادلنازعات 625 9022
 مصاريف النقل ادلدرسي 627 9132
 اعانة مالية 663 9141

 ادلصدر: من اعداد الطلبة باالعتماد على ادلبلحق ادلقدمة من طرف بلدية برج بوعريريج.
 مية والتشريعية.بعد استبلم ادلراقب ىذه ادللفات يقوم   باجرات رقابتو عليها وفحصها وفقا للنصوص التنظي
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 نتائج رقابة المراقب المالي على نفقات بلدية برج بوعريريج. .2
  :الملفات التي اشر عيها المراقب المالي 

 : يبُت ادللفات اليت اشر عليها ادلراقب ادلارل.05 رقم الجدول
 الملف المادة الباب

 مصاريف عقود ادلنازعات 625 9022
 مصاريف النقل 627 9132

يام ادلراقب ادلارل بفخصو و تدقيقو دلختلف عناصر ادللفات قام بوضع تاشرتو اليت تظهر يف استمارة االلتزام بعد ق
 (  اذا استوفت الشروط ادلذكورة يف الفصل االول من ادلذكرة. 04 )ادللحق رقم
  :الملفات التي رفضها المراقب المالي 

 : : يبُت ادللفات اليت رفضها الراقب ادلارل06اجلدولرقم 
 سبب الرفض الملف المادة الباب

عد احًتام االحكام ادلتعلقة دبطابقة وضعية النفقات مع  اعانة مالية 663 9141
 برنامج العمل و كذا االىداف اليت منحت من اجلها االعانة.

الناقصة قام ادلراقب ادلارل برفض ىذا ادللف وتأجيل تسليم التأشَتة حىت تصحح االخطاء او تستكمل  البيانات 
 يف ادللف، وقام بتبليغها لبلمر بالصرف، لكي يطلع على اسباب الرفض  من اجل اعادة تصحيحها.

 ثانيا: رقابة المحاسب العمومي )رقابة امين الخزينة(: 
تكون من خبلل تنفيذ ادليزانية من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي )اآلمر  بالصرف ( لضمان صحة و قانونية 

 يات سواء يف التحصيل او االنفاق.سلتلف العمل
 ثالثا: رقابة مجلس الشعبي البلدي: 

تكتسي ىذه الرقابة اىتمام بالغ من طرف اعضاء اجمللس الشعيب البلدي )ادلنتخبُت ( يف حالة وجود اي غموض 
 الية.يف عملية التنفيذ يطالبون رئيس اجمللس الشعيب البلدي بتقدمي  تفسَتات و تربيرات  عن نشاطاتو ادل

 رابعا: رقابة الوصاية: 
تكون من طرف السلطة الوصاية باعتبارىا اجلهة اليت صادقت على ادليزانية و تكون ىذه الرقابة على رئيس اجمللس 
الشعيب البلدي )اآلمر بالصرف ( من اجل ضمان تنفيذ قانوين للميزانية و مطابقة للعمليات و الربامج احملددة و 

 االىداف ادلسطرة.
 ثل االشخاص ادلوكلة ذلم شلارسة ىذه الرقابة على ميزانية البلدية: ويتم

 .الورل 
 ..اجمللس الشعيب الوالئي 
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 .رئيس الدائرة 
 خامسا: رقابة مجلس المحاسبة.

رللس احملاسبة ادلمثل بالغرفة االقليمية يكرس كل سنة جزء من تقديره العمومي لتسيَت البلديات و حيرر ىذا 
ساس مبلحظات الغرفة  اجلهوية للحسابات و انطبلقا من احلساب االداري  البلدية على التقدير خصوصا على ا

ادلبلحظات ادلتعلقة بالتسيَت الذي ترتئي ادراجو يف ىذا التقرير  وتدعو البلدية اذل تقدمي اجوبتها عن ذلك  تبعا 
ول ادلختص يف التسيَت ادلارل و للمبلحظات اليت يقوم هبا رللس احملاسبة حىت يتحقق من براءة او ادانة ادلسؤ 

 احملاسيب  خبلل السنة ادلالية  ادلنصرمة يف اطار الرقابة البلحقة.
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 خالصة: 
تعترب الرقابة ادلالية على ميزانية البلدية، وسيلة للتأكد من ان البلدية قد احًتمت النصوص القانونية عند اعداد و 

ىذه العملية الرقابية تتم من طرف ىيئات رقابية متخصصة، كالرقابة الىت سبارسها ادلفتشية  تنفيذ ادليزانية، حيث ان
العامة للمالية و رللس احملاسبة ن باعتبارىا اعلى االجهزة الرقابية يف مراقبة اجلانب ادلارل و التسيَتي للجماعات 

عيب البلدي و كذا الرقابة القضائية الىت تطبق احمللية، و كذا ىيئات رقابية غَت سلتصة كاليت سبارسها اجمللس الش
حسب ما نص عليو القانون، وىذا من اجل ربقيق صلاح البلديات يف تلبية احلاجيات العامة وربقيق التنمية احمللية 

 للسكان.  
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 الخاتمة:
ية ىي إحدى صور الرقابة اليت سبارسها الدولة عن طريق ىيئات مكلفة ونستخلص شلا تطرقنا لو أن الرقابة ادلال

بذلك، حبت يعترب صور من صور الرقابة على النشاط اإلداري للمؤسسات للدولة تتناول الرقابة ادلالية اجلانب 
ىذه الرقابة بنوعو من ادلارل و احملاسيب ذلذه اذليئات دبا إهنا ترتبط باجلانب ادلارل ذلذه ادلؤسسات وبالتارل فان تتسم 

 احلساسية لكوهنا تتم داخل اجلهاز اإلداري وعلى ميزانيات ىذه اذليئات دبختلف أنواعها ودرجاهتا .
فهدف الرئيسي من الرقابة على النفقات العمومية ىو ضباية ادلال العام من أي نوع من اجلرائم اليت قد تلحقو 

ادلالية ضلو اذلدف ادلسطر ذلا من طرف الدولة ومدى   من هنب و اختبلس، وضمان السَت احلسن لعمليات
 تطابقها مع القوانُت و التنظيمات ادلعمول هبا .

حيث تساىم الرقابة ادلالية بشكل كبَت يف ربقيق التوازن اإلقتصادي و اإلجتماعي وذلك من خبلل الدور 
 فيذ إلتزاماهتا اذباه اجملتمع .الذي تلعبو يف احلفاظ على ادلال العام الذي من خبللو تقوم الدولة بتن

تتم الرقابة على النفقات العمومية يف التشريع اجلزائري بواسطة آليات رقابية يتقسم دور ىذه اذليئات اذل آليات 
الرقابة القبلية على تنفيذ النفقات العمومية، حيث تطبق من طرف كل من ادلراقب ادلارل و احملاسب العمومي 

 نفيذ النفقات العمومية تتمثل يف رقابة رللس احملاسبة وادلفتشية العامة .وآليات رقابة بعدية لت
توصلنا من خبلل ىذه الدراسة اليت قمنا هبا اذل رلموعة من االستنتاجات سواءا يف اجلانب النظري أو اجلانب 

 التطبيقي:
 أوال: الجانب النظري:

 من خبلل الدراسة توصلنا اذل:
 ادي األخطاء وفحص العمليات ادلالية مدى اإللتزام بالقوانُت و التشريعات فقط، الرقابة ادلالية ال هتتم بتف

بل تقوم كذلك باكتشاف األخطاء حىت بعد تنفيذ النفقات و تقدمي النصح ذلم لتفادي األخطاء مستقببل، ومن 
 خبلل ىذه النتيجة مت إثبات الفرضية األوذل .

 ت أعُت ىيئات رقابية سلتلفة لضمان شرعيتها و مصداقيتها، عملية ربضَت وتنفيذ النفقات العمومية تتم رب
فاذليئات ادلكلفة بالرقابة القبلية تتمثل يف ادلراقب ادلارل و احملاسب العمومي، أما اذليئات ادلكلفة بالرقابة البعدية 

ن خبلل ىذه النتيجة مت فتتمثل يف رقابة ادلفتشية العامة للمالية و رقابة رللس احملاسبة و رقابة اجملالس احمللية. م
 التوصل إذل ثبات صحة الفرضية الثانية .

  النفقة العامة عبارة عن مبلغ تقدي يصدر من شخص عام و اذلدف منها إشباع احلاجات العامة من ربقيق
 ادلنفعة العامة أو ادلصلحة العامة. وبالتارل من خبلل ىذه النتيجة مت إثبات صحة الفرضية الثالثة.

 النفقات العمومية شخصُت ذوي أدوار منفصلة ولكن متكاملة ومها اآلمر بالصرف و احملاسب  يتوذل تنفيذ
العمومي حيث لكل منهما مهام وصبلحيات خاصة بو، إضافة لذلك فهما يقومان دبراقبة بعضهما البعض. من 

 خبلل ىذه النتيجة مت إثبات الفرضية الرابعة .
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  ثانيا: نتائج جانب الدراسة الميدانية:
 من خبلل الدراسة ادليدانية توصلنا إذل رلموعة من النتائج وىي كما يلي:

 . تتكون ميزانية البلدية من رلموعة من الوثائق اليت يتم إعدادىا باتباع رلموعة من اإلجراءات 
 لعام يتم إعداد ادليزانية األولية من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي لبلدية برج بوعريريج دبساعدة  األمُت ا

 أكتوبر . 31للبلدية، قبل بداية السنة ادلالية ادلعنية أي قبل 
  ىناك صلة ترابط بُت قسم التسيَت وبقسم التجهيز و اإلستثمار  من جانب التمويل حيث يتم زبصيص

بادلئة من قسم التسيَت لتمويل قسم التجهيز و اإلستثمار و يوزع ىذا األخَت على صبلة من  10نسبة ال تقل على 
 دلشاريع و الربامج ادلخطط ذلا من طرف البلدية .ا

  ادليزانية اإلضافية ماىي إال ميزانية تعديلية للميزانية األولية تضاف إليها تعديبلت اليت يراىا اجمللس الشعيب
 البلدي ضرورية .

  ما ادليزانية أكتوبر من السنة ادلالية السابقة لسنة التنفيذ، أ 31يتم التصويت على ادليزانية األولية قبل
 جوان من سنة التنفيذ. 15اإلضافية فيصوت عليها قبل 

  مارس من السنة ادلوالية من طرف رئيس اجمللس الشعيب البلدي الذي يبُت  31يعد احلساب اإلداري قبل
 اإليرادات احملصلة و النفقات ادلصروفة فعبل و إظهار فائض احلساب اإلداري.

 التوصيات:
 وصلت إليها الدراسة فان الباحث يقًتح التوصيات التالية:يف ضوء النتائج اليت ت

  ضرورة السعي إذل ربسُت مستوى العاملُت باإلدارة احمللية من خبلل رفع مهارهتم و كفاءاهتم عن طريق
تنظيم فًتات تربص و التكوين ادلستمر من جهة و السعي إذل تفعيل أدائهم من جهة أخرى و ىذا ال يتحقق إال 

 حفيزات ) زيادة األجور، ادلنح، وسط مبلئم للعمل، توظيف اإلطارات ....اخل (.من خبلل الت
  تعقد و بطء إجراءات  تنفيذ العمليات ادلالية للبلدية يؤثر سلبا على السَت العادي للبلدية فمن األفضل لو

 مت تبسيط ىذه اإلجراءات بشكل يسمح بالسَت العادي و اليؤدي إذل تعطيل القيام بادلهام .
  تطوير أجهزة اإلعبلم حيث يصدر أحيانا قوانُت وتعليمات زبص ميادين سلتلفة دون أن يعلم هبا عمال

 الرقابة ادلالية إال بعد مرور مدة.
 . إختيار القائمُت بعملية الرقابة وفق شروط الكفاءة و األمانة 
  ادلعلومات اخلاصة بالرقابة.اإلستفادة من ذبارب الدول من خبلل تشجيع التعاون الدورل وتبادل اخلربات و 
  جيب التنسيق بُت سلتلف أجهزة الرقابة فبوجود التنسيق ديكن تغطية أوجو النقص و يتم إحداث ىيئة عليا

مستقلة هتتم بإعداد برنامج سنوي للرقابة لكل ىيئة رقابية حىت تتفاد التكرار يف العمل و التمكن من توسيع رقعة 
 التدخبلت الرقابية .
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توصيات يفًتض أن يطرحها أصحاب القرار عند احلديث عن أي اصبلحات مستقلة سبس أجهزة كل ىذه ال
الرقابة،  و توسيع احلوار بشأن ادلوضوع إذل كل من يهمو االمر خاصة ادلدققُت و ادلختصُت، وهبذه الطريقة 

 احلصول على نصوص متكاملة شلا جيعلها قادرة بالفعل على القيام دبا ىو مطلوب .
األخَت استنادا إذل ما توصلنا اليو نرى أن الرقابة ادلالية وظيفة مهمة جدا سبتد آثارىا لتشمل صبيع ما يتعلق ويف  

بالنفقات العمومية بل وبادلالية العامة لذلك جيب مناقشتها على أعلى ادلستويات و مراجعة النصوص القانونية 
 ف اذليئات يف سبيل تفعيلها و ضمان حسن أدائها . والتنظيمية اليت حيكمها والعمل جبد والتعاون بُت سلتل
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 الزفض الوؤقث 20رقن:الولحق 



 

 

 : ملخص

ية للدولة، تستخدم من أجل ذبقيق أىداف اجملتمع تعترب النفقات العمومية اىم اداة من ادوات السياسة ادلال
وتنفيذ ىذه النفقات دير عرب مرحلتُت متتابعتُت، مرحلة إدارية تنفذ من طرف اآلمر  وإشباع حاجاتو العامة،

بالصرف واليت تقسم اذل ثبلثة عمليات ىي :اإللتزام بالنفقة، والتصفية واألمر بالدفع،  ومرحلة زلاسبية تتمثل يف 
 نفقة حيث يتم تنفيذىا من طرف احملاسب العمومي .دفع ال

وتعد مرحلة الرقابة ادلالية من أىم ادلراحل لتنفيذ النفقات العامة، وذلا عدة أىداف سياسية و مالية وإدارية 
وتنظيمية وقانونية، كما ديكن أن تتم يف عُت ادلكان أو بواسطة وثائق ثبوتية، أما زمن الرقابة فيمكن أن يكون قبل 
وقوع العمل ادلارل وتسمى رقابة قبلية، أو موافقة للعمل ادلارل وتسمى رقابة آنية،  او بعد اإلنتهاء من صرف 

 النفقات وربصيل اإليرادات وتسمى رقابة بعدية .
فاذلدف من الرقابة ادلالية ليس فقط احلفاظ على ادلال العام وتسليط العقوبات على ادلخالفات واألخطاء اليت 

ادلوظفون القائمون على تنفيذ النفقات العمومية، بل أيضا هتدف إذل تقدمي لينصح لتفادي األخطاء يرتكبها 
مستقببل، لكن بالرغم من وجود أجهزة الرقابة ادلالية إال أن مظاىر اإلختبلس والتبذير لؤلموال العمومية مستمرة 

 وىذا راجع لضعف فعالية الرقابة يف ببلدنا .
 النفقات العمومية،  الرقابة ادلالية،  الرقابة القبلية،  الرقابة البعدية . الكلمات المفتاحية :

 
 

Abstract 
Public expense is considered as the most important tool of monetary poliey of the 

government . it is used in order to achieve the objective of the community and to satisfy the 

public needs of the society. The proces of the implementation of public expense is usually 

done across two phases : administrative phase that is carried out by yhe certifiying, whith is 

divided into three operations : the engagement , filtering, and order of payment .In additton , 

the phase of accounting is to pay the expense where public accountant party implements it . 

The financial control is one of the mpst important phases of implementation pf public 
expense . It has many goalas : political, financial, administrative, legal, and regulatory goal. It 

can be done on the spot or by supporting documents . The time of the financial control may be 

before thr financial action : and it is clled pre-control .  in parallel with financial work : and it 

is called real-time control , or after the completion of the expense implementation and 

incomes collection: and it is called post . 

The aimof financial control is not only looking after of public money and making penalties 

for the errors commited by the staff who are resonsible on the implementatin of public 

expense , but it also aims to advise them to avoid future mistakes . In spite of the existence of 

financial control organization, the phenomenon of embezzlement and waste pf public funds is 

ongoing and this due to the weakness of contro in our country. 
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