
ة التجار والعلوم سي وال قتصادية العلوم   لية

سي ال علوم   قسم

ي.أ يال ا   بلوا

ا:مقياس والتدقيق الرقابة كوميطرق ا   لقطاع

عمومي سي ماس أو سنة   تخصص

زائر ا املالية الرقابة زة وأج   .يآت

زائري ا للمشرع سبة بال بالغة مية أ املالية الرقابة عملية ةتك وضرور أساسية أداة ا باعتبار

وحفظ السيماماية الدستور ا يئا وذكر ن وقوان بمراسيم عنايتھ نالحظھ ما ذا و العمومي  املال

املحاسبة وكذلك1مجلس حد، وضع أجل ومن الدولة، داخل واملا قتصادي التوازن ع منھ حفاظا

الرقابة، بدور للقيام الدولة زة أج استحداث تم فقد ، واملا داري الفساد رة ظا عرفھ الذي للتنامي

م أ إ ي فيما نتطرق وسوف الرقابة، بدور للقيام قبل من موجودة انت زة أج ر تطو تم ذهكما

يآت وال زة   :ج

الوصية-1 دارة ممارسةعت :رقابة من الوصية للسلطة سمح إلزامية إجراءا انية امل ع املصادقة

ال داة انية امل الن ل، ك العمومية املؤسسة شاط مراقبة ثمة ومن انية امل مضمون ع ا رقاب

ي فيما الوصية السلطة ا تقوم ال الرقابة مة م وتتمثل شاط ال ذا ا بواسط   :يتجسد

معال النفقات توازن ملبدأ انية للم ا صياغ عند العمومية املؤسسة ام اح مدى من أوال تأكد

السلطة)املوارد(يرادات قامت ا يح لت ا إل انية امل إرجاع عد بھ تمسكت أو املبدأ ذا أخلت وإذا ،

انية، امل املقيدة يرادات أو النفقات عض عديل أو برفض جديدةالوصية نفقات إضافة ا يمك كما

املعنية العمومية للمؤسسة سبة بال إلزامية ون ت أن   2.شرط

املا-2 املراقب النفقات :رقابة تنفيذ ع القبلية بالرقابة ن لف امل عوان من عون و املا املراقب

ن ب من باملالية لف امل ر الوز طرف من وزاري بقرار نھ عي تم و العامةالعمومية، ة املدير موظفي

انية الدستوري3للم واملجلس الدولة انيات م ع ا م يل ال النفقات ع املا املراقب رقابة وتطبق ،

شفيات املس داري ع الطا ذات العمومية واملؤسسات والواليات، البلديات أي قليمية ماعات وا



امعات املراقب.4.إ...وا ة لتأش الوحيدةإن الوسيلة ا أل وذلك معينة، نفقة تنفيذ بالغة مية أ املا

من والتحقق التأكد يجب ة التأش تتم ح ومنھ ا، م املل النفقة شرعية ت تث   5:ال

بھ- املعمول التنظيم ا عل ينص ال لة املؤ ة دار السلطة ات تأش ووجود بالصرف، مر   صفة

م- النفقة امطابقة املعمول والتنظيمات ن القوان   ع

للنفقة- ي القانو والتخصيص املالية واملناصب عتمادات   توفر

املرفقة- الوثيقة نة املب للعناصر ام ل مبلغ   مطابقة

للنفقات- الثبوتية وراق بجميع ام ل استمارة الرفاق الزامية   مراعاة

املا املراقب رقابة ت الرفضوت أو ارفض(بالتأش تجاوز أو ي ا أو مؤقت   )رفض

العمومية-3 الصفقات نة املنصوص :رقابة الشروط وفق م ت ة مكتو عقود العمومية الصفقات

املتعاقدة، ة املص ساب والدراسات دمات وا اللوازم اقتناء أو شغال انجاز بقصد قانونا، ا عل

ش إ ع ع شر ال ينص تختصحيث متعاقدة ة مص ل لدى العمومية الصفقات ع للرقابة نة اء

ي مما تتأكد حيث العمومية، املؤسسة ا م ت ال العمومية للصفقات القبلية   :بالرقابة

املحتملة- التحفظات أخذ ومدى الشروط، بدف التقيد ومدى العمومية الصفقات قانون ام اح مدى

ع ع املصادقة الشروطأثناء   .دف

الصفقة- بنود وضوح ومدى ا، وتقييم الظروف فتح عملية اجراء وكيفية عالن، اجراءات إمام كيفية

  العمومية

ستالم،- و بالتنفيذ اصة ا ام ح و ا، دفع آجال يقات س وال واملراجعة ن بالتحي اصة ا ام ح

ستالم عد ما   .وضمانات

بقبو  الرقابة ذه ت اوت رفض أو الصفقة   .ل

العمومي-4 املحاسب باملرحلة :رقابة لف ي حيث انية امل تنفيذ أعوان أحد و العمومي املحاسب

جراء تمثل ال الدفع بمرحلة يختص و و نية بالرقابة يقوم ذلك وخالل النفقة، تنفيذ من ية املحاس

ا أعبا من الدولة تتحرر بموجبھ يقوم6الذي أن عد تنفيذ، من ة دار باملرحلة بالصرف مر

بالدفع(النفقة مر التصفية، ام، تنفيذ) ل قبل عليھ ن يتع الذي العمومي املحاسب إ امللف يحول

التالية الرقابة عمليات القيام   7:الدفع



ا- املعمومل والتنظيمات ن القوان مخالفة عدم من   التأكد

دمة- ا من مرفقةالتأكد ثبوتية وثائق تتوفر وأن منجزة، مقابلة فعلية خدمة ناك أن أي املنجزة

النفقة   بملف

قانونا ا عل املنصوص ات التأش وجود من الصفقات(التأكد نة ة تأش ، املا املراقب ة   )تأش

الديون - أن من والتأكد متوفرة، املالية عتمادات وان بالصرف، مر صفة من وأنھالتأكد تتقادم لم

معارضة محل ست ا)منازعة(ل تصفي وشرعية للنفقة القانون التخصيص من والتأكد ،.  

أ املبلغ ل تحو ق طر عن النفقة سديد العمومي املحاسب يقوم القانونية الشروط توفر من التحقق عد

املحا ع يجب القانونية الشروط أحد توفر عدم حالة أما املستفيد، رفضحساب العمومي سب

الرفض ب س بالصرف مر بإبالغ قوم و النفقة   .سديد

للمالية-5 العامة شية املف رقم: رقابة املرسوم بموجب للمالية العامة شية املف شاء إ املؤرخ53-80تم

ي01-03-1980 فيما ا رقاب وتتمثل للمالية، العامة شية املف وصالحيات وس لتنظيم   :املحدد

والوسائلانج- املالية املوارد وإدارة سي فعالية تقدير أجل من قتصادية و املالية والتحاليل الدراسات از

القطاعات ن ماب أو قطاعات ملجموعات ة ر وتطو مقارنة دراسات وإجراء خرى،   العمومية

املحددة- داف مع ا وتكييف والتنظيمية عية شر ال ام ح تطبيق   تقييم

موال- رؤوس وحركة الصرف عمليات ع والرقابة ية، جن و الدولية القروض التدقيق مة م انجاز

ارج ا وإ   .من

املحددة- داف لأل انية امل تحقيق مدى عن للبحث ود ا تكثيف ق طر عن العمومية السياسات   تقييم

تق شون املف ر بتحر للمالية العامة شية املف رقابة ت فعاليةت حول م وتقييما م مالحظا يتضمن را ر

سي ال ذلك ن تحس ا شأ من ال التداب اح اق وكذلك للرقابة اضعة ا يئة ال   .سي

املحاسبة-6 مجلس لألموالعت  :رقابة البعدية بالرقابة لفة م وقضائية ة دستور يئة املحاسبة مجلس

ا جميع ع رقابتھ مارس و إليھالعمومية، ا ل تحو يتم ال سي ال وحسابات ة دار سابات وا لوثائق

مسبق إشعار عد أو مفاجئة قة بطر إما ان امل ن ع رقابتھ يمارس أن مكن و ا، يقوم8إجبار عامة صفة و ،

ي   9:بما



ا- العمليات ة والتدقيق م حسابا مراجعة خالل من ن العمومي ن املحاسب حسابات تبةمراجعة مل

ا   .ع

سي- ال وفعالية نجاعة والتدقيق العمومية موال استعمال تقييم خالل من سي ال نوعية مراقبة

املسطرة داف تحقق   ومدى

انية- امل سي مجال نضباط قواعد ام اح خالل من واملالية انية امل مجال نضباط مراقبة

العمومية   .واملالية

العمومية،وإذا نة ز ا بمصا الضرر ق ت ان يمكن تجاوزات او مخالفات وجود املحاسبة مجلس ت أث

ن يتع ة خط ع وقا وجود الحظ وإذا والوصية، السلمية ا وسلطا املعنية املصا مسؤو فورا يطلع فإنھ

القضا عة املتا ملباشرة إقليميا املختص العام النائب إ امللف إرسال   .ئيةعليھ

ملانية-7 ال الوطعت  :الرقابة الشع املجلس ، غرفتيھ ملان ال يد وسيلة م أ انية امل ضبط قانون

املالية قانون تنفيذ من للتأكد عليھ املصادقة تم بم ومة ا ام ال مدى ملراقبة مة يتمومجلس حيث

ال نتائج إقرار العمومية انية امل ضبط قانون عبموجب   :سنة

انية- وامل املالية قانون تنفيذ عن الناتج ز ال أو   الفائض

انية- للم اصة ا سابات ا تنفيذ تة املث   النتائج

نة- ز ا عمليات سي   نتائج

يجوز حيث ا عمل أداء باستقاللية تتمتع و واملراقبة للتحقيق ان ملان ال طرف من شاء إ يتم أيضا

ن ع و ندات املس خالل من التحقيق أعمال ألداء ة ضرور ا عت معلومة أو وثيقة أي تطلب أن ا ل

العم القطاعات جميع ن مختص اء بخ ستعانة ا يمك كما ان   ومية،امل

الفساد-8 افحة مل الوط افحتھ: الديوان وم الفساد من د وا الوقاية إ الرامية التداب تدعيم إطار

رقم مر خالل من الفساد لقمع الوط الديوان شاء إ يتمم2010-08-26املؤرخ05-10تم الذي

رقم ال2006-02-20املؤرخ01-06القانون من بالوقاية الذياملتعلق الديوان ون ت و افحتھ، وم فساد

والتحري التحقيق ن مختص اء وخ القضائية للشرطة ضباط من املالية وزارة وصاية تحت عمل

الوط املستوى ع واملا داري الفساد   .قضايا



نطاق املعلومات ل واست جمع الفساد لقمع الوط للديوان ساسية ام امل اختصاصوتتمثل

العامة النيابة ع ا مرتكب وعرض بالفساد املتعلقة الدالئل عن والبحث التحقيقات وإجراء   .املركز

املا-9 ستعالم ة معا وممارسةتم: خلية املالية، لالستخبارات كنظام املا ستعالم خلية شاء إ

ا املرسوم بموجب منھ والوقاية الفساد ة محار إ دف رقمرقابة -04-07املؤرخ127-02لتنفيذي

لية2002 ل ساسية مة امل وتتمثل املالية، وزارة إشراف تحت عمل مستقلة خلية عن عبارة و ،

ي بما القيام خالل من موال يض وتب اب ر ل تمو افحة   :م

وإرسال- ، موال يض تب أو اب ر ل بتمو م باه ش حات تصر وكيلاستالم إ التحقيق عد امللفات

إقليميا املختص ة ور م   .ا

زة ج مع املعلومات وتبادل موال، يض وتب اب ر افحة بم اصة ا عية شر ال النصوص اح اق

باملثل املعاملة شرط املماثلة ية   .جن

الفساد ر مظا من التقليل املساعدة ا شأ من لية ا ذه فإن زائروعليھ  .ا
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