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 شكر و تقدير
 

 بكامؿ نتقدـ أف إال يسعنا ال البحث ىذا إتماـ في جؿ ك عز اهلل تكفيؽ بعد
 المقاـ في بالذكر ك المساعدة نخص العكف يد لنا الذيف قدمكا كؿ إلى شكرنا
 ازػػػعمى إنج باإلشراؼ تكـر الذم محمد بن األخضر الفاضؿ األستاذ األكؿ
 .القيمةات ك التكجيي بالنصائح عمينا يبخؿ لـ حيث البحث ىذا

 عمينا تكـر الذم عبد الكريم بوحميدةاألستاذ الفاضؿ دكف أف ننسى 
 قامكاجميع األساتذة الذيف  باإلضافة إلى، المساعدة ك ك التشجيع اإلرشادب

 .اهلل عنا خيرا ـفجزاىعمى تدريسنا 
 قبمكا المذيف األفاضؿ األساتذة إلى التقدير ك الشكر بجزيؿ كذلؾ، نتقدـ كما

 .اهلل عنا خيرا ـفجزاى البحث تقييـ ىذا ك مناقشة لجنة في المشاركة
 

 امطامبان :
                      خادل بن اموميد أ والد سعيد            

 عبد امقـادر أ والد عبد هللا               
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 االإهداء
 

الكالديف جزاىـ اهلل عنا  إلى المتكاضع العمؿ ىذا نيدم
 اءػػنػػػائمة بدكف إستثػػػػػؿ ك العػػػػػػع األىػػػجمي إلىك  راػػػيػػػخ

 إلى زمبلئنا في العمؿ بمديرية الخدمات الجامعية 
 ةػػػػػػيػػكمػػػمػػػة العػػػنػػػزيػػػػػالخا في ػػػػنػػبلئػػزمذا ػػػػػػك ك

 إنجاز ك إتماـ  في ساعدنا مف كؿ إلى
 .ثػػػحػػالب ىذا دادػػػػػك إع
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 قامئة اخملترصات و املكامت املفتاحية
 

 :العربية باّلمغة1-
 

 .صفحةال ص
 .الجزائرية لمجميكرية الرسمية الجريدة ج.ج.ر.ج

 

 :الفرنسية باّلمغة2-
 

La Cour De Discipline Budgétaire Et Financière CDBF 

Compagnies Nationale Algérie de Navigation. CNAN 

Office de Promotion et de Gestion Immobilière. OPGI 

Agence d’Aménagement et de Développement  

de Logement. 
AADL 

Centre de Recherche Economique Appliquer  

de Développement. 
CREAD 

Caisse Nationale des Assurances Sociales. CNAS 

Caisse Nationale des Assurances des Non Salaries. CASNOS 

Société Nationale de Transport Ferroviaire. SNTF 

Centre de Développements d’Énergie Renouvelable. CDER 

Caisse Nationale des Retraités. CNR 
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 ملخص امبحث
 :عربيةـالــــــــــــــــب

 البعدية لمرقابة أعمى ىيئة الشعبية الديمقراطية الجزائرية لمجميكرية المحاسبة مجمس يعتبر
 األمكاؿ تسيير شرعية إلقرار أداة بمثابة فإنو بو الدكر المنكط إلى ك بالنظر العمكمية لؤلمكاؿ

 ضمف المحاسبة لمجمس إدراجيا في متكافقة المتعاقبة بنظرة الدساتير أقرتو ما حسب ،العمكمية
 ذلؾ ك أحالت القانكنية طبيعتو إلى لـ تتطرؽ لكنيا القضائية، الييئات ك ليس الرقابية ىيئات

 تيدؼ ميامو فإف المحاسبة، يمعبو مجمس الذم الدكر إلى ك بالنظر التشريعية النصكص إلى
 افيةػػػػػالشف دػػػػلتجسي العمكمية ك أعكانيا كاؿػػػػػػػػػػاألم تسيير اؿػػػػػمج في ةػػػػػػالدكل زةػػػأجي مراقبة إلى
 الديمقراطي بالنظاـ مرتبطة كظيفتو فإف بالتالي ك العمكمية األمكاؿالتي تخضع ليا  السياسة في

 ابةػػػػػػػػػالرق الرقابة مف نكعيف خبلؿ مف الرقابية ميامو يمارس حيث أخرل، ىيئة أم مثمو مثؿ
 يقدـ ك تكصيات فييا ك يصدر اإلدارية الييئات في التسيير مراقبة عمى التي تنصب اإلدارية

 الختصاصاتو ممارستو مجاؿ في أما لرقابتو، الخاضعة الييئات مردكد بغرض تحسيف اقتراحات
 أجيزة عف يميزه ما ىذا ك بنفسو الجزاءات تكقيع صبلحية المحاسبة يممؾ مجمس القضائية

 .القضائية الييئات مف طبيعتو في يجعمو يقتربك  اإلدارية الرقابة
 :يةنــميز ل اـــــــب

The Audit Council of the People's Democratic Republic of Algeria is the highest 

authority for the public control of public funds. In view of its role, it serves as a 

tool for establishing the legitimacy of public funds, as adopted by successive 

constitutions with a consistent view of their inclusion in the Audit Council within 

regulatory bodies rather than judicial bodies. It refers to its legal nature and refers 

it to the legislative texts. In view of the role played by the Accounting Council, its 

functions aim at monitoring state agencies in the field of managing public funds 

and their agents to promote transparency in the policy under which the public 

funds are submitted thus, its function is linked to the democratic system, like any 

other body, where it exercises its supervisory functions through two types of 

supervision, administrative control, which focuses on monitoring the management 

of the administrative bodies, makes recommendations and makes proposals to 

improve the revenues of the bodies under its control, In the exercise of its 

jurisdiction, the Audit Board has the power to sign sanctions on its own, which 

distinguishes it from the administrative oversight bodies and makes it close in its 

nature to the nature of judicial bodies. 
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 مقدمة :
 ماليةػال ابةػػػػػلمرقاز ػػجي أعمى الشعبية مقراطيةػالدي زائريةػالج ميكريةػلمج اسبةػػػػمحػال مسػجػم يعد

 لمسمطات األساس القانكني كضع الذم الدستكر بمكجب تأسيسو تـ قد ك بلدػػػػػالب في قةػالبلح
يضمف  الذم ىك ك العمكمية األمكاؿ عمى ابةػػػػػػػالرق اؿػػػمج في بيا يتمتع التي الكاسعة

لكظيفة  كامبل فصبل كرس الذم 1976سنة  دستكر بمكجب فعميا وتأسيس تـ قد استقبلليتو، ك
 بالمراقبة مكمؼ محاسبة مجمس يؤسس« :أنو عمى منو 190 المادة نصت حيث ، الرقابة

 المؤسسات ك الجيكية ك المحمية المجمكعات ك الحزب ك لمدكلة العمكمية لجميع النفقات البلحقة
 مؤرخال 05-80رقـ:  انكفػػػػػػلمق طبقا األساسي نظامو صدكر ك ،»بجميع أنكاعيا راكيةػػاالشت

 أعطيت اسبة،ػػػػػالمح مجمس طرؼ مف الرقابة كظيفة المتعمؽ بممارسة 1980 مارس 01 :في
 المرافؽ ك العمكمية الجماعات عمى اممةػش ابةػػػػػػػارسة رقػػػممػل ائيةػػػػػػػقض ك إدارية اختصاصات لو
 كضعيا يكف ميما منيا أك تستفيد العمكمية، األمكاؿ تسير التي المؤسسات ك الييئات ك

 المتعمؽ 1990 ديسمبر 04 :في المؤرخ 32-90رقـ:  القانكف دكرػػػػص بعد اػػػػػػػالقانكني، أم
 1989 سنة كرػػػػػػػدست اـػػػػػػكػػػألح اػػػػػػػػػػػتطبيق درػػػػص الذم ،اسبةػػػػػػػػحػػمػمس الػػػػجػم تسيير ك ـػػػبتنظي

 البلحقة بالرقابة يكمؼ المحاسبة مجمس يؤسس« :أنو عمى تي نصتػػػػػػال منو 160 المادة في
 مجاؿ مف القانكف ىذا قمص فقد ،»العمكمية رافؽػػػالم ك ميميةػػاإلق اتػػاعػػػػك الجم دكلةػػال كاؿػػػػألم

 الصناعي الطابع ذات العمكمية ك الييئات االقتصادية المؤسسات مراقبة استثنى حيث تدخمو،
 القضائية. صبلحياتو مف جردهحيث  التجارم ك

 المتعمؽ 1995 جكيمية 17في:  المؤرخ 20-95 رقـ: األمر حسب منظـ فيك الياػػػػػػػػػػح أما
 المتعمؽ 2010 أكت 26 في: المؤرخ 02-10رقـ:  ، المعدؿ باألمراسبةػػػػمحػمس الػػجػػمػب

 بشكؿ الصبلحيات لو ليكرس المحاسبة مجمس تنظيـ المشرع أعاد حيث بػمجػػمس الػمحػػػػاسبة،
 لمدكلة ائؿ العمكميةػػػػػالكس ك القيـ ك العمكمية األمكاؿ اؿػػػػػػػػاستعم عمى ابةػػػػػػػػػػػػالرق مجاؿ في أكسع

 حيث أعاد األمكاؿ، ىذه لمسيرم القانكني الكضع كاف ميما المؤسسات ك المحمية الجماعات ك
المعدؿ  1996سنة  لدستكر كفقا ك ذلؾ المحاسبة لمجمس القضائية االختصاصات األمر ىذا
 ةمادال في المتضمف التعديؿ الدستكرم 2016مارس  06المؤرخ في:  16–01 :قانكف رقـبال

البعدّية ألمكاؿ الّدكلة يكّمؼ بالّرقابة  يتمتع مجمس المحاسبػة باالستقبللية ك «:أنو عمى منو 192
 ابعة لمدكلةػػػارية التػػػكذلؾ رؤكس األمكاؿ التج ك المرافؽ العمكمّية الجماعات اإلقميمّية ك ك
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 افية في تسيير األمكاؿ العمكميةػػػػػػػالشف د كػػػػػاسبة في تطكير الحكـ الراشػػػػػػػاىـ مجمس المحػػػػػػيس
يس مجمس األمة ػػإلى رئ يس الجمػيكرّية كػػػا يرفعو إلى رئػػػػػػػػػا سنكيّ ر ػػػػاسبة تقريػػػػػػػػيعّد مجمس المح

يػحػّدد الػقػانػكف صبلحػّيػات مػجػمس المحػاسػبػة ، الكزير األكؿ رئيس المجمس الشعبي الكطني ك ك
الدكلة كػذا عبلقػاتو باليياكؿ األخرل في  جػزاء تحػقػيػػقػاتو ك عػمػمو ك يػضػبط تػػنػظػيػمو ك ك

  .»التفتيش المكمفة بالرقابة ك
 اـػػػػػػاؿ العػػػػػػحماية الم اؿػػػػػػػػػػفي مج اسبةػػػػػػػػػػػػالمح مجمس عاتؽ عمى المكضكعة اتػػػػػػلممسؤكلي راػػنظ
 وػػإلدارت اعدةػػػػقػػك راتيجيةػػػػػاالست اإلدارة نيػػػػػتب إلى دفعوػػػت أىدافوف فإ تسييره، حسف افػػػضم ك

 .عند تكفر البيئة األصمح صمبة سػػػعمى أس ميةػػػالمستقب
 :الموضوع اختيارو دوافع  أسباب

 .ةػػػػيػػػػذات ك يةػمكضكع ابػػػػػألسب يعكد ك دائما الصدفة قبيؿ مف ليس المكضكع ليذا ارناػػػيػػػتػػاخ إف
 :الذاتية األسباب 1-
 لمرقابة عميا بصفتو ىيئةاسبة ػػػػػػلػمػجمس المحة يليات الرقاباآلإلكتشاؼ  الشخصي ميؿػال -

 .ك دكره في حماية الماؿ العاـ في الجزائر البلحقة المالية
ؿ ػػػجأ لمجمس المحاسبة في مجاؿ حماية الماؿ العاـ مف المالية الرقابة أىمية لمدل منا إدراكا -

 .صكرة الدكلة تحسيف
 :الموضوعية األسباب 2-
اسبة في الجزائر ػػػػػالية لمجمس المحػػػػػػػػػػػالم ابةػػػػػػػػػالرق مكضكع آليات اكلتػػػػػػػتن التي الدراسات ندرة -

 عامة. إلييا بصفة تطرؽحيث تـ ال
 البحكث. مف النكع بيذا إثراء المكتبة-

 الدراسة:  من الهدف
 العاـ. الماؿلمجمس المحاسبة في حماية  المالية الرقابة آلياتدكر  تكضيح إلى الدراسة تيدؼ
 :الموضوع أهمية

مجمس  معبوي الذم البارز الدكر ك نجاعةال ضماف في بالغة أىمية مكضكعال اىذ كتسيي
 اليةػػػػػػػػػػالم ابةػػػػػػحيث تعتبر الرق في الببلد الية البلحقةػػػػػػػػػػػػالم ابةػػػػػػػػػػمرقل زاجياسبة كأعمى ػػػػػػػالمح
منيا  البد حتمية فيي لمدكلة، التنظيمي الكياف عمييا يبنى التي المكاضيعك  اتػالدراس أىـ مف

 .الماؿ العاـ لحماية
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 الدراسات السابقة:
 استرػػػػػػػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػػػػلنيؿ شيمقػػػدمة مذكرة  ،الرقػػػػػػػػػابة عمى النفػػقػػػػػػػػػػػات العمكمية ،المؾ ىػػػػػػػػػػػػػػاجر -1

 بسكرةامعة ػػػػػػػػػػػػاسية، جػػػػػػػػػػػمـك السيػػػػػػالع كمية الحقكؽ ك، انكف إدارمػػػػػػػػػػػػػتخصص ق في الحقكؽ
، حيث إستقينا مف ىذه الدراسة مفيـك الرقابة المالية حيث 2016-2015السنة الجامعية 

 تطرقنا إلى التعريؼ، األىمية، األىداؼ ك أنكاع الرقابة المالية بصفة عامة.
 استرػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػمذكرة لنيؿ شي ،مجمس المحػػػػػػاسبة في التشريع الجزائرم ،منصكرم اليادم -2

 بسكرةامعة ػػػػػػػػػػػػاسية، جػػػػػػػػػػػالعمـك السي كمية الحقكؽ ك، انكف إدارمػػػػػػػػػػػػػتخصص ق في الحقكؽ
ة أنكاع الرقابة المالية لمجمس ، حيث إستقينا مف ىذه الدراس2015-2014السنة الجامعية 

 المحاسبة حيث تطرقنا إلى الرقابة اإلدارية ك الرقابة القضائية.
 اإلدارية اتػػػػػالمؤسس عمى ابةػػػػػػػالرق في ك دكره اموػػػػػػنظ المحاسبة، مجمس أمجكج، نكار -3
 اإلدارية ك اسيةػػػػػالسي اتػػػػػػالمؤسس فرع العاـ، انكفػػػػػػالق الماجستير في شيادة لنيؿ مقدـ ثػبح

، حيث إستقينا مف ىذه الدراسة 2007-2006 السنة الجامعية قسنطينة، جامعة الحقكؽ كمية
النتػػػػػػػػػائج المترتبة عمى المحاسبيف اإلدارييف  اب اإلدارم،ػػػػػاب التسيير، أىمية الحسػػػػػػػػأىمية حس

 .ك الفعمييف، إجراءات رقابة اإلنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية ك المالية
ادة ػػػػػػشي لنيؿ مذكرة اسبة،ػػػػػػػػػػالمح لمجمس القانكني النظاـ تسعديت، معمر صكنية، بف تركي -4

 ايةػػػػػػػػػػامعة بجػػػػػػػػػػػج كؽ،ػػػقػػػػالح ةػػميػػاإلقميمية، ك اعاتػػػػػػػػالجم تخصص العاـ، القانكف فرع الماستر،
 اسبةػػػػػػػػمس المحػػػرارات مجػػػػػػػػػػػة قػػػػ، حيث إستقينا مف ىذه الدراس2013-2012السنة الجامعية 

 .ك ضمانات مكاجيتيا في مجاؿ حماية الماؿ العاـ
ابة ػػػػػػػػالرق في اإلسبلمي ك المنظكر الحديثة اآلليات مف االستفادة أىمية شكيخي، سامية -5

تخصص  كراهػػػالدكت مدرسة ارػػػػػػػإط في اجستيرػػػػػػالم شيادة لنيؿ مذكرة اـ،ػػػػػػػالع الماؿ عمى
 اريةػػػػػػػػالتج مكـػػػػػالع ك التسيير عمكـ ك اديةػػػػػػػاالقتص العمـك كمية امة،ػػػػػػػػػالع اليةػػػػػػػػػػػالم رػػػيػػتسي

اإلختصاص ، حيث إستقينا مف ىذه الدراسة 2011-2010 الجامعية السنة ،جامعة تممساف
 .اإلستشارم لمجمس المحاسبة
  



 

 ح 

 :البحث صعوبات
عائؽ  أىـ كثيرة، لعؿ عكائؽ يصادؼ المكاضيع ىذه مثؿ في الطالب فإف فيو، الشؾ مما

تنكعيا مع إفتقارىا إلى مكضكع البحث الذم تطرقنا إليو ك بالرغـ المراجع ك  كثرةصادفناه ىك 
 تقديـ ليفمحاك  و،ػػػػفي كضكع ك البحثػػػالم ىذا اختيار مف يمنعنا لـ العائؽ ىذا فإف ذلؾ مف
 في الكقت سيما ال ك داػػػػػػػج الغةػػػػػب ميةػأى تسيػػيك الذم المجاؿ ىذا في جديدة افاتػإض
 يسمح ك قد امةؤكف العشال تسيير في كىريةػج مسألة اليةلما ابةقالر  فيو أصبحت الذم اضرػػالح
 آفاؽ ك يفتح المكضكع ىذا يثيرىا التي التساؤالت مختمؼ عمى المتكاضع باإلجابة العمؿ ىذا

 الميداف. ىذا في أخرل ك دراسات إلنجاز أبحاث
 البحث: إشكالية

 ظمو في أػػػػػػالذم نش الجزائرم ادمػػػػػػػػاالقتص ك السياسي النظاـ طبيعة ك التجربة، ىذه حداثة رغـ
آليات الرقابة الـمالية لـمـمس المحاسبة  يكمن دورفيما  :ىك المطركح فالتساؤؿ الجياز، ىذا
 حماية الـمال العام؟مـال في 

 :الدراسة فرضيات
  ؟مجمس المحاسبة في الجزائردكر ما ىك  -
 ؟القانكنية لػمجمس المحاسبة في مجاؿ حماية الماؿ العاـآلليات فيما تتمثؿ ا -
 اػػك تقكدن يامةلالقضايا ا مف مجمكعة عمى الضكء تسميط تستدعي ساؤالتػػتال ىذه مجمؿ إف
 :ناحيتيف مف الجياز ىذا دراسةل

 اسبةػػػػػػالمح تحكـ مجمس التي كاعدػػػػػػػالق مجمؿ ةػػػػػػػدراس اكؿػػػػػػػػػػسنح: العضوية الناحية من: أوال
 .القانكني ىـك مركز  البشرية توتشكيمباإلضافة إلى إكتشاؼ  تسييره ك تنظيمو حيث مف

 المحاسبة كظيفة مجمس تحكـ التي كاعدػػػػػالق دراسة اكؿػػػػػػػػسنح :الوظيفية الناحية من :ثانيا
اؿ ػػػػػك مج ات التي يستعممياػػػػػػك اآللي اليةػػػػػػػػػػػالم ابةػػػػػػػػػالرق أنكاع بإبراز ماليةػال لمرقابة عميا ةػػئػػيػكي

 .تترتب عنيا التي النتائج طبيعة ك تحكميا التي اإلجراءات تحديدمع  وتدخم
  



 

 ط 

  :الدراسة منهج
 تحميميالكصفي المنيج ال عمى اعتمدنا فقد المكضكع، لطبيعة ك مراعاة الدراسة منيج حيث مف

 اػػتناسب ك األكثر المعمكمة ؿػػػػتكصي في البحث ك األنجع ىذا محتكم لضبط ربػػػػاألق اعتبارهػػػػب
 النمكذج مع آلخر حيف مف المقارنة مع بو مجمس المحاسبة يتمتع الذم الغمكض طابع مع

 قكاعده. المشرع الجزائرم منو أستميـ الذم الفرنسي
  :الدراسة تقسيم

كؿ فصؿ يحتكم عمى مبحثيف  رئيسييف فصميف إلى البحث ىذا ناقسم فقد ذلؾ، مف انطبلقا ك
  :ناخصصحيث  ،كؿ مبحث يظـ مطمبيف

حيث تطرقنا فيو إلى الرقابة المالية  في الجزائر المحاسبة مجمس دكر منو لدراسة األكؿ الفصؿ
المالية كمطمب أكؿ أما المطمب  مفيـك الرقابة حيث تناكلنا فيو لػمجمس المحاسبة كمبحث أكؿ

مجاؿ تدخؿ  إلىأما المبحث الثاني  المحاسبة لػمجمس المالية أنكاع الرقابة فيو فتناكلناالثاني 
زية كمطمب ػػػركػػالرقابة عمى الييئات اإلدارية المركزية ك البلم حيث تناكلنا فيو مجمس المحاسبة

 .ات ك المرافؽ العمكميةػػئػيػة عمى اليباػقأكؿ أما المطمب الثاني فتناكلنا فيو الر 
اآلليات القانكنية لمجمس المحاسبة في مجاؿ حماية  لدراسة هناخصص فقد الفصؿ الثاني أما

 كمبحث أكؿالػمػحاسبة في مجاؿ حماية الماؿ العاـ  آليات مجمس إلى انتطرق حيث ،الماؿ العاـ
 اةػػػقض الثاني فتناكلنا فيوكمطمب أكؿ أما المطمب  حاسبةػمػال مجمس غرؼاكلنا فيو ػػحيث تن
المحاسبة في مجاؿ حماية  سمطات مجمستطرقنا فيو إلى أما المبحث الثاني  المحاسبة مجمس

اسبة كمطمب أكؿ أما المطمب ػحػمػال جمسػم حيث تناكلنا فيو اختصاص ك أدكات اـػػػػػػػػالماؿ الع
 .قرارات مجمس المحاسبة في مجاؿ حماية الماؿ العاـا ػنناكلػالثاني فت
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 مـمس الـمحاسبة في الـزائردور  األول: الفصل
فنتناكؿ الرقابة المالية لػمجمس المحاسبة كمبحث أكؿ أما المبحث الثاني نتناكؿ في ىذا الفصؿ 

  .مجاؿ تدخؿ مجمس المحاسبة فيو
 الرقابة المالية لـمـمس المحاسبةاألول:  المبحث

المالية كمطمب أكؿ أما المطمب الثاني فتناكلنا فيو أنكاع  مفيكـ الرقابة ىذا المبحث تناكؿ فين
  .المحاسبة لػمجمس المالية الرقابة

 المالية مفهوم الرقابة :األول المطمب
باإلضافة  الرقابة المالية أىداؼ ك أنكاع ،ةأىمي ،تعريؼإلى  المطمب سنحاكؿ التطرؽ في ىذا
 إلى تعريؼ الماؿ العاـ.

 .الفرع األول: تعريف الرقابة المالية
 .انبػػػػػػػبل جػػػػػـك لكػػػيػػػفػػػديد مػػػػاكؿ تحػػػػػػػسنح ابة كػػػػػػػػػػػرقػػتعريؼ اصطبلحي لم ىناؾ تعريؼ لغكم ك

 .التعريف المغوي :أوال
 رهػػػػػػػػػػػػػػابة اهلل في أمػػػػػػػد، رقػػػػاذر، رصػػػػػػػػر، حػػابة رقيب يرقب رقكبا أم حرس، انتظػػػػػػػأصؿ كممة رق

 .يراقب مراقبة أم حرسو، الحظوالمغكم في معجـ آخر عمى أنيا: راقب  اىاػػكما جاء معن افوػخ
ر ػػػػػالسي اػأيض ك تعني عني التفتيش ك مراجعة العمؿتسمطة التكجيو كما  ك الرقابة تعني القكة أك

 .ذلؾ الرصد أك المبلحظةػأك الحراسة ك ك
 .ثانيا: التعريف الصطالحي

تتنكع  ابة تتسع كػػػػػػػػػػػػػػػارات عديدة فمضاميف الرقػػػػػػػػػػالمعنى االصطبلحي يصعب تحديده العتب
االقتصادية  السياسية ك اإليديكلكجية ك أثير الخمفيات الفكرية كػػػػػػػكذلؾ ت اؿ اإلدارة كػعمى أعم

عمى ضكء  ك جعميا غير مكضكعيةػما يػابة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالجتماعية ك العممية عمى تعريؼ الرق ك
قا ك محاكلة منا لئللماـ ػا دقيػفا عمميػػل صعكبة تعريؼ الرقابة تعريارات تبرز مدػػػػػػىذه االعتب

 1ة.دراسة التعريؼ ليذا المبدأ بعمؽ نقدـ التعريفات المتعمقة بالرقاب بعناصر المكضكع ك
 

                                                                                                                                                                               

 انكف إدارمػػػػػػػػػػػتخصص ق في الحقكؽ استرػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػػػلنيؿ شيمقدمة مذكرة  ،الرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػابة عمى النفقػػػػػػػػػات العمكمية ،المؾ ىاجر 1-
 .08ص، 2016-2015، السنة الجامعية بسكرةالعمـك السياسية، جامعة  كمية الحقكؽ ك
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 .تعريف هنري فايل -1
ادرة ػات الصمكضكعة ك التعميلما لمخطة اػا إذا كاف كؿ شيء يحدث طبقمابة ىي التحقيؽ كػالرق
يا ػػاء، بقصد معالجتػػاط الضعؼ ك األخطػػػػػػػارة إلى نقشىك اإل ضيامحددة ك اف غر ػادئ البمػك ال
 كما أنيا تطبؽ عمى كؿ شيء.ىا رار ػػع تكػػػك من

 .تعريف إبراهيم درويش -2
كب المعيف ػسمامج ك األىداؼ قد تحققت باألػنحقؽ مف أف البر ػػابة أداة يمكف مف خبلليا التػالرق
 ة التنفيذ.ػػي لعمميػػػػدكؿ الزمنػػػػؽ الجػػػػذ أم كفػػيػػػدد لمتنفػدرجة الكفاءة المحددة ك في الكقت المحبك 

أما فيما يخص تعريؼ الرقابة المالية فإف معظـ المختصيف يصطمح ليا عدة مفاىيـ 
 كالمبلحظة، الفحص، التكجيو المقارنة، التسجيؿ أك التفتيش ... 

عمػى الميزانيػة العامػة عمػى أنيػا التحقػؽ مػف التػزاـ الييئػات العامػة بمػدل تنفيػذ كما عرفت الرقابة 
زانية بمعنػى ػػػالية ك الميػػػػانكف المػػػػػػػا، حسب ما جاء فػي قػػػػا تنفيذا صحيحػػػكاعد الميزانية ك بنكدىػػػق

 ك تبػػذير ك اخػػتبلس ك تحصػػيؿ ىػػؿ تػػـ فعػػبل صػػرؼ النفقػػات العامػػة فػػي مكضػػكعيا ك دكف تبديػػد
 1اإليرادات العامة عمى الكجو السميـ.

انكف ػػػػػػػاؤىا بقػػػػػػات يػػتـ إنشػػػػػػػة التػي تقػػـك بيػػا ىيئباػػػػػػػػأمػا المػػدلكؿ القػػانكني لمرقابػػة الماليػػة فيعنػػي الرق
ك تحدد اختصاصاتيا بمكجػب ذلػؾ السػند ك تيػدؼ إلػى مطابقػة  أك نظاـ أك أم سند قانكني أخر
نكف أك بمعنػػػػى أدؽ مطابقتػػػػو العمػػػػؿ ذم اآلثػػػػار الماليػػػػة لمقػػػػانكف العمػػػػؿ ذم اآلثػػػػار الماليػػػػة لمقػػػػا

ار الشػػكؿ القػػانكني ػاف منيػػا داخػػبل فػػي إطػػػػػػػػػػػػانكنية التػػي تحكمػػو سػػكاء مػػا كػػػػػػػػػػػلمختمػػؼ القكاعػػد الق
أم أف يككف العمؿ المالي مطابقا لمتصرؼ القانكني أك مػا كػاف منيػا داخػبل فػي إطػار المكضػكع 

اتو ك يػػتـ بمكجػػب ىػػذا النػػكع ػػػػػػػػػػلتػػي تنظػػر فػػي طبيعػػة التصػػرؼ ك فحػػكاه ك مككنالقػػانكني ك ىػػي ا
 2رقابة التصرؼ المالي مف حيث النفقات ك اإليرادات العامة. مف الرقابة

اإلشػػراؼ ك الفحػػص ك المراجعػػة  بأنيػػامػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ يمكػػف اسػػتنتاج تعريػػؼ إجرائػػي لمرقابػػة 
أكد ػػػػػػػػؿ التنظػػيـ لمتػػػػػػمؿ داخػػػػية سػػير العػفػػػرؼ عمػػى كيػػػػلمتعانب سػػمطة أعمػػى ليػػا ىنػػا الحػػؽ ػمػػف جػػ

مف حسف استخداـ األمكاؿ العامة فػي األغػراض المخصصػة ليػا ك مػف أف المػكارد تحصػؿ طبقػا 
دافو بكفػاءة ػػػأكد مػف مػدل تحقيػؽ المشػركع ألىػػػػػلمقكانيف ك المكائح ك التعميمػات المعمػكؿ بيػا ك لمت

                                                                                                                                                                               

 .08ص ،مرجع سابؽ ،المؾ ىاجر 1-
 .130ص ،2003سنة  الجزائر، النشر، ك لمطباعة اليدل دار ،الثانيةطبعة  العمكمية، المحاسبة محمد مسعي،2- 
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الية ػػػػػػػػػػػائج األعمػػاؿ المػػػػػتػأكد مػػف سػػبلمة تحديػػد نػػػػػػػامة ك التػػػػػػػػػػػمػػى األمػػكاؿ العافظة عػػػػػػػبغػػرض المح
اب ػػػػػػػػات ك البحػػػث فػػػي األسبفػػػػػات ك االنحراػػػػػػػػالفػػكشؼ عػػػف المخػػػػػك تحسػػػيف معػػػدالت األداء ك لم

 .التي أدت إلى حدكثيا ك اقتراح كسائؿ عبلجيا لتفادم تكرارىا مستقببل
يمكف تعريؼ الرقابة المالية عمى أنيا يمكف الرقابة المنصبة عمى سبلمة تنفيذ  ك عمكما

األساليب  ؿ كػػالميزانية في جميع النكاحي االقتصادية كالقانكنية كاإلدارية، كىي جممة مف الكسائ
 .ميزانية في جميع مراحمياػابعة تنفيذ الػػالتي تمكف السمطة مف مت

لمكازنة العامة التأكد مف أف السمطة التنفيذية قد قامت بتنفيذ يقصد بالرقابة عمى تنفيذ ا ك
بكاسطة ىذه الرقابة  المكازنة العامة كفؽ مضمكف اإلجازة التي منحتيا إياىا السمطة التشريعية ك

امة قد تـ كفؽ ػػػػػػػػػػػرادات العػػػػػػػػػكذلؾ تحصيؿ اإلي يتـ التحقؽ مف أف صرؼ النفقات العامة ك
تحدد  اكزات التي حدثت كػػػػػػػػاء ك التجػػػػػابة تكشؼ عند األخطػػػػػػػالرق امة كػػػػػػػػازنة العأىداؼ المك 

 مسؤكلية ككؿ ذلؾ مف اجؿ ضماف حسف تطبيؽ أحكاـ المكازنة العامة.
 .أهمية الرقابة المالية :الفرع الثاني

كثيقا، كاف عممية الرقابة تمثؿ اطا باطيا بالعممية اإلدارية ارتبارتتبرز أىمية الرقابة مف خبلؿ 
مياـ المنظمة فمف خبلليا يمكف قياس مدل كفاءة الخطط  المحصمة النيائية ألنشطة ك

 1المكضكعة كأساليب تنفيذىا.
تعتبر جزءا أساسيا مف اإلدارة المالية كالتي تتضمف مجمكعة مف السياسات كاإلجراءات  ك
ىي العممية التي تستطيع  ات المالية، كػالعبلق اء كالتدقيقية في مجالي األد اسبية كػػػػػػمحػال

زات ػػػتعتبر مف أىـ المرتك اإلدارة بكاسطتيا اكتشافيا أية انحرافات عف الخطط المكضكعة ك
التأكد مف أف أدائيـ  نزاىة المكظفيف ك تضمف استقامة ك التي تنطمؽ منيا المكازنات العامة ك

 لمياميـ ك كاجباتيـ. 
اؼ أصحاب ػاألدكات التي تساعد عمى اكتش المالية كذلؾ مف أىـ الكسائؿ ك ابةػتعد الرق ك

ابعة ػػػػػػػػابة المالية كذلؾ المتػػػػػػػػػػػػالمتفكقيف في مياميـ، كذلؾ مف خبلؿ الرق المكاىب ك القدرات ك
 التقارير التي تقدـ لئلدارة العميا.  ك

                                                                                                                                                                               

 مصرامعية، ػػػػػػػػراتيجية، الطبعة األكلى، الدار الجػػػػاؿ الديف محمد المرسي، اإلدارة اإلستػػػػػػػثابت عبد الرحماف إدريس، جم 1-
 .429، ص2001سنة 
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ر مف أىميتيا فيي لـ تعد قائمة عمى مفيـك المؤكد أف تطكر الرقابة المالية أظير جانب كبي ك
اءة التي ال تنحصر في مجرد ػػػػػػػانما ظير ما يعرؼ بالرقابة اإليجابية البن المنح ك الضبط ك

 1.أصبل اػػػػػػػػػيػػيفية تجنب كقكعك ابيا كػػػػػػػث في أسبػػداىا لتبحػػػػعة بؿ تتعػػاء الكاقػػػػػاؼ األخطػػػػػػػػاكتش
 .أهداف الرقابة المالية :الثالث الفرع

كاء ػػايتو مف سكء االستخداـ سػػػحم إف اليدؼ مف الرقابة المالية ىك الحفاظ عمى الماؿ العاـ ك
القكانيف  اقيا فيي مف ناحية تفرض األنظمة كػكاف ذلؾ متعمقا بتحصيؿ األمكاؿ أك طرؽ إنف

مف ناحية أخرل تفرض اإلجراءات  الية، كػػمػالصحة ال المبلئمة التي تضمف تحقيؽ السبلمة ك
 :ايات التي كضعت مف أجمياػػػالغ تحقيؽلفات فيي تيدؼ ػالػمخ ك كقكع تجاكزات العقابية في حاؿ

 .األهداف السياسية :أوال
مخصصات التي يصدرىا ػال عدـ تجاكز األكلكيات ك ك افػػمػتتمثؿ في التأكد مف احتراـ رغبة البرل

بة الشعبية ػاف ىي تعبير عف الرغػػػػػػػمػالخدمات العامة، حيث أف رغبة البرل كاريع ػمشػلتنفيذ ال
 .التي يتكلى البرلماف تمثيميا
 .ثانيا: األهداف االقتصادية

ؽ ػػػػو التي تحقػػػػػػػالتأكد مف استثمارىا في أفضؿ األكج امة كػكاؿ العػػػػتتمثؿ في كيفية استخداـ األم
التي تتبع مصمحة  انفاقيا عمى الكجكه الغير المشركعة ك ك اإلسراؼ في صرفيا عدـ ك اـػػالنفع الع
 محددة. عامة ك

 .ثالثا: األهداف القانونية
 التعميمات ك األنظمة مسايرة مختمؼ التصرفات المالية لمقكانيف ك تتمثؿ في التأكد مف مطابقة ك

المحاسبة حرصا  انكنية عمى مبدأ المسؤكلية كػػػػػابة القػػػػػػػػػػترتكز الرقحيث  اليةػػػػػػػتكجيات الم ك
أك مخالفات مف شأنيا  معاقبة المسئكليف عمى أية انحرافات عمى سبلمة التصرفات المالية ك

 .اإلخبلؿ بحسف سير األداء المالي عمكما
 .رابعا: األهداف االـتماعية

كل ػكاعو ك ىي أقػأن كتمؼ صكره ػمحاربة الفساد اإلدارم كاالجتماعي بمخ تتمثؿ في منع ك
 .ترتكز عمى الجكانب السمككيةحيث  ك ضبطيا ااسيقيأنكاع الرقابة ك يصعب 

                                                                                                                                                                               

 .14ص ،مرجع سابؽ ،المؾ ىاجر 1-
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 .خامسا: األهداف الدارية و التنظيمية
 .اـ لممؤسسةػػػػػػػػػع العػػػتحدد الكض و كعممية التخطيط ك تكشؼ عيكب زيادة فعاليتوتيدؼ إلى  -1
 .عمى اتخاذ القرارات المناسبةالمساعدة  تنظيـ الجيكد ك تكجيو ك -2
بلمة ػػمدل س اء كػكسيمة لتصحيح األخط استمراريتو ك اؿ العاـ مف أم امتداد كػػحماية الم -3

 االطبلع عمى مدل التزاـ الييئات بالقانكف. ك القكانيف ك التشريعات
  .الفرع الرابع: أنواع الرقابة المالية

  .من حيث الـهة التي تتولى الرقابة :أوال
 .الرقابة الداخمية -1

ىي تمؾ التي تتـ مف خبلؿ السمطة التنفيذية نفسيا حيث يقكـ بعض مكظفي الحككمة بمراقبة 
ىي في ىذا قريبة الشبو بميمة أقساـ المراجعة، كيعتبر مف قبؿ  مكظفي حككمة آخريف ك

 1كمية.ػػػػػكػػػدات الحػػػػػػػػػرك الكحػػػػػػػمدي الح كػػػػػاء المصػػػػػػػػكزراء كرؤسػػػػػػػػػـك بالػػػػػػػمية ما يقػػػػابة الداخػػػػػػػػػالرق
ذلؾ باستعماؿ أجيزة المفتشيف  تمارس ىذه الرقابة في الجزائر مف طرؼ السمطة الكصية ك

أك اإلدارة الكصية ك مف طرؼ السمطة المالية المختصة ك تقـك  الدائميف عمى مستكل الكزراء
 :مستكييفبالرقابة عمى 

 .الرقابة المالية عمى كافة الكزارات ك الييئات العمكمية ك الجماعات المحمية -
 2الرقابة المالية عمى األجيزة المالية نفسيا.-
ية -2  .الرقابة الخاـر

 :إلى ذية ك تنقسـػػػيػػطة التنفػػػػػاضعة لمسمػػػػػػػػمة ك غير خػػػات مستقػػػػػػئػػىي تمؾ التي يعيد بيا إلى ىي
 .الرقابة القضائية -أ

امة، حيث مف خبلؿ سمطتيا الكاسعة ػػػػػالية العػػػابة المػػػػاؿ الرقػػػحيث تحتؿ مكانة ىامة في مج
اؿ التأكد مف تطبيقيا لمقكانيف تستطيع الييئة القضائية اإلدارية مراقبة تنفيذ القكانيف ػفي مج

يطمب منيا كضع تقرير سنكم  ، حيثحرافات عنيااذ اإلجراءات لتصحيح أية انػػػػػخػالية كاتػالم

                                                                                                                                                                               

 .138، ص2004، سنة مصرحامد عبد المجيد دراز، المرسي السيد الحجازم، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية،  1-
ر ػػػػػر ك التكزيع، الجزائػػػػر لمنشػػػػػػزائر، الطبعة األكلى، دار الفجػػػػػامة لمدكلة في الجػػػػػػػػػزانية العػػػػػػػػػػػلعمارة جماؿ، منيجية المي 2-

 .219، ص2004سنة 
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الية ػػػػػػالفات مػػػػػػػػػا اكتشؼ مف مخملرئيس الدكلة أك السمطة التشريعية أك االثنيف معا تعرض فيو 
 لمتقميؿ مف ىذه المخالفات أك منعيا. وما أمكف اقتراح ك
 .الرقابة التشريعية -ب

اشر ػػػػػبػػالية ك تػػػػػػليا مف سمطة مطمقة في الرقابة الم ىي تمؾ التي تتكالىا السمطة التشريعية ك ما
السمطة التشريعية ىذه الميمة بطرؽ مختمفة فقد تتـ الرقابة عف طريؽ الييئة التشريعية مباشرة 

 1أثناء السنة المالية أك بعد فحصيا لمحساب الختامي عف طريؽ االستجكاب ك السؤاؿ لمكزارات.
لس النيابية في الدكؿ الديمقراطية مباشرة الرقابة السياسية عمى تنفيذ ك فيما أيضا تتكلى المجا

أكد مف صحة تابة عمى تنفيذىا لمػػػػػػػػػػػة فمف الطبيعي أف يمنح ليا حؽ الرقػػػػامة لمدكلػػػػػػػالميزانية الع
القانكني مجمس الشعبي البمدم ك المجمس الشعبي الكالئي مراقبة تنفيذ ػك سبلمة التنفيذ، يتكلى ال

 2لميزانيتي البمدية كالكالية، أك بإنشاء لجاف مراقبة.
  .ثانيا: من حيث التوقيت الزمني

 3.الرقابة القبمية -1
ىي حؽ يخكلو الدستكر لشخص عاـ ك ىذا النكع مف الرقابة يتراكح بيف ضركرة الحصكؿ  ك

إصدار التعميمات عمى تراخيص مسبقة لمقياـ ببعض األعماؿ ك المشركعات ك إقرارىا ك 
البلزمة إلنجاحيا، فالرقابة ىنا تحمؿ معنى الكصايا مف جانب الدكلة لفرض حدكد ك قيكد 

تتخذ صكرة المكافقة السابقة  حيث اـػػػػػػاؽ العػػػػػع المكارد ك ترشيد اإلنفػػػمعينة تؤدم إلى حسف تكزي
ات ػػػػػػػمف الطبيعي أف عممي كاؿ كػػػرارات المتعمقة بالتصرؼ في األمػػػمف أجيزة الرقابة عمى الق

عمى تحصيؿ  المراجعة ك الرقابة ىنا تتـ عمى جانب النفقات حيث ال يتصكر أف تتـ
  4اإليرادات.

                                                                                                                                                                               

 .89، ص2008شر كالتكزيع، األردف، سنة مصطفى الفار، اإلدارة المالية العامة، الطبعة األكلى، دار السبلمة لمن 1-
 .344، ص2001سكزم عدلي ناشد، الكجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، سنة  2-
المتعمؽ بالرقابة السابقة لمنفقات  1992نكفمبر  14المؤرخ في:  414-92المرسـك التنفيذم رقـ: مف  04أنظر المادة  3-

 .1992نكفمبر  15الصادرة في  82، العدد ج.ر.ج.جالتي يمتـز بيا، 
 .18ص ،مرجع سابؽ ،المؾ ىاجر 4-
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 المستمرة.الرقابة  -2
ات ػػػػػػػاؼ أية انحرافػػػفي مختمؼ مراحؿ األداء حيث تحاكؿ ىذه الرقابة اكتش المبلزمةىي الرقابة 

اتخاذ اإلجراءات الفكرية لمعالجتيا فيي تككف أثناء تنفيذ العمميات  اؿ كػػػػػػػػػخبلؿ تنفيذ األعم
 .تاإليراداالية ك تقـك بيا اإلدارة، مثؿ مراقبة صرؼ النفقة أك مراحؿ تحصيؿ ػػػػالم
 .الرقابة الالحقة -3
الرقابة البلحقة ىي رقابة ردعية ك زجرية بالنسبة لممخالفيف، تمارس عادة مف قبؿ ىيئات  أما

عف المخطط  تفااحر ناالترمي إلى اكتشاؼ  ك اءػالقض ك ماف مجمس المحاسبةلخارجية مثؿ البر 
 1المرسكمة ك تحديد أسبابيا ك طرؽ عبلجيا.

كزارة لكؿ ة، يقـك المراقب المالي تتمخص في إعداد حسابات شيرية ك ربع سنكية ك سنكيحيث 
 .أكد مف سبلمة المركز المالي لمكزارة ك المصمحةػػػػػػػا لمتػػػػا لفحصيػػػػػػػاسبة إعدادىػػػػػػػػأك مصمحة بمن

امة لمميزانية في كزارة المالية ػػػػػك يضع عف ىذا كمو تقريرا يرسمو مع الحسابات إلى المديرية الع
أكد ػػتػازف لمػػػػػػػابة عمى الخزينة ك عمى المخػػػػػػػػػػػػػالرقابة عمى الحسابات الرقك تشمؿ أيضا بجانب 

 مف عدـ حدكث اختبلسات أك مخالفات مالية.
  .ثالثا: من حيث نوعية الرقابة

 .الرقابة الحسابية -1
كصمت كفؽ  مالية لمتأكد مف أف المكاردػػابة عمى المستندات ك السجبلت ك الدفاتر الػػػػػػىي الرق

التعميمات ك قد أنفقت في حدكد االعتمادات المخصصة ليا ك أف الكثائؽ صحيحة ك مطابقة 
لما ىك كارد بالسجبلت فيي رقابة باألساليب المحاسبية المتعارؼ عمييا ك قد تككف قبؿ 
الصرؼ أك بعد الصرؼ ك يطمؽ عمييا بعض الرقابة التقميدية أك البلئحية، حيث أنيا ترتكز 

  2كؿ بيا.ػػمػػػػػح المعػػػػػػػػػكانيف ك المكائػػػػػػػػػػؽ القػػػػػػمفة ك عمى تطبيػػػػا المختػاليبيػػػػػػػػاسبة ك أسػػػػػػػػػػػػالمحعمى 

                                                                                                                                                                               

 2امعة الشارقة، العدد ػػػػػػػػػػػػػػػنكاؼ كنعاف، الرقابة المالية عمى األجيزة اإلدارية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة، مجمة ج 1-
 .105ص ،2005لسنة 
امعة الجزائر ػػػػػػػػػػػقكؽ، جػػػػػات مراكز التككيف الميني، مذكرة ماجستير، كمية الحػػػمؤسس ابة المالية عمىػػزيكش رحمة، الرق 2-

 .30، ص2002 -2001السنة الجامعية 
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 .الرقابة التقييمية -2
تحاكؿ تقييـ النشاط الحككمي نفسو، فيي تبحث عف مدل تحقيؽ أىداؼ الميزانية ك بالتالي 

يا إلى الكشؼ ػػا تيدؼ في دراستػػػاعية لممجتمع، كمػػػػاالقتصادية ك االجتممدل تحقيؽ األىداؼ 
اع ػػػفػا ضركرية لبلرتػػػػػات التي قد تراىػػرحػتػدات اإلدارية ك كضع المقػػػػاءة الكحػػػػػػػػفػدل كػػعف م

ك االقتصاد تمع ػػجػمػا إلى قياس المنافع متى عادت عمى أفراد الػػاءات ك تتعدل ميمتيػػىذه الكف
القكمي، ك تبني الدكؿ ألسمكب التخطيط زاد مف الحاجة إلى الرقابة التقييمية كأسمكب أساسي 

 1تنفيذ ك رسـ الخطط لمسنكات القادمة.
 .الفرع الخامس: تعريف المال العام

ص بو ػىك ما تككف ممكيتو لمناس جميعا أك لمجمكعة منيـ ليـ حؽ االنتفاع منو دكف أف يخت
 2يستعممو أحد لنفسو.أك 

 .المحاسبة لـمـمس المالية أنواع الرقابة :الثاني المطمب
 اتػػػػػػصااالختص في تتمثؿ ك كاسعة، اختصاصات ك اتػيصبلح المحاسبة مجمس إلى أسندت
 ذػػأخػػػػػي الذم ائيػػػابع القضػػػػالط عةػػبيػػط إلى رػػػفبالنظ ة،ياإلدار  االختصاصات ائية مالية كػػالقض

 األكلى درجةػػػفي ال أتيػػػػػػت ائيةػػػػػػالقض اتػػػػػػػاالختصاص أف نجد الوػػػػػػػػػأعم في محاسبةػال جمسػم بو
 كسع بػمجػػمس الػمحػػػػاسبة المتعمؽ 20-95 ر رقـ:ػػػػػػػاألمف اإلدارية، اتػػػػػاصػػػاالختص مف

 اتػػمؤسسػال أمكاؿ عمى ماليةػال ابةػالرق تشمؿ أصبحت حيث اسبة،ػػػػمحػجمس الػم اختصاصات
 ؽػػمػػػالمتع 32-90القانكف رقـ:  في استبعدت بعدما الصناعية ك التجارية الصبغة العمكمية ذات

الفرع في  المحاسبة مجمسػل القضائية ابةػػلمرق طرؽتنحيث  ،محاسبةلمػجػػػػمس ا ك تسيير ـػػػيػػبتنظ
 .المحاسبة لمجمس اإلدارية مرقابةل الفرع الثاني فنخصصو أما ،األكؿ

 .المحاسبة لـمـمس القضائية الرقابة :الفرع األول
لمجمس  القضائية االختصاصات مختمؼ عمى الضكء تسميط الفرع سيتـ ىذا خبلؿ مف

 تقديـ العمكمييف ك المحاسبيف حسابات تقديـ الختصاص أكال سنتطرؽ حيث المحاسبة،
 حسابات مرقابة عمىالعنصر الثاني فنخصصو لأما  بالصرؼ، لآلمريف اإلدارية الحسابات
 سنتعرض الفرعليذا  األخير ك الثالث العنصر أما الفعمييف، المحاسبيف ك العمكمييف المحاسبيف

                                                                                                                                                                               

 .20ص ،مرجع سابؽ ،المؾ ىاجر 1-
 .19، ص1999حسيف حسيف شحاتة، جريمة الماؿ العاـ، دار النشر لمجامعات، مصر، سنة  2-
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 المالية ك الميزانية تسيير مجاؿ في االنضباط رقابة  في المحاسبة لمجمس القضائي لبلختصاص
 .المجاؿ ىذا في الرقابة إجراءات إظيار ك

 1.المحاسبة لـمـمس الحسابات تقديم :أوال
 اسبةػػػػػػػػمس المحػػػػػػػػػػلمج الضبط كتابة لدل لمتسيير حسابو إيداع عمكمي محاسب كؿ عمى يتعيف

حيث  االقتضاء عند المحاسبة مجمس منو يطمبيا قد التي الثبكتية الكثائؽ بكؿ االحتفاظ ك
 بنفس اآللية اإلدارية اتيـػػػحساب إيداع العمكمية لمييئات التابعيف بالصرؼ اآلمريف عمى يتعيف
 1996جانفي  22المؤرخ في:  56-96رقـ:  التنفيذم المرسـك مف الثانية المادة نصت حيث

 :أنو عمى ،لؤلحكاـ المتعمقة بتقديـ الحسابات لمجمس المحاسبة االنتقاؿالمحدد عمى سبيؿ 
 التابعيف العمكمييف اسبيفػػػػمحػال عمى ك الثانكييف ك الرئيسييف رؼػبالص عمى اآلمريف يجب«
 الخاضعة العمكمية الييئات ك اتػػػمؤسسػال مختمؼ ك اإلقميمية اعاتػػػػالجم الدكلة ك مصالحػل

 أجؿ في المحاسبة مجمس ضبط كتابة لدل اباتيـػحس يكدعكا أف اسبة العمكميةػػػمحػال لقكاعد
 .»المقفمة لمميزانية المكالية مف السنة كػيكلي 30 اهػػػػػػأقص

 لمجمس المحاسبة يمكف الثبكتية الكثائؽ إرساؿ عدـ أك الحسابات إيداع في التأخير حالة في ك
 يصدر لو أف ك المقصريف بالصرؼ ريفػػػػػاآلم ك العمكمييف المحاسبيف حؽ في غرامات إصدار

 2ليـ. يحددىا التي اآلجاؿ في اتيـػػػابػػػػػػػحس بإيداع أكامر حقيـ في
  .العموميين المحاسبين تسيير حسابات تقديم -1
 .العمومي المحاسب تعريف -أ

 اسبكفػػػػػػػػػػالمح يككف ك قيما أك أمكاال يحكز ك اتػػػنفق يدفع ك إيرادات يقبض شخص كؿ ىك
يعتمد  أف يمكف ك لسمطتو اػػػاسػػأس يخضعكف ك المالية المكمؼ الكزير قبؿ مف معينكف العمكميكف
 .التنظيـ طريؽ عف ادىـػػػاعتم أك العمكمييف اسبيفػػػػػالمح بعض تعييف اتػػػػكيفي تحدد ك بعضيـ،
التنفيذ  عند تتكقؼ ال كالتي العمكمي اسبػػػػػػػػػػػػػػالمح إلى المككمة اـػػػػػػػػالمي طبيعة إلى بالنظر

 الضركرة فإف فقط، اسبيةػػػػمحػال بلتػػػػػػالسج في اػػػػػػػػػػػتقييدى ك اليةػػػػػػػػػػػػػػالم لمعمميات ادمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم
 السير تقتضي فيي بالصرؼ، اآلمر يمسكيا التي تمؾ مف دقة أكثر اسبةػػػػػػمسؾ مح تقتضي

                                                                                                                                                                               

 مجمس إلى الحسابات بتقديـ المتعمقة لؤلحكاـ المحدد 1996 جانفي 22 في: المؤرخ 56-96 رقـ: التنفيذم المرسـك -1
 .1996جانفي  24بتاريخ:  ةالصادر  06المحاسبة، ج.ر.ج.ج، العدد 

 http://www.ccomptes.org.dz/ar/chambres_territorales_ar.html المحاسبة لمجمس االلكتركني المكقع 2-
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 التسيير حسابات بإعداد ممزمكف فإنيـ ثـ مف ك المنجزة العمميات تمؾ مراقبة شرعية عمى
 ايةػػػػػػػحم إلى أساسا العمكمية المحاسبة نظاـ ييدؼ حيث مالية، سنة كؿ عند غمؽ الختامية

 دػػأكػػػالت ك انكنيةػػػػػػالق النصكص تقتضيو ماػل اػػػػطبق فييا التصرؼ ضماف ك العمكمية كاؿػػػػػػػػػاألم
 .ليا المحددة لمغايات طبقا فييا رؼػػػا ك التصػػػػػػتسييرى حسف مف

 1991 سبتمبر 07 في المؤرخ 313-91التنفيذم رقـ:  المرسـك مف 03 المادة حددت حيث
 يضبط ك العمكميكف المحاسبكف ك بالصرؼ اآلمركف يمسكيا التي إجراءات المحاسبة يحدد

 العمميات تنفيذ عمى مباشرة المشرفيف بصفتيـ العمكمييف المحاسبيف الزاـ ،محتكاىا كيفياتيا ك
 :كىي المحاسبات مف أنكاع ثبلثة بمسؾ المالية

 .العامة المحاسبة -
 النتائج تحديد ك الخزينة العمكمية عمميات ك الميزانيات تنفيذ عمميات مراقبة ك بمعرفة تسمح

 1.ياعن المترتبة السنكية
 .الخاصة المحاسبة -

 تسمح ك العمكمي أك المحاسب بالصرؼ اآلمر مصالح مستكل عمى المحاسبات ىذه تمسؾ
 قيـ ك سمع ك عتاد مف لمييئات العمكمية، المنقكلة األمكاؿ اتػػػػػػػحرك ابعةػػػػػػػػبمت اسباتػػػػػػػالمح ىذه

 .السندات كذلؾ ك
 .التحميمية المحاسبة -

 سكاء منتج بالنسبة لكؿالتكمفة  سعر حساب ىك التحميمية المحاسبة مسؾ مف األساسي الغرض
 الكصكؿ ك تشكيميا كيفية معرفة ك ائجػػػػػػػػالنت تحميؿ قصد ياػاتػمنتج مف خدمة أك سمعة انتػك

 2منتج. كؿ ربحية تحديد إلى

                                                                                                                                                                               

 العمكمييف اسبيفػػػػػػبمسؤكلية المح األخذ لشركط المحدد 1991سبتمبر  07 ي:المؤرخ ف 312-91رقـ:  التنفيذم المرسـك 1-
 43، ج.ر.ج.ج، العدد العمكمييف المحاسبيف مسؤكلية تغطية تأميف اكتتاب ك كيفيات الحسابات باقي مراجعة ك إجراءات

 .1991سبتمبر  18الصادر بتاريخ: 
 .130ص ،مرجع سابؽ محمد مسعي، 2-
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 العموميين. المحاسبين أنواع -ب
 يمسكيا التي بةػػاسحراءات المجإل ددػػػحالم 313-91 التنفيذم رقـ: المرسـك مف 09 المادة نصت

 الػمحػػػػػػػػػػاسبكف محتكاىا، يككف كيفيػػػػػػػاتػيا ك يضبط ك العمكميكف المحاسبكف ك بالصرؼ اآلمركف
 .ثانكييف أك رئيسييف إما العمكميكف

مف نفس  31 رقـ المادة في المحدديف العمكميكف األعكاف الرئيسي، المحاسب بصفة يتصؼ
 :ك ىـ التنفيذم المرسـك

 العمكمية. لمخزينة المركزم المحاسب العكف -
 المركزم. الخزينة أميف -
 الرئيسي. الخزينة أميف -
 الكالية. في الخزينة أمناء -
 .الممحقة لمميزانيات المعينكف المحاسبكف األعكاف -
الػػػمكاد  تضمنػػتيػػػػػػػػػػا العمكمية، الػمحاسبة أعكاف مف محددة فئة فيـ الثانكييف، المحاسبكف أما
  :كالتالي ىـ ك ذكره السالؼ التنفيذم المرسـك مف 32-33-53-54
 الضرائب. قابضك -
 الدكلة. أمبلؾ قابضك -
 الجمارؾ. قابضك -
 الرىكف. محافظك -
 لبمديات. مستكل عمى الخزينة أمناء -
 المكاصبلت. ك البريد مراكز رؤساء -
 المكاصبلت. ك البريد مراكز قابضك -
 1.الصحية القطاعات ك الجامعية االستشفائية المراكز خزائف أمناء -
 
 

  

                                                                                                                                                                               

 .92ص ، 2006سنة الجزائر، الجامعية، المطبكعات ديكاف الثانية، الطبعة العامة، المالية زغدكد، عمي -1
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 .التسيير حساب أهمية -ج
  :الناحيتيف مف بالغة أىمية التسيير لحساب

 .المالية -
الحقيقية  التكمفة ضبط ك معنيةػال العمكمية لمييئة ماليػال زػػػمركػػال معرفةػب حػػسمػػػي حيث

 .مردكدىا معرفة ك تقدميا التي معػالس أك اتػػخدمػلم
 .القانونية -

 الحسابات في مراجعة المحاسبة مجمس قضاة عمييا يعتمد تيال األساسية الكسيمة تشكؿ حيث
 إثبات سند تعتبر التي الحساب ك بيذا ترفؽ أف ينبغي التي الثبكتية الكثائؽ جانب إلى العمكمية

 لممحاسب الشخصية ك المالية المسؤكلية عمييا تتكقؼ ك المنجزة العمميات مختمؼ لتبرير
 1.المحاسبة مجمس قضاة أماـ العمكمي

  .بالصرف لآلمرين الدارية الحسابات تقديم -2
 .بالصرف اآلمر تعريف  -أ

 المتعمؽ 21-90القانكف رقـ:  مف 23 المادةفي  اآلمر بالصرؼ الجزائرم المشرع عرؼ
 معينة عمكمية ىيئة الحػػػػػلص معيف ديف إلثبات مؤىؿ شخص كؿ« العمكمية بأنو: اسبةػػػػػػػبالمح

 ك تصفيتو الييئة ىذه عاتؽ عمى معيف ديف إلنشاء أك ك األمر بتحصيمو تصفيتو عمى ك العمؿ
 21-20-19-17-16 :المكاد في اػػػػإليي ارػػػػػػػػػػػالػػمش اتػلتنفيذ العممي ك يؤىؿ »بدفعو ك األمر

 .انكفػػػػػالقنفس مف 
 رؼػػػبالص اآلمركف بالصرؼ اآلمريف مف فئتاف الجزائرم القانكني النظاـ حيث نجد في

 نفس عمييـ ك تترتب اتػػػػزامػػػػااللت لنفس افػػػيخضع انكييف،ػػػػػالث رؼػػػبالص اآلمركف ك اسييفػػػػػػاألس
جراءات إل حددالم 313-91التنفيذم رقـ:  المرسـك مف 06 المادة حسبك  المسؤكليات

اتػيا ػػػػػػػكيفي يضبط ك العمكميكف اسبكفػػػػػػػػالػمح ك بالصرؼ ركفػػػػػاآلم اػػيػمسكي التي ػػػاسبةػػػػػػػػػػالػمح
 رػػػػػآم أك أساسي أك ابتدائي أك يسيػػػػػرئ صرؼػػػػػالػػػػب اآلمر يككف أف فػػيمك«عمى أنو:  مػحتكاىا ك

 2.»بالصرؼ ثانكم

                                                                                                                                                                               

 القانكف الماجستير في شيادة لنيؿ مقدـ بحث اإلدارية، المؤسسات عمى الرقابة في ك دكره نظامو المحاسبة، مجمس أمجكج، نكار 1-
 .103ص ،2007-2006 ، السنة الجامعيةقسنطينة جامعة الحقكؽ، كمية اإلدارية،ك  السياسية المؤسسات فرع العاـ،

2- Bachir Yelles Chaouchele budget de l’Etat et des collectivités locales, OPU Alger, 1990, page167. 
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يمكف  اػػػمػػك عمكمية إدارة في اـػػػػػػػػػػالع المدير أك يػكالػػال مثؿ معينا الصرؼػػػػػػب اآلمر كفػيك قد ك
 .البمدم الشعبي المجمس رئيسػػػػػػػػػػك ػػػػاػػػػمنتخب كفػػػػيك أف
 جميع العمميات تخص إدارية محاسبة بمسؾ بالصرؼ اآلمريف الكطنية المحاسبة قانكف يمـز
 ررػػالتي تب المستندات ك الكثائؽ بحفظ ك العمكمية الميزانية تنفيذ إطار في ينجزكنيا التي

 ختامي يظير إدارم حساب إعداد يتـ المالية السنة غمؽ عند ك المنجزة العمميات تمؾ شرعية
الميزانية  ارػػػػػػػػإط في أك األكلية الميزانية ارػػػػػػإط في سكاء المنجزة اتػػػػػػالعممي ىذه جميع
الميزانية  ترتيب نفس حسب مرتبة كادػػم ك كؿػػػػػفص مف يتشكؿ اـػػػػع جدكؿ شكؿ في افيةػػػاإلض

 .اإلنجازات اقيػب ديدػػػػػػتح ك ميةػػػػفع بصفة إنجازىا ـػػت التي فالعمميات انيةػػػػػػػػث جية مف ك
 ممارسة في بالغة أىمية ليا شاممة ختامية حسابات ككنيا مف اإلدارية تكتسي الحسابات كما

 تمكف التي ائؿػػػػػػػػػالكس إحدل تشكؿ أنيا ذلؾ المختمفة، ياػالػػػػػػػػبأشك اليةػػػػػػػػالم كظيفة الرقابة
 اتػػػػػػػػػػالييئ لمختمؼ المالي األداء مستكل عمى اإلطبلع مف اسية ك الكصايةػػػػػػػالرئ السمطات

 التدابير بكضع ليا يسمح ما ىك ك نشاطيا تقدير ك اليةػػػػػػػػػػػػػم كؿ سنة نياية مع ليا ابعةػػػػػػػػػػػػػػالت
 1اإلضافية. الميزانية عرض أثناء المسجمة النقائص الصعكبات ك تفادم مف تمكف التي
 .المالية الرقابة في الداري الحساب أهمية -ب

 ؿػػػػبشكؿ أفض تظير ك الخارجية اليةػػػػػػمػػال ابةػػػػػالرق ممارسة في اإلدارية الحسابات أىمية تظير
جميع  يمـز القانكف أف حيث محاسبة،ػال جمسػم يمارسيا التي ائيةػػػػالقض ابةػػػػالرق مجاؿ في

كتابة  مستكل عمى إيداعيا ك مالية سنة كؿ غمؽ عند الحسابات ىذه بإعداد بالصرؼ اآلمريف
مجاؿ  في اطيـػػػػػػػػػانضب مدل اينةػػػػػػػػمع ك المالي نشاطيـ مراقبة بيدؼ المحاسبة مجمس ضبط
 .العامة المالية تحكـ التي بالقكاعد المالية ك الميزانية تسيير

الية ػػػػػػػػػػػالم المخالفات ك األخطاء لضبط كسيمة مجرد ليست اإلدارية الحسابات ىذه أف كما
 ةػػيػػػػكمػػػمػػػالع اتػػػػػػئػػاليي ردكدػػػم تقييـ مف كذلؾ فػػتكم إنما ك عمييا اتػػػػػػػػػػػػالعقكب تكقيع ك المرتكبة

 ارنةػػػػػػػػػػػمق بإجراء مالية سنة كؿ نياية مع تسمح أنيا باعتبار المالي نشاطيا فعالية تقدير مدل ك
 ارؽػػػػػػالف ك تنفيذىا بعد فعبل المنجزة النتائج مع الميزانية تضمنتيا التي المالية بيف التقديرات
 يسمح ما المعنية العمكمية لمييئة الحقيقية اليةػػػالم الكضعية عف كاضحة صكرة بينيما يعطي

                                                                                                                                                                               

 تخصص قانكف إدارم في الحقكؽ استرػػػػػػػػمادة ػػػػػػػػػمذكرة لنيؿ شي ،مجمس المحػػػػػػاسبة في التشريع الجزائرم ،منصكرم اليادم 1-
 .39ص، 2015-2014، السنة الجامعية بسكرةالعمـك السياسية، جامعة  كمية الحقكؽ ك
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 تمكنو التي اسبةػمنػال التدابير ضبط ك المالي نشاطيا في العجز مكاقع عمى بدقة بالكقكؼ
 1أدائيا المالي. مستكل تحسيف عمى العمؿ ك المقبمة الميزانيات في مسجمةػال ائصػالنق تمؾ تفادم
 .الفعميين و المحاسبين العموميين المحاسبين حسابات عمى الرقابة :ثانيا

 مراجعة نتناكؿ النكع األكؿ ك ىك الرقابة، مف رئيسييف نكعيف عمى الرقابة مف النكع ىذا يشمؿ
 حسابات مراجعة ك ىك الثاني النكع أما األكؿ العنصر في العمكمييف المحاسبيف حسابات

 .الثاني العنصر الفعمييف في المحاسبيف
 .العموميين المحاسبين حسابات مراـعة -1

 أحكاما بشأنيا إصدار ك العمكمييف المحاسبيف حسابات مراجعة المحاسبة مجمس عمى يتعيف
 أك ضياع السرقة حاالت في المالية ك الشخصية العمكمي المحاسب مسؤكلية مدل يقدر فيك

 اىرةػػػػػػالقكة الق امؿػػػبع فييا يحتج أف مكميػػػالع اسبػػػػػػػلممح يمكف التي المكاد أك القيـ أك األمكاؿ
 يحمؿ المسؤكلية أف مف يمكنو كظيفتو ارسةػمػم في إىماؿ أك خطأ أم يرتكب لـ أنوػػب يثبت أك

 العمكمي اسبمحال رقابة أك سمطة تحت المكضكعيف األعكاف أك لمككبلء المالية أك الشخصية
 2 .بو معمكؿػال التنظيـ ك شريعػػػتػػلم اػػػقػػطب عنيمال

 75 المادة نصت ، حيثبػمجػػمس الػمحاسبة المتعمؽ 20-95 األمر رقـ:مف  82 ممادةطبقا ل
 مطابقتيا مدل ك فييا المكصكفة المادية العمميات صحة في يدقؽ«أنو:  عمىاألمر نفس  مف
 3.»عمييا التنظيمية المطبقة ك التشريعية األحكاـ مع
  .العموميين المحاسبين حسابات مراـعة إـراءات -أ
 يمارسيا التي دقيؽػػػػػػػػػػػػالت اتػػػػػػػعممي ػاسبةػػبػمجػػمس الػمح المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: حدد 

ذمة  إبراء إما عمييا يترتب ك إلزامية إجراءات إلى الرقابة صكرة إطار في المحاسبة مجمس
 حسابات مراجعة عممية تخضع ، حيث الشخصية المالية مسؤكليتو إقحاـ أك العمكمي المحاسب

 :ىي مراحؿ ثبلث عمى راءاتػػػػػػاإلج ىذه تكزيع تـ قد ك اسيةػػأس إلجراءات العمكمييف محاسبيفػال
                                                                                                                                                                               

 .105ص ،مرجع سابؽ أمجكج، نكار 1-
الدراسات  شيادة لنيؿ مذكرة الدكلة، أمبلؾ مراقبة ك تسيير في المحاسبة مجمس دكر شكيدر، الحميـ ك عبد مكنية فريد 2-

 .06ص ،2002-2001السنة الجامعية الجزائر،  مركز المتكاصؿ، التككيف جامعة األعماؿ، قانكف فرع التطبيقية، الجامعية
 ةادر ػػػػػػػػػػػػػػػػالص 39، ج.ر.ج.ج، العدد اسبةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتعمؽ بمجمس المح 1995جكيمية  17المؤرخ في  20-95رقـ:  األمر 3-

 50، ج.ر.ج.ج، العدد 2010أكت  26المؤرخ في:  02-10، المعدؿ ك المتمـ باألمر رقـ: 1995جكيمية  23بتاريخ: 
 .2010سبتمبر  01بتاريخ:  ةالصادر 
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 .الحسابات معاينة -
 تصرؼ قضاة تحت يضع أف المعني المحاسب عمى ينبغي التدقيؽ اتػعممي في البدء قبؿ

 يتعمؽ بكضعية ما منيا الرقابة، عمميات إلجراء المطمكبة المستندات ك الكثائؽ محاسبةػال مجمس
 أميفػػػػػػػاب التػػػاكتت ك المياـ استبلـ محضر التنصيب محضر التعييف، قرار نفسو اسبػػػػػػػالمح
 لمنفقات ائؽ الثبكتيةػػػػػػػػػػػكالكث المنجزة اليةػػػػالم بالعمميات يتعمؽ ما منيا ك المالية المسؤكلية عمى
 1.الرقابة مكضكع المالية لمسنة اإلضافية ك األكلية الميزانية مف نسخة الحاؿ بطبيعة جانب إلى
طريقة  كفؽ المعنييف اةػالقض طرؼ مف اينةػػػػػػػػمعػػال ك التدقيؽ عمميات تنفيذ في الشركع يتـ ك

  :التالية الخطكات عمى تتضمف منيجية
  .بو المعمكؿ لمتنظيـ التسيير حسابات مطابقة مدل معاينة -
 .المسجمة لممبالغ الحسابية المراجعة -
 .انسجاميا ك الحسابات تطابؽ مدل مراجعة -
 .المخصصة المالية االعتمادات مبالغ ضبط -
 .المنجزة المالية العمميات مراجعة -
 .التسبيقات حسابات ك الميزانية خارج المنجزة المالية العمميات مراقبة -
 حسابات الجارية، الحسابات إيداع حسابات نقدا، األمكاؿ حركات الخزينة عمميات مراقبة -

 .عمييا أك العمكمية لمييئات المستحقة الديكف
 .الحسابات عمى الحكم -
 قرار اإلبراء يصدر العمكمي المحاسب مسؤكلية عمى الفةػػػػػػػػمخ أك خطأ تسجيؿ عدـ حالة في
 فيي تصدر اتوػػػابػػػػػحس في الفاتػػػػػػمخ أك أخطاء كجكد حالة في أما المداكلة، تشكيمة طرؼ مف
 اؿػػإكم الناقصة أك التبريرات لتقديـ المعني المحاسب إلى تكجو أكامر عمى يتضمف اػػػتػػمؤق قرارا
 القرار تبميغ يتـ ذمتو ك لتبرئة أخرل تكضيحات أية تقديـ أك كافية غير التشكيمة تراىا التي تمؾ

 .تاريخ التبميغ مف يحسب كامميف شيريف أجؿ في عمييا لئلجابة المعني لممحاسب
  

                                                                                                                                                                               

 .المتعمؽ بمجمس المحاسبة 20-95رقـ:  األمر 1-



 دور مـمس المحاسبة في الـزائر       الفصل األول                     
 

 25 

 .النهائي القرار إصدار -
الممؼ  بدراسة مفوػػيك ك اػػػػػػػػمراجع مقررا رفةػػػالغ رئيس يعيف ابةػػػػلئلج المحدد األجؿ اءػػػػبانقض
العاـ  الناظر إلى كامبل الممؼ يرسؿ بعده ك اقتراحاتو كتقديـ المستممة اإلجابات ضكء عمى
 .النيائي القرار إلصدار المداكلة تشكيمة عمى ذلؾ بعد يعرضو ك استنتاجاتو لتقديـ

 .العموميين المحاسبين حسابات مراـعة عن المترتبة النتائج -ب
 :ميمتيف نتيجتيف العمكمييف المحاسبيف حسابات مراجعة عف يترتب

  .العمومي المحاسب ذمة إبراء -
 ةػعمميات المراجع كانت إذا نيائي بقرار العمكمي المحاسب ذمة إبراء المحاسبة مجمس يمنح

 1.سميمة ك صحيحة العمكمي المحاسب لحسابات
 القرارات فإف ،بػمجػػمس الػمحػػػػاسبة المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف 84 المادة نص عمى بناء ك

 قياسا التنفيذية الصيغة أم القضائي، الطابع تكتسي قرارات ىي المحاسبة مجمس يصدرىا التي
 يصدره الذم الذمة إبراء قرار فإف عميو ك األخرل اإلدارية ائيةػػػػػالقض اتػػػقرارات الجي عمى

 لمصيغة القانكنية القكة نفس يكتسب المعني العمكمي المحاسب ذمة إلبراء مجمس المحاسبة
 النصكص أف ، حيثأصدره الذم المحاسبة لمجمس بالنسبة ممزما يصبح القرار التنفيذية، فيذا

 منحل محاسبةػال مسػػجػم أف يتبعيا ينبغي التي راءاتػاإلج تكضح لـ مفعكؿػال السارية القانكنية
 رمنفس األ مف 85 المادة اغةيصحيث نفيـ مف  فييا الفصؿ كيفية ك النيائية التبرئة قرارات

 2.المجمس يصدرىا التي القرارات باقي مثؿ ةػػالمداكل طريؽ عف القرارات يككف صكرة إصدار أف
 النيائيةالتبرئة  قرار عمى نيائي بشكؿ كظيفتو غادر الذم المحاسب حصكؿ عف يترتب ك

 االلتزامات باقي انقضاء ك تنظيمو بداية في اكتتبو الذم الشخصي الضماف مبمغػل استرجاعو
 3العقارية. ممتمكاتو عمى تقع التي

  

                                                                                                                                                                               

 .121، صمرجع سابؽلعمارة جماؿ،  1-
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 .مدين حالة في العمومي المحاسب وضع -
المحاسب  قدمو الذم التسيير في مخالفات ك أخطاء كجكد المراجعة عمميات مف تبيف إذا

أمكاؿ  في زػعج أك معيف إبراء تحصيؿ عدـ أك قانكنية غير نفقة تسديد ذلؾ مثؿ ك العمكمي
 المبلحظ مديف ك حالة في كضع أمكالو مف بالتسديد العمكمي اسبػػػػػػالمح يقـ لـ ك الصندكؽ

 مسألة ك دقيؽ كاضح بشكؿ يعالج لـ الجزائرم المشرع أف انكنيةػػػػالق النصكص خبلؿ مف
 رػػػػػأق فالمشرع الجزائرم العمكميكف، المحاسبكف بيا يتسبب التي األضرار عف الناتج التعكيض

 كيفية لـ يبيف فيك الناقص، المبمغ يساكم بمبمغ مديف حالة في العمكمي المحاسب كضع
 لقاضي التقديرية السمطة أعطى قد ك المحاسب طرؼ مف تسديده المستحؽ المبمغ حساب

 1تسديده. المستحؽ المبمغ لتقدير الحسابات
 .الفعمين المحاسبين حسابات مراـعة -2

 يحدد انكنيػػػػػػػػق اـػػػنظ الجزائرم المشرع أكجد العمكمية األمكاؿ تسيير في أكثر ضماف أجؿ مف
 الحصكؿ يقتضي مما النفقات العمكمية ك اإليرادات تنفيذ أجؿ مف األخيرة ىذه اؿػػػػػاستعم شركط
 المجمس ك البمدية ك الكالية بالنسبة لميزانية المحمية الشعبية المجالس مف مسبؽ ترخيص عمى

 بتنفيذ بالصرؼ اآلمر تدخؿ كاستثناء يجكز أنو إال الدكلة لميزانية بالنسبة الكطني الشعبي
 تجعؿ الةػػػػػػػػػػػالح ىذه ك المختصة اتػػػػػػالييئ مف ترخيص إلى اجةػػػػػػػػػالح دكف اليةػػػػػػػػم اتػػػػػػػعممي
 اسبةػػػػػػػػػػالمح لمجمس حساباتو يمتـز بتقديـ ك المختصة الييئات مف فعميا محاسبا األخير ىذا مف
  .مراقبتيا ك مراجعتيا أجؿ مف

 .الفعمي التسيير مفهوم -أ
اسبة ػػػػػالمح مجمس رؼػػػػط مف ابةػػػػػػػػالرق كظيفة المتعمؽ بممارسة 05-80القانكف رقـ:  بمكجب

 عرؼ فقد الفعمي، التسيير مراجعةػب محاسبةػال مسػجػم باختصاص46 و مادت أقر في الذم
 المتعمؽ 21-90القانكف رقـ:  مف 51 المادة نص في العمكمي محاسبػال مشرع الجزائرمػال

 شخص كؿ انكفػالق ىذا مفيكـ في حاسبػم شبو يعد« :أنو عمى بنصو العمكمية بالمحاسبة
 تككف أف دكف العمكمية األمكاؿ ك القيـ يداكؿ أك بالمصاريؼ يقكـ أك تحصيؿ اإليرادات يتكلى

  .»الغرض ليذا المؤىمة السمطة قبؿ مف صراحة لو يرخص أف كدكف عمكمي، صفة محاسب لو
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لمجمس ، بػمجػػمس الػمحػاسبة المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف 86/03 المادة نصت كما
محاسبة ػال لقكاعد خرؽ تشكيؿ حالة في الفعمييف مسيريفػعمى ال عقكبات تكقيع محاسبةػال

 نفس األمر مف 27 المادة نص عمى ك بناء العمكمي المحاسب كظيفة عمى التعدم ك العمكمية
  دج 100.000 جزائرم دينار ألؼ مائة إلى مالية تصؿ غرامات في العقكبات ىذه تتمثؿ
 تحقيؽ يفرض التعدم ىذا أف تبيف إذا جزائية العقكبة ك تككف التيمة ؿػمح الغػػالمب أىمية حسب
 أجؿ مف المختص اءػػػػػػػػػالقض إلى الممؼ الةػإح تتـ ك عامة شخصية لمصمحة غايات ك أىداؼ

 1العقكبات. قانكف يقرىا المطمكبة التي القضائية المتابعات
 .الفعمي لمتسيير المكونة العناصر -ب
 :اآلتيػػػك ىي ك يةػػاسػػػػأس اصرػنع ثبلثة رػػػتكف مف بد ال صحيح فعمي بتسيير اـػػيػالق ؿػػػػػػػأج مف
 أك تسديد راداتػػإي بتحصيؿ رػػػاألم تعمؽ سكاء عمكمية كاؿػػأم في تصرؼ ىناؾ يكجد أف -
 .عمكمية أمكاؿ ك قيـ داكؿػػػت أك معينة اتػػنفق
 الماؿ العاـ. في يتصرؼ الذم مشخصل الترخيص عدـ ك العمكمي المحاسب صفة تكفر عدـ -
 شخصية بحتة ألغراض ليس ك امةػػػػالع المصمحة ألغراض األمكاؿ تمؾ اؿػػػػػاستعم يتـ أف -

 أك تحكيؿ اختبلس أنو أساس عمى الفعمي المحاسب سمكؾ يكيؼ الحالة ىذه مثؿ في ألنو
 2العقكبات. قانكف ألحكاـ يخضع ك عمكمية أمكاؿ

 .الفعمي بالتسيير المحاسبة مـمس إخطار عن المترتبة النتائج -ج
 القضية، يباشر ىذه حكؿ تحقيؽ فتح يتـ فعمي، تسيير كجكد عمى الكافية األدلة تكافرت إذا

 ا، بحيثػػػػيػب المعنييف اصػػػػاألشخ مع بذلؾ متعمقةػال اإلجراءات محاسبةػال مجمس قضاة خبللو
 عمى أمر يتضمف ك الفعمي بالتسيير التصريح فيو يتـ اػػتػمؤق قرارا األمر بداية في إصدار يتـ

 اسبةػػػمحػجمس الػم إلى تسييره اتػابػػػػػػػػحس تقديـ عمى إلزامو بغرض المعني الشخص إلى مكجو
 أبدل أما إذا اػػائيػػػػيػن رارػػػػػالق ىذا يصبح األمر ليذا المعني الشخص امتثؿ إذا ك محدد أجؿ في

 مكقفو ما يبرر ىناؾ افػػػػػػػك فإذا طرفو، مف المقدمة التفسيرات في مسػػالمج ينظر لذلؾ معارضتو
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 التصريح نيائيا، يتضمف قرارا المحاسبة مجمس يصدر العكس حالة في ك متابعتو عدـ إقرار يتـ
 1اسبة.ػػػػػػالمح ابة مجمسػػػػػػػػلرق لذلؾ المقررة اؿػػػػػػػاآلج في اباتوػػػػػحس بتقديـ يمزمو ك الفعمي بالتسيير

 .و المالية الميزانية تسيير مـال في االنضباط رقابة -3
مالي ػال التسيير عمى الرقابة ممارسة بلحيةػػػص اسبةػػػحػمػال لمجمس الجزائرم المشرع خكؿ

 آلمريف بالصرؼ شخصية مالية مسؤكلية تحميؿ ىك ذلؾ كراء مف اليدؼ ك بالصرؼ لآلمريف
 مفيكـ أكال إلى التطرؽ مف لنا بد فبل عميو ك اليػػػمػال تسيرىـ خبلؿ ترتكب التي أخطائيـ عف

 مجاؿ في رقابة االنضباط إجراءات ككذا كالمالية، الميزانية تسيير مجاؿ في االنضباط رقابة
  النقاط التالية: خبلؿ مف المالية ك الميزانية تسيير

 .و المالية الميزانية تسيير مـال في االنضباط رقابة مفهوم -أ
 المشرع أقر ،بػمجػػمس الػمحاسبة مؽػػالمتع 20-95 رقـ:األمر مف  87/02 المادة بمكجب نص

 مجمسمف طرؼ  بالصرؼ المالي لآلمريف التسيير عمى القضائية الرقابة بممارسة الجزائرم
 2.المحاسبة

 .المالية و الميزانية تسيير مـال في االنضباط رقابة تعريف -
مجمس  يمارسيا التي الرقابة تمؾ ىي المالية، ك الميزانية تسيير مجاؿ في االنضباط رقابة

لؤلحكاـ  أعماليـ مطابقة مدل لمعاينة بالصرؼ، لآلمريف المالي التسيير عمى المحاسبة
المادية  ائؿػػالكس كذا ك العمكمية األمكاؿ تسيير ك استعماؿ عمى تسرم التي التشريعية

اـ ػػػػػاألحك ىذه الفيػمخ عمى العقكبات تكقيع سمطة يممؾ كما تصرفيـ، تحت المكضكعة
 .العمكمية لمخزينة باألضرار الممحقة األخطاء بارتكابيـ ك التشريعية

  .المالية و الميزانية تسيير في االنضباط رقابة ممارسة مـال -
 زةػػػػػػيػفي األج أك لمدكلة ركزيةػمػال زةػػػاألجي في عكف أك ؤكؿػػمس أم ابةػالرق مف النكع ىذا يشتمؿ
 87 المادةلنص  اػػػػػػػػػطبق ليا، االدارية العمكمية اتػػػػييئػال أك ميةػمحػال اتػػػػالجماع اػػلي ركزيةػػػالبلم
 86 ادةػػالم ك 07 دةاالم نص إلى اػػػػنػتحيمف حػاسبةلمجػػمس ابم المتعمؽ 20-95 األمر رقـ:مف 
 فػػػػمسيريػال ك كافػػػػػػػاألع كؿ ابةػػػػػػػػالرق بيذه ؿػػػػػمػش قد رعػػمشػفال ليلتابا ك األمر نفس مف
 اءػأعض أك عمكمييف مكظفيف كانكا كاءػس ركزية،ػػالبلم أك ركزيةػػمػال اتػػئػػييػال إلى يفػػػػمنتمػال
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 مسؤكلية أية تتحمؿ ال األخيرة الفئة ىذه أف مف ـػػػػالرغ عمى الحككمة أعضاء انكاػأك ك منتخبيف
 المسؤكلية قياـ اؽػػػػػػػػػنط الجزائرم مشرعػال ضبط حيث اسيةػػسي ؤكليةػػػػمس تتحمؿ تأديبية فيي

 لقكاعد اػرقػػخ تعتبر التي اءػػػػػطػػاألخ ديدهػػػػػتح ريؽػػػػػػػػط العمكمييف عف لممسيريف ماليةػال الشخصية
 .األمرنفس مف  88 المادة نص خبلؿ مف ىذا ك اليةػمػال ميزانية كػال تسيير اؿػجػم في اطػػاالنضب

 .المالية و الميزانية تسيير مـال في االنضباط رقابة اـراءات -ب
 اعيةػػالغرفة القط رئيس طرؼ مف بو اخطاره تـ الذم الممؼ المحاسبة مجمس رئيس احالة -

 91  -  88ادتيفػػػالم بمكجب الفاتػػػػػػػػخػم ك اءػػػػػػػػػػػأخط بكجكد معنية،ػال السمطات أك المختصة
 أماـ المتابعة بيدؼ العاـ الناظر إلى بػمجػػمس الػمحاسبة، المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف

  .المختصة الغرفة
 مجمس المحاسبة رئيس إلى الممؼ كيرجع إلييا تكصؿ التي االستنتاجات العاـ الناظر يحرر -

 .تحقيؽ فتح قصد
 القطاعية لمغرفة التابعيف غير مستشاريف بيف مف مقررا المحاسبة مجمس رئيس يعيف -

 التحقيؽ.  اشرةػػػػػمب ك لمممؼ المباشرة الدراسة أجؿ مف ىذا ك اليػالم االنضباط ك لغرفة المختصة
 لو الحؽ الذم ك المعني كفػػػػػػػػػالع بحضكر ضركرية يراىا التي التحقيؽ بأعماؿ المقرر يقكـ -

 1.عنو الدفاع اميػػبمح باالستعانة
 ريراػػػػػػػػػقػت ذلؾ بعد ررحي ك اػػشفكي ا أكػكتابي سكاء آخر عكف أم عف أؿػػػػػيس أف لممقرر كفػػمػي ك
 ليتـ الممؼ بعناصر مرفقا رئيس المجمس إلى ارسالو يتـ ك استنتاجاتو ك اتوػػمبلحظ فيو دكفػػػي

 2استنتاجاتو. ليقدـ األخير ىذا قبؿ مف العاـ الناظر عمى إحالتو
 إلى رئيس الممؼ اـػػالع الناظر يرسؿ اليػػػػػالم االنضباط لقكاعد مخالفات كجكد النتائج أثبتت إذا

 مجاؿ الميزانية في االنضباط غرفة رئيس يقـك ك المالية ك الميزانية اؿػػػمج في االنضباط غرفة
 حكؿ تقديـ اقتراحات ك الممؼ لدراسة لو ابعيفػتال الغرفة قضاة بيف مف مقرر بتعييف المالية ك

 العكف الجمسة بحضكر عقد يتـ ك الجمسة اريخػػػػػػػػػت تحديد ذلؾ بعد ليتـ ا،ػػيتضمني التي اياػالقض
 اـػػالع اظرػػػػالن استنتاجات عمى ك مقررػال ياػيقدم التي االقتراحات عمى خبلليا ضطمعيك  المعني
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 األطراؼ عمى أدلة بلعػػػػػاالط بعد ك محاميو أك المتابعة محؿ العكف يقدميا التي التكضيحات ك
 مشركع إعداد يتكلى الذم المقرر إلى يسمميا ك اتخاذىا يتـ التي القرارات الجمسة يسػػػػرئ يعرض

 1الجمسة. رئيس إلى يقدمو ك قرار
 .المحاسبة لمـمس الدارية الرقابة  :الثاني الفرع
 اختصاصيف تشمؿ التي ك اإلدارية الرقابة في المحاسبة لمجمس الرقابة مف الثاني النكع يتمثؿ

 اـػػػػػالمي تقييـ مختمؼ عمى تنصب التي التسيير نكعية ابةػػػػػػػػػػرق فيك األكؿ اإلدارم االختصاص
 اثاني أما ،العمكمية أكال المصمحة لتحقيؽ العمكمية الييئات طرؼ مف المستعممة الكسائؿ ك

المحاسبة  مجمس فييا يشارؾ التي العمكمية البرامج ك اساتػػػالسي ك اريعػػػػػالمش قييـػػػػتل فيخصص
 البرامج ك اتػػػالمخطط ك  اطاتػػػػػػػػػػػػػػالنش اليةػػػػػػػػػػفع تقييـ في اليػػػػػػػػػػمػال ك ادمػػػػػػػػػػػػػػػػػاالقتص الصعيد عمى

 .كطنية منفعة ذات أىداؼ تحقيؽ بغرض العمكمية طرؼ السمطات مف المتخذة اإلجراءات ك
 .التسيير نوعية رقابة  :أوال

طرؼ  مف المستعممة الكسائؿ ك األىداؼ ك المياـ تقييـ عمى التسيير نكعية مراقبة تنصب
جمس ػم تمتع مف الرغـ عمى ك العامة لممصمحة تحقيقا نشاطيا ألداء العمكمية الييئات

الييئات  تنظيـ ك عمؿ قكاعد تقييـ حدكد عمى التعدم لو ينبغي ال أنو إال الرقابة بيذه محاسبةػال
 في ثبلثة لذلؾ نتعرض مكثكقة ك الةػػفع داخمية رقابية آليات كجكد مف التأكد ك لرقابتو الخاضعة

 إلجراءات فيو رؽػنتط ةالثاني أما النقطة التسيير، نكعية رقابة لماىية النقطة األكلى نخص ،نقاط
 ر.التسيينكعية  رقابة عف المترتبة لمنتائج نخصو ةالثالث أما التسيير، نكعية رقابة

  .التسيير نوعية رقابة ماهية -1
 .التسيير نوعية رقابة تعريف -أ

 مدل أجؿ مراقبة مف العمكمية الييئات عمى المحاسبة مجمس قبؿ مف الممارسة الرقابة تمؾ ىي
 ؽػػطري ىذا عف مردكدىا، ك اػيػػأدائ مستكل تحسيف عمى ؿػػالعم كذا ك المالي نشاطيا شرعية
 مف حيث أما تصرفيا، تحت المكضكعة العمكمية الكسائؿ ك كاردػػممل الياػاستعم ركطػش تقييـ

 رقابة بػمجمس الػمحاسبة المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف 06 المادة بمكجب النجاعة ك الفعالية
 2التسيير. نكعية
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 بلؿػػػػػػػػخ مف المشرع الجزائرم أف لنا يتضح األمر نفس مف 06 المادة نص تحميؿ خبلؿ كمف
 ىدؼ فيك اليدؼ األكؿ أما ىدفيف، تحقيؽ إلى تيدؼ التسيير نكعية رقابة أف ىذا تعريفو

 كذلؾ ك مجمس المحاسبة لرقابة تخضع التي الييئات مردكد تقييـ في يتمثؿ بحت اقتصادم
 الثاني اليدؼ ليا، أما المسطر لؤلىداؼ لتحقيؽ المؤسسات ليذه المالي النشاط لفاعمية قياسو
 مدل بمعنى العمكمية، لمييئات المالي النشاط شرعية مراقبة في يتمثؿ بحت قانكني ىدؼ فيك

 .القانكنية لمنصكص نشاطاتيا ك أعماليا مطابقة
 .التسيير نوعية رقابة معايير -ب

لكيفية  البلزمة المعايير حدد المشرع أف الذكر السابقة لممادة الثاني التحميؿ خبلؿ مف نجد
عمييا  تقكـ التي اصرػػػػػػػػلمعن ارتوػػػػػػػػػػاش طريؽ عف التسيير نكعية لرقابة المحاسبة مجمس ممارسة
 :في األخيرة ىذه ك تتمثؿ

 .رةػػطػػػسػػالم داؼػػػػػػػػاألى ؽػػػػػػػتحقي دلػػػػػػػم اسػػػػػػػػػػػػقي اعميةػػػػػػػػػػػبالف ك يقصد (Efficacité): الفعالية -
ثؿ ػػاألم ك األحسف االستعماؿ بيا دػػيقص األداء، في ككفػػػك ت (Efficience): النـاعة -
 .المسطرة األىداؼ لتحقيؽ العمكمية الييئات بيا تتمتع التي ائؿػالكس ك كاردػػػػلمم
 تحقيؽ التسيير في االقتصاد يعني ك التسيير في ك يككف (Economie): القتصاد -

 1العمكمية. كالكسائؿ المكارد استعماؿ في ممكنة تكمفة بأقؿ المسطرة األىداؼ
 .التسيير نوعية رقابة إـراءات -2

 :ىي ك اسيةػػػػػػمراحؿ أس بلثػػػػث خبلؿ مف التسيير نكعية رقابة إجراءات المحاسبة مجمس يمارس
 .الرقابة تقرير و إعداد التحقيق -أ

 1995نكفمبر  20المؤرخ في:  377-95: رقـ الرئاسي المرسـك مف 36 المادة نص عمى بناء
 سػرئي إصدار بعد تبدأ التحقيؽ إجراء مرحمة فإف المحاسبة، لمجمس الداخمي لمنظاـ المحدد
 يقكـ ك معينة عمكمية ىيئة عمى الرقابة إلجراء مقرر تعييف أمر يتضمف المحاسبة مجمس
 اليةػػػػػػػػػػػػػػػالم السنكات يحدد أيضا ك ازىاػػػػػػانج الكاجب ابةػػػػػػػػػػػػػالرق المحاسبة بتحديد مجمس رئيس
 غرفتيف تدخؿ مجاؿػب مراقبةػال عممية حالة في ك الرقابة تقرير المحددة إليداع اآلجاؿ ك يةػنػػالمع
 لمغرؼ التابعيف القضاة مف مجمكعة بأمر يعيف أف المحاسبة لرئيس مجمس فإنو أكثر أك

 بعد التقرير المقرر يعرض ك المجمكعة اؿمأع عمى يشرؼ بينيـ مقررا مف يعيف ك المعنية
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 رئيس يرأسيا غرفة كؿ مف قاضييف مف تتككف الغرؼ بيف تشكيمة مشتركة عمى الميمة ياءػػػػػػػػػػػػإن
 1.الغرض ىذا أجؿ مف المحاسبة مجمس رئيس مف بأمر إحداثيا يتـ حيث المعنية الغرؼ إحدل

 .التقرير عمى المصادقة  -ب
 المدرجػػػة اتػالمبلحظ اقشةػػػػمن ك لدراسة المختصة التشكيمة تجتمع الممؼ عمى الحصكؿ بعد
التقرير  ىذا يبمغ المصادقة عممية بعد ك عمييا ادقةػػػالمص ك بحالة الةػػػػػػػػػح ابةػػػػػػالرق تقريرفي 
 أجؿ في المسجمة المبلحظات مختمؼ حكؿ اباتيـػإج تقديـ بغرض المعنية الييئات مسؤكلي إلى

 الغرفة طرؼ رئيس مف لمتمديد قابؿ أجؿ ىك ك كاحد شير عف قؿػػػػػي ال المحاسبة مجمس يحدده
 2تكضيحاتيـ. تقدـ  مف بو المعنييف لتمكيف ضركريا ذلؾ أف رأل إذا المختصة،

 .النهائي و التقييم المداولة -ج
 ابةػػػػػػػػػالمعنية بالرق الييئات مسيرك قدمو ما عمى بناء الممؼ لدراسة المختصة التشكيمة تجتمع

 ةػػصػػمختػداكلة الػػالمت التشكيمة يسػػػػػرئ عمى مؼػػمػال حكؿ تقييـ مذكرة لمشركع المقرر رضػػػع بعد
 وػتقدم طمب عمى بناء أك ررػػػػػالمق مف اقتراح عمى اءػبن أك منو بمبادرة يرػػػاألخ ذاػػػػػػػلي مكفػي ك

أعضاء  ك بالرقابة المعنية اتػالييئ مسيرك فيو ارؾػػػػػيش نقاش تنظيـ يقرر المعنية، السمطة
االقتراحات  ك اتػػيػبالتكص اقياػػإرف يتـ ك ائيةػالني لمتقييمات ائيػػػالني الضبط يتـ بعده ك التشكيمة
 يعد داكلةػػالم مف االنتياء بعدك  المعنية المصالح ك الييئات تسيير مردكدية لتحسيف البلزمة
 أجؿ مف اػػػػػػػػيػراجعتػمػل التشكيمة المختصة رئيس إلى يسمميا ك ائيػػػػػػػػالني التقييـ مذكرة المقرر

 ابةػػػػػػػػػػبالرق المعنية اتػػػػػػؤكلي الييئػػػػػمس إلى يبمغيا ثـ داكلة،ػػػػػالم ائجػػػػػػػنت مع مطابقتيا مف أكدػػػػػػػػػػػالت
 .الييئات تمؾ ليا تتبع التي الكصية أك اسيةػػػػػػالرئ السمطات إلى ك
 .التسيير نوعية رقابة عن المترتبة النتائج -3
 نياػالمترتبة ع النتائج فإف قضائية، ليست ك إدارية رقابة ىي التسيير نكعية عمى الرقابة أف بما

تقديـ  صبلحية إال اسبةػػالمح مجمس فييا يممؾ ال ك بيا المعنية لمييئات إلزامية ليست
بكاسطة  الييئات تمؾ مردكدية تحسيف ك الكضع تصحيح أجؿ مف التكجييات ك اتػػالتكصي
 3 ة.مراقب كؿ عقب يصدرىا التي التقييـ مذكرات
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 ائعػػػػكق أك الفاتػػػػػػػمخ كجكد عف اسبةػػػػػػػػػػػالمح يمارسيا مجمس التي المراقبة عمميات تكشؼ قد ك
 قانكنية كسائؿ اؿػاستعم تقتضي إنما ك التقييـ مذكرات بكاسطة بيا التكفؿ ك معالجتيا يمكف ال

 الجيات ك تتناكليا التي القضايا طبيعة ك حيث أىميتيا مف متدرجة ىي ك الية،ػػفع أكثر أخرل
 :ىي ك إلييا ترسؿ التي

 .الغرف رئيس رسالة -أ
 ابةػػػػػػػػػػخضعت لمرق التي المصالح ك اتػالييئ ك المختصة الغرفة رئيس بيا يضطمع رسالة ىي ك
 التسيير الداخمي ك التنظيـ بجكانب المتعمقة بالنقائص الكصية، أك السممية اتياػػػػػػػػػػػػسمط كذلؾ ك
 اتخاذ التدابير بغرض ىذا ك الييئات تمؾ بأمبلؾ أك العمكمية بالخزينة ضررا تمحؽ التي ك

 اػػػػػػػػػػػسػػػػفرن في مرة ألكؿ ائؿػػػػػػػػػػػػالرس مف النكع ىذا استعماؿ ظير ك لقد الكضع لتصحيح البلزمة
 األخرل المجاالت لتشمؿ استعماليا تكسع ثـ اعيػػاالجتم افػالضم عمى ىيئات الرقابة مجاؿ في
 1البسيطة. األىمية ذات القضايا بشأف العمكمية اإلدارة نشاط مف
 تمحؽ ضررا مخالفات كقكع حاالت في عاـ، بشكؿ استعماليا حدد فقد الجزائرم، المشرع أما

 العمكمية السميـ لؤلمكاؿ التسيير يقتضييا التي البلزمة اإلجراءات اتخاذ قصد العمكمية بالخزينة
 العامة أك المرافؽ المحمية الجماعات أك ةػػلمدكل مستحقة اليةػػم الغػػػػػػػػػػمب حيازة االتػػػػػػػػػح في ك

 القانكنية السترجاعيا. اإلجراءات اتخاذ بقصد معنكييف، أك طبيعييف أشخاص طرؼ مف
  .االستعـالية المذكرة -ب
 استعماؿ عمى بػمجػػمس الػمحػاسبة، المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف 47/02 المادة نصت لقد
ا ػأشرن التي ك الغرفة يسػرئ ذكرةػػم فييا تستعمؿ التي االتػالح نفس في مستعجؿػال راءػاإلج ىذا
مباشرة  يكجييا الغرفة رئيس مذكرة أف ىك اػػػػػبينيم مكجكدػال الفرؽ ك ابقةػػػػػالس الفقرة في اػػػػإليي
االستعجالية  المذكرة بينما ليا، الكصية أك السممية السمطات إعبلـ مع المعنية المصمحة إلى

 اشرةػػػػػػػػمب تكجو ك اسبةػػػػػمحػال مجمسػال رئيس طرؼ مف تكقع فيي األكلى مف أكثر أىمية تكتسي
 2.لمرقابة خضعت التي اتػػػػػػييئػال إلى ليس ك معنييفػال الكزراء إلى

                                                                                                                                                                               
1- Jean Claude Martinez et Pierre Di Malt: Droit Budgétaire, Paris, France: édition L.I.T.E.1999, page 875. 

 بمجمس المحاسبة.المتعمؽ  20-95رقـ:  األمر 2-
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  .المبدئية المذكرة -ج
 التي يكتشفيا بالنقائص المعنية السمطات المحاسبة مجمس رئيس بمكجبيا يطمع رسالة ىي ك

 الييئات العمكمية أمكاؿ مراقبة ك تسيير ك استعماؿ لشركط المسيرة النصكص مستكل عمى
 26 المادة اػػػيػػأقرت التي الصبلحية ىذه ك لذلؾ اسبةػػمن اػػيراى التي اتػالتكصي اػػػػػلي يقدـ حيث
 48ادة ػػػػػالمص ػػػػن ة إلىػػافػػػػػػػػباإلض ،اسبةػػػػػػػػػػػمس الػمحجبػم مؽػػػتعػػالم 20-95 ر رقـ:ػػػػػػماأل مف
 يتعيف ،اسبةػػػػػػالمح مسػػػػػمي لمجػػػػالداخ اـػػػػلمنظ المحدد 377-95رقـ:  اسيػػػػػػػػالرئ المرسـك مف

 1.مذكراتوػل تخصصيا التي بالنتائج المحاسبة مجمس تعمـ أف المعنية السمطات عمى
 .المفصل التقرير -د

 :ىما ك أساسيتيف حالتيف في المفصؿ التقرير المحاسبة مجمس يستعمؿ
 التشكيمة ادؽػػػػػػػتص العقكبات قانكف حسب الجزائي لمكصؼ ابمةػػق ائعػػكق عف الكشؼ تـ إذا -

 طرؼ مف تكقيعو يتـ الكقائع ك جميع فيو تدكف ك ؿػػمفصػال التقرير عمى مختصةػال المداكلة
 رئيس إلى البلزمة اإلثبات رفقة عناصر يرسؿ ك الضبط اتبػك ك المقرر ك التشكيمة رئيس

 القضائية الييئات عمى إحالتو قصد العاـ الناظر إلى بدكره يكجيو الذم ك المحاسبة مجمس
  المختصة.

 بمكجب المالية، ك الميزانية تسيير مجاؿ في االنضباط لقكاعد مخالفات عف الكشؼ تـ إذا -
 التشكيمة تصادؽ ،بػمجػػمس الػمحػػػػاسبة المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف 91 ك 88 المادتيف
 كاتب ك المقرر ك التشكيمة رئيس مف طرؼ تكقيعو يتـ مفصؿ، تقرير عمى المختصة المداكلة
 العناصر بكؿ اػػمرفق العاـ الناظر إلى يحيمو محاسبة الذمػال مجمس رئيس إلى يرسؿ ثـ الضبط

 تسيير اؿػػػػػمج في باطػػػاالنض غرفة عمى وػالتػػإح قصد المرتكبة فةػػػالػمخػػال طبيعة تثبت التي
 2المالية. ك الميزانية

 .السنوي التقرير -و
 رػػػبػػفيك يعت نشاطو، في اسبةػػػمحػال مجمس يستعمميا التي الكسائؿ أىـ مف السنكم التقرير يعد
تنفيذ  اءػػػػػأثن تقع التي ائصػػػػػالنق حقيقة عمى كؼػػػػػػػػالكق مف الحككمة لتمكيف كسيمة جية مف
 مف جية المقبمة الميزانية تنفيذ في تفادييا ك تصحيحيا عمى ؿػػػػػالعم كذلؾ العمكمية، زانيةػػػالمي

                                                                                                                                                                               

 المحاسبة. لمجمس الداخمي لمنظاـ المحدد 377-95رقـ:  المرسـك الرئاسي 1-
 المحاسبة. لمجمس الداخمي لمنظاـ المحدد 377-95رقـ:  المرسـك الرئاسي مف 46إلى  44المكاد  انظر 2-
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 دكرية بصفة االطبلع مف التشريعية الييئة لتمكيف ىامة كسيمة يعتبر فيك أخرلك مف جية 
 لمجمس السنكم التقرير  المشرع اعتبر، حيث أدائيا مستكل كتقدير لمحككمة المالي عمى النشاط

 اتػػػػكمية ك المؤسسػػمػالع اتػػػػػػػػئػلميي اليػػػػػػػػػالم اطػػػػػشػنػبال الجميكرية رئيس الطبلع أداة المحاسبة
 الرقابة كظيفة المتعمؽ بممارسة 05-80انكف رقـ: ػػػػالق في مرة ألكؿ هر ػػػػػػذك كرد لقدك تراكية ػاالش
  1.المحاسبة مجمس طرؼ مف

 التقرير عرؼ محاسبةػجمس الػم تسيير ك بتنظيـ المتعمؽ 32-90القانكف رقـ:  ك بعد صدكر
 الجميكرية رئيس إلى افةػإض التشريعية الييئة إلى إرسالو تقرر بحيث ىاما، نكعيا تطكرا السنكم

 سػػيػػئر  ك إلى يس الجميكريةػػرئ إلى توصبلحي أككمت ك الرسمية ريدةػالج في شرهػػن كذلؾ أقر ك
 سػمجمػل السنكم التقريربنشر  القانكف ىذا في مشرعػال أقر إف ك لكف الكطني الشعبي مجمسػال
بمكجب  الكطني، جمس الشعبيلما رئيس ك الجميكرية رئيس لتقدير ذلؾ ترؾ فإنو محاسبة،ػال
 سػػػنف ،»السنكم رػػػػػػػػالتقري نشر الجميكرية رئيس مف بمبادرة يمكف« :أنو عمى 12/03 لمادةا

 رئيس المجمس مف بمبادرة يمكف« :كالتالي 13/02 المادة في تتكرر نجدىا ىذه الصياغة
 .»جزئيا أك كميا السنكم التقرير نشر الكطني الشعبي

 بشكؿ التي حددت 16ة مادال بمكجب حػػػػاسبة،لمبػمجػػمس ا المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: أما
 الشعبي المجمس يسػػرئ ك الجميكرية رئيس ىي ك إلييا يرسؿ التي اتػػالجي ك مضمكنو عاـ

 ؿػػػػػػػػػػظ في تحقؽ ك الرسمية دةػػػػػػالجري في اػيػػػجزئ أك مياػك نشره ادةػػػػػػػػمػال رت نفسػأق ك الكطني
 ؤكليػػمس يقدميا التي كضيحاتػػػالت نشر في يتمثؿ ابقيو،ػػػس يشيده آخر لـ كراػػػتط القانكف ىذا
 ضافةباإل، المحاسبة مجمس تقرير تضمنيا التي المبلحظات معنية حكؿػال اتػالسمط ك ئاتػػػاليي
 بصفتو ىيئة رلػػػأخ االتػمج في اسبةػالمح مجمس يتدخؿ الذكر، السالفة الكسائؿ ىذه إلى

 يقدـ بشأنيا ك الكطنية األىمية ذات القضايا بعض في العمكمية السمطات مف بطمب استشارية
 الميزانيةضبط  قكانيف مشاريع تعد ك المعنية لمييئات كتكصياتو مبلحظاتو فييا يبرز تقارير

 ىذه المشاريع بعرض الحككمة ـزػػػػأل المشرع أف حيث اسبة،ػالمح مجمس دخؿػػػػلت مجاؿ رزػػػػػػأب
 2المحاسبة. مجمس يعده الذم المطابقة بتقرير مرفقة التشريعية الييئة عمى

                                                                                                                                                                               

 اليةػػػػػػػػػػػابة المػػػػػػػػػػػػالرق كظيفة ارسةػػػػػػػػبمم المتعمؽ 1980 مارس 01 ي:ف المؤرخ 05-80رقـ:  القانكف مف 56 المادة انظر 1-
 .1980مارس  03الصادرة بتاريخ:  10، ج.ر.ج.ج، العدد المحاسبة مجمس طرؼ مف
 .145ص ،مرجع سابؽ أمجكج، نكار 2-
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 .العمومية و السياسات البرامج و المشاريع تقييم  :ثانيا
النشاطات  فعالية تقييـ في ماليلا ك ادمػاالقتص الصعيد عمى المحاسبة مجمس يشارؾ

تحقيؽ  بغرض العمكمية السمطات طرؼ مف المتخذة اإلجراءات ك رامجػالب ك المخططات
 ةػػالدكل اتػػػػػػػػمؤسس اشرةػػػػػػمب غير أك اشرةػػػػػػػمب بصفة اػبي تقكـ التي ك كطنية منفعة ذات داؼػػأى

 1لرقابتو. الخاضعة العمكمية أك المرافؽ
 بػمجػػمس الػمحػػػػاسبة المتعمؽ 20-95 ر رقـ:ػػػػػػاألم مف 10 إلى 07 مف كادػػػػػػػػػالم لنص طبقا
 :التالية المالية المصالح المجمس لرقابة تخضع أف يجب فإنو
 .المركزية اإلدارية المصالح الدكلة مصالح -
 .المحمية الجماعات مصالح -
 .العامة المحاسبة لقكاعد تخضع التي العمكمية الييئات ك المرافؽ ك المؤسسات مصالح -
 .التجارية ك الصناعية الصبغة ذات العمكمية المرافؽ مصالح -
 .عمكمية طبيعة ذات أمكاليا تككف التي العمكمية المؤسسات مصالح -
 الجماعات أك الدكلة فييا تممؾ التي الشركات ك المؤسسات لبعض العمكمية األسيـ تسيير -

 .رأسماليا مف جزءا العمكمية المرافؽ أك المحمية
  االجتماعية. الحماية ك االجبارم التأميف شركات -

                                                                                                                                                                               

 شيادة لنيؿ مذكرة العاـ، الماؿ الرقابة عمى في اإلسبلمي ك المنظكر الحديثة اآلليات مف االستفادة أىمية شكيخي، سامية 1-
 التجارية العمـك ك التسيير كعمـك االقتصادية العمـك كمية العامة، المالية تخصص، تسيير الدكتكراه مدرسة إطار في الماجستير

  .108، ص2011-2010 ، السنة الجامعية جامعة تممساف
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 .مـال تدخل مـمس المحاسبة  :المبحث الثاني
تدخؿ مجمس  ؿمجا تـ تحديدبػمجػػمس الػمحػػػػاسبة،  المتعمؽ 20-95 األمر رقـ:بمكجب 

اسبة مصالح الدكلة ػمنو، بحيث تخضع لرقابة مجمس المح 12إلى  7ف في المكاد مالمحاسبة 
ات ػمتمثمة في الكاليػكزارات ك الجماعات اإلقميمية الػػػػػػالجميكرية، الحككمة ال اسةػػالمتمثمة في رئ
اإلضافة إلى جميع المؤسسات ك الييئات العمكمية المختمفة الخاضعة لقكاعد ػك البمديات، ب

ات ك الييئات ػركػػػالش ممؤسسات كلتسيير األسيـ العمكمية باإلضافة إلى  المحاسبة العمكمية
ؽ ػػػػػػػػػػرافػػة أك المػيػمػيػاعات اإلقمػػػػػػة أك الجمػػدكلػػممؾ فييا الػػكني التي تػػػػانػػػػػا القػػف كضعيػػػيك اػػميم

المحاسبة نتائج استعماؿ األخرل جزء مف رأس ماليا كذلؾ يراقب مجمس  أك الييئات العمكمية
.  1المساعدات المالية في شكؿ إعانات ك ضمانات أك سـك

ابة عمى الييئات اإلدارية المركزية ك البلمركزية ػػػػػػػػػػػػػالرقالج مف خبلؿ ىذا المبحث ػػػػػػػػػػػكسنع
 كمطمب ثاني. ابة عمى الييئات ك المرافؽ العمكميةػػػػػػػػػػػالرقمطمب أكؿ ك ك

 .الرقابة عمى الهيئات الدارية المركزية و الالمركزية :األول المطمب
اص ػػػػػػػػاؿ اختصػػػػػػػػػػمجبػمجمس الػمحاسبة  المتعمؽ 20-95 األمر رقـ:مف  07لقد حددت المادة 

مة ػثػالمتم ك  ابتوػػػػػػػػػػات التي تخضع لرقػػػػػاسبة، حيث نصت عمى الجيػػػػػػػػػػػمس المحػػؿ مجػػػػػك تدخ
ابة ػػػػػػػالرق اكؿػنػنتات اإلدارية البلمركزية، ك سكؼ ػػػػػػػييئػزية ك الػػػػػمركػات اإلدارية الػػػػػػػػػفي الييئ
 .فرع ثانيالرقابة عمى الييئات اإلدارية البلمركزية ك ع أكؿ كر مركزية كفػييئات اإلدارية الػعمى ال
 األول: الرقابة عمى الهيئات الدارية المركزية. الفرع

تعتبر المؤسسات اإلدارية المركزية الييكؿ اإلدارم األساسي في الجزائر، بحيث تتميز إدارة 
الدكلة عف دكلة أخرل بالتكزيع القائـ بيف األجيزة التي تتكلى قيادة الدكلة ك كذلؾ األجيزة 

األكلى تتمثؿ في السمطة التنفيذية، أما الثانية تتمثؿ في األعكاف ػػػػػػػػالتنفيذ، ف مكمفة بالتحضير كػال
اإلدارييف، كما تكتسي إدارة الدكلة مبدأ التنظيـ الكزارم فكؿ المصالح التي تتكلى كظائؼ إدارية 
تككف منظمة في إدارة كزارية تحت سمطة رئيس سممي ك ىك الكزير، إال تمؾ التابعة لرئيس 

معرفة الييئات اإلدارية المركزية مف خبلؿ  حيث سنحاكؿ ير الكظيفة العمكميةلجميكرية كمدا
 .التعرؼ عمى مصالح رئاسة الجميكرية أكال، رئاسة الحككمة ثانيا ك الييئة الكزارية ثالثا

                                                                                                                                                                               

 .72، صمرجع سابؽعمر صدكؽ،  1-
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 .رئاسة الـمهورية : أوال
ير العمؿ إف التنظيـ اإلدارم المركزم يتككف مف مصالح الدكلة المتكاجدة بالعاصمة ك التي تس

تخضع  ىي تابعة إلى السمطات السياسية ك اإلدارية ك اإلدارم عبر سائر التراب الكطني ك
كاء ػػػػػػػػاسبة، سػػػػػػػػػػػػمحػابة مجمس الػػػػػػػػالييئة التنفيذية في الجزائر مع كؿ األجيزة التابعة ليا إلى رق

 .امة ك مستشاريفػػػػػػػػػػانة عػػػػػػػػػػمف أما ػػػػػػػػػمف حيث تسيير األمكاؿ العمكمية أك استعمالي
 .رئاسة الحكومة  :ثانيا

تقـك مصالح ك مؤسسات رئاسة الحككمة بنشاطات ك تصرفات تدخؿ في التسيير ك التنظيـ 
المالي لرئاسة الحككمة فتعتبر األجيزة التابعة ليا مف مدير، مدير إدارة، األمانة العامة لمحككمة 

 .لرقابة مجمس المحاسبةتخضع في تصرفاتيا 
 .الهيئة الوزارية  :ثالثا

ارجية ػػػػالح أخرل خػػػػػػػػػاع معيف، كما تضـ مصػػػػاء الحككمة، تتكفؿ كؿ كزارة بقطػػػتتمثؿ في أعض
مية ػداخػػال زةػػػػالح إدارية مركزية لؤلجيػذلؾ مصػك ك متكاجدة في كؿ كالية ػال مديرياتػتتمثؿ في ال
تسييرىا باألجيزة التابعة ليا إلى رقابة مجمس المحاسبة  ة الكزارة ك كؿػػئػخضع ىيػت ذاػػلمكزارة، لي
كاؿ العمكمية ك تقـك عمى رقابة كؿ السمطات اإلدارية المركزية الغرؼ ػاستعماليا لؤلم المالي ك

 1الكطنية لمجمس المحاسبة.
 .الرقابة عمى الهيئات الدارية الالمركزية :الفرع الثاني 

الكظائؼ اإلدارية  ات اإلدارية البلمركزية نظاـ إدارم يقـك عمى تكزيع السمطات كػػػػػػػػييئػال تعتبر
المركزية  بيف ىيئات إدارية إقميمية أك مصمحيو مستقمة قانكنا عف اإلدارة مركزية كػبيف اإلدارة ال

الكطني  مستكل الترابعمى  اعات اإلقميمية المتكاجدةػالجم كؿ محاسبةػجمس الػلذا تخضع لرقابة م
 .اتػتتمثؿ في الكاليات ك البمدي

 عرؼ الذم ،بالبمدية المتعمؽ 2011 جكاف 22 في: المؤرخ 10-11رقـ:  قانكفبمكجب ال
اعدية لمدكلة، تتمتع بالشخصية ػميمية القػػػاعة اإلقمالج ياعمى أن منو في المادة األكلى البمدية

فالبمدية ىي القاعدة اإلقميمية ، تحدث بمكجب القانكف ك مالية المستقمةػمعنكية ك الذمة الػال

                                                                                                                                                                               

 لمقضاء العميا المدرسة إجازة لنيؿ مذكرة العمكمية، لؤلمكاؿ البعدية الرقابة في المحاسبة مجمس فاعمية مدل حمزة، صانع 1-
 .35، ص2010سنة  عشر، الثامنة دفعةال
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الشؤكف  اف لممارسة المكاطنة، ذلؾ في إطار مشاركة المكاطف في تسييرػمك لبلمركزية ك
فحسب  العمكمية، تمارس الصبلحيات في مجاؿ االختصاصات المخكلة ليا بمكجب القانكف،

لبلمركزية اإلقميمية تتكفؿ بتمبية  خمية أساسيةف البمدية جزء ال يتجزأ مف الدكلة، ك إىذه المادة ف
  1ف.حاجيات المكاطني

 رؼػػػػػالذم ع بالكالية، المتعمؽ 2012 فيفرم 21 في: المؤرخ 07-12رقـ:  قانكفبمكجب ال
ة المعنكية ػػالشخصيػػػػػػة تتمتع بػػػػاعة اإلقميمية لمدكلػػػػػػػالجم عمى أنيا منو في المادة األكلىالكالية 

اء ػػػؿ فضػػػكػػػممركزة لمدكلة ك تشػالذمة المالية المستقمة، ك ىي أيضا الدائرة اإلدارية غير ال ك
الدكلة ك تساىـ  اعات اإلقميمية كػشاركية بيف الجمػػلتنفيذ السياسات العمكمية التضامنية ك الت

اية ػػػػػػػػافية ك حمػػػػػػػعية ك الثقاػػػػػػػػػك االجتم ديةايئة اإلقميـ ك التنمية االقتصتيك  ةر اة في إدلمع الدك 
مخكلة ػجاالت االختصاص الػشي لممكاطنيف، ك تتدخؿ في كؿ مػػػمعيػك ترقية ك تحسيف اإلطار ال

 2.ليا بمكجب القانكف
كاليا البد مف كجكد ػتجنب العبث بأم ميمية كػات اإلقػميـ الذم تقكـ بو الجماعػظرا لمدكر الػػنك 
داـ ػػػأكد مف استختبلمة تنفيذ الخطط المالية لمجماعات اإلقميمية ك كذلؾ الػابة تحافظ عمى سػرق

ا ك الكشؼ عف سكء التسيير ػػػالية المقررة لؤلغراض التي خصصت ألجميػمػػػػػػػػػلادات اػػػػػػػػػػػاالعتم
ابة مجمس ػػك عمى ىذا النحك سكؼ نتطرؽ لدراسة رق المادية استغبلؿ مكارد المالية كفي 

 .المحاسبة لمبمدية أكال ك رقابة المجمس لمكالية ثانيا
 .رقابة مـمس المحاسبة لمبمديةأوال: 

ىي عقد ترخيص  كية لمبمدية كػات السنػػػػػالنفق رات اإلرادات كػػػتعد ميزانية البمدية ىي جدكؿ تقدي
يحدد شكؿ  ك ارػػػػػػػػػكاالستثما لمتجييز ػػجيػامػػػػػػػفيذ برنػػػنػػػػك إدارة يسمح بسير مصالح البمدية كت

ة قبؿ بدء السنة ػػػػيػػميزانية األكلػؽ التنظيـ، حيث يتـ إعداد الػػػػميزانية البمدية كمضمكنيا عف طري

                                                                                                                                                                               

 ةادر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالص 14العدد ج.ر.ج.ج، ة، ػػػػػػديػػػػمػػػػػػالمتعمؽ بالب 2011جكاف  22المؤرخ في:  10-11قانكف رقـ:  1-
عمى أنو يتكلى مجمس المحاسبة  176في المادة  08-90ك لقد نص كذلؾ القانكف القديـ رقـ:  2011جكيمية  03 :اريخػػػػػػػػػػػػػػػػبت

 .مراجعتيا، ك كذا تصفية حسابات البمديات طبقا لمتشريع المعمكؿ بو مراقبة الحسابات اإلدارية ك
-  ةادر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالص 12العدد ج.ر.ج.ج،  كالية،ػػػػػػػػػػػػبال المتعمؽ 2012 فيفرم 21في: المؤرخ 07-12رقـ:  قانكف 2

 المحاسبة مجمس يمارس عمى أنو  09-90: رقـ القديـ الكالية قانكف مف 155المادة  نصت كما 2012فيفرم  29 :اريخػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت
 .بو المعمكؿ لمتشريع كفقا كتصفيتيا، لمكاليات ك التسييرية اإلدارية الحسابات مراقبة
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ائج السنة المالية ػاإلرادات خبلؿ السنة المالية حسب نت ات كػػػػػػػيتـ تعديؿ النفق الية، كػػػمػال
 .السابقة عف طريؽ ميزانية إضافية

تحتكم ميزانية البمدية عمى قسميف، قسـ التسيير، قسـ التجييز كاالستثمار، يقتطع مف إيرادات 
 1.التسيير مبمغ يخصص لتغطية نفقات التجييز كاالستثمار

اسبة ػػػػػػػػػػػػػمس الػػمػحػػابة مػجػػػػػػػرقػػػػػضع البمدية لػػػػتخ بالبمدية، المتعمؽ 10-11رقـ:  قانكفبمكجب ال
تطيير  تدقيؽ الحسابات اإلدارية لمبمدية ك راقبة كػػتتـ م« :نوأعمى  210مف خبلؿ المادة 

 .»ؿحسابات التسيير الخاصة ليا مف طرؼ مجمس المحاسبة، طبقا لمتشريع السارم المفعك 
 .رقابة مـمس المحاسبة لموالية: ثانيا

عقد  أنيا تمثؿكية الخاصة بالكالية، كما ػػنقات السػالنف رات كػتعتبر ميزانية الكالية جدكؿ التقدي
شمؿ ػػػػت االستثمار ك الح الكالية ك تنفيذ برنامجيا لمتجييز كػر مصػيػػمح بسػػػادارة يس ترخيص ك
ز ػػػػػػػالتجيي ر كػػػػا قسـ التسييػػػػػػػػػىم النفقات ك ف في اإلرادات كػػػكالية عمى قسميف متكازنيػػػميزانية ال

 2.فقات متكازنة كجكباػػػػػن االستثمار، حيث ينقسـ كؿ قسـ الى ارادات ك ك
اسبة ػػػػػػػعمى خضكع الكالية لرقابة مجمس المح بالكالية، المتعمؽ 07-12رقـ:  نكفقالقد نص 
حساب تسيير  يمارس مجمس المحاسبة مراقبة الحساب اإلدارم لمكالي ك«: منو 175في المادة 

  .»تطييرىا طبقا لمتشريع المعمكؿ بواسب ك ػػػمحػال
تيدؼ الرقابة التي يمارسيا مجمس المحاسبة عمى الجماعات اإلقميمية إلى ضماف مراقبة 

ارسيا مجمس المحاسبة ػػػػػػػابة التي يمػػػػػػػػػػػالتأكد مف مدل تكفر االعتمادات، فتككف الرق النفقات ك
الجزاء  اب كػػػػػػػػػػػقػػػاليدؼ منيا ىك تكقيع الع ىا كفي مجاؿ تنفيذ الميزانية بعدية أم بعد تنفيذ

ادات ػػػػػػػات المالية ك مدل تطابؽ الصرؼ لبلعتمػػػػػػػػػػاكتشاؼ المخالف عمى مرتكبي المخالفات ك
اف بطريقة ػػػػػػػػػػػأكد مف إف تحصيؿ اإلرادات كػػػػػػػػػالت مع كؿ بند مف بنكد الميزانية ك الية كػػػػػػػمػال

التنظيمات  اف جميع العمميات المالية تمت بمستندات صحيحة غير مخالفة لمقكانيف ك سميمة ك
كذلؾ التأكد مف استعماؿ جميع المكارد االقتصادية مف قبؿ  المعمكؿ بيا في مجاؿ الميزانية ك
 3.الجماعات اإلقميمية بطريقة حسنة

                                                                                                                                                                               

 .المتعمؽ بالبمدية 10-11مف قانكف رقـ:  177-176المادتاف  1-
 .بالكالية المتعمؽ 07-12رقـ:  قانكفمف  158-157المادتاف  2-
 .38، صمرجع سابؽ حمزة، صانع 3-
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حقيؽ التنمية ػاعت تػػػػػأخرل استط ا كػػػػيػاتػػػػػػػي ميزانيف از ػػػػػػاني عجػػػػػػػػػػػىناؾ عدة بمديات تع  :فمثبل
ات، مما يجعؿ ػػالنفق كازف بيف اإلرادات كػىذا يعكد إلى اختبلؿ الت ائض كػاحداث ف ك

ىذا ما يجعميا تخضع لرقابة فعالة لتحقيؽ  ك دكلةػمساعدة مف الػاعات اإلقميمية تطمب الػالجم
المؤسسات اإلدارية البلمركزية ك تككف الرقابة التي يمارسيا مجمس الرفاىية ليذه  النمك ك

دفتر الحسابات الختامية سكاء  المحاسبة عمى الجماعات اإلقميمية بعد قفؿ السنة المالية ك
 .اإلرادات لمنفقات ك

 .الرقابة عمى الهيئات و المرافق العمومية: المطمب الثاني
البلمركزية  ات المركزية كػػػػػػئػػػابة الييػػػػػػػافة لرقػمحاسبة إضػالمس ػمجػتظير كذلؾ الرقابة البلحقة ل

 10إلى  08كاد ػػػػمػاـ الػػػػػػػػػا ألحكػػػػػػػػػػػذلؾ طبق كمية كػمػػػػػػػمرافؽ العػال ادية كػػفي المؤسسات االقتص
 بةػػػة مراقػػدارسػػػالمطمب لا ىذا ػػػػخصصن اسبة،ػػػػػػػػػػحالمجػػمس بم المتعمؽ 20-95 ر رقـ:ػماألمف 

المؤسسات  بةمراق أما فرع أكؿك الييئات العمكمية الخاضعة لقكاعد المحاسبة العمكمية المرافؽ ك
 .فرع ثانيك المرافؽ االقتصادية ك

 .الرقابة عمى المرافق و الهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية :الفرع األول
تخضع  فأ العمكمية حاسبةػػمػبال ؽػػالمتعم 21-90انكف رقـ: ػػػػػػػالق مفادة األكلى ػػػػػػمػلقد نصت ال

ات ػػػػمؤسسػال أكال ك اديةػػػػػػات السيػػييئػالخاصة بال العمميات المالية اسبة كؿػػػػػمحػػػابة مجمس الػػػػػػػػلرق
 العمكمية ذات الطابع اإلدارم ثانيا.

 .الرقابة عمى الهيئات السيادية  :أوال
 فتعددت بتعدد دسػػػػاتيرىا السيادية ييئاتالفي الجزائر  اسبةػػػػػابة مجمس المحػػػػػػػػػشممت رق لقد

 2كرمػػػالمجمس الدستبينيا  مفحيث يتسنى لنا أف نذكر ، 19961كر ػػػػػػػأسست بمكجب دست حيث

                                                                                                                                                                               

 76العدد  ج.ر.ج.ج، 1996 ديسمبر 07 :في المؤرخ 483-96 :رقـ رئاسيال مرسـكال بمكجب منشكر 1996 دستكر 1-
 25العدد ج.ر.ج.ج  2002 أفريؿ 10 :في المؤرخ 03-02قانكف رقـ: الالمعدؿ ب 1996 ديسمبر 08 :بتاريخ ةالصادر 
 63العدد ج.ر.ج.ج،  2008نكفمبر 15 :في المؤرخ 18-08قانكف رقـ: الالمعدؿ ب 2002 أفريؿ 14 :بتاريخ ةالصادر 
 14العدد ج.ر.ج.ج،  2016مارس  06 :في المؤرخ 01-16قانكف رقـ: الالمعدؿ ب 2008نكفمبر 16 خ:بتاري ةالصادر 
 .2016مارس  07 خ:بتاري ةالصادر 

 المتعمؽ بالقكاعد الخاصة بتنظيـ المجمس الدستكرم 2016 جكيمية 16 :المؤرخ في 201-16 :رئاسي رقـالمرسـك ال 2-
 .2016 جكيمية 17 خ:الصادر بتاري 43العدد ج.ر.ج.ج، 
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نفسو الذم مجمس المحاسبة  باإلضافة إلى، 2كذا مجمس الدكلة، 1كذلؾ المجمس األعمى لمقضاء
مس ػػػيخضع لمرقابة بكاسطة ىيئة مختصة عمى مستكل المجمس تتكلى رقابة تنفيذ ميزانية مج

 4.االجتماعي ادم كػمس االقتصػػمجػػ، ال3افسةػمستحدثة كمجمس المن ىناؾ ىيئات المحاسبة ك
 .الرقابة عمى المؤسسات العمومية ذات الطابع الداري ا:ثاني

تتمتع  يا كػاطاتػػمارسة نشػػػاية أثناء مػػػػأتيا الدكلة، تخضع لمكصػػػػػػػالمركزية، أنشات ػػػػػػىي ىيئ
مرافؽ العمكمية، مما يسمح ليا بحؽ التقاضي ػىذه المؤسسات الشخصية المعنكية في تسيير ال

 اليا ك نذكر منيا مثبل الجامعاتػكلة عف أعمؤ ػمالية مستقمة فيي مس ا ذمةػمنحيػي ك
  5.الخ..العالي. المعيد الكطني لمتعميـ المستشفيات، المدرسة العميا لمقضاء،

 .الرقابة عمى المؤسسات و المرافق االقتصادية: الفرع الثاني
المؤسسات  سبةاتخضع لرقابة مجمس المح بػمجػمس الػمحاسبة، المتعمؽ 20-95 رقـ: لؤلمرطبقا 

الرقابة عمى المرافؽ العمكمية ذات الطابع ندرس ىذا الفرع مف خبلؿ  ادية كػك المرافؽ االقتص
 .ثانياالرقابة عمى المرافؽ العمكمية ذات الطابع االقتصادم أكال ك الصناعي ك التجارم 

 .الرقابة عمى المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التـاري  :أوال
إف جميع ف بمجػػمس المحاسبة، المتعمؽ 20-95 األمر رقـ:مف  8المادة  طبقا ألحكاـ

تككف ك اريا أك ماليا ػػالمؤسسات ك الييئات ك المرافؽ العمكمية التي تمارس نشاطا صناعيا تج
ركة الكطنية لمنقؿ ػا أك رؤكس أمكاليا كميا ذات طبيعة عمكمية، مثؿ الشػكاردىػأمكاليا أك م

                                                                                                                                                                               

  ج.ر.ج.ج ،المتعمؽ بتنظيـ المجمس األعمى لمقضاء 2004سبتمبر  06 :المؤرخ في 11-04 :عضكم رقـالقانكف ال 1-
 .2004سبتمبر  08 خ:الصادر بتاري 07العدد 

ج.ر.ج.ج  ،عممو دكلة كتنظيمو كػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػالمتعمؽ بمج 1998مام  30 :المؤرخ في 01-98 :عضكم رقـالقانكف ال 2-
 2011جكيمية  26 :في المؤرخ 13-11المعدؿ ك المتمـ بمكجب قانكف رقـ:  1998جكاف  01 :الصادر بتاريخ 37العدد 

 .2011أكت  03 :الصادر بتاريخ 43العدد ج.ر.ج.ج، 
 ةادر ػػػػػػػػػػػػػػػػالص 43العدد  ج.ر.ج.ج،افسة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمؽ بالمنالم 2003 جكيمية 19 :المؤرخ في 03-03 :مر رقـاأل 3-

 .2003 جكيمية 20 :اريخػػػػػػػػػػػػػػػػبت
 ادم ك االجتماعيػػػػالمتعمؽ بإنشاء المجمس االقتص 1993أكتكبر  05 :المؤرخ في 225-93 :رئاسي رقـالمرسـك ال 4-

 156-96اسي رقـ: ػػػػػػػػػػػـك الرئػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ بالمرسػػػػػػػػػػػالمع 1993 أكتكبر 10 :اريخػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت ةادر ػػػػػػػػػػػػػػالص 64العدد ج.ر.ج.ج، 
  .1996 مام 08 :بتاريخ ةالصادر  28العدد ج.ر.ج.ج،  1996 مام 04 :ؤرخ فيػػػػػػػػػػػػػػالم
 35العدد ج.ر.ج.ج،  ،المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية 1990أكت  15 :المؤرخ في 21-90 :قانكف رقـالمف  01المادة  5-

 .1990أكت  18 :بتاريخ ةالصادر 
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( AADL( ككالة عدؿ )OPGIارم )ػػسيير العقػكاف الترقية ك التػػػػ( ديSNTFؾ الحديدية )ػبالسك
ة ػػػدكلػػػامميا مع الػػػخضع في تعػح، بحيث تػػػات نشاطيا بيدؼ تحقيؽ الربػػػػارس ىذه المؤسسػػػػمػت

انكف ػػػػػكاف ك المستخدميف تخضع لمقػػػػػػػػػػػانكف اإلدارم، أما مف جية األعػػػػػػػػػػػػػػػػك كيفية تسييرىا لمق
ديد لرقابة مجمس ػػػػػػػػنبلحظ أف المشرع الجزائرم اخضع ىذه المؤسسات مف ج اصػػػالخ

 المتعمؽ 32-90القانكف رقـ: اصو في ػػػػػػػػػػاؿ اختصػػػػػػػػػػػػػػػالمحاسبة، بينما كانت مستبعدة مف مج
نفس مف  08/02ف المشرع في المادة ػإفادة عمى ذلؾ يز ك  مجمس المحاسبة تسيير ك بتنظيـ
 1ة.استثنى خضكع بنؾ الجزائر لرقابة مجمس المحاسب األمر
 .الرقابة عمى المرافق العمومية ذات الطابع االقتصادي  :ثانيا

 بػمجمس الػمحػاسبة المتعمؽ 20-95 األمر رقـ:مف  12مكرر إلى  08المكاد  طبقا ألحكاـ

الييئات ميما يكف  المؤسسات ك اتكر ػػػتسيير الش عمى رقابتو حيث يمارس مجمس المحاسبة
ات ػػػػػػػات أك الشركػػػػػػػاعات اإلقميمية أك المؤسسػػػػػكضعيا القانكني التي تممؾ فييا الدكلة أك الجم

ة ػػماؿ أك سمطػفردية مساىمة بأغمبية في رأس ال بصفة مشتركة أك ئات العمكمية األخرلػييػأك ال
 (SONALGAZ)سكنمغاز ،(SONATRAK)اطراؾػسكن ؿمث مكرر 8رار مييمنة المادة ػق

 (. CNANالشركات الكطنية لممبلحة البحرية ) ( كAIR ALGERIEالخطكط الجكية الجزائرية )
ات ػػػػػػػػػػػػات أك الشركػػػػػػػػػاسبة لمراقبة األسيـ العمكمية في المؤسسػػػػػػػػػػػا مجمس المحػػػػػػػػػػػك يؤىؿ أيض

ات اإلقميمية ػػػػػػػػاعػػػػػػمػانكني التي تممؾ فييا الدكلة أك الجػػػػػػػػػػػػػالق ات، ميما كاف كضعياػػػػػػػػػػػػأك الييئ
 .رػػػػػػاألمنفس مف  09اليا تطبيقا لممادة ػػػػػأك المرافؽ أك الييئات العمكمية األخرل، جزء مف رأسم

مكؿ تخضع لرقابة مجمس المحاسبة، الييئات التي تقـك في إطار التشريع ك التنظيـ المع ك
األمر نفس مف  10بيما، بتسيير النظـ اإلجبارية لمتأميف ك الحماية االجتماعييف كفقا لممادة 

الصندكؽ الكطني لمتأمينات لغير  (،CNAS) مثؿ الصندكؽ الكطني لمتأمينات االجتماعية
( ك كذلؾ يؤىؿ مجمس المحاسبة CNR) ( الصندكؽ الكطني لمتقاعدCASNOS) األجراء

استعماؿ المساعدات المالية الممنكحة مف الدكلة أك الجماعات اإلقميمية أك المرافؽ لمراقبة نتائج 
ات ػػػػػانػاسبة التي تككف في شكؿ إعػػػػػػػػابة مجمس المحػػػػػػػػػالعمكمية أك كؿ ىيئة أخرل خاضعة لرق

 .رػػػػمف نفس األم 11كفقا لممادة ائية، ميما يكف المستفيد منيا ػػػػػػػػػـك شبو جبػػػػػأك ضمانات أك رس
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يا ػاؿ المكارد التي تجمعيا الييئات ميما تكف كضعيتػكما يمكف لمجمس المحاسبة مراقبة استعم
ا اإلنسانية االجتماعية ػػػػايػػػػأ إلى التبرعات العمكمية مف اجؿ دعـ القضػػػػػػػػػػانكنية ، التي تمجػػػػػػػػػػالق

 امف الكطنيػػػػػػػػػذلؾ بمناسبة حمبلت التض افية عمى الخصكص كػػػػػػػػػك العممية التربكية أك الثق
( مركز تنمية الطاقات CREADمثؿ مركز البحث في االقتصاد المطبؽ مف اجؿ التنمية )

 1األمر.نفس مف  12المادة حسب (، CDERالمتجددة )
األمكاؿ بعد دراستنا لمجاالت تدخؿ مجمس المحاسبة تكصمنا إلى أف المجمس يراقب استعماؿ 

اص القانكف الخاص مف الناحية ػالعمكمية في أم مكاف كجدت حتى لك استفاد منيا أشخ
 .نو ال يمارس أم رقابة عمى الييئات الخاضعة لرقابتوإالقانكنية فقط أما في الكاقع ف
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تطرقنا لئلطار حيث الفصؿ تحت عنكاف دكر مجمس المحاسبة في الجزائر ليذا تيدؼ دراستنا 
يقصد بيا اإلشراؼ ك الفحص  التيالية ػمػلمرقابة ال عاما النظرم لمرقابة المالية بإعطاء مفيكما

افظة ػػػػػداؼ بغرض المحػػػػػػػأكد مف مدل تحقيؽ األىػػػػػػػػػانب سمطة أعمى لمتػػػػػػػػػػػراجعة مف جػمػك ال
اإليجابية البناءة التي ال تنحصر  مرقابة الماليةالبالغة ل ةىمياألإلى اؿ العاـ، باإلضافة ػعمى الم

  .أصبلكقكعيا  جنبشاؼ األخطاء ك اإلنحرافات بؿ تتعداىا لتاكت عمى
اـ ك حمايتو مف سكء ػىك الحفاظ عمى الماؿ الع اليدؼ مف الرقابة الماليةحيث أما مف 

 تتنكع الرقابة المالية، حيث ا بتحصيؿ األمكاؿ أك طرؽ إنفاقياكاء كاف ذلؾ متعمقػػداـ سػاالستخ
مف حيث الجية التي تتكلى الرقابة إلى رقابة داخمية ك رقابة خارجية، أما مف حيث التكقيت 

إلى رقابة فالحقة أما مف حيث نكعية الرقابة رقابة ك  مستمرة رقابةإلى رقابة سابقة ك فالزمني 
 حسابية ك رقابة التقييمية.

 قضائية ك أخرل إدارية رقابة رسيما أما مف حيث أنكاع الرقابة المالية لمجمس المحاسبة فإنو
 مردكد تحسيف بغرض اقتراحات ك يقدـ تكصيات يصدر اإلدارية لمرقابةممارستو  مجاؿ في

اكزات ػػػػػػػػػلتجاب المعينة السممية السمطات يخطرك  ابتوػػػػلرق اضعةػػػػػػػات الخػػػػػك الييئ الحػػػػػػػػالمص
 .لتصحيح الكضع البلزمة التدابير اتخاذ بغرض رقابتو أثناء سجميا التي
 بنفسو تكقيع الجزاءات صبلحية المحاسبة مجمس يممؾ القضائية، لمرقابة ممارستو مجاؿ في أما

 القضائية الييئات مف طبيعتو في يقترب يجعمو ، ماالمالية الغرامات تكقيع في أساسا تتمثؿ التي
 تتمثؿ ك قاضي الحسابات ىك المحاسبة فمجمس جنائيا، قاضيا منو يجعؿ ال ذلؾ فإال أ

 المقدمة الكثائؽ المحاسبية تتضمنيا التي الحسابية العمميات صحة مراجعة في األساسية كظيفتو
 اليةػػالم بإقرار مسؤكليتيـ ذلؾ ك مرتكبييا ضد عقكبات يصدر فيك أخطاء ثبكت حالة في لو،

ائية ػػػػػنػػػج صبغة ذات اءػػطػػػاألخ تمؾ أف لو تبيف ك ٕاذا المرتكبة اءػػػػاألخط دكدػػػػح في الشخصية
 .فيو لمفصؿ المختصة القضائية الجيات إلى الممؼ يرسؿ فيك قضائية متابعة ك تقتضي

 المركزية الييئاتالو الرقابة عمى ػاسبة فيشمؿ مجػالمح أما مف حيث مجاؿ تدخؿ مجمس
مية ػػػاعات المحػػػػالجم في المتمثمة البلمركزية الييئات الرقابة عمى ك الدكلة المتمثمة في مصالح

 الخاضعة العمكمية ك المرافؽالرقابة عمى الييئات ك المرافؽ العمكمية ذات الطابع اإلدارم ك 
 .ك التجارم الصناعي الطابع ذات المحاسبة العمكمية ك المؤسسات لقكاعد
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 .الثاني: اآلليات القانونية لمـمس المحاسبة في مـال حماية المال العام الفصل
كمبحث أكؿ أما المبحث الثاني  المحاسبة مجمس تنظيـ إلى في ىذا الفصؿ سنحاكؿ التطرؽ

  .مجمس المحاسبة في مجاؿ حماية الماؿ العاـسمطات ل فيو فنتطرؽ
  .في مـال حماية المال العام المحاسبة مـمس آليات  :األول المبحث
 حدد الذم المحاسبة، الداخمي لمجمس لمنظاـ المحدد 377-95رقـ:  الرئاسي المرسـكبمكجب 
 تشكيمتو حيث مف أما تنظيميا ك طرؽ تسييرىا يضبط ك القضائية تشكيبلتو ك اإلدارية ىياكمو
 .قانكني بمركز قضائية ك يتمتعكف كظيفة يمارسكف أعضاء مف يتككف فإنو البشرية

لقضاة  األساسي القانكف المتضمف 1995أكت  26 :في المؤرخ 23-95رقـ:  ألمرا أما
 المصالح مختمؼ تسيير عمى يشرفكف مستخدميف إدارييف عمى المجمس يقكـالمحاسبة،  مجمس
 الميني مسارىـ في المجمس قضاة يخضع ك الضبط كتابة ك التقنية األجيزة ك اإلدارية

 .العمكمية الييئات ك المشتركة لئلدارات األسبلؾ تحكـ التي لمنصكص
 فنتناكؿ فيو الثانيأكؿ أما المطمب  مطمبالمحاسبة ك مجمسغرؼ  في ىذا المبحث سنتناكؿك 

  1.المحاسبة مجمس قضاة
  .المحاسبة مـمسغرف   :األول المطمب
 قضائيا تساعدىا نشاطا تمارس مختمفة، قضائية تشكيبلت ك غرؼ مف المحاسبة مجمس يتككف

 اديكفػع مستخدمكف إداريكف عمييا يشرؼ التي ك التقنية ك اإلدارية المصالح مختمؼ ذلؾ في
 صفة يكتسبكف طرؼ أعضاء مف فيككف القضائية التشكيبلت ك غرؼػلا ىذه عمى اإلشراؼ أما

 ـػػيػػحقكق طػػػيضب ة كػيػػػكنػػػػانػػػػػػػػػالق زىـػػػػػػػػػػيحدد مراك اصػػػػػػػػخ اسيػػػػػأس انكفػػػػػػػػػق يحكميـ ك اةػػالقض
 09 المػادة طبقا ألحكاـك  ةػػػفػػالص ليذه اكتسابيـ كجبػػمػب عاتقيـ عمى الممقاة اتػزامػااللت كذا ك

باإلضػػػػافة  ،اسبةػػػالػمح مسػػالداخمي لػمج لمنظاـ ددػالمح 377-95رقـ:  الرئاسي الػمرسكـمف 
مجمس  غرؼ عدد يحدد1980 جكيمية  01 في: المؤرخ 185-80رقـ:  الرئاسي رسـكلما إلى

 اختصاص ذات غرؼ شكؿ في محاسبةػال جمسػم ينتظـ اصاتياػػػػػػػاختص مجاؿ ك المحاسبة
 باطػاالنض ةػػػػك غرف تسعة اػػػػعددى ك ميػػػإقمي اختصاص ذات رؼػػػك غ انيةػا ثمػك عددى كطني

  .اليةػػػػػػػػػمػال ك ميزانيةػتسيير ال جاؿػم في
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 .الوطني االختصاص ذات الغرف: الفرع األول
 رقابة لمكزارات ك المالي التسيير ك الحسابات رقابة الكطني االختصاص ذات الغرؼ تتكلى

 تتمقى اإلعانات التي تمؾ أك ما لكزارة التابعة نكعيا كاف ميما العمكمية المرافؽ ك الييئات
رار ػػػػػقال حدد، حيث االقتصادية العمكمية اتػػػػػالمؤسس ابةػػػػػرق ذاػػػك ك ابياػػػػػػػػػػػحس في المسجمة

 يحدد الذم ،1996 أفريؿ 16 المؤرخ في:بقرار  معدؿال ، 1996جانفي 16 ي:ف مؤرخال
 :ىي ك فركع إلى أقساميا ك يضبط مجمس المحاسبة غرؼ تدخؿ مجاالت

 .المالية -
 .الكطنية المؤسسات ك العمكمية السمطة -
 .الثقافية ك االجتماعية كالشؤكف الصحة -
 .التككيف ك التعميـ -
 .الرم ك الفبلحة -
 .النقؿ ك القاعدية المنشآت -
 .التأمينات ك البنكؾ ك التجارة -
 .المكاصبلت ك الصناعة -
 :اليػػػػػػالت الشكؿ عمى فركعيا ك الغرؼ اصػػػػػػاؿ اختصػػػػػػػػمج القرارنفس  حدد فقد لذلؾ، تطبيقا ك
 ة.المالي كزارة مصالح بمراقبة بفرعييا تختص :لممالية الوطنية الغرفة -
 اسةػئر  الحػمص منيا األكؿ الفرع يراقب :الوطنية الهيئات و العمومية لمسمطة الوطنية الغرفة -
 حميةػمػال الجماعات الداخمية ك كزارة الكطني، الدفاع كزارة الحككمة، رئاسة مصالح ك ةيميكر ػجػال
 .الخارجية الشؤكف العدؿ ككزارة كزارة بمراقبة الثاني الفرع يختص ك الكطنية اتػالييئ كذلؾ ك
 كزارة منيا األكؿ الفرع يراقب :الثقافية و االـتماعية الشؤون و لمصحة الوطنية الغرفة -

 اىديفػػػػػػػػػػػػػػكزارة المج الميني، التككيف كزارة االجتماعية، الشؤكف ك العمؿ كزارة افػالسك ك الصحة
 1.الرياضة الشبيبة ك ككزارة الثقافة كزارة االتصاؿ كزارة الثاني الفرع يراقب ك
 ةػػػالديني ؤكفػػػػػػػػػالش ككزارة ةػػػػالتربي كزارة األكؿ الفرع يراقب :التكوين و لمتعميم الوطنية الغرفة -
 .العممي كالبحث العالي التعميـ كزارة الثاني الفرع يراقب ك
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 اتػػػػػػػػػػػابػػػػػالغ ك بلحةػػػػػػػػػػالف كزارة ةػػػػػػػػػبمراقب األكؿ الفرع يختص :الري و لمفالحة الوطنية الغرفة -
 .البحرم الصيد ك الرم كزارة الثاني الفرع يراقب ك
 كزارة العمكمية، اؿػػػاألشغ كزارة األكؿ الفرع يراقب :النقل و القاعدية لمهياكل الوطنية الغرفة -

 .النقؿ كزارة الثاني الفرع يراقب العمرانية، التييئة ك التعمير ك اءػػػالبن
 ارةػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتج كزارة األكؿ رعػػػػػػػػػػػػالف يراقب التأمين: مؤسسات و البنوك لمتـارة، الوطنية الغرفة -
 .المساىمة شركات ك التأميف مؤسسات ك البنكؾ يراقب الثاني الفرع ك
 ك كزارة ةػػػػاعػػػػػػػػنػػػالص كزارة األكؿ الفرع يراقب :االتصاالت و لمصناعة الوطنية الغرفة -

الثاني  الفرع ك يراقب التقميدية ك الحرؼ السياحة كزارة ك المتكسطة رةػػػيػػػصغػػال اتػػػػػػػػاعػػػػػػػػالصن
 .المكاصبلت ك البريد ك كزارة الطاقة كزارة

 .القميمي االختصاص ذات الغرف :الفرع الثاني
 البمديات( )الكاليات ك اإلقميمية الجماعات مالية رقابة اإلقميمي اصػػػػػػػاالختص ذات الغرؼ تتكلى
 كميةػػػالعم اتػئػػييػال تسيير ك اتػحساب تراقب أف مكنياػي اإلقميمي، كما اصياػاختص مجاؿػل التابعة

 اسبةػػػػػالمح مسػػػػػػػػػػمج رئيس قرار عمى اءػػػػميمية ك بنػػػاإلق اعاتػػػػػػالجم مف اتػػانػػػػػػػإع مقىػػػػتت التي
 الغرؼ اعدةػػمسػب كمؼػػػت أف التسعة الغرؼ يمكف ليذه ارير،ػػقػالت ك البرامج لجنة رأم أخذ بعد ك

 بناء ىذا ك نشاطيا برنامج في المسجمة ابةػعمميات الرق تنفيذ في الكطني اصػاالختص ذات
 دؿػػػػالمع 2010 أكت 26 في ؤرخػػػػػػمػػال 02-10رقـ:  رػػػػػػاألم مف مكرر 31 المادة صػػن عمى

 1.ةالمحاسب بمجمس المتعمؽ 20-95رقـ:  لؤلمر المكمؿ ك
 الداخمي لمجمس لمنظاـ المحدد 377-95رقـ:  الرئاسي المرسـك مف 11 المادةحيث تنص 

  :يمي  كما ىي ك الكاليات في الغرؼ المحددة  المحاسبة،
 الفرع ك الجزائر كالية األكؿ الفرع يراقب ، فرعيف عمى تحتكم ك :لمـزائر القميمية الغرفة -

 .تيبازة كالية يراقب الثاني
 انـػػػػػػمستغ ك كىراف كاليات األكؿ الفرع يراقب ، فرعيف عمى تحتكم :لوهران القميمية الغرفة -
 .كسعيدة معسكر ، غميزاف كاليات يراقب الثاني الفرع ك 
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 ميمة قسنطينة، كاليات األكؿ الفرع يراقب ، فرعيف عمى تحتكم :لقسنطينة القميمية الغرفة -
 .خنشمة سطيؼ، بسكرة، باتنة، كاليات يراقب الثاني الفرع ك جيجؿ

 سكيكدة عنابة، كاليات األكؿ الفرع يراقب ، فرعيف عمى تحتكم :لعنابة القميمية الغرفة -
 .كتبسة البكاقي أـ أىراس، سكؽ قالمة، كاليات يراقب الثاني الفرع ك الطارؼ

 الفرع ك بكمرداس بجاية، كزك، تيزم كاليات، األكؿ الفرع يراقب :وزو لتيزي القميمية الغرفة -
 .البكيرة ، بكعريريج برج مسيمة، كاليات يراقب الثاني

 الثاني الفرع ك بمعباس سيدم تممساف، كاليات األكؿ الفرع يراقب: لتممسان القميمية الغرفة -
 .كالنعامة تيارت تمكشنت، عيف كاليات يراقب

 الثاني الفرع المدية ك الدفمة، عيف البميدة، كاليات األكؿ الفرع يراقب :لمبميدة القميمية الغرفة -
 .تسيمسيمت ك الجمفة الشمؼ، كاليات يراقب

 الفرع يراقب ك األغكاط غرداية، كرقمة، كاليات األكؿ الفرع يراقب: ةلورقم القميمية الغرفة -
 .تمنراست ك الكاد اليزم، كاليات الثاني

 الثاني الفرع راقبػػػػػػػػػػػي ك دكؼػػػنػػػػت ك ارػبش كاليتي األكؿ الفرع يراقب :رلبشا القميمية الغرفة -
 1البيض. ك أدرار يػػػػػػتػػػػػػكالي

ات يمدػػمبل اليائؿ عدد اربتػػاالع بعيف اػػػنذػػػأخ ما إذا جدا، ميؿق ةيميمقاإل الغرؼ عددحيث يعتبر 
 رػعدد معتب تضـ كاليات فيناؾ غرفة، كؿ اختصاص ضمف تدخؿ التي محميةػال مؤسساتػال ك

اـ ػػػػػػػػػػػػالمي ـػػػجػػح عف رةػػػػفك يعطي ما ىذا ليا، ابعةػػػػػػػػػالت المحمية اتػػػػػػػالمؤسس ك البمديات مف
 الغرؼ عدد أف نجد فرنسا في بو المعمكؿ النظاـ مع بالمقارنة ك غرفة كؿ بيا تتكفؿ التي

 يقؿ التي رقابتيا البمديات ضمف تدخؿ كال غرفة ( 28 ) كعشريف ثمانية إلى يصؿ بيا الجيكية
 مكجبػب ك فرنؾ فرنسي مميكنيف عف اليةػػػػػػػػػػػػالم إيراداتيا ك تقؿ نسمة  2000عف سكانيا عدد
بالػمائة  21ة نسب سكل ساػفي فرن الجيكية الغرؼ رقابة اختصاص ضمف يدخؿ فإنو التكزيع ىذا
 لمغرؼ مباشرة غير لرقابة يخضع البمديات مف اآلخر الباقي أما البمديات، مجمكع مف

  2الجيكية.
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  .المحاسبة مـمس غرف تشكيمة :لثالثا الفرع
 تشكيبلتب فييا يفصؿ عميو، المحالة اػػػػػايػػالقض ممفات لدراسة جمساتو المحاسبة مجمس يعقد

 اػػػػػػفركعي الغرفة ك تشكيمة شكؿ أك في مجتمعة الغرؼ كؿ تشكيمة شكؿ في يجتمع قد مختمفة،
 طبيعة القضية حسب ىذا ك ك المالية الميزانية تسيير مجاؿ في االنضباط غرفة شكؿ أك في
 بػمجػػمس الػمحػػػػاسبة. المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف 47 المادة لنص طبقا عميو المحالة

 .مـتمعة الغرف كل تشكيمة :أوال
تشكيمة  يرأس حيث اسبة،ػالمح مجمس في القضائية التشكيبلت أعمى مف التشكيمة ىذه تعتبر

الغرؼ  اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرؤس المجمس رئيس نائب بحضكر المحاسبة مجمس رئيس مجتمعة الغرؼ كؿ
  .الغرؼ كمستشارم الفركع رؤساء بيف مف يختار غرفة كؿ عف قاضي ك

 المؤىميف المستشاريف ك الفركع رؤساء بيف مف التشكيمة أعضاء المحاسبة مجمس رئيس يعيف
 .عمميـ فييا يمارسكف التي الغرؼ رؤساء مف اقتراح عمى بناء فييا لممشاركة

 تعيف رئيس كما المحاسبة مجمس رئيس مف بأمر ك ذلؾ سنة كؿ التشكيمة ىذه تجديد يتـ ك
 الفركع اءػػػػػػػػػػػػرؤس أك رؼػػػػػػػػػػالغ اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؤس ضمف مف التشكيمة مقررم رػػػػػػػػبأم اسبةػػػػػػػػػػالمح مجمس

 المرسـك مف 37 المادة لنص اػػػػػػػتطبيق مةػػالتشكي ىذه ضمف المعينيف اريفػػػػالمستش أك القضاة
 العاـ الناظر يحضر ، حيثالمحاسبة الداخمي لمجمس لمنظاـ المحدد 377-95رقـ:  الرئاسي
 المطركحة القضايا مختمؼ في مناقشة المشاركة حؽ لو ك مجتمعة الغرؼ كؿ تشكيمة جمسات

 .القضائي االختصاص ذات المسائؿ أك في المداكالت في يشارؾ ال أنو إال التشكيمة، أماـ
 .و فروعها الغرفة تشكيمة: ثانيا
 المحاسبة الداخمي لمجمس لمنظاـ المحدد 377-95رقـ:  الرئاسي المرسـك مف 35 المادة تنص

 تتككف« :فإنو بػمجػػمس الػمحػاسبة، المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف 50 لمادةألحكاـ ا تطبيقا ك
 رئيس الفرع ك الغرفة يسػػػػػرئ مف تتككف ك األقؿ عمى مداكلة تشكيمة في معةػتػػجػم ةػػرفػػغػػػال

 كما يتككف المراجع المقرر غياب حالة في، »الغرفة مف آخر قاض ك المراجع المقرر ك المعني
 قررػمػمف ال الحالة حسب ك الفرع رئيس مف األقؿ عمى داكلةػم تشكيمة في تمعػػمجػال الفرع

 1.المراجع المقرر غياب في اثنيف قاضييف مف أك الفرع مف اضػػػػػػق ك المراجع
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 تككف تشكيبلت التصكيت، بحؽ يتمتع أف دكف التشكيبلت جمسات في المراجع المقرر يشارؾ
 اركةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلممش المدعكيف القضاة عدد يتجاكز أف يمكف ال ك الغرفة رئيس مف أمرػػػػػػػب ةػػػداكلػػػمػال

 1قضاة. سبعة الجمسة في
 .المالية و الميزانية تسيير مـال في االنضباط ثالثا: غرفة

 في مجاؿ االنضباط غرفة تشكيمة لمتجديد قابمة سنتيف لمدة بأمر المحاسبة مجمس رئيس يعيف
األقؿ  عمى اريفػػػػػػػشػػػتػمس ةػػست ك رفةػػػػػػػػػػػػػالغ رئيس مف تتككف التي ك اليةػػػػمػال ك زانيةػػػػػػػالمي تسير

األكلى  الرتبة في المصنفيف اةػػػػػػػػػػػػالقض أك السمـ خارج المصنفيف القضاة بيف مف اختيارىـ يتـ ك
 أربعة بحضكر إال المالية ك الميزانية تسيير مجاؿ في االنضباط غرفة مداكالت تصمح ال ك

  2.رئيسيا عمى زيادة األقؿ عمى قضاة
 اليةػػػػالم الميزانية ك اؿػػػػػػػػػػػػمج في االنضباط لقكاعد صريحا خرقا ما خطأ أك مخالفة شكمت إذا ك

 عكف أك مسير بتحميؿ كؿ مجمسال يختص عمكمية ىيئة أك العمكمية بالخزينة ضررا ك ألحقت
 3.الخطأ ىذا مسؤكلية لرقابتو الخاضعة العمكمية الييئات أك المرافؽ أك لممؤسسات تابع

 ةػػزانيػػػػميػاؿ الػجػم في االنضباط ةمػحكػم اختصاص مف سيػػػالفرن ظاـػػػالن في الرقػابة ىذه تعتبر
 ىيئة ىي ك  1948سبتمبر 25 في المؤرخ القانكف بمكجب أنشئت التي (CDBF)ة اليػػػمػك ال
 4خاصة. قانكنية طبيعة ذات

 .و التقارير البرامج رابعا: لـنة
 لجنة عمى اسبةػػػػػػػػػػػػالمح مجمس يحتكم ابقة،ػػػػػػػػػػػالس ائيةػػػػػػػػػػػػػػالقض التشكيبلت إلى باإلضافة

 رئيس نائب مف تتشكؿ ك المحاسبة مجمس رئيس األخيرة ىذه يرأس التقارير، رامج كػػػػػلمب
 مسػػػػػلممج اـػػػػػػػػػػالع يفػػػػػػػػػػػلؤلم بالنسبة أما الغرؼ، رؤساء إلى باإلضافة العاـ الناظر المجمس ك

 التشكيمة ىذه تضطمع صكيت،ػػالت حؽػب يتمتع أف دكف نةػػػػالمج ىذه جمسات كرػػػػػػػػلو حض فيحؽ
 التقرير عمى تشرؼ كما المحاسبة مجمس لنشاط السنكم البرنامج عمى التصديؽ بالتحضير ك

التقرير  عمى اإلشراؼ حؽ ليا أيضا ك التشريعية الييئة كذا ك الجميكرية لرئيس المكجو السنكم
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4- Jacques Magnet ، La Cour Des Comptes, Editions Berger- Levraut, Paris, France, 1986, page 276. 
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لتحسيف  اقتراحات تقديـ عمى تعمؿ كما الميزانية، ضبط لقانكف التمييدم لممشركع التقييمي
جاء  ما عمى اءػػػػػػبن ىذا ك قضائية كظيفة أك نشاط أم تمارس ال أنيا إال المجمس أعماؿ نتائج
 1.ػاسبةحبػمجػػمس الػم المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف 54 ك 53 المادتيف نص في

 .التدعيم و أـهزة العامة النظارة خامسا:
 عامة تتكلى نظارة عمى أيضا يحتكم السابقة التشكيبلت الى باإلضافة المحاسبة مجمس أف نجد
 كفيرػػػعمى ت تعمؿ التي التدعيـ أجيزة عمى كذلؾ يشتمؿ ك الضبط كتابة ك العامة النيابة مياـ
 ائفيـػػػػػػكظ ممارسة مف اسبةػػػػػػػػػػالمح مجمس قضاة تمكف التي اسبةػػػػػػػػػػػػػالمن ركؼػػكالظ ائؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكس

 :التالية العناصر خبلؿ مفسنتطرؽ إليو  ك ىذا ما
 .العامة النظارة -1
 طرؼ مف الرقابة كظيفة المتعمؽ بممارسة 05-80القانكف رقـ:  خبلؿ مف الجزائرم المشرع إف

 عاـ ناظر كجكد عمى نص لكنو عامة نظارة كجكد عمى صراحة لـ ينصالمحػػػػػاسبة،  مجمس
 مساعديفػال مف القانكف في ددػػمح غير  عدد جانبو إلى ك امةػػػػالع النيابة إليو ميمة أككؿ الذم

 اءػج التيبػمجػػمس الػمحػػػػاسبة،  المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف 33 المادة دليؿ نصب ىذا ك
 2مساعدكف. العاـ نظار الناظر يساعد أنو فييا
 .الضبط كتابة -2

 يحضر جمسات رئيسي ضبط اتبػػػػػػػػػػػك إلى مستندة ضبط كتابة عمى المحاسبة مجمس يحتكم
 ىذه التشكيمة لجمسات ادمػػػػػػػػػػػالم التحضير مياـ األخير ىذا يتكلى ك مجتمعة الغرؼ كؿ تشكيمة

 أثناء الجمسة تتخذ التي راراتػػػػػػػػػػػالق يدكف ذاػػػػػػػػػك ك الممفات ك الدفاتر ك السجبلت يمسؾ كذلؾ ك
 نفس ليـ ك رلػػػػػػػػػػاألخ رؼػالغ مستكل عمى معينكف الضبط ابػػػػػػػػكت مف العديد اعدهػػػػػػػػػػػيس ك
 بػمجػػمس الػمحػػػػاسبة المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف 34 المادة نص في جاء كما اـػػػػػػػػػػػػميػال

 لكتاب المحاسبة مجمس رئيس سمطة تحت تسند ضبط كتابة المحاسبة لمجمس« :عمى أنو
 بقانكف المحاسبة بمجمس العاممكف الضبط كتاب يتمتع ال ،»الضبط كتاب يساعده الضبط رئيس

 عمييـ يطبؽ إنما ك الضبط ابػػػػػػػػتػلك اسيػػػػػػػاألس انكفػػػػػػػػػػلمق رعػػػيخضعيـ المش فمـ بيـ، خاص
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 اإلدارات ك لمييئات المشتركة األسبلؾ تحكـ التي نفس النصكص اليػػػػػػػػػػالح الكقت غاية إلى
 المحدد 377-95رقـ:  الرئاسي المرسـك مف 34 المادة مف خبلؿ نجده ما ك ىذا  العمكمية

   1.المحاسبة الداخمي لمجمس لمنظاـ
  .و التقنية الدارية الهياكل -3

 مجمس المحاسبة قضاة لعمؿ المبلئمة الظركؼ تكفير عمى كالتقنية اإلدارية اليياكؿ ىذه تعمؿ
 :التالية المصالح في المياـ ىذه تتمثؿحيث مياميـ  أداء ليـ تسيؿ فيي

 .العامة األمانة -أ
ىياكؿ  تصرؼ تحت الضركرية الخدمات ك الكسائؿ كضع أجؿ مف التدابير كؿ باتخاذ تقكـ-

 .كجو أحسف عمى أعماليا أداء أجؿ مف أجيزتيا ك المؤسسة
 .المؤسسة داخؿ في األشخاص ك الممتمكات ألمف المناسبة التدابير تنفيذ عمى تسير-
 .المحاسبة مجمس تصرؼ تحت المكضكعة الكسائؿ استخداـ حسف عمى تسير-
 .المحاسبة مجمس ءتحسيف أدا في التقنية األقساـ مساىمة مف تأكدال-
 .الدارية و المصالح التقنية األقسام- ب

 الداخمي لمجمس لمنظاـ المحدد 377-95رقـ:  الرئاسي المرسـك مف 27 المادة نص حسب
 اإلدارية ك المصالح التقنية األقساـ المحاسبة لمجمس العاـ األميف سمطة تحت يقع المحاسبة،

 :عمى يشرؼ كالرقابة التحميؿ تقنيات قسـ
 .التطبيؽ حيز المقررة المقاييس ك المنيجيات كضع في الرقابة ىياكؿ مساعدة -
لمقياـ  البلزمة المنيجية األدكات ك الفحص بدالئؿ المعنية األخرل اليياكؿ مع االتصاؿ -

 .التدقيؽ بعمميات
مستخدميو  ك المحاسبة مجمس قضاة تككيف برنامج لتنفيذ العاـ األميف مع االتصاؿ تنفيذ -

 .دكريا ذلؾ نتائج تقكيـ ك مستكاىـ تحسيف لؾكذ  اآلخريف،
 .التدقيؽ عممية عمى اإلشراؼ ك  الرشيدة لمبرمجة الضركرية المؤشرات ك المقاييس تحديد -
 .كفاءات خاصة تتطمب التي التدقيؽ بعمميات لمقياـ المساعدةالتقنية  رقابةال ىياكؿ تكفير -
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  .المحاسبة مـمس قضاة :الثاني المطمب
 يمارسكف مياـ أعضاء مف يتشكؿ أنو ذلؾ طبيعتو، في القضائي النمط المحاسبة مجمس يأخذ

 زىـػػػػػػمرك يحدد بيـ خاص أساسي لقانكف يخضعكف ك القضاة صفة يكتسبكف ك قضائية
 القانكف يضبط ىذا كما األكؿ، الفرع في القانكني المركز ىذا تكضيح سيتـ ك القانكني كضعيـ
 .الفرع الثاني ك ىذا ما سنتناكلو في المحاسبة مجمس قضاة مياـ ك سمطات

  .المحاسبة مـمس لقضاة القانوني الـمركز :األول الفرع
  المحػػػػػاسبة مجمس طرؼ مف ابةػػػػػػػالرق كظيفة ممارسةػالمتعمؽ ب 05-80انكف رقـ: ػػالق برػتػػاع لقد

 32-90القانكف رقـ:  أما لمقضاة، األساسي لمقانكف خاضعيف قضاة المحاسبة مجمس أعضاء
 1ة.الصف ىذه مف جردىـ فقد ،مجمس المحاسبة تسيير ك ـػػػػػبتنظي المتعمؽ

بػمجػػمس الػمحػػػػاسبة  المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: نفاذ مف الحالية المنطمقة المرحمة أف إال
مف نفس  03/01 المادة ما نصت عميو ك ىك المحاسبة لمجمس القضائية الطبيعة حسمت

 فيـ محاسبةػال مجمس ألعضاء القضاة صيغة رػػػػػػػػػػاألم مف ذات 39ر، فقد أعمنت المادة ػػػػػػػػػػػػاألم
 اسبةػػػػػػػػػػػػالمح مسػػػػػػػػػػػاة مجػػػػػػػػػػػػلقض اسيػػػػػػػػػػػػاألس القانكف المتضمف 23-95:  رقـ لؤلمر يخضعكف

 العقكبات تكقيع لقكاعد كصكال تقييميـ قكاعد تحدد ك تعيينيـ ك تكظيفيـ مرحمة مف انطبلقا ىذا ك
 .عمييـ التأديبية

 .المحاسبة مـمس قضاة و تعيين توظيف :أوال
 طريؽ التكظيؼ عف أك كطنية مسابقة إجراء طريؽ عف المحاسبة مجمس قضاة تكظيؼ يتـ

 منذ تنصيبيـ يخضعكف حيث الذكر، السالؼ األساسي القانكف في كاردةػال لمشركط كفقا المباشر
 يفيةػػػـ الكظػػداداتيػػػػاستع ك نيػػالمي ـػػأدائي ـػػػػػتقيي خبلليا يتـ راػػػشي 12 مدتيا بيةػػتجري رةػػػػػفت إلى

 مجمس قضاة الى ممفاتيـ محاسبةػال مجمس رئيس يحكؿ التجريبية المدة ىذه انقضاء ك بعد
 تعييف اقتراح تقديـ إما يتقرر األخير ىذا رأم عمى بناء ك الرأم إلبداء المحاسبة مجمس

 مجمس لقضاة تنصيب أكؿ في كنيائيا  تسريحو أك تربصو فترة تمديد أك المعني القاضي
 تحرير يتـ ك مجتمعة الغرؼ جميع في تشكيمة مجتمعا المجمس، أماـ اليميف يؤدكف المحاسبة
 2.الرئيسي لممجمس الكاتب طرؼ مف اليميف أداء محضر
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 سػػلقضاة مجم األساسي القانكف المتضمف 23-95:  رقـ األمر مف 10 المادة ك حددت
المحاسبة  مجمس يعقدىا رسمية جمسة في ىذا ك القضاة يؤدييا التي اليميف صيغةالمحاسبة، 

 ـػػػيػػالعظ ميػػػالع باهلل ـػػػسػػأق« :التالية الصيغة عمى فػػتتضم مجتمعة الغرؼ عػػػيػػجم تشكيمة في
 سمكؾ أسمؾ أف ك سر التحريات عمى ك أحافظ ك إخبلص ك صدؽ بأمانة بكظيفتي أقـك أف

 .»ك النزيو الشريؼ المحاسبة مجمس قاضي
 اتػػػػػػػػػئػف ثبلث عمى يحتكم سمكا اةػػػػػػػػػالقض يشكؿ الرقابية لممياـ صحيحة ممارسة أجؿ مف ك

 20-95 األمر رقـ: مف 38 المادة مف انطبلقا ىذا ك مجمكعات الى فئة كؿ تنقسـ ك رئيسية
 :التالي النحك عمى، بػمجػمس الػمحاسبة المتعمؽ

 .السمم خارج رتبة -1
 .مجمكعات أربع ـضت ك
 المحاسبة. مـمس رئيس -أ

 03 المادة لنص اػػتطبيق ىذا ك اسيػػػػػػػػػػػػػػػػرئ مرسـك مكجبػػب اسبةػػػػػػػػػػػػػالمح مجمس رئيس عييفػت يتـ
 يتمتع حيث المحاسبة، لقضاة مجمس األساسي القانكف المتضمف 23-95:  رقـ األمر مف

 20-95 ر رقـ:ػػػػػػػػػػاألم مف 41 المادة في كاردةػػػػػػػػػػػال تمؾ إلى كاسعة باإلضافة اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبصبلحي
 اػػػرىػػتقدي ك تياػػػابعػػػػمت ك مسػجػػمػال اؿػػػػػػػبيف أعم التنسيؽ كلىػػػػػػػػػػيتػػمس الػمحػػػػاسبة، ػػػبػمج المتعمؽ

 :إعداد ك طرؽ شركط عمى ذلؾػك شرؼػي ك
 .إنجازىا حاصؿ ك الرقابة نشاط برنامج اقترح -
 .المحاسبة لمجمس السنكم التقرير -
طبقا  ىذا ك الرئيس نائب بمساعدة الميزانية ضبط لقانكف التمييدم لممشركع التقييمي التقرير -

 1.المحاسبة الداخمي لمجمس لمنظاـ المحدد 377-95 رقـ: الرئاسي المرسـك مف03  ةالماد لنص
 .العام الناظر و الرئيس نائب -ب

 اسبةػالمح لقضاة مجمس األساسي القانكف المتضمف 23-95:  رقـ األمر مف 04 المادة تنص
 يتمثؿ اسبةػمجمس المح مف راحػػاقت عمى بناء اسيػرئ مرسـك بمكجب يعيف الرئيس نائب أف عمى
 :يمي ماببػمجػػمس الػمحػػػػاسبة،  المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف  42المادة نصب األساسي دكره
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 ك متابعتو المجمس بتنسيؽ منيا تعمؽ ما خاصة ميامو في المحاسبة مجمس رئيس مساعدة -
 .فعاليتو تقييـ ك
 بمكجب العاـ اظرػالن ك يعيف مانع لو أك حدث رئيسيا غاب إذا المجمس غرؼ إحدل ترأس -

 اػػػػػػػػػػػػػػطبق ىذا ك األكؿ كزيرلمف ا اقتراح عمى اءػػػبن المحاسبة مجمس بيف مف اسيػرئ مرسـك
 تكلى المحاسبة، لقضاة مجمس األساسي القانكف المتضمف 23-95:  رقـ األمر مف 05 لممادة
 1المساعدكف. النظار ذلؾ في يساعده ك امةػػػػالع ابةػالني مياـ العاـ الناظر

 .الغرف رؤساء -ج
 :يمي فيما تتمثؿ مياميـك  المحاسبة مجمس رئيس مف اقتراح بعد رئاسي مرسكـ بمكجب يعينكف

  .الغرؼ رئاسة -
 .الغرؼ تشكيبلت بيف العمؿ تنسيؽ -
 2الدراسة. كاجبة القضايا تحديد -
 .الفروع رؤساء -د

 الغرؼ، بمكجب كرؤساء الرئيس نائب بتعييف الخاصة القانكنية الكسيمة بذات الفرع رئيس يعيف
 حسب الفركع يتكلى رؤساء ، حيثالمحاسبة مجمس رئيس مف اقتراح عمى بناء اسيػرئ مرسـك
 المياـ التالية : بػمجػػمس الػمحػػػػاسبة، المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف 45 المادة

 .بيا يكمفكف التي التدقيؽ ك التحقيؽ مياـ عمى اإلشراؼ -
 .الفركع جمسات رئاسة -
 .الفركع مداكالت إدارة -
 .المستشارين رتبة -2

 .مجمكعتيف الرتبة ىذه تضـ
 .األول المستشار -أ

 بناء مرسـك رئاسي بمكجب مستشار بصفة المحاسبة مجمس لقضاة األكؿ المستشار تعييف يتـ
 تتمثؿ ك مجمس المحاسبة قضاة مجمس استشارة بعد المحاسبة مجمس رئيس مف اقتراح عمى

 :يمي فيما مياميـ
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 .الدراسة ك كالتحقيؽ التدقيؽ -
 لممشركع التمييدم التقييمي التقرير مشركع ك السنكم التقرير مشركع إعداد في المشاركة -

 1الميزانية. ضبط لقانكف
 .المستشار -ب
بمكجب  أم األكؿ، ارػػػالمستش بتعييف الخاصة القانكنية الكسيمة بنفس المستشار تعييف يتـ

 اةػػقض مجمس استشارة بعد المحاسبة مجمس رئيس مف اقتراح عمى اءػػػػػنػػػػب اسيػػػػػػػػػرئ مرسـك
 .مجمس المحاسبة

 .المحتسبين رتبة -3
 :كىي مجمكعات ثبلثة مف تتككف

 . رئيسي محتسب -أ
ة من محتسب -ب  .االولى الدـر
ة من محتسب -ج  .الثانية الدـر
المسندة  ةػػػػػالدراس أك التحقيؽ أك دقيؽػػػػػػػػالت اؿػبأعم يكمفكف المحتسبيف أف إلى ارةػاإلش تجدر ك

 اسبةػػػػػػػػػػالمح مجمس أشغاؿ نتائج في لمفصؿ المدعكة التشكيبلت جمسات في ارككفػػػػػػشػػػػي ك إلييـ
 2 ك تتمثؿ مياميـ فيما يمي:

 .الدراسة ك التحقيؽ ك التدقيؽ -
 ضبط لقانكف التمييدم التقييمي التقرير ك مشركع السنكم التقرير مشركع إعداد في المشاركة -

 3الميزانية.
دثيـ ػػػػػأح الييفػػػػػمػال دققيفػمػال سمؾ اؾػػػػػىن محاسبة،ػال مجمس اءػػػػػأعض اةػػػػػػػالقض إلى إضافة

 األساسي القانكف المتضمف 2001 ديسمبر 20 :في المؤرخ 420-01رقـ:  التنفيذم ـكػمرسػال
 بعمميـ اـػػػػالقي في اةػػػػالقض بمساعدة المكمفيف، اسبةػػػػالمح مسػػػػالييف بمجػػػػػالم بالمدققيف الخاص
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 القضائية غير األعماؿ الرقابية في ارؾػػيش أف يمكف كما اباتػػػالحس تدقيؽ مجاؿ في اػسيم ال
 بحسب ك ذلؾ المؤسسات العمكمية ك اإلدارات مختمؼ مف مسػػجػػمػال لدل منتدبكف مكظفكف

 1.معينة تقنية لكفاءات احتياجاتو
مياـ  يتكلكف ك األصناؼ ك األسبلؾ مختمؼ مف مكظفكف فيـ المجمس، مستخدمي بقية أما

المجمس  مالية تسيير ك الضبط بكتابة المنكطة المياـ ك لممراقبيف الضركرم التقني الدعـ تقديـ
 2المادية. كسائمو ك مستخدميو ك

 .المحاسبة مـمس قضاة و تقييم ترقية :ثانيا
 فكفػػػيكم التي لممياـ أدائيـ ك اسبةػػػػػػػػػػػػػالمح مجمس اةػػػػػػػػػػلقض ميةػػػػالفع دمةػػػػالخ سنكات عمى بناء

رتبة  مف الميني مسارىـ في ينتقمكف القضاة ىؤالء فإف المحاسبة، مجمس رئيس طرؼ بيا مف
 .التدرج حسب ىذا ك منيا أعمى رتبة إلى
ناء ػػػب ك إنوػػف منيا، أعمى أخرل الى رتبة مف رقيةػػػػػػػػػتػػال حؽ اسبةػػػػػػػػػػػػػػػالمح مجمس لقضاة أف كما
 المجمس قضاة فإف بػمجػػمس الػمحػػػػاسبة، المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: مف 74 المادة نص عمى

رؤساء  رأم عمى بناء الغرؼ رؤساء بو يقـك سنكم لتقييـ لمياميـ أدائيـ أثناء يخضعكف
 اجتماع في مينيػػال اؽػػػػػػػػػػػقػػػاالستح مةػػػقائ كذلؾ ك ائيػػػػػػػػػػػالني التقييـ طػػػػػضب يتـ حيث الفركع،
 اإلطار ىذا في ك المحاسبة مجمس رئيس إشراؼ تحت ىذا ك الغرؼ جميع رؤساء يحضره
 االستحقاؽ قائمة في الترتيب ك الميني التقسيـ اييسػػػػػػػػمق احتراـ عمى مجمس القضاة يسير

 3الشأف. بيذا اةػالقض يقدميا التي التظممات في النظر صبلحية لوباإلضافة أف 
 .فيها الطعن و طرق المحاسبة مـمس قضاة العقوبات المترتبة عمى :ثالثا

 .المحاسبة مـمس قضاة عمى الموقعة العقوبات -1
المينية  لؤلخطاء ارتكابيـ ك الكظيفة لمكاجبات المحاسبة مجمس قضاة إخبلؿ اؿػػػفي ح

استقبللية  عمى حفاظا ك المحاسبة مجمس لقضاة األساسي القانكف تضمنيا لعقكبات يتعرضكف
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النظر  إعادة طمب مف لتمكينو قانكنية بضمانات األخير ىذا الجزائرم المشرع أحاط القاضي،
 .ضده المكقعة العقكبات في

 81-80 المادتيف نص استقراء خبلؿ مف المجمس قضاة عمى العقكبات تكقيع قكاعد ك تتمثؿ
 اإلطار ىذا في المحاسبة، لقضاة مجمس األساسي القانكف المتضمف 23-95رقـ:  األمرمف 

 :كالتالي تدرجيا مصنفة فالعقكبات
ة من العقوبات -أ    .األولى الدـر

 الدرجة بقرار ىذه مف العقكبات المحاسبة مجمس رئيس يتخذ حيث التكبيخ، ك ذارػاإلن في تتمثؿ
 مس القضاةػػػمج بلـػػػإع يتـ ك المعني اضيػػػالق مف ةػػتكبػػػمك اراتػػػػاستفس ك اتػػػتكضيح طمب بعد
 .العقكبة تكقيع لتاريخ مباشرة المكالية الجمسة في
ة من العقوبات -ب   .الثانية الدـر

 منو زءػػػػػػػػػػأك ج الراتب ؿػػػػػػػك مف افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحرم مع المؤقت كقيؼػػػػػػػالت في اتػػػػػػػػػػػػػالعقكب ىذه تتمثؿ
 ثبلث إلى درجة مف التنزيؿ كذلؾ ك العائمي الطابع ذات التعكيضات مف يحـر ال إال أنو

 مجمس رئيس مف بقرار العقكبات ىذه تصدر حيث التأىيؿ، قائمة مف الشطب كذا درجات ك
 تأديبي كمجمس المجتمع اسبةػػػػػػػػػػػمحػال مجمس قضاة لمجمس المطابؽ بالرأم بعد األخذ المحاسبة

 .الحاضريف األعضاء عدد مف البسيطة باألغمبية ىذا القرار يتخذ ك
ة من العقوبات -ج  .الثالثة الدـر

ا ػػػػػػػػػأيض ك ارياػػػػػػػػػػػػػػإجب التقاعد عمى الةػػػػػػاإلح ك الكظائؼ بعض سحب في األخيرة ىذه تتمثؿ
القضاة  مجمس طريؽ عف العقكبات ىذه اتخاذ ك يتـ المعاش في الحؽ اءػػػػػػػػػػػػػإلغ دكف زؿػػػػػػػػػالع

الحاضريف  األعضاء ألصكات المطمقة باألغمبية رارػػػػػػػالق فيو يتخذ ك تأديبي كمجمس المجتمع
التنزيؿ  الةػػػػػػػح في ماعدا اسيػػرئ مرسكـ بكاسطة الثالثة الدرجة مف اتػالعقكب تجسيد حيث يتـ

 ذاػػػػػػػتنفي ك ىذا اسبةػػػػػػػالمح مجمس رئيس عف ادرػػػػػػص رارػػق ةػػػبكاسط ذلؾ يتـ إنوػػػف الرتبة في
 1.المحاسبة لقضاة مجمس األساسي القانكف المتضمف 23-95:  رقـ األمرمف  82لممادة 
 في القرارات البلزمة النزاىة ضماف بغرض المجاؿ ىذا في ىامة اتػػػػػػػػػػترتيب المشرع أدخؿ ك لقد
 تمكيف القاضي في تتمثؿ ك تعسؼ أم مف لمقضاة حماية ك أديبيػالت المجمس يتخذىا التي
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 مف تاريخ أياـ ثبلثة قبؿ المجمس أمانة لدل إيداعو يتـ الذم الممؼ عمى اإلطبلع مف المعني
 شخصية فةػػبص كاءػػػػػػػػػػػس نفسو عف اعػػػػػػػػػػػػػالدف حؽ منحو كذلؾ ك أديبيػػػػػػػػػػػػػػالت المجمس ادػػػػػػػػػػػانعق
 1ذلؾ. أراد إذا عنو يدافع بأف مؤىؿ آخر شخص اختيار طريؽ عف أك
  .التأديبية القرارات في الطعن طرق -2

 لقضاة مجمس األساسي قانكفال المتضمف 23-95رقـ:  األمر مف 96 المادة لنص تطبيقا
 فسػػػن مف 80 المادة في بالعقكبة النطؽ اريخػػػػػػػػػت مف كاحدة سنة مضي فانو بعد المحاسبة،

 المكقعة العقكبات إلغاء التماس طمب تقديـ العقكبة ليذه المعرض لمقاضيمكف ػي فإنو األمر
 المادة نفس تقضي ك المحاسبة مجمس رئيس إلى األخير ىذا قدـػي ك بارػػرد االعت طمب ضده

 تاريخ مف ابتداء كاممتيف سنتيف فكات بعد انكفػالق بقكة تسقط األكلى درجةػمف ال العقكبات أف
 عقكبات إلى المدة ىذه خبلؿ القاضي يتعرض ال أف بشرط مرتبط ىذا أف العقكبة، إال تكقيع
 .أخرل

 97 المادة لنص طبيقات ك فإنو الثةثال ك انيةثال الدرجتيف مف أديبيةتػػػػػػػػػػػػال اتبلمعقك  بالنسبة امأ
 إعادة طمب اتػلمعقكب المعرض القاضي تقديـ إمكانية كجكد عمى نصت ك التي األمر نفس مف

 سنكات عػػأرب مدة فكات بعد ىذا عميو ك المكقعة التأديبية العقكبات أك العقكبة إلغاء أم تأىيمو،
 تسحب مباشرة القاضي عمى العقكبات المسمطة تسقط ك أديبيةػػػػالت العقكبة تكقيع تاريخ مف كاممة
 .طمب القاضي عمى المجمس مكافقة حالة في ممفو مف نيائيا
  .المحاسبة مـمس قضاة سمطات :الثاني الفرع

،ػػػػػػػى شكؿ في اسبةػػػػػػػػػػػػػػالمح مجمس اةػػػػػػػػػػػقض يتشكؿ اسبة ػالمح مجمس رئيس ـرػػػالي قمة يترأس ـر
جمس ػم اتػػػػػػػػػػػػػػك ىيئ أجيزة مختمؼ عمى ابةػػػػػػػػالرق كذا ك التكجيو ك راؼػاإلش ميمة يتكلى الذم

 اتػمستكي في القضاة اقيػػػػب يترتبحيث  ئةػييػال في ك األعمى األكؿ الرئيس فيك اسبةػػػػػػػػػػػػمحػال
 منيـ كاحد كؿ عمى ممقاةػال مياـػال ك السمطات خبللو مف تتحدد الترتيبي، اليـر مفة مفتخػم

ليـ  التابعة الفركع جميع عمى الرقابة ك التكجيو ك اإلشراؼ صبلحيات يمارسكف فرؤساء الغرؼ
غاية  إلى فرع لكؿ التابعيف القضاة مختمؼ عمى مياـػال بنفس كمكفػقػػػػػػػي الفركع اءػػرؤس ك
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 لمتكسيع ك فرع كؿ منيـ يتشكؿ الذيف المحتسبيف ك المستشاريف مسؤكليات ك مياـ إلى الكصكؿ
 :التالية النقاط إلى نتطرؽ أكثر
  .المحاسبة مـمس رئيس :أوال
 كليػػػػػالبلزمة لت ركطػػػالش اسبةػػػػػػػػػػػػمحػال مسػػجػم تحكـ التي انكنيةػػػػػػػػػػػػػالق النصكص مختمؼ تبيف لـ

 رؤساء الغرؼ أحد أك الناظر أك الرئيس نائب اختيار يتـ فإنو الغالب في ك المنصب ىذا
 خارج مف آخر شخص اختيار يتـ قد ك شغكره الةػػػػػػػػػػػح في المنصب ىذا لشغؿ أقدمية األكثر
 لذلؾ. البلزمة المؤىبلت عمى يتكافر الييئة

 03 لممادة اػػػػػػتطبيق ىذا ك اسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرئ مرسكـ بمكجب المحاسبة اةػػػػػػػػػػػػػػقض مجمس رئيس يعيف ك
 عػػتػػػمػػتػػػي ك اسبةػػػػالمح مسػػاة مجػػػػلقض اسيػػػػػػػاألس انكفػػػػػالق المتضمف 23-95رقـ:  األمرمف 
 أخرل مياـ ىناؾ41 ة الماد في الكاردة اـػيػالم إلى افةػػباإلض كاسعة بلحياتػػبص األخير ىذا

 :في تتمثؿ
 .القضاء أماـ ك الرسمي الصعيد عمى المؤسسة يمثؿ -
 أعضاء ك التشريعية الييئة رئيس ك الجميكرية برئيس المحاسبة مجمس عبلقات يتكلى -

 .الحككمة
 التنظيمية التدابير كؿ يتخذ ك الداخمي النظاـ في الكاردة األحكاـ تطبيؽ انسجاـ عمى يسير -

 .فعاليتو ك المجمس أشغاؿ سير لتحسيف
 .مناصبيـ عمى اآلخريف المحاسبة مجمس قضاة ك الفركع رؤساء ك الغرؼ رؤساء يكزع -
 .الغرؼ جمسات يرأس أف يمكنو -
 ضبط الميزانية لقانكف التمييدم لممشركع التقييمي التقرير إعداد طرؽ ك شركط عمى يشرؼ -

 .الرئيس نائب بمساعدة
 .مستخدميو ك المحاسبة مجمس قضاة لمجمكع الميني المسار يسير -
 1تكزيعييـ. أك لتعيينيـ أخرل طريقة تتقرر لـ الذيف المحاسبة مجمس مستخدمي يكزع ك يعيف -

بمياـ  يقكـ فيك لممجمس األعمى اإلدارم الرئيس ىك المحاسبة مجمس رئيس أف ك باعتبار
 .المجمس منيا يتككف التي التقنية ك اإلدارية المصالح مختمؼ مراقبة ك تكجيو ك تنشيط
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 بتشكيمة اسبةػػػػػػػػالمح لمجمس اتػػػػػػػػالجمس يترأس فيك مسػػػلممج ائيةػػػػػػػػالقض الييئة رئيس أما بصفتو
ركع ػػػالف ك الغرؼ رؤساء يكزع كما الغرؼ اتػجمس يترأس أف لو يمكف حيث مجتمعة كؿ الغرؼ

 1التقارير. ك البرامج لجنة اجتماعات يترأس كما مناصبيـ، عمى المحاسبة مجمس قضاة كذا ك
  .العام الناظر :ثانيا
 عمى اقتراح بناء المحاسبة مجمس قضاة بيف مف رئاسي مرسـك بمكجب العاـ اظرػػػػػػػػػػػػالن يعيف
 النظار ذلؾ في يساعده ك العامة النيابة مياـ العاـ الناظر يتكلى ك األكؿ الكزير مف

 :التالية المياـ العاـ الناظر يتكلى الصفة بيذه ك المجمس مستكل عمى المساعدكف
 حالة في ك المجمس لرقابة الخاضعة الييئات طرؼ مف بانتظاـ الحسابات تقديـ عمى يسير -

 .المالية الغرامات تطبيؽ يطمب لذلؾ رفضيـ
 .المالية ك الميزانية تسيير في االنضباط مجاؿ في المقررة العقكبات تنفيذ يطمب -
 .المحاسبة لمجمس القضائية التشكيبلت جمسات يحضر -
يقدـ  أف لو كما مكتكبة، اجاتوػػػػػػػػػػاستنت ك محاسبةػال مجمسػل القضائية التشكيبلت عمى يعرض -

 .االقتضاء عند شفكية مبلحظات
 المحاسبة. مجمس قرارات تنفيذ ك أكامر تنفيذ مف يتأكد -
 القضائية. الجيات ك المحاسبة مجمس بيف العبلقات يتكلى -
 .و الفروع الغرف رؤساء :ثالثا 
 .الغرف رؤساء -1

 رئيس مجمس مف اقتراح بعد رئاسي مرسـك بمكجب المستشاريف بيف مف الغرؼ رؤساء يعيف
 :التالية  المياـ يمارسكف ك ليـ التابعيف القضاة مياـ عمى يشرفكف ك اسبةػػػػػػػػمحػال
 .الغرؼ رئاسة -
 اػػتحقيق أديتياػػػػػػػػػػػػػت حسف عمى ركفػػػػػيسي كما الغرؼ تشكيبلت داخؿ اؿػػػػػػػػػػػاألشغ تنسيؽ -

 .عميو المكافؽ البرنامج في لؤلىداؼ المسطرة
 .الغرؼ مداكالت يديركف ك الجمسات يرأسكف -
 .الفركع ك الغرؼ في دراستيا الكاجب القضايا يحددكف -
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 1.الفركع جمسات رئاسة إمكانية -
 .الفروع رؤساء -2
 كرؤساء الغرؼ الرئيس نائب بتعييف الخاصة انكنيةػػػػػػػػػػالق الكسيمة بذات الفركع رؤساء تعييف يتـ
 اءػػػػػػػػػػػرؤس يتكلىحيث  المحاسبة مسػػػػػػػػمج رئيس مف اقتراح عمى بناء اسيػػرئ مرسـك بمكجب أم

 ومن 45المادة  بػمجػػمس الػمحػػػػاسبة، المتعمؽ 20-95 األمر رقـ:في  المنصكص المياـ الفركع
 :يمي فيما تتمثؿ ك
 .الفركع جمسات رئاسة -
 .الفركع مداكالت إدارة -
 القضاة نشاط مراقبة طريؽ عف فركعيـ إلى المسندة المياـ تأدية حسف عمى اإلشراؼ -

  .ليـ التابعيف
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 .المحاسبة في مـال حماية المال العام سمطات مـمس :الثاني المبحث
كمطمب أكؿ أما المطمب الثاني  إختصاص ك أدكات مجمس المحاسبةنتناكؿ في ىذا المبحث 

  . في مجاؿ حماية الماؿ العاـ المحاسبة مجمسقرارات فتناكلنا فيو 
 .المحاسبة مـمس اختصاص و أدوات :األول المطمب

الثاني فتناكلنا  فرعأكؿ أما ال فرعك نطاؽ إختصاص مجمس المحاسبة طمبنتناكؿ في ىذا الم
  . في مجاؿ حماية الماؿ العاـ المحاسبة مجمسأدكات فيو 

 .المحاسبة مـمس اختصاص :األول الفرع
 ارسػػػػتم الذم الزمف بمعرفة اسبةػػػػػػػػػالمح مجمس رقابة فيو ارستم الذم النطاؽ تحديد سنحاكؿ

 طبيعة معرفة ك ياثان الرقابة الخاضعيف ليذه األشخاص طبيعة تحديد ك الأك  الرقابة ىذه فيو
 .اثالث ىذا الجياز يمارسيا التي الرقابة عف المترتبة النتائج

 .المحاسبة مـمس رقابة فيه تمارس الذي الزمن حيث من :أوال
 إعدادىا حيث مف ىذا ك (principe de l’annualité) السنكية لمبدأ العمكمية الميزانية تخضع
 قانكف عمى أثناء التصكيت البرلماف أقرىا التي المالية التراخيص أف المبدأ ىذا يعني ك اػكتنفيذى
 بتنظيـ تتعمؽ تقتضيو معطيات األمر ك ىذا كاحدة اليةػػػػػػػػػػػػم سنة لمدة صالحة تككف المالية
 افػػػػػلمبرلم كرػػػػػػػيخكلو الدست الذم الرقابة بحؽ تتعمؽ كذلؾ انكنيةػق كمعطيات الدكلة، اقتصاد

 .الحككمة نشاط عمى
تنفيذ  مرحمة أثناء رقابتو يمارس أف لو يمكف ال المحاسبة مجمس فإف المبدأ، ليذا تطبيقا ك

 معمكؿ بو ىك كما العمكمية النفقات عمى مسبقة رقابة أم ممارسة صبلحية يممؾ ال ك الميزانية
 بتقديـ حساباتيا العمكمية الييئات بإلزاـ المالية السنة انقضاء بعد يتدخؿ إنما الدكؿ، بعض في

 .منتظمة ك دكرية بصفة لرقابتو
 .المحاسبة مـمس لرقابة الخاضعين األشخاص حيث من: ثانيا
 اليػػنشاطيا الم في اإلدارية العمكمية الييئات لو تخضع الذم العمكمية المحاسبة نظاـ يقكـ
ره ػػػػقػػػت دأػػػػػمبػال ىذا ك العمكمي اسبػػػػػمحػال ك رؼػػػػػبالص رػػػاآلم كظيفة بيف الفصؿ مبدأ عمى
 كظيفة أف عمى تنص التي ،1العمكمية بالمحاسبة المتعمؽ 21-90القانكف رقـ: مف  55ادة ػالم
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 كذلؾ رعػػػػالمش أدرجو المبدأ ىذا ك مكمي،ػالع اسبػػػػػػػػمحػال كظيفة مع افىػػػػػتتن الصرؼػػػػػػػػب اآلمر
 ممارسة مع البمدية الشعبية المجالس في العضكية افيػنػت عمى ينص الذم االنتخابات قانكف في

 1.االختصاص دائرة نفس في العمكمي المحاسب كظيفة
 عف بعضيما مستقمتاف فئتاف تدخؿ يستدعي العمكمية الميزانية تنفيذ فإ المبدأ، ىذا يعني ك

 بحيث تختص العمكميكف، المحاسبكف ك بالصرؼ اآلمركف ىما ك دكلةػػػػػػػال أعكاف مف البعض
 الثانية بإجراءات الفئة تختص بينما اإلدارية بالمرحمة المتعمقة اإلجراءات بتنفيذ األكلى الفئة

 .المحاسبية المرحمة
 بالصرؼ بإجراءات اآلمر يقـك أف تقتضي العمكمية اإليرادات تحصيؿ فعمميات لذلؾ، تطبيقا ك

 المحاسب العمكمي يتكفؿ ك بتحصيميا األمر ثـ تصفيتيا ك العمكمي الدائف حقكؽ إثبات
 .المحددة القانكنية اآلجاؿ في تحصيميا بإجراءات

 الذم يقدر ىك ك العمكمية بالنفقة يمتـز الذم ىك بالصرؼ فاآلمر العمكمية، النفقات مجاؿ في ك
 الذم يقـك فيك العمكمي المحاسب أما ك مكضكعيا تنفيذ مف التأكد بعد بتسديدىا يأمر ك مبمغيا
لصالح  ماديا تسديدىا يتكلى ك العمكمية المحاسبة لقكاعد النفقة تمؾ مطابقة مدل بمراقبة

 .بيا المعنييف األشخاص
 نكع تضفي أف أنياػػػػػػػػػػػش مف المبدأ ىذا تطبيؽ اػػػػػػػيقتضيي التي راءاتػػػػػػػػػػػػػػاإلج ىذه أف دكػػػيب قد

 عادة المكجية االنتقادات إحدل ىي ك العمكمية لئلدارة اليػػػػػػػػػػػػػػػػػالم النشاط عمى مف التعقيد
 الفصؿ أف ذلؾ بالغة أىمية ذات فيي مميةػػػالع احيةػػػػػػػػػالن مف لكف العمكمية، اسبةػػػػػػػػػلنظاـ المح

اإلدارية  األجيزة مختمؼ بيف لمكظائؼ تكزيع مجرد ىك ليس المحاسبية ك اإلدارية بيف الكظائؼ
تنفيذ  قبؿ كقائية مالية رقابة ممارسة عمى كذلؾ يساعد بؿ العمكمية، الميزانية تنفيذ لتسييؿ

 .المالية العمميات
 اليةمػائؿ الػػػػػػػػػالكس استعماؿ كيفية تقدير كحرية رارػػػػػػػػالق بسمطة يتمتع كاف إف ك بالصرؼ فاآلمر

 اشرةػػػػػػػػػػػػػػػػفييا مب يتصرؼ أف لو يمكف نقدية الغػػػػػػػػػػػػػػػمب تصرفو تحت تكجد ال فإنو لو المخصصة
 فإف المحاسب بالمقابؿ ك العمكمي المحاسب إلى أمر بتكجيو إال راراتوػػػػػػػػػق تنفيذ لو يمكف ال ك

 لو يمكف لصرفيا ك ال القرارات اتخاذ سمطة يممؾ ال األمكاؿ تمؾ بحكزتو تكجد الذم العمكمي
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 و ك مضمكنوػػػػمػػشك في ابؽػمط بالصرؼ اآلمر مف أمر عمى صؿػػحػت إذا إال ذلؾػػػػػب اـػقيػػػال
 يرفض بأف ـزػػمم العمكمي محاسبػال فإف لذلؾ مخالفتو حالة في العمكمية، المحاسبة لقكاعد
 اسب العمكميػػػػػػػػالمح تسخير رارػػػػػػػػػػق اتخاذ إال بالصرؼ اآلمر أماـ يبقى الحالة ىذه في، 1تنفيذه

 2.الكاممة المسؤكلية ذلؾ في يتحمؿ ك
داخمية  آلية ابةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرق تتحقؽ الصبلحيات، في التكازف ك الكظائؼ بيف الكمي الفصؿ بيذا ك

 مختمفة اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمستكي عمى ك متعددة أطراؼ فييا تتدخؿ العمكمية لئلدارة المالي النشاط عمى
مركرا  ك اإلدارية المرحمة تقتضييا التي األكلى اإلجراءات مف انطبلقا ىذا ك تنفيذه مف مراحؿ

المرحمة  تقتضييا التي راءاتػػػػػػػاإلج إلى النياية في كصكال العمكمية لمنفقات المسبقة بالرقابة
 .المحاسبية

 ابةػػػػػممارسة رق مف يمكف العمكمييف، المحاسبيف ك بالصرؼ اآلمريف بيف الفصؿ مبدأ كاف إذا ك
مجمس  قضاة أف ذلؾ الة،ػػػػػػػػػػػفع ارجيةػػػػخ ابةػػػػػػػػرق ممارسة عمى كذلؾ يساعد فإنو داخمية

 سييرػػػالت اباتػػػػػػػحس في كاردةػػػال بلتػػػيالتسج عمى اليةػػػػػمػال اتيـػػػػػػػػػتدقيق في دكفػػػػػػػمػيعت اسبةػػػػػػػػػػمحػال
المقارنة ب بالصرؼ اآلمركف يقدميا التي اإلدارية الحسابات ك العمكميكف المحاسبكف يقدميا التي
 .المرتكبة األخطاء طبيعة كتحديد باكتشاؼ ليـ تسمح الحسابيف ىذيف بيف
 عممية لضركرات المبدأ ىذا تطبيؽ عمى ترد التي انكنيةػػػػػػػػػػػػػػػػػالق اءاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالستثن عف بعيدا ك

 يتدخؿ ك لو كلةػػػػػػػػػػػػػالمخ اصاتػػػػػػػػػػاالختص حدكد بالصرؼ اآلمر اكزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتج أف يحدث قد فإنو
 يتحمؿ حيث اػػػفعمي اسباػػػػػػػػػػػمح منو يجعؿ عػػػػػػػػػػػالكض ىذا العمكمي، اسبػػػمحػال اصاتػػفي اختص

 زائيةػػػالج اتػػػػػػػػػػػػالعقكب عف فضبل العمكمي، المحاسب عمى تقع التي القانكنية نفس المسؤكلية فيو
 .الصفة ليذه انتحالو نتيجة ليا يتعرض أف التي يمكف

 ك ىذا يؤدم بالصرؼ اآلمر اختصاصات في العمكمي المحاسب يتدخؿ أف كذلؾ يحدث قد ك
 صرفو بصفة الذم بالمبمغ مديف حالة في كضعو يتـ ك شخصية مالية مسؤكلية تحميمو إلى
 ذلؾ يعرضو فإف تحصيميا سند دكف ك شرعية غير إليرادات تحصيمو حالة في شرعية، غير

  .االختبلس أك االبتزاز أك الغدر جريمة جزائية لعقكبات
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 .و مسؤولياتهم بالصرف اآلمرين التزامات -1
 اآلمركف يمتـز العمكمية، بالمحاسبة المتعمؽ 21-90القانكف رقـ:  مف 24 المادة بمكجب

 ابيـػػػػػػػػانتخ أك تعيينيـ يثبت ما بتقديـ العمكمييف اسبيفػػػػػػػػػػػػالمح أنفسيـ لدل ادػػػػػػػػػباعتم بالصرؼ
 تكقيعيـ عف نمكذج ديـػػتق إلى باإلضافة بالصرؼ اآلمر ليـ صفة يخكؿ الذم المنصب في

 خاصة إدارية محاسبة بمسؾ القانكف يمزميـ كما المالية مباشرتيـ لصبلحياتيـ قبؿ الشخصي
 عمييـ يتعيف حيث الميزانية بتنفيذ المتعمقة اليةػػػػػػػػػػالم اتػالعممي كؿ تدكف فييا المالي بتسييرىـ

 توػػراقبػػػػػػلم اسبةػػػػػػػػالمح مسػػػػػمج إلى تقديمو ك إدارم ابػػػػػػػػػػػػإعداد حس اليةػػػػػػػػػػم سنة كؿ غمؽ عند
 مراقبة أك عف إدارة اعتناالم بالصرؼ لآلمريف المالية بالكظيفة كذلؾ المرتبطة االلتزاماتمف  ك

 1.حصص ليـ تككف أف أك شخصية مصمحة فييا ليـ تككف أعماؿ ك مشاريع
 الييئة باسـ كصفقات اتفاقيات معيا يبرمكف التي اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الشرك المقاكالت في اىماتػػػػػػػك مس

 المياـ حسب طبيعة المسؤكليات مف أنكاع عدة عاتقيـ عمى تقع فإنو، لحسابيا التي يعممكف
  :ىي ك إلييـ المككمة

 .السياسية المسؤولية -أ
 تتمثؿ دستكرية قاعدة إلى في ذلؾ تستند ك الحككمة أعضاء عمى اسيةػػػػػػػػػػػالسي مسؤكليةػال تترتب

 اءػػػػػػػػػإنش أك الكزراء كاستجكاب طريؽ مساءلة عف الحككمة نشاط مراقبة في افػػػمػالبرل ؽػػػح في
 يترتب قد التي ك اليةػػػػػالم ائؿػػػػػػػػالمس في ذلؾ بما امةػػػػػػالي اياػػػػػػػػػالقض مختمؼ في تحقيؽ لجاف
 .لمقانكف تجاكزات مخالفة كجكد ثبت إذا الحككمة إسقاط عنيا

 .القانونية المسؤولية -ب
اآلمركف  أف عمى ،العمكمية محاسبةػبال مؽػػػالمتع 21-90انكف رقـ: ػػػػػػػػػالق مف 32 ادةػػػػػػػػػػالم تنص

 األمكاؿمف  المكتسبة الممتمكات صيانة ك استعماؿ عمى ايػػئجزا ك مدنيا مسؤكلكف بالصرؼ
 بالصرؼ يرتكبو اآلمر الذم الشخصي الخطأ عمى اساػػػػػػػػػػػػأس المدنية المسؤكلية تقكـ العمكمية،

 المسؤكلية ىذه آثار تنصرؼ حيثلصالحيا  يعمؿ التي العمكمية بالييئة ضررا بو يمحؽ الذم ك
 .بالصرؼ لآلمر المالية الشخصية الذمة مف الحاصؿ الضرر تعكيض إلى
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 (LARUELLE)بشأف قضية  1951 جكيمية 28 :في الفرنسي الدكلة مجمس قرار صدكر منذ
 ليسكا العمكمية اإلدارة المرفقية أعكاف بأف ىذه القضية في الفرنسي الدكلة مجمس أقر حيث

 شخصية أخطاء عف الناشئة األضرار أما أخطائيـ، عف تترتب التي األضرار عف مسؤكليف
 1شخصية. مالية مسؤكلية عمييا فتترتب يمارسكنيا، التي الكظيفة عف فصميا يمكف التي

 .العموميين المحاسبين التزامات -2
 اليػػيخضعكف بالت العمكمي، المكظؼ صفة أنكاعيـ بجميع العمكميكف محاسبكفػال يكتسب

 مسؤكليةػمبدأ ال اإلدارم، درجػػػالت مبدأ احتراـ مثؿ العامة، الكظيفة تقتضييا التي العامة بادئػلمم
 عمى السر اظػػػػػػػػػػػػالحف ك التحفظ كاجب العمكمية الكظائؼ بيف الجمع دـػع مبدأ الشخصية،

 2ة.العمكمي لممصالح الحسف السير لضماف المقررة المبادئ مف ذلؾ غير ك الميني،
خاصة  لمبادئ العمكمي المحاسب يخضع الذكر، السالفة العامة المبادئ ىذه إلى إضافة

مسؤكلية  ك  خاصة التزامات عنيا تترتب العمكمييف المحاسبيف بسمؾ الخاص القانكف تضمنيا
أعكاف  باقي ليا يخضع ال العمكمي المحاسب يمارسيا التي لمكظيفة مبلزمة شخصية مالية

 بجممة اـػػػيػػػبالق ـزػػػمم امو،ػػػػػػػػػػػػػلمي اشرتوػػػػػػػػمب ك قبؿ مكميػػػػالع اسبػػػػػػػػفالمح، ةػػالعمكمي اإلدارات
 تقديـ اليميف، تأدية  :في كتتمثؿ الكظيفة ىذه لػممارسة ضمانات اإلدارية تشكؿ اإلجراءات مف

 3.التنصيب إجراءات إلى إضػافة ك الػمالية، الشخصية تغطي مسؤكليتو مالية ضمانات
 .المحاسبة مـمس رقابة عن المترتبة النتائج طبيعة حيث من :اثالث

 اتوػممارستو الختصاص مجاؿ في قضائية، أخرل ك إدارية اختصاصات المحاسبة مجمس يمارس
 الخاضعة المصالح ك الييئات مردكد تحسيف بغرض اقتراحات يقدـ ك تكصيات يصدر اإلدارية
 الرقابة ميا أثناءػػسج التي التجاكزات ك ائصػػػػػػػبالنق معنيةػال السممية السمطات يطمع ك لرقابتو
 البلزمة اتخاذ التدابير بغرض ىذا ك مشرعػال لو خكليا التي القانكنية الكسائؿ مختمؼ عبر

 ابة اإلداريةػػػػػػػػػػػػالرق مف المجاؿ ىذا في كثيرا اسبةػػػػػػػػػػالمح مجمس يقترب ك عػػػػػػػػالكض لتصحيح
 اإلدارم تكتسي انبياػج في حتى ك المجمس ابةػرق لكف مالية،ػػػػلم العامة المفتشية تمارسيا التي
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 رئيسك ىما ة ػػػالدكل في امتيفػى سمطتيف إلى كجوػػػػػػت المحاسبة مجمس اريرقػت ألف أفضؿ، أىمية
 .الرسمية الجريدة في لمنشر قابمة أم عمكمية تقارير بطبيعتيا ىي ك التشريعية ييئةػال الجميكرية،

 تكقيع الجزاءات صبلحية المحاسبة مجمس يممؾ القضائية، الختصاصاتو ممارستو مجاؿ في
 اإلدارية أجيزة الرقابة عف يميزه ما ىذا ك المالية الغرامات تكقيع في أساسا تتمثؿ التي ك بنفسو،

 يتمتع المحاسبة مجمس كاف إف ك لكف، القضائية الييئات مف طبيعتو في يقترب يجعمو ك
 اسبةػػػػػػػػػػػالمح فمجمس جنائيا، اضياػػػػػػػػػػػػػػػق يجعؿ منو ال ذلؾ فإف المالية، الغرامات فرض بسمطة

 ابيةػػػػػػػالحس بلتػػالتسجي مراجعة صحة في اسيةػػػػػػػػػػاألس كظيفتو تتمثؿ ابات،ػػػػػػػػػػػػحس قاضي ىك
 ضد عقكبات يصدر أخطاء فيك ثبكت حالة في لو، المقدمة المحاسبية الكثائؽ تتضمنيا التي

 تمؾ أف رأل إذا ك األخطاء المرتكبة حدكد في الشخصية المالية مسؤكليتيـ بإقرار مرتكبييا،
 القضائية الجيات إلى يرسؿ الممؼ فيك قضائية متابعة تقتضي ك جنائية صبغة ذات األخطاء
 .فيو لمفصؿ المختصة

 العمكمية اإلدارية اتػػػػػػػػػػػػػػػالييئ عمى ابةػػػػػػػػػػػػػػػػالرق بسمطة يتمتع اسبةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمح مجمس كاف إذا ك
 صبلحية أم يممؾ ال اباتػػػػػػػػالحس قاضي أف ذلؾ إداريا، قاضيا أيضا منو يجعؿ ذلؾ ال فإف
 لتقدير صبلحية أم كذلؾ يممؾ ال ك ابتوػػػػػػػػلرق الخاضعة الييئات تصدرىا التي اء القراراتػػػػػػػػإللغ

يممؾ  إنما المالي نشاطيا لممارسة قرارات مف تصدره عما الييئات لتمؾ القانكنية المسؤكلية
 و.ب المعمكؿ التشريع لقكاعد مطابقتيا مدل تقدير سمطة
 .أدوات مـمس المحاسبة في مـال حماية المال العام :الثاني الفرع

كاؿ ممحاسبة اختصاصات قضائية ك أخرل إدارية تيدؼ إلى الرقابة عمى األػمجمس الػل
كذلؾ كسائؿ قانكنية التي تسمح لو بأداء كظيفة المشػرع الجزائرم  خصصلقد العمكمية ك 

حسب  بػمجػػمس الػمحاسبة، المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: ، ك ىذا مف خبلؿالرقابة عمى أكمؿ
حؽ االطبلع ك سمطة  أكالابي ػػػػػػػػػػػػػػىناؾ أربع طرؽ لممارسة العمؿ الرق و أفمن 55المادة 
 رابعاالمالية  اط ك تسيير الميزانية كػػػػػػػػػػػبػابة االنضػػػػػا رقلثثا رقابة نكعية التسيير ثانيا التحرم

 1.اسبيف العمكمييف ك األمريف بالصرؼػات المحباػمراجعة حس
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 .حق االطالع و سمطة التحري :أوال
نيا ػػػػػػػػػػػػػػػأائؽ التي مف شػػػػػػػػػػػػػاالطبلع عمى كؿ الكثأعطى المشرع الجزائرم لمجمس المحاسبة حؽ 

الية ك المحاسبية أك البلزمة لتقييـ تسيير المصالح ك الييئات ػػات المػػػػػػابة العمميػػػػػػػػػػػػػػػأف تسيؿ رق
اعات ػػػػػػػعكف في الجماع إلى أم ػػػػػػػػػػػابتو، كذلؾ لمجمس المحاسبة سمطة االستمػػػػػػػػػػػػالخاضعة لرق

ركرية مف اجؿ ػػػػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػك الييئات الخاضعة لرقابتو ك لو أيضا أف يجرم كؿ التحري
اـ، ميما تكف الجية ػمؤسسات القطاع الع االطبلع عمى الكسائؿ المنجزة باالتصاؿ مع إدارات ك
 1.والتي تعاممت معيا مع مراعاة التشريع الجارم العمؿ ب

حؽ الدخكؿ إلى كؿ المحبلت  الميمة المسندة إلييـ ا يمكف لقضاة مجمس المحاسبة في إطاركم
التي تشمميا أمبلؾ جماعة عمكمية أك ىيئة خاضعة لرقابة مجمس المحاسبة عندما تتطمب 

ابع التنظيمي الصادر عف إدارات ػالتحريات ذلؾ ترسؿ إلى مجمس المحاسبة النصكص ذات الط
ؿ ػػػػػػػر الكسائػػراءات المطبقة عمى تسييػػػػػػػػػػػاسبي ك اإلجػػػػػػػػػػػالمتعمقة بالتنظيـ المالي ك المحالدكلة ك 

ك األمكاؿ العمكمية، فيمكف لمجمس المحاسبة أف يطمب مف السمطات السممية ألجيزة الرقابة 
بلع ػػػانكني، االطػػػػػػػػػلقابتو، ميما يكف كضعيا اػػػالخارجية المؤىمة لرقابة الييئات الخاضعة لرق

ارير التي تمتمكيا أك تعدىا عف حسابات ىذه الييئات ػػقػػػػػػػائؽ أك التػػعمى كؿ المعمكمات أك الكث
 .ك تسييرىا

اعدتو ػػػػػػػػػػػاستشارة اختصاصييف أك تعييف خبراء مف شأنيـ إفادتو أك مس يمكف لمجمس المحاسبة
كاجب مراقبتيا أك أعماؿ التسيير الكاجب تقييميا أك الكقائع في أشغالو إذا كانت العمميات ال

المطمكب الحكـ فييا تقتضي ذلؾ، يمكف لبلختصاصييف أك الخبراء أك األعكاف في إطار المياـ 
ائؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتي يكمفكف بيا مف طرؼ قضاة مجمس المحاسبة ك تحت رقابتيـ االطبلع عمى الكث

 .ات ك يمزمكف بالسر المينيك المعمكم
ريؽ السممي ػػػػػػػػػاسبة مف أداء عممو فبل يمتـز بالسر الميني أك الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحتى يتمكف مجمس المح

ك مف اجؿ ضماف الطابع السرم المرتبط بالكثائؽ أك المعمكمات التي تمس بالدفاع أك االقتصاد 
ائؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػاطات البلزمة لمحفاظ عمى سرية الكثػػػػػػػػػػػػػػػػػاالحتيكافة الكطني، يجب عمى المجمس اتخاذ 

اؿ إلى عيف المكاف فجائيا ػػػػػػػػػػػػيمارس مجمس المحاسبة رقابتو عمى أساس االنتق ك المعمكمات ك
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مجمس المحاسبة لو حؽ التدقيؽ في أم سجؿ أك أكراؽ يراىا الزمة لقيامو  أك عند التبميغ
ات ػػػػػػػػإنيا تجرل في مقر الجية التي تكجد فييا الحسابػػػػػػػػػػابة، أما عف عمميات التدقيؽ فػػػػػػػػػػػػػػبالرق

بلت ك المستندات المؤيدة ليا، فالتدقيؽ ينصب خاصة عمى الحاالت المالية الخطيرة ػػػػػػػػػػػك السج
أف يكدع لدل كتابة ضبط  يجب عمى كؿ محاسب عمكمي، التي قد يككف فييا تبذير أك إسراؼ

المجمس حسابو عف التسيير رفقة المستندات الثبكتية لذلؾ ك ىذا في اآلجاؿ المحددة قانكنا 
ت ك المؤسسات الخاضعة ئاصرؼ في الييػكما يتعيف عمى كؿ آمر بال، اتػتحت طائمة العقكب

 1.العقكباتلرقابة مجمس المحاسبة أف يقدـ حسابو في اآلجاؿ القانكنية تحت طائمة 
 .رقابة نوعية التسييرا: ثاني

ابتو، كما يقكـ ػمصالح العمكمية الخاضعة لرقػػيعمؿ مجمس المحاسبة عمى رقابة الييئات ك ال
ات ػػػػػػػػػاؿ اإلعانػػػػػػػػػػػػػأكد مف مدل تكفر الشركط المطمكبة لمنح استعمػػػػػػػػػػػػػػػػػاسبة بالتػػػػػػػػػػػػػػػمجمس المح

المساعدات التي تمنحيا الدكلة أك إحدل الييئات ك المصالح العمكمية التابعة ليا، كما يراقب ك 
انية اجتماعية ػػػػػػػػػػػػػػػػالمكارد التي جمعتيا الييئات مف التبرعات العمكمية مف اجؿ دعـ قضية إنس

مع األىداؼ  اػيػتػات التي صرفػػػػػػػػػابة التأكد مف مطابقة النفقػػػػػػػػػػػػػػػأك عممية، فالغرض مف ىذه الرق
 2.المسطرة مسبقا

ـ ػػارير تقييميو تضػػػػػػػػػاـ أعمالو يقـك بكضع تقػػػابية ك اختتػػػػػػػاـ الرقػػػػػػػػبعد انتياء المجمس مف المي
 الح ك الييئات المعنيةػػػػػػات التي قاـ بيا ليتـ إرساليا إلى مسئكلي المصػكؿ المبلحظات ك العممي

تقديـ مبلحظاتيا  رد كػػػػػػػػػػػػػمكف ىذه األخيرة مف الػػتػػاتيـ الكصية ك السممية، حتى تػػػػػػػػػالى سمط ك
ائي ػػػػػػػػػػفي اآلجاؿ التي يككف مجمس المحاسبة قد حددىا مسبقا، ثـ بعد ذلؾ يضبط تقييمو الني

ات ػالح ك الييئصمػمرد كدية تسيير ال الية كػػػػػػػػات لتحسيف فعػدر كؿ التكصيات ك االقتراحػػػكيص
المراقبة ك يرسميا إلى مسئكلييا ك كذا إلى الكزراء ك السمطات اإلدارية المعنية، حيث يتعيف 
عمى مسئكلي الجماعات ك الييئات الخاضعة لرقابتو الذيف أرسمت إلييـ النتائج النيائية لعمميات 

في اجؿ أقصاه شيريف يخطر المسئكلكف المعنيكف الرقابة المنجزة، أف يبمغكىا لييئات المداكلة 
 .مجمس المحاسبة بيذا التبميغ
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 .رقابة االنضباط في مـال تسيير الميزانية و المالية ا:ثالث
اؿ تسيير الميزانية كالمالية، األخطاء أك المخالفات ػػػػاط في مجػػػػػػػالفات لقكاعد االنضبػػػػػػػػػػتعتبر مخ

تسيير  التنظيمية التي تسرم عمى استعماؿ ك لؤلحكاـ التشريعية ك التي تككف خرقا صريحا
تمحؽ ضررا بالحزينة العمكمية أك بييئة عمكمية  ادية كػػػػػػػػػػائؿ المػػػػػػػػػاألمكاؿ العمكمية أك الكس

 ما يمي: عمى ىذا األساس فيمكف لمجمس المحاسبة أف يعاقب عمى
 1.المتعمقة بتنفيذ اإلرادات كالنفقاتخرؽ األحكاـ التشريعية أك التنظيمية  -
 الجماعات اإلقميمية اعدات المالية التي تمنحيا الدكلة كػاستعماؿ االعتمادات أك المس -

المؤسسات العمكمية أك الممنكحة بضماف منيا ألىداؼ غير األىداؼ التي منحت ألجميا 
 .صراحة

لمقكاعد المطبقة في مجاؿ الرقابة االلتزاـ بالنفقات دكف تكفر الصفة أك السمطة أك خرقا  -
 .القبمية

 .خيص الخاصة بالميزانيةاااللتزاـ بالنفقات دكف تكفر االعتمادات أك تجاكز التر   -
خصـ نفقة بصفة غير قانكنية مف اجؿ إخفاء، إما تجاكزا ما في االعتماد ك إما تغييرا  -

 .حقيؽ عمميات محددةلمتخصيص األصمي لبللتزامات أك القركض المصرفية الممنكحة لت
 .تنفيذ عمميات النفقات الخارجية بشكؿ كاضح عف ىدؼ أك ميمة الييئات العمكمية -
ابة القبمية ػػػػػػػػػػػػأشيرات أك العراقيؿ الصريحة مف طرؼ ىيئات الرقػػػػػػػػػػػالرفض غير المؤسس لمت -

 .أك التأشيرات الممنكحة خارج الشركط القانكنية
بلت الجرد ػػػػػػػسج اسبات كػػػػػػػػمقة بمسؾ المحػػػػكاـ القانكنية أك التنظيمية المتعػػػػػػػػاألحعدـ احتراـ  -
 .االحتفاظ بالكثائؽ كالمستندات الثبكتية ك
 .التسيير الخفي لؤلمكاؿ أك القيـ أك الكسائؿ أك األمبلؾ العامة -
 شبو الجبائية التي كانتكؿ تياكف يترتب عنو عدـ دفع حاصؿ اإليرادات الجبائية أك  -

 .كفؽ الشركط التي اقرىا التشريع المعمكؿ بو مكضكع اقتطاع مف المصدر في اآلجاؿ
ات تيديديو ػػػػػػالتسبب في إلزاـ الدكلة أك الجماعات اإلقميمية أك الييئات العمكمية بدفع غرام -
 .ألحكاـ القضاء مالية نتيجة عدـ التنفيذ الكمي أك الجزئي أك بصفة متأخرة تعكيضات أك

                                                                                                                                                                               

 المحاسبة. المتعمؽ بمجمس 20-95رقـ:  األمر مف 89-88-73أنظر المكاد  1-



 اآلليات القانونية لمـمس المحاسبة في مـال حماية المال العام  الفصل الثاني    
 

 73 

االستعماؿ التعسفي لئلجراء القاضي بمطالبة المحاسبيف العمكمييف بدفع النفقات عمى أسس  -
 .قانكنية أك غير تنظيمية

أعماؿ التسيير التي تتـ باختراؽ القكاعد إبراـ كتنفيذ العقكد التي ينص عمييا قانكف الصفقات  -
 .العمكمية

ليا عمميات بيع األمبلؾ العمكمية التي لـ تعد صالحة عدـ احتراـ القكانيف التي تخضع  -
 .محجكزة مف طرؼ اإلدارات كالييئات العمكميةػلبلستعماؿ أك ال

 .تقديـ كثائؽ مزيفة أك خاطئة إلى مجمس المحاسبة أك إخفاء مستندات عنو -
أك المرافؽ  لممؤسسةابع ػػػػػػػػالة يحمؿ المسؤكلية ألم مسير أك عكف تػػػػػفاف المجمس في ىذه الح

اقب ػػػػػػػأ المرتكب، حيث يعػػػابتو المسؤكلية عف ىذا الخطػػػػػػػػػػػأك الييئات العمكمية الخاضعة لرق
عمى ىذه المخالفات بغرامة يصدرىا في حؽ مرتكبييا ، بحيث ال يتعدل مبمغ الغرامة المرتب 

 1.مخطأ المعاقب عنوالسنكم اإلجمالي الذم يتقاضاه العكف المعني عند ارتكابو ل
الفة ػػػػػػػػات المجمس التي تضبطيا الغرفة المختصة قانكنا، أف المخػػػػػػػائج تدقيقػػػػػػػػػػػػػإذا كشفت نت

ارتكبيا العكف تمثؿ خرقا صريحا لقكاعد االنضباط في مجاؿ الميزانية ك المالية، فينا يكجو  التي
صد تبميغو إلى الناظر العاـ، الذم بعد تمقيو رئيس الغرفة تقرير مفصؿ إلى مجمس المحاسبة ق

ا بحفظ ػػػػػالمعمكمات اإلضافية التي يطمبيا عند االقتضاء مف الغرفة القطاعية المختصة، يقـك إم
غرفة ػػػػػػػػػػػػيس الػػػػػػػاصة تتككف مف رئػػػػػػػػػػػػأماـ تشكيمة خ اءػػػػػػػػػػػابؿ لئللغػػػػػػػػػػػػب قرار معمؿ قػػمكجػممؼ بػال

 2.ك مستشاريف مف مجمس المحاسبة ك يطمع رئيس الغرفة المعنية بذلؾ
اط ػػػػػػػػػػػػػػػػاتو ك يرسؿ ممؼ القضية إلى رئيس غرفة االنضبػػػػػػػػػػبخبلؼ ذلؾ، فانو يحرر استنتاج ك

المحاسبة اؿ تسيير الميزانية ك المالية قصد فتح تحقيؽ ك ىنا يقـك رئيس مجمس ػػػػػػػػػفي مج
اـ ػػػػػػػػػػػػػػبتعييف مقرر مف بيف المستشاريف لدراسة الممؼ ك يمكف لشخص المتابع أف يستعيف بمح

أك مساعد يختاره ك في ختاـ التحقيؽ يحرر المقرر تقريره ك يرسمو إلى رئيس المحاسبة بغية 
 ىنا نككف أماـ حالتيف : ،3اـػػػػػػػػػػػػػػػػتبميغ الناظر الع
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 يبمغ ك أف تثبت نتائج التحقيؽ انو ال كجو لممتابعة، فينا لمناظر العاـ حفظ الممؼ إما -1
 .رئيس مجمس المحاسبة بذلؾ

المالية، حيث يرسؿ  إما أف يحاؿ الممؼ عمى غرفة االنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية ك -2
المعممة إلى رئيس ىذه الغرفة  تكبة كػػػػػػػػػػاجاتو المكػػػػػػػػػػاـ كؿ الممؼ مصحكب باستنتػػػػػػػػػاظر العػػػػالن
كؿ ػػػاتو حػػػػػػػػػػػراحػػالذم بدكره يقكـ بتعييف قاضي مقرر مف ضمف قضاة الغرفة، يكمفو بتقديـ اقت ك

الناظر  الممؼ ثـ يقـك رئيس الغرفة بتحديد تاريخ الجمسة بعد إعبلـ رئيس مجمس المحاسبة ك
الشخص محؿ المتابعة برسالة مكصى عمييا مف طرؼ رئيس يتـ بعدىا استدعاء  العاـ بذلؾ ك

حضكر  ذلؾ بمساعدة كاتب الضبط ك الغرفة، فيك أخر إجراء النعقاد جمسة غرفة االنضباط ك
اظر العاـ ػػػػػػػػػػػاستنتاجات الن الناظر العاـ حيث تقكـ الغرفة بعد االطبلع عمى اقتراحات المقرر ك

يرجح صكت الرئيس في حالة  بأغمبية أصكات أعضائيا كك شركحات الشخص المتابع بالبت 
 المقرر ،الفصؿ في القضية يككف في جمسة عمنية بمكجب قرار يكقعو رئيس الجمسة التساكم ك

 .لى الشخص محؿ المتابعةإكاتب الضبط، ليبمغ بعدىا القرار إلى الناظر العاـ ك 
  .وميينالمحاسبين العم مراـعة حسابات األمرين بالصرف و: رابعا

 .(مراـعة رقابة نوعية التسيير)مراـعة الحسابات الدارية -1
اليدؼ منيا التصريح  تتمثؿ في الحسابات التي يقدميا اآلمركف بالصرؼ لمييئات العمكمية ك

بتطابؽ الحسابات اإلدارية التي يقدميا اآلمركف بالصرؼ الخاصة برئاسة الجميكرية، الكزارات 
ات ػػػػػحسابات التسيير التي يقدميا المحاسبكف العمكميكف لدل نفس الييئ الكاليات، البمديات، مع

 21-90انكف رقـ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقمف  55السابقة مما يسمح بالتبادؿ الرقابة بينيما، فحسب المادة 
محاسب ػف كظيفة األمر بالصرؼ تتنافى مع كظيفة الإفالعمكمية،  بالمحاسبة المتعمؽ
  1.العمكمي

د في الميزانية ك مدل ػاب اإلدارم يحدد فيو ما يكجػسجبل يسمى الحس يمسؾ األمر بالصرؼ
اب اإلدارم يأتي في آخر ػػػػػػالحس ازات كػػػػػػػػجػاالن رات كػػػػػػازىا أك بصفة عامة جدكؿ لمتقديػػػػػػػػػانج

الغرفة بإصدار أمر يسجؿ عمى ىذا األساس يقـك رئيس  ازات كػػػػػػػجػػكؿ ما حقؽ مف انػػػػالسنة ح
اة الذيف ينتقمكف ػأماـ كتابة الضبط لمقياـ بميمة مراجعة نكعية التسيير بحيث تسمـ إلى القض
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ف مقرر لذلؾ ػػػػػػيعي ددة كػػػػػػػػػبلؿ المدة المحػػػػخ زػػػػػػػالتجيي زانية التسيير كػػػػيػػراقبة مػػػػػػإلى البمدية لم
ابة الضبط في المدة المحددة ك في ىذه الحالة يصدر ػػػػػػػػػػػػػػلدل كتالذم بدكره يكدع تقريره  ك

كف ػػػػرير تسمى بالمداكلة األكلى حيث يجتمعػػػػػػػػرئيس الغرفة أمر تعييف تشكيمة مداكلة حكؿ التق
 انكنيػػػػػػػػػػػػالصرؼ كليس لو سند قػػػمثبل جاء باألمر ب ريرػػػػػػػػفي تاريخ معيف مف اجؿ مناقشة التق

الو ػػػػػػػػػات أك إرسػػػػػػمبلحظػديمو حسب الػػػػػػكف إما بتعػػػيك ثـ يعمؿ المقرر نسخة نيائية لمتقرير ك
غ ػػػر مف يـك التبميػػػؿ شيػػػػرد في اجػػرر ك يككف الػػػػائمة مف طرؼ المقػػػػتحدد الق إلى المعنييف ك

ذ قراراتيا ػػػتتخ رار كػػػتسمى تشكيمة اتخاذ القبعد انتياء ىذه المدة تعيف بأمر تشكيمة ثانية  ك
 1.عمى أساس األجكبة المقدمة لممعني كتقرير المقرر

 .(مراـعة حسابات المحاسبين العموميين)تصفية الحساب  -2
ابات تسييره ػػػػإلزامو بتقديـ حس اسبيف العمكمييف،ػػػػػػابات المحػػػػػػػػػػػػػيتمثؿ كإجراء أكلي لمراجعة حس

ات المنفذة مف قبمو مباشرة ػػػػػػػػػػالمجمس بعد نياية كؿ سنة مالية ك التي تشمؿ مجمؿ العممي إلى
ابعيف ليـ ك يتـ بعد ذلؾ التدقيؽ تمؾ الحسابات، بالتحقؽ ػػػػػػػػػػأك مف قبؿ المحاسبيف ك الككبلء الت

يتـ التحقؽ ك الفحص مالية المعنية ك ػأكال مف أنيا تتضمف كؿ العمميات المنفذة خبلؿ السنة ال
ا ػػػػأكد مف شرعيتيػػػػػػائؽ المتعمقة بيا، بيدؼ التػػػػػػػػمؼ الكثػػتػخػم ات كػبػػػػػػػػدات اإلثػػػػػػالرجكع إلى سنػػػب

 2.انكنية ك الماليةػػػك صحتيا مف الناحيتيف الق
القيـ، فاف المجمس إذا كانت عمميات المراقبة ال تكجد فييا أم مخالفة أك نقص في األمكاؿ ك 

يبت في مسؤكلية المحاسب بقرار نيائي يقضي بو إبراء مسؤكلية المحاسبيف ك اخبلء الذمة 
ات كظيفتيـ ػػػػػػػػػػػػزامػػػػػػػػػانكنية سكاء ما يتعمؽ بالتحرر مف التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتي تسمح ليـ باتخاذىا كحجة ق

 .تي قدمكىا إلى الييئات المعنية عند مباشرة مياميـأك المطالبة برفع اليد عمى الضمانات ال
أما في حالة كجكد مخالفة ك نقص في األمكاؿ العمكمية، فالمجمس يبت أكال بقرار مؤقت 

دات ثبكتية ػػػا بتقديـ تبريرات ك مستنػػػرد عمييػػػػػـز بالػػػػػمػيتضمف أكامر إلى المحاسب المعني الذم ي
أك إثبات  مف المخالفات المسجمة عمى تسييرهتو ػػسؤكليػػػة التي تبرئ مػػػػػػات البلزمػػػػػػك التكضيح

أف مبالغ النفقات المدفكعة غير المشركعة أك اإلرادات المبررة عدـ تحصيميا أك نقص األمكاؿ 
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ك القيـ قد تـ تسديدىا مف طرؼ المدينيف بيا أك مف طرفو ىك بأمكالو الخاصة ك يككف الرد 
 .المؤقت في اجؿ شير مف تاريخ التبميغ قابؿ  لتجديدعمى القرار 

بعد الرد عمى القرار المؤقت ك نياية األجؿ المحددة فاف المجمس يصدر قرار نيائي يبرئ 
رار المؤقت ػػػػػػػػػػػػػالفات المنسكبة إليو في القػػػػػػبمكجبو مسؤكلية المحاسب الذم قاـ بتبرير كؿ المخ

نو يكضع إػاصة فإذا لـ يقـ بيذا فػػػػػػالغ المترتبة فييا في ذمتو الخػػػػػػػػػػػػمبأك قاـ بإثبات بتسديده لم
شركعة أك اإليرادات ػػػػمػمسددة ك غير الػالغ النفقات الػالة مديف بالحكـ عميو ك يدفع مبػػفي ح

 .غير مبرر عدـ تحصيميا أك نقص في األمكاؿ كالقيـ
محاسبة بأنيـ ػلحسابات األشخاص الذيف يصرح مجمس التتبع نفس إجراءات المراجعة بالنسبة 

اسبكف فعميكف ك يقصد بيـ األشخاص الذيف تنسب إلييـ أفعاؿ تسيير األمكاؿ العمكمية ػػػػػػػػػػحػم
صؿ مقدارىا يدكف أف تككف ليـ صفة المحاسبيف العمكمييف فيمكف معاقبتيـ بغرامة مالية 

 1.مة ك مدة حيازتيا أك تداكليادج ك ذلؾ حسب المبالغ محؿ التي 100.000
ات مف طرؼ مجمس ػارة إليو خبلؿ ىذه الدراسة أف القياـ بميمة مراجعة الحسابػػما يمكف اإلش

محاسبة في الجزائر ما يزاؿ يتميز بعدـ التنظيـ ك العشكائية، فبدال مف تطبيؽ ك تكريس مبدأ ػال
كاقع نجد ػػػػػػػػػػػػحساباتيـ ك لكف في الالمسائمة عف طريؽ الحكـ سنكيا أك دكريا عمى األقؿ عمى 

أف مف بيف آالؼ الحسابات التي تكدع لدل المجمس عند نياية كؿ سنة مالية، ال تراجع منيا 
إال نسبة ضئيمة جدا ك يعكد ذلؾ إلى سكء الطريقة المتبعة حاليا عمى مستكل غرؼ المجمس 

مكدع ألم محاسب عمكمي دكف  بحيث تمجأ في معظـ األحياف إلى مراجعة أخر حساب تسيير
ابات كؿ سنة ػػػػػػػػػػػػػػابقة، مما يؤدم إلى إتبلؼ آالؼ الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػابات السػالتطرؽ إلى مراجعة الحس

ابات التي لـ يتمكف قط مف مراجعتيا منذ كجكده، إضافة إلى كجكد إشكاؿ ػػك إضافتيا إلى الحس
ابقة ػػػػػػػػػابات سػػػػػػػػػػػػػحسابات تتضمف بالضركرة أرصدة حستقني ليذه الطريقة فكيؼ يمكف مراجعة 

ادة ػػػػػػػػػػػػػادية لمعمميات المتعمقة بيا، زيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ تتـ مراجعتيا أك التحقؽ مف الصحة القانكنية ك الم
 .ائمو ك ظركؼ عمموػػاختصاصاتو كس إلى كجكد أسباب عديدة تتعمؽ بتنظيـ المجمس
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 .قرارات مـمس المحاسبة في مـال حماية المال العام :لمطمب الثانيا
 تككف اإلدارية، تصدر عنو عدة قرارات عند ممارسة مجمس المحاسبة الختصاصاتو القضائية ك

أخطاء اليدؼ منيا مكافحة كؿ أشكاؿ الغش كالحاؽ الضرر  ات كػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتيجة الكتشاؼ مخالف
مف جية أخرل قد تمس  أك بمصالح الييئات الخاضعة لرقابتو مف جية ك بالخزينة العمكمية

تسمط المجمس عند ممارستو لرقابتو أعطى  تجنبا لتعسؼ ك المتقاضيف ك ىذه القرارات مصمحة
ضد قراراتو كذلؾ بإتباع طرؽ مختمفة، فإذا كانت قرارات  المشرع الجزائرم إمكانية الطعف
التنفيذ مع قرارات التي تصدرىا الجيات  اإللزامية ك ة مف حيثالمجمس ليا نفس القيمة القانكني

 1.ليا نفس أحكاـ الطعف فالقضائية العادية، فإ
زاءات المترتبة ػػػػالج محاسبة كػجمس الػفمؾ سنسعى في ىذا المطمب إلى دراسة طبيعة قرارات م

  .ضمانات مكاجية قراراتوأما الفرع الثاني فنتناكؿ الفرع األكؿ في  عنو
 .طبيعة قرارات مـمس المحاسبة و الـزاءات المترتبة عنها ل:الفرع األو

اصاتو عف طريؽ إصدار ػػػػػػػػػػػيفصؿ مجمس المحاسبة في المسائؿ التي تدخؿ في نطاؽ اختص
التي عمى أساسيا تترتب عدة  أخرل ذات طبيعة إدارية ك ائية كػػػػػػػػػػػػػػػذات طبيعة قض قرارات

التنظيـ المعمكؿ  غرامات مالية في حالة ارتكاب مخالفات تمس بالتشريع ك جزاءات تتمثؿ في
ىذا ما يقكدنا  اػػػػػػػػيػػاء تكصؼ كصفا جزائػػػػػػػػػػػاب أخطػػػػػػحالة ارتك أخرل جزائية تككف في بيما ك

 .ثانيا أكال ك الجزاءات المترتبة عنيا إلى دراسة طبيعة قرارات مجمس المحاسبة
 .طبيعة قرارات مـمس المحاسبة :أوال

ائية ػػػػػػات قضػػػػػػػػػمجمس المحاسبة، باعتباره كييئة ليا صبلحي راراتانكنية لقػػػػػػػػػػػػػػتتميز الطبيعة الق
ادارية، بالطابع القضائي عمى أساس أف اإلجراءات التي يتبعيا في ممارسة ميامو الرقابية  ك

دار ػػكاء مف حيث حؽ الدفاع أك العبلنية في إصػػالقضاء العادم ستشبو اإلجراءات المتبعة أماـ 
ادم ػػػػػػػػػػػػػاء العػػػػػػػضػا ىك معركؼ في القػػػػرا عمػػػيػػثػمؼ كػػف الذم ال يختػػػؽ الطعػػػػػػح رارات كػػػػػػالق

راؼ ؿ في خصكمة مطركحة بيف األطػػػػػػػػػفإذا كاف مكضكع الطعف أمامو يتمحكر حكؿ الفص
 .ف قرارات مجمس المحاسبة تيدؼ إلى حماية األمكاؿ العامة لدكلةإعمى حؽ شخصي ف
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الية ػػػػػػػػػػػػار لمفعػػػػػػػػيػػات اإلدارية كمعػػػػػػػػػػػػػػأما بالنسبة لمقرارات الصادرة عمى أساس ممارسة الصبلحي
مراقبة مف إصبلح ػييئة الػػلمكجييية تسمح ػا ذات طبيعة تػيػإنػػاالقتصاد في مجاؿ التسيير ف ك

قارير تكجو إلى رئيس ػػمعنية أك تػكجو إلى الييئة الػػػات تػػػػػاألخطاء، فيي تأتي عمى شكؿ تكصي
أسرع اء في ػػػػػاكتشاؼ األخط أىمية بككنيا تمكف مف تدارؾ ك ىي أكثر قيمة ك الجميكرية ك

جو مباشرة لؤلخطاء ك ليس كقت، كذلؾ تحقؽ نتائج فعالة في ميداف التسيير ألنيا تك 
  1.ألشخاص

ات ػػػػػػػاسبة تككف قابمة لمتنفيذ، ينبغي أف تحمؿ تكقيعػػػػػػػػػػػػزيادة عمى ذلؾ فاف قرارات مجمس المح
كاتب الضبط، فمف حيث قيمتيا القانكنية ليا الصيغة  كؿ مف رئيس الجمسة المقرر المراجع ك

 2.القرارات الصادرة عف القرارات التنفيذية اإلداريةالتنفيذية ك قابمة لمتنفيذ مثميا مثؿ 
 .الـزاءات المترتبة عنها ا:ثاني

اإلدارية لمجمس المحاسبة، يقابميا تنكع النتائج المترتبة عنيا  إف تنكع السمطات القضائية ك
زائية ػػػػػات التأديبية ك ال الجػػػػػػفيي ليست مف نكع العقكب ات مف نكع خاص،ػػػػػػػحيث يصدر عقكب

قد تحرؾ  الغرامات المالية ك ك بؿ ىي نكع مختمط يشمؿ العقكبات األخبلقية السياسية، التأديبية
 .أثناء ممارسة رقابتو القضائية ىذا عند تأكده مف ارتكاب المخالفات المالية الدعكل الجنائية ك

التقييمية مف اجؿ تحسيف أما الجزاءات المترتبة عف الصبلحيات اإلدارية تتمثؿ في المذكرة 
افة ػػػػػػػػػػػػا، إضػػيػػػػػتدارك اء كػػػػػات الغرض منيا تصحيح األخطػػػػػػػػػػاصدار تكصي نكعية التسيير ك

 .التقرير السنكم رير الفصؿ كػػػػإلى مجمكعة مف التقارير ك تتمثؿ في التق
 .ضمانات مواـهة قرارات مـمس المحاسبة :الفرع الثاني

في الفصؿ الخامس مف الباب  اسبةػػػػمس الػمحػػػػػػػبػمج المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: ددػػػػػػػحلقد 
قد نصت  همكادأف  هراءػػػػػػػػك ما يمكف استقاسبة ػػػػػػػالثالث طرؽ الطعف في قرارات مػجمس الػمح

 3ثانيا.ة خارجيطرؽ الطعف ال ك أكال طعف داخمية طرؽحيث نتناكؿ  الطعف طرؽ عمى نكعيف مف
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 .الطعون الداخمية :أوال
 في المراجعة ك االستئناؼ الطعكف:تتمثؿ ىذه 

 .المراـعة -1
ائية ػػػػػػاصات القضػػػػػػػػػاسبة في إطار االختصػػػػػػػػػػػػمفادىا أف كؿ قرار يصدر عف مجمس المح ك

اضعة ليا ػػػػأك الكصية الخاضي المعني أك السمطة السممية ػػػػػػػػػػيككف قاببل لممراجعة مف قبؿ المتق
رع ػػػػرفة أك الفػػػػة مف الغػػػعػػكف المراجػػػػف أف تكػػػافة إلى انو يمكػاـ، إضػػػػػػػػاظر العػػػػػػػػػػأك مف قبؿ الن

مؽ ػػػػػػػر ك تتعػؿ الحصػػػػػػػيا، فحاالت المراجعة حددت عمى سبػػيػػػائػػػػػالذم اصدر الحكـ ك ذلؾ تمق
رر ذلؾ ػػػاصر جديدة تبػػػػػػػػػػنكر عػػػػػػػػطاء أك إغفاؿ أك تزكير، استعماؿ مزدكج أك ظيإما بكجكد أخ

افة ػػػػػػػػػػػاد إلييا باإلضناب التي تـ االستػػػػػػػػػػػػاألسب ع كئاػقمراجعة يشتمؿ عمى الك ػيستمـز طمب ال ك
اسبة ػػالمراجعة إلى رئيس مجمس المح يكجو طمبحيث  ائؽ الثبكتيةػػػػػػػػػػػدات ك الكثػػػنػػمستػإلى ال

ستثناءا يمكف إجراء المراجعة إفي اجؿ أقصاه سنة كاحدة مف تاريخ تبميغ القرار مكضكع الطعف 
 1.بعد األجؿ المذككر سابقا إذا صدر القرار عمى أساس كثائؽ اتضح أنيا خاطئة

يقـك رئيس الغرفة أك الفرع بتعييف قاضي يتكلى دراسة ممؼ طمب المراجعة، ليقدـ مرفؽ  بحيث
بآرائو إلى الناظر العاـ الذم بدكره يقدـ مبلحظاتو المكتكبة ليتـ تحديد أك الفرع المختص بالنظر 

 2.تبميغ كؿ األطراؼ ذلؾ تحديد مكعد الجمسة كػػػك في الطمب ك
راره، يجب أف تشمؿ إجراءات المضمنة في قراره الجديد تمقائيا حيف مراجعة مجمس المحاسبة ق

كؿ متقاض يتذرع قانكنا بالعناصر التي بررت المراجعة في نفس القرار، فبل يككف إلجراءات 
المراجعة التمقائية ك طمبات المراجعة اثر مكقؼ لمقرار مكضكع الطعف، لكف بإمكاف رئيس 

أمر بكقؼ ػػػػػػػػػػاـ أف يػػػػػػرفة أك الفرع المعني ك الناظر العمجمس المحاسبة بعد استشارة رئيس الغ
 ةػػػعػػؿ المراجػػػػػػػرار محػػػػػػػرار الذم يبت في طمب القػػػػػػػػػػدار القػػػػػػػػػػاية إصػػػػػػػػػػػرار إلى غػػػػػػػذ ىذا القػػػيػتنف

 .ك ذلؾ إذا تبيف أف الدفكع المسندة إلييا تبرر ذلؾ
 .االستئناف -2

يعتبر االستئناؼ كطريقة ثانية لمكاجية قرارات مجمس المحاسبة حيث أف كؿ قراراتو قابمة 
اؼ ػػػػػػػػنػلبلستئناؼ في اجؿ أقصاه شير مف تاريخ تبميغ القرار مكضكع الطعف، فبل يقبؿ االستئ
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اـ ػػػػػػػػػػػػػػػاظر العػػػػػػػػية المعنية أك الناضي المعني أك السمطة السممية أك الكصػػػػػػػػػػقؿ المتػػػػػػػػػػإال مف قب
احب الطمب ػػػػػػػابية ك مكقعة مف صػػػػػػػػالتي تككف كت ك يتـ ذلؾ بكاسطة إيداع عريضة الطعف ك

أك ممثمو القانكني مرفقة بعرض دقيؽ ك مفصؿ لكقائع ك الدفكع المسندة إلييا لدل كتابة ضبط 
داع أك إشعار باستبلـ، لبلستئناؼ اثر مكقؼ لتنفيذ القرار المجمس أك ترسؿ إلييا مع كصؿ إي

رؼ ػػػمجمس المحاسبة بدراسة االستئناؼ عف طريؽ تشكيمة كؿ الغ قـكػيحيث ، مكضكع الطعف
اؼ ػػػػائؿ المسندة إلييا في دعـ االستئنػػػػػػػػػمجتمعة، التي تتطمع في جمستيا عمى العريضة ك الكس

استنتاجات الناظر العاـ، باستثناء الغرفة المصدرة لمقرار محؿ ات المقرر ك ػػػػك مقترح
قيؽ ك يعد ػػػػاسبة مقررا لكؿ ممؼ يكمؼ بالتحػػػػػػػػػمس المحػػػف رئيس مجػػػػاؼ، حيث يعيػػػػػػػػاالستئن

اظر العاـ الذم بدكره يقدـ ػىذا األخير تقرير يتضمف اقتراحاتو ك يبمغ كؿ الممؼ إلى الن
ك يبمغ يحدد تاريخ الجمسة ل لكتابية ك يعيد الممؼ إلى رئيس مجمس المحاسبةاجاتو اػاستنت

 1.يتخذ بأغمبية األصكات في الطعف بمكجب قرار المستأنؼ بذلؾ ك يفصؿ
أف المشرع  ػػمس الػمحػػػػاسبة،ػػػبػمج المتعمؽ 20-95 األمر رقـ:مف  107مف خبلؿ المادة 

تككف «: أنو ناؼ بؿ اكتفى بالنص عمىػػتخضع لبلستئرارات التي ػػزائرم لـ يحدد نكع القػالج
مراجعة ػاتجة عف الطعف بالنفيؿ ىي تمؾ القرارات ال ،»قرارات مجمس المحاسبة قابمة لبلستئناؼ

ادرة عف مجمس المحاسبة ػػػػرارات األخرل الصػػرفض النظر فييا عند المراجعة، أـ القػػػػػأك التي ي
 2.قبؿ مراجعتيا

ية الطعون ا:ثاني  .الخاـر
التي تككف داخؿ المجمس نفسو  إضافة إلى قابمية قرارات مجمس المحاسبة لطعكف الداخمية ك

التي تجرل أماـ  فاف ىذه القرارات قابمة نكع أخر مف الطعكف المتمثؿ في الطعكف الخارجية ك
أكال ا بالطعف ػػػػػػنكعية ػتصػراسة الجية المخـك بدػػػػػقػاسبة ليذا سنػػػػػػػػػجية قضائية غير مجمس المح

 .ثانياالطعف بالنقض  ك
 .الـهة المختصة نوعيا -1

 الدكلة مسػجمب المتعمؽ 1998 مام 30 :في المؤرخ 01-98رقـ:  العضكمانكف ػػػػػػالق بػػػبمكج
 2011جكيمية  26 في: المؤرخ 13-11 :انكف رقـقال مكجبػب المتمـ ك ره، المعدؿػسي نظيمو كػػت
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تحديد الجية القضائية المختصة في الطعف بالنقض في قرارات مجمس أصبحت مسألة 
ىك المختص مجمس الدكلة مبدأ ازدكاجية القضاء ف تطبيؽىذا ابتداء مف  ك المحاسبة سيمة

نص ىذا ب التي يككف مكضكعيا قرارات مجمس المحاسبة ك بالنظر في الطعكف بالنقض ك
الطعكف بالنقض في قرارات الجيات القضائية يفصؿ مجمس الدكلة في « بأنو: منو 11المادة 

  1.»اسبةػمحػمس الػػجػكذا الطعكف بالنقض في قرارات م اإلدارية الصادرة نيائيا ك
تككف «عمى أنو:  بػمجػػمس الػمحػػػػاسبة، المتعمؽ 20-95 األمر رقـ:مف  110/01المادة  تنص

مجتمعة، قابمة لمطعف بالنقض طبقا اسبة الصادرة عف تشكيمة كؿ الغرؼ ػػػػقرارات مجمس المح
 .»لقانكف اإلجراءات المدنية ك اإلدارية

 .كيفية الطعن النقض -2
يمكف الطعف بالنقض في قرارات مػجمس الػمحاسبة  اإلدارية طبقا لقانكف اإلجراءات المدنية ك

 20-95 األمر رقـ:مف  110 المادة نص فحسب ،2الصادرة عف تشكيمة كؿ الغرؼ مجتمعة
اص المعنييف ػػػػػػػػاء عمى طمب األشخػػػػػػػنو يمكف تقديـ الطعف بنإف اسبة،ػػػػػػػػػبػمجػػمس الػمح المتعمؽ

الية أك السمطات ػػػػة أك بطمب مف الكزير المكمؼ بالمػػػػػأك محامي معتمد لدل مجمس الدكل
جمس الدكلة بنقض القرار مكضكع الطعف ػالسممية أك الكصية أك الناظر العاـ، فإذا قضى م

 المتعمؽ 01-98رقـ:  ضكمػالعالقانكف  ك ىذا ما أكده لوتمتثؿ تشكيمة كؿ الغرؼ مجتمعة 
 المؤرخ 13-11: كف رقـػانػػػػػػػػػػالق بػػمكجػب ك المتمـ دؿػػػػػره المعيس تنظيمو ك ك ةػػػالدكل بمجمس

ؿ في الطعكف ػػصػص قانكنيا في الفتىك المخ أف مجمس الدكلة ،2011جكيمية  26 في:
ؤكد ىذا القانكف ػيسا، ػنىك معمكؿ بو في فر مثؿ ما ، اسبةػبالنقض في قرارات مجمس المح

اضي ػػػػػػػػػابة التي يقـك بيا القػػػػػػػػػػػالعبلقة بيف مجمس المحاسبة ك مجمس الدكلة مف طبيعة الرق
  3.بيعةاسبة الذم لو طػحجمس المػعمى قرارات م

ف بالنقض ػػػػػػػػػػمشرع الجزائرم نص عمى الطعػىك أف الالقانكف نفس مف  11المادة  كما نصت
ائية ػػػػػػػػػػامة دكف تحديد فيؿ ىي القرارات المؤقتة، النيػػػػػػاسبة بصيغة عػػػػػػػػػػمحػجمس الػفي قرارات م

                                                                                                                                                                               

 .سيرهالمتعمؽ بمجمس الدكلة تنظيمو ك  01-98 ـ:القانكف العضكم رق 1-
 .108، صمرجع سابؽبف داكد إبراىيـ،  2-
 .243، صمرجع سابؽ خمكفي، رشيد 3-
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ي تعديؿ صيغة ػػر يقتضػف األمإفلذلؾ أـ الصادرة بعد المراجعة أك الصادرة بعد االستئناؼ، 
 1.ادةمالىذه 

عندما يقرر مجػػمس الدكلة نقض قرار «أنو:  ، عمىالقانكفنفس مف  958المادة  تنصحيث 
ىك أف مجمس الدكلة يمارس كامؿ كاليتو عمى القضية  ،»مجمس المحاسبة يفصؿ في المكضكع

 القانكف.مف ناحية الكقائع ك 
بنصيا  09-08مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية  903زيادة عمى ذلؾ ما تؤكده المادة 

يختص مجمس الدكلة بالنظر في الطعكف بالنقض في القرارات الصادرة في أخر «عمى أنو: 
 .»درجة عف الجيات القضائية اإلدارية

إذا « أنو: عمى الػمحاسبة،بػمجػمس  المتعمؽ 20-95 األمر رقـ:مف  110ما نص المادة أ
رؼ مجتمعة النقاط ػػػػقضى مجمس الدكلة بنقض القرار مكضكع الطعف تمتثؿ تشكيمة كؿ الغ

 مجية المختصة في الطعف بالنقضبالنسبة ل نبلحظ أف المشرع »اػػالقانكنية التي تـ الفصؿ فيي
القػػػػػػػػػرارات الصػػػػػػػػػػادرة مف الغرؼ ىي  أشار إلى نكع محدد مف قرارات مػجمس الػمحاسبة ك

مجتمعة ك لكف لـ يحدد ميعاد الطعف بالنقض ك ال الحاالت التي يجكز فييا الطعف بؿ اكتفى 
  .بإحالتيا إلى قانكف اإلجراءات المدنية

                                                                                                                                                                               

 21العدد ج.ر.ج.ج، اإلدارية،  المدنية اإلجراءات بقانكف المتعمؽ 2008 فيفرم 25 ي:ف المؤرخ 09-08 :رقـ قانكف 1-
 .2008أفريؿ  23 بتاريخ: ةالصادر 
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مف خبلؿ دراستنا ليذا الفصؿ تحت عنكاف اآلليات القانكنية لمجمس المحاسبة في مجاؿ حماية 
 اتػػػػػاسبة حيث تتجسد ىذه اآلليػػػػػػػالمحالماؿ العاـ أيف تطرقنا إلى آليات الرقابة المالية لمجمس 

 إقميمي ػاصػػػػػػػػػػاختص ذات ك غرؼ ا ثػمػػانيةػػػػػػػػػػك عددى كطني اصػػػػػاختص ذات غرؼ شكؿ في
ما نص  ك ىذا اليةػػػػك الػم تسيير الػميزانية مجػػػػػػػػػاؿ في االنضبػػػػػػػػاط ك غرفػػػػة تسعة ك عددىا
اختصاصاتيا  اؿػػػػػػػػػمج ك اسبةػػػػػػػحمجمس الم غرؼ عددل حددالم 185-80رسـك رقـ: ػػػعميو الم
 حدد ك الذم المحاسبة الداخمي لمجمس لمنظاـ المحدد 377-95رقـ:  الرئاسي رسكـػػك كذا الم

 .ك تنظيميا طرؽ تسييرىا ك يضبط القضائية ك تشكيبلتو اإلدارية ىياكمو
 قضائية ك يتمتعكف كظيفة يمارسكف أعضاء مف يتككف البشرية فإنو تشكيمتو حيث مف أما
 اة مجمسػػػػػػلقض اسيػػػػػػػػاألس القانكف المتضمف 23-95رقـ:  األمر ددهػػػحػي انكنيػػػػػق مركزػب

 المصالح مختمؼ تسيير عمى شرفكفػػػي مستخدميف إدارييف عمى مسػػالمج يقـك اسبة، كماػػػػػػالمح
 مسارىـ في المجمس قضاة ك يخضع كتابة الضبط عمى ك كذلؾ التقنية األجيزةك  اإلدارية
العمكمية، كما تطرقنا  اتػك الييئ المشتركة لئلدارات األسبلؾ تحكـ التي لمنصكص الميني

 ابةػػػػػػػػػػػػالرق ىذه فيو ارسػػػػػػػتم الذم فػػػػػالزم رفةػػػاسبة بمعػػػػػػػػػػاص مجمس المحػػػػػػػػػػػا إلى اختصػػػػػػػأيض
ا أدكات ػػػػػػػػػػػػعنيا أم المترتبة ائجػػػػػػػالنت يعةػػػػك طب اضعيف لياػػالخ اصػػػػػػػاألشخ طبيعة ديدػػحػك ت

 بمجمس المحاسبة المتعمؽ 20-95 ر رقـ:ػػاألممف  55ادة ػػػػالمحاسبة فقد منحت الم مجمس
كسائؿ قانكنية تسمح لمجمس المحاسبة بأداء كظيفتو الرقابية عمى أكمؿ كجو ك تتمثؿ في حؽ 
االطبلع ك سمطة التحرم، رقابة نكعية التسيير رقابة االنضػباط ك تسيير الميزانية ك المالية 

 مراجعة حسػػػػابػػػات المحػاسبيف العمكمييف ك األمريف بالصرؼ.
تو صاصاالمحاسبة فيفصؿ في المسائؿ التي تدخؿ في نطاؽ اختأما فيما يخص قرارات مجمس 

اسيا ػذات طبيعة قضائية ك أخرل ذات طبيعة إدارية ك التي عمى أس قرارات عف طريؽ إصدار
شريع ػػػػتػػات تمس بالػػػػػالفػػػػػػػػػػػػػاب مخػػػػػػػػػػغرامات مالية في حالة ارتك تترتب عدة جزاءات تتمثؿ في

 اء تكصؼ كصفا جزائيا.ػاب أخطػػحالة ارتك رل جزائية تككف فيػػػأخ ا كػػمعمكؿ بيمالتنظيـ ال ك
 المتقاضيف ك عدـ حقكؽ ك لضماف المحاسبة مجمس قرارات مكاجية ضمانات يخص فيما أما

 مجمس المحاسبة قرارات في الطعف إمكانية المشرع أعطى حؽ، غير مف عمييـ مسػػػػالمج تسمط
القضائية  قرارات الجيات مع زاميةػػػػػػاإلل الصيغة نفس ليا مسػػػػػػػػرارات المجػػػػق كانت إذا بحيث

طرؽ  مف نكعيف عمى النص تـ ك لقد لمطعف قابميتيا حيث مف مياػػمث تككف سكؼ فإنيا العادية،
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 ةػػميػػػالداخ فػػػػػالطع رؽػػط في تتمثؿ اسبة،ػػػػػػػػػػمس المحػػػػػػػالمتعمؽ بمج 20-95ف في األمر ػػػػػالطع
 مجمس رئيس إلى تكجو ك معينة لشركط كفقا ذلؾ اؼ ك يككفػػاالستئن ك المراجعة ك تشمؿ

 غير ائيةػػػػػػػػػات القضػػػػػالجي أماـ التي تككف ارجيةػػػػػػالخ افة إلى طرؽ الطعفػػػػػػػػباإلض اسبةػػػػػػػػػػػػػػػالمح
 اإلجراءات المدنية كفقا لقانكف الطعف ىذا ك يتـ بالنقض الطعف في ك تتمثؿ اسبةػػػػػػػػػالمح مجمس

 .الدكلة مجمس ك أماـ ك اإلدارية
 ىك مؤسسة الييكمي تنظيمو ناحية مف الجزائرم المحاسبة مجمس أف القكؿ يمكف األخير ك في

 اـ ك ذلؾػػػػػػػػػػاؿ العػػػػػػػػػػػالم حماية مجاؿ في ك ٕادارية قضائية باختصاصات تتمتع حقيقية دستكرية
 مجاؿ في دستكرية أعمى ىيئة  اعتباره عمى مسػػػػػػػػػالمج يتمتع بيا التي القانكنية القيمة خبلؿ مف

 .العاـ الماؿ حماية
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 البحث تحت عنكاف آليات الرقابة المالية لمجمس المحاسبة في الجزائر ىذا خبلؿ مف تبيف لقد
 المحاسبة مجمس بيا يختص الحقة مالية رقابة تأسيس في الجزائرم لممشرع صريحة رغبة كجكد
 صدرت التي التشريعية النصكص مختمؼ تضمنتيا التي ترسانة مف القكانيف خبلؿ مف ك ىذا

 .اختصاصاتو ك تحديد الجياز ىذا بتنظيـ المجاؿ ك المتعمقة ىذا في
اسبة ػػػػػػػػالمح مجمس طرؼ مف ابةػػػػػػالرق ةػػػػفػكظي ارسةػػػػػػالمتعمؽ بمم 05-80انكف رقـ: ػػػػػػػػػػػفالق

 منحو حيث الجميكرية، رئيس كصاية تحت كضعو لممحاسبة، مجمس تأسيس بمكجبو تـ الذم
 ك المجمكعات ك الحزب الدكلة أمكاؿ تشمؿ كانت رقابتو حيث ك إدارية، ائيةػػقض اختصاصات

 قائما كاف الذم السياسي النظاـ طبيعة لكف أنكاعيا، االشتراكية بجميع ك المؤسسات المحمية
 .المالية الرقابة مف النكع ىذا تسمح ببركز تكف لـ آنذاؾ،

 مرحمة في جاء الذم، مجمس المحاسبة تسيير ك بتنظيـ المتعمؽ 32-90القانكف رقـ:  أما
 نظاـ إلى أحادم سياسي اـػنظ مف الجزائر فييا انتقمت حيث الببلد، تاريخ مف ىامة جد سياسية

 اسبةػػػػػػػػالمح مسػػػػػػػػػمج ريدػػػػػػػتج عمى ؿػػػػػػعم ات،ػػػػػػػػػػػالسمط بيف ؿػػػػػػالفص مبدأ يقـك عمى ددمػػػػعػػت
 مراقبة أمكاؿ في كظيفتو حصر بحيث رقابتو، مجاؿ كتضييؽ القضائية مف اختصاصاتو

 العمكمية اإلدارم ك المحاسبة انكفػػػػػػػػػػػالق لقكاعد اػػػػػػػػػػػػتسييرى في تخضع التي العمكمية الييئات
 تقميص إلى أدل مما اإلدارية ك المرافؽ العمكمية اإلقميمية الجماعات ك الدكلة أمكاؿ مراقبة أم
 .يمارسيا الرقابة التي فعالية مف ك الحد الجياز ىذا دكر
 رػػالنظ الجزائرم المشرع أعادبػمجػػمس الػمحػاسبة،  المتعمؽ 20-95 األمر رقـ: صدكر بعد لكف
 أصبح حيث ألعضائو، القانكني المركز ك في اسبةػػػػػػػػػالمح مسػػػػػػػمج ك تسيير تنظيـ كيفية في

 اةػػػػبصفة القض جديد مف يتمتعكف أصبحكا ك أعضاؤه القضائية الطبيعة يكتسي ىذا الجياز
 التي تستعمؿ اتػػػػػػػػالييئ جميع ليشمؿ رقابتو، اؿػػػػػػػػػػػػػػػػمج تكسيع عمى انكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػالق ىذا عمؿ حيث
 لمجمس تابعة غرؼ إقميمية إنشاء تـ ك القانكنية طبيعتيا كانت ميما عمكمية أمكاال نشاطيا في

 .ليا التابعة المحمية ك الييئات الجماعات أمكاؿ عمى بالرقابة تختص المحاسبة
 افيةػػػػػػػػػػك الناحية النظرية مف تبدك اسبة،ػػػػػػالمح لمجمس المخكلة االختصاصات ىذه مجمؿ إف
 تحسيف في العمكمية ك المساىمة األمكاؿ حماية في ىاما دكرا المحاسبة مجمس يمارس بأف

 الحسابات تقديـ إجبارية مف ترقية تمكنو بيا، يتمتع التي القضائية الرقابة أف ذلؾ تسييرىا،
 العاـ الماؿ تسيير في المطمكبة ك تحقيؽ الشفافية العمكمية المحاسبة نظاـ في أساسية كقاعدة



 خاتمة
 

 86 

 ابتوػػػػػػػػػػلرق الخاضعة اتػػػػػػػػلمييئ اليػػػػػػػػػػػالم النشاط في تحسيف اإلدارية رقابتو خبلؿ مف يساىـ بينما
 صبلحيات مف بو يتمتع ما خبلؿ مف يشارؾ ك المالي في تسييرىا البلزمة الفعالية ك تحقيؽ
 قكة ك اقتراح أداة منو يجعؿ ما ك ىك ك التنظيمية التشريعية المنظكمة في تحسيف استشارية

ائؿ ػػػػػػػػػػػػالمس كؿ في القانكنية القكاعد إنتاج في اىمةػػػػػػػالمس ك أثيرػػػػػػػػػػػػػػالت عمى قادرة مبادرة فعالة،
 .العمكمية بالمالية المتعمقة القضايا ك

 المتتالية اتػػػػػػػػػػىذه اإلصبلح مف بالرغـ ك المحاسبة مجمس أف نجد الكاقع، في نممسو ما لكف
 يسعى التي افيةػػػػػػػػػػػك الشف مف التصكر كلػػالمست ىذا لبمكغ بعد يرقى لـ دكره فإف عرفيا، التي
 يرمي التي ك الفعالية حالمة فكرة مجرد تبدك مازالت العمكمية، األمكاؿ تسيير في تحقيقيا إلى
 أرض عمى تقابميا ذىني تصكر إال ىي ما اإلنفاؽ العمكمي، ترشيد سبيؿ في ترسيخيا إلى

 كاف إذا فيما التساؤؿ إلى يدفعنا الكضع ىذا محتكاىا، مف تفرغيا تناقضيا ك ممارسات الكاقع
مجرد  يككف أف يعدك ال األمر أف أـ ك فعمية، حقيقية غايات كجكده تبرر مف الرقابة النمط ىذا
 تمؾ تختمؼ عف بيئة في تطبيقو ك أراد المشرع بو تأثر جاىز، خارجي لنمكذج محاكاة ك تقميد
 استميـ الذم النمكذج األصمي مع مقارنة محدكديتو إذا يفسر ما ىك ك فييا ترعرع ك نشأ التي
 المحاسبة مجمس يؤدييا التي الرقابة قصكر ك لعؿ القانكف دكلة ببناء لو تسمح التي قكاعده منو

 :األسباب التالية  في إجماليا يمكف
 مجمس المحاسبة. يعدىا التي الرقابية بالتقارير االكتراث عدـ -
 .المناسب الجزاء كجكد عدـ -
 .الناحية العضكية مف أك الكظيفية الناحية مف سكاء لبلستقبللية أعضائو فقداف -
 عمى أكمؿ كجو. تأدية كظائفيـ مف مجمسال قضاة تمكف مادية ك قانكنية ضمانات كجكد عدـ -
 :لذلك عالـا و
 ابةػػالرق تقارير الرد عمى بضركرة اإلدارية اتػػػػالسمط لكافة قانكني إلزاـ ىناؾ يككف أف بد ال-

 .معينة مدة في
 .المخالفيف ضد المحاسبة مجمس الصادرة عف الرقابة تقارير نشر -
 الناحية مف الكظيفية أك الناحية مف سكاء االستقبللية أعكانيـ ك المحاسبة مجمس قضاة منح -

 الضغكطات. أشكاؿ شتى مف حمايتيـ ك العضكية
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 المراـع ة المصادر وقائم
 النصوص القانونية.

 .النصوص الدستوريةأوال: 
 1963 سبتمبر  10 دستكر -1
 67-76رقـ:  رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألم بمكجب منشكر 1976 نكفمبر 22 في: ةالصادر  1976 دستكر -2
 .1976 نكفمبر 24 في: صادرال 94العدد .رج.ج ج
 اسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرئ كـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمرس بمكجب منشكر  1989فيفرم 28 ي:ف ةالصادر  1989 دستكر -3

  .1989مارس  01 ي:ف ةالصادر  09العدد ج.رج.ج،  18-89رقـ: 
 1996 ديسمبر 07 في: المؤرخ 483-96 رقـ: رئاسي مرسـك بمكجب منشكر 1996 دستكر -4

 03-02انكف رقـ: ػػػػػػػػقبالالمعدؿ  1996 ديسمبر 08اريخ: ػػػػػػػػػػػػػػبت ةادر ػػػػػػػػػػػػالص 76العدد ج.رج.ج، 
 2002 أفريؿ 14 اريخ:ػػػػػػػػػػػػػػػبت ةادر ػػػػػػػػػػػػػػػػػالص 25 العددج.رج.ج، ، 2002 ؿػػػػػأفري 10 في: المؤرخ

 ةادر ػػػػػػػػػػػػػالص 63العدد ج.رج.ج، ، 2008نكفمبر 15 في: المؤرخ 18-08قانكف رقـ: الالمعدؿ ب
 2016مارس  06 في: المؤرخ 01-16انكف رقـ: ػػػػػػػػػػػػػػقالالمعدؿ ب 2008نكفمبر 16 اريخ:ػػػػػػػػػػػػػػبت

 .2016مارس  07 بتاريخ: ةالصادر  14العدد ج.رج.ج، 
 ثانيا: النصوص التشريعية.

 القوانين العضوية -(1
المتعمؽ بمجمس الدكلة تنظيمو  1998مام  30المؤرخ في:  01-98القانكف العضكم رقـ:  -أ
 انكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقالالمعدؿ ك المتمـ ب 1998جكاف  01بتاريخ:  ةالصادر  37العدد ج.رج.ج،  ،عممو ك

 ةادر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالص 43دد ػػػالعج.رج.ج، ، 2011جكيمية  26 في: المؤرخ 13-11رقـ:  كمػػػػػػػػػػػالعض
 .2011أكت  03بتاريخ: 

مس ػػػمؽ بتنظيـ المجػػػػالمتع 2004سبتمبر  06المؤرخ في:  11-04كم رقـ: ػػػػالقانكف العض -ب
 .2004سبتمبر  08 بتاريخ: ةالصادر  07العدد ج.رج.ج، األعمى لمقضاء، 

ات ػػػػػابػػػػػػاالنتخالمتعمؽ بنظاـ  2016أكت  25 ي:المؤرخ ف 10-16رقـ:  كمػػػػػػالعض القانكف -ج
 .2016أكت  28بتاريخ:  ةالصادر  50العدد ج.رج.ج، 
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 العادية القوانين -(2
 الرقابة المالية كظيفة بممارسة المتعمؽ 1980 مارس 01 في: المؤرخ 05-80رقـ:  القانكف -أ

 .1980مارس  03الصادرة بتاريخ:  10العدد ج.رج.ج، المحاسبة،  مجمس طرؼ مف
ج.رج.ج  ،المتعمؽ بالمحاسبة العمكمية 1990أكت  15المؤرخ في:  21-90القانكف رقـ:  -ب

 .1990أكت  18بتاريخ:  ةالصادر  35العدد 
 مسػػػػػػػػػػػمج رػػػػػػػػيػتسي ك بتنظيـ مؽػػػػػػػػالمتع 1990 ديسمبر 04 في: المؤرخ 32-90رقـ:  القانكف -ج

 .1990 ديسمبر 05بتاريخ:  ةالصادر  53العدد ج.رج.ج،  المحاسبة
 المدنية راءاتػػػػػػػػػاإلج انكفػػػػػػػػػػػػبق المتعمؽ 2008 فيفرم 25 في: المؤرخ 09-08 ـ:رق قانكفال -د

 .2008أفريؿ  23بتاريخ:  ةالصادر  21العدد ج.رج.ج، اإلدارية، ك 
 14العدد ج.رج.ج، المتعمؽ بالبمدية،  2011جكاف  22المؤرخ في:  10-11قانكف رقـ: ال -ق

 .2011جكيمية  03بتاريخ  ةالصادر 
 12العدد ج.رج.ج،  بالكالية، المتعمؽ 2012 فيفرم 21في: المؤرخ 07-12رقـ:  قانكفال -ك

 .2012فيفرم  29بتاريخ  ةالصادر 
 األوامر -(3
ج.رج.ج اسبة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتعمؽ بمجمس المح 1995جكيمية  17المؤرخ في  20-95رقـ:  األمر -أ

 02-10األمر رقـ: ب، المعدؿ ك المتمـ 1995جكيمية  23اريخ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت ةادر ػػػػػػػػػػػػػػػػػالص 39العدد 
 .2010 سبتمبر 01بتاريخ:  ةالصادر  50العدد ج.رج.ج، ، 2010أكت  26المؤرخ في: 

 مجمس لقضاة األساسي القانكف المتضمف  1995أكت 26 في المؤرخ 23-95رقـ:  األمر -ب
 .1995سبتمبر  03بتاريخ:  ةالصادر  48العدد ج.رج.ج، المحاسبة، 

ج.رج.ج افسة، ػػػػػػػػػػػػػػؽ بالمنػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػالمتع 2003جكيمية  19ؤرخ في: ػػػػػػػػالم 03-03األمر رقـ:  -ج
 .2003 جكيمية 20بتاريخ:  ةالصادر  43العدد 

 ثالثا: النصوص التنظيمية.
 المراسيم الرئاسية. -(1
مجمس  غرؼ عدد يحدد1980 جكيمية  01 في: المؤرخ 185-80رقـ:  الرئاسي رسـكلما -أ

 .1980 جكيمية 22 خ:بتاري ةالصادر  30العدد ج.رج.ج،  ،اصاتياػػػػػػػاختص مجاؿ ك المحاسبة
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الخاصة  المتعمؽ بالقكاعد 2016 جكيمية 16 :المؤرخ في 201-16 :رئاسي رقـالمرسـك ال -ب
 .2016 جكيمية 17 خ:بتاري ةالصادر  43العدد ج.رج.ج، ، بتنظيـ المجمس الدستكرم

اء المجمس ػػػػػػػالمتعمؽ بإنش 1993أكتكبر  05 :المؤرخ في 225-93 :رئاسي رقـالمرسـك ال -ج
دؿ ػػػػػػػػػػػالمع 1993 أكتكبر 10 :بتاريخ ةادر ػػػػػػػالص 64العدد ج.رج.ج، ، االقتصادم ك االجتماعي

 28دد ػػػػػػػػػػالعج.رج.ج، ، 1996 مام 04 :ؤرخ فيػػػػػػػػػػػػػػػالم 156-96اسي رقـ: ػػػػػػػػػػػػػػػػبالمرسـك الرئ
 .1996 مام 08 :بتاريخ ةالصادر 

 الداخمي اـػػػػػػػػػػػػػلمنظ المحدد 1995نكفمبر  20 في: المؤرخ 377-95رقـ:  المرسـك الرئاسي -د
 .1995نكفمبر  20بتاريخ:  ةالصادر  72العدد ج.رج.ج، المحاسبة،  لمجمس

 .ةم التنفيذييساالمر  -(2
 األساسي القانكف المتضمف 1990 أكتكبر 27 ي:ف المؤرخ 334-90 ـ:رق التنفيذم المرسـك -أ

ادرة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالص  46العددج.رج.ج،  بالمالية، المكمفة باإلدارة الخاصة لؤلسبلؾ المنتميف لمعماؿ
 .1990أكتكبر  31بتاريخ: 

 ذػػػػػػػػاألخ لشركط المحدد 1991سبتمبر  07 المؤرخ في: 312-91رقـ:  التنفيذم المرسـك -ب
 تغطية تأميف اكتتاب كيفيات ك الحسابات باقي مراجعة إجراءات ك العمكمييف المحاسبيف بمسؤكلية
 .1991 سبتمبر 18 بتاريخ: ةالصادر  43 العددج.رج.ج،  العمكمييف، المحاسبيف مسؤكلية

 إجراءات المحاسبة يحدد 1991 سبتمبر 07 في المؤرخ 313-91التنفيذم رقـ:  المرسـك -ج
ج.رج.ج  محتكاىا، كيفياتيا ك يضبط ك العمكميكف المحاسبكف ك بالصرؼ اآلمركف يمسكيا التي

 .1991 سبتمبر 18 بتاريخ: ةالصادر  43العدد 
ابقة ػػػػػػػػػػالمتعمؽ بالرقابة الس 1992نكفمبر  14المؤرخ في:  414-92المرسـك التنفيذم رقـ:  -د

 .1992نكفمبر  15الصادرة في  82العدد ج.رج.ج، لمنفقات التي يمتـز بيا، 
 المتعمقة اـػػػػػػػػػػػلؤلحك المحدد 1996 جانفي 22 في: المؤرخ 56-96رقـ:  التنفيذم المرسـك -ق

 .1996جانفي  24بتاريخ:  ةالصادر  06العدد  ج.رج.ج، المحاسبة، مجمس إلى الحسابات بتقديـ
 انكفػػػػالق المتضمف 2001ديسمبر  20 ي:ف المؤرخ 420-01رقـ:  التنفيذم مرسـكال -ك

 ةادر ػػػػػػػػػػػالص 80العدد ج.رج.ج، ، المحاسبة المالييف بمجمس بالمدققيف الخاص األساسي
 .2001ديسمبر  26اريخ: ػػػػػػػػػبت
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 راـعو الم الكتب
 بالغة العربية. راـعأوال: الم

 الكتب. -(1
 رػػػػالجزائ ر،ػػػػػػػالنش ك اعةػػػػػػػػلمطب اليدل دار العمكمية، طبعة الثانية، المحاسبة مسعي،محمد  -أ

 .2003سنة 
ثابت عبد الرحماف إدريس، جماؿ الديف محمد المرسي، اإلدارة اإلستراتيجية، الطبعة  -ب

 .2001األكلى الدار الجامعية، مصر، سنة 
امعية ػػػػػػػػػػػػالية العامة، الدار الجػػػػػػػػػػػالسيد الحجازم، مبادئ المحامد عبد المجيد دراز، المرسي  -ج

 .2004مصر، سنة 
ر لمنشر ػػػلعمارة جماؿ، منيجية الميزانية العامة لمدكلة في الجزائر، الطبعة األكلى، دار الفج -د

 .2004ك التكزيع، الجزائر، سنة 
  التكزيع ر كػػػػػػبلمة لمنشػػػػػػػامة، الطبعة األكلى، دار السػػػػػػػػػالعالية ػػػػػػػػػػػمصطفى الفار، اإلدارة الم -ق

 .2008األردف، سنة 
 دريةػنػػػامعة الجديدة، اإلسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالج دار امة،ػػػػػػػػػػػػػػػػػالية العػػػػػػػالكجيز في الم سكزم عدلي ناشد، -ك

 .2001 سنة
 .1999شحاتة، جريمة الماؿ العاـ، دار النشر لمجامعات، مصر، سنة  حسيف حسيف -ز
ك  اعةػػػػػػػػػػلمطب األمؿ دار الجزائر، في اإلدارم القضائي التنظيـ تطكر صدكؽ، عمر -ح

 .2010سنة  ك التكزيع، الجزائر، رػػػػػػػالنش
 .2009سنة  الجزائر، اليدل، دار الدكلة، مجمس أماـ بالنقض الطعف ، الشيخة ىكاـ -ط
 اإلدارم اءػػػػػػػػػػػػالقض اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػك اختص ـػػػػػتنظي اإلدارية، ازعاتػػػػػػػػػػالمن انكفػػػػػػػػػػق خمكفي، شيدر  -م

 .2008الجامعية، الجزائر، سنة  المطبكعات ديكاف الرابعة، الطبعة
ع ػػػالتكزي ك رػػلمنش العمـك دار امة،ػػػػػػػػػػػػػػػػػالع اليةػػػػػػػػػػػػػالم العبل، أبك ك يسرم بعمي الصغير محمد -ؾ

 .2003سنة  الجزائر،
 رػػػػػزائػػػػػالج امعية،ػػػػػػػػالج اتػػػػػػػػالمطبكع ديكاف  انية،ػػػػػػػػػالث الطبعة امة،ػػػػػػػػػالع المالية زغدكد، عمي -ؿ
   .2006 ةسن
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 .الـامعيةو المذكرات الرسائل  -(2
ر ػالية عمى مؤسسات مراكز التككيف الميني، مذكرة ماجستيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابة المػػػػػػػػػػػػػػرحمة، الرقزيكش  -أ

 .2002-2001 السنة الجامعيةكمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، 
 اإلدارية اتػػػػػػالمؤسس عمى ابةػػػػػػػػػػػالرق في ك دكره اموػػػػػػػػنظ اسبة،ػػػػػػػػػػػالمح سػػػمجم أمجكج، نكار -ب

 ك اإلدارية اسيةػػػػػػػػالسي اتػػػػػػػػػػػػػالمؤسس فرع العاـ، انكفػػػػػػػػػػػػػالق الماجستير في شيادة لنيؿ مقدـ بحث
 .2007-2006 قسنطينة، السنة الجامعية جامعة الحقكؽ، كمية

ابة ػػػػػػػػػػالرق في بلميػػػػػػػػاإلس كرػػالمنظك  الحديثة اآلليات مف ادةػػػػػػػػاالستف أىمية شكيخي، سامية -ج
تخصص  كراهػػػػػػػػالدكت مدرسة ارػػػػػػػػػػػػػػػػػإط في اجستيرػػػػػػػػػػػػػػالم شيادة لنيؿ مذكرة اـ،ػػػػػػػػػػػػػػػالع الماؿ عمى

امعة تممساف ػػػػػػػػػػػػػػػػج التجارية، كالعمـك التسيير كعمـك االقتصادية العمـك كمية العامة، المالية تسيير
 .2011-2010 السنة الجامعية 

 كؽػػالحق كمية ماجستير، مذكرة الجزائرم، التشريع في ك التبديد االختبلس جريمة دنش، لبنى -د
 .2008-2007جامعة بسكرة، السنة الجامعية  السياسية، ك العمكـ

 التشريع ك اإلسبلمية بيف الشريعةالنفقات العامة  عمى بف داكد إبراىيـ، الرقابة المالية -ق
الجزائرم مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع الدكلة ك المؤسسات العمكمية، كمية الحقكؽ، جامعة 

 .2013-2012ر السنة الجامعية ػػػػزائػػالج
استر ػػػػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػافحة الفساد في اإلدارة المحمية، مذكرة لنيؿ شيػػػػػػػػػػػػػػػػزركقي مميكة، أساليب مك -ك

اح، كرقمة ػػػػػػػػػػامعة قاصدم مربػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعمـك السياسية، ج تخصص القانكف اإلدارم، كمية الحقكؽ ك
 .2013-2012السنة الجامعية 

ادة ػػػػػػشي لنيؿ مذكرة اسبة،ػػػػػػػػػػالمح لمجمس القانكني النظاـ تسعديت، معمر صكنية، بف تركي -ز
 ايةػػػػػػػػػػامعة بجػػػػػػػػػػػج كؽ،ػػػقػػػػالح ةػػميػػاإلقميمية، ك اعاتػػػػػػػػالجم تخصص العاـ، القانكف فرع الماستر،

 .2013-2012السنة الجامعية 
 استرػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػمذكرة لنيؿ شي ،اسبة في التشريع الجزائرمػػػمجمس المح ،منصكرم اليادم -ح

 بسكرةامعة ػػػػػػػػػػػػػػاسية، جػػػػػػػػػػػػػػالعمـك السي كمية الحقكؽ ك ،انكف إدارمػػػػػػػػػػػػػػػػتخصص ق في الحقكؽ
  .2015-2014السنة الجامعية 
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 استرػػػػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػػػلنيؿ شيمقدمة مذكرة  ،ات العمكميةػػػػػػػػابة عمى النفقػػػػػػػػػػػػػػالرقػ ،اجرػػػػػػػػػػػػػالمؾ ى -ط
  سكرةػػػػبامعة ػػػػػػػػػػػػػػاسية، جػػػػػػػػػػػػػػمـك السيػػػالع كؽ كػػػػػقػكمية الح، كف إدارمػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػتخصص ق في الحقكؽ

 .2016-2015السنة الجامعية 
 مذكرة العمكمية لؤلمكاؿ البعدية ابةػػػػػػػػػػػػالرق في اسبةػػػػػػػػػػػالمح مجمس فاعمية مدل حمزة، صانع -م

 .2010سنة  عشر، الثامنة الدفعة لمقضاء، العميا المدرسة إجازة لنيؿ
 الدكلة بلؾػػػػػػػػػأم كمراقبة تسيير في اسبةػػػػػػػالمح مجمس دكر شكيدر، الحميـ ك عبد مكنية فريد -ؾ

 ؿػػػػػالمتكاص التككيف جامعة األعماؿ، قانكف فرع التطبيقية، الدراسات الجامعية شيادة لنيؿ مذكرة
 .2002-2001الجزائر، السنة الجامعية  مركز

 .مـالتال -(3
 ارات العربية المتحدةػػػػػػػػػػػػػزة اإلدارية في دكلة اإلمػػػػالية عمى األجيػػػػػػػػػػابة المػػػػػػػػػػػػػػنكاؼ كنعاف، الرق -

 .2005لسنة  2مجمة جامعة الشارقة، العدد 
 .بالفرنسية بالغة راـعثانيا: الم
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