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 رـــــديــقـر وتــــكــش

 
 اتقدم بجزيل الشكر الى كل من :  ال تنسىبيذه المناسبة السعيدة والذكرى التي      
ات  ـيـيـوجـتــم الـديـقـوت ي،ـتـروحـراف على اطــو االشـولـبـلى قـع  زريـن عـزيـور الـتــاذ الدكـتـاالس

 ألطروحة.االسديدة في كل مراحل إعداد ىذه  
 انـذي كـالة  ـورقـلـبمــدير جـامـعـة قــاصـدي مـربـاح  ة  ـايـرفـد بوطـور أحمـى االستاذ الدكتـال    

 جامعة دون استثناء من اجل اكمال اطروحاتيم.الحريصا على مد يد المساعدة لكل اساتذة  
د  ـمـة محـفـيس القسم االستاذ بوليـى رئـالو الى عميد الكلية االستاذ الدكتور قوي بوحنية،     

  .عمران على مساعدتيم لي  
 الى زمالئي االساتذة.

ي  ـنـز الوطـركــق للمـابــر السـديـمـي الــاسـن سـزة بــيد حمـسـى الـك الر كذلـكـشـكما اتوجو بال    
 لياللي.لمستخدمي الجماعات المحلية، والى المدير الحالي السيد قـادري  

از  ـيلة انجـط تطيعــا يسـي بمـدنـمأر الذي وقف بجانبي و ـد الطاىـحمـسيد رمضاني مـى الـسـا ال انـكم  
الى اولئك الذين تحملوا معي مشاق السفر  طيلة انجاز ىذه الرسالة.ضافة  إ  ل،العمذا  ـى  
بـأن يكونوا اعضاء فييا.   وليمـبــليم وقـلى تفضـة عـاء ىيئة المناقشـر كذلك أعضـوال يفوتني ان اشك 

 الى جميع اصدقـائي ،  والـــى كل مـن سـاعـدني ولو بكلمة طيبة.



 مقــــــدمــــــــة
تبػر مػػف أىػػـ ػػػامػػة لمدكلة، تعػات العػاسػسيػيػػذ الػسيػػر عػػمى تنفػد إدارة فػػعػػالػة تػيػسػؽ كتجػيػإف تحق           

جب تأتى إال بػػمك ػي يػػػا، إال أف ذلؾ الػرفػػاه العػاـ لشعػػبػيؽ الػأكلكيػػػات أيػػة دكلػػػة حديثػػػػة تسػػعػػى لتحق
يده شياسي الذم يسكال كاالقتصادم االجتماعيكاكبة التطكر م قادر عمىـ كقكم كتنظيـ إدارم مح
 .المجتمػػع الدكلي

ناء إدارة ػجؿ بألا ػػكاىػػت بكؿ قػػػا، سعػقبلليػتػرد اسػػمجػة بػريػزائػدكلة الجػإف الػػذا اإلطار فػػفي ى             
 .رم طيمة الحقبة اإلستعماريةعانى منو الشعب الجزائػذم فعالة، تساىػـ في رفع الغبف ال

ركج الفرنسييف، كقمة ػراغ الذم تركػػو خػفػتأطير بسبب الػص الػمميػة كنقػارات عػبػتػر أنو كالعػيػغ       
كات ػنػسػة في الػريػػزائػػردل اإلدارة الجػػـ في تػػاىػػة  سػاديػمػػات الػيػؼ اال مكانػػف، كضعػيػريػزائػخبرة الج

 .األكلى لبلستقبلؿ
نة بيدؼ ة متيالسعي مف أجؿ إرساء قكاعد إداري الىة الجزائرية مالحكك ت ػىاتو الكضعية دفع            

 .إيجاد إدارة قادرة عمى تنفيذ البرامج الطمكحة التي سطرتيا القيادة السياسيػػػة إباف اإلستقبلؿ
زائر في تمؾ الفترة، ػا الجػدتيػتي شيػيػػة الػة القانػكنػالترسػػانف خبلؿ ػذه اإلدارة مػالـ ىػػتبمكرت مع     

يػػـ األكلػػػػى المنظمػة ػراسػمػمؾ التـ ػػف أىػيػػػـ، كنذكػػر مػراسػر ك مػػيف كأكامػكانػؿ قػرت في شكػػتي ظيػال
زيػة لػػكزارة ػيػػػـ االدارة المػػػركػالمتعمػػػػؽ بتنظ 1962بػػػرػػمػنكف 16المػػؤرخ في62/19لمكزارات كالمػػػرسػػػػػكـ 

 .1965ك 1963سنتي الداخميػػة، ثـ تػػبله االصبلح القضائي في

 1969 كاليةػكف الػ، كقان1967بمدية ػكف النػكقا 1966دنية ػراءات المػكف اإلجنػدار قػاػاص ا تـػمػك      

 .1976ميثاؽ كدستكرصدكر ثـ أعطيت ليػػػا دفعا جديدا بمكجب  بعد ذلؾ،

تائج   نـ يحقػؽ الػذم للػر اإلدارم اػبل فػي الػتػسييمػناؾ خػية أثبتت أف ىػارسة اليكمػممر أف الػيػغػ             
أخرل جديدة مف  ميكانزماتاء ػاع بإرسػيح األكضػرع لتصحػمشػؿ الػتدعى تدخػا اسػرجكة منو، ممػالم

 .أجؿ تدارؾ مكاطف الخمؿ
 

01 



يػة ػمػمػاسيػة فػػي عػي كضع المبنات األسػيػػػة فػسػرئيػطبلؽ الػقػػطػػػة االنػن 1980نة ػكبذلؾ كانت س     
دار أىػػـ النصػػكص القانكنيػػة المكرسػػػة ػف خبلؿ إصػػػػد ذلؾ  مػسػكتج ،تقييـ كتقػػكيـ النشػػاط اإلدارم

المتعمؽ  01/03/1980مؤرخ في لػا 80/04 كفػمى األداء اإلدارم، كبذلؾ صدر القانػع رقابةػلعممية ال
المػؤرخ  فػػػي  80/05بػػػي الكطػنػي، كالػػقػانػػػكفػجػػمػػس الشعػمػراقػػبػػػة مػػف قػػبػػػؿ الػػمػػارسػػػػة كظػػيػػفػػػة الػبمم
 80/53المتعػػمػػػؽ بممػػارسػػة كظيفػػػػة المػػراقبػػة مف قػػبػػػؿ مجمس المحاسبة ، كالمرسـك  10/03/1980

 كسيػعػػـ تػت 1981نةػي سػيػػة، كفػالػمػامػػة لمػػشػػيػة عػتػػفػػداث مػػػف إحػمػػضػتػمػال 01/03/1980الػػمػػؤرخ في

 .عمميػػة رقابػػة المجػػالس المنتخػػبػػة المحميػػػة لتشمؿ المؤسسات اإلقتصادية      
منذ ذلؾ الكقت أعطيت لعمػػػمية الرقابػة في الجزائػػػر أىمية بالغػة مف أجؿ تقييػػـ مدل نجاعػػػة      

        .عمؿ مؤسسات الدكلة بمختمؼ أنكاعيا، مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسكمة مف قبؿ الحككمة
ػف ػتو مػرفػػػع اػكم رػي الجػزائػرقابػة فػيػػة الػػمػػماسيػػة لعػف إرسػػاء المبنات األسػػرغػػـ مػير أنػو كبالػغ     

يػرة في ػز األخػراكػػمػتي تحتػػؿ الػدكؿ الػف الػػت مػر ال زالػزائػإف الجػا، فػتيػارسمػؿ كتصحيح في مػديػتع
 183بيفف ػدكليا م 112بػػة ػرتػمػزائػر الػالج احتمت رىػػػا، إذػييػسػافػػيػة في تػفػؼ الػدكؿ األكػثػػر شػيػصنػت

 (1).2011دكلة شمميا تقييـ المنظمة الدكلية لمشفافية في تقريرىػا لسنة

اف الكضعية لـ تتغير بمما يعكس  ،دكلة 177مف بيف 96فاحتمت المرتبة  2013اما في سنة          
 (2) .كثيرا

ؿ ػف أجػػة مػابػرقػػاؿ الػجػر في مػيػثػؿ الكػػمػػر العػزائػاـ الجػو أمػإنػػية، فػػػعػكضػذه الػػف ىػا مػطبلقػكان     
  .فعاؿ كاقتصادالكصكؿ الى إدارة شفافة 

 كفنػاػقػاإلدارة كال إطػار عػمـا في ػػتيػالجػػعػـ مػتػتي تلػيع اػػكاضػمػػف الػة مػابػرقلا مػيػةكتعػتػبػر عػػم       
اليب سػاكؿ األنتفػيو تـ ػـ اإلدارة يػػمػاكلو عػتني كيػنانب فجػانبيف، ػة جبػاػرقلمػاس أف ػػى أسػمع اإلدارم

ف ػالتي م ،ة لذلؾمالحػمكؿ المبلئك ند القياـ بيا ػا عػتي تعترضيلبات اػرقابة كالعػقلة اسلممار الخاصة 
 .و مف جية أخرلمشأنيا تساىـ في تحسيف األداء الرقابي مف جية كتفعي

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1- Merouane Mokdad ,Alger conteste le rapport de transparency international, TSA ( quotidien  électronique),du            

         08/12/ 2011, www.tsa-algerie.com, visite le 17 /10/2012 à 21H20 
Les rapports du désastre, Quotidien Liberté, n°6477, du 04 /12/2013, p32 2- M .Hammouche , 
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ؿ ػػمػعلة باػمػائػقػات الػػيػد الجػػديحػػـ تػػتػث يػيػح كف اإلدارم،ػػانػػقػو اللػاك نػيتػكني فنػاػقػب الػانػا الجػػأم     
، ألف ذلؾ يساىػػـ رف آثاػمػػى ذلؾ مػا يترتب عػػكم كاخػتػصػػاصاتيػػاندة ليػػا ػمطػػات المسػاإلدارم كالس

 .في تناكؿ المكضكع مف كؿ زكاياه كبو تتضح مػػدل أىمية الرقابة عمى العمؿ اإلدارم
ة اإلدارية مف ية تحتػؿ مكانة متميزة بيف كافة عناصر العممبة الرقايإضافػػة إلى ذلؾ فإف عمم     
 فػػكػمػػال يو ػر أنػيػػغ ،اػػينػػػزؿ عػػػا بمعػػرتيػػباشػػم بالػػرغػػـ مػػف عػػدـ امكانيةو ػػيػػكجػػـ كتػػيػظػط كتنػتخطي

ا ػػلية ػػمك ػػرسػػمػداؼ الػػيؽ األىػقػي تحػائؼ فػكظػة تمؾ الػيػػالػدل فعػػـ مػػيػيػػف أجؿ تقػػا مػنيػػاإلستغناء ع
  .رجكة منيامػكالنتائج ال

 :دواعي اختيار الموضوع -1
 .ؽ ذاتيػػكشكعي ػػكضػػػؽ مػػف شػػيػػػقػػـ الى شػػسػػقػنػكع تػػػكضػػػمػػالار ػيػػتػي اخػػاف دكاع         

بصفة اساسية منذ ممية الرقابة ػػفالشؽ المكضكعي ينطمؽ اساسا مف االىمية التي اكالىا المشرع لع
 ةػػامػػالعشية ػػتػػبة كالمفػػس المحاسػػمػػة البرلماف كمجػػابػػرقػػة بػػمقػية متعػػنصكص اساس 3بصدكر 1980
فضائح سكء ؿ ػابػقػم اػلي مةػككػمػالة ػيػائػمػػرامج االنػبػػة الػػامػػمع ضخمف جية ، كتطكر االدارة لممالية 

 .التسيير مف جية اخرل
كممارستي لمعمؿ االدارم لمدة طكيمة اما الشؽ الذاتي ينطمؽ اساسا مف تككيني االدارم          

   لعممية الرقابة. مكضكعا ككانت االدارة التي انتمي الييا
بحث العممػػي حػػػكؿ ػمى أسس الػية كانت حافزا لي مف أجػؿ القياـ بدراسة، تقػػـك عػذه الكضعػى     

عمميػػة الرقابػػة عمى أعمػػاؿ اإلدارة العمكمػػػيػػػة في الجزائػػػػر، مف أجػػػػؿ الكشؼ عمػػػػى عناصر قكتيا 
ادرة  ػف خبلؿ إيجاد إدارة ق، مػرئية التنمية في الجزاػمػماؿ في دفع عػؿ فعػحتى تساىػـ بشك فيػاػكضع

 .ة الكبرل عمى كؿ المستكيات التي يشيدىا العالـيعمى مسايرة الكضع الراىػف كالتحكالت الدكل

يػػػة ػمػأىتسي ػػكنػػػػو يكػػي كػػكع فػكضػػمػػػذا الػػتناكؿ ىػتبارات أخػػػرل لػػناؾ إعػػػانب ذلؾ فيػػإلى ج       
سيػػػػد مختمؼ ػؿ تجػف أجػدت مػتي رصػمػػػة الػػف األمػػكاؿ الضخػػػقصكل في الكقت الراىف، إنطبلقػا م

 ف جيػػػة،ػػدات الرئاسيػػػة مػػتمؼ العيػر مخػػبػػكريػػػة عػػتي تعيػػػد بيػػػا رئيس الجميػػائيػػػة الػالبرامػػػج اإلنم
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سكاء كانت عمى مستكل المؤسسات ة التي نشرت عبر الصحؼ، الماليػضػائح ػة أخرل الفكمف جي
بنؾ الخميفة ، كالبنؾ الصناعي كالتجارم) البيسيا( مثؿ البنػػػكؾ، العمكمية االدارية اك االقتصادية ك

 .بكىراف

ف األدكات ىاتو الكضعيػػػة تتطمب إعطػػػاء أىمية خاصػػػة لمعمميػػػة الرقابية في ككنيػا تعتػػبػػر مػػ     
 .األساسية في المحافظة عمى الماؿ العاـ 

ة القانكنيػػة القائمة التي تحػكػػـ مختمؼ نكاحي ػكمػنظرية لممنظ ةػياـ بدراسػػإال بالق ال يتأتىذلؾ      
الرقابيػػػة العمميػػػة الرقابيػػػة ، كدراسػػػة عمميػػػة مػػػػف خػػػبلؿ أداء المؤسسػػػات التي أنيطت ليػػػا العمميػػػة 

 لمكقكؼ عمى إيجابيات كسمبيات المنظكمة الرقابية المعتمدة كاقتراح الحمكؿ البديمة لذلؾ.                                          
    الدراسات السابقة -2

ـ ػػكاذا تر ، ػػزائػة في الجػف الدراسػػط القدر الكافي مػـ يعػػة لػػة عامػػبصفرقابة ػػاف مكضكع ال       
ية اك السياسية اك رقابة مجمس المحاسبة ، ػائػػكالرقابة القضفيككف مقتصرا عمى احد جكانبو تناكلو 

 اك المفتشياتكزارات ػػبال ةػػامػػتشيات العػػا المفػػكـ بيػػاف الرقابة الذاتية السيما تمؾ التي تقفي  حيف 
  حفزني عمى البحث في ىذا المكضكع.الجيكية اك المحمية تكاد تككف منعدمة ، كذلؾ ما 

 مناىج البحث العممي المتبعة -3
منيج ػارف كالػقػمػمنيج الػلكف الف منيج ػػاكثر ممى ػػذه الدراسة عػػىذه الدراسة ػدت ىػتمػػاعلقد        

ة ػػقػػابػسػتجارب الػض الػناكلت بعػة تػػدراسػػف اف الػػػا مػػطبلقػدراسة ، انػمى الػػف عػيػبػالػكاف الغالتحميمي 
مى ػػعـ يثنينا ػػلر اف ذلؾ ػيػ، غرنساػفػكرقابية ػية الػػممػكطا كبيرا في تجسيد العػشت ػا التي قطعػيمػالس
  يصػف تشخػمكػف خبلليا يػػتي مػػال ،الػػكصػػكؿ الػى نتائجؿ ػػف اجػػم المنيج التحميميمى ػػاد عػػتمػػاالع

ـ ػػأىػركج بػخػكالؼ ػػضعػاط الػػقػكة كنػػقػاط الػػقػنمى ػػكؼ عػػكقػػكالر ػػي الجزائػد فػػتمػػعػمػػي الػػابػرقػػظاـ اللنا
 النظاـ الرقابي في الجزائر.التي يمكف  تقديميا مف اجؿ تفعيؿ التكصيات 
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 رضةالصعوبات المعت -4
االطبلع ية ػػامكاندـ ػػػي عػػثمت فػدراسة تمػػذه الػػػػداد ىػػي اعػػف ناػتػاعترضتي ػالكبات ػاف الصع       

، العػامة لممالية مس المحاسبة اك المفتشيةػػتكل مجػسػمى مػػعكاء ػارير سػكالحصكؿ عمى مختمؼ التق
المنشكريف في الجريدة الرسمية ، باستثناء تقريرم مجمس المحاسبة  لئلدارةاعماال داخمية  باعتبارىا

 اليكمية.اك ما طالعتنا بو بعض الصحؼ 
ذ بدايػػػة ػنػكـ عمػػى أساس أف الجزائر مػذه المنطمقات تتحدد إشكاليػػػة ىذا البحث التي تقػػف ىػػم     

ليات الرقابيػػة عمى مختمؼ العمميات اإلداريػػػػة بصفة عامػػػة، كالعمميات تعزز اآل ما فتئتإستقبلليا 
          . العمكمية إال دليبل دامغا عمى ذلؾالمالية بصفة خاصة، كما التعديؿ المتكرر لقانكف الصفقات 

ا أمػاـ اكتشػػػػاؼ الثغػػػػرات المػػاليػػة في مػػعظػػػـ العمػػميػػات الرقابيػػػػة، ػيػيػػػر أف ذلؾ لػػـ يكػػف كافػغ     
أك نشر خبر الفضائح المالية عبػػر مختمؼ الصحؼ الخاصػػة بالمؤسسػػات البنكيػػة أك المؤسسػػػات 

  :العمكميػػػػػة اإلقتصاديػػػػة كالصناعيػػػة كالتجارية، األمر الذم يفرض طػػػػرح التساؤؿ التالي
 ؟فعالية النظاـ الرقابي عمى أداء اإلدارة العمكمية في الجزائر ما مدل       

 :ىذا التساؤؿ يندرج تحتو بعض األسئمة الفرعية المتمثمػػة في
 ؟يزة المكمفة بالرقابةفعالية تنظيـ األج ما مدل      
 ؟القائميف بالرقابة لمنظاـ الرقابي القائـ استجابة ما مدل       
  ؟تكفر الكسائؿ البشرية كالمادية لمقياـ بعممية الرقابة ما مدل       
 ؟التعامؿ مع نتائج العممية الرقابية  ما مدل       
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بيػدؼ االلماـ ة، ك سدراػذه الػكع ىكضػػتكػػكف مف تػسػاؤالت ما ػتحتي ا يندرجكمية ػذه اإلشكالػى       
ص ػيػكتشخميؿ ػتحؿ ػػجأف ػره مػسبؽ ذك اػمػك يمػمػػج البحث العػاىػنػم مؼػتػبمخانة ػتعػد تـ اإلسػػفق بيا

النصكص التي  سكاء مف خبلؿ كذلؾ  زائر،ػية في الجػمكمػماؿ اإلدارة العػمى أعػة الرقابػػة عيكضع
 .اك مختمؼ التقارير التي صدرت عنيا يايليات التي تقـك عمكاآل تحكميػػا

ف ػػمذلؾ  ؿـ تناك ػد تػكع فقػذا المكضػػػة في ىػركحػطػمػية الػر اإلشكالػناصػػية عػؿ تجمػػف أجػػكم       
اؿ اإلدارة ػمػػمى أعػػة عػابػػرقػػية الػػمػمػػلعكني ػػػانػقػاـ الػنظػي الباب االكؿ الػت فػتناكل حيث، بابيفبلؿ ػخ

الى الميداف  اضافة كآلياتيا،كما شممو مف مفاىيـ اساسية كاسباب كاىداؼ عممية الرقابة  العمكمية
 التي تشممو الرقابة .

كاء ػػسر بيا ػػتي تظيػكر الػػصػكال ةػػابػرقػة بالػمػات القائػػتناكلت الجيد ػػقػالباب الثاني ففي ا ػػػام       
 مستقمة اك خارجيةتابعة كانت اجيزة داخمية 
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  اإلدارة العموميةأعمال الباب األول: النظام القانوني لعممية الرقابة عمى 
 كاف يمثؿ أحػػػد االىتمػامػػػات الرئيسيػػػػة لكؿ  إف ترشيد النفقات العمكمية عبػر جميػػع العصكر، 

مييػػا كيػػاف الدكلػػػػة، كأف ػتي يقػػـك عػفػقػػرم الػؿ العػػمػػكد الػثػامة تمػاألمػكاؿ العاس أف ػالدكؿ، عػػػمى أس
ماليا كترشيد جميع ػػف أمكاؿ، غير أف ىذه األمكاؿ إذا لـ يتـ التحكـ في استعػليا م قكتيا تقاس بما

 .طرؽ إنفاقيا، فإف ذلؾ تككف لو نتائج كخيمة عمى استقرار الدكلة
صػػكر األكلػػى ػنذ العػثػػؿ مػعػػاـ كػػاف يمػمػػاؿ الػػمػػاؿ الػػػتعػف اسػسػطػػرؽ ح ذلؾ فػػإفف ػػانطبلقػػا م     
رض رقابػػة صارمػػػػة عمى ػر الذم جعػػؿ فػؿ حكاـ تمؾ الدكؿ، األمػرئيسي لكػدؼ الػكء الدكلة اليػلنش

.إغفالو ميما كانت األسباب ال يمكفعممية اإلنفاؽ أمرا   
ف مػػ ال يغػػيػرا ػػراءىجػإف إػػة فػيػػمػمػج عػػاىػنػرؽ كمػػؤدل بطػػف تػـ تكلػة إذا ػػابقػػر لػػذه اػػر أف ىػػيػػغ     

ية ػنػية كفػمػمػمى أسس عػػبنية عػة مػابػرقػمؾ الػػي أف تككف تػتدعػسػذم يػر المػ، األشيءي ػة فػيػػعضك ػال
.عصرية تحقؽ جميع األىداؼ المتكخاة منيا ميكانزماتتقـك عػػمػػى    
 

 أدائياوآليات ومشروعيتيا واىدافيا مفيوم الرقابة ودواعييا  :الفصل األول
اـ ػلممي نظرا ية،ػكمػمػػـ اإلدارة العػفي حج رتطػكر كبيػراد كاكبو ػالمتسارع باضط ةدكر الدكلاف      

ادية ػتصػكاإلق السياسية نكاحيػؼ الػمختم في ا دكر كبيرػإذ أصبح لي المنكطة بيا،المتنكعة  العديدة
 .كاإلجتماعية مف خبلؿ المشاركة في رسـ السياسة العامة لمدكلة كتنفيذىا في نفس الكقت

ا بما ػف أداء اإلدارة لنشاطيػسحاف ػمػيات كادكات لضػذا الدكر الكبير الذم تقكـ بو يتطمب آلػى     
 .األىداؼ المرسكمة ليا يحقؽ

 
 م ونشأة ومشروعية الرقابةمفيو  :المبحث األول

  ػفطكاػمػيػا لػافػتشػؿ اإلدارم باكػمػػاح العػاف نجػمػػضػيات لػـ اآللػػف أىػػر مػبػتػة تعػابػرقػإذا كانت ال     
ى ػرؽ الػطتػالؿ ػبػو قػناال أ ،يحػػحػؽ الصػػطريػك الػة نحػة اإلداريػيػممػػعػو الػيػكجػيحو كتػكتصح راؼحػاإلن
 .الرقابيةالتي تقـك عمييا العممية يجب تحديد المفاىيـ االساسية إنو ػ، فذلؾ
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 العمومية اإلدارةعمى أعمال مفيوم الرقابة  :المطمب األول
الفقيػػاء كالدارسكف لـ يتفؽ تي ػاليػـ األخرل ػاىػيره مف المفػرقابة اإلدارية كغػػـك الػإف تحديد مفي     
ف زاكية تعكس تخصصػو، أكمػف ػـ مػػػنيػؿ مػدل ليا كػ، حيث تصلياؽ ػيػدق ـكػفيػم كؿ تحديدػح ليػػػا
ؿ ػمػو يحنػك ػو كػد ذاتػابة في حػرقلػػظ اػفػث لحيف مػػأك  ا،ػػييػي إلػي ينتيػتية الػاعػمػتػة كاإلجػيافػثقػبيئة اللا

 (1) .الكقتمعاف متعددة كمتباينة في ذات 
 ألنيا تعتبر كيةػكاميس المغػيو القػت إلػرضػتع اػريؼ كممة الرقابة ىػػك مػبسيطة لتعلف الطرؽ اػكم    

مػػح المغػػكم لكممػػػة رقابػػػة يقابػػميػػػا ػصطػمػكانػػػطبلقػػػا مػػػف ذلؾ نػػجػػد أف ال التعػػريؼ،مػػف أسيػػؿ طػػػرؽ 
  Contrôle : censure. Surveillance (2)                                                    :بالفرنسية

 : كممة فرنسية قديمة تحمؿ عدة معاني منيا فيي Contrôle أما معنى كممة  
Vérification d’un Registre Tenu en Double, (Contrôle) , Inspection Attentive de 

d’un acte, de  la validité d’une pièce, Avoir la maitrise de la Situation, la Régularité 

-Administrer,  Diriger. 
(3) 

- Contrôler,  Examiner, Inspecter,  Vérifier, Maitriser
(4)

 

كقػػػػد يحمػػػؿ معنى التنظػػػيػػػـ  To check or Verify باإلنكػمػيػزيةعػػػة ػراجػػمػػى الػنػػمػػػؿ معػػكقػػػد يح     
  ة التكجيػػػػوػنى قػػػػػكة كسمطػأك مع To Compare نى المقارنػػػةػكقد يحمػػػػؿ مع To Regulete أكالضبط

  Power of directory،  بأف األصؿ المغكم لمكممة اإلنكميزيػة كفبعض الفقيػاء يػر غير اف 

Control  يعػكد إلى الكممػػػػة الفرنسيةContrôle ىذه الكممة التي تتككف مف جزئيف : 

ا ػينتتضم اءمكاجية "أم مكاجية أسػبمعنى" م Contra و المغكم البلتينيمأص Contre: الجزء األكؿ
 .قائمة معينة مع أسماء تتضمنيا قائمة أخرل لمتحقؽ مف مدل مطابقتيا ليا

 ةأك القائمؿ ػأم السج:  ةػػؿ أك القائمجنى السػبمع ((Catalogue كيعني"  Role "جزء الثانيلكا     
 ي مجمكعيػػػاػممػة فػكبذلؾ تطمػؽ الك، ػػىلمػػاء القائمػػة األك ػا ألسػطابقتيػراد مػمػاء الػمػػنة لؤلسػمػضػمتػال

 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________ 

1- Roy Arakelian, la notion de contrôle, thèse de doctorat, université  Paris ᴠ ,2000 p 3 

 1987المؤسسة الكطنية لمكتاب ،دانياؿ ريغ، السبيؿ الكسيط، معجـ عربي فرنسي .د – 2
 19873- Le petit Larousse illustré, librairie Larousse ,  

4-Micro Robert, Dictionnaire du Français Primordial ,le Robert ,PARIS1986 
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عمى السجؿ أك القائمػػة التي تضـ بعض األسماء التي يمػػػػكف بكاسطتيا التحقؽ مف سبلمة قائمػػػة 
 (1) .الرقابة أسماء أخرل كىي بذلؾ تحمؿ معنى

و ػظػالح ،اذرهػح ،وػػرسػػحنى ػػػعػة بمػابػا كرقػػكبػػبو رقػرق، بػة رقػػمػػمػكػية فػربػػة العػػا بالمغػػناىػػعػا مػأم     
 (2).بانتباه
تبارات ػي العػاالصطبلح ػاناىػب تحديد معػػيصعفإنو  ،ةػتحديد المعنى لغؿ ػسيػف الػكاذا كاف م   
  :عدة
 .اتساع كتنكع مضاميف الرقابة -
 تعدد كتنكع أىداؼ الرقابة عمى أعمػػاؿ اإلدارة مما جعػػػؿ الكثير مف يعرؼ نكع كاحػػد مف الرقابة  -

 .كييمؿ األنكاع األخرل     
 تأثير الخمفيات الفكرية كاإليديكلكجية كالسياسية كاالقتصاديػػػة كاالجتماعيػػػة كالعممية عمى تعريؼ -
 .الرقابة مما جعميا غير مكضكعية   

 ،ةرقابػـك الػػيػمفػانع لػريؼ جامع كمػػدل صعكبة إعطاء تعػذه المعطيات يظير مػف ىمانطبلقا      
ية إزالة الصعكبػػة التي ػاريؼ بغػػف التعػف الضركرم التعرض لجممة مػفإنو م كلتقريب ىذا المفيـك

 :يمي ماتقؼ أماـ إعطاء تعريؼ شامؿ لمعنى الرقابة، كمف التعاريؼ التي تعرضت لذلؾ 
 .كظيفة تقديـ التكجيو كفقا لمخطة الرقابة ىي – 1
 كالخطط التي   ػؤسسةرؤكسيف لمتأكػػػد مػػػف أىػػػداؼ المػمػالرقابػػػػة ىي قياس كتصحيح إنجػػػاز ال – 2

 (3). صممت لبمكغيا قد تمت    
   ة المكضكعػػػ لمخطةا إذا كاف كؿ شيء يسير كفقا ػعمى التحقؽ مم ؤسسةابة في المػتقـك الرق – 3

  كاما مكضكعيا فيك بياف نقاط الضعػػػؼ  ،ررةإلى القكاعد المقػ كباالستنادة كالتعميمات المكجيػ    
 أك اء ػيػكاء كانت أشسػػ ءشيؿ ػي كػذ فػػي تنفػكى ،اػػرارىػنع تكػا كمػػيػمػكيػػقػؿ تػف اجػاء مػكاألخط    
 (4).أك تصرفات " ىنرم فايكؿ " أشخاصا    

 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________ 

 273ص ،  1972دار النيضة العربية  ،لعامو امبادئ اإلدارة ، عبد الفتاح حسف  .د –1
 2001دار المجاني بيركت ،  2001الخامسة معجـ الطبلب الطبعة  –2
 273ص حسف، مرجع سابؽ، عبد الفتاح  .د –3
 415ص ، 1978مطبعة طربيف سكريا  ، مبادئ اإلدارة  ىيثـ ىاشـ ، .د –4
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 مػف اجؿكعة ػكضػاييس المػمقػمى الػا عػقة تنفيذىػف مطابػة لؤلعماؿ لمتأكد مػالمراجعالرقابة ىي  – 4
 (1).نقاط الضعؼ كالعمؿ عمى تصحيحيا في حينيا اكتشاؼ األخطاء أك     
    ،نياػػؤكؿ عػػمسػات الػاطػنشػردكدية المػػر ػديػػقػر بتػسيػمح لممػذم يسلػر اػتسييػراء الػػإج رقابة ىيػال – 5

  راءات البلزمػة ػػرة كاتخػاذ اإلجػطػػسػػمػػػداؼ الػع األىػييػػػا مػمػػؿ عػػصػػتحػػمػػتائج الػنػكذلؾ بمقارنة ال     
 (2). كالمصححػة في الحاالت التي يراىا غير مرضية     

 كأداة إلثارةا ػداميػا باستخمكذلؾ إ ،رادػكؾ األفػمى سمػاـ لمتأثير عػػؽ ىػمكب كطريػة ىي أسػرقابػال –6
 ا ككذلؾ الستمالتيـ نحك ػـ تحقيقيػكب منيايير المطمػداؼ كالمعػـ باألىػـ الذاتية كاقناعيػحكافزى     
        باء دكفػة األعػفػػاعػضػػمػل زاءات أكػيع الجػكقػاء كتطػػيد األخػتصػأداة لػال ك ،اكف مع اإلدارةػتعػال     
    ( 3).مقابؿ     
 يات التنفيذ لمخطط كالسياسات مركزا عمى تكقعػرة عممػاني يختص بمسايػاط إنسػشػنالرقابة ىي  –7

 حدكث األخطاء كمحاكلة تجنبيا، مقدمػػػا عف طريؽ قياس النتائج المحققة أكؿ بأكؿ، كمقارنتو     
 مرنػةتبلفػػػات كالتمييز بينيا، كمعرفة أسبابيا بطريقة ػتحديػػػد االخػا لػدمػقػكعة مػايير المكضػبالمع    
 ف ػذ عػيػسػار التنفػيػح مػصحػػمى تػػؿ عػػمػػعػتػو، كالػبػػراقػػػمػػمػػراد ال ػاطػـ الػنػشػػكحجػ مع طػبػيعػػةؽ ػفػتػت    
  مى تحسيػػػػػف األداءػع طريؽ معالجػػػة االنحرافات كتنميػػة اإليجابيات، كبأسمػػػكب يدفػػع العامميػػػػف    

       (4).مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجكة التعاكف بينيـكتطكيره، كتحقيؽ       
   ا ػذ مع مػيػدل اتفاؽ التنفػػمى مػكؼ عػػكقػنة لمػيػػكات معػػػؽ خطػتـ كفػاني يػػسػكد إنػػالرقابة ىي مجي –8

 تبلؤـ  ػية الػف ناحػكب يحقؽ مػمػذ بأسػيػذا التنفػى ارػسػيح مػصحػداؼ، كتػف اىػػـ التخطيط  لو مػت     
  اءةػفػيف كػكازف بػتػػادؿ أك الػتعػػرل الػػة أخػيػػف ناحػػكم ؼ،ػػكقػمػػؿ الػػكامػػػركؼ كعػع ظػؼ مػػيػكػتػكال     

         ( 5).األداء كبيف االعتبارات السمككية كاإلنسانية لمقائميف عمى ىذا األداء كفعالية     
 

             
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1–Professeur Bernard Turgeon, La Pratique du management ,Mc Grw-hill 1985,P486  

          186ص ، 2004 ثاإلصدار الثال ،لمنشر كالتكزيع ؽدار الشرك  ،اإلدارة العامة ، مكفؽ حديد محمد  د. – 2     
 157ص، 1981دار النيضة العربية القاىرة   اإلدارة،أصكؿ اهلل، شكقي حسيف عبد  . د – 3
 20ص، 1982 القاىرة مطبعة عابديف  الرقابة عمى األداء مف الناحية العممية كالعممية، السيد عبده ناجي، د. – 4
 22، ص 1998 العربية ةدار النيضد. رمضاف محمد بطيخ ،الرقابة عمى أداء الجياز اإلدارم،  – 5
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   طة ػركعات الخػشػرارات إلنجاح مػراءات كقػف إجػـز مػا يمػو اتخاذ مػبػيتيح لصاحؽ ػابة حػرقػال   –  9
                          (  1). في المكاعيد المحددة ليا كبكفاءة كفعالية        

 يػػاس األداءػػكق ؿػػمػػتابعػػة العػػى إلػػػى مػعػسػميػػػة اإلداريػػة، كتػػمػػناصػر العػػدل عػة ىي إحػابػرقػػال –10
 ارف بيػػا ىػػػذاػقػابيػػة يػر رقػيػايػتخػػداـ معػػخطط باسػك مػػػا ىػػع مػارنتػػو مػقػو كمػػفعػػػمي لػكاإلنجاز ال     
 رافػات ػيػػميػػا كاالنحػػدعػب تػتي يجػية الػازات اإليجابػدد اإلنجػحػة تػارنػقػمػة الػاز، حيث نتيجػاإلنج     
      (2) .مستقببل كبالتالي تحقيؽ األىداؼ المطمكبة تجنبياة التي يجب عبلجيا ك السمبي     
 الػمفاىػيػـ ف ػػا عػؿ يجب تمييزىػب ،اػلي بسيطريؼ ػػند تعػػرقابة اإلدارية ال يتكقؼ عػتعريؼ ال إف -11

 ف خبلؿمػ ريفيا إالػتع ا مفيػػػكـ قانكني مستقػػػؿ كال يمكفػرقابة اإلدارية ليػألف ال ا،ػالقريبة مني     
 (3). كيفية أدائياك  تنظيميا ك عناصر ىدفيا 3     
 بلحػػظػػة،  ػمػابعػػػة كالػتػمػتحػػػرم كالػػالػبة لػو كػريػػيػػػـ اخػػرل قػػػاىػػفػػى مع مػتبلقػابػػة يػػرقػػـك الػػيػفػإف م –12

 دىػػا أف ػا كحػيمكف ليػ ا، بحيث الػاص بيػخكف ػػمػضػا مػكالتحكـ، كأف مفيـك الرقابػػػػة ليس لي      
 ة مجاؿ   ػرفػد معػتيػػا االبعػػعػيػبػات، أك طػو العبلقػاتػػية ىػػكعػن زة أكػػف األجيػيػات بػر العبلقػػسػفػت      
   ابة قكـ الر ػيػى ذلؾ أف مفنالقضائية، معػك ية لا، كبذلؾ نككف أماـ الرقابة اإلدارية كالماػقيػتطبي      

   ة ػابػرقػال ؼر ال يعػػ   ينك ػانػاـ قظة أف أم نظػليس بمفيـك قانكني مستقؿ، كليس بالغريب مبلح      
 (4) .مجاليا مف خبلؿ مكضكعيا أك إال      

 رؤيػػػػػة     اني تختمؼ باختبلؼػدة معػؿ عػير الدقيقة كيحتمػيـ غػػف المفاىػة مػرقابػإف مصطمح ال – 13
   ذم عمى لا يارػعمع كالسكاػو المػك يػؿ بمفػمة بيف العػبارىػا عبلقػتكف اعػميػف لممصطمح،و يكؿ فق     
 بحد ة لادػذه المعػحيف في ىما الغمكض يكمف في ككف المصطنعمؿ، كىلأساسو يفحص ىذا ا     
 أك ةأك الػػمػػطػابػقػة ػػيركعػػشػػمػبالة ػمقػػتعػػت مػكاء كانػػسػػة ػػبلقػػعػص الػػا يخمػػػػيػػػف، فػريػيػػغػتا مػػذاتي     
   ؿ مع كػى ائيا، ىؿػا أك قرارا نيػاف تمييديػك ا إذامػػيػؿ فػمػػعلة اػا يخص طبيعػيمػ، أك فةػالمبلءم    
   ي ػعػرجمال ارػيمعػكف الػمضا يخص مػمػ، أك في؟دػقػع رادم أكػفػؿ انػػمػالية، عػكثيقة م أك ؟إدارم     

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  76ص،  2004دارالفكرالجامعي اإلدارية بيف عمـ اإلدارة كالقانكف اإلدارم، محمد ، الرقابةعبد العاؿ  فد. حسي – 1
 186الدكتكر مكفؽ حديد محمد، مرجع سابؽ، ص  – 2

3- André Demichel, le contrôle de l’état sur les organismes privés, L, g,d,j 1960, p309 

4- Walid Laggoune, Le contrôle de l’état sur les entreprises privées industrielles en   Algérie, Editions    

       Internationales 1996, p23 
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   ؟كني كصفيػانػيار قػك معػؿ ىػذاتي أك ى يارػمع اك ؟كني مكضكعيػار قانػيمع لمرقابة ىؿ ىك     
 .العاموأكمف المبادئ      
 ةاإلداري فةيالكظراقبة مكسيمة أساسية ل ابارىتباعة بقو الرقاػأف األىـ في ذلؾ ىك ما تحق غير     

 (1).بالنسبة لمدكلة

 مختمؼ ع بيفمؽ جامع يجػيػب كضع تعريؼ دقػاريؼ نستخمص أنو يصعػف خبلؿ ىذه التعم     
ف ػم رػيػثكب عػفد اػػم كػػػة، كىػابػرقػذه الػػة ىسار ػمم االتػػجػف كمػيػػامػػضػػكع مػنػتػاريؼ كذلؾ راجع لػتعػال

 .المختصيػػف الى العزكؼ عمى كضع تعريؼ لمرقابة
كضع  ركرمػف الضػرل أنو مػا ننإال أن ة،برقامع لنع ماماػؼ جػريػكبة إيجاد تعف صعػرغـ ملكبا     

مف جمػع ػتتضتي  الممية اإلدارية ػة بأنيا إحدل عناصر العبا، كبذلؾ يمكف تعريؼ الرقاػتعريؼ لي
دل ػػما، ك ػقبػسػػم ددةػمحػات الػايػػداؼ كالغػػا باألىػػتيػارنػػقػتيػا، كمػػراجعػػا كمػػا كفحصيػػيميػالبيانات كتحم

ث ػرافات كبحػحنكاال اتفالخف المػؼ عػا كالكشػيػمقػة فعػػػقػمحػج الئيػة كالنتاػركعػػشػػمػبدأ الػمع ما ػقيتكاف
 .ف جديدم اػا لتفادم تكرارىػؿ عبلجيػائػراح كسػتػا، كاقػاألسباب التي أدت إلػػى حدكثي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      
1-Jean-Marie Breton, Le contrôle de l’état sur le continent Africain, L, g, d, j 1978, p3      
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 العمومية اإلدارةعمال عمى اأصول ونشأة الرقابة   :المطمب الثاني
يرل كثيػػر مف فقياء القانكف كعمـ اإلدارة بأف الرقابػػػة بمفيكميا الكاسع عرفت منذ الحضارات      

دنيػػة في مختمؼ ػمػمجتمعػػػات كتطػػػكر اإلدارة الػالقديمػػػة كلػػػك بشكػػػؿ بسيط ،  كتطكرت مع تطكر ال
ىػػك في  كر القديمػػػة شكبل يختمػػؼ عف مػػػاأػنظمػػػة الحػػػكػػػـ ، كعػػػمى ذلؾ األساس أخػػذت فػػػي العص

 (1) .العصكر الكسطى كالعصر الحديث
 

 الرقابة في العصكر القديمة :الفرع األكؿ
يف ػلقد اتفؽ فقياء القانكف اإلدارم كعمـ اإلدارة عمى أنو مف الصعكبة بمكاف تحديد تاريػػخ مع      

ناؾ ارتباطا كثيقػػا ػف المسمـ بو أف ىػير أنو مػابة، غػرقػنشأة الػؤكػػدة كدقيقػػة لػيمكف تحديػػده كبدايػػة م
 .بيف ازدىار ىذه الحضارات كعممية الرقابة بغية ترشيد األمكاؿ المنفقة في تمؾ العصكر

 
 الحضارة المصرية القديمة –أ 
 

ف إنجػػازات، سكاء كانت مبنيػػة ػػا مػف كرائيػخمفتو م اػريػة القديمػػة كمػصػمػإف عظمة الحضػػارة ال    
ف أف تمؾ العقػكؿ ػو مميقع أما اػعمى الكرؽ أك منقكشة عمى الحجر لدليؿ يدحض كؿ م أك مكتكبة

 .التي أشرفت عمى ذلؾ ليا قدرة خارقة عمى التخطيط كالتنظيـ كالرقابة
ؼ ػالػػمػكجػكدة في الػػمػتحريػة ػثػار المصو نػماذج مػف اآلففي مؤلػ  Dimock اكتبوػكيجسد ذلؾ م     

كظؼ في اإلدارة ػقبؿ الميبلد، كتبػػو م 288اريخو إلػػى سنة ػرير يرجع تػناؾ تقػمى أف ىػالبريطاني ع
 .كتـ إرسالو إلى حاكـ مصر الكسطى الركمانية في مصر

 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 كمية الحقكؽ عيف شمس  الرقابة اإلدارية بيف القانكف االدارم كعمـ اإلدارة العامو، رسالة دكتكراه ، لجيني ،د . عيد مسعكد ا – 1

 125ص، 1990     
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ف المكمفيف بإدارة الحسابات يفكؽ عددىـ المطمػػػػكب ػكقد تضمف ىذا التقرير أف عػػػددا كبيرا م      
ا تضمف التقػػػريػػػر ػمػردكدية لجميع العامميف، كػية كالمػالػعػفػال مىػع كاف ذلؾ يػػؤثر ،لمقياـ بذلؾ العمؿ

 (1). بأف يككف مسؤكؿ كاحد عف كؿ إدارة مالية فرعية تحت رقابة المجمس المحمي
خكر صى المحكتات عنتمؾ الم وما تضمنتإف ػماذج الكثيرة، فنف احد المكذج مفإذا كاف ىذا ن      

سيػػػرا مػػػف ػزءا يػتبػػر جػثر عمييا، فػػػإنو يعػتي لـ يعػمييػػػػا أك الػتي عػػثر عػكبػػػة الػمكتػاك تمؾ المفائؼ ال
اء القانػكف ػاعػػابو فقيػإال اف م ،عياااـ مػػػؤثػػرات بشتى أنك ػظمى الزالت معالػمػػيػػػا تقؼ أمػػحضػػارة ع

 .الحاكمة لمسمطةاإلدارم عمى تمؾ الرقابة أنيػػػا كانت تتميز بشدة مركزيتيػػػا، كتبعيتيا مباشرة 
 

  الحضارة الصينية –ب 
 

رفت الحضارة الصينيػػة بأنيػػػا أكؿ مػػف سػػف امتحاف تقمػد الكظػائؼ مػػف اجؿ اختيػار افضؿ ػع      
ـ عمى مرحمتيف المرحمػػة األكلى خاصة باختبار مػػػدل قكة ذاكرة المترشحيف، ككاف ىذا االمتحاف يت

 .أما المرحمة الثانية خاصة بقدراتو عمى االستيعاب كاالبتكار المترشح ،
ث كاف يعيػػد بو ػيػتجدد، حػػمػمػػر كالػتػسػمػابػة الػرقػاـ الػاـ اإلدارم الصيني بنظػنظػمػػا عػػػرؼ الػك     
يش الػدكرم ػتػة كالتفػزاىػنػيار الػػرة، باإلضافػة إلى ذلؾ معػبػدرايػة كالخػـ بالػكد ليػػة أشخاص مشيػلثبلث

 (2).عمى مكظفي اإلدارة
دكلة ككيفية ػس الػيػمطات رئػؿ الميبلد،  سػبػق 1100ب عاـ ػتػاك الػذم كػف دستكر تشمػػا تضكم     

راؼ حتى ػف اإلنحػػع ادػكاالبتع ف التسييػرػحسا ػف ليػمػرقابة مختمؼ أجيػػزة الدكلة كمرافقيػا، بما يض
 (3).يمكنيا تحقيؽ األىداؼ المسطػػػرة ليا مسبقػا

 
 
 
 
 
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 125المرجع السابؽ، ص مسعكد الجيني ، عيد.د -1
 38 ص ،1966كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة دكتكراه، أميف عبد اليادم، نظرية الكفاية في الكظيفة العامة، رسالة  مد. حمد -2
 80حسيف عبد العاؿ، المرجع السابؽ، ص -3
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 الحضارة اإلغريقية -ج 
زارة كتابتيػا في مجػاؿ مبادئ اإلدارة ػبغ اسػتأثرتتي ػاألكلى الريقية بأنيػا ػعرفت الحضارة اإلغ     
كيض ػفػف كتػيػكظفػمػال ف كاختيارػفػتخصص كاإلدارة كػي اإلدارة كالػية فما فكرة الكػميػف أىػػامو، كمػالع

 .السمطة
نظػـ ػدد الػذم حػالراط ػقػكريػة، كسػػميػتاب الجػؼ كػذم ألػػكف الػبلطػبة أفػػنػظػرم تمؾ الحقػػف ممػك      

 .اإلدارية لدل اإلغريؽ
مى أداء القائميػػػف باإلدارة اثنػاء تأديػػة ػرقابػػة كانت تػػؤدل عػمى تػػمؾ الفتػػرة بأف الػكمػػػا عػػرؼ ع     

ـك المجاف اإلدارية بفحص السجبلت كالحسابات بدقة ػـ، حيث كانت تقػاميػاء ميػد انتيػأعماليـ كبع
تقريػػرىػػػا كتكصياتيػػػػا إلى جيػػػة خاصػػة يكػػػػكف ليػػا حػػػػػؽ تكجيػػو االتيػػػاـ ألم مكظػػػؼ ثبت ثـ ترفع 

 .تقصيػػػره  اك مخالفتو لقكاعد التسيير
 الرقابة في العصكر الكسطى: الفرع الثاني 

ف ػاؤه مػكخمف (ص)كؿ ػػرسػال يث كػافػػا حػيػكر اإلدارة معػية الػى تػطػػػبلمػة اإلسػدكلػكر الػأدل تط     
كالة كيكجيكنيػـ كيحػاسبكنيػـ عػف اخطائيـ تجاه الرعػية، ككانت تمؾ الرقابة لبعده يراقبكف العػماؿ كا

ػبادئ اإلسػبلـ، كبذلؾ ػػف تطبيؽ مسػاـ كحػػيػػف أداء الػمػؿ حػسػاب فقط بػقػبة كالعػـ تستيدؼ المحاسػل
 .الكالي لمنع األخطاء كاالنحراؼ قبؿ كقكعو فيي رقابة تشمؿ التكجيو لمعامؿ أك

مغي ػو ككالتو، ككاف يلػماػة عػبمراقػيكف لػعلرقباء كاػاؿ الػف بإرسػيػنػؤمػمػال رػيػػر أمػمػر عػكقد اشتي     
ؿ ػة، بماػالمصمحة الع تفتضيوا ػمػا لػقػـ كفػيماؿ كينقػمػؿ إذا كانت خاطئة ك يستبدؿ العػامػرارات العػق

  .يعزليـ إذا كاف تقصيرىـ شديداككاف 
ر ػمػحيث كاف ع ذا،ػف لؾ ىػف أيػػبدأ مػر مػػمػػة عػا الخميفػإرسائيػاـ بػتي قػادئ الػبػمػـ الػػف أىػػكم     

يحصي ماؿ عػمالو ككالتػو عػند تعيينيـ، ثػػـ يبلحظ مدل تػزايػد ثػركة العػامػؿ اك الػكالػي اثناء كاليػػتػو 
ادرة صركع قاـ بػمشكفة كأف مصدرىػا غػير ملبحيث إذا ثبت أف ىػناؾ زيادة غػير مأو، لأك عػند عز 
 (1).تمؾ الزيادة

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   ، اإلسكندرية يةػالجامع تاػبكعػطػمػدار ال،  وػامػكؿ اإلدارة العػز شيحا، اصػزيػعبد الكىاب، د. إبراىيـ عبد العمحمد رفعت . د  – 1

 88ص  ،1998مصر      

15 



ف األخرل إلى ػماؿ الدكاكيػكما عػرؼ في تمؾ الفترة ديػػكاف التحقيؽ الػمػختص بالرقابة عػمى أع     
يػة صرفيػػا، كليػذا ػفػػكاؿ ككيػعػػف مصػػدر األم كالػتحػرمش ػيػتػالمخػتػص بالتف االستيفػاءجػػػانب ديكاف 

يػػو ػػييػػا إضػافػة إلى تكجػيػؽ فػػتدقػط الػػديػػكف كالػبػرل  يػػقػكـ بضػاألخ الػدكاكيػػفديػػكاف ممػثػؿ في كػؿ ػال
 .كؼالقائميف بذلؾ فيما يخص رصد العمميات الحسابية في السجبلت كالكش

ذيف ليػـ عبلقػة ػػميػف المػاػبة العػمػراقػـك بػذم يػػقلػىػػناؾ ديػكاف الحسبػة ا كافػػذا الديػافػة إلى ىػإض      
يػراه يػعػطػػػؿ تحقػيػػؽ الػمػصػمػحػػػة العػػامة كالقػيػػاـ  حيث يػػأمػػرىػػـ بالػقػػيػػػاـ بكػؿ مػػا يػكر،ممػباشػػرة بالج
 .المستشفيات كالطرؽ كتنظيـ األسكاؽبإصػػبلح 

ف يتكلى اكما تميز نظاـ الحكػـ اإلسبلمي بإنشاء ديػكاف المظالـ، ككػاف الخميػفة يحرص عمى      
ككػاف ، كرعػخػػص يتػمػيػز بالػتػقػػكل كالػكفػي بػعػض األحػيػػػاف يندب لػو ش، وػالػػـ بػنػفػسػدكر نػاظػر المظ

رقابة قضائػيػػػة عػػمػى اإلدارة كأعػػضػائيػػػػا مػػف الػػػكالة كالػحػكػػاـ اإلدارييف لػمنع يػمػػارس ديكاف المظالـ 
 .ظمميـ لمرعية مف األفراد كردع ىذه المظالـ

يختص قضػػػاء المظالـ بالنظر في تعدم  » :يةػا جاء في كتاب الماكردم األحكاـ السمطانػمم      
كاؿ ػماؿ التابعيف إلييػػـ أثنػػاء جبايػػػة األمػف ظمـ العػف ظمـ، كمػػـ مػػمني عػقػي اػية كمػرعػمى الػكالة عػػال

أم أمكاؿ  ،طانيةػمصكب سكاء كانت غصكب سػدكاكيف، كرد الغلماؿ كتاب اػة الدكاكيف كأعػكمراجع
تي ػػكاؿ الػػاألمي ػػاء كىػػكيػػكب األقػػصػػغ أك رع،ػػشػػى خبلؼ الػمػػاـ اإلدارييف عػكالة كالحكال اػاغتصبي

ر في ػظػنػذلؾ الػطػػػة، ككػمػسػف رجاؿ الػػكا مػـ يككنػػك لػػكذ كلػػفػنػف ذكم الػػكياء مػػراد األقػا األفػػتصبيػاغ
 (1).« تظممات المسترزقو، أم منازعات المكظفيف الخاصة بمرتباتيـ أك معاشاتيـ

 الرقابة في العصر الحديث :الفرع الثالث
ناعيػػػة التي شيػػدىا العالػػػـ أثرا كبيػػرا سػػػكاء بالنسبػػػة لمدكلػػػة أك المجتمػػع، ػاف لمثكرة الصػػقػػػد كػل      

ي لكضع االقتصػػادم كاالجتماعػػػي كالدك ػير الػإف تغػة، فػميديػقػػػـك بمياميػػػا التقػفبعدمػػػا كانت الدكلة ت
 .فرض عمييا أف تتكيؼ مع المعطيات الجديدة

ب ػا فتئت تطالػتي مػاؿ كالمػػػػة العػقة جديػدة، كىي طبػقػرت طبػية ظيػناعػكرة الصػثػف آثار المػك       
انب تدخؿ الػدكلة ػة، إلى جمات مييكػميػػؿ تنظػككاؿ في شماأل اب رؤكسحدم ألصػتصػا كالػبحقكقي

 .الشركات الكبرل بامتبلكياالحديثة في الحياة االقتصادية 
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ف أجػؿ ػتيػػا مػيع رقعػفتئت تتطمع إلى تكس االمر الػػذم أدل الػػى نشكء الدكلػػة الكبرل  التي ما     
جديػدة ايجاد أسػكاؽ  إيجاد مجاؿ حيكم ليا سػػكاء فيما يخص الكصكؿ الى منابع المػػكاد األكلية أك

 .لتركيج سمعيا
حث ػبا كراء البػبتي كانت سػال ة،ػيػمػالػية كعػيمػمركب إقػياـ حػى قلديدة أدت إػية الجػػكضعػذه الػى     

اف ككؽ، ك ػػسػتطمبات الػػة إلى مػة كاالستجابػيتاجػة اإلنلػاآل رػكيػؿ تطػف أجمػدة ػديػج مػيكانػزمػاتف ػػع
 .األجيزة اإلدارية كتطكير الكسائؿ التي تستخدميا حإال بإصبل ىال يتأتذلؾ 
تزامنت تمؾ الكضعية مع ظيكر أفكار جديدة ظيرت ألكؿ مرة، مثؿ معدالت األداء كالربط كما    
ة تيتػػـ بتنظيػػـ اإلدارة كطػػػرؽ ػاصػدارس خػكر مػر الذم عجؿ بظيػتدرج، األمػمػر الػا كبيف األجػبيني

 .عمى أساسيا تقاس مدل نجاعتيا كنجاحيا في تحقيؽ أىدافياأدائيا، كالمقاييس التي 
الجياز اإلدارم بصفة  مىػابة عػرقػـ الػػالػػمعػى لػاس في إرساء المبنة األكلػاتو الغاية ىي األسػى      

ـ في أدكاتػو كية اإلنتاج، كالتحػممػف أجؿ تطكير عػو الخصكص مجمى ك ػة عػيعامة كاإلدارة الصناع
 .مكاقع الخمؿ كالكقكؼ عمى

انطبلقا مف ذلؾ بدأ اإلىتماـ بعممية الرقابة عمى عمؿ اإلدارة، بإرساء قكاعد عمميػػػة كعمميػػػػة      
لمتطكر الحاصؿ في األجيػػػزة اإلدارية المسيرة، ككانت بدايػػػة المبلمػػح  مبلءمةتحكميا تككف أكثر 

انتشار  اىمت بشكؿ كبير فيسة التي يالعمماإلدارة  ظيكر مدارسإدارة عممية، ىك  إلرساءى لاألك 
ف ػا كؿ مػػييػـ فػاىػس تيػف الػريػشػرف العػقػة الػػدايػر كبػػشػػتاسع عػرف الػػقػذ الػنة مػات المتخصصػدراسلػا

 .فايكؿ كىنرمدكييف كفريديريؾ تايمكر كفرنؾ جمبرت  تشارلز
رقابة اإلدارية ػو لمفريػفايػػكؿ ىػك تع ىػنرما ػكرسيـ اإلدارة التي ػمػاكالت األكلية لعحكمف تمؾ الم     

 :عمى النحك التالي
طة ػة لمخػقػطابػر مػيػػسػػاؿ تػمػػيع األعػمػا إذا كانت جػػمػتحقؽ مػمى الػة عػة اإلداريػػابػرقػػؿ الػمػتػشػػت     

صػػد ػؼ كاألخطاء بقػػقػػػاط الضعػإلى ناإلشارة ك دفيػػػا ػػ، كىالػمحػددةادئ ػبػمػمات كالػػيػمػتعػكمة كالػرسػمػال
 (1) .تأك تصرفاسكاء كانت أشياء أك أشخاص  ءشيع تكرارىا، كىي تنفذ في كؿ نعبلجيػػػا كم
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  Higher managementـػيػابػتػي كػف T.Grose و  Donald E. Earrافػػمػػالػػاـ العػػات قػيػنػيػسػػمػي الخػكف     
بتعريؼ الرقابة اإلدارية كشرح أساليبيا التي كانت تتبعيا إدارات الرقابة في المؤسسات الصناعية  

 .دكف كضع مبادئ عامة لمرقابة
 .كالمالي في شقيػا المحاسبي السيمافيػكـ الرقابة ػقاـ بتحديد م مفمف األكائؿ  Urwick كيعتبر     

  Holden, Paulمػػف  ىػػػػك ماقػػػاـ بػػػو كػػػؿ،  كمػػػػف الدراسػػػات التي تػػنػػاكلػػت مػػػكضػػػكع الػػػرقابػػػة كػػػػذلؾ
Hurbert  , Lounsbury smith   ػؤلفيـ مفيTop management  organisation  control   حيث ركزكا عمى 

كر ػرتبات كاألجػمػؼ كالػيػتكالػيـ كالػي التنظػكاء فػػس ،ذاؾػة آنػػا المختمفة المتبعػيبيػكسائؿ الرقابة كاسال
 .كعمميات اإلنتاج كشؤكف العماؿ

ابة، كلػػـ يبيف ػو لمرقػامػػبادئ عػا كمسػضع أسػـ يػػذا الكتاب لػاف ىػف تمؾ المحاكلػػػة فػرغػػـ مػكبال     
ي فك ممية الرقابة ػة متكاممة لعكضع نظريمحاكالت لػمت الكتكاص، راء دراسات عميوأسس نظرية الج

  , Exécutive control the catalyste   كفػنػػمعػال وتابػي كػرل فػػة أخػاكلحمػب   Jérôme  Williamاـػػق 1961

رقابة اإلدارية عمى مرقابة اإلداريػػػة كذلؾ بتحديػد المبادئ الرئيسية لػممي لمػبتكريس كتجسيد إطار ع 
 (1) :النحك التالي

 .تقـك الرقابة عمى تركيز الجيكد لتحقيؽ ىدؼ المنظمة كليس بعرقمتيا – 1
 تستخدـ كسائؿ اإلدارة مف اجؿ تحميؿ المعمكمات كدراستيا المتعمقة باألعماؿ المػراد إنجػازىػػا،  – 2

 كمػف أجػؿ البحث عػف أفػضؿ الػطػػرؽ الػتي تجسػد بيػا تمؾ األىػػػداؼ المرسكمة، كعػػػف النتائج      
 .التي تحققيػػا تمؾ األعماؿ     

 إذ تػيػػدؼ إلى مػعػػرفػة العػكامػؿ التي تػػؤثػر عػمى حسف قياـ المنظػمػة  تحقؽ الرقابػػػة نتائػػج قيمة – 3
 . بمياميػػػا كذلؾ بكاسطة التقييـ الذاتي لمرؤساء كالمرؤكسيف     

 تيدؼ الرقابػػػة إلى قياس األداء الفعػػمي كتقييمػػػو كفقػػا لمعايير مكضكعيػػػػة شفػػػافػػػػة تكشؼ عف  – 4
 .كاالنحرافاتاء االخطػػػ     

 اعتبار الرقابػػػة آلػػيػػػة في التسييػػػر كليست مستقػػمػػة عنػػػو، بالتالي يجب عػػمػػى اإلدارة أف يػػكػػكف  – 5
 اىتماميػػا متجيػػػا إلى القضاء عمى اإلنحرافػػات بصكرة آنيػة أثناء أداء المنظمػػة لمياميػػا دكف      
 .تخاذ اإلجراءات التصحيحيةاانتظار لمستكل محدد حتى يمكف      
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 أف تككف ىناؾ مدكنة في أداء األعمػػاؿ المرسكمػػة دكف التقيد المسبؽ كالصاـر بخطػػػة محددة     – 6
 عػػمى اساس أف الرقابػػػة الفعالػػػة تستدعػػػي التعرؼ عػػمى عدد كبير مف البدائؿ المحتممػػػة أثناء        
 .القياـ  بعممية الرقابة     

تعتبر متابعة أداء األعماؿ كتنفيذىا كمراجعتيػػا مف القكاعػػػد األساسيػػػة ألم نظاـ رقابي فعػػػاؿ  – 7
مع  دارةلئلككؿ ػؿ المػمػػعػي أداء الػرافػػػات فػريع ألم أخطػػاء أك إنحػسػػال ؼااالكتشف ػيتمكف م  حتى
 ( 1). اإلنحراؼ إلجراءات المناسبة في الكقت المناسب مف أجؿ تقكيـ ذلؾا  إتخاذ

 ا ػكممة ليػبادئ أخرل تكاد تككف مػادئ مػبػمػال ليذه 1959 نةػي سػف  Horold Kontz كقػد أضػاؼ      
 (2) .كأخرل جديدة أحيانا

 كيقصد بو اتخاذ إجراءات الحيطة كاليقظة كحسف التنفيػػذ حتى يمكف تػفػػادم    : مبدأ المستقبمية – 1
 .اإلنحرافات كتجنبيا في التنفيذ مستقببل      

  ف ػػم رػػبػػتػػػا كتعػػيػماكػيػػػة كىػطػػخػداؼ الػػػأى ةاػػػراعػػػمػػإال ب ىػال يػػتػأتػكذلؾ : ةػػطػػخػد الػػيػػػسػػدأ تجػبػػم – 2
 .إلنجاح المشركع أك المؤسسة الضركرات    
 كؿ مكضػػػكع رقػػابػػػة خاصػػة بػػو تتمػػاشى  يػككف ذلؾ إال بتخصيص ل كال :مػػبدأ إفراديػػػة الػػرقابػػػة – 3

جراءات تسييره      . كتنظيمو كىيكمتو كا 
 مدل كىػػػك كضع معاييػػػر محػػددة مسبقػػػا قػبػػؿ القياـ بالػرقابػػة حتى يػػمكف قياس  :مبدأ المعايير – 4
 .نجاعة العمؿ كالمنظمة مكضكع الرقابة    
 ف يككف اا أداء المنظمػػة ك ػاسيػمػى أسػر عممية يقاس عػيػايػكذلؾ بإرساء مع :الفعالةمبدأ الرقابة  – 5
 ة طاء دكف إحداث إرباؾ في العمميىدؼ الرقابة ىك تقكيـ العمؿ كتكجييو مف أجؿ تجنب األخ    
 . ذلؾ ال أف يككف ىدؼ الرقابة ىك تصيد األخطاء كمعاقبة المسؤكليف عمى اإلدارية،    
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 اسيػػات العمػػؿ كركائػػػزه  ػتصػػر عمى أسػقػنػػػاه أف يكػػػكف مكضػػػكع الرقػػابػػػػة مػكمع االسػتػثػنػاء:مبدأ  – 6
   تأديةالمؤثرة  في العممية اإلدارية دكف التطرؽ إلى الجػػكانب الشكمية غيػػر المؤثػػػرة عمى كيفية     
 .المياـ المككمة لممنظمة    

 ابيػػػة يجب أف تكػػكف مػػػرنػػػػة   ػرقػمميػػػػة الػميػػيػػػا العػر التي تقػػػـك عػك أف العنػػاصػكى :المركنػػػػةمبدأ  – 7
 كمتطكرة   تتكيؼ مع العممية اإلداريػػػة كأف تسايرىػػػا ال أف تككف جامػػػدة بحيث تكػػػكف نتائجيػػػا       
 .غير تمؾ التي كانت تيدؼ إلييا الجية المسؤكلة عف عممية الرقابة    

 مػػراجػػعػػة كالتحييػػف، حػػتى   ػالابػػػي قائػػـ عػمػػى مػػبػػدأ ػرقػاـ الػظػنػيػػجب أف يػػككف ال :مبػػدأ المراجعػػة – 8
 تمؾ الميكانػزمات الجػػديػدة   اليػػػا أكػمػي أداء أعػكاجػػػو المنظػػمػػػة فػيتكيؼ مػع المستجػػػدات التي ت    
  .المعتمدة مف أجؿ تحسيف أداء المنظمة كمف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المسطرة لعممية الرقابة    

دخػتدخػمبدأ ال – 9  يػو تػػمػػكػػف مػػف التدخػػؿ   ػرقابػمػػية الػػث إف العػػمػيػح :يةػراءات التصحيحػاؿ اإلجػؿ كا 
 كاتخػػاذ اإلجػػػراءات  التصحيحيػػػة لدرء إنحػػػراؼ األداء عف الخػطػػػة كذلؾ مف خػػػبلؿ التخطيط               
 .المناسب كالتنظيـ كالتكجيو كالتبصر     

 مبدأ المسؤكليػػػة في الرقابػػػػة: يسمػػح ىذا المبػػػدأ لمجيػػات أك األشخػػػاص المسؤكلػػػة عف تنفيػػػذ  –10
 .الخطة بممارسة الرقابة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسكمة لممنظمة     

 يػػػة الرقابيػػة مػػػف شأنيػػا المساىػػػمػػػة في تحقيؽ اليدؼ مػػف  ػمػمػك أف العػػػكى :بدأ تحقيؽ اليدؼػم –11
 ػػر الػػػذم يساعػػػد عمػػػى تصحيح ذلؾ ماأل ،يػد الخػػػطػةػػػػػا لبلنحػػػػراؼ أثناء تجسخبلؿ اكتشافيػ       
 االنحراؼ كاتخاذ اإلجراءات المعالجػػة لذلؾ االنحػػػػراؼ في الكقت المناسب ممػػػا يساىػػػػـ فػػػي        
 .بمكغ األىداؼ المسطرة كتحقيقيا في اآلجاؿ المحددة لذلؾ      

   كجػكد فعػػنػد  ،ـػتكظيفيند ػراد عػية األفػكعػمػاف نػػدأ بضػبػمػيتحقػػػؽ ىػػذا ال :ة المباشػػػرةػابػرقػمبدأ ال –12
 ة حسب طذ الخػيػي تنفػػفذلؾ ـ ػػاىػـ يسػػفيػيػد تكظػنػػؿ عػيػػتأىػركط الػػػشـ ػػييػػف رػػاص تتكفخػأش       
 ة ػفػرقابية بصػية الػمػمػاؿ لمعػػعػفػمى األداء الػػع رػػؤثػكذلؾ ي ا،ػقػبػػسػة مػكعػػكضػممية مػع رػيػايػمع       
 (1) .إيجابية       
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 اط ػب أف تتكجػػػو إلى النقػنيػػػة يجػإف الرقابة العممية كالف: مبدأ الرقابة عمى النقاط االستراتيجيػػة – 13
 مػػمػػػي كيحػػقػػؽ اليػػدؼ   ػيػػيػػػػـ عػتػػى يكػػكف التقػمػميػػة اإلداريػػة كذلؾ حػتػػػراتيجػػيػة في أداء العػاالس      
 .المنشكد      

 بتسخير مة كذلؾ ػمنظػمة ألداء الػابية مبلئػرقػممية الػيجب أف تككف الع :المؤسسةمبدأ مبلءمة  –14
 (1) .المكارد البشرية المادية بما يتبلءـ كاألعماؿ كالمكاضيع محؿ الرقابة     
رقابية يتضح ػممية الػارسة العػد األكلى لممػكاعػت القػأرسذه المحاكالت التي ػػف خبلؿ دراسة ىػم     
ايير محددة ػركرة كضع معػمى ضػع ةاإلدار عػمى أعػمػاؿ  ةػابػرقػا لمػريفيػد ركزت في تعػا قػميػظػأف مع

يح ػكأف يتػػـ تصح حددة،ػمػر الاييػؽ لممعطابػػابػة مرقؿ الحف األداء مؽ مػـ التحقد ذلؾ يتػمسبقا، كبع
ة ػمػظػػنػمػضع أداء الػتى يخػح ة،ػابػرقػػداـ الػتخػػي اسػد فػػديػشػػتػدت مع الػات إف كجػػرافػاألخطػاء كاالنح

 .المحددة مسبقا في عممية الرقابة ريػلممعاي
الصناعيػػػػة إدارة األعماؿ، كاإلدارة ػمى الرقابػػػة الخاصػػػة بػىػػػػذا باإلضافػػػة إلى ككنيػػػـ ركػػػزكا ع     

ىماؿ مجاؿ تدخؿ اإلدارة العامة كنشاطيا  .كا 
إال أنو بالرغـ مف تمؾ المجيكدات بقيت العممية الرقابية متقكقعة في ظؿ فكر ىؤالء الباحثيف،     

حيث تأثر كؿ منيػػػـ بمجػػػاؿ اختصاصػػػو كضمف مجػػػاؿ اختصاصاتو اإلداريػػػة ، كما أنيػػػـ ركػػػزكا 
ميػػػة الرقابيػة دكف التعمؽ في الجكانب اإليجابية لمعمػميػة ػمػلمع ؤسساتمػمػػؿ الػكع عخض يػةػيفػعمى ك
 .الرقابية

ىماؿ بقية     كما أف دراساتيـ انطمقت مف التجربة الميدانية في مجاؿ تسيير المصانع المنتجة، كا 
  .ىؤالء الباحثيف غير متكاممة نظرياتاألنشطة األخرل مما جعؿ معظـ 
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 لعموميةا مشروعية الرقابة عمى أعمال اإلدارة :المطمب الثالث 
تي تستقر عمى ػية الكضعية الػزاـ بالمشركعتك اإللػى ،اه العػاـػنية في معػإذا كاف مبدأ المشركع     

مى في ػانكف األعػقػدة الػػاعػتزاـ بقػاإللركرة ػػف ضػػو ذلؾ مػرضػػفػا يػع، كمير ػتشػتكر كالػدسػيادة الػدأ سػبم
كمعيار لصحػة التصرفػػات كالقرارات  لبلختصاصمجاؿ تدرج النظػػاـ القانكني الكضعي كالمنظمػػػة 

 (1) .ميما كاف مصدر ىذه القاعدة
سيادة حكػـ يعػػنػي أكثر مػػف  أف ىناؾ مف يػرل بػأف مػبدأ المشركعيػة فػػي معناه العػػاـ ال يػػرػغ     

  (2).القانكف
بدأ فيكمو العػاـ الكاسع، كما يقصد بمكف في مبدأ الخضكع لمقانة معناه مية لغػعك ر ػشمػكمبدأ ال     
ادة القانػكف، أمػػػا في مفيػػكمػو اإلصطبلحػػي ىك سيػف ليػاـ كالمحككمضكع الحكزاـ كختػية الػعك ر شمال

 .كأعماليا المختمفة لحكـ سيادة القانكف في معناه العاـخضكع الدكلة بجميع سمطاتيا كأجيزتيا 
د ػكاعػادئ كقػبماليا ألحكاـ كمػا كأعػاتيػرفػتصاالجيػزة في ع ػيجم ػكعضىػذه الػقػاعػدة تقػتضي خ     

كعػػا ػػكضػشركع كيككف مػير مػمميا غػػفة لذلؾ يككف عػؿ مخالػة، ككلالنظػػاـ القانػػكني السائد في الدك 
يػػػو بعػػدـ المشركعية أماـ الجيات المختصة، كتكقيع الجزاءات القانكنية المقررة عف عدـ ػػلمطػعػػف ف
 (3) .مشركعيتو

 :عيػػة الرقابة فيػك يقػـك عمى قاعدتيف أساسيتيفك شر مأما فيما يخص مبػدأ      
قياميا بمختمؼ تصرفاتيا سكاء ند ػنى أف اإلدارة عػىك خضكع اإلدارة لمقانكف بمع :القاعػػدة األكلى 

 .مادية يجب أف تخضع لسمطة القانكف ميما كاف نكعو كانت قانكنية أك
عمى د ػػاعسد يػديػتحػذا الػػقة ألف ىػكرة دقيػاإلدارية بص االخػتصػاصػاتيجب تحديد  :انيةػثة الدالقاع 

 .رقابة االعماؿ اإلدارية كمدل مشركعيتيا
ارسػػة الرقابػػػة عمى ػمػؽ بممػف الػدكؿ تضمنت دساتيرىػػا نصكصا تتعػكثيرا مإف ػكتكريسا لذلؾ ف     

ف كانت ىذه القكاعد تختمؼ عف بعضيا البعض   .أنظمة الحكـ باختبلؼأعماؿ اإلدارة كا 
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  الاػثات اإلدارة، كمػرفػد تصػـ ضػمػؽ التظػكاطنيف حػطي لممػة تعػتكريػدسػد الػكاعػض القػناؾ بعػػى     
ػؽ في حفي دستكر المممكة األردنية الياشمية، حيث ينص عمى أف لؤلردنييف ال هما نجدعمى ذلؾ 

 فيما لو صمة بالشؤكف العامو بالكيفية   كر شخصية، أكػمخاطبة السمطات العامو فيما ينكبيـ مف أم
 (1) .ىا القانكفحددكالشركط التي ي

زة ػمى أجيػابة عػرقػسمطة ال رئيس الكزراء أك الدكلة كما تنص بعض الدساتير عمى منح رئيس     
مى كزارتو كيقكـ ػاإلشراؼ ع بأف يتكلى كؿ كزير تدستكر الككييو مع صما ناإلدارة العامو، كذلؾ 

مى ػرؼ عػػشػكزارة كيػػات الػػاىػـ اتجػرسػـك بػقػكي ا،ػػييػػمي الػتػنػتي يػة الػكمػة لمحكػامػياسة العػسػذ الػيػفػنػتػب
 (2).تنفيذىا

ماؿ ػشرؼ رئيس مجمس الكزراء عمى أعػربية  بدكره بأف يػالع رصيكرية مػمدستكر ج تضمفك      
امة لمدكلة ػػة العسدكد السياػي حػكزارة فػاسة الػيػـ سػة، كأنو الرئيس االعمى لكزارتو كيتكلى رسمالحكك 

 (3) .كيقـك بتنفيذىا
ة، كمف تمؾ بيخص عممية الرقا ة فيمايغاممة لػأما الدستكر الجزائرم  تضمف بدكره أحكاما مي     

ؽ ػريػػف طػػع ةمػك ػؿ الحكػػمػػب عػػراقػػاف يػمػػرلػػبػ، كأف الرك ػتػػدسػي الػة حامػكريػػميػس الجػيػرئ االحكاـ أف
ة الكتابية ػئمتكجيو األسك  ةػاء الحككمػاع المجاف ألعضػاستمك  ة في االستجكابمية المتمثلاالليات التا
نشاء لجافك  كالشفكيػة   .التحقيػػػؽ في القضايا ذات المصمحة العامة ا 

 كأف بػي،ػػشعػا الػػيلك ػدلمػي ػة فػػرقابػة الػفػػيػػكظػع بػمة تضطػبػتخػنػمػػس الػالػجػػماف ال ايضا فمضػػتك      
كالتنفيذم مع ريعي ػشػتػؿ الػمػؽ العػؽ في تطابػيػقػة بالتحػفػة مكمػابػرقػػزة الػكريػة كأجيػتػات الدسػؤسسػمػال

ؤسس مجمػس ػمكميػة كتسييػػرىػػا، كأف يػائؿ المادية كاألمػكاؿ العسالدستكر، كفي ظػركؼ إستخداـ الك 
إلى غير  ية،ػكمػمػؽ العػية كالمرافػميػمػات اإلقػاعػمػدكلة كالجلكاؿ اػػديػة ألمػابة البعػرقػة يكمؼ بالػبمحاس

 (4) .أنماطياذلؾ مف االحكاـ الخاصة بالرقابة بمختمؼ 
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االت ػجػمػيع الػمػػص جخػيػرة، تثػكية ػية كتنظيمػػريعػشػكص تػف نصػػـ سػلتجسػػػػيد تػػمؾ االحكاـ ت      
كؿ مف قانكف البمدية   وما تضمن ى سبيؿ المثاؿمر عكابة عمى عمؿ اإلدارة، كنذقة الر ميتكرس عم

بة في ػتخػنػمػػس الػػالػجػمػال ؿػػمػػع ىػمية عػائػػكصػػة الػة الرقابػارسػػة ممػػيفػكيكقانكف الكالية  فيما يخص 
 (1) .ة بيػػا كمراقبة مدل مشركعية األعماؿ التي تصدر عنياطك ػنػمػال اـػميػػال أداء
 سػػمػػجػػاء مػػشػػف إنػػػػمػػضػػتػػمػػال 01/03/1980يػؤرخ فػػمػػال 80/05 كفػػانػػقػػالكػمػػا صػدر بعػػد ذلؾ      
ة ػيالػمػة لمػامػػية العػتشػػفػمػداث الػف إحػمػػمتضػال 01/03/1980مؤرخ فيػال 80/53 ـكػمرسػة كالػبحاسمال
 .ة مػدل مشركعية إستخداـ الماؿ العاـبتي تقػكـ بمراقػال
كف نػاػقػد الػػعاك ػػق احػتػكتيػاتي ػرل الػػكص االخػػصػنػف الػيبػف ػػة ميكنػانػقػكص الػػنصػذه الػػبر ىػتتع      

 .اإلدارم الجزائرم التي  تجسد كتكرس ممارسة العممية الرقابية عمى العمؿ اإلدارم
مييا ػتي تقػكـ عػية الػاسػيع المبنات األسػمػف جػػقانكف اإلدارم تتضمػد الػكاعػإف قػة فمػاػة عػفػكبص     
ا يتعػمػؽ بتنظػيػػـ اإلدارة ػمػيػػف رائيػا أكػإج أك كػيفػػيةػا ػتيػػارسػػا يخص ممػمػػيػسػػكاء ف ،ابيػػةػرقػػيػة الػمػػمػػالع
 .نشاطيا ككسائؿ عمميا أك

مييػا ػتي يقػػـك عػس الػدد األسػفبالنسبة لمجانب التنظيمي لئلدارة فإف قكاعد القانكف اإلدارم تح      
 .يمكف لئلدارة أف تحيد ذلؾ التنظيـ المرسـك ليا مسبقا ذلؾ التنظيـ كبالتالي ال

اإلدارية  صاصاتياتة بتحديد إخمالكفي ىي اإلدارم إف قكاعد القانكفػا فػاطيشعمؽ بنتأما فيما ي     
ف دائرة ػرل تخرج عػاطات أخػياـ بنشػقػا دكف الػتيػرغ لتجسيد ميمػا، حتى تتفػا كتدخميػكمجاؿ نشاطي
 .اختصاصيا

دل مشركعية ػنو تقديػر مػاطيػا، كمػنش زاميػػا بمجاؿػتػدل إلػراقبة مػعمى ذلؾ االسػاس يمػػكف م    
 .األعماؿ التي تقـك بيا

 ة أكػاديػػت مػانػكاء كػػس كارد،ػػمػػاؿ تمؾ الػػمػػػتعػة إسػيػػفػيػدد كػكف اإلدارم تحناػقػد الػػكاعػػأف ق اػػمػك       
كؽ ػقحف تكظيؼ ك ػمفػيف لدييا ػاـ لممكظػالع دد اإلطارحا يػا، كميميػة الحصػكؿ عػية، كتبيف كيفيشر ب

 .ككاجبات كتأديب إلى غير ذلؾ مف الضكابط التي تحكـ المكظؼ العاـ بصفو عامو
انت ػكاء كسػة، ػماػكص عصػى نػا إلػي كجكدىػة تستند فبرقاػعية الك شر مإف ػف ذلؾ فػا مػػانطبلق    
 .تشريعية أك إلى النصكص األخرل المككنة لقكاعد القانكف اإلدارم كرية أكتدس
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 العموميةمنطمقات ودواعي الرقابة عمى أعمال اإلدارة  :المبحث الثاني   
 ة ليا  جسيػػػد السياسػػات المرسكمػتسياسي لة في ام نظاـ تبر االداة الرئيسيػاذا كانت االدارة تع     

 االمر الذم ى أحسف كجو،متقكـ بمياميا عكأف مسبقا كتنفيذ الخطط كالبرامج المحددة ليا 
الغاية كاالىداؼ  ىي الي ماىي الدكاعي لفرض الرقابة عمييا، كماتاؤؿ السيستدعي طرح الت

 :يمي مف خبلؿ ماالمتكخاة مف ذلؾ؟، لئلجابة عمى ىذه التساؤالت تككف 
 

 ة العموميةاإلدار عمى أعمال الدواعي األساسية لمرقابة  :المطمب األول   
نػػد إلييا ميمػػة تنفيذ السياسات المرسكمػػػة مف قبؿ  ػتي تسػإذا كانت اإلدارة العامػة ىي األداة ال     

ر يستدعػػي مبيػا فاف ذلؾ األي تتمتع تيازات كمظاىػر السمطة التة فػػي ذلؾ كؿ اإلمممستعػػالدكلة م
ف جية ػا مػكتنكعي ا في الخطأ، نظرا لضخامة أنشطتيايمرة درءا لكقكعتة مسباع نشاطيا لرقاضإخ
ناؾ ػب ذلؾ ىنجا ىػإل لر ػة أخػف جيػف مػيػؿ بالمكظفػدكاعي أخرل تتصػاف لػيض األحػرا في بعػكنظ

 (1) :دكاعي أساسية تتطمب ذلؾ منيا 
 صػد اإلدارة مػػف أف تصبػػح ىي الخصػػـ كالحػػكػػـ في ذات الكقػػت، بؿ يجب أف تخضػػع أعماليا  -

 اختصػػاصػات مى ػػتتعػػدل ع تى الػح ،كتدخميػػا اختصاصيػاا تحػػدد مجػػاؿ ػلقكاعػػد محػػددة مسبق    
 الحدكد اإلدارة بتمؾ  تزاـالالسمطات األخرل، كبذلؾ تككف الرقابة عمى اإلدارة ضركرية لضماف     
 .حقكؽ األفرادعمى تتعدل  كال    
 ػى مذا الداعػػي مف أسػػػمى أحكامو كيعتبر ىػاإلدارة بالقانكف بصفة عامة، كعدـ خركجيػا ع التزاـ -
 .الدكاعي لممارسة العممية الرقابية   
  الصحيح  ذفإف ضماف التنفي لئلدارة،ة يػػاسػاـ األسػػميػػف الػػمة نفػيذ السياسػػة العامة لمدكلتاف إذا ك -
 .في ظؿ رقابة فعالة كمستمرة اليتجسد ا كبالكجو الكامؿ ال   
 مػػى اإلنفػػاؽ العػػاـ  ػؤكلة عػكحيدة المسػػي الجية الػترشيد اإلنفػػاؽ العػػاـ لمدكلػػة، إذا كانت اإلدارة ى -
 ـ يجب أف تخضع كؿ ككيؿ عمػى الدكلة كمف ث، فإنيا تقػػكـ بذلؾ بصفتيا راداتيأك تحصيؿ اال   
 تصرفاتيػػا كنشاطاتيػػا في مجاؿ األمػػكاؿ العمكميػػػة لمرقابػػة كالتدقيؽ المستمػػر، مف أجؿ ضمػػاف    
 .المشركعيةترشيد تمؾ النفقات كمطابقتيا لمبدأ    
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 رامج   ػبػا الػقيػاتػع مىػذ عػػادم كاألخػصػتػػاؿ اإلقػجػمػػي الػا فػػمػػيػػؿ اإلدارة السػدخػاؿ تػجػػاع مػػسػإف إت -
 و، مما ػا كازدياد حجمػعمى تضخـ اإلدارة كتنكع نشاطي التنمكية الكبرل، كاف لو التأثير المباشر   
     .استدعى ضركرة مراقبة ىذه األنشطة بغية تحقيؽ الفعالية كترشيد الكسائؿ المسخرة لذلؾ   
 األنجػع كسيمػػة ػي الػتالػػي ىػاإلداريػػة، كبالميػة ػمػػاسيػػة لمعػمكػػكنات األسػتبػػر إحػػدل الػابػػة تعػرقػإف ال -
 تحقػيػؽ مػى مػػدل ػكقػكؼ عػف أجػؿ الػميات اإلداريػة، مػمػمػػكميػة لمختمؼ العػمػػطات العػبة السػراقػمػل   
 كبػات أثناء قيػػاميػػا ػػف صعػػترضيػػا مػا اعػاليػا، كمػمػاألجيػػزة اإلدارية ألىدافيػػا كمػػدل سبلمػػة أع   
 قػػكيػػـ لؤلخػػطػػاء كتصحيحيػػػا، كتػػذلػيػػؿ تػػمؾ  ػف تػػناسػػبػػة لػػذلػػؾ مػمػاليػػا كاتخػػاذ اإلجػػراءات الػمػػبأع   
         .الصعػػكبات بتسخير الكسائؿ البلزمة لذلؾ   
 حماية كقائية، حيث تمكف اإلدارة مػػف           إف قياـ اإلدارة بالرقابة الذاتية يحقؽ نتائج سريعة كيكفؿ - 

 التدخؿ في أسػػرع كقت كاتخاذ اإلجػػراءات المناسبػػة في حينيا، بما يجعميا بمنػػأل عف األنػػكاع       
         .األخرل مف الرقابات    

 ريكيػػا ممػا ػة أخػػرل لتحػإلى جيية، كال تحتاج ػائػقػية كتمػة آلػفػذاتية تتـ بصػة الػرقابػػة اإلداريػإف ال - 
   .يجعميا آنيػػة تكاكب تطػػكر اإلدارة بصفة عامػػة كأعماليػػا بصفػػة خاصػػة    

 إف الرقابة اإلداريػػػػػػة الذاتيػػة إجراءاتيا بسيطػػػػة كغير معقدة، مثؿ ماىك الحاؿ بالنسبػػػػة لمرقابات  - 
    .األخرل، مما يسيؿ لمسمطة اإلدارية القياـ بيا في أم كقت تراه مناسبا    
 إذا  ة ػاجعػابة نػرق اػميػا يجعمػذ، مػيػػد التنفػػاء كبعػنػؿ كأثػبػؿ اإلدارم قػػمػػة تبلـز العيذاتػة الباػرقػػإف ال -
 عمى   سؤكلةػيػزة المجس األػنفف ػمى أساس أنيا نابعة مػع يا،تممية لممارسػتمت كفؽ الشركط الع   
 صحيح األخطػاء كاإلنحرافػات،ػمى سػػرعػػة البت كتػقػػدرة عػثػر مػميػػا أكػػا يجعػػاط اإلدارم، ممػنشػال   
    (1) .كاتخػػػاذ اإلجراءات المناسبة   
 كما أف الرقابة الذاتية تمكف اإلدارة مف تكسيع مجاؿ تدخميػػا عند مراقبتيا لؤلعمػػػاؿ التي تصدر  -
       ة ػػيػرائػػة كاإلجػيػػكننػػاػػقػػػة الػػيػاحػػنػف الػػكاء مػػؿ اإلدارم سػػمػعػػي الػكاحػيع نػمػؿ جػػمػػشػا، بحيث تيػػنعػ   
   . األخرل التي تتكفؿ اإلدارة بالقياـ بياكاإلقتصادية، ككؿ المجاالت    
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 كسائػؿ   ػبػة كػػؿ نشػػاط الػراقػند مػتخػدـ عػسػتيػا، كتػبػراد مراقػشطػػة المػذاتية بتنكع األنػتتنكع الرقابػػة ال -
 راد ػالػػمػاؿ ػػاالت كاألعػػػمػجػػػمػمػع الػ ؼػيػتكػػمػػركنػة كالػػبالـ ػسػتػميػػا تػػ، ممػػا يجعذلؾنجػاح ػمػة لػيػػفػكػال   
 .األعماؿ اإلدارية يضفي عمييا الفعالية كالسرعة كالتكيؼ كالشمكلية لمختمؼ مراقبتيػا، ممػػا   
   اإلسػراعمطات اإلداريػة ػف الرقابات األخرل، إذ بإمكاف السػػرع مػة الذاتيػػة ىي أسػابػرقػإف نتائج ال -
 في تصحيح مكاطف الخمؿ كسػػد الثغػرات المكتشفػة، كذلؾ بشتى الطػرؽ الػتي خكليا ليػا القانكف     
 إلى  باإلضافػةمػكؿ، ػحػػة سػػمطػػة الػبػو أك بممػػارسػسحػمو أك بػد يػػتعػا بإلغػػاء الػػقػػرار اإلدارم أك بػإم   
        .القياـ باإلجراءات الردعية التي تحد كتمنع مف تكرار تمؾ األخطاء   

       
 عمى أعمال االدارة العمومية الدواعي الفنية والعممية لمرقابة :المطمب الثاني

 ناؾ دكافػع ػامػة إلجرائيػػا، بؿ ىػدكافػع العػنػد الدكاعػػي كالػؼ عػيتكق ابػة الػرقػة الػارسػػإف دكاعػي مم    
 العػمػمػيات ابة إحػدل ػتبػػر الػػرقػث تعػيػػػا، حيػػػنني عػػتغػػسػت ػػؿ اإلدارة الػعػيمػػيػة تػػجػيػة كتنظػمػمػػنيػػة كعػف

                      .األساسية في العممية اإلدارية، كما أنيا ترتبط ارتباطا كثيقا بظاىرة البيركقراطية
الثانيػػة، كالتي ربطت  العالميةظـ الكتابات التي ظيرت بعد الحرب ػإليو مع متػا تكصػكذلؾ م     
   .اإلدارة كعمػػـ كفف بيف

ػاؿ ػػػمػيػػص األعػخػشػتػو بػامػيػػػػنػد قػتػو اإلداريػػة عػػفػػسػمػػف كضع فػػػف األكائػػؿ مػيػمػػف بfayol ككاف      
ػاـ ػػيػة، كقػػػػاعػنػصػػػو كالػامػػػػعػػػو اإلدارة الػػابػتػػفي ك ركع ػػػػػشػػػمػػػاط الػػػػشػػـ نػػػيػػػػػسػػػقػة كتػائػػؼ اإلداريػكظػػػكال

ريػػؽ دمجيػا بالطػرؽ طـ كفػف عف ماحثيػف محاكليف ربط اإلدارة العامة كعػػبجمكعة مف الممف بعػده 
  Cauther Gulickو  L .urwickو  James Mooney مف بينيـ  ككاف   fréderic taylorالعمميػػػة التي قدمػػيػا 

بكتابة نظرية المنظمة    Max weberمبادئ التنظيـ، كما ظير مف بعد ذلؾ العالـ االلماني وفي كتاب
  .اإلجتماعية كاإلقتصادية

رحت عػػمػؿ المديػر ككظائفػو ػػممية اإلداريػػة، كشػريػة العػدراسات في ظيػكر نظػكساىمت ىػذه ال     
يط ػتخطػػال يػكى ؼػائػة كظبعػف أر ػػكف مكػة تتيػة اإلدار ػػيمػمػػػة أف العمػاػػة عػػفػػصػت بػصػمػكخ ،ةػػاإلداري
  (1). كالرقابة ـ كالتكجيويظنكالت
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ة ػيفػا كظػاس أنيػمى أسػػع ا،ػة كتبلزميػية اإلداريػمػمػػعػر الػناصػؿ عػترتبط بكة ػرقابػػإف الػػكبذلؾ ف     
يقؿ  ؿ ماالػؿ كتشمػابة تمتد لمكػرقػكيقكؿ جكف ثيرستكف أف ال ية،ػرافػير في كافة المستكيات اإلشظت
ات ػيػزانػيػػمػؤات كالػبػنػتػج كالػرامػػبػكالطط ػخػات كالػػاسػيػػسػـ كالػيػظػنػتػػا الػػيػػنرا، مػػػنصػػر عػػػشػػػة عػػتف سػػع

راجع ػػمػاذج كالػنمػة كالػاديػمػكات الػمتممػيط كالػتبسػير كالػمعايػمؿ كالػاريػر كطرؽ العػتقػكاإلحصاءات كال
 (1) . الداخميػػػة، كبذلؾ فإف أىميػة الرقابة تظير في كؿ مراحؿ العممية اإلدارية

 ا   ػرسكمة ممػيذ الخطط المػكقػات تنفػػف أىػػـ معػؼ عػشػػـ بالكػاىسػابة تػرقػإف ال :ة لمتخطيطبالنسب – 1
 تجػػدات الػػتي كاجيتيػػػا ػسػمػب الػسػديػػميػػػا حػيؼ الخطط كتعػمػػؿ عػػمى إعػادة تكيػيجعػػؿ اإلدارة تع    
 .إستبداليا بخطط جديدة حسب اإلمكانيات المتكفرة لدل اإلدارة الخطة، أك    

    ويػػدػػرت لػػػكفػػا إال إذا تػػيػكضػػفػف أف يػكػمػي الػػمػػديػػػر الإف ػػػف :اتػػاصػػصػتػكيض اخػػفػتػػة لػػبػسػنػػبال – 2
  ف اإلختصاصات ػع ؤكالػألنو يبقى مس الكفيمة بمراجعة كمراقبة أعماؿ المفكض لو، اتيإلمكانا    
  .التي فكضيا    

 ة  بف مراقأل فإف الرقابة تساىػـ في تبسيط اإلجراءات كطػرؽ العمؿ، :العمؿبالنسبة لطرؽ أداء  – 3
 بؿ حدكثيا، كمػا يتػـ المجكء ػات قػنى إتقػاء اإلنحرفػػيمة بمعػسمالػبة النتائج ػراقػف مػؿ مػاألداء أسي    
 مى أف  يكػكف ذلؾ ػا، عػكيات لؤلداء كقياسيػتػسػكبػة كضع مػند صعػف الرقابة عػذا النكع مػالى ى    
 ية انكاع الرقابات ػرع مف بقسنكع أػذا الػؿ ىػػذم يجعػاالمػر ال بعد تحقيػؽ النتائج، أثناء األداء ال    
     .األخرل    

 مػاؿ كتحػديػػد ػػيػػـ األعػػمػػمػػؿ كتصػػػػرؽ العػػكيػػف فػة أثػػنػاء تكػابػرقػػة الػػارسػمػإف م :ـػيػػبة لمتنظػبالنس – 4
 ميو ػذم يقػػـك عػرمػي الػػيػتػػدرج الػاـ كالػسػية بيف األقػخطكط المسؤكلية كالسمطة كالعبلقات الكظيف    
 بلؿ تإخ ألف أم،ونظيـ كاإلختبلؿ في تكاز تنزعة الػإلى تفادم زع تؤدم ،ةياكؿ التنظيمييلاء انب    
 كعػة ػػمػيػة اإلنسجػػاـ بيف مجػمػمػمى عػؿ خطػػرا عػشكػكي ـ إالػيػدات التنظػف كحػػدة مػفي كح يتحقؽ    
  .الكحدات، كبالتالي ييدد تحقيؽ النتائج المرجكة    

   في بالعمؿ القائميف تكجيو  يةػمػمػص عػا يخػػمػيػة فػػيػػابػرقػية الػػمػمػػعياـ بالػػف القإ :يوػبة لمتكجػػنسػبال – 5
      ةاإلداري ةؿ المحفػزة ليـ لمقياـ بالعمميػمكاػػر العػػػيػػكفػؿ تػػف أجػػقدراتيـ م أك نيـػكيػػسمككيـ أك تك     

 .عمى أحسف كجػػو كالكصكؿ إلى األىداؼ المسطرة
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 28، ص2009عماف االردف  لمنشر ك التكزيعدار الراية  ،عماؿ االداريةد. زاىر عبد الرحيـ عاطؼ، الرقابة عمى اال -1

28 



اؿ ػؿ االتػصػػؤكؿ بتحديد كسػائػتشاؼ مػدل قػياـ الػمػسػد عػمى اكػرقػابػية تسػاعػمية الػمػكمػػا أف الع     
ية ػكالسػمػككدرات الػفػنػيػة ػاييس كمػعػػاييػر األداء، كمػعػػرفػة مػػدل الػقػػػقػمػكتكضيح الػعػبلقػات كمعػػرفػػة ال

  (1).لممارسة كظيفة التكجيو بشكؿ فعاؿ
، حيث كاالتػصػاؿيادة ػػقػر الػبط بتكفػداؼ ترتػػيؽ األىػقػيو كتحػتكجػفة الػيػف كظا اضػافة الى ذلؾ     

ػاكنيو ػتى يمكنو إدارة كتكجػيػو عػػمػؿ مػعػا المدير حػتي يمارسيػيو الػتكجػز الػدل ركائػيادة إحػقػتعتبر ال
لتزاميػـ كتعاكنيػكمػرؤكسيو بالطرؽ كاألساليب التي يحصؿ بكاسطتيا عمى إخبلصي تالي ػـ، كبالػـ كا 

 .الكظائؼ المككمة ليـمع فػإف الػرقػابة عمى ىؤالء تحدد مدل تبلؤميـ 
مى ػجػػيػدة عف نتػائج ػا تقػػدمو مػيػمػية الرقابة، فػمػمػنية لعػفػمػية الدكاعػي الػف أىػكبصفة عامة تكم     
حيث يتـ  يؽ،ػتنسػاـ كالػف النظػػد مػزيػمػؽ الػيػػقػف تحػيو مػتيدؼ إل اػة كمػامػة عػفػية اإلدارية بصػمػمػالع
يف كتنميػػة ػمػامػؤكف العػتمػاـ بشػػدالت األداء كزيادة اإلىػػة معػػراجعػػة التنظيػػـ كمػػراجعػا مػمى أساسيػع

، كمػا ـػكتحفيزىممية األداء كتكجيييـ ػى عػمسؤكليف عػشرفيف كالقائميف كالمػمػالميارات القيادية لدل ال
 .العبلقات العامة تساعد كتساىػػـ عػػمى إيجاد طرؽ تنمية العبلقات اإلنسانية أك

ف أف األىػػداؼ تسيػػر ػر مػػديػمػابػة يتحقػػؽ الػرقػنػػػو بكاسطة الا »ار يػػقػكؿ ديمكؾػكفػي ىػػذا اإلط     
يػة، ػرضػية مػمػػالػنتائػج الػكال ،ػارةػمػيػـ الديػيػػكفػر لح كأف االفػراد تتػػيػـ صػػالػظػنػتػؽ، كأف الػيػػتحقػنحػػػك ال

 (2).«ج كالقيػػادة فعالػػػة كالتنسيؽ يعمؿ عمى رفع اإلنتا
حػػاجػة دائمػػة لػػمػػف يػػقػػكـ  يجدكف أنفسػػيػػـ فػػي ة إلى ذلؾ فإف القائميػػف بالتنفيػػػذ كثيػػرا ماػإضاف     

رشادىػـ نظر  يذ كحقػائػػؽ ػتبػار نتائػػج التنفػػذ فػػػي اإلعػمحػػدكدة، عػمى أف يؤخػارفيػػـ الػلمع ابتكجيييـ كا 
 الكاقػػع كتطػػكرات األكضاع، نظػرا لكػكف عػػماؿ التنفيػػذ قد يككنكف غيػر متحمػسيف لتنفيػذ الخػػطػة أك

 .تياالقياـ بمكاجي
إنطبلقا مف ذلؾ فإف العػػممية الرقابية تسػػاىـ في إكتشػػػاؼ ىذه المكاطػػف كتساعػػد في اإلسراع      

التي  يػؿػػراقػمى العػػاء عػضػقػبإيجاد الػػكسائؿ الكفيمة لمكاجيػػة ذلؾ، سػػػكاء بالتكجػيػو أك المتابعػة أك ال
اط كحب ػشػنػكده الػػسػي ي جػكػذ فػيػػتنفػى الػدفع إلػي تػػتػزات الػػيفػحػتر الػيػكفػمى تػػع ؿأك العػمػتكاجييـ، 

 .تحقيؽ نتائج أفضؿ
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عمى أساس أف  كمف الدكاعي الفنية األخرل لعممية الرقابة ىك إرتباطيا بظاىػػػرة البيركقراطية،     
يـ ػػتنظػي الػيؽ فػػنسػتو كالػػيكجػتمي كالػيػظنتػؿ الػكػيػػالي رػػػاىػػظػف مػػػرا مػػػي إال مظيػػػاىػػية مػػراطػركقػيػبػال
ة بلثػف ثػػا مػاسػة، كيتككف أسراطيػركقػبيػطبلحػػا الػيو إصػمػؽ عػمػـ يطػيػػتنظػذا الػػبحيث أف ى ،ميػػرسػال

 :مستكيات تساىـ مباشرة في العمميات اإلدارية التي تظير كالتالي
س ػمػد مجػي يػػكف فػد يكػق أك دػرد كاحػفي يػد ف ذم يتركز دائماػك الػػكى :يادةػمى لمقػالمستكل األع     

     .حاكـ
كف بدكره مف جماعة مف المكظفػيف كالعماؿ تسند الييػـ األعػماؿ التنفيذية كيت :المستكل الثاني     

  .لمتنظيـ
بة ػراقػمػياـ بػقػيادة كالػػقػـك بأنشطة الػقػتي تػف الػيػفػكظػمػة الػكعػمػف مجمػيتككف  :ثػثالػكل الػتػػسػمػال     

 .أعماؿ باقي المكظفيف
ات تنظيـ اإلدارة، فإنيػا ال  ػمػػف سػمة مػىي إالس اػة ميعمى ذلؾ االساس فإذا كانت البيركقراط     
ر السمبي ػثؿ المظيػك يمػتطمبات الجميكر، كىػا يقؼ أماـ مػض األحياف أف تككف عائقػدك في بعػتع

ت في بػطء األداء ػمػثػػػة تميبػمػس رػكاىػػرف تضخػػـ الجياز اإلدارم بظػتػا اقػثيػرا مػيػػـ اإلدارم، ككػلمتنظ
يكف أف مػػركػزىػػـ ػراطػركقػيػبػػد الػتقػة إذا اعػاـ، خاصػميػػالبإنجػاز اـ ػػمػتػػد اإلجػػراءات كعػػدـ اإلىػيػقػكتع
عػػف ات مػػك مػعػػػمػػتى الػػاف حػػيض األحػػي بعػكف فػػػعػػػنإنيػـ  يمػتالي فػؿ، كبالمػػاػػراؼ الكػػتظى باالعػيح

 .السيما المنتخبيف منيـ الرؤكساء
كمعظـ النقد الذم يكجو إلى البيركقراطية يرجع إلى عػدـ تجاكبيا مع مطالب الجميكر، لذلؾ      
يجػاد حػدكد ػػظة عػبلحػف مػمكػتى يػامػة حػػيػة عػابػػزة رقػة أجيػامػػر إقػب األمػيتطم مػػؿ البيركقراطييػف كا 

 (1) .اؿ لمحك تمؾ الظكاىر السيئة لمبيركقراطيػةلتصرفاتيـ، كالعبلج الفع
 :كيجب أف تخضع ممارسة تمؾ الرقابة لعدة اعتبارات حتى تككف أكثر فاعمية منيا     

 اس أف أخطر مظاىػػر ػمى أسػية، عػر كافػيػية غػػاسػرئػػابة الػرقػف األحياف تكػػكف الػثير مػأنو في ك - 
 .في حد ذاتيـ، مما يتطمب تدخؿ أجيزة رقابية متخصصة ءالرؤكساالبيركقراطيػة يساىـ فييا      
 ا في تضخـ األجيزة الرقابية،   ػتساىـ بدكرى تى الػزتيا، حػرقابية كأجيػدد الطرؽ الػيجب تجنب تع -
 .كتككف مصدرا في ظاىرة البيركقراطية بشكؿ غير مباشر   
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 ا دكف القضاء عمييػا، عمى ػف عيكبيػػية مػػراطػميص البيركقػرقابة إلى تخػممية الػيجب أف تيدؼ ع -
 .و اإلدارةستقكـ عمى أسا اتنظيم أساس أف البيركقراطية ماىي اال   
مػػية ػمػابػة، كاف تػكػػكف العػرقػابػػي لمعػػمػػؿ اإلدارم محػػؿ الػـ إيجػييػاؾ تقػنمى أف يػككف ىػػػالحرص ع -

الرقابية في حد ذاتيا ذات فاعمية ككفاءة حتى تستطيع أف تكشؼ النقائص كاإلنحػرافػات كتقمؿ مف 
 .آثارىا عمى التنظيـ

 
 لعممية الرقابة الدواعي السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية :المطمب الثالث  

خر مف آإف ليػػا جانبػا ػيػة فػممػمى أداء اإلدارة دكاعػي فنية كعػابية عػمميػػة الرقػإذا كاف ألداء الع     
 .الدكاعي كالمتمثمة في الدكاعي السياسية كاإلقتصادية كاإلجتماعية

ية الرقابة تتجمى في تحقيؽ األىػػداؼ األساسية مف طػرؼ  ػممػكبالتالي إف الدكاعي السياسية لع     
 .الحككمو انطبلقا مف برنامجيا الذم انتخبت مف أجمو

ة يمبػتي نالت ثقػػة أغػترحة كالػيذ الخطة المقػباشػرة تنفػيبيػػا بمػكمػػة بمجػرد تنصػـك الحكػكبذلؾ تق     
    .يذ الخطط المرسكمة مسبقاػمى تنفػالمشجع عالمصكتيف عمييا، فتسير عمى إيجػاد المناخ الكفيؿ ك 

مكبػة ػدـ ليػـ الخدمات المطػتق ية الػنكف أف األجيػزة اإلداريػة الحككمػحيث أنػو إذا شعػػر المكاط     
 .فإف كالءىـ  لمحككمة كمقدار إنتمائيـ يضعؼ كركحيـ المعنكية تنخفض

ـك بمباشػػرة ػياسية تقػمطػة السػة، فػػإف السػكمػرسػمػخطة اليذ الػف مػػدل نجاعػة تنفػػتأكػد مػية الػكبغ     
 (1) :منيا العممية الرقابية عمى كافة المستكيات، كالتي تتخذ عدة أشكاؿ مختمفة نذكر

رؤكسيػػف عمػػى ػمػمى مرؤكسييـ، كالػكزراء عػؼ الػإما تككف عمى شكؿ رقابة رئاسية يمارسيا مختم -
بػة ػراقػػريػؽ مػػف طػػة عػابػرقػػذه الػػػـ ىػرجػتػيػا، كتػدنػات الػكيػتػسػػمػى الػة إلػػابػػرقػػال ؿػػييػـ إلػػى أف تصػػتابع

بإرساؿ فرؽ تفتيش  أك التي ترد إلى الكزارة أك عمى شكؿ رقابة إدارية كما يتمخض عنيػا، التقاريػر
 .المرسكمة مسبقاتابعيف مباشرة إلى السمطة المركزية مف أجؿ رقابة مدل تطبيؽ الخطط 

س الجميػػكرية ػيػرة لػػرئػة مباشة تكػكف تػػابعصصػتخػزة إدارية مة أجيطػكاسػة بػابػرقػػذه الكف ىػػكتأك  -
ة العمؿ اإلدارم ػدل سبلممف مالتأكػد  بيػدؼة البلحقػة كذلؾ ابرققياـ بالػا التيػاألكؿ ميم الكزير أك

 .خاصةبصفة عامة، كسبلمة كترشيد اإلنفاؽ العاـ بصفة 
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ة ػاديػػتصػطة اإلقػؽ الخػدل تطبيػػف مػػؽ مػقػتحػك الػػى ةػابػػرقػػال لعػػمػػمػيػةادية ػتصػدكاعي اإلقػا الػػأم     
اديػة ػمػائػؿ الػكسػؿ أف الػػت، كىػػقػػقػتي تحػنتائج الػمى الػػكؼ عقػك ػػكذلؾ بال ،ةػالكمة بنجاعػػة فػػعػػرسػػمػال

يػػذ خطط البرامػج ػكحات المػػرسكمػػة، كىؿ أف تنفػمػطػستػػكل الػفي م كالبشريػػة التي تػػـ تجنيدىػا كانت
ؽ ػكائػػؼ عػشػة إلى كػيػا، باإلضافػقػبيػطػدد لتػحػمي الػنزمػب الجدكؿ الػسػة حػرعسػب في بطء أك رػيػيس

 (1) .خطط بديمة أك تعديؿ تمؾ الخطط بإيجادسكاء  تنفيذ الخطة كاتخاذ اإلجراءات المناسبة
صػاديػة ػتػقػكيػـ الخطػة اإلقػتػادم، أداة فعالة لػتصػرقابية في المجػاؿ اإلقػمية الػمػػكبذلؾ تعتبر الع     

ػا ػكضػكعػػتػػي كػػانت مػلامػػرسػػكمػػة سمػػفػػا، ك ػاديػػة الػصػتػػات اإلقػطػطػمخػػالكالػػكقػكؼ عػػمػى مػدل نػجػػاح 
ييػػػـ النتائػػج المتحصؿ ػلمناقشات ممثمػػي الشعب عمى مسػتػكل البرلػمػػاف، كبالػتػالي تػػكػػكف محطػة لتق

ر تأخػػيػ ا في تػػعػػثػر أكتػػي كانت سببػػال ف العػػجػػزتػػدارؾ مػكاطمػة لػػيػػفػراءات الك، كاتخػاذ اإلجمايػيػمػع
 .تجسيد الخطة بغيػػػة تحقيؽ األىداؼ المنشكدة

أف عػمى اسػاس مع ػتػمجػال كسػفػأننيػة في نػػمػث الطػػابػة فيي تبعػية لمرقػػاعػمػتػاإلج يػدكاعػا الػأم     
سػسػػفػالة ػاربػمح ؿػػأج فػػة مػػابػرقػالػـك بػقػية تػياسػػالسمطة الس و محػم رػيػػاـ في غػاؿ العػمػاؿ الػمػػتعػاد كا 

مى ػية عػكبػكة كالمحسػرشػكال ركالتبذي رقةػسػشيػػة في األكسػاط اإلداريػة كالػة كؿ المظاىػر المتفبكمحار 
 .أساس أنيػا مف المظاىػػر السمبية لظاىرة البيركقراطيػة

كما أف عممية الرقابة تساعد الدكلة عمى معرفة مدل تطبيؽ البرامج اإلجتماعيػة المسطرة مف      
 أك (يكف سكفمإنجاز م)رػجزائلاؿ في اػك الحػػى اػاعػي كمػمػتػػمقة بالسكف اإلجػتعػمػتمؾ الك ،ةلقبؿ الدك 

 يرػية إلى غػنائػناطؽ الػمػف الػػزلة عػؾ العػؿ، كفػػيػػرص لمتشغػيػـ أك خمػؽ فػمػػتعػال ية أكػاية الصحػرعػال
 .ذلؾ مف البرامج االجتماعية

 ،يشػػيػسػيػف إطاره المعػمػع كتحػتػمجػػيػػة الػرمي إلى رفػػاىػتي تػرامػج الػبػذه الػػكبذلؾ فإف تحقيؽ ى     
 .يستدعي كجكد رقابة دائمة كمستمرة مف أجؿ تجسيػػػػػد الخطط كالبرامج االجتماعية الطمكحة
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 العموميةأىداف الرقابة عمى أعمال اإلدارة  :الثالثالمبحث 
يػػؽ ذلؾ ػا لتحقػرفاه العاـ لممجتمع ، تسعى دائمػؽ الػيػقػتيػا الجيػػاز المخػػكؿ بتحػإف الدكلة بصف     

كانت ماديػة أك بشرية  يع اإلمكانيات سكاءػليا جم عف طريؽ كضع خطط عامة كمستقبمية، كتكفر
نيػػا فػػي النيػايػة، ػتحقؽ م اػييػػـ مػدىػػا كتقػػيػمية لتجسػبػقػتػسػف أجؿ نجاحيػا، كمػا تضع ليػا أىػػدافػا مػم

 :يأتي مف خبلؿ ما يككف كلمعرفة ىػػذه األىداؼ كالكقكؼ عمييا كتحديدىا
 

 العموميةعمى أعمال اإلدارة ىداف األساسية لمرقابة األ :المطمب األول 
إف برمجة أم عممية رقابيػػة مف أم جياز كاف، إال ككاف ىدفيا األكؿ كاألساسي التأكػػد مػػػف      

كمػة لػو ػػرسػػمػيػده لمخطط الػػسػطػػرة لػو كتجػسػمػػػػداؼ الػقػػو لؤلىػيػقػؿ اإلدارم في تحػمػبلمػة العػػػمػدل س
ف مدل ضماف خضكع اإلدارة لمقانكف كعدـ تعدييا عمى ػبعد التحقيؽ م ذلؾ إالبقػػا،  كال يتأتى ػسػم
ية، ػعك ر ػشػمراـ مبدأ الة باحتػا ىي ممزماميػميػإف اإلدارة في ادائيا لذلؾ كبراد كحرياتيـ، ػكؽ األفػقػح

 .قانػػكناتيا أجيزة خارجة عنيا كأعمى منيا ػكبالتالي فيي مرتبطة بجممة مف القكاعد القانكنية كضع
كاء كانت ػس ياعمالسمطات الادرة مف ػالقانكف كالتنظيمات الصك  ا الدستكرػكاعد مصدرىػاتو القػى     

تنبع مف المبػادئ العامة  التيغػيػر مكتكبة، كما ىػػك الحاؿ بالنسبػة لمقكاعد  ىذه القكاعد مكتكبػة أك
سيػػا، كبخضكع اإلدارة لتمؾ ػفػد التي تضعيػػا بنػقػػكاعػا بإحتػراـ الػػزمة أيضما أف اإلدارة مػلمقانكف، كم

 :القكاعد القانكنية فإنو ينجر عمى ذلؾ  نتيجتيف
الػساريػة ػد القانػكنية ػقػػكاعػػا الػتيػا ليػمػػصػرؼ إال فػػي الحػدكد الػػتػي رسػتػا أف تػنيػػمكػي ف اإلدارة الا -

 .في الدكلة المفعكؿ
امػػت اإلدارة باتخاذ  ػسػػد ذلؾ إال إذا قػد القانكنيػة، كال يتجػكاعػقػؿ الػيػػيػػاـ بتفعػمى اإلدارة القػيجب ع -

 (1).جميع اإلجراءات الضركرية لتطبيؽ القكاعد القانكنية تطبيقا سميما في زمف مقبكؿ
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اليػا كتصرفػػاتيػػا ػػبح أفعػانػػكف أك لكي تصػف يػػرل بأنػو لكي يتحقؽ خضػكع اإلدارة لمقػناؾ مػػكى     
ذه األفعػػاؿ أك تمؾ التصرفػات مجػػرد تنفيذ أك ػػإنػو يجب أف تكػػكف ىػػركعػػة، فػشػالقانكنيػػة كالماديػػة م

 .تطبيؽ لقاعدة قانكنية قائمة عند مباشرة الفعؿ أك التصرؼ
ػماؿ اإلدارة سػػكاء كانت القانكنية أك ػرل بأنو يجب أف تككف أعػنػاؾ رأم أخػػر يػفي حيف أف ى     

المادية متفقػػة مػع حكػػـ القانكف، كمعنى ذلؾ حتى يمكػػف الحكػػـ عمى أعماؿ اإلدارة بأنيا خاضعػػػة 
     .اؿ مخالفػػة لقاعدة قانكنيةال تػػككف ىػػذه األعػػمف ا، يجب االيػالمشركعية عند مباشرتيا ألعم لمبدأ
حتػػراـ القانكف كالخضػػكع لمػبػدأ المشركعية ف الضػػركرم أف تمتـز اإلدارة بإػغير أنػػو إذا كػاف م     

مف  يجب كحرياتيـ، فإنو ال حقكؽ األفرادضمانة أساسية لحماية كصكف  يحقؽ ذلؾ مف بالرغػـ ما
 (1) .اإلدارة كمية لدرجة تشؿ حركتيا كتكبح فعاليتيا ناحية أخرل تقييد

نػدمػا تباشػر ػػػرؼ عػصػتػػف الحػريػػة فػػي الػمتػرؾ لئلدارة قػػدر ػب اف يػف ذلؾ فإنػو يجػكانػطبلقػا م     
ػد ػندخػػميػا عػمحض إرادتػيػػا مػػدل مػبلءمػة تػقػػرر بػي أف تػؽ فػػػا الحيث يككف لػػيػاتيػػا، بحػاصػاختص

كام الكسائؿ الكفيمة التي تسخرىا مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الذم تنشده، كليػػػا  ممارسة إختصاصيا،
 (2) . لذم تتدخؿ فيوأف تقدر الزمف ا

يػػاـ بػو، يجب ػقػريػػة تجػػاه العمػػػؿ الذم تريد الػديػة مػػا إذا كػػانت اإلدارة تتمتػػع بسمطة تقػكلمعػػرف     
ؿ ػمػيػػذ العػفػنػتالخػاصة بػب ػكانػض الجػػرع بعػشػمػرؾ الػػبحيث إذا ت ،وػػػد ذاتحػؿ في ػػمكع إلى العػرجػال

يذ ذلؾ التصػػرؼ، أمػا إذا تطػرؽ المشػػرع إلى ػعند تنف لئلدارةمطة تقديريػػة ػناؾ سػكر، فتككف ىكالمذ
 .لئلدارةكافػة الجكانب التي تنظـ التصرؼ فتككف ىناؾ سمطة مقيدة 

مػف نػاحية ػاإلدارة، ف رػيػػف سػػركريػا لحسػػأمػػرا ض ةدػيػقػمػديريػة كالػتقػمطتيف الػسػكؿ مػف ال تبرػكتع     
بػادرة كاإلبتكار، كاتخػػاذ القرارات المناسبػة في ػمػمى نيج أسمكب الػد السمطة التقديريػة اإلدارة عػتساع

تػػردد في ذلؾ، في حيػف أف السػػمطػػة المقيػػدة تعتػبػػر ضمػػانػػا لعػػدـ تػػعػػدم ػأكانيا متجنبػػة التأخيػػر كال
ؿ ػكك انػكفػقػة لمػـ، كبذلؾ تكػػكف اإلدارة في ىػػذه الحالة خاضعكقيػػػاإلدارة عػػمى حريػػات األفػػػراد كحق

 .إنحراؼ عف ذلؾ يمكف التصدم لو بشتى الطرؽ القانكنية السيما الطريؽ القضائي
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اصاتيػػا بقػدر مػػف ػتصػباشػػر إخػكانطبلقػػا مف تمؾ اإلعتبارات فػػػإف المشػػرع يسػػمح لئلدارة أف ت     
محة ػصػمػػؽ الػيػػقػحػركرة تػػو ضػيػػػضػتػػقػػت اػػب مػػسػرؼ حػػصػتػػتبلؼ الػػخاؼ بػمػتػدر يخػقػذا الػػى ة،ػريػالح

 (1).العامة
ؿ كة، بؿ أف ممرية كاػديػليا سمطة تق مقيد كمية أك لئلدارةؿ ػمػع دػكجػي عمى ذلؾ فإنو ال كبناء     
يدة ػأك تككف مق يذه،ػفػنػند تػػة لئلدارة عػريػديػتقػة الػسمطػو اإلدارة يككف دائرا بيف الػـك بػقػؿ إدارم تػمػػع

ال كاف  بجممة مف الضكابط ال  .عمميا غير مشركعيمكف ليا أف تحيد عنيا كا 
يػػدة ػإف سمطتيػػا مقػكمف المتفؽ عميو فقيػػا كقضػػاء فإف اإلدارة عند إصدارىا لمقػػرار اإلدارم، ف     

بالنسبة لركف اإلختصاص كركف الشكؿ كركف الغايػػػة، فػػأم ركػف مف ىذه األركاف إذا كػػاف مشكبػػا 
 .محبل لئللغاءيككف يبا كبالتالي اإلدارم مع ذلؾ القرار يجعؿمف العيكب  بأم عيب 

 يػةػمػػرط أف تكػػكف الكقائع فعػمػا شػأما ركنا السبب كالمحؿ فتتمتع اإلدارة بسمطة تقديريػة تجاىي     
كف القػػرار ػمػمى كجو الػػدقة مضػػدد لئلدارة عحرع لػػـ يػشػمػأف ال ف أسباب تدخػؿ اإلدارة، أكػكسبب م

  .الكاجب إتخاذه
مؽ بركني السبب كالمحػؿ، مالػـ يتدخؿ ػديرية كاسعػة فيمػا يتعػقػبذلؾ فإف اإلدارة تتمتع بسمطة ت     

ابتو عمػػى اختيػػار السبب ػرض رقػالمشػػرع كعػػدد كؿ منيمػا عمى كجػػو الدقة، أك يتدخؿ القاضي كيف
 (2) .تمميو ظػركؼ إتخػػاذ القرار أك المحؿ العتبارات يقدرىػػا حسب ما

أما في حالة الظػركؼ اإلستثنائيػػة أكفػي حالة أعػػمػػػاؿ السيػادة فإف االمر يختمؼ، حيث تتسع      
 .سمطات االدارة أثنػاء إصدارىا ألعماليا مف جية كيضيؽ مجاؿ الرقابة القضائية مف جية أخرل

ػػة األفػػػراد عػنػػد تصرفػيػػػا كعػمى ذلؾ األساس ينبغي عػمى اإلدارة أف تػػراعػػي في كػػؿ ذلؾ، حال     
خاصة عند إتخاذىا ألعػمػػاؿ تمس بمراكزىػػػـ القانكنيػػػػة، كأف تستند في ذلؾ إلى قكاعػػد المشركعيػػة 

يػػة أعماليػػا ػركعػػي مػػػدل مشػػػػف الضركرم البحث فػخالفت ذلؾ كاف م اػبحيث إذا م ،ةػامػفػػة عػبص
رائية كمػدل ػية كاإلجػػكعػكضػمػػكاعد الػزاـ بالقػتػكمدل اإلل كنية،ػاألركاف القانة ػلكاف استفػائيامف حيث 

 .إستيدافيا لمصالح العاـ
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ا ػػيػاتفػػر ػػي تصػزاـ اإلدارة فلػػتػدل اإلمػػ تػػقػػتػصػػػر عػػمىاؿ اإلدارة ال ػػػمػػى أعػمة عػابقػػر لػػأف ا اػػمػك     
نػػمػػا تصػدره مػيػيػػػة فػرعػشػكاعػػد الػػة بقيكننالقا  رمػو مف عقػػكد،ػبػا تػمػػا تمتػػد كػذلؾ لمػف قػػرارت فقػط، كا 
 .بالتنفيذ كانتياءف المراحؿ التميدية لمتعاقد ػكف، بدءا مػالتي حددىا القان ػدل إلتزاميا باإلجراءاتمك 

عػػاـ أك ػي تحكػػـ اإلنػػفػػاؽ الػتػية الػكنػانػقػقػػكاعػػد الػػتػػزاـ اإلدارة بالػػذلؾ  لػػمػػدل إلػة كػابػرقػػتػػد الػمػتك      
كب تصرفػػاتيػػػا مػػف ػشػتشػػرؼ عميػػيػػا، كمػػا يمػػكػػف أف يتي ػممتػػمػػكات الػر الػاـ أك تسييػالتحصيػػؿ الع

مخالفات كالتأكػػػد مػػف اتخػػاذ جميػػع اإلجػػراءات القانكنيػػة، كتحػػديػػد المسؤكليات، كتكقػػػيػػع الجػػزاءات 
 (1) .عمى ذلؾ حياؿ المخالفيف المترتبة
تي تقػـك بػيػا االدارة، بػػؿ ػػمػػاؿ الػػشػركعػػيػة األعػكؿ مػدل مػط حػقػتصػػر فػقػت ابػة الػػرقػػمػا أف الػك     

ـ القانكنية، ىػػػؤالء األفػػراد سػػكاء كانػػكا منتميف إلى نفس ػراد كمراكػزىػة األفػايػمػدؼ إلى حػتسيػػػر كتي
 .االدارة، أك اآلخريف الذيػػف يستفيػدكف مف تمؾ األعماؿ دكف انتمائيػػـ ليػا

مػػمػيػػة ػمػػيػػيػػا الػعػػػبػادئ األساسػػيػػة الػػتػػي تقػػػـك عػيتحقػػؽ إال بإحػػتػػراـ االدارة لمػػم ػيػر أف ىػػذا الغػ     
ف الخدمػات الػتي تقدميػا اإلدارة،  ػفػػػادة مػتػيع في اإلسػك مسػػاكاة الجمػبػادئ ىػمػف تمؾ الػاإلداريػػة، كم

تعمؽ ػي اػؿ مػدالة فػي كػبػدأ العػإحتراـ م ،اممةػاكاة في المعػسػالمك  امػةػػكظائؼ العػكلػي الػسػاكة في تػالم
ؽ ػيػكتحق اطياػاـ اإلدارة بنشيد قػػنع يد بمبدأ الحيادػئات المجتمع، التقيبالمعامبلت المكجية لجميع ف

 .عند معاممة المعنييف بالنشاط الذم تقـك بو أك األىداؼ المرسكمة ليا
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  عمى اعمال االدارةىداف اإلدارية لمعممية الرقابية األ :المطمب الثاني 
يا مقياف مدل إحتراـ مبدأ المشركعية عند ػدؼ عاـ، كىك التحقؽ مػممية الرقابية ىػإذا كاف لمع     
ماليػا،    ػبلمػػة أعػػبػة مػػدل سػػف مػػراقػػػػة عػمػػيػػػػإف ليػػا أىػػدافػػا أخػػرل ال تػقػػؿ أىػ، فاتيػػػاػاطػشػؼ نػمػتػبمخ

، كىؿ أف اإلجػػراءات كالطػػرؽ اإلدارمثمػة فػػي الكقػػكؼ عمى كيفية أداء العمؿ ػمػمتػكىي األىػػداؼ ال
دل سبلمػػػة تطبيػػؽ تمؾ ػكتمؾ األىػداؼ، إضافػػة إلى م تتبلءـي تنفيذ أىدافيػػا التي تتبعيا االدارة فػػ

  .  إلجراءاتاالطرؽ ك 
اس األداء كاإلنجاز يػكمة كذلؾ بقػػرسػػداؼ المػيد األىػة كيفية تجسػعبى إلى متاػػي تسعػبذلؾ في     
مى أساسيػػا تقػارف ػتي عػنية كالػايير تقػداـ معػىػك مرسـك لو، كذلؾ باستخ و مع ماتكمػقارن ي لومالفعػ
 (1) .ج باألىداؼ المنشكدةئالنتا
ات فػػراػػػا كاإلنحػػػيػمػػيػػػب تدعػػي يجػتػػة الػػيػازات اإليجابجدد اإلنػحػة تنػار ػػقػػمػج الئاػتػف نػػم اػػبلقػطان     
تحقيؽ جميع األىداؼ المسطػػرة لمجيػة ببل، حتى يمكػف ػتقػمس جػنػبػيػاية التي يجب عبلجيػػػا كتبالسم

 .االدارية المعنية
ؼ، بغية ػاط الضعػقػكاطف اإلنحػراؼ كنػمى مػع كقكؼػرقابية تيدؼ إلى الػممية الػإف العػكبذلؾ ف     

 .إدخاؿ التغييرات كالتحسينات الضركرية مف أجؿ إنجاح العممية اإلدارية كأدائيا بصفة عامة
كاء كاف السبب ناشئػػا عف ػرسكمػػة سػند أسباب عػدـ تحقيؽ األىػػداؼ المػع كما يمكف الكقكؼ       

قػػكة القاىػػرة ػفعػػؿ الػدؿ الظػػركؼ أك بػبػف تػػػاشػػئػا عػفي التنفيذ، أك ن إي التخطيط أك عػػػف خطػػخطإ ف
يػيػػا ػت فػببػسػي إراديػة تػػػراؼ ىػاب اإلنحػبػػت أسػا تحػدد إف كػػانػػمػميػػف عػػمػى اإلدارة، كػأك بفػعػػؿ القائ

تػػحدد بأف األسباب ىػػي  اػرقابة عػػند مػبحيث أف ال ،أنيػا أسباب قاىػرة ال إرادية السمطة اإلدارية أك
ا إذا كاف الخطػأ غػػيػر ػف في ذلؾ، أمػيػبػبػسػتػاقػبػة المػػقائػػؽ لمعػشػػؼ الحػد عمػى كػإرادية، فإنيػػا تساع

رؽ ػى الخطػط كطػػمع ولػاػب إدخػكاجلػكا الػمبلئػـؿ ػػديػػتعػػال ارػيػتػخاى ػػمذلؾ عػد كػاعػػسػػا تػإنيػدم فػمػػع
ة ػمابػيا إذا كانت قحات كتصحيػرافحف اإلنػػع ؼػشػالك ىػة إلػابػدؼ الرقػذلؾ تيػكب ،دةمػتػػر المعييػتسػال
 .ذلؾ أك إيجاد البدائؿ مف أجؿ تفادم عدـ تحقيؽ األىداؼل
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عمؿ ليػا يؤدل اسرؽ التي عمى أساطكقكؼ عمى المعايير كاللف اػة الرقابية ميمػمػف العككما تم     
عػػمػؿ ػاعػػمػيػة فػػي أداء الػيػػؽ الفػقػف بالعػػمػػميػػة اإلداريػػة، كمػػدل تحػيػائمػقػاءة الػفػاإلدارم كعػػمى مػدل ك

 .كىؿ أف قدراتيـ العممية كالذىنية قادرة عمى أداء العمؿ بصفة جيدةالمكمفيف بو 
فإف رقابػة داخػميػػة ػػيػة، فػػإذا كانت الػػخارج ة أكػػميػا إذا كانت رقابػػة داخػػيػػمػػكتختمؼ األىػػداؼ ف     
مػػى عمػػؿ ػكقػكؼ عػداخميػػػة أك الػػػؿ الكحدات الػػػػمػػكقػػكؼ عػػمى عػػػال ؿ فيػػثػمػتيابػػة ػػرقػػالذه ػػىداؼ ػػاى

تي كجيػت ليـ،  ػميمات الػتعالـ مع ػيػػامػكمة، كمػػدل انسجػقيػػـ لمخطط المرسػالمرؤكسيف كمػػدل تطبي
ف ػيػاممػرسكمة سمفا، كمػػدل تفاعػؿ العػمػكمدل قدرتيـ عػػمػى تحقيؽ التكازف بيف األىػػداؼ اإلداريػػة ال

 .اؼمػػع الخطط كتمؾ األىد
مػػاف سبلمػة العمؿ كتجنب األخطػاء، أمػا ػدؼ إلى ضػا تيػيػاف اإلدارة الدنػكانطػبلقػػا مػػف ذلؾ ف     

دفػػيػػا الكصػكؿ ػاإلدارة الكسطى فيدفػػيػػا تحقيؽ األىػػداؼ كالسرعػػة في إنجػازىػػا، أمػػا اإلدارة العميا ى
دد، كبذلؾ فػػإف الػػرقػابػة ػمحػزمػػف الػكارد كفي الػأتيح مف ما ػة في حػدكد مػدفػتيػمسػلتحػػقيػػؽ الخطط ال

حكاـ السيطرة عميو، حيث ػمػاع العػبط إيقػالداخمية مف شأنيا أف تػػؤدم إلى ض ؿ داخػػؿ المؤسسة كا 
ؼ مػػكاطف اإلنحػػراؼ اإلدارم ػيكػكف مف السيػػؿ إكتشاؼ مكاطػػف الخطأ، كمػا يؤدم كػػذلؾ إلػػى كش

 (1) .مشاكؿ اإلدارة كأكثرىا ضررا عمى األىداؼ  المراد تحقيقيا كىك أخطر
طار يرل بعض الفقيػػاء بأف اإلنحراؼ ىك عرض تفرزه التأثيرات المتراكمػػة لعػػدد كفي ىذا اإل     

مف األكضاع الخاطئة، التي أبرزىا غياب القيػػـ كضعؼ حساسية الضمير كافتقاد الكازع األخبلقي 
 (2).ةطعنو بإساءة إستعماؿ السم ما يعبر فيو، كىك بالتمادمعف اإلنحراؼ كتغريو  دالتي تردع الفر 

كمػػا تسػػػػاىػػـ الرقابػػػػة فػػي الكقػػكؼ عمػػى مػػدل فعاليػػػػة القرارات اإلداريػػة الػػتي تتخػػذ فػػي كافػػػة      
ائج ػنتال مىػع كؼػكقػا كالػيمف أجػاتخذت متي لػات اطاػنشػع الما ػاسبيندل تمػة، ك ػاإلداريالػمػسػتػكيات 

 .التي تحققت مف ممارستيا
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ف ػػر مػيػثػى كػػمع عبلػالػتػبػصػػر كاالطمى ػػد عػػػاعػػسػػا تػػكنيكػي ػػف فػمػػكػـ يػػػيػم ردكر آخػة ػابػرقػلم     
ؿ التي ترغػػب االدارة  في اتخاذ ػائػكر كالمسػمقػة باألمػالحقائؽ كالمعمكمػػات الدقيقػػة كالصحيحة المتع

 .قػرارات بشأنيا
ذ ػيػػا فػػي تػنػفػػيمشػػف ة أكػادة اإلداريػػيػاح الػقجػدل نػى مػػمرا عػػؤشػارا أك مػػية معبػاػرقػر الػبػتػػا تعػمػك     

ي إتخػػاذ قرارات ػادة اإلداريػػة فػيػسػاعدة لتكجيو القػرقابػة كأداة مػكمة، كبذلؾ تككف الػالسياسات المرس
 .ما استجد عمييا رشيدة كمنسجمة مع األىداؼ المرسكمة أك

ـ ػػيػيامػػدل قػػكؿ مػػف حػػيػػػفػػكظػػة لممػػػية اإلداريػػؤكلػػػسػػمػػارة الػػػي إثػػػفي ػػاسػػػدكر أسا ػػايضلمرقابة ك      
ػا االدارة بكفػػاءة عالية ػدىػشنداؼ التي تػػيؽ األىػاتقيػـ، كتحقػمى عػػاة عػػممقػال اتػػتزامػػكااللكاجبات لبا

 (1) .ضمف األطر كالحدكد التي يجب أف تباشر ضمنيا تمؾ الكاجبات
ا شاءكا، بػؿ ػمػكااللتزامات كبات ػقط بالقياـ بتمؾ الكاجػػـ فػدكرىػ رال يقتصإف المكظفيف ػبذلؾ ف     

يجب عمييـ اإللتزاـ كعدـ الخركج عمى تمؾ الحدكد، بحيث أف الخركج عمى تمؾ الضكابط كالحدكد 
زميف بالنيػكض باألعباء ػمػميػـ مػػـ، مما يجعػؤكليػة اإلداريػػة تجاىيػيكػػكف السبب الرئيسي إلثارة المس

 .ت المحدد كبفعالية ككفاءة في المستكل المطمكبالمفركضة عمييـ بالطريقة المحددة كفي الكق
كظفيف ػػدل التزاـ الممكبذلؾ تمعب الرقابػة دكرا متميزا فػػي ىذا المجػػاؿ فيػػي التي تكشؼ عف      

بيػػا ػكػػاء كأكجػو اإلنحػراؼ الػتػي يرتػؼ أيػػضػػا عػػػػف األخػػطػػشػكػحيػػة، كػمػػا تػانكنػػيػػة كالبلئػقػبالقػكاعػد ال
 .المكظفكف في أعماليـ، كمدل التزاميـ بتنفيذ الخطط المرسكمة كتفانييـ في أدائيا

دث ػب أـ حػػا يجػمػة كػمػطػسػاؿ الػمػػػتعػػـ اسػػد تػػاف قػا إذا كػػػمػع كؼػػكقػى الػمد ععػػاػسػا تػينأ امػك     
 ؼ ػيػاب ذلؾ، ككػبػاىػػي أسػػا كمنيػػػكؼ مػلمتخطػػة أصبل ػمػسػاؿ المػػػػتعػـ إستػػـ يػأـ ل ،إنحراؼ في ذلؾ

كػػاف تصػػرؼ السمطػػة االداريػػة فػػي المكاقػػؼ كالمجاالت الػػتي تكػػكف ليػػا سمطػػة تقديريػػة فػػي اتخػػاذ  
القرار كمػػا ىك الحاؿ في الظػػركؼ اإلستثنائية كظػػركؼ الضركرة، كما قد يستمػزمو مكاجية مػكقػؼ 

إطار أداء عمؿ إدارم مف التحرر مف قيكد معينة في إطار ممارسة سمطة المبلءمة في  معيف في
 .اتخاذ القرار
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ف جيػة، كمػػف ػية مػند مخالفػة مبدأ المشركعػذا اإلطار كأداة ردع عػػة في ىػابػرقػػال رعبكبذلؾ ت     
كلمعمػػؿ اإلدارم بيػػدؼ جية أخرل تيدؼ إلػػى الكشؼ عػػف العناصػػػر اإليجابية لمممارسػػػة اليكميػة 

  (1) .دعميا كتحفيز العناصر القائمة بذلؾ ماديا كمعنكيا
كمػػا تساعػػػد الرقابػػػة فػػي الكشؼ عف أكجػػو النقص لتخصصػػات المػػكظفيف أك نقص خبرتػػيػػـ      

ديدة ػدريبية جػدكرات ترمجػة ػبػكمحػػاكلة إيجػاد البدائػؿ لذلؾ ك أدائيـ،مى ػمت في التأثير عػالتي ساى
 .كتحديد المكضكعات التي يتـ التدريب فييا

كما أنيا تعػد عامبل ىػػاما في تقييـ أداء المكظفيف، بالكقكؼ عمى التقارير التي أعدتيا القيادة      
أسمكب ي الػػكاقػع كممػا كػاف ػألنو ف ؿ عمييا،ػماليػـ كالنتائج المتحصػـ ألعػاإلدارية حػػكؿ كيفيػػة أدائي

ة كفأة كحريصة في أداء لكأداء العمؿ يتـ بطريقة صحيحة كيصاحبيا تكاجد عما التدريب كالتحفيز
د في التقميؿ مػػف ػػكساع ،يةػأعماليا، كمما كاف تحقيػػؽ الخطط كاألىػػداؼ المػػرسكمة يتـ بكفػػاءة عال

ابػػة ػي إجراء رقػذلؾ فػا كػد بدكرىػاعػسػالة، تػػمػة فعػػنسجػيؽ إدارة مػات كتحقػرفػاء كتجنب اإلنحػاألخط
 .سريعة كنتائج ذات درجة عالية، بمعنى أف يككف ىناؾ تأثير متبادؿ بيف اإلثنيف
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  األىداف السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية لعممية الرقابة :المطمب الثالث 
 

مشركعيػػة العمؿ تقتصر فقط عػمػػى الكقػػكؼ عمى مػػدل  مما الشؾ فػػيو أف العمػمية الرقابية ال     
اإلدارم أك مػدل نجاعتو في تحقيؽ الغايػة المحددة مسبقا، بؿ أىدافيػا تتعدل ذلؾ عػمى أساس أف 

بقػػا في ػمت مسػػتي رسػاىػػي إال تنفيذا كتجسيدا لمخطة العػامػػة الػالعممية اإلدارية ألم ادارة كانت، م
 .رجيةخا إطار السياسة العامة لمدكلة سكاء كانت داخمية أك

ا تمؾ التي تقػػكـ بيػػا المجػاف المعينة مف ػمػيػػيػة السػابػرقػممية الػفمف الناحية السياسيػة تيػدؼ الع     
 .قبؿ المجالس المنتخبة كالتي تككف مشكمة بطريقة تعكس التركيبة السياسية لممجمس المنتخب

إنػػيػػا تخػضع فػػي أداء مياميا لممبادئ التي رلػمػاف، فػلبا غرفتينبثقػػة عػػف ػفػإذا كانت المجنػة م     
 امػ اتػػـ لمعبلقػكم المنظػكف العضػب أك القانػمنتخػس الػمػجمداخمي لمػكف الػالقان كالدسػتكر أتضمنيا 

كف ػانػقػإف الػف جػػيػػة أخرل فػػانت منبثقػػة مػا اذا كػػي الجزائػر، أمػك الحاؿ فػػا ىػات كػمػيئػبيف تمؾ الي
  (1) .المنشئ ليا ىك الذم يحدد تركيبتيا ككيفية عمميا

ىػك الكقػػكؼ عمى مػدل تجسيد  كيكػػكف اليدؼ مػػف العممية الرقابية التي تقكـ بيا ىذه المجاف،     
الخطة العامػة لمدكلة ميدانيا كالػػتي سبؽ أف تـ دراستيػا كمناقشتيا عمى مستػكل المجمس المنتخب، 

الجزائػػر أف البرلػػمػػاف مخػػكؿ دستكريا بمنػػاقشػة الخطػػة الػتي يقػػدمػػيػػا الػػكزيػػر األكؿ، فمثبل نجػػد في 
مخكؿ بمراقبة مدل إلتػزاـ  كالمتعمقة بتطبيؽ برنامج رئيس الجميكرية كيصادؽ عمييا، كبالتالي فيك

كامؿ ػع أك العقػكالى أرض امعػج ماػرنػبػة بتجسيػد ذلؾ الػة خاصػة كاإلدارة بصػفمػة عاػة بصػفمػالحكك 
 .التي ساعدت عمى ذلؾ

بكاسطة اآلليات األخرل كتكجيو األسئمة  كتككف تمؾ الرقابة إمػا عف طريؽ لجػاف  التحقيؽ أك     
رقابة ػارسة الػـ في  ممػتي تساىػيات الػامة اآللػتكجيو ممتمس رقابة، كبصفة ع الكتابية كالشفاىية أك

 .الحككمةالسياسية عمى أعماؿ 
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أمػػا فيما يخص الناحيػػة اإلقتصاديػػة، فػػإف لمبرلماف كاألجيػػزة األخػػرل  دكر فعػػاؿ في مػػراقبػػة      
مػػدل تحقيؽ النتائػػج اإلقتصاديػػة المػرجػػػكة  مػف المصادقػػة عػػمى البرنامػػج اإلقتصػػادم الػػذم قدمػػػو 

ؿ ػاـ، كىػفاؽ العػة اإلنػبلمػدل سػبة مػراقػف خبلؿ مػػة مػػمى رأس الحككمػنو عػيػيػند تعػر األكؿ عػكزيػال
عمى  ا، كفي النياية الكقكؼػقػبػسػدالت األداء المكضكعة مػف معػحقؽ األىداؼ المحددة  إنطبلقا م

ت أك فػى طػريػؽ ػػقػػقػػرجػػكة مػػف ذلؾ قػػد تحػمػائػػج الػنتػو، كأف الػيػػمادؽ عػمػػصػامج الػرنػبػػذ الػيػفػنػمػػدل ت
 (1) .، كأف األىداؼ التي يصبك إلييا ذلؾ البرنامج قد تجسدتزاإلنجا
 ،محميػال ي أكػنكطػكل الػػتػسمػمى الػػكاء عػػيػػد ذلؾ سػيات لتجسػاؾ عػدة آلنػػى ذلؾ ىمػلمكقكؼ ع     
ػف أف االنفاؽ العػاـ تـ حسب ػدة كسائؿ كآليات لمتحقؽ مػالبرلػماف لو عكطني فإف ػى المستكل المفعػ

 .الخطة المرسكمة سمفا كحسب القكاعد القانكنية التي تحكـ ذلؾ
مى الحسػاب الختامي الػػذم يعكس مػدل ػادقة عػمطػػة المصػإف لمبرلماف سػيػات فػكمػػف ىػػذه اآلل     

سبقػػا، كمػدل تجسيد أك انػفػاؽ اإلعتمػػادات ػكدة مػرصػمػبالغ الػبالنسبػة لمماؽ العػاـ ػتحقيؽ نسبة اإلنف
 .، كىؿ كانت النتائج متناسبة مف حيث اإلنفاؽ كاإلنجاززالمخصصة لعمميات التجيي

يات االخػرل المػػذككرة آنػػفػػا الػػتي تمػكف البرلمػاف مػػف الػكقػكؼ عػػمى ػناؾ اآللػإلى جانب ذلؾ ى     
س ػمجػالػا تػػمػارس الػة لمدكلة، كمػامػية العػزانػميػا إنطبلقا مف الػقػبػرة مسػسطػدل تحقيؽ األىداؼ المم
ابية، ػابػػة كتككيػػػف لػػجػػاف رقػرقػػػيػات الػض آلػػبع اضػػمحػػمػػي ايػسػتػػكل الػػمػمػػى الػتخػػبػة عػنػػمػيػػة الػبػشعػال
ػدم، كىػي آليات ػمبػػبي الكالئي أك الػشعػس الػمػمجػكل الػتػسػيػة سػػػكاء عػػمى مػزانػصػادقػػة عػػمى الميػمػكال

ة سمفا،  ػترمي إلى تحقيؽ ىدؼ مشترؾ كىك الكقكؼ عمى مدل تحقيؽ الخطة اإلقتصادية المرسكم
سكاء كانت متمثمة في إنجاز برامج قطاعية أك تكفير خدمػات بيػػدؼ تحقيؽ الرفاه العاـ كذلؾ ىػػك 

 .اليدؼ الرئيسي لمرقابة مف الناحية السياسية
دكر األكؿ خػػاص ػب دكريػػف الػػإنيػػا تمعػػابػػة فػرقػػيػة الػػمػػمػػعػتػمػػاعػػػي لػب اإلجػانػمجل بةػػػسػنػػبالا ػػأم     

رقابة كمف ػة الػيمػمػدة نقاط أثناء  قياميـ بعػيـ عممية الرقابة، إذ يركز عمى عمػذيف تشملبالمكظفيف ا
 :تمؾ النقاط 
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الكقكؼ عمى قدرات المكظفيف اإلدارية كمدل إنسجاميػػـ مع الخطط المكضكعة مسبقا مف  -     
 .أجؿ تجسيدىا ميدانيا

بلع عػمى الظػػركؼ التي تؤدل فػيػيػػا العمػميػة اإلداريػػة سػػكاء فيػػمػػا يخػػص اإلمػػكانيػات طاإل -     
 .العامميف لمخطة ذاتياالمسخرة أك مدل قبكؿ 

ىاتو العكامؿ تساعد عػػمى كشؼ مكاقع الخمؿ لػػدل العامميف، مما يمكف الجيػػات الكصيػة في      
مػؿ ػا كالعػػتيػيكمػػادة ىػإع يد الخطػػة أكػإيجاد الطػػػرؽ البديمػػة لذلؾ، كذلؾ بإدخػػاؿ طػػرؽ أخػػرل لتجس

كيضات ػف مف تحفيزات جديدة، سػػكاء بصػػرؼ تعػميػتمكيػف العاممى ػنػاخ جديد يقػـك عػمى إيجػػاد مػع
ألف  تطبيؽ الخطة، فػية ػكسػمػؽ نتائج ممػيػقػكا بتحػػامػف الذيف قػيػفػكظػمػات خاصة بالػيػرقػت دة أكػجدي

 .ذلؾ يبعث ركحا جديدة لدل المكظفيف
ف مػدل تجسيد الخطة اإلقتصاديػػة ػؽ مػالتحقميػػة الرقػابة تيػدؼ إلى ػمػػإف عػػػف جية أخػػرل فػػم     

 ؽػيػقػكتح ا،ػبػقػػسمػػ ػػةكمػرسػػمػال ةػػػيػاعػػمػتػاإلج داؼػػىقػػد حػقػؽ األدكلة مػاـ لػػالع اؽػفػاإلن فػددة كمػحػػمال
ؿ ػكمي كالدخػمعػدالت تضخـ ضعيفة تسمح بإعطاء قدرة شرائية لمعممة الكطنية كتحسيف الدخؿ الق

د عمى تحقيؽ الرفاه العاـ، أك الكقكؼ عمى ػا يساعػالة متدنية ممػكالكصكؿ إلى معدالت بطالفردم 
 (1) .تترجػـ األىداؼ المتكخاة مف الخطة بصفة عامة كاإلنفاؽ العاـ بصفة خاصة نتائج ال
تي ػال االلػػتػػزامػاتػف ػػكعػػة مػػمػػػػجػامػػة مػػػػة عػس بصػػفػكػػعػإف تمؾ األىػػداؼ تػػف ذلؾ فػػطبلقػا مػان     

ارنػػة بالكسائؿ ػقػدىػػػا عػػمى الػكاقػع مػيػابعػػة لمػػدكلػة، كمػدل تجسػتػيع الػػكحدات اإلداريػػة الػمػتتحمميػػا ج
 .كانيات المسخػرة لذلؾ كفػػي الكقت المحدد ليػامكاإل
 :رقابية فيما يميمػػف خبلؿ مػا تػقػدـ يمكف أف نحػصػػر جميػع أىداؼ العممية ال      

 ية في تحقيؽ  ػركعػشػا بمبدأ المػزاميػتػدل إلػريع كمػاؿ اإلدارة لمتشػػمػميع أعػابقػػة جػطػد مف مكالتأ – 1
 .جميع خططيا    

 الجػة ػمى معػؿ عػمػػترض تنفيذ الخطط كالبرامج كالعػقبات التي تعػكبات كالعػالكقكؼ عمى الصع – 2
زالة تمؾ العقبات، كعدـ كجكد مكظفيف مؤىميف أكعدـ تكفر اإلمكانيات المادية      ىذه المشكبلت كا 
 .الخطط كتطكيرىا لتككف أكثر دقة ككاقعية مما يسمح بأداء عمؿ عػػمى أحسف كجػو ؿأك تعدي   
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 مػارس ىػػذه الحػػريات كالحقػػكؽ   ػؼ كأف تػقػػكقيػـ مػف أم تعسػات األفػػراد كحػضمػاف حمػػايػػة حػػري – 3
 ال أف تستعػػمػؿ ىػػذه اإلمتيازات كىذه الحقػكؽ   ،بكجو يساعػػد عػػمى تأدية المػيػاـ كتحقيؽ النتائج    
 .مف أجؿ تحقيؽ مػػآرب شخصية تككف نتائجيا كخيمة عمى تحقيؽ الصالح العاـ    

 التأكػد مػػف أف المستكيات اإلداريػػة العميا عػػمى إلػػمػاـ تػػاـ بػػمػػا يتـ مف أعػػمػاؿ فػػي المستكيات  – 4
  .المختمفة    

ش ممية القياديةػتقييـ المديريف كالتأكد مف كفاءتيػـ في الع – 5  مى تنفيذ الخطػة في أحسف ػرافيػػـ عػكا 
 .الظركؼ كبأحسف الكسائؿ     

  ـ اإلنجازات في العػمؿ اإلدارم مف اإلدارية، كتقيي ؤسسةؿ المتكفير اإلنضباط كاإلستقػرار داخ – 6
 .أجؿ الكقكؼ عمى النتائج المتحصؿ عمييا     

يجاد الحمكؿ المناسبة ليا كتصكيبيا – 7  .كشؼ األخطاء كأسبابيا كالعمؿ عمى تصحيحيا، كا 
 ؽ أغػػػراض ػيػسػمػطػػة أك الكظػيػفػة لتحقػتغػػبلؿ الػنػجػػر عػػػمى إسػكشػؼ اإلنحػراؼ اإلدارم الػػذم ي – 8

 .شخصية بعيدة عف تحقيؽ المصمحة العامة     
 ية  ػقػة كالكاقعػيػا لممعػػمػكمػات الدقػيػدة، كفقػرشػمة الػيػمػالمسػاعػػدة عمى إتػخػاذ القػرارات اإلداريػػة الس – 9

 .التي تمخضت عمى العممية التنفيذية لمخطة     
ي ،الخططاز ػؼ إنجػيػف تكالػػؿ مػػيػمػقػتػال –10   ػنو ػينتج ع اػماؽ مػفػاإلن فػػؿ مػميػتقػالك  ،راؼػػاإلسقػاؼ ػكا 

 .ترشيد اإلنفاؽ العمكمي كحماية الماؿ العاـ     
 ؿ، بمػػا  ػمػف كسػػائػػؿ العػػيػسػيػػة كتحػطيػػا في الػدكائػػر الحككمػسيػميػػة كتبػمػتطػػكيػػر اإلجػػراءات الع –11

 .يضمف تحقيؽ األىداؼ  المسطرة مسبقا كبأقؿ تكاليؼ كبفعالية أكبر     
 مػف  كمدل تكافقو مع الخطط الػمػرسػكمة ؿػمػر العػيػسكيفية ف ػعكدقيقة معمكمات كاقعية  جمع –12

  .الصحيحة إتخاذ القرارات في عممية اجؿ المساىمة     

 ة يذ الخطػزيف عػمى تنفػبأنيػـ محف ييـ تنفيذ الخطةػمسنػػدة إلػف الػيػيف كالمكظفػمػامػػػف العػالتأكد م –13
 .كتحقيؽ النتائج       

 ف، كتحػديػد ػيػكظفػزات لمػمػيػف بتكفيػػر التحفػيػيف كالعاممػػفػمػكظػلم ـػمبلئػمى تكفػيػػر مػناخ ػالعػػمػؿ ع –14
 (1) .حدد ليامالمادية مما يسمح ليـ بتنفيذ الخطة في الكقت ال تكتكفير اإلمكانيامياميـ        
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  عمى اعمال االدارة العمومية آليات العممية الرقابية خطوات و :الرابعالمبحث 
 

 ؽ دكلةػيػػى تحقػإلك ػبػصػي إال كتػاسػيػسػػا الػػنيجيػاف مػا كػػمػػيػة مػثػديػة الحػدكلػؾ أف الػف شػػم اػم     
 .القانكف كتجسيد مبدأ المشركعية كضماف أساسي لتجسيد العدالة بيف جميع مككنات الدكلة

كلتحقيؽ ىػػػػذا المػػبػػدأ  يجب أف تػػكػػكف ىػػنػػاؾ صرامػػة كمػتػػابػػعػػة ميدانػػيػػة لجػػمػػيػػع التػصػػرفػػات      
يتحقؽ إال بتكريس رقػػابػة  عػمى أرض الكاقػع، إال أف ىذا اليػدؼ التي تقـك بيػا اإلدارة ػماؿ الػكاألع

 .عممية تجعميا تصؿ إلى الغاية المنشكدة مسبقا ميكانزماتفعالة تقـك عمى أسس 
اف ىػػناؾ آليات اتفؽ حكليا  رػيػػتػو، غػابػػؿ الػمػراد رقػتتغػيػػر كتػتػكيؼ حسب العػػػم آللياتىػػػذه ا     

 .تتجسد في خطكات كمراحؿ العممية الرقابيةالتي   كعمماء عمـ اإلدارةمعظـ فقياء 
 

 خطوات ومراحل العممية الرقابية  :األولالمطمب 
 

طرة ػسػداؼ المػؽ األىػيػدل تحقػمى مػع كؼػػكقػك الػػة ىػػابػرقػػية الػمػمػػدؼ األساسي لعػإذا كاف الي     
د ػديػا كضع كتحػقيػبػػددة إال إذا سػقة كمحػيػػتككف دق نتيجة ذلؾ ال إفػـ إنجازه، فػت اػـ مػكيػقػا كتػقػبػسػم

ايير ػمذككرة بتمؾ المعػاس النتائج الػيق نى مقارنة أكػى أساسيا ىذا التقكيـ، بمعمالمعايير التي يتـ ع
ات سكاء كانت إيجابية أك سمبية ػناؾ إختبلفػا إذا كانت ىػالمكضكعة سمفا، كذلؾ مف أجؿ معرفة م

 .كالكقكؼ عمى أسبابيا كمدل تأثيرىا في تحقيؽ النتائج 
كمػػػة سػمػفػػا كاضػحػػة كمحػػػػددة ػمػرسػب أف تػػكػكف الخطط الػمػمػيػة تػقػكيػػـ األعػػمػػاؿ يجػكلػػنجػاح ع     

مراقبيف محػددة كأف تعطى ليػـ كمفيكمػة مف قبػؿ المنفذيف كالمشرفيف، كأف يكػكف دكر األشخاص ال
 (1).السمطة الكافية التي تساعدىـ في أداء دكرىـ كتحقيؽ األىداؼ المحددة ليـ
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 ،اتي سبقتيا عمى الػتمد كؿ منيػف ذلؾ فإف العممية الرقابية تمر بمراحؿ أساسية تعمقا كانطبل     
 فػؼ عػرحمة الكشػمػؿ، مػياس أداء العػرحمة قػايير الرقابيػة، مػي مرحمة كضػع المعػكىػػذه المراحػػؿ ى

 .تخاذ التدابير العبلجية كالتصحيحيةااإلنحرافات ك 
 
 مرحمة وضع المعايير أو المقاييس – 1
 

ػمية الرقابية، عػمى ػػممػراحؿ الميػمة فػي العػػف الػاييس ىػػي مػقػمػر أك الػيػايػمعػرحمة كضع المإف      
 .األعػماؿ المراقبةأساس أف المعايير الرقابية ىػػػي التي تقػاس بمكجبيا 

ف ػا، كعػقػداؼ كالسياسات المحددة مسبػاألى دل تحقيؽػم فػايير ىػي التي تكشؼ عػكىػػذه المع     
ركع ػشػمػؿ الذم يتحقؽ فعبل في الػمػمػدل تطبيؽ الخطط المرسكمة، عمى أساس أف قياس أداء الع

ـ استنادا قع يتػأ قد يخط إنحراؼ أكؿ ا أف تصحيح كمس، كذه المقايياد إلى ىتنرل باإلسسكؼ يج
شػػركع ػمػاطػات الشؿ ناييس عػف كقػذه المقػي أف تكشػؼ ىػف المنطاييس، كلذلؾ فإنو مإلى تمؾ المق

 .كأف تبيف تطكر مختمؼ جكانبو
مػخطط ػيط ، حيث يحػػدد الػرتبػػطػػة بكظيػػفػػة التخطػكػػما أف مػعػػاييػػر األداء ىػػي فػػي األصػػػؿ م     

كضكعػػة، كمف ثـ ػمػؽ الخطة الػيػبكضكح المؤشرات كالمعايير المحددة التي تعكس مػدل كفاءة تحق
تخطيط ذاتػيػا أك ػية الػمػمػرقابيػػة تشكؿ جزءا أساسيػا مػف عػر الػيػعايمرحمة كضع الػيمكف القػػكؿ أف م

ؿ فػػي ػثػمػيػات تتمػمػػػى خطػػكات ىػػػػذه العرامػج كالسياسػات، عػػمى أساس أف أكلػبػميػػة كضػع الػمػمػػف ع
ؿ ػؽ كػيػقػاءة تحػفػدل كمػالي ػتػكػس بالػػعػتي تػا كالػػيػمف أجمػػكضع ػتي تػداؼ الػتائج أك األىػنػد الػديػتح

 ( 1).منيا

 

 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 133ص، 1998كآخركف، مبادئ اإلدارة الحديثة،  مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع األردف د. عمر سعيد عيد  – 1

46 



ياس ػمػػؿ محددة، تتخذ أساسا لمقارنػػة كقػمى كحدات عػشتمؿ في الكاقػػع  عػكالمعايير الرقابية ت     
الذم يػمـز لذلؾ، كىػػذه أمكر ف ػزمػذا الكقت أك الػؿ ككػمػػذا العػػتكل ىػسػكمية العمؿ الكاجب أدائو كم

بعػػػا إلختبلؼ أكجػػو نشػػاط كػؿ منيا، كمػا تسعى إلػى تحقيقػػو مػػف ػإلى أخػػرل ت ؤسسةػتختمؼ مف م
 .أىداؼ
الكاحدة، حيث  ؤسسةا بينيا داخؿ الممػيػا تختمؼ فػػي في ذاتيػرقابية ىػايير الػكما أف ىذه المع     

ؿ أف ػقػيع ، ألنو البو ـكػقػمؿ الذم يػرع حسب نكع العػف ـ أكػسػق اص بكؿ كحدة أكخيار ػيكضع مع
اؿ محؿ الرقابة، أك لمختمؼ المكظفيف كالػعػػػمػػاؿ بمختػمػػؼ ميككف مػػعيار كاحد شامؿ لمختمػؼ األع

 .درجاتيـ في السمـ اإلدارم، كانطبلقا مف ذلؾ فإف المعايير الرقابية تتخذ صكرا كأنكاعا مختمفة
  :عايير الكمية الم –أ 

ي كعػادة تتعمػؽ مىػدؼ يمكف إخضػاعو  لمقياس الك كىي المعايير التي تحدد بقياس نشاط أك     
 اآلالتػػمػػػمة، كعػػدد ػتػعػسػػمػكاد الػػخػاـ الػمػػيػػة الػػػػمػػؿ ككػمػات العػػػػػات، كسػػاعػػخػػدمػمػػع كالػػسػبالػػمػػكاد كال

 .المستعممػة كساعػػات إستعماليػػا
 لمقياس عػمىة مالقاب عمى األعماؿ الإا ػيمكف تطبيقي ف ذلؾ فإف المعايير الكمية المكانطبلقا      
ة، بػػؿ ىػي ػكسػكحػدات عػػمػػؿ محسػػي بػتيػنػيػاس ىػػي الػتي ال تػػقػابػمة لمػقػر الػيػػاؿ غػمػػاس أف األعػأس

شبػو كمػية كمػػف األمثػمة عػػمى ذلؾ   قػاييس كيفيػة أكػقػاس إال بمػت غير مممكسة ال عػػبارة عػػػف أشياء
العماؿ بالجيػػة التي تستخدميػـ، أك رفع الحالػػة المعنكيػػة  رفع مستكل الكالء الخػػاص بالمكظفيف أك

دة ػؿ تككف كحػـ ىػػميػػتعػي الػثبل فػمػة فػػاريػشػتػات اإلسمػػدػة أك الخػامػػات العػبلقػالع رػػكيػأك تط اؿػمػػلمع
ؿ تككف ػضاء ىػقػي الػا فػسبة النجاح، أمػف أـ نػيػدد الناجحػؤسسة أـ عػمػذ في الػيػدد التبلمػياس عػالق

 (1) .الكحدة عػػدد القضػػايا التي يتـ الفصؿ فييا أـ المدة التي تستغرقيا كؿ قضية
بمقاييس كيفية أك شبو كمية، مما يجعؿ  التقاس إ كبذلؾ فإف رقابة ىػذا النكع مػف األعماؿ ال     

بط نتائػػج جػيػػكدىػػـ بتمؾ األشيػػاء غيػػر مممػكسة مػػف الصعػػكبػػة ػرتػى أداء مػػف تمممػػارسػة الرقابػػة عػػ
 . بمكاف
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 المعايير النكعية  –ب 
ياس جػكدة األداء المػطػمػكب كمػطػػابقػة اإلنتػاج لمػمػكاصػفػػػات المػحػددة ػػايير بقػكتتعمػؽ ىػػذه المع     

إلػػى مسبقا مف أجؿ إنتاج كحدات تستجيب لمعػػايير الجػػكدة كقػكة التحػمػؿ أك المقػاكمػػة، مػدة البقاء 
 ( 1) .غير ذلؾ مف معايير الجكدة

 :معايير التكمفة  –ج 
ػؿ بعػػػد إنجػازه، مػفة أم عػػمتك ػرفػة تكمفػػة إنتاج أم سمعػة أكػيػار إلى معػييدؼ كضع ىػػذا المع     

تي ػة الػػامػة العػفػتكمػال ية أكػمػػدات كػاج إذا كانت كحػتػية اإلنػمػمػػػعلية ػة الكمػتكمفػة الػػرفػػػية معػػكذلؾ بغ
دادىا كاإلشراؼ عمييػػا، مثبل كمفػػة التكفػػؿ بالمػػػريض ػأسفرت عنيا العممية التي كمفت المؤسسة بإع
 .االستشفائية، أك التكمفة السنكية لممؤسسة االستشفائيةعمى مستكل مصمحة مف مصالح المؤسسة 

ؿ ػػمػالع مىػػة عسػؤسػمػػد الػساعػػذم يلػا رػػة األمػفػمػتكػػـ الػيػيػػقػتػمح بػسػػي ارػيػػػمعػذا الػػى إفػذلؾ فػكب     
ف جية ػالة مػتائج فعػؽ نػيػف جية، كتحقػة مػؿ مف التكمفػيػمػدة لمتقػديػيات جػلآؿ إيجاد ػف أجػكالبحث م

 .أخرل
  :معايير الدخؿ المحقؽ  –د 

ىذه المعايير تسػػاعػػد عمى معرفة ما حققتػػو الييئة مػػحػػؿ المراقبػػة مف دخػػؿ، ألف ذلؾ يسػمػػح      
سخػػرت لػيػػا كانت كافيػػة كحققت  التيبمعرفػػة مػػدل تحقيؽ المنظمػػة ألىػػدافيػػا، كىػػؿ أف الكسػػائػػؿ 

ـ مػػف الكسػػائؿ المتاحػػة لديػيػػا، مسطػرة بالرغػتحقؽ النتائج ال لـ ؤسسةالغػػرض المطمػػكب، أـ أف الم
 .األمر الذم يسمح لمجيات العميا تقييـ تمؾ النتائج كاتخاذ اإلجراءات المناسبة لذلؾ

  :معنكيةمعايير  –ق 
ايير كميػة، ػػياسيػا بمعػيمكف ق كىي المعايير التي تقاس بيػػا األنشطة غير المممػكسػة كالػتي ال     

ألمثمة عمى ذلؾ كبات في مػػراقبة مثؿ ىػػػذه األعماؿ، كمػػف اػف األحياف صعػفػػي كثير م مما يشكؿ
التي ينتمػكف إلييػا، أك ركح  االدارةة معدعػـ س ا، أكػلي كالئيـك   دارةي االدرجة إخبلص العامميف ف

 . االدارةيػـ، أك العبلقة اإلنسػانية السائػدة فػػي طالجماعة التي  ترب
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مميػػة الرقابيػػة كىي ػلمقائميف بالع الشخصيكتعتػػمػػد ىػذه الػػمعايير بصفة أساسية عػمى التقديػػر      
 (1).تستخدـ أساسػا لتقييـ أداء المكمفيف في المنظمات المختمفة كيطمؽ عمييا معدالت األداء الجيد

 
  :معايير زمنية -ك 
 

 إف استعػػػػمػاؿ ىػػػذه المعايير يسمػػح بالػتحكػػـ فػػي عػػامػػؿ الكقت ، ألف ىػػػذا الػعػػامػػؿ يعتبر مػف      
  اصاتيػػا ػػت اختصػػػفػمػتػمػػا اخػػػيػم ػؤسسػةػمػػا الػػػؤدييػػتي تػػيات الػػمػػمػػؿ العػػي كػة فػيػػاسػرات األسػؤشػمػال 
   ا كاف مجاؿ ػمػمة مػيػنظػمػردكد الػمما زاد كازدىػػر مػت كػكقػما كاف التحكـ في الكنتائجيػػا، ألنو كؿ  
 ياس، ػا لمقتيػف حيث قابميػات تختمؼ مػمػمنظػإف األنشطػػة لمػف ذلؾ فػا أك آدائيػػا، كانػػطبلقػػا مػدفيػى 
 :فأنيا تنقسـ إلى نكعي حيث يػػرل بعض الفقياء 
 
 ت البلـز ألداء ػػكقػث الػيػف حػػا مػاسيػػيػػف قػمكػتي يػاطات الػشػنػي الػياس، كىػقػمة لمػشاطات قابػن  – 1

 .نتجتيا كأنكاعيا المختمفةاعمميا كالكميات التي      
 كػمػية، دات ػا بكحػياسيػمكف قػي تي الػات الػاطػنشػاؿ كالػمػػاألع اس، كىيػيػير قابمة لمقػاؿ غػمػػأع – 2

  :مماء االدارة منيـ ديمكؾ يقسمكف مرة أخرل ىذا النكع مف األعماؿ إلىػع أف ىناؾ مفغير      
 
  .نشاطات يمكف قياسيا مثميا مثؿ الكحدات الصناعيػػة كأنشطة صناديؽ الضمػػاف اإلجتمػػاعي -أ 
 رضيػػا فػي بعض األحياف ىػزات تػؤثػر عػمى  ػتػاطات قػػد تعػير أف ىػػذه النشػتكػررة غػنشاطات م -ب
 رة  ػتػكف في فػف أف يكػطة يػػمػكػشػف األنػػكع مػنػذا الػػاس ىػيػبيا، اال أف قػا نسػياسػقياسيا كتجعػمو ق     
 .األساليب اإلحصائية مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج مقبكلة باستخداـمحددة      
 مظاىػػرىػا ألف  ،يمكف قياسيػا ة التي الطكىي األنش :نشاطات غير قابمة لمقياس بصفة مطمقة -ج
 ( 2).متغيرة كمتذبذبة كغير مستقرة تسفر عف نتائج تختمؼ باختبلؼ الزمف الذم تحققت فيو     
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كميػمػػا اختمفت المعايير المكضكعػػة لقياس مختمؼ األنشطػػة لممنظػػمػػة فإنػػو ينبغػي أف تحتػـر      
 :التاليةالشركط 

 .لطبيعة األشياء المراد قياسيا مبلئمة اختيارىاأف تككف المعايير التي تـ  – 1
 أف تػككف المعايير متبلئمػػة مع األىػػداؼ المحددة، كأف تككف ىػذه األىػػداؼ كاضحػػة كمحددة  – 2

 .حتى يمكف قياسيا     
  مى ػع اك المكظؼ ة، بحيث يككف العامؿابـ الرقػػذيف تشمميػات الػػدل الجيػكمة لػػكف مفيكأف ت – 3

  ة ػتامػة مى درايػػتى يككف عا حػػييؿ إلػػكصػتػو الػنػكب مػمػطػمػج الائا بػالنتػدركػالكعي كم ة مفدرج     
 .المنكط بو بالػدكر     

 دة قد بمغت المطمكب ػا إذا كانت الكحمفي تكصؿػتى يمكف الػة محددة حأف تربط المعايير بجيػ – 4
 .منيا كمجازاتيا بناء عمى نتائج القياس كفؽ المعايير المكضكعة     

 يجب أف تػػككف ىػػذه المعايير مرنػػة كغير جامػػدة، حػػتى تسمح بإعػػادة النظر فػييػػا دكريػػا بمػػا  – 5
    ػذمال ػػكقػتال يػػـ تكف متكقعة فػػد تستجد ظركفا لػو قػألن مة،ػمػتػمحػمع كافة الظركؼ ال يتبلءـ     
    ادىػاػاعػػتمتي تػـ ػال اييرػمعػؿ مػػف الػػضػرل أفػأخ اييرػد تكتشؼ معػر، أكقػيػايػػمعػكضع ال ويػف تـ     
 .كضع الخطة، كبالتالي إذا كانت مرنة فإنو يسيؿ تكييفيا مع الظركؼ المستجدة عند     

 مػاؿ المػراد ػاطة كالسيػػكلة كأف تشمؿ كػػؿ األعػبسػمحػددة تتصؼ بالػر الػيػايػيجب أف تككف المع – 6
 دانيا، ػيػا مػتجسيدى يػسػيػؿتى ػا حػيدىػقػبالغ في تعػي يد بحيث الػتجسػا كأف تككف ممكنة الػقياسي     
 كيػة لمعامميف ػنػالػػركح المع عمى ارنة مما يؤثرػقػيـ كالمػيػيار لمتقػػا تفقد قيمتيػا أك كمعػا يجعميمم     
 .عمى مدل فعاليتيـ اإلنتاجية كأكبالتالي يؤثر عمى مردكديتيـ      

 إنتاج متكسط  أعمى بحيث يػككف الحد األدنى أعمى مف أف يككف ليذه المعايير حد أدنى كحد – 7
 مبالغ  رػيػقػكال غػمى معػتاج، كحد أعػادة اإلنػي زيػكح فػػمػبة كالطػرغػـ الػد لديػيػف لكي تتكلػيػاممػالع     
 الػمػؤسػسة يػف في ػػمػنػكيػات العػامػتى ال تحػبػط معػػػو حػقػػة مػعػكافػػتػمػنتائج الػتحقػيػؽ الب يػسػمحو يفػ     
   .في حالة عدـ تحقيقيـ لمنتائج المسطرة     
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   ا لمػا ػية ذاتيػرقابػية الػمػػمػألف ذلؾ يعػقػد مػف الع دد المعايير الرقابيػػةػاالة في عػيجب تجنب المغ – 8
  ػد يؤدم في ػة، كقنار ػقػمػياس أك الػرقابية كأداة لمقػايير الػمعػأحسف ال اختيارؾ في ػدثو مػف شحي     
 .إقصاء بعض المعايير قد تككف أساسية في العممية الرقابيةالنياية إلى      

 ر بيػا ػتأثػد يػتي قػيػكؿ الػكاء كالػمػتـ تجنب األىػػػية كأف يػكعػكضػمػية بالػابػرقػر الػيػايػمعػـ الػتسػأف ت – 9
   مؤسسةلا امميف فيػدرات جميع العػايير تتناسب كقػ، بحيث يجب أف تكضع معرأصحاب القرا     
ال كانت النتائج غير مكضكعية       ( 1).حتى يستجيبكا لذلؾ كا 

 عػالة تػائج فؽ نػى تحقيكأدت ال ا، إالقػكرة سابذكزات الميدالت االداء بالمعت مػمػسػا اتككمم         
 تستند إلػػى الذاتية كال إلى أىػػكاء القيادة العميا،  تساعد عمى قياس األداء بطريقػة مكضكعية ال     
 :عمى ذلؾ كينجر     

 .سيكلة قياس األداء كالكشؼ عف اإلنحرافات كتصحيحيا - 
 عمى   تبادلة مما يؤثرػمػقة الػثػـ أكاصر الػث بينيػكتبع ،كرؤسائيـ فالمرؤكسيتنمية العبلقات بيف  - 

 .المردكدية كاألداء بصفة خاصة    
 .تحفيز العامميف بزيادة العمؿ مف أجؿ تحقيؽ نتائج أفضؿ - 
 ة ػكعػػمػف مجػيػؿ األداء بػضػفػؿ يػامػػاس أف العػمى أسػة عػمػنظػمػراد الػة لدل أفػنكيػمعػركح الػرفع ال - 

  اؿ، ػالفع أىػمية لؤلداء ػةتػكلي أي ة الماشػػة فػعة كليس بيف مجػمػػكعفدالت أداء مرتػعممدربة ذات    
 الػػمػػردكد الجػػيػػد    و ػػف معػػسػف األداء كتحػسػحػا تػػمػمػة، كػػعػفػػرتػػة مػكيػنػػعػمػػركح الػت الػانكا ػمػمػو كػألن   
 .ةلممنظم   
 مؿ جميع الكحدات      ػد عمى عػاعػتساعد عمى حفظ النظاـ كاألداء المتميز لممنظمة، ألف ذلؾ يس - 

 ( 2) .قبلنيةػأجؿ تحقيؽ األىداؼ المرسكمة بطريقة رشيدة كع بكيفية متناسقة كمنضبطة مف   
   ية ػمػمػارسة العػي ممػؿ فػراحػمػـ الػف أىػػر مػتبػر تعػيػايػد المعػػديػتح ةحػمر ػػإف مػف ذلؾ فػػا مػطبلقػان     
 ف ػم يةػذه المعايير إال كقابمو تحقيؽ نتائج جد إيجابػألنو كمما كاف النجاح فػي كضػع ىػ ،الرقابية   
 .العممية الرقابية   
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 مرحمة قياس النتائج المحققة بالمعايير المحددة مسبقا – 2
تأتي ىذه المرحمة بعد كضع المعايير التي عمى أساسيا يقيػػـ األداء الفعػمي، أك مقارنتػػو بتمؾ      

 . إنجػػازه ما تـالمعايير المكضكعة مسبقا مف أجػػؿ تقييـ 
مي كعػػدـ اإلنتظػػار حػتى ػنذ بدايػة التنفيذ الفعػممية التقييـ مػكفي كثير مف األحياف يشرع في ع     
ية التي تمكف مػف الكشؼ عػػف ػائػكقػة الػرقابػيخ الػد في ترسػرقابػػة يساعػف الػنكع مػذا الػتو، ألف ىػنياي

 .اإلنحرافات في كقت مبكر، كاتخػاذ التدابير كاإلجراءات البلزمة لػذلؾ
ػعػػمقػػة بػػأمػػكر كتعتبر عػػػمػميػػة القياس بصفػػػة عػػامػػػة  ليست عمميػػة سيػمػػة خاصػػة إذا كانت مػت     

مى كضع ػؤكلة عػإذا كاف القياس متعمقا بأداء الجيات اإلدارية العميا المس معنكية غير مممكسة، أك
 .الخطط العامة

مية لؤلداء، ػكس النتائج الفعػتي تعػات الػمكمػياس بالبيانات كالمعػند القياـ بالقػكتستعيف اإلدارة ع     
 أك استخداـ تأك الػمبلحظا تكالػسجبلفكية كالمكتكبة، ػتقارير الشكالتي تتحصؿ عمييا مف خبلؿ ال

  .بالتحاليؿاألجيزة لمقياـ 
قػػارنػػة مػػف أجػؿ ػمػياس أك الػقػانػات ك إجػػراء الػيػبػؿ تمؾ الػيػمػػف ذلؾ تػػقػػكـ اإلدارة بتحم كانطبلقا     

ثبلثة ػاع الػػف األكضػدة مػؿ إلػػى كاحػكصػػتػالمى ذلؾ امكانية ػر عػمي، كينجػػفعػى األداء المالكقكؼ ع
 .التاليػة التي تككف عمييػػا األعماؿ المنجزة أك النتائج الفعمية

ففي الحالة االكلى يككف األداء إما متفػقا تمػاما مع المعاييػر المكضكعػية مسبقا، كمػعػنػى ذلؾ      
 ذػيػػفػتنػية الػمػمػػع ىتػمػامػػا عػمرة ػػطػيػسػانت مػكأف اإلدارة كا ػارا صحيحػسػػذ اتخذ مػيػػفػنػتػال أك أف األداء
 .كاألداء
قػػرر لػيػا فػػػي المعػاييػر ػمحقػقػػة تػقػػؿ عػػمػػا ىػك مػال كالػنػتائجثانيػة يػكػكف األداء ػي الحالة الػا فػام     

  (1).المكضػكعػػيػة، مػمػػا يستنتج أف ىناؾ إنحرافا سمبيا في التنفيذ
ستػكل ػمػحقػػقػػة لػـ تػكػف بػنتائج الػمػو كأف اللػددة ػمحػرؽ الػػػؽ الطفـ يػتـ ك ػى ذلؾ أف التنفػيذ لنمػع     

 .التكقعات التي حددت سمفا لمنشاط الذم تـ القياـ بو
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ػرر لػيػا فػي ػػا ىػػػك مػقػؿ عػػمػضػفػكؽ أك أفػي تمعػػػفػنتائج أك األداء الػثػة تكػكف الػػالػثػة الػالػا الحػػأم     
 .المعايير التي كضعت مسبقا، مما يعني أف ىناؾ إنحرافا  إيجابيا في التنفيذ

يػػطػرة ػػارج سػقع خػػنى ذلؾ أف األداء يػا أك إيجابيا، معػيػمبػس افػكاء كػػا كاف اإلنحػراؼ سػػمػػيػكم     
مما يحتػـ عمييػا تحميؿ ذلؾ القياس، كتتبع أماكػف اإلنحػراؼ كالقضاء  اال تحبذىاإلدارة كىي نتيجة 

حالػة اإلنحػراؼ السمبي مى ذلؾ، كالػتي تظير بشكؿ جمي في ػدة عػاعػمسػكامؿ الػمى أسبابو أك العػع
ـ ػؿ خارجية لػكامػػتنفيذ أك نتيجة لعػـ بيا الػتي تػقة الػريػالمعايير الرقابية ذاتيا، أك في الط في كخطأ

 (1).تكف اإلدارة سببا كال طرفا فييا
ايير الرقابػيػة ػا خطػأ في كضع الػمعػا إمػػييػا في حالة اإلنحػراؼ اإليجابي فعػادة مػا يتسبب فػأم     

مػكػانات اإلدارة المسخػرة ػمفػػة بكضعػيػػا لمكقػكؼ فعػاألجيػػزة المكنتيجة لعدـ مقػػدرة  ميا عػمى قػدرات كا 
ناتج عف  ـ أكػيػا عمى التكقع كالتنبؤ السمػتي تساعدىػيات الػدـ التكفػر عػمى اإلمكانػفعبل لمتنفيذ، أكع

 .ضعؼ كعدـ مقدرة األجيزة المخصصة لكضع المقاييس
مرحمػة القياس ىػػك الكقكؼ عػمى المحيط الػػذم تػػـ فػيو األداء كالتػعػػرؼ كاليػدؼ األساسي مف      

فػيػة األداء ػف كيػية عػػػمػمية األداء، كمػػف ثػػـ الخػػركج بفكرة كاقعػػرة في عػعػػمى مختمؼ العػكامؿ الػمػؤث
ريػػة في ػشػبػاديػػة كالػمػائػػؿ الكسػكتػكفػػيػػر ال لذلؾ، المبلئمةتي كاجيػتػػو ككضػع الحمػكؿ ػكبػػات الػكالصع

 .المستقبؿ مف أجؿ تجنب تمؾ اإلنحرافات مستقببل
يذ، كاألخذ بو مستقببل ػية التنفػمػمػؼ الجانب اإليجابي لعػمى كشػد عػسػاعػكما أف ىذه المرحػمة ت     

 .كتطكيره كتجديده كدعمو بفنيات أخرل حتى يككف أكثر فعالية كمصداقية
ما  يػذ كىػػكػياس كمقػارنػة األداء، قػػد تحػدث قػبػؿ التنفػية القػكيمكف الػقػكؿ بصػفة عامة أف عػػمػم     

ضى بتكقػع مػػكعػد حدكث اإلنحراؼ قبؿ ػقػكقع أك التنبؤ في الرقابة، كىػػك نػمػط يػتػيسػػمى إستخداـ ال
 .كقكعو فعبل

ياس ػناء عػمػى خبػرة سػابقػة، فػبػكاسطػػة قػمتاحة أك بػكمػػات الػالػمعػػمناء عػػمى ػكقع بػتػـ ىػػذا الػتػكي     
قػة كالػتي ليػا ػشطة البلحػثبل، يمكف تكقػع اإلنحراؼ فػي األنػقػة مػابػشطػة سػف أنػػينػة عػكمػات معػمػمػعػ

 .قبؿ كقكعوعبلقة بيا، كبناء عمى ذلؾ يتـ إتخاذ اإلجراءات البلزمة لمنع ذلؾ اإلنحراؼ  صمة أك
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 ا قػبؿ كقػػكعو،  ػقػػسػبػيات لػمػعػػرفػة الػعػجػز مػزانػيػيذ الػمػاس عػنػد تنفػيػقػػكيستعػػمؿ ىػذا الػنػكع مػػف ال     
 ابة كقائيػة، إال أفػر رقػتبػتع ألنيػاكاع الرقابة ػؿ أنػف أفضػكيعتبر إستخداـ أسمكب التكقع أك التنبؤ م

 .ىذا النكع مف القياس يصعب كثيرا أك قد يستحيؿ تطبيقو في كثير مف األعماؿ اإلدارية
ؿ اإلنتيػػاء مػػف عػمػميػة األداء، كىػك ػبػيذ أم قػتنفػمميػة القياس أثػناء الػناؾ عػاضافػػة إلى ذلؾ ى     
ر ما ػكع خطػنذر بكقػة تػنيػراض معػػة أعػظػف كاقع مبلحػػم انحػرافػاتدكث ػكقع حػف تػف مككب يمػمأس

نظيـ غير مرخص بو ييػػدؼ لضرب ػت أك تككيػفات، ػييدد تحقيؽ األىػداؼ، كالتنبؤ بكقػكع  إضراب
 .ؤسسة اك االدارة إستػقػػرار الم

ف ثـ إتخاذ التدابير ػالمبكػر لبلنحػرافات كم االكتشاؼف القياس في ػمية ىػػذا النكع مػكتكمػف أى     
 .بلزمة لتفادم تمؾ اإلنحرافاتكاالجراءات ال

ية التي ػنيائػـ بناء عمى النتائج التأم ي ياس بعد تنفيذ األداء،ػأما الحالة االخيرة ىي القياـ بالق     
مى تجنب األخطاء المستقبمية دكف أف يككف ػد عػاعػسػقة تػريػذه الطػلتنفيذ، كىا ةعػنيػا عػػمػميرت ػفػأس

 .بوليا تأثير عمى ما تـ القياـ 
كبذلؾ أف نجػاح ىذه المرحمػػة يتكقؼ إلى حػػد كبير عمى كضػػكح المقاييس المستخدمػػة كعػمػى      

دة مػنيػا ػطػية ال فػػائػيػػة أك الػنػمػػنػيػاطػات الػػركتػشػػنػػػض الػػػنػاؾ بػعػيػاسػػو، ألف ىػػتحديػد األداء الػمػػراد ق
ذا األداء ػف جيات مكمفة بتنفيذ ىػكضكعػػة مػذه المقاييس مػياس، كأف تككف ىػإلخضاعيا لعممية الق

في التنفيذ   ياإليجاب إذ ىي األقرب عمى الكقكؼ كمعرفة العكامؿ كالظركؼ ذات التأثير السمبي أك
 (1). ألف تقييـ األداء ال قيمة لو بحد ذاتو إذا لـ يقاس بمعايير محددة كصحيحة ككاضحة
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  مرحمة تصحيح األخطاء وتجنب اإلنحرافات -3
إف العػمػميػػة الرقابػيػػة تنتيػػي بػػمػػرحػمػػة تصحيح اإلنحػػػرافػات الناتػجػة عػػػػف قػيػاس األداء الفػعػػمي      

 .كالنتائج المحققة قياسا بالمعايير الرقابية المكضكعة
كتعتبر ىذه المرحمة اليدؼ األساسي مف القياـ بالعممية الرقابية ،ألف ىذه المرحمة تمكف مػػف      

الكقكؼ عمى أسباب األخطاء كاإلنحرافػات في تنفيذ األداء ككضع حمػكؿ عبلجية كتصحيحية ليػا، 
ال أفػػػتصػكر إجػراء أم عػػمػمية رقاب فال يمكإذ  يػة الرقابية مػػف ػت العػمػمػرغية بػػدكف ىػػذه المرحػمة، كا 

 .محتكاىا
كتسػمح ىػذه المرحمػػة بالبحث عػػف األسباب كالعػكامؿ الػتي أدت إلػى ظيػػكر تمؾ اإلنحػػرافات،      

د التنفيذ عما كاف متكقعا أكتدني ميارة العماؿ نتغير ظركؼ عممية األداء ع كعدـ دقة المعايير أك
ؿ التنفيذ ػد تػكمف في كسائػماؿ في األداء، كقػػدم أك التسبب كاإلىؤ مػالؿ ػمػػدـ إنسجاميـ مع العػأكع
ف أك ػيػذه أك أنيػػا تجػاكزىػػا الػزمػفػنػراد تػمػؿ الػمػػعػة الػػيعػا مع طبػدات كآالت أك عػدـ مبلءمػتيػف معػػم

ذاتيػػػا، بحيث تػػكػكف مبالغ رقابيػػة ػايير الػأصػبحت ذات تكمفػة عاليػة أك قػد تكمػف في خػطػإ في المع
 .تنسجـ مع طاقات كقدرات أجيزة التنفيذ فييا كال
رافات نحاء كاإلخطعبلج ىذه األلة باسنالم ى الكسائؿمحث عبذلؾ تػقـك اإلدارة بال فمبلقا طان     

 .كالعمؿ عمى منع تكرار كقكعيا لضماف فعالية الرقابة
رؽ أداء ػف طػػيػيػا كتحسػيقػراد تحقػمػداؼ الػػتكييؼ لؤلى أكديبلت ػراء تعػف خبلؿ إجػكيتـ ذلؾ م     
متطكرة،  اتصاالتكتكفير أنظػمة  الجيكد المتصمػػة بالتنسيؽ كمضاعفةكاإلىتػػمػػاـ بالتدريب  العػمػؿ

مية الػدكر ػػبأى ـأك بتكعيتير، ػمػف طريؽ الدكرات التدريبية كالتككيف المستػميف عمرفع كفػاءة العػا أك
ا ػكذلؾ إم ،مػيػفػعػػامػة فػي أكسػاط الػراء حركػكد أك إجػػشػنػػمػيؽ الػيػػدؼ الػيػؿ تحقػبػػؤدكنو في سػم يالذ

ا مػػف المستجػدات التي تكصمت ػتغيير مكاقعػيػـ انطبلق ناصر أكثر كفػاءة ، أكػباستبداؿ بعضيـ بع
 (1). الرقابية ةإلييا العممي
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كما يمكف لمجية اإلدارية أف تػػقػػـك بإجراءات عقابيػػة تجػػاه الذيػػف ثبت في حقيـ عػػدـ قيامػيػػـ      
مػػا بصفػػة متعمػػدة ، أك القياـ بتغيير القيادات كالمشرفيف عمى عػػمػميػة األداء،  بمياميـ إما تياكنا كا 

ة في ػكسػائؿ المتبعػتػػكزيػػع الػعػػمػػؿ عػػمى مػجػػمػػكع العامميف، أك إعادة النظر فػي الطرؽ كال ةأك إعاد
مػع األىػداؼ  ـال تنسجمػؿ الػمػؤداة ػمػاط كطػػرؽ الػػعػػف أنػيػػمػػا إذا مػػا تػػـ الػتػأكػد مػمية األداء السػعػػم

 .اإلدارم لممنظمة المتكخاة أك القياـ بتعديبلت أساسية في التنظيـ
كتجدر اإلشارة إلى أنو أثناء تقييـ عممية األداء عف طريؽ قياسيا بالمعايير المكضكعة يجب      

 .التفرقة بيف نكعيف مف األخطاء
ىي األخطاء العادية التي يمكف تكقعيا كتجنب آثارىا الضارة، كيػمػكف إعػتػبارىا بأنيػا  :النكع األكؿ

يػمكف تصنيفيا بأنيػػا أخطاء خارجة عػػف السيطػػرة لػػظػػركؼ  ػاء مقبػكلػة، أكأخطاء بسيطػة أك أخػػطػ
ذا ػؿ اإلدارم، كىػمػػمى العػئة عػيػػا السػداـ نتائجيػػالجة النعػى معػإل جال تحػتػاتكررة أك ػر مػيػة غػطارئ

 .النكع مف األخطاء يمكف قبكلو كالتجاكز عنو كالسماح بو
ة ف األخطاء الجسيما مكنيفي أداء العمؿ اإلدارم لك رافاإنحتمؾ التي تعتبر  يى :الثانيأما النكع 

بمعػػنى األخطاء الػػتي تعػدت الػحػػدكد المسمػػكح بيػا ككذلؾ األخطاء  ،أك اإلنحػرافات غير الػمقػػبػكلة
يذ األداء ػػاسي بتنفكأسراتجية ذات تأثير فػعػػاؿ ػتػاط إسػػقػن أك ة بأمػكرػػقػمػات التي تككف متعػػنحرافكاإل

  .المحدد مسبقا في الخطة المرسكمة
أك  اػمؤدية ليػػركؼ الػظػرفة الػػـ معػػقع رغػتي تػأك ال ةػديػمػػاء عػا أخطػػا بأنيػفيػنػف يصػناؾ مػػكى     
 اػاص بيػؿ خػػفػى تكػإلاج ػتػتي تحػػئة الػيػػسػػا الػػارىػػآث ةأك لخطػػكر ؿ، مػاػػالع سػػفػػف نمػػا ػػيػكعػكق رلػتكرا

 (1).ػيس مػػف الػػسيػؿ الكصػكؿ إلػػييا فػػي الكقػػت المناسبلة فعالة لجعامك 
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كر اكتشافػػو إلػػى الشخػص الذم اإلببلغ عنو فػ يجبذم فيذا النكع مف األخطاء ىػػك ال كبذلؾ     
صػيع إتخاذ اإلجػيستط ف ػؿ مػثػؿ كاألمػبديػؿ الػإليجاد الح ر، أكػائػسػادم الخػػفػتػػأ لػبلح الخطػراءات كا 

 .كتصحيحياأجؿ القضاء عمى مكاطف اإلنحراؼ 
تػككف نيائيػة، إذ قػد تطػرأ  تعػدك إال أف تككف خاصػة بتمؾ الظرؼ كال غير أف ىػػذه النتيجة ال     

المعيار التصحيحي، كمف ثػػـ يجب أف تككف ىناؾ  اختيارظركؼ كمبلبسات لـ تكف متكقعػػة عند 
متابعػػة عػنػد تطبيؽ ذلؾ الحػػؿ كالكقكؼ عػػمى النتائج المترتبػػة عػػمى تطبيقػػػو مػػػػف أجػػػؿ الػػتأكػد مػػف 

ب ؿ الى نتيجة  ايجابية فانػو يجػتـ التكصػـ يػا اذا لػرافات، أمػسبلمػتو كمػػبلءمػتػو لػػعػػبلج تمؾ اإلنح
اس أف ػى أسػمػػع ،يح ذلؾػػف تصحػػمػػضػا يػػو بمػمػديػػراؼ أك تعػذلؾ اإلنحػد لػػديػػبلج جػف عػػث عػحبػػال
رة مع ػػمػتػسػػي مػؿ ىػػػراؼ، بػػبلج اإلنحػى عػػؿ إلػػكصػتػرد الػػمجػؼ بػتكقػال ؼال تعػػر ية ػابػرقػػية الػمػمػػالع

تو نتيجػة ػابػا بانتياء النشػػاط المػراد رقاألداء المراد رقابتيا، كقد تنتيي امػ مميةأك عإستمرار النشػػاط 
ترجى منو  ةال فائدتمرار في ذلؾ النشاط ػما التكصؿ بأف اإلسا  ك  تحقؽ كافة األىداؼ المرجكة منو،

 (1). غاية يمكف تحقيقيا كال
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 يةـابـرقـممية الـراء العـاألدوات المعتمدة إلج :المطمب الثاني
القػػيػػاـ بالعممػػيػػة الرقابيػػة إذا لػػـ يدعػػـ الجيػاز أك الجػػيػػة القائمػػة  فال يمكممػػا الشػػؾ فيو أنػػو      
إف ىػػذه األدكات تتنكع كتختمؼ ػمنشكد، كبذلؾ فػالرض ػػػؤدم بالغػيمة بأف تػرقابػة بأدكات فعػالة كفػبال

ية الرقابػة ػػممد في عػػػثبل نجػمػرقابة ذاتيػػا، فػا كحسب أنػكاع الػابتيػماؿ كالجيات المػراد رقػحسب األع
ارؼ عمييا في مختمؼ ػمتع ك ميكانزماتالسياسية التي يقـك بيا البرلماف تعتمد أساسا عػمى آليات 

مى الميزانية األكلية ػادقة عػة السنكية لمحككمة، المصميػية، متمثمة في مناقشة الحصاألنظمة السياس
رقابة  ممتمستقػديـ  كية كالكتابية، أكػئمة الشفػاألس وأك تكجػيية ػات الختامػناقشة الحسابػكالتكميمية، م

 .دكلة ؿدستكر ك عميو صما ينأك تشكيؿ لجاف مراقبة حسب 
تعػكيض كدعػػكل فحص ػؿ في دعػػكل اإللغػػاء كدعػػكل الػثػتمػية فػػكسائميػػا تػائػالقضابػػة ػأمػػا الػرق     

 .المشركعيػػة ك دعػػكل التفسير
 يػػما إذا كانت داخمية أك خارجػية،ػرقابة فػا تختمؼ باختبلؼ نػكع الػكسائميػا الرقابة اإلدارية فػأم     

ذه الرقابة عمى األجيػزة ػكصائية كتنصب ىػات الػبيػا إمػا الجيـك ػفتق ةأك الذاتيففي الرقابة الداخمية 
كع إلى ػرجػأك ال ةأك الػصػػريحة ػيػنػػمػػضػة الػػادقػصػػمػا لمػػيػاعػإخض ؽػريػف طػػػع اؿػمػػكاألع اءػضػػكاألع

ما القػمػرارات الحاسػقػال ية في اتخاذػممػسػالسمطة ال رؽ ػف طريؽ إرساؿ فػػرة عػمباشػابة الػاـ بالرقػيػة، كا 
 مستقؿ عمىالرقابة الخارجية فيقـك بيػػا عػػادة جياز مركزم أك محمي  تفتيش إلى عيف المكاف، أما

دة بالجزائػر ػمتكاجػدة إليو، كمػف تمؾ األجيػزة الػنسػية المػة الرقابمػيػمال اف حياده في أداءماإلدارة لض
 .مجمس المحاسبةمثبل 
مية ػمػميػػا عند أدائيػا لمعػد فػي معظػتنػية المذككرة تسػابػكتجػػدر االشػارة أف مختمؼ الجيػات الرق     

 (1) .التالية األدكاتالرقابية عمى 
 الميزانيات التقديرية  – 1

اإلداريػة إلجػراء اعػػدة التي تستخػدميػا السمطات ػسػف األدكات المػديريػة مػػتقػر الميزانيات الػتبػتع     
يذ العػمػؿ ػفػعػة بعػػد تنػمتكقػيانات عػػف النتائج الػيات ىػػي عػػبارة عػػف بػزانػيػمػرقابية، كىػػذه الػمية الػمػالع

 .الػػمزمع مػػراقبتو
 

   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  تكزيع ػر ك الػد لمنشػدار الحام اؿ االدارم ،ػابة كاالتصػرقػادة كالػيػالق د ،ػمػد بني أحػمػركاف محػم ياصرة ،ػكد عػمعف محم د. – 1

 86ص ، 2008مافػع     
58 



حصػؿ تب أف ػكقعػة الػتي يجػتػمػائػج الػتػنػضي أف تتضػػمػػف الػتػديريػة تقػقػتػزانيات الػيػمػبذلؾ اف ال     
الػػتػػي تتضمنيا الميػػزانيات  اإلدارة عػػػنػد نيايػػة تنفيػذ العػمػؿ، أما البيانات اتحققي أك ؤسسػةعمييا الم

رادات، كمػبالغ األرباح ػػة لئليػكقػعػػمػتػػبػالغ الػػاؽ، كالػػمػكدة لئلنػفػرصػػػمػالغ الػبػػمػػة عػادة ىػي الػريػػػقػديػتػػال
 ( 1).المتكقعة
 نفقاتف المػبل ػعفحققة مف األرقاـ الػػػف في الكشؼ عػـك بيا اإلدارة تكمػتػقابة التي قة الر مػػكمي     
مى ف عائميػقػدرة الدل قػا مػضػكتكشؼ أي ،ؿ ككمػيات اإلنتاجػمػرادات أك األرباح كساعات العيأك اإل

التي  دل إحتراـ القكاعدمػرادات ك يالعػممية اإلدارية في التحكـ في عػممية اإلنفاؽ أك في تحصيؿ اإل
 .راداتيتحكـ تنفيذ الميزانية أم القدرة عمى ترشيد النفقات كمضاعفة اإل

 ىك دفع   ،لمرقابة عمى األعماؿ امقياس اػكاعتبارىعػمى الميزانيات التقديرية  مادػتػػاالعف مزايا ػػم     
 اػأىػداؼ تنبؤاتي رػيػيػػبتغمح لئلدارة ػا يسػممر، ػػتمػػسػة بشكؿ مػمختمفػا الػيلماػة أعػراجعمػمى عػاإلدارة 

د  .اؿ التعديبلت عمييا مما يجعميا مطابقة تماما لمنتائج المحققةخكا 
الفرص  كاستغػبلؿد التنفيذ ف الضعػػػؼ عػنكاطػأ كماؼ الخطػشػتػك إكاألخرل ىػ خصائصياف م     

 .حقؽ أىدافوي حتىالعمؿ اإلدارم  أداءالمتكفرة مف أجؿ تصحيح 
قػػة كصحيحػػة كمتنػػكعػػة عػػف  ػيػكمػػات دقػالػية كمعػػمػنيػة عػية إلى خبرات فػزانػيػمػكيحتاج إعػػداد ال     

ف اإلدارة ػف تطبيقيا مػا يتطمب التعاكف التاـ بيف جميع الجيات المسؤكلة عػرادات، كميالنفقات كاإل
 .داخؿ اإلدارةصاحبة السمطة في الرقابة إلى مجمكعة األفراد العامميف 

ت ػػا تبدلػمػاميػػا كمػكيجب أف تتميػػز الميزانية بػػقػػدر كبير مػػف الػػمػػػركنة حػػتى يػػمػكػف تعػػديؿ أرق     
في كثيرمػػف االحياف يستػدعي االمر  ألنوالظركؼ التي كضعت فييا ىذه األرقاـ بسيكلة كسرعػػػة، 

دخاؿ مػا ػبػتػكء الظركؼ المػكعػة عػػمى ضػيريػػة المكضأف تكػػكف ىناؾ مراجعػػة لمميزانيات التقد دلة كا 
 .يرل ضركرة إدخالو مف تعديبلت

كيتكقػػؼ نجػػاح إستعػػمػػاؿ الميزانيات التقديريػػة كػػأداة لمرقابة إلى حػػد كبير بػكجػػكد إحصػػائيات      
 .ئلدارةدقيقة ككجكد محاسبػة صحيحة تعكس فعبل كضعية النفقات كاإليرادات ل
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مى ػا عػيػشجيعػناعة اإلدارة كتػػق ىأيػضػا عػمة ػريػػديػقػتػات اليزانػميػاؿ الػمػػتعػؼ نجاح إسػكػمػا يتكق     
بة ىدفيا ػراقمالميزانيات التقديرية ككسيمة لمتفيـ جميع المكظفيف بمدل أىمية إستعماؿ عمى ذلؾ، ك 

ؽ ػيػي تحقػـ نجاح اإلدارة فػيػيػة لتقػػامػػيمة ىػػر كسػبػتػػا تعػػا انيػاإلدارية، كم كتطػكيػر العػػمػمػيػةف ػيػػسػتح
 (1). كتجسيد األىداؼ المسطرة مسبقا

 التقارير اإلدارية الدكرية المرسمة إلى الجيات الكصية – 2
ؿ ػمػػبة العػراقمػؿ ػيػسيػػي تػاء دكرا كبيرا فسػرؤ ػإلى ال فالػمػرؤكسػيػف مػرفع ػػت يالتقاريػر الػت معػبت     

ى إال إذا ػؿ اإلدارم األدنػػراقػبة العػػػمػػم ال يمكػنيػايػػة ػسمطة الػػرئاسػث أف الػيػاؿ، حػعفؿ ػبشك اإلدارم
 .شاممة العممية اإلدارية بصكرةتػكفرت لدييا المعطيات الكافية كالدقيػقة عمى 

يذية، كفي ػفػنػتػماؿ الػر األعػية سيػيح كيفضف تك ػمػى تتضػنيذية بمعػر تنفػاريػقػتػذه الػكف ىكد تػكق     
أم تتضمف بػعػض اآلراء ككجيات  استشاريةد تػككف ػرقابية كقلة تعتبر أداة مػف األدكات الاحىذه ال

رئػاسية عػػمى اتػخاذ الػػقػػرارات ػمطات الػسػسػػاعػػػد الػة اإلدارية، كتػيػمػمػية تحسيف العػة بكيفػالنظػر خاص
 .الرشيدة كتعػتبر فػػي ىػذه الحالة بأنيػػا كسػػيمة تكجػييػػية

ذه ػمؿ اإلدارم كأف تػككف ىػف العػددة عػف بيانات محػمػارير أف تتضػقػتػػداد الػية إعػفػتتطمب كيك      
يو ػتيي إلػا ينػمػا لػقػرامج كفػبػذ الػيػفػنػدل تػمى مػػكؼ عػػكقػا الػف خبلليػػف مػتى يػمكػح ات كاضحةػانػيػبػال
ات أك ػػد الجيػػديػػحػات كتػػرافػو اإلنحػذ، كأكجػيػفػنػتػػدد لمػحػمػػػف الػزمػػؼ كالػيػث الكػػـ كالكػف حيػرير مػتقػال

ف اإلنحراؼ إذا ػالتنفيذيػة مػػػف أجػػؿ تحديد الجيات المسؤكلة عيػػػة ػؤكلة عػػف العػػػمػمػالمستكيات المسػػ
 .تـ إكتشافو ما

كمػػف أىػػـ ىػػذه التقاريػػر ىػػي تمؾ التي يقػػـك بإعدادىػػا المكظػػفػػكف المتكاجػدكف فػػي المستكيات      
لى ػػـ أقػف الكاقعػية عػمى أساس أف معػدييػا ىػتتميز بنكع م ألنيا عادة ما التنفيذية، رب إلى الكاقع كا 

دة مسبقػا مف الجيات ػالحقيقة، كتػصؿ ىػػذه التقارير بشكؿ منتظـ كبصفة دكرية طبقا لمرزنامػة المع
 .العميا
 ةػقػقػمحػنتائج الػؿ كالػػمػػعػر الػػيػػسلػمة ػامػـ شػيػيػقػة تػيػػمػمػػا بعػيػمػػات العػػـك الجيػػقػػمى ذلؾ تػناء عػػكب     

 دة فػػي إصبلح ماػيػفػمػيػات الػيػكجػتػرارات أك الػة إتخاذ الػػقػايػنيالػليتـ في  ،يذػتنفالف بػميػاع القائػأكضك 
 .تػكصمت إلػيو الرقابة مف إنحرافات
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 (1):أنكاع مف التقارير يمكف تقسيميا عمى النحك التاليعدة كىناؾ      
 .ىي الرسائؿ المتبادلة بيف مستكيات الجية اإلدارية الكاحدة :المذكرات -
 رة زمنية ػتػييا خبلؿ فػؿ فػمػر العػيػكس اط اإلدارةػف نشػدـ بانتظاـ عػقػكىػي التي ت :التقارير الدكرية -

 .معينة   
ة مػاػػاء اإلدارات العػػف رؤسػػػة مػتابػدـ كػقػػتي تػر الػػػاريػقػتػي الػػكى :ةػاإلداري ؿسػػيػػر األعػػمػػار ػػاريػقػػت -

ية اإلدارية، ػمػػمػالع فػػرض مػمى الغػػع رػػاريػقػتػذه الػػكم ىػػتػاطات اإلدارة، كتحػشػمى نػطاء نػظرة عػإلع
 .ممخص العمميات التي سبؽ إنجازىا، تفاصيؿ عف الفترة التي كتب عنيا التقرير

 ييػا العممية اإلدارية، كتعػدػتي جرت فػػذه التقػاريػر تحميؿ الظػركؼ الػكتتضمػف ى :تقارير الفحص -
 حديثة، كمػا تتضمػف كيفية مػعػػالجػػة  ىػػذه التقارير بعػد تنفيذ العممية اإلداريػػة كتسجؿ بيػا معمػػكمات

 .المشكبلت التي تتـ مكاجيتيا أثناء عممية التنفيذ
العػمػمػية ف ػيػسػمى تحػد عػػاعػسػتي تػات الػراحػػتػػاإلق ىالػتػقػاريػر عػمذه ػػكم ىػتػكتح :يةػكصػتػر الػاريػقػت -

قػحػف اإلنػكاطػػمى مػػع كؼػػكقػػؿ كالػػمػػعػالركؼ ػة ظػيػػرقػف كتػيػمػػامػػاءة العػفػكرفع ك ةاإلداريػ راح ػػتػػراؼ كا 
 .الحمكؿ

كيػقػكـ بإعػػدادىػػػا المشػرفػػػكف عػمى العػػمػمػية اإلدارية كتتضمػػف قياس كػػفػاءة أداء  :تقارير الكفاية  -
ية ػرقػإلى ت فػإنيػػا تيػدؼة ػيػنػمػرية أك عػقارير سػتػذه الػىميػمػا كانت ك  ،ـػػد أداء ميامينعػػ فالمرؤكسي
ض ػة بعػة كدقػف صحػرم مػتحػمى الػؿ عػػمػػكالع راؼػػة كاإلشػتابعػمػية الػمػمػػف عػيػسػكظؼ كتحػمػأداء ال

 .المعطيات المتعمػػقػة بشؤكف المكظفيف
محػقػقػة ػية الػالنتائج اإليجابيػػـ المكظػفػيػف كمػكافػأتيػـ عػمى ػيػقػقػاريػػر عػػمى تػتػكمػػا تساعػػد ىػػذه ال     

 .كاكتشاؼ الصعكبات التي تعترض األداء الجيد لممكظفيف
ات ػفػكاصػمػض الػػضع لبعػب أف تخػيج ية،ػالػػعػؼ بالفػصتر تػاريػقػتػذه الػػمؼ ىػتػتى تككف مخػكح     
 :منيا
 .السرعة في تبميغيا خاصة إذا كانت متعمقة بحادث ما أك انجاز عممية ما -
  كالػمبلئـ لمحالة  عالقػرار الناجة إتػخاذ ػرعػػؿ سػد يعػرقػاليا قػتأخر إرس مػكاعػيدىػا ألفأف تككف في  -
 .محؿ الدراسة أك محؿ التبميغ   
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 دلػاء كمػذلؾ يسػاعػػد عػمى كشػؼ األخط الػتػقػريػر، ألفتي يحتكييػػا ػسبلمػػة كدقػػة المعػمػكمػػات ال -
ـ في إصبلح الخطأ كتدارؾ النتائج التي ػاألمر الذم يساى جسامتيا كتأثيرىا عمى العمؿ اإلدارم، 

 (1) .يمكف أف تنجر عنو
 تشكيؿ لجنة متعددة اإلختصاصات – 3

مػػف األدكات الفعالػػة كذلؾ في إجػػراء عػمػػمية الرقػابػػة ىػػػػك إيػفػػاد لجنة متػػعػػددة اإلختصػػاصات      
اف أك ػػذه المجػػكف ىػكػت اػػادة مػػػكع اط اإلدارم،ػػػشػنػاف الػكػي مػاإلدارم ف شػيػتػفػتػات كالػريػاـ بالتحػيػقػلم

د ػنكم معػا لبرنامج سػقػا كفػا إمػمميػػكيككف ع ة،ػركزيػمػمطة الػسػرة إلى الػػباشػة مػة تابعػبػراقػمصالح الم
يككف حسب الحاالت التي تستدعي مف السمطات المركزية التقرب منيا لمعرفة الكضعية  أك مسبقا

 .شكاكم تصؿ السمطات المركزية كالسائدة، أكبناء عمى إضطرابات مينية إجتماعية، أ
كبػػػذلؾ تنتقػػؿ المجنة المكمفػػة بعػمػميػػة الرقابػػة إلى عػػيف الػمػكاف، كتقػػكـ بمراقبػػة جػػػميع الػنػشاط      

االدارم عمى مستكل كؿ الدكائػر التي تػقػػػـك بذلؾ العػػمػػؿ، منطمقػػة مػػف جمػػيع المستندات كالػػكثائؽ 
اإلدارية التي تـ إنجازىا، كبناء عػػمى أقػػكاؿ الػػمػػكظفيف القائميف بػذلؾ النشاط، كمػػا تقؼ   كالعمميات 

 .كمكاطف الخمؿ كالكشؼ عف مكاطف اإلنحراؼ عمى مدل تحقيؽ األداء كاإلنجازات كأكجو سبلمتو
 .أك جزئيا كميا ماليا أك فنيا، ،لمتفتيش صكرا متعددة فقد يككف دكريا أك فجائياك 
اإلجراءات الػػبلزمػػة،  باتخاذؤكلػػة عػػف النشاط ػيػة التفتيش تػػقػػـك الجيات المسػػػمػمػد إنتياء عػػبع     

عػػطػػاء الػػعػػبلجػػات الخػػاصػػة بػػذلؾ كالطرؽ الكػفػػيمة  ففي حالة كشؼ اإلنحرافات تػقػػـك بتصكيبيا، كا 
 .رساء نظاـ كنمط جديد لمتسييرالكاجب إتباعيا مف أجؿ تفادم تمؾ اإلنحرافات كا  

أمػػا في حالة كجػػكد إنحرافػػات بسيػػطة فػػإف الجية الكصية تقػـك بتكجيو التعميمات كاإلرشادات      
د المرؤكسيف باتػخاذ اإلحتياطات مػػػػف أجػػؿ تػػفػػادم تػمؾ اإلنحػػرافػػات، أمػػا فػػي حػػالػة عػػػدـ ػيػالػتي تف
يح ػر صحػيػيػؿ أداء تسػف أجػػذلو، مػذم بػكد الػػجيػممى الػرؤكس عػػمػيجازل ال اػادة مػع إنوػا فػػكجكدى

 .خاؿ مف اإلنحرافات
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كحتى تككف ليذه المجاف فعالية يجب أف يػػككف تدخميا غير مػػعػػمػػـك مػػف الػػمػػرؤكسيف كتػػػكػػكف      
عتاد عمييا الجميع، كأف انفس الكجكه التي  ىال تبقتركيبتيا متعددة اإلختصاصػػات كمػػتجددة حتى 

جػػميع اإلمكانيات الػػمػاديػػة المػتػطػػكرة التي تسمح ليػػا بأداء مياميػػا عػػمى أحػػسػػف كجػػو  لديياتتكفر 
 .تامة كباستقبللية

إنػػػطبلقػا مػف ػا السػمطة الكصػية ػاؿ فػرؽ التفتيش تمؾ الػػمبلحظات الػػتي تػبػػدييػكمما يثمف أعػػم     
 .النتائج منيا كاستخراجدراسة تمؾ التقارير الناتجة عف العممية الرقابية 

دة أك في ػمػتػمعػرقابة الػؿ الػائػة كسػدل سبلمػد مػيػر في تأكػيػا دكر كبػمبلحظات يككف ليػتمؾ ال     
عػػالية مػػف أجػػؿ تحسيف ػا تطكرا كدقة كفػر منيػثػأك بكسائؿكمعالجة ذلؾ  ،الكشؼ عف نقاط ضعفيا

 (1).مػػردكدية العمؿ اإلدارم كتفادم األخطاء كاإلنحرافات في المستقبؿ
 الشكاكم  – 4

كب ػيػػالع ضػمى بعػمى اإلطبلع عػية عػػكصػات الػد الجيػاعػسػػد تػتي قػال األسالػػيػبي إحدل ػكى     
مػكجو ليػػاتو األداة لعدـ ػكبالرغػـ مػف أكجو النقد الترم أداء الجية اإلدارية، ػكاإلنحػػرافات التي قد تع

حيادىػا، إال أنيػػا تبقى فػػي كثيػػر مػػف الحػاالت كػػأحد الػطػػرؽ الكفػػيمػػة بػكػشػؼ العػيػكب كاإلنحرافات 
 .كتحريؾ العممية الرقابية النطبلؽاألسباب  دأك كأح
مف اإلدارات تعطي أىمية ليذه الكسيمة كأساس لتحريؾ العممية الرقابية كذلؾ  الذلؾ نجد كثير      

بفتح سجبلت خاصة عمى مستكل اإلدارات لتمقي الشكاكم، أك تعييف خمية ميمتيػػا تمػػقػي الشكاكم 
امؿ مع ػػتعػمى الػـ عػنكتيػدل حػات اإلدارية كمػدرة الجيػػمى قػذه األداة عػػؼ نجاح ىػكقػتػا، كيػكتحميمي

بيف تمؾ التي تػككف جدية كالتي تعػكس فعػبل إنحرافات الجيات اإلداريػػة،  ىذه الشكاكم كالتمييز ما
باتيػـ كػما ػدـ تػمبية رغػكيدية، لعػ ات كاذبػػة أكػسػػكل ببلغ ال تحػمػؿكتمؾ التي تككف ذاتية شخصية 

 .يـلـ يمبكا ليـ رغباتيشاءكف مف أجؿ النيؿ مف اإلدارييف الذيف 
عف طريػػؽ تمؾ الشكاكم  اكتشافياغير أف ذلؾ اليمنع مف القػكؿ أف كثيرا مف اإلنحرافات تػػـ      

مؾ كالػػبػػبلغػػػات، كلػـ تتفػػػطػػف اإلدارة لػػذلؾ رغػػػػـ ترسانػػتيػػا كأجيػػزتػػيػػػػا الرقابػيػػة السػػيػػمػػا إذا كػػانػت ت
 (2).اإلنحرافات مف جيات مختصة
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 ة ــابــرقــال حأسس نجا :المطمب الثالث 
إال بتنظيـ إدارم  ال يتأتىإف تحصيف العػمػؿ اإلدارم مف الكقكع فػػي األخػػطػػاء كاإلنحػػرافات،      

فعاؿ تحكمو آليات عممية كدقيقػػة كتحديد أىػػػػداؼ محػػددة ، كمتابعػػة ذلؾ بنظاـ رقػػابي يػػقػػـك عػػمى 
ابي يتطمب خضػكعػو ػالػية ىػػذا الػػنػظػاـ الػرقػيؽ فعػ، كلػتحقكاالرتجاؿية ػكائػشػالع ىال عمممية ػأسس ع

األنظمة اإلدارية كمػػع مختمػؼ العػػمميات اإلدارية، كمػػف  لضكابط كقكاعد تجعمو يتكيؼ مع مختمؼ
 :ىذه القكاعد

 الػػرئيسػية ػدد اإلدارات ػيػـ اإلدارم، أم مع عػػتنظػيعػػػة الػابػػي يتػفػؽ مػع طبػرقػأف يػػكػكف النظاـ ال – 1
 بػاتػجاه ة ػرقػابػإذا اتجػو نػظاـ ال ألنػوائػمػة، ػقػبلقػػات الػكع الػعػػسػمػطػة كنػال ككيفػية تػكزيعكالػفػرعػية      
 .مػخالؼ لمتنظيـ فإنو يصطدـ بصعكبات متعددة تحكؿ دكف تحقيقيا بكفاية جيدة     

 ا ػا أك كسائميػيػدافػػي أىػكاء فػػاـ سػػؿ عػػية كأصػابػب اإليجػكانػمى الجػػة عػابػرقػػة الػيػمػػػمػعاعػػتػمػاد  – 2
 ػتػمػػاعػية كالتنظيميػة لمػػػرؤسػػاء كالمػػرؤكسيف الػػذيف مع مراعػاة الػجكانب النفسية كاإلج ،كأساليبيا     
 تشػمميـ عممية الرقابة.     

 ف تقع عمييػـ ػاحة لػكؿ مػػـ مع إتػاىػة كالتفػقػثػػف الػػػك مجي ػة فػابػرقػػيػة الػمػمػػيجب أف تجػػرل ع       
 ػياسػػا ألداء ػدتيػا، كأف تعػػتبر مػػقػائػفػركف بػشعػػشػة نظاميػا كنػقػده كجػعػػميػػـ يػناقػرصػة مػة فػابػالػرق     
 مػجػػرد س ػيػػـ كلػيػتيػرقػنو تػػا ينتج عػمػـ مػػميػيػيػقػي تػـ فػػػاىػػسػػة تػيػمػػمػػكأف الع نو،ػيػػسػـ كتحػػػػمػميػع     
 (1) .كتأديبيػـ محاسبتيػـ     

    كاالتصػاالتنو كبيف نػظػـ الػمػعػػػمػكمػػات ػيػابػي بالػتػكامػػؿ كالتناسػػؽ بػيجب أف يتميػز الػنػظػاـ الػػرق -3
    ي اإلدارة، حيث أف فاعمية النظاـ الرقابي تعتمد بالدرجة األكلى عمى كفرة ػتمد فػكالتخطيط المع    
 تائج ػنػال ةػارنػقػؿ مػف أجػػاـ اإلدارة، كذلؾ مػسػة أقػافػف كػيػا بػػيابيػإنسة ػرعػة كسػيقػدقػات الػكمػمػػمعػال    
 .ة مع ما يجب أف يككفمحققػال    

عطاء رأيي -4  ـ حكؿ ػأف تتاح الفرصة أماـ كؿ مف تعنييـ العممية الرقابية لمناقشة نظاميا كنقده كا 
 ا ػيػمػالس مية الرقابية، كيشعػر الجميع بفائدتيػاػمػف تشمميـ العػػبمو مػمػأدائيػا، كذلؾ حتى يػمكف تق    
 ا يساىػـ فػػي زيادة فػػرصيػـ ػكأنيػا تشكؿ أحد العناصر لقياس مدل كفاءتيـ كمدل فعاليتيـ، كم    
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 رد ػت مػجػػػسػيػر كأنيػػا لػيػػايػمعػػالػػيع بػعػػدالة ػجػمػع الػنػتػقػػآت، كبػػذلؾ يػمكافػػصػػكؿ عػػمػى الػة كالحػيػػرقػتػلم
 .كسػػيمة لػػزيادة الفعالية في األداء دكف زيادة مقابمة في األجكر

ف ذلؾ يجب أف يكضع النظاـ الرقابي بمشػاركة الجميع باإلضافة إلى عػدـ إىػماؿ ػمكانطبلقا      
 .الكفاءة أك في نقصانياالعبلقات اإلنسانية التي كثيرا ما تككف سببا إما في زيادة 

 د تػفػكؽ  ػػػنو تكاليؼ قػػع تجتن رقابة إقتصػػاديػا غػػيػر مكمؼ بػمعػػنى أف الػيجب أف يػكػكف نػظػاـ ال -5
 النتائج المتكقعة منو فنظاـ الرقابة الجػيػد ىػػك الذم يمكف مػف إجػراء الرقابة بأقػػؿ تكمػفػة مػػمكنة،     
 اـ يحتاج لنفقات كبيرة كمجيكد متعب.يجب إختيار نظ إذ ال   

 ،  اسػتخداموقيد كأف يككف كاضحا كسيبل في ػأف يككف نظاـ عممية الرقابة بسيطا بعيدا عف التع -6
 مت نسبة ػقك  وػراءاتا نػقػصت إجػممػي تطبيقو كا فيطػا كػاف بسف تككف أىػدافو محػددة ألنو كممكأ    
 (1).الخطأ في تنفيذه    

 ييا، فالرقابة التفصيمية تػقػضي عػمى ػف مغالىالنظاـ الرقػابي تفصيمي بصػكرة  ال يككفيجب أف  -7
 ركح الػػمػبػادرة فػي العػمػؿ كحػب العػػمػؿ، كتعػػػمػػؿ عػػمى إرىػػػاؽ الػػمػرؤكسيف كتػجػعػػػؿ الػمػكظػفػػيػف       
 ػمػؿ اليػاـ، كمػا أنيػػا تسػاىػػـ في تعػكير يػػركػزكف عػػمى الجزئيات عديػمة الفائدة عػمى حساب الع    
 .صفك العبلقات بيف الرؤكساء كالمرؤكسيف    

 ػيػيػػا إلػػى تػػعػػػطػيػؿ إنػجػػاز ػتعػػدد فػػدة إذ يػػؤدم الػرقػػابة كتػصػػبػح مػػعػػػقػأكجػو ال ال تتعػدديجب أف  – 8
 مكظفيف فػػي اإلدارة ، كما يعطؿ إتػخاذ القرار ركح السمبية لدل المشرفيف كال االىداؼ كانتشار     
  .لممساءلةخػكفػا مف الكقكع في الخطأ كالتعرض      

 أف يككف النظاـ الرقابي مدعـ بالكسائػؿ كاألساليب الحديثة الكتشػػاؼ األخطاء كاإلنحػػرافػػات،  – 9
 نػػظػػـ مى ػػع إال بػػػارتػكػازهذلؾ  كال يػػتػأتػػىف، ػكػت ممػػرع كقػػػػي أسػػا فػػػحيػيػػصحػػمى تػػػع ؿػػػمػػػعػكال     
 ات أكثػر دقػػة ػمػػكمػػمعػا كاف التحكـ في الػممػددة المصادر، ألنو كػػتعػجيده كفعالة كم اتيةػمعػمكم     
يجابي،  اال كتحقؽ كمػكضكعػية        يػػا يساعػػد عػمػمية الرقابػة عػػمى تحقيؽ أىػػػدافكما نظاـ فعاؿ كا 
  مػػرار كقػػكع األخطػاء ػتػػػمػمػيػة إسػرة لػػعػيػية كالخطػبػمػسػة ممػػا يقضي عػػمى اآلثػػار الػيػبصػػكرة كقػػائ     
 (2).النشاط اإلدارم كاإلنػحػػرافػػات في     
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 ، كعػمى ذلؾ األساس فػبل يجب أف يػككف غير ذاتيايجب أف يػكػكف نػظػاـ الرقابة مػػكضػكعػيػا  – 10
نػمػا يجب أف يػكػكف الػيػدؼ مػنيػػا ػػرقابة إرضػاء رغػف الػاليػدؼ م         بات أك دكافػع شخصػيػػة، كا 
 ألف الرقػػابة ليست  الكاقعػة،ؼ عػػف األخطػػاء ػة كالكشػرفة مدل تحقيؽ األىػػداؼ المرسكمػمع       
نػغ         رافات كاألخطاء ػنحثمػػة في كشؼ اإلػتمػيؽ غػايػة مػقػيمة لتحػمػا ىي كسػاية في حد ذاتيا كا 
 .كتصحيحيا كتجنبيا في المستقبؿ       

 فػػمػػتضػيات كأف ات كاالنػحػرافػػفػػف الػمػخػالػػػريػع عػػسػبلغ الػػاإلبفي ي ػابػػرقػػـ الاظد الناعأف يس – 11
  رؽ ػكط ػػؼػعػالػضف ػػكاطػمػػراؼ ك ػػػحػاب االنػبػػػػف أسػيػبػراؼ كأف يػى االنحػمػػاء عػػضػػقػػؿ الػائػػكس       
 .معالجتيا كاقتراح البدائؿ ليا في حالة التأكيد مف عدـ صبلحياتيا       

 تشػريع حتى يتسػػـ بالشرعػية، كأف تػحػدد ػميو فػػي الػػنصػػكص عػػابة مػرقػيجب أف يػػككف نػظػاـ ال –12
 ليػػا كصؿمػتا كالنتائج الػػالتي يتبعيمميا كاإلجراءات ػػكالكسائؿ التي يستع استخداموبدقة طرؽ      
 .يككف ىناؾ تعسؼ في ذلؾ كطرؽ الطعف فييا حتى ال ،كالقرارات المتخذة عمى ضكء ذلؾ     

 تمؾ     ألف  اء،ػػطػػف األخػػؼ عػشػة الكػػرعػاف سػػػمػػات لضػػمكمػػي المعػتمقػاختيار الكقػت الػمنػاسب ل -13
 د أدائو، عػمى ػػػأك بع س ككسطوػيػؿ لػػمػػػة العػدايػتشاؼ الخطأ في بػف إكألدا، ػمة جػػمي عػمػميةال     
  مب ػتطػي اؿ أف يػكػكف عػبلجػي، ممبػػائي قػػابػية ىػك كقػػرقػية الػمػمػاسي لمعػدؼ االسيأساس أف ال     
 .المطمكبةراجع درجة الردع ػكت آثاره، اسػتػفحاؿقبؿ  قياسيشاؼ الخطأ في كقت ػتػإك     

 ف بالنشاط ػيػاب القائمػرتكز عػمى تصيد األخطػػاء كارىيي ػتسية الػكب الرقابة البكليمإستبعاد أسػػ -14
 ثمة ػكخيمة متم بػكاقػع ؤدم إلىػالذم ي رػاألم ،بتكارمبادرة كاالػـ ركح الػؿ فييػتػا يقػاإلدارم مم     
 ؿ ػا يجعػكؿ، ممػخمك  ارعة إلى رككدػتسػف كتيرة مػفي نتائجو م كتؤثر اإلدارممؿ ػالع في جمكد     
 (1).العممية الرقابية تحيد عف ىدفيا األساسي المتمثؿ في تفعيؿ العممية اإلدارية     

 تحػػمػؿ ؿ كقبؿ ػقػػبػؿ أف يستػفػح أك االنحراؼرقابي عػػمى تصحيح الخطػأ ػأف يساعػػػػد النػظػػاـ ال -15
 كقع اإلنحراؼ  ػاإلدارة نتائجو الكخيمة التي تترتب عميو، كبذلؾ يجب أف يبيف النظاـ الرقابي م     
 .وكالمسؤكليف عنو، كأف يقدـ العبلج البلـز لذلؾ كالنتائج المرجكة من     
  ؿ ػػمػػكتػرتػقػي بالعظػػاـ الػرقابي، ؿ الػنيػي تفعفا قيػػيػند تطبػد عاىػـ بشكؿ جيد تسكاعقػذه الػى         

 .مف أداء جيد كفعالية في األداء كتحقيؽ مردكدية عالية ،اإلدارم إلى المستكل المطمكب     
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 عمى أعمال االدارة العموميةمــيــدان ممارســة الرقابــة  :الفصل الثاني
إف ميداف مػجاؿ الرقابػػة مػحػؿ الػػدراسة يتحػػػدد بنشػػاط كتنظيػػـ اإلدارة العػمػكمػيػة عػػمى مختمؼ      

المػسػتػكيات سػػػػكاء كانت مػػركزيػػة أك مػحػمػيػة، مػػف أجػػؿ تجسيد مػبػدأ المشركعيػػة مػػف جيػة كترسيخ 
 .الدكلة القانكنية
  ةــابــرقــالل ــاألجيزة مح :المبحث األول

إف المجاالت كالمياديف التي تشمػميا عػمػمية الرقابة ىي االدارات الػمػركزية الػعمػكمية كالييئات      
دارة عػدـ ال ػية ذات الػطػابػع ػات الػعػػمػكمػؤسسػيػػة، كالػمػػيػمػمػة كاإلقػكاإلدارة البلمػركػػزي تركيزػالػكطنػيػة كا 

ذه الدراسة كؿ ػف مجاؿ ىػد مػبعػمػف ذلؾ فإنيا تست كانطبلقاممي كالثقافي كالتكنكلكجي، ػاالدارم كالع
ية ذات الطػابع الصػناعػي كالػتجارم كالػػمػػؤسسات ػمػػف الييئات األخػرل السيمػػا الػمػؤسسات العػػمػػكم

 .الخاصةكالػػمػػؤسسات  االقتصادية
 مــركـــــزيـــةـاألجيـــزة ال :المطمب األول

ية، فإف مجاؿ ػكمػمػػاؿ اإلدارة العػمػػبة عػمى أعارقػمميات الػتي تنظـ عػكص الػف النصػإنطبلقا م     
الجيات المخكلة بعػممية الرقابة عػمى المستكل المركزم متضمف في نصكصيػا الخاصة، كمف بيف 

المتعػمؽ بػمجمس 1995 يةػجكيم14فيؤرخ ػمػال 95/20ف األمرمػ 7المادة  ما تضمنتوىذه النصػكص 
ر ػمػييػا في ىػػذا األمػصػكص عػنػمػشػػركط الػبة ضػمػػف الػابػػة مػجػمس الػمحػاسػػرقػتخضع ل »:بةػمحاسػال

 .«مصالح الدكلة
دد ػحالػػم 06/09/2008يػػؤرخ فػمػػال 08/272 ـػػػذم رقػيػفػنػتػـك الػػرسػػمػف الػػم  02 ادةػمػػالكػمػػا اف      

ػامػة لممالػيػة ػمارس رقابة المفتشية العت »:نصت عمى ما يميالمفػتشػية العامة لممالػية  الختصاصات
زة ػػئات كاألجيػػيػػذا اليػية ككػػمػيػمػات اإلقػػاعػػمػدكلة كالجػالح الػصػمػبي لػاسػكالمح يالتسػيػيػر الػمالػعػمى 

 .«العمكميةة لقكاعد المحاسبة ػات الخاضعػؤسسػمػكال
مس ػجػف مػمػضػتػمػال 1998ام ػػم 30ؤرخ فيػمػال 98/01كم ػضػػكف العػقػانػف الػػم 09مادة ػالامػا       
  :كنيائيا في ابتدائيافصؿ مجمس الدكلة ي » :تضمنت ايضا ما يميالدكلة 

 الصادرة عػف السمطات اإلداريػة  أك الفرديةالػطعػػكف باإللغػػاء المػرفػكعػػة ضػد الػقػػرارات التنظيػمية  -
 (1).«المركزية كالييئات العمكمية الكطنية كالمنظمات المينية الكطنية
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مؽ بقانكف االجراءات ػالمتع 2008فبراير 25المؤرخ في 08/09القانكف مف 80كما تنص المادة      
تي ػقضايا اليع المي جػف لبلستئناؼؿ ػحكـ قابؿ في أكؿ درجة بػػصص بالفتتخ » :االداريةك  ةدنيالم

 .«أك البمدية أك إحدل الػمػؤسسات العمكمية ذات الطبيعة اإلدارية طرفا فييا ةأك الكاليتككف الدكلة 
إنطبلقا مػػف ىػػذه الػػمػكاد فػػإف اإلدارة المركػزية لمدكلػة تككف مػػف إختصاصات الجيات الرقابية      

 ؟لكف السؤاؿ المطركح ماىي ىذه الجيات المركزية بمختمؼ أنكاعيا،
تككف  بذلؾك  ،الجكاب عمى ىذا السؤاؿ يككف مف خبلؿ النصكص القانكنية التي أشارت لذلؾ     

 (1):مركزية المشمكلة بالرقابة تتمثؿ فيالجيات ال
، بػاإلضافة إلى اليػػيػئات (2) (30)كعددىا  رئاسة الجػميكرية، الكزارة األكلى، الكزارات المختػمفة     

ـ تحػدد ػمػذككرة أعبله لػكاد الػا الػمػتي أشػػارت إلييػػدكلة الػأساس أف مصالح ال األخرل عمىالكطػنية 
 االعػتػبػاريةمف القانكف المػدني عػػػنػػػدمػا عػػػػددت األشػخػاص  49بصػفػػة دقيقة، باإلضافة أف الػػػمػادة 

ؿ فػػي مكػكنػػاتػػو، أمػػا بخصػػػكص الييئات الكطنية  ػيػصػفػتػدكف ال اعػتػبارمص ػشخػدكلػػة كػػت الػفػصػنػ
ا إختصاص كطني حيث أف كية، كلػينػمعػكتػتمتع بالشخصية  الف الدكلة ػة عمػتقػسػمػيئات الػفيي الي

المجمس الشعػبي الكطػني، )تيػػو ػنشاطيػػا يشمػؿ كامػؿ اقميـ الدكلة، كمػف ىػػذه الييئات البرلماف بغرف
كمجمس الػمحاسبة، الػمػجػػمس  مجمس الدكلة، الػمحكمة العػميا، المجمس الدستكرم، ،(كمجػمػس األمػة

 (3) .م كاإلجتمػاعػػي، المػجػمس اإلسبلمػػي األعػمى إلػى غير ذلؾ مػػػف المؤسسات الكطنيةاإلقتصػاد
الػمػحػػػددة  1992فبراير  22الػمكافػػػؽ  78/ 92مػػف الػػمرسػػكـ التنفيذم  02كػػمػػػا أضافػت الػمػادة      
ات ػؤسسػمػكاألجيػػزة كال تاليػػيػػئػػا» :األكلػىا ػػرتيػػقػػفي ػة فػيػػالػػمػة لمػامػػة العػيػػػشػػتػفػػمػػات الػاصػصػػتػػإلخ

كاعػػد المحاسبة ػات إلػى قػتالي خػضػػكع ىػػذه الػمػػؤسسػ، كبال «يةػبة العػػمػكمػد المحاسػكاعػقػة لػالخاضع
  .عممية الرقابةلالعمكمية ىػػك معيار أخر لخضػػكع تمؾ المؤسسات 
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معنى ذلؾ أف المشرع أضاؼ معيارا آخػػر إلى جانب أنيػا كطػنػيػػة، فإنيػػا تخضع إلى قػػػكاعػػػد      
 .كػؿ الييئات غير الخاضعة لتمؾ القكاعد يما يقصالػمػحاسبة العػػمػػكمية كىػػػذا 

إلى جانب ذلؾ ىناؾ مصػالح إدارية أخرل تػػابعػػة لئلدارة المػركػزية كىػػػي المصػػالح الخػارجػية      
ا إقػميـ الكاليػة ػدل نشاطيػتمؾ التي يتع أك مس الكالية،ػلمدكلة المتمثمة في المديريات العضكة في مػج

عػػدـ التركيز، ىذه المصالح لػػـ يمنحيػا  كالػػمػديريات الجيكيػػة، كالتي يصطمح عمى تسميتيػػا بػػإدارة
ماؿ االع ؿػكك مي،ػمحػالستكل ػمػمى الػة عػدكلػركع لمػػا فػاس أنيػػمى أسػػة عػنكيػػالمشرع الشخصية المع

اال ػجػا مػضػي ايػػكف ىػا تػكػإنيػػذلؾ فػػة لػيجػتػنػو، ككػيػػقػػكيض بشػػفػتػاس الػػمى أسػػا تككف عػػؤدييػتي تػال
كاد الخػػاصة الييػا كػػؿ الػم ة الػتي أشارتصالح الخارجية لمدكلػؿ المػثػانطبلقا مػػف ككنيػػا تم ة،قابر لم

 (1) .بمجاؿ االجيزة المتخصصة في الرقابة
 ة ــزيــركــزة الالمــاألجي :المطمب الثاني 

لقد خص المشرع األجيزة البلمركزية المتمثمػػة فػػي اإلدارة اإلقميميػػة بتكريس مػػػادة خاصة بيػػا      
كبناء  ،التي تنص عمى الجماعات اإلقميمية لمدكلة ىػي البمدية كالكالية 15كىي المادة  في الدستكر

إال كأعػػطت تعريفػػا خاصػػا  1967عػػمى ذلؾ فإف كػػؿ النصػػكص التي نظػػمػت اإلدارة اإلقميمية منذ 
 الػػمػؤرخ 11/10لكؿ مف البمدية كالكالية بإعتبارىػػمػا جػػمػاعتيف إقػػميميتيف حيث تضػػمػػف قانكف البمدية

البمدية ىي الجماعة اإلقميمية الػػػقػػػاعدية  »في المادة األكلى تعريفا خاصا بيا   2011جكاف 22في 
 .«لمدكلة كتتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة 

 :يمي فتضمنت المادة األكلى ما 2012فيفرم  21ؤرخ فػػيػالػم 12/07أما قانػكف الكالية      
 .«ىي الجماعة اإلقميمية لمػدكلة كتتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة ةالكالي»

 مػػف خبلؿ ىػػذيػػف التعريفيف يتضح أف المػػشػػرع اعػػتػػرؼ ليػػمػػػا بػػالشخصػػيػػة الػػمعػػنػػكية كالذمػػػة        
  طبلقا ػان اػإختصػاصػػات الدكلة، تقكماف بي مة عػػػػفػستػقػا باختصاصات مػمػميػمة، كدعػالػمالية المستق  

 .مف قػػانكني البمدية كالكالية
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سػد بػػكاسطػػة قرارات ػكتج ،ؽ المػداكالتػكاقع عػػف طريػػذه اإلختصاصات عػمى أرض الػتترجـ ى     
 11/10الباب الثاني مػػف القانكفػثػاني ػقػسػـ الػال خػاصػػة بتنفيذىػػا انطبلقػا مف االحكاـ التي تضمنيػػا

مادة، حيث شػػممت إختصاصات كاسعػػة كالتييئة كالتنمػػيػػة  22المتعػمػػؽ بالبمديػة كالتي جسدت فػػي 
، طػيػحػمػػة كالػػافػظػػنػػة كالػحػصػػظ الػػفػػف حػكػسػال ز،ػػيػػػجيػتػة كالػيػػػاسػؿ األسػاكػيػػيػر كالػػيػػمػػة، التعػيػمػمحػال

 .اإلقتصادية االستثمارات
ريبا في الباب الػػثانػي الفصػػؿ الرابع ػقػاالحكاـ  ت ايضا نفس 12/07ػكف الكاليػػة نكما تضمػػف قػػا     
اسػػية ػؿ األسػاكػاليػػي ،رمػكال الػفبلحػػيةة ػيػػمػنػتػات كالػاصػػصػتػت عػػدة إخػمػمػػمػػادة ش 29مػػفػضػحيث ت

 .السكف ،التجييزات التربكية كتجييزات التككيف الميني ،النشاط اإلجتماعي ،اإلقتصػػادية
ا ػمػيػالس ،يةػمػيػمػاالق اتػخصكصية التركيبة البشريػة لمجماعذه اإلختصاصات الكبيرة كلكنظرا لي    

مف األحياف دكف مؤىبلت تمكنيـ مػػػػف التسيير الػػفعػػاؿ أك  المنتخبيف مػنيػػػـ حيث يككنكف في كثير
ية ػرقاب ميكانػزمات بإرساء ػذا التسييرػف ىػرع يتكخى الحذر مػالذم جعػػؿ المش فيو، االمرالمساىمة 

ية كتحػقيػؽ دكلػة ػػركعػػشػمػيع اعػػمػاليػػا لػمػبػدأ الػمػف خضػكع جػكذلؾ حتى يضػمػ ئات،ػيػعػػػمى ىػػذه الي
العصبي الذم يػسػاعػد عػػمى إكػتػشاؼ  ألف الرقابة تعتبر صػماـ أماف أكىػػي بمثابة الجيػاز القانكف،

 (1).مكاطف الخطأ كمف ثـ تجنبيا أك تصحيحيا في الكقت المناسب
اص األجيػػزة ػصػتػمػػجػػػاؿ إخب الخاصة ػكص ػصػػنػت كػػؿ الػػمػػنػضػؽ ذلؾ اليػػدؼ فػػقػػد تػيػقػتحػكل     

 .إختصاصيا الميمة التي تدخؿ ضمف مياديفاحد ال الجمػاعػات االقميمية اف تككف  الرقػػابية عمى
الػػمػحػدد  06/09/2008الػػػمػؤرخ فػػي  08/272كانطػبلقػػػػا مػػف ذلؾ نػجػد الػػػمػرسػػـك الػػرئػػاسي رقػػـ     

تػػمػارس رقػابة المفتشية العػامة لممالية  » 02ادة ػمػالفي نص يية ػػالػمػامػة لمػية العػتشػفػمػيات الػلصبلح
ئات كاألجيػػزة ػيػميػػة ككػػذا اليػميػعػػمى التسيير المالي ك الػػمػػحػػاسبي لمصالح الدكلػػة كالجػػمػاعات االق

 .«كالمؤسسات الخاضعة لقكاعد المحاسبة العمكمية
ة ػديػػة البعػبة يكمؼ بالرقابػؤسس مجمس محاسػي »: 170ادتو ػنص في م 1996كما أف الدستكر     

 .«ألمكاؿ الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمرافؽ العمكمية
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بة ينص ػمجمس المحاسػؽ بػمػالمتع 17/07/1995ؤرخ فيػالم 95/20كتجسيدا لذلؾ صدر األمر     
تخضع لرقابة مجمس المحاسبة، ضمػف الشركط المنصكص عمييػا فػػي ىػذا األمر  » :07في مادتو 
ئات العمكمػية باختبلؼ أنكاعيػػا ػيػرافػؽ كاليػمػؤسسػػات كالػالدكلػػة كالجماعػػات اإلقميميػػة، كالممصالح 

 .«العمكمية التي تسرل عمييا قكاعد المحاسبة
مكمية ػمحاسبة العػمػؽ بالػالػمتع 15/08/1990المؤرخ في  90/21إضػػافة إلى ذلؾ نجد القانكف      

يات ػزانػمى الميػبؽ عػتي تطػة الػامػكف األحكاـ التنفيذية العػذا القانػيحدد ى » :ادتو األكلىػينص في م
س الدستكرم كالمجمس الشعبي الكطني كمجمس المحاسبة ػكالعمميات المالية الخاصة بالدكلة كالمجم

 .«كالميزانيات الممحقة كالجماعات اإلقميمية كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم
تطبؽ رقػػػابػة  »:تي يمتـز بياػمى النفقات الػابة السابػقػة عػكمػا تضمنت النصكص الخاصػة بالرق     

 ة،ػقػمحػمػزانيات الػيػمػة كاللة لمدك ػتابعػؤسسات كاإلدارات الػػمػات الػيػزانػيػمى مػع اػتـز بيػات الػتي يمػقػنفػال
عمى الحسابات الخاصػة لمخزينة، كميزانيات الكالية كالػػمػػؤسسػات العػمػكمػيػة ذات الػطػابع اإلدارم، ك 

 الػمجمس الشعػبي الكطني كالبمديػة خاضعػتيف لػؤلحكاـ التشريعػية كالتنظيمػيػة الػػمػطبقػػػة ميزانيتاتبقى 
 (1).«عمييا
 2009نػػكفػمػبر سنة  16الػمػػؤرخ فػي  374/ 09ـػرق نفػيػذمالػتمػػػف الػػمرسػػـك  02غير أف المادة      

 ابػػةػكالػمتػعػمػؽ بالػرق 1992نكفػمبػر 14الػػػمػػؤرخ في  92/414الػمػعػػدؿ كالمتمػـ لممػرسػػـك التنفيذم رقػـ 
 طرؼ فػالسابقػة لمنفقات التي يمتـز بيػا، قد أخضػعػت مف جديد نفقات البمدية إلى الرقابة السابقة م

 92/414مػػف الػمػػرسػـك التنفيذم رقػػـ  02تػعػػػدؿ كتتمـ أحكػاـ المادة  » :الػمػراقب المػػالػػي إذ نصت 
كالمذككر أعػبله كػما يػأتي تطبؽ الػرقػابة السابقػة لمنفقات الػتي يمتػـز بيا،  14/11/1992المؤرخ في 

لميزانيات الممحػقػة، كعػمى الحسػابات الخاصة كا عمى ميزانيات المؤسسات كاإلدارات التابعة لمدكلة،
ابع ػة ذات الطػيػػكمػمػػػعػات الػؤسسػمػػات الػيػػزانػػيػػكم ات،ػػديػمػبػات الػيػزانػيػة، كمػػكاليػة الػيػزانػيػنة، كمػػلمخزي

ات ػػيػػزانػيػكم ني،ػػػميػكالػثػقػافي كالي ػمػػمػع العػػة ذات الػطػابػيػػكمػات العػػػمػػات الػػمػػػؤسسػاإلدارم، كمػيػزانػي
 .«المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم المماثمة
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اية ػكصػال ف طريؽػعكاء ػية سػداخمػة الػابػرقػاؿ الػجف مػػمػؿ ضػتدخ يةػقميمات االػكما أف الجماعػ     
بة لمكالية أك بالنسبة ػينيف بالنسػػابػػة اإلدارية عػػمى المعػػريؽ الػرقػػبة، أك عػػف طػمى المجالس المنتخػع

 .بصفتو ممثبل لمدكلة، كذلؾ في إطار ممارسة السمطة الرئاسيةالبمدم لػرئيس المجمس الشعبي 
إلػى جانب ذلؾ فػػإف الجمػاعػات المحمية تدخػؿ كذلؾ ضػػمػػف مػجاؿ الػػػرقػابػة القضػائية بػيػػدؼ      

تحقيؽ حمػايػة الػنظػاـ القانػكني في الدكلة كتجسػيػد مػبػدأ المشػركعية كخضػكع اإلدارة العامة لمػقػانكف 
 (1).مف أجؿ تحقيؽ المصمحة العامة كضماف حقكؽ حريات األفراد

 (2)،ددىا قانكف اإلجراءات المدنيةػكتمارس ىذه الرقابة كفؽ إجراءات محددة كشركط خاصة ح     
 الػمػتعػػمػؽ بػمػجمس 1998مػام  30الػػمػػؤرخ في  98/01كقػد تجػسػد ذلؾ مف خبلؿ القانكف العضػكم 

 08/09، كالػقانكف ـ االداريةػمحاكػبالؽ ػمػػمتعػال 1998ام ػػم 30يػػػؤرخ فػػالػم 98/02كفػػانػػة، كالػػقػالػدكل

 .المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية 2008فػيػفػػرم  25المؤرخ فػي
يفصؿ مجمس  »:يمي اػعػمى م 98/01مػػػف الػػقػػانػػكف العػضػػكم  10كبػػذلؾ فػػقػد تضمنت الػمػادة      

المحاكـ اإلدارية في جميع الحاالت مالـ ينص  استئناؼ القرار الصادر ابتدائيا مف قبؿ الػدكلػة في
 .«القانكف عمى خبلؼ ذلؾ

تنشأ محاكـ إدارية كجيات » :يػمي ايضا عػمى مػا 98/02كما نصت المادة األكلى مف القانكف      
 المتعػػمػؽ 08/09يؿ ىػػذه الػمػادة فػي القانكف ػصػكقد تـ تف ،«ادة اإلداريةػقضائية لمقانكف العاـ في الم

ـ اإلدارية ػحاكػمػتختص ال »:يػمي اػعػمى م 801ادة ػمػبقانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية إذ نصت ال
 :كذلؾ بالفصؿ في 

 فحص المشركعية لمػقػرارات الصػادرة   لالتفسيرية كدعػاك  لإلغاء القرارات اإلدارية كالدعػاك  لدعاك  -
 :عف  
 .عمى مستكل الكاليةالكالية كالمصالح غير الممركزة لمدكلة  -
 .البمدية كالمصالح اإلدارية األخرل لمبمدية -
 .«القضاء الكامؿ  لدعاك  -
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نصت عػػمى ذلؾ   كفي نفس السياؽ فػقد تضمف الدستكر أحكاما اخرل خاصة بالرقابة مثؿ ما     
صاصاتيػػا، أف تنشئ فػػي أم كقت ػتػبرلماف في إطار إخػيمكف كؿ غػػػرفة مػػف ال » :مػنو 161المادة 

 االقػميػمػيةات ػاعػالجم ، كبػناء عػمى ذلؾ تػـ اخػضػاع«ا ذات مصمحة عامة ػايػضػؽ في قػيػلجاف تحق
 .بصفتيػا مرافػؽ عػػامػة تنشد المصمحة العامة لمجاؿ رقابة ىذه المجاف

الػمػػشػرع   مػف طرؼيػمػيػة ػمػاعػػات االقػمػػالجػ اعػاخضػ إنػو يػظيػػػر جػػميػا بػأفػػا مػمػا تػقػدـ فػانطبلق     
ي األداء ػؽ فعػالػيػة فػيػكتحق ،ةػمػػف جي ػيةػركعػشػمػؽ مػبػدأ الػيػدؼ تحقػبيكاف رقابػة ػلػمػختمػؼ أنػكاع ال
 .مف جية أخرل العمكمية كتػرشػيػد النفقات

 
  ومـيـةـمــات العـــالـمـؤسس :ب الثالثـمـالمط
إف الػمػؤسسػة العامػة ىػي إحدل كسائؿ إدارة المرفؽ العاـ، كتعتبر أكثر األساليب إنتشػارا مػف      
ثؿ ػؽ األمػريػكذج الطػمػنػبح ىػػذا الػدكلة، كأصػا في ظؿ تفػاقػـ تدخؿ الػمػيػائؿ التسيير األخرل السػكس

مالي، ػكيػة كباإلستقبلؿ الػنػبالشخصػية المعية ػكمػمػفي تحقيؽ الحاجات العامة، كتتمتع الػمػؤسسة الع
 (1).مادية األعماؿ التي تصدرىا عنيا أعماال إدارية سكاء كانت قانكنية أك كتعتبر
ػف أجػمو، كيػػمػكػف تػػصػنػيػؼ ػت مػئػشػػدة بالػغػػػرض الػػذم أنػيػػات ىػي مػقػػػسػغػػيػر أف ىػػػذه الػػمػػؤس     

 (2).ستة أصناؼ أساسيةالمؤسسات العمكمية إلى 
 .المؤسسة العمكمية ذات الطابع اإلدارم -
 .المؤسسة العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم -
 .المؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالتكنكلكجي -
 .المؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي كالثقافي كالميني -
 .كالتقنيالمؤسسة العمكمية ذات الطابع العممي  -
 .المؤسسة العمكمية اإلقتصادية -
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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أف الػدسػػتػكر يضػفػي  »الػػتي تضػػمػنت 1996بيقػػا لػمػػا جػػاء فػي ديباجػػة دسػػػتػػكر ػغػيػر أنػو كتط     
ية كرقػػابػة عػػمػػؿ السمطات العػمػكمػية في ػالشػرعػيػة عػمى ممػارسة السمطات، كيكػفػػػؿ الحػمػايػة الػقػانكن

كرم أبػدل حرصػو عػػمى تحقيؽ أداء ػػإف المؤسس الدستػ، ف«تػسػكده الشرعػية كأحكاـ الدستكر مجتمع
 .مميز لعمؿ السمطات اإلدارية بمختمؼ فيئاتيا

 مؤسسػات العػمػكمػػية إلػى رقابػة دائمػة،ػيـ جػمػيع الػأعػمػاؿ كتنظ اعػضػإخػـ ػيدا لذلؾ فػقػد تػػتجس     
   .يا كتحقػيػؽ أىداؼ الػمرفؽ العػاـ الذم تسيره في إطار قػكاعد المشركعيةحتى يضمف نجػاعة عػمػم

يػمػتد إلػى جػمػيع أصػناؼ الػمػؤسسػات العػػمكمػية، بػؿ  كتػجػدر اإلشارة إلى أف مػجاؿ دراستنا ال     
يقتصر عػمى الػمػؤسسات العمكمػية التي تستعمؿ قػػكاعػػد المحاسبة العمكمػيػة التي تضػمػنيا الػقػانكف 

المتضػمػف قانكف الػمػحاسبة العمكمية، كقػكاعػد الػقانػكف األسػػاسي  15/08/1990الػمػؤرخ في  90/21
باإلضػافػة إلػى  2006جكيمية  15الػػمػػؤرخ فػي  06/03 كظيؼ العػمػكمػي الػتي تضمنيا األمرالعاـ لم

ستعيف بمػػا نمعيار االختصاص القضائي يحدد مجػػاؿ الرقابػػة محػػؿ الدراسػػة، كلتحديد ىذا المجاؿ 
ػيػة الخػاصة بػمجاؿ السيما أحػكاـ الػمػادة الثان 2006جكيمية  15الػمػؤرخ فػي  06/03جاء في األمر 

طػابػع اإلدارم، كالػػمػػؤسسػات ػػية ذات الػؤسسػػات العػػػمػػكمػالػػمػ »:ت عػػمى ػصػص إذ نػنػؽ ىػػذا الػتطبي
ػمػمػػي ػميػػني، كالػػمػػؤسسػػات العػػػمػػكمػػيػة ذات الػطػابع العػػافػي كالػقػثػالعػػػمػػكمػيػة ذات الطابع العػمػمي كال

ػـ ػظػيػنػتػالػمتعػمػؽ ب 07/10/2010الػػمػؤرخ فػػي  10/236مػػػف األمػر  2، ككػذلؾ الػػمػادة «تكػنػػكلػكجػيػكال
مى الصفقات ػ عػذا المرسـك اال  ػال تطبؽ أحكاـ ى » :يمي اػمى مػالصفػقات العػػمػػكمػية حيث نصت ع

ات الػعػػػمػػكمػػية ذات الػػطػابع اإلدارم، مػػػراكػػز الػبحث كالػتػنػمػػيػة، كالػػمػػؤسسػات ػؤسسػمػات الػقػفػمحؿ ن
العػػمػػكمػيػػة الخصػػكصػػيػة ذات الطابػع العمػمػي كالػتػكنػػكلػكجي، كالػػمػؤسسات العػػمػػكمػػيػػة ذات الػطػابػع 

 .« ......................العممي كالتقني 
ارم ػػجػتػػي كالػاعػنػصػػع الػابػطػيػة ذات الػػػكمػػػمػػػػعػات الػػػؤسسػػمػػة الػػدراسػػػاؿ الػػجػف مػػػتخػػرج مذلؾ ػب    

 .كالمؤسسات اإلقتصادية
كما انو بالرجكع إلى النصكص التي تحكـ األجيزة الرقابية بمختمؼ ىيئاتيا فإنيا تتضمف في      

 .مجاؿ تدخميا مختمؼ ىذه المؤسسات العمكمية محؿ الدراسة
نص في ػمػػكمػية يػمػحػاسبة العػػػتعػمػؽ بالػمػال 1990أكت  15ي ػالػمػؤرخ ف 90/21كفػكبػذلؾ فػالػقان     

 ممياتػمى الميزانيات كالعػتي تطبؽ عػة الػامػيذية العػكف األحكاـ التنفنذا القاػػيحدد ى » :مادتو األكلى
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اسػبة ػس الػػمػحػكطػني كمػػجػمػػبي الػػشعػػس الػمػجػمػكرم كالػػتػدسػػػس الػمػجػمػدكلػػة كالػػخػػاصػة بػالػية الػالػمػػال
، كػػمػػا نػصػت «ػكمػػيػػة ذات اإلدارمػػمػػمػؤسسػات العػػيػة كالػمػيػمػاإلقػ اتػاعػػمػمحقػة كالجػمػػيات الػػكالػمػيػزان
ة الػسابقة لمنفقات برقاػف الػمػالمتض 14/11/1992ؤرخ فيمال 92/414مف المرسـك التنفيذم 2المادة 

ؤسسات ػمػتطبؽ رقابة النفقات التي يمتـز بيا عمى ميزانية المؤسسات كاإلدارات كال »:التي يمتـز بيا
  الػمؤرخ فػي 09/374نفػيذم رقــك الػتػمرسػمف ال 2ير أف المادة ، غ «العمكمية ذات الػػطابػع اإلدارم

تطبؽ  » :يمي ت عػمى مػاػابػقػة قػػد تداركػت ذلؾ النقص كنصػسػابػة الػالػمتعػػمػؽ بالرق 2009فمبرًو16
ة لمدكلة، كمػيزانيات ػؤسسات كاإلدارات التابعػالػرقػابػة السابقة لمنفقات التي يمتـز بيا عمى ميزانية الم

المؤسسات العػمػكمية ذات الػطػابع اإلدارم، كميزانيات الػػمػػؤسسػات العػمػكمػيػة ذات الػطػابع العػمػمػي 
 .«ية ذات الػطػابع اإلدارم المماثمةكالثقافي كالميني، كمػيزانيات المؤسسات العػمػكم

و ػاصػػمجاؿ اختصيمتد بة ػػاء مجمس محػاسػمى إنشػع 170ادتو ػػفي م  1996تكرػدسنص  اػكم     
الػمػتعػمؽ  17/07/1995الػمػؤرخ في  95/20لممرافؽ العمكمية، ك جسد ىذا النص في أحكاـ األمػر 

مػنو مػجػاؿ اختصاصو الػػذم امػتػد إلػى الػػمػػرافػؽ كاليػيػئات  07بمجمس المحاسبػة، إذ حددت المادة 
 .العمكمية بإختبلؼ أنكاعيا التي تسرم عمييا قكاعد المحاسبة العمكمية

الػػمػػؤرخ فػػي  08/272ػي رقػػـ ػمػرسػػكـ الػػػرئػػاسػمػػف الػ 02ادة ػس األحػكاـ تػضػػمػنػتيػا الػمػفػتػكػاد ن     
اتيا ػاالت اختصاصػة، حيث حددت مجػيػة لممالػامػػية العػتشػفػمػيات الػصبلحػمحدد لػال 06/09/2008

 .في الييئات كاألجيزة كالمؤسسات الخاضعة لقكاعد المحاسبة العمكمية
كػمػػا نػجػد أف ىػػذه الػمػؤسسات تػدخؿ ضػمػف مػجػاؿ إختصػاصػات المفتشيات العامػة الػخػاصػة      

 بإنشاءمؽ ػا تضػمػنو النص الخاص  المتعػخمية لكؿ الكزارات، كمػف األمثمة عػمى ذلؾ مبالرقابة الدا
ة ػية العػامػتشػتػكمؼ المػف» (1) :يمي اػػف مػمػا حيث تضػكطنية كسيرىػكزارة التربية الػامة بػية العػشػتػمفػال

ػؿ ػاكػػػيػيػـ كالػػيػػمػػتعػة كالػيػػربػتػػية كالخاصػة لمػػكمػػمػػعػات الػػؤسسػػمػش الػيػتػفػتػامػة بػا العػػتيػػمػػيػفػي إطار م
 ا اإلداريػة كالػمػالػيػةػنػيػة كمػػراقػبتيػا كتػقػػكيـ أنشطػتيػتربية الكطػػمػكمػية التابعػة لػكزارة الػكالػمػؤسسات الع

 
 

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 :كتػتػكلى بيػذه الصفة عمى الخصكص المياـ اآلتية
 . «التأكد مػف السير الحسف لميياكؿ المركزية كالمؤسسات العمكمية تحت الكصاية -

المتضمف  2010أكتكبر  21المؤرخ  10/260مف المرسـك التنفيذم رقـ  02كػما تنص الػمػادة      
أف المفتشية العامة تقكـ بمياـ  »:تنظيـ المفتشية العامة لكزارة التييئة العمرانية كالبيئة كسيرىا عمى

 :يمي  مراقبة كتفتيش تنصب عمى ما
جنب السير العادم كالمنتظـ لئلدارة المركزية لمكزارة، كاليياكؿ كالمؤسسات كالييئات العمكمية كت -

 .«اإلختبلالت في تسييرىا كتقييميا
إلى جانب ىػػذا النكع مػػف الرقػابػة ىناؾ الػرقابة القضائية أيضػا التي يمػتػد مػجػاؿ اختصػاصيػا      

المػؤرخيف  98/02كالقانكف 98/01أكده كؿ مف القانكف العضكم الى المؤسسات العمكمية، كذلؾ ما
الػمػشػار إلييمػػا أعػبله، كالمتعمقيف بمجمس الدكلػة كالمحاكـ اإلدارية، باإلضػافػة  1998مام  30في 

المتعمؽ بقانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، كتجسيدا  25/02/2008المؤرخ في 08/09إلى القانكف 
يا ػتدائػؿ إبػصػيفس الػدكلػة ػمػاف مج »: نصػت 98/01ضػكمػػكف العػانػقػف الػم 09ادة ػػمػد أف الػلذلؾ نج

كنيػائيػػا في الطػعػػكف باإللغػاء ضػػد الػقػرارات التنظيػمية أك الػفػردية الصػادرة عػػػف السمطػات اإلداريػة 
 .«المركزية كالييئات العمكمية الكطنية

ف ػكيػكػتػة الػامعػجػة كػيػنػكطػية الػػكمػمػػػات العػسػؤسػػػمػػة الػيػػػكمػػمػػػات العػػئػيػػػيػف الػػيػػف بػػػكف مػكػد تػػق     
 (1).المتكاصؿ

المتعػمؽ بقانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية لـ تحدد  08/09مػػف القانكف  901غير أف المادة      
 .بدقة السمطات اإلدارية المركزية بؿ كاف النص عاما

أما بالنسبة لمجاؿ إختصاص المحاكـ اإلدارية بالنسبة لممؤسسات العمكمية فقد نصت المادة      
صػة فػي إلغػاء كتػفػػسػيػر كفػػحػص ػتػأنيػػا مخ » :مػف قػػانػػكف اإلجػراءات الػػمػدنػيػة كاإلداريػة عػػمى 801

، إال أف الػػكاقػع « العػمػكمية المحمية اإلداريةمػػشػػػركعػية الػقػرارات اإلداريػة الصػادرة عػػػف المؤسسات 
 غير ذلؾ كما ذكرنا سالفا، حيث اف مجاؿ إختصاص المحاكـ اإلدارية يمتد إلى جميع المؤسسات

  
 
 

  158ص،  2002دار العمـك النشر كالتكزيع  ، الكجيز في المنازعات اإلدارية ، د. محمد الصغير بعمي - 1
 141، ص  2004، دار العمـك لمنشر كالتكزيع  مجمس الدكلة،  بعميمحمد الصغير  د. -  
 336، ص1975 دار الفكر العربي ، 3 ، ط ، الكجيز في القانكف اإلدارم سميماف محمد الطماكم د. -  
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 الػػكظيػفػػة، كتػخػضع إلػى قػكاعػػد قػانػػكف كميةػمػعبػة الػاسػمحػػد الػتي تستخػدـ قػػكاعػة المحمية الالعمكمي
 .العمكمية كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع العممي كالتقني إلى غير ذلؾ مف المؤسسات

ف ػمػا تككف ضػة، فإنيػؤسسات العمكمية مػحؿ الدراسػمػكبذلؾ نبلحظ مف خبلؿ ما تقدـ فإف ال  
 .أصنافيامجاؿ تدخؿ الييئات الرقابية بمختمؼ 

كبالػتػطػرؽ لممػػؤسسات الػعػمػكمية فػإنو قػػد تػـ تػحػديد جػمػيع الييئات الػتي تػدخػؿ ضػػمػػف مػجاؿ      
إخػتػصػػاص اليػيػئات الػػرقػابػيػة الػمختمػفػة، إال أف السػػػؤاؿ الػػػذم يػطػرح نػفػػسػو بػحػدة مػاىػػي األعػػمػاؿ 

ذلؾ مػػا يتـ  ؟ليػيػئات الػػرقابية أثناء قػياميػػا بػمػيػػاـ التفتيش كالػػرقػابةكالنشػػاطػات الػتي تػركػز عػمييػػا ا
 .يأتي الجػكاب عميو مف خبلؿ ما

 
 مال اإلدارية الصادرة باإلرادة المنفردة لإلدارةــاألع: المبحث الثاني

نشػاطاتيا  النطبلؽصادرة بػاإلرادة الػمػنػفػػردة لئلدارة، حجػر الػزاكية ػتعتبر األعػػمػاؿ اإلدارية ال    
كتػصػرفػاتيػػػا الػتي تػقػػـك بيػػا، حيث أف ىػػػذه األعػػمػاؿ تعػتػبػر مػػف اىػػػـ األدكات لتجػػػسػيػد سػيػاسػػاتيػػا 

عمى أرض الكاقع كتظير كتكجياتيا كتحقيؽ أىدافيا، كما أنيػا تعبر عف ارادتيا كتفصح عف نيتيا 
 .ىذه األعماؿ إما في شكؿ قرارات أك أعماؿ مادية

 ةـــرارات اإلداريــقــال :المطمب األول
 تعتبر القرارات اإلدارية مف قبيؿ التصرفات القانكنية التي تقـك بيا اإلدارة كىي كسيمة تمكنيا   

 الػقػانػكنػيػة الػتي   كاالمػتيازاتر السمػطػػة ػمف القياـ بكظائفيا كمباشػرة نشاطاتيػا، كمػػا انيػا أحد مػظػاى  
 تتمتع بيا بػغية تحقيؽ الصػالح العػاـ، كىػي مػػف أىػػػـ مػػكضػكعػات الػػقػانكف اإلدارم مػػف جية كمػػف   
 .رلأىػـ مياديف الرقابة اإلدارية مف جية أخ  
  تـعـريف الـقـرار اإلداري :الـفـرع األول     

قبؿ دراسة الػقػرار اإلدارم مػحػػؿ رقػابة األجيزة الرقابية يجب تعريفو كاألسس التي تميػزه عػػف       
ة بػمػكاف، حيث لػـ يػتعػػرض ػف السيػكلػس مػيػػرار اإلدارم لػقػػػريؼ الػاؿ اإلداريػة األخػرل، كتػعػػمػاألعػ

رؾ ػذلؾ تػكب كبػمطمػرض الػغفي بالػدكدة ال تػحػاريؼ مػفػي تع عال يقحتى ريفو ػلتعالػمػشرع صػػراحة 
 (1).األمر إلى الفقو كالقضاء

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 االنفرادمبأنو ذلؾ العػمػؿ  »اليفػيو فػرفو الفقػػريفو، حيث عػػاء لتعػدل لو الفقو كالقضػػبذلؾ تص     
امو كمكضكعو إدارم، كيمكف أف ػف سمطة إدارية بصفة عػكني يصدر مػانػؿ قػػمػػالذم يتميز بأنو ع

 (1).«سمطة نص عمييػػا الدستكر يككف مرتبط بتطبيؽ نص قانكني أك
ف زاكية كاحدة بػؿ ػيػمكف تعريفو م قرار اإلدارم الػغير أف الفقيو دكلكبادير رأل بأف تػعػريؼ ال     

 (2) يػككف مف زكايا مختمفة، بمعنى ليس ىناؾ تعريؼ جامع كمانع لو.
انكني إزاء األفػػراد، يصػدر ػر قػبأنػو إعػػبلف لئلدارة بػقػصػد إحػداث أث »أمػا الفقيو ىػكريػك عػػرفو      

 .«عف سمطة إدارية في صكرة تؤدم إلى التنفيذ المباشر
از ػدره جيػؿ إدارم كيصػمػػع كػػرار اإلدارم ىػقػبأف ال شىـي  Gonidec كنيداؾػيو قػقػا أف الفػكم      

 (3).إدارم فقط، كيحدث أثارا قانكنية مستقمة عف إرادة األفراد المعنييف
ا أنو ػمادية، كمػماؿ الػبيؿ األعػيس مف قػانكني كلػؿ قػػمػدارم عاإل رارػقػبأف ال »رلػف يػناؾ مػكى     
كأنو يػصػدر مػف  يذية،ػفػتنػراءات الػيػرية أك اإلجػمػاؿ التحضػف األعػػر مػبػتػقانكني نيائي فبل يععػمؿ 

جانب اإلدارة كسمطة إدارية كطنية كبإرادتيا المنفردة دكف إشراؾ إدارة أخػرل مػعػيػا كمػا يحدث في 
أك  اأك تػعػػديػميػية ػكنػانػػز قػراكمػػاء ػػشػػإنػد تككف بػػنة قػيػػعػية مػكنػانػارا قػثآب ػرتػة، كأنو يػاإلداري كدػػقػػعػال

 (4).«اإلغائي
 ريؼ الذم كرد في مؤلؼ الدكتكر فؤاد مينا بأف الػقػرار ػف التعػيختمؼ ىذا التعريؼ كثيرا ع كال     

ثارا آعػمؿ قانكني إنفردم يصػدر بإرادة إحدل السمطات اإلدارية في الدكلة كيحدث  » :اإلدارم ىك
 (5).«إلغاء كضع قانكني قائـ قانكنية بإنشاء كضع قانكني جديد أك تعديؿ أك

اء ػقيػدل فػرا لػيػبػدل كػا صػدت ليػتي كجػاريؼ الػتعػف الػا مػنػػؤاد ميػكر فػتػدكػؼ الػريػػتع رػبػتػػيعو       
ػات الػػفػػقيػػػاء فػػؤلػػػم تػجػػسػػػػد ذلؾ فػيا ػػمػر، كػػػزائػػجػي الػػي كفػػربػػػعػػرؽ الػػػشػػػمػػػي الػػكف اإلدارم فػػػانػػقػػػال

 .حيث أف ىذا التعريؼ تضمف أىـ المقكمات كالعناصر المككنة لمقرار اإلدارم ،الجزائرييف
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1 –Waline, Droit Administratif, Editions Sirey, 9 édition 1963, p 434 
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3 – Gonidec, Droit Administratif, Librairie Rousseau1957, p64 
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كأىػـ تعريؼ نكرده ىػك ما  ،قد تعػرض القضاء ايضا لتعريؼ الػقػرار اإلدارمفإلى جانب الفقو        
 1954جانفي 06ؤرخ  فيمال 934جاء في حكـ محكمة القػضاء اإلدارم في مصر في القضية رقـ 

مطة ػػف سػػػا مػلي اػمػػممزمة بػا الػػيػف إرادتػػػكف عػانػقػػدده الػذم يحػػؿ الػػكػشػػي الػاح اإلدارة فػػصػو إفػػأنػب »
بمقتضى القػػكانيف كالمكائح بقصد إحداث مػركز قانكني معيف مػتػى كاف ممػكػنػا كجػائػزا قانكنا، ككاف 

 (1) .«مصمحة عامة ابتغاءالباعث عميو 
غير أف ىذا التعريؼ ىك بدكره لػـ يسػمػـ مف اإلنتقادات بالرغـ مف قبكلو لدل كثير مف فقياء   

نيا، حيث عػندمػا تضػمػف كػمػمػة ػتي تضمػمػفػردات الػادات عػدـ دقػة الػف ىػذه اإلنتقػالقانكف العاـ، كم
نيػػا، ػية مػػإال عػػمى الػػقػػرارات الػصػريػحػة دكف الضػػمػنؽ ػبػى اإلفػصاح ال ينطػفػػمػعػػن «إفصاح اإلدارة»

راز خػصػائص الػػقػرار اإلدارم الػمػمػيػز لو عف ػػتـ بػإبػاىػتـ بشػركط صحة الػقػرار اإلدارم كلػـ يي كما
فػاؿ العمؿ المالي، كما جعؿ آثػار الػقػرار اإلدارم تنصرؼ فػقػط إلى إحداث مػػركػػز قػانػكني، مػع إغػ

 (2).اآلثار األخرل كالتعديؿ أك إلغاء المراكز القانكنية
ب أف ػأنو يج رػيػػغ ا،ػػانعػا كمػػا جامعػفػريػػناؾ تعػػس ىػيػو لػضح أنػتػؼ يػاريػتعػذه الػػف خبلؿ ىمػ  

عػف  ػزػػيػتػمػمػو يػػػػػفػػات كاليػػدؼ الػػذم يػجػعػصػاألسس كاألركػػاف كال ػؿػػؼ عػػمػى األقػػريػتعػػر فػي الػكفػتػي
 .غػيره مػف األعماؿ األخرل

  ـرار اإلداريـأركـان الـق :ثانيـالفرع ال
تحتؿ أركػاف القرار اإلدارم مػكانػة متميػزة فػي كجػكد الػقػػرار اإلدارم كسػريػانػو، كتعتبر الػيػدؼ   

األساسي لػكػؿ العػمػميات الرقػابػية التي تػككف اإلدارة محبل لػيػػػا، ألف إصػابػة أم ركػػػف مػػف األركػػاف 
الػتػي تػؤثػػر عػػمى مشػركعػيػتو، كبالتالي يػػكػكف ذلؾ يجعػػؿ الػقػرار اإلدارم مشػكبا بعيب مػػف العػيػكب 
 .العػمػؿ عػرضػة لئللغاء أك السػحػب اك الػتػعػديؿ

 ركف السبب -1
رة إال ػفكػو الػاتػرة معينة ىػكػيد فػسػؿ تجػف أجػػم ة االدارةإرادػدر بػصػؿ يػمػػك عػػػى مرار اإلدار ػقػال  

 .بالقياـ بيا ىذا األمر يسمى بالسببكيككف ليا أمر خارجي يدفع اإلدارة 
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ف إرادتو ػف رجؿ اإلدارة كمستقمة عػيدة عػقانكنية بع بأنو حالة كاقعية أك » رؼ السببػبذلؾ ع      
يستطيع أف يتدخؿ كأف يتخذ قرارا ما، كبذلؾ فيك مجرد إشارة تبدك لرجؿ اإلدارة  تتـ فتكحي لو بأنو

 (1).«مانع لديو مف مباشرة سمطاتو إذا ما تحققت لديو الشركط األخرل  فتبيف لو أنو ال
 ،(Le Motif)كيسميو الفقيو بكنار بالسبب ،(Motif Impulsif)كيسميو الفقيو ديجي بالسبب الميـ   

كيػرل الدكتكر عػػمػػار بكضياؼ يككف العػمػؿ االدارم قػػرارا اداريا مػػتى صدر العػمػؿ االنػفػرادم عف 
 (2). جية ادارية مركزية كالييئات الكطنية المستقمة كالكاليات كالبمديات اكجية مرفقية

نطبلقا   مف ذلؾ فإف السبب يتبمكر كيتجسد في مجمكعة مف الػػكقائع المادية كالػقػانكنية التي  كا 
 .تخرج عف إرادة السمطة اإلدارية، إال أنيا تدفعيا كتحركيا مف أجؿ إتخاذ قرار معيف

ف ػػكم ،ةػيػػػعػة أك كاقػيػػكنػػانػػت قػكاء كانػػر اإلدارم سػيػيػسػتػػي الػبب فػسػػف الػػف ركػػػرة عػػيػثػة كػمػثػػأم     
 06/03مػف قانكف  180ة القانكنية عػمى سبب إتخاذ القرارات اإلدارية، مػا نصت عميو الػمادة ماألمث

ػماؿ التي يػقـك ػالمتعػمؽ بالكظيفػة العمكمية، حيث اعػتبرت أف بػعػض األع 15/07/2006المؤرخ في
تنفيذ تعميمات السمطة السممية فػي إطار تأدية بيا المكظؼ ىػي أخطاء مف الدرجة الثالثة، كرفض 

 .ميامو دكف مبرر مقبكؿ
ؿ ػمػػف العػع الػثالثة كالتكقػيؼة ػدرجػة مػػف الػػقػػكبػعػ التخاذيا ػذا الرفض سببا كافػػبذلؾ يككف ى      

نصت ب ما ػؿ اإلجبارم حسػأياـ، أك التنزيؿ مف درجة إلى درجتيف، أك النق 08مف أربعة أياـ إلى 
 .مف نفس القانكف 163عميو المادة 

مػػف األمػػر  181أما مف األمثمة عف االفعاؿ الكاقعية مف نفس القانكف ىػك مػا تضمنتو الػمػادة      
إتبلؼ كثػػائػػؽ إداريػػة قػػصد اإلساءة إلػػى السير » :رة الرابعة مف ىػذه المادةػحيث تنص الفق 06/03

عػػقػػكبة مػػف الدرجة الػرابػعػػة كالتنزيؿ إلى  التخاذيا ػر سببا كافػبػتػػؿ يعػالػفػع، فػيػذا «الحسف لممصمحة
 .الرتبة السػفمى مباشرة أك التسريح

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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كبالػػػرغػػػـ مػػػف تقييد اإلدارة بتسبيب قػػػراراتيػػػا إال أف ىػػػػػذا التقييد يبقى مػػػرتبػطػػا بسػػمػطػػة اإلدارة      
رادتيا في إتخػاذ تمؾ القرارات فػػيػمػا إذا كانت مقيدة أك ليػػا السمطػة التقديرية في إتػخػاذ ذلؾ، فػػإذا  كا 

أسباب إلصدار قػػرارىا فإنيػػا فػػي ىػػذه الػحػالػػة تكػػكف مػجػبػػػرة بػإصػػداره، كانت سمػطػة اإلدارة مػقيدة ب
الػػتي تػػقػػيػػد صػبلحػػػيػػات رئػيس   95السػيػما أحػكػػػاـ الػمػادة  10 /11فمثبل ما جاء في قػانكف البمدية 

يسػمػـ  » :التجزئة حيث تنص ـ رخصػػة البناء ك اليػدـ أكػيػيػمػا يخص تسمػالمجمس الشعبي البمدم ف
رئيس المجمس الشعبي البمدم رخػص البناء ك اليػدـ ك التجػزئة حػسب الشركط كالكيفيات الػمػحػددة 

 (1).«في التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما
المتعػمؽ بكيفيات  28/05/1991الػمػؤرخ في91/176كتجسيدا ليذا الحكـ فإف الػمرسـك التنفيذم     

مػػنو الػزاـ  43ف في المادة ػمػمطابقة كرخػصة البناء كاليدـ، تضػتحضير شيادة التعمير كالتقسيـ كال
رئيس المجمس الشعبي البمػدم بتسميـ رخػصػة البناء لطالبيػػا في غػػضكف االشػيػػػر الػثبلثة الػمػكالػيػة 

 .لتاريخ ايداع طمبو
يترؾ المشرع لئلدارة في تسميـ أكعدـ تسميـ الرخصة أم قدر مف الحرية،  ففي ىذه الحالة لـ      

 165/2كبالتالي فػػقػػػرار عدـ تسميميػػا لمرخصة يجب أف يػكػكف مسببا، كمػػا نصت عػمى ذلؾ المادة 
كبات تتخذ السمطة التي ليػػػا صبلحػيػات التعييف العق »:مػػػف قػػانػكف الكظيػفػة العػمػكمػػيػة حيث نصت

 .«مبرر التأديبية مف الدرجة الثالثة كالرابعة بقرار
سػمػطػة تػقػديػػرية فػػي إصػػدار قػػرارىػػا فػػتػكػػكف تػتػمػتع  لئلدارةأما في الحالة الثانية عندما تػككف       

اضي ػقػػدل الػة لػػكبػصعنو ػػد عػكلػتػا يػػمم ا،ػػرارتيػػػب قػيػبػسػػدـ تػسبيب أك عػي تػر فػبػة أكػػريػمجاؿ حػػب
اإلدارة فػييػا تمػتع ػة التي تػرارات اإلداريػة ضػد الػقػػمو في دعػػاكل اإللػغػػاء الػػمػػرفػػكعػصػند فػاإلدارم ع

 .عػنػد إصػدارىػا بسمطة تقديرية
جػكيمػيػة  11ؤرخ في ػالػػمػ 79/587ذا نجد في القانكف الفرنسي  أنػو صػدر قانكف ػؿ ىػقابػكفي م     
عمى  يكدػمقة بػفرض قػا القرارات الفردية المتعػال سيم ا تمقائيا،ػالذم ألـز اإلدارة بتسبيب قراراتي1979

الحػريات العامة، كيجب أف يػكػكف التسبيب كتابػيا كيتػضػػمػػػػف النصػكص القانػػكنية المشكمػة ألساس 
 (2).يةمشركعال مخالؼ لقكاعدالمسبب  القرار اإلدارم، ككؿ مخالفة لذلؾ يعتبر القرار غير

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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كالحكمة مف التسبيب أنو يعتبر مػف أنجع الضػمػانات لؤلفراد مف جية كيسػيػؿ ميػمػة القػضػاء      
 .في رقابتو عمى مشركعية أعماؿ اإلدارة مف جية أخرل

كػمػا أف القضػاء اإلدارم الجزائرم قػضى في أكػثػر مػػف مػػرة بػػكجػكبية تسبيب اإلدارة لقػػراراتيػػا      
 الػغػرفة اإلدارية بالمحكمة العميا قرارف األمثمة عمى ذلؾ محالة اشتراط المشػرع لذلؾ، ك السيما في 

د كالي كاليػة تيزم كزك، ػض  ػف ح.ـػكعػة مػرفػمػة الػيػػفي القض 1991ارسػم 10بتاريخ  62458رقـ 
لػمخالفػتو  1987نػفػي جػػا 10حيث أصػدرت قػػرارىػػا بإبػطػػاؿ قػرار كالي كاليػة تيزم كزك الػػمػؤرخ في 

المتيف تمزماف اإلدارة بكجػكبية تسبيب  1976مػام  25في  مف األمر الصادر 4ك 3أحػكاـ الػمادتيف 
 (1) :يمي القرارات المتعمقة بنزع الممكية مف أجؿ المنفعة العامة حيث تضمف القرار ما

 .عدـ إشارة القرار إلى أم تحقيؽ لممنفعة العمكمية-
 .إلى أم مقرر مصرح بالمنفعة العمكميةعدـ إشارتو -
 .عدـ إحتكائو عمى قائمة القطع المراد نزع ممكيتيا-

 .كعمى ضكء ذلؾ صدر القرار الػذم قضى بإبػطػاؿ قػرار كالي كاليػة تيزم كزك
إلػى جانب ذلؾ يشترط في السبب أف يككف مػشركعػا كأف يككف قائػما كحاال، بمعنى أف تككف      

 .ىناؾ حالة قانكنية أك كاقعية تستدعي ذلؾ 
أف يككف  ر األسباب،ػف ذكػا مػيػالػدر خػص كػػرار إدارم كلػؿ قػكف كػة يجب أف يػكػامػكبصفة ع     

ال كاف الػقػرار يفقد أح في الػكاقع مستندا إلػى بكاعػث أدت و األساسيػة ػانػد أركػباإلدارة إلى إصػداره كا 
 (2).مشركعيتول اقدامػما يجعمو ف

 ركف الشكؿ كاإلجراءات  -2
صدارىا لقراراتيا مالـ تقيد إير مػمػزمػة بأم شكؿ مػف األشكاؿ عند ػالقاعدة العامة أف اإلدارة غ     

د ػدكره، كقػند صػع رارػػقػذه الػذم يأخػر الػظيػمػكذج أك الػنمػك الػػىؿ ػشكػمى ذلؾ، كالػا عػرىػبػنص يجػب
 .يككف كتابة أك شفاىة كصريحا أك ضمنيا، كالغالب في القرارات اإلدارية يككف بالكتابة كصريحا
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غير أف المشرع يػفػرض عػمى اإلدارة في كثير مػف األحػياف  أف تػككف قػراراتيػا مكتكبػة بصفػة          
صػريػحػة كػمػػا جػاء في الػقػانكف االساسي لمكظيفية العػمػكميػة، إذ الػػـز السػمطة الػتي ليا صػبلحػيات 

لتي تسػمطيػا عػمى الػمػكظؼ بػقػرار مػبػرر كبعػػد التعييف اف تػكػكف عػػقػػكبات الػػدرجػة االكلى كالثانيػة ا
 (1).حصكليا عمى تكضيحات كتابية منو

أمػا أىػػـ الشكميات التي يػػمكف أف يتخذىػػا الػقػػرار اإلدارم ال سيما تمؾ التي يتسـ بيا المظير      
رية كتحييثيا، كشكػمػيػة الخارجي ىػي الكتابة فػي كثيػقػة معينة كبشكؿ معيف كتسبيب  الػقػرارات اإلدا

صػدكر الػقػرار، كشػػكػميػة الػنشر أك ػتاريخ لػية ذكػػر الػتكقػيع، كشكمػالتكقيع عػمى القرارات، كصػاحب ال
 .التبميغ حسب نكعية القرار إذا كاف تنظيميا أك فرديا

ند ػػاإلدارم ع رارػقػال حةػمى صػع رػؤثػيث تػة بحػريػػػكىػػيات جػمػكػيات إلى شػمػشكػػذه الػـ ىػسػكتنق  
ب ػيػبػية تسػمػثمػة عػمى ذلؾ شكػػف األمػتو، كمػػمى صحػر عػؤثػف أف تػكيػة ال يمكػانػيات ثػكشكم اػاليػفػإغ

يا، كذلؾ مػػا نػجػػده فػي ػػا ذكرنا سػالفا عػند إتخاذ الػقػرارات التأديبية أك تبميغػرىػػا كػمػريػبػالػقػرارات أك ت
مػف  ابتداءأيػاـ  08يتعػدل  االسػػاسػي لمكظيػفػة العمكمػية إذ يػمـز االدارة بالتبميغ في اجؿ الالػػقػانػكف 

 (2).تػاريػخ إتخاذ قرارىا المتضمف العقكبة
امػا فػػيػػمػا يػخػػص إتػػبػاع شكميػة الػنػػشػػر ىػػػك ما تضػمػنو الػػنػص الػمػنػظـ لمػعػبلقػات بيف اإلدارة   

   (3) .كالمكاطف، حيث يمـز االدارة بنشر التعميمات كالمناشير كالمذكرات كاآلراء التي تيـ المكاطنيف
أمػػا اإلجػػراءات فيي مجمػكعػػػة التػدابير كالسػػبػؿ التي يجب أف تتخذىػػا أك تسمكيػػا اإلدارة قػبػؿ      

إتخاذ أم قرار إدارم، كتعتبر اإلجراءات مف المككنات األساسية لمقرار اإلدارم، بحيث إذا تخمفت 
 (4).دارم أك القضائيىذه اإلجراءات تجعؿ القرار اإلدارم مشكبا، كيككف عرضة لمطعف اإل

اإلجػراءات التحقيقات المسبقة كػمػا ىػػك الحػػاؿ في قػػكاعػد نػزع الممكيػة تمؾ كمػػف األمثمة عػػمى      
 أك اإلستشارة التي أكجػبيػا المػشػرع عػمى اإلدارة فيما يخص بػعػض التصرفات القانكنية التي تخص
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تمػثػيؿ ػحػؽ ال ثة كالػػرابعػة أكػثالػػيػع عػقػكبات الػدرجة الػتكق ركرة الػمػصمحة أكػنقػػؿ لػػضػكظفػيػف كالػالػم
تـ إغػػػفػاليػا تػػؤدم إلػػى بػػطبلف العػػقػػكبػػات  بػمػدافػػع، كتعتبر ىػػػػذه اإلجػػراءات جػػكىػػرية بحيث إذا ما

 (1).المتخذة
اإلجراءات أحد القػػكاعد األساسية التي تبنى عمييػا القرارات اإلدارية، مف كيشكؿ ركف الشكؿ ك      

جية كالحفاظ عػػمى المصمحػػة العػامػػة كحػقػكؽ األفراد مف جيػة أخرل، كمػػف األمثمػة القضائية عمى 
 76077رقـ  ضركرة إحتراـ بعض الشكميات، ىك ما جاء في قرار الػغػرفة اإلدارية بالػمحكػمة الػعػميا

دية ػبمدم لػبمػبي الػػس الشعػمػمجػد رئيس الػػض (ز ب،) يةػضػالخاص بق 1990 جػكيمية 28المؤرخ في 
نظػاـ الػػعػاـ، ػمػقػػة  بالػيات الجػػكىػػػريػػة المتعػػػف الشكمػية اإلشيػػار مػشكم اعتبرتبارؾ، حيث ػسيدم أم

ا جاء مارؾ، كمبقرار رئيس الػمجػمس الشعبي الػبمدم لبمدية سيدم أم بإلغاءاء عمى ذلؾ حكمت نكب
داكلة ػمػف الػس مػيػيو كلػكف فػمطعػرر الػقػمػيات الػتضػػقػف مػػحيث أنو يستنتج م »:في مضمػكف القرار

اف المقرر اتخذ في اطار االمر  دم مبارؾ،ػدم لبمدية سيػبي البمػشعػف رئيس المجمس الػصادرة عػال
ي ىػذه الحالة فإف المرسػـك ػ، حيث أنو فلمبمديػةقارية ػالمتضمف تأسيس االحتياطػات الع 74/02 رقـ
منو أف كؿ تنازؿ  13الصادر تطبيقا ليذا األمر ينص في المادة  02/02/1976المؤرخ في 76/27

اكم ػسػى تمػرصػا عػػيو حػكص عػػمػنصػيػار مػار، كىػػػذا اإلشػيػد اإلشػكاعػػقػلػصػالػح أشػخػاص يخضع ل
ى ىػػذه ػتكفػسامى كػكنػو ػؿ عػيػدم لػـ يػػقػػدـ الػدلػبمػبي الػػس الشعػجػمػف، حيث أف الػمػيػالػمػترشح ظحػظػك 

 (2) .« ............الشكمية الجكىػػػرية التي ىي مف النظاـ العاـ، حيث أف البمدية قد خالفت بالتالي القانكف 
الغرفة اإلدارية بالمحكمة  رارق ونمػما تض ،تراـ اإلجراءاتحإعدـ ا يخص المثاؿ عمى مأما في     
يث ػة سػطيؼ، حػة ص.ؾ ضد كالي كالييػػشأف قػضػبػ 16/02/1997فيالصادر 148721رقـ العػميا

 كالتصػدمنة، ػيػسنطػضاء قػس قػمػمجػرفة اإلدارية بػف الغػع صادرػتأنؼ الػسػمػرار الػقػاء الػػضت بإلغػق
بو ػػنصػف مػػزؿ المستأنؼ مػػػف عػػمػػالمتض 1993رػػبػمػنكف 06ادر في ػرر الصػقػمػد بإبطاؿ الػػف جديػم
ية أف الػمػعػػنى ػػقػضػي كقػائع الػراءات، حيث جػػاء فػؼ لػعػػدـ إحػتػراـ اإلجػيػطػكاليػة سػػرم لػة الػريػديػمػب

 تيػئلدارة الػا لػػدميػػج كقػالػػمعػرؼ الطبيب الػػف طػػػبية مػادة طػػمـ شيػػبي كسػصػرض عػػب بمػيػػقػػد أص
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نو أماـ ػف طعػـ مػػنة التأديب، كبالرغػاـ لجػو أمػديمػقػكدكف ت تبارػيف اإلعػا بعػزلو دكف أخذىػقامت بع
 (1) .اء قسنطينةػضػمس قػة اإلدارية بمجػرفػػزؿ، كالغػلجنة التأديب التي أيدت قرار الع

 ركف اإلختصاص  -3
يػعػػرؼ ركػف اإلختصاص بأنػػو الصبلحػيػة أك الػػقػػدرة الػقػانكنية الػتي تػػؤىػػػؿ جػيػػة مػػا بػمػبػاشػرة            

 (2).إختصاص معيف أك القياـ بعمؿ دكف غيرىا مف الجيات األخرل
كتػعػتػبر فػكػرة تحػديػد اإلخػتػصػاص لػمػخػتػمؼ األجيػػزة اإلداريػة إحػػدل نتائج مػبػدأ الػػفػػصػؿ بيف      

السمطات الذم نادل بو مكنتسكيك، كالػذم تػمتد أثاره إلى الفصؿ بيف إختصاصات مختمؼ الدكائر 
ف ػػؼ عػػتمػة يخمػػاػػعػؤكف الػػػشػػػـ كالػيػػظػنػتػػال رػػػديػػػاص مػػصػتػػاخػػدة، فػػكاحػػاإلدارة ال ارػي إطػة فػػاإلداري

 (3).إختصاص مدير اإلدارة المحمية ضمف الكالية الكاحدة تطبيقا ألحكاـ التشريع الخاص بالكالية
ؿ ػػؿ كػػاؽ مػجػاؿ تدخػى المشػرع كحػده، حيث يحػدد نطػاص كتحػديده إلػيخضع تػكزيع اإلختص     

ؿ عمى ػمػحدكد إمكاف مباشرة العمؿ القانكني، كاليدؼ مف تحديد اإلختصاص ىػك العسمطة كيبيف 
ؿ ػة بكػكطػنػالػم ـسػػيػر الػػميػاسف ػؽ حػتى يتحقػزة اإلدارية، كذلؾ حػػؼ األجيػؿ بيف مختمػمػيـ العػسػتق

جادتو كسرعة إنجازه، كتحديد المسؤكليات عف كؿ خرؽ لقكاعد اإلختصاص  .إدارة كا 
 الػقػراراتصػػاص يعتبر أكؿ سبب مػػػف أسباب إلػغػاء ػتػب عػػدـ اإلخػيػإنػطبلقػػا مػػػف ذلؾ فػػإف ع     

دعػػكل اإللغاء بسبب  باسـرره القضػاء في فػرنسا، مػمػػا أدل بتسمية دعػكل اإللغاء ػاإلدارية الػذم ق
 (4).غاء فيما بعد األكجو األخرل لئلل تجاكز السمطة في أكؿ األمر، ثـ تـ تقرير

و في كؿ ػكبالتالي الػدفػع ب اـ،ػمؽ بالنظػاـ العػكلقد كرس القضاء اإلدارم بأف عيب اإلختصاص يتع
 (5) .كقت كفي كؿ مرحمة مف مراحؿ التقاضي
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مصادر قكاعد اإلختصاص  –أ   
إف قكاعد اإلختصاص التي يستقي منيػا القرار اإلدارم قػػكتو، تتنكع كتختمؼ باخػتػبلؼ الجية      

(1) :التي نبعت منيا أك التي أصدرتيا، كبذلؾ أف مصادر قكاعد اإلختصاص تتمثؿ فيما يمي  
 ػػة تػدرج مػػػػصػػادر قػػػكاعػػػػد اإلخػػتػصاص حيث تػػحػػدد       تػػأتي الػقػػكاعػػد الػدسػتػكريػة في قػم :الػػدسػػتػكر -

 الحاؿ  إختصاصات رئيس الجميكرية، بإعتباره الرئيس اإلدارم األعمى لمجياز اإلدارم كما ىػك   
    .فػي الجزائر   
 د التشريعية التي تصدر مف البرلماف أكمػف رئيس الجميػكرية عػف ػكعة القكاعػمػمج كػى :التشريع  -
 ـ ػيػؿ فػي الػمػراسػثػيتمػفػػرعي فػريع الػنسبة لمتشػا بالػريع العػادم، أمػػبة لمتشػر ىػػذا بالنسػريؽ األكامػط  
ػكزاريػة، كقػػرارات الػكالة ػكالػقػرارات الػ ة الػمػػشتركػػةػكزاريػػيذيػػة كالػقػػرارات الػػالتنظيػمػيػة كالػمػراسػػيػـ التنػف  
.كرؤساء الجالس الشعبية البمدية، كالمقررات كبعض المناشير التي تتضمف تنظيمات    

كتتعػدد صػكر اإلختصاص فيػما إذا كػػاف مػقػيػدا حيث يػضع الػمػشرع حػدكدا  لمسمػطػة اإلدارية       
الشركط لقياميا بذلؾ النشاط إال كقامت بو في المجاؿ المحدد رت ػيمكنيا تعدييا، بحيث إذا تكف ال

.يمكف ليا أف تتكانى عف ذلؾ في إطار القكاعد القانكنية المحددة لذلؾ النشاط ليا، كال  
كما يػمػكػف أف يػككف لمػسػمطػة اإلداريػة مػػجػاؿ كاسع مػػف الحريػة عػػنػد قػيامػيػػا بػاالختصػػاصات      

السيما عند تمتعيا بسمطة تػقػديرية في مباشرة النشاطات المختصة بيا، كمػف األمػثمة  المككمة ليا،
عػػمى مػستكل الجامػعػة، كػتػحػديػد تػكاريخ  االمتحاناتي بػػرمجػػة ػعػة فػػدير الجامػعػػمى ذلؾ سمػطة  م

.إجرائيا، أك تعييف بعض المكظفيف في المناصب العميا في إدارة الجامعة  
اصر قكاعد اإلختصاص عن –ب   

تتشكؿ قكاعد اإلختصاص مػف أربػػعػة عناصػػر، العنصػر الشخصي ،الػمػػػكضػػكعي ،الػػزماني،      
يػمكف ليػا  كالمكاني، ىػذه الػعػناصر تحػدد الػمجاؿ أك الحيز الذم تقـك فيو اإلدارة بأداء نشاطيا كال

ية التي ػركعػد المشػكاعػمى قػدم عػيعتبر تع أف تحيد عنو أك تخترقو، ككؿ خرؽ ألحد تمؾ العناصر
: يقـك عمييا القرار اإلدارم، كتتمثؿ ىذه العناصر فيما يمي  

العنصر الشخصي في تحديد اإلختصاص – 1  
 مو ػتكك ا كالػانكنا بنفسيػة قػكلػمخػة الػف الجيػػؿ اإلدارم مػمػػدر العػنصر أف يصػذا العػػتضي ىػيق     
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ػردا أك ػيينو إذا كاف فػو كجػػكد قانػػكني، كيثبت ذلؾ بػقػرار تعػكيجب أف يككف ىػػذا الشخص ل لغػيرىػا
(1) .الػقػػرار الصادر بتشكيمو إذا كاف ىيئة، مع اعتراؼ المشرع لو بالقياـ بذلؾ العمؿ  

يو ػمػػؽ عػمػيط اػػك مػػا، كىػكننػػاػػص قػتػخػر مػيػػص غػػخػػو شػـك بػقػاف يػيػػض األحػػي بعػو فنػأ رػيػغ     
بالمكظؼ الفعمي، كاعتبر القضػاء اإلدارم الفرنسي أعػمالو مشركعة بػغػية المحافػظػة عػمى مصالح 

 (2).يعمـ بالكضعية القانكنية لمشخص الذم قاـ بتمؾ التصرفات القانكنية الجميكر الذم ال
تمؾ  اقػتضػتاؿ اإلدارية ككػثػرتيػا، ػػكتػنكع األعػػم ػبػرا لػتشػعػأنو لػضػركرة الػػمػصػمحة كنػظ غػيػر     

ذه المشاركة مكرسة اـ بتمؾ اإلختصاصات، كتككف ىيمشاركة جيات إدارية أخرل في القلضركرة ا
 .ىاتو المشاركة تتجسد عمى أرض الكاقع بكاسطة آلية التفكيض أك الحمكؿ بنص قانكني،

كاء ػس ويػرؤكسػئيس اإلدارم ببعض إختصاصاتو إلى ممكجبيا يتنازؿ الر بكىك آلية  :التفكيض  –أ 
ير أف ػكاسطة قرار إدارم، غػات، كيجسدىا بػاطػف النشػم ةأك مػجػمػكعػدد ػحػاط مػػنشػبة لػسػكانت بالن

 :آلية التفكيض يجب أف تخضع لقكاعد كرسيا التشريع كالقضاء منيا
 قكاعد التفكيض  -1
 ال يمكفالػتػشػريع كالػقػػضاء اإلدارم الجػزائػرم بحيث  مػا كرسوأف يػككف الػتػفػكيض بنص، كىػك  –أ 

 لمسمطػػة المختصػػة أف تتنازؿ عف صبلحياتيػػا إال إذا أجػػازىػػا الػمػشرع ، كفي حالػػة اإلجػازة بالنص 
لنشاطات بح تمؾ اػمطة األصمية، كتصػسػػتػبػر ككأنيػػا الػفإف الجية المػفكض ليػا القائػمػة بالنػشػاط تع

 .مف صميـ صبلحياتيا
جد أف بعض نث يص، حلنيا ابتي سمح لصاصات اتاالخبكيػجب أف يتحدد مجاؿ التفكيض      
ة ػياألصم طةػمػسػا الػارسيػمػث تػيػبح ض،ػكيػػفػتػة لمػمػابػير قػػغ اتػاصػػتصػض اإلخػػكص تحدد بعػالنص

أم حاؿ ػيجكز ب رم بحيث الػزائػالج تكرػدسػال يوػمػنص ع اػ، كذلؾ مبتفكيضيػاا ػيسمح لي فسيا كالنب
ة ككذا مأعضاء الحكك  كزير األكؿ أكلي تعييف افو تمف األحكاؿ أف يػفػكض رئيػس الجميكرية سمط

  (3).رؤساء المؤسسات الدستكرية كأعضائيا الذيف لـ ينص الدستكر عمى طريقة أخرل لتعيينيـ
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ني ػكطػػبي الػػشعػس الػمػجػمػػؿ الػتاء، كحػػتفػػكء إلى اإلسػػي المجػتو فػطػمػػكض سػػفػو أف يػل كزػيج ا الػمػك
( 1).التشريعية قبؿ أكانيا الى غير ذلؾ مف االحكاـ االخرلكتقرير إجراء اإلنتخابات   

ة ػف لجيػكرية كال يمكػػميػجػس الػيػؽ برئػيػصػاص لػصػتػذا اإلخػػى تبرػكاد يعػػمػذه الػف ىػا مػطبلقػان     
.أخرل أف تػقػػـك بػػو  

كبنفس المنطؽ عندما يسػػمػح الػػمػشػػرع بتفػػكيض بػػعػػض اإلختصػػاصػػات فػإنػػو يحػػدد األعػمػاؿ      
 (2) .مف قانكف البمدية 87كالنشاطات المسػمػكح بتفكيضيػػا كػمػػا بينت ذلؾ الػمػادة 

 أف يككف التفكيض جزئي  –ب 
ػزء مػػف ػيػكػكف إال فػي ج خػصي  فػػإف الػتػفػكيض الػشتصػػاص ىػػػك ػإذا كانت الػقػاعػػػدة أف اإلخ     

المخػػكلة لمسمطة صاحػػبػة اإلختصػػاص، حيث أف تفكيض اإلختصاص بػكاممو ىػػك  اإلختصاصات
ػـك بو السػمػطػة ػك الػدكر الػذم تػقػكضت كؿ اإلختصاصات فػما ىػألنو إذا ف ة،ػامػمخالؼ لمقكاعد الع

يمػكف ليا أف تتنازؿ  مف ذلؾ فػػإف السمطة صػاحػبة اإلختصاص ال كانطبلقاصاحبة اإلختصاص، 
 .النص يسمح بو عف إختصاصاتيا إال فيما حدكد ما

 تفكيض اإلختصاصات المفكضة  زال يجك  –ج 
إذا كانت القاعػػػدة العامة أف مػػمػػارسػة اإلختصاص تػػػكػػكف بػػصػػفػػة شخصػية ، كأف الػتػفػػكيض      

 كض لو،ػػا فػكض مػو أف يفػكض لػػفػكز لممػيج و الػقي بأنػنطػمػف الػيككف مػدة، فػاعػلمق اسػتثناءتبر ػيع
 .ككؿ تصرؼ مخالؼ ليذه القكاعد يككف معيبا بعدـ اإلختصاص

 أنكاع التفكيض  – 2
ينقسػـ التفكيض إلى نكعػيػف تفكيض اإلخػتػصػاص كتػفػكيػض التكقػيع، فػػتػفػػػكيػض اإلختصػاص      
كتمتنع  كجب نص،ػرل بمػمطة إدارية أخػتنازؿ السمطة األصيمة عف جزء مف صبلحيتيا إلى س ىػك

 .المفكضة طيمة مدة التفكيض باالختصاصاتالسمػطػة المفكضة عف القياـ 
يؿ مػػف أجػػؿ التخفيؼ عمػيػو ػاألص باسػـمفػػكض لو بالتكقيع ػكيض الػتػكقيع ىك إمكانية الأما تفػ     

 مف حدة األعباء الممقاة عميو، كما ىػػك الحاؿ لرئيس الػمجػمس الشعبي البمدم عػنػدما يػفكض رئيس
 أك كػمػا يػػفػكض الػػكالي نيػة،عػػف جػمػيع كثػػائػػؽ الحػػالػة المػد باسػمػومصمحػة الحالػة المدنية التكقيع  
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كيض ػكالي تفػز لمػيػاـ  تجػض االحكػكالية بعػكفي ىذا االطار تضمف قانكف ال تكقيعو لرئيس ديكانو،
  (1)  .تكقيعو لكؿ مكظؼ  حسب ما تنص عميو القكانيف كالتنظيمات

لممػرؤكسيف في الجػريػدة الرسػمػية  باإلمضاءكما تنشر في كثير مف االحياف قرارات التفػكيض      
 ( 2).السيما تمؾ المتعمقة بالكظائؼ العميا عمى مستكل االدارة المركزية

فػي كػكنػو يػػقػػػـك عػػمى اإلعػػتػػبػػار  باالخػتصػاصػكيض ػػكيض بػالػتػكقػيع عػػػػف الػتػػفػكيػخػػتػمؼ الػػتػف     
الشخصي، بحيث يتأثر ىذا التفكيض إذا حدث أم طارئ ألم منيـ كالكفاة أك اإلستقالة أك العزؿ 

 .أك إنياء المياـ حيث ينتيي ذلؾ التفكيض
في أداء مياميػا بدال  المرؤكسةؿ مػحؿ الجيػػة ػآلية تسػمح لجيػػة رئيسػػة أف تػح ككىػ :الحمكؿ –ب 

تػمؼ ممارسػتيػا فػي النظاـ ة تخة ليا قانكنا، غيػر أف ىػذه اآلليكلالػمػخ اتباالخػتصاصـك منيا، كتػق
.ركػػزم عف ممارستيا في النظاـ البلمركزمالػم  

فإذا كانت في ظؿ النظاـ المركزم تدخؿ في السمطات التي يمارسيا الرئيس عمى المرؤكس،       
ؿ ػمػياـ بعػيو بالقػإل رػا اذا صػدر األمػنو، ال سيمػع دالػا بػياـ بيػػقػال و أكلػاػمػمى أعػػيب عػقػكاء بالتعػس

ممػػارستيػا إال فػي حػدكد النصػكص التي يمكف  ع عػػف ذلؾ، أمػا في ظؿ النظػاـ البلمػركزم النكامت
يػطو ػيػة في أداء ميػاميػػا، كبذلؾ يحػمػيػمػاعػات اإلقػمػية الجػتقبللػمى إسػا عػاظػفػذلؾ، كذلؾ حػمح بػػتس

مختصة ػف الجية الػػبؽ، أك الطمب مػسػمػال أك اإلنذار ذارػيو اإلعػتكجػكد كػيػقػف الػم ػةمػػرع  بجمػالػمػش
ف االحكاـ مػثيرا ػف كػػمػبمدية تضػانكف الػار نجد قػذا االطػكفي ى ب لذلؾ،ػـ تستجػياـ بذلؾ كلػقػف الػم
فػاظ عػػمى األمػػف ػة بالحػالخاص باإلجػػراءاتياـ ػقػكالي الػػية الػا امكانػنيػكؿ، مػيػة الحمػـ عػمػمػتي تنظػال
ديد لمنظاـ ػندمػػا يككف ىػػناؾ تيػدية بذلؾ، اك عػػمػبػـك السمطات الػتػق ا الػػندمػسػػبلمػة العػػمػكمييف عػكال

ػدد، ػررة بيػذا الصػػقػمػػات الػطػمػسػارسػة الػمػمؿ لمػػػرار معػب قػػكجػديات بػمػمػعػدة ب الػعػاـ فػي بػمديتيف أك
المجالس الشعػبية البمدية المعنييف، أك في حالة رفض رئيس المجمس الشعػبي  ركؤساءكيحؿ محؿ   

ػبػمػدم، أك يػيػمؿ اتخاذ القرارات المفػػركضة عميو بمقتضى الػقكانيف كالتنظيمات، بالرغـ مػػف طمبال  
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 (1) .بتكلييا تمقائياالػكالي كانػػتيػاء األجػؿ المحدد في اإلنذار فينا يقـك الكالي 

ضبطيػػا  اضافػة الى ذلؾ ىػػناؾ اربػعػة مػكاد تجيز لمػكالػي امػكانية المصادقة عػمى الميزانية أك     
ؿ الػػمػجػمس أك بسبب الػتػصػػكيت عػػمى ميػزانيػة غػير ػضػماف تكازنيا في حالة كجػػكد اختبلؿ داخ اك

 (2) .التصحيحية اك فكات آجاؿ المصادقة عمييابسبب عدـ اتخاذ االجراءات  متكازنة اك

البمدية فػإف المشرع قد أحاطيػا بجػػمػمة مػػف القيكد  استقبلؿكنظرا لما آللية الحمكؿ مػف خطكرة عمى 
 .استعمالياالسمطة الكصائية عند  ؼال تتعسحتى 

كلة بأداء مياميػا كتػتعػػدد أسباب ىذا ػمطة المخػند كجػكد مػانع لمسػتتجسد ىذه الحالة عػ :اإلنابة -ج
 (3) .حصكؿ مانع أك سفر، مرض،عطمة، المانع بحيث قد يككف 

كقػد يػككف مػف أجؿ التخفيؼ مف الميػػاـ الثقيمػة الممقػػاة عػػمػى عاتػؽ األصيؿ فيساعػػػػده النائب      
ػض االحػكاـ ػػف قػػانػكف البمػدية بػعػػمػػؿ، كقػػد تضػيػت سمطة األصػفي ذلؾ، كيؤدم النائب ميػامػو تح

 فػيػف بػػف مػيػندكبػف مػيػيػػتع أك وػدتػاعػػسػػمػو لػكاب لػػار نػيػدم اختػبمػػال بيػػشعػػس الػمػجػمػس الػيػتخكؿ رئ
  (4) .أعضػاء المجمس بغرض تسيير تمؾ المندكبيات تحت مسؤكليتو

، راـ بػيا شخص آخػباشرة كقػم باختصاصاتوف خبلؿ ذلؾ نستنج بالرغـ أف األصيؿ لـ يقـ م     
ػككف بقيب عمػى أعػماؿ نائبو، كتتميز اإلنابة ػػتعػ، كلو سػمطػة اإلجازة كالمسؤكليتوإال أنيا تقع تحت 

 .النائب يمكف لو القياـ بالمياـ المسندة لو كلك كاف األصيؿ حاضرا
ة ػالػي حػػو أك فػامػيػف أداء مػػػؿ مػيػػع لؤلصػانػػناؾ مػػا يككف ىػػندمػػة عػذه الحالػػتتحقؽ ى :ةػالػككػال -د
د ػػنػع ية أكػكنػانػقػؿ الػػطػػف العػة مػمػطػعفي ؿ ػيػكف األصػا يكػػػدمػنػػد ذلؾ عػػسػب، كيتجػنصػػمػكر الػغػػش
ػترة الػفاصمة بيف إنيػاء ػيػزاكؿ فػيػو ميػامو، أك في الفقػيػاـ بميػمة مف الميمات خارج الػمكاف الذم ػال

و ػػككػمػة لػر الػمػيػػاـ الػمػػػؿ بتسييػػيػتػرات يػقػػـك الػككػػذه الػفػػي ىػػػػميػامو كتعييف الػبػديػؿ الػػذم يخمػفػػو، فػف
 .حية التعييفإمػػا تحت سمطػة األصيؿ إذا كاف غائبا لفترة محددة أك تحت سمطة السمطة ليا صبل

ثانية ػمي أمػػا فػي الحالػة الػؿ ىػػػك صػاحب اإلختصػػاص األصػيػكف األصػففي الحالػة األكلى يػك     
  .يػكػكف اإلختصاص لمشخص الذم عيف بدال مف األصيؿ
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 العنصر المكضكعي -2
كيقصػد بػو مجمػكع األعػػػمػاؿ كالػنشػاطػات كالتصػػرفػات الػتي يعيد بيػا إلػى جيػة إداريػة مػعػػينة          

ؿ جػيػة أخػػرل ػتدخػؿ أك تػػقػػكـ بأعػػػمػػالػيػػػا ىػػيػئات أخػػرل أك أف تتدخػلمػقػياـ بيػػا كتأمينيػػا، دكف أف ت
 .أصبل، كفي حالة تعدييا يعتبر عمميا غير مشركع كتقػـك باألعماؿ التي ىي مخكلة ليا 

كاإلحصػائػيػات،  االستشراؼا كزيػػر تمػتع بيػػتمؾ الصبلحػيات الػتي ي ،مى ذلؾػػف األمػػثمة عػػكم         
 دػػيعا ػػمػيات، كػائػكاإلحص االسػػتشػػراؼاؿ ػجػي مػة فػيػنػػكطػػة الػياسػػسػػر الػػاصػنػػع باقػتػراحـك ػػحيث يػق

اديػة ػاعػػية كاإلقتصػتمػػية اإلجػمػتنػػيػد في مػجػاالت الػبعػالحكػكمػػة عػػمى الػمػدل ال اسػتراتيجػيةر ػناصػع
امػػة لمحكػكمػػة، ػػالسػيػاسة الػع ارػنػيػة فػي إطػائػيػة الػكطػكينظػػـ كيػدعػػـ الػمػػنػظػكمػػة اإلحص ،كالقضػائيػة

صة المعنية كيساعدىػا فػي كؿ الػمػفػاكضات الدكلية كالػثنائية كالػمػتعػددة كػما يػشارؾ السمطات المخت
 (1) .اختصاصواألطػراؼ المتصمة باألنشطة التابعة لمجاؿ 

بي البمدم ػات رئيس المجمس الشعػاصػدد إختصػيح 11/10ةػانكف البمديػفي نفس السياؽ نجد ق         
تنفيذىا، كممارسة السمطة السممية عمى مستخدمي البمدية، حسب يتكلى ثـ لميزانية البمدية  كإعداده

 (2) .تنص عميو القكانيف كالتنظيمات المعمكلة بيا ما
ػيػمػا يخص تمبيػة ػاصػات الػكاليػة فػصػتػـ تحػديد اخػد تػقػف 12/07 كاليػةػكف الي قػانػػا ما جػاء فػػأم         

يػاديػف ػالجماعية لمكاطنيػيػا، كإنشػاء مصالح عمػكمػػيػة كالئية ال سيمػا تمؾ المتعمػقػة بالم االحتياجات
التالػيػة، الػطػػرقػػات كالشبػكػات الػمػخػتمػفػػة، مسػاعػدة األشخػاص المسنيف كالمػعػػكقيف كرعػػايتيػـ، الػنقػؿ 

انب ذلؾ فانو يختص ايضا بالتصكيت العمكمي داخؿ الكالية، حفظ الصحة كمراقبة النكعية الى ج
 (3) .عمى ميزانية الكالية ، كيضبطيا كفقا لمتشريع السارم المفعكؿ

يككف  تى الػة حػدد صبلحيات الييئات بصػفة دقيقػمف خبلؿ ىػذه الػمكاد يتضح أف المشػرع ح     
 .التنظيـ التشريع أكىناؾ تداخؿ في الصبلحيات، كيككف ىذا التحديد إما عف طريؽ الدستكر أك 
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ىذا التحديد يسيؿ مف تكزيع العمؿ بيف مختمؼ الييئات كفي التحكـ بالقػياـ بو، بحيث يعتبر      
ية ػركعػدـ مشػو عػآلػلمسمطة، كالذم يككف م اغتصاباعمى إختصاصات أخرل  سمطةكؿ تعدم مف 

  (1) .العمؿ الذم تـ القياـ بو
ال   اصػاالختصد ػػكاعػػكب احتراـ قػثمة كثيرة بكجػناؾ أمػى      رار الذم اتخذتو اإلدارة ػتبر القػػعاكا 

ة ػمحكمػمى كالػس األعػمػػة لمػمجػة اإلداريػػرفػف الغػػدر عػا صػػثاؿ عمى ذلؾ مػف مػركع، كأحسػغػير مػش
 يػؤرخ فػػمػػال 42917رقػػػـ ى ػػمػػس األعػػمػػجػمػػلم ةػػة اإلداريػػرفػػػغػرار الػػػا قػػػنيػػػة، ملػدك ػػس الػمػػجػا كمػيػمػػالع
الػكطػنية كمػديػر التربػية كالثقػافة لكالية الجزائر(  ةع ضػد كزيػر الػتػربػي.ب.)قضػػية ؼ،15/06/1985

فػػي  خالػجػزائػػر الػػػمػػػؤر كالية ػة لػيػربػتػػر الػػديمػائب ػن فالصػادر عػػػػاإلدارم  القرار إبطاؿ مفػالذم تض
ة ػكبػقػػؿ تمؾ العػيػتكبيخ مع تسجػة الػكبػقػػية بعػسػرنػفػة الػة المغػدرسػة مػبػاقػف معػالمتضم 07/05/1984

  (2). في الممؼ
د ػف ضػسػاف أحػػبػية شعػػضػػق 2000رػرايػبػػف 28ادر بتاريخ ػصػة الػدكلػػر لمجمس الػآخ رارػػكفي ق     

 18/04/1993كالي كالية تيزم كزك، حيث قػضى بإبػطػاؿ مػػقػرر رئيس دائػرة بػني دكالة المؤرخ في 
 (3) .االختصاص لعدـ

  يالعنصر الزمن – 3
 شخص مزاكال لميػامو، حيثػيو الػف الػذم يككف فػزمػد بو أف يصدر الػقػرار اإلدارم في الػيقص     

التعييف كنيايػة بكػؿ الطرؽ القانكنية سػكاء كػاف مكظػفا معػينػا أك أف لكؿ شخص مؤىػؿ بدايػة كىػي 
شخصا منتخبا، فالمػكظؼ يؤدم ميامػو ماداـ يشغؿ المنصب المعيف فيو، كالمنتخب يؤدم ميامػو 

تي ػػال ةيػتجػاكز الػػمػدرار إدارم ػػػاذ أم قػػاتخ كزػػيج ذلؾ الػض، كبػقػنػية لـ تػدة اإلنتخابػػيػت العػادامػم
رار اإلدارم يجب أف ػإف القػة الثانية فػا الحالػػأم، اػة بيػقػرارات الخاصػية إتخػاذ الػػنػمعػئة الػيػتخكؿ الي

 . يصدر خبلؿ المدة التي يحددىا القانكف
 امجمس الشعبي البمدم المنتيية كاليتو أف يصدر قرار ػرئيس الػل زال يجك ف ذلؾ فإنو ػػانطبلقا م         

 .بعػػد إنتياء العيدة، كال لمسؤكؿ إدارم أف يصدر مقررا  أك قرار بعد إنياء ميامو
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انكف البمدية حيث يمـز ػػنو قػمػك مػا تضػزمنية محددة ىدة ػمى اتخاذ القرار في مػف االمثمة عػكم     
يكما  30ؿ ػي اجػيو فػرفع الػتي تػمداكالت الػمى الػصادقة عػريحة بالمػة الصػالمصادق الكالي في اطار

 (1) .تعتبر مصادؽ عمييا مػف تاريخ ايداعيا بالكالية كاال
نة التنظيػمات العػامة ػبمدية المتضػمػرارات الػقػتطبيؽ اليد ػذم يقػنص الػالك ػػىثاؿ الثاني ػمػا الػام     

 (2).شيػر مػف تاريخ ارساليػا الى الكاليةبضركرة فكات 
تي ػكمػية حيث يمػـز السمطة الػمػػفة العػاسي لمكظيػػا تضمػنو الػقانكف االسػػف االمػثمة االخرل مػم     

كبعد أخذ  ف الدرجة الثالثة كالرابعة بػقرار مبرر،ػم ليا صبلحية التعييف اف تتخذ العػقػكبات التأديبية
الرأم الػمػمػـز مػػف المجنة اإلداريػة المتسػاكية األعضػػاء الػمختصػة المجتمعػة كمػجػمس تأديبي، كىػػذه 

يػكما ابتداء مف تػاريخ  45 ال يتعػدلاالخػيػرة يجب أف تبت في الػقػضية الػمػطركحة عمييػا فػي أجؿ 
  .إخطاره
ب اف تخطر المجمس التأديبي ػػيػيػف يجػية التعػا صبلحػتي ليػمطة الػنجد اف الس آخراؿ ػثػفي م     

مف تػاريخ معػاينة الخطأ، كفػي حالة انػقػضاء ىػذا  ابتداءيكمػا  45 ال يتعدلبتػقػريػر مػبرر في أجػؿ 
 (3). األجؿ يسقط الخطأ المنسكب إلى المكظؼ

ؿ ػا ككػػاتيػاصػػصػتػة إخػزاكلػمػاال لئلدارة لػدد آجػػرع حػشػمػثمة يتضح أف الػػذه االمػػف ىػا مػانطبلق     
 .تجاكز لذلؾ فإف عمميا يككف غير مشركع

ة اإلدارية ػدل إختصاص الجيػا مػكؿ مػييػا حػكج تسػاؤالاء القانكف اإلدارم أثػاركا ػغػير أف فقي     
ػؿ اإلدارة ػػاد يجعػيعػمػػكات ذلؾ الػػؿ أف فػػا، فيػدارىػؿ إلصػػددة بأجػمحػرارات الػقػض الػدار بػعػػفي إص

  .؟غػيػر مختصة بإصداره
الجكاب عمى ىػذا التساؤؿ يتكقؼ عػمى نية المشػرع فييػا إذا كانت قاطعػة، أكىػي مجرد ميعاد      

رع ػشػمػالية ػنزة، كبذلؾ إذا كانت ػػيػدة كجػػا في مػػرارتيػي إصدار قػنو دفع اإلدارة فػػدؼ مػتنظيمي الي
رار اإلدارم في ىػػذه ف العػػمػػؿ اإلدارم، كػاف الػقػحاسمة كنيائيػة كيترتب عػػػف مخالػفػة اآلجاؿ بػطػبل

  .اآلجاؿ النقضاءباطبل لصدكره مف جية غير مختصة  الػحػالػة
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أما إذا لـ يرتب عمييا المشرع البطبلف كاف ذلؾ األجؿ مجرد ميعاد مف أجؿ تحقيؽ مردكدية      
 (1).أكثر لعمؿ اإلدارة

الكالية ضد كالي  (ع)قضية  12/1982/ 11الغرفة اإلدارية بتاريخ كمف األمثمة عمى ذلؾ قرار     
 ناؾ قراراتػا تمثؿ في أف ىػريػػكىػا جػحيث أثار الطاعنكف في قرارات إدارية دفع»: 28561رقـ ممؼ

 ـػرق ةػكاليػال يقػػرار كالػاء ػػريح بإلغػى التصػة إلػرفػػدفع الغ اػكفي، بمػتص مػأف شخػشػدرت بػإدارية ص
اؿ الزمف الػمناسب إلصدار ػمػالمعػنية أساءت إستعػحيث أف اإلدارة ، 14/06/1969 يفالمؤرخ  600

  (2).«قرار إدارم، فصدر عنيا العمؿ في زمف كاف المخاطب بالقرار متكفيا 
 العنصر المكاني  - 4

عػمػػييػػا حػػسػػف الػػتػسػيػيػر اإلدارم كالػػتحػكػـ فػيػو، قػػاعػػػدة تػحػػديػد الػػرقػعػػة  ىمػػف األسس الػتي يبن     
 .المكاني أك اإلقميمي باالختصاصلئلدارة لمزاكلة إختصاصيا، كىي ما تسمى  الجغرافية

يػسػػمح  ػيػا، بحيث الػػا جغػرافػات اليػيئات اإلدارية تػكزيعػذه الػقاعػدة تسػػمح بتكزيع إخػتػصػاصػىػ     
ؿ تػجػاكز لتمؾ ػإال في الحػػيػػز الػػمػكاني الػػذم حػدده ليػا الػػمػشػػرع ، ككػ إختصاصاتيالئلدارة مػػزاكلػة 

ـ فػي تػجػسػيػد ػالحػدكد الػمػرسكمػة تجعػػؿ الػعػمػؿ اإلدارم غػيػر مػػشػركع ، كػمػا أف ىػػذا الػتكزيع يػسػاىػ
نجاز الػمياـ ال مػػف غػيػر المنطقي أف تػقـك إدارة كاحػدة بػكػؿ المياـ  ألنو ػمػنكطة بكؿ جية إدارية،كا 

مػػف أجػؿ إشػبػاع الحػاجػػات الػعػػامػػة، ألف ىػػػدؼ تحػقػيػؽ الػػمػػنػافػع العػػامػة يػقػػتػضػي اف يػكػكف ىػػناؾ 
 .تػكزيع بيف مػختمػؼ قػطاعػات النشاط

ػك ػى اػػتػكل كػامػؿ إقػمػيػـ الػدكلة مػثؿ مػػسػػدد اإلختصػاص الػمػكاني عػمى معػػمى أساس ذلؾ يتح     
اذ  ريع،ػية التشػمػمػص عػا يخػمػيػػكرية  فػػكرئيس الجمي رلماف،ػبػات الػاصػػبة الختصػعميو الحاؿ بالنس

  (3).ىي اختصاصات كطنية
سػتػكل جػيػػة كػامػػمػة ػة اإلداريػة عػػمى مػػجػيػالاص أمػا اإلختصػػاص الػجيػػكم فيتمثؿ فػي إخػتص     

 مػػف تراب الجميكريػة بحيث تضػػـ مجمػكعػة مػف الكاليات تػمػارس عػمى تػرابيػا إختصػاصػات اإلدارة 
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 األمػثمة عػػمى ذلؾ إخػتصاصػات المػفػتشيػة الجيػكيػة لمعػػمػػراف كالػبػنػاء الػتابعػة لمػكزارةالجيػكية، كمػف 
ات ػكاليػؿ الػػكية فػي كػيػة الجيػػذه الػمػػفػتػشػـك ىػقػني، كتػمبػة اإلطار الػايػمػراف كالبناء كحػة بالعػمػمكمفال

ػػمػػراف كالػبػناء كحػمػايػة ػالتفتيش كالػمػراقػبػة في مػجػاؿ العاؿ ػميػمي بػكؿ أعػػمػاإلقػالختصاصيا التابعػة 
 (1).اإلطار المبني

أمػػا فيمػػا يخػص اإلختصػاص اإلقػميػمػي عػػمى مػػسػتكل الػكالية فػنجد قػانػػكف الػػكالية يػحػدد اقػميـ      
  (2).الكالية بتطابقو مع اقاليـ البمديات التي تتككف منيا

ة فيمػا يخػص الػحػدكد االقػميػمػيػة الختصاصػات الػكالي، ػكاليػكف الػا قانػثمة التي تضمنيػاالممف      
 (3).الكالي عمى تنفيذ القكانيف كالتنظيمات عمى مستكل اقميـ الكالية االختصاص الذم يقضي بسير

صاص رئيس المجمس ػتػد اخػنجػتكل البمدية فػميػمي عػمى مسػمػا يخػص اإلختصاص اإلقػيػا فػام     
  (4).الشعبي البمدم فيما يخص حماية االراضي الفبلحية كالمساحات الخضراء عمى اقميـ البمدية

اف ػمػا كػيػػػيػػة إداريػػة مػػػمػػي ألم جػيػاإلقػػمػ انػي أكػمػػكلػػػإنػػطػبلقػػػا مػػػف ذلؾ فػػػإف اإلخػػػتػػصػػػاص ا     
مػف قبؿ الػمػشػػرع، كالمبلحػظ عػمى ىػػذا الػنػكع مػػف اإلخػتػصػػاص نػادرا مػا اختصػاصيػػا يػحػدد دائػمػا 

ألف حػدكد الجيػات اإلدارية  يشكؿ أحػد العيكب التي تصيب العػمػؿ اإلدارم كتجػعػمو غػير مػشػركع،
ػػف الػػكقػكع فػي عػيػب عػػادة مػػا تػكػكف مػحػددة عػػػمى كجػو كػػاؼ مػػػف الػكضػػكح، مػمػػا يحػمي اإلدارة مػ

 .اإلختصاص المكاني
  ركف المحؿ –  4

ر ػذا األثػد ىػرة، يتجسػباشػد اتخاذه مػف آثار بعػرار مػقػال ومػا يحػدثػؿ القرار اإلدارم ػد بمحػيقػص     
 مػمكػنا ، كيػجػب أف يػككف ىػذا األثػر أك إلغػائومركز قػانكني قػائـ  أك تعػديؿإنػشاء مركز قانكني  في
 (5). كيرتكز المحؿ عمى شرطيف أساسييف أف يككف ممكنا كأف يككف مشركعا ،كمشركعا  

     يؽ ذلؾ،  ػيع اػناؾ مػػس ىػرار اإلدارم قابؿ لمتطبيؽ كليػقػأف يككف ممكنا، معنى ذلؾ أف يككف ال -أ  
 اك إلى تمؾ اإلدارة، ال يػنػتػميكظؼ ػػمػرل كالػف إدارة إلى أخػػؼ مػكظػؿ مػي بتحكيػرار يػقضػثبل قػمػف  
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ألف  ير ممكفػرار غػذا القػيا إلى إدارة أخرل، فيػكيمو نيػائػد تحػكظؼ بعػضي بترقية مػالذم يق القرار
 .التي قامت بترقيتوالمكظؼ لـ يصبح ضمف تعداد اإلدارة 

 يػككف مالػقػػرار اإلدار و ػبػػرتػذم يػػي الػكنػػانػقػال رػػا، أم أف األثػػركعػػػشػػرار مػػقػػال ؿػحػكف مػأف يػك –ب 
بمعنى يجب أف  ،ذه النصكصػما كانت درجة ىػيككف مخالفا ليا مي مطابقا لمنصكص القانكنية كال

ك ػرار اإلدارم ىػؿ القػحػب مػيػتي تصػكب الػيػكأىػـ الع ،المشركعػيةىػذا األثر مطابقا لمصادر  يككف
 عيب مخالفة القانكف، سكاء كانت ىذه المخالفة مخالفة مباشرة لمقاعدة القانػكنية أك خطأ في تفسير

 داردة إلصػاعػػائع الػتي شكػمت قػكقػدة القانكنية عػمى الػقاعػفي تطبيؽ ال أأك الخطػدة القانكنية، ػالقاع
رضػة لػدعكل اإللغاء ػمو عػاإلدارم يجع يب مػحؿ الػقػرارػػذا العػإذا أصاب ىػرار اإلدارم، كبذلؾ فػقػال

 .أك فحص المشركعية
 ركف الغاية – 5

 يجػمع أغمب فػقػيػاء الػقػانكف اإلدارم بأف غاية القرار اإلدارم ىػػك النتيجة النيائية الػتي ييدؼ      
تحقيقيػا، كيختمؼ ركػف الغػاية عػػف ركػف السبب بالرغـ أف بينيػمػا ترابط كالػتحػاـ  القرار اإلدارم إلى 

عمى أساس أف السبب يمثؿ الجانب الػمػادم أك الكقػائع الػمػاديػة الػتي أدت بالجيػة اإلداريػة التخػاذ 
 فإنيارار ػا لمقػىتخاذابؿ ػفي حيف أف الغاية تمثؿ الجانب الشخصي لدييا بحيث اف االدارة ق القرار،

 رػيػفكػتػيدا كالػتركم جػاذه بعد الػمة اتخػرحػد ذلؾ مػثـ تأتي بع ،ف كؿ الجكانبػكقؼ مػمػتقـك بدراسة ال
  .فيو

ة عػف طػريؽ ضػمػاف ػمحة العامػدد بتحقػيؽ الػمػصػة الػقػرارات اإلدارية تتحػػايػا أف أىػػداؼ كغػكم     
 .العمكمية اإلدارية مف أجؿ إشباع الحاجات العامة المختمفةحسف سير المرافؽ، كالمؤسسات 

ذا الركف فػقػػد شممو الػمػشرع بضػمػانػات دستكرية كقػػانكنية كالػمعػػاقػػبػة عػمى ػكنظػػرا لحسػاسيػة ىػ     
 (1) .التعسؼ في استعماؿ السمطة ك ضماف عدـ تحيز االدارة 

امة، كنظرا لككنو ػصمحة العػػمػاطو بالػبػرا الرتػاس نظػػسػف حػػرك دؼػة أك اليػايػف الغػر ركػبػتػكيع     
ؽ ػيػقػس تحػيػرار اإلدارم لػقػدؼ الػػاؼ أف ىػػشػتػـ اكػػت اػػػو إذا مػإنػػف رار اإلدارم،ػة لمقػيػائػػيػنػة الػيجػتػنػال
نما تحقيؽ مصمحة خػمصمحة العػال ركع الختبلؿ ػشػير مػاف نتيجة ذلؾ يككف القرار غػاصة، فػامة كا 

 .ركػف الغاية
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ذا العيب مػف أصعب ػتبر ىػب اإلنحراؼ بالسمطة، كيعػيػمشكب بع مالقرار اإلدار كبذلؾ يككف      
ػا مػػػف خػبلؿ ػث عػػنو، إمػتيػػد فػي الػبحػػا مػػف طػػرؼ القاضي، مػػمػػا يجعػػمػو يجػيػػشػػافػتػيكب في اكػالع

أك مف محتكاه أك في طريقة إصػػداره كتػنػفػػيػذه أك مػػف الػػظػػركؼ  لمقرار اإلدارماألعماؿ التحضيرية 
 (1).دعت ذلؾا، كغالبا ما يقع إثبات االنحراؼ عمى الجية التي  الػتي صاحبت اصداره

ذا ك  ،الػتػقػػيػػد بػذلؾا ػمييػب عػيج فػانػو ددةػداؼ محػػؽ أىػيػرع اإلدارة بتحقػشػد المػيػق ار أنو إذػيػغ      ا 
 .يسيؿ عمى القاضي تحديدىا مما ،دت ذلؾ تككف خرجت عف الغاية التي كانت تنشدىاتع

ؽ مػػف سػبلمػة ػتحقػيػة الرقػابػة بػمختمؼ أشكاليػػا ىػػدفيػا االسػػاسي الػمػمػانطبلقا ممػا تقدـ فػإف عػ     
ف كانت في بػعػػض األحػياف  تتعػػداىػا مػف مػراقبة الػمػشركعػية إلػى مػراقبة الػػمبلءمػة ىػذه األركاف، كا 

بالرغـ مف أف مػػراقػبة المشركعػية ىػي اليػدؼ األسػاسي لكػؿ عػػمػميات الػمػراقبة، كبالػتالي كػؿ عيب 
 يمس أحد األركاف األساسػية لمػقػرار اإلدارم يجعمو معيبا، كبالػتالي يككف محبل لكافػة طػرؽ الطعػػف 

 .كنتيجة لمعممية الرقابية سكاء كانت داخمية أك خارجية
 ة ــاديـمـال الـمـاألع :ب الثانيـمـالمط
إذا كاف الػقػرار اإلدارم ىػػػك الكسػيمة األساسيػة لكػشػؼ اإلدارة عف إرادتيا الممزمة التي خصيا      

بيػػا التشػػريع مػػف أجػؿ إنشػػاء أك تعػػديؿ أك إلغػػاء أحػػد الػمػػراكػز الػقػانػكنيػة مػتى كػػاف ممػكػنػا كأجػػازه 
ػقػيػؽ مػصمػحػػة أك غػػػايػػػة عػػامػػة، كيػسػػتػػكل أف يػكػكف إعػػبلف اإلدارة الػقػانػػكف، ككػػػاف يػػػرمػػػي إلػػى تح
 .عػػػف ارادتيػػا صريحا أك ضمنيا

كانطبلقػا مػف ىػػذا التعريؼ كبمػفيػػكـ المخالفػة فػإف األعػػمػاؿ التي تصػدر عػػف اإلدارة كال ينتج      
عنيػا أم أثػػر قػانػكني، سػػكاء كػاف باإلنشػػاء أك اإللغػاء أك التعػػديػؿ لػػمػػركز قػػانػػكني ال تعػدك إال أف 

اؿ الػػمػػاديػة لئلدارة بأنػيػػا تمؾ األعػػػمػاؿ التي تػقػكـ بيػا اإلدارة ػػمػػمػاال مػاديػة، كتعػػرؼ األعػتػكػكف أع
إلػػى إحػػػداث نػػتػائج قػػانػػكنية  سػػػكاء عػػػف قصػد أكعػػػف طػػريػؽ الخطػػأ، كال تػيػػػدؼ اإلدارة مػػػف كرائػيػػػا

إداريػػة أك تجػسػيػدا لنص تػشػريعػي مػػػكجػػكد جديػدة أك تػعػػديػػؿ أك ضػػاع قائػػمػة كذلؾ تنفػيػذا لػقػػرارات 
ذم أك عػػمػػؿ مػػادم ال يسػمػػك إلػى مػػرتبة الػقػرار ػيػفػنػػمػميػػا مػجػػرد إجػػراء تػمػػف قػبػؿ، كبػذلؾ يػكػكف ع

 (2).اإلدارم 
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 :كتنقسـ األعماؿ المادية التي تقـك بيا اإلدارة العامة إلى صنفيف
    ،داػػػمػـك بيا اإلدارة عػػقػػتي تػػمػاؿ كالتصػرفػات الػػػي األعػػػكى اإلرادية،ادية ػمػػماؿ اإلدارية الػػػاألع -أ 

 إحداث أثر قانكني ميػمػا كانت نتيجتو. ال تيدؼ مف كرائيا لكف     
   ػف اإلدارة نتيجة خطإ أك ػير اإلرادية، كىػي األعػػمػػاؿ الػتي تػػقػع مػماديػة غػماؿ اإلدارية الػاألع –ب 

   ة ػنة حادثػيػػف لجية إدارية معػيػف التابعػسائػقػيػكالدقة، كأف يرتكب أحد الحرم ػتإىػماؿ أك عدـ ال     
 (1) :يمي كمف أىـ األعماؿ المادية لئلدارة يمكف ذكر ما ما نتيجة لعدـ تكخي اليقظة كالحذر،     

 كىػي األعػػمػاؿ الػتي يػقػػـك بػيػػا اإلداريػػكف الػفػنيػكف كالػمتخصصػػكف مػػف أجػؿ   :يػةػنػاألعػمػػاؿ الف – 1
  .بغػية تنفيذ مشركع ما كمف األمثمة عمى ذلؾ مايقـك بو الميندسكف كالرسامكف إنجاز تصاميـ     

 ىي مجرد   ارم، إذاألعماؿ التي تباشرىا اإلدارة تنفيذا لمقرارات اإلدارية كإجراءات الحجػز اإلد – 2
 أحد مى ممكيػة ػع السػتيبلءرار ػق طػرؽ تنفيذيػة لتحصيؿ الرسػـك المستحقػة إلدارة الضرائب، أك     
 .األفراد ضػمانا الستمرارية الػمػرفؽ العاـ، أك القياـ بيدـ منزؿ آيؿ لمسقكط     

 ألنيا تعػتبر قرارات إدارية  الكمع ذلؾ  در مف اإلدارة كحدىا،ػالمنشكرات كالتعػميمات التي تص – 3
 أثػرا تجػاه األفػراد كالتػمػس بػمػػراكػزىػػـ الػقػانػكنػية، كمػػف األمػثػمة عػػمى ذلؾ الػمػنػشػكرات   ال تحدث     
 ىػذه    حدثال تكالػتعػػمػيػػمػات الػتي تتػعػمػؽ بالػتػنػظػيػػـ الػداخػمي لمػمػػرافػػؽ الػعػػامػة، لػكػف بػشػػػرط أف      
 زامػات جديدة كفػي ىػذه الحالة ػتػػكنية أك تػحدث الػميمػات تأثيرا فػي الػمػراكػز القانػالػمػنػاشير كالتع     
   ة ػة اإلداريػالغرف مى ذلؾ قرارػكاحسف مثاؿ ع ،مؿ قانكنيػى عػإل قانكني غيرمؿ ػتتحكؿ مف ع     
 ي ػنػػيػمػرم الػػزائػجػػكاف الػديػػد الػاؾ ضػبػكمػػة سػيػػنػكطػػة الػركػػػشػة الػيػػػضػػي قػػى فػمػػاألع سػمػػجػمػػبال     
   (2). 1980  مارس 8فػي لػػمػؤرخا  O.A.I.C لمحبكب     

  

 تعػتػبر أعماال   ال ااألعػماؿ اإلدارية الػمػشركعة التي ينفذىا اإلداريكف كتحدث أثرا قانكنيا لكني – 4  
  .قانكنية كالكفاء بالديف     

 األعماؿ القانكنية التي تتحكؿ إلى عػمػؿ مػادم كذلؾ مػػا يػحػدث بػالػنػسبة لمتصرفػات الػقػانػكنػية  – 5
 .غير المشركعة كالتي تصؿ عدـ مشركعيتيا إلى حد اإلنعداـ    

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 444القضاء اإلدارم، مرجع سابؽ، ص ، د . عبد الغني بسيكني عبد اهلل  - 1
   المجمة الجزائرية ،O.A.I.Cالديكاف الكطني لمحبكبالغرفة االدارية بالمجمس االعمى الخاص بقرار تعميؽ عمى د.احمد محيك،  - 2

 134ص ، 1رقـ،  1981مارس ،  القانكنيةلمعمـك      

 كما بعدىا 48ص  سابؽ ، لحسيف بف شيخ آث ممكيا، دركس في المنازعات اإلدارية ، مرجع  -   
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 .السياراتاألعماؿ غير القانكنية التي تقع خطأ مف جانب مكظفي اإلدارة كحكادث  – 6
 .البياف الذم ينشره المسؤكؿ اإلدارم في الجرائد كالصحؼ لمتشيير ببعض المكظفيف – 7
  ال تي ػة الػريػبػة الجػذيػيػػفػنػتػال ؿأك األفعػار مختص، ػيػكظؼ غػم فػػقع مػتي تػتداء الػػاؿ اإلعػمػأع – 8

 .إلى قرار إدارم سابؽ دتستن     
كمف قبيؿ األعػماؿ المادية القياـ بأعػماؿ إداريػة غػيػر مشركعػة تنطكم عمى خطأ جسيـ أثناء      

يسمى باإلعػتداء الػمادم  اػػدم عػمى حػرية األشخػاص كىػػك مػة، أك الػتعػالتنفيذ كتػمػس بممكية خاص
 .غير الشرعي عمى ممكية خاصة كاالستيبلء

كيػعػرؼ الفقياء اإلعتداء المادم بأنػو يتجسد فػي عػمػؿ إدارم مػادم مػشػكب بػمخالػفػة جسيػمة      
 (1).تمس بحؽ الممكية أك بحرية مف حريات الفرد

 (2):كما تطرؽ إلى ذلؾ القضاء في كثير مف أحكامو بإعطاء تعريؼ لئلعتداء المادم كمنيا     
 أنو عندمػا تػقػكـ اإلدارة بتنفيذ قػرار إدارم مػشػػركع بػصػفػة غػيػر مػشػركعػة يمس بالممكيػة العقاريػة  -
 .ترتكب اعتداء ماديا   
 يس لػو عػبلقػة بالػسمطػة الػتي تمػمكيػػا   ػدمػػا تػقػكـ بتصػػرؼ إدارم لػاف االعتداء الػمػادم يتجسد عػػن -
 .اإلدارة   
 ادم ىػك تصرؼ مػادم لئلدارة مشػكب بعيب جسيػـ كتمػس بالحػريػات األسػاسية ػمػداء الػتػاف االع -

 .لمفرد    
ية إداريػة مػاديػػة ػادم يقتضي كجػػكد عػػمػمػكمػا نستخمصػو مػػف ىػػذه التعػريفات أف االعػػتػداء الػم     

ة لمتشريع مخالفػة جسيػمػة تفػقػد العمؿ اإلدارم بػالطابع التنفيذم، كتػكػكف مخالػفػ زغػيػر قانكنػيػة تتمي
 :طابعػو اإلدارم، ىػػذه المخالفػة الجسيمػة ليػا صػكرتيف

ركع ذا المشػػركع قرار، ىػكف مشػممػضاـ اإلدارة بتنفيذ داـ الػقػانكف كذلؾ بػقيػادم النعداء الماالعت -
يحقؽ صػػكرة اإلعتداء  كػأف لـ يػكف، كىػػذا مافػي حػد ذاتػػػو مشػػػكب بعيب جسيػـ يعػػدمو كيػجعػػمػو 

 .المادم النعداـ القانكف
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 – Delaubader, traité  élémentaire de droit Administratif, op.cit, p 415 

  د. رشيد خمكفي، قانكف المنازعات اإلدارية، شركط كقبكؿ دعكل تجاكز السمطة كدعكل القضاء الكامؿ، ديكاف المطبكعات   - 2
 188ص،  1995الجامعية         
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ؿ إدارم، تػقـك اإلدارة بتنفيذ عم االنعػداـ اإلجراءات كتتجسد ىذه الصكرة عػندم ادممداء الاإلعػت -
كأف تقـك بتنفيذ  ،انكناػة ليا قػركع لكف دكف اتباع اإلجراءات المخكلػغير مش سكاء كاف مشركعا أك

كط دكف ػقػؿ لمسػكر آيػػـ صػديػتيػكـ بػقػأف تػرم، كػبػذ الجػيػػفػنػتػاالت الػف حػػمػض ؿػال يدخؿ إدارم ػمػػع
ا ػنيػدر مػؿ إدارم صػمػػت بعػامػػة قػػالػحػذه الػػػي ىػكف اإلدارة فػكػذلؾ تػكب و،ػػأنػشػػرار إدارم بػػدكر قػص

 رار اإلدارمػقػمي أك الػيػص التنظػنػداـ الػكاء النعػػية، سػركعػػمشػد إلى الػقػتػفػؿ يػمػرة لكف ذلؾ العػمباش
 دما،ػو منعممة تجعػػسيػفة جػكمخاليب ػمى عػتكائو عػدـ كجكده أصبل أك الحػيو سكاء لعػذم يستند إللا

ػؿ اإلدارم في ػػػمػمػة بصفة صريحة، تجعػؿ العػيػفػة جسػػا مخالػأكبسبب خػرؽ اإلجراءات أك مخالػفػتي
 (1).النيػاية يصػنؼ كيكيؼ كاعتداء مادم الذم يعد مف قبيؿ األعماؿ المادية 

إعػتداء مادم  حتى يمكف تصنيفػيا كعػمؿ أككما يجب أف تتكفر في العػػمػمية اإلداريػة الماديػة      
ساس بحػؽ المػمكيػة أف تككف ػبحػؽ الممكيػة أك حػػريػة مػػف الحريات األسػاسيػة، كيقػصػد بالم المساس

 .ممكية عقارية أك منقكلة، أك بحرية مف الحريات التي تكفميا مختمؼ النصكص التشريعية
أما العمؿ الثاني الذم يمكف أف تقكـ بو اإلدارة كيدخؿ ضمف األعماؿ المادية كىػك االستيبلء      

جراءات نزع الممكية      .غير الشرعي عمى ممكية خاصة خارج قكاعد القانكف المدني كقكاعد كا 
يػة لشخص ندما تمس اإلدارة حؽ الممكية العقار ػعمى ممكية ع يغير الشرعكيتحقؽ االستيبلء      

 (2).خاص عف طريؽ االستيبلء غير المشركع

 كالمقػصػكد مػػف اإلستػيبلء أف تػػقػػـك اإلدارة بحجػز أك مػػصػػادرة مػػمكيػة تابػعػػة ألحػػد الػخػػػكاص،     
ف كاف الحجز أك المصادرة عمى جػزء مف الممكػيػة، كانت حالة  أك كتتحقػؽ حالػة اإلستيبلء حػتى كا 

 .لفترة مؤقتة غير دائمة اإلستيبلء
ية تػككف ػتنظيمية فػإف تمؾ العػمم بػناء عمى نصكص تشريعػيػة اك كاالستيبلءأمػا إذا تـ الحجز      

 (3) .مشركعة، كتنحصر المنازعات التي تدكر بذلؾ الشأف حكؿ التعكيضات المادية فقط
 

 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  143 ، ص1982 لمسؤكلية االدارة عف أعماؿ مكظفييا، ش ك ف تاألساس القانكني  د.عمار عكابدم، - 1  

2-Delaubader, op, cit , p 413 et 414  
3- Delaubader, op,cit , p 414 
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 األعمال اإلدارية الصادرة بتوافق إرادتين :المبحث الثالث 
د ػيػػسػػتجػل ةحجػر الػػزاكيػر ػػبػتػػلئلدارة تع الػػمػنػفػػردةادرة باإلرادة ػػصػة الػاؿ اإلداريػمػإذا كانت األعػ     

ذ مػف ػيػفػرير كتنػقػمػطات تػنيػػا مػف سػػـ عػ، مستعػمػمػة فػي ذلؾ كػؿ سمطاتيػا كمػا ينجامياميا كأىػدافيػ
نيػا كىػي ػعػية ػػمػؿ أىػػيػق اؿ الػمػػػف األعػػر مػكع آخػاؾ نػػنػإف ىػػف، اػػدىػػشػنػػتي تػداؼ الػمكغ االىػؿ بػأج

ؿ ػف أجػيا مػػبيعػا طػصػد يككف إدارة أك شخػػق رؼ ثاني،ػاركة طػشػاؿ الػتي تػقػـك بيػػا اإلدارة بمػمػاألع
 .تجسيد كتنفيذ بعض المياـ المككمة إلييا

ف جيػة ػم دةػػاقػػتعػػمػة الػة كالجيػف جيػػاالدارة م ،ؽ إرادتيفػػكافػمى تػػاء عػنػتككف ب اؿػمػػػذه األعػػى     
 (1). يصطمح عمييا بالعقكد اإلدارية أخرل كىي ما

مى ارض الكاقع إال باتفاؽ إرادتيف ينجـ عنو كضعية قانكنية تػتعمؽ ػيتجسد العػقد اإلدارم ع ال     
بتحقيؽ مصمحػة عػػامػة أك تسيير مػرفؽ عػاـ، مع إستخداـ كسػائؿ الػقػانػكف العػػاـ مػف طػرؼ اإلدارة 

 .اإلبراـ أك أثناء التنفيذ أك بعد اإلنجازسكاء عند 
مة ذات أىػمػية كبػرل بالنسػبة لئلدارة الحديثة في ظػؿ ازديػاد حجػـ ػػيػر العػقػكد اإلدارية كسػبػتػتع     

 .نشاط اإلدارة العامة مف أجؿ تجسيد أىدافيا
كلػقػد أكالىػػا الػمػػشػػرع الجػزائػرم أىػػمػيػة بالػغػػة مػػنػػذ اإلستقبلؿ، إذ خصيػا بػنػصػكص تػشػريعػػيػة      

كتنظيػػمػيػة خػاصة بيػا نظػرا لؤلىػمػية الػتي تتصؼ بيػا لككنيػػا مػػرتبطة بػاإلنػفػاؽ العػػاـ الػذم يػكػكف 
 (2).مصدره الخزينة العمكمية

كف الصفقات العػػمػػكمػية الػذم عػرؼ ػا اإلدارة بمكجب قانػقكد التي تبرميػشرع العػمػنظـ ال بذلؾ     
ـ الصفقات ػيػالمتضمف تنظ 07/10/2010المؤرخ في 10/236رئاسيػـك الػعدة تغييرات آخرىا المرس

لى    .اتفاقياتالعمكمية المعدؿ كالمتمـ، كقد صنؼ ىذا المرسكـ العقكد اإلدارية إلى عقد الصفقة كا 
 عقد الصفقة كأداة أساسية لتجسيد أىداف اإلدارة  :المطمب األول

يحتؿ عػقػد الصفقػة العػمػكمية مػكانة مػرمػكقػػة عػػند قياـ اإلدارة بميػاميػػا بغػية تحقيؽ األىػػداؼ      
 ر كالتي تقكـالمسطرة، كىػي تصنؼ ضػمػف فئة األعماؿ التي تػقػـك بيػا اإلدارة بػمػشاركة طػرؼ آخػ

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1- Dr. Louis Trotabas, Manuel de droit public  et  administratif, 15éd, L.g.d.j1966,  p 255 

 18،17،16،15،14،13ص،  2007كالتكزيع  لمنشر جسكر ،الصفقات العمكمية في الجزائر ،د.عمار بكضياؼ –2
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أخػرل، كبذلؾ تعػد مػف عػمى تػكافػؽ إرادتيف اإلدارة مػف جيػة كالطػرؼ المتعػاقػد مع اإلدارة مػف جية 
 .األعماؿ الثنائية التي تبرميا اإلدارة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا

 تعػػريؼ عػػقػد الصفقة – 1
 ـك التشريع الخاص   ػقػكد مكتكبة في مفيػتػعػػػرؼ الصفقات العمكمية مػف طرؼ المشرع بأنيػا ع     

كاقتناء المكاـز كالخدمات كالدراسات األشغػاؿ  يو، قصد إنجازػبيا، كتبـر كفؽ الشركط المنصكص ف
 (1).لحساب المصمحة المتعاقدة

  مألكفةنو بػنػكد غػػير ػمػكػمػػا يػعػػرؼ بػأنػو عػػقػد مػػبػـر مػف طػرؼ شخص عػػمػػػكمػي يػتػمػيػز بتض     
 (2) .مشاركة الطرؼ المتعاقد بتنفيذ مرفؽ عاـ أك 

بأنو العقد الذم يبرمو شخص مػف أشخػاص القانكف العػاـ بقصد إدارة مػرفؽ عاـ  »كما يعرؼ     
أك بػمػناسػبػة تسييره، كتػػظيػػر نيتػو فػي األخػذ بػأسػمػكب الػقػانػكف الػعػػاـ كذلؾ بتضػمػػيػف العػػقػد شػػرطػا 

 (3) .«أك شركطا غير مألكفة في عقكد القانكف الخاص 
 قانكف الصفقات العمكمية  تطبيؽمجاؿ  – 2

لقد حدد المشرع مػجاؿ تطبيؽ قػانكف الصفقات  10/236إنػطبلقا مف  الػمػرسػـك الػػرئاسػي رقػػـ      
الذم شمؿ اإلدارات العمكمية، الييئات الكطنية المستقمة، الكاليات، البمديات الػمػؤسسػات العػمػكمية 

التنػمػػيػة، كالػػمػػؤسسػػات الػعػػمػكمػػية الخصػكصية ذات الػطػابع ذات الطػابع اإلدارم، مػػػراكػز البػحػث ك 
العػمػمي كالتكنػكلكجي، كالػمػؤسسات العػمػكمػيػة ذات الطابػع العمػمي كالتقني، كالػمػػؤسسػات العػػمػكمػية 

ية ػممػع بإنجازا تكمؼ ػندمػة عػاديػصػتػية اإلقػكمػمػػات العػؤسسػمػكال ارم،ػاعي كالتجػذات الطابع الصن
 (4). بمساىمة مؤقتة أك نيائية مف الدكلة اأك جزئيممكلة كميا 

مػف خػبلؿ ذلؾ نجػد أف الػمػشػػرع قػػد كسػع مػػػف مػجػاؿ تطبيؽ قػػانػكف الصػفػػقػات كتػمػيػز بطابع      
ذلؾ بتضميف الشػمػكلية كالغػمػكض فػي بعػػض األحياف، كمػػا الحظ ذلؾ الدكتكر عػػمػار بكضياؼ ك 

 عػبػارة اإلدارة العػمػكمػية، كىػي عػبارة فضفػاضػة تتميز بعػػدـ الدقػة كالتحػديػد، كمػا أضػاؼ  02المادة 
  

       _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 الصفػقػات  تنظػيػـف ػػمػػتضػيـ ػمػػتػػمػػدؿ كالػػعػمػػػال 2010رػأكتكب 07يػؤرخ فػػمػػال 10/236ـ ػػاسي رقػرئػػـك الػػػرسػػمػػف الػم 4ادة ػمػػال -1

 58ر ج ،العمكمية     
2 – A. Delaubader, Traité élémentaire de Droit Administratif, op, cit, p296 

 41في الجزائر، مرجع سابؽ ، صد. عمار بكضياؼ، الصفقات العمكمية  –3
 ، مرجع سابؽ 10/236مف الػمػرسػـك الػػرئاسػي رقػـ  02الػمػادة  -4
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مػكمػية ذات الطابع الصػناعػي كالػتجػارم ػات، فػزيػادة عػػمى الػمػؤسسػات العػػؤسسػف المػصنؼ آخر م
بعض فقياء القانػكف اإلدارم نص عػمى المؤسسات العػمػكمػية اإلقتصاديػة، بالرغـ مف نقد ذلؾ مف 

ليػذا التعػدد، الػذم قػد يحػدث إشكاالت عػند تطبيؽ ىػػذه النصكص عػػمى أرض الػكاقػع السػيػما فيما 
ؿ ػد الجيػات الػقػضائية الػمػختصة بالفصػديػكد، كتحػقػيتعمؽ بالمنازعات التي تنشأ عػند تنفيذ ىػذه الع

 (1) .في ذلؾ
 كمية أنكاع الصفقات العم – 3

دد أربع أنكاع ػػرع حػػنجد أف المش 10/236اسيػرئػػكـ الػػرسػػف المػػم 12ف نص المادة ػػانطبلقا م     
 اقتناءػاؿ، ػإنػجاز األشغ :يػػية كىػػكمػػػمػات العػػؤسسػػمػػكمػية كالػمػػا اإلدارة العػػيػػتي تبرمػكد الػػقػػعػػف الػػم

، إنجاز الدراسات، تقديـ الخدمات  .المكاـز
راءات الػمحددة ػقكد تمتـز اإلدارة بإبراميا كفػقا لئلجػف العػد حدد شكبل مػبذلؾ نجد أف المشرع ق     

تحديد ىػك حصرم بػؿ ػني أف ىػذا الػيع ؽ بيػا، كىػذا الػياميػا بتنفيذ أيػة خدمػة تتعمػند قػفي النص ع
 .قد حددتيا تنظيمات خاصة بيا كعقد التأميف  مثبلأف ىناؾ عقكدا أخرل 

اـ ػيػقػدؼ لمػتي تيػكد الػقػػي العػيػف رعػػشػمػريؼ الػػف تعػػا مػػانطبلق: يةػكمػمػػػالع ؿإنجاز األشغػاد ػقػػع –أ 
ي ذلؾ ػا فػػمػػا بػػنيػػزء مػػأة أك جػشػنػػدـ مػػـ أك ىػيػػرمػتػال ؿ أكػػيػػأىػتػال اك ةأك الػصػػيػانػػاء ػنػبػات الػيػمػمػػبع
و مع ػيػفػاؽ عػمػػـ االتػتػ اي ظؿ مػػكف ذلؾ فػكاف يػك ،بلليػاػغػػتػػػة السػركريضػػػة الػركػتػػشػزات الػمػػيػػتجيػال

   (2) .المصمحة المتعاقدة صاحبة المشركع
و يتصدل ػقػؿ الفػػا جعػمم ،اؿػػد األشغػقػػا لعػفػريػػط تعػػرع لـ يعػشػمػف خبلؿ ذلؾ يستنتج بأف الػم     

ػنػكم بػيػدؼ ػبيف اإلدارة كأحػػد األشخػاص طبيعي أك مع اتػفػاؽػبارة عػػف ػفػو بأنػو عػلذلؾ كيػمكف تعري
 اب اإلدارةػحسػة لػاريػقػػآت العػشػنػمػػلاة بػاصػة الخػػانػػيػػػصػاؿ الػمػػػاـ بأعػػيػػقػـ أك الػػيػػرمػاـ ببناء أك تػيػػقػال

 (3).العمكمية أك الييئات العمكمية مػف أجؿ تحقيؽ كتجسيد منفعة عامة
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ف اإلدارة كأحػد األفػراد أك ػيػكىػػناؾ تعػػريؼ آخػػر يػػرل بػػأف عػػقػد األشػغػػاؿ العػػامػػة ىػػػك اتػفػاؽ ب     
الشػركػات أك الػمػؤسسػات لمقػػيػاـ ببناء أك تػػرمػيػـ أك صػيػانة عػػقػار لصػالح إدارة عػامػة أكىيئة عػامػة 

 (1).عقد مف أجؿ تحقيؽ مصمحة عامةبمقابؿ يتفؽ عميو مسبقا عند إبراـ ال

كتػنػفػيػذ اـ ػيػقػاه اإلدارة لمػجػتزاـ تػد بااللػيػمتعػو الػبػكجػمػكـ بػقػي ػذمد الػقػو العػا بأنػأيض ؼكمػا عػػر      
 تفؽػمػالف ػػمػثػع الػدفػزاـ اإلدارة بػتػػؿ إلػػابػػقػػات مػايػنػبػمى الػػع بػية كتنصػػكمػػمػػػة عػذات مصمح ؿأشغػػا
 (2).عميو
مػف خبلؿ ىػذه التعػريفات يتضح أف عػقػد األشغػاؿ العػمػكمية يقـك عمى عناصر أساسية كىي      

أف يككف مػكضػكعػو عػػقار كأف يكػكف لفائدة إدارة عػمػكمية أكىػيػئة عػػمػكمية كأف يػككف ىػػدفو تحقيؽ 
 (3) .المصمحة العامو

فقو ػرفو الػػد عػمكاد كقػال اقتناءد ػقػع د التكريد أكػقػػمى كذلؾ بعػسػقد يػع كػكى :المكاـز اقتناءد ػقػع -ب
كاد ػنيػا بػمػمػكيػػرض تػبغ ا،ػخػاص ا أكػػكاء كاف عػامػػخػاص سػد األشػػقػد بيف اإلدارة كأحػيع اؽػفػاتو ػبأن

ػك عػقػد يػرد عػمى ػف، كىػيػف معػمػؿ ثػابػـك بو مقػاط الػذم تقػنشػف الػمػمػكجيػة لتمبية حاجات تدخؿ ض
 (4) .الػمػنقػكالت دكف العقارات

عدة ىذا الشيء يتخذ ك اـ، ػى الشخص العػالمقتنى إل ءالشينو تحكيؿ ممكية ػع ا ينجرمـ ػكاى     
 .المكاد الغذائية، السمع كالسيارات، اآلالت، األدكات، صكر
ا إذا كانت ذات مػنة، أػيػػنية معػتق ات أكػيػكصػػز بخصػيػمػتػت ا الػػكاـز أنيػذه المػػز ىػيػيم اػـ مػػكأى     

 (5).تقنية خاصة كعالية فينا يمجأ الشخص العاـ إلى إبراـ صفقة عمكمية صناعية

رؽ بيف المكاـز ػيف ا التشريع الجزائرم المػريع الفرنسي، أػك خاص بالتشػػػالتمييز ىىذا أف  يرػغ     
يجار اأك  اقػتنػاء كػػىكاـز مػة الػقػفػػصػاـ لػػعػص الػػشخػػراـ الػػف إبػػي مػػاسػػاألسرض ػػػكالغ ،اقػتنائيػاند ػػع
 .تاد أك مكاد مكجية لتمبية الحاجات المتصمة بنشاطيا لدل المكردػػع
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كمػػػا مػدد الػمػشػرع مػجػاؿ صفقػة المػكاـز إلػػى أشػغػػاؿ كضػع كتنصيب المػكاـز الػػمػػدرجػة ضػمػػػف      
 .المكاـزقيمة ىذه  تتجاكز مبالغيا الصفقػة بشرط أف ال

ػآت ػشػنػػز أك مػػيػػكاـز مػػكاد تجيػالم اءػنػتػاقمػنة ػتضػمػقػة الػمػؿ الصفػيمكف أف تش اضافة الى ذلؾ     
 صمػا نػب ػسػػاف حػمػػددة بضػمج مكنة أكػضػميا مػمػػكالتي تككف مدة ع دة،ػر جديػيػة كاممة غػيػإنتاج
 (1) .الصفقات العمكميةـ ػيػميو تنظػػع

فقط،  االقتناءالمػكاـز فػي  اقتناءانطبلقػا مػػف ذلؾ يتضح أف المػشػرع الجزائرم لػـ يحصػر عقػد      
أك مكاد مكجيػة لتمبيػة الحاجات المتصمة بنشػػاط الشخص العػاـ،  إيجار عتادحيث تعدل ذلؾ إلى 

تأجػيػر د ػػقػػكاـز كعػالم اقػػتػنػػاءد ػقػػك عػػكى دػد كاحػقػػف في عػػديػقػػػف عػيػج بػد دمػػرع قػػشػػمػكبذلؾ يككف ال
، كلعػؿ الحػكمة مف ذلؾ ىػي التخفيؼ عف الشخص العاـ كتػمكينو القياـ بتصرفات بيدؼ تالمعدا

قكد عف ػذه العػف أف يتـ فصؿ ىػقياسي، غير أنػو كػاف مف االحس زمفتحقيؽ المصمحة العامة في 
كينجـ عمى إبراـ ىذا العقد تحديد تاريخ بػدايػة تػكريػد المكاـز لئلدارة كالمدة البلزمػة  بعضيا البعض،

 .لذلؾ
كتجسيدا لمعقد المبـر مػع اإلدارة فػإف الػمػكرد يمتـز بتزكيد اإلدارة بكػافة المػكاـز المػتعػػاقػد عمييػا      

 (2). طبقا لممكاصفات كالعينات المتفؽ عمييا في العقد كفي المكاعيد المحددة
فػات المتفؽ عمييػا ككػؿ إخبلؿ كمػا تقػكـ اإلدارة بمػراقػبة المػكاـز التي تـ تكريدىػػا طبقػا لممػكاصػ     
تقصيره يمكف لئلدارة  و أكػذ التزاماتػيػفػنػر الػمػكرد فػي تػأخػة تػي حالػكف ا،ػبكليػدـ قػؤدم إلى عػبذلؾ ي

 .أف تكقع جزاءات التأخير كالغرامات
كينتيي عقػد التكريد بتنفيذ جميع بنكده كحصػكؿ المكرد عػمى المقابؿ المػالي لذلؾ كتعتبر ىذه      

 .النياية طبيعية
مػا بػقػرار ػبػيي العػػقػػد قػتػنػمػا يػك      ؿ تنفيذه كيكػكف ذلؾ إمػػا باتػفػاؽ األطػراؼ عػػمى إنيػػاء العػػقػد كا 

 أك د،ػقػػكد العػنػبػـز بػتػـ يمػد لػػاقػػمتعػف أف الػأكدت مػد إذا تػػقػسخ العػفػب كـػقػث تػيػف اإلدارة، حػػرد مػنفػم
 .العقداستعػمػؿ طرقا غير قانكنية لمحصكؿ عمى 
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كما يمكف لئلدارة أف تػقػكـ بفسخ العػقػد إذا ما أفمس المتعػاقد  معيا أك أصبح في حالػة عػسػػر      
اء اإلدارم ػقضػف طريؽ الػػد عػقػػد ينتيي العػكق دية،ػاقػو التعػاتػزامػتػبال اءػكفػال ىقادر عػمر ػيػمو غػػتجع
ممكف، أك إذا لػـ تؼ اإلدارة بالتزاماتيػا  يرػذ العػقػد غػيػفػنػت تػػمػػػرة جعػا إذا حدثت ظػركؼ قػاىػيمػالس
امت ػأك ق و،ػتػدثػذم أحػرر الػػر الضػػبػير كاؼ لجػكيض غػػبح التعػث يصػت بيػا بحيػمػة كأخػػديػػاقػػتعػال

 (1). ى تغيرت طبيعة العقد كأصبح مختمفا عف العقد األكؿبتعديؿ شػركط العقد حت

 عقد إنجاز دراسات – 3
الػمػتعمؽ  10/236إف عػقد إنجاز دراسػػات مػػف الػعػػقػػكد الػتي تضمػنيػػػا الػػػمػػرسػػكـ الػػرئاسي رقػـ      

نكم مف ػبيف اإلدارة كشخص آخر طبيعي أك مع اتفاؽد بأنو ػقػرؼ ىذا العػبالصفقات العمكمية، كع
أجػؿ الػقػيػاـ بػدراسػات مػػحػددة قػبػؿ القػيػاـ بالعػػمػميػات الػػمػػككمة ليػػا السيػػمػا تمؾ المتعػمػقػػة بػػاألشػغػػاؿ 

 (2). العمكمية مقابؿ دفع مبالغ مالية مف طرؼ اإلدارة
جكانب الفنيػة كالتقنية المتعمقػة بالمشػػركع الػمػزمػع إنجازه كيتميز ىػػذا العػقػد بأف ينصب عػمى ال     

أرقاـ،  ػف عػادة تصػامػيـ ىػػندسيػة، تحاليؿ، إحصػائيات، تحاليؿ مخبرية،ػمػمف طػرؼ اإلدارة، كيتض
 .كيفية متابعة األشغاؿ أثناء اإلنجاز

 :كالتاليإليو أعبله ىدؼ ىذا العقد  المرسـك المشاركقد حدد المشرع الجزائرم مف خبلؿ      
بػرامج تجيػيػزات  اريع، أكػشػيػذ مػاال تنفػات نضػج كاحتػمػػات إلػى القػياـ بدارسػدراسػة الػتيػدؼ صفػق »

 .استغبللياعمكمية لضماف أحسف شركط إنجازىا أك 
كتشػػمػػؿ صػفػقػة الػدراسػػات عػػنػد إبػػراـ صفػقػة أشػغػػاؿ، ميػػمػػات الػػمػراقػبػة التػقػنػيػة أكالجػيػػكتقػنػيػة      

 (3) .«كاالشراؼ عمى األشغاؿ كالمساعدة التقنية لفائدة صاحب المشركع
عػقػد إيجار الخدمػات، كفي كيبلحظ أف المشػرع مػرة أخرل قػػد مػزج بيف عػقػد إنجػاز دراسػات ك      

االتفػاقػات مى ػة عمػاػػاؿ العػػغػة األشػفػص ىفػد أضػدكره قػك بػػاء اإلدارم ىػضػقػد أف الػنج ذا االطارػى
ذ األعػػمػػاؿ الػمػتػفػؽ عػميػيػا كتػكجييػيػػا مػػف ػيػالتي تبرميػػا اإلدارة مػع الميػنػدسػيػف مػػف أجػػؿ رقػابػة تنػف

 (4).إلنجازاأجػػؿ ضماف حسف 
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 عقد تقديـ الخدمات – 4
يكتسي عػقػد تقديـ الخدمػات أىػمػية لػدل الػمػشػػرع الجزائرم، حيث تػـ ذكره في كػؿ الػنػصكص      

 .التي نظمت الصفقات العمكمية
كيػعػػرؼ ىػػذا العػػقػد بػػأنػو اتػفػاؽ بيف إدارة عػػمػكمػية كشػخػص آخػر بػيػدؼ تقػديـ خػدمػة لئلدارة      

 (1).تساعدىا في أداء مياميا مقابؿ مبالغ مالية
ذا العقد ػف ىػمػد يتضػات التي تقـك بيا، كقػتمجػأ اإلدارة إلى ىػذا العػقػد مػػف أجػؿ تحسيف الخدم     

  :عدة صكر منيا 
عػاليا، أك معػارؼ  اىػػػذا الػنكع مػػػػف الػخػدمػػات ال يتطػمب تكػػكين :تػقػديـ خػدمػػات بسيطة كعػػػاديػة  -

تقػنػيػة متػقػػدمػػة كال تتطمب تحػكػمػػا في مػػيػاديػػػف عمػمػيػة محػػددة أك يػػػد عػالػيػة الػػتػكػػكيػف كالػتخصص، 
كتشػمػؿ ىػػذه األعػمػاؿ عػادة أعػمػاؿ الكنس كالنظافػة، الحراسػة كحمػايػة األمػكاؿ المنقػكلة كالعػقػاريػة، 

 كتفريغيا في المفرغات العمكمية.كجمع القػمامػة 
تتمثؿ ىػػػذه الخدمػة في تكميؼ شخص عػػػاـ لشخص خػاص بالقياـ بعمميات  :تقذين خـذهت الٌقل  -

مائيا، كما يػمكف  ا أكػبري كيػا أكػؿ جػكاء كاف ىػذا النقػنقؿ، سػكاء كانت لنقؿ األشخاص أك سمع، س
تكػكف مػتكررة عبر الػزمػف، كمػف األمثمة عػمى ذلؾ عػػقػكد  أف تككف عػمػمية النقؿ ىػذه مػرة كاحػدة أك

 .النقؿ التي تبرميا مديرية الخدمات الجامعية لنقؿ الطمبة

 كيفيات إبراـ الصفقات العمكمية  – 4
نظرا لؤلىمية التي أكالىا المشرع لمصفقات العمكمية فقد فصؿ المشرع في طرؽ إبراميػا، مػف      

تبـر الصفػقات العػػمػكمػيػة كفػقػػا إلجػػراء  » :خبلؿ قػػانػػكف الصفقػات العػمػكمية حيث عػػػرفػيػػا كالتالي
 (2).«كفؽ إجراء التراضي المناقصة الذم يشكؿ القاعدة العامة أك

ػؿ مػػنيا الػطػريقة األساسية ػمػناقػصة كجػعػف ذلؾ أف الػػمػػشػرع قػد أرسػى طػريػقػة الػكما يستنتج م      
 .إلبراـ العقكد اإلدارية كقاعدة عامة كالتراضي كاستثناء
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ريؼ حرفيا ػيتضح أف المشرع أخذ التع  02/250ـك الرئاسيػػرسػمف خبلؿ دراسة الم :المناقصة – أ
ركض ػمى عػكؿ عػصػالحدؼ ػتيػراء يسػا إجػبأني »:ةػاقصنػمػث عرؼ الػحي ،2010نو في نص ػمػكض

 (1) .«مف عدة متعيديف متنافسيف مع تخصيص الصفقة لمعارض الذم يقدـ أفضؿ عرض
ىػػي  » :ةػصػاكم الذم عػػرؼ المػناقػػد الطمػسميماف مػحم .كيتشابو ىػذا الػتعػريؼ مع تػعػريؼ د       

طػريػقػة بمقتضػاىػػػػا تمتـز اإلدارة بػاختيار أفػضػؿ مػػف يتػقػدمػػكف لمتػعػػاقػػػد مػعػيػػػا شػػػػركطػا، سػػكاء مػػف 
 (2). «الػناحية المالية أكمف ناحية الخدمة المطمكب أداؤىا

مف خبلؿ ىػػذا التعريؼ يتضػح أف المشػرع كاف يقصػد بتعريؼ المناقصة ىػك طمب العػركض      
ذلؾ  مف عػدة متعيػديػف، بحيث تخصص الصفقة لمعػػارض الػذم يقػد أفضػؿ عػرض، كالدليػؿ عػػمى

 عمى أساس المناقصة  Appel d’offreأنو بالرجكع إلى النص الفرنسي فإنو تـ استعماؿ مصطمح 
 .ترسك عمى المتعيد الذم يقدـ افضؿ عرض

كضا ػمػغير أنو بالرجكع الى تعريؼ المزايدة مف خبلؿ قانكف الصفقات العمكمية فاف ىناؾ غ     
 :يكتنؼ ىػػػذا التػعػػريػػؼ، حيث جػعػػػؿ الػمػزايػػػدة ككأنيػػا احد مظاىػر المناقػصػة حيث عػػرفيػػا بأنيػػا

شػػمػؿ العػمػميات ػمػنػا كتػالصفػقػة بػمػػكجب لممتعيد الػذم يػػقػػدـ العػػرض األقػػؿ ثاإلجراء الذم تمػنح  »
 (3).«البسيطة مػف النمط العادم كال تخص إال المؤسسات الخاضعة لمقانكف الجزائرم

 تػكػػكف امػػػا كطػنػيػة كلممػنػاقصػػة عػػػػدة أشػكػاؿ كػمػػا حػػددىػػػا قػػانػػكف الصفػقػات الػعػػػمػػػكمػيػة حيث     
 (4) :أك دكلية كتتـ حسب األشكاؿ التالية 

 .االستشارة االنتقائية، المزايدة، المسابقة المناقصة المفتكحة، المناقصة المحدكدة،
 :مػػف خبلؿ مػػا جػاء في قػانػكف الصفقات فػاف المػناقػصة المفػتكحة ىػي :المناقصة المفتكحة  – 1
 ، كبذلؾ فػكػؿ مف تتكفػر فػيو الشػػركط الػمعػمػف«إجراء يػمكف مف خبللػو أم مترشػح أف يػقدـ تعيدا »
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عػنيػا فػي المناقصة يمكنو التقدـ بتعيده أك عرضو عمى أساس أنو ليس ىناؾ شركطا مقصية في 
 (1). إلى المنافسة في كؿ مف تتكفر فييـ بعض الشركط الدعكةالمناقصػة كالتي مف شأنيا حصر 

 المناقصة المحدكدة  – 2
إجراء ال يسمح فيو بتقديـ تعيػد اال لممػرشحيف  »:لقد عرؼ المشرع الػمػناقصػة الػمحدكدة بأنيػا     

 (2) .«الػذيف تتكفر فييـ بعض الشركط الدنيا المؤىمة التي تحددىا المصمحة المتعاقدة
اء المؤسسػات الخاضعػة لمقػانكف الجزائرم حيث ػإقػص ـال يتا حتى ػرنػػؿ ىامػشا مػغير أنػو جع     

 .المؤىمة لمتعاقدكضح كيفية تحديد الشركط الدنيا 
كبناء عمى ذلؾ فػقػد تضمف قػانػكف الصفقات العمكمية عػمى أف تككف الشركط الدنيا المطمكبة      

في مجاؿ التأىيؿ كالتصنيؼ كالمراجع المينية، مػتناسبة مػع طبيعػة كتعقيد كأىػمػية المشركع بكيفية 
ػي الػمػناقصػات فػي ظػػؿ إحتراـ الشػركط تسمػح لممؤسسات الخاضعػة لمقانكف الجزائرم بالمػشاركػة ف

 (3) ....المثمى المتعمقة بالجكدة كالكمفة كآجاؿ اإلنجاز 
  االنتقائيةاإلستشارة  – 3

لقد صنػػفػيػػا الػػمػػشػػػرع مػػف بيف طػػرؽ المػناقصػػة بػالػػػرغػػػـ مػػػػف أنػيػػا مػػػكجػيػة فقط لممػػتػػرشػحػيػف      
ناقصة، كعػرفيػا بأنيػا إجراء يككف ػرؽ المػد لنفس طػيػمػا بعػكف فػعػمى أساس أنػيػـ يخضع المدعكيف

 (4).المرشحكف المرخص ليـ بتقديـ عرض فيو ىـ المدعككف خصيصا لمقياـ بذلؾ بعد انتقاء أكلي
مػػػف الػحػػريػة لئلدارة الخػػتػػيػػار كمػػػف خػبلؿ ىػػػػذه الػػمػػادة نػبلحػػظ أف الػػمػػشػػرع أعػػػطى ىػػػامػػػشػػا      

المتنافسيف سمفػا ثػـ دعكتيػـ لتقديـ عػركضيـ، عػػمى أسػاس أف اإلدارة ليػػا بطاقية عػػف الػمػتػرشحيف 
 (5) .أنيا تعاممت معيـ مف قبؿ بشرط أف يستكفكا الشركط المحددة مف قبؿ اإلدارة أك

كعػادة مػا تمجأ اإلدارة إلى ىػػػذه الطريػقػة عػندمػا تككف العمميات الػمػزمػع الػقػياـ بيػا تتميز بنكع      
 .مف التعقيد كالصعكبة أك ذات أىمية خاصة

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 مرجع سابؽ ، 10/236 الرئاسيمف المرسـك  29المادة  - 1
 مف نفس المرسـك  30المادة  - 2
 مف نفس المرسـك  30/3المادة  - 3
  مف نفس المرسـك  31المادة  - 4
 د. مفتاح خميفة عبد الحميد، د. حمد محمد حمد الػشػمماني، العقكد االدارية، دار الػمػطػبكعات الجامػعػية االسكندرية مصر  - 5
 119،  ص 2008     
  مف نفس المرسـك  31/02المادة  - 6

109 



كحرصا مف المشرع عمى الحفاظ عمى مبدأ المنافسة في ارساء قكاعد منح الصفقات فقد حدد      
شركط المجكء إلييا حتى ال يككف ىناؾ تحايبل عمى القانكف، كمف اىـ ما تضمنتو النصكص 

 :الخاصة بذلؾ أف تككف عمى أساس 
تثناء، إذ لـ ػا أك بػرنػامج كظيفي اسػيقيػقنية مفػصمػة أك نجػػاعػػة تتطمع االدارة لتحػمكاصػفػات تق     

تكف المصمحة المتعػػاقػدة قػادرة عػػمى تحديد الػكسائؿ التقنية  لتمبية حػاجػاتيػػا، أك اف تككف بمػناسبػة 
ميات اقتناء لػػكاـز خػاصػة ذات طابع ػػمػة خاصػػة اك عػيػانجػاز عػمميات ىندسػة مركبة، اك ذات اىػم

تتػكجػػػو االسػتشػػػػارة االنتقػػائػيػة الػػى ثػبلثػػػة مػػػػرشحػيف عػػػمى االقػػػػؿ، أمػػػا إذا كػػاف عػػػػدد تػكػػرارم، كاف 
دة أف ػتعػاقػمحة الػمػمى الػمػصػو يجب عػانػة، فػبلثػف ثػػـ األكلي أدنى مػػاؤىػرل انتقػرشحيف الذيف جػمػال
ػيػات االنتػػقػػاء االكلي ػأكلػي جػػديػػد، كيجب اف يػػتػـ الػػنػص عػػػػمػى كػيػفتػقػػاء ػيد الػكػرة مػػػف جػػديػد بانػتع

كاالستػشػػارة فػي دفػتػر الػشػػركط، الػى غػػيػر ذلؾ مػػف الػتػفػػاصيؿ الخػاصػة بكيػفػية تجػػسػيد االسػتػشػارة 
 ( 1). االنتقائية

ا يككف مكضكع ػندمػعاقد التي تنتيجيا اإلدارة عيعرفيا الفقو بأنيا طريقة مف طرؽ الت :المزايدة – 4
 (2) .العقد بيعا أك يجارا ألمبلكيا بحيث يرسك المزاد فييا عمى الذم يقدـ أعمى عطاء

ػف تنظيـ الصفقات العػػمػػكمية عػرفيا مالػمػتػضػ 02/250غيراف الػمػشػرع فػي الػػمرسػػـك الػػرئػاسي      
ذم يػقترح ػػمػح بتخصيص الصػفػقػػة لممػتعػيػد الػإجراء يس » :ا بأنيػاػرفػيػحيث عايػرا لػذلؾ، ػتعػريػفػػا مغ

أحسف عػػرض كتشمؿ العمميات مػف النمط الػعػادم كال تخص إال المترشحيف الكطنييف أك األجانب 
 (3).«المقيميف في الجزائر

اما الغريب في االمر اف تعريؼ الػمػزايدة في الترجمػة الفرنسية كاف مغػايرا لذلؾ تػمػاما، حيث      
    (4).تضمف باف طريقة منح الصفقة تككف لمذم قدـ اقؿ ثمف
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يختمؼ تمػػامػػا عػػػف   10/236غػيػر أف التعػريؼ الذم جػاء بػو المػشػػرع فػي الػمػرسػكـ الرئػاسي      
غير انو يعتبر تػرجمػة حرفػية مػف  السيػما النص العػربي،  02/250عف ذلؾ الذم تضمنػو مرسـك 

كبذلؾ عػػرفت الػمػزايػدة  02/250مػف الػمػرسػػـك 27المغػة الفػرنسػية الػى المغػة العػربية ال حػكاـ الػمادة 
ا، كتشمؿ ػنػػؿ ثمػرض األقػدـ العػذم يػقػة بػمكجبو لمػمػتعيػد الػذم تػمنح الصفػقػاإلجراء ال » :عمى انيا

 (1).«العمميات البسيطة مػف النمػط الػعػادم كال تخص اال الػمػؤسسػات الخاضعة لمقانكف الجزائرم

نجػدىا تكػاد  2010رنسية ألحػكاـ الػمػرسػـك الرئاسي لسنة ػرجػمػة الفػتػا إلى الػنػغير أنػو إذا رجع     
   (2). مع اختبلؼ طفيؼ 2002تككف نفس االحكاـ التي تضمنيا نص 

ناقصة كمف ضمنيا ػنػجػد الػمػشػرع يحدد شػػركط الم 11/10كبالرجػكع الى احػكػاـ قػانكف الػبػمديػة     
اف السعر االفتتاحي تحدده مصالح امبلؾ الدكلة، ممػا يكحي باف الػمػشرع في ىػذه الحالة اسػتعمؿ 

 (3).قو القانكني العربيمصطمح مناقصة، كلكف يقصد بو المزايدة كما ىك متعارؼ عميو في الف
ا ىػػػك الشػأف ػحػػا كمػحػددا لمػمػزايدة كمػفػا كاضػريػػط تعػػـ يعػشرع لػمػص أف الػمػف خبلؿ ذلؾ نخم     

 .بالنسبة لمطرؽ األخرل
تبر المسابقة مف ػ، كتع10/236رئاسيػـك الػرسػمػسب الػمناقصة حػدل أشكاؿ الحىي إ :المسابقة –5         

الػمػؤرخ  67/90التي اعتػمدىػا الػمػشػػرع مػف أكؿ نص خػاص بالصفقات العمكمية، كىػكاألمرالطرؽ 
المتضمف قانكف الصفقات  العمكمػيػة، كيتـ المجكء إلػى أسػمكب المسابػقة عػندمػا  17/06/1967في 

فنية خاصػة  تريد اإلدارة القياـ بعمميات تتطمب خبرات فنية تقػـك عػمى تصاميـ كمظاىػر جمالية أك
   .كىي مكجية الى رجاؿ الفف دكف غيرىـ مما يقصي االشخاص االعتبارية

كما أف المشػرع كحرصػا منو عػمى الػمػاؿ العػاـ قيد إجراء المسابقة االعػمى الػمػشػاريع الػمػحددة      
 (4).المعنيمف مسؤكؿ الييئة الكطنية أك الكزير أك الكالي  مسبقا بالنسبة لكؿ قطاع بمكجب مقرر
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تثنائية إلبراـ الصفقات كىػك اجراء بػمػكجػػبو تخصص ػتراضي الطريقة االسػر الػبػتػيع :التراضػي  –6
دكف الدعػػكة الشكمية لممػنافػسة كيكتسي التراضي شكميف إمػا البسيط  الصفقة لمتعامػؿ متعاقػد كاحد،

 (1).اك بعد االستشارة
، ؿ معيا دكف المجػكء إلى المناقصةػكىك تعاقد اإلدارة مباشػرة مع المتعػػام :التراضػي البسيط -أ    

يمػنػع  محػددة حػتىي حػاالت ػفد بعػدة شػػركط كحصػػرىػػا ػاقػد ىػػذا الػنػكع مػف التعػيػغير أف المشػرع ق
 (2): التعاقد غير المشركع كمف ىذه الحاالت

 ا اكػاـ بيػيػقػمزمع الػات الػز الخدمػذم يمكف اف ينجػد الػيػكحػػاقػد الػػعػتػمػؿ الػػػامػتعػمػال ا يككفػػدمػنػػع -
 .يمتمؾ الطريقة التكنكلكجية التي اختارتيا االدارة دكف غيره

 في حاالت االستعػجػاؿ المعػمؿ بخطر داىػػـ ييػدد مػػمكا اك استثػمػارا، كال يػمكف مػبػاشػػرة اجراءات  -
 .المناقصة مع عدـ التمكف مف تكقع تمؾ الظركؼ كاف ال تككف متسببة في ذلؾ التأخر

 كػكارث في حالة تمكيف مستعجؿ لحاجات اقتصادية اكلسد حاجات المكاطنيف المستعجمػة نتيجػة  -
 .طبيعية اك ما شابو ذلؾ

 في حالة التكفؿ بمشركع ذم اىمية كطنية كذا اكلكية خاصة مع شػرط المكافقػة المسبقة لمجمس    -
 .الكزراء

 عندما تمنح مػؤسسة عمكمية حػقػا حصػػريا لمقياـ  بميػمة الخدمة العمػكمية مػثؿ شركة سكنمغاز،     -                
 كتحدد قائمة ىذه الػػمػػؤسسػات بمكجب قػػػرار مشترؾ بيف الػكزيػر الػمػكمؼ بالػمػالية كالػػكزيػر الػمعػني،                  
   .إلػى غير ذلؾ مػف الشركط االخرل التي حددىا التنظيـ                

ذه ػاف الػمػشػرع ربط ى يرػغ ،كمػيػة لئلنتاجػمػيازات لؤلداة الػكطنية العػتػا يمنح الػػمػشػرع امػندمػع اك -
  .الوسبقت لوجلس الوصساءالحالة بالمكافقة 

 ششع وصيـش الوبليت ببتخبر   وكلف الـػذا النكع مػػػػف التعػػاقػػد فقػد كنظػػرا لؤلىػمػيػة التي يكتسييا ى                      

 .قشاس يوضح فيَ كيفيت تطبيق هب جبء في األحكبم الخبصت بتطبيق ُزٍ الحبالث                     
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 التراضي بعد االستشارة  -ة     
 تعتبر طػريػقػة التراضي بػعػػد االستشػػارة كيفػية أخػػرل تػمػجػػأ إلييػػا اإلدارة بػعػد الػقػػياـ بػإجػػراءات           

االستشػػارة كلػـ تسػػفػػػر عػػمى أيػػة نتيجة ممػػػا يجػعػميػػا مضطػػرة إلػى األخػػذ بطػريقػة التراضػي، كخػكفػا 
ا كتمثمت ػالمجكء اليي لئلدارةرع الحاالت التي يمكف ػمشػد حدد الػقػمػف تمادم االدارة فػي استعماليا ف

 (1): فيما يمي
 ـ تػقػدػيػـ تعيػد كاحػد، اكتػـ التأىػيػؿ األكلي  عػندما يتضح اف طريػقة الػمػناقصة غػيػر ممػكنة، اك تػ -    
 .التقني لعرض كاحد فقط بعد تقييـ العركض المستممة   
 .الصفقات االشغاؿ الخاصة بالمؤسسات السيادية في الدكلةعند ابراـ  - 
الة العمميات المنجػػػزة فػي إطػار الػتػعػػاكف الحكػػكمػي أك اتػفػػاقػات ثنائيػة تتعػمػؽ بالتمػكيبلت في ح - 

محػددة ؿ الػا تنص اتفاقات التػمػكيػبات، عػندمػكيػة أك ىػديػكف إلػى مػشػاريع تنمػؿ الػتيازية، كتحكيػاإلم
عػمى ذلؾ، كفي ىػػذه الحػالػة  يػمػكف المصمحة المتعػاقػػدة أف تحصػر االستشػارة فػي مػػؤسسػات البمد 

 .المعني فقط في الحالػة األكلى ،أك البمد المقدـ لؤلمكاؿ في الحاالت األخرل
ػـز طبيعػػػتيػا المجػػكء إلػى فػي حػالػة صفقػات الدراسػات كالمػػكاـز كالخػػدمػػات الخاصػػة الػتي ال تسػتمػ -

 .المناقصة
كقػد قيد الػمػشػػػرع المجػػكء إلػى الػتػراضي بػعػػد االستشػارة بتحػػػديػد قائػمػة ىػػػذه الػػدراسػات كالمػكاـز      

يػتػـ كالخػدمػات كاألشغػاؿ بمكجب قػػرار مػشػتػػرؾ بيف الػكزيػر الػمػكمؼ بالػمػالية كالػكزيػر الػمعني، كأف 
المجػكء إلييػا عػمى أسػاس دفتر شػػػػركط يخضع قبؿ الشػػركع فػي االستشػارة لتأشػيػػرة لجػنػة الصفقػات 
المختصة، كمػا أنػو إذا تػـ إستػبلـ عػػػرض كاحػد فقط أك إذا تػـ التأىػػيؿ األكلي التقني لعػرض كاحػد 

ػا إعػػػادة إجػػػراء الػمػنػاقصػة اك المجػػػكء الػى اجػػراء فقط بعػد تقييـ الػعػركض المستمػمػة، فإنػو يتعيف امػ
 .التراضي بعد االستشارة، إلػى غير ذلؾ مػف الشركط االخرل التي حددىا التنظيـ

 دػػبعراضي ػتػػال ىػػمػذم سػال (2) رم،ػصػػػمػػرع الػػشػػػػمػػرم قد خالػؼ الػػزائػشرع الجػػمػػظ أف الػكيبلح     
بطريقػة الممارسة، التي تنعقػػد  إال بتحقؽ شػػػركط معينة، كػاألشياء المػحتكر صنعيػا أك  ةاالستشار 

استيرادىا، األشياء التي ال تكجد إال لدل شخص بػذاتػو إلػى غير ذلؾ مػف الشػركط االخػرل، كتكاد 
 .تككف ىػذه الحاالت ىي نفسيا التي ضمنيا المشرع الجزائرم في طريقة التراضي البسيط
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أمػػا الطػريقػة الثانيػة الػتي اعتػمػػدىػا المػشػرع المصػرم في إبػراـ العػػقػػكد خػبلفػا لممػناقصة، ىػػي      
طريقة االتػفػاؽ المباشر كىػػك مػا يقابػميػا عػند المػشػرع الجػزائرم طػريػػقػة الػتػراضػي البسػيط، غػير أف 

فػي الحػاالت العاجمػة الػتي ال تحػتػمػؿ إجػراء الػمػػناقصػة، المشرع المصرم قػد حػصر ىػػػذه الطريػقػة 
كبناء عػػمى تػرخيص مػػف السمػطة المختصػػة، أك بػالنػسػبػة لممشػتػريات الػعادية كالخػػدمػات كمػػقػاكالت 

عػػند شػراء  النقؿ عندمػا ال تزيد قيمتيػا عػمى مبمغ معػيػف يحػدده قػػانػكف المػنػاقػصػات كالػمػزايدات، أك
أصناؼ محتكػرة مػػف شػركات في الخػارج ليس ليػا ككبلء فػي مصػر كأف ال تزيد قيمػتيػا عػمى مبمغ 

 (1) .معيف محدد في قانكف تنظيـ المناقصات كالمزايدات في مصر

 منح الصفقة - 5
تخضع عػمػمية منح الصفقػة إلى عػدة إجراءات تتجسد فػي الميكانيزمات كاآلليات التي حددىػا      

 :المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية كمف ىذه اآلليات 10/236المرسـك الرئاسي 
 تأىيؿ المترشحيف  -أ 

مكانيات المتعاقػد مػعيا، كاشتراط       قبؿ منح الصفقػة ينبغي عػمى اإلدارة أف تتأكػد مػػف قػدرات كا 
مػؤىػبلت محددة، أك استشارة مػؤسسات مػتخصصة كمػؤىػػمة، كالقػياـ باالستعبلمػات الضركرية عػف 

ميػما، كال يتأتى ذلؾ إال بػػإمسػاؾ قػدرات الػمػتػعيػديف كمػػكاصػفػاتيػػـ المػرجعػية حػتى يككف االختيار س
بطاقية كطنية، قطاعػية كعػمى مسػتػكل كػؿ المصػالح، مع تحيينيا بػانتظاـ ممػا يسػاعػد عػمى عممية 

 .انتقاء المتعاقديف مع اإلدارة بطريقة عممية
 تقديـ كؿ البيانات الضركرية المتعمقة بالصفقة  -ب 

احكػامػػا ىػػامػة تتعمؽ بكيفية االعػبلف عػػػف صفقات االدارة كاىػػـ  لػقػػد تضػمػػف قػانػكف الصفقات     
البيانات التي يجب اف تحتكم عمييا مف اجؿ اضفاء شفافية كاممة عمى عممية تعاقد االدارة، كمف 

ة، تمؾ البيانات تسػػمية الػمػصمحة الػمػتعاقػدة، كعػنكانيػا كرقػـ تعريفيػا الجبائي، كيفية اجراء المناقصػ
شػػػػركط التأىػيؿ أك االنتقػاء األكلي، مػػكضػػػكع العػمػمػيػة ، قائمػة مػكجػػزة بالمػستندات المطمػػكبة، مػػدة 
تحضير العركض كمكاف إيداعيا، مػدة صبلحية العرض، الػزامػية كفػالة التعيد، كالتقديـ في ظرؼ 

 .قتضاءمزدكج مختكـ تكتب عميو عبارة ال يفتح، ثمف الكثائؽ عند اال
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ات المطمػكبػة أك ػػكضػكع الخدمػكصؼ الدقيؽ لمػكم الكثائػؽ المتعمقة بالصفقػة الػتػيجب اف تح     
المقاييس التي يجب أف تتكفر في المنتكجات أك الخدمات كالتصاميـ كالرسكمات، الشركط ذات 
الطابع االقتصادم كالتقني كالضمانات المالية، المعػمكمات أك الكثائؽ التكميمية المطمكبة مف 

ئؽ، كيفيات التسديد، المتعيديف، المغة أك المغات الكاجب استعماليا في تقديـ التعيدات كالكثا
األجؿ الممنكحة لتحضير العركض، أجؿ صبلحية العركض، آخر ساعة إليداع العركض، ساعة 

 (1). فتح األظرفة، العنكاف الدقيؽ اليداع المتعيدات 
 اإلعبلف   -ج 

ر مف أجؿ ضمػاف الشفافية في إبػراـ الصفقات العمكمية، فػقػد ألػـز المشرع  كػػؿ اإلدارات بنشػ     
جميع المػناقصػات بالمغة العػربية كبػمغة أجنبية  كاحػػدة عػػػمى األقػػؿ فػي جػريدتيف يػػكميتيف كطنيتيف 

ديات كالمؤسسػات مالسيػما بالنسبة لصػفقات الكاليػة كالب ،الػمحمي مكزعتيف عمى المستػكل الكطني ك
كصايػتيػػا، كالمتضػمػنة لصفقات أشغاؿ أك لػكاـز كضػكعػة تحت ػمػالػعػػمػكمػيػة ذات الطابع اإلدارم ال

نيا يقؿ عػ أك دراسات أك خدمات يساكم مبمغيػا تبعػا لتقدير إدارم خمسيف مميكف دينار جزائرم أك
ػؿ الػعػػػمكمػي ػعػػػامالػػرسػػمػية لصفػقػات الػػمت شػرةكفي الػن يقؿ عنيػا، رم أككعػشػريف مػميكف دينار جػزائ

مخالفػة ليػذه القػكاعد ينجػر عػػنو عػػػدـ المػصػادقػة عػمى الصفقػة، كأف تككف محؿ طعف  كبػذلؾ فػكؿ
 .لكؿ مف لو مصمحة في ذلؾ

 ةػصػتػاف مخػرؼ لجػف طػػة الصفقات مػدراس –د 
ػرؼ لجاف ػط فػػية مػة قبمػػرع لػدراسػػشػػمػيػا الػد أخضعػقػية فػػكمػػػمػػات العػقػفػة الصػػيػمػػػرا ألىػػنظ       

ػمى الػمػاؿ العػاـ مػػػف جيػة أخػػػرل ػػف جيػػة، كالػمػحافػظػة عػػػة مػيػػػػفػافػشػفػػاء الػػػػف أجػػؿ إضػة مػػصػتػمخ
 :كتتمثؿ ىػػذه المجاف فيما يمي

يتخذه مػػسػػػؤكؿ اقػدة ػب مػػقػػرر لػػدل كػػؿ مػػصػمحة مػػتػعػػلجنة الػفػػتح كتحػدث ىػػػػذه المجػنة بػػػمػػكج – 1
 المصمحػػة يػحػدد فػيػو تػشػكػيػمػتيػػا، كتصػح اجتماعػاتيػا ميػمػا كػاف عػػدد الحػاضػريف، كتتمثؿ ميػامػيػػا

 (2):فيما يمي

 .تتأكد مف صحة تسجيؿ كؿ العركض التي كصمت لئلدارة عمى سجؿ خاص - 
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 تقـك بترتيب المتعيػديػف في قػائمة حسػب تػاريخ كصػكؿ أظػرفػة عػركضيػـ، مع تػكضيح محتكل  - 
 .كمبالغ المقترحات كالتخفيضات الممكنة   
 تقكـ بجرد جميع الكثائؽ  التي ضمنيػا العػارضكف في تعيداتيػػـ  مػع ابداء مبلحظة صالحة اك  -
 .غير صالحة  
 تقكـ بتحرير محضر الجمسػة الػذم يػكقعػو جػمػيع أعضػاء المجنة الحاضػريف قبؿ اختتاـ الجمسة،  -
 .كيجب أف يتضمف التحفظات التي ابداىا أعضاء المجنة  
 دعػػػكة المػتعػيػديػف كتابػيػا إلػى اسػتكػمػاؿ عػػػركضػيػػـ التقنيػة بػالػكثػائػؽ الػناقصػة الػمػطػمػكبػة   امكانية  -
عػػػرض ػػػكصػا عػمػيػيػا، كالػػصػنػكػكف مػػدمػػا يػػنػد، عػيػػػػتعػػالػة الػػفػاب، ككػتػتػاالكػػريػح بػػػػصػتػػناء الػبػاستث  

 .أقصاه عشرة أياـالتػقػػني، في أجػؿ 
تػحػػرر لجنة فػػتػح األظػػرفػة عػػنػد االقتضػػاء، مػحضػػػرا بعػػدـ جػػدكل العػػػمػػمػيػة يػكقعػػو األعػضػاء      

 .الحاضريف عندما يتـ استبلـ عرض كاحدا كفي حالة عدـ استبلـ أم عرض
 محػة       ػب مػػقػػرر مػػف طػػرؼ مػػسػػػػؤكؿ الػػمػػصػكجتػحػػدث  ىػػػذه المجػنػة بػػمػػ :قػيػيػـ العػػركضػلجػنػة ت – 2

 المػتػعػػػاقػػدة، كيعػيػف أعػضػػػاؤىػػػػػا مػػػػف أشػخػػػاص مػػػؤىػػػػمػيػػف يخػتػاركف لكفػػاءتيػػـ، كتجػػػدر اإلشػػػارة اف  
 .الػمػشػرع لـ يحدد معايير دقيقة الختيار ىؤالء االشخاص

فيي تقػـك بتحميؿ العركض كبدائؿ العركض عند االقتضاء كتقديـ  ىػذه المجنةاما اختصاص      
االقتراحات لمييئات المعنية، كقد رخص ليػا المشػرع بإمكانية االستعػانة تحت مسػؤكليتيػا بام جية 

 (1).ذات كفاءة تكمفيا بإعداد تقرير تحميؿ العركض لفائدتيا
 تنفيذ العقكد  - 6

عػػنػد تنفيذ العػقػكد اإلداريػة بسمطػات كاسػػعػػة فػي مػػكاجيػة الػمػتعػاقػػد مػعػيػا بيػدؼ تتمتع اإلدارة      
 .تحقيؽ المصمحة العامة، مقابؿ العمؿ عمى المحافظة عمى حقكقو

طة تعديؿ اؿ العاـ، كسممإلشراؼ كالرقابة بيدؼ حماية التمثؿ في سمطة ات :السمطات اإلدارية -أ 
 كفػة، كأف يػكػػامػػة العمحػػصػمػؽ الػػيػػقػو تحػمػدؼ ذلؾ كػػػكف ىػرط أف يكػػػشػػردة بػػػفػنػػمػا الػػبػإرادتيد ػػقػػالع

ألسباب مكضكعيػة كأف ال يتعدل مكضػكع العقد كأف يككف مطابقػا لمنصكص التي تحكـ الصفقات 
 .العمكمية
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كمػػف االمتػيػازات الػتي مػنحػت لئلدارة ىػػػي سػمػطػة تػػكقػيع الجػػزاءات السػػيػػمػػػػا إذا أثبتت اإلدارة      
و آلجاؿ ػدـ احػتػرامػيػر فػي ذلؾ بعػػيذ التػزامػاتػو التعػاقػػديػة أك ثبت تقصػإىػماؿ المتعػاقد معيػػا فػي تنف

 (1). التنفيذ أك تنازؿ عف التنفيذ لشخص أخر، أكعدـ احتراـ المكاصفات الفنية المتفؽ عمييا
ذا كانت ىػػػذه الجػزاءات غػػيػر مجػػديػػة فػػإنػػو يػمػكف لػئلدارة أف تػػقػػكـ بػفسػخ العػػقػػد مػف جانب       كا 

بػمػتابعػات تػػػرمػػي الػى اصػبلح  الضػػرر الػذم  كاحػد كال يمػكف االعػتػراض عػمى قػرارىػػا، مػع الػػقػػيػاـ
 (2) .لحقيا مف طرؼ المتعاقد معيا بشرط  إعػػذاره، كلـ يستجب لتمؾ اإلعذارات

كىػنا يظيػر أف الػمػصمحة المتعػاقدة ليػا صبلحية الفسػخ دكف الرجكع إلى القضػاء مع إمكانية      
يا مػف جراء عدـ تنفيذه اللتزاماتو التعاقدية كتأثيره عمى متابعة المتعػاقػد إلصبلح الضرر الذم لحق

 (3)تحقيؽ المصمحة العامة.
 حقكؽ المتعاقد مع اإلدارة -ب

مقابؿ ذلؾ، كمف أىـ ىذه الحقكؽ  اإذا كػاف لئلدارة سمطػات تجػاه المتعاقػد معيػا فإف لػو حقكق     
تقاضي المبػالغ المالية مقابػؿ األشغػاؿ أك الخػدمػات أك التكريػدات التي قػاـ بيا ، الحػؽ في التكازف 
المالي لمعقد السيما عند حصكؿ أعباء مرىقو كبدتو خسائر ال طاقة لو بيا، أكقد تػؤثػر عػمى تنفيذ 

لمعقد إمػا بتعكيض الطػرؼ المتعاقد عػف تمؾ الخسػائر اذا كانت العقد، ك يككف ىذا التكازف المػالي 
 الػػطػػارئػػة، أكركؼ ػظػػة الػالػػي حػاء فػػبػػـ األعػػاسػػقػأك ت (،رػػيػػؿ األمػػػعػة فػريػظػن )اػػيػيػػبة فػبػسػتػاالدارة م

 .الصعكبات المادية غير المتكقعة أثناء إبراـ العقد
 نياية العقكد اإلدارية - 7

 .تككف نياية العقكد االدارية حسب احدل الحالتيف  إما نياية طبيعة أك نياية غير طبيعية     
كذلؾ إما  ،دػقػؿ بنكد العػذ كػيػية في حالة تنفػد اإلدارم طبيعػقػة العػايػتككف ني :يةػاية الطبيعػالني –أ 

كريػد، أك ػتػػقػد الػد المكاـز في عػكريػتػة أك بػيػكمػمػػالػة األشػغػاؿ العػركع في حنيػائي لممػشػػػتبلـ الػػباالس
بإنجاز الدراسة في عػقد الدراسة، أك بانتياء الػمػدة المتفؽ عمييا فػي العػقػد كما ىػك الػحػاؿ في عػقػد 

 .االمتياز
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1- D. Laurance Folliot-Lalliot, Exécution du contrat  administratif, Juris Classeur Fasc 6, vol 1/2009, p5 

 ، مرجع سابؽ10/236مف المرسـك  الرئاسي  112المادة  -2
3-Dominique Pouyaud , Contrat entre pérsonnes publiques, Juris Classeur Administratif, V 9, Fasc 675 ,5/2009, p23 

 

117 



كتتجسػػد بإنيػاء العػقػد قبؿ إتػمػاـ عػػمػمػيػة تنفيذه، كتككف إمػػا فػي شػكؿ  :النيايػة غير الطبيعػية –ب 
 .الفسخ االتفاقي، الفسخ اإلدارم، أك الفسخ بقكة القانكف، الفسخ القضائي

رمة ػبػكد المػقػـ العػكمما يمكف أف نستنتجو مما تقدـ، أف عػقػد الصفقة العػمػكمػيػة يعػتػبػر مػف أى     
مػف طػرؼ اإلدارة مػػف أجػؿ تحقيؽ ىدفيػػا األساسي الػذم كجدت مف أجمو، كىػك تحقيؽ الػمػصػمحة 

 .العامة
الػمػيػداف الخػصػب لمعػمػمػيػات الػػرقػابػية بػمختمؼ انطبلقػا مػػف ذلؾ فػإف عػقػكد الصفػقػات تػعػتػبػر      

أنكاعيػا، كذلؾ الرتباطيػا الػكثيؽ بالعػمػميات الػتػي تػمػػكليػػا الخػػزيػنة العػػمػػكمػػيػة مػػف جيػة، كلؤلمػػكاؿ 
تي شػيػػدىػػػا قػػانػػكف ػيػػػا مػػػف جيػػة اخػػرل، كمػػػػا مػخػتػمػؼ التعػػديػبلت الػأنػضخػمػة الػتي تػصػػرؼ بشػال

تي ػية الػاسػسػدل الحػمػا لػػاطعػيبل قػك إال دلػػا ىػم (1)،2013يػةاػإلى غ 1967ذػنػية مػكمػمػػات العػالصفق
س الػػمػػؤسس الػػدسػتػكرم لػو ػريػحككمػة لػػو، كمػػا تكػكف كاالىػػمػيػة الػتي تػكلػيػيػػا الػتمتع بيػا ىػػذا الػقػانػي

ي ػمية قصكل فػف أىػاال  لما يتمتع بو م ،كريةػا رئيس الجميػية التي يتمتع بيػالسمطة التنظيمضػمف 
مػف ػػركنػة خػاصػة تضػميو مػيضفي ع ىيػة، كحتػمختمؼ المياديف االقتصادية ك السياسػية كاالجتماع

ادية ػصػتػػاحة االقػسػا الػػشيػدىػتي تػردة الػطػضػمػرات الػيػيػات بمختمؼ اشكاليا، كالتغػكاكبة االصبلحمػ
كطني اك الدكلي، ىػػاتو الكضعية الحساسة الػتي تحتميػا الصفقات العػمػكمػية ػتكل الػمسػسكاء عمى ال

د ػنػيػزة عػػكضػكعػا يحػتػؿ مػكػانػة متمػػنيػا مػؿ مػجعػ ،بإنػفػاؽ الػمػاؿ الػعػاـ اضافة الى ارتباطيػا الكثػيػؽ
ية أك ػمخابة داػكاء كانت رقػػا سػكاعيػية بمختمؼ انػكمػمػػاؿ اإلدارة العػمػمى أعػابة عػقر ػية الػممػػياـ بعػالق

ماؿ ػؽ ىدؼ كاحد ىك الحفاظ عمى الػذا كمو يصب في تحقيػ، كى(إدارية، سياسية، قضائية)خارجية،
 .د النفقات العمكميةػيػػاـ كتػرشػالع

 يازـتـد االمــقــع :المطمب الثاني 
نظػرا لتفػاقػـ كاتساع مػجاؿ تػدخؿ االدارة العػامة، جػعػميػا تتنازؿ عػف تسيير كثػيػر مػػف الػمػرافػؽ      

 .العمكمية بطريقة مباشرة كتمجأ في ادارتيػا بكاسطة عقد االمتياز
 تعريؼ عقد االمتياز - 1

يعرؼ عقد االمتياز بأنػو عػقػد إدارم يتكلى الممتـز سػكاء كاف شخصا طبيعيػا أك معػنػكيػػا عػػاـ      
 أك خػاصػا بػمػكجبو كبمقتضػػاه كعػػمى مسػػؤكليتو إدارة مػػرفػؽ عػػاـ اقتصػادم كاستغػبللػو لػمػدة محػددة 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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مػقػابؿ رسػـك يتقاضاه مػػف المنتفعيف، كيػقػػـك صػاحب االمتيػاز بػإدارة ىػذا الػمػرفؽ مستخدمػا عػمػالػو 
 (1).كأمكالو
اـ، كال يكػكف إال لػمػدة كعػو إدارة مػرفػؽ عػػة خػاصػة، مػكضػىػػك عػػقػػد إدارم لػو طبػيػعػ ازػتيػماال     

بالغ ػؿ ذلؾ يتقاضى مػير أنو في مػقػابػية، غػشػركع كأخطػاره المالػمحػدكدة كيتحمػؿ الممتـز نفقات الم
 (2).مالية يدفعيا المنتفعكف

  :يقصد باالمتياز بمفيػـك ىذا القانكف » :يعػرفػو المشػرع الجػزائػرم بما يمي     
عقد مػف عػقػكد الػقػانكف العػاـ تكمؼ بمػكجبو اإلدارة شخصػا اعتباريػا قصد ضماف أداء الخدمات  -

لمصالػح العػاـ، كعػػمى ىػػػذا األسػػاس ال يػمػكػف أف يمػنح االمػتػيػاز إال لػصػالػح اليػيػئات كالػمػؤسسػات 
 .لمجمكعات المحميةالعمكمية ككذا ا

عقد إدارم يبـر بيف اإلدارة كشخص طبيعي أك اعتبارم خاضعػا كاف لمقانكف العاـ أك الخاص،  -
  (3).«قصد استعماؿ الممكية العامة  لممياه 

 :كيتميز عقد االلتزاـ باحتكائو عمى نكعيف مف الشركط     
المتعػاقػػديػف، كىػػي الػشػػركط الػتي ال تتعمػؽ بكيفية شركط تػعػاقػدية تحكػميػػا قػاعػػدة العػقػد شػػريعػة  -

 .تسيير المرفؽ العاـ، كىػي عػادة تتعمؽ بالجكانب المػالػية كمػدة الػعػقػد الػخػاص بػاالمػتػيػاز
كىػي الػػشػػػركط التي تػمػػمؾ اإلدارة سمطة تعػديميػا فػي كػػؿ كقت كفػػؽ مػػا تقتضيو  :شركط الئحية -

 .ر المرفؽ العاـ مكضكع االلتزاـ كالحفاظ عميو ، باإلضافة إلى عبلقتو بالمرتفقيفحسف السي
ادة الػمػنػػفػػػردة لئلدارة، كيترتب عػمى ىػػذا الػتػمػيػيػز أف الػبػنػكد الػتعػػاقػػديػة ال يجػكز تعػػديميػا  باإلر      
رط  أف ػشػباز احب االمتيػػدكف استشارة ص نفػردة،ػمػباإلرادة ال ا ذلؾية فيمكف ليظيػمالبنكد التنبينما 

ال ترىػػؽ كاىػػؿ صػاحب االمتياز كتػػزيػد في أعػبائو الػمالية، أمػػا إذا حػدث ذلؾ فػيػمػكف لو المطالبة 
 .بالتعكيض طبقا لنظريات التكازف المالي لمعقد
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نح ػػػية مػػفػد كػيػديػا تحػػبيػػػكجػت بػمػػتػػم (1)يةػػريعػشػػكص تػصػػدة نػػػي عػياز فػتػد االمػػػقػػد كرد عػػقػكل     
  .69/38كقانكف الكالية  67/24البمدية قانكف البمدية لسنةمنيا ك    ،فؽ عمكميةامر الامػتػياز 

 أىداؼ عقد االمتياز - 2
 ييػدؼ عػقػد االمتياز في كثير مػػف األحػكاؿ إلػى أىػػداؼ تػمػكف اإلدارة باإلشػراؼ عػػمى تحقيؽ      

 الخدمات العامػة كتقديميػا لممنتفعػيػف، كبػػذلؾ فيػػػك يػمػكػف الجػمػػاعػػات اإلقمػيػمػػية مػػف الػقػضػاء عػػمى 
 .مصيا مف القيكد التي كبمتياعمميات االستنزاؼ المالي التي أثقؿ كاىميا، كتخ

 كمػا يػمكػف الػجػمػاعات اإلقػميمػية مف الػتخػمص مػػف مياـ الػتػسػيػيػر الػػتػي ال تػػدخػػؿ فػػي صمػيػـ     
اختصاصاتيا كتسيير المؤسسات االقتصادية، عمى حساب مػيػاـ أساسية كإعػداد الػدراسػات التقنية  

 .فؿ الجيد بالقضايا األساسية لممجتمعكاالجتماعية التي تساىـ في التك
 راء احتكارىػا لكػؿ   كالػتػي تترتب مػف ج اإلقػميمػيةف مػسػػؤكلػيػة الجمػاعػات ػكمػا يسػػاىػػـ فػي الػحػد م -
 .النشاطات المختمفة الصناعية كالتجارية  
أمػػاـ الػعػػدالػة ضػد الػػدكلة كالجػػمػػاعػػات كمػا أنو يػؤثػر عػمى حجػـ كعػػػدد الػػمػػنػازعػػات الػػتػي تػػرفػع  -

 .اإلقميمية نتيجة تدخميا في جميع المياديف كعمى جميع المستكيات
 الكثائؽ المكتكبة لعقد االمتياز - 3

تعتبر الػكثائؽ التي يتككف منيػا عػقػد االمتياز ككؿ متكامؿ ال يقبؿ التجزئة كال يمكف فصميا       
 :فمعف بعضيا كتتككف 

كيتجسد ىذا العقد في االتفاؽ المبـر بيف الجية اإلدارية مانحة االمتياز كالممتـز : عقد االمتياز –أ 
 .طبقا لما ينص عميو دفتر الشركط

ة األسػاسػية الػتي تحػتػكم عػمى شػركط امتياز مػرفػؽ عاـ، كتتجسد ػكىػػك الػكثػيق :دفتر الشػركط –ب 
الػشػػركط التعػاقػػديػة، كالبػنػكد البلئحػيػة، كيخضػع لمػتػصػػديػؽ الػمػسبؽ دائػمػا، كتتكػفػؿ بػإعػداده الجػيػة 

 .اإلدارية مانحو االمتياز قبؿ القياـ بعممية المنح 
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 (1) مضمكف عقد االمتياز – 4
مف أىػـ الػمػرافؽ التي يمكف أف تككف مػحػؿ امتياز عػمى المػستكل البمدم بناء عػمى عػقػد يبـر      

 :مع اإلدارة ما يمي
 .مرفؽ المياه الصالحة لمشرب كالتنظيؼ كالمياه القذرة -
 .القمامة المنزلية كغيرىا مف الفضبلت  -
  .األسكاؽ المغطاة ، األسكاؽ ، كاألكزاف كالمكاييؿ -
 .التكقؼ مقابؿ دفع رسـ -
  .النقؿ العمكمي -
 .المقابر كالمصالح الجنائزية -
 .الطرؽ البمدية -

 :أما بالنسبة لممرافؽ العامة لمكالية فيمكف أف تنصب عمى ما يمي 
 .الطرؽ ك الشبكات المختمفة -
 .مساعدة األشخاص المسنيف كالمعكقيف كرعايتيـ -
 .النقؿ العمكمي داخؿ الكالية -
 .حفظ الصحة ك مراقبة النكعية -
 كيفية منح االمتياز  – 5

انطبلقا مػف النصكص المختمفة التي أكردت عقد االمتياز فإنيػا لػـ تتطػرؽ إلى كيفية المنح،       
قػة غػيػر أنيػػا تخضع لنفس الشػػركط العػػامػػة الػتي تخضػع ليػػػا العػػقػػكد اإلداريػة السػػيػػمػػا تمؾ الػمػتعمػ

بالمحافظة عمى قاعدة المنافسة كالمساكاة كالعمنية،  فبالنسبة لمعػقػكد التي تػبػـر عمى مستكل البمدية  
فإف المجمس الشعبي البمدم ىك الذم يتداكؿ بشأف ذلؾ، مع خضكع المداكلة لممصادقة مف طرؼ 

يػصػادؽ »  :ػا يميػمػف مػضحيث ت 1990نة ػجيػة الكصػايػة، كمػا نص عػػمى ذلؾ  قػانػكف الػبػمديػة لس
الكالي عمى االتفاقيات التي حررت ليذا الغرض بمكجب قرار إذا كانت مطابقة لئلجراءات السارية 

   .(2)فقد احاليا لمتنظيـ السارم المفعكؿ 2011، اما قانكف « المفعكؿ
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أمػا بالنسػبة لػمػنح الػمػػرافػؽ العػامػػة الػتابعػة لمكاليػػة فػانػو يػتـ إقػراره بناء عمى مداكلة مف طػرؼ      
    ( 1).الػمجمس الشعػبي الػػكالئي، كتخضع لممصادقة الضمنية عمييا كفقا لما نص عميو قانكف الكالية

 .عػػػقػػد مػػع صػػاحب االمػتػيػاز مف اجؿ تسيير المرفؽ محؿ التعاقدكيػػقػػـك الػكالػي بػتػنػفػيػذ ذلؾ بإبراـ 
 مدة االمتياز – 6

و تدة معينة لعػقػد االمػتػيػاز بؿ تػركتي تناكلت االمتياز لـ تحػدد مػإذا كانت جميع النصكص ال     
 18/09/1996يػؤرخ فػمػال 96/308ذمػيػتنفػـك الػبة لممرسػسػنػما الحاؿ بالػك ة لئلدارة،ػريػقديػتػلمسمطة ال

ر ػياز، فػإف كزيػتػمدة االمػمقة بػمتعػال  28 ا أحكاـ الػمادةػمػيػة السػريعػتياز الطرؽ السػنح امػمؽ بمػالمتع
   الداخمية في التعميمػة الػمػذككرة أعػبله المتعػمقػة بامتياز المػرفؽ العمكمية، قػد حػدد مػدة االمتياز بيف 

قػبكلة جػدا ككافػية ػذه الػمدة تعػتبر مى »ميػمة ػا جاء فػي التعقد،  كممػسنة حسب طبيعة الع 50ك 30
ألف يػغػطى صػاحب االمتياز ما أنػفػقػو مف مػصػاريؼ في إنشػاء المرفؽ العػاـ كتجيػيػزه، كمػا يػمكف 

 (2).« أف يحػقػقػو مف نسبة معقكلة مف األرباح
 1947ةنلس129رقـ ب القانكفػد االمتياز بمكجػقػرم حدد مدة عػفي حيف نجد اف المشرع المص     

 (3).سنة 99بثبلثيف عاما كاضعا حدا لمتقميد السائد آنذاؾ الذم كانت تمنح بمكجبو االمتيازات لمدة
 آثار عقد االمتياز – 7

ميو آثار سكاء بالنسبة لئلدارة مانحة ػد عػكلػباعتباره عػقد مف العقكد التي تبرميػا اإلدارة فػإنو يػت     
 .االمتياز أك بالنسبة لصاحب االلتزاـ أك المنتفعيف

 بالنسبة لمسمطة مانحة االمتياز  –أ 
ػطػات تػتػمػتع بيػا اإلدارة فػي مػػكاجية يترتب عػمى عػػقػػد االمػتػيػاز بػصػفػتو عػػقػػد إدارم عػػدة سػػم     

 :صاحب االلتزاـ كمف ىذه اآلثار ما يمي
 سمطة الرقابة عمى سير المرفؽ العاـ -
كىي مػف الحقكؽ االساسية التي تتمتع بيػا اإلدارة كال يجػكز ليػا التنازؿ عنيػا، كلػك لـ تتضمنيػا    

 .في شكؿ أحكاـ تنظيمية بنكد دفتر الشركط، كتتجسد عادة في دفتر الشركط
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أنيػا ػػمػتػػـز كػػؿ اإلجػػراءات الػتي مػػف شػع عػػمى الػمػف لئلدارة أف تػكقػانطبلقػا مػػف ذلؾ فػإنػو يػمػك     
تساعد عمى حسػف سير الػمػرفؽ العػاـ، سػكاء بنفسيػػا أك عػػف طػػريػؽ الػقػضػاء لتجػبػر المػمػتػـز بتنفيذ 

 .الشركط المتفؽ عمييا في العقد
 سمطة تعديؿ البنكد البلئحية في العقد  -

 تػمػارس اإلدارة ىػػذه السمطػة انطػبلقػػا مػػػف مػيػػػمػػتيػا المتمػثمة فػػي االلػتػزاـ بتحقيؽ النفع الػعػػاـ،     
كبػذلؾ فػيػي تػسػعػى جػاىػػػدة مػػػف أجػػؿ حػسػػف تسػيير الػمػرفؽ الػعػاـ، بحيث اذا رأت بػػأف بػػنػكد عػػقػػد 

ير كافػية مػػف أجػؿ ضمػاف تسيير فعػاؿ لممرفؽ العػاـ، فإنيػػا تػتػدخػؿ االلتزاـ التي يربطيا بالممتـز غ
كتعدؿ بنكد العقد بإرادتيػا المنػفػردة كتكييفيػا حسب الظػركؼ المستجػدة بػغػػية تحقيؽ األىػػداؼ التي 

شكمػت أعػباء كجد المرفؽ مػف أجميػا، غػيػر أنػػو إذا أصاب الػمػمػتػػـز ضػػررا بسبب ىػػذه التعػديبلت ك 
 .إضافية لمممتـز كأخمت بالتكازف المالي لمعقد جاز لمممتـز أف يطمب التعكيض أك الفسخ

 حؽ استرداد المرفؽ العاـ عند نياية العقد -
كقاعػدة عػامة أف السمطة اإلدارية تػقػكـ باسػتػرداد الػمػرفػؽ الػعػػاـ مػكضكع االلتزاـ عػنػد نيػايػتو،      

أف تسترده قػبػؿ ذلؾ إذا مػػا تبيف ليػػا أف تسيير الػػمػػرفؽ العػاـ عػػػف طػػريؽ االمػتػيػاز  غير أنػو يمكف
 أصبح غػيػر مػتبلئـ مػع الػظػػركؼ المحيطة بو، أك أنيػا أصبحت ال تتماشى مػع الػمػصمحػة الػعػامػة 

ية ىػػذه الحاالت كتنظيميػا مف التي أنشئ مف أجميا الػمػرفؽ العاـ، كعػػادة مػػا تتضمف البنكد البلئح
 .أجؿ ضماف تنفيذ البنكد المتفؽ عمييا

 بالنسبة لمممتـز –ب 
إذا كاف لمسمطة مانحة االلتزاـ سمػطػات فػي مػكاجية الػمػتعاقد معيا فانو يقابميا حقكؽ لو كمف      

 (1). ىذه الحقكؽ
 قبض المقابؿ أك الرسـك مف المنتفعيف – 1

في مقابؿ تسيير المرفؽ كالسير عمى استمػراره كتقديـ خدماتو لممرتفقيف، فإف الممتـز مف حقو      
قبض المػقػابؿ أك الرسػكـ التي يفرضيػا عػػمى المنتفعيف تجسيدا لما تضػمػنو دفػتػر الشػػركط كالسيػمػا 

مػػػف قػيػمػة ىػػذه الػػرسػػػـك إال إذا حػصػؿ عػػمى  الػبػنػكد البلئحة ، كبػالػتػالػي ال يػجػكز لممػمػتػػـز أف يػػزيػد
 .االلتزاـ، أك تدخؿ اإلدارة مباشرة في ذلؾ دكف تدخؿ الممتـز مانحة  المكافقة المسبقة مف اإلدارة
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المنتفعكف حتى  كيجب عػمى اإلدارة مراقػبة الممتـز عػند تحديػد المقابؿ أك الرسـك التي يدفعيا     
ال تتراكـ أرباحو عمى حساب المنتفعيف، كما يجب عمى المنتفعيف مراقبة اإلدارة إذا ما قصرت في 

اإلدارية أماميػا أك تقديـ أداء مياـ الرقابة عمى صاحب االلتزاـ، كذلؾ عػف طريؽ تػقػديـ التظممات 
 .طعكف قضائية ضدىا

 الحصكؿ عمى التسييبلت كالمساعدات المالية المتفؽ عمييا مع اإلدارة – 2
انػطبلقػا مػػف بػنػكد العػقػد فػإنػو يجب عػمى اإلدارة أف تػمػكف الػمػمػتػـز مػػف الحصػكؿ عػمى بعض      

 كػالحصػػكؿ عػػمى قػػركض بػشػػػركط خػفػيػفػة سػػػكاء مػػف حيث نػسػبةالػمػزايػا المتفػؽ عمػييػػا في العػقػػد، 
الفائدة أك في مدة تسديده كحمايتو مف المنافسة غػيػر المشركعة، بحيث ال تسػمػح ألم جيػة أخػرل 

 .الجيةممارسة نفس النشاط كفي نفس 
 التكازف المالي لممشركع – 3

 ف قػػاعػدة التكازف الػمػالي لمعػقػد طمب الجية مػانحة االلتزاـمػف حؽ صاحب االلتزاـ انطبلقػا مػ     
التخفيؼ مػػف األعػبػاء الػمػالػية الجػديػدة الػتي أرىػقػت كاىػػمػو بسبب تػدخػميػػا فػي تػعػديؿ بػنػكد الػعػػقػػد، 

ػقػضػاء ػاـ الػػف امػدـ بطعػػرفػض يمكف لػو أف يتقػأك يطمب منيػا الػتعػكيض مػقػابؿ ذلؾ، كفي حػالػة الػ
ة عػػف تدخميػا، لكػف بشػػرط أف ػناتجػػر الػائػمػؿ اإلدارة تمؾ الخسػيا كأف تتحػالػد مػقػمػف أجؿ تػكازف الع
ػر فػي أداء ػتػمػدة كأف يسػديػبػاء الجػاـ رغػػـ األعػػػرفؽ العػػييػر الػمػتياز بػمػكاصمة تسػيمتـز صاحب االم
شباع   نازؿ لغػػيػػره عػػف االمػتػيػاز دكف ػتػف، كمػا ال يصػح أف يػيػالحػاجػات العػامػة لممنتفعالخدمػات كا 

 .إذف مف اإلدارة مانحة االمتياز
 نياية عقد االمتياز – 8

مػا بانتياء الػمدة المتفؽ عمييا فػي العقد، أك بالػقػكة القاىػػرة التي يستحيػؿ إينتيي عقد االمتياز      
 .الممتـز تنفيذ التزاماتو تجاه اإلدارة مانحة االمتياز كالمنتفعيفمعيا عمى 

مػا لعػدـ       كمػا يمكف لئلدارة أف تنيي العقد قبؿ األجػؿ كعػقكبة نتيجة اإلخبلؿ بشركط العػػقػد، كا 
 .ول الجميكر ىجرالحاجة إلى ىذا المرفؽ كاالستغناء عميو نتيجة 

كتجػدر اإلشػارة إلى أنػو يكجػد عػػقػد آخػػر إلػى جػانب عػػقػد االمػتياز، بػمػكجػبػو يػمػكف اسػتػغػبلؿ      
 نشآتػا تككف مػندمػقد عػذا العػ، كيتحقؽ ى(1)المرفؽ العاـ كىك العػقػد الخاص بإيجار المرافػؽ العامة
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 .المرفؽ العاـ الضركرية قائمة أثناء إبراـ العقد، كما عمى المتعاقد اال استغبلليا كادارتيا
كبذلؾ يػقػكـ المستأجػر في ىػذه الحػالػة  مستغبل الػمػرفؽ العػاـ كمستخدما عػمالو كامػكالو، كفي      
ف الػمػرفػؽ فػي شكػؿ ػف مكيػدفعػو المػنػتػفػعػالي يحػدد فػي العػقػد ىػذا التسييػر يتقاضى مػقػابػؿ ممقابؿ 

رسـ عمى أف يدفع المستأجر مػقابػؿ مػالػي لئلدارة مػف أجػؿ استرجػاع مصػاريؼ المنشػآت كاألجيػزة 
 .التي يستغميا

أساس كما أف مدة تأجير استغبلؿ المرافؽ العامة تختمؼ عف مػدة عػقػد االمتياز، كذلؾ عػمى      
 عميو كػػػػا ىفػي مػػدة كجػيػزة، عكس ماـ ػػالعرفؽ يستطيع أف يسترجع  نفقاتػو عػمى الم رػأف المسػتأج
عػمى حػالتو الطبيعػية كيتطمب صػرؼ  عػػاـػالػرفؽ ػـز المػتػممػندما يتسمـ الػػد االمتياز عػػقػالحػاؿ في ع

قػد ػمػف مػداخيمو ، كبذلؾ تككف مػػدة عػتغبلؿ الػمػرفؽ العػاـ كاالستفػادة ػػف أجػؿ اسػػضػو مػػػاىػػأمػكاؿ ب
 .سنة 12إيجار المرفؽ العامػة ال تتجاكز مدة 

 امـرض العـقـد الـقـع :المطمب الثالث
ىك عقد بمقتضاه يقرض أحػد األفػػراد أك أحػد البنكؾ مبمغػا مػػف الماؿ إلى الدكلػة لػمدة معينة،      

في مقابؿ تعيد الدكلة بتسديده في أجػؿ محدد مقابؿ فكائد سنكية، كاألصػؿ فيو أف يككف ىػذا العقد 
 .رضائيا
رلماف في ػبػصاص الػتػة باخػاصػالخ 15 /122ادة ػمػال 1996تكرػي دسػقرض فػد الػقػػد كرد عػقػكل     

 .ميداف نظاـ إصدار النقكد كنظاـ البنكؾ، كالقرض كالتأمينات
كػمػا كرد أيضػا فػػي قػانػػكف الػبػمػديػػة حيث جػاء فيو، اف مػػف بيف الػمػكارد الػمػيػػزانػيػة كالػػمػالػيػة لمػبػمديػة 

 (1) .القركض
كبنفس األسمكب تضمف قانكف الكالية ذلؾ، كجعؿ مػف الػقػركض أحػد مػكارد الػمػيػزانية كالػمالية      
 (2). لمكالية
كيتعمؽ ىػذا العقػد بتػمػكيػؿ القطاع العػػاـ سػكاء الدكلة، الكاليػة، البمديػة، كالػمػؤسسػات العػمػكمػية      

رة عندمػا تككف في حاجػة إلى سيكلة مالية مػف أجؿ تمكيؿ ذات الطابع االدارم، كتمتجئ إلػيػو اإلدا
 .النشاطات المزمع القياـ بيا

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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كيككف المجكء إلى عقد القرض إمػػا داخميا أك خارجيا ، فيمكف لمدكلة أف تمتجػأ إلػى االقتراض      
سكاء مف األشخاص أك مػف المؤسسات الداخميػة ، كمػا يمكف أف تمتجئ إلػى المػؤسسػات الخارجيػة 

ر مف االحياف مصادقة كالدكؿ، غير أف ىػػذه االتفاقيات الخاصػػة بالعقػكد الخارجيػة تتطمب فػي كثي
 (1) .البرلماف أك السمطة التنفيذية لما تحممو مف التزامات تقع عمى الدكلة

بػراـ عػقػد القرض الػعػاـ كجب عمييػا أف تطمب تػرخيصػا مػف كعند لجػكء الجمػاعات المحميػة إل     
 .الكصاية قبؿ إبراموسمطة 
ة فػقيػاء الػقانػكف اإلدارم ػعػػقػد الػقػػرض، إال  أف غػالبي كؿ تكييؼػكبالػػرغػػـ مػػف كجػكد نػقػاش ح     

اء ػػضػقػاص الػصػتػف اخػػي مػو ىػأنػار بشػثػتي تػػات الػػازعػنػػمػػؿ الػكك د إدارم،ػػقػػو عػػمى أنػو عػػكنػػفػيػيك
 .اإلدارم
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  ابـبـخــاتــمـة ال
مػػف خبلؿ مػا تػقػدـ يتضح أف عػمػميػة الػرقػابػة ليػػا امػتداد تػاريػخي مػنذ العػصػكر القديػمة، كلقد      

ثبت أف في الحضػارة الػفػػرعػكنية كانت الػرقابػة تػمػارس عػمى الػقػائػمػيػف بتكزيع األمػكاؿ العػامة سػكاء 
 .كانت عينية أك نقدية

اإلسبلمي عػمػمية الػػرقػابػة كازدىػػرت فػي عصػره سػػكاء كانت رقػابة رئػاسية، كمػا عػػرؼ النظػاـ      
أك التفتيش، أك رقػابػة الػدكاكيف المتخصصػة  كػديػكاف الػبػريػػد، أك ديػػكاف األزمػة، أك ديػػكاف السمطنػة  

شؤكف اإلدارة  أك ديكاف الحسبة، حيث كػاف النظاـ في أكج عصره يقـك عمى محاسبة القائميف عمى
 .بصفة عامة كالقائميف عمى الشؤكف المالية بصفة خاصة

 بعد قياـ الثكرة الصناعية، الغيراف الدراسات التي اعتنت بالرقابة بصفػة متخصصػة ظيرت ا     
حيث أصػبح مػػف الضػػركرم مػػراقبة نتائج اآللػة اإلنتاجػية مػػف أجػؿ تحػقػيػؽ أرباح كبيرة، ثػػـ انتقمت 

 .لى اإلدارة العمػكمػية مػف أجؿ ترشيد النفقات العػمػكمية كتحقيؽ نجػاعػة فػي التسيير اإلدارمإ
غػيػر أف ىػذه الرقابة ال يمكف ليا أف تحقؽ أىدافيا اال إذا تػـ أداؤىػا عػمى أسس عمػمية كذلؾ      

جاىميػا بغػية تحقيؽ تسيير باتػباع خطػػكات الرقػابة التي أصبحت مػػف الميكانيزمػات التي ال يمكف ت
 .فعاؿ
أما مجاؿ الرقابة كميدانيا فمو شقيف، الشؽ األكؿ خػاص بتنظيـ اإلدارة محؿ الػرقابة أما الشؽ     

 .اإلدارةالثاني فيتعمؽ باألعماؿ كالتصرفات التي تباشرىا 
فبالنػسػبػة لئلدارات محػؿ الػرقػابػة فيي جػميع اإلدارات العػػمػػكمية سػػكاء كػانت مػػركػزيػة أك غير      

بحيث تشمميػا إجراءات الرقابػة مف حيث تنظيميا كمػدل تجسيد التنظيـ  ،مركزية  كطنية أك محمية
ة ىػػذا التنظيـ أكعػدـ مبلءمتو الييكمي الخاص بيػا عػمى أرض الكاقع ، كاالطبلع عػمى مػدل فعػالي

 ة إلى مدلػة كمادية، باإلضافػريػكبات بشػلدكر كنشاطات اإلدارة مف جية أكعدـ تطبيقو نظرا لصع
  . المرجػكة منواستجابة ىػذا التنظيـ لؤلىػداؼ المسطػرة لئلدارة كالنتائج 

ريػة مػحػؿ الػػرقػابة فيي مػتعػػددة كمػتػشعبػة  أمػػا الشػػػؽ الثاني المتػمثؿ فػي تحػديػد األعػػػمػاؿ اإلدا     
ى كػػؿ أنػػكاع األعػػػمػػاؿ اإلداريػػة، كبػذلؾ اقػتػصػػػرت الػػدراسػة عػػمى ػرض إلػػف الػػتعػػػػيػر المػمػكػكمػػف غ

تتخذ  الشكؿ األساسي الذم تتجسد بو األعػماؿ اإلداريػة، كىي القرارات اإلدارية ىػػذه الػقػرارات التي 
 .أشكاؿ كأنماط ، كتتعدد مكاضيعيا بتعدد نشاط اإلدارة
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كتشترؾ معػظػـ االدارات العػمػكمػيػة في اتخػاذ كثيػر مػػف الػقػػرارات الػمػتػشابػيػػة كمػػف اىػػميػػا مػػا      
يخص تسػيػير الحػيػاة الميػنػيػة لممػكظػفػيػف ابػتػداء مػػف قػػرار الػتػكظيؼ إلػى قػػرارات الػتػرقػيػة، كقػػرارات 

لكضعيات المختػمػفػة لمػمػكظػؼ، كالػقػرارات الػتأديبية، كالػقػػرارات الخػاصػة النقؿ، كالػقػرارات المتعمػقػة با
 .بانتياء الخدمة

إلى جانب ذلؾ ىػناؾ قػرارات أخػرل مشتػركػة بيف اإلدارة كالقػرارات المتعػمقػة بالتسيػيػر اإلدارم      
ياـ ػدفع أك أمػر بالقػأك أمػر بالزاـ، أك امػر بالصرؼ، ػتػد بالػكالمحاسبي، سكاء كانت عػمى شكؿ تعي

 .بعمميات الجرد كمسؾ السجبلت الخاصة بيا
 كالمقررات، التي تتضمف أحكاما كالقرارات، ىذا إلى جانب المذكرات، كالمناشير، كالتعميمات،      

 .تنظيمية سكاء كانت مكجية إلى المكظفيف أك إلى الجميكر
 ػكـ بيػا اإلدارة بػمػشػػاركة جيػة أخػػرل، فيي مػختمؼ العػقػكد التيأمػا بالنسػبػة لؤلعػػمػاؿ التي تػق     

تبرميػا اإلدارة سػػػكاء كانت خاضعػة لمػقػانػكف الػعػاـ أك الخػاص، غػيػر أف أىػػـ ىػػذه العػػقػكد كأكػثػرىػػا 
الػػمػكاد أك الػتػكريػػدات أك تػػقػديػػـ شيكعػػا ىػػػك عػػقػد الصفػقػة سػػػكاء كػاف متعػمػقػػا باألشػغػػاؿ، أك اقػتػنػاء 

ؼ ػمػتػد اإلدارة لمخػيػسػتجػاسي لػب األسػػصػدراسات، فتعػتػبػر ىػػذه العػقػكد، العػقػياـ بالػات، أك الػالخدم
 .المياـ المككمة إلييا

 اػميػبط كػرتػمػاـ الػػاؽ العػفػباإلنا ػػاطيػبػاإلدارم كارت رػيػيػسػتػال ة فيػيػػمػف أىػػو مػيػسػتػتك اػمػػرا لػكنظ     
ػكاء كانت الػداخمية اك ػية سػػابػزة الػرقػة لػكػؿ االجيػػبػية الخصػتبر األرضػمػكمية، فإنيػػا تعػبالخزينة الع
 .الخػارجية

غير أف السؤاؿ الذم يطػرح نفسو بحدة في ىػذا الػمػكضع ماىي ىػاتو األجيزة التي تقـك بيػذه      
 .الرقابة المتنكعػة عػمى أعماؿ اإلدارة العمػكمية

كاإلجابة عمى ىذا السؤاؿ ال يتأتى إال مػف خبلؿ الباب المكالي المتعمؽ باألجيزة القائمة بيذه      
 .الرقابة كأنكاعيا

 
 
 
 
 

128 



 الجيات الـقـائمـــة بالــرقــابـــة :الباب الثاني
 

ػف أجػؿ ككسيمة ىامة مػكظائؼ اإلدارية لرقابة فػي العػصر الحديث إحدل أىـ الية امػمعػػ تمثؿ     
فػي سبيؿ بمػكغ األىػػداؼ الػمػسطػرة في ظػؿ  ،كترشػيد الكسائؿ المػسخػرة رتحقيؽ النجاعػة في التسيي

تغػػيو اإلدارة أال ػبػػمى الػذم تػكالشػفػافيػة مػف أجػؿ تجسيػد اليػدؼ األس ركعػػيةػشػتسػػكده الم اـػمػناخ ع
 .كىػػك تحقيؽ المصمحة العامة

مػة كتنظػػيػـ كتػأطػػيػر كتجيػػيػػز الػجيػػات ػبػطػة بػمػػدل ىػػيكػػرتػعػػالػيػة الػػرقػابػة مػير أف نجاعػػة كفػغ     
كاختمؼ الفقيػاء في تصنيؼ ىػػذه الػػرقابػة، ىػػذا االخػتبلؼ يػقػػـك عػمى أسػػاس اخػتبلؼ  القائمة بيػا،

التقػنػيػات الػتي تنطمؽ منيػػا العػػمػمية الػػػرقابية ، كمػػػف ىػػػذه التصػػنػيػفػػات التصنيؼ الػػذم يػقػػكـ عػػمى 
  (1) :ة أسػاس العبلقة بيف القائـ بالرقابة كاإلدارة محؿ الرقاب

 جيػػاز الػػػػرقػػابػة يػتػبع إلػى اإلدارة مػحػػؿ الػػػرقػػػابػة، كىػػػي الػحػالػػة األكػػثػػر شػػيػػكعػا،    :الصنؼ األكؿ -
 .كىػي الرقابة الذاتية كتتجسد في الرقابة الرئاسية   
 جيػاز الػرقػابػة يتبع إلػى نفس الػيػػيكؿ اإلدارم دكف اإلدارة الػػمػراقػبػة كىػػي الحالة  :الصنؼ الثاني -
 التي يككف فػييػا الػمػراقػب يتبع مػبػاشػػرة إلػى مػسػػػػؤكؿ السػمػطػة الػػػرئاسػػية كػمػػا ىػػػك الحػاؿ بالػنػسػػبة    
 .تلػػكظػيػفػة المفتشيف التابعيف لمختمؼ الكزارا  
 جػػيػػػػاز الػػػػرقػػػابػػة يػتبع لئلدارة كلػكػػػف يخػضػػػػع إلدارة أخػػػػػرل غػػػػيػػػر اإلدارة مػػحػػؿ : الصنؼ الثالث -
 .الػػػرقػابة، كمػا ىػػك الحاؿ بالنسبة لممػراقب المالي  
 جيػػاز الػػػػرقػػػابػػة يكجػػػػد خػػارج اإلدارة محػػػؿ الػػػػرقػػػػابػػػة لكػف يمعػػب دكرا ىػػػػػامػػػا فػػػي : الصنؼ الرابع -
 رقػػابػػة اإلدارة كما ىك الحاؿ بالنسبة لؤلمبكدسماف أك ما سمي بكسيط الجميكرية في الجزائر.   
  ي رقػابة ػبة فيػاف ينتمي إلػى اإلدارة الػمراقػفػإذا كا ػػاس القائـ بيػػمى أسػرقابة عػف يقسـ الػكىناؾ م   
 .داخمية، أما إذا لـ يكف ينتمي إلييا فيي رقابة خارجية  
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أما الجانب اآلخر مػف الفقو يػرم بأنػو إذا كانت الرقػابػة تؤثر عػمى العمؿ اإلدارم إمػا بالتعديؿ     
أك بالسحب أك باإللغػاء تعتبر رقػػابػة مػندمػجػة، أمػػػا إذا كػانت ال تػػؤثػػر فػي الػعػػمػػؿ اإلدارم بصػكرة 

     .رقابة غير مندمجةمػباشػرة كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجمس المحاسبة فيي 
غػيػر أف دراسػتػنا تنطمػؽ مػػػف كػػكف الػػرقػػابػػة ذاتػية إذا كػانت الػجػيػػة الػػػػرقػػػابػية تػخػضع لمجيػػاز      

 .اإلدارم أما إذا كانت تتـ مف أجيزة خارج اإلدارة تككف رقابة خارجية
 

 الــرقــابــة الــذاتــيــة لـإلدارة :الفصل األول
ؿ ػائػػكسػػة بػك تحقيؽ المػصػمحة العػامػىبصفة مستمرة إف اليػدؼ األسػاسي الذم تنشػده اإلدارة      

مشػػركعػة كبطػرؽ عمػمػية لػتػفػادم التعػقػيػد فػي اإلجػراءات كاإلسػراؼ فػي اإلنفاؽ، كمػػف أجػػؿ تحقيؽ 
تنفيذ ك ية تحسيف أدائيػا مػػف جية ػستمػػرة بغػػػة كمػمػفػة دائػبصذاتػيػا ػا ػاليػػمػػـك بمراقبة أعػقػذلؾ فيي ت

 .برامجيػا المسطػػرة مف جية أخرل
تتميز ىذه الرقابة في بعض االحياف بأنيا آلية كأحيانا اخرل مػبرمجة كفػؽ جػدكؿ زمني معػد       

ئػػية اذا اسػتػدعػػت الػػظػػركؼ سمفا مػف قػبػؿ االجيػػزة االداريػة الػػمكػمفػة بيػا، كأحػيانػػا أخػػرل تككف فجػا
 .التي تتـ فييا العممية االدارية ذلؾ

كتتـ ىػػػذه الػػرقػابة بطػرؽ ك كسػائؿ مختمفة حسب الػصكر الػتي تػمارس عمى أسػاسيػا العممية       
       .الرقابية

 صــور الــرقــابــة اإلداريــة الــذاتــيــة :األول بحثالم
اف سػػيػػر اإلدارة الػػػدائػـ عػػمى قياميػا بميػػاميػػػا عػػمػى أحػػسػػػػف كجػػو، يسػػتػدعػػي مػػنيػػا الػػكقػػػكؼ      

بأجيزتيا دائػمػا عػمى كيفػية أدائيػا ألعػػمػػاليػػا، كمػػف أجػػؿ تجسػيػد ذلؾ فإنيػػا تمجػأ إلػى رقػابػة نفسيػػا 
 :يػػا الخػاصػة كمف ىذه الكسائؿل التابعة كسائؿالبالخاصة ك 

 الـرقابة الـرئاسية والـوصـائية كأحـد أشـكال الـرقابة الـذاتـية :المطمب االول
تعػتػبػر الػرقابة الػػرئاسػػية آلػػية أسػاسػػية لئلدارة لممحػافػظة عػمى نشاطيػا كعػمى انسجػاـ اعػمػاليػا      

أعػػمػاؿ االدارة كتػكزيػعػيػػا عػػمى كحػػدات أخػرل السػػيػمػػا في  كصػكنيػا مػف االخطاء، غػيػر أف تكسػع
إطار النظاـ االدارم البلمػػركزم، اسػتػكجػب ايجاد بػدائػؿ أخػرل لمػرقػابػة الػػرئػاسػية تمػثمػت أساسا في 

    .الرقابة الكصائية
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 الػػرقػابة الػرئاسػية  :الفرع األكؿ
تعػرؼ الرقابة الرئاسػية بأنيػا سمطة تقديرية تجيز لمػرئيس اإلدارم بمقتضػاىا حؽ النظػر عػمى      

األعماؿ الصادرة مباشػرة عف المػرؤكسيف الذيف يتبعكنو، كتمارس ىػذه الػرقابة عمى كػؿ المستكيات 
ػي الػػتػػدرج اإلدارم، عػػمػى أف يكػكف فاألعػمى عػػمى األدنػػى مػنو، إلػى أف نصػػؿ إلػى اإلدارة الػدنػيػا فػ

  (1).الكزير في العادة يمثؿ قمة اليـر
كمضػػمػػػكف ىػػػذه السػػمػطػة يتجػسػػػد فػػي إمػكػانػيػة الػػػرئػيػػس الػػيػػػرمػػي الػػػمػػبػػاشػػػػػر أف يثبت عػػػمػػؿ      

يبلت عػػمى أحكػامػو أك عػػمى بعػض مقتضيػاتو، تعػػدػية إدخػاؿ بعػػض الػمػػرؤكسػو ك يقبمػو، مع إمػكان
 .كػمػا يػمػكف لمػرئيس أف يمغي عػػػمػػؿ مػػرؤكسػػو بصػفػػة كػمػيػة أك جػزئية أك إعػػادة صػياغػػتو

غػػيػر أف قكاعد الػتػسػيير تقتضي عػػدـ حػمػػكؿ الػػرئيس مػحػؿ الػػمػػرؤكس فػي أداء أعػػمػالػو، ألف      
ذلؾ يػؤدم إلػى اإلخبلؿ بمفيـك التدرج الرئاسي، بحيث يصبح الػرئيس يجمع بيف سمطػات مخػالػفػة 

 .الػرئيس كالػمػرؤكس
كما أف الػػرقابة الػرئاسية تختمؼ عػػمى األنكاع األخػرل مف الرقابة في ككنيا تمارس أثناء أداء      

 (2) .العمؿ اإلدارم

 ذه اليػيئات ذاتيا،ػماؿ اليػػيئػات العػامػة لنفس ىػػمى أعػابة عرقػػر البأنيػا ترؾ أمػ » تػػرفػكمػا ع     
بحيث يككف ليا أف تػراجع نػفػسيػا فػػيػػمػا صػدر عػنيػػا مػػف تصػرفػات فتعػدليػا أك تسػحػبيػا أك تمغػػيػيػا 

الػرقػابة الػذاتية كفػؽ حسب تكافقيا مع القكانيف كالمكائػح، كيػتػـ تػدخؿ اليػيػئػات العػامػة لممػارسة ىػػذه 
ف السػمػـ اإلدارم ميا مػػجانب اليػيػئات اإلدارية الشاغػمة لمدرجات العػ فػػلػرقػابػة مػا اػمني ،عدة أشكاؿ

فػػي مػػكاجيػة التصػرفػات الػتي تجػرييػػا الييئات الشػاغػػمػة لمػػدرجػات الػدنيا، بػمػعػػنى أف الػذم يمػارس 
 صػكرةػػييػـ، لػذلؾ كػانت ىػػذه الػنسػبة ألعػػمػاؿ مػػرؤكسػط الػرؤكسػاء اإلداريػكف بالػىػػـ فقىػػذه الػػرقػابة 

 مػف صػػكر الػػرقػابة الػذاتية كفػقػػا لمنظاـ الػػمػػركػػزم ألنػيػػا ال تتحقػؽ اال  حػػيػػف يرتػبػط عػػمػػاؿ الػجػيػػاز
 
  
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

  1-Charles Debbach, institutions et droit administratif, 4éd , PU de France1998 ,   p448 
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اإلدارم فيمػا بينيػـ بعػبلقة التبعػػية الػمػػتػدرجػػة كالػخػػضػػػكع الػػػرئػػاسي، فػػاألصػػؿ فػي ىػػػذا الػػنػظػػاـ أف 
كف الػػدرجات ػػيو الػػذيف يشغػػمػة عػػمى أعػػمػػاؿ مػػرؤكسػإدارم حػػؽ اإلشػػراؼ كالػػرقػػابيكػػكف لػكػؿ رئيس 

  (1)«.الدنيا مف السمـ اإلدارم
يػػا كػمػػا عػػػػرفت الػػرقػػابػة اإلداريػػة الػػػرئػػاسػػيػة عػػػمػى أنػيػػػا رقػػػابػػة ذاتػػيػة ألف اإلدارة تػػػػراقػػػب نفػسػػ     

بنفػسيا، فكبار الػػمػكظػفػيػف يشػػرفػػكف عػػمى تصػػرػفات صغػػارىػػـ ككؿ طبقة مػػػف الػػمػكظػفػيػف تخضػع 
ناؾ ػمصالح التابعة لكزارتو، فيػيع الػػك الرئيس األعمى لجمػؿ إلى الكزير، كىػلطػبػقػة أعػمى حتى تص

 .أشخػاص العامػميف بيانكع مف التدرج بيف الييئات أك السمطػات اإلدارية كبيف 
كتتحقؽ الػػرقػابة اإلدارية بإصدار الػػرؤكساء الػمنشػكرات كاألكامػر كالمعػمػكمات إلػى مػػرؤكسػييػـ      

رشػادىػػػػـ إلػػى كػيػفػػية تػنػفػػيػذ الػػقػػكانيف كالمػكائح، كػمػا تظيػػر فػي حػؽ  بقصػد تػكجيييػػـ فػي أعػماليػـ كا 
ـ ػيػػا أك تعػديميا أك إلغائيػػا ككػذلؾ حػقػػا أك كقػفيػػف إلقػػرارىػػيػػر الػمػرؤكسػػعػة أكامػػراجم عندالرؤكساء 

  (2).في تكقيع العقكبات التأديبية
مػػػف خػبلؿ ذلؾ نسػتػنػتج أف ىػػػناؾ فػػرؽ بيف السػمػطػة الػػػرئػاسػػية كالػػرقػػابػػة الػػػػرئػاسػػية فػػالسػػمػطة      

الرئاسية تتجسد في تكريس كافػة السمطات في يػد الرئيس كبسػطيػا عػمى مػرؤكسيو مف أجؿ تحقيؽ 
إرادتػو كاحػتػرامػيػػا مػػػػف طػػرؼ الػػمػػرؤكسػيف، فػػي حيف المصمحة العػامػة، كبػذلؾ فػيػي كسػيػمػة لبسػػط 

أف الػػرقػػابػة الرئاسػػية تتمكف الػػرئيس التحقؽ مػػف مػػدل سػػػبلمػػة األعػػػمػػاؿ الػػتي أداىػػا الػمػػػرؤكسكف، 
لمعػايير الػمػكضكعػة كبالتالي فيي أداة  مػف أجػؿ قياس العػمػػؿ الػمػؤدل مػػف قػػبػؿ الػمػػرؤكسػيف مع ا

 .مسبقػا لقػياس العػمػؿ اإلدارم
كعػمى ضػكء ذلؾ يمكف تعػػريؼ الػػرقػابػة اإلداريػة الػػرئػاسػية بأنيا سػمػطة تخػكؿ الرئيس اإلدارم      

ممارسة عػمػمية الرقػابة عػمى جمػيع التصرفات القانكنية كالمادية الػتي يػقػـك بيا المػرؤكس فػي إطار 
ػػاـ الػمػككػمػة إلػيو قػػانػكنػا، مػػف أجػػؿ تحمػيػميػػا كفحصػيػا كالػتػأكػد مػػف مػػبلءمػػتػيػا،  كالػسيػػر عػػمى المي

مػشػػركعيتيػا عػػف طػػريػؽ الػػتػكجيو كالػمػػصػادقػػػة كالػػتعػديػؿ كالسػحب كاإللغػػاء كالػحػمػكؿ، كذلؾ بػيػدؼ 
المرسػكمة لئلدارة مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ األسػمى الػمػتػمػثػؿ في المصمحة تحقػيػؽ الػػرشادة كالفعػالية 

 .العامة
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أمػا أىػػداؼ الػػرقػابػة اإلداريػة الػػػرئػاسػية، فػػإنيػػا تسػتيػدؼ تحقػيؽ سػبلمػػة كمػػشػػركعػػية األعػمػاؿ      
اإلدارية عند طريؽ التأكد عف مػدل تطابؽ األعػمػاؿ اإلدارية مع النصػكص القانكنية كذلؾ مػا أكػد 

كأجيػزة الػػرقػابة بأف تحقػؽ فػي مدل تطػابؽ  حيث كمؼ الػمؤسسػات الػدسػتكرية ،1996عميو دسػتكر 
العػمػؿ الػتػشػػريعي كالػتػنفػيػذم مػع الػدسػػتػكر، كفػي مػػدل سػبلمػػة اسػتػخػداـ كتػسػيير الػػكسػػائػؿ الػمػادية 

 (1).كاألمكاؿ العمكمية
كفي ىذا االطار يقػـك الػرؤكسػاء اإلداريػكف بمػراقػبة أعماؿ مرؤكسييـ رقابة كقائية سابقة كآنية      

في نفس الػكقت مػف أجؿ تجنب الػكقػكع في عػػدـ المشركعػية، كيتجسد ذلؾ دائػمػا بالمتابعة الدائػمػة 
ػا عػػف المشركعػية حػتى تصبح ىػذه ألعػمػاؿ الػػمػػرؤكسػيف كمعػالجتيػػا كتصحيحيا في حػالة خػركجيػ

األعػمػاؿ مػبلئمة كمػتطابػقػػة مع أحكػاـ الػقػكانيف كالمػكائح الػسػػاريػة المػفػعػكؿ، ممػا يجعميػا تساىػـ في 
 (2).تحقيؽ المصمحة العامة

أجؿ تػفػادم كما تيدؼ الرقابة اإلدارية الرئاسية تحقيؽ الفعالية كترشػيػد األعػمػاؿ اإلدارية مػػف      
 .مستقببل لتجنبياالنقائص، ككشؼ االنحرافات كمعالجتيا في أقرب كقت 

كمػػا تيػدؼ الػػرقػػابػة اإلداريػة الػػرئػاسػية إلػى تحقيؽ الػمبلءمػػة بيف الػكسػائؿ الػمػتاحػة كاألىػداؼ      
ػتعػدل الػػرقػػابػة الػػرئػػاسػػية حػدكد رقػابػة الػمػرسػػكمػػة مػػػف أجؿ تػػفػػادم التبذير كسػػكء التسػيػيػر، كبذلؾ ت

 .مةءالمشركعية إلى رقابة المبل
أما خصػػائصػيػػػا فيػي رقػػابػة إداريػػة تتحقؽ ضػمػػػف الػمػػنػظػػكمػػة اإلدارية كفػؽ سػػمػـ مػتدرج مػػف      
 ارسػمػػيك درج اإلدارم، ػػتػػار الػي إطػػػنو فػػػى مػػمى األدنػػػػو عػػاتػمطػػس الرئيسارس ػػمػػيث يػبح ،مىػػاألع

  .الرئيس ىذه الرقابة إما مف تمقاء نفسو أك بناء عمى تدخؿ ذكم الشأف
كبذلؾ فإف السػػمطػػة الػعػميػا ىػػي الػتي تػػرسػػػـ الخطط كالػمػعػػالػـ الػتي يجب الػسػيػر عػمييػا كعػمى      

 (3).المرؤكسيف التابعيف تنفيذىا
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كما أنيا رقابة مفترضة  بحيث ال يشترط أف تنص القكانيف عمى ممارستيا فيي آلية، كتطبؽ      
بػقػكة القانكف في جميع المػرافػؽ العػمػكمػية الػتي تػقػػـك عػػمى مػػركػزيػة األعػػمػاؿ فػي صػػكرتيو الػتػركيز 

لػتي تشػتػرط لممػػارستيػػا أف يكػكف ىػناؾ نص اإلدارم أك عػػدـ التركيز، عػػكس الػرقػػابػػة الكصػػائػيػة ا
 .كتمارس في حدكده

حكؿ األعماؿ التي يقكـ  كانطبلقا مف ذلؾ فإف الرئيس لو إمكانية فحص الشكاكم الكاردة إليو     
لقكاعد بػدأ خضػػكع اإلدارة ذم يحػدد ذلؾ، كذلؾ تجسػيدا لمػك في غػياب الػنص الف كلػك رؤكسبيا الػم

  (1) .مف جية كخضكع المرؤكس لسمطات رئيسولمشركعية ا
 إلى جػانب ذلؾ تتميز السمػطػة الػػرئػاسػية بأنيػا تػػقػػـك عػػمى مػػبدأ أسػػاسػي كىػػػاـ، كىػي السػمػطػة        

التقديرية لمرئيس عػمى أعػمػاؿ الػمػرؤكس كمػػا يترتب عنيػػا مػػف إعطػاء األكامػر أك المػصػادقػة عػمى 
 أعػػمػػاؿ الػػمػػرؤكس أك تعػديميػػا أك سػحػبػيػػا أك إلػغػػائيػػا، كىػػػذا ىػػػػك الػػمػػظػيػػػر الحػقػيػقػي فػػي تجػػػسػػيػد

 (2) .االختصاص التقديرم  لمسطمة الرئاسية
 :عػمى األعػػمػاؿكتتجسد الػػرقػػابػة الػرئػاسػػيػة فػي مػظػيػػريف الػرقػابػة عػمى األشػخاص كالػرقػابة      

 الرقابة عمى المرؤكس  –أ 

كتتمثؿ ىػذه الػرقػابػة في تمتع الرئيس اإلدارم بسمطػة التنظيـ كالتعقيب، فسمطػة التنظيـ تتمثؿ      
صػدار أكامػػر إليو كاطبلعو  في سمطة التعييف كالػتأديب كتقييـ أداء المكظؼ كمػراقبتو  كتكجييػو  كا 

 .القانكنية بمػا يسمػح لػو بالقياـ بعػمػمو عػمى أحسػف كجوالنصػػكص  عػمى مختمؼ
كقػد يتدخػؿ الػرئػيس فػي كيفػية أداء الػمػرؤكسػيػف ألعػمػاليػـ كتنظيميػػا بمػػا يستجيب كمػتػطمبات      

تضيؽ  اإلدارة الحديثة، غػيػر أف أغػمب الفقيػاء يػركف بػأف سمػطػة الػػرقػػابػة عػػمػى الػمػػرؤكس ىي فػي
كتقييد مضطػرد، عػمى أسػاس أف النصػكص الػقانكنية كالتنظيػمية كالمكائح الػمػتعػددة أحاطت األمػكر 
المتعمقة بالتعييف كالترقية كالتأديب بجممة مف النصكص جعمت مف السمطة الرئاسية مقيدة في ىذا 

 مػقػػيػدة بمجػمػػكع ػديػريػة لمػػرؤسػػػاء اإلدارييف إذ ىػػيمػطػػة الػتػقػػسػػػا الػػيػعػ، لػػدرجػػة تكػػاد تػنعػػػدـ مأفػشػال
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 و، كمف االمثمة عمى ذلؾ ما تضمن(1)كنيةػنصكص القانػا الػمييػتي نصت عػشكميات الػاإلجراءات كال
  .المتضمف القانكف األساسي لمكظيفة العمكمية 2006جكيمية  15ؤرخ في ػمػال 06/03ر ػاألم

حيث  غػيػر أف ىػػذا ال ينفي بػأف الػرئيس يبقى يػمػارس صػبلحػياتػو تجػاه الػمػرؤكس، سػػكاء مػػف     
انضباطو أك اإلشػػراؼ عػػمػيو  كمػتابعػة أعػمالو  كالتعػقػيػب عمػييػا  كتقييمو، كػما أف الػمػرؤكس يبقى 

لمسمطة السمػمػية في أداء ميامو يراجع رئيسو فيما يقـك بو كينفذ األعماؿ التي طمبيا منو، خاضعا 
و ػؽ فػإنػؿ ىػػذا النسػتػكذلؾ بيدؼ المحافظة عػمى نسؽ أداء المصالػح اإلدارية لميػاميػا، ألنو لك اخ

 .يؤثر مباشرة عمى أداء اإلدارة لمياميا

كمػا أف لمرئيس تجاه مرؤكسيو سمطػة تنظيـ كتكزيع العػمؿ داخػؿ اإلدارة كاتخاذا كافة القرارات      
اإلدارية البلزمة مف أجؿ السير عمى قياـ جميع المكظفيف باالختصاصات المككمة لمجية اإلدارية 

ا عػػادال يضػػمػف تشغػيؿ التي يقكمكف بتسييرىا، عػمى أف يككف تػكزيع العػػمؿ بيف الػمػرؤكسيف تػكزيعػ
كؿ المكظفيف في الكقت الػرسمي المخصص لمعػمؿ كيككف ذلؾ مػػف خبلؿ التعميمات التي يكجييا 
لممػرؤكسيف، إلى جػػانب ذلؾ لمػػرئيس الحؽ فػػي رسػػـ طػػرؽ العػػػمػؿ الػتي تسػػاىػػػـ فػي تػرشػيد الػكقت 

زدكاجية في العمؿ كاتخاذ كػؿ التدابير التي مػف شأنيا كالنفقات كالجيد كتجنب التعقيد كالتداخؿ كاال
تكفؿ تقديـ خدمات جيدة لمجميكر، كتبرز سمػطػة الػرئيس عػمى الػمػرؤكس بصفة جمية عندما تككف 

 .بصدد رقابة أعماؿ المرؤكس
 الرقابة عمى أعماؿ المرؤكسيف  –ب 

ة يتطػمب مػنيػػا الػقػػيػاـ بيػا عػػمى أحسػػف كجػو فػي إطػار إف الغػػايػة النبػيػمػة الػتي تػنػشػػدىػػػػا اإلدار      
الػػمػبػادئ األسػػاسػػيػة الػتي تػحػكػػـ الػػمػػرفػؽ الػعػػاـ، كانطػبلقػػػا مػػػف ذلؾ نجػد أف الػػػرقػػابػة اإلدارية الػتي 

 .ا السػياؽيمػارسػيػػا الػػرؤكسػػاء عػػمى أعػػمػاؿ مػػرؤكسييػػـ تػدخػؿ ضػمػػف ىػػػذ
عػػػف  رفػػي ىػػػذا االطػػػار نػػجػػد أف الػػػرئػيػػس اإلدارم يػتػمػػتػع بسػمػػطػػػات كاسػػػعػػة تػجػػاه مػػػا يػصػػػد     

ػػابػػة ػكالػػرق ،لتنفيذرقابة عػمى اابة عػػمى اإلجػراءات كالػرقػلاكذه الػرقابة عػدة صػكر مرؤكسيو، كتتخذ ىػ
 مػيعػجػػتع الػػػرئيس تجػاه ػمػتػػيػة، كيػمػالػػة الػػػمػػرؤكس كالػػرقػػابػال اػػعدادىقػػكـ بإػػالػمػسػتنػدات الػتي يػػمى ػع
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األعػماؿ الػتي تصػدر مػف الػمػرؤكس بعػدة سمطات التصػديؽ كاإللغػاء كالػتعػديؿ كالسػحب كالحمػكؿ، 
  (1) :كتمارس ىذه السمطات بالكسائؿ التالية

 كىي متابعػة أعػمػاؿ المػرؤكسيف  مػػف أجؿ تكجيييا نحػك االتجاه الصحػيح كذلؾ عػػف   :اإلشراؼ -
 ػـر إلى      ػة اليػراؼ مػػف قػمػػكالتعميمػات كالػتػكجييػات الشػفػكية كالكتابية، كيكػكف اإلشػ طريؽ األكامر   
 .أسفمو   
 ص سػبلمػة األعػػمػاؿ الػتي تػقػػـك بيػا اإلدارة، كتدكيف الػمػبلحظػات في ػفحالغرض منو ك  :التفتيش -
 تػقػارير مػف أجؿ استغػبلليػا مػػف السمطػة السمػمػية كاتخػاذ اإلجػػراءات الػمػناسػػبة مػف أجػؿ معػالجة    

 .االنحرافات   
 ا يقـك بو المرؤكسكف    ػمى مػاالطبلع عف ػىي مف الكسائؿ التي تمكف الرئيس م :ةالتقارير اإلداري -
 في تنفيذ أعماليػـ، كمػف خبلليػا يقيـ جميع أعػمػاؿ مػرؤكسػيو كيقدـ الػتػكجييػات كاإلرشػادات مف     

 .أجؿ إصػبلح الخمؿ أك إتباع الطػرؽ الناجعة لتقديـ خدمة عامة عمى أحسف كجو   
 ،ػاؿ مػػرؤكسيوػػمػمى أعػمػباشػػر عػػراؼ الػالػػرئيس عػػمى اإلشػ ساعػػدةػؿ فػي مػكسػائػـ ىػػذه السػاىػت     

كيككف عػمى دراية تامة بما تػقػػـك بو السمطات الػدنيا بما يسمح لػو تػقػكيـ كتػكجيو تمؾ األعػػمػاؿ مػػف 
 .أجؿ تقديـ خدمة أفضؿ

 :يمي مرؤكسيو فتتمثؿ فيماأما السمطات التي تخكليا جميع التشريعات لمرئيس عمى أعماؿ        

 تقتضي ىػػذه السمطة أنػو ال يػمكف لمػمػػرؤكسيف تنفػيذ أعػػمػاليػـ إال :سمطة الػتػرخيص أك اإلجػػازة –1

ـ ينص ػص، مالػتػمخػرئيس اإلدارم الػف طرؼ الػػة عػمييػا مػقػكافػبعػد الحصكؿ عػمى اإلجازة كالم    
 .عمى خبلؼ ذلؾ الػقػانكف

جػازة الػػرئيػس ألعػػمػاؿ مػػػرؤكسػػو قػػد تكػكف صػػريحة كذلؾ عػندمػػا ينص الػقػانكف بػأف أعػماؿ         كا 
 .المرؤكس ال تككف نافذة إال بعد إجازتيا مف طرؼ الرئيس   

 مػف تػاريخغػيػر أنػو في بعض األحياف يػقػػرر الػنػص الػقػػانػكني أف ىػػذه األعػػمػاؿ تكػكف نػافػػذة      
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صدكرىػػا كليس مػػف تاريخ اإلجػازة كالمصػػادقػة، كفي ىػذه الحػالػة تككف اإلجػازة أك التصػديؽ اجػراء 
 . حتى تصبح أعماؿ كتصرفات المرؤكس نيائية شكمي
، كذلؾ ةمنيػرؤكس ضػمػاـ بيا الػػلؤلعماؿ التي قرئيس اإلدارم ػف طرؼ الػػم كقد تككف اإلجازة     

رفػات الػمػػرؤكس دكف أف يعػػتػرض الرئيس ت مػػػدة زمنيػة معػينة عػػمى صدكر كأعػماؿ كتصػبعػد فػػكا
حالتي  (1) .لو ااإلدارم عمييا رغـ عممو بيا كا 

 فػي إطػػػار تحػقػيػؽ مػػبػدأ الػػمػػشػػػػركعػػػية يتمػػتع الػػػرئػػيػس اإلدارم بسػمػطػة تػعػػػديؿ  :سمطة التعػػديؿ – 2
 تصرفات كأعػمػاؿ مػرؤكسيو بالػقػػدر الػذم يجعميا متطابػقػة، كغػػيػر مخالػفػػة لمػنػصػكص الػقػانػكنية      
 كالتنظيمية كأكثر انسجامػا كمبلءمػة كفقػا لما تقتضيو حسػف تنظيػـ كسير الػمػرافؽ العػمػكمػية مػف    
 .أجؿ تحقيؽ المصمحة العامة   

 كاألصػؿ فإف سػمػػطػػة الػػتػعػػػديؿ الػتي يمػػارسػيػػا الػػػرئػيػس تكػػكف عػػػمػى أعػػػمػػاؿ الػػمػػػرؤكس غػػػيػر        
 تى عػػمػى األعػػمػاؿ الػمػػشػػركعػة   ػػمػطػة التعػػديؿ حػيػس مػمػػارسػة سػة، إال أنػو يجػكز لمػػرئشػػػركعػػػػالػم

 كالسمػيػمػػة بغػية جعػػميػػػا أكػثػر مػبلءمػػة كانسػجػػامػػػا مػػع الػنػسػػػؽ اإلدارم الػعػػاـ، كمػػػف أجػػؿ الػقػػياـ      
ة عمػمػية تحقؽ اليدؼ المنشكد، كيقػكـ الػرئيس بيػذه السمطة إمػػا بصػػكرة بالنشػاط اإلدارم بطريق

ما بناء عمى تظمـ رئاسي يرفعو المتضرركف كأصحاب المصمحة   (2) .تمقائية كا 
 كتعتبر مػف السمطػات الميػمػة التي يتمتع بيػا الرئيس في مكاجيػة مرؤكسيو في   :سمطة اإللغاء – 3

 إطػار ممػارسػػة سػمطػة المػتابعػػة كالتعقيب عػمى أعػػمػاؿ الػمػػرؤكسيف، حيث يمػكػػف لمػػرئيس إلػغػػاء      
 أعػماؿ مػػػرؤكسػيو غػيػر المشػػػركعػة فػي إطػػار حمػايػة مػبػدأ الػمػشػركعػية كسػيادة الػقػانكف بمناسػبة     
 ىػػذه الػقػرارات فػردية أك تنظيمية ال يمكف الػدفع ضػدىػا بفكرة    قياـ اإلدارة بمياميػا، سػػكاء كانت    
 الحقػكؽ المكتسبة عػمى أسػاس أف العػمػؿ اإلدارم غػير الػمػشػػركع ال يمكػف أف يػكلد حقػا، بشػػرط      
 اإلدارم أك الػػقػػضػػائػي،  احتراـ الػمػدة القانػكنية إللغػائػيػػػا قػبػؿ أف تكػتػسػب حصػػػانػػة ضػػد اإللػغػػاء    
 كأف ال تكػكف بمغػػت عػػدـ الشرعػية درجػة خطيرة مػػف الجسامػة كالخطػكرة بصػكرة تػفػقػد فػييػا ىػػذه   
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األعػػماؿ طػبػيعػتيا الػقػانػكنػية كصفتيا اإلدارية كتتحكؿ إلى أعػماؿ مادية كمػا ىك الحاؿ في حاالت 
ىػذه األعػػمػاؿ كال يمػكف ليػا أف تتحصػف بالشػػرعػية بفػكات مػكاعيد اغتصػاب السػمػطة، بحيث تنعدـ 

 .الطعكف اإلدارية كالقضائية

ػمػة، غػػيػر أنو يإلى جانب ذلؾ فإنو يمكف لمسمطة اإلداريػة إلػغػاء بعػض األعػماؿ اإلدارية السم     
دارة تجاىيا بسمطة كاسعة في إلغائيا يجب التمػييز بيف األعػمػاؿ اإلداريػة التنظيمػية الػتي تتمػتع اإل

كاألعػمػاؿ اإلدارية الػفػػردية، حيث تكػكف سمطة اإلدارة مػقػيدة فػي إلغػائيػػا السيمػا تمؾ الػقػرارات التي 
تكلدت عنيػا حػقػكقػا مكتسبة، أك مػراكز قانكنية جديدة بشرط أف ال يعترييػا عيب جسػيػـ يػؤثػر عمى 

 .شرعيتيا
عػداـ    ػتممؾ السمطة ال :لسحبسمطة ا – 4  رئاسية سمطػة سحب الػقػرارات اإلدارية غػير الػمػشػػركعة كا 

 آثارىا تجسػيدا لمبدأ المشػركعػية كتحقيؽ مػبلءمػة الػقػػرار اإلدارم فػي إطار رقابتيػا عػمى أعػمػػاؿ      
 الييئات الػمػػرؤكسػة، إال أف القضػػاء اإلدارم قػػد أرسػى أسسػػا لعػػمػمػيػة السحب حيث مػػيػز كػػذلؾ     
 بيف الػػقػػرارات اإلداريػػة الػتػنػظػيػػمػػية كالػػقػػػرارات الػػفػػػرديػة، حػيػث يػمػكػف سػػحػب الػػقػػػرارات اإلداريػة     
 مػراقػبة اإلدارة لػمػدل مػشػػػركعػػية أعػػمػالػيػػا فػي أم كقػت كػاف، فػػي حيف أف التػنظيمػية فػي إطػار    
 الػػقػػرارات اإلدارية الػفػردية مػربػػكطػة بميعػػاد رفع دعػػػكل اإللغػػاء، بحيث إذا أنػقػضى أجػؿ الطعػف    
 ا فػي الػحاالت الػػتي استػقػػر عػمييػا القػضػائي تحصػف الػػقػػرار اإلدارم ضػػد عػػمػمية السحب مػاعػػد   
 القضاء اإلدارم، التي يمكف فييا لئلدارة سحػب الػػقػػرار اإلدارم كػالػػقػرارات الػصػػػادرة بػنػاء عػػػمػى    
 غػػػػش، كالػػقػػػرارات الػخػاصػة بػفػػصػػؿ المكظفيف، كالقرارات الصادرة بناء عمى سمطة مقيدة لئلدارة    
  (1).لقرارات المنعدمةكا   

 كبناء عػػمى ذلؾ فػإنػو يجػكز لمسمطػة اإلدارية الػرئػاسػػية فػي إطػار صػبلحػياتػيػػا كػقػاعػػدة عػػامػة        
عػمى  إمكانية سحب القرارات اإلدارية الصادرة عف السمطة المرؤكسة في إطار السير كالحرص   

 .التي تقـك بياتجسيد مبدأ المشركعية في كافة األعماؿ 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 كىي سمطة مفترضة نابعػة مػػف خضػػكع المػرؤكس لمػرئيس، كبذلؾ يقـك الرئيس    :سمطة الحمكؿ – 5
 بالحمكؿ مكاف المػرؤكس كممػا ادعػػت الضػركرة ذلؾ، كتمارس ىػػذه السمػطة عػمى جمػيع أعمػاؿ      
 .المرؤكس كىي سمطة كاسعة ال يحدىا إال القكانيف كالتنظيمات بسف استثناءات عمى ذلؾ    

 راـ مبد المشركعية    ػكيقكـ الرؤكساء اإلداريكف بدكاعي حماية المصمحة العامة كتجسيد فكرة احت    
 .في إطار دكلة القانكف    
 مطػة الرئاسية، سمطة   ػر فكرة السػف مظاىمرئاسي باعتبارىا مظير ػطػة الحكؿ المكتعتبر س         
   اطة أكػـ دكف كسػػرؤكسييػػاؿ مػمػػمى أعػا عػكنيسػػار ػكف، كيمػاء اإلداريػرؤكسػا الػية يختص بيمأص   
ذا ػػدىػيػقػي يػكننػاػص قػن     باالخػتػصػاص ر ػقػتي تػة الػامػػعلدة اػػاعػقماء لػتثنسػكف إال اػيك كجػد فػبلا، كا 
  .األصيؿ  لمرؤكساء في ممارستيا   

 الرقابة الكصائية :الفرع الثاني 
إذا كانت الرقػابة الرئاسية في إطػار المنظػكمػة اإلدارية رقػابة مفترضػة، فػإف الرقػابة الكصػائية      

ذا كانت التسػمػية في حد ذاتيا تطرح  عكس ذلؾ فإنيا ال تمارس إال ضمف المعػالػـ المحددة ليػا، كا 
 (1) .ا بكؿ حريةقانكنيا عمى أساس أف الجيات المشمكلة بالرقابة تمارس ميامي إشكاال
ستبدليػا اك  1964في حيف نجد المشرع الفرنسي ىجػر مصطمح الكصػايػة اإلدارية مػنذ دسػتكر      

 (2) .بمصطمح الرقابة اإلدارية، إال أف ذلؾ لـ يمنع مف استمرار تداكؿ مصطمح الكصاية اإلدارية

كتتبلـز الػػرقابة الػكصػائية مػع التنظيػـ اإلدارم البلمركزم، حيث يكزع النشػاط اإلدارم مػا بيف      
السمطة اإلدارية الػمػركزية كالسمطات اإلدارية اإلقمػيػمػية أك المػرفقية الػتي تباشر اختصاصيػا ضمف 

 (3) .الحدكد المرسكمة ليا كتحت إشراؼ السمطة المركزية كرقابتيا

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 183، ص  1968دار النيضة العربية القاىرة  ، 2ج،  اإلدارة العامةد. بكر القباني،  -1

2- Bernard Chantebout, Droit Constitutionnel et Science Politique, Economica 1978, P 687 
3- Bernard Chantebout, op, cit, P 687. 

139 



طػة تابعػة ػمػػػا سػيػمػارسػتأديبية تػػة الػنػكع مػػف الػػرقػاب اػػيبأنة ػكصػػاية اإلداريػػال رؼػػف عػناؾ مػػكىػ     
 عػػمى سمػطػة محػمػية المػػركػزية، كتػمػارس ىػػذه الػػرقػابػة عػمى األشخػاص (المحافظ) لمدكلة أك ممثميػػا

  (1) .(كصاية عمى األعماؿ )أك عمى األعػمػاؿ  (كصاية عمى األشخاص  )
كمػا يميز الػػرقػابة الػكصائية عػف الػرقػابة اإلدارية ىي أنيا رقػابة مشػػركطة ، بحيث ال تمػارس      

 (2) .بصفة آلية بؿ تككف إال في إطار الشركط التي نص عمييا القانكف
ل إذا كػانت سمطة تقـك برقابة السمطػة البلمػركزية في مدػر، فػف إعطاء أكامػكما أنيا ال تتضم     

احتراميا لقكاعد المشػركعية، فإنيا ال يمكف ليا أف تتجاكز الحدكد المرسكمة ليا كال أف تطمب منيا 
 .أعماال لـ ينص عمييا القانكف

كمػا أف الكصػػايػة اإلداريػة ىػي مجػػرد رقػػابػة المػشػػػركعػػية كال يمكف ليػا أف تتعػػدل ذلؾ بحيث      
   (3).س رقابة المبلءمة، كما ىك الحاؿ في الرقابة اإلدارية الرئاسيةال يمكف لمجية الكصية أف تمار 

ة الػتي تمػارسيػا اإلدارة بنفسيػا بمعػنى أنيػا ػمػػف الػػرقػابػية تدخػؿ ضػػكبذلؾ فػإف الػرقػابػة الكصػػائ     
ػػدكلػػة، كعػػمى االنسػجػػاـ بيف مػخػتػمػؼ رقػػابػة ذاتيػة، كػمػػا أنيػػا تسػػاىػػػػـ عػػمػى الحػػفػػاظ عػػػمػى كحػػػدة الػ

 .الكحدات البلمركزية

 الرقابة الكصائية  مظاىر -1

تتعدد صػكر الرقابة الكصائية بحسب الػػزاكية الػتي ينظػػر إلييا، فإذا تـ النظر إلييػا مػف حيث      
الزمػاف فتككف رقػابة سابقػة كالحقػة، أمػا مػػف حيث مجاليػا إلػى رقػابػة عػمى األشخػاص كرقػابة عػمى 

 .األعماؿ كرقابة عمى األجيزة

 زماف الرقابة  –أ
ابػة الكصػائية مف حيث الزماف الى سابقة كالحقة، كبذلؾ تتجسد الرقابة السابػقػة في تنقسـ الرق     

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  رقػػابػة األعػمػاؿ التحضيرية قػبؿ اتخاذ الػقػرارات اإلدارية، كذلؾ بغرض تكجيو الييئات المحمية مػف
1 - Patrick Fraissier, jean - Paul Valette, Précis de droit public, P .U. F 2000, P 248 

99ص ، 2010 بكعمراف ، البمدية في التشريع الجزائرم، دار اليدل عيف مميمة ا. عادؿ -2  
3- Bernard Chantebout, op, cit, p688  
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 أجؿ تجنب األخطاء قػبػؿ كقكعيا، كيػتجػسػد ذلؾ عػف طػريؽ أخذ اإلذف المسبؽ مف الجية الكصية 
 (1) .أك انتظار رأييا قبؿ الشركع في العمؿ المزمع القياـ بو

أما الرقابة البلحقة تتـ بعػد قياـ السمطات البلمركزية بأعماليػا سػكاء كانت عف طريؽ احالتيا      
 .لممصادقة اك بكاسطة ارساؿ فػرؽ التفتيش الػى عػيف الػمكاف

ػزيػة، كقػػد انتقػدت الػػرقػابتيف عػػمى أسػػاس أف األكلى قػػد تعػػطػؿ كتعػػػرقػؿ نػشػاط اإلدارة البلمػػػرك     
 .كتصػبح تشػكػؿ مػكبحػا يقع عػػائقػا أمػاـ تحقػيػؽ أىدافيا في إطار صبلحياتيا

أمػا الػرقػػابػة الػثانية فإنيػػا تتسػػـ بالتأخير لككنيػػا تتدخؿ بعػػد انجػاز العػػمػؿ ممػا يجعػؿ إصػبلح      
 .ؾ تمامااألخطاء أك األضرار التي ترتبت عنو يصعب إصبلحيا اك غير قابمة لذل

 مجاؿ الرقابة الكصائية  –ب 
األصػؿ فػي نظػاـ الجػمػػاعػػات اإلقميمػية أنيػػا تتمػتع باختصػػاصػات مستقػمة عػف اختصػػاصػات      

جية الكصػاية بمػا يحقؽ ليػا استقػبلؿ يساىػػـ فػي اتخاذ الػمػبادرات مػػف قبميػا، كلػمػكاجيػة الحػاجػات 
مضطػردة في كػؿ كقت، كبذلؾ فػإف الجيػة الػكصػية تباشر رقابتيػا بالقدر الذم المحمية المتجددة كال

ال يخؿ باستقبلليتيػا كال يتعػػدل مػػراجعػػة قػػراراتيػا كالتأكػد مػػف مػدل مشػػػركعػيتيا، كمػف أجػؿ تحقيؽ 
 لقرارات أك إلغائيػاعػمى الػمػداكالت كا تصػديؽػيات، كالػية عػدة صبلحػكصػت السمطػة الػذلؾ فقد خكل

 .اك سمطة الحمكؿ عندما تتكلى اتخاذ القرار بنفسيا مكاف السمطة البلمركزية
غػيػر أف المػشػرع كثيرا مػػا يحيط ىػػذه الػكسػائؿ بجممة مػػف الضػمػانات حتى ال تتعسػؼ سمطػة      

الكصاية في ممارسة سمطاتيػا عػمى الجمػاعػات البلمػركزية، كحتى ال تػؤثػر عػمى استقبلليتيا كالحد 
ية الكصية مما يجعميػا فعبل مف اتخاذ المبادرات المحمية،  حيث تبقى دائما تنتظػر في قػرارات الج

 .إدارة مكصى عمييا
اؿ الػذم تمارس فيو، سػكاء كانت رقػابة عػمى االعػماؿ أك ػجػمػػف خبلؿ الػػالرقابة م تتجسد ىػػذه     
 .األشخاص أك عمى االجيزةعمى 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   6عدد، مجمة االجتياد القضائي الرقابة عمى مداكالت المجالس البمدية في التشريعيف الجزائرم كالتكنسي، د.عمار بكضياؼ، -1
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 الرقابة عمى األعماؿ   -*
تمػثؿ أعػمػاؿ الجمػاعػػات االقميمػية الميداف الخصب لمعمميات الػرقػابية بمختمؼ انكاعػيػا، غير      

نية سػػكاء آاف آلية الكصػاية بمختمؼ مظػاىػػرىػا اكالىػػا المشػرع اىػػمػية خػاصػة لما تحققػو مػف نتائج 
 .عػػمى مسػتػكل البمدية اك عمى مستكل الكالية

 البمدية عمى مستكل –1
 سمطة المصادقة – أ 

اـ ػيػأككمت لمبمدية م 2011جكيمية 22في مػؤرخال11/10كف البمديةػانػا تضػمػنو  قػمف خبلؿ م       
حيث شػممت كؿ  عديدة كمتنكعة السيما ما تضمنو الباب الثاني في الفصػؿ األكؿ كالثالث كالرابع،

غير مباشػرة بالمكاطف، مما يجعميػا في كثير مف التي ليا عبلقة مباشرة أك  ،المجاالت كالنشاطات
األحياف عػاجػػزة عػمى تمبيتيػا نظػرا لػكضعيتيػا المػادية كالػمػالية المتدىػػكرة ىػػذا مػف جية، كمػف جية 
أخػرل إف تجسػيػد الػبرامج المختمفػة الػمػككمػة لمبمدية كترجمػتيػػا عػمى أرض الػكاقػع يكػكف عػػػف طػريؽ 

اكالت التي يتخذىا المجمس الشعبي البمدم في مختمؼ الدكرات التي يعقدىا سكاء كانت عادية المد
أك استثنائية، غػير أف الػػمػداكالت الػمػتخػذة ال تعػػرؼ الػتجػسػيد كالتطبيؽ عػػمى أرض الػػكاقػع إال بعػد 

 .سكاء كانت ىذه المصادقة ضمنية أك صريحة االمصادقة عميي
 لضمنية المصادقة ا –1

انطبلقا مما تضمف القانكف المتعمؽ بالبمدية فػإف مػداكالت المجمس الشعػبي البمدم تككف قابمة      
   (1) .لمتنفيذ بقكة القانكف بعد كاحد كعشريف يكما مف تاريخ إيداعيا بالكالية

المتعػمؽ بالبمدية،   90/08بتحميؿ ىذا الحكـ يتضػح أف المػشرع قػد تراجع عػف مػكتسبات قػانكف     
حيث كانت الػمػػداكالت تعتبر مصػادؽ عمييػا بحكػـ الػقػانػكف فػي اجػػؿ ال يتعػػدل خمػسػة عشر يكما 

ؿ ػمى اجػر عػؤثػا يػمم 67/24رػػنو االمػمػذم تضػال ؿػس االجػفػد نػمػتػكاع( 2)كالية،ػدل الػا لػداعيػف إيػم
  .التكفؿ اآلني بمصالح المكاطنيفتنفيذ المداكالت كبالتالي تؤثر عمى 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 المصادقة الصريحة -2
بالرغـ أف المصادقػة الضػمػنيػة تػعػتػبػر القاعػدة األسػاسية فػي رقػابػة سمػطة الكصايػة لؤلعػمػاؿ        

المتعػمػقػيػف بالبمدية  90/08كالػقػانػكف 11/10الصػادر عػػف البمدية، إال أنو بالرجكع إلػى احكاـ الػقػػانكف
ا ماليا مباشػرا تخضع لممصػادقة الصػريحػة، كمػػا انو نجد اف اىػـ المداكالت كالػتي يترتب عمييػـ اثػػر 

مػف الممفت لمنظػػر فػي ىػػذا الشػأف اف المشػػػرع  قػػد كسػع المػياديف الػتي تخضع لمكصاية الصػريحة 
مػقػارنة عػػمػا كػاف عػميو مػػف قػبؿ، كاصبحت تضػػـ المػيػزانيات كالحسػابػات، قػبػكؿ اليػػبات كالػكصػايا 

جنبية، اتفاقيات التكأمة، التنازؿ عػف األمبلؾ العقارية لمبمدية، بعدما كانت تقتصر عمى ميدانيف األ
حداث مصالح كمؤسسات عػمكمية بمدية    (1) .الميزانيات كالحسابات، كا 

الػبمديات في تيػا ػياديػف قػد يككف نتيجة لمتجػارب الػتي عػاشػػذا الػتػكسػع في المػـ مػف أف ىػرغػبال     
الػعيػػدات الػمػاضػية، فانػو ال يكػكف مػبػررا مػػف اجػؿ التضػييػؽ عػػمػى الػػمػبادرات الػمحمػية خاصػة كاف 
جميع المداكالت المتخذة مف قبؿ المجمس الشعبي البمدم ىي محؿ ايداع لدل الكالية، بؿ كاف مف 

ريحػة كيػكسػع مػػف مجػاؿ المصػادقػة الضمػنية حتى االحػرل اف يضيػؽ مػػف مػجػػاؿ المصػػادقػػة الػصػػػ
 .تتحمؿ المجالس كامؿ مسؤكلياتيا

الى جانب ذلؾ كػاف يسكد االعتقػاد لػدل كثير مػف الػمختصيف قبؿ اصدار قانكف البمدية لسنة      
أف المشرع سكؼ يخفؼ مف حدة المصادقة كيستبدليػا بآليات أخرل أكثر ضمانا لمشركعية  2011

 .عماؿ التي تقـك بيا البمديةاأل
 سمطة اإللغاء – ب

بي ػػيس المجمس الشعػلمػكالي سمطة الغػاء الػمػداكالت كقػرارات رئ 11/10لػقػد خكؿ قػانػكف البمدية     
ألم نػص البمدم بػكاسػػطػة قػػرار فػي حالػة مخػالػفػتيػػمػػػػا  لؤلحػكػاـ الػػتي تضػػمػػنيػػا قػػػانػكف الػبمػديػة اك 

  (2).تشريعي أك تنظيمي
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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كبالرغػـ انو في بعض االحياف ال يتضمف النص صػػراحة ذلؾ، كمػا يتبيف عػند المػقػارنة  بيف      
حيث ال تتضمػف صػػراحة  ،90/08مف القانكف  80مع المادة  11/10مػف الػقػانكف  99احكاـ الػمادة 

يمنع الكالي مػف  اال اف ذلؾ ال  (1)سمطة الكالي بإلغاء قرار البمدية إذا كاف مخالفا لقانكف أك تنظيـ،
إلغاء ما يصدر مػف أعماؿ قػانكنية عػػف البمدية كالتي ترسػؿ إلػيو بمكجب ىذه المادة في حالة عدـ  

 .مشركعيتيا
ية فػي إطػار تطبيؽ أحػكػاـ كيعػػتػبػػر ذلؾ مػػف اىػػػـ  النتائج الػتي تتمخض عػػف الػعػػمػمػيػة الػػرقػػاب     
ركػزم  بأسس النظاـ البلم اخبلالك  اكبير  اا يشكؿ تضييقتضمنيا قانكف البمدية، كىذا م لتياية االكص

م، في ظػػؿ الػدكلػة الحػديثة عػمى اسػاس اف سػمطة اإللغػػاء مػقػبػكلػة فػي ظػؿ الػنػظػاـ الػػرئػاسي االدار 
لما ليػا مػف تأثير عػمى اسسو  ا الػزمػفػت آلػية تجػاكزىػػفي إطػار النظاـ البلمركزم  أصبح ير انوػغ
أف في ػشػك الػا ىػمػاء اإلدارم  كػجكىره، ككاف بالمشرع الجزائرم اف يمنح  تمؾ السمطة لمقض عمىك 

 .قانكف الكالية، الف ذلؾ كاف يعطي مصداقية أكبر كدعامة أقكل لمنظاـ البلمركزم في الجزائر
 سمطة الحمكؿ  –ج 

تعتبر سػمػطػة الحمػكؿ إحػدل اآلليات الػتي يقػػـك عمػييػا نػظػاـ الػػكصػايػة فػي النظػػاـ البلمػػركػزم      
الجزائرم، كذلؾ مػا كرسػو المػشػرع مػف جديد فػي قػانػكف البمدية مػف خبلؿ الفصػؿ الثالث مف الباب 

تضػمػف كػؿ الحاالت الػتي تخكؿ لمػكالػي اف األكؿ الػقػسػػـ الػثاني تحت عػنكاف سمطػة الحمػكؿ، حيث 
  (2).بما فييا الحاالت المتعمقة بضبط الميزانية يحؿ محؿ رئيس المجمس الشعبي البمدم،

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ػا فػي التػسػيير بمخػتمػؼ ػات كعػػدـ تحكػمػيػػسػيػيػر الػبمػديػػػف نقػائػص عػػمػى تػػا يػسػجػؿ مػبالػرغػػـ مػ     
جػكانبو، فػػإف سػمػطػة الحمػكؿ تبقى ىػػي األخػػرل مػػف اآللػيات الػػتػي تػػؤثػػر عػػمى اسػتػقػبللػيػة الػمػجمس 
البمدم المنتخب، ىػػذه االليات تجعػػؿ النظػاـ االدارم البلمػػركػػزم فػي الجػزائػر الزاؿ لػػـ يتحػػرر مػف 

النظػاـ االدارم الػمػػركػزم، كاف مػصػػيػر احػداث اصػػبلحػات عػمػيػقػة مػػف خبلؿ قػانػكف اثار مػظػاىػػر 
 .تفرض نفسياالبمدية يبقى مف المتطمبات التي 

 عمى مستكل الكالية – 2
ب يمػثؿ ػمػنتخػكر الجػزائػرم الػتي تنص عػػمى أف المجػمس الػمػف الػدسػت 16انطبلقػػا مػػف الػمػادة      

اعدة البلمركزية، فإف الػمجمػس الشعػبي الػػكالئي ىك القاعدة الثانية لبلمػركػزية، مما يجعػمػو يخضع ق
 .لنظاـ الكصاية اإلدارية التي تخضع ليا الجماعات اإلقميمية بصفة عامة

الػػكالئي ىػػي بػدكرىػػا كبذلؾ كمػػا ىػػك الػشػػأف بالنػسػػبػة لمػبػمػدية فػػإف مػػداكالت الػمػػجػمػس الػشعػػبي      
تخضػػع لآلليات الػتي تػػقػػـك عػمػييػػا الػػكصػػايػػة االداريػة الػمػتػمػػثػمػة فػػي عػػمػمية الػػرقػابػة كالػػتي تتجػسػػد 

 :مػف خػبلؿ ما يمي

 سمطة المصادقة  – أ
إف آلية المصادقػة فػي إطػار الكصػايػة اإلدارية عػمى أعػمػاؿ الػمجمػس الػشػعػبي الػكالئػي تعػتػبػر      

 .إحدل آليات الرقابة السابقة التي تخضع ليا ىذه األعماؿ سكاء كانت ضمنية أ ك صريحة
 المصادقة الضمنية  -1

 رػػػيػػي غػػكالئػػي الػػبػػعػػشػػس الػمػجػػمػػػداكالت الػاف مػػػف 12/07 ةػػػكاليػػكف الػػانػػػاـ قػكػف احػػا مػػبلقػطػػان     
ف ػا مػكمػف يػريػػشػد كعػػد كاحػانكف بعػتككف نافػذة بقػكة الق 57ك 56ك 55كاد ػمػا في الػمييػالمنصكص ع

 (1) .ايداعيػا بالكالية، كبذلؾ بعد فكات ىذا االجؿ تككف المداكلة مصادؽ عمييا ضمنيا

 ، نبلحػظ اف المشرع90/09مف خبلؿ مقارنة ىػػذه االحكاـ ايضا بمػا جاء في مضمكف قانكف      
 قد مػدد مػف اجآؿ المصادقػة الضمنية مػف خمػسة عشػره يكمػا الى كاحػد كعػشريف يكمػا، ممػا يعػطي 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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مدة اطػكؿ لمسمطة الكصية لمراقبة مداكالت المجمػس الشعػبي الػكالئي، كػمػا انػو اككػؿ ميػمػة مػراقبة 
تمؾ االعػمػاؿ لمكالي بدال مػػف كزيػر الػداخمػية كذلؾ لمتخفػيؼ عػػف ىػذا االخير، كفػػرض رقػػابة قػريبة 

الػكالئي  عػمى اسػاس مػشػاركة الػكالي في اعػمػالػو، بحيث اذا مػا جػدا عمى اعػمػاؿ المجمس الشعػبي 
تبيف لو اف ام مػداكلة غػير مػطابقة لمقػكانيف كالتنظيمػات، فػانػو يرفع دعػػكل امػاـ الػمحكمة االدارية 

   (1).المختصة اقميميا إلقرار بطبلنيا عمى اف ال يتجاكز اجؿ كاحد كعشريف يكما مف اتخاذ المداكلة
 المصادقة الصريحة - 2 

نظػرا لخصػكصػية بعػض الػمػياديف كلآلثػار الكبػيػرة الػتػي تػنجػػـ عػػنيػا، فػػقػػد اخضعػػيػػا الػمػشػػرع      
اربع مياديف بػدال مػػف ميدانيف كمػا كاف  12/07لممصػادقػة الصريحػة، كبػذلؾ تضػمػػف قػانكف الػكالية 

كتتمثؿ ىػذه المياديػف فػي الميزانيات كالػحسػابات، التنازؿ عف العػقار     ،1990عميو الحاؿ في قانكف 
كاقػتػنػاءه اك تبادلو، اتفاقيات التكأمة، اليػبات كالػكصػايا، كلعػؿ العػمة في ذلؾ اف الػمػشػرع استخمػص 

تسػػمػػت فػػي بػعػػض االحػياف ببعػػض بػعػػض الػنتائج مػػػف السػػنػكات السػابػقػة لػتػسػيػيػر الػػكاليػات الػػتي ا
التصرفات التي اثرت بصفة سمبية عمى ادائيا، السيما فػيػمػا يتعػمػؽ بتسييػر المػيػزانػية كالتنازؿ عمى 

 (2) .عقارتيا، االمر الذم تتطمب اصبلح ذلؾ الخمؿ مف خبلؿ القانكف الحالي

ػة الصػريحة، يعتبر تضييقػا عمى المبادرات المحمية غير اف ىػذا الػتكسيع مػػف مجػاؿ الػمػصادق         
   .السيػمػا كانو يشمؿ اىـ المياديف التي ليا تأثير مباشر عمى التنمية المحمية

كبػالػرغػػـ مػػف ىػػذه الػػمػبلحػظػات اال اف ىػػذا ال يػمػنع مػػف الػقػكؿ بػاف الػػمػشػػرع اسػػتػدرؾ بعػػض      
 ، كتحديد اجؿ شيػريف  لكزير الداخمية فػي اطار المصػػادقػة1990النقػائص التي كانت تشػكب نص

 .الصريحة كاال اعتبرت المداكلة مصادؽ عمييا
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 سمطة اإللغاء – ب
تعتبر سمطػػة االلغػػاء آلػية ذات اىػػمػية كبيرة فػي انيػاء اعػػمػاؿ الػمجمػس الػشعػبي الػكالئي غػير      

مػػف اجؿ الغػاء اعػمػاؿ المجالس  (كزير الداخمية)المشػركعة، كقػد خػكليػا الػمػشرع لسمطػات الػكصػػاية
 (1) .90/09الشعبية المنتخبة عمى المستكل االقميمي السيما في ظؿ قانكف 

غػيػر اف الػػمػػػشػػػرع احػػدث ثػػكرة تػعػػػكػس بػػدايػة انطػبلقػػة ايجػابػية لػتػكػريس اسػتػقػبللػية الػجػمػػاعػة      
البلمػركزم مػف جيػة اخػرل، حيث اسػػنػد سمطة االلغػاء لمػسػمػطة االقميمػية مػف جيػة كتجسيد النظػاـ 

 (2) .1982القضائية كما ىك الشأف بالنسبة لممشرع الفرنسي في سنة 

فاف جميع مداكالت المجمس الشعػبي الكالئي المػشػكبة بام  12/07كانطبلقا مف احكاـ القانكف      
ا، ال تككف مػحػؿ الػػغػػاء مػػػف ػقػا اك بطبلنػا مطمػبطػبلنػا نسبي كالػتي تجعميػػا باطػمة ػيػكبػعيب مػف الع

طػػػرؼ كزيػػر الػػداخػمػية، بؿ اسػػػنػد مػيػػػمػػػػة ذلؾ لمػػكالػي بػرفػع دعػػػكل امػػػاـ الػػمػحكػػمػػة االداريػة قػصػػد 
، كتطبؽ نفس االحكاـ فػي حػالػة االقػػرار ببطبلف المداكلة حسب اآلجاؿ المػحػددة فػي قػانػكف الػكالية

 (3) .الػمطالبة باإللغاء مف قبؿ كؿ منتخب اك مكمؼ بالضريبة في الكالية لو مصمحة في ذلؾ

 سمطة الحمكؿ  –ج 
تعتبر سمطة الحمكؿ مػف آليات الػػرقػابة الػكصػائية عػػمى أعماؿ الػمجمس الشعبي الكالئي التي       

تتمتع بيػا السمطة الكصػية، كلػمػا تمػثمو مػف خطػكرة عػمى اداء الػمجمػس الػشعػبي الػكالئي فػقػد قػيػدىػا  
زانية كتسكيتيا في حالة التصكيت المشرع  مف خبلؿ قانكف الػكالية بشركط كحصرىا في ضبط المي

  (4) .عمييا كىي غير متكازنة اك ظير عجز عند تنفيذىا كلـ تتخذ االجراءات الخاصة بذلؾ
 1990كالػمبلحظ عمى ذلؾ اف المػشػرع تبنى نفػس االحكاـ الػتي تضػمػنيػػا قػانػكف الػكالية لسػنة      

  (5) .دة ىذه الرقابةكلـ يدخؿ عمييا ام تغييرات مف اجؿ التخفيؼ مف ح
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 الرقابة عمى األشخاص  – *
لقد اخضع المشرع الجزائرم اعضاء المجالس المنتخبة لػرقابة الجية الكصية كما ىػك الشأف       

 .كتككف ىذه الكصاية عمى مستكل البمدية كالكالية بالنسبة لمكصاية عمى األعماؿ

 عمى مستكل البمدية -1
رقػابة عػػمى أعػضػاء الػػمجػمس الػشعػػػبي  (الكلي)يخكؿ لسمطة الػػكصػػاية 11/10إف قانكف البمدية     

، كبذلؾ يتمػتع الكالي بسمطػة اتخاذ قػرار بتكقػيؼ 1990ك1967البمدم مثؿ مػا ىػػك عميػو الحػاؿ في 
كؿ منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أك جنحة أك كاف محؿ تدابير قضائية تحكؿ بينو 

  .حكـ نيائي مف الجية القضائية المختصة كبيف ميامو االنتخابية إلى غػاية صدكر

كمػا خػكؿ الكالي سمطػة اتخػاذ قرار يثبت فيو إقصاء العضك المنتخب في مجمس شعبي بمدم      
 (1) .إذا كاف محؿ إدانة جزائية نيائية

كبذلؾ إف الػػكالػي بصفػػتػو الػسػمػطػة الػكصػػية خػػكؿ لػػو الػقػػانػػكف سمػطػة يػمارسيػػػا عػمى أعػضػػاء      
المجمػس الػشعػػبي البمدم، ككأنػو يمارسيػػا فػي اطػار السمطة الػرئػاسػية ممػا يػؤثػر بصفػة سمبية عػمى 

حيث كاف اإلقػصاء يػػتػـ  ،1967 دية لػسػنةػػكس قػػانػكف الػبػماألعػػضاء الػمػػنػتخبػيػف عػمى عاسػتقبللػية 
 .بمكجب مرسـك كليس بقرار الكالي

 عمى مستكل الكالية  – 2
ابة كزيػر الػداخمية، بيف لػرقفإنػو تـ اخضاع االعػضػاء المنتخ  12/07انطبلقػا مف قػانكف الكالية     

حيث يمكنو اتخاذ قرار إما بتكقيؼ العضك المنتخب اذا كاف محؿ متابعة قضائية بسبب جػناية اك 
 ،ف متابػعة عيدتو االنتخابػيةالعػاـ، اك ألسػباب مخػمة بالػشرؼ كال تػمػكػنو مجنحة ليػا صػمة بالػمػاؿ 

ة تػنػافػػي مػػنػػصػػكص عػمييػا اك فػػي حال ،مػيػة لبلنػتخػابػابػػدـ الػقػأك بإقػصػائو اذا كػاف تحت طائػمػة ع
ة ػيػمػقػانػكنػا أك كػاف مػحػػؿ ادانػػة جػػزائػية نػيػائية ليػػا عػػبلقػػة بػعػيػػدتػو تجػعػػمو تحػت طػػائػمػة عػػػدـ الػقػاب

   (2).لبلنتخاب
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 ، 1990 ىذه االحكاـ ليست جديدة بمقارنتيا باألحكاـ التي تضمنيا قانكف الكالية لسنة كتعتبر       
طي ضمانا ػر الذم يعػاالم ،رسكـػاف االقصاء يتـ بمكجب مػػحيث ك 1969رامذا بخبلؼ احكاـ ػكى

   (1) .اكثر الستقرار المنتخبيف

أمػا اىػـ  حكـ تضػمػنو قانػكف الكالية امكانية العضػك المنتخب الطعػػف فػي قػرار كزير الػداخمية      
المتضمف إسقاط العضكية أماـ مجمس الػدكلة، كاف كانت القكاعد العامة لممنازعات االدارية تسمح 

 (2) .بذلؾ
 الرقابة عمى األجيزة – *

الػكقكع في  لقد كسػع المػػشػػرع الػرقابة الكصػائية لتشمػؿ المجالػس المنتخبة بيػدؼ حمػايتيػػا مػػف     
دم كالػكالئي ػػمػبػي الػػػشػعػػػبػػو، كبػػذلؾ اخػضػػع الػػمػجػػمػس الػػؿ ادائػػداد كمػػػف الحػػاالت الػػتػي تعػػػطػاالنػػس

 .قانكنية تجنبيـ الػكقػكع في الكضعػيات التي تؤثر عمى كجكدىـ اك عمى ادائيـإلجراءات 
 عمى مستكل البمدية – 1

ي ػبمدم، كىػمس الشعػبي الػالحاالت الػتي تػؤدم الى حػؿ المج 11/10ف قػانكف البمديةػلقد تضػم     
 حاالت ال تسمح ببقائو كتؤدم الى شممو، كقد يتسبب فييا المنتخبكف اك تككف منطقية لظركؼ ما،      

بلحػا يشيػػر سػيء اك تجاكز لػذلؾ  فػقػد حددت تحديػدا حصػريػا حتى ال تككف سكتفاديا ألم تػأكيػؿ 
ة بالنتائج الػتي تتمخػض عػػف بعض امػػاـ المنتخبػيػف مػػف جيػػة، كحتى يككف المنتخػبػكف بدرايػة تػامػػ

 .التصرفات غير المسؤكلة كالتي مػف شأنيا تعيؽ سير المجمس المنتخب مف جية اخرل
كتمثمت ىػػػذه الحػاالت فػي حػالػة خػرؽ أحكػاـ دسػتػكريػة، حػالػة إلػغػػاء انتخػاب جػمػيع أعػػضػاء                

عػضػاء الػمجػمػس، عػػنػدمػػا يككف اإلبقاء عػػمى الػمػجػمػس مػصػدر المجمس، حػالػة استقػالة جػمػاعػية أل
اختبلالت خػطػيػرة تػـ إثػبػاتيػػػا  فػي الػتسيير الػػبػمدم اك مػػف طبيعػػتػو الػػمػسػػػاس بمػصػػاػمح الػػمػكاطنيف 

حػالػة خبلفػػات خػطػيػرة بيف  كطمأنينتيـ، عػندمػػا يصبح عػػدد المنتخبيف أقػػؿ مػػف األغػمبية الػمػطمقػة،
 أعػضػػاء الػمجمػس الػشعػبي البمدم تعػيؽ السػيػر العػادم ليػيئات البمػديػة كبعػػد إعػػذار يكجيػػو الػػكالػػي
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حػالػة انػػدماج بػمديػات أك ضػػمػيا أك تجػزئتيػػا، حػالػة حػػدكث ظػػركؼ  لممجػمس دكف االسػتجػػابػة لػو،        
  (1) .استثنائية تخكؿ دكف تنصيب المجمس المنتخب

في حالة تكفػر تمؾ الحاالت يػقػـك الػكزير المكمػؼ بالػداخمية بإعػػداد تقػرير بناء عػمى ما قػدمو              
كالي الػكاليػة حػػكؿ كضعػػية الػمػجمػس الػمػعػػني، ثػـ يػتـ تػقػديػمػو لػػمجػػمػس الػػكزراء لػػيػتػـ حػمػو بػمػكجػب 

 .مػرسـك رئاسي
شػارة إليو أف المػشػرع فػصػؿ فػي نػكع الػمػرسػػـك الػذم يػتـ بػمػكجػبو الحػؿ، بعػدمػا ممػا تجدر اإل      

كجب مػػرسػػكـ يتخذ فػي مجمس معػندما تضػمػف اف الحؿ يككف ب 90/08كاف غػير محػدد في قانكف 
 (2).الكزراء بناء عمى تقرير مف كزير الداخمية 

ف ػيػػو يعػمى أنػػع 2011، 1990 ،1967 ديػػةالػػبػمانكف ػقػقة بػتعػمػمػكص الػت كؿ النصػنمػا تضػكم     
ديػد المجمػس تخابات تجرل انضاء، عمػى أف تجتػعػند االق لو فػدياعكمس رؼؤقت أك متصمس مجم

 .في أجػؿ أقصاه ستة أشير
عالج مف ا جديدا لـ تتضمنو النصكص السابقة ػكف البمدية حكمػف قانػغير أف الػمشػرع قد ضم     

خبللػػو حػالػة الظػػركؼ االستثنائػيػة الػتي تعػيػؽ إجػراء انتخابػات بالػبػمػديػة حػيػث كمػؼ كزيػػر الػداخمية 
بإعػداد تػقػػريػر عػػمى ىػػذه الػكضػعػػية كيعػػػرض عػػمػى مػجمػس الػػكزراء، كيعػػيػف الػػكالي عػػمى اثػػر ذلؾ 

 .متصرفا لتسيير شؤكف البمدية
يمػارس الػمتصػػرؼ تحت سػمطػة الػكالي السػمطػات المخػكلة بمػكجب التشػريع كالتنظػيػـ لممجػمس      

الشعػبي البمدم كرئيسػو، كعػند تكفػػر الظػػركؼ المػناسػبة تنظػػـ انتخػابػات الػمجػمس الشعػػبي الػبػمػدم، 
 (3) .دكتنتيي مياـ المتصرؼ بقكة القانكف بمجرد تنصيب المجمس الجدي

مػػف خبلؿ ىػذه االحكاـ نجد أف المشػرع لػـ يحدد أجبل لتجديد المجػالػس الشعػبػية البمديػة الػتي      
 حمت كعػمؿ ذلؾ بػكجػكد ظػػركؼ استثنائية تعػيػؽ إجػػراء االنتخػابػات، لػكػف الػسػػؤاؿ المػطػػركح مػاىػي
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ىػػػذه الػظػػركؼ االستثنائػيػة؟ إنيػػػا كمػمػػػة فضفػػاضػػة كبالػتػالػي ىػػػػؿ ىػػي الحػػاالت الػػتػي نػص عػمػييػػا 
 .لئلدارة في تحديد تمؾ الظركؼالدستكر أـ ىي حاالت أخرل، كبالتالي تبقى السمطة التقديرية 

ة، بمدية حاسي مسعػكد بػكالية كرقمل 2012-2007دة السابقة ػيػػـ فػي العػا تػػثاؿ حي مكىػناؾ م     
حيث تػـ تجػمػيد نػشػػاط الػمػجػمػس الشعػػبي الػبػمػدم قػػػرابػػة ثػبلثػػة سػنػكات كلػػـ يحػؿ كلػـ يجػدد، كعػػيػف 

لػتػسػيػيػر شػػؤكف الػبمػدية الػػى غػػػاية انتيػػاء العػيػدة، كبناء عػػمى ىػػػذه  (رئيس الدائرة)مػتػصػػرؼ ادارم 
التجربة  نخمص إلى أف ىػناؾ تػراجع كبير عػمى المكتسبات التي حققت فيما سبؽ، كأصبح لئلدارة 

عػػمى أسػس التنظػيػـ اإلدارم عػػمى  دكر كبير فػي تسػيػيػر الجػمػػاعػػػات اإلقػميػمية، ممػا يػؤثػػر مػػباشػػرة
 .المستكل البلمركزم

 عمى مستكل الكالية – 2
عػمى غػػرار الػمجػمػس الشعػبي الػبمػدم فػػإف جيػاز الػمجمػس الشعػػبي الػػكالئػي ىػػػك بػدكره يخضع      

الت الػتي تضمنيا لرقابة السمطة الكصية المتمثمة في كزيػر الػداخمية كجياز بحيث اذا تػكفػرت الحا
قانكف الكالية فإنيا تصبح سببا كافيا لحؿ الػمجػمػس الػشعػبي الكالئي كحصػرىػا المػشػرع في الحاالت 
الػتػالػية، فػػي حػالػػة خػػرؽ أحػكػاـ دسػػتػػػكريػػػة، حػػالػػة إلػغػػاء انتخػاب جػمػػيػع أعػػضػػػاء الػمػجػمػس، حػالػة 

ػضػػاء الػمجػمػس الشعبي الكالئي، عػػنػدمػػا يككف اإلبقاء عػػمى الػمػجػمػس مػصػدر استقػالة جػمػاعػية ألع
ندمػػا اختبلالت خػطػيػرة تػػـ إثػبػاتيػػػا اك مػػف طبػيعػػتػو الػػمػػسػػػاس بمػصػػالح الػػمػكاطنيف كطػمػأنينتيػـ، عػ

ا اك ػػيػمػػات اك ضػديػمػاج بػػدمػة انػػالػي حػف اك قػة،ػمػطػػة الػميػبػمػػف األغػػؿ مػػف أقػيػبػنتخػمػدد الػػبح عػػيص
 (1).في حالة حدكث ظركؼ استثنائية تحكؿ دكف تنصيب المجمس المنتخب اكا، تجزئتي
كالػػمػتػمػػػـ  الػػمػعػػدؿ 90/09كنػبلحػظ اف الػػمػػشػػرع ابػقى عػػمػى الػػحػػاالت الػػتػي تضػػػمػػػػنػيػػا قػػانػػكف      
 (2).18/07/2005المؤرخ في  05/04باألمر
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كيتـ الحػؿ كالتجػديد بمػكجب مػرسػـك رئػاسي بناء عػػمى تقػريػر يػقػدمػو كزيػر الػداخمية  يتخذ في      
مجمس الكزراء كما يقتضي ذلؾ العمؿ التنظيمي، كبعد عػممػيػة الحؿ يقـك كزير الػداخمػية بناء عمى 

حػؿ الػمػجمػس لممػارسػة الصػبلحيات  أياـ التي تمي 10اقتػراح الػكالي بتعييف مػػندكبية تنفيذية خػبلؿ 
المحددة ليا بمكجب النصكص الػقػانكنية كالتنظػيػمػيػة السػاريػة المػفػعػػكؿ إلى حيف تنصيب الػمػجػمػس 
الجديد، كتنتيي ميػػمػة الػمػنػدكبية الػكالئػيػة بػقػػكة الػقػػانػكف بمػجػػرد تنصيب الػمػجػػمػس الػشعػػبي الػكالئػي 

 (1) .الجديد
الػمتمػثؿ في  1990در االشػارة الػيػو اف المػشػرع تػدارؾ النقص الذم كاف يشكب قانكفكممػا تج     

عدـ تحديد الػمػدة الكاجب فييػا اجراء عػممية تجديد المجمػس المحؿ، حيث حػددت مػػدة ثبلثة اشيػر 
تػاريخ الحػػؿ، لكف ربطيػػا بعػدـ كجػكد إلجػراء انتخابات تجديد المػجمػس الشعػػبػي الػمحػؿ ابػتداء مػػف 

حالة المػساس الخطير بالنظاـ العػاـ، كفػي حػالة تحقػؽ ىػػذه الحػالػػة يػبػقػى تجػديػد الػمػجػمػس الػمػحػؿ 
 (2) .يخضع لمسمطة التقديرية لكزارة الداخمية السيما في ظؿ عمكمية مصطمح النظاـ العاـ

ػػي ظػػؿ الػػقػانػػكف الجػديػد اف تسػنػد عػػػمػمػية الػحػػؿ لمسمػطػة الػقػضػائية بػناء ككاف مػػف الػػمػتػػكقػع ف     
عػمى دعػكل يقدميػا كزيػر الداخمية حتى يػكػرس الفػصػؿ بيف جػميع السػمطات، لكف بصدكر القانكف 

مػػر الذم كػرس مػرة الحػالي اكػد المشػرع مػػف جػديػد عػػمى الحػػؿ االدارم عػػػكض الحػؿ القضػائي اال
 .اخرل ىيمنة اإلدارة عمى التسيير البلمركزم

 تقدير الرقابة الكصاية  – 2
 عمى مستكل البمدية –ا 

مػف خبلؿ التجػربة الجزائرية خبلؿ خمػسيف سػنة مف االستقبلؿ، عػرفت الدكلة الجػزائرية ثبلثة      
نصكص اساسية  تحكـ تسيير البمديات، كمػف اىػـ مػا تضمنت المنظكمة الػرقابية التي اخضع ليػا 

 .كانت كالتالي تنظيـ كاعماؿ المجالس الشعبية البمدية
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س ػمػضع الػمػجػػرع اخػشػػمػػاف الػػف 1967ة لسػنة ػبمديػػكف الػمػنيػا قػانػضػالػتي ت حكاـػف خبلؿ االػم     
ف اعػماؿ، كبذلؾ اخضع عػنو م صدررقابة صارمة سػكاء فيما تعمؽ بتسييره اك ما البمدم ل الشعبي

الػمجػمػس الشعػػبي البمدم لممػصػادقػة سػػػكاء كانت ضػمػنية اك صػريحة، ككانت ىػػذه جميع مػػداكالت 
الكضعػية مػبػررة في ظػؿ نقص االطػارات كتػدنػي المػسػتكل التعػمػيػمي كنقص التجربة كحػددت آجاؿ 

يف المصػادقة الضمنية بعشريف يكما كالصريحة بشير، ككانت المصادقة الصريحة تشمؿ ستة مياد
الػػبػمػدم تخػضػع بػػدكرىػػػا لمػمػػػصػػادقػػة  الػى جػانب ذلؾ كػانت قػػػرارات رئػيػس الػػمػجػمػػس، ميػػمػة لمغػايػة

الضمنية كال تككف قابمة لمتنفيذ اال بػعػد مضي شيػر مػف ارساليػا الى الكالي السيػمػا تمؾ المتضمػنة 
   (1) .غاء المداكالت كالقرارات  غير المػشػركعةلنصكص تنظيمية، كما يتمتع الكالي بسمطة ال

ف قانكف البمدية كالذم صدر عقب ػمتضمػال 1990أفريؿ 7المؤرخ في  90/08غير أف قانكف
باشػرة عػمى ػتاح الديمقػراطي، ممػا انعكس مػياسية كاالنفػددية السػ، قػاـ عػمى أسػػاس التع1989دستكر

مػياديػف الػمػصػػادقػة الصػػريحػة كأصػبحػت مػيػدانػػيػػف فػػقػػط الػميػزانػيػات قانػكف الػبػمػديػة حيث  تػقػمصػت 
حداث مصػالػح كمػؤسسات عػػمػكمية بمدية، كتقمصت أيضا آجاؿ المصادقة الضمنية  كالحسابات، كا 

 .يكما 21يكما بدالمف 15حيث أصبحت 
س االسس كالقػكاعػػد الػتي يػقػكـ عمييػا نظاـ كبالرغػـ مػف ىػذا التطػكر المحػسػكس اال انػو لػـ يػم     

الكصػايػة السػيػمػا االلػيات الػتي يتػمػتع بيػػا الػػكالي تجػػاه الػػمػجػمػػس الػشعػػبي الػبمػدم كجيػػاز اك عػمى 
مختمؼ االعماؿ الصادرة عنو، حيث بقي الػكالي في كثير مف المحطات ككانو يمارس في االليات 

 .ظاـ الرئاسيالتي تجسد الن
صػدر قانػكف آخػر ينظػـ مػػف جديد جيػاز الػبمدية ككػاف االعػتػقػاد السػائػد بػاف يككف  2011كفي     

ىػػناؾ تغػيػيػر جػذرم لمنصػػكص السػاريػة المفػعػػكؿ السيمػػا فػي الػشػػؽ الػرقػابي مػنيػا، بتكريس آلػيػات 
 ػبي البمدم كتعكيض الػرقابة الكصائية برقػابة قضائيةاخرل تمنح بمكجبيا حرية اكبر لممجمس الشع

 .تككؿ ليا مدل مشركعية االعماؿ التي تصدر عنو
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 تغييرات جذرية بؿ العكس فقد مدد اجؿ المصادقة ـ تحدثػل 11/10دكر القانكفػو بصػير انػغ       

ككسع مػف مػياديف المصػادقػة الصػريحة  1967ا كما كاف في نص الضمنية الى كاحد كعشريف يكم
الى اربعػة مػياديػف بعػدمػػا كاف مػيػدانيف، كبػقي الػكالي يػمػارس فػي نػفػس الصػبلحػيػات المنػبػثقػة عػػف 
سػمطػة  الػػكصػايػػة كالػتي ال تخػتػمؼ عػػػف االلػيػات الػمػكػرسة مػػف قػبػؿ سػػكاء كػانػت عػػمى الجيػػاز اك 

  .تغيير يذكر ام عػضػاء  ممػا جعػؿ الػقػانػكف الجديد كغيره مف القكانيف التي سبقتو لـ يحدثاال
 عمى مستكل الكالية – 2

 ،1969ػية ػػعػريػػشػػػكص تػػصػة نػػبلثػػت ثػػرفػػػة عػكاليػػإف الػػات فػػديػػمػبػة لمػػبػػسػنػأف بالػػشػػك الػػػا ىػػمػك     
ىذه النصكص بتطكر  ة تقريبا، ككاف يفترض اف تتطكرنسعشريف  قانكف في كؿ أم 1990،2012

الػكصػاية  ةارسػة سػمطػؽ  بممػة فػيػما يتعػمػخاص ،ف االستقبلؿػػػنة مػػس يفػمسػخجتمع السيما بعػد مال
ة مقارنة كلبقية مابآلػيات رق 1969ف نصذلؾ تضمبو، ك المكعمى اعػكالئي بي الػمػس الشعجالػممى ع
 .حيث لـ يتجاكز سبع سنكات بعد االستقبلؿ ،ف الذم شرعت فيوػزمػػبال

ية ػػكعػػي المػصػادقػة الضػمػنػػبي الػكالئي الػى نػػداكالت الػمػجػمػس الشعػػذا النص مػبذلؾ اخضع ى     
مع عػػدـ طمب  كالصريحة، كقػيػد الػمػصػػادقػة الضمػنية بخػمػسة عػػشػػر يػكمػػا مػػف تاريخ إنيػاء الػػدكرة

الػداخمية، أمػػا إذا طػمػب اإللغػاء كلػـ يػتػقػػرر خبلؿ شػيػػريػف فػإف الػمػداكلػة  الكالي إلغػػاءىػػا لػدل كزيػر
تصبح نافذة، اما المصادقة الصريحة فاف المداكالت الخاضعة ليا تككف قابمة لمتنفيذ بحكـ الػقانكف 

حػفػػظ خػبلؿ شػيػػػريػف مػػػف إغػػبلؽ الػػػدكرة الػػتػي صػػدرت خػبلليػػا تمؾ عػػنػدمػػا ال يجػػرل عػػمػييػػػا أم ت
الػمػداكالت، ككػاف ىػػػذا الحػكػػـ مػكػسػبػا آنػذاؾ كىػػػك الػتػطػبػيػؽ الحػكػػمػي لمػمػداكالت بعػػد فػػكات األجػؿ 

 (1) .المحددة لممصادقة الصريحة

 1989بعد عشريف سنة مف ذلؾ كفي خضػـ التحػكالت التي شيدتيا الجزائر بعػد صػدكردسػتكر     

كتػضػػمػػف بعػػض الػػتػطػػكر الػػمػحػػسػػػكس حيث قػػمػص مػػػف آجػػاؿ  ،1990صػػدر قػػانػكف الػػكاليػة لػسػػنػة 
حداثالمصادقة الضمنية كحصػر المصادقة الصػريحة في مػيدانيف كىػمػا   الػمػيػزانػيات كالحسابات كا 
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 .مصالح كمؤسسات عمكمية كالئية
ا لمسمطة ػا المشرع بؿ تركيػاف آجاؿ المصادقة الصريحة لـ يحددىمى ذلؾ ػـ ما يبلحظ عػكاى        

   .التقديرية لمسمطة الكصية  بحيث تبقى تمؾ المداكالت معمقة التنفيذ إلى حيف المصادقة عمييا
ىػذه الحػالة تػركت كػؿ مػبادرات الػمجػمػس الشعػػبي الػػكالئػي  مػرىػػكنة بػمػدل قػبػكليػا مػػف طػرؼ      

 السمطة الكصية ممػا اثر عػمى تسيير ىػػذه الجػماعػة  االقميمية، االمػر الػذم اسػتػدعػى الػمػشػرع مػرة 
 .2012اخرل بسف نص جديد في سنة 

نتظر مػنو الكػثػيػر فػيػمػا يخص العبلقة بيف سمطة الكصػاية كجيػاز الػمجػمػس ىذا النص كػاف ي     
اف متػكقعػػا مػػنو بالػرغػـ مػػف انػو ادخػؿ الػيات ، اال انػو بػعػػد صدكره لػـ يحػدث ما ككالئػي الػالشعػبي 

ا، نيال يمكف التغػاضي ع يكالئالجديدة  في مجاؿ ممارسة الكصاية عمى اعماؿ المجمس الشعبي 
كىي اسناد ميػمة تقػدير مػدل مشػركعػية االعػماؿ الػتي تصػدر عػػف الػمػجػػمػس الػشعػبي الػكالئػي الى 
القػضػاء االدارم كىػي قػفػزة نكعػية في مجاؿ الػكصايػة االدارية، كال ندرم لػمػاذا لػـ يضمػف الػمػشػرع 

الػقضػاء )ػػديػػة ألنػيػػػا فػي الحػقػػيػقػة اسػػػنػػدىػػػا الػػى الجػيػػػة الجػػديػػرة بػػذلؾ تمؾ االحكػاـ فػي قػانػػكف الػبػم
 .مػثػؿ ما ىك معمكؿ بو في الدكؿ المتطكرة (االدارم

ػف الى جػانب ذلؾ تضػػمػػف الػقػانػكف الػجػػديػػد امػكػانػػية اعػػضاء الػػمػجػػػمػس الشعػػػبػي الػػكالئػي الػذي     
 (1) .تعرضكا لئلقصاء مف طرؼ كزير الداخمية الطعف في قراره اماـ مجمس الدكلة

غػػيػر اف مػا يػعػػاب عػمى ىػػذا الػقػانػكف انػو مػدد آجػاؿ سػمػطة الػمػصػادقػة الػضػػمػنػيػة ككسع مػف      
بحيث كػاف بإمكاف ، 1990مياديف المػصػادقػة الصػريحة كىػك تراجعػا صػارخػا عػمى مكتسبات نص 

المشرع اف يعتمد اليات اخػرل تحافظ عػمى اسػتػقػبللػيػة الجػمػاعػات االقػمػيػمػيػة مػػف جػيػة كمػشػركعػية 
 .اعماليا مف جية اخرل

دة مف اجؿ ػيػركزية إدارية مقػػف ذلؾ نخمص إلى أف المشرع ييدؼ إلى تحقيؽ المػانطبلقا م       
 خػبة عػف قرب مػف جية، كفي نػفػس الكقت المحافظة عػمى كحػدة إقميـ الدكلةمراقػبػة الػمجالػس المنت
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 :كمػمػا تضػمػنػو 1969مػف جية اخرل، كىي نػفػس الػمبادئ الػتي تضػمػنيػا مػيػثػاؽ الػكاليػة لػسػنة 
اء المشاركة الفعػمػيػة لمػكاليػة كالجماىػيػر الشػعػػبػػيػة ػمة تقنية إلنمػػيػه البلمركزية ما ىي إال كسذاف ى »

  (1). «في السمطة

مف خبلؿ ذلؾ نبلحظ أف المشرع الزاؿ حذرا في تعػاممو مع اإلدارة البلمركزية كتػبػمػكر ذلؾ 
سػنة لػػكجػكد الػبػمديػات كمػػا عػػرفػػتػو مػػف اخػػتػبلالت فػػي تػسػػيػيػرىػا، كبذلؾ  45جميا مػف خبلؿ تجػربة 

 .يحاكؿ المشرع في كؿ مرة سد الثغرات عند سنو لتشريعات جديدة

كػاف مػف  1990 أف الػمبلحظ عػمى ىػذا التشريع الجديد قد سجػؿ تػراجعػا عػمى مكتسبات إال
األحرل أف تعػالج بطػرؽ أخرل، العػػف طػريػؽ الػتػضييؽ كالتشديد عػػبػر كسػائػػؿ كآلػيات الػػكصػايػة 

الجزائرم أف يأخذ مف بعض الػمػفػركضة عػمى أعػمػاؿ الػمػجػمػس الػمػنػتػخػبة، كػاف بػإمػكػاف الػمػشرع 
نػظػاـ البلمػركزم اإلدارم ػػاؿ الػػػكطا كبيرا في مػجػػػت شػتجارب بعض الدكؿ السيما تمؾ التي قطع

ب ما يمميو الكاقع ػا حسػادة منيػيمكف االستف زةػػػا تجارب جاىػألني ،اػرنسػبة لفػك الحاؿ بالنسػا ىػكم
 (2) .اإلدارم كالسياسي كاالجتماعي الجزائرم

 الرقابة اإلدارية الداخمية بواسطة لجان إدارية :المطمب الثاني

في إطػار الػرقػابة الػذاتية لئلدارة  فػإف الػمػشرع عػادة مػا ينشئ آلػيات داخػمية لمػرقابة الذاتية، 
 .مف اجؿ مراقبة اإلدارة نفسيا بنفسيا مباشرة كال يتأتى ذلؾ إال عف طريؽ المجاف اإلدارية الداخمية

تقكـ ىذه المجاف برقابة بعض األعماؿ التي أككميػا ليا المشػرع بالرغـ مف أنيا تقـك بيا تحت      
 .السمطة السممية لمرئيس اإلدارم

تمػؼ الػػنػػشػػاطػات اإلداريػة ػػسػػد ذلؾ فػي مػخػػمػشػػرع الػجػػزائػػرم جػػد أف الػانطبلقػػا مػػف ذلؾ نج
الػمػستخدمػيف، فػفي مػجػاؿ العػػقػػكد اإلداريػة كحػػرصػػا مػنو لتجسػيد الػمػبادئ كالعقػكد اإلدارية كتسيير 

 األساسػية الػتي يػقػـك عمييػا العػقػد اإلدارم بصػفػة عػػامػة كعػقػكد الصػفػقػات العػػمػكمػية بصػفػة خاصة
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  .كمبدأ المنافسة كمبدأ المساكاة بيف العارضيف
كمػف أجػؿ إضػفػػاء شػػفػافػية أكػبػر عػػمى إبػػراـ الصػفػقػة العػػمػػكمية خصص الػػمػشػرع بابا خػاصػا      

 (                                            1) .لعممية الرقابة كىك الباب الخامس

ارجية ك الجيات التي كبذلؾ تضمػف ىػذا الباب مختمؼ أنكاع الرقابة سكاء كانت داخمية اك خ     
ػػػيػػيػػـ تقػكـ بػيػا، كتػمػثػمػت الػػرقػػابػػة الػػداخػػمػػيػة فػػي لجػػنػتػػيػػػف لجػنػة خػػاصػػة بػالػػفػػتح كلػجػػنػة خػػاصػة بػتػق

 (2) .العركض
 المجنة الدائػمػة لػفػتح األظػرفػة: الػفػرع األكؿ

راـ الصفقات العػمػكمية ألػـز المشرع جميع الييئات التي تبـر فػي إطار إضفػاء الشػفػافػية فػي إب     
صػػفػقػات عػػمػػكمػػية، بإحػداث لجػػنػة دائػػمػة لػػدل كػؿ مصمحػػة مػتعػػاقػػدة ميػػمػتيا فػػتػح األظػػرفػة الػتي 

ػػػدة صػبلحػػيػػة اتخػػاذ مػػقػػرر يػحػػدد كػمػا خػػكؿ لػمػػسػػؤكؿ الػػمػػصػمحػة الػػمػتػعػػػاق ،يػتػقػػدـ بيػا الػػمػتعػيػدكف
بػمػكجػػبػػو تػػشػكػيػمػة ىػػػذه المجػنة كتػركػت لػو الػسػمػطػة الػػتػقػػديػريػة فػي ذلؾ، حػتى يتكيػؼ مػع الػظػركؼ 

الحػػاضػػريػف اعػاتيػا ميػػمػػا كػاف عػػدد ػػمػػتػا، كمػا تػصح  اجػػف أعضائيػػييػػتع ندػػعاع اإلدارية ػػكاألكض
 .مػف أعضائيا، كىذا يعد أحد أكجو الرقابة اإلدارية الذاتية المباشرة

كعػيػد ليػا باختصاصات تقـك أساسا عمى رقػابػة سابػقة قػبػؿ اختيار المتعيػد الػذم ترسػك عػميو      
سبلمة العمؿ اإلدارم الصفقة، كىذه الرقابة ىػي رقػابػة إدارية داخػمػيػة اليػدؼ األسػػمى منيػا تحقػيؽ 

  (3) .مف جية كالشفافية في عممية التعاقد مف جية أخرل
كأككػؿ الػػمػػشػػػرع لػيػػذه المجػػنػة عػػػمػػمػيػػات إداريػة دقػػيػقػػة مػػف أجػؿ ضػػمػاف الػػنػزاىػػة فػػي تػػرتػػيػػب      

، كتككف ىػػذه العػػمػمػيػة أمػػاـ مػرآل جميع المتعيديف بعػد التدقيؽ فػي العػػركض الػمػقػدمة مػػف طػرفيـ
 .المتعيديف، حيث يتـ فتح األظرفة التقنية في جمسة عمنية مف أجؿ ضماف مبدأ المنافسة
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 المجنة الدائمة لتقييـ العركض :الفرع الثاني

ة متعاقدة لجنة دائػمل كػؿ مصػمحة ددث لانػو تحف ،ة لػفػتػح العػركضجنة الػدائممعػمى غػػرار ال     
لتقييـ العركض، كتتكلى ىػػذه المجنة التي يعػيػف اعضػاؤىػػا بمقػػرر مػػف مػػسؤكؿ المصمحة المتعػاقدة 
كالتي تتككف مػف أعضاء مػؤىػمػيػف يخػتاركف نػظػرا لكفػاءتيػـ تحميؿ العػركض كبػدائػؿ العػركض عػند 

  (1) .حات التي ينبغي تقديميا لمييئات المعنيةاالقتضاء، مف أجؿ إبراز االقتراح أك االقترا
كتعييف اعضائيا مف اختصاصات مسػػؤكؿ المصمحة المتعػاقدة  كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجنة      

الفتح، كيتمػػتع ىػػذا المسػػؤكؿ بسمطة تقديرية فػي اختيارىػػـ كفػي تحػديد العػدد الػذم تشكػؿ مػنو ىػػذه 
المجػنة حسػػب مػػا تقتضػػيو ظػػركؼ  المجنة، كمنحت لػػو ىػػذه السػمػطػة حتى يتمػكف مػػػف تكػكيػف ىػػػذه

 .المصمحة المتعاقدة

مػف خبلؿ مػػا تضػمػنو النص مػف اختصاصات المجنة المذككرة يتضح أف المػشرع قد منح ليا      
 .صبلحيات ذات أىمية كبرل في تحميؿ العركض كبدائؿ العركض

ة بالرقابػة الدقيقة ليػذه العركض، حيث كانطبلقػا مػف الصبلحيات المخػكلة ليػا تقػـك ىػذه المجن     
تتأكد مف صحة المعمكمات الكاردة بيا كمػف الػكثائؽ الػتي تحتكم عمييا طبقا لما اشتمؿ عميو دفتر 

 .الشركط، كيتضح مف خبلؿ ذلؾ أف ليذه المجنة رقابة شاممة عػمى العػركض المقدمة لئلدارة

يمكف ليػا أف تقترح عػمى المصمحة المتعػاقدة رفض كما أف ليػذه المجػنة دكر استشارم حيث       
العركض المقبكلة، إذا ثبت أنػو تترتب عػمى منح المػشركع ىيمػنة المتعامؿ المقبكؿ عمى السكؽ أك 

 .يتسبب في اختبلؿ المنافسة في القطاع المعني بأم طريقة كانت
مػص أف اإلدارة تػراقػب ذاتيػا ػنخ ،عػػركضدكر الميػـ الػذم تمعػػبو لجػنة فػػتػح الذا الػمف خبلؿ ى     

بنفسيا بكاسطة ىذه المجنة، بحيث تجنبيا ىذه األخيرة مف األخطاء التي يمكف أف تقع فييا اإلدارة  
السيما إذا كاف اختيار أعضاء المجنة يتـ عمى أساس متيف دكف محاباة، كأف يراعي فػي ذلؾ مػبدأ 

 (2) .الجدارة كالعمـ
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 لجنة الصفقات :الفرع الثالث

ىي لجنة كمفيا المشرع بالرقابة الخارجية كقػد تككف ىػػذه عمى مستكل اإلدارة أك خارجيا، أمػا      
لى التحقؽ مف  غاية رقابتيا ىي التحقؽ مف مطابقة الصفقات المعػركضة عػػمى لجػاف الصفقات، كا 

 (1). مطابقة التزاـ المصمحة المتعاقدة لمعمؿ المبرمج بكيفية نظامية

كمف اختصاصاتيا أيضا أنيا تقدـ المساعدة لئلدارات في مػجػاؿ تحضير الصفػقات العمكمية      
رأيػػا حػكؿ الطعػػكف الػتي يقدميػػا المتعػيػػدكف عػػنػد احتجاجيػػـ عػػمى كػيػفػيػة اختيػار الػمػػصػمحة  كتػقػدـ

ا لدراستيا قػبػؿ إعػبلف المناقصة المتعاقدة، كما أف مشاريع دفاتر شػركط المناقصات تخضع إجباري
  .يػكمػػا 45في أجػػؿ 

المجػػنػػة الػػكطػنػػيػة لصػفػػػقػػات األشغػػاؿ، المجنة الػكطػنػية : كتتخػػػذ لجػػنػػة الصفػػقػػات عػػػػدة أشػكػػاؿ     
، المجنة الػكطػنػيػة لصفػقات الدراسػػات، المجػػنة الػػكزاريػػة لم صػفػقػات، لجػنة الصفقػات لصفػػقات المكاـز

لممػؤسسػة العػمػكمػيػة الكطنية، كمػػراكػز البحث كالتنمية الكطػنػيػة، كاليػػيكػؿ غػػيػر المػمػركز لممػؤسسػػة 
العػػمػكمػيػػة االقػتػصاديػػة، كلجػنػة الصػفػػقػػات الػػكالئػيػة، كالمجػنػة الػبػمػديػػة لمصػفػػقػػات، كلجػنة الصفػقػات 

مػؤسسػػة العػػمػػكمػػيػة المػحمػيػة كاليػػػيػكػؿ غػػيػر المػمػػركػػػز لمػمػؤسسػة العػػمػػكمػية الػكطػنيػة ذات الطابع لمػ
 (2) .اإلدارم كالخدمات

مف خبلؿ دراسة تشكيمة ىذه المجاف المذككرة أعػبله يتضح أنيػا تتشكؿ في غالبيتيا أكثر مػف      
اإلدارة كتػقػـك بالػرقػابػة القػبػمػيػة عػػمى إبػراـ الصػفػقػات العػمػكمػية، كأف راييػا مف أعضػاء يمثمكف  % 95

ا لػمػشػػاريع الصفػقات الػذم يككف ايجابي اك مػقػركنػا ببعػض الػتػحػفػظات اك بػرام سػمػبي بعػد دراسػتيػ
الػيػة ة المابد عػمييػػا الرقتمعػتي تية الأحد العناصر األساسا رأييشكؿ زامػي لئلدارة، بحيث ييككف  ال

كتساىـ في ترشيد األمكاؿ  ،ي مجاؿ الرقابة اإلدارية الذاتيةالمسبقة، كبذلؾ فيي تػقػـك بدكر فعػاؿ ف
 (3).كالنفقات العمكمية بصفة عامة
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 الرقابة اإلدارية الذاتية المتخصصة :المطمب الثالث
إف التسيير العقبلني كالمرشد لمختمؼ األجيػزة اإلدارية سكاء عػمى المستكل المركزم كالمحمي      

 .كاف يشكؿ ىاجسا لدل السمطات العميا مند االستقبلؿ

كبغية تحقيؽ ىػذا اليػدؼ احدث عػػدة مصالح مػف أجػؿ مػراقػبة أعػماؿ اإلدارة العػمػكمػية سػكاء      
 .ابقة أك الحقةكانت ىذه الرقابة س

 الرقابة السابقة لممراقب المالي :الفرع األكؿ
كؿ األعماؿ اإلدارية للقد حػرص الػمػشػرع الجػزائػرم مػنػذ االسػتقبلؿ بػإعػطػاء أكلػكية خاصػة 

 الػتي تترتب عػنيػا نفقات عػػامػة حػتى يؤمػػف حسػف استعػػمػػاؿ األمػػػكاؿ العػػمػكمػية عػػف طػريػؽ التنفيذ
 .الصحيح لمختمؼ النصكص التي تحكـ تسيير األمكاؿ العمكمية

حيث تدخؿ المشرع إلرساء قػكاعد خػاصة بالرقابة  1964ديد تبمكر منذ سنة ػرص الشحذا الػى     
مػف اجػؿ سػػد  1969السابقة عػمى النفقات في الجزائر، ثػـ مػػا لػبػث كاف تػدخؿ مػرة اخػػرل في سػػنة 

  (1) .عممية الرقابة السابقة الثغرات كتحسيف
غػيػر اف المشػرع لػـ يكتؼ بذلؾ بػؿ تدخػؿ فػي كػؿ مػػرة تقتضي ذلؾ مػف اجػؿ تحسيف عػمػمػية      

الػرقػابػة عػى االنػفػاؽ الحكػكمػي، كايجاد الػيػات تتبلءـ مػع الػتػطػػكر الػػذم عػػػرفػػتػػو الجػػزائػر فػي شتى 
خػػؿ الػمػشػػرع في مػناسبتيف مػػف اجػؿ تكييؼ الػنصػػكص الػسػارية الػمفعػػكؿ مع الػمػجػاالت، كبذلؾ تد

   (2) .2009ك1992الكضع القائـ  ككاف ذلؾ في سنة 
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 كمما تجدر اإلشػارة إلػيو أف المشػرع الجزائرم تأثػر كثيػرا بالمػشرع الفػرنسي فيما يخص الػرقابة      
نػػكف السػابػػقػػة عػػػمى تػػنػػفػػيػػذ الػنػػفػػقػات، حيث عػػػرفػػت فػرنػسػػا ىػػػذا الػػنػكع مػػف الػػرقػػابػة مػػنػذ صػػدكر قػػا

المتعمؽ بالتنظػيـ  1962ديسمبر 29المؤرخ في62/1587ثـ كرس بػمكجب الػمرسـك  ،1922أكت 10
ة ػابػرقػمؽ بالػمتعػال 1970رػبػمػنكف 13ؤرخ فيػمػال 70/1049 كـػػرسػػمػـ الػث ،يةػػكمػمػػبة العػػاـ لممحاسػالع
  (1).مالية لآلمريف بالصرؼ الثانكييفال

كانعكس ىذا التأثير عمى النصكص الجزائرية، حيث تضمنت األسس القاعدية لعػمػمية الػرقابة      
 .السابقة عمى النفقات

 مجاؿ الرقابة السابقة عمى النفقات –أ 
إف مػجػاؿ الػرقػابػة الػسػابقة عػػمى النفػػقػػات ينػقػسػػـ إلػى شػقػيف، األكؿ خػػاص باإلدارات المعػػنػيػة      

 .بالرقابة السابقة، كالثاني خاص باألعماؿ المعنية

 اإلدارات المعنية بالرقابة السابقة -1
لسػابػقة لتنفيذ نفقاتيػا تحديدا حصػريا منذ لقد حدد المشرع الييئات كاالدارات المعػنية بالػرقػابػة ا     
        (2).2009ء كشمميا في تعديؿ ىفت ، كاستثنى بعض االدارات مف ذلؾ غير انو ما 1992 سنة
ميزانيات  :بػذلؾ اصبحػت االدارات الػمػعػػنػيػة بالػػرقػابػة السابػقة لتنفػػيػذ نػػفػقػاتيػػا تػتحدد كػمػػا  يمي     

الػمػؤسسػات كاإلدارات الػتابػعػة لمػدكلػة كالػمػػيػػزانػيات الػمػمحػقػػة، كعػػمى الحسػػابػػات الػخػاصػػة لمػخػزيػػنة، 
كميزانيات الػكاليػات، كمػيػزانػيػات الػبػمديػات، كمػيػزانػيػات الػمػؤسسات الػعػمػكمػيػة ذات الطػابع اإلدارم، 

ؤسسػات العػػمػػكمػػية ذات الطػابع العػمػمػي كالػثػقػافي كالػميػػني، كمػيػزانػيػات الػمػؤسسػات كمػيػزانػيػات الػمػ
 .العمكمية ذات الطابع اإلدارم المماثمة

ني ػكطػبي الػشعػس الػمػكالمجة ػػاالم سػمػجػات مػيػزانػيػف ذلؾ مػػتثنى مػرع اسػشػمػاف ال رػيػغ     
 .التشريعية كالتنظيمية الخاصة بيػماا لؤلحكاـ كاخضعػيم

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ف مػجػاؿ الػػرقػػابػة ػككسع م 1992كب نص ػشػذم كاف يػص الػنقػتدرؾ الػرع اسػشػكبذلؾ نجد الم     
كالثقافػي كالميػني السابقة عػمى النفقات لتشمػؿ البمديات كالمؤسسات العػمػكمػيػة ذات الػطابع العػممي 

 .كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم المماثمة

ديدا مف الرقابة كالمتمثؿ في الرقابة البلحقة ػو كرس نكعا جػان 2009ا ميز تعديؿ سنة ػػكأىـ م     
العػممي عمى ميزانية فئة خاصة مف الػمػؤسسات، كالػمػتػمػثػمػة في الػمػؤسسػات العػمػكمية ذات الػطابع 

كالثقافي كالميػني كمػراكز البحث كالتنمػية كالػمػؤسسػات العػمػكمػيػة ذات الػطػابع العػمػمي كالتكنكلكجي 
كالػمػؤسسػات العػمػكمػية ذات الطابع الصػناعي كالػتجارم كالػمػؤسسات العػمػكمػية االقتصػاديػة عػندمػا 

 (1) .تكمؼ بإنجاز عممية ممكلة مف ميزانية الدكلة

مف خبلؿ ىذه االجراءات الجديدة يتضح اف المشرع حاكؿ التخفيؼ مػف حػدة الػرقػابػة السابقة         
كتكريس الرقابة البلحقة كآلية جديدة لػمراقبة تنفيذ النفقات، كما تجدر االشارة انو ألكؿ مػرة تخضع 

سػات الػعػمػكمػية االقتصادية عػندمػا الػمؤسسػات العػمػكمػية ذات الػطابع الصػػنػاعػي كالػتجػارم كالػمػؤس
تكمؼ بإنجػاز عػػمػمية مػمػػكلػة مػػف ميزانية الػدكلة لمػرقػابػة البلحقة، االمػر الػذم مػػف شػػانو يعػزز مػف 

 .رقابة تنفيذ النفقات العمكمية

 (2)االعماؿ المعنية بالرقابة السابقة  -2
لػقػػد حػػدد الػمػشػػرع الجػزائػرم االعػػمػاؿ الػتي تخضػع لمتأشػيػرة الػقػبػمػية قبػؿ التكقػػيع عػمػييػػا عػمى      

سبيؿ الحصر سكاء كانت خاصة بالحياة المينية لممكظفيف اك االمػكر المػالية االخػرل كتتمثؿ فيما 
 (3) :يمي
  .ما يخص الحياة المينية لممكظفيفمشاريع قرارات التعييف كالترسيـ ككؿ  -   
 .مشاريع الجداكؿ االسمية التي تعد عند قفؿ كؿ سنة مالية -   
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 مػشػاريع الجػداكؿ االصػمػية االكلػية الػػتي تعػد عػػند فػتح االعػػتمػادات ككػذا الػجػداكؿ االصػمػية     -    

.المعدلة خبلؿ السنة الػمػالية       

  .مشاريع الصفقات العمكمية كالمبلحؽ -   
   .كؿ التزاـ مدعـ بسندات الطمب كالفاتكرات الشكمية كالكشكؼ اك مشاريع العقكد -   

 كؿ مشركع مقرر يتضمف مخصصات ميزانياتية ككؿ ما يتعمؽ بتفكيض كتعديؿ االعتمادات   -   
 .المالية     
 الػتي تصػرؼ عػػف طػريؽ  كؿ الػتػزاـ مػتعمػؽ بتسػديػد الػمػصػاريؼ كالػتػكالػيػؼ الػمػمحػقة كالنفقات -   

 .الككاالت كالمثبتة بفاتكرات نيائية     
مػػف خبلؿ مػػا تػقػدـ يػظيػػر اف الػمػشػػرع يحرص عػػمى اخضػػاع جػمػػيع االعػػمػػاؿ االداريػة التي      

دم االختبلالت المالية قبؿ بيدؼ تفا ،تترتب عنيا اثار مالية لمرقابة السابقة لممراقب المالي
انكنية التي ػكص القػرؼ بالنصػػريف بالصػالتزاـ اآلم دلػمى مػراقبة مػف جية كالحرص عػم اكقكعي

 .تحكـ تمؾ العمميات المالية مف جية اخرل
 المبلئمػة(التعيد)كبذلؾ يجب عػػمى اآلمػر بالصرؼ قبؿ تنفيذ ام نفقة اعػداد استمػارة  االلتػزاـ      

الثبكتية لمنفػقػة كارسػاليػػا لمػمػػراقػب الػمػالػي مػػف اجػؿ الػمػػراقػبة كمػنح الػتأشػيػرة كارفاقيػا بكافػة الػػكثائػؽ 
  . المسبقة حتى يتمكف اآلمر بالصرؼ بصرؼ النفقة المعنية بااللتزاـ

 العناصر الخاضعة لفحص المراقب المالي -3
اقػب الػمػالػي بمػراقبتيػا كفحصيا كالتأكد عند ارساؿ مشاريع االلتزاـ بالنفقات تقػـك مػصػالح الػمػر      

 .مف مشركعيتيا كمدل مطابقتيا لمنصػكص السارية المفعكؿ
كبيدؼ تكحيد انمػاط العػمػمية الػرقابية عػمى مستكل كامػؿ التراب الكطني مػف جية كشمػكلػيتيػا      

مى اساسيا العممية الرقابية كتتمثؿ لكامؿ العممية المالية، حدد الػمػشػرع بدقػة العػناصػر الػتي تقػـك ع
 (1) :ىذه العناصر فيما يمي
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 .صفة اآلمر بالصرؼ  -

 .مطابقتيا التامة لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيما   -
 .تكفر االعتمادات كالمناصب المالية  -
 .التخصيص القانكني لمنفقة  -

 .مبمغ االلتزاـ لمعناصر المبينة في الكثيقة المرفقة أك مشركع الصفقة مطابقة -

 كجكد التأشيرات أك اآلراء المػسػػبػقػة الػتي سمػمػتيػا السمطة اإلدارية الػمؤىػمة ليػذا الغػرض عػندمػا     -

 .تككف مثؿ ىذه التأشيرة قد نص عمييا التنظيـ الجارم بو العمؿ    

 .تكفر ترخيص البرنامج أك االعتمادات المالية  -
 نتائج الرقابة السابقة المراقب المالي  – 4

 بعدما يتمقى الػمػراقب الػمالي مػشػػركع االلتزاـ بالنفػقػة، يػقػكـ الػمكػمؼ بالػمػراقػبة بتفػحص سػبلمة       

  (1) .جميع العناصر المذككرة سالفا بدقة ، كتنتيي رقابتو بأحد االشكاؿ التالية    
 ة مػشػػركع النفقػة كاالطبلع عػمى جميع عػناصػره كالػػتأكد مػف مشركعػػية بعػد دراسػ :منح التأشيرة –أ 

 جميع العناصر التي يقـك عمى أساسيا االلتزاـ، يقـك المػراقب المالي بكضع التأشيرة بالػمػػكافػقػة     
  .عمى بطاقة االلتزاـ كعمى الكثائؽ الثبكتية المرفقة ليا في بعض االحياف    
 ىػػػػك أحد أشػكػاؿ قػػرار الػػمػراقػب الػمػػالػي، بحيث إذا مػا تػـ اكػتشػاؼ أم خمؿ :لمؤقتالرفض ا –ب 

 في مػشػركع االلتزاـ بالنػفػقة، السيما تمؾ الػمتعػمقػة بالعػناصػػر الػتي تػقػػـك عػمييػػا الػػرقػػابة كقػابمة      
  .لمتصحيح كالتعػديؿ     
 كحتى ال يكػكف ىػػناؾ تعػسػؼ مػف طػرؼ الػمػراقب الػمػالي فػي استعػػماؿ سمػطػتو، حػدد المشرع        
 (2) :البيانات اليامة التي يككف عمى اساسيا الرفض المؤقت كالمتمثمة فيما يمي    

  .اقتراح التزاـ مشكب بمخالفات لمتنظيـ قابمة لمتصحيح -
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 .انعداـ أك نقصاف الكثائؽ الثبكتية المطمكبة -
 .نسياف بياف ىاـ في الكثائؽ المرفقة -

يصػػدر كفي حالػة اكػتػشػػػاؼ ام مػػف الػبػيػانات الػسػػالػػفػػة الػػذ كػػر فػي مػػشػػػركع االلػتػزاـ بالػنػفػػقػة         
 .المراقب المالي قرارا برفض التأشيرة مؤقتا الى حيف تصحيحيا

كافؽ عمى صرؼ النفقة بالشكؿ الذم قدـ ػير مػراقب المالي غػمػد بالرفض المؤقت أف الػصػيق      
  .إليو، بحيث يرفض التأشيرة إلى حيف تسكية أك تصحيح ما يشكب االلتزاـ بالنفقة المقدـ إليو

كيجب أف يككف ىػػذا الػرفػض الػمػػؤقت معػمبل كذلؾ بتدكيف الػمػراقب الػمالي في مػذكػرة الػرفض      
التي يرسميا الى اآلمر بالصرؼ مرفكقة بمشركع االلتزاـ بالنفقة لكؿ االسباب التي ادت الى رفض 

    (1) .التأشيرة ككذا النصكص القانكنية التي لـ تحتـر بنكدىا
ى إثػػر رجػػكع مػمػؼ مػػشػػػركع االلػػػتػزاـ بالػنػفػػقػػة، يػقػػكـ اآلمػػػر بالػػصػػػرؼ بتصحػيح األخػطاء عػػػم     

كتدارؾ النقػائص أك اكػمػاؿ الػكثائػؽ الثبكتية الناقػصػة، ثـ يعيد بعػد ذلؾ مػشػػركع االلتزاـ مػػرة أخػرل 
 .إلى المراقب المالي مف أجؿ التأشيرة عميو

راقب المالي المتضمف رفض التأشيرة عمى ػالمه الذم يتخذالنيائي ىك القرار  :رفض النيائي ال -ج
رفض عند معاينة الػمػراقب المالي ػذا الػػرؼ، كيككف ىػمشركع االلتزاـ المقدـ مػف طػرؼ اآلمػر بالص

تي ػكب الػيػػالع دػا بأحػكبػشػكف مػعػػامػػة يكبصػفػة ية ك ػمػكمػػعػبة الػمػحاسػػكاعػػد الػة لػقػمػسػيػػات جػفػػالػمخػل
 :تضمنتيا النصكص القانكنية كمنيا

 .عدـ مطابقة االلتزاـ لمقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا -
 .عدـ تكفر االعتمادات أك المناصب المالية -
 .عدـ احتراـ األمر بالصرؼ لممبلحظات المدكنة في مذكرة الرفض المؤقت -

 الطبيعة القانكنية لقرار المراقب المالي  –د 

 إذا كانت رقػػابة الػمػػراقب الػمػالػي تتكج بػقػػرار سػػػكاء بػكضػع الػػتػأشػيػػرة أك بالػػرفػػض الػمػػؤقػػت أك     

 ؟.الرفض النيائي فما ىي الطبيعة القانكنية ليذا القرار
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ي الػمػؤرخ فػي  ػسػػرنػر بنا الػتطػػرؽ إلى حػكػـ مػجػمػس الػدكلػة الػفدػػئلجابػة عػمى ىػػذا التسػاؤؿ يجل     
، الػذم أقػر فيو بأف تأشيرة المراقب المالي مػػاىػي اال اجػراء مػف مجمػكع اإلجراءات 1927مام  24

الػمػكجيػة حصػريا مػػف أجػؿ تأمػيػف تنفػيذ الػػقػػكاعػػػد الخػاصػػة بالػمػيػزانػػيػة، أمػػا فػػي قػػػراره الػػػمػػػؤرخ فػي 
ذات طابع داخمي، كبطػبػيعػة  ةي اال شكػميفقد أقر بأف تأشيرة المراقب المالي ماى 1950جانفي 27

 (1) .الحاؿ ال يمكف أف تككف محؿ لػدعكل تجاكز السمطة
كانطبلقػا مػػف ذلؾ فػإف نتائج رقػابة الػمػراقب الػمالي الػمػتػمػثػمػة فػي مػنح الػتأشػيػرة أك رفػضيػا ال      

ى اعتبار أنيا مف األعماؿ الداخمية يمكف أف تككف محبل لدعكل اإللغاء أماـ القاضي اإلدارم، عم
 .لئلدارة

 الكسيمة األساسية لمكاجية الرفض النيائي لممراقب المالي – 5
لػقػد اتخػذ الػمػػشػػرع جػمػيع االحتياطات مػػف أجػؿ الػػمحافػظة عػمى الػػسػير الػحسػف لئلدارة، كفػي      

سبيؿ ذلؾ أقػػر إجػراء ميػمػػا يمكف بمػكجػبػو لآلمػر بالصػرؼ اف يتجػاكز الػقػرارات التعػسفػية لممػراقب 
 .اتخاذه لقرار الرفض النيائي بكضع التأشيرةالمالي عند مراقبتو لمشاريع االلتزامات السيما عند 

مػػر بالصػػرؼ كتحت مسػؤكلػيتو في آلىػػذا اإلجػػراء يػتمػثؿ في مػػقػػرر الػتغػاضي الػذم يػتخػذه ا      
حالة الرفض النيائي لبللتزاـ بالنفقات مع اعبلـ الكزير المكمؼ بالميزانية، كمػا يرسػؿ الػمػمػؼ الذم 

تغػػاضي مػباشػرة حسب كػؿ حالػة إلػى الػكزير أك الػكالي أك رئيس المجمس الشعػبي يككف مػكضػكع ال
 (2).البمدم المعني

كيتـ ىذا االجراء بإرساؿ اآلمر بالصرؼ لمشركع االلتزاـ مرفقا بمقػرر التغاضي إلى الػمػراقب      
 .ريخوالمالي قصد كضع تأشيرة األخذ بالحسباف مع اإلشارة إلى رقـ التغاضي كتا

بعد تأشػيػرة األخػذ بالحػسػباف يمـز الػمػراقػب المالي بإرسػاؿ نسخة مػف ممؼ االلتزاـ الػذم كػاف       
 .مكضكع التغاضي مرفقا بتقرير مفصؿ إلى الكزير المكمؼ بالميزانية 
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كػمػا يػقػكـ الػػكزيػر الػػمػػكػمػؼ بالػمػيػزانية بػػدكره بػػإرسػػاؿ نػػسػخة مػػف الػػمػمػؼ الػػذم كػاف مػػكضػػكع      
 .التغاضي إلى المؤسسات المتخصصة في رقابة النفقات العمكمية

ككف مقبكال غير أف ما تجدر اإلشػارة إليو أف مقرر التغػاضي الذم يتخذه اآلمر بالصرؼ ال ي     
في كػؿ الحاالت، بؿ ىػناؾ حاالت يرفض فػييػا الػمػراقػب المالي مػقػرر الػتغػػاضي الػذم صػدر مػػف 

 (1) :قبؿ اآلمر بالصرؼ كالتي حددىا المشرع كما يمي 

 .عند عدـ تكفر صفة اآلمر بالصرؼ -
 .عدـ تكفر االعتمادات أك انعداميا -
 .المسبقة المنصكص عمييا في التنظيـ المعمكؿ بوانعداـ التأشيرات أك اآلراء  -

 .انعداـ الكثائؽ الثبكتية التي تتعمؽ بااللتزاـ -

مػػا تػعػػديبل لػيػػا أك   -  التخصػيص غػػيػر الػػقػػانػكني اللػتزاـ، بيػدؼ إخػفػػاء إمػػػا تجػاكزا لبلعػػتػمػادات كا 

 .تجاكزا لمساعدات مالية في الميزانية   

راسة ىػذه الحػاالت يتضػح أنػو مػف غػيػر الػمعػػقػػكؿ أف يقػكـ اآلمػر بالػصػػرؼ باتخػاذ الػػتػػزاـ كبد     
متجاكزا فيو ىػذه الحاالت، كمػا أف المػراقب حػتى كلػك لػـ ينص الػػمػشػرع عػػمى ذلؾ لػـ يكف بإمكانو 

ػك أخػذنػا مػثاال مػف ىػػذه الػحاالت كعػػدـ ر عػمى الػتػزاـ مػتػكفػر عػمى إحدل ىػػذه الحاالت، فػمأف يؤشػ
تكفر االعتمادات أك انعػداميػا، ففي ىػػذه الحالة كيؼ يمكف لآلمػر بالصرؼ أف يقكـ باإلنفاؽ كىػػك 
فاقػد لبلعػتمػادات الػمػطػمػكبة ، كنػفػس الػشػيء بالػنػسػبة لممػراقب الػمػالي أنى لػو اف يؤشػر عمى التزاـ 

 .عتمادات الماليةدكف تكفر اال
 القائمكف بالرقابة السابقة عمى النفقات  –ب 

لقد حدد الػمػشػرع األشخاص الػذيف تػككؿ إلػييػـ ميػمػة الػػرقػابة السػابقػة لمنفقات العػػمػكمػية التي      
 الية،يمتـز بياكىػـ المراقب المالي كالػمػراقب الػمالي المػساعد كيعينكف مف طرؼ الكزير المكمؼ بالم
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 كيساعدىـ في اداء ىذه الميػمة االعػكاف المساعػدكف ليـ المػكزعيف عػمى مػخػتمػؼ االسػبلؾ كالػرتب
 (1) .التابعيف لئلدارة المكمفة بالمالية فرع الميزانية

كيبلحظ اف الػمػشػرع الجػزائرم قػد حػػاكى كثيرا الػمػػشػرع الػفػرنسي فػي تحػديد الػمكػمػفػيػف بعممية       
  (2).الرقابة السابقة عمى تنفيذ النفقات

اـ كصػنؼ الػمػػشػػرع الجػػزائػرم كظيفة الػػمػػراقب الػػمػالػي ضػمػػف الػػػمػنػاصػب الػعػمػيػا تػطبيقػا ألحك       
القانكف األساسػي لمعػػمػاؿ المنتػميف لؤلسػبلؾ الخػاصػػة لئلدارة المكمفػة بالػمالػية، كحػددت الػمػنػاصب 

 (3) .العميا الخاصة بفرع الميزانية بمنصبيف عالييف ىما المراقب المالي ، كالمراقب المالي المساعد
 شركط التعييف -1

ف الرئيسييف لمميزانية كالمكظفيف المنتميف لرتبة مف نفس يعيف المراقب المالي مػف بيف المفتشي     
 .سنكات في مصالح الكزارة المكمفة بالمالية 05المستكل كليـ أقدمية 

 أمػا المػراقبكف الػماليكف الػمػساعػدكف يكظػفػكف مػف بيف الػمػفػتشػيف الػرئيسييف لمػمػيػزانػيػة كيػثبػتػكف      

 (4).ف األقدمية في مصالح الكزارة المكمفة بالماليةمسنكات  08الصفة أكسنكات مف األقدمية بيذه 3
 كفكيذيػف الػمنصبيف الػمراقب الػمالي كالػمػراقب الػمالي الػمسػاعػد فييف في ىػالتعيخص ػػا فيم      

 .بكاسطة قرار كزارم مف الكزير المكمؼ بالمالية
 إنياء المياـ – 2

 انطبلقا مػػف تصنيؼ كظػيفػة الػمػػراقب الػمالي كالػمػراقب الػمالي الػمػساعػد كمنصب عػالي، فػإف     
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إنياء مياميـ تتـ بنفس كسيمة التعييف، بحيث تنيى مياميـ بكاسطة قرار كزارم صادر عف الكزير 
 .المكمؼ بالمالية

كانطػبلقػػا مػػف ذلؾ فػػإف أىػػػـ مػػا تجػدر الػمبلحػػظة إلػيو في ىػػػذا الػمػجػاؿ أف تصػنيؼ مػنصػب      
نما ىػػػك بشكػػؿ مػػدركس  المراقب المالي كالمػراقب المالي المسػاعػد كمنصب عػالي ليس اعػتباطا، كا 

 (1) .ش الكظيؼ العمكميمثمو مثؿ بعض المناصب األخرل كاألميف الكالئي لمخزينة كمفت
كالػغػايػػة مػػػػف ذلؾ أنػو عػػػنػد تصػػنيفػػو كػمػنػصػػب عػػػالػي فػػػإف طػػػػرؽ االلػػتػحػػػاؽ بػيػذا الػمػنػصػب      

ػيػػذه كاالخػتػصػػػاص كاألقػػػدمػػيػة، كبػذلؾ تػػؤمػػػف الػػطػػرؽ الػػػمػػػؤديػػة ل يخضع لػػشػػػركط محػػػددة كػالػػرتػبػة
الػمػنػاصػب بحيث ال يعػيف فػيو إال ذكم االخػتػصػػاص، كىػػػذا بخػبلؼ لػػككػػاف الػتعػيػيػف يػتـ فػػيو عػػف 
طريؽ المراسيـ الرئاسية كصنفت ككظيفػة عػميا فإف شركط االلتحاؽ بيذا المنصب تككف أقؿ حدة، 

 .قة لمنفقات العمكميةكيمكف أف يعيف أشخاص ليس ليـ أية صمة بمجاؿ المراقبة الساب
 مػف خبلؿ دراسة دكر الرقابػة السابقػة عػمى االلتزاـ بالنفقات مػػف قبؿ اآلمػريف بالصػػرؼ يمكف     

أف نستخمص عدة نتائج سكاء مف خبلؿ ميداف الرقابة السابقة لمنفقػات أك مف خػبلؿ الػقػائميف بيذه 
 .الرقابة

ػرقػابة السابقػة لمنفقػات سػػكاء فػيػمػا يتعػمػؽ بػاإلدارات الػمعػنػيػة مػػف خبلؿ مػا تقػدـ فيما يخػص الػ – 1
بالػرقابة الػسػابقة أك األعػػماؿ الصػادرة عػنيا، حيث أف كػؿ اإلدارات العمكمية التابعة لمدكلة تخضع 

ػرا مػالػيا تخضع لمرقابة السػابقػة ماعػدا غػرفػتي البرلػماف، ثـ أف كػؿ األعػماؿ اإلدارية الػتي تحػدث أث
لمرقابة السابقة باستثناء الترقػية في الػدرجات عمى أساس أنيا تراقب بصفة آلية عػند رقابة مػقػررات 

 . إعادة التصنيؼ
اف شػمكلية الػرقػابة السابقة لؤلعػماؿ االدارية تعتبر احػد األسػباب فػي تأخػيػر إنجػاز العػمػميات      

 .ت إدارة المراقب المالي غػير مػؤطػرة جيدا بالػمػكارد البشػرية كالػمػالػيةاإلدارية، السػيما إذا كان
 مػجػالػيػػا لػتػشػمػػؿ معػظـ  ككاف باألحرل مف المشػرع أف يدعػـ آليات الػرقػابة البلحقػة كأف يكسع     
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 (1) .مجاالت التسيير كذلؾ بتعػديؿ األحكاـ المتعمقة بالرقابة البلحقة
ياطات ػتػػراءات كاالحػمػيع اإلجػتخذ جػصػرؼ يػالػػف اآلمػر بػؿ مػة البلحقة تجعػػابػس الرقػتكري فا     

الػػراىػػف فػإف اآلمػريف بالصػرؼ ىػـ في كضعػية  قبؿ القياـ بعػممية األمػر بالصػرؼ، أمػا في الػكضع
مريحة، حيث يقكمكف بإنجاز االلتزاـ بالنفقات دكف التفكيػر كثيرا فػي مػدل مشركعيتيا عػمى أساس 
أف ىػناؾ الػمراقب المالي يقـك بميمة مراقبتيا مع إمكانية رفض تأشيرتيػا، دكف أف يسبب أم حرج 

 .كـ بااللتزامات تحت مظمة المراقب الماليلآلمريف بالصرؼ مما يجعمو يق
ىػذه الػكضعية تجعػػؿ اآلمػػريف بالصػػرؼ ال يبذلػكف جيػػدا لتككينيػـ فػي مجػاؿ الػتسيير الػمػالي      

كع في ػػكقػػػف الػػنأل مػػي مػػف ـػػة كأنيػػمػػػـك بالميػػقػػمالي يػػراقب الػػمػػػمى يقيف، أف الػعمى أساس أنيـ ع
 .الخطأ

 مف حيث األعكاف القائميف بالرقابة السابقة عمى النفقات الممتـز بيا – 2
إذا تػػفػحػصػػػنػػا مػمػيػا فػي نػكع الػػفػػػيػػئات الػقػػائػمػػة بالػػرقػابػة، كشػػركط تعػػيينيػا كتػرقػيػتيػػا يػمػكف أف      

 .نستخمص عدة نتائج
 األشخاص القائميف بالرقابة –أ 

إنطبلقػا مػف النصػكص الػتي تحكػـ الػقػانكف األسػػاسي الخػاص بالػمػكظػفػيف الػمنػتػمػيف لؤلسبلؾ      
الخػاصػة باإلدارة الػمكمفػة بالػػمػيػػزانية، يتضػػح أف ىػػػناؾ عػػػدة أسػػبلؾ مػػكػمػفػػيػف بػالػػرقػػابػػة كىػػػـ سػػمؾ 

ػمراقبيف لمميزانية، كسمؾ أعػكاف الػمعػاينة ىػػاتو الػػفػيػئات تشػارؾ المفتشيف المحمميف لمميزانية كسمؾ ال
كميػا فػي الػػرقػابػة عػػمى مػػػشػػػاريع االلػػتػزاـ بالػنفػػقػات، غػػيػر أف األعػػػكاف الػػمػػؤىػػمػيػف بكضع الػػتػأشػػيػرة 

 (2) .مالي المساعدكاإلمضػاء عػمى بطاقة االلػتػزاـ ىما المراقب المالي كالمراقب ال

 شركط تعييف المراقب المالي  – 1
كالػػتي أشػػػرنا إلػييا سابقػا فػإنو  90/334مػف الػمػرسػػـك التنفيذم  83بالػػرجكع إلى أحػكاـ الػػمػادة      

 يعيف مػف المفػتػشيف الػرئيسييف لمػمػيزانية، كىػك مػا يطابؽ رتبة مفػتش محػمؿ رئيسي لمػمػيزانػية حسػب
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نا إلػى أحكاـ تعػيػيػف رتبة ػػعػو إذا  رجغػير أن الػمػشػار إلػيو أعبله، 10/297مف الػمػرسػـك  29الػمادة 
مػف نفس الػمػرسـك فإنو يكظؼ عػمى أسػاس الشيادة  23مفتش محمؿ رئيسي لمميزانية حسب المادة 

الػمػتػرشحػكف الذيف تابعػػكا بنجاح تكػكينا مػدتو سػنة كاحػدة في مػؤسسػة تككيف مػتخصصػة، غػيػر أف 
االلػتحػاؽ بيػذا التككيف الػمػتخصص يكػكف عػػف طػػريؽ الػمػسػابػقػة عػػمى أسػػاس االخػتبارات مػػف بيف 

 .الحائزيف شيادة الميسانس في التعميـ العالي أك شيادة معادلة لياالمترشحيف 
غػير أنػو بالػرجكع إلى الػفػػقػػرة الػرابعة مػف نفػس الػػمػادة فػإنيػا تنص بأنو يػمػكػف أف يػػرقػى بصػفػة     

% 10مفتش محمؿ رئيسي لمميزانية عمى سبيؿ االختيار، كبعد التسجيؿ في قائمة التأىيؿ في حدكد

سػنكات مف الخػدمة  10مػف المناصب المطمكب شغػميػا المػفػتشػكف الػمحممكف لمميػزانية الػذيف يثبتكف 
 .الفعمية بيذه الصفة

امػػا رتبة مػػفػػتػش محػمػؿ لممػيػزانػيػة فػػإنػو يػمػػكػف أف يعػػيػف فػػييػػا عػػمػى سػػبػيػؿ االختيار مػػف بيف         
 (1) .الرئيسييف لمميزانية الذيف يثبتكف عشر سنكات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفةالػػمػراقػبػيػف 

كنػفػػس الػشيء بالػنػسػػبة إلػى رتػػبة مػػراقػػب رئػيػسػي لمػػمػيػزانية حػيث يػمػكػػف تعػػيػيػنو عػػمػى سػػبػيػؿ      
المراقبكف  كب شغميا،مالمط اصبنمف الم% 10أىيؿ في حدكد تمة الئجيؿ في قاساالختيار كبعد الت

 .سنكات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة 10لمميزانية الذيف يثبتكف 
المترشحكف ، أما طريقة تعييف مراقب لمميزانية تككف عف طريؽ المسابقة عػمى أساس االختبار     

ػف التعػميـ العالي، كمػا الحائزكف عػمى شيػادة البكالكريا لمتعػميـ الثانػكم كالػذيف أتػمػكا بنجاح سنتيف م
يمكف أف يعيف مػػف بيف أعػكاف الػمعػػاينة لممػيػزانية عػػمى سػبػيػؿ االختيار كبعػد الػػتػسجػيػؿ فػي قػائػمػة 

 سػػنػكات10مػػػف الػػمػنػاصػػػب الػػػمػػػطػػمػػكب شغػػميػػا، األعػػكاف الػػذيػف يػثػبػتػكف %  10الػػتأىػػيػؿ كفػي حػػدكد
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 (1) .مف الخدمة الفعمية
ىػػػػؤالء األعػػػػكاف بػدكرىػػػـ يعػػػيػػنػػكف عػػمػى أسػػاس الػػػمػػسػػابػقػة عػػػف طػػريػػؽ االخػػتػبػارات مػػف بػيػف      

 .المترشحيف الذيف يثبتكف السنة الثالثة مف التعميـ الثانكم كاممة 
العبرة مػف سػرد كػيػفػية تعييف ىػػؤالء األعػػكاف فػي مخػتػؼ ىػذه الػرتب حسب النص القديـ أننا،      

نتكصػؿ أنػو بإمكاف عػػكف مػػف أعػػكاف المعػػاينة كالػذم تػػـ تكظػيفػو مػف بػيػف الحاصػمػيػف عػمى الػسػػنة 
ك مػراقػبا ماليا مساعػدا، كذلؾ بعػد أف يػرقػى مػرة الثالثة ثانكم كاممة، أف يككف يكما ما مراقبا ماليا أ

أك مػرتػيػف عػػػف طػريؽ االمػتحػاف الػميػني كػؿ خػمػس سػنكات أك عػمى سػبػيػؿ االختيار مػرة كذلؾ أك 
 .مرتيف
ىذا المراقب المالي الػػذم سمؾ ىػػذا الطػػريؽ، يككف غػػير متككف بصفػة كافية مما يتسبب في      
ر مػػف األحػيػاف فػي خػػمػػؽ جػػك يسػػكده عػػػدـ الػتػفػػاىػػـ مػع اآلمػػر بػالػصػػرؼ، السػيمػا في تفػػسػػير كػثػيػ

رقمة العمؿ اإلدارم، كبذلؾ ػا عػير مبلئمة مف شأنيػؿ غػمػيب عػالنصكص اك يصبح يخمؽ في أسال
التكظػيؼ عػػمى سبيؿ االختيار مػػف رتبة مفتش فالعػبلج الكحػيػد لػيػذه الكضعػػية ىػػك شػطػػب طػػريقػة 

 مػحػمؿ لممػيػزانية، كيشػتػرط لبللتحاؽ بػرتبة مػػفػػتػش مػحػمؿ رئػيسي لمػمػػيػزانية يكػكف فػقػط عػػمػى أسػػاس
الشيادة، المترشحػكف الذيف تابعػػكا بنجاح تككينا لمدة سنتيف عػػمى االقػػؿ بمعيػد االقتصاد الجمركي 

ئي اك في مؤسسة عمكمػية مؤىمة  لمتككيف اك عػػف طػػريؽ الػمػسابقة عػػمى اسػػاس االختبارات  كالجبا
 (2) .المترشحكف الحائزكف شيادة الماجستير اك شيادة معادلة ليا

 غػير اف اىػـ مػػا تجػدر االشػػارة الػيو اف الػػمػشػرع قػػد تدارؾ ىػػذا الػػنقػػص كتدخػػؿ فػي الػػكقت       
حيث يتكقؼ المسار الذم تطرقنا اليو اعبله عػػند منصب المراقب  ،2011المناسب كذلؾ في سػنة 

 اما فيمػا يخص التعييف في الػمػنصب العػالي مراقب مالي فػػانو اشترط فػيو اضافة المالي المساعد،
 شػيادة العػالي اكادة ليسانس في التعميـ يى االقػؿ عمى شمالى الػشػركط السابقة الذكػر الحصػكؿ عػ

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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جامعػػية معادلة ليا، ككػاف مػػف االجدر لػػك اف الػمػشػرع عػمـ تمؾ الشػركط لتشػمػؿ مػنصب المػراقب 
 (1) .المالي المساعد

الػمجمػس الػكطني لػقػطاع الػمالية، كطالب كقػد اثار ىػذا التعػديؿ مػكجة مػػف االحتجاجػات لػدل      
مػف السمطة التدخؿ مػػف اجػؿ معػػالجة االمػػر عػػمى اسػاس اف الػنص الجديد يعػتبر اجحافا في حػؽ 
بعض االطارات الذيف لػـ يسعػفيـ الحظ في مػكاصػػمة مشػكارىػـ التعػػمػيػمي كيعتبركف العػمػكد الػفػقػرم  

 (2).داخؿ قطاع الميزانية

 رقابة المحاسب العمكمي :الفرع الثاني
تكريسػػا لحػرص الػػمػػشػػرع بإعػػطػاء مػكانػة معػتػبػرة لؤلعػػمػاؿ اإلدارية الػػتي يترتب عػػنيػػا نفػقػات      

فػي عػمػكمية، فػقػد دعػػـ الػػرقػابة السابقػة لمػمػراقػب الػػمػالي بػرقابة أخػرل مػػف أجػؿ تػفػادم أم اختبلؿ 
 .تسيير األمػكاؿ العػمػػكمػية تػمػثمػت ىػػذه الػػرقػابة في رقػابػة الػمحػاسػب العػمػكمي

تصنؼ ىػػذه الػرقػػابة بدكرىػا ضػمػف الػرقابة الػسابقة عػمى صرؼ النفقات العػمػكمػية محاكيا في      
 (3) .ذلؾ المشرع الفرنسي الذم كرس ىذه الرقابة منذ أمد بعيد

 فػمػضػتػمػال 1963كافػج 8 ؤرخ فيػمػال 63/198انكفػقػال دكرػنذ صػػا مػيمر جػػاـ ظيػمػتػػا االىذػػى     
اللتػزامات الػمحػدد 1965أكتكبر14المؤرخ في 65/259ة القضائية لمخزينة، ثػـ المرسـك لككالتأسيس ا

 (4).كمسؤكلية المحاسبيف

ؼ قػػكانيف الػػمػالػية ػػات  فػي مخػتمػة دفػع الػػنػفػػقػػفػػيػيػلػكػمػة ػمػنػظ ػكصػثػـ تمت بعػد ذلؾ عػدة نص        
الػمػتعػمػػؽ بػقػػكانػيف الػمػالػيػة  1984جػكيمية  07الػػمػؤرخ في  84/17الصػػادرة آنػذاؾ ، ثػـ صػدر قػانػكف

 (5). الذم تضمف أحكاما خاصة بكيفية دفع النفقات العمكمية

. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  69 ج ر، يتعمؽ بمصالح المراقبة المالية  21/11/2011مؤرخ في 11/381تنفيذمـك المف المرس 11المادة -1
 04ص  ،1047العدد  ، 31/01/2012في  الجديدة المؤرخةالجزائر  يكمية -2

3 – P. Paul Marie Gaudemet, précis de finances publiques, éd, Montchrestien 1970, p382 

 1227ص ،9/11/1965في مؤرخة 92رقـجريدة الرسمية كال، 616ص  ،11/6/1963مؤرخة في 38رقـ رسمية الجريدة ال -4
 1984 جكيمية 10مؤرخة في   28الجريدة الرسمية رقـ -5
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 الػمػتعػػمػؽ بالمحاسػبة العػػمػكمػػية 1990أكت  15الػمػػؤرخ فػػي  90/21صػدر قػانػكف  1990كفي سػنة 
 .مجاؿ تدخؿ المحاسب العمكمي – 1

 إف مػجػاؿ تدخؿ الػمػحػاسب العػػمػػكمػي مػحػدد بالنػصػػكص، بحيث ال تتعػػدل رقػابتو ألم إدارة       
  .أك عمؿ ال يدخؿ ضمف اختصاصاتو، عمى أساس أنيا اختصاصات مقيدة بالنص

كانطبلقػػا مػف ذلؾ فػإف مػجػاؿ تدخػػؿ الػمػحاسػب العػمػكمي يشػمػؿ اإلدارات الػمعػػنػيػة بالػرقػابػة،       
 .ثار ماليةآكاألعماؿ التي تترتب عنيا   

 اإلدارات العمكمية المعنية برقابة المحاسب العمكمي –أ 
ػي اإلدارات الػػتي تضػمػنػتيػـ أحػكػاـ الػػمػػادة إف اإلدارات المعنية بػرقػابػة الػمػحػاسب العػمػػكمي ى     

الػمػيػزانيات كالعمميات  :المتضمف المحاسبة العمكمية كالمتمثمة فػيػمػا يمي 90/21األكلى مف القانكف 
ة، الػمػالػيػة الخػاصػة بالػدكلػة كالػمػجػمػس الػدسػتػكرم، كالػػمػجػمػس الشعػػبي الػكطػني، كمػجػمػس الػمػحػاسػػب

 .كالميزانيات المحمقة، كالجماعات اإلقميمية كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم
كػػمػػا تضػمػػف نػفػػػس الػقػانػكف بػأف اآلمػػػريػػف بالػصػػػرؼ الػثانػػكيػيػف مػػسػػػؤكلػيف بصػػفػػػتيػـ رؤسػػاء       

 .انكف المحاسبة العمكميةالمصالح غػير الممركزة عمى الكظائؼ المخكلة ليـ بمكجب ق
 كيستنتج مػف ىػػذيػف الػمادتيف أف رقابة الػمحاسػب العػمػػكمي تػمػتد إلػػى كػػؿ اإلدارات العػػمػكمػية     

ة يػالػدكلػة، البرلػمػاف، مجػمس الػػمػحػاسػػبة، الػمػػصػػالػػح غػػيػر الػمػمػػػركػػزة لمػدكلػة، الجػػمػػػاعػػػات اإلقػػمػػيػػمػػػ
 .كالمػؤسسػات العػمكمػية ذات الػطػابع اإلدارم

بذلؾ يكاد يتشػػابػو مجػاؿ تدخػػػؿ الػمػحػاسػب العػػمػػكمػػي مػع مػجػػاؿ تدخؿ الػمػراقػب الػمالي فػيمػا      
يخص اإلدارة الخاضعػػة لػمػػراقػبتيػـ باسػتثنػاء غػرفػتي الػبرلػماف، حيث تبقى تػخػضػع ألحكػاـ خػػاصة 

 .بيـالرقابة السابقة لتنفيذ النفقات الخاصة فيما يخص 
عػػمى إثػر ذلؾ نػجػد أف مػجػاؿ الػرقابة السػابقػة عػػمى دفع الػنفػقػات مػجػاليػػا كاسػع كشػػامػػؿ لػكػؿ      

  .اإلدارات كذلؾ نظرا لؤلىمية التي تكتسييا النفقات العمكمية في عممية تطكر الدكلة
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 35ج ر، الػمػتعػػمػؽ بالمحاسػبة العػػمػكمػػية  1990أكت  15الػمػػؤرخ فػػي  90/21مف القانكف  27المادة  -1
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 المكمؼ بيا المحاسب العمكمي لمياـا –ب 
لقػد حدد ت النصكص الػقػانكنية كالتنظيمية مػيػاـ المحاسب العػمػكمي السيػمػػا احكاـ الػقػانػكف       

 (1) :كتمثمت فيما يمي 91/313كالمرسـك التنفيذم  90/21

 .رادات كدفع النفقات يتحصيؿ اإل  -
 .ضماف حراسة األمكاؿ أك السندات أك القيـ أك األشياء أك المكاد المكمؼ بيا كحفظيا  -

 .تداكؿ األمكاؿ كالسندات كالقيـ كالممتمكات كالعائدات كالمكاد  -

 .حركة حسابات المكجكدات  -
 اىداؼ اعماؿ المحاسب العمكمي –ج 

 (2) :تيدؼ االعماؿ التي يقـك بيا المحاسب العمكمي عند اداء ميامو  الى ما يمي      

  .مراقبة صحة تكظيؼ النفقات مقارنة بالتشريع المعمكؿ بو  -
 .التأكد مسبقا مف تكفر االعتمادات  -

 ؽ الخاصػة بالنفػقػات أك تعػميؿ رفػض الػتأشػػيرة  بكضػع تأشػػيػرة عػػمى الػكثائػ إثبات صحة النفػقػات  -
 .عند االقتضاء، كذلؾ ضمف اآلجاؿ المحددة عف طريؽ التنظيـ كالتي تراعي طبيعة الكثيقة   
 .تقديـ نصائح لآلمر بالصرؼ في المجاؿ المالي  -
 العػامػة لبلعػتمػادات   إعبلـ الكزير الػمػكمػؼ بالمالػية شيػريا بصحة تكظػيؼ النفػقػات كبالػكضعػية  -
 .المفتكحة كما تـ استيبلكو   

كما يتضح أنو مف خبلؿ مسؾ المحاسبيف العمكمييف لمحاسبة عامة فإنيا تمكنيـ مف معرفة      
 (3) .عمميات الميزانيات كعمميات الخزينة كمراقبتيا

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ، مرجع سابؽ  90/21مف القانكف  58 ،33، 25المكاد  -1
 راءات ػػدد اجػػ، يح1991رػػبػمػتػبػس 07يػػؤرخ فػػمػػال 91/313ذم ػػيػفػنػتػـك الػػػرسػػمػػف الػػػم 2،3،16،17،19،22،27،30 كادػػمػػال -2
 43ج رالمحاسبة التي يمسكيا اآلمركف بالصرؼ كالمحاسبكف العمكميكف ككيفياتيا كمحتكاىا،      
 ، مرجع سابؽ 91/313مف المرسـك التنفيذم  3/2المادة  -3
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ؿ أف ػػػبػػرؼ قػػػصػػػػركف بالػو اآلمػػػـك بػػػقػػمػا يػاـ بػبلع تػطاػمى ػػػمػكمي عمحاسب العػبذلؾ يككف ال     
 .يقـك بدفع النفقة

 .العناصر التي تخضع لرقابة المحاسب العمكمي –3
كما ىك الحاؿ بالنسبة لمعناصر التي يقكـ الػمػراقب المالي بمراقبتيا، فػإف المحاسب العػمػكمي      

 (1) :يقـك بدكره بمراقبة مجمكعة مػف العػناصػر االساسػية قبؿ دفع النفقة كىػي
 .مطابقة العممية مع القانكنيف كاألنظمة المعمكؿ بيا -
 .مر بالصرؼ أك المفكض لوآلصفة ا -

 .شرعية عمميات تصفية النفقات -
 .تكفر االعتمادات -

 .أف الديكف لـ تسقط أجاليا أك أنيا محؿ معارضة -
  .الطابع اإلبرائي لمدفع -
 .تأشيرات عمميات المراقبة التي نصت عمييا القكانيف كاألنظمة المعمكؿ بيا -
 .الصحة القانكنية لممكسب اإلبرائي -

إلػيو فػػإف الػمػػشػرع الػفػػرنػسػي ركػػز بػدكره عػػمػى نػفػس ىػػذه العػػناصػػر عػػند  كمػمػػا تجػدر اإلشػػارة     
 (2) .المحاسب بعممية الرقابة قػػيػاـ

 نتائج مراقبة المحاسب العمكمي - 4
بعد إرساؿ اآلمر بالصرؼ األمر بدفع النفقة مصحكبا بجميع الكثائؽ كالبيانات الثبكتية، يقكـ      

الػمػحػاسػب الػعػػمػػكمػي بػتػفػحػص جػمػػيع الػػكثػائػؽ الػثبػكتػية كالػتأكػد مػػف صحػة البػيانػات كالػتحػقػؽ مػػف 
أك رفض منحيا  كعػدـ الػقػياـ بعػمػمػية  ح التأشيرةالعمميات الحسابية، فإنو يتخذ أحد القراريف إمػا من

  .الدفع
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ، مرجع سابؽ 90/21مػف القانكف  36المادة  -1

2 – Jean Ehrhard , finances publiques ,éd, Eyrolles1960, p194 
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 حالة منح التأشيرة –أ 
عند تسمـ المحاسب العمكمي األمر بدفع النفقة فإنو يقكـ بمراقبة جميع العناصر التي حددىا      

بػراء  ،90/21القانػكف فػإذا مػػا تحقػؽ مػػف تكفػرىػػا جػمػػيعػا فػإنو يقػكـ بمنح الػتأشػيرة عػػمى دفع النفػقة كا 
 (1) .اإلدارة مف الديف الذم كاف عمى عاتقيا

 فض التأشيرة بدفع النفقةفي حالة ر  –ب 
عند ما يتبيف لممحاسب العمكمي أف األمر بالدفع مخالؼ لؤلحكاـ القانكنية المحددة بالنص،      

 .فإنو يػرفػض منح التأشػيػرة عػػمى دفػع تمؾ الػنفػقػػة سػػكاء كػاف رفػضػا مػػؤقػػتا أك نيػائيا
بالصػرؼ مػمػـز بتصحػيح األخطػاء الػػكاردة فػي األمػػر فػفي حػالػة الػػرفػض الػمػؤقػت فػإف اآلمػػر      

عػػادتيػػا إلػى الػمػػحػاسب العػػمػػػكمػي لػػدفػعػػيػػا، أمػػػا إذا كػاف الػػرفػض نيػائي  فػػإف الػمػحػاسػب  بالدفع كا 
عػمػكمػي في نجده يمـز الػمػحػاسب ال 1965العمػكمي ال يقػكـ بدفع النفقػة، غػير أنو إذا رجعػنا لػنص 

لػـ  90/21حالػة رفضو لػدفع نفقػة مػا بإرسػاؿ تصػػريح كتابي كمعػػمؿ لػرفػضػو، فػي حػيػف أف الػقػانػكف
 (2).ينص صراحة عمى ذلؾ

نستخمػص مػػف ذلؾ أف الػمػػشػرع لػػـ يػمػـز الػمػحػاسػػب بتعػػميؿ رفػػضػو كػمػػا ىػػػك الػحاؿ بالػنسػػبة       
لي، الممـز بتعميؿ رفضػو الخاص بالتأشيرة عمى مشاريع االلتزامات الصادرة مف اآلمر لممراقب الما

 .بالصرؼ

 الكسيمة القانكنية لمجابية الرفض النيائي لممحاسب العمكمي – 5
بػراء ذمػػة اإلدارة مػػػف ديػكنيػػا، فػػإف الػػمػػشػػػػرع مػنح اآلمػػر       خػػشػية مػف عػػرقػمة العػػمػػؿ اإلدارم كا 

بالصرؼ كسيمة قانكنية ميمة لمكقكؼ ضد الرفض النيائي لممحػاسب العػمػكمي، كىػي آلػية تسخير 
 ت مػسػػؤكليتو باف يقػـك بعػممية الػدفع تطبيقاالمحاسب العمػكمي كذلؾ بتكجيو األمػر الػيو كتابيا كتح

 
 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ، مرجع سابؽ 90/21 نكفمف القا 36المادة  -1
   92ج ر ،المحدد لمسؤكليات المحاسبيف كالتزاماتيـ  ،1965أكتكبر 14المؤرخ في 65/259 لمرسـكمف ا 20المادة  -2
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ر بالػتسخير زيػادة يتضػػمػف األمكمػػية، كيجػب اف المتعػمػؽ بالػمػحاسػبة العػمػ 90/21ألحكاـ القانكف
 (1) .عبارة يطمب مف المحاسب أف يدفععمى األسباب المبررة لذلؾ 

كتعػتبر ىػػذه الػػكسػػيمة ميػػمػػة جػػدا فػي الػتسيير االدارم حيث تػمػكف اآلمػػر بالػصػػرؼ مػػكاجيػة      
براء ذمػة اإلدارة مف  المحاسب العػمػكمي مػف أجؿ رفع االنسػداد الػذم قػد يحصػؿ أمػاـ دفع النفقة كا 

 (2) .الديف

 الحاالت غير قابمة لمتسخير – 6
الػمحاسػب  بالصػػرؼ في مػكاجيػة رفض إذا كاف التسخير يعتبر كسػيمة ىامػة يممكيػػا اآلمػػر

ليس مطمقا، حيث أف ىػناؾ حاالت عػددىا الػمػشرع ال يمتثؿ فػييػا  بدفع النفقة فإف األمر العمكمي
ػصػػػرؼ مػيػػػمػػػا كػػانت األسػػباب الػػتػي دعػػػت لػػذلؾ، كذلؾ المحاسػب الػعػػمػػػكمػي لػػتػسػخػيػر اآلمػػػر بالػ

 : في الحاالت التالية
 .عدـ تكفر االعتمادات المالية ماعدا بالنسبة لمدكلة -
 عدـ تكفر أمكاؿ الخزينة  -
 انعداـ إثبات أداء الخدمة  -
 طابع النفقة غير اإلبرائي -
الػنفػقػػات الػػمػػكظػػفػػة أك تػأشػػػيػػرة لػػجػػنػػة الصػفػػقػات الػمػػؤىػػمة إذا كػػاف ذلؾ انعػػداـ تأشػػيػرة مػػراقػبة  -

 (3) .منصكصا عميو في التنظيـ المعمكؿ بو

 ا فػعػػؿ ألنو ال يعػقػؿ دفع نفػقة مع تكفرػػرع أحػسػػف مػػذه الحاالت يتضح أف المػشػكبتفػحص ى    
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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حالة مف ىذه الحاالت، كذلؾ حػرصػا مػنو عػػمى حػماية األمػكاؿ العػمػكمية كتفادم حاالت الػتسخير 
 .العشكائية

كمػػف خػبلؿ الػدارسػة الػمػػيػدانية نخػمػص أف حػػاالت الػػتػسخػير نػادرة جػػدا إف لػػـ نػقػػؿ مػنعػدمػة،      
حيث أف اآلمريف بالصػرؼ يخضعػػكف دائػمػا لممبلحظات الػمػدكنة في مػذكرة الػرفض الػمػؤقت بدفع 

كنيا مف جديد لممحاسب العمكمي مف النفقة، كيصححكف األخطػاء الكاردة في مػذكرة الػرفض كيعيد
 .أجؿ دفعيا

 ف المحاسب الناتجة عف عممية الرقابةعالطبيعة القانكنية لمقرارات الصادرة  – 7
 إف الػقػرارات الصػادرة عػػف المحاسب العػمكمي بمناسبة رقابتو لؤلكامر بالدفع مف طرؼ اآلمر      

عػمػكمي، بحيث إذا تكفػرت جمػيع العػناصػر فػي بالصرؼ تدخؿ ضمػف السمطة المػقيدة لممحاسب الػ
األمر بالدفع الػتي نص عمييػا قانكف المحاسػبة العمكمية، كػاف أمػاـ الػمحػاسػب العػمػكمي إال الػقػياـ 

براء ذمة اإلدارة مف الدفع  .بعممية الدفع كا 
ع النفػقة لػسبب مػف األسباب لكف الػسػؤاؿ الػذم يطػرح بمػناسبة رفض الػمػحاسػب العػػمػكمػي بدف     

 ىؿ أف قراره ىذا قابؿ لمطعف فيو أماـ القضاء بدعكل تجاكز السمطة ؟
 (1) :ؤؿ ينبغي التطرؽ الى حالػتػيػف اسػتعػمى ىػػذا الػ بةجالئل     

يكيؼ قػرار الػمػحػاسػب العػمػكمػي المػتعػمؽ بػرفض دفػع النفػقػة مػػػف األعػػمػاؿ اإلدارية  :الحالة األكلى
الداخمية كبالتالي ال يمكف الطعف فيو اماـ القضػاء، كذلؾ مػػا تػكصػؿ إلػػيو مجػمػس الػدكلػة الػفػرنػسي 

 ((Pomier et Michauميشك ،في قػضػية السػػيػد بكميي ك  1955جػانػفػي  19في قراره الػمػؤرخ في 

كع االجػػػراءات اجراء مػف مػجم ما ىي االة لمدفػع تػأشيػرة  الخزينة العػام اف » :راركمما جػاء فػي الػق
 كبػالػتػالػي ،ػدفػع كتػػشػكػؿ شكػمية اداريػة ذات طػابع داخػمػيػالػية لحػكالػة الػمػالخاصػة بتأمػيػف الػرقػابة الػ

 ألم تأشيرة غير قابؿ لمطعف فيو اماـ القاضي االدارم عمى اساس دعكل تجاكزفاف قرار الرفض 
 كازم كىك الطعػف أماـػػف مػرفػض أمامو طعػف قػرار الػرر مػضػتػالسمطة، ألف صاحب الػمػصمحة الم

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 .«اآلمػر بالصرؼ كالطمب منو تسخير المحاسب العمكمي مف اجؿ دفع النفقة 
ػؿ إلى ػكصػادات مجػمػس الػدكلػة الفػرنسي، حيث تػػػف اجػتيػػذه الحػالػة ىي كذلؾ مػكىػ :الحالة الثانية 

اآلمػػر بالصػػرؼ إلػى تسخػيػر أنػو فػي حػالػة عػػدـ كجػكد الػػطػعػػف الػػمػػكازم أم عػػػػدـ إمػػكانػػيػة لػجػػػكء 
 المحاسب العمكمي كأمػػره بالػدفػع ، فػػإنػو فػي ىػػذه الحالة يػمكف الطعف في قرار المحاسب العمكمي
عمى أساس تجاكز السمطة أماـ القاضي اإلدارم كذلؾ مػػا تكصػػؿ إلػيو مػجػمػس الدكلة الفرنسي في 

 (1). فػػػي قػػػػضػػػية كزيػػػر االقػػتػصػػاد كالػمالية ضػد السػيد بػالػـ 1971فػػيػفػػرم  05قػػراره الػػمػػػؤرخ فػي 
 األشخاص المكمفكف بالمحاسبة العمكمية  -8

ف ػيػبػػاسػحػالػم  ؼػػريػـ تعػػػية فػقػد تػػكمػػمػػػعػة الػػبػاسػحػمػؽ بالػمػػػعػتػمػال 90/21 كفػػانػقػف الػػا مػػطبلقػإن     
 (2) :كالتالي العػمػكمييف

 :يعد محاسبا عمكميا كؿ شخص يعيف قانكنا لمقياـ بالعمميات التالية     
 .تحصيؿ اإليرادات كدفع النفقات -  

  .ضماف حراسة األمكاؿ أك السندات أك القيـ أك األشياء أك المكاد المكمؼ بيا كحفظيا -
 .كالمكادتداكؿ األمكاؿ كالسندات كالقيـ كالممتمكات كالعائدات  -
 .حركة حسابات المكجكدات -

ػمػؿ الػمػحػاسػب العػمػػكمػي بصػػفة مػػنػفػػردة  بالػمػػرسػػـك ػب عػػصػنػػكنظػـ الػمػشػرع في اكؿ مػػرة م    
 الػمتػضػمػف الػقػانػكف األسػاسػي الخػاص بالعػػمػاؿ 1990أكػتكبػر  27المػؤرخ في  90/334التػنفػيذم 

صػدار مػػرسػكـ تنفػيػذمالػتػابعػيػف لؤلس  آخػػر بلؾ الخاصة بػاإلدارة المكمفة بالمالية، ثـ تػـ إلغػاءه كا 
 ذمػال 2010مبرػنكف 29مؤرخ في 10/298ـػؿ رقػػمػػات يحػبة كالتأمينػنة كالمحاسػزيػإدارة الخػخاص ب
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 (1) :ىذا المنصب في عدة أسبلؾ متمثمة فيما يمي نظـ

 رتبة مػفػػتش، رتبة مػفػتػش رئػيػسي،    السػمؾ في عػػدة رتب تػمػثمػت فيكنظػـ ىػذا : سمؾ المفتشيف -أ 
 .رتبة مفتش مركزم، رتبة مفتش قسـ، رتبة مفتش رئيس    
 كنظـ بدكره في رتبة كحيدة تمثمت في رتبة مراقب الخزينة كالمحاسبة كالتأميف: سمؾ المراقبيف –ب 
 .كحيدة  تمثمت في رتبة اعكاف المعاينةسمؾ أعكاف المعاينة كنظـ بدكره في رتبة  –ج 

كمػا قػػاـ الػػمػػشػػرع بتنظػيػـ الػػمػػنػاصػػب العػػميا الخػاصػة بيػػذه األسػبلؾ سػػكاء عػمى الػػمػسػػتػكل 
 :المركزم أك عمى مستكل اإلدارة الخارجية غير الممركزة عمى النحك التالي

  :عمى المستكل المركزم
حػػدد قػػائػػمػػة الػػػمػػنػاصب العػػمػيػا في   1993مػػارس 29مػػؤرخ فػي 93/80الػتنػفػػيػذم  اف الػمػػرسػػـك     

 :الككالة المحاسبية المركزية التابعة لمخزينة كشركط التعييف فييا كتصنيفيا كالتالي
  .عكف محاسب مركزم لمخزينة، ككيؿ مفكض، رئيس مكتب، رئيس قسـ فرعي 

مػػصػالػح الخػارجػية لمخػزينة حػػددت بػمػكجب ػر المػمػػركػػزة أك الػػػػيػمػسػػتػكل اإلدارة غأمػػا عػػمى 
حيث حػدد ىػػػذا الػػػمػػرسػكـ قػائػمػة الػػمػنػاصب  1993مػػارس 23مػػؤرخ فػي 93/81الػمػػرسػػـك الػتنػفػيذم 

 (2) :العميا في المصالح الخارجية لمخزينة كالتالي
 نة رئيسي، أميف خزينة كالية، نائب مدير بالمديرية الجيكية لمخزينةػف خزيػيػمركزم، أم أميف خزينة

  .ككيؿ مفكض، رئيس مكتب، مكمؼ بالدراسات، رئيس قسـ فرعي
المشار إليو  10/298كما قاـ المشرع مرة أخرل بتحديد المناصب العميا في المرسـك التنفيذم      

 :كالتالي 1993أعبله، حيث جاء تصنيؼ المناصب العميا إلدارة الخزينة دكف أف يمغي تصنيؼ 

 عمى المستكل المركزم –1
 مػحػافػظ مػػراقػػب رئػيػس مػيػػمػة الػتأمػيػنػات،: نظػـ الػػمػػشػػرع المناصػب العػمػيا مػػرة أخػرل كالتالي     

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 .رئيس فرقة التحقيؽ بالككالة المحاسبية المركزية لمخزينة ،محافظ مراقب رئيسي لمتأمينات
 عمى مستكل المصالح الخارجية لمخزينة  – 2

رئيس فرقة التحقيؽ بالمديرية الجيػكيػة  :اما عمى مستكل الػمػصالػح الخارجية فػنػظػمػت كالتالي     
لمػخػزينة كالخػزينة الػػمػػػركزية كالخػزينة الرئػيػسػية كخػزينة الػػكاليػة، الػعػػكف الػػمػحػاسػب لمػدكلة، مػػسػؤكؿ 

 .الصناديؽ
بميػاـ المحػاسػب العػمػكمػي سػكاء عمى مستكل الخزينة ىؤالء األشخاص ىػـ مكمفػكف بالقياـ 

المركزية كالرئيسػية، أكعػػمى مػسػػتكل خػزينة الػكالية، أك خػزائف الػبمديات كخػزائف الػقػطاعػات الصحية 
 .كخزائف المراكز االستشفائية الجامعية كصبلحياتيا
لػي نجػػد أف كػػػؿ مػػنػاصػب الػػتأطػػيػر ىػػي مػػصػػنػفػة ككػمػا ىػػػك الحػاؿ بالػنػسػػػبة لمػػمػػراقػب الػػػمػا

كمػناصػب عميا معػينة مػػف طػرؼ كزيػر الػمػالػية كلػـ تصنؼ كػكظػائؼ عميا، كاليدؼ األسػاسػي مػػف 
صنفػت كظػائؼ عميا يصعب التحكـ فييا عمى  ذلؾ ىك التحكـ مباشرة في ىذه المناصب، ألنو لػك

عميا ىي مف اختصاص رئيس الجميػكرية أك الكزيػر األكؿ لبعػض الػمػناصب، أساس أف الكظائؼ 
  .كبالتالي قد يعيف أشخاص في ىذه المناصب مف قطاعات أخرل غير قطاع المالية

أمػا في الػكقت الػػراىػػف فػإف كزارة الػػمػػالػيػة ىػػي الػتي تتحػكػـ كػمػية فػي تػسػيير ممػفػات إطػاراتيػا،      
مى سبيؿ المثاؿ نجد أميف خزينة الػكالية ىػػك منصػب عػالي كليس كظػيفة عميا، كػمػػا ىػػك الػشػأف كع

أيضا بالنسبة لمفتش الكظيفة العمكمية، كبالتالي يباشر ميامو تحت السمطة الرئاسية لكزير المالية 
نياء ميامو تخضع ايضا لمسمطة التقديرية لكزير   .الماليةدكف غيره، كما اف تعيينو كا 

 الرقابة البلحقة لممحاسب العمكمي عمى اإلدارة العمكمية - 9
 ابة السابقة عمى دفع النفقات العػمػكمية يتمتع المحاسب العمكمي ايضا برقابةػرقػإضافة إلى ال     

 الكطنية، كمؤسسات التعميـ اإلدارات كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم الحقة عمى أعماؿ
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 .القرارات الكزارية التالية الصادرة عف كزارة المالية وما جسدتكذلؾ 
 عمى المستكل المركزم  –أ 

تنظػػيػـ الخػزينة الػػمػػركػػزيػة كالػخػزينة الػػرئيػسية كحػدد فػيو لػػقػػد اتػخػذ كزير الػمػالػػية قػػرارا تػضػمػػف      
 (1) :الميػاـ المككمة لمكتب المراقبة كالتحقؽ ككانت كالتالي

 .تحضير البرنامج السنكم لمتحقؽ كاقتراحو كتنفيذه -»
 ضػػمػػاف الػتحقؽ حػسػػب الػكثائػؽ كفػي عػػيف الػمػكاف عػػمى كثػائػؽ الػتػسػيػيػر الػمػالػي كالػمػحػاسػبي  -  
 .لممؤسسات العمكمية كالكطنية ذات الطابع اإلدارم     
 ئر الػكزارية ضػػمػػاف فحػػص ككػػاالت اإليرادات كالنفػقات الػمػتػكفػػرة لػػدل اإلدارات الػمػركزية لمػدكا -  
 .ككذا المتكاجدة لدل المؤسسات العمكمية ذات الطابع اإلدارم      
 .ضماف فحص حاسبات األكراؽ النقدية -  
 .ضماف محاسبة مخالصة اإليرادات كاألكراؽ المكمؼ بيا -  
 .السير عمى متابعة عمميات تنظيـ التسيير المحاسبي المراقب -  
 .رات التمخيصية ككذا تقرير سنكم لتنفيذ برنامج التحقؽإعداد تقرير الفحص كالمذك -  
نجازه -    .«إعداد برنامج تككيف تطبيقي لؤلعكاف المحاسبيف الممحقيف بو كا 
 :كمػف اجؿ الػقػياـ بالمياـ المككمة اليو، تـ تدعػيـ مكتب الػمػراقبة كالتحقيؽ بالمصالح التالية      
 .التحقيقاتالقسـ الفرعي لمبرمجة كمتابعة  -  
 .أربع إلى ست فرؽ تحقيؽ تكضع كؿ فرقة منيا تحت سمطة رئيس فرقة كاحدة -  
 كمي تقـك بعمميات الرقابة في عيفالح الػمػحاسػب العػمػف خبلؿ ىػذه الػمادة يتضح أف مػصمػ      
 اصػبي الخػػاسػحػمػالي كالػمػر الػيػيػسػتػالػة بػقػمػػعػتػمػػؽ الػػائػػكثػػػبلؿ الػف خػػقؽ مػتحػػـ الػتػث يػيػاف، حػكػمػال

 بالمؤسسات العػمػكمػيػة الػكطػنية ذات الػطابع اإلدارم، كما تقـك بفحص ككػاالت اإليرادات كالنفقات
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كتعتبر ىذه الرقابة ىي رقابة مكممة لمرقابة السابقة  ،المنشأة لدل اإلدارات المركزية لمدكائر الكزارية
لػدفع النػفػقػات الػتي يقػـك بيػػا المحاسػب الػعػػمػػكمي، كىػػذه اإلجػػراءات كالػػكسػػائؿ تدخؿ كػميػا ضػػمػػف 

ية المسار العاـ لمػرقػابة عػمى النفقػات الػتي تجسد مدل حرص الػمػشػرع عػمى ترشػيد النفقػات العػمػكم
  .كالكقاية مف كؿ أشكاؿ االنحراؼ كالفساد

 عمى المستكل البلمركزم –ب 
كمػا ىػػك الحاؿ عػػمى الػػمػػسػتػكل الػػمػػركػػزم، فػػإف الػػمػػشػػرع نػظػػـ عػػمػػمػية الػػرقػابػة عػػف طػػريؽ 

 ،اػػػضأيػػػػزم ػػػػركػػػكل البلمػػػتػػػسػػػة عػمى الػمديػػػابة البعقػػػػمػمػية الر ػػػكمي كخػكلو الػقػيػاـ بعػػػمػػػعػاسب الػػالمح
 .جيكم كالكالئيالػ ييفمػسػتك العػمى  ىذه الرقابة كجسدت 

 عمى المستكل الجيكم  – 1
بغية منيػػا في تػرشػيػد النفقات العػمكمػية كتطبيؽ سػياسة صػارمػػة فػي تنفيذىػا عمى المستكل 

ريػات الجػيكية لمخزيػنة ػمػديػػػػػنا تنظػيـ الػػمػػػتضػػر مػػػػرار آخػػبإصػدار ق يةػػمالػػػػامػت كزارة الػػالجيكم ، ق
كمػف أىػـ ما تضمنو ىػك تكريس الػرقابة البعدية عػمى اإلدارات كالمؤسسات العمكمية  كصبلحياتيا،

 (1) :يميىمية كالمتمثمة فيما ألعف طريؽ مكتب التحقؽ كالمراقبة، حيث اسندت لو مياـ في غاية ا
  ية لمػػمػػؤسسػػات ػػػبػقػة لمػقػػيػكد الػػمػحػػاسػيػػب كػػؿ كثػسػف الػػمػكػاف كحػػي عػػيػرنػامػج تحقػؽ فػدراسػػة ب -  

 .ره كاقتراحو كتطبيقويكالييئات العمكمية المماثمة كتحض     
 .القياـ بمراقبة العمميات المحاسبية كالمالية لممؤسسات كالييئات العمكمية المماثمة -  
 ي ػـ فػاتيػيػارسػة صبلحػػف مممػـ ػـ لتمػكينيػػـ كنصحيػمؤسسات كتكجيييػذه الػسيرم ىػة مػتابعػم -  

 .ظؿ احتراـ القكانيف كالتنظيمات      
 .القياـ في إطار برنامج تحقؽ مسطر مف طرؼ اإلدارة المركزية بمراقبة الخزائف الكالئية -  
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  ككػذا الػمػؤسسات  مى الػػمػػػصػػالػػح كاألعػػػكاف الػػمػػحػاسػبيفػتػكزيع الػػػكثػائػؽ الػمػالػيػة كالػمػحػاسبية عػ -  
 .كاإلدارات المعنيةالعمكمية ذات الطابع اإلدارم      
  .مركزة كاستغبلؿ محاضر تحقؽ الييئات المعنية كتبميغيا إلى المديرية العامة لممحاسبة -  
 .اقتراح كؿ تدبير مف شأنو تحسيف تقنيات التحقؽ كاألنظمة المحاسبية -  

لػػتي يبدييػػا تجػػاه تنفػيذ النفػقػػات مػػػف خػبلؿ مػػػا تػػقػػدـ تتضػح نػكايػا الػمػػشػػػرع حػػػكؿ الػػصػػػرامػػػة ا     
العػمػكمية، حيث أقػػر رقابػة اإلدارات كالػػمػػؤسسػػات الػعػػمػػكمػية باإلضػػافػة إلػى رقػابػة بعػػض األجيػزة 
الػرقػابية نفػسػيػا لمتأكػػد مػػف مػدل نجاعتيػا كػػرقػابة المخػازف الػكالئية مػثبل، كذلؾ لبلطػبلع عػف قرب 

ػمى كيفية تنفيذ النفػقػات مػف طػػرؼ الػمػحػاسب الػعػمػكمي كمػدل فعػالػيػتيػا، األمػر الػذم يسػمح ليػا ع
بإنجاز التقارير الخاصة برقابة طػرؽ التسيير، ككيفية أداء أجيػزة الػمحػاسػب العػمػكمي كاقػتػراح كػؿ 

األجيػزة الػرقابية لمقػياـ بدكرىا عمى أحسف التدابير مػف شأنيػا تحسيف عػممية تنفيذ النفقات، كتفعػيؿ 
 .كجو

 عمى المستكل المحمي  – 2
كمػا ىػػك الػشػأف عػمى الػمػسػتكل الجيػكم، فػإف الػمػشرع خطا عمى نفس الػمػنػكاؿ عمى المستكل      

  .المحمي، كذلؾ بإصدار كزير المالية قرارا ثالثا في نفس التاريخ متعمقا بتنظيـ خزينة الكالية
 (1) :ا يػميي مة فتػمػثػمة كالتحقؽ الػمراقػبمكتب الم اـيم ،و في مجاؿ المراقبةنا تضػمػكمػم     

 .اعداد كتنفيذ البرنامج السنكم لمتحقؽ -    

 ضػػمػاف مػػػػراقػػبػة كفػحػػص الػتسػيػيػػر الػػمػػالػي كالػػمػػحػاسػػػبي لمػمػؤسسػات الػعػػػمػػػكمػػية ذات الػطػػابع  -  
 .اإلدارم كمؤسسات التعميـ الكطنية المتكاجدة عمى مستكل الكالية     

 . ضماف مسؾ محاسبة خاصة بقسائـ اإليرادات -  
 .ضماف مسؾ محاسبة اإليرادات كتصديؽ األكراؽ النقدية التي كمؼ بيا -  
 .متابعة تنفيذ عمميات تسكية تسيير المحاسبيف كالمراقبة -  
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 .إعداد تقارير التحقؽ كمذكرات تمخيصية ككذا تقرير سنكم لتحميؿ شركط تنفيذ برنامج التحقؽ - 
 ف أربع إلى ػرعي لممراقبة كالتحقؽ مػف القسـ الفػبة كالتحقؽ مػرض يتككف مكتب المراقػػذا الغػػكلي    
 .فرؽ تحقؽ، تكضع كؿ كاحدة منيا تحت سمطة رئيس فرقة ةست    

مػػػف خػبلؿ مػػا تػقػػدـ يتضػػح أف مػكتب الػػمػػراقػػبػة كالتحقػؽ يػقػكـ برقػػابػة اإلدارات كالػمػؤسسػػات       
العمكمية، كىػي رقػابة بعدية لمتحقؽ مػػػف مػػدل حسػػف سير ىػػذه اإلرادات كحػسػف مػسػؾ مػحاسػباتيػا 

 .مكاؿ العمكميةعمى المستكل المحمي بيدؼ التحكـ كترشيد إنفاؽ األ
بذلؾ فػمػػف خبلؿ اختػصػػاصػػات الػخػزينة الػمػركػزيػة كالػخػزينة الػػػرئيسػػية، كالػمػػديػريػات الجيػػكيػة      

 لمميزانية، كخزينة الكالية نخمص أف المشرع أعػطى أكلكية كذلؾ لمرقابة البعدية عػمى تنفيذ النفقات،   
ى الػمػػؤسسػات ػذه اإلدارات كذلؾ، اضافػة الىػ كيفية أداءتػد حػتى إلػػى د مف ذلؾ فالرقابػػة تػمبؿ أبعػ

 .العػػمػكمػية مػف أجؿ ضماف صرامة أكبر عمى صرؼ األمكاؿ العمكمية كترشيد إنفاقيا
ص كبذلؾ تصػبػح الػػرقػابػة الػبعػػدية الػتي يػمػارسيػػا الػمػحػاسػب العػػمػػكمي مػكػمػمػة إلػى االخػتػصا     

  (1) .الرئيسي المتمثؿ في الرقابة السابقة عمى تنفيذ النفقات
 تقدير رقابة المحاسب العمكمي –ب 

إف دراسة اختصاصات المحاسب العػمػكمي السػيمػا المتمػثمة في الػرقػابػة السػابػقػة عػمى تػنػفػيػذ       
 :يمي دفع النفقة العمكمية تنجـ عنو عػدة مبلحظات يمكف تمخيصيا فيما

 سب العمكمي امف حيث مجاؿ رقابة المح – 1
مف أىـ المبلحظات الػتي يػمػكػف اسػػتخبلصػيػا مػػف حيث اإلدارات الػمعػنػيػة بػرقػابػة الػمػحػاسػب      

 .أك األعماؿ الصادرة عنيا العمكمي
العػمػكمػية معػنية برقػابػة اف كؿ اإلدارات كالػمػؤسسات الػعػػمػكمػية الػتي تطبؽ قػكاعػػد الػمػحاسبة      

 .الػمػحاسػب العػمػكمػي، بػمعػنى أنيا رقػابة شامػمة لػكػؿ اإلدارات العمكمية دكف استثناء
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ىػػػػذا ة أداء ػػػػػاعػػى نجػػمػػرا عػيػثػرت كػػػػػكاث ،ػداػػػا جػػعػػو كاسػػمػػدخػػداف تػيػػت مػمػػػعػة جػيػػػػعػكضػػذه الػػى     
 (1).مف األحياف في بطء صرؼ النفقات العمكمية ػاز ك تسبب في كثيرػيػجال

كمػا أف مػركزة دفع نفقػات اغػػمب االدارات العػػمػػكمػية  لػدل الػمػحػاسػب الػعػمػكمي السػيمػا فػيمػا      
ػػا إدارات ضػخػمػة تتحػكػـ فػػي ػيتعػمػؽ بالخػزينة الػػرئيػسػية أك الػمػػركزية أك خػػزيػنػة الػػػكاليػة، جعػػؿ مػػني

الػعػػمػػػكمػػيػة دكف اسػتػثػناء كىػػػك مػػا ينجػػػر عػػنو بيركقػػراطػية كػبيػرة السػػيػمػا مػػصػػيػر جػػمػػيع الػػنػفػػقػػات 
 .فػي جػانبيػػا السػمػبي

الى جانب ذلؾ فػاف ىػػذه الػػرقػابة مثميػا مػثؿ الػػرقػابػة الػسػابػقػة لمػمػػراقب الػػمػالػي كفػػرت حػػػمػػايػة      
ككقاية في نفس الكقت لآلمػر بالصػرؼ، بحيث جعػمتو ال يقع فػي الخػطػأ ألف كؿ مشركع إنفاؽ إذا 

، فػإف الػمػحاسب العمكمي 90/21 اسػبة العػمػكميةكف الػػمحأحد األخطاء الكاردة فػي قػانكاف مشػكبا ب
يمتنع عػػف دفع النفقة، كىػذا مػػا يبعث ركح االتكالية لػدل اآلمػػريف بالصػػرؼ، ألنو لػيػس ىػػناؾ مػف 

 .يحاسبيـ عمى األخطاء التي يرتكبكنيا عند األمر بالدفع
ركعة ككبحيا في أكانيا قبؿ القياـ غير أف مػف محاسػنيا ىػك تجنب صػرؼ النفقات غػير المش     

بصرفيا، كما أنيا تكفر لكزارة المالية مرآة عاكسة عمى الكضعية الحقيقية لما تـ صرفو خبلؿ سنة 
 .مالية، ألنو مف خبلليا يمكف تقدير النفقات المستقبمية لمجمكع اإلدارات كالمؤسسات العمكمية

 مكميمف حيث األعكاف القائميف بميمة المحاسب الع – 2
مػػف خػػبلؿ الػنػصػػػكص الػػتي تحكػـ كظػػيػفػػة الػمػحػاسب العػػمػػكمي، نػجػد أف ىػػناؾ عػػػدة أعػػكاف      

بمختمؼ أسبلكيـ كرتبيـ يشارككف في أداء ىػػذه الػػكظيفة، غػػير أنو مػف دراسػة شػركط تعييف ىػػاتو 
 .ة السابقة عمى دفع النفقاتالفيئات نستخمص عدة مبلحظات ميمة في ما يخص الرقاب

 فيما يخص األعكاف القائميف بعممية الرقابة  -أ
 مف خبلؿ النصكص التي تحكـ األعكاف القائميف بعػػمػػمية الػػرقابػة كالػتي تمت دراسػتيػا سػابػقػا،     
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ىناؾ عػدة أسبلؾ متشعبة مػقػسػمة إلى عػدة رتب، إضػافة إلى الػمػناصػب العػميا الػتي تسند نجد أف 
 (1) .إلييا تأطير تمؾ األسبلؾ كالرتب

مػػف خػبلؿ ذلؾ نبلحػظ أف ىػػػذه االسػبلؾ مػتشعػػبة كمتفػػرعػة كػثيػرا، ممػػا ال يسػاعػػد كػثػيػرا مػػف      
رج في المناصب العميا، كما يساىػـ في خمؽ إدارة ثقيمة تتطمب كثيرا مف المكظفيف في الترقية كالتد

 .التعداد البشرم تصعب عممية تأطيره
 فيما يخص شركط التعييف في بعض الرتب كالمناصب العميا -أ

إذا تفػحػصػنا شػػػركط التعييف فػي مػخػتمػؼ الػرتب كاألسػبلؾ كالػػمػناصػب العػػمػيػا نجػد أف بعػػض      
الػرتب كبعػض الػمػنػاصػػب العمػيا يمكػف أف يتقمػػدىػػا أعػػكاف لػيس لػدييػـ مػسػتكل عػػمػمي كػبير، كذلؾ 

ية عػػمى سبيؿ ػػية السيمػا االمتحاف الػمػيػني كالترقبفضؿ طػػرؽ الترقػية المعتمدة في القػكانيف األساسػ
 .اإلختيار

ىػذاف الطريقػاف كثيرا مػػا مػكػنػا  عػػديمي الػمػػسػتكل العػػممي مػػف الػتحكػـ فػي بعػػض الػػمػنػاصػب      
 الحساسة لئلدارة المشرفة عمى المحاسبة العمكمية ، كمف األمثمة عمى ذلؾ نجد أف سمؾ المفتشيف
جميع رتبو يمكف أف تؤدم إلى الرتبة األعمى منيا إما عف طريؽ اإلمتحاف الميني، أك عمى سبيؿ 
اإلختيار، فػمػثبل رتبة مػفػتش رئيسي لمخػزينة كىػي أعػمى رتبة فػي األسػبلؾ الخػػاصػة بإدارة الخػزينة 

إذا نجح في ي لمخزينة كالمحاسبة كالتأمينات، فإنو يمكف لمفتش قسـ أف يعيف فػي رتبة مفتش رئيس
 10 يةػو أقػدمػإلختيػار إذا كػانت ليػؿ ابػمى سػنكات أك عػس 07 دمػيةػاالمػػتحػاف الػػمػيػني ككػانت لػو أق

 .سنكات مف الخدمة الفعمية
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   الػمػتػضػػمػػف الػقػانػكف األساسػي لؤلسػبلؾ الخاصة  بإدارة الخزينة  11/2010/ 29الػمػؤرخ في 10/298المرسـك التنفيذم -1

 74ج ر ، كالمحاسبة كالتأمينات      
   زية التابعة المحدد لقائمة المناصب العميا في الككالة  المحاسبية المرك 1993/ 03/ 23المؤرخ في 93/80المرسـك التنفيذم  -  

 20، ج رلمخزينة كشركط التعييف فييا كتصنيفيا      
 الذم يحدد قائمة المناصب العميا في المصالح الخارجية لمخزينة  1993مارس  23المؤرخ في  93/81المرسـك التنفيذم -  

 20، ج ركشركط التعييف فييا كتصنيفيا     
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كنػفػػس الػمػبلحػظػػة تنطبؽ عػػػمى رتػبة مػػفػػتش قػػسػػػـ لمخػزيػنة، إذ يػػمػكػف أف يػػرقػػى لػيػػذه الػػػرتػبة      
سػنكات مػػف الخػدمػػة الفعػمػيػة  05المفتشكف المركزيكف عف طريؽ االمتحاف الميػني إذا كانكا يثبتكف 

 .سنكات مف الخدمة الفعمية 10أك عمى سبيؿ اإلختيار إذا كانكا يثبتكف 
كتتكرر نفس المبلحظة بالنسبة لػرتبة مفتش مػػركزم، كمفتش رئيسي، كمفتش، كمراقب، كفػػي      

آخر السمـ نجػد رتبة عػػكف معاينة، ىػذا األخير يعيف بيػذه الػرتبة عػػمى أسػػاس االختبارات مػػف بيف 
 (1) .يـ الثانكم كاممةالمترشحيف الذيف يثبتكف مستكل الثالثة مف التعم

يستنتج مف ىذا العرض الخاص بالترقية لمختمؼ الرتب، انو يمكف لعكف معاينة أف يرتقي ألعمى  
المراتب كبمػسػتكل عػمػمي بسػيط، االمػر الػذم يػؤثػر عػػمى اداء كػثير مػػف الػػمػػسػؤكليف عػػنػد تػقػػمػدىػػـ 

 . لمختمؼ الكظائؼ كالمناصب العميا
كنػفػس الػػػمػبلحػػظػة يمكف إسقػػاطيػػا عػػمى تػػقػػمػد الػػمػنػاصب الػعػػمػيػا حػيػث يػعػػيػف كػػػؿ مػػف أمػيػف      

الخػزينة الػمػركػػزم كأمػػيػػف الػخػػزينة الرئيسي مػػف بيف مػكظػفي الخزينة الػػذيف ليػػـ رتبة مفتش رئيسي 
سنػػكات مػػف األقػػدمية بصػػفػػة  05ة بصػفػػة أميف خػػزينة كالئي أكسنكات مػػف األقػػدمي 5عمى األقؿ ك

 (2) .سنكات بصفة مفتش رئيسي 10ككيؿ مفكض لمخزينة المركزية أك الخزينة الرئيسية ك
تش رئيسي عمى ػـ رتبة مفػذيف ليػف بيف مػكظػػفي الخػزينة الػينكف مػأما أمناء الخزينة لمكالية يع     

 .سنة مف األقدمية في مصالح الخزينة 15سنكات مف األقدمية بصفة ككيؿ مفكض أك 05األقؿ ك
مف خبلؿ ما تقدـ يتضح أنػػو بإمػػكاف ذا مسػتكل السنة الػػثالثة ثانكم أف يككف متقمدا لمنصب      

ا مصالح أميف خزينة كالية أك منصبا آخر، كىػػػك مػػا يػػؤثػر مباشرة عػمى نكعية الرقابة التي تقـك بي
المحػاسػػبة العمػػكمية، مما يسبب في كثير مػػػف األحياف إمػػا عرقمة إبراء ذمة اإلدارة مػػػف ديػػكنيا أك 
تأخير إبراء ذمتيػػا، أك القػياـ بػدفع نفقات غػير مػػشػػػركعػػػة، كفػي نيػػاية األمػػر كػػؿ ذلؾ يػؤثػر عػػمى 

 .حاسب العمكمي كيؤثر عمى فعاليتياالسير الحسف لممصالح القائمة بمياـ الم
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  السالؼ الذكر 10/298مف المرسـك التنفيذم  42،  38 ،  30 ، 28 ، 27 ، 25 ، 23 ، 17المكاد  -1
 المشػػار إلػيو أعػػبله ، 93/81مف الػمػرسػـك التنفيذم  04لػمادة ا -2
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ة ػابػرقػالػف بػيػػب المكمفػكرتبلؾ ػػتي تحكـ اسػة الػيػكنػانػقػاالحكاـ ال سػفػن افػدـ فػقػا تػم كبناء عمى     
المالية ينطبؽ عمى أسبلؾ كرتب المكمفيف بالمحاسػبة العػمكمية، كبذلؾ كاف مف األحرل أف يكقػؼ 
نظاـ الترقػػية عمى سبيؿ اإلختيار عػند رتبة مػفتش حتى ال يتسمؿ ذككا الػػشيػادات الدنػيا إلى الرتب 

برنػػامػػج الػػتككيف الػػمػػستمػػر لػمخػػتػػمؼ رتب الػجياز الػػمػكػػمػػؼ كاألسػبلؾ العػػميا، مع تنػشػػيط كتكييؼ 
 .بالمحاسبة العمكمية

ىذا مف جية كمف جية أخرل العمؿ عػػمى تدعػػيـ ىػػػػذه األجيػػػزة الػمػػتخصصة فػػي الػػرقػػابػػة 
أك مػػف حيث الكيؼ، كتدعيمو المالية بالطاقػـ البشرم الػػفػعػاؿ كالػمتخصص سػػكاء مػػف حيث العػػدد 

أيضػػا بالػكسػػائؿ الػػمػػادية الكػػفػػيمػة بأداء العػػمػؿ بالكيفية الػػتي يتطمػبيػا إنجػاز ىػػذه األعػػػماؿ، كبعػػث     
ػزينة ديناميكية فػي تعييف الػمػحػاسبيف الػمعػتػمػػديف مػػف أجػػؿ الػػتخػػفػػيػػؼ عػػمى الخػػزينة الػػرئيسػػية كالخ

 .المركزية كخزينة الكالية كبقية الخزائف األخرل
  رقابة المصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية :الفرع الثالث

تعتبر المصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية إحػػدل الجيات الػمػكمفػػة بالػرقػابػة الػقػبػمػيػة كالػبعػدية       
عػػمى جمػيع اإلدارات كالػمػػؤسسات العػػمػػكمػية ذات الطػابع اإلدارم، بحيث تخػضع جػػمػيع األعػػمػاؿ 

 .الح الكظيفة العمكميةالميني لممكظفيف لرقابة مص اإلدارية الخاصة بالمسار
المصالح المكمفػػة بالػػكظيػفػة العػػمػػكمػية، بحيث حػظي ىػػػذا القػػطاع  كقد اعتنى المشرع بدكر

 مػػؤرخ فػػيػػالػ 62/537ث صػػدر الػػػمػػرسػػـك ػيػقػبلؿ، حػػتػى لبلسػػكات األكلػسػػنػاـ خػػاص مػػػنػذ الػػمػػػتػباى
ذه نص منظـ لي راف آخيػؼ العػمكمية، ككة لمكظػامػرية عػديػاء مػإنش فػمػمتضػال 1962سبتمبر  18

الػمتضمف تنظيـ المديرية  2003أفػريػؿ 28الػػمػػكافؽ  03/191الػمػديػػرية ىػػػك الػػمػػرسػػـك التنفيذم رقػػـ 
  (1). 01/06/2005المؤرخ في  05/204العامة لمكظيفة العمكمية، المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  و لمطباعة كالنشر ػكمػية، دار ىػبػنػض التجارب األجػة كبعػريػزائػات الجػريعػتشػكء الػػمى ضػية عػكمػػمػي، الكظيفة العػػرفػػي خػمػػاشػػى -1
 79ص  ،2010الجزائر     
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 مجاؿ تدخؿ المصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية –أ 
إف مجاؿ تدخؿ الػمػصالح المكمفة بالكظيفػة العمكمػية حػػددتو النصػػكص التشػػريعية كالتنظيمية      

   . تحديدا دقيقا حتى ال يقع أم التباس لدل المصالح المكمفة بالرقابة أك لدل المصالح المعنية بيا
مػػػيػة يتحػػدد  كانػطػػبلقػػػػػا مػػػف ذلؾ فػػػإف مػجػػػاؿ رقػػابػػػة الػػمػػػػصػػػػالػػػح الػػمػػػكػمػفػػػػة بالػػػػكظػػيػػفػػة الػػعػػمػػػك      

ػػمػكمػية بالػػػمػػؤسسػػات كاإلدارات العػمػػكمػػية التي يطبؽ عػػمػػييػػا الػػقػانػػكف األسػػاسػػي الػعػػاـ لمكظيفػة الع
كاالعػػػػمػػػػاؿ االداريػػػة الػخػػػاصػػػػة بتػسػػػيػػيػػر  2006جػػػكيػمػيػة  15الػػػمػػػؤرخ فػي  06/03الصػػادر باألمػػر 

  .المسار الميني لممستخدميف
 االدارات المعنية بالرقابة   -1

عػػمػػكمػػية  مػجػػاؿ رقػػابػػة الػمػػػصػالح الػػمػػكػمفػة لػقػد تضػمػػف الػقػػانكف األسػػاسػػػي الػعػػاـ لمػكظػيػفػة الػ     
بالكظيفػة العػمػكمػية الخاص باإلدارات محؿ الػػرقػابػة كالتي تمثمت فيػمػػػا يمي :المؤسسػات العمػكمية، 

ػػعػػة ليػػػػا، الجماعػػات اإلقميمية، اإلدارات الػػمػػػركػػزيػػة فػػػي الػػػدكلػػػة كالػػػمػػصػػػالػح غػػػيػر الػمػمػػػركػػػزة الػػتاب
الػعػمػكمػية ذات الػطػابع العػمػمػي كالػثػقػافي  الػػمػػؤسسػات الػعػمػكمػية ذات الػػطػابع اإلدارم، الػػمػؤسسات

ػة عػػمػػكمػػية كالػميػػػني، كالػػػمػػػؤسسػػػات الػػعػػػمػػػكمػػػيػة ذات الطػابع الػعػػمػمػي كالتكنكلػػكجػي، ككػػؿ مػػػػؤسسػ
 (1) .يمكف اف يخػضع مستخدمػكىػػا ألحكاـ القانكف األ ساسي العاـ لمكظيفة العمكمية

إنطبلقا مف ذلؾ يتضح جميا أف مجاؿ الرقابة الػمػسػنػد لممػصالح الػمػكمػفػػة بالػكظيػفػة العػػمػػكمية      
 .مادية اك بشريةكاسع جدا االمر الذم يتطمب تسخير امكانيات كبيرة سكاء كانت 

    األعماؿ اإلدارية المعنية برقابة المصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية – 2
مف النصكص التنظيمية التي تنظـ اختصاصات المصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية  انطبلقا     

 :فإف األعماؿ المعنية برقابة المصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية تتمثؿ في
 .القرارات اإلدارية المتعمقة بتسيير المسار الميني لمكظيؼ كاألعكاف العمكمييفرقابة  -

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 46، ج رالمتضمف الػػقػانػػكف األسػػاسػػي الػعػػاـ لمكظيفػة العػػمػكمػية 2006جكيمية  15المؤرخ في  06/03مف األمر  02المادة  -1  
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 .رقابة تنفيذ المخططات السنكية لتسيير المكارد البشرية -
 .المخططات القطاعية السنكية كالمتعددة السنكات لمتككيفرقابة تنفيذ  -
 فحص المطابقة التنظيمية لمكضعية اإلدارية لممكظفيف كاألعكاف العمكمييف التابعيف لممؤسسات  -
 .كاإلدارات العمكمية    

جػراء الػمػسػابقات كاالمػػتحانػات  ػػم  -  راقبة مػدل احػتػراـ دفػػتػر الشػػركط الػذل يحػدد كيفػيات تنظػيـ كا 
 (1) .المينية    

 تكقيت أداء الرقابة - 3
إف المصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية تقكـ بالرقابة السابقة كالبلحقة عػمى األعماؿ اإلدارية       

 .المشار إلييا أعبله
 الرقابة السابقة لمصالح الكظيؼ العمكمي  -أ 

األصؿ في رقابة المصػالح المكمفػػة بالػػكظيفػػة العػػمػػكمػية أنيػػا رقػابة سػػابقة كذلؾ مػنػذ صػدكر      
، كقػػصػػد تػػدعػػػيػػـ الػػػرقػػابة الػػسػابػقػػة أنشػػئػػت مػفػتػشػػيات 01/06/1965الػػمػػػؤرخ فػػي 65/168المرسػـك

 الػػػػذم عػػػػػدؿ بػػمػػكجػػب1971جانػػػفػػػي 28الػمػػؤرخ في 71/42الكظيؼ الػعػػمكمي بػػمػػػػكجػػػػب الػمػرسـك 
 .1976جكاف  10المؤرخ في  76/104المرسـك 

 :نتيجة لػعػدة أسػػباب مػػنيػػا 1973ت بشكؿ كبير مػنػذ غػير أف الرقابة السابقة تكسع     

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
   1966جكاف 02ي ػػؤرخ فػػمػػال 66/145ـك ػػرسػػدؿ كالمتمـ لممػػالمع 1995ريؿ ػػأف 29ؤرخ في ػالم 95/126تنفيذم المرسـك ال -1

 26ج ر  ،كنشرىا  فنالمكظفيبتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أك الفردم التي تيـ كضعية  المتعمؽ       
 21المتعمؽ بمفتشيات الكظيؼ العمكمي، ج ر 1998أفريؿ  6المؤرخ في  98/112 المرسـك التنفيذم  - 
 30ج ر ،ت المدير العاـ لمكظيفة العمكميةالمتضمف تحديد صبلحيا 28/04/2003المؤرخ في  03/190المرسـك التنفيذم  -  
 30ج ر المتضمف تنظيـ المديرية العامة لمكظيفة العمكمية، 28/04/2003المؤرخ في 03/191 المرسـك التنفيذم -  
    المتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ  2009جكيمية  22 المؤرخ في 09/238 المرسـك النتفيذم -  

 43ج ر  ،لمديرية العامة لمكظيفة العمكميةالخاصة با       
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الػػػمػػؤقتيف، تعػػػمػيػـ مػػراقػػبػة الػػتكظػػيؼ الػمػكثؼ، عممية اإلدمػاج الناجػػػمػة لمػختمػؼ اصناؼ الػعػػػمػػاؿ 
الػػمػػػػشػػػػركعػػػيػػة عػمى جػػمػػيع االعػػماؿ االداريػػة الخاصػة بكضػعػػية الػمػػستخػػدمػػيػػف الػػتػابعػيػػف لمقػانػػػكف 

 األسػاسػػي لمػػكظػػيػػفػػة العمكمي كمستخدمي البمدية كالمستشفيات.
الكظػيؼ العمكمي غػير قادرة عمى استقباؿ كرقابة كؿ األعماؿ  ىذه الكضعية جعمت مصالح      

القانكنية الصادرة عف اإلدارات، مما أدل إلى إعػػفػاء بعض الػقػػرارات الػفػػردية مػف الػتػأشػػيرة السػابقة 
 :حيث أبقى عػمى القرارات اإلدارية الػتالية 1981كما جاء في نصلمصالح الكظيفة العمػكمية 

 (1) .ف، قرارات االنػتداب خارج قطاع اإلدارة، كقرارات إنياء المياـالتعػيػي
غير أف ىذه اإلجراءات الجديدة لـ تأت بثمارىا مما أدل بالتفكير في إجراءات أخرل تتبلءـ       

 .مع المتطمبات الجديدة لمتسيير كمكاكبة التطكرات الجديدة لئلدارة
ـك بمكجب المرس ذلؾ البلحقة محؿ الرقابة الػسابػقة كتجسدرقابة ثؿ في تكريس الػىذا اإلجراء تم   

الػمػػؤرخ في  66/145الػػمػعػػػدؿ كالػػمػػتػمػػـ لمػػمػػرسػػـك  1995أفريؿ  29الػػمػػؤرخ فػي  95/126التنفػيذم 
الػػمػػتعػػمػؽ بتحػػريػر بعػػض الػػقػػػرارات ذات الػػطػابع التنظػػيػمي أك الػػفػػردم الػتي تػيػـ  1966جػػكاف  02

 .كضعػػية المكظفيف كنشرىا
طط ػػخكػػرس ىػػػذا الػػمػػػرسػػػػـك أداة جػػديػػدة لػػػػػرقػػابػػة تسػػػييػػر الػػػمػػػكارد الػػبػشػػػريػػة تػمػػثػمت فػػػي الػػػمػ     

السنكم لتسيير الػمػػكارد البشػػرية، تيػػدؼ ىػػػذه الػكسػػػيمة إلػػى ضػػػمػػػاف التنسػػيػؽ كالتكيؼ بيف الػػميػاـ 
 (2).الػمخكلة لئلدارة العمكمية، كالكسائؿ البشرية التي يتطمب التكفؿ بيا مف الناحية الكمية كالكيفية

إلى جانب الػػرقابة البلحقة الػػتي أقػػرت بػمػػكجب الػنصػػكص الجػديػدة فػاف الػمػشرع أبقى عمى        
 :نكع جديد مف الرقابة السابقة تمثمت فيما يمي

 ، حيث يػتـ مػراقػبة كػيفػيةميوػرية قػبؿ التكقػيع عػكارد البشمػػداد المخطط السنكم لتسيير الػرقابة إع -
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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تػػكزيع الػػمػناصب الػػمػالػػيػة حسػب الػنػسب الػػمػقػػررة في القكانيف األسػػاسية، كمػراقػػبة مػخػتػمؼ أنػػمػػاط 
بالتككيف، كاالحػاالت عػػمى التقػاعػد إلى التكظيؼ، سكاء كاف داخميا أك خػػارجيا، كاألسبلؾ المعنية 

 .غير ذلؾ مف العناصر األخرل التي تستكجب الدراسة المسبقة
جراء المسابقات كاالمتحانات حتى  -  رقابة كيفية إعداد دفتر الشػركط الذم يحدد كيفيات تنظيـ كا 

م الػمػتمػثؿ فػي المسػاكة فػي تػقػمػد تضػمػف الشفػافية بيف جػمػيع الػػمػتػرشحيف، كتجسػيد الػمػبػدأ الدستػػكر 
 .الكظائؼ العمكمية

ض اإلدارات تبيف أف ىػناؾ بعػ ،ركرة العػمػميةمضلدة ك دييداني لئلجراءات الجمناء التطبيؽ الكأث    
ممػا أدل بالمشػػرع لمتدخؿ مف جديد كاستثناىا منيا، بذلؾ صػػدر ذلؾ الزالت غػير جػػاىػػزة لتطبيؽ 

المؤرخ  95/126المعدؿ لممرسـك التنفيذم  1997جانفي 11ؤرخ فيػالم 97/32التنفيذم رقـمرسـك ػال
المتعمؽ بتحػرير بػعػض الػقػرارات ذات الطػابع التنظيمي أك الػفػػردم الػػتي تيػػـ  1995أفريؿ  29في 

كضعية المكظفيف كنشرىػا، كاستثنى إدارة البمػدية مف اإلجراءات الجديدة حيث تػرؾ بصػػفة انتقػالية 
لى كقت الحػػؽ خػضػػكع قػػرارات المػػستخدمػيف التابعػيػف لئلدارة الػبمدية، لتأشػ يػرة الػرقػابة الػقػػانػػكنػيػة كا 

 (1) .القبمية المنكطة بمصالح الكظيؼ العمكمي

بناء عػمى ذلؾ المرسـك الزالت مصالح الكظيؼ العمكمي تمارس الرقابة القبمية عمى مشاريع      
كحيد القرارات كالمقررات الخاصة بتسيير الػمػػستخدمػػيف الخػػاصػة بجميع البمديات، كىػػك االستثناء ال

 .المشار إليو أعبله 95/126لمرقابة البلحقة التي كرسيا المرسـك 

 الرقابة البلحقة –ب 
إف رقابة مػػصػػالح الػػكظيؼ العػػمػػكمي ىػػي رقػػابػة الحػػقػة كػأصػػؿ عػػاـ منذ صػػدكر الػػمػػرسػػـك      
كقاعدة عامة، حيث اسػند  ليذه المػػصػالح فػػي إطػػار صبلحػػياتيػػا الػرقػػابػػة البعػػدية عػػمى  95/126

 . تنفيذ مخطط التسيير كعمى قانكنيو القرارات المتخذة في ىذا اإلطار
        مباغتة أك كبيػػذه الصػفة يخػكؿ ليا القياـ بأم تحقيؽ فػػي الكثائؽ أك في عػػيف الػمكاف بصػفة     

____________________________________________________________________________________________________________________________._______________________________________________________________________________________________________________ 
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بالػػكظيفة العػمػكمية أف تطػمب بعد التبميغ، كليػذا الػغػرض يمكػف الػمصالػح التابعة لمسمػطػة الػمػكمػفػػة 
تبػميغػيػا بأم قػرار أك كثيقة ثبكتية تراىػػا ضػركرية، تتعػمػؽ بتسيير الػمكارد الػبشػريػة فػي الػمؤسسة أك 

 (1):حكؿ النقاط التالية اإلدارة العمكمية بصفة عامة، كانطبلقا مف ذلؾ تتمحكر ىذه الرقابة البلحقة
 .الرقابة حكؿ تنفيذ المخططات السنكية لتسيير المكارد البشرية -  
   اػقػبػػف طػػكيػكػتػكات لمػنػػسػددة الػػػتعػمػػة كالػػكيػنػػسػػة الػيػػاعػطػقػػات الػػخططػمػػد الػيػػكؿ تجػسػة حػػابػرقػػال -  

 .المحددة لئلجراءات     
 .الرقابة حكؿ درجة تنفيذ المقررات كالمناشير الصادرة عف السمطة المكمفة بالكظيفة العمكمية -  
 الػقػياـ بالتػقييـ الػدكرم حكؿ مػدل تػنػفػيػذ مبلحػظػات  كاخػطػارات مػػصػػػالػح الػػكظػػيػفػػة العػمػكمػية   -  
 كضػعػية  كص الػقانكنية كالػػمتعمػقػة بالابػقة لمػنصػػرارات اإلداريػة غػير الػمػطػالخاصة بػمراجػعػة الػق     
 ػكمػية بػمػخػتمػؼ   يػيػف الػتابعػيػف لممؤسسات كاإلدارات العػػمػكمػػمػكاف الػعػيػف كاألعػكظػػفػػة لممػاإلداري     
 .اصنافيا كعمى كؿ المستكيات     
جراء الػمػسػابػقػات كاالمتحػانػات  -     رقػابػة مدل احػتػراـ دفػػتػر الػشػركط الػذم يحػدد كيفػيات تنظػيـ كا 
  .كاالختبارات المينية     
سنة مف الرقابة السابقة مف أجؿ تحقيؽ  30رقػابة بعد شرع ىذا الػصػنػؼ مػف المػكلقد كرس الػ     

مركنة كبيرة في تسيير الػمستخدمػيف كالتخفيؼ مف حدة ثقؿ الرقابة السابقة ككاف ييدؼ مف كرائيا 
 :ما يمي

  .كضع آليات كميكانيزمات جديدة مف أجؿ التحكـ في كيفية تسيير مستخدمي اإلدارة العمكمية -
 مى مستكل المصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية مف أجؿ تقػييـ   تكريس مياـ التدقيؽ ألكؿ مػػرة عػػ -
 .المصالح المكمفة بتسيير المكارد البشرية   
  .احتراـ الشركط القانكنية الخاصة بالتكظيؼ كالسير عمى تطبيقيا -
 أجػؿ تحقيؽضػمػاف تطبيؽ الػػنصػػكص الخػاصػػة بإجػػراء االمػتحػػانات كالػمػسػابػقػات الػمػيػنػيػة مػف  -
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 .شفافية كبيرة كالمساكاة بيف جميع المترشحيف ليا
 .احتراـ تطبيؽ النصكص الخاصة بحقكؽ ككاجبات المكظفيف -
 .استعماؿ سمطاتياضماف حماية لممكظؼ ضد انحراؼ اإلدارة كالتعسؼ في - 
   ضماف تطػبيػؽ جمػيع اإلجػػػراءات التأديبية بصػػكرة تضػمػف حقػػكؽ الػمكظؼ كالػػدفػػاع عػنيػا بػكػؿ - 
  .الكسائؿ التي يكفميا القانكف األساسي لممكظؼ    
يجاد الحمكؿ ليا -  .الكقكؼ عمى العقبات التي يمكف أف تعرقؿ السير الحسف لممكارد البشرية كا 

 . المساىمة في التحكـ في أعداد المكظفيف- 
 .مدل تحكـ المصالح المسيرة في تسيير المكارد البشرية -

 .المسيريف لمختمؼ اإلدارات المركزية كالمحمية لمسؤكليتيـ عند تسيير المكارد البشرية تحمؿ -
القياـ  كتمكينيا مفالتخفيؼ عمى المصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية مف عبء الرقابة السابقة  -

بمياميا الحقيقية، المتمثمة في التصمػيػـ كالتدقيؽ كاقتراح الػػكسائؿ كالطػػرؽ البديمة مػػف أجؿ تحقيؽ 
يجاد إدارة فعالة كرشيدة  .طاقـ بشرم فعاؿ، قادر عمى تحقيؽ المياـ المسندة إليو مف جية كا 

لػح الػػمكػمػفػة الػػمػػصػا تػـ تػدعػػيػـ دفػقػ 1995أفػػريػؿ 29يؤرخ فػػمػال 95/126مرسػـكا مػف الػػكانطبلق     
 (1) :كتتمثؿ ىذه اآلليات فيما يمي بعممية الرقابة البلحقة بالكظيفة العمكمية بآليات ميمة لمقياـ

 الػميػنية لمػمػػسػتخػدمػيػف  قػرار يخص الحياةأم  بإصػدار العػمػكمػية عػند قياميػااإلدارات  إلػزاـ كػؿ -
 خة مػنو إلػى رقػية إرساؿ نسأك الخاصة بالت ب عاؿرارات التكظيؼ كالتعػييف فػي منصػما قالسي    
   .أياـ مف تاريخ إمضائو 10المصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية في أجؿ     

 عػيبػا في أم قرار إدارم أف تطػمب مػفعمى المصالح المػكمػفػة بالكظػيفػة العػمػكمػية إذا اكتشفػت  -
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اإلدارة المعػػنية مػػػراجعػػة قػػرارىػػا الػمعػػيػػب، كعػػمى تمؾ اإلدارة أف تػسػػتجيب لػذلؾ الػػطػمػب كأف تػزيػؿ 
 .اآلثار المترتبة عف ذلؾ القرار كالقياـ بمراجعتو

  رسػؿ كجػكبػا إلى الػمصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية نسخة كما يجب عػمى اإلدارة الػمعنية أف تػ -
 .مف القرار الجديد الذم يعكض القرار األصمي كما يترتب عنو مف آثار   

في إطػار الػرقابة الػمػشتػركة يمػكف لممػصػالح الػمكػمػفػة بالػكظػيفة الػعػػمػػكمػية أف تػشػػارؾ الػمػػراقب     
المالي أك مصالح المحاسب العمكمي، االطبلع عمى كضعػػية تنػفػيػذ طمػبات إعػادة الػنظر الخاصة 

 (1) .بالمكظؼ المعني

الػكظػيفة العػمػكمػية كممارسة الػرقابة فػي عػيػف الػمكاف عػمى كؿ إمػكانية انتقاؿ مفػتػشي مػصالػح  - 
القرارات الصادرة عمى مسػتكل المػؤسسػات كاإلدارات العػمػكمػػية، كذلؾ عػف طريػؽ إعبلـ اإلدارة أك 

 .المؤسسة المعنية بتاريخ قدـك المراقبيف أك بصكرة مفاجئة كمباغتة
كعمى إثر تمؾ الرقابة تقػػـك الػمػصػالػح الػمػكمػفػة بالػكظػيػفػة العػمػكمػية تحرير تػقػرير حكؿ الػميػمة     

رساؿ نسخة منو إلى المصالح المعنية نية، الػمصػالػح الػمخػتػصػة ػاإلدارة أك المؤسسة المع)المنجزة كا 
 .(ة لمسمطة المكمفة بالكظيفة العمكميةالتابعة لمكزارة المكمفة بالميزانية، كالمصالح المركزي

كظيفة، انجر ػة بالػفػة الػمػصػالح الػمكمػزمػات الجػديػدة في ممػارسة رقػابػيػػذه الػمػيكانػتماد ىػف اعا     
عػػنو ضػػركرة التنسيؽ بيف جػػمػيع الجيػات الػػرقابية، رقابػة مػالػية، رقابة الػمػحاسب العػمػكمػي، رقػابة 

الكظيؼ العمكمي، ىػذا مػف جيػة كمػػف جيػة أخػرل إعػػداد اإلطػار الػػبشػػرم سػػكاء باعػػتمػاد مصالح 
تكظيؼ نكعي ليذه اإلطارات، أك بػرمػجة فػتػرات تكػكيػف قػصػيػرة الػمدل مف أجؿ القياـ برقابة قائمة 

 (2) .عمى ميمة التدقيؽ في مجاؿ تسيير المكارد البشرية
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 األشخاص المكمفكف بالرقابة  – 4
إنطبلقا مػػف الػقػانػكف األسػػاسي الخػاص بالػػمػكظػفػػيػف الػػمػنػتػمػيػف لؤلسػبلؾ الػػخػاصػة بالػمػػديػريػة      

العامة الكظيفة العمكمية، تشترؾ عدة أسػبلؾ فػػي أداء رقػابػة الػمػصػالح الػمكمفة بالكظيؼ العمكمي 
عػػمكمػية، سػػمؾ مفػتشي الكظيفة العػػمػػكمػية، سػمؾ سػمؾ مراقبي الػكظيفة ال: كتتمثؿ ىذه األسبلؾ في

 (1) :مدققي الكظيفة العمكمية كتتفرع ىذه األسبلؾ إلى عدة رتب كىي كالتالي

 يضػـ الرتب الػتالية، رتبة عػكف رقابػة الػكظػيػفػة الػعػمػكمػية، رتبة مػػراقب الػكظػيػفػة :سمؾ الػمراقبيف -

  .رئيسي لمكظيفة العمكمية العمكمية، رتبة مراقب   
  رتب، رتػبة مػفػتش لمػكظيفة العػػمػكمػية، رتبة  03كيضػػػـ بدكره  :سمؾ مػفػػتػشي الكظػيػفػػة العػػمكمػػية -
 .رتبة مدقؽ رئيس لمكظيفة العمكميةمدققي الكظيفة العمكمية،    

ركزم أك ػمػستكل الػمى المػإضافة إلى ذلؾ نظـ المشرع ىذه الكظيفة في مناصب عميا سكاء ع     
 .عمى المستكل المحمي

 :عمى المستكل المركزم –أ 
 :لقد حددت قائمة المناصب العميا عمى مستكل المديرية العامة لمكظيفة العمكمية كالتالي      

 (2) .رئيس فرقة، رئيس قطاع، رئيس ميمة التدقيؽ 
  عمى المستكل المحمي  –ب 

 :مفتشية الكظيؼ العمكمي كالتالي المناصب العميا عمى مستكللقد حددت قائمة       
 (3). رئيس مفتشية مساعد ،رئيس المفتشية

 ىػػاتو األسػػبلؾ بمخػتػمػؼ رتبيػػا كأسػػبلكيػػا العػػػمػيػا ىػػي الػػمػػكػمػػفػة بػمػيػػاـ الػػػرقػػابػة الػػمػكػمػفػة بيا      
 .المستكل المركزم أك المحميمصػالػح الكظيؼ العمكمي سكاء عمى  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  يتضمف القانكف األساسي الخاص بالمكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ  2009جكيمية  22مؤرخ في  09/238مرسـك تنفيذم  -1

 43ج ر  ،الخاصة بالمديرية العامة لمكظيفة العمكمية     
 مف نفس المرسـك  47المادة  -2
 ، مرجع سابؽ 98/112مف المرسـك التنفيذم   8 ، 6 المكاد -3

198 



ككما أشرنا سابقا فإف المشرع صنؼ منصب رئيس الػمػفػتشية عػمى مػسػتكل الػكاليػة كمنصب       
عػػالي مػػثمو مػثػػؿ أميف خزينة الػػكاليػة كالػػمػػراقػب الػمػالي، غػير أف مػػرتػبػاتػيػػـ مػحددة كفػقػػا لمػػشػػركط 

ى مستكل الكالية، كالغاية مف ذلؾ كػمػا أشػػرنا المطبقة عمى مسؤكلي المصالح الخارجية لمػػدكلػػة عػم
ة ػطػمػسػػػرة لمػاشػبمػـ ػيػكعػػا، كخضػاراتيطػي إػية فػكمػػمػػعػة الػفػيػكظمػة لػامػة العػديريلػمػـ اػكػك تحػػى اػابقػس

 .ة لممدير العاـ لمكظيفة العمكميةسيالرئا
 تقدير رقابة المصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية –ب 

مف خبلؿ دراسة اختصاصات المصالح المكمفة بالكظػيػفػة العػمكمية سكاء فػيما يتعػمؽ بالرقابة      
 :السابقة، أك الرقابة البلحقة يمكف أف تستخمص عدة مبلحظات تتمثؿ فيما يمي

 مف حيث مجاؿ رقابة المصالح المكمفة بالكظيفة العمكمية  - 1
الػمػصػالح الػػػمكمػفػة بالػػكظػيفػة العػمػكمػية سػػكاء اإلدارات المعنية مف خبلؿ دراسػة مػجػاؿ رقػابػة      
كف ػانػقػػمؽ بالػالػمتع 06/03رػاألمفػانػو يستخػمص مػػف مضػمػكف ا، ػاؿ الصادرة عػنيػمػة أك األعػبالرقاب

العمكمية مف حيث ف مجاؿ تدخؿ رقابة المػصالح المكمفة بالكظيفة ا(1) كمية،ماألساسي لمكظيفة الع
ؿ اإلدارات ػتضح أف كػي ا النصو مػػف خبلؿ ىػػذػػيث أنػع جػدا، حػة كاسػػػرقػابػة بالػػكلػشػمػمػاإلدارات ال

ر ممػػركػػزة أك ػيػػة أك غػزيػركػانت مػكاء كػػع اإلدارم سػة ذات الطابػيػػػكمػمػػػات العػػؤسسػمػالعػػمػػكمػػية كال
أف  كسكاء كانت ذات طابع عممي أك ثقافي أك ميني أك تكنكلكجي ككؿ مؤسسة يمكف ،البلمركزية

فة مكػممصالح الػابة الػرقػ، تخضع لالعػمػكمػيةفة ػاسي لمكظيػقانكف األسػا ألحكاـ الػكىػخضع مستخدمي
 .جدا كبيررقابة بالكظػػيػفػػة العػػمكمية سػػكاء كانت رقابة سابقػة أك الحقػػة، بمعنى أف مػجػػاؿ ىػػذه ال

أما مف حيث األعػماؿ المشػمػكلة بالرقػػابػة بالرغػػػـ مػف أنيا قميمة إال أنيا مف حيث العدد كثيرة      
السيػػما فػي اإلدارات الكبيرة كالػكزارات، كالجامعػػات، كالػتربية الػػكطػػنية كالػػمػػؤسسػػات االسػتشػػفػػػائية، 

 عػػمػػكمػػػيػة كىػػػك مػػا يػػشكػػؿ عػػبػئا ثػقػػيبل عػػمػى الػمػصػالػح الػػمكػمػفػةكالػػمػػؤسسػػات الػجػػػكاريػة لمػصػحػة الػػ
 بالكظيفة العمكمية، كتجعميا في كثيرمف األحياف غير قادرة عمى مكاجية األعماؿ الكثيرة المكجية
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 .إلييا مف قبؿ المصالح اإلدارية

كمػا أنو في مجػاؿ الػػرقابة السابقػة عػمى مخططػات الػػمػكارد الػبػشػػرية الػتي تعػتبر بمػثابة لػكحة      
المصادقة عػمييػا، ي ػا فػاف تأخػرا فػادحػػف األحػيػتحكـ في تسييػػر المػكارد البشػػرية تسجػؿ في كثير م

    . حيث يبقى في أخذ كرد بيف الػمػصػالح المكمػفػة بالػػكظػيػفػة العػػمػكمػية كالػػمػػصالػح اإلدارية الػمعػػنػية
ػؼ، االمػػػر الػػذل أدل فػي بػعػػػض ػػػتػػكظػػيػات الػذه الحػالػػػة أدت إلػى تأخػػر فػػي إنجػاز عػػػمػػمػيػػىػػ     

  .الى انجازىا في السنة المالية المكالية، مما شكؿ تػداخبل بيف السنكات الػمػالػية فيما بينيااألحػيػاف 
فػة ػيػكظػمكمفة بالػالح الػصػمػف الػيػمػػا بػيػادات فػقػتػػض االنػاف بعػيػر مػػف االحػثيػا تسجػػؿ في كػػكم     

 .بأنو سبب في ىذا التأخرالعمػكمػية كالمصالح اإلدارية المعنية، ككؿ يتيـ اآلخر 
ييدؼ إلػى الحػد مػػف آثػار الػػرقػابػة الػسػابػقػة السػائدة  95/126كاف الػمػشػرع بإصػداره لمػمػرسػػـك      

ف كػاف إرسػاء المخطط التكقعي لػتسيير الػمػكارد البشػرية خفؼ نكعػػا  آنذاؾ، غػير أنػو في الحقيقػة كا 
زاؿ الػػتػأخػػر فػػي إنجػػاز الة الػػسػػابػقػة كمػػػا يػتػرتب عػػػنيػػػا مػػػف آثػػار سػػمػبػية فػػإنػو مػػا مػػػف حػدة الػػرقػػابػ

 .العمميات الخاصة بالمستخدميف مف سمات اإلدارات العمكمية بصفة عامة
كػمػػا أف آلية تبمػيغ الػمػػصػػالػح الػمػكمػفػة بالكظػػيػفػػة الػعػػمػػكمػية بنسػخػة مػػػف الػقػرارات كالػمػػقػػررات      

أياـ مف تكقيعػيػػا، جعػػؿ تمؾ الػمػصالح غػير قػادرة عػػمى مػراقبة  10الخاصة بالمستخدميف في أجؿ 
ػي كثير مف األحياف في اتخاذ قرارات معينة دكف مراقبتيا تمؾ القرارات بصفػة دقيقػػة، مما يتسبب ف

 (1) .رقابة فعالة
 مف حيث األعكاف المكمفيف بالرقابة  – 2
الػمػتضػمػػف الػقػانػكف  2009جػػكيمية  22الػػمػػؤرخ في  09/238مػػف الػػمػػرسػػـك التنفػػيػذم  انطبلقا     

 ،يػكمػمػكظيؼ العػة لمػػة العػامػػريػػديػمػة بالػػسبلؾ الخاصف لؤلػػيػمنتمػف الػيػفػكظػمػػاص بالػاألساسي الخ
كؿ األعػػكاف الػػمػػكػمػفػػيػف بالػػرقػابة الػسػابقػة لمنفػقػات ناىا حيمكف أف نبدم نفس الػمبلحػظات الػتي قدم

 يات عػػمىالمكمفيف بالمحاسبة العمكمية، حيث نجد عػمى سبيؿ الػمثػاؿ أف رؤساء الػمفػتش األعػكافأك 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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            ذيف ليػـػادلة ليػا كالػرتبة مع الػمػػسػتكل الػػكالئي يعػينكف مف بيف المػفػتشيف الرئيسييف عػمى األقؿ أك 
ييػػا بعػػد ػالػمػػتحػصػػؿ عػمػالػي ػػعػيػـ الػشػيػػػادة التعػػػم عػػمى سػنكات أقػدمػية بيػػذه الصفػػة، كالحػائػزيف 05

  (1).ثمػانية سداسيات مف الدراسة عمى األقؿ
 :كفي مقابؿ ذلؾ نجد اف ترقية كتكظيؼ المفتشيف الرئيسييف فإنيا تككف بإحدل الطرؽ التالية     

 أك   عػػف طريؽ المسابقة عػمى أسػاس االختبارات الػمػتػرشحػػكف الحائػزكف عػػمى شيادة الػمػاجػسػتير  -
 (2) .شيادة معادلة ليا في إحدل االختصاصات المطابقة لمياـ مصالح الكظيفة العمكمية   
 فة ػف الػمػنػاصب المطمكب شغػػميػػا، مػفػػتشػػك الػػكظػػيمػ%  30عف طريؽ االمتحاف الميني في حدكد-

 .سنكات مػػف الخدمة الفعمية بيذه الصفة 05العمكمية الذيف يثبتكف   
ف المناصب المطمكب ػم %10عػمى سبيؿ اإلختيار كبعػد التسجػيػػؿ في قػائػمػػة التأىػػيػؿ في حدكد  -

 .سنكات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة 10شغميا، مفتشك الكظيفة العمكمية الذيف يثبتكف 
إنطبلقػا مػف ذلؾ نجػد أنو يمكف لػػرتبة مػػراقػب أف يػرقػى لػرتػبػة مػفتش رئػيسي سكاء عف طريؽ      

االمتحاف الميني، أك عمى سبيؿ اإلختيار، كىػي نفػس الػرتبة التي يتطمبيػا الػمػنػصػب العالي رئيس 
رشح لػمػنصب رئيس الػمفتشية المفتشية، غير أف المشرع في ىذه الحالة ربطيا بشرط كىػػك أف الػمػت
سػػداسػيات مػػف الػػدراسػػة عػػمى  8يجب أف يككف حػائزا لشيػادة التعػػميـ العػالي، المحصػػؿ عمييػػا بعػػد

األقؿ، كبيػذا الػشػػرط يككف الػمػػشػػرع أغػمػؽ الػباب أمػػاـ الػػذيف لػيػس ليػـ مػؤىػػؿ عػػممػي، كىػػك شػػيء 
في ىػػذه الحالة، ككػاف مػػف األحسػف لػػك عػمػػـ ىػػذا الػشػػػرط عػػمى بقية الػمػنػاصب  إيجابي يسجؿ لػػو

 .العميا، حتى يتقمدىا إال الذيف ليـ مؤىؿ عممي عالي
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 بالػمػنصب االلتحاؽ ؿػد يسيػق ،رئيسي شػتػفػة لمػمرتب المعػػادلل بابػبفتحو ال رعػشػالمغػيػر اف      
ة، ػشريػبػدرة عػػمػى مػػراقػبة تػسػييػر الػمػكارد الػيس ليػػـ كػػفػػاءة كقػػأشػخػاص ل (ة ػتشيػرئيس مف )الػعػػالي 

ف ػػر مػيػثػكػل يالػمػػسػار الػػمػيػػػنػؿ ػػيػػطػػػاإلدارات أك تعف ػػػرة مػػيػثػاـ كػػيػة أداء مػمػػرقػػي عػب فػبػتسػا يػمػم
 (1) .المكظفيف

إلى جانب ذلؾ نجد أف كثيرا مػػف مفتشيات الػكظػيؼ العػمػكمػي تعػاني عػجػزا فػي الػتأطػير مما        
بأف المصالح المكػمػفػة كؿ غػير أف ىػػذا ال يمنعػنا الػق ،ذه الػمػفػتشياتتأثير عػمى أداء ىيتسبب في ال

بالكظيؼ العػػمػكمي ليػػا سمبيات كمحػاسػػف، فمف سمبياتيا تتسبب في كثير مػػف األحػياف فػي تأخػيػر 
إنجاز العػػمػمػيات الخػاصػة بالمكظفيف، مما ينجػر عػػنو تػأخير في ترقية المكظفيف أك تػدعػػيـ االدارة 

نو بعػػض اإلدارات، أمػػا مػػف محاسػنيػا فيي تشكػؿ درعػػا بمكظفيف آخريف لسد العجز التي تعػاني م
و ػػا أنػمػاذ أعػػمػاؿ قػانػكنية غػػيػر مػشػركعػػة، كػخػكاقيا لممػسػيريف، حيث يجنبيػـ الػػكقػكع فػي الخػطػأ كات

مػخػتػمػؼ الػػمػصػالح كاالدارات يعتبػػر مسػتشػػارا ممػتازا فػي مػيداف تػسػيػير الػمػػكارد الػبػشػػريػة لػمػػسػػيػرم 
 .كذلؾ بمساعدتيـ في إنجاز العمميات المتعمقة بالمكارد البشرية ،العمكمية

ػمػػا لؤلداء اإلدارم في ػيػى مػقػبػمػنا مػػف انتقػادات ليػػذا الجيػػاز فػػإنو يكخػبلصة القػكؿ ميػػمػا قػد     
ػدعي النظر فػي كيفية تعييف ىذه اإلطارات المكمفة ميداف تسيير المكارد البشرية، غير أف ذلؾ يسػت

بالػػرقابة كتكفػيػر العػػدد الكافي مػنيػا، كتبسيط بعػض اإلجػراءات الخاصة برقػابة الػمػػصػالح الػمػكػمػفػة 
 .بالكظيفة العمكمية
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  الرقابة بواسطة المفتشيات العامة بالوزارات : المبحث الثاني
إف الرقابة بكاسطة المفتشيات العامة بالكزارات ىي إحدل طرؽ الرقابة الداخمية التي تمارسيا      

 .االدارة بكاسطة اجيزتيا الخاصة
  (1).حػثوبكمصطػمػح التفػتػيش معػػناه المغػػكم يعػػني تصػػفػػح الػػشػيء، أكسػأؿ عػػنو، أك      

كسػػائػؿ الػػرقػػػابػة عػػمػى األداء لمػتػأكػػد مػػػف تنػفػػيػذ الػعػػػمػػؿ كفػػقػػا لمخػطػػة أمػػا اصػطػبلحػػا يعػػني إحػدل 
رشاد الييئات إلى  المكضكعػػة، كما يعني اإلشراؼ عػمى تنفيذ األحكػاـ القانكنية مػكضػكع التفتيش كا 

  (2) .كيفية تطبيؽ ىذه األحكاـ تطبيقا سميما
التفتيش ينطمؽ مػػف فكرة الحاجة إلػػى الػمعػػرفػة الػمػباشػػرة كاآللية لػمكقائع،  كىػػناؾ مػػف يرل بأف     

كيتميز التفتيش بأنو خارجي بالنظر إلى الشيء مكضكع الرقابة كىكما يميزه عف الرقابة الرئاسية، 
ف مػػدل تنظيـ كبذلؾ فالتفتيش يباشػػر مػػف خػارج اإلدارة مػكضػػكع التفتيش كىػػك يرمي إلػى التأكد مػػ

الػػرقػابة الػداخمػية، كبأف الػمعػػطػيات الػتي تصعػػد بكاسػػطة آليات الػػرقػابة بأنيػا حقيقية كأف الميػمػات 
  (3) .الرقابية تمارس بصفة دكرية

خػػؿ اإلدارة، دا كالتفػتيش ظػيػػػر كػػمػيػػػمػػة حػتمػػية لمػػكقػػكؼ عػػمى مػػدل نجػػاعػػػة طػػػرؽ الػتػسػػييػر     
عػػمى المستشفيات ( NECKER)بتعييف المفتش نيكر 1780كعػػرفت فػػرنسا ىػػذا النكع مػػف الػػرقابة منذ 

  (4) .المدنية
ستقرت عػػمى شيات العػامػة تطكرا ىاما عػبر التاريخ حتى اتثـ عرفت الميمة التي اسندت لممفػ     

ي ػف تو ػػنػػمػػكضة ػػػابػػرقػػػزة الػػػػف اجيػػػػكع مػػػنػػػال اذػػػػدت ىػفػػقػػػد اعػػػتمزائر ػا في الجمماىي عػميو اآلف، أ
 .منذ االستقبلؿ منظكمتيا الرقابية

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 751، ص  1967دار المشرؽ بيركت، طبعة اكلى المنجد األبجدم،  – 1
 214ص ، 1984معجـ مصطمحات العمـك العربية دار الكتاب المصرم، دار الكتاب المبناني طبعة اكلى – 2

3-Frédéric Renaudin, Les inspections générales dans le système administratif Français, Thèse de   Doctorat      

      Université Paris II  - Panthéon  Assas, U.F.R Droit France 2003, p 8        

4-Raphael Petit, l’inspection générale de L’administration de Necker à nos jours, Revue Administration,   No 133    

     Spécial, Octobre 1986, p9 
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اء المفتشيات ػشػكاة انػى نػكص التنظيمية االكلػصػنػت الػنػمػاالستقبلؿ حيث تضنذ ػتجسد ذلؾ م     
 (1) .العامة عمى مستكل الكزارات  كما ىك الحاؿ بالنسبة لتنظيـ اإلدارة المركزية لكزارة الداخمية

الداخمية، أمػػا  كتكرر ذلؾ في كؿ الػػمػػراسيـ التي تمت ذلؾ كالمتعػمػقػػة بتنظػيـ اإلدارة المركزية لػكزارة
باقي الكزارات فيناؾ مف تضمف تنظيميا المفتشية العػػامة كماىك الحاؿ بالنسػبة لتنظيـ كزارة البريد 

 ( 2) .كالمكاصبلت حيث نص عمى اف اإلدارة المركزية لمبريد كالمكاصبلت تضـ  المفتشية العامة
كزارة  (3)تشية العػػامة كزارة التربية الكطنية،ػفػمػال شػػاءػـ يتضػمػػف تنظيميػػا إنػمػػف الكزارات الػػتي ل     

المفتشية العامة، ككزارات كاؿ كزارات تضمف تنظيميا إنشاء ػنػكبقى الحاؿ عمى نفس الم (4)اإلعبلـ،
 1990جكاف 23مؤرخ فيػال90/188رسػـك التنفيذمػمػالػمى ذلؾ الى غاية صدكر عتنظيميػػا  ىتغػػاض

المحدد ليياكؿ اإلدارة المركزية كأجيػػزتيا فػػي الػػكزارات، الذم جعػػؿ حدا لمتبايف كاالختبلؼ الػػسػائد 
 .في تنظيـ مختمؼ الكزارات

كمما تضػمػنو ىػػذا الػمػػرسػػكـ انو يجب عػػمى كػػؿ كزير، كضع جػمػيع أجيػػزة التػفػتػيش كالػرقػابػة      
كذلؾ بيػدؼ  ،ؿ الحكػكمػػةلػييػػا فػي إطػار برنػامج عمدة إيعػػة األىػػداؼ الػػمػػسػنة لطبكالتقييـ الػمبلئمػػ

كضػمػاف سػيػر اليػياكػؿ  ػطػػاعػػمػػؿ كالخػاصػيػف بالػقػلعمػػا اػـ الجارم بيػضماف تطبيؽ التشريع كالتنظي
  (5):متمثمة فيما يميالمنتظـ، كما حدد اىـ االىداؼ التي يجب اف ترتكز عمييا عممية التفتيش كال

  .الكقاية مف أنكاع التقصير كتجنب ارتكاب االخطاء في تسيير المصالح العمكمية -
رشادىػـ لمختمؼ طػرؽ التسيير الصحيحة كتزكيدىػـ بمختمؼ النصػكص الػتي  -  تكجيو المسيريف كا 
 .تمكنيـ مف القياـ بصبلحياتيـ أحسف قياـ مع مراعاة القكانيف كالتنظيمات الجارم بيا العمؿ   

 السيػػر عػػمى االستعػػػمػاؿ الػمػحكػـ كاألمػثؿ لمػكسػػائؿ المػادية كالبشػرية الػمػػكضػػكعػة تحت تصػرؼ  -
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
    4ر ج ،لكزارة الداخميةالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية  1962نكفمبر  16المؤرخ في  62/19المرسـك رقـ  المادة الثانية مف -1
 23ر ج ،،المتضمف لتنظيـ كزارة البريد كالمكاصبلت1963أفريؿ  18المؤرخ في  63/119المادة األكلى المرسـك  -2
 23ر ج ،تنظيـ كزارة التربية الكطنيةالمتضمف 1963أفريؿ  18المؤرخ في  63/121المرسـك رقـ  -  
 41ج ر ،المتضمف تنظيـ كزارة اإلعبلـ 1963جكاف 14المؤرخ في  63/210المرسـك  -4
 26ج ر،المحدد ليياكؿ اإلدارة المركزية كأجيػزتيا فػػي الكزارات 1990المؤرخ في جكاف90/188فيذم نرسـك التمال 17المادة  -5
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 . ليا بمختمؼ اصنافياالكزارة كالييئات التابعة 
 . ليات تحقؽ مطمب الصرامة في تنظيـ العمؿ كتنفيذهآضماف تجسيد  -

كمػف اجػؿ اعػػطػاء مػػصػداقػيػة اكػبػر ليػػذا الجيػاز فػقػػد تػضػػمػػف الػنص بػاف يػتػـ إحػػداث أجيػػزة      
التفتيش كالرقػابة كالتقييـ عمى مستكل االدارة المركزية، ك تحديد ميػاميا كسػيػرىا كقانكنيا األسػاسي 

ا طابعػػا خاصػػا يجعػػميػػا تتميز عػػف باقي األجيػػزة الخاص بمػكظػفػػييػػا بمػرسػػكـ تنفيذم حتى يعطييػػ
األخرل لمكزارة، كما تضػمػف المرسـك الخاص باختصاصات رئيس الجػميكرية فػي مجاؿ الػتػكظيؼ 

 .بػاف يعيف ىؤالء المفتشكف بمكجب مرسـك رئاسي حتى يضمف استقبلليتيـ
 ماىية المفتشيات العامة ومجال تدخميا :المطمب األول 

 تعتبر المفتشية جياز مف أجيزة الرقابة عمى االعماؿ التي تصدر عػف الجيات االدارية كىي     
 .مف االجيزة الداخمية ك الذاتية لئلدارة ، كتتبع ألعمى سمطة ادارية التي تخضع ليا

 ة ػامػيات العػػتشػػية المفػػماى: االكؿ  الفرع
إف تسػمية المفتشية العامة فػي الجزائر يرجع إلى بداية االستقبلؿ عندما ظيرت ألكؿ مرة في      

المػشػار إلػيو آنفا كالمتضمػػف تنظيـ كزارة الػداخمية كيصنؼ عػمػؿ المفػتشػية العػػامة  62/19المرسـك 
 .لئلدارة إلى جانب الرقابة التسمسمية مف الرقابة الداخميةض

أما المقصػكد بالمفتشية العػػامة ليس معػناه أف كؿ اإلدارات تخضع لرقابتيػػا، بؿ يقصػد بو أف      
جميع المصالح الخاضعػػة لمػكزارة المنتمية ليػػا تدخػؿ ضمػػف مجاؿ تدخميػا كىػػذا خبلفػػا لػمػا تحظى 

إلى جػػمػيع اإلدارات العػػمكمػية بػمخػتػمؼ حيث أف مجاؿ تدخميا يمتد بو الػمػفػتػشية العػػامػػة لمػمػالػية، 
 (1).اصنافيا

كانطبلقا مف ذلؾ أف المفتشية العامة تعرؼ بأنيا ىيكؿ إدارم دائـ تابعة مباشرة لمكزير، تقع خارج 
 (2) .التسمسؿ اإلدارم مقارنة مع اليياكؿ األخرل لمكزارة، مما يضمف استقبلليا عند قياميا بمياميا

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

1-  Menier (J), Les Inspections générales, Berger-Levrault, Coll, L’administration nouvelle 1988 , p26 

2- Henri Oberdorff,  Les Institutions administratives, 6éd, Dalloz 2010 , p93 
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 اتػيػتشػمفػناؼ الػأص: الفرع الثاني
أصػناؼ  04بصػفػة عػػامػة نجدىػػا تتضػمػفصػكص الػتي تحكـ إنشػػاء المفتشػيات مػػف خبلؿ الن     

مػف المفتشيات، المػفػتػشػػية العػػامػة عػمى مػسػتكل الػكزارة، الػمػفػتشػية العػامػة عػػمى مستكل الػمػديريػات 
 .العامة لمكزارات، المفتشية الجيكية، المفتشية عمى مستكل الكالية

 المفتشيات العامة عمى مستكل الكزارات  -أ
الػذم يحدد ىياكؿ اإلدارة المركزية  1990جكاف  23المؤرخ في 90/88تطبيقا ألحكاـ المرسـك     

شية ػتػمػػف تنظػيػػميا اإلدارم كجكد مفػتثناء يتضػػكزارات دكف اسػيع الػمػإف جػكزارات، فػكأجيزتيا في ال
فإف جميع الكزارات  عامة كالذم ينص عمى أف تنشأ مفتشية عػامة بكاسطة مرسـك  تنفيذم، كبذلؾ

ر ػيػرة غػباشػر مػكزيػت سمطة الػة تحػػكعػػكضػػة مػة عػامػيػمى مفػتشػا المركزية عػػف أجيزتيػمػؿ ضػمػشػت
 (1) .خاضعة لمتسمسؿ اإلدارم

 المفتشية العامة عمى مستكل المديريات العامة  -ب 
ىذا النكع مف المفتشيات يكجد عمى مستكل المديريات العامة بالكزارة كباألخص  كزارة المالية      

حيث نجد مثبل عػػمى مستكل كؿ مػػف المديرية العػامػة لمضرائب كالػمػديرية العامة لمجػمػارؾ مفػتشية 
ارؾ يحكميػا الػمػرسػػـك التنفيذم عامػة كؿ مػػنيػػا يحكميػػا نص خاص، فػمػثبل الػمػفتشية العػامػة لمجمػ

 .2008فيفرم  24المؤرخ في  08/64
أمػا الػنػكع اآلخر مػف الػمفتشيات مػكجكد عػمى مستكل المديريػة العامػة لمميزانية تطبيقػا ألحكاـ      
ركزية ف تنظيـ اإلدارة المػالمتضم 2007نكفمبر 28المكافؽ 07/364ـك التنفيذممف الػمرس 03المادة 

كالمديرية العامة  ،2008مػام  26ؤرخ فػيمال 08/154لكزارة المالية، كالتي ينظميا المرسـك التنفيذم
المػشػار إليو أعػبله،  07/364مػف الػمػػرسػػـك التنػفػػيػذم 06لممحاسبة العمكمية تطػبيػقػا ألحكاـ الػمػادة 

مف نفس الػمػػرسػـك المشار إلػػيو أعػبله،  08كالمديرية العامة لؤلمبلؾ الكطنية تطبيقا ألحكاـ المادة 
 المتضمف 2008مام 14ؤرخ فيمػال 08/144 رسػـك التنفيذمميث نظمت ىذه المفتشية بمكجب الح

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 .الدكلة كالحفظ العقارم كصبلحياتيا تنظيـ مفتشية مصالح أمبلؾ   
ىػػذا النكع مػػف المفػتػشيات مجالػو مػحدد فقػط بمػصػالح الػمػديريػة العػػامة سػػكاء عػػمى الػمػسػتػكل      

 .المركزم أك عمى المستكل الجيكم كالمحمي
 المفتشيات الجيكية -ج 

ىذا النكع مػف الػمػفػتشيات ينشػط عػمى مسػتكل مجػمػكعة مػف الكاليات بحيث يساىـ إلى جانب      
المفػتػشيات العػػامػة عػػمى مسػػتػكل الػكزارة أك الػػمػفػػتػشػيات عػػمى مػػسػتكل الػػمػديػريػات العػامػة بالػكزارة، 

يػػكل حيث يتحػدد مجػاؿ اختصػاصيػػا بمػكجػب الػمػرسػـك بالقػيػاـ بعػػمػميات الػتفػػتػيػش عػمى مسػتكل ج
 .التنفيذم المنشئ ليا

مف المرسـك  05يات الجيكية لمجمارؾ التي أحدثتيا المادة ػتشػمفػد الػمى ذلؾ نجػثمة عػمف األم     
حيث يتـ الػمػتضػمػػف تنظيـ الػمػفػتشية العػامة لمجمػارؾ،  24/02/2008الػمػؤرخ في  08/64التنفيذم 

  .إنشاؤىا بكاسطة قرار مػػف كزير المالية
 المفتشيات عمى المستكل المحمي -د 

كىذا النكع مػف المػفػتشػيات يتمثؿ فػي المفػتػشية العػػامة لمكالية، ىػػذه المفػتػشػية أنشػئػت بمػكجب      
األجيزة كاليياكؿ  ا فياؿ تدخميػدد مجػكح 1994جكيمية  23المؤرخ في  94/216المرسـك التنفيذم 

كالػمػػػؤسسػػات غػػيػر الػمػمػركػزة كالبلمركػػزية الػمػكضػػػكعػػة تحػت كصػػايػة كزيػػر الػػداخمػية كالجػمػػاعػػات 
المحمية، كىي تنشط تحت سمطة الكالي كتتكلى ميمة عامة كدائمػة لتػقػكيـ نشػاط األجيػػزة كاليياكؿ 

 .ير الداخميةكالمؤسسات المكضكعة تحت كصاية كز 
 ة ػامػات العػيػشػتػػفػمػؿ الػاؿ تدخػمج :الثالثالفرع 
إف مجاؿ تدخؿ المػفتشػية العػامة يشمػؿ ف 90/188الػمػرسػـك التنفيذمف أحكاـ إنطبلقا مػ     

المفتشيات  أنشأتكبذلؾ نجد أف مختمؼ الػمػراسيـ التنفيذية الػتي  (1)الكزارات كالييئات التابعػة،
 ؿػػا، كبذلؾ نجد أف كػػاؿ تدخميػد مجػديػية في تحػػاسػدة أسػاعػػادة قػمػذه الػػف نص ىػػاتخذت مامة ػالع
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 ثناء،ػتػا بػدكف اسػاؿ تدخميػعػػامػػة حػددت مػجػػيات الػشػػتػفػمػػاء الػشػة إنػػضػمػػنػتػمػة الػػيذيػفػنػتػػراسػيػـ الػػمػال
 ة لكزارة التضامف الكطنيمكمػف األمثمة عمى ذلؾ ما تضمنو النص الخاص بإنشاء المفػتشية العػا

 (1) :كاألسػرة، حيث حدد مجاؿ تدخميا عمى النحك التالي 

تكػمػؼ  1990كافػج 23ؤرخ في ػمػال 90/188ػـك التنفيذم ػمػف الػمػػرس 7ادة ػتطبيقػػا ألحكاـ الم»     
المفتشية العامة المكضكعػة تحت سمطة الػكزير فػي إطار ميمػتيػا العػامػة، بػمػراقبة تطبيؽ الػتػشػريع 
كالتنظيـ المعػمػكؿ بيػمػا في قػطاع التضػامػػف الػكطني كاألسػرة كضػبط سػيػر اليياكؿ المركزية كغير 

 .«لكطني كاألسرة الممركزة كالمؤسسات المكضكعة تحت كصاية كزارة التضامف ا
ية العػػامػة لػكزارة الػتعػػمػيػـ الػعػػالي ػػتػشػػمػفػػمػػف تػنػظػػيػـ الػػالػنػص الػمػتػض عػػمى نػفػػس الػػمػنػكاؿ نجػد     

كالبحث العممي كسيرىا، اسند الييا مػػراقػبة تطبيؽ التشػريع كالتنظػيـ المتعػػمؽ بقطاع التعػمػيػـ العػالي 
ػممي، كالتأكد مف مدل تحكـ كسػيػر اليػيػاكؿ المػركزية كاليػيػئات كالمؤسسات المكضكعة كالبحث الع

  (2).تحت كصاية كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي في مجاؿ النشاطات اإلدارية كالمالية
كتكاد تكػكف نػفػس االحكاـ الػتي تضػمػػنيػػا كؿ مف  الػنػص الػػمػتػعػػمػؽ بػتػنػظػيػـ المفػتشػية العامة      

 (3) .لػكزارة االتصاؿ كعمميا كالمفتشية العامة لكزارة الداخمية

عػػض الػمػفػػتػشػيات د مػيػػاـ بػػقػة بإنػشػاء كتحػديػصػكص الػمتعػػمػنػػيػاؽ نجد بعػػض الػفػي نفػس الػس     
العامة تتضمف احكاما خاصة، كما ىك الحاؿ بالنسبػة لتنظػيػـ كعػمػؿ المفتشية العامة لكزارة السكف 
كالعمراف، كالػمػفػتػشػية العامػة لػكزارة الصحة كالسػكاف حيث تػقػـك فػػي إطار ميػمػػتيػا العػامػة بتصػػكر 

 ـ نشاطات اليياكؿ كالييئات التابعة لمكزارة كرقابتيا كالتأكد ككضع التدابير كالكسائؿ الضركرية لتقيي

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 فػامػالتضكزارة ػامة لػية العػشػتػف تنظيـ المفػػمػالمتض 2010نكفػمػبر 29ؤرخ فيالػم 10/296مف الػمرسػـك الػتنفػيػذم  02ادة مالػ -1

 73ج ر ،كسيرىاالكطني كاألسػرة     
  ي كزارة ػامة فػػية العػتشػػمفػػـ الػيػف تنظػػمػتضػمػال 2003كاف ػج 10يػؤرخ فػػم 03/221ذم ػيػػنفػتػرسػـك الػف الػمػػمػ 03 ، 02 المادة -2

 37ج ر ،العالي كالبحث العممي كسيرىا التعميـ     
 امة لكزارة االتصاؿ  ػية العػتشػمفػـ الػيػف تنظػػمػضػتػمػال 2011كافػج 12 يػػؤرخ فػمػال 11/218ـك التنفيذم ػػػرسػػمػف الػػم 02المادة  -3

 33، ج ركعمميا     
 08،ج رالمتضمف تنظيـ المفتشية العامة لكزارة الداخمية 1991فيفرم 16في ؤرخالم 91/41مف المرسـك التنفيذم 1/2المادة  -  
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المؤسسات كالييئات العمكمية المكضكعة  ككذامػػف السير العػػادم كالمنتظـ لميياكػؿ غػػير الممركزة 
 (1).تحت كصايتيا كالتنبؤ بنقائص تسييرىا

انطبلقا مػف ىػذه العينة مػػف النػصػكص نستخمص أف مجاؿ تدخػؿ المػفتشيات العامة ينحصر      
 في مجاليف:

 عمى مستكل اإلدارة المركزية كالمصالح التابعة ليا  –أ 
معظـ النصكص التنظيمية الخاصة بصبلحيات المفتشيات العامة  مػف خبلؿ ما تقدـ نجد أف     

باشػػرة، كعة تحت سمطة الػكزيػر مػمػركػزية الػمػكضػا اإلدارة الػاؿ تدخميػمج ؿ فيػيدخو ػمى أنػتنص ع
ات، ديريريات عامة كمديكنة لمكزارة مف مكة مجػمكعة الػمصالػح اإلدارية الػمزيرككيقصد باإلدارة الم

 .فرعية، كأقساـ كمصالح إلى غير ذلؾ مف ىياكؿ الكزارةكمديريات 
ػف طريؽ ػة كذلؾ عػقػػكـ بضبط سػيػر اليػياكؿ الػمػركػزيػة تػامػفي ىػػذا اإلطار فػإف المفػتػشػية العػ     

الكقكؼ عمى كيفية أداء المياـ مف طرؼ مختمؼ مصالح الكزارة كالنتائج الػمػتػكصػؿ إلييا، السػيػما 
تجػسػيد السياسة العػامػة التي رسمػتيا الكزارة مػف أجؿ تحقيقيػا لمتػكصػيات كالتػكجييػات الصػادرة في 

مف طرؼ الكزير كاالطبلع عف مدل استجابة تنظيميػا لتمؾ السياسة المرسػكمة، كعػف مػدل تكزيع 
كف أف يسػػاىػـ فػي تحسػيف الكسائؿ المادية كالبشػػرية بيف مختمؼ مصػالح الػكزارة كاقػتػراح كػؿ مػا يم

  .سير تمؾ المصػالح
كالمػمفػػت لبلنتباه أنػػو مػػف خبلؿ بعػػض الػنصػػكص الػتي أكردنػاىػػػا آنفػا نػجػد اف تػنػظػيػـ بعػض      

ػجػاؿ ػبػة لػماإلدارة الػمػركػزية، كما ىػػك الحاؿ بالػنػسمككنات الػمػفػتػشػيػػات لػـ يػتػضػػمػػف مجاؿ تدخميػػا 
اختصاص المفتشيػة العامػة لكزارة السكف كالعػمػراف، كالػمػفػتشية العامة لكزارة الصحة كالسكاف حيث 
 تنص صػراحة كبصفػة مباشػرة أف مجاؿ تدخميػػا ىػػك اليػياكؿ كاألجيزة التابعػػة لمػكزارة دكف الػتػطرؽ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 المحدد لمياـ المفتشية العامة في كزارة  2008جكيمية  01المؤرخ في  08/191مف المرسـك التنفيذم  03ك  02المادة  -1
 37ج ر  كتنظيميا،السكف كالعمراف     
 المتضمف إنشاء المفتشية العامة في كزارة الصحة    1996جانفي  27المؤرخ في  96/68مف المرسـك التنفيذم  3،  2المادة  -  
 08، ج ركالسكاف كيحدد مياميا كتنظيميا   
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إلى المصالح المركزية، كىك مػػا يطرح تسػاؤال ىػػؿ أف اختصػاص الػمػفػتػشية العػامػة ىػك اختصاص 
ؿ جميع اإلدارات كالمصالح سػػكاء كانت مػػركزيػة أك عػػمى الػػمػػسػػتكل الػمػحػػمي، أـ مجاليػػا عاـ يشم

ينحصر فقط عػػمى المستكل المصالح الخارجية لمػكزارة كالمػؤسسات الػتابعػة ليا، الجػكاب عػػمى ىػذا 
ؿ مختمؼ الػمفػتشػيات العػػامػة، التسػاؤؿ يككف مػػف خبلؿ مخػتمؼ الػنػصػػكص الػمػنظػػمػة لػمجػاؿ تدخػ

حيث تنص في معظميا أف مجاؿ تدخميػػا ىك اإلدارة المركزية كالمؤسسات التابعة ليا كالمكضكعة 
 .تحت كصايتيا

صػكص لذلؾ االختصاص العػػاـ، فإف ذلؾ ال يمنعيػا ػنػػف تمؾ الػـ مػػف عػػدـ تضػمػرغػبذلؾ فبال     
مستكل اإلدارة المركزية، لكف السػؤاؿ الثاني الذم يطرح نفسو بإلحاح  مف القياـ بميػاـ الرقابػة عمى

بصػػيغػة أخػرل ىػػؿ أف  ؟ىػػؿ فعػبل أف الػمػػفػػتشػية العػػامػة تػقػػكـ بتػفػتيش الػمػصػػالح الػػػمػػركػػزيػة لمػكزارة
ػـ ذلؾ إحػراجا أمػاـ زمػبلئيػـ عػمى الػمػفػػتػشػيػف يراقػبػكف زمػبلءىػػـ عػمى مػػسػتػكل الكزارة، أال يسبب لي

  .مسػتػكل المصػالح الػمػركزيػة لمػكزارة 
الجكاب عمى ىػػذا التسػػاؤؿ غػػير مػػكجكد عػػمى مستكل اإلدارة الجزائرية نظرا لعدـ نشر تقارير      

ات العػػامة المفتشيات العامة كىذا بخبلؼ ما ىك عميو الحاؿ في فرنسا، إذ نجد أف تقارير المفػتػشػي
مػنػػشػكرة، فيػناؾ دراسػة تػكضح أف ىػػناؾ مػػػف المفػتػشػيات العػػامػػة قػامت بالػفعػػؿ بتفتيش الػػمػػصالح 

قػامت بتفتيش  1980الػمػركزية لمكزارة، فػػمػثػبل الػمفػتػشػية العػػامػػة بػكزارة الخارجية الػفػرنػسػية فػي سػنة 
قػػامػػت الػمػفػػتػشػية العػامػة بػػكزارة  1977ػصػػالح الػمػػركزية لمػػكزارة، كفػي سػنة مختمؼ الػمػديػػريػات كالػم

الشباب كالرياضػة بتفتيش مختمؼ مصػالح الػػكزارة، كالػنػتػيػجػػة الػتػي خمصت الػػييػػا ىػػذه الػدراسػػة أف 
كل االدارة الػػمػػركػػزيػة أقػػؿ مػػف الػمػفػػتػشػػيػات العػامػة الػمػفػػتػشػػيات العػػامػػة الكػبػيػرة تػدخػميػػا عػػمى مػػسػتػ

الصغيرة عمى أساس المجاؿ الكبير الذم يشممو مجاؿ اختصاصيا، كما نستنتج بانو حتى كلككاف 
مف مجاؿ اختصاص المفتشيات العامة رقابة اإلدارة المركزية فإف درجة ممارسة ىذا االختصاص 

  (1).ما تقـك بو عمى مستكل اليياكؿ كالمؤسسات التابعة لمكزارةىك ضعيؼ جدا بالمقارنة ب
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1-Gérard Marcou, Les inspections générales et le contrôle de L’Administration, Rapport général, in le Contrôle de  

      L’Administration   par  elle-même, CNRS, Paris 1983, p33   
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 لمكزارة كالمؤسسات العمكمية التابعة لياعمى مستكل المصالح الخارجية  –ب 
إف جميع النصػػكص المنظػمة لمجػػاؿ تدخػػؿ المفػتشيات العػػػامػػة تتضػمػػف صػػراحة بأف جػمػيع      

المصالح التابعػػة لمكزارة كالػمػؤسسػات العػمػكمية تدخػػؿ ضػػمػػف مجاؿ تدخميا كرقابتيا، كمػػف األمػثمة 
و النصػػكص الخػاصػة بتنظيـ المفتشيات العػامة التالية: المفتشيػة العامة لكزارة عمى ذلؾ مػػا تضمنت

المفتشػيػة العامػة لػكزارة الصناعػة كالمؤسسات الصغيرة كترقية االستثمػار، التييئة العػمػرانية كالبيػئة، 
ػػة لػػػكزارة العػػمػػؿ كالػتػشغػػػيػؿ كالػضػػمػػاف الػمػفػتػشػيػة العػػػامػة لػػكزارة الصػحة كالسكاف، الػمػفػػتػػشػيػة العػػام

االجتماعي، حيث تضمنت اف ميػاميػػا الخػاصػة بالمػػراقبػة كالتفتيش تنصب عػػمى التأكد مف حػسػف 
عػداد  سػير اليػيػاكؿ الػمػركزية كغػيػر الممػركػزة كالمػؤسسػات كالييئات المػكضػكعػة تحت الػكصػايػة، كا 

  (1) .لكسائؿ الضركرية لتقكيـ أعماؿ تمؾ اليياكؿ كاألجيزة كالمؤسسات كمراقبتيا كتقييمياالتدابير كا
مف خبلؿ ما تقدـ يتضح أف مجػاؿ تدخػؿ المػفػتػشية العػامػة بالكزارة يمػتػد إلى كػؿ مػػا ينضػكم      

مػػصػالح الخػارجػية لمػدكلة تحت سمػطة ككصايػة المػصالح اإلدارية لمػكزارة، كبذلؾ فػمػجػاليا يشػمػؿ الػ
أم الػمػصالح غػيػر الػمػمػركػزة الػمػمػثػمة مػباشػرة لمػكزارة عػمى الػمػسػتػكل الػمػحمػي، كاليػيػئات كاليػػيػػاكػؿ 

 .كالمؤسسات العمكمية المكضكعة تحت كصاية الكزارة
بذلؾ فإنو يظير جميا أف مػجػاؿ تػدخػؿ المفػتػشػيات العػػامػػة كاسعػػا، ممػا يػشػكػؿ فػي كػثػيػر مػػف      

 .األحياف عبئا ثقيبل عمى أداء المفتشية العامة

  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ة لكزارة التييئة   ػػيـ المفتشية العامػف تنظػمػضػتػمػال 21/10/2010ؤرخ في ػػمػػال 10/260ـك التنفيذم ػػمرسػػمف ال 2/5المادة  -1
 64ج ر  ، العمرانية كالبيئة كتسيرىا     
 المتضمف تنظيـ المفتشية العامة في كزارة الصناعة  25/01/2011في  المؤرخ 11/18مف المرسـك التنفيذم  3/3المادة  -  

 05، ج ر كالمؤسسات الصغيرة كترقية االستثمار كسيرىا     
 المتضمف تنظيـ المفتشية العامة في كزارة العمؿ   2009جكاف  23المؤرخ في  09/218مف المرسـك التنفيذم  2/1المادة  -  

 37ج ر  االجتماعي،كالتشغيؿ كالضماف      
 ف إنشاء المفتشية العامة في كزارة ػمػضػمتػال 1996جانفي  27المؤرخ في  96/68رقـ  التنفيذممف المرسـك  3،  2المادة  -  
 08، ج رالصحة كالسكاف كيحدد مياميا كتنظيميا     
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مف خبلؿ ما تقػدـ يتضح أف مجػاؿ تدخػؿ المػفػتػشية العػػامة بالػكزارة يمػتػد إلى كؿ مػا ينضػكم      
تحت سمطة ككصاية المصالح اإلدارية لمكزارة، كبذلؾ فمجاليا يشمؿ المصالح الخارجية لمدكلة أم 

ى الػمػػسػتػكل الػػمػحػمػي، كالػيػػيػػئػات كاليػػػيػػاكػؿ الػمػصػػالح غػػيػر الػمػمػػركػزة الػمػمػثػمػة مػبػاشػػرة لمػكزارة عػػم
 (1) .كالمؤسسات العمكمية المكضكعة تحت كصاية الكزارة

بذلؾ فإنو يظير جميا أف مػجػاؿ تػدخػؿ المفػتػشػيات العػػامػػة كاسعػػا، ممػا يػشػكػؿ فػي كػثػيػر مػػف      
 .ة لمياميا الرقابيةاألحياف عبئا ثقيبل عمى أداء المفتشية العام

أما مجاؿ المفتشيات الجيكية فيك يشمؿ جميع المصالح غير الممركزة كالييئات كالمؤسسات      
العػمكمية المػكضػػكعػة تحػت كصػػايػة الػكزارة الػمعػػنػية الػتي تتبعػيػػا الػمػفػتػشػية الجيػػكية، كىػي تعػتػبػر 

إلػػى جػانب المػفػتػشػيات الجيػكية ىػػناؾ المفػتػشػية  ة بالػكزارات،كدعامة ثانية لعمؿ المفتشيات العػػامػػ
المحمية كمػػا ىػػػك الحػػاؿ بالنسػبة لممػفػػتػشػية العػػامػػة بالػػكالية الػتي يتحػدد مػجػػاؿ اختصػػػاصػيػػا عػػػمى 

الػػمػػتػػكاجػدة عػػمى إقػمػيػـ الػكاليػػة   الػمػسػتػكل اإلقػميػمي، كيشػػمػػؿ جمػػيع الػبمػديات كاليػيػئات كالمؤسسات
 .كالمكضكعة تحت كصاية كزارة الداخمية

 القائمون بميـام التفتيش وصالحياتيــم :المطمب الثاني
نظرا لؤلىمية التي تكلييا اإلدارة عػند إنشائيػا لممفػتشيات المتمثمة فػي إجػراء الفػحكص الدقيقػة      

اإلدارات مػػف أجػػؿ درء مػػكاطػػف االنحػػراؼ كتجنب النتائج  عػػػتػمػدة فػي مختمؼألسػاليب التسػيػيػر الم
بصبلحيات  الكخيمة، فإف عػمػمية الرقػابػة تستمـز اسنادىػػا لفئة متخصصػة مػػف المكظفيف كتدعيميـ

 .كاسعة تمكنيـ مف أداء مياميـ عمى أحسف كجو مف أجؿ بمكغ اليدؼ المنشكد
 بعممية الرقابة  مكمفكفال الفرع االكؿ :

نظرا لمميمة الدقيقة التي يقـك بيا المفتشػكف المتمثمة في سمطة التحػرم كالتفتيش كالرقابة عػمى     
فػإنيػا تسند عػػادة لمػكظفيف ليػـ خبرة كدرايػة فػي المجػاؿ اإلدارم كالتقػني،  أعماؿ اإلدارة العػػمػكمية،

 متككنػة مػف إدارييف ذكم خبرة في المجاؿ اإلدارم كتكنكقراطييفكبذلؾ تككف تركيبة ىيكؿ التفتيش 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ىذه الفػئة مف المكظفػيف  فػي الجػانب المتخصصػيف فيو، كفي غػياب نصػػكص دقيقة تحكػـ تسيػيػر 
العػػدؿ، حيث يتضػػمػف الػنػص الػمػتػضػمػف باستثناء مكظػفي الػمػفتشية العػػامة لممالػية كمفػػتػشػي كزارة 

تنظيـ المفػتػشػية العامػة في كزارة العػدؿ كسيرىػا كمياميػا اف المفتش العػاـ كمدير الػدراسػات يعينكف 
بمرسـك  بناء عمى اقتراح مػف كزير العدؿ حافظ األختاـ، مف بيف قضػاة المحكمػة العميا أك مجمس 

يػف مػارسػػػكا كظػائػؼ عػميا فػػي الػدكلػة كلػيػػـ رتبة خػارج الػسػمػـ، أمػا الػمػفػػتػشػكف الػدكلػة أك القضػاة الػذ
كمػديػرك الػدراسػػات مػػػف بػيػف الػقػػضػػاة الػػمػػرتػبػيػف فػػي رتػبة خػػارج الػػسػمػػـ أك فػي الػػرتػػػبػة األكلػػى مػػػف 

 (1).المجمكعة األكلى
كمػا اف جمػيع الػنػصػكص التي تحكـ ىػػذه الفئة تشير بأف ىػاتو الػفػئة تصػنؼ كػكظائؼ عػميا،      

كمف اىميا المرسـك الرئاسي المتعػمؽ بالتعييف في الكظائؼ العميا، حيث يصنؼ كظيفة مفتش في 
 (2) .كؿ مستكيات االدارة ككظيفة عميا

سي الػمػذككر اعبله اشػارت بعض الػمػراسػيػـ التنفيذية صػػراحػة بػاف استنادا الى الػمػرسػػـك الػرئػا        
تصنؼ كظػائػؼ الػمػػفػػتػش الػعػػػاـ كالػمػفػتػػشػيػف بالػػمػػفػػتػشػية العػػامػة، كتػدفع مػػرتػباتيػػـ حسػب الػػشػركط 

 (3) .المنصكص عمييا في التنظيـ المعمكؿ بو كالمتعمقة بالكظائؼ العميا لمدكلة
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مف خبلؿ ما تقدـ يظيػر جميػا بأف المشرع صنؼ كظيػفة التفتيش ككظيػفػة عػميا كالتعػييف فييا      
يككف بمػكجب مػػرسػػـك رئاسي، كالحكمة مػػف ذلؾ ضمػػاف الحػماية القانكنية لممفػتشيف كالحفاظ عمى 

ف تدرج ػػع ارجةػر كخػػكزيػطة الػمػة تحت سػكعػػكضػة مػامػية العػشػتػػفػػمػػف أف المػػـ ػػرغلػبا ،ـػتيػيػاستقبلل
 .طة الرئاسية، مما يضمف أداء عمميا بكؿ استقبللية كحريةمالس

قػنػف جػمػيع األسػبلؾ  الػذم الػصػكرة يككف المشػرع الجػزائرم قػد خالػؼ الػمػشػرع الػفػرنػسػي بيػذه     
ف ػيػكف مػف بػيػا تكػتحاؽ بػػقػة االلػريػامػة، حيث اف طػػالعيات ػػشتػػفػمػات كالػيػػفػتػشػمػال لػػدلالػتي تنشػط 

خريجي المدرسػة الكطنية لئلدارة، كما ىػك الحاؿ بالنسبة لممفػتشية العامة لئلدارة في بدايػة عيدىا، 
فػتح باب الػتػرشػيح اللػتحاؽ بيػا  2002أفريؿ  11الػمػؤرخ في 2002/501 لكف مػنذ صػدكر المػرسػـك

عػف طريؽ المسابقة، كقد حذت حذكىا  (أ)كالمكظفيف الدكلييف كالمكظفيف المنتميف إلى الفئة لمقضاة
المفتشية العامة لمشؤكف االجتماعيػة التي أصبح  االلتحاؽ بيا يككف إما مػف بيف خريجي المػدرسة 

    .المسابقةالذيف ينتمكف إلى الفئة )أ( عف طريؽ  الكطنية لئلدارة أك مف بيف القضاة، أك المكظفيف
في إيجاد سمؾ مف  أما السبب الذم دعا إلى فتح باب الترشح أماـ الفيئات األخرل، ىك النية     

الػمػفػػتػشػػيػف مػتعػػػدد االختصػػاصػػات عػػمى أسػػاس أف مػيػاـ اإلدارة بصػػفػػة عػػامػػة مػتػنػكعػػة كال يمػكف 
 (1) .عمى تخصص كاحد االعتماد في رقابتيا

أما مػف حيث عػػدد الػمػفػتػشػيف الػمعػػيػنػيػف بالػمػفػتػشية العػػامة يتراكح حسػب أىػمػية كحجـ اإلدارة      
    .المػركزية كاليػياكؿ كالػمػصػالح غػػيػر الممػركػزة كالمػؤسسػػات العػػمػكمػية الػمػػكضػػكعػة تحت كصػايتيػا

شا بمػا فييػػـ المفتش العػػاـ كػما ىػك الحاؿ ػفتػم 30إلى يفمفتش 07كبذلؾ يتراكح عددىا ما بيف     
 (2) .بالنسبة لممفتشية العامة في كزارة العدؿ

مفتشيف بمػا فييـ المفتش العػػاـ كالمفتشػية العػامة لكزارة التييػئػة  07أما المفتشيات التي تضػـ      
 .العمرانية كالبيئة، كالمفتشية العامة لكزارة السكف كالعمراف
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عمى  أعماؿ التفتيش سكاء عمى المستكل المركزم أك المكمؼ بتغطيةىذا العدد مف المفتشيف      
االمر  يعتبر ضئيبل جدا مستػكل الييئات كالمصالح كالمؤسسات المتػكاجدة عػمى المستػكل الػمحمي،

 (1) .الػذم يؤثػر سمػبػا عمى اداء المفتشيف
 صبلحيات المفتشيات :الفرع الثاني

إف صبلحيات المفتشيات بصفة عػامة تحدد بمكجب النص الػذم ينشئيػا بحيث تحدد مياميػا      
مقطاع الػكزارم الػذم نشػأت فيو، كبػذلؾ فيػي تقػـك فػي إطػار ميػمػتيػا العػامة بمػراقبة التشػػريع كفقػا ل

كالتنظػيـ الجارم بيػمػا العػػمػؿ ككذا المعػػايير كالتنظػيمػات التقنية الخاصػػة ببعػػض الػدكائػر الػكزارية، 
كػػزة كالػمػػؤسسػات الػػػمػػكضػػكعػػة تحػت كصػػايػة الػػػكزارة كضبط سػػيػر اليػػياكػؿ الػمػركػزيػة كغػػيػر المػمػػر 

 .المعػنية
كأثناء قياميػػا بمياميػػا تتأكػد مػػف السػيػر العػػادم كالتنظػيػـ لميػػيػاكػؿ الػمػركػزيػة كغػػيػر الممػػركػزة      

كالمػػؤسسػات المػكضػكعػػة تحت الػكصػايػة، كالعػػمػػؿ عػػمى تجنب العػجػػز كاالخػتػبلالت فػي تسػػيػيػػرىػػا 
ائؿ كالمكارد المكضكعة تحت تصرؼ اليياكؿ كالمؤسسات كتقييميا كتسير عمى الحفاظ عمى الكس

 .المكضكعة تحت كصاية الكزارة كاستعماليا الرشيد كالعقبلني مما يحقؽ السير الحسف لميياكؿ
 الػػكزيػر كمػػا تتأكػد مػػف تنفيذ سػياسػات كاسػتراتيجػيػات الػقػطػاع التابعػػة لػو، كمػػف تنفػيػذ قػػرارات      

 .كمتابعتيا كتكجيياتو
كمػا تػقػـك بتقػيػيػـ نػكعػػػيػػة الخػدمػػات كالػنػشػػاطػات الػمػقػػدمػػة لمجيػػات الػمػػسػتػػفػػيػدة مػنيػا، كاحػتػراـ      

الكصػايػة لبنكد دفػتػر الػشػركط، السػيما فػيػمػا يخص تبعػات  المؤسسات كاليػيئات الػمػكضػػكعػػة تحت
 .الخدمة المدنية

كمػا تسػاىػػـ في اقػتػراح كػؿ تدبير مػف شػأنػو أف يحػسػػف كيعػػزز تنظيـ كعػػمػؿ سػػيػر الػػمػػصػػالح      
 .كالػمػؤسسات محؿ التفتيش التابعة لمقطاع المعني
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كما تعػػمػػؿ عػمى تنػشػيػط بػرامػج الػتػفػتػيػش كتػنػسػيػقػيػػا باالتػصػػاؿ مع اليػػيػاكػؿ الػمعػػنػية، كالػقػيػاـ      
بالتحقيقػػات اإلداريػػة كاسػػتػغػػبلؿ العػػرائػض ذات الصػػمػة باإلدارات المعػػنػػيػػة بالػرقػابػة، كمػػراقػبػة مػدل 

 .كزارة عمى المستكل المحميتنفيذ برنامػج عمؿ ال
االخرل  شياتتػامػة كالمػفػػػشيات العتاـ مخػتػمؼ الػمػػفؿ ىذه الميػاـ المػستخمصة مف ميمف خبل     

 :نػستنتج مايمي
يؽ بصػفػة مػجػردة ػابة كالتحقػمػية الرقػػمػػياـ بعػقػط لمػقػرمػي فػيات ال يػشتفػػػمػشػػاء ىػػذه الػنجد أف إن     
 .ىػي أداة لعقمنة  العمؿ اإلدارم كرفع مف مستكل المردكدية كتقميؿ التكاليؼبػؿ 
كما أف رقابة المفتشيات بخبلؼ الرقابة السابقة لممراقب الػمػالي كأميف الخزينة ال تغػػطي فػقػط      

مػدل مشػركعػػية التسيير لممػؤسسػات الػمػراقػبة، بؿ تيػدؼ إلى مػػدل مبلءمػة القػرارات كمػدل فعػالػية 
 .كسائؿ المسخرة لياالنتائج المحققة مقارنة باألىداؼ المحددة مسبقا، كاألمكاؿ كال

و ػيػالح كالتكجػصػة كالتنشيط كالتنسيؽ بيف المبرقالكما أصبحت المفتشيات ال تقكـ فقط بمياـ ا     
  (1).توبؿ تقكـ بميمة اعبلـ الكزير، كتقديـ استشارات تقنية لو في ميداف اختصاص كزار 

كما تمعب المفتشػيات بدكر ىػػاـ فػي تجػسػػيػد الػتكجػييػات الػػكزارية عػػف طػريؽ مػساعػػدة كنصح      
المسؤكليف المكمفيف بالمصػالػح كالمػؤسسػات كتذكػيػرىػػـ بتمؾ الػتػكجػييػات، مػػف أجػؿ تنػفػيػذ الػػسػيػاسػة 

 .الكزارية كالبرامج المسطرة مف قبميا عمى أحسف كجو

كمػا يمػكػف لممفػتشػيات العػػامػػة أف تػقػترح عػمى إثػػر الػمػيػػمػات التي تقػـك بيػا تػكصػػيػات أك ايػة      
تدابير مف شأنيػا أف تسػاىػـ في تحسيف كتدعػيـ عػػمػػؿ كتػنػظػيػـ الػمػصػالح كالػمػؤسسػات الػتي قػامػت 

 .بتفتيشيا
كما نجد بعض المفتشيات كالمفػتشػية العامػة لمتربية تػقػكـ بالتنشيط كاإلشراؼ عمى عػمػميات 
 التفتيش كالرقابة كالتحقيؽ عػػمى مسػػتػكل ىػيػاكؿ اإلدارة الػمػركزية كالمصػالح البلمػركزية كالمؤسسات 
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  (1) .العمكمية تحت الكصاية في المجاؿ اإلدارم كالمالي كالمادم
كمػا تػقػػكـ بتنػشػيػط دكرات الػتػكػكيػف أثػنػاء الخػدمػػة، كتػػكجػػيػػو جػػمػػيػع مػكظػفػي الػتأطػيػر فػي كػؿ      

المجاالت اإلدارية كالمالية، إضػافػة إلػى ذلؾ نجد الػمػفػتػشػية العػػامػة لػكزارة العػدؿ تساىػـ فػي إعػػداد 
بعيف لقطاع العدالة، كمشػاركة الػمػفػتػش العػػاـ فػي تقييـ القػضػاة برامج تككيف القضاة كالمكظفيف التا

 .كتحضير قائمة التأىيؿ كحركة القضاة

ا ػمػيػاـ السػػى دكرػا بػسػرنػػي فػأف فػشػك الػػى اػمػػات كػريعػػتشػض الػػيات في بعػتشػػفػمػكـ الػػقػا تػمػك      
اإلدارات سػػكاء كانت مػػركػزيػة أك محػمػية أك مػػؤسسػػات عػمػكمػية، ؼ ػخػتػمػمػدميػػا لػقػتي تػاالستشارة ال

نصػكص الػتػنػظيػمػية ػكانيف كالػقػاديػف كاالسػتػشػػارة فػػي مػػشػاريػع الػػيػػؿ الػمػكتػقػدـ ىػػذه االسػتشػارة في ك
يػف مػػف أجػؿ ػػكظػفػػيػػفػػيػة اخػتػيػار الػمػيػس الحػكػكمػػة، كػمػػا تسػػػاىػػـ فػي كػػا الكزارات إلى رئػالػتي تقػدمي

 (2) .شػغػػػؿ بعػػض الكظائؼ كتقييـ كيفية أدائيـ لعمميـ
عػمى إثػر مػػا تػقػدـ نبلحػظ أف دكر الػمػفػػتػشػيػات تطػػكر كثػيػرا مػمػا كػاف عػػميو فػي بػدايػة األمػػر      

كانتقػػمػت مػػف الػميػػمػة الػتػقػمػيػديػة الػمػتػمػثػمة فػي مػػراقػبة مػدل مػطػابػقػة الػعػمػؿ اإلدارم لمقػانػػكف كمػدل 
مى مػػدل كيفية تطبيؽ ذلؾ العػمػؿ كالنتائج ثمة في الكقكؼ عحديثة كالمتمػإلى الميػمة ال ،مشركعيتو

المحققة مقارنة باألىداؼ المرسكمة مسبقا، بمعنى آخر كىك االنتقاؿ إلػى مػراقػبة التسػيػيػر مػثػؿ مػا 
شػػركعػػيػة إلى مػػراقػبػة ىػػك عػمػيػو الػحػاؿ فػي الػمػؤسسػات االقتصػػاديػة بحيث انػتػقػمػت مػف مػػراقػبػة الػػمػ

المبلءمة، كبذلؾ أصبحت المفتشػية العػامػة أداة فعػالػة تحت سمػطػة الػكزيػر يستعمميا في المجاالت 
اإلدارية المختمفة كالتحػػرم كالػتػكجيو كالتقييـ كالتنسيؽ كالمشاركة في إعداد برامج التككيف المسػتمػر 

إعػػداد الػمػكظػفػيػف لػتػسػيػيػر مػتػطػكر، كتػقديـ مساىمة فعالة في لممكظفيف ك في القياـ بو، مػف أجػؿ 
 .عند تعيينيـ اك تحكيميـتقييـ المكظفيف كتقديـ المشكرة 

ـ أداء ػيػيػؿ تقػف أجمػر ػكزيلػد اػي يػة فمػاػػة ىميػػؿ كسػثػمػػتشػيػات ػالػمػفػػتت ػأصبح ذلؾف خبلؿ ػػم     
 .سيد السياسة العامة لكزارتوػو، كالكقكؼ عمى مدل تجلاإلدارية التابعة  األجيزة
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 المطمب الثالث : كيفية عمل المفتشيات والنتائج المترتبة عنو
إف كؿ المفتشيات تعمؿ تحت إشراؼ مفتش عاـ يساعده مفتشكف كفي بعض األحياف مديرم      

دراسػػات كػمػػا ىػػػك الحػاؿ بالنسػبة لمػمػفػػتػشػػية العػػامػػة لػػكزارة الػعػػدؿ، كمػيػػـ معػػينػكف بمػػرسػػـك رئػاسػي 
ـ بجمػيع الػميػػاـ الػمػككػمة لممػفػتشػية المػتمػثمة كيخضعكف لمسمطة المباشرة لمػكزير، ميػمػة ىػػؤالء القػيا

 أساسا في عممية الرقػابة ىذه الرقابة تجرل كفؽ ميكانيزمات عػممية في زمف مػدركس كتتكج بإعػداد
 .تقرير يعكس النتائج المتكصؿ إلييا

 ية ػػشػتػػمفػؿ الػمػػػيات عػآل :الػفػرع االكؿ
إف كػؿ النصػػكص المنظػمػة لعػػمػػؿ المػفػػتشػػيات تنص عػػمى أف يكػكف تدخػؿ الػمفػػتشػػػيات عمى      

مػػفػػتػش الػعػػاـ بمػشػاركة الػمػفػتشػيف المػساعديف لو ػراقػبة، كيكمؼ الػػيػـ كالػمػػيأساس برنػامج سػنػكم لمتقػػ
الػمػػفػتػشػػية لمػسػنػكات الماضػػية، كبناء عػػمى الػػمػػستجػدات عػػمى مػػسػتػكل بإعػداده إنطبلقػػا مػػػف عػػمػؿ 

الػمػصػالح كالػمػػؤسسػات الػمػكضػكعػة تحت كصػاية الػكزارة، كمػا يتطػمب األمر في إعداده إلى األخذ 
ش ، الػشػكػاكل ، كالػببلغػات بعػدة معطػيات كحجـ األعػػمػاؿ الػتي تقػػـك بيػا اإلدارة الػمػبػرمػجة لمتػفػتػي

الػكاردة لمػكزارة، درجة اىػػتػمػاـ الػمػسػػػؤكلػيػف عػػمى اإلدارة كنػكعػية تخصص اإلدارة، اإلمكػانػػيات الػتي 
 .تتكفر عمييا المفتشية العامة

حظاتو يقدـ مػشػركع البرنػامػج الخػاص بالتفتيش إلى الػكزير لبلطبلع عػميو كدراسػتو كتقديـ مبل     
إذا كاف األمػػر يستدعػي ذلؾ، كفػي حالػة عػدـ تعػػديمػو  يقػػـك الػكزير بالػمػصػادقػة عػميو كتبػميغػو إلػى 

 (1) .المفتش العاـ
عػمى إثػر ذلؾ يشػػرع عػناصػر المفػػتشػية العػامػة بتجػسػيد بػرنامػج عػمؿ الػمفػتػشػػية العػامػة عػمى      

 مف التفتيش يتـ في حاالت الػتػفػتيػش الػمػبػرمػج بحيث تقػـك الػمػفػتػشػية بتفػتيش الميداف، ىذا الصنؼ 
 .اإلدارات كفؽ رزنامة سنكية محددة

 كىػػػك مػػا نصػػت كػػؿ ،ػك الػتػفتػيػش الفػجػػائػيػػر مف الػتػفػػتػيػش كىإلػى جػػانب ذلؾ ىػػػنػاؾ نػكع آخػ     
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مف  3/2تو المادة ػالنصػػكص الخاصة بإنشاء المفتشيات العامة، كمػػف األمػثمة عػػمى ذلؾ مػػا تضمن
 أعػبله اؿ الػمػشػار إلػيوػكزارة اإلتػصػة لػػػامػاـ الػمػفػتػشػية العػػيػف مػمػتضػالم 11/218ذمػيػرسػـك التنفػمػال
كيمكنيا زيادة عمى ذلؾ أف تتدخؿ بصفػػة فجائية بطمب مػػف الػػكزيػر، لمقػياـ بأيػة ميػػمة تحقيؽ  ....»

 .«تتطمبيا كضعية خاصة
تشية ػمػف مياـ المفػتضػالم 08/191ذمػيػمف المػػرسػػـك التنف 4/2 كبنفس األحكاـ تضمنت المادة     
الػمػفػتػشػيػة ف ػمكػف ذلؾ يػػضبل عػف »:يمػػا يػمو أعبله ػيػار إلػشػػمػػراف الػػمػػػسكف كالعػة في كزارة الػامػالع

ة بحكـ ػػركريػبحت ضػيػػمػة تحػقػيػؽ أصػر، بكػؿ مػف الػكزيػػطػمػب مػػصػفػة فجػائػية كبػأف تػقػـك ب ةالعامػ
 .«كضػعػية خاصة

الػمتضمػف مياـ المفػتشية  10/296مف الػمػرسػـك التنفيذم  4/2كنفس األحكاـ تضمنتيا المادة      
كيمكنيػا التدخػؿ، زيادة عػمى ذلؾ  »:العامة لكزارة التضامف الكطني المشار إليو أعبله عػمى ما يمي

  .»بصفة فجائية بناء عمى طمب الكزير، لتقـك بأية ميمة تحقيؽ ضركرية بفعؿ كضعية خاصة
ف التدخؿ بحيث يكفي ػىذ النكع م غير أننا نجد تنظيـ بعض المفتشيات العامة ال ينص عمى     

عمى أف عمؿ المفتشية العمة يتـ كفؽ برنامج سنكم دكف اإلشارة إلى التدخؿ الفجائي كمف األمثمة 
تمػارس  »:الػمػشػػار إلػيو أعػبله تضمنو النص الخاص بالمفتشية العامة لكزارة التربية عػمى ذلؾ مػا 

المػفػػتػشػية العػامة مياميػػا عػمى أساس برنامج عمؿ سنكم تعده كتعرضو عمى كزير التربية الكطنية 
 (1).«لممصادقة عميو

 مػػف خبلؿ ىػػذه النػصػػكص يتضػح أف تدخػؿ أغػػمػب المػفػػتػشػيات العػػامػة عػػمى مػسػػػتكل اإلدارة     
 سػنكم معػد مسبقػا، إلى جػانب التدخبلت الػفجائية التي تستدعييا العمكمية يتـ عػمى أسػاس برنامػج 

 .بعػض الكضعيات الخاصة
 كتجدر المبلحظػة أنو بالػرغػـ مػػف أف بعػض النصػػكص الػػتي تحكـ المػفػتشػيات ال تنص عػمى     

 الػكاليػةـ ػيػمػاقتكل ػسػعػمى مة ػامػية العػػفػتشػمػال تدخبلتػبة لػبالنس ػك الحاؿػا ىػفجائية كمػبلت التدخػال 
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شار إليو ػكالية المػية العامة بالػتشػفػف مياـ المػػمػمتضػال 94/216ـك ػػرسػمػف الػػم 3تنص المادة حيث 
 :أعبله

إطػار مخطط أعػمػاؿ  ة عػػمى أسػاس برنامػج سػػنكم يندرج فػيػتتدخػؿ الػمػفػػتشػية العػامػة فػي الػػكالي »
يقػػرره الػكالي، كبيػذه الصػفػة يتعػػيف عػمى المػفػػتػشػية العػامػة فػي الػػكالية أف تعػػد حصػائػؿ دكرية عػػف 

اـ بالػتػدخبلت الفجػائػية عػمى أسػاس أنيػا تدخػؿ فػي ػ، اال اف ىػػذا ال يمػنعػيػػا بتاتػا مػػف القػػي«أعماليػا
 .ا لميامياصميـ كيفية أدائي

كعػمى ضػكء ذلؾ البرنامج يقـك المفتشػكف بتجسػيػده في المػيداف عػمى أف يككف انتقػاليػـ فجائيا      
عػبلمػو بالغػػػرض الػذم تػـ  إلػى عػػيػف الػمػكاف، حيث يػتـ االتصػػاؿ بمػسػػػؤكؿ اإلدارة مػحػؿ الػرقػابػة كا 

 .بميمة لمقياـ بذلؾاالنتقاؿ مف أجمو، كأنيـ يحكزكف عمى تكميؼ 
كقبؿ الشػركع في أداء الميػمػة الرقػابية يجب عػمى اإلدارة محؿ التفتيش تكفػػيػر ظػػركؼ العػمؿ      

 .البلزمػػة لتأدية المػفػػتػشػػيف لميػػاميػػـ فػي أحسػػف الظػػركؼ
بعػد تييئة الظػػركؼ يػشػػرع فػي عػػمػمػية التػفػتيش مػػف خبلؿ الػكثائؽ التي يقدميػا األعػػكاف الى       

حيث يقـك المفتشكف بفحص جميع الكثائؽ المقػػدمة كما يمكنيػػـ طمب كؿ كثيقة أك كرقة ، المفتشيف
 .ثبكتية تككف ضركرية لفحكصاتيـ

جػػراء أم تحقػيؽ قصػػد مػػراقػػبة األعػػماؿ أك  كمػا يمكنيػػـ القػػياـ بأم       بحث في عػيف الػمػكاف كا 
عػػمػمػيات التسييػر أك المحػاسػػبة الخػاصػة بتمؾ اإلدارة، كال يجػكز لممعػػنييف رفػػض ذلؾ بحجة السػػر 

بلع عػمػييػػا كالعػمػمػيات الميني أك احتراـ السػمػـ اإلدارم أك الطػابع الػسػػػرم لمػػكثائػػؽ الػمػػطػمػػكب االط
 (1) .المطمكب مراقبتيا

كبذلؾ يجب عػػمى المكمفػيف باإلدارة تقػديـ جمػيع الػكثػائػؽ كالدفػاتػر ككػػؿ اإلثباتات التي تساعد      
ػأخػػيػر عػػمػى طػمػبات الػمػفػػػتػػشػػػيػػف فػػي أداء الػػػمػيػػػمػػػة الػػرقػػابية، كػمػػا يجػب عػػمػػييػػـ أف يجػيػبػػكا دكف ت

 االستعبلمات المقدمة كالمتعػػمػقة بضركرات العممية الرقابية دكف اعػتداد بأم عذر كاف، ككؿ رفض
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 لطمبات تقػديػـ الػكثائػؽ أك تبميغػيػا الػتي يتقػدـ بيػا المكمػفػػكف بالتفػتيش فإنو يرفع في أسػػرع كقت إلى 
  (1) .عمـ السمطة السممية لمعكف المعني مف أجؿ معالجة تمؾ الكضعية

كفي مقابؿ ىػػذا يجب عػمى المفػتػشػيػف الحػفػاظ عػمى سػرية الػمعػمػكمػات كالػكثائؽ الػتي تتسمميػػا      
مػػف طػػرؼ اإلدارة أك الػتي تتطػمع عمػػيػيػػػا كأف تتجنب أم تػػدخػػؿ فػػي تسػييػر الػػمػػصػػالػح الػتي تػقػػكـ 

 .س باالختصاصات المككمة لئلدارةبتفتيشيا كأف تمتنع عف كؿ أمر مف شأنو المسا
كػمػا يجب عػمى الػمػػفػػتػشػػيف تبمػيغ جمػيع المعػػاينات كالػمبلحظػات الػمػؤقػػتة إلػى العػػكف المعػػني      

 ئؾكالسػػمػطػة السػمػمػػية قػػبؿ تػدكيػنيػػا فػي محػاضػػرىػػػـ أك تقػػاريػرىػػػـ، مػػف أجػػؿ إعػػطػاء الػفػػرصػة ألكلػػ
 .المكظفيف مف أجؿ الدفاع عف أعماليـ، كتقديـ التصحيحات إذا كانت مبررة

كفي بعػض اإلدارات كما ىػػك الحاؿ فػي اإلدارة الخاصػة بالجمػارؾ فإنو يتعػيف عػػمى مسػؤكلي      
تمؾ الػػتػسػػػاؤالت كالػػمػعػػػايػػػنػات الػػمػػصػػالػح أك الػيػػيػػئػات الػػمػػراقػػبػة أف يجػيػػبػػػكا فػػي أجػػػؿ مػحػػدد عػػمػى 

كالػمػبلحػػظػات الػتي تضمػػنيػػػا الػتػقػػريػر، مػبػيػنػيػف اإلجػػػراءات الػتي قػػػامػػكا بيػػا عػػمى ضػػكء مػػا قػػدمػػو 
 .المفتشكف مف مبلحظات كمعاينات

صػػػيػا يػدكف فػػػيو جػػمػػيػع الػػمػبلحػػظػات كالػنػتائػج عػػػمى اثػر ذلؾ تعػػد فػػرقػػة التفػتػيػش تػقػػريػرا تمخػي     
رسالو إلى الجية المعنية رفاقو بالكثائؽ الثبكتية كا    (2).المتكصؿ إلييا كا 

غير أنو في بعض األحياف  كلدكاعي مستعجمة تكمؼ المفػتشية بإجراء تدخػبلت فجػائػية غػير      
ر ػؤثػرابات تػمى إثر اضطػع ر أكػػكاكم أك تقاريػمى شػناء عػػاف بػيػف األحمػػر ػيػثػرمجة تككف في كػبػم

 .عمى سير المؤسسة
بو عػػمػميات التفتيش الػمػبػرمجة، حيث  لأمػا عػممػية التفػتيش تتـ عػمى نفػس الػمػنكاؿ الػذم تػؤد     

 (3) .ينتقؿ المفتشكف إلى عػيف المكاف كالقياـ بالتحريات المراد القياـ بيا
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 النتائج المترتبة عمى عممية التفتيش  :الفرع الثاني
عمى إثر انتياء عػمػمية التفتيش يقػـك المسػؤكؿ الػمكمؼ بميػمػة التفتيش بإعػبلـ مسػؤكؿ الجية      

 محػؿ التفتيش بالػمبلحظات التي تػـ الػتكصػؿ إلػييػػا كاإلجابة عػػمى بعػض األسػػئمة الػمتعػمػقػة ببعض 
 .جكانب السير

ـ الشركع في إعداد تقرير تدكف فيو جميع المبلحظات بعد انتياء العػمػمية الرقابية المبرمجة يت     
 التي تػـ الخػركج بيا مػف عممية التفتيش سكاء كانت سمبية أك إيجابية، بحيث تسجؿ فػيو التجاكزات
القانكنية كالممارسات االدارية غير المشػػركعػػة، كما تسجؿ فػيو الػمبلحظات الخاصػة بالسػيػر الػعػاـ 

بة سكاء مف حيث تنظيميا، حيث يسجؿ مدل تجسػيد التنظيـ الييكمي لئلدارة لممصمحة محؿ المراق
عمى الكاقع أك مف حيث تغطػية ذلؾ بالعػػدد الكافػي مػػػف الػمستخدميف  كدرجاتيـ في السمـ االدارم 

جػػمػػيع الػػػمػػبلحػػظػػات  كمػػدل تبلـؤ ذلؾ الػػعػػػدد مػػع حػجػػـ االعػػػػمػػاؿ الػػػمػػػككػمػة لئلدارة، كػػمػػػا تػػدكف
ية ػكؿ ككيفػػقػػف معػػا في زمػككمة ليػمػال عػمػاؿيع االػجم كإنجػازا تمؾ اإلدارة ػالتي تتميز بي اإليجابية

ير ػغ إلى نكيةػية أك سػداسػكاء كانت سػػر سػاريػجميع التقنجاز ا، كاػف تنظيميػػسػسجبلت كحػؾ الػسػم
 .أثناء عممية التفتيشذلؾ مف اإليجابيات المبلحظة 

بداء مبلحظات االطبلعمف التقرير يكجو إلى المفتش العاـ مف أجؿ  االنتياءبعد        ، ثـ يقكـوكا 
 .اإلجراءات المناسبة اتخاذبدكره بإرسالو إلى الكزير مباشرة مف أجؿ 

ل      مى ػػف عػيػػو يتعػإنػكف، فػػشػتػػفػػمػا الػػـك بيػػتي يقػػات الػمػػيػمػػة بالػر الخاصػػاريػتقػذه الػى جانب ىػكا 
 ،ةالمفتشية العامات طفييا جميع نشا نكفداد حصيمة سنكية يدك عػبكؿ الكزارات إ فالمفتشيف العامي

ية ػتشػفػمػية أداء الػيفػكؿ كػبة، أك حػراقػػمػات الػا يخص الجيػمػيػكاء فػػس ػػـكآرائي ػػـظاتيػبلحػػم داءػمع إب
 (1) .كالظركؼ التي تمت فييا عمميات التفتيش ايمة لمياملعاا

 ،اػرىػػكزارية بنشػدكائر الػػال ـمػا يمػز ناؾ ػرية كليس ىػس ػانيفإارير ػذه التقػػر ىػػا يخص نشػا فيمػأم     
 .يرىاػعمى أساس أنيا عمؿ داخمي يخص الكزارة دكف غ
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ف ػر تمؾ التقارير مػـك بنشػتق اإنيػا فػػرنسػناؾ تقميد لدل بعض الكزارات خاصة في فػير أف ىػغ     
، كما أف االجتماعيةبالنسبة لتقارير المفتشية العامة لمشؤكف  ما ىك الحاؿػؼ كػض الصحػخبلؿ بع

الػكثػائػؽ  مىػػا عػسػرنػػي فػف فػكاطنيػمػػبلع الػية إطػيفػف كػػػمػػضػػتمػكال 17/07/1978يػؤرخ فػمػػكف النػاػقػال
ة ػمػابػير قػات غػكمػمػمى معػع احػتػكائيػاة ػػالػي حػر إال فػػنشػمة لمػر قابػاريػتقػذه الػػف ىػػؿ مػػيجع ،اإلداريػة
 (1) .لمنشر
يات ػتشػفػمػر الػؿ تقاريػػا يجعػا ممػرىػر تقاريػشػف نػػاإلدارة م ـز ػمػا يػمناؾ ػػس ىػيػالجزائر ل يف اػأم     

 .حـر حتى الباحثيف مف االطبلع عميياي االمر الذم ،العامة سرية
 التيمآؿ النتائج  كما ىك ػشيات ىػتػفماؿ الميـ يطرح في شأف نتائج أعمؤاؿ ػناؾ سػكما أف ى     

 ؟التقرير المرسؿ مف طرؼ المفتش العاـ لمكزير احتكاىا
ر، ػاريػػتقػذه الػػػر ىػػػشػدـ نػػػع عػي كضػا فػػمػيػالس ؿاؤ ػػسػتػػذا الػػػؿ ىػثػػمػدد لػكاب محػاؾ جػنػػس ىػيػل     

فة ػتمػخػمػيات الػػعػكضػلمة ػمػبلئػراءات مػإج اتخػاذف ػػا يراه مػمػيػة فػديريػة التقػطػككف لمكزير السمتكبذلؾ 
التي احتكاىا مبلحظات تمؾ الػانت ػإذا ك السػيمػار ػريػػتقػـك بحفظ ذلؾ الػقػي كالتقرير، أ احتكاىػاتي ػال

  .تدخؿال يال تستدع
ف ػنو مػع بكمػا يترتيات ػتشػؿ المفػمػػف أجؿ تنظيـ عػرع مػشػؿ المػف ذلؾ ينبغي تدخػم اػانطبلق     
 ير القابمة لمنشرػر غػناصػرىا، كتحديد  العػر التقارير كآجاؿ نشػشػفيما يخص كيفية ن سيما، النتائج

 .كالقرارات المتخذة في ذلؾ الشأف
دكؿ التي سبقت الجزائر في ذلؾ السيما فيما يخص ػرات البمف خ االسػتفادةا ػا ينبغي أيضػكم     

 كف كالتييئةػالس االجتماعػية، كالػشػؤكفات كبرل، ػكزارات حسب تخصصػيات الػتشػفػض مػتجميع بع
 اسػػتقبلليةا ػييػعطيمباشرة تحت سمطة الكزير األكؿ حتى  ياككضع الى غير ذلؾ،العمرانية كالبيئة 

 مع تدعيميا بالكسائؿ المادية كالبشرية التي تتطمبيا عممية التفتيش كالمراقبة  مياميا،في أداء ر أكب
 .عامةبصفة 
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 الرقابة من طرف المفتشية العامة لممالية  :المبحث الثالث 
ة ػامػات العػيػشػفػتػمػة بالػارنػية مقػالػة لممػامػية العػشػتػفػمػرع لمػػشػمػو الػنحػذم مػز الػيػتمػمػف الدكر الا     

ية ػػشػػتػػػفػمػا، ألف الػػاص بيػث خػبحػػػم لػتخػػصػػيص يػاسػع األسػدافػب كالػبػسػػاف الػكزارات كػألخرل بالا
ف حيث ػػكاء مػػكانب سػػدة جػػف عػػػة األخرل مػػامػيات العػػشػتػػمفػية الػػقػػف بػػػؼ عػػمػػتػػة تخػيػػالػػة لممػامػػالع

ذا ػػف تدخبلتيا، كىػػع رتبةػتػمػف حيث النتائج الػػػػا أك مػػػاؿ تدخميػأك مج اػػػف حيث مياميػتبعيتيا أك م
 :يتجمى مف خبلؿ مايأتي 

 نشأة ومجال تدخل المفتشية العامة لممالية  :المطمب األول 
ة ػنػف سػؿ مػرع فبعد أقػشػمػات الػامػمػتػف أكلى اىػاـ كاف مػاؿ العػمػمى الػة عػظػافػإف ىاجس المح     
ة يماللكزارة الرة ػباشػمالحقيا كف نػبمكجب قاككالة القضائية لمخزينة ػ، أنشئت الرالجزائ استقبلؿعمى 

  (1).األمكاؿ العمكمية استعماؿميمتيا األساسية ىي رقابة 
المتضمف تنظيـ  نصػاحكاـ ال كجبػمالي بمػف ذلؾ أحدثت مديرية التفتيش الػنكات مػس 07بعد     

  (2).اإلدارة المركزية لكزارة المالية
 كمػكػاتب، كالػػمػػتػمػثمػة فػياـ ػػسػػى أقػػإل مػقػػسػػمػتيػف فػيػتػيػرعػػمديريتيف فف ػػذه المديرية مػىتتككف       

ركات الكطنية، المكاتب ػػشػال)بالرقابة الدائمة عمى المؤسسات العامة  ةكمفمالمديرية الفرعية األكلى 
 ػةكمفمية ػية الثانػرعػػة الفػريػديػالم أمػػا، (ي كالتجارمػناعػة الكطنية ذات الطابع الصػػامػؤسسات العػكالم
ة ػػامػبو العػة أك شػػامػػات العػػػؤسسػػمػمية كالػات المحػػاعػػمػجػة كالػدكلػالح الػػصػر مػيػيػى تسػمػػش عػتيػفػبالت

أكتحصؿ عمى  ،امةػعمى سمؼ أك قرض مف جماعة ع كالييئات التي تحصؿ عمى أمكاؿ عامة أك
 .المالي اضماني

تيش ػفػتػانب الػى جػة، إلػامػػات العػئػيػػالح كاليػصػػف لممػيػبػاسػحػمػر الػيػيػستكما تقـك بالتحقيؽ في       
 اجتمػاعػيأك  اقتصػادمابع ػيئة ذات طػالمالي كالمحاسبي عمى مؤسسات القطاع المسير ذاتيا أك ى
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  .ة محميةػاعػمػدكلة أك جػة الػابػتخضع لرق
كاء كانت ػػات سػؤسسػرد لممػطػضػمػال االزديػادا مع ػاؿ نشاطيػجػكتكسع م دكلةػكر الػر أف تطػيػغ     
 .دة لمتكفؿ بعممية لمرقابةػديػة جػيػلآاد ػي إيجػر فػكػفػرع يػػشػمػؿ الػػجع اقتصػاديةة أك ػإداري

مػف النصكص خاصػة بعػمػمية الػػرقػػابػػة، تمثمت  مجمكعة ذلؾ تـ اصدار ألكؿ مرة بناء عمى       
س ػمػمجػؿ الػبػف قػػبة مػراقػمػػفة الػيػة كظػارسػيتعمؽ بمم 01/03/1980ي ػؤرخ فػمػػال 80/04كف ػػالقانفي 

يتعمؽ بممارسة كظيفة المراقبة مف طرؼ  01/03/1980المؤرخ في 80/05ني، القانكفطالشعبي الك 
داث ػػف إحػػمػػتضاالكؿ مػػف نػكعػػو  االمنظػػكمػػة الػرقػابية صػػدر مػػػرسػػكمػػ  مةػبة، كلتكمػػاسػمجمس المح

   (1) .مفتشية عامة لممالية
 ةنشأة المفتشية العامة لممالي :الفرع االكؿ

داث ػػإحف ػػمػػالمتض 88/53ـ ػػـك رقػػػرسػػمػدكر الػنذ صػـ مػية تػالػمػة لمػػامػػتشية العػفػاء المػػنشاإف      
، افرنس مثؿالدكؿ كثيرمف كد في ػكجػػم الجياز كافذا ػالمفتشية العامة لممالية، كتجدر اإلشارة أف ى

ير ػ، غحيث انشػئت بمػػكجػبو عػػدة  مفػتشػيات 1816ارس ػػم 25ي ػؤرخ فػػمػرار الػنذ القػم ورفتػالتي ع
ية ػتشػفػالمسػمػي باز كحيد ػحت جيتية ػرنسػػفػية الػالػمػكزارة الػل التابعػةيات ػتشػفػـ تكحيد جميع المػأنو ت
 (2) .1831مارس  10بمكجب األمر المؤرخ في  1831امة لممالية في سنةػالع

يئة لمرقابة، تكضع تحت السمطة المباشرة ػدث ىػتح :يما يممى ػع 80/53كـ ػرسػمػالنص بذلؾ      
 .لكزير المالية، تسمى "المفتشية العامة لممالية"

 .كـ أصبحت الجزائر مثؿ الدكؿ األخرل ليا جياز رقابي إدارم ذاتيػرسػمػذا الػف ىػم اػانطبلق     
 لممالية مجاؿ تدخؿ المفتشية العامة :الفرع الثاني 

تي ػكص الػػف مختمؼ النصػػم انطبلقػاكرا ػػية تطػالػة لممػامػية العػػؿ المفتشػػاؿ تدخػرؼ مجػػد عػلق     
 يااؿ تدخمجنجد أف م 80/53ـك ػرسػمػبالرجكع إلى الة، ك تشية العامة لمماليػفػالم تضمنت صبلحيات

    :كالمتمثؿ فيما يمي  ومناالكلى حددتو المادة 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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، ابع اإلدارمػػية ذات الطػػكمػمػػؤسسات العػػالمالبلمػػركػػػزية، ية ػكمػمػػات العػػاعػالجم، دكلةػمصالح ال »
 ،استغػبلالتاػػتي تككف تابعة ليػػال االجتماعػػيةا كالخدمات ػػا كفركعيػػككحداتي االشتراكيةالمؤسسات 

اكف ػػعتد كالتأمينات كالػػاعػائمية كالتقػنح العػمػكال االجتمػاعياف ػػناديؽ الضمػص، ير ذاتياػاع المسػالقط
 .االجتماعيكؿ الييئات العمكمية ذات الطابع  عامة،بصفة 
ف جماعة ػدكلة أك مػف الػية مػالػدة مػػاعػسػمى مػػؿ عػػنكم يحصػػص معػأم شخ شػمػؿػييمكف أف      
قرض أك تسميؼ أكضماف، إضافة  أكنكاف مشاركة أك تحت شكؿ إعانة ػية بعمػة عمك ئيػأكى يةػمحم

 التي يةػاألساس فػػيػػكانػػقػريع كالػػتشػبة لمػػسػنػػالػات بػػاعػػمػػيات كالجػػاكنػػتعػػات الػػابػػسػػة حػػػإلى ذلؾ مراجع
  .«ايتحكم
ي ػالح فػصػػمػػابة الػش كرقػػيػتػػتفػكـ بػػػقػػت »اػمى أنيػػػعرسـك ػػمػػس الػػفػػف نػػػم 08ادة ػػمػػا نصت الػػكم     

 .«اإلدارات كالييئات المكضكعة تحت سمطة كزير المالية ككصايتو
رة أخرل ػػرع مػػػشػمػػؿ الػػ، تدخاالشػػتػراكيج ػنيػف الػػي عػمػػتخػكال 1989كرػتػػدكر دسػػو بصػر أنػيػػغ     

  (1).مف جديد ةماليػلم ية العامةػؿ المفتشػاؿ تدخػجػم ك اختصاصاتفيو بط ػضـ آخر ك ػػرسم بمكجب
 :ف جديد ككانت كالتالي ػالثانية م ةادػماما فيما يخص مجاؿ تدخميا فحددتو ال     
لمصػػالػح الػدكلػة، بي ػػاسػحػمػي كالػالػمػػيير الػتسػمى الػػية عػالػمػة لمػػامػػية العػشػػتػفػػمػة الػابقػر  بنصت     

 .كالمؤسسات الخاضعة لقكاعد المحاسبة العمكمية كالجماعات االقميمية كالييئات كاالجيزة
كما تمػتد رقػابة المفتشية العامة لممالية لممؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم،      

 كالمػػسػتثػمػرات الفبلحػية العػمكمية، كىػيئات الضماف االجتماعي عمى اخػتبلؼ انظػمتيػا االجتماعية
 تستفيدالتي ككػؿ االشخاص المعػػنكية كالثقافية  االجتماعيةكعمى العمـك كؿ الييئات ذات الصبغة 

 .مساعدات الدكلة أك الييئات العمكمية مف
 تش دكرياػتراقب المفتشية العامة لممالية كتف »ـك ػرسػػمػس الػػف نفػم 4ادة ػمػنص التضػمػف ا ػكم     

تو، ػايػكص ية أكػػالػمػؼ بالػكمػمػر الػكزيػػة الػطػمػػت سػة تحػكعػػكضػمػئات الػيػػفي اإلدارات كالي الحػصػمػلا
 .«أك تدقؽ كذلؾ عمؿ مصالح الرقابة التابعة ليا كفعاليتيا كتراجع
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 1996ا عرؼ مجاؿ تدخؿ المفتشية العامة لممالية تحديدا آخر السيما بعد صدكر دستكر ػكم     
 .رعرفتيا الجزائكاإلدارية التي  كاالجتماعية كاالقتصاديةظؿ المتغيرات السياسية  السيما في

المحدد لصبلحيات 2008سبتمبر 06يػمؤرخ فػال08/272صدر المرسـك التنفيذمعمى اثر ذلؾ      
 (1) :كحدد مجاؿ تدخميا كالتاليالمفتشية العامة لممالية 

كالجماعات  ةلالح الدك صالية عمى التسيير المالي كالمحاسبي لممرقابة المفتشية العامة لم تمارس »
رقابة ػػكتمارس ال كميةػمػؤسسات الخاضعة لقكاعد المحاسبة العػمػزة كالػكاألجياإلقميمية ككذا الييئات 

 :أيضا عمى

 .المؤسسات العمكمية ذات الطابع الصناعي كالتجارم -
    ابع ػطػئات ذات الػيػػيػؿ الػػذا كػكك الػعػػاـ كاإلجػبارم،اـ ػػة لمنظػػالتابع االجتمػػاعػػياف ػمػػيئات الضػػى -
 .العمكميةتستفيد مف مساعدة الدكلة أك الييئات  يكالثقافي الت االجتماعي   
 .«القانكنيكؿ مؤسسة عمكمية أخرل ميما كاف نظاميا  -

عػػمى النحك  يةػالػمػة لمػامػية العػشػتػفػمػؿ الػاؿ تدخػجػمػر لػػصيبل آخػتف ػف ذلؾ الػمػرسػكـمػا تضػكم     
 :التالي

 يات ميما كانتػتيا الييئات أك الجمعػتي جمعػكارد الػمػال استعػمػاؿالية ػة لممػتراقب المفتشية العام »
دعـ  كمية خصكصا مف أجؿػبة العمػب اليػتي تطمػكال تضػامنية،بة حمبلت ػبمناس القانكنيةأنظمتيا 

 ارسػمػا أف تػضػف أيػكػكيم كالػرياضػػية،ية ػافػقػثػة كالػكيػتربػية كالػمػمػػكالع كاالجتماعػيةايا اإلنسانية ػالقض
محمية أك  ف المساعدة المالية مف الدكلة أك جماعةػيد مػر يستفػنكم آخػص معػؿ شخػرقابتيا عمى ك

 .«ضماف كىيئة عمكمية بصفة تساىمية أكفي شكؿ إعانة أك قرض أ

 ئاتػيػػاإلدارات كاليك ح ػالػػصػػمكػؿ الػػش ػيػتػػتفك  ةػابػرقػا بػدكري خػكؿ لمػمػفػػتشػية العػامػة الػقػػيػاـا ػمػك     
رقابية ػػالح الػصػػمػية الػػالػاط كفعػر نشػديػتقك ة، ػيالػمػبال ؼػمػكػمػر الػكزيػػاية الػطة أك كصػمػػسػخاضػعػػة لال

 .ة لوػالتابع
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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رة ػػمكػؿ ة يحيف في مصكص نستنتج أف مجاؿ تدخؿ المفتشية العانبلؿ تفحص ىذه الخمف      
ة ػػيكمػػمػػعلػكر اإلدارات اػػطػع تػـ مػػجػسػنيػل كاالجػػتػمػػاعػػية كاالقػػتػصػػاديػةة ػيسػػاػيػػسػػركؼ الػػظػػب الػػسػػح

ا ػداتيػاعػكالصناعية كالتجارية ، كمع مختمؼ تدخبلت الدكلة مف خبلؿ مس االقتصاديةكالمؤسسات 
 .كف لمماؿ العاـػة كصػاعػػيؽ نجػدؼ تحقػا كذلؾ بيػاتيػػؤسسمػا ك ػريؽ ىيئاتيػف طػرة أكعػػباشػمة يػالػالم

تدعي ػا يسػمم ،ية كاسعا جداػة لممالػية العامػشػتػؿ المفػػاؿ تدخػح أف مجػذلؾ يتض فػػم كانطبلقػا     
تسخير كسائؿ مادية كبشرية ذات ميارة عالية مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ األساسي المتمثؿ في ترشيد 

 .الماؿ العاـ كطرؽ إنفاقو استعماؿ
 المطمب الثاني : ميام المفتشية العامة لممالية

عبر مختمؼ  1980نذ إنشائيا سنة ػم تطػػكراتدة ػية عػالػة لممػامػية العػتشػاـ المفػػرفت ميػلقد ع     
 2008سبتمبر 06المؤرخ في 08/272 ـك التنفيذمػرسػا المػخرىآ، ككاف ذلؾالنصكص التي عالجت 

 .المحدد لصبلحيات المفتشيات العامة
، االكلى اسيتيفػتيف أسػمػة في ميػامػية العػتشػفػالماـ ػكـ تتحدد ميػػرسػذا المػمف أحكاـ ى انطبلقا     

ـ ػيػيػي تقػمة الثانية فتتمثؿ فػػا الميػػيؽ أك الخبرة، أمػـ أك التحقػييػتدقيؽ أك التقػة أك الػالرقاب تتمػثؿ في
 (1) .شركط تنفيذ السياسات العمكمية كالنتائج المتعمقة بيا

 ةالخبر ك التحقيؽ ك التدقيؽ ك مياـ الرقابة  :الفرع االكؿ 
تدقيؽ ػياكؿ الػالية ىػداخمية كفعلير الرقابة اػية سػمى كيفػتشية العامة لممالية عػتنصب رقابة المف     
بي ػاسػحػمػي كالػالػػمػػيير الػتسػال، كعػػمى بيػػاسػحػمػالي كالػػمػػريع الػػشػتػؽ الػركط تطبيػػش، كعػمى داخميػال
بات ػػاسػحػمػة الػدق ، كعػمىاػػذىػيػفػنػة كتػيػػكمػمػػات العػبػمػطػكال اتػقػصفػراـ الػإب ، كعػػمىبلؾمػر األػيػيػسػكت

 ،يةػالػمػكارد الػػمػبئة الػركط تعػش، ك داؼػػاألىػة بػارنػقػػازات مػتكل اإلنجػسػم كانتظػاميػػا، كعػػمىكصدقيا 
دات ػاعػػسػمػػالكاسػػتعػػػػمػػاؿ نح ػػركط مػػشك  ،رػيػسػؿ الػائػكس كاستعػػمػاؿالميزانية  اعتماداتتسيير  كعمى
 كعػػمى ية،ػػكمػمػػات العػػؤسسػػمػػات كالػئػيػػية كاليػػمػػيػمػات اإلقػػاعػمػػة كالجػدكلػػا الػػدميػػقػتي تػات الػانػػكاإلع
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 .العمكمية بةػالي بػمػة بطػػعػبػتػمػػداؼ الػػػع األىػددة مػػسػػمػػات الػقػػنفػؽ الػابػتط
 كيفية تنفيذ الرقابة  -1

عمى  08/272مف المرسـك التنفيذم  06مف نص المادة  انطبلقافذ المفتشية العامة رقابتيا تن     
  :النحك التالي

    ندات ػسػـ كالػيػػقػكاؿ كالػػػص األمػكفح الصػػناديؽ مػػف خبلؿ كػيفػػية مػػسػػؾ محػاسػبػتيػػا،ابة تسيير ػرق -
 .، كالكقكؼ عمى كيفية جردىابكفػمحاسػا المسيركف أك الػػكالمكجكدات مف أم نكع كالتي يحكزى   
   ا أية ػدىػػتع تيػر الػاريػي ذلؾ التقػا فػـ، بمػػكصيػػة لفحػركريػػرية ضػة تبريػد أك كثيقػنػتػسػؿ مػػك طمب -
 .، كيجب عػمى االدارة المعنية االستجابة لتمؾ المطالبىيئة رقابية كأية خبرة خارجية   
 .اأك كتابي اشفاىي كافقديـ أم طمب معمكمات االدارة اف تجتيػػد في تعمى يجب  -
 يؽػقػأم تحك  ءأك إجػراث ػأم بحػ، باالدارة الػمػعػػػنػيػة بالػتفػػتػيػش يػاـ فػيػػػقػػاليمػكػف لػفػػرقػة الػتػفػػػتػيػش  -

 .المحاسباترقابة التصرفات أك العمميات المسجمة في بغرض 
 سيراف عممية الرقابة  -2

د ػيع سػػػنكمج ػامػاس برنػػمى أسػػابة تتـ عػرقػػة بالػقػمػية المتعػػالػػمػة لمػامػػية العػشػتػػفػإف تدخبلت الم     
  .كيعرض عمى الكزير المكمؼ بالمالية خبلؿ الشيريف األكليف مف السنة

  كفقا لمتطمبات االكضاع السائدة كاالىداؼ المحػددة، اك بناء عمى ج ػػامػرنػبػذا الػػػد ىػديػتـ تحػكي     
كف ػير أنو يمػمة، غػؤىػكالمؤسسات الم الجيات مف طرؼ أك المكجية مػف مختمؼ الكزراءبات ػػمػلطا

 (1) .كالمؤسسات المختمفة اإلدارية،ف السمطات كالجيات ػمب مػامج بطػبرنػارج الػيات خػمػمػياـ بعػالق
كص ػحػفػؽ بالػمػػا يتعػمػيػا فػػػمػيػػة السػيػجائفة يمالمة لمة العايشتػفػبلت المختد كما يمكف اف تككف     
 تضي ذلؾ أفػكيق ،يو أعبلهػار إلػشػػمػكـ الػرسػمػف الػم 14ادة ػمػميو الػع تمػػا نصات، كذلؾ ػيقػكالتحق
 كافػػأع مػباغػتةف ػابية مػرقلػرقة اػفػضاء الػيتمكف أع مسبقا حتىكع الرقابة ضك ػإعبلـ اإلدارة م ـال يت
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  (1) .عمى طرؽ التسيير كما ىي عميو في الكاقع  االطبلعاإلدارة كالتمكف مف  
 ةػحػص فػػػف مػػػقػيػػتػا، كالػػػميػكػاف شػػا كػػػات أيػيػػطػػػعػمػػػجبلت كالػػسػػػال ىػمػػع بػػاالطػػبلعـك ػػقػذلؾ تػب     

 .كصدؽ المعطيات كالمعمكمات األخرل المبمغةالمستندات المقدمة 
الػمحػػاسػبي د ػيػيػتقػاـ الػمػحة كتػف صػػف مػػتيقػرض الػػص بغػأم فحػكاف بػمػػف الػيػػـك في عػتق اكم     
 .حقيقة الخدمة المنجزة االقتضاء معاينةالتسيير ذات التأثير المالي، كعند  ؿألعما
يكف ػكمػمػكف العػبػاسػحػمػػا الػػراىػتي أجػػيات الػمػمػيع العػمػة جػػراجعػش بميػفتتالفػػرقة كـ ػبعد ذلؾ تق     
 .خركف لممؤسسات الكطنيةحاسبكف اآلمكال

كفي حالة معاينة ثغرات أك تأخيرات ىامة في محاسبة الييئة المراقبة، يطمب أعكاف المفتشية      
 .ممكف بتحييف ىذه المحاسبة أك إعادة ترتيبياالمعنييف القياـ في أسرع كقت  العامة مف المسيريف

ا ػف فحصيػؿ مػيجع كاختبلالرا ػرؼ تأخػبل أك تعػكجكدة أصػير مػأما إذا كانت ىذه المحاسبة غ     
ية ػػكصػال ية أكػػمػمػسػة الػطػمػسػى الػؿ إلػػرسػكر كيػػصػر قػػػضػكف محػػشػتػػفػمػػرر الػػيح ،يبلػػستحػادم مػعػال

 .المختصة
حاسبة أك تحيينيا، ػمػادة الػػر بإعػفي ىذه الحالة يجب عمى السمطة السممية أك الكصية أف تأم     

عبلـ الماالقتضاءأك المجكء إلى خبرة عند   .امة لممالية بالتدابير المتخذةػية العػشػتػفػ، كا 
ا فإنو ػتيػمػخبلؿ أداء ميـ ػيػرر جسػأك ض كرػػؿ ألم قصػتدخػرقة الػاء فػضػنة أعػايػػفي حالة مع      

ة ػػالػذه الحػػي ىػفيػة، ركر ػػضػر الػيػتدابػػال اتخػاذتـ ػتى يػذلؾ، حػكرا بػػػية فػػمػػػمػػسػة الػطػمػػسػبمغ الػيجب أف ت
اط المرفكعة مف طرؼ المفتشية ػنقػياؿ الػتخذة حػمػر الػيػتدابػية بالػالػة لممػامػية العػشػتػػفػمػػبلـ الػػيجب إع

 .العامة لممالية

الح أك ػؤكلي المصػمى مسػػعيجب ف الظركؼ ػا في أحسػػاميػؿ لميػتدخػة الػرقػػار أداء فػكفي إط      
 ماـػركرية إلتػػؿ الضػمػػركط العػػاف شػمػضلؿ ػتدخػال ،رةػاشبير مػػرة أك غػػباشػة مػفػية بصػنػػئات المعػيػالي
 الحػػصػػمػكال تاإلداراا ػيػػمشغػا أك تػميػمػػعتتي تسػبلت الػمحؿ الػكى لػكؿ إخػدلػف اػكأف تمكف م ،اػاميػمي
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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أك الكثائؽ  كالدفاتر أكؿ  كاطبلعػيػـ عمىـ ػكزتيحػتي بلػيـ اػقػكاؿ كالمػف تقديـ األمػة ػبراقػمػكالييئات ال
 اتػكمػمػػػمعػبات الػى طمػمػػكا عػػاكبػا أف يجػػـ أيضػػييػب عمػا يجػػمػ، كػةكبػمػطػدات المػنػتػسػأك الم تالتبريرا

بقاء    .المحادثيف في المناصب طيمة مدة الميمةالمقدمة كا 
ية ػشػتػػفػمػابة الػرقػة لػيئات الخاضعػالح أك اليػصػمػؤكلي الػػسػمػل فال يمكػو ػإنػف ذلؾ فػم كانطػبلقػا     
كص ػنصػمػبات الػكاجػف الػكا مػصػمػـ أف يتمػكضكعيف تحت سمطتيػكاف المػػذا األعػية، ككػالػامة لممػالع
ندات ػتػسػمػرم لمػسػال عأك الطػاب الػػػمػيػػنير ػسػػمي أك الػمػػؽ السػريػالط باحػتػراـف ػيػبله، محتجػا أعػييػعم

  (1) .رقابتيا البلـزالكاجب فحصيا أك العمميات 
رئيس ػـ بو الػمػذار يعػكع إعػكضػم  االطػبلعـ أك ػكيػبات التقػض لطمػكؿ رف يككف أفيمكػف كما      

تص ػمخػؤكؿ الػسػمػرر الػذار يحػف اإلعػػاـ مػية أيػانػد ثمػػرد بعػػدـ الػػند عػػنى، كعػكف المعػػمي لمعػمػػسػال
و السممي، ػني أك رئيسػػعػمػكف الػػد العػكر ضػػصػر قػػضػية محػػالػمػة لمػامػػية العػتشػفػية لممػمػمػػلمكحدة الع

  (2).عمييا متابعة ذلؾكيرسؿ المحضر إلى السمطة السممية أك الكصية التي 
 كالدراسات مياـ التقييـ  :الفرع الثاني

ادة ػنذ إعػجديدة م ػاامػالية ميػمػة لمػامػية العػتشػفػمت لممػد أككػرقابة كالتدقيؽ لقلػإلى جانب مياـ ا     
 .ةالمتضمف صبلحيات المفتشية العام 08/272تحديد مياميا بمكجب المرسـك التنفيذم 

 رػيػيػسػتـ تػا يػػبيػكجػػمػػتي بػػة الػػمػػظػاألنبة ػقػمػػتعػمػػتمؾ ال اػػمػيػػـ السػيػيػتقػاـ الػيػا مػػيػت لػمػذلؾ أككػب     
يير ػتي أككمت ليا تسػية الػمكمػػية تسيير المؤسسات العػفة كضبطيا، كشركط ككيفػمختمػالميزانيات ال

 اليػمػكال صػادمػاالقػتـ ػيػيػػتقػب الػانػى جػإل يازػتػاالمريؽ ػف طػػػة عػػامػية اليػكمػػمػػالح العػػصػػمػػض الػػبع
ة ػمػميػف الػػػمة تختمؼ عػذه الميػغير أف ى ،اقتصاديةأك لكيانات  االقتصاديةكمية ػمػػمؤسسات العػلم

 (3) .كنيا تككف مكضكع تبميغ سابؽ لمجية أك اإلدارة مكضكع التقييـػالسابقة في ك

 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ، مرجع سابؽ 08/272 نفيذممف المرسـك الت 17ـ -1
2-Mariem Akhdadache, le contrôle de l’exécution des dépenses publiques au Maroc, thèse de doctorat, Université   

     Paris1Sorbone 2006, p. 83 
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كما أككػؿ لممفتشػية العػامػة ميػمػة أسػاسية جديدة كىي تقييـ شركط تنفيذ السياسات العمكمية،      
 السيما المخططات القطػاعػية لمتنمػية، كالسياسات العمكمية، السػػيمػا المخططات القطػاعػية لمتنمػية 

 ػمػكمػية كالػكقػكؼ عمى النتائجكالسياسات المتعمقة بمكافحة البطالػة إلى غػير ذلؾ مف السياسات الع
العامة  ةغرار المفتشي لممالية عمىلممفتشيات العامة المترتبة عنيا، كىي تعتبر مف المياـ الجديدة 

  (1).1992مف سنة انطبلقاىذا النكع مف التقييـ  تإذ عرفلممالية بفرنسا، 
فػالػة لممػامػية العػتشػػفػرل لممػاـ األخػػميػف الػم      ر مف المياـ األكلى ػتبػـ تكف جديدة إذ تعػل ية، كا 

مف  كاالقتصاديةية ػياـ بالدراسات كالتحاليؿ المالػمة القػالية كىي ميػامة لممػالتي أككمت لممفتشية الع
ية ػمالػكارد الػمػر الػيػيػتسػة بػفػمػكػمػػية اإلدارة الػالػكمي كفعػمػػعػيد اإلنفاؽ الػدل ترشػمى مػكؼ عػكقػأجؿ ال

المسخرة لممؤسسات العمكمية بصفة عامة، كما تساىـ المفتشية العامة لممالية في تقييـ مدل تأثير 
مى تحقيؽ األىداؼ ػع تأثيرىػادل ػكم لبلقتصاديكمي ػالي التنظيـمى ػية عػية كالتنظيمػريعػاألحكاـ التش

 .يةػالمسطرة في إطار السياسات العمكم
داؼ ػػيد األىػػسػػدل تجػػمى مػػكؼ عػػكقػا بالػاميػار ميػية في إطػالػمػة لمػامػية العػتشػفػمػكـ الػا تقػكم     
كػالمح باب ػداؼ، كتحميؿ أسػػيؽ تمؾ األىػقػمى تحػػرت عػػتي أثػػكائؽ الػػعػكال االنحػرافػاتاؼ ػشػتػػددة، كا 

  .سببا في ذلؾ، أك النصح مف أجؿ معالجة ذلؾ، كتفادم النقائص التي كانت ذلؾ كتقديـ البدائؿ
داؼ ػػنتائج باألىػة الػارنػقػػكة بمػػػدعػػية مػالػمػة لمػػامػية العػػشػتػػفػمػإف الػػة فػمػػػميػػذه الػػف ىػػم انػطبلقػا     

اليا، ػمػية أعػركعػػشػدل مػف مػػر عػض النظػات بغػؤسسػمػمؾ اإلدارات أك الػترت لػتي سخػائؿ الػكسػكال
 ؤسساتػمػؼ اإلدارات كالػتمػمخػت لػػنحػتي مػؿ الػائػػكسػال اسػتخداـية ػػفػيػة كػرفػػمعببة ػي مطالػكبذلؾ في

 .كمدل تمكنيا مف تحقيؽ النتائج المحددة مسبقا

اال  ػػكف فعػأف يك فال يمػكية، فإنو ػمالػة الػامػػية العػتشػػفػمػو الػـك بػػذم تقػف التقييـ الػػا يكف مػمػمي     
 مـ أفػػعػاؿ، مع الػف حػمى أحسػـ عػيػيػػتقػية الػمػمػؿ أداء عػف أجػية مػات الكافػػكمػػمػػمعػػرت الػػكافػإال إذا ت

 ميا فيػالع كالػػسػمػطػاتة ػف جيػية مػالػمػػاال لكزارة الػيا فعػبلمػإع اا جياز ػدكرىػؿ بػتشكامة ػػػية العػتشػالمف
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 ذه السمطات حكؿ طرؽ تسيير اإلداراتػا في إعبلـ ىػاس أف دكرىػمى أسػرل، عػالببلد مف جية أخ

   (1).العمكمية كالمؤسسات العمكمية يدخؿ ضمف مياميا األساسية
 نتائج أعماؿ المفتشية العامة لممالية : الفرع الثالث

تقرير  تقـك بإعداد ،تشية العامة لمماليةػممية لممفػكحدة العلعممية الرقابة مف طرؼ ا انتياءبعد      
 ذاػة، ككػيمػمػػدة العػكحػػاء الػضػرؼ أعػػف طمػػػا ػػييػكؼ عمػػكقلػػـ اػػي تػتاينات الػػعػمػف الػػمػػضػتػي يػػاسػػأس

 مية ػدل فاعػى مػافة إلػمراقبة، باإلضػالتقديرات حكؿ التسيير المالي كالمحاسبي لممؤسسة أك الييئة ال
 .التي يعاني منيا كاالختبلالتالتسيير 
التدابير كاآلليات  اقتراحات ،ديراتػاينات كالتقػى المعػي باإلضافة إلػكل التقرير األساسحتكما ي     

 .الرقابةفي تحسيف تنظيـ كتسيير كنتائج الجيات محؿ  كالطرؽ الكفيمة التي تساىـ
ية ػريعػالتش كؿ األحكػاـحراء كاآل ذلؾ االقػتػراحػاتكرير ػمف التقػتضػكف أف يػيماضافة الى ذلؾ      

   (2).كالتنظيمية التي تحكـ تسيير المصالح المراقبة كطرؽ عمميا
يع ػػمػف جػمػب أف يتضػرل بحيث يجػػاألخ رػاريػػتقػف الػػره مػيػػغعػػف  رػػريػػتقػذا الػػػداد ىػػعتمػػيػز إػي     

ـ يجب ػف ثػػا، كمػػيرىػكف دكف غػانػة لمقػفػمخالػات اإلدارية الػرفػػتصػكؿ الػػية حػػكعػػكضػمػالمبلحظات ال
ير ػا غػػراىػتي يػائع الػكقػػات كالػمبلحظػيع الػؿ جمع جمػف أجػػده مػارل جيػػصػعمى المفتش أف يبذؿ ق

كف ػـ يتمػإذا ل حيث الجػمعػبو الطبيب الػة يشػذه الحالػػبأم منيا، ألنو في ى االستيانةمشركعة دكف 
ريض بصفة ػػمػة الػتشخيص حال وػل فال يمكأف يتسبب في المرض فإنو  فما يمكمف حصر جميع 

 .تشػفػمػمى الػمبلحظة تنطبؽ عػس الػيقة، كنفػدق

يتيا ػركعػػشػػدـ مػػدل درجة عػة كمػالػبح جمػيع الحاالت حػالػة ـك بفحصػيق التجمػيععػمػمية د ػبع     
مبلحظات ػيع الػا، كيجب أف يجمع جمػي فييػصػو الشخػطي رأيػبدرجة الحياد دكف أف يع االلتزاـمع 

 .سمسمة حتى تعكس بصفة كاضحة طريقة تسيير الجية محؿ التفتيشتبصفة منطقية كم

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1-Jaques Menier, les Inspections Générales, o.p, c.i.t, p199    
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ي ػػة فػػالػب اإلطػنػػتجالى  اضافة رة،ػػػتصػة كمخػػيػػػكعػػكضػات دقيقة كمػظػمبلحػكف الػيجب أف تك     
 اسػػتغػبللوة ػانت درجػا كػمػمػبل كػكيػػر طػػريػػقػتػاف الػا كػػمػمػػو كػتو، ألنػػدراس ػؿػتػسيتى ػر حػريػقػتػداد العػػإ

 .ضعيفة
اثناء اعػداد تقػػريره، حيث ش ػتػػفػمػال بالحػػرية الػتي يتمػتع بيػارير ػػتقػداد الػإعمػػرحػمة يز ػتمتا ػمػك     

ف أية ػؿ مػدخػط أك تغػؽ ذلؾ دكف أم ضػتحػا تسػػراىػتي يػػات الػظػبلحػمػػؿ الػػك ونػمػأف يضيمػكػف لو 
   (1) .كامبل في تدكيف مبلحظاتو استقبلالجية كانت فيك مستقؿ 

لى السمطة       ، الكصيةبعد إعداد التقرير األساسي يبمغ إلى مسير المؤسسة أك الييئة المراقبة كا 

رقابة ػؿ الػحػالح مػصػمػكاف كالػاركة األعػشػالتقرير بدراستو بمبنية ػؤسسة المعػالمكعػمى اثػر ذلؾ تقػـك 
تمؾ لكف ػكتر، كبذلؾ ػريػػا التقػػنيػػمػتي تضػات الػفػػالػخػمػات كالػبلحظػمػكؿ الػا حػػاء رأييػطػػؿ إعػف أجػػم

االشػارة  غير صحيح، أك ومػا يػركنف ػظات كتدكيػمبلحػمى تمؾ الػػرد عػة لمصػر ػػف كافػالح كاألعػالمص
  .مػػف االمػػكر الػػتي تمػت مػراقػبػتيػػاف ػيػبػراقػػمػكاف الػػاألع تمػكػفدـ ػع الى

ابة ػرقػػؿ الػحػكاف مػػكف األعػمتية ػذه اآللػػألف ى راء التناقضي،جباإل ىمػػا تػسػػمػي ػية ىػذه اآللػػى     
عػػية طػمػـ كثيرا في تجػاىػسكتـ، ػرؽ تسييرىػمى طػدفاع عػف الػػم مى ػة عػيقػاء نظرة دقػطػرؽ التسيير كا 

مف تدكينيا  المفتشكفتي تمكف ػممية الرقابة مف المبلحظات الػمـ المسئكليف بعػذلؾ، كتفادم عدـ ع
 .في تقريرىـ

مبلحظات ػي الػكالتدقيؽ ف كخي الحذرػب تػراقػمػف الػؿ مػػراء التناقضي تجعػريقة اإلجػأف ط اػكم     
 االمر الذم يجعؿ مف ىذهألنو يعمـ مسبقا بأنيا تعرض عمى الشخص محؿ الرقابة،  ،التي يدكنيا

 (2).الرقابة التي تقـك بيا المفتشية العامة لمماليةاداء ناجعة في كيفية كسيمة لية اآل

مى ػع لبلطبلعاسي ػرير األسػت بالتقػتي بمغػرقابة الػؿ الػالجية مح مسيرم غير أنو يجب عمى     
 اينات كالمبلحظاتػمعػالتمؾ ريف عمى ػيػاه شػصػؿ أقػلزكما في أجاالجابة المبلحظات المدكنة فيو، 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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جػتخدكه ماا ػية بمػالػة لممػامػية العػتشػفػالماعػبلـ إلى اضػافة  ،حتكييا التقريريالتي  راءات ػف تدابير كا 
 .المبلحظات كالكقائع المدكنة بالتقرير المرسؿ إلييـحياؿ تمؾ 

تي ػػع الػائػػكقػػات كالػظػبلحػمػػمى الػػرد عػػة أف تػابػرقػػؿ الػػحػة مػػجيػمى الػذر عػتعمػا اذا كفي حالة      
ريف ػيػدة شػمػد األجؿ لػديػمػت استثنائيةة ػفػب بصػمػأف تط ػايمكني ،ؿ المحددػرير في األجػنيا التقػتضم

  .مف رئيس المفتشية العامة لممالية كبعد مكافقة كزير المالية
ات ػظػبلحػمػػاينات كالػػمعػمى الػػرد عػػتـ الػـ يػريف كلػيػدد بشػحػمػؿ الػػاألج امػػا فػػي حػالػة انػقػػضػػاء     

 .المدكنة بالتقرير تصبح نيائية

رير ػداد تقػيتـ إع ،يػاسػرير األسػدكنة في التقػمػال ظاتػمبلحػمى الػير عػسػمػجكاب ال استبلـبعد      
ات ػمبلحظػف دراسة الػناتجة عػة الػرير الخبلصػتقػذا الػػف ىػتمخيصي يختـ اإلجراء التناقضي، يتضم

ا ػقػرفػائي مػينرير الػتقػذا الػػغ ىمكيب ،بةػػراقػػمػة الػػجيمر لػيػسػالم بكاػي كجػاسػػر األسػريػتقػي الفة ػدكنػمػال
 .أك الكصية لمجية محؿ العممية الرقابية  بجكاب المسير لمسمطة السممية

ية ػػالػمػة لمػامػية العػػشػتػػفػػمػـ الػمػػية أف تعػػكصػية أك الػػمػمػسػػة الػطػمى السمػػر ذلؾ يجب عػمى إثػكع     
غ مبػمػصي الػيػخمر التػريػػا التقػػارىػثأ يػتظات الػبلحػمػػمى الػػبناء ع اتخػذتيػاتي ػال تبالتدابير كاإلجػراءا

 (1).ليا

ف ػاف عػمى حدا كيختمفػنة بإعداد تقريريف كبل عػر السػمالية في آخػة لمػامػكما تقكـ المفتشية الع     
ف ػنة تضمػر كؿ سػة لممالية في آخػية العامػتشػده المفػذل تعػك الػلتقرير األكؿ ىفا، ا البعضػبعضيم

 اػايناتيػػعػمػػص لػمخػى مػة إلػافػية، باإلضػػتيػنػػمػػنة الػػػسػػي الػا فػت بيػػامػتي قػا الػاتيػاطػمة نشػيػػصػيو حػف
 .استخمصتيااليامة كالضركرية التي  الى جانب االقتراحاتكاألجكبة المتعمقة بيا 

ة ػمختمفػا الػرقيػتدخبلت ف فػم المستخمصةركريػػة االقػتراحػات اليػامػػة كالضػػ ايضامف ػػيتض كما     
تي كانت ػاطات الػػنشػؼ الػتمػخػذم يحكـ مػػـ الػيػظػنػتػريع كالػشػتػؿ الػػديػػيؼ أك تعػتكيػا لػػدؼ إمػتي تيػال

 .قابتيا حتى تتكيؼ مع محيطيا كاألكضاع المستجدة التي تصادفيار محبل ل
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ذا التقرير إلى الكزير المكمؼ بالمالية خبلؿ الثبلثي األكؿ مف السنة المكالية ػيسمـ ىبعػػد ذلؾ      
 .صيالمسنة التي أعد بخصك 

 ،رير األكؿػالذم تعد فيو التق اآلجاؿس ػالية في نفمعده المفتشية العامة لمتا التقرير الثاني فمأ     
لممعاينات كالتكصيات التي أثارىا تقريرىا المرسؿ لمسمطات التي كانت  االستجابةتضمف فيو مدل 

 (1).كيرسؿ ىذا التقرير إلى السمطات المؤىمة بذلؾ اإلدارات كالمؤسسات التابعة ليا ميدانا لمرقابة،

 المفتشية العامة لممالية أك رئيسػف لػإنو يمكػزائية  فػراءات الجػانكف اإلجػف قػم انطبلقػاكما أنو      
ائيا، ػكاء كاف جزئيا أك نيػد سػػذم أعػال التقػريرية أف يحيؿ ػة لممالػرئيس فرقة التدخؿ لممفتشية العام

 (2).لمنيابة العامة مف أجؿ تحريؾ الدعكل العمكمية

المكمفون بالتفتيش في المفتشية العامة لممالية  :المطمب الثالث     
ع ػدد التخصصات، يخضػرم متعػمى طاقـ بشػا عػاميػياـ بميػمقلية ػامة لممالػتشية العػترتكز المف     

اـ ػاسي العػػف القانكف األسػػمػضػتػمػال 15/07/2006ؤرخ في ػمػال 06/03ر ػػيره إلى أحكاـ األمػفي تسي
  .لمكظيفة العمكمية، تككؿ لو جميع األعماؿ التي تقـك بيا المفتشية العامة

 األسبلؾ الخاصة بالمفتشية العامة لممالية  :الفرع األكؿ 
إف ػا، فػييػكظفػكـ مػانكف خاص يحػد إلى قػػتقػتي تفػػكزارات الػامة بالػيات العػتشػفػمػعمى خبلؼ ال     

  (3).المفتشية العامة لممالية تتمتع بقانكف أساسي خاص يحكـ األسبلؾ التابعة ليا
  :ية العاميفػالػمػي الػتشػفػمؾ مػية، كسػالػمػي الػتشػفػمؾ مػا سػمػػيف ىػمكػانكف سػقػالىػػذا ف ػمػكتض     

 سمؾ مفتشي المالية  –أ 
 درجةػف الػية مػالػمػش الػتػػفػبة مػرت: الػػتػكالػػيمى ػػـ عػػػب كىػة ثبلث رتػيػػالػمػي الػشػتػفػمؾ مػػـ سػػيض     
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 .رتبة مفتش المالية رئيس، رتبة مفتش لمماليةالزكاؿ، األكلى كىي في طريؽ 

كف بالفحص ػكمػاـ التفتيش المككمة ليـ، كبذلؾ يقػـ بميػبمختمؼ رتبي الماليةيقكـ سمؾ مفتشي      
 .خاصةكالمراجعة، كتدكيف مبلحظاتيـ في تقارير 

اركة في ػػشػػمػالك ات ػػدراسػػرة كالػبػاؿ الخػمػػؽ، كأعػيػتدقػؿ كالػيػتحمػيؽ كالػقػتحػاـ الػػكف بميػػكمػا يقػػمػك     
، ة بذلؾػػنيمعػػػية الػػكمػػػمػػعلػات كاإلدارات اػػػؤسسػػمػػمى الػػا عػػىؤ راػراد إجػملػش اػيػتػفػتػاؿ الػػمػػر أعػيػػضحت

 يدػة كترشػيكمػمػكاؿ العػػاألم استعػػمػاؿركؼ ػػيف ظػد في تحسػػاعػػأنو يسػػف شػم اػػمة في كؿ مػاىػسػكالم
 رةػطػسػتيش المػفػتػال جػرامػيذ بػزييف في تنفػركػمػيف الػشػتػفػالم ةدػاعػسبميئة ػاتو الفػىذلؾ تقػـك فاقيا، كبان
 (1).إليياكا ػمػتي تكصػـ بكؿ النتائج الػاتيػكافػقبميـ، كمف ػم

 العاميفسمؾ مفتشي المالية  –ب 
اـ التفتيش كاإلشراؼ عميو عمى مستكل ػذم يقـك بميػف نكعو الػثاني مػك الػذا السمؾ ىػيعتبر ى     

مالية ػاـ لمػمفتش ع رتبة، اـ لمماليةػمفتش ع ةرتب :رتبتيفلممالية، كيضـ ىذا السمؾ  المفتشية العامة
 .خارج الصنؼ

اـ أعمى مف تمؾ التي يقـك بيا مفتشك ػف بميػاكمػيق مامفتشي المالية العاميف برتبتيي يف سمكا     
ف رقابة، ػامة مػتشية العػفػة لممػككمػمػة الػفػتمػمخػاؿ الػمػػير األعػاـ  تحضػيػـ مػلي تندػسحيث االمالية، 

ة ػامػية العػشػتػفػمػرؽ الػػدخبلت فػؽ تػػناطػانب تحديد مػى جػرة، إلػبػاؿ الخػمػيؽ كأعػقػكتدقيؽ كتقييـ كتح
مب ػة إلى طػافػا، باإلضػالمختمفة عمى مستكل التراب الكطني كالمشاركة في إعداد التقارير كتحريرى

ة ػحػدل صػػف مػػػؽ مػيػػقػتحػكف، كالنػاػقػػا الػػػيػكلػػتي يخػػية الػػػظػػفػتحػراءات الػػيذ اإلجػػفػي تنػدء فػػبػاإلذف لم
 .المعاينات كالمبلحظات المحررة أثناء ميمات فرؽ التدخؿ قبؿ تدكينيا في التقارير

الح في ػصػمػية كاإلدارات كالػات اإلقميمػاعػد الجمػاعػو يسػأنػف شػؿ تدبير مػكف في كػمػاىػسػكما ي     
كؿ عمى ػف أجؿ الحصػػمنة التسيير مػقػيف كعػفي تحس ـػاىػاآلليات التي تس كاقتراح ،تحسيف تنظيميا

 يػالػمػـ الػيػػريع كالتنظػػػتشػيف الػػسػػي تحػـ فػػاىػػست ػاأنيػشػػف، كتقػػديػػـ االقػتػراحػات الػتي مػػػف سػنتائج أح
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  .كالمحاسبي كاإلدارم لمييئات كاإلدارات ميداف رقابة المفتشية العامة لممالية
مى الدراسات المتعمقة بمختمؼ القطاعات التي تخضع لرقابة ػػراؼ عػمة اإلشػػكما تسند ليـ مي     
د مف ػأنو يحػف شػذم مػيير كتجنب الخمؿ الػتسػيف الػي تحسػـ فػاىػتي تسػػكال يةػالػمػة لمػية العامػشػالمفت

 .إلدارةافعالية أداء 

تشية ػفػمية لممػمػرؽ العػفػقة بتدخبلت الػمػمتعػكاعد الػقػعمى إحتراـ ال اتخاذ االجراءات التي تساعد     
عداد ة لممالية ػامػتشية العػفػتدخبلت المػل السػنكمامج ػبرنػر الػيػفي تحض الػمػشػاركةك  ،امة لمماليةػالع كا 

ة ػػمػػػيػػـ مػػػليتػػككػػؿ ة ػػامػػة عػػػكبصف ،ةػػيػػػالػػمػػة لمػػػامػػة العػػيػػػشػػتػػػمفػرير الخاص بالػكالتق السنكم رالتقري
 .بسير أعماؿ الرقابة كالرفع مف فعاليتيا ؽما يتعممى كؿ ػع راؼػاإلش
ا الجيات كاإلدارات المختمفة يرضػحكؿ القضايا التي تع الرأمإبداء اضافة الى ذلؾ يقكمكف ب     

مخططات ػمقة بالػمتعػتمؾ ال السيمػاية ػحمػكمية، أك مػمػياسات العػطنية لتقييـ السك سكاء كانت قضايا 
  (1) .التنمكية المحمية

  كالترقيةالتكظيؼ  الثاني:الفرع 
كف ػانػا القػمػػف ىايػاسػف أسػانص ػػامػية يحكميػالػة لممػامػية العػتشػفػمػفي الػية مكظػتكظيؼ كترق إف     

مف ػضتالم 10/28كالمرسـك التنفيذم ،15/07/2006المؤرخ في  06/03األساسي لمكظيفة العمكمية 
ضع ػة، كبذلؾ يخػامػية العػتشػة بالمفػيف المنتميف لؤلسبلؾ الخاصػكف األساسي الخاص بالمكظفػالقان

 .لممفتشية العامة لممالية ليذيف النصيفالسمكيف التابعيف 
  (2) .سمؾ مفتشي المالية –أ 

 :فيذه الرتب ػكتتمثؿ ى، الزكاؿا في طريؽ ػػية ثبلث رتب كاحدة منيػشي المالػتػمؾ مفػيشمؿ س     
ش المالية ػتػفػرتبة م، يةػالػمػتش الػفػرتبة م، زكاؿػمآيمػة لي ػى كىػة األكلػدرجػف الػػية مػالػتش لممػرتبة مف
 .رئيس
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كف ػػػفػػكظػػة يػيػػػالػػمػػػال يػشػتػػفػػة مػبػػرتػػرتب، فػػب الػػسػػكف حػكي يػالخػارج ؼػيػػكظػتالػػؽ بػمػػتعيػفػػػيػمػػا      
ـ ػتيػػكا دراسػذيف زاكلػف الػيػرشحػتػػمػف الػيػف بػػادة مػشيػال اسػمى أسػػعالػطػريقة االكلػى تككف  :بطريقتيف

ركي ػػمػالجاالقتصػػاد د ػيػد تمكيؿ التنمية أك معػػيػؿ بمعػمى األقػدة سنتيف عػمػبنجاح ل ـػكا تككينيػمػكأت
 .بائي أك أم مؤسسة تككف عمكمية أخرل مؤىمةػكالج

ف ػيػف بػػم االخػتػبػاراس ػػمى أسػػقة عػابػسػمػؽ الػػريػػف طػػيؼ يككف عػتكظػلم  ةثانيػال ةقػػريػا الطػػأم             
 :الػتالػية االخػػتػصػػاصػػاتدل ػي إحػا فػػيػػة لػػادلػػػعػادة مػشي كالماجستير أالمترشحيف الحائزيف شيادة 

 .التجارية، العمـك المالية، العمـك القانكنية كاإلدارية، العمـك االقتصادية ـالعػمػك 
 الطريقة االكلى تككف عػف طريؽ االمتحاف :ىػناؾ طريقتيف ايضػا  داخميلمتكظيؼ ال بالنسبة      

مالية مف الدرجة األكلى ػتشي الػفػمف بيف م ا،شغػػميطمكب ػمناصب المػمف ال ٪30 الميني في حدكد
 .الصفةسنكات مف الخدمة الفعمية بيذه  05الذيف يثبتكف 

 ٪10يؿ في حدكد ػكبعد التسجيؿ في قائمة التأى ارياالختسبيؿ  نية تككف عمىالثا ةالطريقأما      
 نكاتػػر سػػشػػف يثبتكف عػذيػى الػة األكلػدرجلػا فػػػية مػماللك اػػشػتػػفػا مػػيػمكب شغػمػطػمػب الػاصػنػمػمف ال

 .فعمية بيذه الصفةلا ةمػف الخدم
المرسميف  ف الدرجة األكلىػبة لممفتشيف مػاس الشيادة بالنسػمى أسػع ككفتالثالثة  ةريقػا الطػػأم     

 االختصاصاتالذيف تحصمكا بعد تكظيفيـ عمى شيادة الماجستير أك شيادة معادلة ليا في إحدل 
 .المذككرة أعبله

  :كذلؾ طريقتيف بكاسطةبيا  االلتحاؽرتبة مفتش مالية رئيس فيككف  فيما يخص أما     
ذيف ػية الػالػمػشي الػتػفػمػا لػكحػتػفػكف مػث يكػيػني، حػػميػػال االمتحافؽ ػريػػف طػػػعكلى تككف الطريقػة اال

  .سنكات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة 05يثبتكف 
 ٪20د التسجيؿ في قائمة التأىيؿ في حدكد ػكبع االختيارى سبيؿ معاما الطريقة الثانية تككف      

ة ػدمػف الخػنكات مػس 10ف يثبتكفػذيػية الػالػمػال يلػمػفػػتػشبة ػسػنػا، بالػػميػػػكب شغػمػطػمػب الػاصػنػمػػف الػػم
  (1) .ية بيذه الصفةػمػالفع
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  (1)سمؾ مفتشي المالية العاميف –ب 
ارج ػية خػالػمػاـ لمػػتش عػفػػرتبة م، ك يةػاـ لممالػتش عػػفػبة مػا رتػمػػـ رتبتيف كىػػمؾ يضػسالذا ػػإف ى     

  .الصنؼ
ف ػعية ترقػا الػمػػمي كىػداخػػيؼ الػالتكظ ريؽػف طػػا إال عػمػبي اؽااللتح ـال يتيف الرتبتيف اتػػإف ى     
 .رسبيؿ اإلختيا مىعالترقية الميني أك  االمتحافطريؽ 
 :الطريقتيف ية تتـ ترقيتو بإحدلػالػمػبالنسبة لرتبة مفتش عاـ لمكبذلؾ ف     
الذيف ليـ رتبة مفتش  إال االميني حيث يترشح لي االمتحافعف طريؽ الطريقػة االكلى تككف      

 .سنكات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة 05كيككف متحصبل عمى  رئيس مالية
ـ ػميػيػد تسجػاء بعػرؤسػية الػالػمػبة لمفتشي الػى سبيؿ اإلختيار بالنسمعكف اما الطريقة الثانية تك     

 ٪20دكد ػي حػة كذلؾ فػفػالص مية بيذهػة الفعػدمػف الخػنكات مػس 10في قائمة التأىيؿ كالذيف يثبتكف 
 .مف المناصب المطمكب شغميا

  :تتـ ترقيتو بإحدل الطريقتيف ،كآخر رتبة اـ لممالية خارج الصنؼػتش عػرتبة مففيما يخص      

 07ذيف يثبتكفػلف اػيػمف العاػيػتشػػفػػبة لممػػنسػبال نيػػميػال افػتحػػاالمؽ ػريػف طػػع كفػة االكلى تكػقػريػطػال
 .سنكات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة

 15ذيف يثبتكفػية الػالػيف لممػامػػف العػيػشػتػفػبة لممػنسػؿ اإلختيار بالػيػبػمى سػعامػا الطػريقة الػثانػية      
ف ػم ٪20دكد ػي حػؿ كذلؾ فػيػػتأىػة الػمػي قائػـ فػيميػد تسجػػفة بعػذه الصػة بيػيػمػػفعػة الػف الخدمػنة مػس
  (2) .ب المطمكب شغمياػناصػمػال

ة ػامػالع تياػشػتػفػيف بالمػتشػفػالية بخبلؼ المػة لممػامػتشية العػفػمػشي الػتػفػف ذلؾ فإف مػم انطبلقػا     
 ذيفػف بيف الػػي مػيؼ الخارجػتكظػريؽ الػػف طػػا عػػكف إمػقػتحػمػيػف ،ةػكاليػكل الػتػػػسػػمى مػع كزارات أكػبال
 ركيػػمػػالج االقػػتػصػادد ػػيػعػة أك مػيػػمػنػتػؿ الػػكيػمػد تػػيػػمعػف بػػيػتػنػت سػتي دامػـ الػػنيػػكيػرة تكػػتػػكا فػػمػمػأك
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ف ػزيػسابقة مف بيف الحائػأك عف طريؽ الم ،مةػمكمي أخرل مؤىػبائي أك أم مؤسسة تككيف عجأك ال
ما عػػـ ذكرىػتي تػادات الػعمى الشي ية ػالمالتشي ػفػف بيف مػداخمي مػيؼ الػتكظػريؽ الػف طػػا أعبله، كا 

ني أك ػميػال االمتحػافريؽ ػػف طػػا عػمإمي، ػداخػيؼ الػتكظػاط الػب أنمػسػـ كحػـ كرتبيػبمختمؼ أسبلكي
 (1).لممفتشيف العاميف لمماليةاالختيار كما ىك الحاؿ بالنسبة مى سبيؿ ػع

 شية العامة لمماليةـتـتقدير أداء المف : رابعالمطمب ال
ف ػضم 1980نة ػا سػائيػذ إنشػنػة مػكقػػرمػة مػكانػر بمػزائػي الجػية فػالػمػة لمػامػالعية ػػشػتػػتع المفػتتم     

األمكاؿ  استعػماؿمى ػرقابة عػا في الػاسػأككؿ ليا دكر ميـ يتمثؿ أس حيثاألجيزة الرقابية األخرل، 
ا ػرنامجيػؿ بػػكبير جعالدكر ػػالذا ػػػير أف ىػػػغ، ة لمدكلةػامػات العػكتقييـ السياس تانػػمػػا ككمية أينػمػالع

 .اعتباراتالطمكح يصعب تحقيقو عمى أرض الكاقع لعدة 
 مف حيث مجاؿ تدخؿ المفتشية كمياميا  :الفرع األكؿ 

ؿ ػية نجد أف مجاؿ تدخػالػمػة لمػامػػية العػتشػفػمػؿ الػػاؿ تدخػجػكص التي تحكـ مػف خبلؿ النصػم     
ية ػكمػمػع تأك مػؤسساة ػامػكاء كانت جيات إدارية عػس ،اـػاؿ العػمػكد الػدد بكجػة يحػامػية العػالمفتش

 اضػافػة الىكني، ػانػقػا الػػاميػظػاف نػا كػػمػػميك ارم أػي كتجػػناعػػابع إدارم أك صػكاء كانت ذات طػػػس
اف ػمػكىيئات الض ،كميةػمػبة العػا اليػب فييػامنية تطمػك الجمعيات عندما تقكـ بحمبلت تض الييئات

عامة كؿ شخص معنكم يستفيد مػف المسػاعػدة  كبصفة ،التابعة لمنظاـ العاـ كاإلجبارم االجتماعي
  .اضمان أك اأك تسبيق اكانت كعمى أم شكؿ كاف ، إعانة أك قرض المالية لمدكلة بام صفة

كاسع جدا كيتطمب إمكانيات ية ػالػمػة لمػامػػمف ذلؾ يظير أف مجاؿ تدخؿ المفتشية الع انطبلقا     
ؿ ػياكػا بيػيميػف تدعػـ مػرغػات بالػذه الجيػؿ ىػراقبة كػف مػا مػؿ تمكنيػف أجػة مػمػبشرية كمادية ضخ

اف، ػسػمػمة، تمػينة، كرقػنطػسػباس، قػػدم بمعػيػس، كاط، كتيزم كزكػػف األغػػؿ مػتكل كػػسػػمى مػػكية عػجي
 .مكمفا بالتفيش 60 زال يتجاك سطيؼ، عنابة، مستغانـ، كىراف، بتعداد 
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 دا، كالػع جػكاسبقى ػيا ػػيػدخمػاؿ تػجػػإف مػؿ فػاكػيػػيػذه الػػة بيػامػية العػشػتػػفػمػـ الػيػػف تدعػـ مػػرغػبال     
 (1).المجاؿ الذم يدخؿ ضمف نشاطياكؿ طي غيمكف ليا بيذه اإلمكانيات أف ت

تمقى ػت تيػال ياتػػية كالجمعػكمػمػػف اإلدارات العػػد ميدػالع ػػإفف 1980 نةػفي سا ػذ إنشائينمبذلؾ      
 .تشية العامةػمفػابة الػة رقػاعػد السػا إلى حػميػمػـ يشػإنو لػدكلة فػف الػم ار ػباشػدعما م
اىػمػية  ؿاخػرل ال تقػانو أسند ليا صبلحيات ػا فػكاسع لتدخميػمجاؿ الػافة إلى الػا أنو باإلضػكم     

المناسب كقت لكيبل كعناصر كثيرة مف أجؿ القياـ بذلؾ في اطيا كقتا نتطمب معف مياـ الرقابة، ت
نجػالتدقيؽ كالتحقتمػثمت في  ييـ ػاف التقػكاء كػػييـ سػتقػال باإلضػافة الػى ميػاـ، اؿ الخبرةػمػػاز أعػيؽ، كا 
يذ ػركط تنفػػييـ شػتقػية أك لػػكمػػػمػػػعػح الػالػػصػػػمػػال كاسػػتغػبلؿيير ػسػركط تػػػشػالي، أك لػمػػكال االقػتػصػػادم

  .السياسات العمكمية كالنتائج المتعمقة بيا
ية ػػشػتػػفػمػػؿ أداء الػػاىػؿ كػػا يثقػمػم ،ةػاديػة كمػريػشػيات بػانػكػب إمػمػا تتطػػي بدكرىػاـ ىػػيػمػػذه الػػى     
ا ػرة ليا، ممػسخػمػائؿ الػػكسػا بتمؾ الػػنكطة بيػمػػاـ الػػيػمػػيع الػمػبي جػػا أف تمػػنيػكػيمال ية ك ػالػمػة لمػػامػالع

ديدة تككف حسب ػياكؿ جػا بيػتدعيميك  ف جديدػػيكمتيا مػادة ىػرل في إعػرة أخػر مػيتطمب إعادة النظ
 مػػف التغػمب عػمى ىػػيكمة تمػكػنيػاا، ػنافيػؼ أصػتمػية بمخػكمػػمػػات العػؤسسػمػػة اإلدارات كالػدد ككثافػع

 .النتائج المرجكة منياتحقػيؽ  ك ة لياػكلػأداء المياـ المخك   تياكثافة األنشطة مجاؿ رقاب
 فيما يخص األعكاف القائميف بعممية الرقابة  :الثانيالفرع 
ية العامة، ػتشػمفػككمة لمػمػاـ الػميػكمفة بالػمػبلؾ الػتي تحكـ األسػكص الػف خبلؿ تفحص النصػم     

 ،ف الدرجة األكلى كىي في طريؽ الزكاؿػمالية مػالمتككف مف رتبة مفتش ال القاعدمنجد أف السمؾ 
تش ػفػرتبة مػبة لػنسػبال السػيما ػياألكل يػـفػيػأف تكظ ،ية رئيسػالػمػتش الػكرتبة مف ماليةػتش الػفػكرتبة م

دة سنتيف ػمػكينا بنجاح لػكا تكػػتابع ذيفػترشحيف الػمػف بيف الػادة مػشيػاس الػمى أسػا عػالمالية يككف إم
ة تككيف ػؤسسػػبائي أك أم مػركي أك الجػمػالج االقػتصػادد ػػيػكيؿ التنمية، أك معػعمى األقؿ بمعيد تم

 يفػرشحػتػػمػػف بيف الػػم االختباراتاس ػػى أسػػمػة عػقػابػػسػػػمػػؽ الػريػػف طػػع ة، أكػمػػؤىػػرل مػية أخػكمػػمػػع
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  (1) :تيةآلالحائزيف عمى شيادة الماجستير أك شيادة معادلة ليا في إحدل التخصصات ا

  .مـك التجاريةػالعاك  كاإلدارية، ةالقانكنيالعمـك اك  المالية،مـك ػالعاك  االقتصػادية،العمـك اختصاص 
ض ػػػي بعػية فػػػالػػمػػة لمػػامػػعػية الػػػشػتػػػفػػمػػبلؾ الػػبأس االلػػتحػػاؽر ػػػصػرع حػػشػػمػظ أف الػذلؾ نبلحػب     

ية ػكنػـك القانػمػأك الع  كاالقػتػصػػاديةية ػالػمػاالت الػجػمػف في الػكيػتكػكؿ الػا حػػتدكر إم االختصػاصػات،
  .كاإلدارية

 ال تؼا ػػدىػجنة ػػامػػية العػػشػتػػفػػمػػال ؿػدخػاالت تػجػبم اىػػػاػكجيػػنات إذا ػػصػذه التخصػػػير أف ىػػغ     
ييـ ػنية الخاصة كتقػف التقػػز بنكع مػيػيات تتمػػكـ بفحص كضعػقػا تػندمػع السػػيمابالغرض المطمكب، 

رل، ػبػدكد الكػسػرب، الػرؽ غػيار شػػسػػؽ الػريػػالطكرل ػبػازات الكػة باإلنجػية الخاصػكمػمػػالسياسات الع
 .التي تتطمب تخصصات أخرل مف المجاالت  إلى غير ذلؾ ، السكة الحديديةالمجارم المائية

نجد أف اذ تشية العامة لممالية بفرنسا ػفػمػالىػػذه الكضعػػية تختمؼ تمػامػا عػمى ما ىك عػميو في      
راتب األكلى في ػتمكا المػحاذيف ػؿ الػـ األكائػاسي ىػريؽ األسػدة طرؽ، الطػف عػبيا يككف ع االلتحاؽ
 .لئلدارة الكطنيةالتخرج بالمدرسة  امتحاف
 تاليػكباللمػمػسػابقة، ا ػػضػضع أيػلئلدارة يخ كطػنيةػالػة ػدرسػػمػبال االلػتحػػاؽركؼ أف ػػػك معػػا ىػكم     

ية ػالػة لممػامػػعػية الػتشػفػمػبال الػتحاقيػـند ػكعمتفػػكقيف ية إال الطمبة الػالػلممامة ػية العػتشػػفػبالم ؽال يمتحػ
 .شير برتبة مفتش لممالية 18يعينكف بصفة مفتش مساعد كيرسمكف بعد 

بسمؾ المفتشيف  بااللتحاؽالخاص  1973مارس  14غير أنو منذ صدكر المرسـك المؤرخ في      
 09فاف مػادتو، 1985رم ػيفػف 15ؤرخ في ػمػال 85/219رسـك ػمػبمكجب الدؿ ػذم عػالصنؼ الثاني ال

لمكظؼ  احدىـ ثاني يخصصػػؼ الػنػػف الصػيػػشػػتػػفػػة مػثبلثػػؼ لػيػػكظػؿ تػػػك عند وى أنػمػػعتػضػمػػنػت 
ة ػدرسػمػبال االلػتحػاؽكلو ػادة تخػيػمى شػػكز عػة يحػدكلػػكاف الػػف أعػػكف مػػأكلع، (أ)نؼػمؾ صػػسػػي لػينتم

 (2).ددة بالمفتشية العامةػات متعػتخصص  االمر الذم يمكف مػف تكاجد ،الكطنية لئلدارة
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 ازيجكاصبحت تضـ مية بفرنسا ػمماللة ماػية العػتشػفػالمىػذه الػكضعػية اثرت ايجابا عػمى تعػداد      
رؽ، ػطػكر كالػػسػػجػندسي الػػات، ميػيػنػػقػتػددة الػػتعػمػة الػدرسػػمػػػف الػػف مػػيػػرجػػتخػمػكال اتػػف التخصصػػػم
 (1).مى الشيادات المتخصصة في المالية كالحقكؽػالخزينة كالضرائب، كالمتحصميف ع ىػتشػفػم

االمػر الذم ية، ػة لممالػامػية العػشػتػػفػمػؿ الػمػية في أداء عػػكة كبيرة كنكعػق طيػذا التنكع يعػػإف ى     
بغػية ية ػالػمػة لمػامػية العػتشػفػمػبلؾ الػأسػاص بػكف الخػانػػقػديؿ الػػتعمػػف اجػؿ رع ػشػػمػتدخؿ اليستدعػي 

ة ػكعػنػتػات مػاقػا بطػػيػمػػاقػيـ طػػعػتطممػا يسػمػح لمػمػفػتػشػية العػامػة بركنة، ػمػف الػػا مػػميو نكعػػع ػاءضفا
 . تدخبلتيالمختمؼ اكبر ـ في إعطاء فاعمية ػاىػا يسػة كذات خبرة طكيمة، ممػفػكمختم

 فيما يخص نتائج تدخؿ فرؽ المفتشية العامة لممالية  : الفرع الثالث
فة عامة بإنجاز تقرير ػرقابية بصػمية الػمػكالمراجعة كالتدقيؽ كالع عمميات الفحصجميع تنتيي      
يف ػسػي تحػـ فػػاىػا تسػأنيػف شػتي مػتدابير الػكال كاالقػتراحػاترات ػديػػتقػاينات كالػػمعػػيع الػمػيو جػتدكف ف
ضي ػراء التناقػية اإلجػة كىي آلػامػػية ىػآل عػػمىـك ػائي يقػنيػرير الػػتقػإنجاز ال فيير، كما أػتسػآليات ال

 .كما رأينا سالفا كىي آلية فعالة في إنجاز تقرير سميـ كدقيؽ
ـك المفتشية العامة بإنجاز تقريريف أحدىما يرسؿ إلى الجيات الكصية أك ػر المرحمة تقػخآفي      

اسي ػرير األسػػا التقػتي أثارىػاينات الػلممع االستجػابةدل ػكتدكف فيو م ،السممية لمجيات محؿ الرقابة
 .المعد مف قبؿ فرؽ التفتيش

ذم تعده المفتشية العامة الذم يتضمف كؿ المعاينات أما التقرير الثاني فيك التقرير النيائي ال     
 .كاألجكبة المتعمقة بيا ثـ يرسؿ إلى الكزير

كىؿ  ؟استغبللوككيؼ يتـ  ؟ؿ إلى الكزيرػذم يرسػمصير التقرير ال ا ىكػمذم يطرح ػؤاؿ الػسػال     
 .ىي أسئمة تبقى مطركحة ؟أـ ال ىك قابؿ لمنشر

عمى  الية فإنو ينصػامة لممػية العػتشػفػمػػداث الػف إحػػمػضػتػمػال 80/53ـك ػرسػمػنا إلى الػػػإذا رجع     
لى رئيس مج اك سمطة الػكصاية أف التقرير النيائي يحاؿ إلى السمطة السممية   (2).حاسبةػممس الػكا 

 ر ػريػؿ التقػػف بأف يرسػػمػػرل أف يتضػاف باألحػك، ك ر إلى ذلؾػـ يشػل 2008لسنة ر نص ػآخ امػا     
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1-Pierre Milloz,  les Inspections générales ministérielles dans L’administration Française, thèse pour le doctorat en    

      droit , Université de Paris :Panthéon Sorbonne 1982,  p 376 

 مرجع سابؽ ،  80/53مف المرسـك  21ـ -2
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 دةػريػي الجػمية فػػريقة رسػػر بطػبة، كأف ينشػحاسػمػس الػمػرار تقارير مجػػمى غػاف عػإلى البرلم السنكم
 (1).دكف معرفة مصدر حصكليا عمى تمؾ التقاريراالعبلـ ف أف تتداكلو كسائؿ ػكض مػالرسمية، ع

بح ػية، كتصػالػمػة لمػامػية العػتشػػفػر لممػبػية أكػداقػػصػاء مػطػػي إعػـ فػاىػػية تسػاآللارسػػاء ىػػذه إف      
ات كاإلدارات ػؤسسػمػػبح الػػكأف تص رقابات األخرل،ػػالمختمؼ ة بيف ػالػية رقابية فعػؿ آلػا تشكػتقاريرى
ير ػس بسػيم لمػنشػػر كالؿ ػابػك قػػى اػر مػمى أف ينشػ، عػراريػتقػال نػشػػر تمؾشى ػا تخػػنافيػػتمؼ أصػبمخ

ا ػاظػفػذلؾ حػل يعػطػكف اىػػمػيةريف ػيػسػػمػف الػػر مػيػثػؿ الكػػية تجعػاآللذه ػػى ،سيادة الكطنيةػالعدالة أك ال
 .المينيعمى سمعتيـ كمسارىـ 

كأداة  ،ـ األدكات الرقابيةػف أىػية ىي مػة لممالػتشية العامػيمكف أف نخمص في األخير بأف المف     
ؿ ػياكػػزة كاليػؿ األجيػك اسػػتجابةدل ػتو، كمػيقػقػح مىػػكمي عػػمػػاؽ العػة اإلنفػرفػػعػف مػػف مػكػتمػة لمػفعال

ية ػتشػػيؿ المفػادة تأىػير أنو يجب إعػدل نجاعة تمؾ السياسات، غػلمسياسات العمكمية المرسكمة كم
اسية ػة أسػانػمكيمكػف ليا اف تتبكأ ند ذلؾ ػككمة ليا، كعػمػاـ الػػميػـ الػا يتبلءـ كحجػمػالية بػمػة لمػامػالع

 .الكطني كالسياسة العامة لمببلد بصفة عامة االقتصادضمف األدكات األساسية التي يقكـ عمييا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 مبليير ضائعة           تحت عنكاف،  امة لممالية حكؿ المجنة الكطنية لمحج كالعمرة المنشكر بجريدة الشركؽ تقرير المفتشية الع -1

 06ص ،  2006ديسمبر  03المؤرخ في ،  1857العدد  مكاؿ الحجاج الجزائرييف بالسعكدية،ك تسيير كارثي أل     
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 مال اإلدارة العمومية ـة الخارجية عمى أعـرقابـال :الثانيالفصل 
ياسي ػناخ سػمى إيجاد مػسير عػف جية كالػياديف تدخبلتيا مػػب مػكر تدخؿ اإلدارة كتشعػإف تط       

دارم  ف جية ػراطية ك القانكنية مػيؽ الدكلة الديمقػكاطنيف، كتحقػيع المػمػكؽ جػؿ حقػفػيك كاقتصػادمكا 
ا أدل إلى ػؿ اإلدارم، ذلؾ ممػػمػػية العػالػية كفعػػركعػػمشؿ ػيات تكفػاد آلػأخرل، أدل بالتفكير في إيج

ابة اإلدارة ػية في رقػاسػػاألس ةبنػالم ية ػمػداخػػة الػابػرقػػيات الػانت آلػؽ ذلؾ، كبذلؾ كػؿ تحقػائػاد كسػإيج
زة ػػف أجيػػابة مػػرقػػية أك الػمػػسػمػػتسػرئاسية أك الػػة الػابػػرقػػرة كالػػباشػابة مػانت رقػكاء كػػا، سػسيػا بنفػنفسي

 .إدارية مستقمة عف اإلدارة محؿ الرقابة كمختمؼ المفتشيات أك لجاف تحقيؽ
، إال عػند ممارستيا لتحقيؽ الرقابةتمتع بيا تتي ػنات الػف الحسػرغـ مػالبير أف ىذه الكسائؿ ػغ     
ا ػػييػت إلػمػػكصػتي تػػذ بالنتائج الػػي األخػاإلدارة فة ػديػػدل جػػمػر بػيتأثحيث دكدا حػى مػيبق تأثػيػرىػػا أف

مى األسس ػظ عػراطية تحافػاجس تحقيؽ إدارة ديمقػمف جية، كىيا مختمؼ األجيزة الرقابية التابعة ل
الى جانب ، اخرلدالة كالحرية مف جية ػػي العػرد كىػفػية في حياة الػالنبيمة التي تعتبر المبنة األساس

رل أكثر ػالحقكؽ األساسية لمفرد كحمايتو مف تعسؼ اإلدارة أدل بظيكر آليات أخضماف ذلؾ فإف 
 .ذاتية لئلدارةػابة الػرقػف الػة مػية كنزاىػمػاعػف

اف ػمػضػية كػياسػلساابة ػرقػكال فةػمختمػا الػائية بأشكاليػرقابة القضػكر الػت في ظيػذه اآللية تمثمػى     
ف ػتناكلو م ـما يتخاصة، كذلؾ  ة كاإلدارة بصفةػامػة عػة بصفػالحككمؿ ػلمراقبة مدل مشركعية عم

 :ما يأتيخبلؿ 
 ية ـومـمــال اإلدارة العـمـمى أعـائية عـقضـرقابة الـال :األولالمبحث 

 ػػةطػمػسػؽ الػريػػػف طػػػا عػػػإم عػػمػى عػػػمػػػؿ االدارة ة ػة اإلداريػابػػرقػػة كالػيػػاسػػيػػسػػة الػػابػرقػػارس الػمػت     
 ة ػاصػة خػية إداريػابػزة رقػػأك أجي افػمػرلػبػؽ الػػريػف طػػع أم ،رةػػباشػؽ اإلدارة مػف طريػية أك عػسياسػال

مؿ ػية العػالػية كفعػركعػشػدل مػبة مػراقػاط اإلدارم أك مػػة لمنشػبلءمػمػية أك الػركعػػمشػمراقبة الميمتيا 
 (1) .اإلدارم

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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مػػا ع ػؽ مػكافػتت ةػنػػػسػاد إدارة حػػجػؿ إيػػف أجػػة مػيػػاسػة أداة أسػػػابػػرقػػف الػػػاط مػػػمػػذه األنػػى رػتعػتػب     
أم جية  بؿػا قػي اإلدارة ذاتيػيات تحمػىذه اآلل لكف، امةػالمصمحة العف عػمى تحقػيؽ القائمػك  هينشػد
ف مع اإلدارة أك المكاطنيف ػميػامػػمتعػصمحة الػم االعػتبارف ػيػضركرم األخذ بعػو مف الػأن كمارل، ػأخ

 .كحمايتيـ مف األخطاء كتعسؼ اإلدارة
ف ػؤكليف عػسػمػإف الػية أك اإلدارية فػياسػسػة الػابػرقػػؽ الػريػف طػػنة عػؤمػة مػايػمػإذا كانت تمؾ الح     

 (1).بحماية اإلدارة بدال مف المتعامميف معيا انشغاليـمدل  فال يخفك تمؾ الرقابات 
الذم يقـك عمى أسس كمبادئ الديمقراطية يسير بكؿ فعالية عمى  اإلدارمفي حيف أف النظاـ      
ف ػػارج عػابي خػاـ رقػكد نظػبكجال ا ىال يتأتير أف ذلؾ ػػرتفقي اإلدارة، غػػالح مػصػكؽ كمػاف حقػمػض

تيا القياـ بالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة، ػمػمي ةأك محكػمػ النظاـ في كجكد قاضي ذاػػاإلدارة، يتجسد ى
 .بالرقابة القضائية عنيا ؽما يطمكىك 
في فعالية كأكثر  كمػكضػػكعيةة ػياديػا حػأنيبرل ػػاألخ اتابػرقػػف الػػائية عػضػػقػابة الػػرقػػػيز الػكتتم     

ياسي ػاـ السػيا لمنظػامبل أساسػؿ عػثػا تمػاس أنيػعمى أس ،اإلدارةؼ ػسػف تعػحماية الحريات الفردية م
 (2).الديمقراطي

حاؿ مف األحكاؿ  مبأ اال يػمكنيراقبة اإلدارة، فانو مػي فابة ميما كاف دكرىا قذه الر ىغير أف      
 اإلدارماسيات القضاء ػبادئ كأسػرسخ في م اػر، كذلؾ مػأف تحؿ محؿ اإلدارة أك أف تكجو ليا أكام

 .استقبللومنذ 
دكلة  لالذم تنتيجو االسياسي النظاـ  باخػتبلؼأما فيما يخص تنظيـ القضاء اإلدارم فيختمؼ      
 انتيجتأخرل ، كدكؿ اءػضػقػدة الحقـك عمى ك ػكني الذم يػساكػظاـ األنكمكسنال انتػيجػتدكؿ  اؾػنفي

ة رقابة ػمػند لو ميػكقضاء إدارم الذم تساء عادل ػ، قضاالزدكاجيةالنظاـ الفرنسي الذم يقـك عمى 
 :مرحمتيف رعبأما فيما يخص الجزائر فعرفت النظاميف ، األعماؿ اإلدارية

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 – Louis Favoreau, Droit Public , tomme2 , Droit Administratif, 3
e
éd, Economica 1995, p 695 

2 – Pierre Moor, Droit Administratif, o.p, cit, p 541 
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ف سنة ػم الػثانيةرحمة ػالمالمكحد، امػا كىي مرحمة القضاء  1996إلى 1965مف سنة األكلىالمرحمة 
 .إلى يكمنا ىذا كىي مرحمة القضاء المزدكج 1996
دكلة ػػس الػمػجػيس مػف تأسػػمػػث تضػيػح 1996تكر ػػدكر دسػصمع ية ػثانػرحمة الػمػة الػدايػبكانت      

 (1).كييئة مقكمة ألعماؿ الجيات القضائية اإلدارية

اء ػشػإن ـػحيث ت ،الجزائراء في ػضػقػال ازدكاجػيةداف ػسػف يجػانصمػشػػرع ػالػصدر اذلؾ ػا لػػقػتطبي     
 (2).كالمحاكـ اإلدارية كأسندت ليما ميمة الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة العمكمية الدكلةمجمس 
ا جديدا ػدفع 25/02/2008المؤرخ في 08/09اإلجراءات المدنية كاإلدارية فك ناػق أعطى صدكر     

ة ػػصػتػخػمػائية الػضػقػال اتػجيلدد اػػث حػيػية، حػػكمػمػػالع اؿ اإلدارةػمػػرقابة عمى أعػارسة الػػة ممػيػػفػيػلك
كؿ منيا، كتحديد  اختصاصا، كما حدد ميداف ػا فييفي تككف اإلدارة طر تازعات النبالفصؿ في الم

ة ػيػػائػضػقػات الػػاـ الجيػػة أمػػكعػػرفػمػكل الػػػدعػال كؿػبػػقػرط لػكش اتخاذىػػاب ػكاجػراءات الػركط كاإلجػػشػال
 .اإلدارية

 يةـومـمـمال اإلدارة العـمى أعـائية عـابة القضـرقـيدان الـم :األول مبـطـمـال
ف النص ػم انطبلقاية في الجزائر ػكمػػمػػاؿ اإلدارة العػمػػمى أعػائية عػابة القضػرقػيداف الػدد مػيتح     

اء ػا لمقضػاتيػنازعػتي تحيؿ مػػرل الػكص األخػػنصػة، كالػدنية كاإلداريػمػػك قانكف اإلجراءات الػالعاـ كى
 .اإلدارم

اؿ ػمػى أععػػمائية ػضػة القػابػػرقػاؿ الػػجػإف مػػة، فػدنية كاإلداريػػمػػراءات الػكف اإلجنػاػف قػم انطبلقا     
كاد اإلدارية ػمػي الػمة فػاصػفػائية الػضػقػات الػجيػال اختصػػاصف ػػم انطػبلقػادد ػية، يتحػػكمػمػػاإلدارة الع

 .سكاء عمى المستكل المحمي أك المستكل المركزم
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 1996مف دستكر  152ـ  – 1

 37ج ر ، المتضمف إنشاء مجمس الدكلة 1998مام  30المؤرخ في  98/01 العضكمالقانكف  – 2
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 ميداف الرقابة القضائية عمى المستكل المحمي :األكؿالفرع 
اكـ اإلدارية الكارد ػحػمػال اخػتػصػاصدده ػػستكل المحمي حػمػمى الػائية عػضػقػابة الػرقػإف مجاؿ ال     

 .إما في قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، أك النصكص الخاصة بذلؾ

ؿ جميع المنازعات الناتجة عف ػـ اإلدارية يشمػالمحاك اصػاختصإف مجاؿ ػف ذلؾ فػم انطبلقا     
 (1).اإلداريةكلة كالكالية كالبمدية كالمؤسسات العمكمية ذات الصبغة األعماؿ اإلدارية لمد

ة ػاؿ اإلداريػمػػة باألعػقػمػػتعػػمػػات الػازعػنػػمػػالالػى  ذلؾ فػقػد مػػدد مػجػاؿ اختصػػاصيػػا ىػة إلػافػضا          
 (2).ركزة لمدكلةػممػير الػالح غػصػمػف الػػادرة عػصػال

يار ػػمعػمى الػػية عػائػضػػقػػات الػف الجيػيػب ػاصػاالخػتػصع ػكزيػػد في تػػتمػػعارع ػشػمػف الامبلحظ ػال     
ؽ في ػيػير دقػحي كغػف أنو سطػػـ مػبالرغ ،يط ككاضح كسيؿػيار بسػامة ألنو معػكقاعدة ع العضػكم
ض ػف أف بعػػـ مػػرغػياف بالػف األحػػي كثير مػو فػاء اإلدارم، حيث أنػػضػقػال اختصػاصاؽ ػتحديد نط

 (3).القضاء العادم اختصاصأنيا تدخؿ في  إالات أطرافيا جيات إدارية ػنازعػمػال
 القضاءاختصاص لتحديد مجاؿ  المادمار ػيػجأ إلى المعمي بعض األحياف يفكما أف المشرع       

 .عمى ذلؾ إلدارم عندما ينص صراحةا
كاليات، ػدكلة كالػف الػػدر مػصػتي تػة الػامػة عػفػػانكنية بصػقػال اتػػرفػػإف التصػػف ذلؾ فػػم انػطبلقػا     

ف ػة اإلدارية تككف مػبغػية ذات الصػكمػمػؤسسات العػمػركزة  لمدكلة كالبمديات كالػير الممػكالمصالح غ
كؿ ػك حػى يوػػارة إلػاإلش رمػا تجػدير أف ػػغ ،امػشػركعػيتيػدل ػػبة مػراقػمػـ اإلدارية لػمحاكػال اختصػاص

تي تككف ػػات الػنازعػمػي الػؿ فػػي الفصػة فػـ اإلداريػاكػحػمػال اختصػاصدل ػذم يكتنؼ مػكض الػمػالغ
 ريحة فيما يخصػؿ بصفة صػـ يفصػرع لػشػمػا، ألف الػركزة لمدكلة طرفا فييػير الممػفييا المصالح غ

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ؤسسة العمكمية ذات الصبغة ػأك الم ةأك الػبمديكالية ػدكلة كالػد أف الػحيث نج الح،ػصػمػػذه الػثيؿ ىػتم
ثؿ القانكني ػكالمم البمدمبي ػالمجمس الشع سأك رئيكالي ػكزير أك الػا بالػييػاإلدارية، قدتـ تحديد ممثم

  (1).ة اإلداريةػبغػلممؤسسة العمكمية ذات الص
 آراء ؿػػا جعػدكلة، ممػزة لمػركػمػمػير الػػالح غػصػمػػثؿ الػلـ يحدد مم اىـ ما يبلحظ عمى ذلؾ انو     

كض ػفػك مػػاداـ ىػكالي مػػأف الػرل بػي اتجاه، اتجػاىػػيفـ إلى ػػسػػتنقاحػكاـ القػضػاء االدارم  اء كػقيػفػال
كاف ادارة الكالية تكضع تحت سمطتو كاف مختمؼ المصالح غير الممركزة لمدكلة ىي جزء  الحككمة

 .باسػموكل اترفع الدعمنيا كىك الذم ينشطيا كينسؽ فيما بينيا كيراقبيا، بذلؾ 
ركزة ػير الممػة ممثمة بمديرم المصالح غػدكلػد الػاكل ضػدعػأف ترفع الػرل بػياما االتجاه الثاني      
 .ةلمدكل
ف ػراىػػكقت الػي الػاكـ اإلدارية فػحػمػف أف الػػـ مػػرغػيا، بالػركحا فقيػطػذا اإلشكاؿ مػكبذلؾ بقى ى     
في حيف ، لممػصػالح غػػير الممػركػزة لمػدكلة يةػكننات القاػرفػػد التصػع ضػرفػت يالقضػايا الػتؿ في ػتفص

فػػصػػمػػت فػػي االسػػتػئػنػاؼ الػػمػػرفػػكع ضػػد تمؾ االحكػاـ بعػدـ نجػد اف بعػػػض احػػكػػاـ مػػجػػمػػس الػػدكلػة 
   (2).االختصاص

 ميداف الرقابة القضائية عمى المستكل المركزم  :الثانيالفرع 
اؿ اإلدارة ػمػػمى أعػػائية عػػضػقػابة الػرقػػإف الػػة فػة كاإلداريػيػدنػػمػػراءات الػػف قانكف اإلجػػم انطبلقػا     

ي ػؿ فػتي تدخػرل الػاؿ األخػمػػاألعميداف رقابتو اضافة الى الصادرة عف اإلدارة المركزية تدخؿ في 
 (3).بمكجب نصكص خاصة اختصاصػو

 ات ػمػنظػمػية كالػكمػمػيئات العػات اليػنازعػبم ؽما يتعمؿ ػك اختصػاصويداف ػػف مػم استبعػدبذلؾ      
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 فرديةػكال ةػميػا التنظيػة بصنفييػرارات اإلداريػمحصكرا فقط في الق اختصاصو يكبق المينية،الكطنية 

 (1).المركزية، مما ساىـ في التقميؿ مف ظاىرة القرارات االبتدائية كالنيائيةالصادرة عف اإلدارة 
صؿ إلى جانب ذلؾ يتمػتع مجمس الدكلة في إطار صبلحياتو الرقابية عمى أعماؿ اإلدارة بالف     

في الػطعػػكف الخاصػة بالتفػػسػير كمػدل شرعػػية الػقػرارات اإلدارية الػصػادرة عػف السػمطات المركػزية، 
ألنو الجية الكحيدة المخكلة بذلؾ، إذ كؿ  غمكض يشكب ام نص قانكني أك تنظيمي فتفسيره ىك 

 .اختصاص حصرم لمجمس الدكلة
دل مػشػػركعية القرارات كظػيفة التفػسػير يتمػتع مػجػمس الدكلة باختصػاص فحػص م اضافة إلى     

اإلدارية الصادرة عػف السمطات المركزية، كىػػك اختصاص رقابي فعػاؿ يمارسو تجاه أعػماؿ اإلدارة 
  .لتقدير مدل مطابقة تصرفاتيا القانكنية مع التشريع

أعػمػاؿ السمطػات اإلدارية الػمحمية كمػػدل مػشػركعػيتيا كما منح المشرع لمجمس الػدكلة فحص      
عػف طػريؽ اسػتئناؼ الػقػرارات الػقػػضػػائػية الػػصػادرة عػػػف الػػمػحػػاكػـ اإلداريػة، كالػقػػضػايػا الػمػخػكلػة لػو 

 .كالفصؿ نيائيا في مدل مشركعيتيا بقرار نيائي بمكجب نصكص خاصة
رل، كىػك باختصاص آخر ال يقػؿ أىػػمية عػف االختصاصات األخ ايضا تع مجمػس الػدكلةيتم     

النظر في الطعف بالنقض في القػرارات الصػادرة في آخػر درجة عػف الجيػات القػضػائية اإلدارية أك 
 (2).بمكجب نصكص خاصة، ككػذا الطعػكف المكجية ضد قرارات مجمس المحاسبة

كبالتالي يفصػؿ في الطعػكف بالنقض في القػرارات النيائية الصادرة عف المحاكـ اإلدارية عمى      
أسػاس  أنو لػيػس ىػناؾ ىػيئات قضػائية إداريػة بخبلؼ المحاكػـ اإلدارية، أك الطعػكف بالنقػض ضد 

الختصاص الػميػـ  قػرارات إدارية بمكجب نصػكص خاصػة تؤىػؿ مػجمس الدكلة بذلؾ، إضػافة الػى ا
 .كىك الفصؿ في الطعكف بالنقض في قرارات مجمس المحاسبة

 مػػف الفقيػاء مػػف لػو رام مخالػؼ حػػكؿ ىػػذا االختصػػاص االخير السػػيػمػا في غػػير اف ىػػناؾ       
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حيث يركف بأنو نظػػرا لخصػػكصػية عػمػػؿ مجػمػس الػمحػاسػبة كاخػتبلؼ آلػيات عػػمػمو  الفقو الػمػقػارف،
عػػف عػمػؿ الجيػات القػضائية األخػرل كتحػريؾ رقابتو بنفػػسو دكف انتظار تحػريكيػا مػف جية أخرل 

القضائية، اضػافة الى انتقاؿ عػناصػره الػى عػيف الػمػكاف لمقػياـ بعػمػميات الػتحرم كالفحص كالػرقابة 
لمحصكؿ عػمى الكثائؽ، دكف انتظار المػتقػاضيف اإلتياف بيا  مما يجعمو يختمؼ عػػف أداء الجيػات 

 (1).القضائية األخرل، كبالتالي كاف مف األحرل أف تخرج مف اختصاصات مجمس الدكلة
ف ػصػاص الطعػػتػصػػؿ الػمػشػػرع الجػزائػرم في ذلؾ، كعيػد اخػخركجا عػػف ىػػذا الجػدؿ الفقيي ف     

بالنقض في قرارات مػجمػس الػمحػاسػػبة إلى مجػمس الػدكلة، كالػفػػصػؿ في الػمػكضػكع في حػالػة نقػض 
 .الػقػرار المطعكف فيو

الستشارم، كىػك اختصػاص يسمح لمجمس الدكلة أما االختصاص األخير فيػك االختصػاص ا     
بالرقابة عمى عمؿ الحككمػة مػف خبلؿ رقػابة مشاريع القكانيف قبؿ عرضيػا عمى مجمس الكزراء ثـ 

 .عمى المجمس الشعبي الكطني
لحكػكمػة ر اػيػية لمنصػػكص كتذكػػنكعػػػرقػابػة الػشػكػمػية كالػفي ىػػذا اإلطػار يقػـك مجمس الػػدكلػة بال     

 بضركرة احتراـ انسجاـ النصػكص الػمػكجػكدة مع النصػكص الجديدة، حتى ال يككف ىػػػناؾ تعػارض
بيف القديـ كالجػديد، إلى جانب النظػر في كيفػية الػبناء الييكمي لمنص كتسمسؿ التأشيرات في إطار 

ضػػمػػف انػسجاميػا حػتى ال يككف ىػػناؾ احػتراـ قػاعػػدة تػكازم األشػكاؿ، كتػسػمػسػػؿ األحكػاـ تسػمػسػبل ي
 (2).تناقض فيما بينيا

 (3) كمػػا يػقػػـك مجػمػس الػدكلػة بػمػػراقػبػة مػػدل مػػطػػابػػقػػة األحػكػاـ الػػتي يحػتػكييػػا الػػنػص لمػقػانػكف،     
 كابػراز محػاسػنو كمػسػاكئػو كمػدل تأثيره عػمى أرض الػكاقع، كفػي نػػفػس الػكقػت يمكف لػو أف يػتحػفػظ 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1-  Cabane Jean Claude, le recours en Cassation Contre les arrêts de la cour des comptes, Revue du Trésor 1979, N°  

          3,4, p187 et 259 

 ،   1999 د. لميف شريط، استقبللية القضاء الندكة الثانية منشكرات مجمس األمة، المؤسسة الكطنية لبلتصاؿ كالنشر الركيبة -2
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عػمى بعػض األحػكػاـ الػتي يمػكػف أف تػؤثػػر عػػمى أداء عػػمػػؿ بعػػض األجيػػزة إذا كػاف ذلؾ الػتعػػديػؿ 
  .يخػص إلغػاء بعض الصبلحيات لبعض األجيزة اإلدارية

كمػا يراقب مػدل مػطػػابػقػة الػنصػػكص لؤلحػكػاـ الػقػانػكنية الػػسػػارية الػػمػفػعػػكؿ، كفػي ىػػذا الػػشػأف      
يقػكـ بمراقبة القكاعد اإلجرائية كأف يككف النص المػقػػدـ مػرتبط برأم جيػة قػبػؿ إحالػتو عػػمى مجمس 

 .فيما يخص النص المحاؿ عميوالدكلة، كمػدل احتراـ رام مجمس الػدكلة المقدـ 
إلى جانب ذلؾ يقػـك بمػراقبة مػدل احتراـ قاعػدة التخصص، بحيث ال يمكف أف يتضمف نص      

 .تخصصات تدخؿ ضمف تخصصات إدارة أخرل
 يعػػتبر ىػػذا تدخبل في كػمػا يمػكػف لػػمػجػمػس الػػدكلػة أف يػقػدـ رأيػػا فػي مػػدل دسػػتكرية الػػنص كال     

اختصاصات المجمس الدسػتكرم، ألف رأم المجمس الدستكرم ال يككف إال بعد المصادقة عميو مف 
طػػرؼ الػبرلػمػاف، كال يػتػـ إال بعػػد إخػطػار كػػؿ مػػػف رئيس الجػميػػػكريػة أك رئيس الػػمػػجػمػػس الػػشعػػػبي 

ال زاؿ مجرد مشركع كيبقى رأم  الكطني أك رئيس مجمس األمة، اال أنو في ىػذه الحالة فػاف النص
 .مجمس الدكلة ما ىك إال رأيا استشاريا

غػير اف الػسػؤاؿ الػذم يطرح نفػسو ىػؿ يمػكػف لػمػجػمػس الػدكلة أف يقػدـ الػمػشػكرة حػكؿ األكامػر      
  ؟مف الدستكر 124التي يصدرىا رئيس الجميكرية طبقا لممادة 

قػػبػؿ أخػذ رأم  198/01ؿ الػػػمػػادة الػػرابعػة مػػف الػػقػػانػكف العػػضػػكم ظػالجػكاب كػاف إيجابػيػا فػي      
ستقػػر األمػػر عػػمى مػػا االػمجػمػس الػػدسػػػتػكرم، غػػيػر أنػو بعػػد إحػالػػة الػنص عػػمػيو  كػاف رأيػو سػمػبػيا ك 

ا عػمى مجمس الػدكلة قبؿ ىض فقط مشاريع القكانيف دكف غػير مف الدستكر، بأف تعر  119تضمنتو ـ
 (1).عرضيا عمى مجمس الكزراء 

الجكاب عمى  ؟ اما السؤاؿ الثاني الذم يطرح ىؿ أف الحككمة ممػزمة بأخػذ رأم مجمس الػدكلة     
 ذلؾ لػيػس باألمػر اليػيػف ألف مػشػركع الػقػانكف الزاؿ في الػػميػد أم فػي إطار الػتكػكيف كالزاؿ لػـ يػتـ 
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عػرضػو عػمى مجػمس الكزراء، غػير انو في إطػار الػقػكاعد العػامة يبقى الػرأم االستشارم غػير ممـز 
، غػػػيػػر أف إال مػػا استثني بػنػص كفػي غػػػيػاب ىػػػذا الػنػص تػبػقى نتائج ىػػذه االسػتػشػارة غػػيػر مػمػزمػة

الكاقع الػعػػمػمي يحتـ عػمى الحكػكمػة األخػذ بذلؾ الرأم حػتى تتفادل انتقادات النكاب مػف جية كرأم 
 .مجمس الدستكرم بعدـ دستكريتيا مف جية أخرل

 119ا ألحكاـ المادة ػس الػدكلة تطبيقػارم لمجمػػا يستخػمص مػف ذلؾ أف الػرأم االستشػأىػـ م       
دمػة مػػف طػػرؼ الحكػكمػػة دكف غػػيرىػػا مػػف ب فػقػط عػػمى مشػػاريع القػكانيف الػمػػقػ، ينصمػػف الػدسػتكر

ف كانت المادة  النصكص األخرل، كىػذا بحد ذاتو يعػزز مػف مكانػة الػسػمطة التنفيذية في التشريع كا 
 .نائبا إلى مجمس الدكلة 28يا مف الدستكر ال تمـز إحالة اقتراحات القكانيف التي يقدم 119
بذلؾ تبقى مػػشػاريع األكامػػر اضػػافػة إلػى الػسػمطػة الػتنػظػيػمػية الػمػػستػقػػمة الػتي يتمػتع بيا رئيس      

  (1).الجميكرية في منأل مف رقابة مجمس الدكلة، عكس ما ىك عميو الحاؿ في النظاـ الفرنسي
ل عػػمى الػػمػػؤسس الػدسػتكرم أف يتداركيػا مػػف خبلؿ الػتعػديبلت ىػذه الكضعػية كاف مػف األحر      

الػتي مست الػدستكر، ألنو بذلؾ يعػطي حصػػانة أكػبػر لمػنصػكص الػقػانػكنػية كيحقؽ تكازنا أكبر بيف 
 ،124، 123السمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية، ال نو في ظؿ ىذه الكضعية كطبقا ألحكاـ المكاد

 .مف الدستكر تبقى السمطة التنفيذية تحتؿ مكانا أعمى مف السمطة التشريعية 125

 المكمفكف بالرقابة القضائية :الفرع الثالث
تمػارس الػرقػابة القػضػائية عمى أعػماؿ اإلدارة العمكمية مػف قػبؿ القػضػاة الػذيف يتمتعػكف بخبرة      

 .لمحاكـ اإلدارية أك عمى مستكل مجمس الدكلةفي المجاؿ القضائي كيتكاجدكف إما عمى مستكل ا
 عمى مستكل المحاكـ اإلدارية –أ 

ىػػـ رئيس  ،تػكل الػػمػحػاكػـ اإلداريػةؼ بالػػرقػػابػة الػقػػضػائية عمى مػػسػرم الػػمػػكػمػإف الػطػاقػـ الػػبػشػ     
العػامػة، القضاة الػذيف يشغػمػكف رتبة دكلة كمسػاعػديو الػذيف يتكلكف مياـ النيابة كمحافػظ ال المحكمة
    .مستشار

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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كتجدر المبلحظة أف ىذا الطاقـ البشرم يؤدم عممو عبر الغرؼ كاألقساـ، كتتشكؿ المحكمة      
قسميف عمى األقؿ كأربعة أقساـ عمى  فاإلدارية مف غرفة كاحدة إلى ثبلثة، كتقػسػـ كؿ غػرفة مػا بي

 (1).األكثر كيقـك كزير العدؿ بميمة التقسيـ
كبذلؾ تسيػر ىػػذه التشكيبلت القضػائية عػمى تأميف ميػاـ المحكمة اإلدارية المػتمثمة في رقابة      

 .األعماؿ الصادرة عف الجيات اإلدارية

 عمى مستكل مجمس الدكلة –ب 
إف رقابة أعماؿ اإلدارة العامة عمى المستكل المركزم يقكـ بيا مجمس الدكلة الذم يتككف مف      
المتضمػف تعييف أعضاء  1998مام  30ؤرخ في الػم 98/187ػـك الػرئاسيعػػضػك حسب الػمػرس 44

مػجػػمػس الػػدكلػػة، كىػػػػـ رئػػيػػس مػجػػمػػس الػػدكلػػة، نػائب الػػرئيس، ركؤسػػاء الػغػػػرؼ، رؤسػػػاء األقػػسػػاـ، 
 .المستشاركف، محافظ الدكلة كالمحافظكف المساعدكف

يو كالمستشاريف اعدكتجدر اإلشارة أف كؿ مف رئيس مجمس الدكلة كنائبو كمحافظ الدكلة كمس     
 06/09/2004 الػػمػػؤرخ في 04/11 كمػانكف الػعػػػضػقػا ألحكاـ الػقػبيػاة تػطػضػـ قػػادية، ىػة عيػمفي م

المتضمف القانكف األساسي لمقضػاء، أمػػا مستشارم الػدكلة في ميػمة غير عادية فبل يتمتعكف بتمؾ 
بػشػركط ؽ الػمػتعػم 2003أفػػريػؿ 09الػػمػػؤرخ فػي  03/165الػمػرسػػـك التنفػيذم  هالصػػفػة كذلؾ مػػا حػػدد

 (2).ككيفيات تعييف مستشارم الدكلة في ميمة غير عادية

 :كانطبلقا مف ذلؾ فإف مجمس الدكلة ينظـ عمى الشكؿ التالي     
 كىػػك المػسػػؤكؿ األكؿ عػػمى إدارة مػجػمس الػػدكلة كمػف ميػامو تػكزيع الميػاـ    :رئيس مجمس الػػدكلة -
  .بيف رؤساء األقساـ كمستشارم الدكلة، بعد استشارة مكتب مجمس الدكلة    
   مف ميامو يستخمؼ رئيس مجمس الدكلة في حالة غيابو أك في حالة : نائب رئيس مجمس الدكلة -
 .مزاكلة ميامو كيقـك بميمة المتابعة كالتنسيؽ بيف مختمؼ األقساـ كالغرؼ مف وحدكث ما يمنع  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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كيتشكػؿ مػػف رئيس مػجػمػس الػػدكلة رئيػسػا، مػحافػظ الػػدكلة نائبا لػرئيس الػمػكػتب  :مكتب الػمجػمس -
 .رؤساء الغرؼ، عميد رؤساء األقساـ، عميد المستشاريف

مف ميػامػو إعػداد الػنظػاـ الػداخمي لػمػجػمس الػػدكلة كالػمػصػادقػة عػػمػيو، إبػداء الػرأم فػي تػكزيع       
ػاذ اإلجػػراءات الػتنظػيػمػية قػصد الػسػػيػر الػحسف لممجػمػس، ػدكلػة، اتخػمػجػمػس الػػ ةػاػػمى قػػضػالػػميػػاـ عػ

 (1).إعداد البرنامج السنكم لممجمس
 .محافظ الدكلة كالمحافظكف المساعدكف، كىـ قضاة يمارسكف ميمة النيابة العامة -
 كىػـ يػرأسػػػكف الػغػػػرؼ األربع عػػػند مػمػػارسػػتيػـ لمػمػيػػاـ الػقػػضػػائية كالػقػػياـ بميػػمػة     :الغػػرؼ ءرؤسػا -
 .التنسيؽ بيف مختمؼ أقساـ الغرفة     

 كىػـ يتكلػكف رئاسػة األقػسػاـ الػمػشكػمة لمغػػرفػة الػػكاحػدة، حػتى تػتػمػكػف الغػرفة مػف  :رؤساء األقػسػاـ -
  .أداء مياميا عمى أحسف كجو     
 فيػـ قضػاة يقػكمػكف بالعمؿ القضائي كالمشاركة في تقديـ االستشارة حيث     :القضاة كالمستشاركف -
 .في ىياكؿ مجمس الدكلة اما كانك    

انطبلقػا مػػف ىػػذا التنظيـ فػػإف مػيػػػمػة الػػػرقػػابػة الػقػػضػائػية الػػتي يقػػكـ بيػا مجػمػػس الػػدكلػة تػسػند      
 .دكف غيرىـ عكس الدكر االستشارم الذم يمكف أف يشارؾ فيو أعضاء غير قضاة ةلمقضا

 القضـائـيةة ـابـرقـريك الـل تحـائــوس :الثانيالمطمب 
تي تخضع ػرقابة الػرل لمػكاع األخػف األنػػامة عػاؿ اإلدارة العػمػػمى أعػػائية عػضػرقابة القػتتميز ال     

ا ػأم ،بقا عف طريؽ القانكفػا إال كفقا لشركط محددة مسيياـ بػالق فال يمكفي ككنيا أنو  ،ليا اإلدارة
 اػقػصمحة كفػمػة كالػفػػف ذكم الصػػصة مػتػمخػة الػدعكل اإلداريػػك رفع الػػا ىػريكيػاسي لتحػرط األسػشػال

 .لئلجراءات كالشكميات التي حددىا القانكف
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ية، ػابػرقػػية الػػمػػمػػؾ العػريػػتحػية لػػائػضػػقػية كالػكنػانػقػمة الػيػػػكسػػي الػكل اإلدارية ىػػدعػر الػتبػبذلؾ تع     
ائيا، كترتيب الجزاءات ػة حبل قضػالمنازعات اإلدارييدة التي عف طريقيا تحؿ ػالكسيمة الكح كما أنيا

 .القضائية ضد األعماؿ اإلدارية غير المشركعة كالضارة
ص ػكل فحػػػػؽ دعػريػػػف طػػػة عػات اإلداريػػػرفػػتصػػية الػػعك ر ػػػشػمػػدـ ػػػر عػػريػػقػزاءات تػف تمؾ الجػػم     

كف فييا بالغمكض ػة المطعػرفات اإلداريػالحقيقي لمتصنى ػف المعػػمشركعية، أك البحث كالكشؼ عال
ير المشركعة عف طريؽ دعكل ػاء القرارات اإلدارية غػزاء الغػأك ج، كاإلبياـ بكاسطة دعكل التفسير

ف ػا عػييػف تببػسػتي تػرار الػف األضػػا أك عػاتيػرفػػف تصػػية اإلدارة عػؤكلػسػاء الحكـ بمػز أك ج ،اإللغاء
 .القضاء الكامؿ لالتعكيض أك دعاك  طريؽ دعكل

ائية عمى أعماؿ اإلدارة ػرقابة القضػارسة الػانكنية لممػقػائؿ الػكسػـ الػف أىػم لدعاك ػذه الػتعتبر ى     
 :يمي  العامة كتتمثؿ ىذه الدعاكم فيما

  اإللغاءدعكل   :الفرع االكؿ
 مػكضػكعية،ينية أك ػكل قضائية عػدع اء ىيػكل اإللغػمى أف دعػيتفؽ فقياء القانكف اإلدارم ع     

كل ػػدعػا الػػنى أنيػػعػبم مػػشػػركعػػيتو،دـ ػػلع مالػقػرار اإلدار اء ػإلغ دؼػتيػتي تسػكحيدة الػكل الػكىي الدع
 (1).مدل صحة أركانوفحص ية القرارات اإلدارية مف خبلؿ ػركعػة مشػفي مجاؿ رقاباالكثر فاعمية 

 خصائص دعكل اإللغاء – 1
ف إدارم سكاء ػـ إدارم أك طعػت بتظمػيسػية كلػائػضػكل قػكل اإللغاء ىي دعػػائص دعػػف خصػم     

 .فيياأك الجيات المختصة بالنظر  قبكليا،مف حيث شركط 
ال  ائية اإلدارية األخرلػضػالق لاك ػدعػؿ الػألف ك اء القرارات اإلداريةػكحيدة إللغػكل الػػدعلػي اػى     
 .إلى الغاء القرار اإلدارم يترم

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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د ػس ضػيػػرار إدارم كلػػي قػف فػػػطعػػى الػمػػب عػػػصػنػت اػػال ني (يةػنػيػكع)ية ػػكعػػكضػػكل مػػػدع نيػػاا     
 .رالشخص الذم أصدر القرا

رار ػية القػركعػشػدل مػك رقابة مػاء ىػكل اإللغػدؼ دعػألف ىالمشركعية  ةكما أنيا دعكل لحماي     
 .القانكنيةاإلدارم كتجسيد الدكلة 

 شركط رفع دعكل اإللغاء – 2
 ػػتطػيػد أحػػقػرار اإلدارم فػػػقػػر الػػيػػصػػمى مػػاء عػػػغػكل اإللػػػج دعػا نتائػػػدثيػتي تحػار الػػثرا لآلػػنظ     

 (1).كالمكضكعيةبمجمكعة مف الشركط الشكمية 
 :يميا ػػمػيػاء فػػكل اإللغػػؿ رفع دعػبػا قػػرىػكافػة الكاجب تػيػمػكػشػال طتحدد الػشػرك  :الشكميةالشركط  –أ 
داريةـ  جإ  832 ، 800أف ترفع دعكل اإللغاء ضد قرار إدارم نيائي حسب المادة  -   .كا 
دارية إج 832 ، 830،  829شرط المدة كالميعاد حسب ما تقرره المكاد  -    .ـ كا 
 .كىك احد الشركط االساسية لقبكؿ الدعكل كالصفةشرط المصمحة  - 
مف قانكف اإلجراءات  27دما كاف مقررا في المادة ػذا الشرط بعػالمكازية، ى لك ػالدع انتفاءرط ػش - 

راءات ػػكف اإلجػانػفي ق هر ػرع ييجػشػمػػؿ الػػا جعػاء، ممػرؼ الفقيطػف ػكبيرا مدا  نقػ يقلػديـ ػالمدنية الق
 (2).الجديدالمدينة كاإلدارية 

بحيث  ،ة بخبلؼ ذلؾػـ تنص أحكاـ خاصػالػم اختيارمرط ػشالمسبؽ كىك رط التظمـ اإلدارم ػش -
ا يخص ػمػيػا فػيمػمى ذلؾ السػرة عػػنجػمػراءات الػػيو إتباع اإلجػمػػكل فيجب عػػدعػاحب الػػتاره صػخاإذا 

دارية .ج.إ 830 األحكاـ التي نصت عمييا أحكاـ المادة  .المتعمقة بالمكاعيدـ كا 
 :الشركط المكضكعية  –ب 

د أف يتحقؽ ػحيث بع ،اءػػكل اإللغػػرفع دعػػية لػاسػػا أسػي بدكرىػية ىػػكعػػػكضػػمػػركط الػشػتعتبر ال     
 دلػػػي مػػث فػػبحػلم مالػػػقػػػرار اإلدار كع ػػػكضػػػى مػػؿ إلػػقػينت الػػشػكػػمػػيػةركط ػػػشػػػف الػػػم ي اإلدارمػػاضػقػال
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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يب المحؿ أك عيب ػعك  االختصػاصيب ػيب السبب ، كعػعك يكبػف العػم وأركانتو كسبلمة مشركعي
 .السمطة استعماؿفي  االنحراؼعيب الشكؿ كاإلجراءات كعيب الغاية، أكعيب ك  مخالفة القانكف ،

 ـبعد إنو يحكـػيـ، فػمػرار اإلدارم سػبأف الق القاضي قتنعااإلدارم ك رار ػقػكع الػكضػمفحص د ػبع     
غير مشركع  اإلدارمكصؿ إلى أف القرار ػإلغاء القرارات اإلدارية المشركعة، أما إذا تب االختصاص

 .القرار اإلدارم محؿ الطعف بإلغاءفإنو يحكـ  لعيب مف العيكب
 دعكل فحص كتقدير المشركعية  :الفرع الثاني

كذلؾ، اكل المشركعية ػاإلدارية ىي مف قضاء دع تالقرارافحص كتقدير مشركعية  لإف دعك      
ائية ػيمة قضػرية كتعتبر كسرؾ ضد األعماؿ اإلداػكعينية كتح يةػكىي دعكل قضائية إدارية مكضكع

 .كقائية لحماية مبدأ المشركعية
 ،ائية اإلداريةػضػقػجيات اللاـ اػائية أمػضػقػة الػػريؽ اإلحالػف طػرة أك عػػباشػرفع مػكل تػالدع ػذهى     

 .المطعكف فيو مالقرار اإلدار كتتضمف طمب الكشؼ كالحكـ بمدل شرعية أكعدـ شرعية 
صػكل كذلؾ بالنطػدعػذه الػدكدة في ىػالقاضي محات ػمطػتككف س      ائي ػائي نيػضػدار حكـ قػؽ كا 

ركع ػشػركعا أك غير مػكف فيو مشػالمطع اإلدارما إذا كاف القرار ػػمػيػضي بو فػقػالم ءالشيحائز لقكة 
فيو كال كف ػرار المطعػالق بإلغػاءما ػدر حكػو أف يصػل فال يمكتو ذلؾ، كبالتالي ػدل سمطػػدكف أف تتع

 .أف يحكـ نتيجة لذلؾ بالتعكيض
 ير المشركعيةدشركط رفع دعكل فحص كتق – 1

رع ػػشػمػال يػػاأحاط الػػدعػػاكل،ف ػػا مػػرىػيػػية كغػػركعػػشػػمػر الػػديػػص كتقػحػكل فػػركط رفع دعػػإف ش     
 .مكضكعيةط شكمية كشركط ك بشر 

 :تمثمت فيما يمي شركط شكمية بدعكل ىذه ال  احاط المشرع دلق: الشكميةالشركط  –أ 
تقبؿ ضد أعماؿ السيادة  رارات اإلدارية كالػقػية ضد الػركعػمشػدير الػكل فحص كتقػأف ترفع دع     

 (1).التشريعكأعماؿ 
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 .كالمصمحةشرط الصفة  – 2

 .ذلؾشرط التظمـ اإلدارم المسبؽ في ظؿ كجكد نص يشترط  – 3
ية، ػمػكػشػركط الػشػف الػػاضي مػقػد الػية بحيث إذا تأكػػاسػػركط أسػكىي ش :يةػكعػكضػػمػركط الػشػال -ب
ف العيكب التي تمس القرار ػيتو كسبلمتو مػص مدل مشركعػالقرار اإلدارم كيفح نتقؿ إلى مكضكعي

ركعيتو، فإنو يحكـ ػدـ مشػأما إذا ثبت ع االختصػاص دـػفإنو فصؿ بع خمكه،اإلدارم فإذا تأكد مف 
 .بإلغائودكف أف يفصؿ بعدـ مشركعية القرار اإلدارم 

ي أك ػدنػػمػػي الػػاضػقػال ؼػحػيػث يتكقػ اإلحػػالػػة،ؽ ػػريػػف طػػػي اإلدارم عػاضػقػا الػػييػػؿ فػػصػػفػد يػػق      
كبعد  بشأنيا،ائيا ػما نيػا اإلحالة دكف أف يصدر حكػتمت بشأني يالقضية التائي حسب طبيعة نالج

الفصؿ فييا بالشرعية أك عدـ الشرعية يستأنؼ القاضي المدني أك الجنائي في الفصؿ في القضية 
 (1).كيصدر حكمو بشأنيا

مشركعية القرار كتقدير بفحص ىي كذلؾ أف المحاكـ الجزائية تتمتع بغير أف ىناؾ مف يرل      
 (2)العقكبات األمر الذم يكافقو بعض الفقياء.مف قانكف  459يستنتج مف أحكاـ المادة  اكم اإلدارم

، ية القرار اإلدارمػركعػدل مشػفحص م يػالقاضي اإلدارم ف اختصاصتضح مدل يف ذلؾ ػم     
 مالػقػػرار اإلدار ية ػػركعػشػدل مػرم في مػمية البحث كالتحػمػعفي  الػمػتمػثمةيدة ػتع بسمطة مقػحيث يتم

دـ ػػتو أك بعػػػبلمػػو كسػػتػػا بصحػػػو إمػػيػمػػػـ عػكـ بالحكػف ثـ يقػا، كمػييػمػػـك عػػػقػػتي يػة األركاف الػػبلمػسك 
 .رارات اإلدارة العامةػقاعماؿ ك مى ػائية عػرقابة القضػكر الػمشركعيتو، كيعتبر ذلؾ إحدل ص

 رػيػسػفػتػالكل ػػدع :الفرع الثالث
 ػفة كمػيػنػيػية العػكعػكضػمػػائية اإلدارية الػضػقػال لاك ػػدعػف الػػذلؾ مػي كػير ىػسػكل التفػػتعتبر دع     
ف طريؽ اإلحالة القضائية ػرة أك عػف ذكم الصفة كالمصمحة مباشػالشرعية، كترفع مباشرة م لدعاك 

  .(المحاكـ اإلدارية كمجمس الدكلة )أماـ الجيات القضائية اإلدارية
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تي ػية الػى الحقيقي لؤلحكاـ التنظيمػنطاء المعػاء إعػف القضػػر الطمب مػسيػتفػكل الػػف دعػتتضم     
 (1).كاإلبياـكف فيو بالغمكض ػرار اإلدارم المطعػو القػنمػيتض

م اء اإلدارمػضػاـ القػرة أمػباشػم يػاريؽ رفعػف طػاعػقتيف إمير ػكل التفسير بطػتتجسد دع      عػف ا ػكا 
كل عادية كيككف ػؿ في دعػصػدد الفػدني بصػاء المػندما يككف القضػذلؾ عيتحقؽ ك  ،ةػؽ اإلحالػريػط
الػقػػضػاء ة ػيػؼ جػتتكق ىػػادػن، عيمػي األصػائػػضػػقػػزاع الػنػؿ الػػلح ار ػيػبػك ااإلدارم تأثير  رارػػقػلا ػػنىمعػل

 ي اإلدارمػاضػقػرؼ الػػف طػػؿ مػصػفػيف الػى حػية إلػمػكل األصػػدعالػي ػؿ فػية الفصػمػمػػف عػػع مالعػاد
 كلػدعلػي اػؿ فػصػػفػػادم بالػػعلػي اػػاضػػقػػـك الػػقػي ىػػػادػػبعرار اإلدارم، ػػقمػيح لػحػصػنى الػػػعػػمال ءاػػطػبإع
 .كعة أمامو عمى ضكء ذلؾ التفسير الذم أعطاه القاضي اإلدارمفر ملا
 شركط رفع دعكل التفسير – 1

 مف حيث الشركط سكاء شكميةركعية ػمشػكل فحص الػف دعػع كثيرا دعػكل التفػسير ؼال تختم     
 مكضكعية: كأ

 الشركط الشكمية  –أ 
 .أف تنصب دعكل التفسير عمى قرار إدارم -
  .شرط الصفة كالمصمحةفيو أف تتكفر  -

رار ػة القػـك القاضي اإلدارم  بدراسػية يقػركط الشكمػف الشػد مػد التأكػبع :يةػكعػكضػالشركط الم -ب 
ائدة في مجاؿ ػسػضائية الػكالقلقانكنية اك نية ػفػالك ا لمطرؽ التقنية ػمكض كفقػاإلدارم المطعكف فيو بالغ

 .تفسير القانكف

ر ػيػػسػػتفػال ائوػطػػإعباإلدارم  رارػػقػة الػػابػػرقػؼ بػمػكػػمػػي اإلدارم الػاضػقػال يػػقػػكـف ذلؾ ػػم انطبلقػػا     
زالة الغك الصحيح  كف ػطعػمػالرار ػقػرعية الػدل شػػف مػيبحث ع اـ الذم يكتنفو، دكف أفػكض كاإلبيػمػا 
 صكل فحػػت دعػيسػير كلػسػػي تفػػة ىػكعػػرفػمػكل الػػدعػيو، ألف الػػو أف يمغلػيس لػا ػكض كمػمػفيو بالغ

 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     ،مرجع سابؽ ،محمد الصغير بعمي الكارد في مؤلؼ د. 31/01/2000صادر بتاريخ  37قرار مجمس الدكلة فيرسر انظ – 1
 188ص       

261 



 (1).إلغاء كال دعكلكتقدير المشركعية، 

 دعاكم القضاء الكامؿ  الفرع الرابع:
مطات ػاـ السػصمحة أمػمػة كالػفػتي يرفعيا أصحاب الصػائية الػالقض لاك ػف الدعػكعة مػىي مجم     

ا لمقياـ بذلؾ، ػكاجب تكافرىػراءات كالشكميات الػاإلج احػتػراـمع  القضائية العادية كاإلدارية المختصة
 ،ية مكتسبةػكؽ شخصػتراؼ بكجكد حقػعاالائية المختصة ػػضػقػة الػالجيف ػػطالبة مػمػا الػكيككف ىدفي

ة ػػيمػػـ تحديد قػػث ،رارػذه األضػػػر ىػػػديػػػقػة كتػػكيػػنػػػة أك معػػاديػػػرار عػػػناؾ أضػػى تا إذا كانػييػكالحكـ ف
  .عمييا بالتعكيض ىكالحكـ عمى اإلدارة المدع الضرر إلصبلحالتعكيض 

اصة ػخػاكم الػكد اإلدارية، الدعػقػػرائب، العػة بالضػكف الخاصػػطعػاء الكامؿ الػاكم القضػدعف ػم     
 (2).، كدعكل التعكيضاالداريةالخاصة بالمسؤكلية  ل، الدعاك باالنتخابات

 ػقػـكيث ػيػػح ،اػييػؿ فػػصػفػند الػاضي عػقػة الػمطػػاع سػسػػدل إتػمػؿ بػكامػاء الػضػالق لاك ػػتتميز دع     
و، ػب ػىدعػمػكد الحؽ الػػدل كجػف مػػرد، كيتحقؽ مػػز القانكني لمفػػركػمػف الػػد مػرم كالتأكػتحبالالقاضي 

 بإصبلحد ذلؾ ػدـ الشرعية، كيحكـ بعػػيو بعػكف فػػطعػمػؿ اإلدارم الضار كالػمػية العػدل شرعػف مػكم
اؿ اإلدارية ػمػرر نتيجة األعػف ضػػابو مػػا أصػمم ،صمحةػمػاحب الػركر صػكيض لممضػرر كالتعػالض

 (3).الضارة
اء، ػضػاـ القػا كتحريكا أمػكعػيػا شػرىػثػكأك ؿػكامػاء الػضػقػال لاك ػـ دعػكيض أىػكل التعػكتعتبر دع     

 .القضاء الكامؿ لاألمر الذم يستدعي تناكليا دكف غيرىا مف دعاك 

 تعريؼ دعكل التعكيض  – 1
ا ػعيػرفػؿ يػاء الكامػضػقػاكم الػػف دعػػية مػػصػائية ذاتية كشخػضػكل قػػكيض دعػالتعكل ػتعتبر دع     
 تيػراءات الػػيات كاإلجػمػكػشػا لمػبقػائية المختصة طػضػات القػػيػاـ الجػػة أمػفػة كالصػحػمصػمػاب الػأصح
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 رػيػػاؿ اإلدارية غػمػػـ نتيجة األعػػتيػتي لحقػػال رارػػػف األضػػكيض عػػتعػبة بالػالػطػلمم ،كفػانػػقػا الػػيحددى
 .المشركعة

د ػردية ضػػفػريات الػػكؽ كالحػػقػة الحػايػمػلح اسػػتعػػػمػػاالر ػثػكل األكػػدعػكيض الػػػتعػكل الػػػتبر دعػتع     
 .ركعةػاألعماؿ اإلدارية غير المش

ف ػبكليا مػية لقػمػكػركط شػػشػػضع لػا تخػدكرىػا بػإنيػف ،يةػائػضػكل قػػكيض دعػػتعػكل الػػتبار دعػباع     
 .فيياحتى يفصؿ القاضي طرؼ 

 الشكميةالشركط  –أ 
 ،األخرل لالدعاك معظـ إف الشركط الشكمية الكاجب تكافرىا لرفع دعكل التعكيض تتشابو مع      
 .كجكد بعض االختبلفات البسيطةمع 

 .كىك شرط عاـ في جميع الدعاكم اإلدارية :شرط الصفة كالمصمحة – 1

كقاعدة عامة بجب احتراـ شرط الميعاد عند رفع دعكل التعكيض السيما عندما  :شرط الميعاد -2
تككف ضد قرار ادارم، بينما عػندمػا تككف ضد االعػمػاؿ الػمػادية فػإنيػا غػير محددة بميعػاد اك اجؿ 

 (1) .لرفعيا
ي ػغػػد ألػػق ،كررػم 169ادة ػمػػػالي ػػف كرػذكػمػػالؽ ػػابػػسػػرار اإلدارم الػػقػػرط الػػارة أف شػدر اإلشػجػت     

كل ػػدعكع ػكضػػرار مػقػمى الػػكل عػػسؽ ػبػـ يػكل ،08/09ة ػػية كاإلداريػدنػمػراءات الػكف اإلجػانػكجب قػمػب
كل ػػػؿ دعػحمرار اإلدارم ػقػالبة ػريضػػؽ العػرفػـ تػػكؿ إذا لػبػقػدـ الػػمة عػاإللغاء، حيث تككف تحت طائ

  (3).األخرل ي مختمؼ النصكصػاة البيانات األخرل الكاردة فػإضافة إلى ذلؾ يجب مراع  (2)االلغاء،
 كلػدع ؿ فيػصػػيفك  الػػى الػمػكضػكع  اضيػقػال بنتػقػػؿ يةػمػكػشػركط الػػشػػػة الػف صحمػػد التأكد ػعب     

 .التعكيض

 مػاية، ػكنػؿ القانػػائػكسػػف الػػو ملػاء اإلدارم ػػر أف القضػػيظاإلدارية ي لاك ػػدعػف ىذه الػػم انطبلقا     
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مػشػركعػيتيا دل ػف طريؽ تفسيرىا، أك فحص مػمف رقابة مشركعية األعماؿ اإلدارية سكاء ع ويمكن
قرار التعكيض  أك  .نتيجة أعماليا المسببة أضرارا لؤلفراد أك الييئات البلـزإلغائيا، أك تقدير كا 

  تقدير رقابة القضاء اإلداري عمى أعمال اإلدارة العمومية :الثالثالمطمب 
 كميةػمػاإلدارة العاؿ ػمػة أعػابػػة برقػفػابية المكمػرقػػزة الػػائية بيف مختمؼ األجيػرقابة القضػتؿ الػتح     

يادا ػة حػابػرقػػكاع الػثر أنػي أكػية ىػائػضػػقػة الػابػرقػػنيا أف الػم، فػدة محاسػمكانة ىامة بينيا كتتميز بع
 كاحتراموية ػركعػمشػبدأ الػيؽ مػاف تحقػمػانكنية لضػف الناحية القػمية كبيرة مػاعػتمتع بفتية، ك ػكضكعػكم

يع ػمطة تكقػافة إلى سػنيا، باإلضػريات األفراد كتضمػكؽ كحػاية حقػمػف حػمف طرؼ اإلدارة، كما تؤم
 .الجزاءات ضد تصرفات اإلدارة غير المشركعة

يث ػاز اإلدارم، حػف الجيػػع باالسػتقبللػيةائية ػػضػقػابة الػرقػػارس الػمػتي تػة الػطػمػسػتاز الػا تمػمػك     
اتو األجيزة ىي ػالمتمثمة في المحاكـ اإلدارية كمجمس الدكلة، ى ةاإلداريتباشرىا الجيات القضائية 

 .كخركجيا عف القانكف التي تكفر الضمانات األساسية لؤلفراد ضد تعسؼ اإلدارة
ف المكاطنيف يشعركف بالثقة في أحكاـ كقرارات السمطة القضائية لما يتكفر لدل القاضي مف إ     

 ومػا يؤمػنة إلى ػإضاف ،ف باإلدارةػيػائمػقػدل الػػكاب لػصػأ كالػخطػال ػاؼاكػتشف ػػكنو مػانكنية تمػمية قػقػع
مما يجعمو أبعد مف رجؿ اإلدارة عف المؤثرات  كاستقبللو هالنظاـ القضائي مف ضمانات تككد حياد

  (1).إبالخط االعتراؼيرفض  السياسية الذم قد
 بإجبارىػاكيـ اإلدارة ػػفي تق ػيفثمػاسييف متمػف أسػيػدفػيؽ ىػى تحقػائية إلػرقابة القضػدؼ الػا تيػكم     

 رػيػػة غػرارات اإلداريػػقػاء الػػغػة إلػطػػمػؽ سػريػػف طػػع ،ونػاػطػمػسى ػػكع إلػػػضلػخػكف كانػاػػقػػال احػتػراـى ػػمع
ف ػالتعكيض عرارات اإلدارية أك ػاء القػإلغبا ػـ إمػكحماية حقكؽ األفراد كحرياتي ،المشركعة مف جية

ة يحرية الفرد مف ج ا السيما إذا مس أحد ىذه القرارات حقا أكػرار أك كمييما معػف أضػم ومػا سببت
 (2).أخرل
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مما يجعميا بعيدة  ،كما تتميز الرقابة القضائية بأنيا رقابة خارجية عف اإلدارة مكضكع الرقابة     
كز ػا تحػراراتيػػا كقػا أف أحكاميػاز اإلدارم، كمػية لمجيػػذاتية كالتبعػـ بالػتي تتسػعف الرقابة اإلدارية ال

 .كتجسيدىا مباشرة عمى أرض الكاقع األمر الذم يمنحيا القكة التنفيذية ،المقضي بو ءالشيقكة 
رفات اإلدارة العمكمية ػاـ حيث تشمؿ جميع تصػة كذات طابع عػاممػش ةػرقابا انيا ػف مميزاتيػم     
أك المػػركػزيػة أك ة ػزيػركػػإدارة م، صػػادرة عػػػف ةأك مػػاديػات قانكنية ػػرفػػانت تصػك كاءػػس استثناءدكف 

ابع الخاص ػرل ذات الطػػية األخػػكمػمػػات العػػؤسسػمػكال ة اإلداريةػية ذات الصبغػكمػمػات العػؤسسػمػال
 .مف المؤسساتذلؾ  العممي أك التكنكلكجي إلى غير

بدأ ػملػة ػايػػمػا حػػػاىػػات كأكفػابػػرقػػكاع الػػؿ أنػػمػػف أكػػية مػائػػضػػقػػة الػػابػػرقػػػد الػػذلؾ تعف ػػم اػانطػبلقػ     
 .مف جية أخرل حقكؽ كحريات األفراد كالسير عمى حماية مف جية المشركعية 

ممػا  الػمػسػػاكئض ػػا ببعػـ أيضػا تتسػفإني ،ديدةػػف عػػاسػائية محػة القضػابػرقػػاف لمػير أنو إذا كػغ     
رقابة القضائية ػة إلييا أف الػادات المكجيػكمف اإلنتق ،ىي أيضا مف بعض النقائص ـال تسم ياميجع
دكده ػػي حػنى أف القاضي اإلدارم تنتيػػبمع ،اـػؿ عػية كأصػػركعػػشػػي رقابة مػاؿ اإلدارة ىػمػػمى أعػع

ة النصكص ػكعػمػمجػطابقة لػاؿ اإلدارة مػمػا إذا كانت أعػيمػبمراقبة العمؿ اإلدارم، أم بعد التحقؽ ف
ركعية ػمطة الحكـ بمشػس إالنا ػاء ىػالقض مؾيم ا، كالػمخالفة ليكانت  كالقكانيف كاألنظمة الممزمة أك

 .بإلغائو حكـي لذلؾمخالفتو كفي حالة مشركعيتو  عدـب العمؿ اإلدارم أك
اضي ػلمق فال يمػكػاـ كبالتالي ػػؿ عػػية كأصػركعػػػشػػة مػابػػا رقػائية بأنيػضػقػة الػابػرقػػيز الػا تتمػكم     

يدخػؿ ضػمػف ذم ػال، ؿ اإلدارمػمػة في العػمبلءمػاإلدارم كقاعدة عامة أف يتصدل لبحث عنصر ال
رم أك اإلدا ة إتخاذ القرارػدير مبلءمػاس أف  تقػػمى أسػا، عػيرىػذاتية دكف غػالرقابة اإلدارية المجاؿ 

ات ػسػبلبػمػا لمػػرىػديػػف تقػػا مػبلقػإنط ،ىػػػك مػػػف االخػتػصػػاص االصػػيػؿ لمػػرقػابػة االداريػة اذه ػدـ إتخػػػع
 (1) .كالظركؼ التي تـ فييا إتخاذ القرار اإلدارم
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 أف يحؿ كال ،ؿ اإلدارةػمتدخؿ في عػية الرقابة القضائية الػمػمػف عػجر عنأف ت فال يمكو نكما أ     
 و أكامريديميا أك تكجػة أك تعنيػرارات إدارية معػق كإصػدارا ػاصاتيػباشرة إختصػا في مػالقضاء محمي

ا ػررىػتي قػاالت الػحػي الػف ادػػاعػػم ،نوػػع االمػتناعؿ أك ػمػػياـ بعػبالق بإلػػزامػيػػاة اإلدارة ػينة إلى جيػمع
 (1).القانكف لتجنب تعسؼ اإلدارة كاألمر بالغرامة التيديدية 

 لاك ػدعػدل الػؾ إحػريػػتحػرتبط بػػا مػػركيػؿ تحػػا بػيػػائػقػمػت ؾتحػػر ػال تا ػا أنيػػا أيضػكبيػيػػـ عػػف أىػػم          
 .مما يجعميا تتسـ بالبطء عكس الرقابة اإلدارية التي تتحرؾ تمقائيا كبسرعة ،اإلدارية
تداء عمى ػريتيـ أكتـ اإلعػت حػسػراد الذيف مػبة لؤلفػثـ إف تحريؾ الدعكل اإلدارية مكمؼ بالنس     

ائية اإلدارية، في ػضػات القػاـ الجيػـ امػػنيػدفاع عػي لمػػامػتككيؿ محنتيجة الزاميػـ بـ ػحؽ مف حقكقي
 .حيف أف الرقابة اإلدارية يمكف أف تتحرؾ بمجرد تظمـ أك شككل تكجو لئلدارة المعنية

بحيث أف  ،راءاتياػيد في إجػقػا كالتعػؽ بأحكاميػـ بالبطء في النطػائية تتسػابة القضػرقػا اف الػكم     
ى تكريس ػؤدم إلػػتالي يػكل، كبالػػدعػػكؿ الػبػػق دـػػنو عػػر عػد ينجػػراءات قػػػي اإلجػأ فػػأم خط ارتكػػاب

 .العمؿ اإلدارم غير المشركع

ؿ ػمػف عػػرريف مػضػتػف مكاف المػا عػدىػبعبف األحياف ػػيز في كثير مػتتم اضافة الى ذلؾ فإنيػا     
ياـ ػريف لمقػػة كمضطػف جيػكز مػة عػـ في حالػا كىيػكنػمػمػة يتحػضػنفقات باى ػـا يسبب ليػاإلدارة، مم

اص ػصػتػثبل اإلخػػمػ، فالكبير نكبػف بالجػيػنػاطػقػاف الػػكػػػسػػمل بالػنسػػػبة اػػمػيػػرل السػػػة أخػػيػف جػػبذلؾ م
كف ػكيو ػإنػف االسػتػئػناؼة ػالػي حػفامػػا زم، ػيػػة إلػى كاليػػد إلػتػػة يمػمػكرقػة بػة اإلداريػػمػحكػمػػي لمػمػيػمػػاإلق
، مما تضرر مف عمؿ اإلدارةمو نفقات طائمة تثقؿ كاىؿ النجر عنمجمس الدكلة األمر الذم تأماـ 
 .الكثير يعزؼ عف الدفاع عف حقكقو، كرضكخو لؤلمر الكاقع ؿيجع

ف األحياف ػػا يتسبب في كثير مػدية، ممػة بعػابػا رقػأنيكذلؾ ائية ػضػقػة الػابػرقػػالبو تتصؼ  اػمم     
 ر كماػادة األمػيمكف إع ريؽ التعكيض، كالػف طػبالمتضرر إال ع البلحؽعدـ إمكانية جبر الضرر 
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ة ػة اإلداريػابػرقػس الػكػع ،ف اإلدارةػتي تصدر عػادية الػمػاؿ الػمػفي األع السيمػاعميو في األكؿ  كاف
ى ػػاشػػتمػا يػػمػو بػمػكيػػمو كتقػديػػكـ بتعػػقػركع أك تػػشػػمػػر الػيػػؿ غػػػمػػػعػؼ الػػكقػف كتػيػي الحػػؿ فػدخػتػتي تػال

 .كالمصمحة العامة
عيا نإف ذلؾ ال يمػف ،اكئػرقابة القضائية مف مسمقكؿ بالرغـ ما للأننا نخمص في األخير با إال     

تخصص في ػة كالػػنزاىػية كالػتقبللػية كاالسػكعػكضػمػكال يادػتاز بالحػتي تمػكحيدة الػرقابة الػأف تككف الػب
 (1) .االعماؿ االداريةرقابة مدل مشركعية 

بادئ ػػيد مػػسػي تجػـ فػػاىػػتي تسػات الػيع الجيػمػر جػػافػة القانكنية يتطمب تظػدكلػاـ الػيػير أف قػغ     
مانية إلى ػية كالبرلػياسػػسػة كالػة اإلداريػابػرقػػالػػراد كػكؽ األفػة كحقػامػات العػريػحػرقية الػية، كتػركعػػشػػمػال

 .الرقابة القضائيةجانب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 381، مرجع سابؽ، صمحمد بطيخ فد. رمضا –1

267 



 رقابة مجمس المحاسبة عمى أعمال اإلدارة العمومية  :المبحث الثاني
زائرم ػرع الجػػشػمػدل الػة لػاصػحتمت مكانة خاية ػكمػمػاؿ اإلدارة العػمػمى أعػػابة عػرقػإذا كانت ال     

 .الزاكية ليار حجاألمكاؿ العمكمية تمثؿ  استعماؿف رقابة إمنذ فجر اإلستقبلؿ، ف
ر ػتبػػية، تعػػالػمػة الػابػػرقلػػا باػييػمػع محػػا يصطػة أك مػابػرقػػذه الػػكف ىػف كمػ ذه االىػػمػػيةػاكتسػت ىػ     

ـ في ػكػية التحػية بغػػكمػمػكاؿ العػاألم اسػتعػػمػاؿرؽ ػػيد طػػـ في ترشػػية التي تساىػالػيمة األكثر فعػكسػال
 .التي تتميز بتزايدىا المضطردالنفقات العمكمية 

ت ػنػػمػػ، إذ تضلبلسػػتػقػبلؿى ػة األكلػنػػسػػذ الػنػػرم مػػػزائػػرع الجػػػشػػػمػػدل الػػكرت لػة تبمػيػػمػػتمؾ األى     
رة ػػباشػمػة الػمطػسػا تحت الػميػمػػتي تباشر عػػية الػابػرقػػزة الػػؼ األجيػمػتػخػى مػكص القانكنية األكلػػالنص

  ،ياتفي تدخبل سرعةك  استقبلليتياية، حتى يضمف ػمالػكزارة اللارج التسمسؿ الرئاسي خ لكزير المالية
 .ا الرقابيػكحرية في ممارسة نشاطي

امة ػية العػشػتػتمثمت ىذه األجيزة في مجمس المحاسبة، لجنة مراقبة المؤسسات العمكمية، المف     
مى ػبة عػاسػحػمػس الػمػجػرع كضع مػػشػػمػة أف الػظػػمبلحػدر الػزينة، كتجػية لمخػائػػككالة القضػية، الػلممال

  (1).العمكمي كمدل فعاليتيا االنفاؽرؽ طرأس تعداد مختمؼ األجيزة الرقابية المكمفة بمراقبة 

كانة التي يتمتع بيا السيما في رقابة مكنظرا لؤلىمية التي أكالىا المشرع لمجمس المحاسبة كال     
و فيما ئراآككذا  ككمةحإستعماؿ االمكاؿ العمكمية، إلى جانب الدكر اإلستشارم الياـ الذم يقدمو لم

ا  ػتي يحتميػة الػكقػػرمػمػة الػانػكػمػاتو الػػيو، ىػمػرض عػػتي تعػة الػيطػنػك ػػة الػيػػمػػات ذات األىػمفػمػيخص ال
 :ما يأتيخبلؿ مف الميمة المنكطة بو تتجمى أكثر  كاالختصاصات

 المحـاسـبةس ـمـجـممـاىـية أة و ـنش :األولالمطمب 
 اف عػػدـ اسػػتػقػػرار الػمداخػيػؿ الػمالػػية لمػدكؿ كتزايد نفقػاتيػا، جعػميػا تفػػرض رقػابة صػارمة عػمى     

 مػجػمػس مػتخػصصعػػػمػػمػية االنفػاؽ العػمػكمػي، االمػر الػذم جعػػؿ معػػظػـ الدكؿ تعػمػؿ عػمى انػشػاء 
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 لػرقابة كحماية استعػماؿ النفقات العمػكمػية، كبذلؾ كانت الجزائر مف بيف الدكؿ التي اعطت اكلكية
    .لذلؾ منذ استقبلليا 

 نشأة مجمس المحاسبة : الفرع االكؿ
 بلؿػتقػد االسػػبعرم ػػزائػػرع الجػػشػػػمػػػال تػمػػامػاتػاىػػى ػف أكلػػة مػبػػػاسػػمحػػػس الػمػػاء مجػشػإن ـ يكفػػل     

 .آنذاؾركفة ػديدة معػأسباب عنظرا لعدة 
ية ػمػرة أىػكػبرزت ف ،زة اإلدارية لمدكلةػسيد مختمؼ األجيػكتج األمكر استتبابرد ػو بمجػير أنػغ     

ذم ػر الػاألم ،ار النفطػمي  تميز بتذبذب أسعػعال اقتصػادكء ػمف جديد السيما في ض رقابة النفقات
 .قتصاديات  الدكؿ المصدرة لمنفطاأثر سمبا عمى 

ذم ػال 1963تكر ػػدسلػػ ، خبلفػػااـر تجاه ذلؾػؼ صػكقػاذ مػى إتخػرع إلػػػشػػػمػع أدل بالػذا الكضػػى     
 تمػاماتوػػػاىف أكلى ػػػكمية مػػمػػػة النفقات العػػـ تكف رقابػػلحيث  ،محاسبةمجمس  انشاء نص عمىلـ ي

 .نظرا لمكضعية السائدة آنذاؾ
ائؿ ػكسػـ الػمف أى اف مجػمػس المحاسبة يعػد 1976دستكر يفبذلؾ اعتبر المؤسس الدستكرم       

   كاسندت لػو ميػػمة، رلػف جية أخػالكطني مف جية كترشيد النفقات العمكمية م باالقتصادلمنيكض 
 .جميع النفقات العمكمية بمختمؼ انكاعيامراقبة 
جمة في ػسػػمػال االعػتمػاداترؼ ػية صػػفػيػكؿ كػح سػػنػكمر ػريػػداد تقػػياـ بإعػػقػة الػمػميكػمػؼ بكما      

 (1).قكانيف المالية كرفعو إلى رئيس الجميكرية
يفة ػكظبإنػشػػاء مػجمػس الػػمحػاسػبة ككػمؼ با ػاصػخ 1980نة ػػي سػكف فػدر قانػذلؾ صتجسػيدا ل     

ة ػدكلػية الػػالػبة مػػراقػػاؿ مػػجػي مػة فػػدارياإلية ك ػائػػضػػقالػة ػػػعػكاسالػيات ػصبلحالػ اضػافػة الػى الػمػػراقػبة،
 (2).جميع أنكاعيا االشتراكيةكالحزب كالمؤسسات المنتخبة كالمجمكعات المحمية كالمؤسسات 

 يئة ػبة كيػاسػحػمػمس الػمجضمػف بنكده رل ػرة أخػػم 1989ديؿ الدستكرم لسنة ػػف التعػمػتضكمػا      
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كالجماعات اإلقميمية كالمرافؽ العمكمية، كتكميفو بإعداد تقرير كاؿ الدكلة ػدية ألمػالبع رقابةػبال ةمكمف
 (1).و لرئيس الجميكريةعسنكم يرف

ػف ػم بةػمحػاسػالس ػمػجػـ مػػظػن 1990نة ػػر في سػا آخػػصػدر نػكر صػتػػدسػذا الػػػا ألحكاـ ىػػقػتطبي     
ية ذات ػػكمػػمػػعػؽ الػرافػػمػات كالػػػؤسسػػػمػػػال ػتػوبػػف مراقػستثنى ماك  ،ومػدخػاؿ تػجػز بحصر مػيػتمك  ،جديد

 (2).مف صبلحياتو القضائية ابع الصناعي كالتجارم، كما جردطػال
بة في ػػمحاسػس الػمػـ مجػيػػيد تنظػػص أعػنػػذا الػػى ىػت إلػتي كجيػادات الكبيرة الػر اإلنتقػمى إثػع     
 (3).دخموػع مجاؿ تػيكست اضػافة الىائية كاإلدارية ػيدت لو جميع الصبلحيات القضػ، كأع1995سنة 
رة ػزز مػػع رئاسي جػديػد ػػربأم 1995ي ػادر فػصػر الػػؿ األمػديػػتـ تع 2010نة ػػر أنو في سػيػغ     
بح ػنيا أك اإلدارية، كأصػكاء القضائية مػس رةػيػيات كبػبلحػو صػبة، كخكلػرل مكانة مجمس المحاسػأخ

 مى إستعماؿ األمكاؿػػدية عػػرقابة البعػػديدا في مجاؿ الػا جػػطاه دفعػا أعػكاسعا جدا، مممجاؿ تدخمو 
ذيف ػات كاألشخاص الػرؼ الجيػػف طػػكاؿ مػاؿ تمؾ األمػػمػػتعػـ إسػيػيػيؽ كتقػكتدق ،ةػف جيػػم يةػكمػمػالع

 (4).مف جية اخرلغير مباشرة  مف دعـ الدكلة مباشرة أك بصفة استفادكا

 ماىية مجمس المحاسبة  :الفرع الثاني
المتعمؽ بمجمس  2010أكت  26ؤرخ فيػمػال 10/02المعدؿ باألمر  95/20إنطبلقا مف األمر      

ات ػػاعػػمػدكلة كالجػػكاؿ الػػة ألمػديػػة البعػابػرقػا لمػيػمػػة العػؤسسػمػبة الػػػمحاسػس الػمػتبر مجػبة، يعػػحاسػمػال
مطات ػػسػؿ الػـ كتدخػػف دعػػم اسػػتػفػػادتة ػيػؿ جػػا، ككػية بمختمؼ أصنافيػكمػمػفؽ العار ػػية كالمػيمػاإلقم

 .العمكمية عف طريؽ المساعدات المالية

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 1989مف دستكر  160ـ  – 1
 53ر ج ،بةػاسػحػس المػمػجػرؼ مػف طػة مػبػػراقػمػة الػفػيػؽ بممارسة كظػػمػػالمتع 1990ر ػػبػديسم 04ؤرخ في ػمػال 90/32القانكف  – 2
 عدد  ،1998عبد القادر معركؼ رئيس مجمس المحاسبة، نبذة مكجزة عف مجمس المحاسبة بالجزائر، مجمة الرقابة المالية  –   

 35إلى  29ص ،  04      
 39ر ج ، مجمس المحاسبةبؽ ػمػالمتع 1995جكيمية  17المؤرخ في  95/20األمر  – 3
 50ر ج  ، س المحاسبةػمػجػمػؽ بػػمػػعػتػمػال 2010أكت  26المؤرخ في  10/02األمر  – 4
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حيث  الػمػحاسػػبة،س ػمػمجػا لػػاصػػا خػفيرع تكيػشػػمػػطى الػبله أعػكر أعػذكػنص المػف الػػنطبلقا ما     
تع ػمػتػا يػػمػو، كػمة لػكػػك مػػو الػػامػيػة مػػارسػمػي مػي فػائػضػإدارم كق باختصػػاصتع ػتمػة تػؤسسػره مػتبػعا

 .أعمالوية ػالضركرم حتى يضمف مكضكعية كحياد كفعال باالستقبلؿ
ثار أذا التكييؼ ػبة، فإف ىػمحاسػس الػمػمج صػاصػتػاخيؼ ػيػاـ بتكػرم قػزائػرع الجػشػمػإذا كاف ال     

بة ػس المحاسػمػجػؿ أف مػػػكؿ ىػييف حػرنسػفػياء الػقػفػما الػيػالس ،اء القانكف اإلدارمػبيف فقي اكبير  دالػج
 .المحاسبةحكؿ ماىية مجمس  دؿ كبيرػاد جػكبذلؾ س ،؟الينتمي إلى الجيات القضائية أـ 

د ػجن، كاختصاصاما ػيػػتنظ فػي الجػزائر اسبةػحممس الػمجى النصكص التي تحكـ ػكع إلػػرجػكبال     
اتو ػارسة إختصاصػممػـ لػكنظ ،ضائيػق اصاختصبة ػػاسػمجمس المحلػراحة أف ػرع نص صػشػأف الم

إقميمي، كيمكف أف تنقسـ الغرؼ  اختصاصكغرؼ ذات  كطني اختصاصالرقابية في غرؼ ذات 
 .إلى فركع

تحاكي االجػراءات عمى مػسػتكل  ضائيةػمى اجراءات قػـك عػبة يقػاسػمس المحػؿ مجػمػأف عكما      
 كاف ػيػيػكمػمػػبيف العػػاسػمحػد الػػات ضػػرامػػػغػلاالجيػػزة القػضػائية االدارية، حيث يصػدر قػػرارات مػثػؿ ا

ف ػيػيػكمػػمػػف العػيػبػاسػحػمػػالاؿ ػػػدـ إرسػػبب عػػسػأكب ،ـػاتيػابػػسػػداع حػر إيػيػتأخ عػػندرؼ ػػصػالػف بػريػػمآلا
مػثميػا مػثؿ بة ػاسػحػمػس الػمػجػرارات مػقايضػػا  كػمػػا تخضػع، الػػتي تطػمػب منيػـة ػيػكتػثبػتندات الػػػسػػمػلم

باختصاصات مجمس ف يائمػقػال صػبغ عػػمىأكمػػا ف، ػراءات الطعجػإالػقػرارات القضائية االخػرل الػى 
 .يضاقصفة ال المحاسبة

غػير اف الػمػشػرع عػند تحػديػده لحقػكؽ ككاجبات قضػاة مجمس المحاسػبة احاليػـ لقانكف خاص      
كم ػضػػكف العػانػلمقكبالػتالي ال يخػضػعػػكف بة، ػػاسػحػمػس الػمػجػاة مػػػضػػقػي لػاسػػكف األسػالقانبيػػـ كىػػك 

  (1).المتضمف القانكف األساسي لمقضاء
 ي،ػائػػضػػقػػيـ الػف التنظػػمػػؿ ضػػيدخ كالبػػو اص ػيـ خػػبة تنظػاسػحػمػػس الػمػجػملػأف اضػافػة لػذلؾ      

 كفنػاػقػالكػبة، ػػاسػمػحس الػمػجػػمػل ائيػػضػػقػػؿ الػػمػػػعػد الػػسػػتي تجػال ياتػػطػػالمع انطبلقػػا مػػف ػور أنػيػػغ 
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 57المتضمف القانكف االساسي لمقضاء، ج ر 06/09/2004المؤرخ في  11/04القانكف العضكم -1
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رارات ػبالنقض في ق كفػػفي الطع فصؿميػمة الدكلة ػجمس الاككػؿ لمالذم  98/01العضكم  القانكف
 (1).المحاسبة كف بالنقض في قرارات مجمسػالجيات القضائية اإلدارية الصادرة نيائيا ككذا الطع

 وراراتػػق تجػعػػؿ مػػفبة ػػاسػحػمػػػس الػمػػجػمتنظػػـ اخػتػصػػاصػات ي ػػتاـ الػكػحاضػػافػة لػػذلؾ فػػاف األ     
مدنية ػراءات الػلمطعف فييا بالنقض طبقا لقانكف اإلج الصادرة عف تشكيمة كؿ الغرؼ مجتمعة قابمة

لدل مجمس  المعنييف أك بكاسطة محاـ معتمدض إما مف طرؼ ػديـ الطعف بالنقػتق كيتـ كاإلدارية، 
 (2)،ناظر العاـػكصية أك الػية أك الػمػمػسػات الػػية أك السمطػمف طرؼ الكزير المكمؼ بالمال اكالدكلة، 

   .خاصةمجمس المحاسبة ىيئة قضائية ذات طبيعة االمر الذم يجعؿ مف 
مة خدامػاء في جحيث ىذه الطبيعػة الخاصة اثارت جدال فقيػيا كبيرا لدل الػفػقيػاء الػفػرنسػييف،      
 بجامعػةية ػدراسػاـ الػاألي انعػػقػػادأثناء  مػػداخػمةو ػديمػبة تقػػناسػبم ((George Vedelيداؿ ػف جكر ػيو جػقػالف

مجمس المحاسبة كالقاضي  )نكانياػبة عػػاسػمحػالس ػمػمقة بمجػمتعػال 1977مام14ك 13ستراسبكرغ أياـ
 بسـبتـحـالـوس ػمػجػػو مػػابػتػػي كػرؽ فػػػطػت( (M.J.Magnet يي ػانػػػمالػػفػػػقػػػيػو أف ػػا بػػػيػيػػػار فػػأش (،اإلدارم

ائي اإلدارم، ػػضػػقػالاز ػػجيػبط بالػرتػػػك مػػػبة ىػػاسػحػمػس الػمػبأف مج »و ػكلػبق 85ة ص ػيػثانػة الػػبعػػطػال
  (3) .«.............يس بمحكمة إدارية ػكلكف ل
فة دائمة ػؿ بصػمػػستعػيار المػػمعػمى الػبأنو بناء ع مػداخمػتو،في  (Vedel )يداؿػيو فػؿ الفقػكتكص     

ف ػدكلة عػس الػمػجػة مػابػرقػة لػائية تابعػضػيئة قػو ىػكنػػرا لكػبة نظػػاسػمحػإف مجمس الػتو فػاطػكنظرا لبس
  (4).ىيئة قضائية إدارية كقاضييا قاضي إدارميعد طريؽ الطعف بالنقض، فإنو 

 تعػمػتػؤسسة تػػبة مػػاسػحػمػس الػمػمج »:نصػت 95/20رػػف األمػم 03ادةػمػالػر فػػإف زائػا في الجمػأ     
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 المتضمف مجمس الدكلة  98/01العضكم  القانكفمف  11المادة  -1
 مرجع سابؽ ،95/20مف األمر  110ـ  - 2

3 -M.J . Magnet , la Cour des Comptes, 2 éd, Berger Levraut 1971, p 85 

    « La cour de Comptes est  rattachée à l’ordre de Juridiction Administratif, mais elle n’est pas pour autant un tribunal 

       Administratif, son organisation s’apparante à celle des tribunaux judiciaire Ses magistrats sont Inamovibles, ce qui 

       n’est pas, en droit  aux moins, le statut des membres de tribunaux Administratifs. Sa juridiction est de droit civil.    

       Ses justiciables sont les comptables de deniers Publics. Pris personnellement non L’administration. » 

4 -J .Vedel, la cour des Comptes et le juge  administratif de droit Commun, in la cour des Comptes d’hier à demain   
     l.g.d.j. 1979, p 33   
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بة ػاسػمحػػس الػمػجػتع مػػمػا يتػػمػو، كػيػػة إلػمػػككػػمػة الػػمػػميػػة الػػارسػػمػي مػائي فػػضػإدارم كق باختصػاص
 «.الضركرم ضمانا لممكضكعية كالحياد كالفعالية في أعمالو  باالستقبلؿ

محاسبة ػمس الػجػؼ منرع لـ يصػشػبأف الماستنتج  يمكفػدكتكر خػال مف ىذا النص فػاف اانطبلق     
ة تتمتع ػؤسسػمصطمح م استعػمػؿالدكلة، بؿ  أك مجػمسكما كصؼ المحاكـ اإلدارية  قضائيةبجية 

ائي أك ػضػابع القػيز بالطػية تتمػكمػمػئة عػيػػى بةػحاسػمػس الػمػجػتبر مػيعكعػمػيو ائي، ػػضػق باخػتػصػاص
 (1).بعبارة أخرل ىك ىيئة قضائية غير عادية أك خاصة بحكـ القانكف

ف ػمػػؿ ضػبة يدخػاسػس المحػمػػجػا إف مػركج بيػف الخػكػتي يمػػة الػإف النتيجػف  مػػا تقػدـبناء عمى      
ائي ػػضػقػـ الػيػػف التنظػػمػػؿ ضػكاؿ يدخػف األحػػاؿ مػح مأػب ال يمػكػفألنو  ،ائي اإلدارمػالقض ـػيػالتنظ

 .ائي إدارم ذا طبيعة خاصةػقض اختصػاصائية ذات ػيئة قضػ، غير أنو ىاعتباراتالعادم لعدة 
 اصاتوـواختصبة ــس المحاسـمـل مجـيم ومجال تدخـتنظ :الثانيالمطمب 

ريقة ػػتـ بطػو يػاتػاصػتصػالخ آداؤه مػػا كػاف ردػقػب مػػا مػحكػـ،يئة ػاز أكىػيـ جيػتنظ مػا كافدر ػبق     
رع ػشػمػف طرؼ الػم عػديبلتدة تػع عػرؼ كاختصػاصػاتواسبة ػحػمػس الػيـ مجمػإف تنظػجيدة، كبذلؾ ف

 .ئػوداآيؿ ػمف أجؿ تحسيف كتفع
 بة ػػاسػمحػس الػمػجػـ مػيػػتنظ :األكؿرع ػفػال

 ،بة بتنفيذ إختصاصاتو كصبلحياتو مف خبلؿ اليياكؿ التي يتشكؿ منياػحاسميتكلى مجمس ال     
 (2) .كاإلطار البشرم الذم يباشر تمؾ المياـ

 :ؿ ػػاكػيػػيػال -1    
 (3) :يتككف مجمس المحاسبة مف اليياكؿ التالية         

  :كىيتتجسد الغرؼ في ثبلثة أنكاع مف الغرؼ  :الغرؼ –أ 
 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 236ص  ،مرجع سابؽاإلدارية، قانكف المنازعات ، د. رشيد خمكفي  –1     
 154ص ،2009دار الكتاب الحديث القاىرة  الرقابة المالية عمى النفقات العامة ، ،بف داكد ابراىيـ د. –2     

  06ج ر ،قساميا إلى فركعانيحدد مجاالت تدخؿ غرؼ مجمس المحاسبة كيضبط  1996جانفي 16قرار مؤرخ في  –3
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 (1) :، كىذه المياديف ىييفػػرفة مختصة بميداف معغرؼ كؿ ػػغ 08ا ػػكعددى :الغرؼ الكطنية  – 1
يـ ػمػعتة، الػيافػثقػكال االجتمػاعػػيةؤكف ػشػة كالػالصح ،كطنيةػػات الػؤسسػمػػية كالػكمػمػية، السمطة العػالػمػال
ات ػناعػنات، الصػيػتأمػكؾ كالػنػبػارة كالػتجػال ،ؿػػقػنػدية كالػػاعػػقػػآت الػػشػنػمػػرم، الػػبلحة كالػفػػف، الػكيػتكػكال

  .كتنقسـ كؿ غرفة إلى فرعيف ككؿ فرع مكمؼ بمراقبة مجمكعة مف الكزارات ،كالمكاصبلت
ؿ فرع ػب كػراقػيف، حيث يػرعػرفة إلى فػػؿ غػػـ كػسػرؼ، كتنقػػػغ 09ا ػػددىػػكع :اإلقػمػػيػمػػيػةرؼ ػغػال – 2

تابعة ػا الػكاعيػية بشتى أنػكمػمػرافؽ كالييئات العػ، كالماختصاصوالجماعات اإلقميمية الداخمة ضمف 
ية ػكمػمػات العػؤسسػمػإلى الإضافة  باسػميػا،ية مسجمة ػالػاعدات مػليذه الجماعات أك التي تتمقى مس

 ،الجزائر البمػيػدة،، كعنابة، قسنطينة، تيزم كز  :يةػتالػكاليات الػر الػية، كتتكاجد ىذه الغرؼ بمقمالمح
 (2) .كىراف، تممساف، كرقمة، بشار

 .كالماليةفي مجاؿ تسيير الميزانية  االنضباطغرفة  – 3
 .الناظر العاـ كمساعدكه – 4
  .كتابة الضبط المركزية – 5

 .كاإلداريةالمصالح التقنية  –ب 

بة عمى أقساـ تقنية كمصالح إدارية تكمؼ بتقديـ الدعـ ػمس المحاسػمجشتمؿ إلى جانب ذلؾ ي     
طة األميف العاـ ػمػح تحت سػالػصػػمػذه الػػو، كتكضع ىػامػمي ف أداءػػف مػكػتى يتمػس حػمػادم لممجػمػال

 .بتنشيطيا كمتابعة أعماليا كالتنسيؽ فيما بينياالذم يقـك 

 البشريةكسائؿ ػال – 2
س ػمػجػاة مػضػقػي لػاسػػكف األسػانػف لمقػيػػتابعػبة الػاسػحػمػال سػمػالخاص بمج ةاػضػر سمؾ القػيسي      

 يةػيمػية كالتنظػريعػتشػكص الػكجب النصػيو بمػمجمس المككمة إلال اختصاصاتالمحاسبة عمى تأميف 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 (1) :كىـ كالتالي 1995أكت  26المؤرخ في  95/23األمر  السيما احكاـ

    تص ػمخػك الػاـ ألشغالو كىػكـ بالتنظيـ العػمس كيقػذم يتكلى إدارة المجػال بةػمحاسػس الػرئيس مجم -
 .كالمذكرات اإلستعجالية كالمذكرات المبدئية بإصدار القرارات كالمقررات كاألكامر   
  .نائب رئيس مجمس المحاسبة الذم يساعده في ميامو -   
 .الناظر العاـ كمساعدكه -   
 .المسطر البرنامجرؼ الذيف يتكلكف تنسيؽ األشغاؿ داخؿ غرفيـ لتجسيد ػرؤساء الغ -   
    تابعة ػماؿ الػكف بمتابعة األعػكمػعيـ كيقك ندة إلى فر ػسػمػاؿ الغػؽ األشػيػسػكف تنػركع كيتكلػرؤساء الف -   
 .لفركعيـ      
 ، كما ـػد ليػنا تسػندمػػات عػدراسلػاأك التدقيؽ كالتحقيؽ  اـػيمحتسبكف كتسند ليـ مالمستشاركف كال -
 الضػػبط، المػػسػتخػدمػيف تاب ػػك الػمػحػاسػػبة،س ػمػجػاـ مػػيػيد مػسػفي تج ةضاػقػانب الػج يسػاىػػـ إلػى   
 .اإلدارية التقنية كالمصالحالمكمفيف باألقساـ    

ميا ػة العػمػمحكػدكلة كالػالمس ػاة مجػف قضػـ مػػيرىػبة كغػػاة مجمس المحاسػضػارة أف قػتجدر اإلش     
تككينيـ ال كف ػكبأف يريف ػخآلاة اػػضػف القػػـ مػػيرىػػكغ يشػتػرط فييػـا ػ، كمةائيػالقض يتمتعكف بالصفػة

 .القياـ بمياميـ عمى أحسف حاؿ يمكنيـسداسيات مما  08فػع يقػؿ
يف ألسبلؾ ػاـ تابعػطاع العػف القػكاف مػيف كأعػفػبة تعييف مكظػمحاسػرئيس مجمس اللػكما يمكف      

اريف ػتشػسػمػك ،يةػادات جامعػـ شيػتسيير كليػكا مسؤكليات في كظائؼ الػارسػالتفتيش أك الرقابة أك م
 (2).في مياـ ظرفية قصدة مساعدة مجمس المحاسبة في القياـ بصبلحيتو

ب المالية ػناصػمػف الػم ٪10لرئيس مجمس المحاسبة أف يقترح في حدكد في ىذا االطار خكؿ      
ة ػكعػمػالي، كفي مجػػـ العػيػمػػتعػذة الػاتػرؼ أسػػاء الغػػة رؤسػػكعػمػجػػاة في مػػييف قضػا تعػػكاجب شغميػال

 ستير،ػماجػمي الػحام فػيػػف األكلػاريػستشػمػػة الػكعػػمػػي مجػ، كفتكراهػدكػالادة ػمي شيػػامػح ركعػرؤساء الف
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1995سبتمبر 03المؤرخة في  48قـالجريدة الرسمية ر  – 1
 ، مرجع سابؽ 95/20مكرر مف األمر  8 ،8 ،7المكاد  – 2

275 



 .سنكات 10عف ال تقؿسنكات عمى األقؿ، عمى أف تككف ليـ خبرة مينية  06منذ 
اءات ػفػمى إلتحاؽ كػد عػبة، كتساعػاسػمحػاضي مجمس الػإف مختؼ ىذه األحكاـ تدعـ مكانة ق     

ية كأداء ػػكعػمى نػػرة عػػاشػبػػم رػؤثػي اػػة ممػبػػاسػحػمػال سػمػبمج عػػالػيف ػكيػتككذات ة، ػػعػػكاسرة ػبػذات خ
 .مجمس المحاسبة

 مجاؿ تدخؿ مجمس المحاسبة  :الثانيالفرع 
نذ ػديبلت مػدة تعػرؼ عػػػو عػمػاؿ تدخػإف مجػف الػمحاسػػبة،بو مجمس ػػذم يمعػاـ الػرا لمدكر اليػنظ     

 .2010 ، 1995،  1992سنة حيث عدؿ مجاؿ تدخمو في  ،1980إنشائو سنة 
الح الدكلة ػمص اصػبح يشػمػؿبة ػػس المحاسػمػؿ مجػإف مجاؿ تدخػف التعديؿ األخير فػم انطبلقا     

عمييا  ما التي تسر ػتبلؼ أنكاعيػية باخػكمػمػػرافؽ كالييئات العػؤسسات كالمػكالجماعات اإلقميمية كالم
 .قكاعد المحاسبة العامة

ناعي كالتجارم كالمؤسسات ػية ذات الطابع الصػالمرافؽ العمكم تدخمو كما تدخؿ ضمف مجاؿ     
 ػاكاردىػكاليا أك مػكف أمػكالييئات العمكمية التي تمارس نشاطا صناعيا أك تجاريا أك ماليا، كالتي تك

 .أمكاليا كميا ذات طبيعة عمكمية أك رؤكس

ا يكف ػمػػيئات ميػات كاليػؤسسػمػات كالػركػػشػيير الػمى تسػػابتو تنصب عػإف رقػة إلى ذلؾ فػافػإض     
ات أك ػركػشػات أك الػؤسسػمػية أك الػػمػيػمػات اإلقػة أك الجماعػدكلػا الػكضعيا القانكني، كالتي تممؾ فيي

ماؿ أك سمطة قرار ػية في رأس الػبػمػمة بأغػتركة أك فردية مساىػالييئات العمكمية األخرل بصفة مش
 (1).مييمنة

يئات ػػركات أك اليػػشػات أك الػػؤسسػمػية في الػػكمػػمػػـ العػيػاألس اػف مجاؿ رقابتو أيضػيدخؿ ضم     
رافؽ أك الييئات ػمػية أك الػيمػات اإلقمػاعػدكلة أك الجمػميما كاف كضعيا القانكني، التي تممؾ فييا ال

 (2).مف رأسماليا اجزء العمكمية األخرل
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تسيير ي ػػفا ػػمػػكؿ بيػمػػػػمعػـ الػػيػػػريع كالتنظػتشػار الػي إطػػـك فػقػتي تػيئات الػػمؾ اليتة إلى ػافػإض     
 .لمتأميف كالحماية اإلجتماعييف االجتماعيةنظـ ػال

 دمػتيػا ػالػتي قية ػػالػمػدات الػاعػسػمػاؿ الػمػػتعػنتائج إس ةراقبمػندت لػو ػاـ االخرل الػتي اسػػمف المي     
ة باقر لة ػرل خاضعػيئة أخػػؿ ىػية أك كػمكمػع ؽػية أك مرافػميمػقإات ػاعػمػجككؿ ما يتبعيا مف دكلة ػال
منيا،  الػمػستفػيدميما يكف  جبائيوبو ػـك شػات أك رسػانػمػانات أك ضػؿ إعػبة في شكػػس المحاسػمػجػم

 (1) .كتقييميا
 يتياػا تكف كضعػمػػيئات، ميػا اليػيػتي تجمعػكارد الػمػاؿ الػمػػتعػراقبة إسػما ػايضيدخؿ في مجالو      

ممية ػكالع كاالجتمػاعػيةايا اإلنسانية ػضػقػـ الػالقانكنية، التي تمجأ إلى التبرعات العمكمية مف أجؿ دع
 (2) .مبلت التضامف الكطنيحكالتربكية أك الثقافية عمى الخصكص، كذلؾ بمناسبة 

س ػمػؿ مجػاؿ تدخػف مجػػد كسع مػق 2010نة ػػؿ في سػا تدخػػندمػػرع عػشػػمػأف ال مػا يبلحظـ ػكأى     
 كسعشرع الفرنسي قد ػارف، حيث نجد أف المػقمقو اإلدارم الػفػديد في الجر غير مأ االمحاسبة، كىذ

، 1939مارس 20ؤرخ في ػمػريعي الػتشػـك الػرسػداره لممػنذ إصػبة مػػمس المحاسػمج اختصػاصػاتف ػم
ؿ ػػدخػتحػػيػث اصػػػبح ، 1991أكت 07يػػؤرخ فػػمػػكف الػػانػػػقػػػكال 1947أكت  08ي ػؤرخ فػػمػػكف الػانػػقػػكال

رة أك ػباشػريقة مػا بطػمني ادةػاالستفكاء كانت ػكاؿ العمكمية سػينما كانت األمايمتد بة ػمجمس المحاس
 (3) .غير مباشرة

كاؿ ػادية كاألمػمػؿ الػائػكسػكارد كالػمػاـر لمػـ كالصػنتظػالم االستعػػمػاؿيع ػك تشجػػف ذلؾ ىػػاية مػالغ     
 .لمدكلةالعمكمية كترشيد عممية اإلنفاؽ بغية تحقيؽ تسيير فعاؿ لممكارد المالية 

 بة ػمحاسػس الػمػمج اتػاصػتصػاخ :الثالثالفرع 
المعدؿ كالمتمـ كبذلؾ  95/20كمياـ مجمس المحاسبة إنطبلقا مف األمر  اختصاصاتدد حتت     

 :يقـك بالمياـ التالية 
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كتككف يف المكاف، ػيو أك في عػدمة إلػكثائؽ المقػاس الػمى أسػبة رقابة عػمحاسػيمارس مجمس ال     
 .بعد التبميغ فجائية أك

ػتى ػرم حػػة الػتحػػطبلع كسػمػػؽ االطػػػمطػة حػػس الػػمشػػػرع وػػكلػػػػو خػػػامػػػاـ بميػػالػقػػيبتمكينو ؿ ػجكأل       
تي بحكزة اإلدارة محؿ المراقبة، ػؽ الػائػى كؿ الكثػمػع مػف االطبلعبة ػاسػحػمػػمس الػضاة مجػػقيػتػمػكف 

ياـ ػقػف الػػػبة مػػراقػمػرقة الػػػػد فػاعػتس يتػية الػالػمػػات الػيػمػػمػػعػيع الػابة جمػؿ رقػا أف تسيػف شأنيػمتي ػكال
  .راقبةػمػية التسيير لئلدارة الػمػمػييـ عػية تقػمػمػػبع

كؿ ػدخػػؽ الػػو حػتو، كلػابػيو رقػػارس فػمػاف يػكػي أم مػػكف كفػػى أم عػإل االسػػتمػاعو ػؽ لػيح كمػا     
يئة تدخؿ في مجاؿ تدخؿ مجمس ػية أك أم ىمك ػمية عػو أمبلؾ جماعمػمشػتي تلػبلت امحى كؿ الػإل

يات جيا الكائؽ أك التقارير التي تمتمثك لات أك اممك ػعمى كؿ المع االطبلعو لكف مالمحاسبة، كما ي
 .الرقابية األخرل

كاف ػابة أك األعػرقػة لمػعػئات الخاضػيػالح كاليػصػكف لممػػكاف التابعػؤكلكف أك األعػكما يعفى المس     
ني تجاه ػميػال رػسػي أك الػمػمػسػػؽ الػريػطػال باحػتػراـ الػػتػزاـؿ ػػف كػية مػارجػخػابة الػرقػالتابعكف ألجيزة ال

 ف أجؿػركرية مػػس المحاسبة إتخاذ كؿ اإلجراءات الضػمػجػجب عمى ميمجمس المحاسبة، غير أنو 
ات كبنتائج التدقيقات أك التحقيقات التي قاـ ػكثائؽ أك المعمكمػضماف الطابع السرم المرتبط بيذه ال

ا ػأنيػف شػنييف أك مػكطػاد الػتصػاع أك اإلقػدفػاس بالػسػمػؤدم إلى الػػا يػػىؤ اػشػإذا كاف إف  اػمػيػػالسبيا، 
 .الخاضعة لرقابة مجمس المحاسبة تؤثر عمى األسرار التجارية كالصناعية لممؤسسات كالييئات

 :بة اساسا فيىذه االختصاصات التي يقػـك بيا مجمس الػمحاسؿ ثتتم: االدارية االختصاصات -أ
 (1)رقابة نكعية التسيير – 

ية ػكمػمػالح العػصػيئات كالمػيير اليػية تسػبة نكعػراقػبة بمػمحاسػمس الػو يكمؼ مجػامػفي إطار مي     
كاؿ ػػة كاألمػاديػػمػػؿ الػائػػكسػػكارد كالػػمػػاؿ الػػمػػػتعػركط إسػػـ شػػيػػػمو، بحيث يقػجاؿ تدخػمي ػتي تدخؿ فػال

 .يفتا يتأكد مف كجكد كفعالية األجيزة المكمفة بالتدقيؽ كالرقابة الداخميػمػالمسخرة ليـ، ك العمكمية
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  حػسف مافػتساىـ في ض دة في التسيير التيػتمػكاألنظمة المع اإلجراءاتكما يتأكد مف فعالية      
ة ػيػبػاسػحػػمػػية كالػالػمػميات الػمػرم حكؿ كؿ العحػاتيا، كالتػة ممتمكػمايحػك  كاستعماالتيار مكاردىا ػييػتس
يات كالمبلحظات التي ػػتكصػـ الػديػػر بتقػػيػػيػػسػتػػات الػيػػف آلػػيػػسػحػي تػػػـ فػساىػي مما يجعمو ة، ػػز نجػػمػػال

 .يراىا مناسبة لمتسيير األمثؿ لمماؿ العاـ كالممتمكات
ات كالمساعدات ػانػػاإلع مػػػف حسف اسػتعػػػمػػاؿد ػػأكػتكمػػف الػػمػيػػاـ االسػػاسػػية الػػتي يػقػػػـك بػيػػا الػػ     

 ،توػابػرقػة لػية الخاضعػمكمػيئات العػيػؽ كالػرافػمػية كالػػمػيػمػات اإلقػاعػمػدكلة كالجػتيا النحالمالية التي م
ايات التي ػا مع الغػاليػمػابقة إستعػدات كمطػاعػسػػمػػذه الػػنح ىػمػمكبة لػطػمػركط الػشػر الػدل تكفػف مػكم

دل ػيدة مف تمؾ المنح، كمػتفػسػمػتد إلى الييئات الػرقابتو تمإف ػة إلى ذلؾ فػافػف أجميا، إضػمنحت م
ات ػتجاه الجي بالتزاماتياكفاء ػدات كالػساعػمػذه الػف المجكء إلى ىػد الحد مػلمميكانيزمات قص اتخاذىا
 .ؾ المساعداتلتم المانحة
تي تـ ػكارد الػمػرفيا مع الػػـ صػػتي تػػات الػقػنفػة الػقػابػطػدل مػف مػد مػتأكػي ذلؾ فػإنػوى ػافة إلػإض     
 (1) .العمكميةدل تحقيقيا لؤلىداؼ التي تكختيا الدعكة إلى التبرعات ػكم ،جمعيا

مى ػية عػكمػمػسات العػؤسػمػئات كالػيػا اليػػت بيػامػػتي قػرامج الػبػات كالػططػخػمػػيـ الػيػـك بتقػكما يق     
سجمة كتصحيح األخطاء المرتكبة مف ػائص المػادم النقػتف ؿػف أجػالي مػمػكال االقتصادمالمستكييف 

 .المنشكدأجؿ تحقيؽ اليدؼ 
ر ػاريػداد تقػبة إعػاسػمحػس الػمػمى مجػية، يترتب عػػالػدراسات فعػات كالػػمػيػيػػتقػػذه الػتى تككف ليػح     
رسػػمػيػيػػتقػات كالػظػبلحػمػنات كالػايػػمعػمى تمؾ الػتكم عػتح ئات ػيػػنية كاليػػمعػمطات الػى السػا إلػاليػات كا 

  .حددمالكصية، مف أجؿ اإلجابة عمى تمؾ المبلحظات في األجؿ ال
يمات ػمػيات كالتعػؿ التكصػدر كػائي كيصػنيػو الػمػييػػبة تقػحاسػمػس الػمػجػدـ مػػردكد يقػد تمقي الػبع     

ى ػا إلػػميػػرسػئات، كيػػيػػيػية تمؾ الػػػالػػعػة كفػردكديػػػف مػيػػسػي تحػـ فػػاىػػسػا تػأنيػف شػػتي مػال كاإلقتراحات
لػنيػػيف عػؤكلػػسػمػال  ا إلىػيػيغػمػـ بتبػػدكرىػكف بػػكمػذيف يقػنيا، كالػة عػػيصػػك ية كالػػمػمػسػطات الػمػسػى الػا كا 
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ، مرجع سابؽ 95/20مف األمر  71 ،70 ، 69أنظر المكاد  – 1

279 



 (1) .ر مجمس المحاسبة بذلؾاخطا معالمعنية الييئات 

 :تتمثؿ الصبلحيات القضائية التي يتمتع بيا مجمس المحاسبة في :الصبلحيات القضائية – ب
 حاسبيف العمكمييفممراجعة الحسابات المقدمة مف طرؼ ال -1 

اسبيف العمكمييف ػمحػحسابات ال تقػديـ  فػإف التشريع الجزائرم تضمػرنسي فػشرع الفػخبلفا لمم      
 96/56المرسـك التنفيذم  مػا تضمػنوبة، كذلؾ ػاسػس المحػمػمجلمريف بالصرؼ عمى حد السكاء كاآل

 .المتعمؽ بتقديـ الحسابات إلى مجمس المحاسبة 1996جانفي  22المؤرخ في 
المحاسبة، بحيث  سػمػدل مجػية كبيرة لػمػػكمييف أىػمػبيف العػػمحاسػة حسابات الػراجعػكتحظى م     
تي ػية الػاسػدة األسػاسبيف، كىي القاعػمحػمى الػيس عػابات فقط كلػمى الحسػابة تنصب عػرقػذه الػأف ى

اء ػضػك قػبة ىػمحاسػس الػمػاس أف مجػعمى أس ؿ مجمس المحاسبة،ػمػشرع الفرنسي عػمػا الػبني عميي
مس ػمج ال يشكػؿتى ػي دكف ذلؾ، حػكمػمػعػب الػػاسػمحػابات الػية حسػركعػػشػبة مػراقػػتخصص في مػم

 (2) .المحاسبة عقبة أماـ حرية نشاط اإلدارة كيشؿ حركتيا
ف ػم كبليسػتقػػبؿ ذم ػرم الػزائػبة الجػاسػمحػال الكضعية تختمؼ ممػا ىػك عػمػيو لػدل مجػمػس هذػى     

ف ػابة مػرقػذه الػػكتعتبر ىفي نفػس الػكقت، رؼ ػبالص العمكمي كاآلمػرالحسابيف الخاص بالمحاسب 
 .المحاسبةاألعماؿ القضائية لمجمس 

تدقيؽ في ػكف بالػكمػػرريف يقػػقػى مػؿ إلػي تككػكمػمػب العػػمحاسػر لمػيػيػتسػابات الػة حسػراجعػمامػا      
عػدة كفقا ية المػيمػية كالتنظػريعػتشػا مع األحكاـ الػتيػابقػكمط ،اػنتيػتي تضمػمادية الػميات الػصحة العم

ف ػيػػمكمفػس الػمػمجالػف ػػم نييفػديف التقػػاعػػسػمػاة أك الػضػقػال االقػتػضػاءند ػرر كعػػقػمػييف الػ، كيتـ تعليػا
ذا ػف ىػمػػتضػب أف يػني، كيجػػعػمػالرع ػفػيس الػرئ اقػتػراحمى ػبناء ع رفةػف رئيس الغػبمساعدتو بأمر م

حددة ػمال كاآلجاؿنية، ػالية المعػمػنكات الػكالس اػدفيػا كىػا كنطاقيػاألمر طبيعة المراقبة الكاجب إنجازى
 .تقرير الرقابة ال يداع
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ات في الحسابات ػديف تقنييف بالتدقيقػػاعػسػف أكمػريػاة آخػدة قضػاعػسػرده أكبمػػرر بمفػكبذلؾ يقـك المق
 .كالكثائؽ الثبكتية المرتبطة بيا

ات ػظػبلحػمػػنات كالػيػػاعػػمػات كالػقػيػػدقػتػػي الػتابػػر كػػػريػػػػقػرر في تػػقػمػة يدكف الػمػػميػػػء الاػػتيػد إنػػبع     
 .قتضى األمر ذلؾامة إذا مكاإلقترحات التي يقدميا كالمعممة بالردكد المحت

ركرة ذلؾ، بعد ذلؾ يرسؿ ػة ضػرفػافي إذا  رأل رئيس الغػناؾ تدقيؽ إضػكما يمكف أف يككف ى     
 .التقرير إلى الناظر العاـ لتقديـ إستنتاجاتو الكتابية

المداكلة لمنظر يمة ػمى التشكػؼ عػمػمػرض الػػاـ، يعػالكتابية لمناظر الع االستنتاجاتتبلـ ػبعد إس     
ت في ػؤقػرار مػب، كبقػػػاسػمحػػية الػؤكلػػسػػمى مػػة عػفػػة مخالػؿ أيػػجػسػػـ تػػائي إذا لػرار نيػػقػيو بػػكالبث ف

 .الحاالت األخرل
رار ػقػمى الػاؿ إجابتو عػؿ إرسػف أجػب مػاسػمحػى الػؤقت إلػػمػرار الػفي الحالة الثانية يبمغ القامػا      

 الثبكتيةؿ المستندات ػرفقة بكػم دةػمػػديد الػدـ تمػػف تاريخ التبميغ في حالة عػفي أجؿ شير مالمؤقت 
 .اء ذمتور إلب

رر ػقػر تعييف مػب أمػكجػرفة بمػػكـ رئيس الغػدد، يقػحػمػاء األجؿ الػبعد إستبلـ اإلجابات أك إنتي     
ؼ ػمػمػؿ الػرض كػكيع ،يير المحاسب المعنيػسػائيا في تػؿ نيػصػراحات لمفػتػـ اإلقػديػراجع يكمؼ بتقػم

 .عمى رئيس الغرفة
يس ػدد رئػيح كبناء عميوية، ػػتابػكػو الػـ إستنتاجاتػديػناظر العاـ لتقلػى اػؼ إلػمػمػرسؿ الػبعد ذلؾ ي     
ف ػػاـ أكمػالعر ػناظػر الػيحضحيث ؼ، ػػمػمػكلة لمبث نيائيا  في الايمة المدػشكػتػسة الػمػػة تاريخ جػرفػالغ
رر ػقػمػر الػضػا يحػػمػك ،ةػداكلػمػػي الػارؾ فػػشػة دكف أف يػكيػػفػشػػتابية أك الػكػاتو الجػتنتاسديـ إػػو لتقمثػيم

 (1) .الجمسة دكف أف يشارؾ في المداكلة
ثباتات ال راتػيػسػػات كتفػراحػتػف إقػؼ مػمػمػكانب الػؿ جػر في كػد النظػبع      ني، أك ػمعػالب ػاسػحػمػكا 

 .الغرفة في ىذه الحالة بقرار نيائي كبأغمبية األصكات تإقتراحات المقرر المراجع تب
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ات ػيػص صبلحػتػخػمػػرع الػػفػي الػة فػداكلػمػيمة الػكػشػتػى الػند إلػػة أف يسػرفػػس الغػيػرئلػف ػكػا يمػػكم     
 مػا ىػكسب ػا حػرارتيػمى قػادؽ عػيمة كتصػكػتشػذه الػػا، كتتداكؿ ىػتسييرىاب ػمى حسػدار الحكـ عػإص

 .معمكؿ بو عمى مستكل الغرفة
ي ػكمػمػب العػػاسػحػمػية الػؤكلػػسػػدل مػبة مػػاسػػمحػػس الػمػػجػرر مػػرل يقػو في الحاالت األخػا أنػكم     

ب ػاسػمحػتي يمكف الػال ،أك القيـ أك المكاردياع األمكاؿ ػالشخصية كالمالية في حاالت السرقة أك ض
ـ يرتكب ػو لػكثائؽ كالمستندات بأنػالعمكمي أف يحتج فييا لعذر مف األعذار كأف يثبت مف خبلؿ ال

مسؤكلية الشخصية ػؿ الػػمػنو أف يحػو، كيمكػف نطاقػرة كالخارجة عػكة القاىػقػأكيدفع بعامؿ ال خطإأم 
 .ىـ المتسببكف في تمؾ األخطاء ايخضعكف لسمطتو، ككانك لمككبلء أك األعكاف الذيف 

ـ ػذم لػب الػاسػمحػبة إلى الػنسػائي بالػرار نيػػقػراء بػا اإلبػبة فتككف إمػمحاسػجمس الػرارات مػأما ق     
ؿ ػجسػديف إذا ػػة ملػاػح ، أك فيػوصػـ فحػذم تػير الػيػػتسػدد الػة بصػفػالخة مػيتو أيلؤك ػمى مسػؿ عجتس
بمغ ػكي ،ؿػير محصػبررة أك إيراد غػر مػيػأك غ  غػير قانػكنيةة ػرؼ نفقػػص بمغ أكػص مػتو نقػمى ذمػع

 (1) .ىذا القرار إلى المحاسب العمكمي كالناظر العاـ كالكزير المكمؼ بالمالية لمتابعة التنفيذ
ذيف ػاـ كالػف الناظر العػم ف بالتماسيميػفعػف اليمحاسبػب الػبة أف يراقػف لمجمس المحاسػكما يمك     
ب ػػسػػية تحػالػات مػػرامػػـ بغػبيػاقػو أف يعػة اإلدارية، كلػطػمػسػػف الػػريح مػػػيص صػرخػمى تػػكزكف عػاليح

 (2) .حسب أىمية المبمغ محؿ التيمة أك مدة حيازتيا أك تداكليا
مى ػثمة عػف األمػضائية كمػقػالياتو ػص صبلحػخػا يػيمػبارة فػكقاـ مجمس المحاسبة بمجيكدات ج     

رار ػق 663رقابة عمىػية الػمػػمػػرت عػػفػحيث أس 2006ك، 2005سنتي  مػا بيفس ػمػجػمػيمة الػػصػذلؾ ح
 (3) :مكزعة كاالتي
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 264 ،كرمػػراء الحضجيؿ اإلػعفييف لتػمكمػف العػمحاسبيػؤقتا تخص حسابات المرارا ق 313منيا     
 لبلسػتحقػاؽ، 49كة، ػصػالػخػمػلم 215ا ػنيػم ،فػيػيػكمػػمػػف العػيػبػاسػػحػػمػػات الػابػػسػص حػائيا تخػرارا نيػق

ر ػيػيػاؿ تسػجػي مػاط فػبػػة اإلنضػرفػػػغ ارػطػار إخػي إطػػؿ فػػدخػائع تػف كقػػمػػبل يتضػصػػفػػم ار ػػريػػقػت 59
رسبل لمجيات مة ألف تكصؼ كصفا جزائيا متقريرا مفصبل يتضمف كقائع قاب 20ك، الميزانية كالمالية

 (1) .المختصة

 في مجاؿ تسيير الميزانية كالمالية كاالجراءات المتبعة رقابة اإلنضباط  – 2
ة بػاػػسي، إذ أف رقػرنػػفػمو الػيػثػػف مػػػرم عػػزائػػجػبة الػػػاسػػحػمػػس الػمػجمػػو ػز بػيػػتمػي ىػػك اخػتصػػاص     

د لقى ىذا ػؿ، كقػتقػسػجمس مػإلى م تنداسسا ػية في فرنػالػمػػيزانية كالػمػسيير الػاإلنضباط في مجاؿ ت
باط في ػػة اإلنضػابػس رقػمػاء مجػشػػأف إنػركف بػفرنسييف، حيث يػاء الػقيػفػف الػػم ار ػبيػك ادػبلؿ نقػتقػاإلس

 ىذا المجمس اءػف األحسف إلغػدة، كيركف بأنو مػيفة كاحػكظػل االزدكاجثؿ ػتسيير الميزانية كالمالية يم
مس ػجػف مػػمكيعيػد باخػتػصػاصػاتو الى مجػمػس المحاسبة، نظػرا لػككف الػقػضػايػا الػمػحػالػة الػػيو تككف 

 (2) .حاسبةمال
رفة ػية إلى غػالػمػػة كالػيػزانػيػمػػر الػيػيػػسػاؿ تػجػي مػاط فػبػػبة اإلنضػراقػػم فػأسػػنػدتر ػزائػا في الجػأم     

 .مختصة بمجمس المحاسبة
كف مخكؿ ػع ؤكؿ أكػػسػم مألمسؤكلية اليؿ ػمػبة بتحػاسػحػمػس الػمػار يختص مجػذا اإلطػػكفي ى     

باط في مجاؿ ػد اإلنضػكاعػقػة لػفػالػمخ ارتكابوية في حالة ػكمػمػكاؿ العػر األمػيػيػسػمى تػراؼ عػو اإلشػل
 .تسيير الميزانية كالمالية

ية ػريعػشػتػرؽ األحكاـ الػمنيا خ ،كانيفػرؽ لمقػفة أكخػمخال 15ذه المخالفات في ػرع ىػشػكحدد الم     
 سمطة أكػفة أك الػر الصػكفػات دكف تػقػبالنف االلتزاـذ اإليرادات كالنفقات، ػيػمقة بتنفػأك التنظيمية المتع
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بة ػاضي بمطالػقػراء الػفي لئلجػػسػػالتع االسػتعػػمػاؿية، ػمػبػػقػابة الػػرقػػبقة في مجاؿ الػطػمػد الػكاعػخرقا لمق
  )1) .حاسبيف العمكمييف بدفع النفقات عمى أسس غير قانكنية أك غير تنظيميةمال

 ،ةػرامػفات بغػخالػمػبي تمؾ الػرتكػبة مػاقػبة معػمحاسػس الػمػجػمػف لػمؾ األحكاـ يمكػتػة لػفػؿ مخالػك     
ذم يتقاضاه العكف المعني عند تاريخ ػي الػالػمػاإلج الػسػنكمرتب ػمػرامة الػدل تمؾ الغػػتتع أف ال عمى

 10د مضيػنة الخطأ بعػايػت معػات إذا تمػرامػػغػبيؽ تمؾ الػتط  ال يمػكػفو ػا أنػػمػة، كػفػالمخال ارتكاب

 .إالخط ارتكابسنكات مف تاريخ 
ي حؽ ػزائية فػات الجػمتابعػاس بالػسػمػة كدكف الػرامػاقب بغػبة أف يعػحاسػمػس الػمػف لمجػكما يمك     

يا ػا تشريعػمػرؽ حكػخ ،قائـ باإلدارة في ىيئة عمكمية خاضعة لرقابتو أك ممثؿكؿ مسؤكؿ أك عكف 
يره ػير مبرر لصالحو أك لغػيني غػمالي أك ع امتيازف أجؿ كسب ػم التزاماتويا أك تجاىؿ ػيمػأك تنظ

ذم ػسنكم الػرتب الػمػؼ الػرامة ضعػى لمغػصػبمغ األقػمػيئة عمكمية، كيككف الػأكىعمى حساب الدكلة 
 .يتقاضاه
ا مجمس المحاسبة مع ػتي يصدرىػرامات الػات كالغػمتابعػتمؾ ال ال تتعػارضارة أنو ػكتجدر اإلش     

  .تطبيؽ العقكبات الجزائية كالتعكيضات المدنية
 تابية أكػك ألكامػػريذا ػػذلؾ تنفػكا بػػامػـ قػإذا أثبتكا أني الػمػخالػفػاترتكبي ػاء مػفػير أنو يمكف إعػغ     
ؿ ػالة تحػحػذه الػػي ىػذلؾ، كفػػؿ لػػؤىػػخص مػي أك أم شػمػمػػسػػـ الػؤكليػػػسػػف مػػـ مػػيػدرت لػر صػػألكام

 .مسؤكلية صاحب األمر محؿ مسؤكليتيـ
ؾ ػياـ بتمػػقػؿ لمػػؤىػمػص الػشخػا الػبيػرتكاتي ػة الػفػالػخػمػػريات أف الػتحػتدقيقات كالػت الػمػإذا  تكص     

المتعمؽ بمجمس المحاسبة،  95/20ا األمرػتي حددىػال أك الػمخػالػفػاتالعمميات تشكؿ أحد األخطاء 
ذم ػاـ الػالعناظر ػإذا رأل ال اػة مػكفي حال ،اـػر العػناظػصبل إلى الػريرا مفػفإف رئيس الغرفة يكجو تق

 ةػرفػػغػف الػػا مػػبيػػمػمو أف يطػ، فػرثػا أكػيحػب تكضػمػاط تتطػػنقػػض الػػناؾ بعػػر أف ىػريػػر بذلؾ التقػاخط
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ب ػػكجػمػؼ بػػمػمػػظ الػفػكـ بحػػقػات يػػابعػتػمػاؿ لمػجػو المػأن اقػتػناعػػو ةػالػة، كفي حػصػتػخػمػػية الػػاعػطػقػال 
س ػمػف مجػم اثنيفستشاريف ػرفة كمػف رئيس غػاـ تشكيمة خاصة تتككف مػمؿ قابؿ لئللغاء أمػرار معػق

 .الغرفة المعنية بذلؾالمحاسبة كيطمع رئيس 

 ،وػاتػاجػتػنػتػر إسػريػػكـ بتحػػقػو يػإنػؼ فػالػمخػػص الػخػشػػػة الػتابعػكبية مػكجػب اقػتناعػوة ػالػا في حػػأم     
في مجاؿ تسيير الميزانية كالمالية الذم يعد بمثابة  االنضػباطكيرسؿ كامؿ الممؼ إلى رئيس غرفة 

 .إخطار ليذه الغرفة كذلؾ بقصد  إجراء تحقيؽ في المخالفات المثبتة في التقرير
 ررػقػييف مػية بتعػالػمػيزانية كالػمػيير الػسػي مجاؿ تػرفة اإلنضباط فػػـك رئيس غػيق إثػر ذلؾمى ػع     

 .ياىذا التحقيؽ حضكر كيككف  يكمفو بالتحقيؽ في الممؼ
ؿ لو ػا يكفػمييا، كمػى عصػك ػػالة مػريؽ رسػف طػػتابع عػمػص الػشخػطبلع الارر بػـك المقػبذلؾ يق     
 .نو الذم يؤدم اليميف أماـ مجمس المحاسبةػدفاع عػي لمػحامػدافع أك مػبم االستعػانةحؽ 
كف قد تقحـ ػؿ عػى كػتمع إلػسػو أف يػيمكف لرم حيث ػتحػيؽ كالػاؿ التحقػمػػبكؿ أع ررػمقػـك الػيق     

تو إيجابية في ػمػاىػر يمكف أف تككف مسػى أم شخص آخػمسؤكليتو أكيسألو شفاىيا أك كتابيا، أك إل
ف أجؿ ػرفة مػرسمو إلى رئيس الغػا بإقتراحاتو كيػرفقػريره مػرر بتحرير تقػقػمػكـ الػد ذلؾ يقػبع ،يؽػالتحق

ذا تأك ،تبميغو لمناظر العاـ تابعات فإنو ػمػيؽ بأنو المجاؿ لمػقػتحػائج النتف خبلؿ ػاـ مػػر العػناظػد الػكا 
 )1) .يمكنو  أف يقرر حفظ الممؼ

اؿ تسيير ػف رئيس غرفة اإلنضباط في مجػالحفظ إلى كؿ م رارػـك الناظر بتبميغ قػد ذلؾ يقػبع     
لى مسؤكؿ اإلدارة المعنية لى الميزانية كالمالية، كا   .العكف محؿ المتابعة كا 

ة المتقاضي أماـ غرفة اإلنضباط في مجاؿ تسيير ػيستدعي إحال أما إذا رأل الناظر ىناؾ ما     
ة ػثابػػد بمػػذم يعػرل كالػرة أخػػؼ مػمػمػؿ الػػـ يرسػبررة، ثػمػية كالػابػتػاتو الكػدـ إستنتاجػقػزانية، فإنو يػيػمػال

 .في مجاؿ تسيير الميزانية كالماليةإخطار إلى رئيس غرفة اإلنضباط 
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اة ػػضػف بيف القػػػرفة مػػغػس الػيػف رئػيػػيو، يعػػف تػبػباط لمػػة اإلنضػرفػػػى غػؼ إلػمػػمػػكؿ الػػد كصػػبع     
 .المككنيف لمتشكيمة المداكلة مقررا يكمؼ بتقديـ ممؼ القضية أثناء تشكيمة الحكـ

ـك ػذ يقػندئػع ،ذلؾػاـ بػػعػر الػناظػػبة كالػػاسػحػمػػس الػمػجػس مػيػـ رئػمػػسة كيعػمػاريخ الجػدد تػا يحػػمػك     
 .األشخاص المتابعيف برسالة مكصى عمييا مع إشعار باإلستبلـ باستدعاءرئيس الغرفة 

دفاع  ػكؽ الػتراـ حقػإحاعػدة كما تقكـ اجراءات التقػاضي عػمى مستكل مجػمس الػمحاسبة عػمى قػ     
س ػمػجػط مػبػػتابة ضػدل كػػل ده اإلطبلعػاعػسػيو أك مػتابع أك محامػمشخص الػمكف الحيث يكفميا، كي

ؿ ػي أجػف ـاػعػر الػية لمناظػات الكتابػفي ذلؾ اإلستنتاج اػذم يعنيو كامبل بمػؼ الػمى الممػالمحاسبة ع
رة ػػدد مػأف يم ذا األجؿ قاببلػ، كيككف ىاالستدعاءتبلـ ػد إسػسة بعػمػف تاريخ الجػر مػيػف شػع ال يقؿ

 )1) .كما يمكنيـ تقديـ مذكرة  دفاعية كاحدة بنفس المدة بطمب مف المعني أكمف يمثمو
شاركيف ػاة المػضػقػدد الػع ال يقػؿتي ػباط كالػرفة اإلنضػداكلة لغػمػد جمسة تشكيمة الػبعد ذلؾ تعق     
مكمؼ بالتحقيؽ المعيف كبمساعدة ػاضي الػزيادة عمى رئيسيا بإستثناء الق ،عمى األقؿ ةقضا 04عف

 .كاتب ضبط كبحضكر الناظر العاـ
رتيف ػتدعائو مػة إسػالػسة في حػف الجمػتابع عػمػيب الػضية كلك تغػرفة أف تبث في القػكيمكف لمغ     

 .كلـ يستجب لذلؾ

لى ػراحات المقػتػقامى ػيمة عػتشكػأثناء الجمسة تطمع ال      رر المكمؼ بالتحقيؽ الكاردة في التقرير كا 
 .ثموػف يمػتابع أكمػا المػدميػتي قػات الػركحػشػدفاع كالػرة الػاـ كمذكػناظر العػإستنتاجات ال

الػناظر ف ػؿ مػكر كػداكلة دكف حضػية لممػضػة القػسػػيس الجمػرض رئػػات يعػػرافعػالم اختتاـد ػػبع     
د ذلؾ تبت ػبع ،ررػدـ بو المقػؿ إقتراح تقػرفة في كػيمو ككاتب الضبط كتتداكؿ الغػكالمتابع ككك العاـ

كف ػكت الرئيس مرجحا، كيكػكات يككف صػفي حالة تساكم األصك الغرفة بأغمبية أصكات أعضائيا 
 )2) .رر ككاتب الضبطػقػمػمنية بقرار يكقعو رئيس الجمسة كالػالبت في القضية في جمسة ع
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لػػػعػمػػاـ كالػػعػر الػػناظػى الػيذية كيبمغ إلػة التنفػػيغػصػرار الػػقػذا الػػسي ىػتػيك       يةػالػمػػر الػػى كزيػني كا 
كف ػا العػضع ليػتي يخػية الػكصػية كالػمػات السمػطػمػؿ السػية، ككػكنػانػقػرؽ الػطػؿ الػذ بكػيػػة التنفػتابعػمػػل

 .المعني

ات ػؤسسػمػف الػػيف عػسؤكلػمػكزراء الػماف كالػبرلػتي الػرفػف رئيسي غػػؿ مػػؿ كػػؤىػإلى جانب ذلؾ ي     
الكطنية المستقمة فيما يخص الكقائع التي تنسب إلى األعكاف الخاضعيف لسمطتيـ، إخطار مجمس 

 .المحاسبة قصد ممارسة صبلحية اإلنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية كالمالية
الييئة  غبة كالتحرم، يبمػراقػيات المػا يخص صبلحػيمػيو فػمة إلػككػمػاـ الػميػد قياـ المجمس بالػبع     

مس ػتي يتبعيا مجػا الػثيبلتيػراءات بمػػذه اإلجػػو ىػبػاشتػا كتػػييػػؿ إلػػكصػتي تػائج الػتػنػرتو بالػػطػتي أخػال
 )1) .المحاسبة الفرنسي

 طرؽ الطعف في قرارات مجمس المحاسبة   - 3
 أك الكصيةالسممية  الػسمطةأك ني ػاضي المعػرارىا يمكف لممتقػرفة المختصة قػػدار الغػد إصػبع     

ف في ػاـ، الطعػر العػناظػف الػم كأالقػرار كع ػميات مكضػمػكع العػاضي كقت كقػا المتقػالتي يخضع لي
  .قرارات مجمس المحاسبة بالمراجعة أك باإلستئناؼ أك بالنقض

 المراجعة –أ 
ـ ػل إخطب ػبػكبة بسػشػمػبة الػاسػحػمػمس الػرارات مجػد قػف ضػػرؽ الطعػدل طػة إحػػتعتبر المراجع     

 .القضيةينتبو إليو القاضي أثناء الفصؿ في 

ية ػسمطة السممية أك الكصػني أك الػمعػاضي الػقػمتػمف البعد ذلؾ ة ػػعػراجػمػب الػديـ طمػف تقػكػيم     
كف ػػأف تك فػمكػاـ، كيػر العػػناظػال فػػم اك رارػػقػكع الػػكضػػػات مػيػػمػػمػػػكع العػػت كقػػا كقػػع ليػضػتي يخػػال

 )2) .الذم أصدر القرار أك الفرعالمراجعة تمقائية مف الغرفة 
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 1807سبتمبر 16المؤرخ في  كف الفرنسيػانػقػف الػادة مػمػذه الػرم ىػزائػرع الجػشػمػى الػقػتػساد ػكق     

 )1) .عمى نفس األحكاـ السالفة الذكر 14الذم تضمف في مادتو 
  :التاليةمف ذلؾ تككف قرارات مجمس المحاسبة مكضكع مراجعة في الحاالت  اػانطبلق     

 )2).تبرر ذلؾديدة جر صيكر عناظد نع، اك زدكجمال االستعماؿ التزكير،اإلغفاؿ أك ، بسبب أخطاء
تي ػؿ الػائػكسػػائع كالػكقػملرض ػػمى عػػب عػمػطػذا الػف ىػػمػة أف يتضػراجعػمػمب الػكؿ طػبػقػترط لػيش     

 .ستند إلييا صاحب الطمب مرفقا بالمستندات كالكثائؽ الثبكتيةا
ر ػف األمػم 103ادة ػمػيو في الػمػكص عػػصػنػمػػؿ الػػـر األجػتػة أف يحػراجعػمػب الػمى طالػػيجب ع     
الحالة التي  باستثناءالمعدؿ بسنة كأقصى حد يبدأ مف تاريخ تبميغ القرار مكضكع الطعف،  95/20

 .أنيا خاطئة اكتشؼيصدر فييا قرار مجمس المحاسبة عمى أساس كثائؽ 
ة طمب المراجعة ػرع قاضيا يكمؼ بدراسػفػرفة أك الػأما إجراءات المراجعة تبدأ بتعييف رئيس الغ     

 .كتقديـ إقتراحات كتابية حكؿ مدل قبكؿ كصحة الطمب المقدـ
رئيس  ددػر ذلؾ يحػػمى إثػيا، كعػتابػـ إستنتاجو كػديػاـ لتقػػالناظر العؼ إلى ػممػؿ الػبعد ذلؾ يرس     

 .كؿ األطراؼ بذلؾغ الغرفة أك الفرع تاريخ الجمسة كيبم
 باسػتدعػاءنو أك ػب مػمػسة بطػارؾ في الجمػشػب أف يػمػطػاحب الػف لصػكػة يمػسػمػد الجػاقػعان ندػع     

 )3) .مف رئيس الغرفة أك الفرع

ؿ ػائيا كػؿ تمقػمػنيا تشػمػتي تضػػراءات الػإف اإلجػراره، فػػقػبة لػػاسػمحػس الػمػة مجػراجعػػة مػفي حال     
 ال يككفإنو ػامة فػدة عػذلؾ القرار، ككقاعػناصر التي بررت المراجعة لػد يتذرع قانكنا بالعػاض قػتقػم

ير أنو يمكف ػف، غػػكع الطعػكضػمكقؼ لمقرار مر ػة أثػمبات المراجعػة التمقائية كطػراجعػراءات المػإلج
 ر بكقؼػأف يأم ،اـػالع رع المعني كالناظرػرفة أك الفػد إستشارة رئيس الغػلرئيس مجمس المحاسبة بع

 كع ػػدفػف أف الػيػبػة إذا تػػعػراجػمػػب الػػي طمػت فػبػذم يػال رراػقػدار الػة إصػػايػػى غػػرار إلػػقػػذا الػػػيذ ىػفػنػت 
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 .ند إلييا في المراجعة ىي دفكع ذات أساس يمكف أف تؤثر عمى القرار محؿ المراجعةتػسػمػال
 اإلستئناؼ –ب 

س ػاـ نفػكف أمػيكك بة ػػاسػػمحػػػس الػمػجػرارات مػػي قػػف فػػػطعػلم الػػكسػػػيػمػة الػػثانيةاؼ ػر اإلستئنػتبػػيع     
 .مثؿ طمب المراجعة الييئة
كع ػكضػرار مػقػف تاريخ تبميغ الػصى مػد أقػر كحػك شيػف باإلستئناؼ ىػػؿ المحدد لمطعػأما األج     
ني ػاضي المعػبؿ المتقػف قػػم اال بؿػػال يقإف اإلستئناؼ ػػة فػراجعػػك الحاؿ بالنسبة لممػككما ى، الطعف
 تئناؼػػاالسريضة ػػػدـ عػػقػب أف تػاـ كيجػر العػناظػنية أك الػػمعػكصية الػة أك الػيػػػمػمػسػػات الػطػمػػسػأك ال

 .تابيا مكقعة مف صاحب الطمب أك ممثمو القانكنيػك
 كدعػا، كتػػييػد إلػنػتػػسػػمػكع الػدفػػائع كالػكقػػؿ لمػػصػػفػػؽ كمػيػرض دقػػة اإلستئناؼ بعػػريضػػؽ عػرفػكت     

ار ػػػعػداع أك إشػؿ إيصػػؿ ك بػاػػقػػا مػػيػػيؿ إلسػر تػأك  ،ةػبسػػالػػمػحػس اػمػػجمػػط ػبػة ضػتابػدل كلػة ػريضػػعلػا
     .فػطعػكع الػػكضػرار مػػقػلم ؼػكقػر مػو أثػتئناؼ لػف باإلسػػطعػإف الػة فػراجعػػمػكس الػكع، بلـتاإلسب

رار ػػقػدرت الصػتي أػة الػرفػػدا الغػػة عػػعػمػتػجػرؼ مػػغػؿ الػيمة كػتشكػب ػتئناؼػاالسؿ في ػػصػفػتـ الػي     
 .كع الطعف كيفصؿ فيو بقرارػكضػم

ؼ ػممػررا لمػيف مقػبة يعػاسػمحػمس الػجػإف رئيس مػة فػراجعػػمػػة الػيػػمػمػػيو الحاؿ في عػمػك عػػا ىػكم     
قتراحاتو ،المعركض عمى المجمس عداد تقرير يدكف فيو جميع مبلحظاتو كا   .يكمفو بالتحقيؽ فيو كا 

عػاتو كػـ إستنتاجػديػقػتػل لمػناظػر العػاـ بإحالػة الممؼ مػػرة اخػرلـك ػػد ذلؾ يقػػبع      ، ػيوادتو إلػتابيا كا 
 .يحدد تاريخ الجمسة كيبمغ المستأنؼ بذلؾ كعمى اثر ذلؾ 

ستند اتي ػؿ الػكسائػريضة كالػػمى العػة عػتمعػرؼ مجػػؿ الغػػيمة كػكػة تطمع تشػسػمػالجاد ػاثناء انعػق     
ستأنؼ ػف لممػيمك كمػاناظر العاـ، ػال كاستنتاجاترر ػػقػترحات المػمقاستئنافو ك ـ ػستأنؼ لدعػمػا الػإليي

  )1) .ديـ مبلحظاتو الشفكيةػالقانكني طمب تقأك ممثمو 
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ف مػػكاء ػػػات سػظػبلحػمػػيع الػمػػـ جػديػػقػؼ كتػمػمػػب الػكانػؿ جػػمى كػػف اإلطبلع عمػػ بعػػػد االنػتيػاء     
رر كالناظر ػكر المقػلممداكلة دكف حضية ػضػرض رئيس الجمسة القػاعضاء الجمسة أك المستأنؼ يع

  )1) .العاـ كتتخذ القرارات بأغمبية األصكات
 الطعف بالنقض –ج 

رؼ ػؿ الغػاد كػقػف إنعػػع تصػدري تبة الػاسػمحػمجمس ال اترار ػد قػف ضػـ أكجو الطعػأىمػف ك ػى     
كف ػانػق بينمػا لػـ يكػف كاضحػا حػسػب، 1980كف ػانػب قػػسػح يػرفع امػاـ نػفػػس الػجيػةة ككاف ػػعػمػتػجػم

س ػمػرارات مجػي قػض فػف بالنقػمى أف يككف الطعػع  راحةػػنص ص  95/20ر ػماأل، غير أف 1990
ككف يعمى أف  نصفػانو  2010نة ػديؿ سػبمكجب تع امػاالمحاسبة طبقا لقانكف اإلجراءات المدنية، 

مى طمب ػدـ بناء عػف يقػذا الطعػدنية كاإلدارية، ك أف ىػمػكف اإلجراءات الػا لقانػبقػض طػف بالنقػالطع
دكلة نص ػف إنشاء مجمس الػمػتضػالم 98/01انكف العضكم ػف الق، اضافة لذلؾ أـ قانكناػالمخكؿ لي

  )2) .مجمس المحاسبة بالنظر في الطعكف بالنقض في قرارات اختصاصوصراحة عمى 
تي ػراءات الػػس اإلجػيخضع لنفالػمحػاسػػبة س ػمػاـ مجػض أمػػقػنػالالطعػػف بيككف بناء عػمى ذلؾ      
جػػكاعػف مػدنية كاإلدارية مػمػراءات الػػكف اإلجػا قانػنيػمػػتض ير ػرار نيائي غػقػال كاف يككف ،راءاتػيد كا 

 .قابؿ لمطعف بطرؽ أخرل

 األشخاص المخكؿ ليـ الحؽ بالنقض – 1
ف ىـ ػفإف األشخاص المخكؿ ليـ بحؽ الطع 95/20 رػاألمف ػم 110ف نص المادة ػإنطبلقا م     

معتمد لدل مجمس الدكلة أك بطمب مف الكزير المكمؼ  أك محاـف بالصرؼ، ك مر ف أك اآلك المحاسب
 )3) . ات اإلقميميةػاعػالجم بالمالية أك السمطات السممية أك الكصية، كممثمي
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 مكاعيد الطعف  – 2
راءات ػكف اإلجػف قانػػمػػضػتػػمػػال 08/09انكف ػقػال الػمػنصػػكص عػػمػييػا فػيف ػػيد الطعػػكاعػتطبؽ م     

 )1) .تاريخ التبميغ الرسمي لمقرار محؿ الطعف يسرل ىذا األجؿ مفك المدنية كالمحددة بشيريف، 
 النقض مصير القرار محؿ – 3

ض القرار، كفي الحالة ػتأنؼ فيو إما بالتأكيد أك بنقػرار المسػيككف حكـ مجمس الدكلة عمى الق     
ة ػذه الحالػاسبة يفصؿ في المكضكع، كفي ىػمحػرار مجمس الػض قػدكلة نقػفييا مجمس ال ررػالتي يق

 )2) .ثؿ تشكيمة كؿ الغرؼ مجتمعة لمنقاط القانكنية التي تـ الفصؿ فييامتت
  االستشاريةالصبلحيات  –ج 

محاسبة بصبلحيات أخرل تتمثؿ ػس الػـ مجمػائية يساىػضػيات اإلدارية كالقػإلى جانب الصبلح     
ط ػف ضبػػمػمتضػف الػك كم لمقانػسنػدم الػيػتميػع الك ر ػػػمشػال حػػكؿكر ػالتي تتمح االستشػاريةة ػمػميػفي ال

 .الميزانية
اريع ػشػص مػا يخػمػيػف اسػتشػاريةفة ػية بصػريعػتشػيفة الػكظػـ في الػػاىػػدكلة يسػالمس ػجػاف مػإذا ك     

شاريع التمييدية ػتعدىا الحككمة، فإف مجمس المحاسبة بدكره يقدـ رأيو فيما يخص الم يالقكانيف الت
ا ػيمػة فػعػكاس درايةبة ػاسػس المحػمػمجلاس أف ػمى أسػع الػمػيػزانية،بط ػنة ضػمػكانيف المتضػالسنكية لمق

ا يخص ػمػيػا فػػيمػػا السػـك بيػػتي يقػابية الػرقػػات الػمػػميػريؽ الػػف طػػعاكتسبيػا  ،يزانيةػمػيخص تنفيذ ال
 رفيا،ػر بصػـ األمػتي تػات الػقػياـ بدفع النفػػقػـ الػمة ليػككػمػكمييف الػػمػػالع اسبيفػحػمابات الػبة حسػراقػم

 .اإليرادات التي تـ األمر بتحصيمياأك تحصيؿ 

تي ػات الػار إيداع الحسابػتسيير في إطػابات الػػسػيع الحسابات اإلدارية كحػمػبؿ جػكما أنو يستق     
 .فك ف العمكميك ف بالصرؼ كالمحاسبك مر يمـز بيا اآل
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ة ػركريػػضػات الػكمػمػػعػمػػا الػييػػدكف فػية تػػاعػطػرات قػػذكػػم بإعػػداد رؼػػمؼ الغػذا اإلطار تكػػفي ى     
امة أك ػمنيجية العػات الػا لمتكجييػبقػكط ،اػاؿ تدخميػف مجػمػػتي تدخؿ ضػات الػطاعػقػؿ الػكالخاصة ب

 انكفػقػل دمػػيػػيػتمػػركع الػشػمػبة الخاص بالػاسػمحػمس الػمجػييمي لػرير التقػداد التقػإلع ررةػالخاصة المق
 .ضبط الميزانية

ؿ إلى ػيرس ،يزانيةػمػبط الػكف ضػانػقػيدم لػتميػركع الػشػييمي الخاص بالمػرير التقػػتقػالبعػد اعػداد      
ئة التشريعية، ػيػالو إلى اليػإرسػا بػبدكرى كـػتي تقػذلؾ، كالػكف الخاص بػركع القانػشػا بمػرفقػػة مػكمػالحك
ة ػقػمتعمػكص الػنصػشاريع الػا يخص مػيمػرائو فآديـ ػـك بتقػبة يقػحاسػمػمس الػجػإف مػافة إلى ذلؾ فػإض

 .تجاربو المكتسبةإنطبلقا مف  بالمالية
ية ػمػايا ذات األىػػضػقػقة بالػمػػعتمػات الػػدراسػياـ بالػقػالك  بآرائػوارؾ ػػبة يشػػاسػحػمػس الػا أف مجمػكم     

 صػائػػنقػدارؾ الػرادات كتػػؿ اإليػيػػصػأك تح اتػػقػفػنػيذ الػػة تنفػيػػػفػيػة بكػػقػمػػتعػػمػػتمؾ ال السػػيػمػػا ،يةػنػكطػال
قػتسػريع ك الػراءات في مجاؿ التشػاإلجكتحسيف  ـ ػاىػا تسػأنيػف شػم تيػراح التدابير الػتػيير المالي، كا 
يد ػمى ترشػػد عػػاعػسػأنو يػػف شػػم اػؿ مػتسيير، ككػؽ في مجاؿ الػيػـ كالتدقػيػيػػتقػراءات الػيف إجػفي تحس

ف طرؼ ػرض ذلؾ مػراء بمناسبة عالدراسات كاآلمجمس المحاسبة ىذه  كعقمنة اإلنفاؽ العاـ، كيقدـ
 )1) .تي البرلماف أك مف طرؼ الكزير األكؿفر ئيسي غكؿ مف ر 

كبصفتو جياز يخضع لمسمطة المباشرة لرئيس الجميكرية، فإف بإمكاف ىذا األخير أف يخطره      
ذه الحالة ػمس، كفي ىػمجػات الػاصػفي نطاؽ إختص ؿػنية تدخػية كطػمػػألة ذات أىػػمس ؿ ممؼ أكػبك

 البلزمػةؿ ػيػػاصػػفػتػؿ الػة بكػكريػػػيػمػس الجػيػبلع رئػطانو ك ػػب مػمػػط اػمػاـ بػيػػقػس الػمػجػمػػى الػمػػي عػػينبغ
 .بخصكص ذلؾ الممؼ

ية ػػمػؿ أىػكػا تشػػة يراىػألػػسػػكرية بأم مػػميػبلع رئيس الجػبة إطػمحاسػس الػمػجػمى مػا يجب عػمػك     
ير مباشرة، كتستدعي تدخبل ػباشرة أك غػم ريقةػني بطػكطػاد الػمى اإلقتصػػا تؤثر عػػف شأنيػػة مػخاص

 )2) .مباشرا مف رئيس الجميكرية 
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 المحاسبةنتائج أعماؿ مجمس  –د 
ف ػف مػيػػى نكعػو إلتياػرة صبلحػند مباشػا مجمس المحاسبة عػكـ بيػاؿ التي يقػمػتتكج جميع األع     

 .لنتائجا
 اإلداريةالنتائج  – 1

المعنية  لئلداراتدر تكجييات ػاإلدارية، فإنو يص الختصاصػاتوبة ػاسػمحػزاكلة مجمس الػند مػع     
طاء ػف أجؿ تصحيح تمؾ األخػبة مػراقػمػة الػلمجي يةػسممية أك الكصػسمطة الػمل، أك تكصيات وتبمراقب

دخاؿ التحسينات عمى طرؽ التسيير  :كتتخذ ىذه التكجييات كالتكصيات األشكاؿ التالية ،كا 
 ذكرة التقييـ ػم –أ 

ية التسيير يقـك ػػبة نكعػراقػمقة بمػػمتعػال ةبػراقػمػية الػمػػمػف عػبة مػمحاسػس الػمػجػرؽ مػاء فػد إنتيػبع     
ا ػمى إثرىػائي، كعػـ نيػيػيػػؿ تقػػكػي شػو فػاجاتػتػنػتػرج باسػديو كيخػػرة لػػكفػتػمػػيات الػػطػػبعممية تحميؿ المع

الح كالييئات ػػصػػمػر الػتسييمػػردكدية  ية كػالػيف فعػرض تحسػػراحات بغػتػيات كاإلقػتكصػؿ الػدر كػيص
لػػكصػػال ة أكػيػمػػمػػسػػات الػػجيػى الػية أك إلػنػػعػمػػات الػمطػػسػػى الػا إلػميػػرسػنية، ثـ يػػمعػال كزراء ػػى الػية كا 
بلـ ػإعيػسػػتػكجب عػػمى ىػػذه الػػمػػصػالػح ك  ،ةػبػػاسػػنمػػراءات الػاإلج كاتخػاذبلـ ػاإلع ؿػف أجػػنييف مػمعػال

 )1) .تـ إتخاذه مف إجراءات مجمس المحاسبة بما
 رسالة رئيس الغرفة  -ب 

ؤكلة ػيع الجيات المسػإلى جمالة ػرفة بتكجيو رسػكـ رئيس الغػمية المراقبة يقػمػف عػند إنتياء مػع     
تي ػػات الػظػػمبلحػػالمى ػػعا ػييػػـ فػػيطمعي ،بةػػاسػمحػػػمس الػػبة مجػراقػمػت لػػػتي خضعػالح الػصػمػمى الػع

 اتػمخالفػكقائع كالػيات كالػػكضعػمقة بالػمتعػكال ،بةػػراقػػمػػف خبلؿ عممية الػػبة مػمجمس المحاس اسػتقػاىػا
ف ػابة، مػرقػا الػتيػمػمػػتي شػات الػػسػؤسػمػئات كالػيػية أك بأمبلؾ اليػكمػمػػررا بالخزينة العػالتي تمحؽ ض

ائص ػكب كالنقػػيػػادم العػفػػر كتػػيػػيػػتسػف الػػيػػسػػى تحػػإل يػرمػػتي تػػر الػػيػػتدابػػػراءات كالػػػاذ اإلجػخػؿ إتػأج
 .التسييرف أجؿ التحكـ في عممية ػمة مػسجػمػال
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 اإلجراء المستعجؿ -ج 
ية أك ػػمػمػػسػاتيا الػمطػنية كسػػمعػػالح الػػصػمػػؤكلي الػػسػبلـ مػكب إعػضي بكجػذم يقػك اإلجراء الػى     
كاؿ ػية أك بأمػكمػمػنة العػزيػررا بالخػؽ ضػتي تمحػال كقائعػات أك الحاالت أك الػفػبالمخال ،كراػية فػالكص

يمة ػػفػراءات الكػاإلج كاتخاذـ ػدخميػرض تػػتو كذلؾ بغػابػرقػة لػية الخاضعػػكمػمػؤسسات العػالييئات كالم
 .لحماية الماؿ العاـ

 المذكرة الميدانية  -د 
ات ػئػيػػية لميػمػسمػػية أك الػػكصػات الػطػمػسػػبة الػاسػحػمػػس الػمػكجبو يطمع مجػبمالػذم راء ػىي اإلج     

سيير ػـ تػتي تحكػية الػريعػشػتػػكص الػػصػنػال دـ تطبيؽػػص عػا يخػمػيػمة فػسجػمػمبلحظات الػالمراقبة بال
 .العمكميةاألمكاؿ 

  السنكمالتقرير  –ق 
المحاسبة، نظرا لككنو يصدر تي تنبثؽ عف مجمس ػماؿ الػـ األعػف أىػسنكم مػرير الػيعتبر التق     

أكثر مصداقية كنزاىة  عمالياألطي ػا يعػػمم ،ائيػػة كتتميز بالطابع القضػف جية مستقمة كمختصػع
 .كحياد
يز ػرير يتمػك تقػكى ،كميةػمػػالح العػصػمػتسيير الكيفػػية تحميؿ كسػػيمة ىػامػة لرير ػػتقػال اذػؿ ىػيشك     

ا ػالسيم العاـ، رأمػفي تنكير ال بدكر كبيرـ ػنتائج ىيئة حيادية، كيساىبالمكضكعية نظرا لككنو مف 
رآة ػمػمو الػػا يجعػمػم ،تحميؿػميؽ كالػبلـ بالتعػزة اإلعػرؼ أجيػف طػػو مػر كتداكلػػية النشػمػمػػياـ بعػقػبعد ال

 .العاكسة لمتسيير العمكمي
ممػا يكفػر  ،يةػكمػمػػية العػالػمػاؽ الػكآفالػفػعػػمػػية لمػتػسػيػيػر ية ػػكضعػاليعػكػس ر ػريػػتقػذا الػا أف ىػكم     
كالمالي لمتسيير  االقتصػادمكؿ األداء ػالشعب دراسة تحميمية خارجية تتميز بالمكضكعية ح لممثمي

 )1) .الحككمي
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اة ػضػقػف الػيػف بػينكف مػـ ثبلثة يعػيف كىػامػف العػرريػػمقػتب الػكػرير مػذا التقػركع ىػشػداد مػإعيتـ      
 )1) .مداكالت لجنة البرامج كالتقارير كيتمتعكف بحؽ التصكيت فييا كيشارككف في، خارج السمـ

بناء  السػنكمركع التقرير ػشػائية لمػنيػيغة الػداد الصػؿ بإعػذم يتكفػك الػاـ ىػرر العػمقػير أف الػغ     
 .المعنيةكاألجكبة المستممة مف القطاعات  اإلدراجعمى مذكرات 

تي تجتمع تحت ػػارير الػبرامج كالتقػنة الػيحاؿ إلى لج ،تو النيائيةػيغػػر في صػريػػتقػداد الػد إعػػبع     
اء ػاـ كرؤسػػر العػناظػيس كالػرئػب الػف نائػػؿ مػك ي ذلؾػو فػاركػػبة، كيشػاسػحػمػػس الػجمػة رئيس مػرئاس
ة إلى ػسػمػجػع الػف أف تكسػكػا يمػمػداكالت، كػمػػاركة في الػػشػػمػاـ دكف الػف العػيػػكر األمػػرؼ كبحضػػالغ

 .آخريف في مجمس المحاسبة قضاة

ف ػمة عػرئيسية الناجػييمات الػػتقػات كالػظػبلحػمػػاينات كالػعػمػيع الػمػمى جػػع ريرػذا التقػكم ىػتػكيح     
ف ػيػؤكلػػسػملػػجانب ردكد اى ػػة إلػركريػػضػات الػػػيكصػتػػبال ةػقػرفػػبة، مػػاسػحػمػس الػمػريات مجػػاؿ تحػغػاش

 .كالممثميف القانكنييف كالسمطات الكصية المعنية بذلؾ
نو إلى البرلماف ػكترسؿ نسخة م ،كريةػنكيا إلى رئيس الجميػػؿ سػرير فإنو يرسػالتق اذػأما مآؿ ى     

 .بغرفتيو
كرية الجزائرية، ػجميمية لػمػرسػػدة الػريػي الجػزئي فػمي أك جػر كػشػؿ نػحمرير ػذا التقػا يككف ىػكم     
اف في ػاألكؿ كفقط، ر تقريريف ػنش 1980بة في سنة ػس المحاسػنذ إنشاء مجمػرفت الجزائر مػكقد ع

 جػمػيعا ػييػف ػناكؿحة تػفػص 312حػتكل عػػمىاد ػ، كق1995نة ػسػاص بػخػر الػػريػػقػتػػك الػػكى 1997نة ػس
 ؿكك ،اسبةػمحػمس الػجػبة مػراقػؿ مػانت محػتي كػػات الػؤسسػمػية كالػكمػػمػػيع اإلدارات كالييئات العػجم

 )2) .المسؤكليف عمى ذلؾ كردكد المبلحظات التي أبداىا المجمس
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كقد  1997 – 1996ر الخاص بسنة ػريػك التقػكى 1999نة ػػر في سػػد نشػقػثاني فػر الػريػػا التقػأم     
ت ػػصػخ يتػػس الػمػمجػا الػاـ بيػتي قػريات الػػتحػا الػػفيي تناكؿ ،حةػفػص 232مىػر عػريػػذا التقػحتكل ىا
الجيػات ا ػت بيػػامػتي قػػبية الػاسػحػمػة كالػيػػالػػمػػيات الػػممػػة العػيػامػظػية كنػػرعشػؽ بػمػاألكؿ يتع ،انبيفػج

ف حيث ػػات مػذه الجيػػير ىػيػسػكدة تػػية أك جػػؽ بنكعػمػػثاني يتعػابة، كالػرقػػت لمػػتي خضعػال العػػمػكمػية
 .كاألىداؼ المنشكدة كالكسائؿ المسخرة قياسا بالمياـ المسطرة كاالقتصاد كالكفاءةالفعالية 
س بتحقيؽ ػمػمجػحيث قاـ ال 1996نة ػسػاط لػنشػامج الػرنػيذ بػدل تنفػمعػمى رير ػػتقػال حتكلاا ػمػك     
يات سابقة ػمػمػمؽ بعػؼ متعػمػم 284ؿ ػفحص أك قف، ك ررةػية مقػمػمػع 94ممة ػف جػمية رقابية مػمػع 72

مجمس ػال اػؿ إلييػتي تكصػا النتائج الػػف اإلجراءات، أمػأطكارا مختمفة م 1995ند نياية سنة ػبمغت ع
 )1)  :يمي  تتمثؿ فيما

      ؿنيائيا حك رارا مؤقتا أك ػق 35لمػرقػابة، ة ػر الجيات الخاضعػركط تسييػكؿ شػييـ حػرة تقػمذك 89 - 
 .حسابات المحاسبيف العمكمييف    
 . (الممؼحفظ  البت،تأجيؿ  تبرئة، إبراء، )عالقة  متعمقا بممفات امقرر  23 -
 جاؿػي مػاط فػبػػة اإلنضػرفػػػغ اخػتػصػاص فػػػمضػػا ػػإم ؿػػد تدخػػائع قػكق كؿػبل حػصػػفػػرا مػريػػقػت 17 -
  .اختصاص الجيات القضائية مف اجؿ المبلحقات كالمالية اك ضمفالميزانية     
 مػػذكػػرات استعػجػالػية كجييػػا رئػيػس مػجػمػس الػػمػحػاسػػبة الػى الػػكزراء الػمعػػنييف بغػػرض اتخاذ   04 -

 .التي يفرضيا التسيير السميـ لممالية العمكميةالتدابير     

 .المبلحظة في تطبيؽ النصكص التشريعية كالتنظيميةيكب ػتثير النقائص كالع ابتدائية ةمذكر  01-
ا ػػمػتيػأحالكػانت قػد يف ػمفػة مػناف دراسػمػة يتضػػكمػرئيس الحك حػالػصػى مػف إلػامكجي (02)ف اتقرير  -

ف ػػيمة مػػكس ػاذاتي دػتبر في حػعت ال نيا رف التسييػسػالة في حػفة فعػذه التقارير بصػـ ىػكتساى، عميو
جعؿ تكشؼ مستكر اإلدارات، كبذلؾ ت األنير رياالتق هالرقابة ألف كؿ المسؤكليف ييابكف ىذسائؿ ك 

 .أجؿ تفادم النقائص في التسيير قصارل جيدىـ مف كفبذلي مف ىؤالء المسؤكليف
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ة ػامػفة عػكمي بصػة األداء الحكػبػراقػؿ مػػف أجػية مػػالتشريعيئة ػالة في يد اليػتبر أداة فعػعتا ػكم     
 )1) .كاإلدارات كالمؤسسات العمكمية بصفة خاصة

 النتائج القضائية  – 2
 :النتائج التاليةتنتيي رقابة مجمس المحاسبة في إطار صبلحياتو القضائية ب     

 بالصرؼمريف في مجاؿ تقديـ حسابات المحاسبيف العمكمييف كاآل –أ 
  ،رؼػريف بالصػمف كاآلػيػيػكمػمػبيف العػػاسػمحػػرؼ الػػف طػات مػابػديـ الحسػقػزامية تػإل انطبلقػا مػف     

ف ػبيػاسػمحػد الػـ، كضػاباتيػسػداع حػر إيػيػتأخ ةػرؼ في حالػػريف بالصػمد اآلػات ضػرامػدر غػفإنو يص
ػيػف بػػاسػحػمػػد الػية ضػالػات مػراىػؽ إكػبػػا يطػمػكتية، كػبػثػالدات ػنػتػسػمػاؿ الػدـ إرسػكمييف بسبب عػمػالع

العػػمػػكمػػيػػيػػف كاآلمػػريػػف بالػػصػػرؼ عػػنػد انقػػضػػاء اآلجػاؿ الػمػحػددة ال يداع حػػسػػابػاتيػـ لػدل مجػمػس 
 )2) .المحاسبة

 في مجاؿ تصفية حسابات المحاسبيف العمكمييف –ب 
جمس المحاسبة بقرار نيائي ػكمييف يبت مػمػاسبيف العػمحػابات الػسػالمراقبة كالتحقيؽ في حبعد      
رار ػػقػباك ، بيػحاسػمػالي كالػمػريع الػػتشػة لمػفػخالػأية م كميػػمػػب العػة المحاسػذم عمى ال تسجؿعندما 

عػم   .الػتحفػظاتمى ػرد عػة لمػرصػائو فػطػؤقت كا 
بمغ أك ػص مػتو نقػمى ذمػؿ عػإذا سج ،فػػديػػية مػػي كضعػب فػػمحاسػتـ كضع الػذلؾ ير ػمى اثػع     

 ةػصػالػخػمػالػرارا بػس قػػمػمجػػدر الػمة يصػد المحاكػأك إيراد غير محصؿ، كبع ةقة غير مبرر ػصرؼ نف
 .نيائي استحقاؽأك 

 في مجاؿ رقابة نكعية التسيير –ج 
ية تسيير الييئات التي تدخؿ ضمف ػابة نكعػثمة في رقػتمػا المػالغرؼ لصبلحياتي أثناء ممػارسة     
 ؿػصػفػرير مػداد تقػيتـ إع ،يمكف تكييفيا تكييفا جزائيا اتػفػكالحظت كقائع كمخال اختصاصيامجاؿ 

 النائب العاـ كيقكـ الناظر العاـ لمجمس المحاسبة بإرسالو إلى ،تدكف فيو تمؾ الكقائع كالمبلحظات
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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طبلع كزي ائيةػػضػػقػة الػتابعػػمػػريؾ الػدؼ تحػػبي إقػػمػيػمػياص ػتػػخػمػال ر ػاشعيتـ اا ػػمػك ،دؿ بذلؾػػر العػكا 
 .يتبعكنياكالسمطة التي  األشخاص المعنييف

 في  مجاؿ رقابة اإلنضباط في مجاؿ تسيير الميزانية كالمالية  –د 
حػكػمػػا ية ػػالػمػية كالػزانػيػمػػر الػيػيػسػػي تػاط فػبػػة اإلنضػابػػار رقػي إطػبة فػاسػحػمػػس الػمػجػدر مػػصػي     

 ثؿ قائـػكف أك ممػؤكؿ أك عػػػسػؿ مػػد كػضية ػزائػجػات الػابعػتػػمػػمى الػػر عػنظػض الػية بغػالػات مػرامػػغب
الي ػب مػسػؿ كػف أجػية مػيمػية أك التنظػريعػف األحكاـ التشػا مػمػخرؽ حك ،يةػباإلدارة في ىيئة عمكم

 )1) .أكبييئة عمكمية أك عيني أك سبب ضررا بالخزينة العمكمية
دية ػػرقابة البعػي إطار الػية فػالػئة ذات فعػيػػبة ىػاسػحػمػمس الػتبر مجػالنتائج يع انطبلقا مػف ىػذه     
ة الخاصة ػمطبيعل كاكنية ػانػق كأة ػريػشػبكاء كانت ػسؿ ػكامػػدة عػرا لعػنظ ،يةػكمػػمػػكاؿ العػرؼ األمػلص
 .تي يتمتع بياال
 كاخػػتػصػاصػاترة ػبػارات ذات خػـ إطػاسبة يضػحػمػػس الػمػإف مج ،ريةػػػشػبػكارد الػػمػػث الػيػف حمف     

اضي عمى ػقػة الػفػفى صػذا القانكف أضػى ،القانكف األساسي لقضاة مجمس المحاسبة كرسيامتنكعة 
 .اإلطار البشرم المتخصص لمجمس المحاسبة

 سػمػػجػى مػمػػية عػائػػضػػقػػة الػػفػػصػػاء الػػفػػإضفػي ؿ ػثػمػتػتػػف ،يةػكنػانػقػالمػػػف حػيػث الػػنػصػػكص ا ػأم     
  .كاؿ العمكميةمكجكد األ أينما كاف اختصػاصػوافة إلى تكسيع مجاؿ ػ، إضكعمى قضاتو اسبةحالم
 ةـبـمحاسـس الـمـابة مجـر رقـديـتق :الثالثب ـمـمطـال

دكؿ ػتكل الػسػمى مػارناه بنظرائو عػاقػم ذاد إػديث العيػرم حػزائػبة الجػاسػمحػمس الػـ أف مجػرغػبال     
امو ػرقابة المالية، كأصبحت أحكػفي مجاؿ ال خبرة كبيرةاألخرل التي أصبح فييا لمجمس المحاسبة 

 بةػػػاسػحػمس الػمػػجػمػػة لػبػػػنسػػبال ىػػػك الحػاؿا ػمػاء كػػيػقػػفػؿ الػبػف قمػػػؿ ػيػمػة كتحػػؿ دراسػحػم كاجػتيػػاداتػو
ات ػيػػطػػعػمػػف الػػا مػػطبلقػرم إنػػػزائػػػبة الجػػاسػمحػس الػػمػجػاكؿ مػنػػػف تػػاليمنع م ذاػى ير أفػػسي، غػالفرن
 .رة كالتقارير المنشكرةػػكفػتػمػال
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الذم نص  1976كر ػتػاـ دسػكػذ أحػيػػفي إطار تنف 1980بة فيػمحاسػال مسػمج اءشػناذ نبذلؾ م     
ت حيث ػي ذلؾ الكقػية خاصة فػمػػرقابة أىػمى إنشاء مجمس المحاسبة، أعطيت لمػع 190 في مادتو

ؿ ػبػف قػبة مػراقػمػة الػيفػؽ بكظػمػتعي 1980ارس ػػم 01ؤرخ في ػمػػال 80/04انكف ػقتجسػيدا لذلؾ در ػص
 كفػانػقػكال ،يةػة لممالػماػية العػتشػػمفػاء الػشػؽ بإنػمػمتعػال 80/53ـك ػػرسمني، كالػكطػػبي الػػشعػس الػمػمجػال

 اتػيػػصبلحف ػػع مػذم كسػة كالػكاليػلػكف اػناػػؿ قػديػػف تعػمػػضػتػمػػال 1981رمػػفػيػػف14ؤرخ فيػمػػال 81/02
 1981يةػمػكيػج 04ؤرخ في مػػال 81/09كفػنذلؾ القاػكك ،ةػػابػػرقػػداف الػيمػي ػي فػػئكالػػالمجمس الشعبي ال

  .عدؿ قانكف البمدية ككسع مف صبلحياتيا في مجاؿ الرقابة أيضا الذم
و إعادة ػننجر عاا ػار البتركؿ ممػأسع كرػا تدىػميػدة معطيات أىػف عمػا ػػاف نابعػذا التكجو كػػى     

طارات إب وػمػيػػبة كتدعػاسػمحػمس الػجػة مػمػيكػػة بيػاصػرة خػتػػفػات، كبذلؾ كانت تمؾ الػؤسسػمػمة الػيكػػى
ية ػابػرقػات الػمػميػض الػػياـ ببعػػقػف الػػم وػنعػـ يمػف ذلؾ لػف حداثػة الػمجمس فػإػرغػـ مػكبال ،ذات كفاءة

 .مى المستكل الكطنيػع
اء المجمس ػضػكت أعػػػ، حيث صرخآ رجاػػعمناسػبة ػالمحمس ػد مجػشيفقد  1990نة ػسفي  اما     

رد ػج ، حػيػث80/05انكفػقػاـ الػذم ألغى أحكػال 90/32مى قانكف جديد تحت رقـ ػالشعبي الكطني ع
كالمؤسسات العمكمية ي الييئات ػف وػمػدخػاؿ تػر مجػػػصػة كحػيػائػػضػػقػػتو الػػفػػػاسبة مف صمحس المجػم

 .ذات الطابع االدارم

 )1) ،1995نة ػد في سػديػص جػن بمكجبذلؾ  يػث ألغػيػكيبل حػدـ طػـ يػػكضع لػأف ذلؾ ال رػيػغ     
ذم ػمجاؿ الػذا الػ، ىاختصػاصوؿ اف مجػم الصفة القضائية لمجمس المحاسبة ككسعبمكجبو أرجع ك 
مجمس المحاسبة يتحدد بتكاجد األمكاؿ  ؿخحيث أصبح مجاؿ تد ، 2010 كتمؿ في سنةا

بة ػػمحاسػػمس الػة مجػابػي مجاؿ رقػػؿ فػػدخػػذلؾ ي ػؿػك ،تػانػد كػت أم يػكتحت ػا كانػمػنػأي كميةػمػالع
التي تضمنيا األمر المحاسف  ذلؾ يعتبر مف كؿك  كاالختصاصات يػات كالػكسػائؿاالمكػانبنفس 

95/20 . 
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معػتبرة، كمػف ىػذه  اتإيجابيبتع ػبة يتمػػاسػحػمػػس الػمػجػح مػبػػػأصػػكص صػنال هذػػف ىػػا مػبلقػطػنا     
 :يمي فيماكالمتمثمة  95/20تضمنيا األمر  مااإليجابيات 

الضركرم   باالستقبلؿبة مؤسسة تتمتع ػجمس المحاسمعمى أف 95/20رماأل ينص :تقبلليةساإل – 1
 .المككمة إليو بكؿ مكضكعية كحياد كفعالية كذلؾ حتى يتمكف مف أداء األعماؿ

يرفعو إلى  سػنكمرير ػداد تقػتكريا بإعػب دسػك مطالػية فيػمػسػمػػألية سمطة تس ال يخضع وا أنػكم     
لى رئيس غرفتي البرلماف  .رئيس الجميكرية كا 

مى ػائية عػضػقػة الػفػصػـ الػمتمػدؿ كالػػمعػال 95/20رػػفى األمػػد أضػقػل:  يةػائػضػقػفة الػتع بالصػالتم – 2
محاسبة مؤسسة تتمتع بإختصاص ػس الػمى أف مجمػنو عػم 03 بة حيث تنص المادةػمجمس المحاس
 )1) .الضغكطبيدؼ تكريس اإلستقبللية كالحماية مف كؿ  إدارم كقضائي،

س ػمػجػاة مػضػاسي لقػفى القانكف األسػد أضػلق :يف بالرقابةػالمكمفمى ػائية عػضػقػفة الػاء الصػإضف – 3
 ارػنظػى الػس إلػػمػجػمػػف رئيس الػػػم ابػتداءة ػابػػرقػػػف بالػػيػػػفػمػكػمػؿ الػػمى كػػاضي عػقػة الػفػبة، صػػمحاسػال

اؿ الضغط ػكػأش يعػمػف جػاية مػمػحػـ الػف ليػػمػالمساعديف كالمحتسبيف كالمستشاريف، ىذه الصفة تض
ات أك السب أك نف التيديدات أك اإلىاػو، ككذلؾ مػامػؿ أداء ميػرقػتي قد تعػأك التدخؿ أك المناكرة ال

  )2).اء قيامو بكظائفو أك بمناسبة ذلؾنيا أثلميما يكف نكعيا التي قد يتعرض أك االعتداءات ح دالق

بح ػبة أصػػمحاسػس الػة مجمػابػؿ رقػمجاؿ تدخإف  :ة مجمس المحاسبةػؿ رقابػشمكلية مجاؿ تدخ – 4
ميع ػؿ جػشمػي يث أصبحػح 2010أكت  26المؤرخ في  10/02د صدكر األمرػا جدا السيما بعػسعاك 

فة ػا القانكني، كبصػف كضعيػما يكػا ميػاليػا كأشكػنافيػمؼ أصػتػخػات بمػؤسسػمػػئات كاإلدارات كالػيػػالي
أك التي جمعت بمناسبة التبرعات العمكمية في إطار حمبلت  كميةػمػالعا تككف األمكاؿ ػنمػأيعػامػة 

 .التضامف
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ا ػكـ أساسػي تقػفي ةبة متنكعػاسػمحػمس الػيات مجػإف صبلح :بةػيات مجمس المحاسػتنكع صبلح – 5
 .اإليراداتتحصيؿ  مدل مشركعية تنفيذ النفقات العمكمية كعمى أعماؿ الرقابة الخاصة بمراقبة 

 رقابتوػات الخاصة لػئػيػػيػال استعػمػاؿف ػػسػبة حػراقػممػػف خبلؿ  ية التسييرػبة نكعػراقػكـ بمػا يقػكم     
 .العمكميةد كاألمكاؿ كالقيـ كالكسائؿ المادية ر ممكال

ة ػاديػمػؿ الػائػكسػػد كالر كاػمػػاؿ الػمػػػتعػركط إسػػييـ شػبة بتقػػاسػحػمػس الػمػجػـك مػػقػى ذلؾ يػافة إلػإض     
كالمصالح، كمدل فعاليتيا كنجاعتيا مقارنة  كاألمكاؿ العمكمية كتسييرىا الممنكحة لمختمؼ الييئات

 .بالمياـ كاألىداؼ كالكسائؿ المستعممة
ة ػقػابػسػمػاس الػػى أسػمػو عػامػيػػقػبة بػػاسػمحػػالس ػمػجػاة مػػضػػيؼ قػكظػز تػيػتمػي :يةػػكعػنك تكظيؼ ذ – 6
في  (ؿػمى األقػع ياتػداسػانية سمػث )ي ػػالػػعػـ الػيػػمػػػتعػادة الػػيػى شػمػػف عػػزيػػف الحائػيػرشحػتػمػف الػيػف بػػم

د اإلقتضاء نع ادليا، أكػيع ما أك اريػةأك الػتج ةػيالأك الم اديػةاالقػتصمـك القانكنية أك ػإختصاص الع
 .مجمس المحاسبة تخصصات دلػإح يػػادة فػػيػػش

ف ػبرزيػاتذة مػسأل رػػاشػبػمالػيف ػػيػعالتراح ػتػبة إقػػاسػحػمػس الػمػػجػس مػرئيػػف لػكػى ذلؾ يمػة إلػافػإض     
 ،الخاصة بمجمس المحاسبة االختصاصات فسػاجستير في نمادة ػشي أك حاممي شيادة دكتكراه أك

 .)1)المناصب ددػف عػم ٪10 النسبة ال تتجاكزسنكات كأف  10عف ال تقؿربة جعمى أف تككف ليـ ت

بة كسيمة ىامة كأداة ػمحاسػا مجمس الػتي يعدىػات الػدراسػر كالػاريػتعتبر التق :كالدراساتالتقارير  – 7
مي ػييػالتق رػريػػتقػاف الػكاء كػػسفػة عػامػة، ػاـ بصػػكالػرام العدكلة ػي الػميا فػي تنكير السمطة العػة فػالػفع

ر األكؿ ػكزيػى الػؿ إلػػرسػزانية، الذم يػيػػمػط الػبػػف ضػػمػػضػتػمػكف الػانػقػيدم لمػتميػركع الػشػالخاص بالم
ذم ػػبة الػاسػمحػس الػمػمجػنكم لػػسػر الػريػػػتقػيزانية أك الػػمػبط الػانكف ضػقػل دمػيػػيػتمػال ركعػشػا بالمػمرفكق

 .رفتي البرلمافػنو إلى غػؿ نسخة مػػكرية كترسػػميػالج سػيػؿ إلى رئػرسػي
حيث يعتبر احد الػكسػائػؿ اليػػامػة  ،دكلةػمطة العميا في الػسػد الػفي ي الةػرير أداة فعػذا التقػػيعتبر ىك  

 .طرؽ التسيير الجة النقائص المسجمة فيػة بمعػاصػمة الخػػرارات الحاسػقػال فػي اتخاذ
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ء راقبة أداػتو يمكف مػطػكاسػباذ  ،يةػريعػتشػئة الػيػػدل اليػة كبيرة لػمػيػتبر كذلؾ أداة ذات قػا يعػكم     
ر ػييػية تسػيفػمى كػػذلؾ اإلطبلع عػا ككػػنافيػؼ أصػتمػػات بمخػػؤسسػػمػػئات كالػيػية كاليػكمػػزة الحكػػاألجي

 .األمكاؿ العمكمية مف حيث التحصيؿ أك اإلنفاؽ
كير ػنػرة في تػػباشػريقة مػػـ بطػػاىػو يسػإنػيا، فػزئػا أك جػيػمػرا كػػنكم نشػػسػرير الػػتقػر الػػشػي حالة نػف     

األجيزة اإلدارية كالييئات بمختمؼ أصنافيا حكؿ  الرأم العاـ بتمكينو مف اإلطبلع عمى كيفية أداء
نفػتحص يةػكيف أداء ى مػػابة عػرقػػف الػػا مػكعػد ذاتو نحػر بػػشػنػػذا الػػؿ ىػا يشكػػاـ، ممػاؿ العػمػاؽ الػيؿ كا 

يير ػتسػيف بالػمكمفػاه جؿ الػشػيخ اػك مػػ، كىجػمػيع االنحػرافاتؼ ػألف ىذا النشر يكش األجيزةمختمؼ 
 .العمكميةاإلدارة  كيدخؿ في إطار الرقابة الشعبية عمى أعماؿ

كاؿ ػة ألمػديػابة البعػرقػميا لمػؤسسة العػمػال ومػػبة تجعػمحاسػس الػمػجػتي يتسـ بيا مػميزات الػذه الػى     
اء ػشػريعي الخاص بإنػتشػنص الػميو الػع دا أكػذا مػالدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمرافؽ العمكمية كى

 .مجمس المحاسبة
في منأل مف  ال تكػكف تياػمػئة جعػيػذه اليػمى ىػاة عػقػمػمػيمة الػالكبرل كالثقة ػمػميػذه الػغير أف ى     

 :يمي يمكف ايجازىا فيما المكجية ليا كالتي  كاالنتقاداتبعض الصعكبات 

 مف حيث الطبيعة القانكنية – 1
 )1)، ائيػػضػػاص ادارم كقػػصػتػة ذات اخػػؤسسػػمك ػػػػاسبة ىحمػس الػمجمأف  95/20ينص األمر     

 ال يعتبربة ػحاسػالم مسػيئات القضائية، كبالتالي أف مجػرمي لميػف التشكيؿ اليػو مػرجػبمعنى أنو أخ
 .صة بؿ ىك مؤسسة مف نكع خاصتىيئة قضائية مخ

 اصػف حيث اإلختصػم – 2
 كافائي، ػضػػإدارم كق يفػػباختصػاصتع ػاص تتمػكع خػػف نػة مػؤسسػػبة مػػمحاسػتبر مجمس الػػيع     

ة ػتبعػمػراءات الػف حيث اإلجػكاء مػس، بو ةخاصة ػػذك طبيعك ػػىكؿ لو ػػالػمخ ائيػضػقػاإلختصاص ال
 .اك مف حيث االحكاـ التي يصدرىا أمامو
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 مف حيث مجاؿ تدخؿ رقابة مجمس المحاسبة  – 3
ة بحيث ػبػػاسػػحػػمػػس الػػمػجػػة مػابػػؿ رقػػػدخػػاؿ تػػػجػا مػػييػػػدد فػػكاد حػػػم 08رع ػػػشػػمػػال خػػصص لػقػد     

رة أك ػباشػة مػقػريػكاء بطػس ،اـػالع اؿػمػبلقة بالػا عػلي م ادارةأ ؤسسة أكػئة أك مػيػػؿ ىػممت رقابتو كػش
ابتو عمى الجيات التي ػة رقػارسػاـ في ممػاص عػختصابة ذا ػاسػحػمػمس الػبح مجػباشرة، كأصػير مػغ

   )1).العمكمية سكاء كانت عامة أك خاصة تسير األمكاؿ
دؿ ػمعػال 95/20رػف األمػػرة مػيػأخ ةر ػػقػف 08 الػمػػادة مػػا تضػػمػػنتوك ػػاإلنتباه ى مػا يمػفػت غػػيػر اف     
نؾ ػب ال يخػضػعبله ػرة األكلى أعػػقػفػال ف أحكاـػػػر عػنظػػض الػبغ »: مػػا يػميا ػػييػـ حيث جاء فػمتمػكال

ف كراء ذلؾ، ػػرض مػك الغػػى اػػاؤال كبيرا مػسػرح تػذم يطػر الػاألم ،«س المحاسبةػمػابة مجػرقػالجزائر ل
ف نطاؽ رقابة ػباشرة تخرج مػفة مػية بصػكمػمػكاؿ العػمى تسيير األمػع رؼػػؤسسة كطنية تشػبم فكيؼ

، كبذلؾ فالجكاب قػطاعاسية الػسػـ حػرقابتو رغػدفاع تخضع لػمـ أف كزارة الػمع الع ؟مجمس المحاسبة
 .يككف إال عند المشرع عميو ال
رقابة ػكلية الػمػنة بشػيزة حسػد مػػاسبة يعػمحػمس الػكما أنو إذا كاف إتساع مجاؿ تدخؿ رقابة مج     

ائؿ ػكسػارنا الػا إذا قػيمػت السػكقػس الػبي في نفػمػس ا جانبػلكؿ جية ليا عبلقة بالماؿ العاـ، فإف لي
 بةػاسػمحػس الػمػات مجػبػطمػتػيع مػمػج ال تػمػبيف ػػراىػػت الػكقػي الػرة فػكفػتػمػؿ الػائػكسػػداؼ، ألف الػباألى

يف ػند تثمػػبة عػػقػػؿ عػشكػبح يػكاسع أصػاؿ الػمجػذا الػإف ىػتالي فػبرنامجو الرقابي، كبالمف أجؿ تنفيذ 
يات ػػية كجمعػػكمػمػػات عػػؤسسػػئات كمػيػػة كىػات إداريػناؾ جيػػبة، حيث أف ىػػاسػحػمػس الػمػجػؿ مػػمػػع

 1980في سنة  المحاسبة منذ إنشائو مسػجػابة مػرق ارة كالػرؼ زيػػـ تعػدكلة لػانات الػف إعػيدة مػمستف

 .إلى يكمنا ىذا

ف ح ـػث      رة أخرل ػا مػييػإل ال يرجعإنو ػا، فػة إدارية مػبة جيػاسػمحػس الػب مجمػػدث كأف راقػأنو كا 
 ي تدارؾػا فػيمػػابة السػرقػػية الػػنكع مػػباشػػرة عػمى رػؤثػا يػػسنة مم 15اكزػد يتجػػؿ قػكيػػت طػد كقػإال بع

 .األخطاء كتصحيحيا في كقتيا
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 مف حيث زمف أداء الرقابة – 4     
مى أساس ػدية، كأف تككف عػؽ بمجمس المحاسبة أف رقابتو ىي رقابة بعػمػر المتعػد حدد األمػلق     

الو ػمػدية في أداء أعػاصية البعػإف خػ، كبذلؾ فالتبميغ  دػاف كفجائية أك بعػكػمػيف الػػكثائؽ أك في عػال
ف طرؼ ػم المخالفات اكتشاؼر أف ػاألم مػا فيا، كؿ ػالمخالفات قبؿ كقكعي اكتشاؼفي  ال تساىـ
كيمة ػف طػا سنيػمييػع رػػد يككف مػياف قػض األحػا، كفي بعػيػد كقكعػإال بع ال تككفمحاسبة ػمجمس ال

ك الحاؿ ػػػا ىػػمػيريف كػػسػدة مػػػمى اإلدارة عػػب عػػاقػػكف تعػد يكػكق، اػيحيػا كتصحػػب تداركيػػعػا يصػػمم
 )1) .بالنسبة لممجالس الشعبية البمدية

 مف حيث االعكاف المكمفيف بالرقابة -5

اة مجمس المحاسبة فإف األشخاص الذيف ليـ حؽ الترشح ػاسي لقضػف القانكف األسػػا مػإنطبلق     
ف عمى شيادة التعميـ العالي التي يتـ ك ىـ  الحائز  ،بسمؾ قضاة مجمس المحاسبة االلتحاؽلمسابقة 

مػا أك التجارية أك  أك المالية  االقتصاديةأك  القانكنيةسداسيات في العمـك  08الحصكؿ عمييا بعد 
 .بكاجب الخدمة الكطنية االلتزاـدـ ػ، إلى جانب الشركط األخرل كالجنسية كعيعادليا
كراه ػتػمي شيادة دكػبرزيف أك حامػاتذة مػراح تعييف أسػتػبة إقػمحاسػمس الػرئيس مجػا يمكف لػكم       
النسبة  ال تتجاكزنكات كأف ػس 10فػخبرتيـ عال تقؿ مى أف ػرة، عػباشػريقة مػستير بطػادة ماجػأك شي

 .مف عدد المناصب٪ 10
بة ػمحاسػس الػمػاة مجػضػاؽ بقػتحػة اإللػقػسابػترشح لمػكبة لمػمػطػمػادة الػف ذلؾ فإف الشيػنطبلقا ما     
ي ظؿ تطكر ػير كافية فػغ فػت الراىػأصبحت في الكقشيػادة غػير اف ىذه الانس، ػادة الميسػشيىي 
 تير،ػاجسػمػف شيادة الػمكب عػطػمػتكل الػمسػال ال يقػؿرل أف ػاف باألحػكك بي ػمحاسػي كالػالػمػػاـ الػنظػال

ذيف ػاص الػخػػريؽ اإلنتداب لؤلشػػف طػػأك ع سابقةػمػػاليككف االلتحاؽ بالػمجمػس امػا عػػف طػريؽ كأف 
 .يير المالي كالمحاسبة بصفة عامةػتسػاؿ الػي مجػرة فػيػبػك ةكف بخبر ػػتعػيتم
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ا أف إمكانية لجكء رئيس مجمس المحاسبة إلى التعييف المباشر مف بيف الدكاترة أك حاممي ػكم     
ة ػيػػفػيػػر في كػظػنػػادة الػػب إعػكبذلؾ يج، كاف تحػقػؽ جػػدا حػتىادر ػػر نمػػذا أػػر فيػػيػتػػسػػاجػػمػػادة الػػيػػش

 .اإللتحاؽ بمجمس المحاسبة
 يخص ىيكمة مجمس المحاسبة  فيما – 6

 ،09مية كعددىا ػيػمػرؼ إقػكغ 08ددىا ػرؼ كطنية كعػف غػؿ مػشكػاسبة مػمحػس الػمػإذا كاف مج     
ادة النظر في إعادة ػكبذلؾ يجب إع ،المجمس مىػػع المػمقػاةمة ػػارنة بالميػقػير كاؼ مػا غػددىػفإف ع
رة ػيػذه األخػػيـ ىػكتدع ،يةػػمػيػمػنية أك اإلقػكطػػكاء الػػرؼ سػػدد الغػػكتكثيؼ ع بةػػاسػحػمػس الػمػيـ مجػتنظ

عادة النظر في صبلحياتيا حتى يتمكف مجمس المحاسبة فع  ميابالكسائؿ المادية كالبشرية الكافية كا 
 .كجو مف أداء المياـ المنكطة بو عمى أحسف

 مف حيث نشر نتائج أعماؿ المجمس – 7
بلحظات ػمػاينات كالػيمة المعػنو حصػنكيا يضمػػرا سػريػػد تقػػبة أف يعػاسػحػمػمس الػمى مجػيتعيف ع     

نو التكصيات ػا يضمػالتحريات التي قاـ بيا، كم ف خبلؿ أعماؿػم استقاىاكالتقييمات الرئيسية التي 
 فػيػؤكلػسػػمػذلؾ ردكد الػر ككػيػيػػػتسػيب الػػالػف أسػيػػػسػػؿ تحػػف أجػػكرم مر ػػا ضػػبيػذ أف األخػرل بػتي يػال

 .كالممثميف القانكنييف أك السمطات السممية أك الكصية المعنييف بذلؾ
 ،يةػػريعػشػتػئة الػيػػى اليػنو إلػػخة مػسػة كنػكريػػميػجػى رئيس الػػو إلػالػبة بإرسػػاسػحػمػال مػجػمػسـك ػيق     

قكـ بنشره، تدكف تحديد الجية التي  أك جزئياكميا  رػذا التقرير ينشػمى أف ىػع 95/20كينص األمر 
ف ك ية ػزامػمى إلػنص عػا أنو لـ يػمػمى ذلؾ، كػػؤكؿ عػػسػػمػك الػػكرية ىػػميػس الجػيػؼ أف رئػتشػسػاف يػكا 

 )1) .ر الذم أثر مباشرة عمى نشر التقريرػالنشر، األم

ف ػيذف المػريػريػػقػكل تػر سػشػـ نػػتـ يػل 1980ي سػنة ػف بةػس المحاسػمػأة مجػذ نشػننجد أنو م بذلؾ     
 .ا إلييما سابقانأشر 
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س ػمػػجػف مػػػـ مػػميػك ػػاػػػػمػػػػتػياغػيػػػي صػػارؾ فػػػف شػػػم ػػوأن حػضػتػػي ػػفػير ػػػريػػػقػتػػة الػػبلؿ دراسػف خػػػم     
مستيا الرقابة  ف كذلؾ أف عدد الجيات التيينايب يفرير ػكل التقػ، كما أف محتاستثناءالمحاسبة دكف 

اضة ػفػردات فضػفػم فييا اسػتعػمػمػتة ػامػف ىي ردكد عارير ػػالتق احتكاىػػاتي ػردكد الػػضئيمة، كما أف ال
 )1) .رب مف المسؤكليةػلمتي

كف ػيبذل ـ الػميػبة تجعػاسػمحػس الػجمػاء مػضػمى أعػػا عػكيػنػػر معػؤثػنكيا يػا سػػرىػدـ نشػػا أف عػكم     
ؿ حػإف الجيات مػرل فػف جية أخػػكم ،جية فػػذا مػػيد ىػر جػريػػقػداد تػػؿ إعجػف أػػـ مػػدىػجي قػصػارل
 ـ أم كافػمػاء دكف عػػالخفي ػريف فػتػػتسػكا مػتى يبقػ، حراريػقػتػذه الػػر ىػػدـ نشػػا عػف صالحيػالرقابة م

لردع المخالفيف كفضحيـ أماـ الرأم  ةامػنشر تعتبر كسيمة ىػممية الػمـ أف عػيقكمكف بو، مع الع ماب
 ذلؾ كسف نص خاص بإلزامية  دل إلزامية النشرػمفي مف األحرل إعادة النظر كاف العاـ، كبذلؾ 
 .خرلاألدكؿ الىك معمكؿ بو في  كؿ سنة كما

ة ػؤسسػإنو يبقى المػف ،بةػس المحاسػمػجػة إلى مػكجيػمػـ اإلنتقادات الػرغفانو دـ ػتق امػف خبلؿ ػم     
 يجب العمؿ مف اجؿير أنو ػػكمية، غػمػاألمكاؿ الع اؿػمػراقبة إستعػفي م كاختصاصػارامة ػاألكثر ص

ذه ػألنو بي ،ف كجوػسمى أحػػحتى يستطيع أداء دكره ع اػتفادم بعض النقائص التي أشرنا إلييا سابق
مػتمػػثػؿ في الػسػيػر تحقيؽ ىدؼ كبير كضخـ  مػف الصعبسخرة لو يككف ػكارد المػمػالييكمة كىذه ال

 ةػداد دراسػة إعػدكلػػيا في الػمػػات العػػدعي بالجيػتػسػا يػػ، ممعػمى االستعػػمػاؿ االمػػثػؿ لمػمػػكارد الػمػالػػيػة
اؿ ػمػػتعػابة إسػك رقػػػي كىػرئيسػا الػػف دكرىػيػتأم بيػدؼ ،ؤسسةػمػذه الػػيكمة ىػػادة ىػف أجؿ إعػة مػقػيػمػع

الة في ػمة الفعػف بيف األنظػزائر مػي الجػرقابي فػا يككف النظاـ الػػندىػية، كعػكمػمػػكاؿ العػكتسيير األم
 .العالـ
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  الرقابة السياسية عمى أعمال اإلدارة العمومية :المبحث الثالث

اطات السمطة كالمؤسسات ػاؿ كنشػمػكع جميع أعػية خضػي بحتمػضػقانكف يقػيد دكلة الػسػإف تج     
كؿ في الدكلة، إلى جانب ػػعػفػمػارم الػسػانكف الػقػا ألحكاـ الػاتيػا كتخصصػأصنافيتمؼ ػكالييئات بمخ

 .القانكفكفعاؿ حتى يضمف تجسيد كتطبيؽ مبدأ سيادة  نظاـ رقابي شامؿ
ية أك البرلمانية، التي ػرقابة السياسػبدأ الػمػيخ ذلؾ الػة في ترسػمػػاىػسػمػرقابية الػة الػمػف األنظػكم     

 .في بقية دكؿ العالـ االنتشارفي  مػا لبثتعرفت ميبلدىا في المممكة المتحدة، ثـ 
ي ػف اػاسػتقػبللي ادةػاستعػنذ ػة مػابػرقػػذه الػػية ليػػمػػت أىػأكل دكؿػف الػا مػيرىػالجزائر الحديثة كغاف      

ى ػة إلػابػرقػػذه الػيـ ىػػسػف تقػر يمكػا الجزائػتيػرفػع تيػػر الػيػاتػدسػالف ػػا مػنطبلقاو ػر أنػيػػغ، 1962نة ػس
 :مرحمتيف

، 1976ك1963دستكربمكجب  رسػذم كػال سمت بالنظاـ اإلشتراكياتالتي  1989-1963مرحمة  -
يئة ػميل بيةػػرقابة الشعػالك  كطني،ػر الػريػبية التحػزب جػية إلى حػياسػسػابة الػرقػػتكر الػػدسػؿ الػحيث أكك

   )1).التشريعية كالييئات المنتخبة بصفة عامة
ف ػػؿ مػا كػكـ بيػقػ، حيث تالمػيبػرالػيةة ػمػر في األنظػخآكؿ ػدلػػبية ليا مػابة الشعػرقػفي حيف أف ال     
ا ػينكية عمى أساس أنكىي رقابة ضغط مع ،اـ كالجمعياتػحافة  كالرأم العصكال السياسيةزاب حاأل
   )2).القانكف رسياالكسائؿ كاإلجراءات الرقابية التي يكتممؾ  ال

 1996دكر دستكرػر بصػثػية، كتجمت أكػػاسػيػسػة الػابػرقػػكرت مبلمح الػبمػت 1989تكرػدس صدكرب     
الذم أرسى ميكانزمات الرقابة السياسية بشكميا التقميدم كالمكرسة مف قبؿ دساتير الدكؿ الميبيرالية 

ف جية ػػي مػكمػػحكػؿ الػػمػػػعػابة الػبيا يتـ رقػكجػتي بمػؿ بيف السمطات، كالػصػبدأ الفػمى مػكـ عػتي تقػال
 )3).كالعمؿ اإلدارم مف جية أخرل 
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 1999ارس ػم 08ؤرخ في ػمػال 99/02كم ػضػػكف العػانػقػكص الػكنص 1996كرػتػف دسػم انطبلقا     
ية ػػكظيفػػات الػبلقػعػذا الػػكك، اػػمػػميػمػػة كعػػس األمػمػجػني كمػكطػػبي الػػػعػشػػس الػػمػجػمػـ الػيػػنظػتػدد لػحػمػػال

داخمي ػكف الػانػقػكال 2000نة ػني سػكطػبي الػػس الشعػمػداخمي لممجػػانكف الػقػة، كالػكمػا كبيف الحكػمػػبيني
ية يمكف ػالمعدؿ كالمتمـ فإف آليات الرقابة التي تتمتع بيا الييئة التشريع 1998لمجمس األمة لسنة 

 .عنيا مسؤكلية الحككمة كأخرل تترتب عنيا المسؤكلية ال تترتبتصنيفيا إلى نكعيف آليات رقابية 

 
  ا المسؤولية السياسية لمحكومةـــعني ال تترتباآلليات الرقابية التي  :المطمب األول 

س ػمػجػمػف الػػؿ مػيف لكػيػداخمػانكنيف الػقػكال 99/02كمػػضػانكف العػقػكال 1996تكر ػف دسػػمػلقد تض     
مييا، كذلؾ ػرؼ عػشػتي تػػة كاإلدارة الػكمػؿ الحكػمػػبة عػراقػمػيات لػػة آلػس األمػمػني كمجػػكطػبي الػالشع

ض ػير أف بعػرل، غػف جية أخػبية مػسيادة الشعػال جسيدف جية كتػدكلة القانكنية مػضمانا لتحقيؽ ال
  ،بػثمي الشعػبلـ ممػمة إلعػيػا كسػككأني كتظيػرة، ػمسؤكلية لمحككما أية ػيػنذه اآلليات ال تترتب عػى

 كمػا يمكف اف، يػـامػة أمػكمػرج الحكػرل تحػكسائؿ أخ باستعػمػاؿ اعػضػاء البرلمافيدفع  االمر الػذم
ذه ػىف ػكم ،راجػادم ذلؾ اإلحػفػتػلاخػػرل راءات ػػإج باتخاذ الحككمػةدفع ي مػعػػنػكمط ػا ضغػنيػيتكلد ع
 :اآلليات

 تكجيو األسئمة مف أعضاء البرلماف إلى أعضاء الحككمة :الفرع االكؿ 
كسػائػميا، ؼ ػتمػخػة بمػكمػػؿ الحكػػمػػمى عػػة عػابػرقػػريس الػد بتكػػذ أمػنػب مػػالشع كاثمػى ممػد سعػقػل     

 )1) .مظاىرىػاككانت األسئمة تمثؿ أحد 
 ،الحككمةراقبة ػريعة لمػػؿ السػكسائػف الػردية مػفة فػكف بصػيػا البرلمانػيكجييتي ػئمة الػتبر األسػتع     

س ػػمػػية مجػػالػػارزا في فعػت دكرا بػبػػث لعػػيػاني، حػريطػبػػاني الػػمػػرلػبػػاـ الػنظػبال ظيػكر األسػػئمةرتبط اك 
، بعػمػالع ية التي سػياػسػية الػؤكلػسػػمػؿ الػػمػحتكتا ػػياتيػبلحػيع صػػمػارس جػة تمػكمػبحت الحكػا أصػدمػـك
 .رتب عنياتت
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مى ػػكؿ عػػصػؿ الحػػف أجػػػة مػكمػمحكل ؤاؿػػو سػيػػدـ فػذم قػـك الػيػال 19/12/1721ـك ػبذلؾ كاف ي     
 )1).معمكمات

كعمى ىؤالء اإللتزاـ ، برلماف في تقديـ أسئمة إلى الكزراءػغير أنو تكرس رسميا حؽ أعضاء ال     
كـ ػمػس العػمػبلف رئيس مجػكجب إعػاف بمػك ،ف ذلؾػـ مػتي تمنعيػباب الػأك تكضيح األس نياػبالرد ع

 س لطرحػمػمجالػ، ثـ تطكر الكضع إلى غاية تخصيص كقت معيف مف جمسات 1783مام  21في 
 )2).األسئمة كاإلجابة عنيا

ات ػمكمػػمع حػصػػكؿ عػمىؿ الػف أجػػاف مػمػرلػبػك الػػضػػو عػدمػتخػراء يسػا إجػئمة بأنيػرؼ األسػػكتع     
ة ػاذا تنكم الحككمػمى مػكقكؼ عػأك ال اػمـ بيػة عػف حدكث كاقعػؽ مػمو أك التحقػر يجيػكص أمػبخص
 )3).في شأف مسألة محددة بذاتياه إتخاذ
جمس معضك في  ي أكنائب في المجمس الشعبي الكطنو مػمكما أنيا تعتبر إجراء رقابي يستع     
ميو ػػرؼ عػػذم يشػاع الػطػػقػي الفا ػػة ملأػسػػكؿ محػ الػحكػكمػة،اء ػضػػد أعحػى أػؤاؿ إلػػيو سػة بتكجػاألم

 )4).الكزير المكجو لو السؤاؿ
ف اكيا ك ػفػييا شػمػرد عػػتـ الػة، كيػكيػفػئمة شػف أسػيػػى نكعػرم إلػزائػتكر الجػدسػػئمة في الػسـ األسػتنق     
ثبل ػا مػسػرنػفػدكؿ كػض الػػف كاف في بعاا كتابة، ك ػييػمػػرد عػػتـ الػة كتابية كيػكأسئم ا كتابياػديميػكاف تق

األسئمة  مكاف 1974رت في ػتي ظيػة الػكمػة لمحكػكجيػمػة الػمػئػاألسػك ،نجد أنكاعا أخرل مف األسئمة
 )5).األسئمة المتعمقة بمكضكع محدد كاألسئمة المكجية لكزير، أك 1969ة المحدثة في سنة الحال  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 الحمبي الحقكقية  كسيـ حساـ الذيف األحمد ، الرقابة البرلمانية عمى أعماؿ اإلدارة في النظاـ البرلماني كالرئاسي ، منشكرات - 1
 43ص ،  2008     

 26ص، 2006 يةػدكنػمػرم، دار الخػزائػرم الجي النظاـ الدستك ػؿ الحككمة فػمػمى عػة عػيػانػمػرلػبػة الػابػرقػػال ،ارػػمػػع باسػػد. ع - 2
 لمنشر عمى أعماؿ الحككمة في النظاميف المصرم كالككيتي، دار الجامعة الجديدة  محمد باىي أبك يكنس، الرقابة البرلمانية - 3

 54ص ،  2002     
 290ص  ،2010ـ .ج  ي الجزائر مف اإلستقبلؿ إلى اليـك ، د.ػية كالقانكف الدستكرم فػات السياسػؤسسػمػال ،صالح بمحاج - 4

5- Pauline Turk, Le Contrôle  Parlementaire en France, L.g.d.j 2011, p 139 
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 الكتابيةاألسئمة  – 1
أحػد ى ػكجو إلػػكب مػتػكػؿ مػشكػا بػػية مػػضػكؿ قػػح انػشغػػاؿرح ػػأك طاسػتفػػسػػار ف ػػػبارة عػع ػيى     

ؿ ػبػف قػػذة مػتخػمػراءات الػا أك اإلجػاؿ مػػشغانكؿ ػػيحات حػتكضػـ الػديػػقػؿ تػف أجػػة مػكمػالحك أعضػاء
كرا السؤاؿ ػس فػمجمػيو، كيرسؿ رئيس الػي إلػمػتػنػذم يػس الػمػمجػدل مكتب الػالكزارة المعنية، كيكدع ل

كالػية لػتبميغػو بالػسػػؤاؿ ػػميػكمػا الػ 30خػبلؿ ةػػكمػػكػك الحػضػػف عػػكاب مػتـ الجػة، كيػػكمػى رئيس الحكػإل
د ذلؾ  يبمغ إلى ػيو صاحب السؤاؿ، بعػذم ينتمي إلػالالكتابي، كيكدع الجكاب لدل مكتب المجػمس 

 )1).صاحبو
ع ػات مػبلقػػعلػة باػفػمػكػمػػكزارة الػػاف أك الػػمػػرلػػبػال يصػدرىػػػاتي لػػات اػريػػػشػػنػبلؿ الػف خمػػػو نػر اػيػػغ     

كجو يات ػكمػسار أك طمب معمػالب مجرد طمب إستفػي الغػتابي ىك فػيتضح أف السؤاؿ الك ،البرلماف
تابي ػؤاؿ كػؿ سػي شكػبيا فػير أف طمػػر، غػكزيػػف الػػرة مػػباشػا مػػبيػمػف لمنائب أف يطػكػر كيمػكزيػإلى ال

يجعػميػا اداة ا ػية، ممػريعػتشػيئة الػمية لميػرسػدة الػريػػر في الجػػشػنتػ كمػاية، ػمػلرسايضفي عمييا طابع 
  .لناخبيف اإلطبلع عمى نشاط ممثمييـا تمكف
 ،1963مف كؿ مف دستكرػشرع منذ اإلستقبلؿ، حيث تضػالم اـتمػباىية ػئمة الكتابػاألس حظيت     
ير أف ػغ، 1976تكرػػدسا ػنيػـ يتضمػتي لػػية الػػفاىػئمة الشػػابية دكف األسػرقػية الػلذه اآلػػمى ىػع 1976
 .ابية كالشفاىيةتتضمنا النكعيف مف األسئمة الك 1996، 1989دستكر

 ة ػكيػػفػشػػاألسئمة ال – 2
أك  يح أك معمكماتػمب تكضػار أك طػػسػيو إستفػماف بتكجػبرلػك الػػضػدـ عػبو يتقػىي إجراء بمكج     
ة في ػمى أف يككف ذلؾ شفاىػة، عػاء الحككمػضػػأع دػف إلى أحػيػػر معػػأف أمػػذة بشػتخػمػػراءات الػاإلج

ديـ ػير أف تقػغ ،س الجمسةػة في نفػمى ذلؾ السؤاؿ شفاىػذلؾ عػرد كػررة لذلؾ كأف يتـ الػالجمسة المق
  .السؤاؿ يجب أف يتـ كتابة كيكدع لدل مكتب المجمس المنتمي إليو عضك البرلماف

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 ا  ػمػية بينيػات الكظيفػذا العبلقػة  ككػس االمػني كمجمػكطػبي الػػشعػس الػمػـ المجػػيػنظػيحدد ت  99/02 عضكمالمف القانكف  74ـ  -1
 15ج ر ، 1999مارس  08كبيف الحككمة المؤرخ في      
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شة، ففي ػبمناقكية ػئمة شفػشة كأسػناقػكية بدكف مػفػئمة شػف أسػيػػى نكعػة إلػػكيػػشفػئمة الػـ األسػسػتنق     
ف لؤلعضاء ػثانية يمكػا في الػب بينمػيػجػمػػؿ كالػائػسػػرة بيف الػدائػر الػػصػئمة تنحػػف األسػػػنكع األكؿ مػال
 )1) .خريف المشاركة في المناقشة آلا

ما ػل 1976تكرػدا دسػاعػكية مػفػة الشػئمػية األسػر آلػزائػػا الجػػتيػػرفػتي عػال اتيرػنت الدسػد تضمػكلق     
ية ػمػيعطي ليا أى رة مع النائب مماػلؤلسئمة الشفكية مف أىمية، حيث تجعؿ الكزير في مقابمة مباش

 :منيا عناصركتشترؾ كؿ مف األسئمة الكتابية كالشفاىية في عدة  ،أكبر مف األسئمة الكتابية
 )2).لدل النكاب حكؿ عمؿ الحككمة لتيدؼ لتكضيح الرؤ  انيا -
  رض جمب إنتباه ػكذلؾ بغ ،ياتػض الكضعػية كاإلستفسار عف بعػالمعمكمات الكافالحصكؿ عمى  -
 .عطاء تكضيحات كافية حكليااالحككمة حكؿ القضية المثارة مف أجؿ التكفؿ بيا، أك    
 .بشأنيافرض رقابة عمى النشاط الحككمي حكؿ القضايا التي طرح السؤاؿ  -
 .ممكف المجتمع كايصاليا  لمحككمة في أسرع كقتاإلحاطة بالمشاكؿ التي يتعرض ليا  -
 )3).كتجسيدىا إجرءات قانكنية مف أجؿ تنفيذ النصكص القانكنية باتخاذتنبيو الحككمة  -
   الحككمة عمى  ما قػدمػتوراض ػك إستعػف السؤاؿ ىػدؼ مػنكاب األغمبية أف اليػكقد يككف بالنسبة ل -

 راجيا في ػكاح ةؿ الراىنػاكػشػمػكؿ الػة حػكمػت الحكػػفػك لػػارضة ىػلممعبة ػسػنػا بالػػأرض الكاقع، أم    
 .س الكقت، كالظيكر بمظير الميتـ باإلنشغاالت المحمية أماـ منتخبييـػنف    

 إجراءات األسئمة كالنتائج المترتبة عمييا  –ب 
ية ػمػرع أىػػشػمػا الػييػكلػـ يػا لػػيػديمػػتقركط ػػػإف شػف مكػانةف ػا مػييػئمة بصنفػػاألس مػا تحػتموبالرغـ      
 الخاص كف الداخميػانػقػتكر أك الػدسػا الػنيػماعدا بعض الشركط الشكمية األساسية التي تضم ،كبيرة

 يتـ كئيا حتى الػمى ضػئمة عػرح األسػتي ينبغي أف تطػركط األسس الػػشػػذه الػػدد ىػكتح ،يفػسػمجمػالب
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

1- Pauline Turk,  o.p, cit, p 138 

 129ص ، 2002كالتكزيع ، الطبعة األكلى يحانو لمنشرر عبد اهلل بكقفو ، الدستكر الجزائرم ، نشأتو أحكامو محدداتو ، دار  – 2

   ؽ ػمػرسـك تنفيذم خاص بتطبيؽ القانكف المتعػدـ إصدار مػػكزير المجاىديف حكؿ عػدمو لػالنائب بكمديف خالدم السؤاؿ الذم ق – 3
 21ص ،  09/08/2000في  ةالمؤرخ 217رقـ الكطني، الجريدة الرسمية لمداكالت المجمس الشعبي  بالشييد،      
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 .إساءة إستعماؿ ىذه الكسيمة الرقابية
ات أدت برئيس ػارسػػف ممػا مػنيػػض عػتمخ اػػر كمػالجزائ اشػتيػاػعتي ػانية الػمػربة البرلػتجػأماـ ال     

ة المشخصة ػف الطبيعػالكطني في إحدل تدخبلتو أف يطمب مف النكاب اإلبتعاد عالمجمس الشعبي 
ة ػصػشخػمػئمة الػاس أف األسػػمى أسػة عػامعػة ػطبيعتكػكف ذات ة، كأف ػكيػفػػشػمة الػئػػص األسػا يخػػمػيػف

 )1).يمكف أف تككف مكضكع األسئمة الكتابية
 يػتػػرفػػف لغػيػيػمػداخػاـ الػػظػنػػكر كالػتػػدسػػف الػػػا كبل مػنيػػمػػتي تضػركط الػػشػػكال لئلجػػراءاتة ػمػكتكم     

تكافرىا في  الكاجبركط ػشػييا الػدد فػيمة حػمػالبرلماف، فقد أصدر رئيس المجمس الشعبي الكطني تع
 )2) :األسئمة تمثمت فيما يمي

 .أف يكجو السؤاؿ كيكقع مف طرؼ نائب كاحد -
 .االسؤاؿ مكضكعا كاحدأف يتضمف نص  -
 .أف يحدد بكضكح عضك الحككمة المكجو إليو السؤاؿ -

 .النابيةأف يككف مكضكع السؤاؿ خاليا مف الكممات  -

   غة ما كمحررا بالػنيػع االستفػساركب ػمػطػمػألة الػسػمػمى الػكأف ينصب ع مختصػراؤاؿ ػسػأف يككف ال -
 .العربية    

ي ػص فػاس بشخػػسػػيو مػف و أكػف بذاتػيػػص معػخػػة أك شػرديػػية أك فػػصػخػش ةػيػػضػؽ بقػمػػأف ال يتع -
كرة ػة الجزائر، كبثػمعػػرة بسػباشػير مػغ رة أكػباشػريقة مػاس بطػسػيو مػف ال يككفشؤكنو الخاصة، كأف 

 .التحرير الكطني كرمكزىا

 .القضائيةمتعمقا بقضية مطركحة عمى الجيات  ال يككفأف  -

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

    ،د القادر بف صالح رئيس المجمس الشعبي الكطني، الجريدة الرسمية لمداكالت المجمس الشعبي الكطنيفي تدخؿ عب ما جاء - 1
 3، ص 08/07/1998المؤرخ في  69رقـ      
     داكالت ػمػية لػمػرسػال دةػريػكرة بالجػشػنػم ية،ػابػتػكالكة ػكيػفػشػػمة الػئػػة باألسػقػمػتعػمػال 12/07/2000ي ػػؤرخة فػمػال 08ـ ػمة رقػيػمػتعػال – 2
 31ص  ، 17/07/2000المؤرخة في  211رقـ ،  الكطنيالمجمس الشعبي       
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   ة ػف الحككمػيػة بػحدد لمعبلقػمػكم الػػكف العضػانػلمق كر كالػتػا ألحكاـ الدسػالسؤاؿ مخالف ال يككفأف  -
 .كغرفتي البرلماف   

ؤاؿ تمت ػكع سػكضمػػا نظير ػكعيػكضػتي يككف مػئمة الػكؿ األسػبػدـ قػػع كػمػا تضػمػنت التعمػيمػة     
 .أشيراإلجابة عنو مدة تقؿ عف ثبلثة 

كع ػكضػص بمػتػمخػكزير الػة، أم الػك الحككمػضػؤاؿ إلى عػأف يكجو السب 99/02دد القانكف حك      
 )1).السؤاؿ المطركح

ير أنو ػغ التشػريعػية،يئة ػمس اليػجػتب مػكػدل مػل اتابيػأك ك اكيػاف شفػكاء كػؤاؿ سػسػكأف يكدع ال     
الجػمػسة كـ ػؿ يػبػؿ قػمى األقػؿ عػمػػاـ عػرة أيػػشػػؤاؿ عػػسػػكدع الػػب أف يػكم يجػػفػشػؤاؿ الػػسػة الػالػفي ح
ر ػكزيػػكلو إلى الػذم يحػر األكؿ الػكزيػى الػكرا إلػؿ فػيمو يرسػد تسجػبع)2)،ؤاؿػسػمى الػلئلجابة ع المقػررة

 .المختص
دكرات ػكية خبلؿ الػػفػئمة الشػمى األسػػابة عػا لئلجػكمػي رػػشػػة عػسػػؿ خمػة كػػسػمػد ذلؾ تحدد جػبع     

 )3).العادية، كذلؾ بالتشاكر بيف مكتبي غرفتي البرلماف كباإلتفاؽ مع الحككمة
بي ػشعػس الػمػمجػب الػتػى مكػا ترفع إلػتيػكبرمج اػعنيابة ػـ اإلجػتػتي تػئمة الػػر أف تحديد األسػيػغ     

 )4) .الكطني بالتنسيؽ مع رؤساء المجمكعات البرلمانية
إف مكتب ػا فػمػبيػيػقػميو كتعػة عػك الحككمػػضػػكرد ع الػشػفػػكمؤاؿ ػػسػرح الػدة طػا يخص مػأما فيم     

 )5) .المجمس الشعبي الكطني ىك المختص بذلؾ

 اػب مػػسػػػؽ حػػائػػدق 03اكزػال تتجدة ػؤالو في مػػرح سػؤاؿ بطػسػاحب الػـك صػقػسة يػجمػـك الػػفي ي     
 نعػتػد يمػرد كقػؤاؿ بالػػسػو الػػو لػكجػمػػر الػكزيػػـك الػقػد ذلؾ يػػ، بع2000نة ػادرة سػصػة الػمػيػمػػحددتو التع
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 مرجع سابؽ،  99/02 العضكممف القانكف  71 ،70كالمكاد مف الدستكر  134ـ  – 1
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ؿ ػية بػائػة نيػفػناع بصػتػاإلم ال يعػنيذا ػير أف ىػغ ،ةػاسػسػايا حػؽ بقضػمػؤاؿ يتعػسػاف الػالسيما إذا ك
ة ػسػرئيس الجمػغير أف ل ،األسئمة لمرد عمىدقائؽ  07يؤجؿ حتى تسمح الظركؼ بذلؾ كقد حددت 

 )1).إذا رأل بأف األمر يقتضي ذلؾ د ذلؾيتمدلسمطة تقديرية 
ال دة ػي مػمى ذلؾ فػع اف يعػقػػب عػمى سػػػؤالو ردػػد الػػؤاؿ بعػػػسػاحب الػصػف لػإنو يمكػبعد ذلؾ ف     

  .ؤاؿػسػاحب الػصكيعقب عمى  لمكزير أف يتدخؿ مرة اخرلكما يمكف  ،دقيقتيفتتجاكز 
رحو ػو في طػقػد حػفقي ،ؤالوػرح سػطػة لػصػصػمخػة الػسػالجمف ػػؿ عػائػسػنائب الػياب الػحالة غ في     

باب ػياب ألسػير أنو إذا كاف الغػغ ؤاؿ كتابي،ػػكؿ تمقائيا إلى سػة كيتحػك الحككمػػنو عضػكاليجيب ع
 )2).مبررة كتـ إشعار مكتب المجمس فإنو يؤجؿ مرة كاحدة

يغ ػية لتبمػكالػمػا الػيكم 30ؿ ػػا خبلؿ أجػييػمػػرد عػنو يتـ الػإكبة فػتػكػػمػة الػئمػػص األسػا يخػمػيػا فػػأم     
الذم  ؤاؿػتي ينتمي إلييا صاحب السػس لمييئة الػمػجمتب الػدل مكليكدع الجكاب ك  السؤاؿ الكتابي،

ة ػك الحككمػؤاؿ إلى عضػسػف تاريخ تبميغ الػرد يبدأ مػؿ الػغ إلى صاحبو، كيبلحظ أف أجيميتكلى التب
 )3).مما يعطي فرصة كافية لعضك الحككمة فرصة الرد ،إيداعو لدل مكتب المجمسكليس مف 

عػػنيػا، ابة ػة لئلجػسػمػاد جػقػػإنع ال تتطػمػبا ػػيدة ببرمجة ألنيػقػت مػيسػتابية لػئمة الكػا أف األسػكم     
كضع  اػاسيػأسمى ػعيتـ تي ػيات الػحدد لمكيفالم 99/02العضػكمالقانكف  اف اضافة الى ذلؾ يبلحظ

ك الحككمة ػف عضػرد مػف الػلـ ينظـ حاالت التأخير ع تي يتـ الرد فييا،ػال كاآلجاؿيو ػؤاؿ بصنفػالس
 .الجزاءات المترتبة عمى ذلؾ أك عدـ الرد أصبل، كال

الة ػزاءات في حػػض الجػػػر بعػػقػية تػػمػداخػة الػػمػػظػض األنػػد بعػة نجػارنػقػػمػة الػػدراسػػف خبلؿ الػػم     
  .تخمؼ الحككمة عف الرد عمى األسئمة المطركحة كاإلحتجاج البرلماني سكاء كاف فرديا أكجماعيا

 ،يومدـ النص عػف عػبالرغـ م االحتجاجكع مف نذا الػرفت التجربة البرلمانية الجزائرية ىػػكقد ع     
   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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  ،ييامبالرغـ مف عدـ النص ع االحتجاجكع مف نرفت التجربة البرلمانية الجزائرية ىذا الػكقد ع     
بي ػشعػس الػمجمػمل يةػمػػرسػدة الػريػف خبلؿ الجػػرة أك مػباشػكلة مػػمنقػانية الػالبرلمتبرز الجمػسػات حيث 

لػػذلؾ ـ ػائيػيػتػػدل إسمػػف ػػػػعمػعػػػبػػريف مػػػف خبللػيػػا مة ػيػػػكسػػمؾ الػتػػكاب لػػنػاؿ الػمػػػتعػػإس مػػدلي ػنكطػػال
  )1).التصرؼ

ي ػف ئمةػر األسػشػك نػػة ىػػكمػالحك دـ ردػة عػكاجيػػاف في مػمػرلػبػال يتخذىػػاتي ػراءات الػف اإلجػػكم     
مى أساس ػذا التقميد عػػرؼ ىػػـ أف التجربة البرلمانية الجزائرية لـ تعػالجريدة الرسمية بدكف رد، بالرغ

ة بيا ػقػمػتعػمػة الػكبػتابية كاألجػكية كالكػفػشػئمة الػر األسػمى أف نشػينص ع 99/02كمػضػأف القانكف الع
 )2).ي البرلمافتنشرتيا محاضر مناقشات غرفبنفس الكيفيات التي 

منو التشريع ػـ يتضػذم لػراء الػك اإلجػكبة إلى أسئمة شفكية، كىػتػكيؿ األسئمة المكػتح كما يمكف     
داخمي لممجمس ػناقشة النظاـ الػف طمب النكاب ذلؾ أثناء مػـ مػالنظمة الداخمية  في الجزائر بالرغاك 

 )3).، غير أف ذلؾ لـ يتحقؽ 1997الشعبي الكطني سنة 

 اػمػإجراء مي نكامتضرفتيف ػانكنيف الداخمييف لمغػكالق 99/02 تكر كالقانكف العػضػكمدسا اف الكم     
كاف ىناؾ  ك الحككمة إذا ماػػكاب عضػد جػػشة بعػناقػراء مػية إجػكانػك إمػيو، كىػؤاؿ بصنفػسػيخص ال

 )4).يبرر ذلؾ ما

ك ػضػد جكاب عػناقشة بعػراء مػمب إجػإف طػف يفمسػمجػف الػػؿ مػداخمي لكػالقانكف الف ػا مػإنطبلق     
مس ػف مجػنائبا م شرػػخمسة ع كابي الكطني ػشعػمس الػمجػركف نائبا مف الػشػعاما و ػيقدم ،الحككمة

 )5).األمة
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ؤاؿ ػػسػاحب الػػمى صػر عػػصػتػػيقال ة ػشػػناقػمػب الػمػكص أف طػػصػنػػذه الػػف خبلؿ ىػػمص مػيستخ     
 االنتيػاءد ػػشة بعػػناقػمػتح الػػتراح فػو إقػانػر بإمكػكزيػػة الػتنع بإجابػػقػير مػػو غػرل أنػؿ نائب يػكك كحده، 

 المناقشة  هذػكؿ ىػبػف كيبقى قػػدد بزمحير مػذا اإلقتراح غػكقت ى غػػير افمى السؤاؿ، ػاإلجابة عػف م

  .اضع لقبكؿ أغمبية أعضاء المجمس لكؿ مف الغرفتيف حتى يمكف إجراؤىاخ
مى ػة، فعػكطني إلى مجمس األمػبي الػػشعػمس الػمجػف الػؼ مػناقشة فإنيا تختمػذه المػنتائج ى امػا     

ياسية ػؤكلية سػسػرير أم مػايتيا دكف تقػرد إعبلف نيػمناقشة تنتيي بمجػمى فإف الػرفة السفػمستكل الغ
لتشريعية ارة ػتػػفػفي المػا تـ  اتػشػػناقػبم انتيػتتي ػة الػكيػػفػػشػئمة الػػمة عمى األسمػػثف األػػكم ،ةػكمػلمحك

ي في ناقشة حكؿ الكضع األمنفي إجراء م تتمثم ، االكلىىذه اآللية مرتيف حيث استعممت الرابعة
حيث بعػد جػكاب رئيس الحكػكمة آنذاؾ عػمى سبعة اسئمة تتعمؽ بالكضع االمني في الببلد، الببلد، 

 عػمييػا أعػضػاءادؽ ػكمة، كصػك الحكػضػشة لجكاب عػناقػء مراػنائبا إلج 172ا ػتـ إيداع الئحة كقعي
 .نائبا في مناقشة المكضكع 75، عمى إثر ذلؾ تدخؿ 02/02/1998المجمس الشعبي الكطني في 

  :كانت مجرياتيا كالتاليحيث  ثانية كانت خاصة بمناقشة الكضع العاـ في الببلد في مناسبة     
 اعضاء ادؽػػببلد، صػػاـ لمػكضع العػػف بالػيػػقػمػػمتع شػفػػكييفيف ػؤالػػسف ػػة عػكمػكاب رئيس الحكػبعد ج

ببلد، كقد ػاـ لمػكضع العػكؿ الػة حػامػناقشة عػراء مػمى الئحة إلجػػع 2001جكاف 20س بتاريخ ػمجمػال
 .نائبا 197تدخؿ في مناقشة ىذا المكضكع 

كانية ػألعضائو إم تداخمي خكلػنظاـ الػالمف  75إف المادة ػفايضا ستكل مجمس األمة ػعمى م     
كأف  الػمػنػصػكص عػمييا في ىػذا الػنظاـ،ركط ػػشػب الػػػسػمى الئحة حػة عػادقػصػة بالمػشػناقػػمػاء الػإني

 البلئحةف تقديـ العرض، غير أف ىذه ػة مػساع 48عضك كأف تكدع بعد  15تككف مكقعة مف قبؿ 
 ،ككؿ أك الحككمة بالنسػبة لمػكزير الػذم قدمت بشاف جكابو البلئحةال يترتب عمييا ام جػزاء سػكاء 
  )1).أك الحككمةيمتمؾ حؽ تقرير المسؤكلية السياسية تجاه الكزير  عمى أساس أف مجمس األمة ال
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دكرا ميما في مجاؿ الرقابة تمعب يستخمص أف األسئمة البرلمانية بصنفييا  ما تقػدـمف خبلؿ      
ف التجاكزات التي ترتكبيا اإلدارة، كتدفع بالحككمة إلى تجمية ععمى نشاط الحككمة، حيث تكشؼ 

كاب إلى ػنا الػيػتي يرفعػال االنػشػػغػػاالتة ػجلاػػمعػراءات لػػاذ إجػى إتخػة أك إلػػضػػامػايا الغػضػقػض الػػبع
ؿ في ػسجػالم ممة النقصػزيز أك تكػف أجؿ تعػية مػية كتنظيمػكص تشريعػالحككمة، أك بالمبادرة بنص

 .النصكص السائدة
دار اصػد ػػية بعػياسػػسػددية الػؿ التعػي ظػرة فػثػبك الػنكابا ػػدميػتخػد اسػيمة فقػػكسػذه الػػكلة ىػسيػكل     
 1977بيف اػترة مػفػائيات في الػػصػيث بينت اإلحػح، مى ذلؾػسابقة عػترة الػة بالفػارنػقػم 1996تكر ػدس

 )1):قدـ مائة سؤاؿ ألعضاء الحككمة كتمت اإلجابة عمييا كما يمي 1982ك
ميو في ػابة عػؤاال كتابيا تمت اإلجػس 41 ،ير منتظمةػفة غػيو بصػمػت اإلجابة عػمػتابيا تػؤاال كػس 53

 .تمت اإلجابة عمييا بدكف تاريخ أسئمة 06 ،الميعاد المحدد
ددية فقد تطكر كثيرا عما كاف عميو السيما عمى ػت التعػدد األسئمة في كقػع مػا يخصأما في      

 2002 -1997ةػية الرابعػػريعػتشػرة الػتػػفػي الػاء فػصػـ إحػحيث ت ،نيػكطػبي الػػشعػس الػمػمجػتكل الػػسػم
كيا، بينما عمى مستكل مجمس األمة ففي خبلؿ الفترة التشريعية ػفػؤاال شػػس 500سؤاال كتابيا ك 703

ا ػترة مػا في الفػأم ،تابياػؤاال كػركف سػػشػسة كعػػكيا كخمػفػؤاال شػس 70سجؿ 2002-1997األكلى مف 
س ػاء مجمػضػما يكضح أف أعػؤاال كتابيا، مػس 24ا كػكيػؤاال شفػس 16ؿ ػفقد سج 2007-2004بيف 

 )2) .لـ يستعممكا ىذه الكسيمة الرقابية بصفة فعالةاألمة 
ات ػانػمػف البرلػػيدا عػزاؿ بعالاف ػمػد أف البرلػنج ،يةػلذه اآلػاؿ ىػمػػدؿ إستعػا معػارنػير أنو إذا قػغ     
  2010 –2009 فػترةػي الػت فػػػعػكض يتػػمة الػئػػدد األسػػػاف عػا كػسػرنػػثبل في فػػمػػف ،ـػالػي العػرل فػاألخ
 25697مى ػتابيا، كتمت اإلجابة عػؤاال كػس 29860س نكاب ػمػرؼ مجػف طػة مػكمػػدمت إلى الحكػكق
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 – A. Djebbar et b. Yelles Chaouche, Réflexion sur le contrôle  Législatif, R.A.S.J,  n°1, 1 Décembre 1988, p145 
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  2007جانفي  2007 – 2001حصيمة نشاطات مجمس األمة لمفترة  -   
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ؿ إيداع ػيػد تـ تسجػرة قػتػفػفي نفس الفيكخ ػشػستكل مجمس الػا عمى ممسؤاال، أ 623بينما تـ إرجاء  
 )1) .كالبقية تـ إرجاؤىا 3212سؤاال كتابيا كتمت اإلجابة عمى  3977

ف أجؿ تكثيؼ ػلية الفعالة كالسيمة ممكا ىذه اآلػكا لـ يستغػمف خبلؿ ذلؾ يظير أف النكاب الزال     
تعديؿ الػمػكاكبة ل ػحاليةدة الػػيػي العػف وػب تداركػذم يجػر الػاألم ،التشريعػيةمى الييئة ػرقابة النكاب ع

باشر ػمػة بالبث الػمتبكعالػكمة ػكجية لمحكػئمة المػف قبيؿ األسػيات أخرل مػاؿ آلػدستكر، كذلؾ بإدخػال
 رنسيػدستكر الفػالديؿ ػؿ تعظفي  كةقفعكليا بم ثبتتىذه اآللية أ فرنسا ألفحاؿ في ليو امكما ىك ع

 .1974 سنة في
في  ػادع ػيخ ىػػذه اآللػػيات، حػيثػرسػارزا فػي تػدكرا بتاف ػػسػكار ديػيسػي جػسػرنػفػس الػرئيػال لعػب     
 )2) .المجتمع الفرنسي طػرؼ فػػاستحسانا كبيرا مىػذه الدعػكة كلقيت  يا،دل المناسبات بتكريسػإح

ر ػكػة تفػالحككم دفعا ػممالػفػرنسي، مع ػمجتػف الػػبة كبيرة مػنسمتابعة مسات ػىذه الجكما عرفت      
 2009نة ػي سػدد التي استحدثت فػحػمػكع الػكضػمػػئمة ذات الػذه األسئمة أك األسػالرد عمى ىمميا في 

 .ثبلثاءػيـك الالشيػر كحددت بكع حصتيف في ػكضػتككف مك  ،عمى مستكل مجمس الشيكخ
سكف، ػاليع ػكاضػمػذه الػػف ىػػرؤساء، كمػػدكة الػرؼ نػػف طػػماالسػػئمة يككف  كع ػػكضػم اختيار امػا     
كف ػكتك ،رنسية إلى غير ذلؾػكات الفػقػالفػييػا تكاجد الػمتكتر ػالخاص ببؤر ال كضعػة المالية، الػاألزم

يكخ مباشرة إلى ػشػمس الػاء مجػرؼ أعضػف طػػئمة مػػكجو األسػزة، حيث تػػفػتمػا مػػات بدكرىػمسػذه الجػى
قيب عمى رد الكزير مع تحديد ػانية التعػمػبرلػة الػكعػمجمػاء الػضػد أعػائؿ أك أحػسػؽ الػالكزراء، مع ح

 )3) .عمى ذلؾدقيقتيف لطرح السؤاؿ كدقيقتيف لمرد كدقيقة لمتعقيب 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 – Pauline Turk .Le Contrôle Parlementaire en France, o.p, c.i.t, p143 

2 – Valéry Giscard D’Estaing. «  si l’assemblée Nationale en décidait ainsi, elle pourrait  aménager son règlement de  

       manière à réserver Chaque mercredi, en début d’après- midi, une heure par des questions d’actualités, qui serait     

       posées à égalité de Temps, et suivant une procédure à définir, par la majorité  et par l’opposition, je demanderai    

       alors au premier ministre et à l’ensemble de Ministres d’êtres  présents à cette séance du mercredi, afin de   

       répondre     personnellement et directement aux questions.»  René Dosiere, Revue Pouvoirs 2010, N° 134, p37    

 

3 – Pauline Turk, o.p, c.i.t, p141 
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ف ػم االستفادةتدعي ػمما يس ،رنسيةػالفالبرلمانية ربة جػتيا في التػذه اآلليات نجاعػأثبتت ى كلقػد     
 .تجارب الدكؿ األخرل التي ليا تجربة عريقة في العمؿ البرلماني

كة منيا ػـ تحقؽ الغاية المرجػزائر الزالت لػية األسئمة في الجػف ذلؾ أف آلػم ما يستخمصـ ػكأى     
 .أكمف حيث تعامؿ الحككمة معياسكاء مف حيث القيكد المفركضة عمييا  اعتباراتنظرا لعدة 

ات ػكمػمػػمعػع الػمػابة جػػيمة رقػر كسػبػتػػت تعػية الزالػانػمػبرلػة الػئمػػاألساف ر ذلؾ ػػظاىػػـ مػػف أىػمك      
مى ػع يذكػر، انطبلقا مف عدـ كجكد مػا يفػرضاء ػز جام ا ػمييػع ال يترتبمى أساس أنو ػكالحقائؽ ع

  .عمى األسئمة المكجية ألعضائياالحككمة ضركرة اإلجابة 
ره في ػشػن مػا تػـب ػا حسػػييػمػرد عػػـ يتـ الػئمة لػػف األسػػكثيرا مكقد نجـ عػف ىػػذه الػكضػعػػية اف      

ذا مػاط الغػحصيمة نش كف ػيكػكية فػػفػػشػة الػئمػػا يخص األسػػمػيػػا فػيمػميو السػت اإلجابة عػا تمػرفتيف، كا 
 )1) .كصػدـ دقة النصػياف كذلؾ بسبب عػض األحػػي بعػنتيف فػػسػػارب الػقػدا يػرا جػػتأخػػرد مػػال

لدل مكتب الغرفة  الشفكمؤاؿ ػسػداع الػدة بيف تاريخ إيػمػديد الػدـ تحػع كمػف االمػثمة عػمى ذلؾ     
يمتيا قكما تفقد األسئمة  ،د السؤاؿ معناهػقػيف يفػعميو زمف مع رػالمعنية كتاريخ مناقشتو بحيث إذا م

في  ممػا يتسببني ػبي الكطػػشعػمس الػكل المجػتػسػمى مػة عػاصػبكع خػاية األسػبسبب برمجتيا في ني
 رة في بعضػػباشػػمػرئية الػمػية الػػية اإلعبلمػػطػػتغػكد الػدـ كجػعالػى جانب نكاب، ػف الػػياب الكثير مػغ

ف ا  ير كاردة ك ػػشة غػػناقػػتح مػية فػانػكػية، ألف إمػػالػذات فع ؤاؿ بنتائجػػػسػػية الػػـ آلػيػػدـ تدعػػياف كعػاألح
 انطبلقػا مػفكاب ػنػػا الػػدميػث يقػيػية حػػصػئمة شخػػـ األسػػظػػعػاس أف مػػمى أسػػدكدة عػكانت تككف مح

 .االنشغاالت الخاصة بالمناطؽ التي ينتمكف إلييا مما يؤدم ببقية زمبلئيـ عدـ االىتماـ بيا
النكاب  تظيػر أمػاكػفحيث نػفػس الػكضعػية رة ػباشػتي يتـ بثيا مػكية الػاألسئمة الشفكلقد عػرفت      

ؤاؿ ػنية إستتباع الساد إمكاػمما يؤدل إلى إستبع كر أصحاب األسئمةػدد الحضػالشاغرة كال يتعدل ع
كزير ػيؿ الػاء بتككػرد كاإلكتفػنييف بالػمعػكزراء الػياب الػرة غػثػك ذلؾ افة إلىػبطمب إجراء مناقشة، إض

 ـػديػي بتقػفػتػة كيكػعػنقػكبة مػديـ أجػادر بتقػير قػػغ ومػاف بذلؾ، مما يجعػمػرلػبػات مع الػمؼ بالعبلقػالمك
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 )1).النكابلدل  استياءمما يسبب  ذات طبيعة عامة أجكبة
 إمػايؼ ػمػكتك ،ياػصػخػيو شػػة إلػكجيػمػػئمة الػػف األسػػع اإلجابةعف مكعد ر ػكزيػياب الػػا أف غػػمػك     
د األسئمة الشفكية قيمتيا، كأثر ػنيا أفقػماف لمرد عػالمكمؼ بالعبلقات مع البرل الكزير أككزراء ػالاحػد 

 .الغياب أيضاعمى عمى الركح المعنكية لمنكاب كشجع بقية أعضاء الحككمة 
لمشركط  استيفائيااألسئمة تتسـ كثيرا بالغمكض أك عدـ ف خبلؿ التجربة البرلمانية اصبحت م     

ب بمكتستكل الثقافي المتدني، مما يؤدم ػا مف جية اك المػأصحابي اختصاصدـ المطمكبة نظرا لع
ذم ػال رػاألم ،ةػى الحككمػػا إلػاليػر إرسػػػيػػي تأخػتسبب فػي ممػػاا ػػابيػادتيا إلى أصحػى إعػإلس الػػمػجػػم

 .ذلؾ السؤاؿرح ػت طػتي استدعػكاؿ الػر األحػيػدة كتغػمػكؿ الػرا لطػا نظػناىػا معػػدىػقػيف
 اػمػيػػاف فػملػػر ػبات مع الػبلقػؼ بالعػمػكػمػػال رػكزيلػػا ىػاف إلػيػض األحػػكزراء في بعلػػأ اػجمد يػقكػمػا      

نو ػا يترتب عػمم ،ميوػكف عػكزارم الذم يشرفلػطاع اػقػمف إختصاص ال ال تككفتي ػخص األسئمة الي
 .ضياع كبير لمكقت

ـ ػرغ استخدامػايات ػلف أكثر اآلػئمة البرلمانية الزالت مػية األسػإف آلػذلؾ فمػػف ـ ػرغبالير أنو ػغ     
ض ػو التخاذ بعػكدفع ،العػاـ الرأمـ ك الحككمة أماػضػإحراج ع ثمة في إمكانيةػمحدكدية آثارىا المتم

 .عمى اليكاء مباشرةمبثكثة اإلجراءات السيما إذا كانت الجمسات 
ية ػػذه اآللػػيؿ ىػؿ تفعػف أجػببل مػػستقػػيمة مػفػراءات الكػاإلج اتخاذ امػاـ ىػذه الكضعػية فانو يجػب     

كالرد  االستعػجاليؤاؿ ػسػية الػراءات إدخاؿ آلػف تمؾ اإلجػمف طرؼ البرلمانييف، كم استعماالاألكثر 
 راءاتػػة اإلجػتابعػػف مػػائؿ مػػسػػف الػكػكتم رػبػية أكػػالػػؤاؿ فعػػػسػػطي لمػػا يعػػمم ،رػيػصػؿ قػيو في أجػمػع
 اءػضػػأع دـ ردػػػة عػجػالػػعػمػػة لػيػكنػانػة قػيػاد آلػمى إيجػػؿ عػمػػا أف العػمػية، كػػضػقػة اللجاػػة بمعػاصخلا
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الكػثػيػر ف ػػرج عػالحب، كيرفع ػػشعػي الػثمػػدل ممػيا لػاسػأس ػابػمػطػد مػئمة يعػػض األسػمى بعػة عػالحككم
 .منيـ
 فػػرد عػات الػسػمػػى جػا إلػيػػصػخػكر شػػضػػحػة بالػػكمػكػحػاء الػػضػػر األكؿ كأعػكزيػػزاـ الػػما أف إلػك     

 .فعاليتيااألسئمة يدعـ قيمة األسئمة الشفكية كيزيد مف 
ئمة الشفكية كالرد عمييا ػاألسرح ػمسات طػاد جػقػمى تكريس إنعػؿ عػمػيجب الع اضافة الى ذلؾ      
مع  ،رلػة أخػف جيػمييا مػرد عػػدـ الػتيا كعػدس األسئمة مف جية كفكات كقػتكػتجنبا ل ،دىايكاعمػفي 
 عػتمػػجػمػبر مف الػأك اىػػتمػامػاييا ػطػيع امم ،ك اختيار الكقت المناسب لذلؾ ا عمى اليكاء مباشرةػبثي
 .المجتمع فيئات كالحككمة كمخػتمػؼ نكابػالك 

الػػمػػرجػػكة داؼ ػػؽ األىػا كتحقػنكط بيػػمػدكر الػػب الػػبح تمعػػئمة كتصسػؿ األػػع  ػفػراءات تػذه اإلجػبي     
  .منيا

 آلية اإلستجكاب  : الفرع الثاني 
الحكػكمػة، اؿ ػمػػابة أعػرقػػبة لػنتخػمػس الػالػمجػا الػييػمػد عػتمػيمة دستكرية تعػكس يعتبر االستجكاب     
 )1) .يستطيع بمكجبيا أعضاء ىذه المجالس طمب تكضيحات حكؿ إحدل قضايا الساعة حيث
ف جية ػػة مػدكلػػـ الػػتي تيػػا الػػايػػضػػقػػف الػػػية مػػػضػػكؿ قػػة حػػقػيػػقػؼ الحػشػى كػدؼ إلػو ييػا أنػمػك     
كبذلؾ ، ةػامػا العػتيػذ سياسػيػػفػف تنػػػة عػؤكلػػسػػمػال ةػػكمػلمحك كجومػك ػػرل، كىػة أخػف جيػػف مػمنتخبيػكال

 .يتضمف محاسبة الحككمة عمى تصرفاتيا
ائيا، ػألحد أعض ة أكػياسية لمحككمػؤكلية السػسػمػريؾ الػاؼ إلى تحػطػمػاية الػكقد يفضي في ني     

 )2).كيجبر الكزير عمى تكضيح سياستو بصدد مسألة معينة

ة، ألنو ػتو بالحككمػالبرلماف في عبلق آلياتأخطر مف الدكؿ  فػمكثير يعتبر اإلستجكاب في ك      
تياـ الحككمة  رؼ مف التصرفات العامة، كبذلؾ فيكػف تصػائيا عػكميا أك أحد أعض يتضمف نقد كا 
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 ودمػقػكاب بيف مػمناقشة في اإلستجػر الػتنحص ير، كالػكالتقص أػاـ بالخطػمحاسبة كاإلىتمػال يتضمػف 
 )1).فيو  االشتراؾلكافة أعضاء البرلماف  يمكف بؿكمف يكجو إليو 

ة ػكمػيو أك بالحكػو إلػف كجػثقة بمػرح الػكاب بطػتجػمى أف ينتيي اإلسػر عػيػاتػدسػـ الػظػكتنص مع     
 جراءاتإيو الى كاب أحاطت معظـ الدساتير عممية المجكء إلػكرة اإلستجػرا لخطػبأكمميا، إال أنو نظ

 ا ببلػنيػاء مػضػى أعػة أك إلػكمػى الحكػئ إلػتساستعػػمػالػو ك ي ػانات فػمػبرلػالال تػسػرؼ  ، حتىصارمػة
 .رمبر 

رح ػػبط ؤكفػػاجػػفػتػيال ى ػتػػة حػػكمػػكػحػػلا اءػػضػػػألع ددةػحػػة مػمػػيػاء مػطػػعإات ػانػػمػضػػذه الػػف ىػػم     
 .مثمكنيايلتحضير األجكبة كالدفاع عف القطاعات التي اخرل فرصة ك اإلستجكاب، 

ا ػا ممػة أك أحد أعضائيػية الحككمػياـ مسؤكلػؤدم إلى قػػد يػف ذلؾ فإف اإلستجكاب قػم انطبلقا     
فػاف كػؿ الػدساتير  ف خطكرةػراء مػذا اإلجػا، كما ليػائيػف أحد أعضػا أك مػينتج عنو سحب الثقة مني

بقو  ػيس كفػؽ شػركط محددة، كػأفإال تشػممو بعػدة احتياطات حػتى ال يمكف طػرح طػمب سػحب الثقة 
     .صؿ إلى ثمثي أعضاء المجمس النيابييمف األعضاء قد  حددمعدد بناء عمى إقتراح  استجكاب

د ػإال بعسحب الػثقة، ب ػص طمػا يخػيمػا فػرارىػػدر قػتصية أف ػتشريعػيئة الػكز لميػيج ا أنو الػكم     
كلػتحػقػيقو ال يمكف اف يقػؿ و، ػديمػف تقػاتير مػػدسػض الػػبكع في بعػػؿ إلى أسػػددة تصػدة محػي مػضػم

 )2).عف األغمبية المشكمة لممجمسعدد المصكتيف 

 :اإلستجكاب بإحدل النتائج التالية ينتيي في أغمب االحيافك      
 ى ذلؾ ػمػػعيع ػػجػشػػتػػال ؽػتحػػسػػتا ػػكأني ،مػا يػراـف ػػػسػػمى أحػػا عػيػمػمػػت بعػػامػػد قػػق ةػكمػكػا أف الحػػإم –

، كبيذا      .مباشرةينتيي المجمس إلى تكجيو الشكر ليا بصكرة  بدال مف المـك
 ررػػػقػذ يػدئػنػػػع ،ونػػي عػػاضػػتغػف الػكػمػط كيػيػسػا بػػأىػطػئ أك أف خػطػخػـ تػػة لػػكمػػيتبيف أف الحك أك –
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ب الثقة مف ػكـ أكسحػػيو لػكجػنو تػع ال يترتبمى أف ػػاؿ عػمػػدكؿ األعػػج ىػادة اإلنتقاؿ إلػػع المجمس
 .الحككمة

مؽ ػذم يتعػر الػكزيػثقة بالػرح الػنو طػر عػا ينجػمم ،ضائياػض أعػالحككمة أكبع بإدانةصدكر قرار  –
 )1).بو القرار

ثالثة  ػميكريتيف الػيما خبلؿ الجػسي السػرنػكاب في النظاـ الفػية اإلستجػاؿ آلػمػػر إستعػزدىاد ػكلق     
ا أدل بالتفكير في الحد منو ػ، ممتمػك األخػرلدة ػات كاحمػك ػحكعػدة  طك ػنو سقػنجر عامما  ،كالرابعة

 .1958دستكر في حدث كمية كما التراجع عنو عف طريؽ احاطتو بجممة مف االجراءات اك
ية ػؿ أداة رقابػف األنظمة السياسية يشكػأىميتو فإنو الزاؿ في كثير م فػذا لـ يقمؿ مػأف ىغػير      
ة ػاألنظمة األخرل خاص ي بعػػضماني كفػاـ األلػنظػفي ال ىػػك الحاؿا ػة، كمػكمػالة في كجو الحكػفع

  )2).أك طرح الثقة بيـ  االستقالةكزراء عمى ػفي دكؿ العالـ الثالث، إذ يعتبر كسيمة فعالة إلجبار ال
في كثير مف األنظمة السياسية كجزاء لعدـ  اعتبرف أىمية، ػػو اإلستجكاب مػب ا يتمتعػمػلنظرا      

ية ػػؤكلػػسػػمػؾ الػريػتح عػػنو رػا ينجػب، ممػػشعػال كامػثػمػا مػػرحيػػيط تيػئمة الػػمى األسػػة عػابػيد باإلجػػقػتػال
مية كبيرة لو ػطي أىػحد أعضائيا كسحب الثقة منو، مما يجعؿ الحككمة تعأل السياسية لمحككمة أك

 .مف أجؿ بقائيا كمكاصمة تنفيذ برنامجيا
بأف حػينذاؾ رع ػشػمػا الػ، كربطي1976تكرػػنذ دسػم االستجكابية ػرفت آلػػد عػقػا في الجزائر فػأم     

 )4).القانكف الداخمي كيفية إجرائو كالنتائج المترتبة عنو كتكلى )3) ،ككف حكؿ قضايا الساعةت
الحككمة  استجكابعمى أنو يمكف ألعضاء البرلماف 1976ك 1989كما تضمف كؿ مف دستكر     

 .الساعةفي إحدل قضايا 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ات ػابػػسػكف كراء ذلؾ  حػكػف أف يػػا مػػكفػػة خػػاعػػسػػا الػػايػػضػقػكاب بػػتجػػرع اإلسػػشػػمػػؿ ربط الػكلع     
ف ك ،جيكية أك حزبية شخصية  أك في تحديد كبير  اعة دار حكلو نقاشػسػايا الػف مصطمح قضػاكا 

 )1).المعنى الذم يرمي إليو النص

ا ػييػمػيد عػد أم قػديػػة دكف تحػػامػػة عػػفػكاب بصػتجػػية اإلسػآلمى ػػنص ع 1996تكر ػػإذا كاف دس     
 .فإف أحكاـ القانكف العضكم تكلت ذلؾ بقضايا الساعة  ارتباطياماعدا 

 اإلجراءات الخاصة  بالمجكء إلى آلية اإلستجكاب  – 1
دا إرتباطو ػػاعػػكاب مػػػتجػاإلسية ػػػاؿ آلػػمػػػتعػػمى إسػػػد عػػيػػـ يضع أم قػل 1996دستكر  بالرغـ اف     

حدد لتنظيـ مال 99/02المجمسيف كالقانكف العضكمالخاصة بكانيف الداخمية ػاعة، فإف القػسػبقضايا ال
ة ػا كبيف الحككمػمػية بينيػكظيفػذا العبلقات الػا ككػػمػػميػمػػة كعػمس األمػكطني كمجػبي الػشعػالمجمس ال

  )3)نائبا 30ثـ )2)،1989 بخمسة نكاب عمى األقؿ في سنةجكاب تقديـ االستحددكا ذلؾ، حيث حدد 
 )5).نائبا  30ثـ  ،)4)نائبا  15، ثـ 1997في سنة 

ة ػرفػب الغػتػكػدل مػإنو يكدع لػديـ اإلستجكاب، فػاء لتقػضػف األعػػكب مػمػطػمػدد الػإلى جانب الع     
 الكزير األكؿو إلى ػمعنية باإلستجكاب تبميغػال رفةػقـك رئيس الغػ، بعد ذلؾ ييفمجمسػنية ألحد الػمعػال

  )6).يداعوساعة المكالية إل 48خبلؿ 
تب ػرؼ مكػػف طػػكاب مػػتجػا اإلسػػييػػدرس فػب أف يػتي يجػػسة الػػمػد الجػتـ تحديػذلؾ ي رػػمى اثػػع     

 يةػمكالػر الػثػعمى األك يكما 15سة خبلؿ ػذه الجمػى عقػدكت، ةػحسب الحالة مع الحككم غرفة المعنيال
     .داع اإلستجكابػتاريخ إيػل
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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كع ػكضػا يتناكؿ مػرضػكاب عػفتتاح الجمسة، يقدـ مندكب أصحاب اإلستجاك  عند حمكؿ الميعاد     
ـك ػف ذلؾ يقػػاء مػد اإلنتيػكبع ،رضػػذا الغػػة ليػخصصػمػني الػػمعػػس الػمػجػمػسة الػمػكابو خبلؿ جػتجػإس

 .الحككمة المعنية باإلستجكاب بالرد عمى ذلؾ أك أعػضاءالكزير األكؿ 
التي تـ التطرؽ إلييا يتضح أف اإلستجكاب قد أحيط  كالتنظيميةإنطبلقا مف األحكاـ القانكنية      
اكرة ػػشػػد مػػتـ بعػسة يػػمػجػد الػديػظ أف تحػا، حيث يبلحػػتيػػػشػػناقػف مػكػركط يمػػشػراءات كالػض اإلجػػببع

  .اػاليػمػا كأعػاالتيػػغػرة إنشػثػتحجج بكػاس الػػمى أسػػا عػػرة تككف ليػيػػة األخػػمػمػكػد أف الػيػة كاألكػالحككم
ة ػػكمػػكػمح الحػصطػػمػة، فػكمػػكػى الحػو إلػكجػكاب يػػتجػى أف اإلسػر إلػيػػػنص يشػاف الػنو إذا كاـ ػث     

د بو رئيسيا ػطمح يقصػذا المصػد بأف ىػعتقاناؾ مف النكاب مف ػمف التساؤالت، حيث ى ار الكثيرأث
 .ضايا الكطنيةػدل القػؽ بإحػمػكاب متعػكع اإلستجػندما يككف مكضػا عػالسيم
إلستجكاب الذم قدمتو المجمكعة البرلمانية لحركة مجتمع السمـ، حيث مى ذلؾ اثمة عمف االم     
ات الحاصمة في ػؽ بالخركقػمػتعػمانو تمة لمحككمة، ك ػتو الكػكاب كجيػكعة أف اإلستجػثؿ المجمػمػأكد م

نو رئيس ػرد عػب أف يػذا يجػلـ األمة ػذا األمر ييػػأف ى اػمػػكربية، ػػة العػػاؿ المغػمػػتعػيـ إسػمػػػكف تعػانػق
مؼ ػكزير المكػف طالب الػػديػكرالػػر نػػكزيػػيو الػمػػلكف في آخر المطاؼ رد ع ،آخر ة دكف كزيرػالحككم

ة ػاعػػف قػػم اػػابيػسحػانـ ػة كتػيػػانػمػػرلػػبػػػة الػكعػػمػػمجػػط الػخػى سػا أدل إلػػمػػاف، مػػمػرلػبػع الػات مػػبلقػػبالع
 )1).الجمسات

ـ الحككمي ػؿ الطاقػحضكر ك عمى كجكب مبنيخر لمصطمح الحككمة آكما أف ىناؾ تفسير      
ف ذلؾ ػػمػا تضػمػا كػائيػضػػض أعػػمى بعػكر عػػضػحػر الػػصػتػيق كال ،كابػمى اإلستجػة الجكاب عػسػلجم

إجراء اثناء كاب نالحككمة حكؿ التجاكزات التي تعرض ليا ال اسػتجػكاببة ػاسمنكاب بػنػد الحتدخؿ أ
 )2).1997اإلنتخابات المحمية لسنة 
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د، حيث ىناؾ مف يرل بأنيا ػرضت بدكرىا لمنقػيكما لمرد عمى اإلستجكاب  تع 15كما أف مدة      
ذه ػػػنظر في ىػالاعػػادة ب ػاألحداث، لذلؾ يج اىاكز ػكاب كتتجػػتجػية اإلسػػالػعػمى فػػر عػد تؤثػػطكيمة كق

 .ف الحككمة مف الرد عميوالمدة كتخفيضيا إلى حد معقكؿ يمك  
ية ػمػؽ األقػرط  مجحؼ في حػػشػػذا الػكا، فيػػضػنائبا أكع 30ف طرؼ ػديمو مػا يخص تقػمػيػا فػأم     
ر ػػكاؿ، األمػف األحػػثير مػي كػية فػبػمػػاألغ مػػا تػػراهب ػػسػكاب يككف بحػؿ اإلستجػػا يجعػػانية، ممػمػالبرل

طية ػديـ التغػا تقػدفيػػف األحكاؿ يككف ىػػم الذم يؤثر عمى فعالية اإلستجكاب ألف األغمبية في كثير
 .السياسية كالدعـ لمحككمة مما يفقد آلية اإلستجكاب فعاليتيا

 رط مجحؼػػك شػبرلماف ىػتي الػرفػكاب بيف غػئلستجلدـ ػمقػة العدد الاساك ػإف مػإلى جانب ذلؾ ف     
س الشعبي ػمجمػضاء الػدد أعػف عػثير مػؿ بكػػة أقػس األمػمػاء مجػدد أعضػاس أف عػػمى أسػػع ،كذلؾ

ف جية أخرل فإف الثمث الرئاسي يخرج مف ىذه المعادلة، لذلؾ كاف مف ػكم ،جية فمذا ػالكطني ى
 .بيذه الخصكصية كأف يشترط عدد يسمح لؤلقمية بممارستو يؤخذاألحرل أف 

  إلستجكاب اثار آ – 2
أم أثر  رػـ يظيػمػف ،انيةػمػبرلػال ػتجػربةف خبلؿ الػػة لئلستجكاب كمػمػنظػمػف خبلؿ نصكص الػػم     

ديؿ ػد تعػبع السيمانعة، ػير مقػإجابة غ ت الحككمةػدمػق كػتى كلػمى اإلستجكاب حػيمكف أف يترتب ع
المذيف تضػمػنا  1998نة ػسػة لػس األمػمػمجكػ 1997 سنةػكطني لػبي الػشعػمس الػمجػداخمي لمػنظاـ الػال

 )1) .النكاب بذلؾ اقتناعشاء لجاف تحقيؽ في حالة عدـ ػإمكانية إن

تي حدثت في ػاكزات الػاص بالتجػة الخػفي اإلستجكاب المقدـ لمحككمكلقد تجسدت ىذه االثار      
 )2).في حؽ النكاب إذ أفضى اإلستجكاب إلى طمب النكاب تشكيؿ لجنة تحقيؽ 1997 انتخابات

 فػيمػا بعػد، يؽػكتككيف لجاف التحق شةػناقػراء مػكانية إجػا إمػنيمػذيف النصيف حذؼ مػير أف ىػغ     
 .مما جعؿ اإلستجكاب ىك مجرد طمب معرفة معمكمات أك تكضيحات مف الحككمة

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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بة الحككمة سكاء ػراقػمػكاب لػية اإلستجػاؿ آلػمػأثرت كثيرا عمى المجكء إلى إستعاالجراءات ىذه      
 استعػمػالوة، حيث تـ المجكء إلى ػاء مجمس األمػكطني أك أعضػنكاب المجمس الشعبي ال مف طرؼ

ا ػرات، بينمػسبع م 2002-1997مجمس الشعبي الكطني خبلؿ الفترة  التشريعية ػف طرؼ نكاب الػم
  )1) .كانا مؤجميف مف الفترة التشريعية السابقة استجػكابيفتسع مرات، منيا   2007-2002في الفترة 

تي ػػدة الػػمػػكاؿ الػة طػيػػذه اآللػػى ىػا إلػاتػتػب ؤكاػػـ يمجػمػػة  فػػس األمػمػمج أعضاء ا يخصػمػيػا فػػأم     
داخمي ػانكف الػا مف القػإنطبلق ػيـنكحة لػمػمػية الػـ اإلمكانػػرغ )2)، 2010اية ػإلى غ 1998ف ػػتتراكح م

  .أعضائو، كرغـ الكفاءات المتكاجدة بيف  99/02انكف العضكلػقػال أك
لى ريث األثػف حػاألسئمة مف ػػكاب عػتجػاإلس اخػتبلؼدـ ػػى عػذلؾ إلالسبب في د يرجع ػكق      ، كا 

مكب ػطػاب المػنصػر الػيػكبة تكفػػد يرجع إلى صعػػا قػارنة مع اإلستجكاب، كمػرح األسئمة مقػسيكلة ط
االعػػتػبػار ف ػياضػػػافػػة الػى ذلؾ االخػػذ بعػػ ،ةػيػف جػػػنو مػػع مػػا يػتػرتبكاب ك ػػتجػػارة اإلسػػؿ إثػػف أجػػػم

رل حتى ػف جية أخػائو مػدد أعضػػف حيث عػف حيث تركيبتو أك مػة سكاء مخصكصية مجمس األم
 .تجكاب ثمارهػطي اإلسػيع
ة مكك حاسية لميالس المسؤكليةرتب عف اإلستجكاب إثارة ػتػتضركرة أف ػيس بالػلكميما يكف فانو      
ية ػريعػػتشػػئة الػيػػاء اليػػضػػاـ أعػػأمحة ػانػػة سػػرصػػف وػػأنػػإنكار ب ال يمكفو ػػإنػػف ه،ثار آا كانت ػو ميمألن

إلرغاـ الحككمة بالكشؼ عف مكفقيا الرسمي حكؿ قضايا الساعة التي تشغؿ باؿ الييئة التشريعية 
 .بصفة عامةالعاـ كالرأم 
قد أخذ العبرة مف التجارب السابقة لؤلمـ األخرل  الدسػتكرمأف المؤسس يستنتج مػف ذلؾ كما      

سمبا  ذم أثرػالحككمي ال االستقػرار مىػاف لئلستجكاب آثار سيئة عػالدكؿ الغربية منيا، إذ ك السيما
 ثةػثالػكرية الػميػؿ الجػؿ في ظػػصػا حػمػامة، كػػة عػفػة بصػدكلػامة لمػة العػياسػسػمى الػا كعػميػمػمى عػػع
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أماـ العمؿ الحككمي، عمى أساس أف ىناؾ  مثبطايككف عامبل  كالرابعة  في فرنسا، كذلؾ حتى ال
 .آليات أخرل تحرؾ المسؤكلية السياسية لمحككمة

 آلية لجاف التحقيؽ البرلماني : الفرع الثالث 

شؼ ػية الستدراج الحككمة لمكػا الييئة التشريعػمػتعتمد عميي كاالستجكاب آلية األسئمةإذا كانت      
  اتخاذىاركط كاإلجراءات المزمع ػشػف الػاء البرلماف، كعػا أعضػف نكاياىا حكؿ القضايا التي يثيرىػع

يؽ ػتحقػنة الػاء لجػشػية إنػا كىي إمكانػمػػنيػمية عػأى ال تقػؿرل ػية أخػػناؾ آلػإف ىػف، ةػمف قبؿ الحككم
تي ػػيات الػػاآلل تعػتبر مػػف ككمي، ػكػحػاط الػػنشػة الػبػػراقػػمػة لػامػػيمة ىػػا كسػػد بدكرىػػتي تعػػاني الػمػرلػبػال

أجؿ  فػرع مػػمشػمجاف تدخؿ الىذه ال عف تقارير مػا يتمخضريعي إذ كثيرا ػؿ التشػمػمى العػتساعد ع
 )1) .سد الفراغ الذم تضمنو تقرير لجنة التحقيؽ

ا ػتيػرفػػع تيػاتير الػدسػؿ الػػا كػد تضمنتيػا ليا المؤسس الدستكرم، فقػتي يكلييػمية الػكنظرا لؤلى     
تي ػدكؿ الػػاتير الػػـ دسػظػػت في معػرفػػية عػذه اآللػػكى ،1996تكر ػإلى دس 1963ف دستكر ػالجزائر م
د ػقف ألحكامػوكتطبيقا ، 1958 رنسي لسنةػفػتكر الػا الدسػب منيػثمة لمشعػاف كييئة ممػف البرلمػتتخذ م

المتعمؽ  1958نكفمبر 17المؤرخ في  58/1100ادسة مف األمر ػالفقرة األكلى مف المادة الس تنص
كادث ػكؿ حػح اػػات إمػػكمػمػػمعػمع الػؿ جػػف أجػػؿ مػػشكػيؽ تػقػتحػية بأف لجاف الػنيابػس الػالػجػمػؿ الػمػبع

 )2) .حكؿ كيفية تسيير المصالح العمكمية أك المؤسسات محددة أك
انية ػكػمى إمػػع 131ادتوػػي مػف 1971نة ػػس ادرػصػرم الػػصػػمػػتكر الػدسػنو الػػمػػتض الػشيءس ػفػن     

صالح اإلدارية أك ػمػاط إحدل الػشػص نػفحبف لجانو ػنة مػمؼ لجػة أك يكػاء لجنة خاصػإنشالػمجػمػس 
ببلغ المجمس بحقم ،فيذم أك إدارمنياز تجعامة أك أم لؤسسات امال يقة ػف أجؿ تقصي الحقائؽ كا 

 سػمػجلػممي ػداخلػاـ اػظػػنا الػػيػػنمػػضػاـ تػكحػس األػػفػكن االقػتػصػػادية،ية أك اإلدارية أك ػاللػمػاع اػاألكض
 )3) .، عمى أف يككف ذلؾ يدخؿ في اإلختصاص الرقابي لممجمس1979ة نالشعب لس

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
1 – Philippe Houillon , le Contrôle extraordinaire du parlement ,  Revue Pouvoir 2010 ,  n°134, p 59 

2 – Pierre Avril, Jean Gicquel, Droit parlementaire, 4ed, Montchrestien Lextenso édition 2010, p111 
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 )1) ،يؽ برلمانيةػشاء لجاف تحقػاف إنػمػإمكانية البرل 1996تكر ػف دسػمػضػد تػػقػرار ذلؾ فػػعمى غ     
رؽ ػية إنشائيا كطػػكيفب 99/02كمػػضػكف العػانػقػاف كالػمػرلػبػتي الػرفػلغ كتكفػؿ كػؿ مػف النظاـ الػداخػمػي

 .عمميا
 ئياكشركط إنشا البرلمانيلجاف التحقيؽ  ماىية –أ 

ذه ػف ىػػكم ،اػنيػيو مػر إلػتي ينظػػزاكية الػػب الػسػات حػػريفػػدة تعػػبرلماني عػيؽ الػرؼ التحقػد عػقػل     
نة ػى لجػد بيا إلػابة، يعيػرقػد أنكاع الػك أحػػماني ىػبرلػيؽ الػقػتحػأف الػرل بػذم يػريؼ الػػتعػريفات الػالتع
قة ػمػػتعػمػات الػرافػيع اإلنحػف جمػتحرم كالكشؼ عػيات الػمػمػياـ بعػػقػؿ الػف أجػػاف مػمػرلػبػف الػػبة مػنتخػم

يف المكاف ػستندات في عػمػكثائؽ كالػيع الػمػمى جػا اإلطبلع عػكيحؽ لي ،امةػبقضية ذات مصمحة ع
يحات ػػب تكضػأك طم لبلسػتفػسػارـ ػػت سمطتيػف تحػػكديػكجػمػإلى الكزراء أك ال االسػػتماعا ػا يمكنيػػكم

 )2) .يانقيؽ مف أجؿ رفع المبس كالغمكض عبالقضية محؿ التح ما يتعمؽحكؿ كؿ 
مى مكاطف ػمميا البرلماف لمكقكؼ عػك أداة يستعػمف خبلؿ ذلؾ نستنتج أف التحقيؽ البرلماني ى     

كالكصكؿ لمحقيقة مباشرة لمتأكد مف صحة المعمكمات المقدمة  المركر بالحككمةالخمؿ مباشرة دكف 
ير ػية سػػكيف مىػمح باإلطبلع عػا يسػػمػاف، كػمػػبرلػػتو لمػػدمػا قػمػناع بػتػدـ اإلقػػة أكعػحككمػرؼ الػف طػم

 .كتنظيـ المرافؽ كالمصالح العمكمية
 99/02كمػضػػعػكف الػانػقػالك كر ػتػػدسػالف ػػؿ مػك في الجزائرؽ ػيػقػتحػجاف اللاء ػػشػاكؿ إنػنػتـ ت دػقػل     

 .البرلمافف الداخمييف لغرفتي ػيػامػظػنػػالك 
مجمس الشعبي ػلم افداخميػال افقانكنػاليتضػػمػػف اف ػا كػد مػبعاال اف مػا تجػدر االشػارة الػيو  انو      

اع ػنػتػػدـ إقػػند عػػيؽ عػقػاف تحػاء لجػػشػية إنػكانػإم 1998نة ػػسػػة لػػس األمػمػمجك  1997نة ػػسػني لػكطػال
 99/02كم ػدكر القانكف العضػنو بصفإ، ػـكاب المقدـ ليػمى اإلستجػالبرلماف برد الحككمة عاعضاء 

 مما اثر سمباعقب اإلستجكاب بإنشاء لجنة تحقيؽ  الئحةأصبح مف غير الممكف إمكانية إصدار 
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بي ػشعػس الػمػمجػف لمػييػمػداخػال فانكنيػقػف الػػؿ مػكتػـ تجػسػيده في  اػػك مػػ، كىعػمى فعػالػية االستجكاب
 فػػؿ عػػقػتػػسػػيؽ مػقػتحػنة الػؿ لجػيػكػشػت كاصػػػبح ،1999نة ػػػسػػػة لػس األمػمػػكمج 2000نة ػسػػني لػكطػػال

 .اإلستجكاب آلػية 
يؽ المزمع ػشاء لجاف التحقيؽ، أف يككف التحقػإن ندػعػ اػمػراعاتيتي يجب ػركط الػػػف الشػػػذلؾ مب     

ذات  ال تكػكفذلؾ أف  فػػػرض مػػة، كالغػػامػػعػحة الػمػصػػمػػا ذات الػايػػضػػقػال بإحػدلا ػرتبطػػياـ بو مػػقػال
الػػسػعي ذلؾ  فػػم ف يكػكف اليػدؼ الػكحػيدكا ،ويك ػػياسػػأك س يةػػصػية أك شخػمػيػمػػمية أك إقػحػالح مػصػم

 )1) .استثناءلتحقيؽ أىداؼ كمصالح الجميع دكف 
مس ػجػاء مػضػػنكاب أك أعػف الػة مػكعػػمػمجػف لػكػمػو يػإنػػة فػامػػمحة العػصػمػرط الػػؽ شػتحق اػػإذا م     

نة ػاء لجػشػػا إنػكعيػػكضػكف مػيع الئحة يكػػكقػت ك،ػػضػع فػريػشػػع فػػع ـػػددىػػع ؿػقػال ي أفمى ػػعاألمة 
تبره ػاعك ػضػػع ريفػشػػعرط ير اف شػػػغماف، ػبرلػني لمػػمعػس الػمػب المجػتػدل مكػػا لػػكنيػػكيكدع يؽػقػتح

 )2) .صى األقميةػقآلػية تو ػبأن النكابالكثير مف 

اء ػضػػف األعبذلؾ، غػير ا نيػػػعػمػػس الػػمػجػمػة لمػػامػػة عػسػػمػي جػػف البلئحةمى ػػكيت عػػتصػاليػتػـ      
مؿ ػع يادػيؽ حػػف أجؿ تحقػػميا يػػاء فػضػكنكا أعػـ أف يكػلي ال يمكفيؽ ػنة التحقػمبادريف بإنشاء لجػال

بخبايا عمى أساس أف المبادريف بإنشائيا ىـ أدرل كذلؾ نتقد االمجنة، غير أف ىذا الشرط كثيرا ما 
اء ػضػدد أعػػرل كتعػانات األخػضمػف الػة مػالقضية مف غيرىـ، كأف الحياد يمكف أف يتحقؽ بمجمكع

رة ػدائػنكاب ال كاستػبعػاداليا، ػمػرية أعػتخصص كسػػاة الػراعػممع فة، ػات مختمػجيك لت كانتمائيػـنة ػالمج
 )3) .اإلنتخابية التي يجرل فييا التحقيؽ

ا ػندمػػف عػسػد أحػزائرم قػرع الجػػشػمػماليا يككف الػفي أع انحػراؼالؽ أك ز ناؿ ػغير أنو تفاديا لك     
 .منع مقترحي إنشاء المجنة مف العضكية فييا
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ية ػمػية تمثيؿ األقػمى كيفػراحة عػػرع الجزائرم نص صػشػمػأف ال كػسف لػستحػمػف الػأنو كاف م اال     
يات في البرلماف ػاسػؿ الحسػثيؿ كػمف تمػحتى يض ،نةاألحرار في ىػذه المجاف أك ػبرلمػالحزبية في ال

في ت ػػيث نصػرل، حػات األخػػتشريعػض الػػفي بع ىػػك الػشػػأفا ػمػك رػبػية أكػداقػصػميا مػمػكيعطي لع
زاب داخؿ ػثيؿ األحػبة تمػى مع نسػاشػنة يتمػزاب في المجػمى اف يككف تمثيؿ األحػعنظميػا الػداخمية 
 )2) .أف يككف الرئيس أك المقرر ينتمي إلى المعارضة بقكة القانكفك   )1) ، الييئة التشريعية

اء ر ف ك ػم انحػراؼؿ ػنب كػيات كيتـ تجػػاسػسػؿ الحػلكبا ػاستنثيبل مػف تمػمػذه اآلليات يضػألف بي     
 .إنشاء ىذه المجاف

ندما تككف الكقائع ػيؽ عػاء لجنة تحقػعدـ إمكانية إنش ،أيضا اتيػامراعب ػتي يجػال ركطشمف ال     
اـ الجيات ػأم اريةػزاؿ جػاتػػات مػػعػتابػػى مػد أدت إلػػنة قػذه المجػػاء ىػػشػإنب ػمػػطف كراء ػػتي كانت مػال
ية ػبللػتقػمى إسػػا عػاظػػفػكع حػػكضػػمػػس الػػػفػاب كنػبػػس األسػػفػنػػر بػػؽ األمػػمػػا إذا تعػػمػػيػػالس ،يةػػائػضػػقػال

 .بينيا السمطات فيما
ات ػريات كمتابعػناؾ تحػمـ بأف ىػية أف تعػيئة التشريعػف أيف لميػذم يطرح مػؤاؿ الػػسػير أف الػغ     
  ،صؿ فيو النظاـ الداخمي لمغرفة السفمى في البرلماف الفرنسيػفىاتو الحالة ارية، جائية الزالت ػقض

ة ػرفػػس الغػيػإف رئػيؽ، فػنة تحقػاء لجػشػئحة إنبلس بػمجمػكاب الػدـ نػة تقػالػمى أنو في حػحيث نص ع
ذا رد ب ،بذلؾ دؿػػر العػكزي فػكرامى يبمغ ػالسف تككف  فإنو ال ات جزائيةػتابعػىي محؿ مة ػيػػضػقػأف الػكا 
ذا مػاء المجػشػة بإنػاصػالخ البلئحػةكؿ ػات حػشػناقػػناؾ مػى ات ػشػناقػمػإف الػي ذلؾ فػبدء فػـ الػا تػنة، كا 

  .تتكقؼ فكرا
د التحقيؽ كالتحرم مف ػيػية ىي قػػضػائي في قػػضػيؽ قػحقتتح ػفتضمف ايضا انو في حالة كما      

ـ رئيس ػػمالذم بدكره يع ،بذلؾ ىمػرفة السفػـ رئيس الغػمػدؿ يعػػإف كزير العػف ،انيةػرلمػبػالمجنة الطرؼ 
 )3).ؿ المجنة فكراػىذا األخير يقكـ بكقؼ عمك نة التحقيؽ ػلج

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ا ػيػداعػا بإيػاميػي ميػيػتػنػث تػيػا بحػتػػؤقػػم ػػاابعػطامػػا فػيػمػا يخص ديمػكمػة ىػػذه المجاف فػػاف ليػا      
مى ػة عػادقػصػػمػف تاريخ الػم ابتداءديد ػتمػر قابمة لمػيػأش 06ؿ ػأج بانػقػضػاءعمى األكثر  لتقريرىا، أك
بتداء ار شيرا ػشػع اثنى انقضاءد أف ػبع كع إالػكضػس المػا لنفػيميػادة تشكػكيمنع إع ،اػػائيػالئحة إنش

 )1) .تاريخ إنتياء ميمتياف ػم

تي يقكمكف ػماؿ الػؿ األعػرية كػاء المجنة التقيد بسػضػػمى أعػجب عيو ػنإػفمية التحقيؽ ػمػأثناء ع     
 غػػير اف ىػذه االمكانية غػير متكفػرةا، ػنيػسخة مػأخذ ن كأ ائؽكثالػمى ػعػا ال سػيما عػػند اطبلعيـ بي
 ةػكيػيػح الحػالػصػمػني كالػػكطػػاع الػػدفػػـ الػيت كاسػتػراتيجػيػاا ػريػػػا سػتسي طابعػتكتي ػؽ الػائػكثػبة لمػػػسػنػػبال

 .لئلقتصاد الكطني كأمف الدكلة الداخمي كالخارجي
دكلة ػف الػني كأمػكطػػدفاع الػػالاذا كاف ىػػذا الػمػنع لعػمػؿ المجنة فػػيػمػا يخص الػػكثائػؽ الخاصػة ب     

الح ػصػمػال عػػدـ تمػكػػنيػػا مػػف االطبلع عػػمى الػػكثائػؽ الػػتي تخػص إفػػكال، فػبػػقػكالخارجي مي ػمػداخػػال
يؽ، ثـ ػقػتحػنة الػؿ لجػػمػػالحيكية لئلقتصاد الكطني أمرا غير مقبكؿ ألف ىذا المنع قد يعرقؿ كثيرا ع

ذم ػر الػاألماذا، ة ػثقػذه الػف نضع ىػمبيف ففي ػنتخػمػب الػػثمي الشعػناؾ ثقة في ممػىتكف ـ ػأنو إذا ل
 )2) .يستدعي إعادة النظر في ىذه األحكاـ

 اػػيمػمػػرع عػػػػشػػمػػاط الػأح ػدػػفػق ،ػركؼػػف الػظػػػسػي احػف اػػميمػتي يؽػتحقػػنة الػلج ةػػأديػػكمػػف اجػؿ ت     
ف ػػػػة عػػاء الحككمػػضػػنة، كاإلستماع إلى أعػؿ المجػػمػػؿ عػػػا تسيػػف شأنيػػػتي مػػال اناتػمػػضػالببعض 

نات ػػايػػعػمػػة بالػاصػخػارات الػػزيػػػج الػامػرنػػبػػبػػة قػػػرفات مػػػاءػػدعػتػػػساإلو ػكجتا ػػمػكزير األكؿ، كػريؽ الػط
 ف طريؽ السمطةػػػػـ عػػػييػػاع إلػػتمػػة لئلسػػيػػػكمػػػمػػػؤسسات كاإلدارات العػػمػػػمسؤكلي ال ىػػات إلػػريػػتحػػكال

 .السممية التي يتبعكنيا
يدكف في ك ا ػػيمػسػرا جػيػصػد تقػػؽ يعػيػػتحقػة الػتثاؿ أماـ لجنػا أف عدـ اإلمػػات أيضػانػمػمف الضك      

      .التقرير، كتتحمؿ السمطة السممية الكصية كامؿ مسؤكليتيا
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ماف ػرلػبػي الػمى فػسفػة الػرفػػمي لمغػداخػاـ الػػنظػنو الػػمػػا تضػبم اتانػػمػػضػذه الػػارنة ىػمقب وير أنػغ     
 يؤدم اػمػم األمػر غػػامػضػارؾ ػتػراحة يػػزاءات صػجػد الػديػدـ تحػػف عأل ةيػير كافػػغنجدىػا  ،رنسيػالف

 ريع ينص صراحةػتشػرض نجد الػذا الغػي، كلبالبعض بالتيرب مف اإلمتثاؿ لمتطمبات لجنة التحقيؽ
ـ ػديػدـ تقػػا أكعػػػيػامػػف أمػيػيمػػة الػض تأديػرف نة، أكػالمج السػتدعػػاءتثاؿ ػدـ اإلمػػة عػالػمى أنو في حػػع

ا ػرامة بسبعة اآلؼ كخمسمائة  أكرك، كمػػمدة سنتيف كغػيعاقب بالحبس لالكثائؽ المطمكبة منو فإنو 
 )1) .يمكف أف يحـر مف بعض الحقكؽ المدنية 

كيعاقب مرتكبيا فة، ػمخاليؽ ػتحقػنة الػمبات لجػتطػمػتثاؿ لػدـ اإلمػػع ؿػػتجع ذه الجزاءاتػثؿ ىػبم     
 .ألف التجربة أثبتت أف الردع في مثؿ ىذه الحاالت أمر في غاية األىمية ،عمى ذلؾ

 نتائج أعماؿ لجاف التحقيؽ  –ب 
 ،مى أداء اإلدارةػػبة عػػصػنػمػػبة الػراقػمػؽ أك الػيػػقػتحػة بالػفػمػمكػػات الػػؿ الجيػػـ بو أف كػمػسػمػف الػم     
 كافا إال ك ػتيػػعبيػا كانت طػمػػميك  اػػتيػيػػبللػتقػاسة ػا كانت درجػمػػكمي اػية ليػػمػنتػمػا كانت الجية الػميم
 .بنتائجتكمؿ ىذه النياية  نياية كأفميا ػمػلع

ؽ ػيػػقػتحػػنة الػجػل رػيػػـ كسػيػظػنػـ تػحكي ذمػال 99/02 ػكمػػضػالػعػانكف ػػقػػف الػػف ذلؾ كمػػم طبلقػاػان     
ة ػمػميػاء الػي بإنتيػتيػنػا يػميػمػػإف عػدة فػاعػقػؿ كػإف األصػػرم، فػزائػكني الجػقانػاـ الػماني في النظػبرلػال

  .أشير 06المككمة إلييا أك بانقضاء أجؿ 
ات ػكمػمػف معػنة التحقيؽ مػتو لجػػـ ما جمعػغير أف ىذه النياية تتكج بإعداد تقرير تدكف فيو أى     

 .نتائجتكصمت إليو مف  كافية حكؿ القضية محؿ التحقيؽ كما
 إعداد التقرير – 1

 اػى بيػتي أدلػػادات الػػيػشػػػيع الػػمػى جػمػػكم عػػتػػحػؿ يػػامػػر شػريػػقػداد تػػؽ بإعػيػػقػتحػة الػنػؼ لجػمػتك     
 نداتػتػسػمػؿ الػا ككػت بيػامػتي قػػنات الػايػػمعػارات كالػزيػػـ المجنة، كنتائج الػػييػإل اسػػتمعػػتاألشخاص 
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بل ػصػرير مفػذا التقػػكف ىػيؽ، كبذلؾ يجب أف يكػقػتحػكالت الجػػناء ػا أثػػييػمػمت عػتي تحصػكثائؽ الػكال
 )1) .المجنةالكقكؼ عميو مف طرؼ  ما تـجامعا لكؿ 

 مػا مػفؿ ػكك أك تسجيبلتكر ػف كثائؽ أك صػو مػػعػمػـ جػت اػرير بكؿ مػكما يجب أف يرفؽ التق     
دـ ػف حالة عػرع سكت عػشػمػمى ذلؾ أف الػع مػا يبلحظـ ػغير أف أى ،نو ساىـ في إعداد التقريرأش

كثائؽ كالمعمكمات التي ػمصير تمؾ الفػما ىػك ، كبالتالي 99/02إنجاز التقرير في القانكف العضكم 
الػمتعػمؽ بكظػيفػة  1980حيث يبقى السؤاؿ بدكف اجابة كىذا بخبلؼ مػا جاء في قػانػكف  ؟تـ جمعيا

إف ػػة فػالػحػذه الػػى ػؽقػحفي حػالػػة تو ػأنتضػػمػػف يث ػح الػرقابة مف طرؼ الػمجػمػس الػشعػبي الػكطني،
 كالني ػػكطػبي الػشعػس الػمػػمجػى رئيس الػإل كجكدة في حكزتوػمػؽ الػائػكثػـ الػمػيؽ يسػتحقػنة الػرئيس لج
بي ػمس الشعػمجػداخمي لمػال مييا القانكفػس األحكاـ نص عػا أف نفػش، كمػذه الكثائؽ كال تناقػتنشر ى
 )2) .آنذاؾالكطني 
ية ػػعػمػمي لمجػداخػكف الػقانػف الػمػيث تضػبؿ حػػف قػػج ذلؾ مػعالايضػا رنسي ػفػرع الػشػمػكما أف ال     
  ،ة تقريرىانجمكلـ  تقدـ ال ة التحقيؽنأشير المحددة لعمؿ لج 06 أنو في حالة إنقضاء مدةية نالكط

 كال ػتيػاشػػناقػدـ مػػنية مع عػكطػػية الػػػعػمػجػى رئيس الػكزتو إلػتي بحػػؽ الػكثائػدـ الػنة يقػإف رئيس المجػف
  )3) .نشرىا

 مسار التقرير – 2
مس ػجػكطني أك رئيس مػبي الػشعػس الػمػمجػرة إلى رئيس الػباشػػـ مػرير يسمػػقػتػداد الػبعدما يتـ إع     

  )4) .األمة حسب الحالة
 ،ؽػكاف عميو في الساب امب ػر حسػتقريػسار الػم تصرػاخرع ػأف المشيتضح  مف ذلؾ انطبلقا      

 ـػػديػػتقػػة لػتصػػخػمػػية الػػكصػػطة الػمػى السػإل بةػأك المراقؽ ػيػحيث كاف يرسؿ رئيس المجنة تقرير التحق
  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 )1) .ذلؾ عمى ما تبلحظفميس ليا  الرد في حالة عدـك  ،يكما 30 أقصاهؿ ػمبلحظاتيا في أج
ا ػمػػا بدكرىػمػػة فإنيػس األمػمػني أك مجػكطػالبي ػػشعػمس الػمجػرير إلى رئيس الػػقػتػا يسمـ الػم دػػبع     

 .رئيس الجميكرية كالكزير األكؿ  كؿ مف يبمغاف ذلؾ إلى
يكما  30كفػضػكف في غػة، كيكػب الحالػسػة حػس األمػمػاء مجػػضػػنكاب أك أعػمى الػا يكزع عػكم     
 )2) .متقريرلمف تاريخ إستبلـ الرئيس  ابتداء
ىػػك ذا ػكاه كىػتػحػي مػت فػبػػـ كالػػرفيػف طػػم مػػناقػػشػػتػةرض أف تتـ ػتػػكاب يفػنمى الػتكزيع عػد الػبع     

كبخبلؼ القانكف  99/02كم ػير أف القانكف العضػرفو التقرير، غػالطبيعي الذم يمكف أف يع المسار
 .لـ يفصؿ فيما إذا كانت الييئة التشريعية تناقش ذلؾ 80/04

اء ػضػأع بؿػف قػػتو مػػشػػناقػر تتـ مػريػػتقػإف الػية فػػريعػتشػئة الػيػلياارسة ػف ممػػا مػقو إنطبلػير أنػغ     
 )3) .الييئة التشريعية المعنية

 ،نوػػترتبة عػرير كالنتائج المػػتقػذا الػػر ىػيػػصػػؿ حكؿ مؤ اػسػثكر تػرير يػػتقالػمى ػة عػادقػصػمػد الػبع     
نظـ ػمػكم الػضػتي البرلماف ثـ القانكف العػرفػف القانكف الداخمي لغػإنطبلقا ممى ذلؾ يككف ػالجكاب ع

 )4) .كبيف الحككمة لمعبلقة فيما بينيما
ساء ؤ رفة كر ػتب الغػتراح مكػمى إقػيتضح أنو بناء ع 99/02كم ػػمف خبلؿ أحكاـ القانكف العض     

ير أف ػ، غأك جزئيايا ػمػرير كػتقػر الػررا نشػػبرلماف أف يقػتي الػرفػػف لغػو يمكػانية فإنػمػات البرلػالمجمكع
 .شرطا أساسيا كىك أخذ رأم الحككمة األمر ليس آليا  حيث أف ىناؾ

ية ىي ػريعػتشػسمطة الػقانكنية حيث أف الػناحية الػف المػ استشارياره ػظاىيبدك في ف ىذا الرأم إ     
 تػقػػريػر لػجػػنةآؿ ػػمػػررا لػػقػا كمػيػػاسػر أسػبػتػػػية يعػػمػعػفػية الػناحػف المػػو ػير أنػو، غػذ بػألخاة بػزمػمػير مػغ
 ةػريػديػة تقػطػمػى سػطػػو أعػإنػرط فػػشػذا الػػا كضع ىػرع لمػػشػمػػال ف ذلؾ أفػػؼ مػيؽ، حيث يستشػتحقػال
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دكلة مف جميع ػية الػذا التقرير إنطبلقا مف ككنيا األكثر دراية بكضعػمة نشر ىءبلػكؿ مػلمحككمة ح
ا يجعميا في كضعية تمكنيا مف إعطاء رأييا حكؿ ػاف ممػت بيد البرلمػيسػل معػطػياتا ػالنكاحي، كلي

رلمانية ػبػتجربة الػف خبلؿ الػرل فإنو مػف جية أخػكمجية  ىذا مف، دموػف عػإمكانية كضع التقرير م
عنو  جرنا يػكمة، ممػندا قكيا لمحكسبرلماف تعتبر ليئتي اػمة ليػشكػمػمبية الػددية فإف األغػفي ظؿ التع

ؤدم ػا يػاف، ممػمػػبرلػمبية  في الػػة كرأم األغػكمػػحكػبيف رأم ال اخػتبلؼدكث ػكر حػػكانية تصػدـ إمػع
رغـ أف ػي البرلماف، بالتؿ لتركيبة غرفػك تحصيؿ حاصػؿ األحكاؿ كىػرجكح رأم الحككمة في كإلى 

 .ينص عمى أف تككف الحككمة مف األغمبيةال الدستكر 
ؼ ػف مكقػػؼ أدنى مػكقػمو في مػعػاف كتجػمػبرلػؼ الػمى مكقػمبية عػفة سػػية تؤثر بصػػذه الكضعػى     

مطة ػسػمى استقبللية الػا يؤثر عػكمة ممػرأم الحكب مػرىػكنارير يبقى ػالتق رػشػكبالتالي فإف ن ،الحككمة
 .التشريعية في الجزائر

 دة أكػػؤيػػمػيو الحجج الػيؽ يبيف فػقػتحػنة الػرر لجػقػػو مػػدمػػز يقػػجػك رض مػػر عػمى إثػد ذلؾ كعػبع     
مبية ػشة كبأغػناقػرير كبدكف مػني بالتقػػمعػس الػػمػجػمػػيبت ال ،ياػزئػج يا أكػمػرير كػػر التقػػنشػػارضة لػػالمع
 ةػشػػناقػتح مػػر فػػى األمػضػتػػقاا إذا ػػأم، وػدمػػػف عػػر مػريػػػقػتػػر الػػشػػدل نػػػي مػريف فػػاء الحاضػػضػػاألع

 )1) .بخصكص عممية النشر فإف ذلؾ يتـ في جمسة مغمقة
رات تؼ الفػر مختمعػبيؽ ػمبية تقارير لجاف التحقػإف أغػلمبرلماف فكمف خبلؿ الفترات التشريعية      

أة في ػنشػمػيؽ الػقػتحػنة الػرير لجػتقىػػك  االسػتثناء الػكحػيد ػر،ك النشػا نحػرؼ طريقيػػـ تعػػية لػػريعػػتشػال
 )2) .كالمتعمؽ بالغرفة الكطنية لمتجارة 15/05/1990ة بتاريخ ثالثالفترة التشريعية ال

اني ػمػبرلػيؽ الػتحقػنة الػدتو لجػأع ػذمرير الػػتقػف الػػترتبة عػثار المآلا نتائج أكػا يخص الػيمػا فػأم     
 ثؿ فيػتمػتما نو عادة ػتي تترتب عػة الػامػر أف اآلثار العػيػى آخر، غػي إلػياسػاـ سػظػف نػػؼ مػتمػفيخ
 راتػثغػب الػنػا كتجػمػيػمػا سػقػيػبػطػية تػػريعػػشػتػاـ الػاألحكبيؽ ػطػركرة تػبرز ضػيات تػػمى تكصعػكائو ػتػحا
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 كؿػعػفػمػارم الػس كػى اػديؿ مػتع دة أكػديػانكنية جػراح أحكاـ قػتػيؽ، أك إقػتحقػية الػمػمػاء عنجمة أثػسػمػال
 ة التقرير إلى الحككمة التخاذ ماػالػرارا بإحػد يتخذ قػمة، كقػسجػرات المػائص كتجاكز الثغػنقػادم الػتفػل
 بػمػتي تتطػػر الػػاصػػنة العػأك بإحال، ريرػػتقػا الػنيػػمػػتي تضػػرات الػػبلح الثغػؿ إصػف أجػػبا مػناسػػراه مػت

 .متابعة جزائية إلى النيابة العامة
كاء كانت كتابية ػمى  الحككمة سػئمة عػذلؾ في طرح أسػرير كػنو التقػمػتض اػيمكف أف يتسبب م     

سؤكلية السياسية ػنو المػد يترتب عػمما ق ،لمحككمة أك الكزير المختص استجكابأك شفكية أك تقديـ 
  )1) .لمحككمة أك أحد أعضائيا

ر ػزائػا الجػتيػػرفػتي عػػيؽ الػػقػتحػر لجاف الػتقاري ية فػإفػالبرلػمانربة ػتجػال خبلؿف ػمػزائر فػفي الج      
 .كسػػمػر كممػػباشػػر مػػـ تنتج أم أثػػددية لػػتعػرة الػتػػي فػد أك فػكاحػزب الػالح في عيػػدكاء ػػس

ر ػباشػة أثر مػكمػاف لمحكػك تي تـ إنشاؤىا،ػيؽ الػإف لجاف التحقػكاحد فػالحزب النظاـ ؿ ػفي ظػف     
 سػاىػـنيا يػتي تنجـ عػتقارير الػذه المجاف كالػػإف دكر ىػتالي  فػكبال ،اػر تقاريرىػشػكفي ن في تشكيمتيا

يجاد تبريرات لسياستيا  .في تمميع كجو الحككمة كا 
 ةػارضػمعػزاب الػراح أحػتػػاف باقػا كػػاؤىػػشػػـ إنػػتي تػـ المجاف الػػظػػعػإف مػػددية فػػتعػؿ الػي ظػفا ػػأم     

تو ػكلاتد اػا إال مػر تقاريرىػػشػػدـ نػػنو عػتج عػن اػػة، ممػكمػرؼ الحكػف طػم مقػبكلةير ػكبالتالي كانت غ
 ا جعؿػر ممػنشػية الػمػمػة سابؽ لعػكمػالحكاس أف رأم ػمى أسػسربو النكاب، ع الصحؼ بناء عمى ما

 ةػافػصحػا الػتي أثارتيػػائص الػػنقػػات كالػييػكجػتػػض الػػدا بعػػاعػػم، يةػالػدكف فعػيؽ بػتحقػػاف الػر لجػاريػتق
ر ػتزكيػب يؽ الخاصةػقػتحػػرير لجنة الػنيا تقػمػتي تضػيات الػػتكصػملبة ػػبالنس أفػشػك الػػى اػكطنية، كمػال

رير ػتي جاءت في التقػيات الػتكصػض الػطة ببعػمػػسػال اخػذت ، حيث1997سنةػية لػحمػمػاإلنتخابات ال
 كف ػانػا قػتي شيدىػديبلت الػتعػػال كجػػسدتيا عػبر مخػتمػؼ )2) ،دػا بعػمػنقائص فيػمف أجؿ تفادم تمؾ ال
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ؽ ػمػتعػمػال 12/01/2012ؤرخ في ػم 12/01ـ ػر رقػيػانكف اإلنتخابات األخػقمػػف خبلؿ اإلنتخابات أك 
 .يجمب اإلنتباه أك يستحؽ التنكيو بو بنظاـ اإلنتخابات، أما غير ذلؾ فميس ىناؾ ما

لجاف التحقيؽ  تكرم الجزائرم لـ يتغاض عف دكرػدسػر أف المؤسس الػتقدـ يظي اػف خبلؿ مػم     
ر تأثيرا ػاف تأثػذه المجػشاء ىػير أف إنػ، غ1976تكر منذ ػدسػنيا في الػمػكض نذ اإلستقبلؿػالبرلمانية م

نة ػأ أم لجػػنشػـ تػديف لػكارم بكمػػرئيس ىػػد الػػيػؿ عػػي ظػيث فػح ،دػائػسػػياسي الػسػػاـ الػنظػرا بالػػباشػم
، ما اػنكع انفػراجػافي عيد الرئيس الشاذلي بف جديد كالتي عرفت فيو الساحة السياسية  اأم ،تحقيؽ

اس أف ػمى أسػػع تػثمػػر بنتيجةـ ػا لػػاليػمػػػأف نتائج أع رػيػػغ ،ةػيػػابػؽ رقػيػقػاف تحػة لجػبلثػشكيؿ ثػـ تػتػف
ي ػة ىػكمػني، كأف الحكػكطػر الػريػتحػػبية الػزب جػػحي حػرشػػـ مػني ىػبي الكطػػشعػأعضاء المجمس ال

كا في كاف يتسببثميـ ػتي تمػال قدكا سياسة الحككمةتنكبالتالي فكيؼ ليؤالء أف ي حككمة الحزب أيضا
 .انػشػاء لجاف تحقيؽ

ا نتج ػيؽ، ممػاء لجاف التحقػضػأعف ػيػيػا في تعػمػب دكرا ميػة تمعػكمػإلى جانب ذلؾ كانت الحك     
ك ػى ىػااف دكر ػك امػػ ردػقػب ،يػػكمػكػحػؿ الػػمػػػعػكب الػيػػؼ عػػشػرض كػػـ يكف بغػجنة لمدؼ الػو أف ىػػنع
ضفاء الشرعية عمى عمميا كتحسيف صكرتيا أماـ الرأم العاـصاء مطإع  .داقية لمحككمة  كا 

 زابػػػف أحمػػادرة ػػمػػبػت بػانػا كػػػاؤىػػشػػػـ إنػػػتي تػػؽ الػػيػػػقػػحػػتاف الػجلػإف ػػة فػدديػػػتعػػد الػيػػي عػا فمػػأ     
  :أسبابكاف ينتظر منيا لعدة  غير أف ىذه المجاف لـ تأت بما  )1)دكف االغمبية، ةضالمعار 

 .كضع حكاجز كبيرة في إنشائيا -
  .أداء عممياعدـ تكريس أسس قانكنية متينة تساعد ىذه المجاف في  -
   ف ػة مػكمػؿ الحكػمػػف عػػرا مػبيػرج جانبا كػذم يخػػر الػػذه المجاف األمػػؿ ىػمػػعػانكنية لػدكد قػكضع ح -
 .االقتصادمرقابة البرلماف السيما في المجاؿ     
   ماؿ لجاف التحقيؽ ػف نتائج أعػثميػؿ تػا يجعػماف ممػبرلػمى الػة عػكمػية لمحكػكالػمػمبية الػرة األغػيطػس -

 .افقة األغمبيةك بم فمرىك     
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  .الحككمة أك أحد أعضائيايؤدل إلى إثارة مسؤكلية  المصادقة عمى تقرير لجنة التحقيؽ ال -
    رة ػػيطػية كسػػبة الحالػيػركػتػؿ الػكفي ظ ،ةػكمػد رأم الحكػػيككف إال بع ؽ الػيػػقػنة التحػر لجػريػنشر تق -
   ي ػػف ىػار ػاريػر تقػػشػر نػينتظ إنو الػف  ،1997نذ سنة ػاف مػمػػبرلػمى الػة عػكمػية لمحكػػكالػػمػاألغمبية ال   
  .ىذه العقباتؿ ػظ   

 كلجػكؤىػـ ،برراػؽ يككف مػيػقػاء لجاف تحػشػمبادرة بإنػماف بالػبرلػاء الػضػزكؼ أعػػإف عػفبالػتالي ك      
ية ػريعػتشػكرية كالػتػدسػكاـ الػذه األحػػؿ ىػفي ظ مػنطػقػػياكالكتابي يككف الػشفػكم ا ػييػإلى األسئمة بصنف

 .البرلمانية في الجزائر التي تحكـ عممية إنشاء لجاف التحقيؽ

 عمؿ الحككمة عفآليات جمع المعمكمات : الفرع الرابع

 ػػمػؿ الحككمػػةػع عػمى ةػالػرقػابفي البرلماف أخرل تساعػد آلػيات  ىناؾلػيات اآلتمؾ اضافة الى       

الحككمة كمف ىذه  ما قامت بواف تككف مجرد جمع معمكمات كحقائؽ عف  ال تعدك اال اف نتائجيا
 :اآلليات

 جمسات االستماع الى أعضاء الحككمة -1

اف جػمػسػػات االسػػتػمػػاع عػػبػارة عػػف لػقػاء يجػمػع أعػػضػاء الػبػرلػػمػاف بأعػػضػػاء الحكػكمػة بػقػػصػد      
االستفسار، أك طمب تكضيحات حػكؿ قضايػا مػحػددة، اك طػمب تقػديـ معػمػكمػات اضػافػية مػف أجػؿ 

 )1)تجمية الغمكض كرفع المبس حكؿ مكاضيع محددة. 
ف ػبرلماف مػاف الػف لجػيػكػمى تمػػث نص عػيػتكر حػػدسػاـ الػكجب أحكػمػة بػيػػذه اآللػػيد ىػـ تجسكت     
بة دراسة لجاف ػناسػكاقع بمػمى أرض الػذه اإلمكانية عػكتكرس ى)2) ،ةػكمػاء الحكػضػاع إلى أعػتمػاإلس
ماف ػرلػبػي إعبلـ الػذه المجاف فػة ىػيفػكية كظػـ في تقػػيساى اػكف، ممػانػراح قػتػركع أك إقػػشػمػماف لػرلػبػال

ف ػيدم عػتميػرير الػية الرسمية كالتقػريعػتشػارير الػالتق عػف طريؽ كرة دقيقةػبالمعمكمات كالحقائؽ بص
 .نصػف الػيمي عػػمػتكػرير الػتقػاف أك الػمػبرلػاـ الػركض أمػالنص المع

 ركضػػعػمػص الػنػػكع الػػكضػػكؿ مػكرة كاضحة حػػذ صػف أخػػمد المجاف ػػاعػػستػػ ىػػذه االجػػراءات      
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اء البرلماف مف خبلؿ تقريرىا حكؿ النص   ػضػذه المجاف بتنكير أعػكء ذلؾ تقكـ ىػكعمى ض ،لمدراسة
عطائيـ فكرة كاضحة كمعمقة   .بشأنوالمعركض لممناقشة كالمصادقة عميو فيما بعد كا 

ة ػكمػاء الحكػضػاف بأعػمػرلػبػاء الػػضػأع اللػتػقػػاءـ ػمبلئػاء الػضػفػتماع الػات اإلسػسػمػتبر جػا تعػكم     
ة عمييـ كرفع المبس عف الغمكض الذم يمكف ػركضػبالنصكص المع ما يتعمػؽمباشرة كمناقشة كؿ 

قػأف يكتنفي ف جية ػف جية، كمػكص مػنصػف تمؾ الػتكخاة مػمػداؼ الػاف باألىػمػاء البرلػناع أعضػا، كا 
كيت ػتصػمية الػمػؿ عػا يسيػناقشتيا مع أعضاء المجنة البرلمانية ممػم دػعبمبلحظات ػأخرل األخذ بال

 )1) .جمسة العامةعميو في ال

د يككف ػت الضركرة لذلؾ، كقػمما دعػة كػكما يمكف لمجاف البرلماف طمب اإلستماع إلى الحككم     
 فػكمث يػيػة، حػػكمػف الحكمػػادرة ػبػػمػا أك بػة ذاتيػػصػتػخػػمػنة الػػف المجمػػب ػػمػػا بطػاع إمػػمػتػػب اإلسػمػط

زاضتقريب الرؤم أك تك  بيدؼف المجاف مة التقرب ػكمػكػضاء الحػألع مكض حكؿ بعض ػة الغليح كا 
 .البرلمافتفسيرات حكؿ كيفية التكفؿ باالنشغاالت التي اثارىا اعضاء القضايا، أك إعطاء 

س ػيػؽ رئػريػػف طػػػكف عػكػة يػػكمػػحكػاء الػػضػػػى أعػإل الخاص باالسػػتػمػاعنة ػب المجػمػر أف طػيػػغ     
راد ػػمػاء الػضػػف األعػيػيػـك بدكره بتعػذم يقػإلى الكزير األكؿ الالػذم يقػكـ بتقػديـ ذلؾ الػطػمػب ة ػرفػػالغ

  .اإلستماع إلييـ
كمة ػشترؾ بيف الحكػمػؿ الػمػذه الجمسات تعتبر اإلطار المبلئـ لمعػبأف ى يتجمىمف خبلؿ ذلؾ      

 .كالحقائؽ أكثر منيا عمؿ رقابيكالبرلماف، كما تعتبر كسيمة لجمع المعمكمات 
 تقديـ الكزير األكؿ لمخطط عممو إلى المجمس الشعبي الكطني  -2

 يينو أكػادة تعػإع عند ينو  أكػيػػد تعػػر األكؿ بعػكزيػػمى الػػف عػيػػتكر يتعػػدسػف أحكاـ الػم انطبلقػا     
ج ػامػرنػؽ بػيػبػية تطػػفػيػػف كػػمػػضػتػػمػػو الػمػمػػطط عػخػـ مػديػقػت ،نيػكطػػبي الػػشعػمس الػمجػد تنصيب الػبع
ة ػقػكافػمػكاب كالػنالػرؼ ػف طػػتو مػشػػناقػػم ػرضػبغني ػكطػػبي الػػشعػس الػمػمجػػاـ الػة أمػكريػػميػالج سػيػرئ
 .المبلحظات المقدمة مف طرؼ النكابكفؽ إجراء التعديبلت ما يتـ ميو أك رفضو بعدػػع
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نامج حككمتو كما ر يقدـ ب أصبح الكزير األكؿ ال  2008سنة ػتكرم لػؿ الدسػديػمف التع انطبلقا     
ذم ػكرية الػالجمييات تطبيؽ برنامج رئيس ػيفػحددة لكػمنة كالػيػبػمػدـ الخطة الػبؿ يق ،اف في السابؽػك
 )1) .نتخب عمى أساسوا

االت ػجػمػاديف كالػيػػمػػيع الػػمػؿ في جػػمػػعػة الػطػػمى خػػيؿ عػػصػػتفػكاب بالػنػمع الػيطبناء عػمى ذلؾ      
كمات ػمػمعػيع الػتجمػامة لمنكاب لػناسبة ىػحيث تعتبر م نية،ػاإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسية كاألم

 مىػكمي عػؿ الحكػمػراقبة العػمكاعتمادىػا كأرضية تنطمؽ مػنيا كاألىداؼ المرسكمة لعمؿ الحككمة، 
تحقػػيػؽ ج أك بػامػرنػبػػذلؾ ال الػمػػقػػدمػة فػي اطػار تطػػبػيػؽف ػيػكانػػقػاريع الػػشػػف مػػم ابػتػداءكاقع، ػأرض ال

 .ليـخطة العمؿ المقدمة  رصدتياالتي  كاالجتماعية االقتصاديةاألىداؼ 

ر ػكزيػييف الػية لتعػكالػمػا الػػكمػػي 45ني خبلؿ ػكطػبي الػشعػس الػمجمػمى الػؿ عػمػرض خطة العػتعك     
، ػػزاىػكرية جػػيػمػس الجػامج رئينػر ػاس أف بػػى أسػػمر ذلؾ عػيػحضػتية لػافػدة كػمػذه الػػر ىػبػتػاألكؿ كتع

كاب، كيتـ ػنػى الػؿ إلػمػػعػطة الػيغ خػبمػف تػػأياـ م 07د ػػة إال بعػشػناقػػمػي الػركع فػػشػػيتـ ال ير أنو الػغ
أياـ  10دػمجمس بعػستكل الػتي دارت عمى مػات الػشػناقػمػكء الػمى ضػد تكييفيا عػالتصكيت عمييا بع

 )2) .عمى األكثر مف تاريخ تقديمو في الجمسة العامة 
الخػاصػة بػمػػدة  99/02كم ػضػػعػكف الػانػقػػال اآلجػاؿ الػػتي تػػضػػػمػػنيػػا أف ظػف خبلؿ ذلؾ نبلحػػم     

 تانػكعػرض خػطػة الػعػػمػؿ عػمى اعػػضػاء الػمجػمػس اك الػمػخػصصػة الطبلعػيػـ كتصػكيػتيػـ عػمػييػا 
 .معظـ اإلنتقادات المكجية في السابؽ مف طرؼ النكابفي ذلؾ ، متجنبا يػةنطقػم

ؽ ػيكفػتػكال يؽػنسػتػا المػكزير األكؿ يحاكؿ دائػد أف الػنج رفتيا الجزائرػتي عػمف خبلؿ التجربة ال     
بغػض ، ػنيػـم يةر ػثػكاألب تأييد ػسػػؿ كػف أجػػكاب مػػنػبلت الػداؼ كبيف تدخػف أىمػػو ػمػػـ رسػت اػػبيف م

امػا في حالة عػدـ  ،سػمػمجػتكل الػسػمى مػكاجدة عػتػمػمبية الػة باألغػمػػدعػة مػكمػالحك الػنظػر مػف كػكف
 .تتحرؾ مسؤكلية الحككمة افإنيقبكؿ الخطة كرفضيا 
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ر ػكزيػدـ الػقحيث يػ ،ةػس األمػمػجػى مػكرا إلػػػاؿ فػؿ تحػػػمػػػعػة الػطػإف خػػة فػقػػكافػمػة الػػالػا في حػػأم     
 )1) .الئحة بشأنوكانية إصدار ػمع إمكالمكافقة عمييا  تيا ػناقشػمثـ تتـ األكؿ عرضا بخصكصيا 

الشعبي  سة المجمػقػب مكافػقػتي تعػثر الػمى األكػأياـ ع 10ديـ خبلؿ ػػذا التقػػكيجب أف يككف ى     
 .الكطني

حيث  ،2007مام 17تي جرت فيػال الػتشػريعػية اإلنتخابات االمثمة عمى ذلؾ ما تـ  بعػػدف مك      
 ئو، ضاػات أعػشػػناقػتو مػػثـ تبع 2007جكيمية  01ة فيػأماـ مجمس األم قدـ رئيس الحككمة برنامجو

ة مػك ػمى برنامج الحكػة عػقػمػطػمػة الػقػكافػػمػالتضمػػنػت ة ػركع الئحػػشػاء بمػضػدـ األعػػقػر ذلؾ تػمى إثعػ
 )2) .تمت المصادقة عميياك دة يجدلا

تػشكػؿ اداة اسػاسػية ة ػاألمس ػمػا مجػمييػكت عػتي يصػالبلئحة ال انطبلقا مػف الدستكر اصبحػت     
لذلؾ البرنامج  انتقاداتف ضمػتتقد ، ك فيما بعػدخطة العمؿ  ، أك2008 تأييد برنامج الحككمة قبؿل

ـ ػرغػة، إال أنو بالػكمػمى كجكد الحكػع رػؤثػية تػؤكلػػسػمى ذلؾ أية مػؿ دكف أف يترتب عػمػأك خطة الع
ا ػيا، كتظير بمظير ضعيؼ أماـ البرلماف مستقببل، ممتتأثر سياسقػد مف ذلؾ فإف مكانة الحككمة 

رضة لمعا يا لعمميا السيما أثناء العممية التشريعية، إذ قد تتعرضئرج أثناء أداحيجعميا في مكقؼ 
 )3) . اثناء تقديميا لمختمؼ مشاريع القكانيفالبرلماف  اعضاء مف شديدة

تعدك إال أف  ال ،كريةػيمتطبيؽ برنامج رئيس الجلؿ ػمػخطة الع عػرضإف ػدـ فػتق مف خبلؿ ما     
 كؿ برنامجػمكمات كالحقائؽ حػف المعػكبير م مى قدرػلئلطبلع ع تككف فرصة أماـ أعضاء البرلماف

 ذمػيار الػػمعػر الػبػتػػا تعػمػا، كػيػقػيػػقػتحػرة لػطػػسػػمػػداؼ الػػذا األىػو ككػيقػبػطػراد تػػمػػة الػكريػػيػمػػرئيس الج
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 . جاء في برنامج رئيس الجميكرية عمى أرض الكاقع عمى أساسو يمكف مراقبة مدل تطبيؽ ما

 تقديـ الحككمة لمشركع قانكف المالية لمبرلماف  – 3
تو ػارسػبرلماف في ممػا الػمييػد عػتمػػتي يعػاسية الػف األدكات األسػػية مػالػمػركع قانكف الػيعتبر مش     

مؽ ػػتعػػمػريع الػػتشػو الػخكلتي ػػتكر الػتػػدسػػال ف أحكاـػػا مػإنطبلقة، كمػؿ الحكػمػػمى عػػلمعممية الرقابية ع
اف ػمػالبرلمما يجعؿ مالية، ػانكف الػالمصادقة عمى قالى التصكيت عمى الميزانية  مفبقكانيف المالية 

 ـػيػظػاؿ تنػػكف مجػكبذلؾ يك العػػمػكمػػية،ات ػقػنفػاليتعػمػػؽ با ػػيمػكمي فػؿ الحكػمػلمع يممؾ سمطة اإلجازة
اتير ػػتو الدسػػا كرسػػكذلؾ مية ػػػة التشريعػػػكزة لمسمطػػػالعمميات المالية في الدكلة مف المجاالت المحج

 الجزائر .التي عرفتيا 
ماية كصيانة ػف اجؿ حػػانات االساسية مػػػمػػد الضػػػأف البرلماف احؤسس الدستكرم ػػػػمػػػكيعتبر ال     

 التبديد كالضياع كالفساد.العامة لمدكلة مف كافة أسباب كمخاطر المالية 
الذم تعرضو عمى ركع قانكف المالية ػػػير مشػػتحضمحككمة ككؿ لأ ونية كفنية فإنػػكالعتبارات تق     

، بعد ذلؾ يكدعو الكزير االكؿ كؿ مف مجمس الحككمة كمجمس الكزراء ثـ أخذ رام مجمس الدكلة 
ية ػػمالػػنة الػػية التي تسبؽ السػػف السنة المالػػسبتمبر م 30 يف كطنيػبي الػػس الشعػػلدل مكتب المجم

 المعنية كحد أقصى .
ة كالميزانية ، التي تحدد في أكؿ ػػيػػعمى المجنة المالر ذلؾ يحاؿ مشركع قانكف المالية ػعمى اث     

كثائؽ، أك ػال بدراسةؽ ػػا تعمػػكاء فيمػػػكف المالية سػػركع قانػػشػػة مػػية دراسػػثؿ في كيفػػالمتما ػاجتماع لي
ض التقنييف إذا ػى بعػة أك إلػكمػاء الحكػػضػػني كأعػكطػبي الػػشعػس الػمػػمجػػاء الػػضػػى أعػاع إلػتمػػاإلس

 .أقتضى األمر ذلؾ

ا ػدىػػقػػتي تعػات الػػسػمػريؽ الجػف طػػية عػالػمػكف الػانػركع قػػشػػممػػناقػػشػػة في المجػنة رع ػػشػكبذلؾ ت     
 )1) .خريف إذا دعت الضركرة لذلؾآلالكزراء ا بمشاركة كزير المالية، أك
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كف نقااف مى أساس ػدد عػؿ المحجميا في األػماـ عػمؿ إتجػف أمدىا ػصارل جيػبذؿ المجنة قػكت     
ف ػم اتػبقػعلتذليؿ ا تعػمػؿ عػمى كبذلؾاف، مرللػبا اػييػمػادؽ عػتي يصػكانيف الػـ القػف أىمػد ػية يعلػاػمال
س ػمػجػمػى الػػدـ إلػػقػأف ذلؾ كيػػشػب ار ػريػقػنة تػالمجكبذلؾ تعػػد ة ذلؾ، ػػشػػناقػػف مػػكاب مػنػػف الػيػكػؿ تمػأج
ؿ ػثػمػرؼ مػف طػػرض مػػـ عػديػس بتقػمػمجػاؿ الػكتبدأ أشغ ،رر المجنةػقػرؼ مػف طػػكطني مػبي الػػشعػال

 .بعد ذلؾ المالية كالميزانية تقريرىامجنة ثـ تقدـ الالحككمة كزير المالية، 
 ديبلت أفػػتعػراحات الػتػػـ إقػديػػقػانكف كتػقػركع الػػػشػػػكؿ مػػكاب حػنػدخبلت الػدأ تػبػر ذلؾ تػمى إثػػع     

حكؿ مخػتمػؼ االقػتػراحات كاالعػػتراضػات كاعػادة تكضػيح  ثؿ الحككمةػكجدت، بعد ذلؾ يأتي رد مم
 ،يةػمالػكف الػانػركع قػػشػػمى مػػكيت عػصػتػالفي  رع مػباشػرةػشػػر ذلؾ يػػمى اثػع كاب،ػنػا لمػما بدا غامض

 اريخػف تػػم ابػتػداءا ػػكمػي 47ىػػي لمػتػصػكيت عػػمى قػانكف الػػمػالػػية كتجػدر االشػػارة اف الػمػدة الػقػصػكل

 )1)  .إحالتو عمى المجمس
بعد ذلؾ يحاؿ إلى مجمس األمة الذم يقـك بدراستو كمناقشتو عمى نفس المنكاؿ ثـ المصادقة      

 )2) .يكما عمى األكثر 20عميو في مدة 

ة ػفػمخالك يكما،  75مدة بالتصكيت عػمى مػشػركع قػانػكف الػمالػية في البرلماف كلقد قيد الدستكر      
 )3) .بكاسطة أمر رئاسي هذلؾ تمنح الفرصة لرئيس الجميكرية بإصدار 

اـ ػة أمػاء الحككمػضػػأعتقػتػضي الػتدخػؿ مػػف طػرؼ مالية ػركع قانكف الػشػماف مناسبة مػناقػشػة      
كاالجابة عمى كؿ استفسارات اعضائيػا مما يمكنيـ مػف االطبلع عػمى كؿ المجنة المالية كالميزانية 
 ألعضاء البرلماف اإلطبلع عمى مجمكعكذلؾ  ح يتكما اف ىذه المناسبة ت، جكانب مشركع القانكف

 الػتي اىػمػمػت، مماؿ أك ػػفػيت بالتكػػتي حظػات الػاعػطػقػذا الػػا ككػاقيػفػناف ػياديػػات كمػقػرادات كالنفػاإلي
ا ػف إيرادات كمػم صيمويتـ تح اػف مػػيقة عػيسمح ألعضاء البرلماف بأف تككف ليـ رؤية كاضحة كدق

 .خبلؿ السنة المقبمة سيتـ إنفاقو
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ا ػـك بيػػتي يقػػة الػابػرقػػاؿ الػمػػؿ أعػلك ايار ػػية كمعػاسػػدة األسػاعػقػد الػػا بعػػمػيػػؿ فػشكػة تػؤيػر ذه الػػى     
ا، كمدل ػدل إحتراـ الحككمة اللتزاماتيػمى مػالكقكؼ ع، حيث تمكنو مف البرلماف عمى أرض الكاقع

 .كتجسيد األىداؼ التي رسمتيا كحددتيا مف خبلؿ قانكف المالية عمى أرض الكاقعتحقيؽ 
كبة ػماف يجدكف صعػبرلػاء الػضػػف أعػػت أف كثيرا مػفػالبرلمانية كشف خبلؿ التجربة ػر أنو مػيػغ     

مف جية اك  ماليةػركع قانكف الػمشػا لػديميػقػة أثناء تػفي التعاطي مع المعطيات التي تقدميا الحككم
 محمية دكف التطرؽ  انشغػاالتديـ ػلتقكيستغػػمكف الفػرصة  عدـ اكتراثيػـ بالمكضػكع مػف جية اخرل،

 اال ،مص منياػكا التخػيعػـ يستطػاء البرلماف لػضػرة الزاؿ أعػػالية كىي ظاىػمػبو قانكف ال مػا جاء إلى
ا ػكمة إطارا مبلئمػرؼ الحكػف طػية مػػالػمػانكف الػركع قػػشػديـ مػقػرصة تػتبر فػينفي  بأف تع ذا الػأف ى

 .الرقابي المنكط بيـعمى معمكمات كحقائؽ قيمة تنير عمميـ  لحصكؿ أعضاء البرلماف
 
 تقديـ مشركع قانكف تسكية الميزانية السنكم  – 4

كجب ػماف بمػرلػبػت لمػكلػتي خػػية الػابػرقػػؿ الػائػكسػدل الػية إحػميزانػكية الػانكف تسػركع قػشػيعتبر م     
 )1) .األحكاـ الدستكرية

ف ػػيػػكانػػػاء قػضػػتػند اإلقػػية كعػػالػمػكف الػػانػيد قػا تنفػػػاىػػتضػػتي يثبت بمقػػػة الػػقػػيػػكثػػػو الػػرؼ بأنػػػكيع     
 .كؿ سنة ماليةبالمالية التكميمية أك المعدلة الخاصة 

 اؿػمػػتعػية إسػػفػػيػػك تػكضػح فػػيواف ػمػػرلػػبػػالػػتػي رفػػغػلتقػدـ الحػككمػػة سػنكيػا مػػشػػركع ىػػػذا الػقػانػكف      
التصكيت ثـ يتـ ، ئومناقشة أعضاحيث يخضع ل اليةػلكؿ سنة م رصدتتي ػية الػمالػال االعػتمادات

 )2) .، كعمى إثر ذلؾ تختتـ السنة الماليةيـمف قبميو عم
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الدساتير التي  كرست بمكجب ثـ ، 1976تكرػػػنذ دسػية مػذه اآللػكية ليػرع أكلػػشػمػطى الػكلقد أع     
اف ػمػؿ دكر البرلػيػػتفع بيػدؼ ،يةػػالػمػػف الػكانيػؽ بقػمػتعػمػػال 84/17كفػانػقػب الػكجمػب كجػسػدت ت ذلؾػتم
  )1) .عمى اعماؿ الحككمة ا يخص العممية الرقابيةػيمػف

 اػية، كمػزانػيػمػبط الػكف ضػانػاـ قػرس أحكػػكاد تكمػػ 03ادسػػسػػو الػابػي بػف كفػانػقػذا الػػف ىػػمػضػكت     
 .كيو مف بيانات كالكثائؽ المرفقة لوتيح

 04كل ػماف سػدـ لمبرلػـ يقػيزانية لػمػكية الػكف تسػانػإف قػية فػبرلمانػربة الػتجػف خبلؿ الػغير أنو م     

 )2) ،1981،1979،1978 دـ في السنكاتػحيث ق قانػكف،ر ػػا آخػيػيػالتي قدـ ف 2008نة ػرات قبؿ سػم

المالية  كزراءسنة رغـ إلحاح النكاب في كؿ مرة بتقديمو ككعكد  27دـ ػلـ يقالقانكف ىذا اف بمعنى 
ركع ػػشػشة مػناقػمػة لػصصػة المخػسػمػجػية خبلؿ الػالػمػػر الػؿ كزيػتدخجاء في ا ػمػك ،رةػؿ مػبذلؾ في ك

، كسيتـ رف مشركع قانكف ضبط الميزانية ىك بصدد اإلعداد كالتحضيا »:1998قانكف المالية لسنة
 )3) .«السنكات الثبلث القادمة تقديمو في

غياب كجكد ظؿ  المالية فيركع قانكف ػشػناقشة مػيمكف م رة بأنو الػؿ مػكما أثار النكاب في ك     
تحػصػيػؿ  ا يخصػػمػيػية فػػيقػػقػػا حػامػأرق مػتضػمػنةيا، ػػمػية فعػزانػػيػػمػذ الػيػػنفػية تػػيفػف كػػعنيائية يمة ػحص

 )4) .اتػالنفقتنػفػيذ اإليرادات ك 
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مية ػكتثار أى الية، إالػمػكف الػانػركع قػػشػػـ مػديػقػبة تسػؿ مناػي كػحيث فلو مى حاػع رمػكبقى األ         
كزير ػريؽ الػف طػة عػحيث قامت الحككم ،2008إلى غاية سنة  تقديـ مشركع قانكف تسكية الميزانية

ركع ػػشػػديـ مػػة، بتقػكد في فترة نقاىػػكجػمػية الػػالػمػر الػف كزيػػة عػيابػاف نػمػرلػبػػع الػالمكمؼ بالعبلقات م
 )1) .نيطالشعبي الك قانكف تسكية الميزانية أماـ نكاب المجمس 

ث ػيػية حػزانػيػمػكية الػانكف تسػركع قػشػـ مػديػتققػاـ الػكزيػر ب (نائبا 198)كبتكفر النصاب القانكني     
 يو كذلؾػابقػف سػراء مػر ثػثػا أكػركعػػشػدـ مػقػة تػكمػإف الحكػسنة، ف 27داـ  انقطاعبعد  وإلى أن أشار

 إطػار العػػمػمػػياتي ػة فػقػػقػحػمػػكتمؾ ال ،الػدكلةية نػزاػيػػػذ مػيػػفػنػف تػػمػػػة ضػػمسجػملػائج اتنػبنية ال بإبػراز »
كؿ ػمػمعػية الػيمػاألحكاـ التشريعية كالتنظ ؽػكاؿ كفػزينة، كحركة األمػقة بالحسابات الخاصة لمخحقالم

 )2).« تجاه السمطة التشريعية كالتزاماتيابيا، إف ىذا المسعى يترجـ كفاء الحككمة بتعيداتيا 

رل بأف ػرة أخػػره مػث ذكػيػة، حػيػزانػيػمػية كالػػمالػنة الػرر لجػػقػممة إلى مػر ذلؾ أحيمت الكػمى إثػػع     
 ،ذ تأسيسو إال أربع مراتنكطني ملبي اػشعػمس الػمجلكية الميزانية لـ يطرح عمى اسكف تنمشركع قا

ة ػيػػالػمػػنتائج الػنكات، كأف الػسػػتؾ الػػبة لػػسػنػػاـ إال بالػػعػاؿ الػمػػرؼ الػػو صػة ألكجػابػناؾ رقػػف ىػـ تكػكل
مكدعة، كعدـ التطرؽ ػة بالنصكص الػقػرفػمػؽ الػكثائػمة الػقػالمصكت عمييا آنذاؾ كانت جزئية نظرا ل

 .إلى نتائج الحسابات الخاصة كال إلى المديكنية

ية مف جديد عمى البرلماف، كبعد ػميزانػكية الػانكف تسػتقديـ مشركع ق فا »ا جاء في تدخمو ػممك      
 يؿ دكرػصػية في تفػػمة نكعػقػثابة نػك بمػػددية السياسية، ىػػتعػد الػرة في عيػػإلحاح مف النكاب كألكؿ م

اليا ػػمػػية إستعػػافػفػاف شػمػػية كضػزانػيػيذ المػمى تنفػػدية عػػكرية في مجاؿ الرقابة البعػتػدسػات الػؤسسػمػال
 )3).« كالمخكلة لمبرلماف طبقا لمدستكر كألحكاـ القانكف العضكم المتعمؽ بقكانيف المالية

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ، مرجع 198رقـ  ،نيػكطػبي الػػشعػػس الػمػػجػمػلم لمداكالت يةػػمػػرسػال  الجريدة ،محمكد خذرمالبرلماف مع  كزير العبلقات تدخؿ -1

 16صسابؽ،      
 16ص، مرجع سابؽ، 198رقـ  ،نيػكطػبي الػػشعػػس الػمػػجػمػلم الجريدة الػرسػػمػػية لمداكالت -2
 21ص ، مرجع سابؽ ، 198رقـ  ،نيػكطػبي الػػشعػػس الػمػػجػمػلم انظر الجريدة الػرسػػمػػية لمداكالت  – 3

347 



كثائؽ ػؼ الػو بمختمػاقػد تـ إرفػة قػشػناقػمػؿ الػحػزانية مػيػمػكية الػانكف تسػق  شركعػػبأف م رػا ذكػكم     
ؽ بالدستكر كالقانكف ػتعم بلزمة، حتى يستجيب لممعايير المحددة في القكانيف ذات الصمة سكاء مالا

 .المحاسبةالمعدؿ كالمتمـ المتعمؽ بمجمس  95/20أك األمر ،84/17العضكم 

ركع ػػشػػدـ إرفاؽ مػػف في عػػمػية تكػمػكػظة شػدل مبلحػره أبػيػػر ر تقػالمجنة في آخ ررػػقػر أف مػيػػغ     
دؿ ػػمعػال 84/17كف ػانػاـ قػا ألحكػقػبيػتط 2011ةػيػػالػمػػكف الػػانػبق 2008نة ػسػػية لػزانػيػمػكية الػػسػانكف تػق
كف ػانػؽ قػيرف »التي تنص  68/3ادة ػمػؿ الػديػػؽ بتعػمػا تعػمػيػػا فػػيمػالس 89/24انكفػقػـ بأحكاـ الػمتمػكال

 )1).« ( 3-ف)المالية بمشركع قانكف ضبط الميزانية لمسنة المالية 

 اكفمثرية أػتميزت بشغكر أك، اال انيا مساءكاستأنفت عمى إثر ذلؾ رفعت الجمسة الصباحية      
 )2).«الجمسة مفتكحة رغـ قمة عدد الحضكر »صراحة النكاب كقد أشار إلييا رئيس الجمسة 

يبل، كأف ػئػاف ضػكر كػدد الحضػأف عػرت بػظة كذكػمبلحػذه الػؼ إلى ىػصحػتمؼ الػارت مخػكأش     
 )3).نائبا بالمجمس الشعبي الكطني 389متدخبل مف أصؿ 34عدد المتدخميف لـ يتجاكز

ركع قانكف ػشػديـ مػية تقػممػيد عػقػف تعػم اشتككاـ المتدخميف ػكأىـ ما تجدر اإلشارة إليو أف معظ     
 ممػػادة، ػػقػػمي معػيػمػابع تحػرة كذات طػثيػة كػػدمػػػقػمػػؽ الػكثائػاركا إلى أف الػػية، حيث أشػزانػيػػمػة الػكيػػتس

ة، ػمدراسلمة ػداد جداكؿ سيػكزارة المالية بإعػركزييف لػدراء المػزانية كالمػيػمػالية كالػمػف لجنة الػم يتطمب
 )4). مع تقديـ معمكمات كثيرة خاصة بالمكضكع
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تى ػكاليات حػب الػسػاريع حػشػدد المػسطا، كأف تحػبػر القادـ مػريػتقػأف يككف ال طمػبف ػناؾ مػػكى     
ل العدالة في تكزيع المشاريع دالحظو في كاليتو، حتى يمكف الكقكؼ عمى م يمكف لمنائب تقييـ ما

 )1).الكالياتعمى مختمؼ 
نيا ػتكي مػشانفس اليمـك التي القانكف مقدـ مشركع  الػبػرلػماف مع  كزير العبلقاتارؾ ػد شػكلق     

ا كنقكؿ إف ػا بعضػنػكاب نصارح بعضػنػػسادة الػيدات كالػالس اييا كناػدع »النكاب، حيث جاء في رده 
 يع أم نائبػتطػيس كا لي الػؽ، أسمحػكثائػف الػئة كبيرة مػبػػدكال كتعػج 1060ف ػذا يتضمػثؿ ىػقانكنا م

جدكال أك 1060دقائؽ أنو فيـ 07ي مدة ػكؿ فػقػكة أف يػنػؿ الخطاب كحػصػة كفػمػحك فػا أكتي مػميم
 .«أنو درس ىذا الثقؿ كالحمؿ مف الكثائؽ كىي كميا أرقاـ 

كف ػػانػػركع قػػػػشػػرض مػػػع بلؿػػو خػػر أنكػث ذػيػػح ،داػػة جػػػػػمػػػػػيػة مػػػػػمكمػػمعػػػر بػكزيػال صػػػرحا ػػػمػك     
 .كاحدفإنو سجؿ تدخؿ نائب  ، 1981،  1980،  1979،  1978 لمسنكات ضػبط الميزانية

 كفػانػة قػشػػناقػػإف مػاـ، كبالتالي فػمو أرقػك الػتقػريػػر ألنػوراءة ػئـ قػو سػأنػو بػسػػفػر نػكزيػال رػػا أقػمػك     
 )2).المالية العامة كالمحاسبةكية الميزانية يتطمب إمكانيات ضخمة في مجاؿ ػسػت

لـ يتكفػر  2008كية الميزانية لسنة ػف تسػالمتضم غير انو يـك التصكيت عػمى مػشػركع القانكف     
 ى كؿػداء إلػن ككجو سػمػمجػس الػيػرئ االمػػر الػذم لـ يسػتسػغػو، (فقط 123 دد الحاضريفػع) النصاب

 ندػع اطػبػكا باإلنضػؼ أف يتحمػػالػتحػية كالػبػمػػؿ األغػشكػتي تػا تمؾ الػػمػيػػالس ،يةػانػمػبرلػال ػاتكعػػمػمجػال
  .باتػناسػمػذه الػػثؿ ىػركرم في مػكرىـ ضػػاف حضك ـ يتحممكف مسؤكلية كبيرة، يقياميـ بنشاطيـ ألن

يمكف أف  كانػو كطني،ػبي الػس الشعػمػي لممجػمػداخػػاـ الػػنظػمى الػػديبلت عػػعػراء تػػد بإجػػكما تكع     
ادؽ ػية صػكالػمػة الػسػمػي الجػفك  )3) .اتػسػمػف الجػػػػػف عػيػػفػمػتخػمػد الػػػؿ ضػػػبػػػقػتػػسػمػتخذ إجراءات في الػت
 )4).مى مشركع قانكف تسكية الميزانيةػألغمبية عانكاب بػػال

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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اء في تدخؿ رئيسو أف العدد ػػػمى مستكل مجمس األمة إذ جػدـ عػكنفس المبلحظة يمكف أف تق     
كد ػػعػػؿ يػب ،نصػذا الػػػػية ىػػمػػػػأىة ػمػػى قػػكاؿ إلػػف األحػػػػاؿ مػػي أم حػف ال يعػػكدبلت ػػتدخػـ لمػػػشػتػمحػال
 )1).هالطابع المعقد الذم يميز  ىػإل

يقاؿ بأف األرقاـ مممة، لكف ىذا الممؿ مفيد ألف ىذه كثيقة  ا رغـ ماػتدخمو أيضفي كمما جاء      
 .مرجعية يستفيد منيا عضك البرلماف

جدا     قػمػيػبليف ػمػدخػتػمػدد الػكاف علمحضػكر، ك ـ ػشػتػمحػدد الػػالعكبذلؾ تمػيػزت جػمػسػة الػمػناقػشػة ب     
 األرقاـ قيدػإلى تع رجعوية تتناقؿ ذلؾ كتنصحافة الكطػف المعؿ جاألمر الذم ، )2) (أعضاء فقط 4)

 اءػضػكد أععػػب تػسػا بحػيػكف تدريجػات يكػاشػنقػية الػػاف تحسيف نكعك  التي يتضمنيا مشركع القانكف،
 .كالتعاطي معو بكؿ جدية كصرامةالبرلماف عميو 

ف ػم كآلػيةمية ػف أىػػيزانية مػكية المػانكف تسػركع قػشػثمو مػيم اػـ مػبالرغفانو دـ ػتق اػف خبلؿ مػم     
 ؤسسػمػا الػأكالى يتػية الػمػـ األىػػغػر ة، كبالػكمػؿ الحكػػمػع مىػا البرلماف عػتي يمارسيػآليات الرقابة ال

ف ػسكاء م ية الكاممةػمػباألى حضذه اآللية لـ تػف ى، فإرلػرع مف جية أخػشػكالملدستكرم مف جية ا
 )3) .أعضاء البرلماف مف قبؿأك  ناحية الحككمة

مى ػتي تنص عػ، كالرا الجزائػتيػفي بنكد الدساتير التي عرف مػا جاءـر ػتػبالنسبة لمحككمة لـ تح     
ما تـر حػـ تػكف المالية، كما لػا بقانػكقػرفػأماـ البرلماف مالميزانية كؿ سنة  تقديـ مشركع قانكف تسكية

 ثؿػم ثموػديمو مػالذم يمزميا أيضا بتق 84/17ميو قانكف ػثمما نص عػتشريعية مػفي النصكص ال جاء
 ، كمف ذلؾ1981إلى غاية  1978ية مفػتالػتػمرات م 04ركع ػشػالم ذاػ، حيث قدـ ى)4) يةػمالػقانكف ال
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 عمى ،كمػنػسػية الػالػمػال انكفػركع قػشػند تقديـ مػرة عػؿ مػلنكاب بو في كابة ػـ مطالػدـ رغػـ يقلالكقت 
د الحككمة ػيػسػتج دلػرؼ النفقات كمػية صػكمي في كيفػالحك لمتسييراكسة ػرآة عػػتبر مػأساس أنو يع

ا ػديميػناء تقػا أثػدت بيػػيػعػت اللػػتػزامػاتيػا الػػتيا ػراميػػتػدل إحػا، كمػييػػا فػػػميػة تحكػيػفػيػي كػا كفػلبرامجي
 .لمشركعيا أماـ البرلماف

اكبا ػتكقع أف يجد تجػمػف الػاف مػ، حيث ك2008امت الحككمة بتقديمو سنة ػأماـ ىذا اإللحاح ق     
اء ػضػة كأعػف الحككمػيػب تككف ىػػناؾ مػناقػػشة المػثيػؿ ليػابرلماف، كاف ػاء الػدل كبيرا لدل أعضػكص
كمي، ػمػاؽ العػفػرؽ اإلنػية طػفػيػكؿ كػة حػكمػبة الحكػػرة في محاسػيػبػرصة كػػر فػبػتػػث يعػماف، بحيػالبرل

ي النظاـ ػكـ فػتحػدل الػكم ،أرض الكاقع كتجسيدىػا عػمىا ػبرامجيممية تخطيط ػيا في عحجانكمدل 
 .الجبائي

و مف ىكؿ إعبلمي نظرا لؤلىمية التي بحاص غير أف فعاليات تقديـ مشركع ىذا القانكف، كما     
 مما ؿاػما لآلكر مخيبضػدد الحػ، حيث كاف عبغرفتيوضاء البرلماف ػجد صدل لدل أعيـ ػيكتسييا ل
 رفتيفػالغ يف رئيسػؿ مػؿ كػا جعػتشمػا كاف عدد المتدخميف محػميو، كمػكيت عػؿ التصػتأجي ىأدل ال

 رل،ػارة أخػف تػيػػمفػمتخػال دػراءات ضػإج كاتخاذ ارةػت غػػيػر مػقػنعػة بريراتػـ تػديػمع تق ى ذلؾإلاف ير ػيش
 ،د محميػضايا ذات بعػمؽ بإثارة قػشة إذ تتعػناقػا خارج إطار المػميػػظػػتدخبلت فمعكاذا كانت ىػناؾ 

ؿ ػمػف جية كالعػم رلمافػبػؿ الػمػػمة لعػكص المنظػصػنػاألمر الذم يستدعي إعادة النظر في معظـ ال
 .مف جية أخرلبصفة عامة التشريعي 

 تقديـ البياف السنكم عف السياسة العامة لمحككمة – 5
يؽ ػبػة تطػيػػفػمؽ بكيػػتعػمػمو الػمػػـ مخطط عػديػاألكؿ بتقكزير ػـز الػتكرم ألػدسػؤسس الػمػإذا كاف ال     

  )1).سنة كؿ  عف السياسة العامة لمحككمة ـ بيافيقدبت كذلؾفإنو ألزمو  الجميكرية،برنامج رئيس 
ػف ع ات كالحقائؽػمكمػػـ بالمعػماف كتزكيدىػبرلػاء الػضػما في إببلغ أعػذا البياف دكرا ميػى بػيمع     
 تقديـ خطة العمؿ الخاصة بتنفيذ برنامج رئيس الجميكرية أماميـ تاريخ تنفيذه أثناء سنة مفما تـ 
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 ةػكم الحككمػنػتي تػرامج الػبػذا الػكك الػتنػفػيذاـ ػؼ أمػقػتي تػؽ الػكائػػالعكابػراز ذ، ػيػالتنف قػيدك في ػػى كما
ة إنطبلقا ػمؿ الحككمػا عػمى أساسيػيـ عػتي يقػالات االسػاسية يػاآلل مػف تبرػكما يع ،إنجازىا مستقببل

 )1).مفاعمى خطة العمؿ المقدمة سبناء ديدىا حمف المعايير التي تـ ت
اف ػيػبػل الػكزيػػر األكؿاء ػقػػة إلػبػػػاسػنػػمػة بػػس األمػمػػجػس مػػيػػؿ رئػدخػػي تػػاء فػذا اإلطار جػػي ىػكف     

كتبرير القرار يح المكقؼ ػة كتكضػفػاشػكػبة لمحكار كالمػناسػبػأنو يعتبر م، 2010نةػسػالعامة لالسياسة 
 )2).مف مختمؼ القضايا التي يطرحيا أعضاء مجمس األمة

ف طمب ػرلماف مػبػاء الػضػػاـ أعػة أمػمػػيػطة مػكم محػنػػة السػامػػة العػياسػسػياف الػر بػبػتػػكبذلؾ يع     
 ديـ برنامج الحككمة، باإلضافة إلىػقػاء تػنػيا أثمديػتي تـ تقػمف الحككمة حكؿ البرامج التكضيحات 

 بعػػضدخبلت ػر أف تػيػرة، غػػاشػبػة مػفػة بصػـ األمػتي تيػا الػايػقضػض الػػاالت حكؿ بعػغػشرح اإلنػط
 أف رػيػية، غػشػامػرل ىػكأخـ ػيػمػي الصػناؾ تدخبلت فػػر فيػى آخػف نائب إلػالبرلماف تختمؼ منػكاب 

 مما  ،امةػا العػايػضػقػى الػطرؽ إلػتػا المحمية دكف الػايػض القضػمب عمييا إثارة بعػأغمب التدخبلت يغ
ككأف   اػيثمتي يمػف الجية الػع عفاػمدال رػكر بمظيػالظي فمالجمسة تتحكؿ إلى فرصة لمنكاب  يجعؿ

 تككف اػادة مػة عػامػبياف السياسة العػة لػكجيػاإلنتقادات الما أف ػكم محمي كليس كطني،ك ػالتمثيؿ ى
إنجازات، األمر  كمة مفكساندة في معظميا لما قدمتو الحمبية ممف المعارضة، في حيف نجد األغ

 )3).الذم يفقد فعالية ىذه اآللية

 تي تمكفػػيات الػػف اآللػػػة مػكمػة لمحكػامػة العػاسػيػسػياف الػب اعػػتػبػريات ػطػمعػذه الػف ىػا مػانطبلق   
ذه كتجسيده في ػيػذم أككؿ لمحككمة تنفػرنامج الػبػبة إنجاز الػمى نسػف اإلطبلع عػبرلماف ملأعضاء ا

 ف خبلؿػزكد ببعض المعمكمات مػتػض الحقائؽ كالػمى بعػكقكؼ عػف الػالميداف، كما يمكنيـ ايضا م
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كاألسئمة، الػمخػتػمفػة  االخرل في ممارسة اآلليات الرقابية ذلؾإمكانية إستغبلؿ مع العرض المقدـ، 
 .التحقيؽ مستقببل، كلجاف كاالستجكاب

رؼ النكاب عكس ػف طػية مػزامػشة إلػناقػػبو بمػػقػػو أعػإنػػف ،رعػػػشػػمػػو الػػة التي أكالىا لػنظرا لممكان     
رض ػف عػم كرمػتػػدسػؤسس الػمػؿ الػػػة، حيث جعػس األمػمػاء مجػضػبة ألعػػسػنػميو الحاؿ بالػع ما ىػك
 ةػكمػر أف الحكػػيػػة، غػشػػاقػنػمػػراء الػية إجػزامػدكف إل اختػيػارم رػػـ أمػاميػأمكم ػنػسػا الػػانيػيػة لبػكمػالحك

 )2).كيتبع بمناقشةفي كؿ مرة اعتادت تقديمو 

كتمكف تمؾ المناقشة نكاب المجمس الشعبي الكطني مف الكقكؼ عمى الكضعية الحقيقية عمى      
دت بيا أثناء ػتي تعيػاتيا الػزامػتػاء الحككمة بإلػكفكرية، كمدل ػدـ إنجاز برنامج رئيس الجميػمدل تق

 .يوػمػتقديـ مخطط العمؿ إلى البرلماف لممصادقة ع

 دستكرمػؤسس الػمػإال أف ال ،كيتػسة بدكف تصػمػف تمؾ المناقشة تختـ تمؾ الجػكعند اإلنتياء م     
ف ػنيا مػترتب عػا يػبإيداع الئحة، كمشة ػػمناقػاـ تمؾ الػمكطني مف إتػبي الػكف نكاب المجمس الشعػم 

 .إثارة المسؤكلية السياسية لمحككمةمف أىميا  نتائج 
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  ومةـية لمحكــا المسؤولية السياسـيات الرقابية التي تترتب عنيـالمطمب الثاني : اآلل

ددة تمكف ػية متعػابػيات رقػرل آلػدكؿ األخػف الػره مػيػػرم كغػتكرم الجزائػدسػؤسس الػكؿ المخػلقد        
 .البرلماف الشعب الذم ينبع منو ىذا البرلماف مف مراقبة عمؿ الحككمة بيدؼ تحقيؽ تطمعات

ف ػماف مػرلػبػاء الػضػػيات تمكف أعػف آلػػبارة عػـ عػسػف قػيػسمػـ إلى قػسػذه اآلليات تنقػػاف ى يرػغ     
 ةػارسػمػد في مػاعػػسػػتي تلػػؽ اػائػقػات كالحػكمػمػػمعػػؼ الػمػتػخػمع مػػكج كميػحكػؿ الػمػػعػى الػػماإلطبلع ع

اء ػضػػى أعػإل اإلسػػتػمػاع ،ؽػيػقػتحػػاف الػجػلاإلسػتجػػكاب، ئمة، ػرح األسػطك ،ةػفػمختمػرقابية الػال ياتػاآلل
شاريع القكانيف، ػمى مػادقة عػكية الميزانية، المصػكف تسػمى قانكف المالية، قانػة عػالمصادق الحككمة،

 .سياسية لمحككمةتترتب عنيا أية مسؤكلية  ىذه الكسائؿ ال ،خطط عمؿ الحككمةمك 
ي ػة فػمس األمػني دكف مجػكطػبي الػػشعػس الػمػمجػف الػمكػػابية تػيات رقػفيي آلة يػثانػالالفػيػئة ا ػأم     
مميا ػليات تتجسد عبر تقديـ الحككمة لمخطط عانية إثارة المسؤكلية السياسية لمحككمة، ىذه اآلكإم

اف ػيػبػة لمػكمػـ الحكػديػقػبة تػناسػ، أك بمعػػمى ارض الػكاقعة ػكريػػجميػس الػيػامج رئػيد برنػتجسػالخاص ب
 .السنكم لمسياسة العامة

ا ػبأجمعي الكزارةف ػثقة مػب الػحسلبرلماف باية ػا إمكانػة بأنيمحكك مية السياسية لػكتعرؼ المسؤكل     
ما إذا ػالسي، قكبة أخرلػػا عػييػمرتب عػتػة دكف أف يػحككملؿ احػى ػؤدم إلػي مما ،كزراءػأك مف أحد ال

كف نيكيؼ بأنو جريمة كفقا لقا سياسية لمحككمة الػؤكلية الػمسػكاف العمؿ الذم كاف سببا في إثارة ال
دكف كقكع  اإلستقالةدفع الكزراء إلى  هىا ذك طابع كقائي كسياسي جكىر ؤ جزا يككفالعقكبات، بذلؾ 

 )1).الجرائـ كالمحاكمة 

يػا بمكجب دسػتػكر  نػع تراجعال كتػـ 1963تكرػدس الجزائر مػنذية في ػياسػالسؤكلية ػسػكعرفت الم     
 عف ؤكؿػسػمػالعػمى اسػاس انو كرية ػرئيس الجميػية لػية السياسػؤكلػػسػمػالاثارة د ػػستبعاحيث  ، 1976
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زف اتك ػؿ بػا أخػرفو ممػف طػمو مػية حػكانػإم كخكلػوكطني، ػبي الػس الشعػمػجػمػاـ الػذية أمػيػالكظيفة التنف
 )1).القكل بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية

دفع ػتى يػة حػكمػية لمحكػػاسػيػسػية الػػؤكلػػػسػػمػػال تر ػػأق 1976ك1989كرم ػتػػب دسػكجػمػو بػأن رػيػػغ     
 .عمى عاتقيا عمى أحسف كجو الممقاةبالحككمة بأف تقكـ بالمسؤكليات 

  :اسية لمحككمة فيي نكعيفيليات التي تفضي إلى إثارة المسؤكلية السآلأما ا     
 ياسةػسػكم لمػنػسػاف الػيػبػط بالػبػرتػاني مػثػكالالػكزيػر األكؿ  ؿػمػػة مخطط عػشػػناقػرتبط بمػػم نكع األكؿػال

 .العامة لمحككمة
 عدـ المصادقة عمى مخطط عمؿ الكزير األكؿ :األكؿالفرع 
الخػاص  ومػػمػػػطط عػخػدـ مػقػو أف يػنػػيػػيػػرد تعػػمجػب الػكزيػر األكؿكرم ػتػػػدسػال ؤسسػػمػػـز الػد ألػقػل     

ية ػكما المكالػاـ المجمس الشعبي الكطني خبلؿ خمسة كأربعيف يػبرنامج رئيس الجميكرية أم بتطبيؽ
 .كيشرع في مناقشتو بعد سبعة أياـ مف تقديمو لتعيينو مف طرؼ رئيس الجميكرية

طط خاألكؿ بالتشاكر مع رئيس الجميكرية أف يكيؼ م كزيرػمى ضكء تمؾ المناقشة يمكف لمػع     
 مىػأياـ ع 10كفػضغػػي ػميو فػت عػكيػصػني لمتػكطلػبي اػػشعػمس الػمجمػلمػػرة اخػرل و ػدمػقـ يػمو، ثػمػػع

 أياـ 10غػضكف د ذلؾ في ػبعاخػر ا ػرضػدـ عػقػيثػـ ، االكلى ةػمسػو في الجػمػديػف تاريخ تقػػر مػثػاألك
ركرة ػضػشة بالػمناقػذه الػضي ىفػكت، ةػمس األمػاـ مجػكطني أمػبي الػػس الشعػمػة المجػقػف مكافػاخرل م

 .إلى نتيجتيف إما المكافقة أك عدـ المكافقة
 المكافقة عمى مخطط العمؿ المقدـ مف طرؼ الكزير األكؿ  :األكلىالحالة  – 1

مثمو تو، ػككمػامج حػرنػدـ بػقمػمػـز بػت ةػس الحككمػيػكاف رئ 2008نة ػسػكرم لػتػػدسػديؿ الػتعػؿ الػبػق     
، حيث تنص معظـ دساتير الدكؿ بإلزاـ الحككمة الدكؿ االخرل ركؤساء الحككمات فػي مثؿ معظـ

ينص  1996كرػتػػاف دسػيو، ككػمػػة عػادقػصػاف لممػمػرلػبػاسو لمػمى أسػع انتخبػتذم ػا الػرنامجيػديـ بػبتق
 ف غمكض حيث كاف يطرح التساؤؿ ىؿ أف الحككمة ػػكاف يشكبيا م اػعمى نفس األحكاـ  بالرغـ م

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ؤؿ يككف مػػف خبلؿ احكاـ اىػػذا الػتػسػمى ػكاب عػالج الجػميػػكرية،يس ػامج رئػرنػػا أـ بػامجيػرنػتطبؽ ب
رنامج ػط بػبػضبة ػكمػس الحكػيػرئالػتي تػمػـز  79/2ادة ػمػلقػبؿ التعػديػؿ، السػيػمػا احكاـ ا 1996دسػتكر

ة ػكريػػيميس الجػرئالػػكزراء، حيث يػتمقى التعػػمػيػمػات كالػتكجػييػات مػػف س ػمػفي مج وضر عػػتو ك ػككمػح
 .خاؿ تعديبلت عميودإ كبغرض تكييفو ا

ف بتنفيذ تزميمكانكا دائما مت أف رؤساء الحككمات ػتػبػر أثػػزائػربة السياسية في الجػأف التج اػكم     
 )1).الحككمات اءسرؤ جاء صراحة في تصريح أحد  برنامج رئيس الجميكرية كىك ما

راحة صف ذلؾ، إذ تضمف ػع بس كالغمكضػرفع المػل كاضح رػأث 2008 تعديؿ سنةلاف كبذلؾ      
رضو ػكع الجميػكرية،س ػيػامج رئػرنػذ بػيػبتنف العػػمػؿ الخاصداد مخطط ػمكمؼ بإع األكؿكزير ػبأف ال

 )2).عمى المجمس الشعبي الكطني
ة ػكريػتنفيذ برنامج رئيس الجميلمكزير األكؿ ىي  يةػة االسػاسػػمػػت الػميكقت أصبحػذ ذلؾ الػنػم     
 .نتخب عمى أساسواالذم 
 ،نيبي الكطػالمجمس الشعنكاب رؼ ف طػم مخططة ذلؾ الشػمناق دػبع تـذ يفػياصبح الػتنبذلؾ      
ب كالػتي عػمى ة، ػرؼ الحككمػف طمػػاف ػيػف األحػم رػيػثػي كػا فػػميىػػتي يؤخذ بأػـ الػيػاتػمبلحظػلئيـ داكا 

 مسػػمجػرؼ الػػف طػػو مػيػػمػكيت عػصػتػلممػػرة اخػػرل رض ػػيعثػـ ، العػػمػؿر مخطط ػكيػتح اسػػاسػيػا يػػتػـ
 .الشعبي الكطني

رامج ػاريع بػشػػؿ مػة أف كػػدديػػتعػد الػػيػي عػا فػػمػػيػػة السػػريػػزائػة الجػكريػتػػدسػة الػػربػد أثبتت التجػلق     
ا ػييػمػة عػادقػػصػػمػت الػمػد تػني قػكطػبي الػػشعػس الػمػجػمػت لمػدمػػق تيػؿ الػمػالع اتة أك مخططػالحككم

 )3).2010في سنة  مرة اخرل بحككمتو كانتياء 1997جكاففي  أكيحيىبحككمة  ابتداءباألغمبية، 
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 الػذم يػتميػزني ػكطػبي الػشعػمس الػمجػمة الػيػة تشكػلطبيع آنذاؾ ػةراجعكانت  ه الػكضعػيةذػىاف      
صادقة ػة كالمػشػممية المناقػاألغمبية مف جية كالتحالؼ الرئاسي مف جية اخرل، مما أفقد ع ةسيطر ب

ة عمى مخطط ػفي المصادقيذكر تشكؿ أم أثر  تدخبلت المعارضة رغـ أىميتيا ال، كبقيت قيمتيا
ال تعػػطي عػػناية الحككمة ممػا جعػػؿ  ،ميةػية شكػممػػعكاصبحػت اجػراءات الػمػػصػادقػة الكزير األكؿ، 
 .مخطط عمؿ متكامؿ كبيرة إلعداد

 عمى مخطط عمؿ الكزير األكؿ المكافقةعدـ  :الثانيةالحالة  – 2
 إفػف ،ر األكؿػكزيػؿ الػػبػػف قػػد مػػمعػػؿ الػمػػعالط ػطػمخػني لػكطػبي الػػس الشعػمػمجػة الػشػػناقػند مػع     

، مػرة اخرل صادقةػو لممػدمػـ يقػشة ثػمناقػكء تمؾ الػمى ضػو عػمػمػػيقـك بتكييؼ مخطط ع ىػذا االخير
المجمس الشعبي  كىي الحالة التي عكدنا عمييا اعضاء ،المصادقة كاف األمر طبيعيا ما تمتفإذا 

كرية، ػرئيس الجميػػل ػتوحككم اسػػتػقػالػةـ ػديػقػتػـز بػمػر األكؿ مػكزيػإف الػكس فػالع كقعا إذا ػكطني، أمػال
 )1).عمى أساس أف المسؤكلية السياسية ىي مسؤكلية جماعية

كطني ػبي الػمس الشعػيمكف لممج ر طبيعي، ألنو الػكأم ؿػؿ حاصػاإلستقالة تحصيذه ػكتعتبر ى     
ف مشاريع إال كتجد مكقفا رافضا ػم وقدمت أف يتعايش فيما بعد مع الحككمة، عمى أساس أف كؿ ما

 .في العبلقة القائمة بيف الحككمة كالبرلماف انسداديؤدم إلى  مما ،ليا
د مخطط عمؿ ػذم بدكره يعػيقـك رئيس الجميكرية بتعييف كزير أكؿ، الذه الحالة ػىعػند تحقؽ      

ىػذا االخير يتخذ احد الػمكقػفػيف بي الكطني، ػػمجمس الشعػمى الػرض عػػس اإلجراءات، كيعػفػجديد بن
حؿ المجمس الشعبي الكطني  كفي حالة الػرفض يترتب عػمى ذلؾ ،ف جديدػرفض ماك ال ؿك قبامػا ال

 )2).بقكة القانكف 

  تحكموي ػتبي الػمس الشعػرية لممجػػتركيبة البشلطبيعػة الرا ػكنظنظرا لمكضعػية الراىنة ير أنو ػغ     
 ،ذه الظركؼ ػػػؿ ىػثػػػفي م كقعػتػػيدة الػػبع( نتيجة الحؿ)النتيجة  ذهػػػإف ىػ، فالمؤيػدة لمحككمػة مبيةػاألغ
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ال تػرقى  يةػرقابة شكم ػرقابتيػاف أمػا األغػمبيةاألقمية، تقكـ بيا الرقابة البرلمانية ىي رقابة  يجعؿا ػمم
  .أماـ البرلمافتقدمو ما كؿ لليا مساندة  ياف تشكؿ خطرا عمى مصير الحككمة، ألنأبػ

ؼ مػا ىػػك الػتكيي ،2008 نةػسػكرم لػتػػدسػؿ الػػديػػتعػال بعػػددة ػو بحػسػفػرح نػذم يطػال ؤؿػاسػتػا الػأم     
المتعمؽ بتجسيد برنػامج  مؿ الكزير األكؿػحالة رفض المجمس الشعبي الكطني لمخطط عالقانكني ل

 .أـ لبرنامج رئيس الجميكرية لمخطط العمؿ،ك رفض ػأى؟ رئيس الجميكرية

ؿ ػديػتعػبؿ الػر قػا األمػنػدرس كػألنو ل بمكاف،كلة ػسيػف الػػس مػيػؤؿ لػاسػتذا الػػمى ىػإف الجكاب ع     
مى أرض ػكض في الممارسة عػمػػف غػػو مػيكتنف اػـ مػرغػكف بالػر أىػلكاف األم 2008 الدستكرم لسنة

دستكر، كبالتالي ػريح أحكاـ الػبص ػذاركع الحككمة كىػشػم عمى تككفة ػصادقػالكاقع، حيث كانت الم
دـ ػقػت را لماػنظ اسػتقػالػتيػادـ الحككمة ػقػت فقي أػنطػمػإنو الػركع فػشػمػمى ذلؾ الػادقة عػدـ المصػع إفػف

 .اسمف
ر األكؿ ػكزيػؿ الػمػػخطط عػمى مػػادؽ عػصػماف يػرلػبػإف الػكر الحالي فػتػدسػؿ أحكاـ الػا في ظػأم     

ب ػيا أف الشعندة تساؤالت مػنو عػا يتفرع عػمم )1)،كريةػرنامج رئيس الجميػف كيفية تطبيؽ بػالمتضم
تالي ػذم تقدـ بو كبالػؿ تطبيؽ البرنامج الػف أجػا، فإنو مػزب محات لػكتو في اإلنتخابػطى صػا أعػلم
مػمػا يطرح الػتسػاؤؿ ، ال يطػبؽ افػمػرلػبػمبية في الػػامج األغػرنػإف بػػكرية فػتػػدسلػا راؼػا لؤلعػخبلف وفإن

 ؟. في ىػذه الحالة دكر األغمبية مػا ىػكمػػرة اخرل 

ية ػبػمػاألغ حيػث اصبح دكرة، ػيػالػية الحػياسػسػة الػارسػممػف خبلؿ الػػم الػجػكاب عػمى ذلؾ يككف     
زكية مخطط العمؿ المجسد لبرنامج رئيس ػتينحصػر فػي مػسانػدة الحككمة مػنيػا ت الحالي ػكقػي الػف

ىك  امػكس ػعفػي المجمس مبية ػاألغ تػمػثػؿارضة ػػمعػال كانتكس ك ػا العضنر ػتػاف كلػالجميكرية، لكف 
ة ػكريػميػـ أف رئيس الجػػرغػبالألنػو رج، ػػاسي حػيػي كضع سػب فػبػإف ذلؾ يتسػيو الكضع الحالي فػمع

 دـ المصادقةػبرلماف في حالة عػبيده مفاتيح الربط كتعييف الكزير األكؿ مف أم حزب شاء، كحؿ ال
 سػيػية كرئػبػمػػف األغػيػش بػػايػاؾ تعػنػػكف ىػكػأف يػفػػرض بػع يػكضػإف الػػر األكؿ، فػػكزيػط الػمى مخطػػع
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 )1) .1986في فرنسا في سنة بعد االنتخابات التي جرت الجميكرية، كما حصؿ ذلؾ 
 سػمػمجػا بأف الػيػنػػمػػـ ضػفيػاألكؿ، ي رػكزيػمى مخطط الػػة عػمصادقػدـ الػػإلى جانب ذلؾ فإف ع     

كرية في كضع ػمى برنامج رئيس الجميكرية، مما يضع رئيس الجميػير مكافؽ عػني غػالشعبي الكط
 .يحتـ عميو حؿ البرلماف مف أجؿ ضماف أغمبية في البرلماف، كىك أمر غير مضمكف حرج، مما

ماف ػبرلػكم أماـ الػكقؼ قػد في مػكجػكرية يػإف رئيس الجميػفر مف خبلؿ أحكاـ الدستك غير انو      
مى مخطط ػػادقة عػػصػمػدـ الػػركف بعػػامػػيغال  ضاءهػحيث اف اع ،نيػالػكطبي ػػشعػمس الػا المجػمػيػالس
ر الذم ػماف، األمػرلػبػي الػـ فػػدىػمى تكاجػر عػؤثػلؾ يذا أف ػبقػسػرفكف مػاألكؿ، ألنيـ يع كزيرػؿ الػمػػع
ية مػكػكرية شػػس الجميػيػػامج رئػرنػد بػيسػالخاص بتج ر األكؿالػكزيػصادقة عمى مخطط ػمػؿ مف الػجع
  .ة مف محتكاىايالرقابىذه اآللية  األكؿ إحتراميا، مما أفرغ  رػكزيلػا مىػػع بػػيج

 الكسائؿ المرتبطة بالبياف السنكم لمسياسة العامة لمحككمة :الثانيالفرع 
دكؿ األخرل، لة كغيره في اػكمػراقبة الحكمػية خاصة آلليات ػمػتكرم أىػدسلؤسس اػمػلقد أكلى ال     

كاعد ػر البارز في تجسيد تمؾ القػرنسا كاف لو األثػالخامسة في ف دستكر الجميكريةغير أف محاكاة 
 رمػزائػكضع الجػال ياتػكصػبخص احتػفػاظػوة، مع ػؤكلية السياسية لمحككمػػمسػرؾ الػتي تحػيات الػكاآلل
ة ػكمػزاـ الحكػػإل كػػية ىػؤكلػسػمػارة تمؾ الػي إثػـ فػاىػسػتي تػيات الػػلف اآلػػكص، كمػصػمى الخػػو عػتػئػيػكب

ة ػإلى مجمس األم كاختيارياة إلى المجمس الشعبي الكطني، ػف السياسة العامػع اميا سنكيا بيانيبتقد
 .كما سبؽ ذكره

كطني مكانة ػبي الػمجمس الشعػدـ إلى الػمقػة الػامػة العػلمسياسمبياف السنكم المشرع ل اعطىلقد      
إذ أعػػقػبو  )2)ػػة،كمػؿ الحكػػمػػة العػابػرقػػة لػصصػخػمػػالاالخػػرل ات ػيلػاآلمػقػارنػة مع ية ػمػة األىػايػفي غ

 تعتبر ،أخرل اتػيػنيا آلػرتب عػتػكاب أك أف تػنػف طرؼ الػممػقػدمة ة ػبلئحبمناقشة يمكف اف تختتـ ب
 يةلؤك سالم كالتي تساىـ بطريقة مباشرة في إثارة ،التي تفضي إلييا العممية الرقابية مف اىـ الكسائؿ
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 كيتاػػكطني تصػبي الػػشعػمس الػجػمػالمػف كزير األكؿ ػب الػمػط كأ ابة،ػس رقػمػتػمػلسياسية لمحككمة كما
  )1) .بذلؾ الدستكر الفرنسي لمجميكرية الخامسة لفاابالثقة، مخ

ة أك ػية لمحككمػياسػسػية الػؤكلػسػتي تثير المػكاء تمؾ الػػة سػؿ إحراجا لمحككمػكسائػؿ ىذه الػكتشك     
س ػيػاف أك رئػمػرلػبػكاء تجاه الػا سػفيػكقػزيز الحككمة لمػا تعػا إمػنيػػعيترتب حيث  ،ال تثيرىاتمؾ التي 

 يا، أكممػفي طريقة ع رػادة النظػا إعػييػمػـ عػتحػا يتػـ ممػاميػرج أمحكقع مػي ػتككف ف كرية، أكػالجمي
 .استقالتياتخشاه الحككمة كىك تقديـ  ؾ ماذلقد يترتب عف 

  البلئحة – 1   
ب ػقػع باسػتعػمالونكاب ػى الػرع إلػشػمػتكرم كالػؤسس الدسػمػكلو الخػراء قانكني ػإج البلئحة تعتبر     

ياؿ حنو ػاح عػصػـ كاإلفػداء رأييػػف إبػػـ مػػيػنمكػي ،ةػكمػة لمحكػامػة العػكم لمسياسػنػسػاف الػيػبػة الػشػاقػنم
 )2) .األداء الحككمي

كاب ػػرؼ نػف طػة مػكمػة لمحكػامػػة العػاسػيػسػكم لمػنػسػػاف الػيػبػة الػشػػاقػنػبم البلئحػةرع ػػشػمػط الػكرب     
رنامج ػيد بػؿ الخاص بتجسػمػػعالخطط ػملػر األكؿ ػكزيػرض الػعكبمناسػبة بي الكطني، ػالمجمس الشع

 )3) .رئيس الجميكرية مف طرؼ مجمس األمة
ـ ػرىػيػني دكف غػكطػبي الػػس الشعػمػمجػد خكؿ نكاب الػدستكرم قػالمؤسس ال يستنج مػف ذلؾ اف     

 أخذتيااللتزاماتيا التي ىا ى مدل تنفيذمع ، مػف خبلؿ الكقكؼنكياػياسة العامة لمحككمة سستقييـ ال
 .عمى عاتقيا إباف تقديـ مخطط عمميا القاضي بتطبيؽ برنامج رئيس الجميكرية

ى كليا لئلطبلع عف قرب عمحة لمحككمة إجراء مناقشة عامة ػامػتقييـ السياسة الع ؽف طر ػكم     
 فػتياء مػالناد ػنػكع، اػػاتيػزامػتػؽ الػيػقػدـ تحػػى عػتي أدت إلػؽ الػكائػػػف العػػا كعػيػمػػة فعػػقػػقػحػمػائج الػتػنػال
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مؾ ػكؿ تػػـ الئحة حػػديػقػكاب تػنػمكف لمػيىػػا ر ػمى إثػكع ،كيتػػصػدكف تػػة بػسػمػـ تمؾ الجػتػتػػة تخػشػػاقػنػمػلا
 .السنكيةالحصيمة 

ف ػة مػكعػمػـ البلئحة بمجػديػقػط تػيػأح ،ـػيػاتػيػاؿ صبلحػػمػػػتعػكاب في إسػنػف تجاكزات الػػا مػكخكف     
،  99/02كمػضػانكف العػقػني كالػكطػبي الػػشعػس الػمي لممجمػداخػػكف الػػانػػقػػمكجب الػػددت بػحركط ػػشػػال
 :الشركطف ىذه ػكم
   كم ػنػػسػػاف الػيػػبػال كؿػػة حػشػػاقػنػػمػػاـ الػتػتػية الخػػكالػػمػػة الػاعػس 72ؿ ػػي أجػكائح فػات المػراحػتػػدـ إقػقػت -
 .ةػكمػة لمحكػامػػة العػاسػيػسػلم    
 .نائب عمى األقؿ 20أف يككف إقتراح البلئحة مكقع مف طرؼ  -
  .أف يكدعو مندكب أصحاب اإلقتراح لدل مكتب المجمس الشعبي الكطني -
 .أف يكقع النائب الكاحد أكثر مف إقتراح الئحة ال يمكف -

 .عرض إقتراحات المكائح لمتصكيت في حالة تعددىا حسب تاريخ إيداعيا -
دا الحككمة ػاعػالمكائح م راحاتإقػتتصكيت عمى ػبؽ الػسػات التي تػشػتدخؿ أثناء المناقػدـ الػع -
راح ػػتػػقاد ػؿ ضػػدخػتػػي الػب فػػػ، نائب يرغالبلئحةراح ػتػاب إقحػأص أك مػػنػدكب، اػمى طمبيػناء عػب

 .البلئحة، نائب يرغب في التدخؿ لتأييد إقتراح البلئحة
ا ػديميػلتق انائب 20رط ػشػف ،ميةػمػف العػم مقػصػاةمية ػمف خبلؿ ىذه الشركط يتضح جميا أف األق     

                               .يحـر بعض األحزاب مف تقديـ المكائح

يحد  99/02ب القانكف العضكم ػط حسػمى الئحة كاحدة فقػف التكقيع عػنكاب مػييد الػا أف تقػكم     
سنة ػي لذا الحؽ، بالرغـ أف القانكف الداخمي لممجمس الشعبي الكطنػمف حرية النكاب في ممارسة ى

الئحة  اقتراحكاف أكثر كاقعية، حيث تضمف عمى عدـ إمكانية تكقيع النائب عمى أكثر مف  1997
 )1) .ى لكائح أخرل ذات مكاضيع مختمفةمالمكضكع، بمعنى إمكانية تكقيعو ع نفسفي 
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مي ػداخػكف الػانػقػال كر أكػتػػدسػي الػفء كاػػس البلئحةف ػػس يكتنػؼكض ػمػػغىػػنػاؾ إلى جانب ذلؾ      
ة، حبلئلاسف ـ ػا تػيمف أجمة التي ػالغاي حكؿ 99/02كمػضػكف العػي الكطني أك القانػبػعػشلممجمس ال

كسيمة يستخدميا النكاب لمتعبير  البلئحةحيث تطرح تساؤالت أىميا ىؿ أف الغاية مف ذلؾ ىك أف 
عطائيا سند ػأـ م ،؟عف عدـ رضاىـ بمستكل العمؿ المقدـ مف الحككمة ف أجؿ مساندة الحككمة كا 

 .؟معنكم مف أجؿ مكاصمة مجيكداتيا
اىي ػياسة الحككمة مػارض سػمى الئحة تعػعنكاب ػكت الػاؤؿ األكؿ حيث إذا صػسػففي ظؿ الت     

 .؟النتائج المرتبة عمى ذلؾ
ي ػكيت اإليجابػتصػالة الػي حػو فػتنتج أنػمكف أف نسػو يػإنػذلؾ، فلػكص ػالنصاماـ عػػدـ تػطػرؽ ك      
كيت سمبيا ػصػتػ، أما إذا كاف الايػكاصمة ميامػا في مػكيػا قػمػر ليا دعػالحككمة، فإف ذلؾ يكف لصالح

ديـ الحككمة قػبة تػا بمناسػدامات السيمػض اإلصطػػؤدم إلى بعػد يػرج، كقحفإنو يضع الحككمة في 
 )1) .بمناسبة تقديميا لبيانيا السنكم الخاص بالسياسة العامة لمشارع القكانيف، أك

 ال بوػكجػبم اػقػنطػت مػرضػة فػدديػػتعػر في ظؿ الػزائػا الجػشيػيػغير أف التجربة السياسية التي تع     
ي مداخلقانكف الكاـ اػأح الأحكاـ الدستكر ك تمؾ اآلليات التي تضمنتيا  سدػتجػؽ كأف تػكف أف تتحقػيم

ددية ػالتع نيبػنذ تػمى أساس أنو مػع،  99/02 كمػػضػػكف العػبي الكطني كال أحكاـ القانػلممجمس الشع
ف ػم لنأػي مػا فػا جعميػة، ممػاندة لمحككمػػسػني مطك ػبي الػممجمس الشعالمػشكػمة لية ػبػمغاألد ػإال كتج

ياسة ػنكم لمسػلمبياف الس يػاديمػند تقػػرة عػؿ مػي كػة فػؿ الحككمػػذم جعػر الػماآلليات، األ تجسيد تمؾ
اـ دكف التعمؽ ػيو الطابع العػمػمب عػاف يغػيػبػؿ ذلؾ الػمما يجع، احةػرتػتككف مإف حػدث ذلؾ العامة 

 .التفاصيؿفي 
ركفة ػيجة معػنتػمى أساس أف الػديـ المكائح عػقػت االحجاـ عػػفارضة ػذا الكاقع دفع بنكاب المعػى     

 .مف جية أخرل ير المسؤكلية السياسية لمحككمةثسمفا مف جية، مع عدـ ترتب أم إجراء ي
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 ممتمس رقابة  -2
ف إثارتو ػكيمك ،كرػا الدستػمييػتي نص عػة الػالػف آليات الرقابة الفعػية مػرقابة آلػيعتبر ممتمس ال     

مى أداء ػـ عػدـ رضاىػػف عػػػا عػػييػف ركفػبػػؿ الئحة يعػكػمى شػني عػكطػبي الػس الشعػمػمف نكاب المج
 )1) .استقالتياكييدفكف إلى تحريؾ المسؤكلية السياسية لمحككمة كدفعيا لتقديـ  ،الحككمة
تراؼ بالتنكع ػف اإلعػػمػذم تضػػال 1989كرػتػػػدس ذػنػم ػرػػزائػي الجػػا فػػػكريػتػراء دسػػذا اإلجػػكرس ى     

 )2) .1996رة أخرل بمكجب دستكر ػكتـ تكريسو مالسياسي كالتعددية الحزبية، 
 وة مثمػلمسياسة العامة لمحككم مك ػنػية بالبياف السػذه اآللػؾ ىػكرم تحريػتػؤسس الدسػمػلقد ربط ال     

 كرػتػرل بدسػرة أخمػػر ػأثػكرم تػتػؤسس الدسػمػال اف 1996دسػتػكر مػكادف ػػمخػمػص تػكيس مػثػؿ البلئحة
ائج المترتبة ػتػنػية كالػذه اآللػريؾ ىػض جكانب تحػفي بع شابيوالجميكرية الخامسة في فرنسا، حيث 

 )3) .عنيا
ني في ػكطػبي الػمس الشعػكاب المجػا نػمكيػتػتي يمػالة الػفعػؿ الػائػكسػف الػس رقابة مػممتم رػبػتػكيع     
بة ػاسػنػمػميو بػا عػتيػبػكرية، كمحاسػامج  رئيس الجميػرنػؽ بػيػبػكؿ تطػح كمساءلػتياة، ػة الحككمػمكاجي

ية إال ػذه اآللػديـ ىػقػتممػا يترتب عػمى ذلؾ امة، ػف السياسة العػالمقاء السنكم الخاص بتقديـ بياف ع
الة ػقػتػـ إسػديػػقػتػر األكؿ ممـز بػكزيػإف الػميو فػكيت عػة التصلػر أنو في حاػيػػة، غػنػػسػػدة في الػرة كاحػػم

 .حككمتو
كالنظاـ  ،حككمات مف جيةلا استقرارا عمى ػميو كالخطكرة التي يشكميػكنظرا لمنتائج المترتبة ع     

ة برتلػمػتػائج الػنػتػا يػو كفلػاػػمػتعسػإ يػف رػديػقػت كءسػاؾ ػػػنػى كفكي ال تىػرل، كحخػية أجف مػ ياسيسال
 اسػػتػقػػرار  ىػمػػة عػػظػافػمػحػالبػيػدؼ  تحػقػيػقيػاب ػػيصعالػػقػػيػكد  فمػػة ػمػمػػرع بجػػشػملػا فػقػد أحاطوو، ػنع
 فػػيػمػاركط ػػشػذه الػػثمت ىػكتممػػف جيػة كتجنب العػػكاقػب غػير المػتػكقعػػة مػػف جيػة اخػػرل،  ةمػك لحكػا
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 )1) .كما يمي 99/02رقػـ كم ػكالقانكف العض دستكرػال كؿ مػف تضمنو

بيرة مقارنة ػبة كػػنسػر ىذه الػتبػؿ، كتعػنكاب عمى األقػدد الػع1/7مػف طرؼ ةػابػرقػمتمس المػيع  ػكقػت -
كىك عدد مقبكؿ مقارنة باألثار التي تترتب  ،النكاب1/10شترطايو الدستكر الفرنسي إذ مبما نص ع

  .عميو
 .النائب الكاحد عمى أكثر مف ممتمس رقابة كاحد عدـ إمكانية تكقيع -

مرة ال تقديمة إ ال يمكفرقابة ػمتمس الػمى أساس أف مػكيعتبر ىذا تضييؽ عمى حرية النائب ع     
ف نجد ػيػ، في حلمحككمػةف السياسة العامة ػـ البياف السنكم عػظرا الرتباطو بتقديػن ،كاحدة في السنة
ادية ػابة أثناء الدكرة العػمى ثبلثة ممتمس رقػيع النائب عػى إمكانية تكقمػرنسي نص عػأف الدستكر الف

 )2) .لمجمعية الكطنية

 .إيداع نص ممتمس الرقابة مف قبؿ مندكب أصحابو لدل مكتب المجمس الشعبي الكطني -
 كيكزع مؽ ػبي الكطني كيعػمجمس الشعػشة الػناقػمػية لػػمػػرسػي الجريدة الػنص ممتمس الرقابة ف نشر -
 .عمى كافة النكاب  

نكاب مف ػؿ الػمكف كػألف ذلؾ ي،  اـػرأم العػكاب أك الػنػكاء لدل الػػة سػيػػمػػر ذا أىػػنشػر الػبػتػكيع     
لمرأم العاـ باإلطبلع   رصةنو، كما يعطي فػبا عػائػرا بالمجمس أك غػاف حاضػاإلطبلع عميو سكاء ك

تي ػػات الػزامػتػا باإللػائيػدل كفػػمف عػػ، ك  ف إنجازاتػة مػو الحككمػدمتػق ماػكاب بػنػدـ رضى الػػػمى عػػع
 .ذتيا عمى عاتقياخأ
   ـ ػديػؽ بتقػمػتعػابة المػرقػمتمس الػمى مػكيت عػػصػتػتي تسبؽ الػات الػشػمناقػاء الػنػدخبلت أثػتػحصر ال -
 :لمحككمػةف السياسة العامة ػالبياف السنكم ع   
  .الحككمة بناء عمى طمبيا -
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 .الرقابةمندكب أصحاب ممتمس  -
 .الرقابةنائب يرغب في التدخؿ ضد ممتمس  -
 .الرقابةنائب يرغب في التدخؿ لتأييد ممتمس  -
 .في النكاب 2/3المكافقة عمى ممتمس الرقابة بتصكيت أغمبية  -

ف كانت معتبرة ألف اليدؼ مف ذلؾ ىيكتعتبر ىذه النسبة منطق      ك المحافظة عمى إستقرار ػة كا 
ير راضية ػا غػمية كحدىػأف األقب يفسرة األغمبية، ػقػمكاف ال يحقؽذم ػة الػس الرقابػالحككمات، كممتم

 .عمى عمؿ الحككمة
 .بعد ثبلثة أياـ مف تاريخ إيداعو عدـ التصكيت عمى ممتمس الرقابة إال -

قناع ػا إجراء اإلتػة، إذ بإمكانيػلحككماة لجميع األطراؼ سكاء ػيػدة كافػذه المػتعتبر ى      صاالت كا 
إما  ،ريفػخنكاب اآلػال اسػػتػمػالةة ػاكلػة كمحػابػرقػممتمس المى ػكيت عػتصػدـ الػالنكاب المتردديف في ع

 بيػدؼاف ثمث النكاب زائد كاحد ػمػؿ ضػف أجػة مػابػرقػػس الػمتمػمى مػػكيت عػدـ التصػأك ع  باالمتناع
تنجػر ف مكف أػتي يػكاقب الػفي الع الػتفػكػيػر ممػيا مػػف اجػػؿكاب ػنػيع الػمػلج، اك ةػابػمس رقػتماط مػقػإس

ت مف ػراع مع الكقػي صػيككنكف فالذيف مبادريف ػلمنكاب ال كما يككف فػرصةنتيجة التصكيت،  عمى
 .كعيـ لضغكطات الحككمةضأجؿ إقناع زمبلئيـ بمساندتيـ كعدـ خ

كرية، ػرئيس الجميػتو لػالة حككمػتقػدـ إسػإف الكزير األكؿ يقػركط السابقة فػشػكفي حالة تحقؽ ال     
ربة جتلػف كاقع امػػك  ،يداع ممتمس رقابةالكاجب تحققيا إل الشركطف خبلؿ تحميؿ مغير أنو يستنتج 

تعجيزية إف لـ نقؿ مستحيمة في تحريؾ  تبدك ،إلى يكمنا ىذا 1997انتخاباتنذ ػرية مػية الجزائػنيابػال
 )1) .المسؤكلية السياسية لمحككمة إنطبلقا مف عدة معطيات

 كال مجحػفػة في حؽ االقػػمػيػة،ر ػبػتػعتس رقابة ػداع ممتمػادرة بإيػبػنكاب لممػال1/7نػسػبة إف تحديد      
  ، ذلؾؿ ػثػبادرة بمػمػا بالػلي ال يػسػػمحا ػييخبنتػدد مػػا أف عػقػبػسػػرؼ مػػا تعػيو ألنيػأ إلػأف تمج ليػايمكف 

 .1997انتخاباتسيما في ظؿ الكضع القائـ منذ  ال
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 ثمثيالػتي تمثؿ مبية ػناع األغػػتطيع إقػأف تسعػػمى االقػمػيػة يؿ ػمستحػف الػػم وإلى جانب ذلؾ فإن     
  .اقتراحياالمجمس بالمصادقة عمى  ءأعضا
، 1997لممجمس الشعبي الكطني منذالمككنة تركيبة التشكيبلت السياسية  فػكما أنو إنطبلقا م     

كاب ػناس أف السى أعػم ،مقترحيا كيت عمىػكاب لمتصنال 2/3نػسبة ؽػيػقحػب تػف الصعمؿ ػيجع إنوػف
ؽ ػيػقػة تحػي لمحككمػفػو يكػإنػؿ ذلؾ فػػابػقػم ،ابةػرقػس الػمػمتػػراح مػتػػف القػيػمػػط الداعػقػـ فػف ىػيػكتػصػمػال

 .معارضة مشكمة مف الثمث زائد كاحد مف إسقاط ممتمس الرقابة
مما جعؿ  ،فإف األغمبية في البرلماف ىي إلى جانب الحككمة 1997إلى جانب ذلؾ فإنو منذ      

ة ػركفػػف النتيجة معديـ ممتمس رقابة ألػف تقػاكلة عػمحػبال كػنكاب المعارضة يعزفكف عف المغامرة كل
ذا، ػنا ىػستقبلؿ إلى يكمنذ اإلػد مػابة كاحػمتمس رقػك مػديـ كلػدـ تقػإلى عبيػـ ر الذم أدل ػسمفا، األم

ماره ػـ يأت بثػل كػابة كلػـ ممتمس رقػديػذرا  ألف تقػعو بالرغـ مػف تمؾ المعػكقات فإنيا ال تعػتبر إال أن
 .النكاب عمى أدائيا ىفإنو يعتبر بمثابة إعذار لمحككمة كتنبيييا بعدـ رض

ف أف ػـ مػػالرغػ، فإنو بمػػا جػػرل فػي فػػرنسابرة منيػا ػية التي يمكف اخذ العػػف التجارب البرلمانػػم     
نائبا لصالح  280ث صكت ػيػح، 1962رػأكتكب 5يػدة فػػرة كاحػػم اره إالػمػثػأت بػـ يػة لػابػرقػػس الػمػمتػم

كطنية مف ػية الػف ذلؾ حؿ الجمعػسقكط حككمة جكرج بكمبيدك كترتب عالى ممتمس الرقابة، كأدت 
بح ػػذم أصػال االنػتخػابػياـ ػظػنػؿ الػػديػػتع نػػتج عػػنوا ػمػم ،ذاؾػآن  (De gaulle)كؿػس دكقػيػرئػرؼ الػط

 .يؤمف أغمبية في البرلماف لصالح الحككمة، مما أثر عمى فعالية ممتمس الرقابة
ذا لـ يثف ػعمى  إسقاط الحككمة، غير أف ى متمس رقابة كاحدػم كػكل ثمرـ يػذ ذلؾ التاريخ لػنػم     
ير صالحو ػة بالرغـ أف نتائج التصكيت كانت في غػرقابػف تقديـ ممتمس الػالجمعية الكطنية منكاب 

ما تقدـ إال منيا لـ ينجح  2010-1958ف ػيػب اػة مػابػس رقػمتمػم 54دـ النكاب ػرة، كبذلؾ قػفي كؿ م
 )1) .ذكره

 ،كطنيػكاب المجمس الشعبي الػن كاف مف الػمفػترض اف يحذكا حػذكهـ ػلديي ذا الػنفػس الطكيؿى         
  
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 – Pauline turk , o.p, cit , p113 

366 



في ذلؾ  ـػػألف األى ،قديموػتػالنكاب ل 1/7لـ يحصؿ حتى عمى ممتمس الرقابة حتى كلك باقتراح كلك
ف جية ػابة الحككمة مػف أجؿ رقػا مػدستكر بمباشرتيػـ الػا ليػميػتي كفػكسائؿ الػنكاب بالػكر الػػك شعػػى

 .رضاىـ عف ادائيا مف جية أخرلعدـ  كتحسيس الحككمة عف
 التصكيت بالثقة  – 3

كطني ػبي الػشعػس الػمػػمجػػاـ الػػة أمػدـ الحككمػو تتقػبػكجػمػراء بػة إجػقػثػكيت بالػتصػتبر طمب الػيع     
 سػمػمجػميو الػكت عػذم صػا الػػميػمػػطط عػخػيد مػسػا بتجػػاميػيػػق خبلؿا ػػأدائي كؿػت حػكيػصػتػبطمب ال

سياسة ػف الػنكم عػسػا لمبياف الػديميػقػب تػقػذا الطمب عػػكيككف ى ،اػمميػداية عػند بػػالشعبي الكطني ع
 )1) .العامة
ة ػكاجيػي مػندا فػا سػمنحييث ػيػا ليا، حػكيػػا قػػمػػة دعػالح الحككمػصػة لػقػثػكيت بالػصػتػؿ الػشكػكي     

ناسبات، ػدة مػـ البرلمانية في عػادة في النظػالحككمة عكيطمب التصكيت بالثقة لصالح ، معارضييا
ـ البياف ػديػقػب تػقػبة تقديـ نص قانكني، أك عػرة، أك بمناسػألكؿ م ة لبرنامجياػإما عند تقديـ الحككم

 )2) .السنكم عف السياسة العامة
مح الذم ػمصطػالك ػة كىػقػو التصكيت بالثػد بػر يقصػتخدـ مصطمح آخػاف يسػيػض األحػكفي بع     

رنسية ػفػية الكطنية الػاـ الجمعػة أمػية الحككمػػؤكلػسػمتمثؿ في إثارة مػرنسي الػفػستخدـ في الدستكر الا
 .نتيجةعمى أساس أف ليما نفس ال

ف ػػكم عػنػسػياف الػبػـ الػديػتقػة بػقػثػت بالػكيػتصػسألة الػا ربط مػندمػع الػدستكر الجزائرمرد ػفػناد ػكق     
 يةػؤكلػػسػػمػػارة الػػط إثػذم ربػسي الػرنػػفػػكر الػتػػدسػي ذلؾ الػؼ فػالػث خػيػح ،ةػكمػة لمحكػامػػة العػاسػيػػالس

امجو، ػػالحككمة لبرنرئيس ـ ػبة تقديػػا بمناسػية الكطنية إمػػف الجمعػػػالسياسية لمحككمة كطمب الثقة م
 )3) .أك بمناسبة تقديـ نص قانكنيعند تقديـ بياف السياسة العامة لمحككمة  أك
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حػػيػث اسػنػدت ، 1989كرػػتػػف دسػػداء مػتػػبا رػػزائػي الجػػة فػقػثػكيت بالػصػتػة الػألػسػت مػػرفػػد عػقػكل     
ميو ػاف عػا كػمػني كػكطػر الػػريػتحػة الػبيػزب جػػػف حػػدال مػاف بػمػللمبر  ةػمى الحككمػاسية عػيػة السػابػرقػال

 .الكضع قبؿ ذلؾ
مى إمكانية طمب الحككمة تصكيتا بالثقة ػع 1996كدستكر 1989ف دستكرػػػف كؿ مػمػبذلؾ تض     

كؿ نتائج ػا حػضػػامػكاف غ 1989تكرػنو دسػمػضػت ػامغػير اف ، الكطنيبي ػػعػشػمس الػمجػف طرؼ الػم
قة، مما ػكيت بالثػصػتػب الػػقػتكرم أم نتيجة تعػدسػؤسس الػمػرر الػطمب التصكيت بالثقة، حيث لـ يق

 )1) .اف سمبياػيطرح عدة تساؤالت حكؿ مصير التصكيت بالثقة إذا ك
دـ ػػي حالة عػفتضػمػف أنو حيث  1996كرػتػػتكرم في دسػدسػالؤسس ػمػتداركو ال ىػػذا الغػمػكض     

 )2) .تويقدـ الكزير األكؿ إستقالة حككم ،المكافقة عمى الئحة الثقة
ال  رع اػشػػمػو الػت بالثقة لـ يحطػتصكيػب الػمػإف طػتمس رقابة فمنسبة لمػميو بالػعما ىػك كس ػكع     

يػد ، حيث اشػترط شػػرط كحػ 99/02كمػتكر اك الػقانػكف العػضسكاء ما تػضمػنو الػدس، يطةػسببشركط 
ي ػبػػػعػشػػس الػمػجلػما اؿػمػػػدكؿ أعػجفػػي ة ػقػثلػت باػكيػػصػػتػػؿ الػػيػػسجػػتػاألكؿ ب رػكزيلػػاتػػمػثػؿ في طػمػب 

 )3).الكطني
الحككمة  سكاء مجمس تجية كان مكزير األكؿ غير ممـز باستشارة أػف ذلؾ أف الػكيستشؼ م     

كزراء ػمجمس ال باستشػارةاألكؿ  ذم يمـز الكزيرػتكر الفرنسي الػعمى خبلؼ الدس ،أك مجمس الكزراء
مى ػكرية عػكذلؾ حتى يككف رئيس الجمي ،ية الكطنيةػبإثارة مسؤكلية الحككمة أماـ الجمع قبؿ التقدـ

 يسػتنتجك  ،مى ذلؾػترض عػو أك أف يعػمبلحظاتـ ػديػقػتكيتمكف مػف  مبػذا الطػمـ كامؿ بمجريات ىػع
ف ػمالطمب كليست لو السمطة التقديرية في تقديـ ذلؾ  ،ف الكزير األكؿ الفرنسي ليس حرامف ذلؾ ا

 )4).عدمو
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 بي الكطنيػشعػس الػمجمػماؿ الػفي جدكؿ اعكبذلؾ يترتب عمى طمب تسجيؿ التصكيت بالثقة      
 )1) :فيما يمي  المتمثمة النتائج التالية

بي ػمس الشعػمجػماؿ الػدكؿ أعػي جػة فػقػثػكيت بالػف التصػمػضػتػمػة الػكجكبية تسجيؿ طمب الحككم -
 .الكطني

  .تدخؿ الحككمة اثناء المناقشة التي تتناكؿ التصكيت -
 .نائب يؤيد التصكيت بالثقة لفائدة الحككمة -
 .نائب آخر ضد التصكيت بالثقة -
 .التصكيت باألغمبية البسيطة -

 يػػة ىػػكمػػحكػب الػمػػمى طػػع اءػػنة بػػقػػثػػت بالػكيػػصػػتػػراءات الػػإج مى ذلؾ أفػػظ عػيبلح اػػـ مػػكأى     
ستقرار بيدؼ ضماف بقاء كا إجراءات معقدة ، عكس اآلليات االخرل التي تتميز بإجراءات بسيطة

ناع ػإق يػاكنػمػو يػف خبللػم ذمػة الػالحككمؿ ػتدخ ضػمػف كمػضػػالقانكف الع عػمى اسػاس افالحككمة، 
ؿ ػػتدخ فػػم كفػا مػػ، كملصالحيػاكيت ػردديف في التصػػتػمػػال استمالةا، أك ػػالنكاب لمتصكيت لصالحي

طة ػيػػسػبػية الػػبػمػػباألغ كيتػػصػتػإف الػػذلؾ فلػػ اضػافػةا، ػػالحيػة لصػقػػثػػصكيت بالػتػؤيد الػػذم يػال النائب
ة الذم ػػابػرقػػػس الػػبخبلؼ ممتم ،كطنيػبي الػػشعػالمجمس ال كابػقة نػثعػمى ة ػكمػالحك لحصػكؿ يػفاك

 .في صالح الحككمة يتطمب تصكيت ثمثي أعضاء المجمس الشعبي الكطني كىي إجراءات
 الحػػصػػب لػػمػطالػمى ػػت عػكيػػصػتػا الػػة إمػقػثػت بالػكيػصػتػب الػمػمى طػرتب عػتػتي تػائج الػتػنػا الػػأم     

ماف ػرلػبػاـ الػأم أكثر كاحتػرامػا ا،ػيػأكبر عمى مكاصمة برنامج لمحككمة عزيمةي طذا يعػالحككمة، كى
شاريع ػمػلم اىػميةبي الكطني ػػمجمس الشعػكاب الػن يعػطيحيث ، يةػريعػتشػمية الػمػالع بمػناسبةا ػمػيػالس
 مىػا عػيػككف راضػي ثػيػة حػكريػػػميػس الجػيػدل رئػركزا لمػ اػبيػا يكسػمػك، رؼ الحككمةػف طػدمة مػالمق
ا ألف ذلؾ قد تترتب عنو ػتيػة إقالػند محاكلػميا عػم، كيجعػمو يفػكػر يذ برنامجوػأدائيا في تجسيد كتنف 

 .الجميكرية تعكير صفك العبلقة بيف المجمس الشعبي الكطني كرئيس
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ة ػذه الحالػػة، كفي ىػكمػالح الحكػت في صػسػتككف النتيجة سمبية كلي عػػنػدمػاية ػثانػة الػا الحالػػأم     
ذم يطرح ػؤاؿ الػكرية، لكف السػس الجميػيػتو إلى رئػالة حككمػقػتػدـ إسػيجب عمى الكزير األكؿ أف يق

 ؟.مصير ىذه اإلستقالة  نفسو ما
يمة ػكرية كسػميػرئيس الجػػكؿ لػد خػتكرم قػدسػؤسس الػمػ، نجد أف الرتك ػدسػكع إلى أحكاـ الػبالرج     

مى ػداـ عػبؿ اإلقػبي الكطني يفكركف مميا قػمس الشعػمجػف نكاب الػم ؿػتترتب عنيا نتائج تجعىامة، 
ية ػكرية إمكانػميػرئيس الجػتكر لػدسػكؿ الػخ ثػيػر األكؿ، حػكزيػدـ بو الػثقة التي تقػكيت بالػدـ التصػع

ر ػكزيػدـ بو الػتق ذمػالة الحككمة الػقػتػمب إسػبكؿ طػبؿ قػكطني قػال بيػػشعػمس الػمجػؿ الػكء إلى حػالمج
 )1). األكؿ

أف  ؿػقػيع حيث ال ،قة لصالح الحككمةػؤثر سمبا عمى نتيجة طمب التصكيت بالثتىذه النتيجة      
نػتائج ذلؾ بقا ػسػكف مػػرفػػـ يعػكيت بالثقة ألنيػصػتػد طمب الػكف ضػكتػـ كيصػرىػصيػر النكاب بمػيخاط

 اصػصػتػف اإلخػػػي مػػة ىػقػثػكيت بالػػصػتػب الػمػػطتػقػديػـ إف ػػب ذلؾ فػانػى جػإل مػػثػبل، افػمػرلػبػؿ الػحك
 ةػياسػسػكم لمػنػسػياف الػبػب الػقػػمب ذلؾ عػط الػدسػػتػكر إمػكػانػػيةكلو ػث خػيػرم لمكزير األكؿ، حػػصػالح

ف ػحككمتو إال إذا كاف متأكدا م يغامر بمصير العامة لمحككمة، األمر الذم يجعؿ الكزير األكؿ ال
ـ ػث تػيػح ،ادراػن ذلؾػى كء إلػؿ المجػػػعػذم جلػا رػػاألم ،وػػمػػػدعػػػة تػقػاحػة سػيػبػمػػأغكػت ػكيػصػتػة الػيجػتػن

قة البرلماف بأغمبية ػة عمى ثػكحصمت الحككم ،إستعمالو مرة كاحدة في عيد حككمة مكلكد حمركش
 )2). ساحقة

يا سالتصكيت بالثقة لصالح الحككمة التي يمكف عمى أساطمب فإف كسيمة  ما تقدـف خبلؿ م     
 يكدػكذلؾ نظرا لمق ،يبلػستحػـ يكف مػبا إف لػػا صعػاليػمػػتعػبدك إسػياسية لمحككمة يػؤكلية السػإثارة المس
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جية، ف ػم مػا شػاءت ػا كقػمميػػتعػسياألكؿ  رػكزيػد الػي يػارية فيمة إختػيػػا كسػكنيػكلطت بيا ػيػتي أحػال
ة ػالػي حػكمة فػالة الحكػكؿ إستقػبػكرية، قبؿ قػميػيس الجػف طرؼ رئػرلماف مػبػؿ الػا بإمكانية حػكربطي

 .التصكيت ضد الطمب الذم تقدمت بو الحككمة مف جية أخرل
كطني ػبي الػػشعػس الػمػمجػناؾ كاقع الػػى ،كرػتػا الدسػػنيػتي تضمػيكانيزمات الػمػذه الػإلى جانب ى     

ذه اآللية بريقيا ػد ىػقػر الذم يفػ، األم1997انتخاباتذ ػنمػية لمحككمة ػمكالالذم تسيطر عػميو اغمبية 
مس ػمجػف الػة مػقػثػت بالػكيػتصػب الػمػػي طػا فػيػقػح اسػػتعػػمػمػتة ػأف الحككم افػتػرضػنػاك ػػحيث حتى كل

كيت ػتصػال تػصػكت لػصػالح طػمػبمبية ػأف األغبػا ػمفػة سػركفػػمعتككف إف النتيجة ػف ،نيػكطػبي الػالشع
عف  كمػنػسػبياف الػييا الػػدـ فػتي قػناسبات الػمػؿ الػعمى أساس أف ك ،الحككمةالذم تقدمت بو  بالثقة

ة ػؿ الحككمػجع مبية الساحقة كىك ماػالحو  باألغػصػكيت لػة، إال ككاف التصػامة لمحككمػالسياسة الع
 .إليو المجكءفي غنى عف 

  ية لمبرلمانـياسـسـة الـرقابـر الـديـقـت :الثالثالمطمب 
 

ؿ الحككمة في إطار التكازنات بيف السمطات الثبلث ػتدخؿ الرقابة السياسية لمبرلماف عمى عم     
ألف  اػا مػمؼ نكعػتػمخػر فػزائػي الجػكضع فػا الػأم ،مطاتػػدد السػبدأ تعػمى مػقـك عػتي تػفي األنظمة ال

األكلى ، المرحمة مختمفتيف مرحمتيػفعرؼ  ةمة الجزائرية المستقلدك لا اعتمدتوذم لياسي اسال التطكر
كظائؼ ػدد الػػمطة كتعػسػدة الػكح بمػبػدأ تميزت، حيث 1989تكرػاية صدكر دسػتقبلؿ إلى غػنذ اإلسػم

 )1).المنشكد لمدكلة ستقراراالنا ػيمكف ليما أف يضم ال يعمى أساس أف النظاميف الرئاسي كالبرلمان

سػزب كالػحماسية لػيػسػيادة الػقػػمى كحدة الػـك عػقػا تػكم      ببلد ػامة لمػياسة العػسػو الػيػكجػناد تػدكلة، كا 
 )2).حزب جبية التحرير الكطنيل
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طػبػقػا دكلة لػزب كاػي الحػادية فػيػػقػزة الػية لؤلجيػػاسػيػسػبة الػراقػمػال ةػمػػمي 1976د دستكرػنػا أسػكم     
 )1).أحكاـ الدستكرالميثاؽ الكطني ك  ألحكاـ
تقكـ  ابة التيػرقػالا ػأم ،كطنيػزب جبية التحرير الػإلى ح مسػندةرقابة السياسية ػكبذلؾ كانت ال     
مى حالو  ػكضع عػكبقى ال ،بيةػػشعػة الػابػرقػمف الػكر آنذاؾ ضػتػػدسلػا اػيػفػبة فصنػمنتخػس الػمجالػبيا ال

كقت لو، كمنذ ذلؾ الايرة تماما لمعيد السابؽ ػبادئ جديدة مغمتضمف حيث  1989كرتدسالى غاية 
 ةػطػمػسػػت الػبحػأص، حػيث طةػمػسمػدم لػيػمػقػتػـ الػيػػسػػقػتػاس السػمى أػـك عػقػتي تلػا ةػينػثالػة اػبػقحػبدأت ال

 .التشريعية ىي الكحيدة  المخكلة بالرقابة السياسية عمى أعماؿ الحككمة

ؼ ػمػتػيخ ديكا شكؿ الػ، ب1996ك 1989كرػتػف دسػؿ مػاسية في كػسيػة الػابػرقػيات الػدت آلػسػكتج     
ير أنو ػدد السمطة، غػمى تعػتي تقـك عػالـ الػفي األنظمة السياسية في الع ميوػك متعارؼ عػى ماػف ع

كرية الخامسة بفرنسا ػتكر الجميػيما دسػية السػبو رئاسػشالة ػمػي األنظػية فػابػرقػيات الػرا باآللػثيػتأثر ك
ر ػيػدساتػية الػف بقػمو يتميز عػتي تجعػكصيات الػض الخصػببع احتػفاظومع  1958الصادر في سنة 

 .األخرل في ىذا المجاؿ
ماؿ ػمى أعػة عػابػرقػػد الػػسػتي تجػات الػيػػف اآللػػف مػيػػنكع 1996ف دستكرػمػػف ذلؾ تضػم انطبلقا     

 صيػكتق اتػكمػمػػمعػمع الػج فمػػ افػمػرلػبلػػاء اػضػػكف أعػمػات تػيػػف آلػػبارة عػػع كع األكؿػنلػا ة،ػالحككم
س الجميكرية كالصعكبات ػيػامج رئػرنػد بػيػػسػا قامت بو الحككمة في إطار تجػمػع كاالطبلعقائؽ حال
ية ػػؤكلػسػػملػػا اػػنيػػب عػرتػتػف أف تػمكػي فيػي الػػيػات فػعػػػالػػةي ػانػثلػػكع اػنػػا الػػا في ذلؾ، أمػػتيػػتي كاجيػال
 .ياسية لمحككمةسال

كف ػكالقان تكرػدسػالخػكؿ  حػيػثكم، ػفػشي كالػكتابػشقيو الػؤاؿ بػية السلآ كع األكؿ فيلند اػسػجػػتكي     
اء ػضػػئمة إلى أعػيو أسػكجػماف تػرلػبػاء الػضػػعأل 99/02كمػضػػالع اف كالقانكفػملػبر ػتي الػػرفػداخمي لغػال

يير الذم ػالتسبمؽ ػا يتعػالحككمة حكؿ كؿ قضية مف شأنيا تشكؿ لدل عضك البرلماف إنشغاال ميم
 ،اتػسمطػدد الػاس تعػمى أسػـك عػقػتي تػية الػسياسػمة الػؿ األنظػا في ذلؾ كػيػة محاكػو الحككمػكـ بػتق
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ذه ػرغت ىػأف مػف جية اخرل كر النصكص التي تنظـ ذلؾػغير أف الممارسة الفعمية مف جية كقص
 .اآللية مف محتكاىا

مى ػأثرت ع التي ؤاؿػطة بالسػيػمحػا بكؿ الجكانب الػاميػمػدـ إلػػكر النصكص كعػصػفمف حيث ق     
كذلؾ  ،ف األسئمة المطركحة عمى الحككمةػرد عػال كيفيػةنجد أف النصكص لـ تنظـ  ،دل فعاليتياػم
دـ ترتيب أم ػشتو، كعػناقػكم كتاريخ مػفػشػؤاؿ الػسػداع الػؿ بيف تاريخ إيػفصػتي تػدـ تحديد المدة الػبع
 ة الػاء الحككمػضػػؿ أعػػر الذم جعػة، األمػياسية لمحككمػػسػية الػؤكلػسػارة المػإثػذلؾ  ك مىػزاءات عػج

ي ػا فػنيػػر الرد عخـ التأػة قد تمض األسئػأف بع ىذه الكضعيةف ػػب عػرتػكت ،ذلؾل اىػػتمػاـيكلكف أم 
 بػرتػتػأف ي يا أصبل دكفػنرد عػتـ الػـ يلػرل خة أػئمف، كأسػيسػنػتػؿ إلى ػدة تصمػى ػياف إلحض األػػبع

 )1).ام نتيجةذلؾ  عمى
ير أف ىذا األخير يكمؼ ػكزير األكؿ، غلئمة مكجية إلى اػف األسػكثيرا م ىناؾإلى جانب ذلؾ      

لو عبلقػة  خرآكزير  امذلؾ أك  مىمرد علالمكمؼ بالعبلقات مع البرلماف  ركزيػفي معظـ األحياف ال
 ـػيميػؼ زمػيػرد كتكملػػات اػػسػمػػف جػػاب عػيػػػذلؾ بالغػف كػػريػكزراء اآلخػػية الػقػػجع بػػا شػ، ممبالػمػكضػكع
 .بلقات مع البرلماف بالتكفؿ بذلؾعالمكمؼ بال

ألحياف اغػمب ا يػي فػة ىماء الحكك ػضأع تي يتقدـ بيالردكد الا فمػثيرا كإف ػذلؾ ف إلى جانب     
  )2).إتخاذ أم مكقؼ تجاه ذلؾمع عدـ القدرة عمى مما يتسبب في تذمر النكاب  ،أجكبة غير مقنعة

ذه ػإف ىػة، فػالحككم كػضػكاب عػب جػقػشة عػػاقػنػػراء مػمح بإجػػسػكص تػما أنو إذا كانت النصػك     
ف ػع كاالطبلعامضة في جكاب عضك الحككمة ػكر الغػاألم استيضاحنيا ػالمناقشة يككف الغرض م

ر ػؿ كآخػخدتػم رػشة بآخػناقػمحيث تنتيي ال يترتب عمى تمؾ المناقشة أم أثر يذكر منيا، كال ومكقف
 .رد عف ذلؾ
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ف ػػمتػبػرز ث ػو، حيػب كاز ػيػمػذم تػبي الػمػسػػدكر الػبالكاب ػنػػا الػضػا أيػييػـ فػػاىػية سػػػكضعػو الػاتػػى     
مكف إلى ػنتػف يػيػائمػسػـ الػظػػأف معاالمة، مس ػبي الكطني كلمجػمية لممجمس الشعػدة الرسػخبلؿ الجري

ف ػمع مػتجػدـ حزب الػ، حيث ققػميمة جداالمعارضة كانت اسئمة األغمبية المشكمة لمبرلماف في حيف 
 سؤاال 14اؿ ػمػػزب العػسؤاال، كح 14ية ػراكػتػكل اإلشػقػزب الػؤاال، حػس 58ة ػيػكالديمقراط الثقافةأجؿ 

 )1).خبلؿ الفترة التشريعية الرابعة
مبية ػف طرؼ األغػدمة مػقػمػئمة الػف األسػرض مػؿ أف الغػساؤالت ىػدة تػية تطرح عػػذه الكضعػى     
كدات ػمجيمػف ة ػالحككم ػودمػقػت إلبػراز مػايمة ػكساستغبلليا كك  ،ةػة الحككمػزيز مكانػتعمػف اجؿ ىك 

، أـ أف ؟اء البرلمافػضػاـ أعػكرتيا أمػيع صػمػتممػػف اجػؿ كرية، ك ػس الجميػيػامج رئػيد برنػتجس بيدؼ
 .؟األسئمة تمؾ نكاب المعارضة يحجمكف عف ذلؾ لمعرفتيـ المسبقة بالنتائج التي تسفر عف

كامؿ منيا أف المعارضة عددىا قميؿ جدا مقارنة باألغمبية ػلؾ مرده إلى عدة عالجكاب عمى ذ     
دـ ترتب ػة كنظرا لعػىناؾ بعض األسئمة محرجة جدا لمحككم اضافة الى ذلؾالتي تشكؿ البرلماف، 

ية ػػكعػأف ن دػمى ذلؾ نجػادة عػػزي ،اػػميػديػقػف تػػػكف عػػمػػكاب يحجػنػػف الػػؿ مػػػعػف ذلؾ يجػػة عػيجػتػأم ن
تطع ػـ يسػا تتميز بالطابع المحمي، حيث لػظميػماف في معػرلػبػف طرؼ أعضاء الػئمة المقدمة مساأل

 ،يةػمػست محػة كليػيػنػي كطػا ىػميػتي يتحمػككالة الػيدرؾ أف ال دة اإلنتماء كالػقػالنكاب التخمص مف ع
ير ػؿ بقية النكاب غػمي، مما يجعػمحػالطابع الب جعػميا تتسـئمة كيػمى نكعية األسػع األمر الذم يؤثر

ات ػسػذه الجمػـ ىػظػػفي مع يػتػكاجدث ػيػركحة، حػػطػمػئمة الػػف األسػػكبة عػرد كاألجػمكترثيف بجمسات ال
ضاء ػمى أعػا عػئػبػػؿ عػكػشػبحت تػئمة أصػذه األسػا يكحي ككأف ىػمم ،ـػػيرىػئمة دكف غػأصحاب األس

 .ف ذلؾػيحجمكف ع يـمػالبرلماف مما يجع

 المتحصؿ عميياكىك الدرجة العممية  الأ ،نكعية األسئمةيؤثر عمى كما أف ىناؾ عنصر ميـ      
 سػكاء مػفمة ػئػرح األسػي طػـ فػمي ـ دكرػػاف ليػاء كػػضػػض األعػػد أف بعػاف، حيث نجػمػرلػبػك الػضػع
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   ني،ػكطػال بيػشعػس الػمػمجػال ةر ػشػزء األكؿ، نػالج 2002-1997 رابعةػية الػريعػتشػرة الػتػكطني لمفػبي الػشعػالس ػمػمجػػة الػيمػحص – 1
  2002أفريؿ      

374 



 )1).التي تناكلتيامجاالت مف حيث ال كا، ةنكعيحيث العدد اك ال

 ،ئمةػكبة لطرح األسػلمشركط المطم استفػائيادـ ػدقة أكعػناؾ أسئمة تفتقد إلى الػإلى جانب ذلؾ ى     
ارساليػا ة ػالػي حػة، كفػكمػلمحك كال تػػرسػؿ ألصحابيػاا ػادتيػاف إلى إعػيػف األحػر مػيػثػمما يؤدم في ك

        .بالرد عمى مكضكع السؤاؿ اختصاصيابعدـ في كثير مف االحياف رد الكزارة المعنية  ككفي
ف ػكػمػمة تػيػكس كاصػػبحػت عػػبػارة عػػفئمة ػػرح األسػية طػػمى آلػػرت عػػة أثػػعػمػػتػػؿ مجػػكامػػاتو العػػى     
ا ذات ػض القضايػكص بعػات بخصػكمػمػض الحقائؽ كالمعػف جمع بعػف مػيػميتمػرلماف الػبػاء الػضػأع

مجرد  الإك ػى اػكم مػيو الكتابي كالشفػؤاؿ بشقػبار السػتػض إلى إعػا دفع بالبعػالمحمي، ذلؾ مم البعد
لتبادؿ الػرام ك المعػمػكمػات بػيػف الػسػمطتيف الػتشػريعػػية كالػتنفػيػذية، كال يمكف اف يككف كسػيمة مة ػيػكس
 )2).برلمانية عمى الحككمةالرقابة لم

الفعالة الرقابية  تألدكااف ػتبر مػذه اآلليات ىي آلية اإلستجكاب التي تعػأما النكع الثاني مف ى     
مف كىػك  ،99/02كف العضكمػتي البرلماف كالقانػرفػلغ يفداخميلا يػفنص عمييا الدستكر كالنظامالتي 
 ما فيػيػة، السػكمػؿ الحكػمػػمى عػػع ةلػاػعػة فػابػػرقالػقػػيػاـ بػف مػػاف ػمػرلػبلػاء اػضػػمكف أعتتي لػيات اػلاآل

ك ػضػعلة أك ػية لمحككمػاسػسيػية الػؤكلػسػثارة المإلؤدم ػا نتائج تػاتيرىػاألنظمة السياسية التي تقرر دس
مى ػػكؿ عػصػمب الحػرد طػجػكاب مػتجػػف اإلسػػم جعػػػؿ رػػزائػػالجالػتػشػػريع الػػراىػػف فػي ر أف ػيػػا، غػنيػم

اثػر عػمى فعػالػية ف قضايا الساعة، مما ػػية مػضػكؿ قػرلماف حػاء البػضػأع رػف أجؿ تنكيػكمات مػمعم
 )3).رقابة سطحية محضةلرقابة كاصبحت ا

 يةػػاسػيػية السػؤكلػػسػمػؾ الػريػػي تحػر فػػؤثػتائج تػكاب أم نػتجػمة اإلسػيػػكسػيس لػف أنو لػـ مػػرغػالػكب     
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ة في ػارة الحككمػإستش اػينػمالو، مػػتعػف إسػاء البرلماف مػضػأعيػد ػقػػت شػركطط بػيػإال أنو أح ،لمحككمة
 .كابػتجػة اإلسػسػمػػد جػػكعػد مػديحػت

ا ػممىذا االجراء يؤثر سمبا عػمى احتراـ عػقػد الجمسة في مكعػدىػا المحدد بخػمػسة عػشػر يػكما      
بما ترتب ة مالحكك  ك تكفمتالقضية  عمى حدكث افبكعسأ رػمالسيما إذا اىميتو،  تجكابساإليفقد 
اضػافة ، دكف جدكلو ككف دراسة مكضكعتك  تجكاب مف محتكاهسب اإلمكضكع طميفرغ  مما، عنيا

     )1) .الى ذلؾ فإف الحككمة في كثير مف االحياف تتجاىؿ تقديـ الطمب كال تعيره ام اىتماـ 
ك ػػى كػػضنائب أكع 30 رؼػف طػم كاباالسػتجػ ـػديػقػت راطاشػتإف ػفالى ىػذه االجراءات افة ػإض     
 سػبعػة أعضائيا داخؿ البرلمافدد ػع يتجاكز ال ف األحزابػم ناؾػػأف ى إذ ،ميةػألقا ؽػاؼ في ححإج
 .يحـر األقمية المعارضة مف إستعماؿ ىذه الكسيمة ؿ مف ذلؾ كىك ماػضاء اك أقػأع
ذلؾ ػك إجحاؼ كػػػػىلبلسػتجػكاب،  (انائب 30)الػمػقػػدميفدد ػعبيف الغػرفتيف في  اةساك الػمػا أف ػكم     

اضافة الى عدـ  تساكمػير مػف غػيػتػرفػالغ يمةػتشكػمككف لػدد الػالعألف  في حؽ أعضاء مجمس األمة
الثمث  ال يمكف أف نتصكر أف يككف تقديـ اإلستجكاب مفألنو نكعية تركيبة مجمس األمة، تجانس 

ـ ػديػمية في تقػؽ األقػر الذم ييدر حػاألم ،شكيمة المجمسػمى تػطرة عػيػسػمػمبية الػاألغ اكمػفرئاسي ػال
  )2).اإلستجكاب

ي حالة تقديـ ػية اإلستجكاب حتى فػا آلػنيػر عػفػمة يمكف أف تسػدـ تقرير أم نتائج ميػف عا ثـ     
كاب ػف نػؿ مػػة جعػكمػية لمحكػياسػسػية الػػؤكلػسػمػارة الػإث ؽ، أكػيػقػشاء لجاف تحػة كإنػنعػر مقػيػة غػأجكب

 .الحككمة باستجػكاب ميػتمػيػف ير ػالمجمس الشعبي الكطني غ
ر عيدتيف عػبات إلى الحككمة خير دليؿ عمى ذلؾ، حيث ػكابػف اإلستجػدـ مػالمقكيعتبر العدد      
 .2007إلى 1997ا مفػكابػتجػإس 16كل ػيتيف لـ يقدـ سػتشريع
 كابػية اإلستجػػف آلػؿ مػر الذم جعػاألم ،تجكابػبأم إس دمكاػقػتػمـ يػا أعضاء مجمس األمة فػأم     
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رد ػػجػى مػرم إلػػصػػمػكاب الػنػػس الػمػجػمػػة لػبػػسػنػالحاؿ بالىػػك  ماػة كػلمحككماـ ػتياليمة ػكؿ مف كسػتحت
 )1).ف الحككمةػات مػيحػػكضػات أك تػمكمػػعػب مػمػطػؤاؿ لػػس

ؿ الحككمة ػػػمػػػمى عػا الدستكر الجزائرم عػػػرىػػػػف اآلليات التي أقػا يخص النكع الثالث مػأما فيم     
كاف يمكف أف تشكؿ ىذه ك إمكانية إنشاء لجاف التحقيؽ البرلماني كغيره مف الدساتير األخرل، ىي 

مى بعض ػية عػقػيػكقكؼ بصفة حقػد الػالمسؤكلية السياسية لمحككمة بع ريؾالكسيمة أداة فعالة في تح
 .كعمى حياة المكاطف مف جية أخرل مف جية القضايا التي تؤثر عمى الكضع العاـ

رد ػا مجػميػػجع ،كدػيػػف القػممة مػرل بجػي األخػا ىػشرع أحاطيػػمػتكرم كالػؤسس الدسػمػير أف الػغ     
مى المعمكمات أكتقصي ػكسيمة لمكقكؼ عمى بعض الكضعيات بطريقة مباشرة مف أجؿ الحصكؿ ع

  .ضمف الكسائؿ األخرل لجمع المعمكماتصنفت ك  ،الحقائؽ مما أفقدىا نجاعتيا
ركط، ػشػت بػفػرل حػػي األخػا ىػػأني المة اػيػػػكسػػو الػاتػػػػمى ىػػزاء عػػرتب أم جػدـ تػػف عػػـ مػػرغػبال     
ركط أف ػشػذه الػف ىػية، كمػشكيبلت السياسػتػميع الػناكؿ جػتػا ليست في مػييػت إمكانية المجكء إلػمػجع

د ذاتيا ػامة ىي في حػصمحة العػمػكالامة، ػصمحة العػضايا ذات المػالق بإحدلؽ مرتبط ػيػيككف التحق
ا بأنيا ذات ػمكف تكييفيػؿ يػػكاليات ىػض الػياه في بعػمػكد الػػشكمة صعػثبل مػمػف ،اضػفػمصطمح فض
دمة مف ػقػالم البلئحةؤدم بمكتب الغرفة المعنية باإلعتراض عمى ي، األمر الذم قد ؟مصمحة عامة

 )2).طرؼ أصحاب اإلقتراح
ك بدكره ػراح الخاص بذلؾ ىػتػديـ اإلقػقػك لتػضػػنائب أكع 20دد ػػع اشػػتػراطإف ػذلؾ فانب ػإلى ج     

بادرة في ػيمكنيا التفكير بالم دة بالبرلماف، حيث الػة المتكاجػيػمػؽ األقػمرة أخرل شرطا مجحفا في ح
 .دكف غيرىاتشكيؿ ىذه المجاف األمر الذم يجعميا حكرا عمى األغمبية 

كيتيا أمر غير ػف المشاركة في عضػحرماف أصحاب المبادرة بتشكيؿ لجنة التحقيؽ مكما أف      
 بإنػشػائيػا مبادريف ػاد الػى إبعػداعي إلػرأم اللػػف أصحاب اػػة مػدمػػقػمػإذا كانت الحجة ال مػنطقي، ألنو

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 684ص ،1994 ،دار النيضة العربية ،عبد اهلل ناصؼ، القانكف الدستكرم كالنظاـ السياسي المصرمد. ،سعاد الشرقاكم .د – 1
 141يكنس ، مرجع سابؽ ، ص  د . محمد باىي أبك – 2

377 



   أف ىذا يرػكية، غػػيػج ية أكػصػع شخػي دكافػا ىػائيػشػػى إنػكة إلػػدعػكف الػأف تك احػتػمػاؿاد ػتبعػك إسػى
مؼ ػتػف مخػػر مػناصػػـ عػضػؿ تػػط، بػقػـ فػػنيػمة مػكػشػػت مػسػيػنة لػاس أف المجػمى أسػػردكد عػرح مػطػال

مى أساس ػكيا عػا قػطييا دفعػبادريف بيا إلى تشكيمة المجنة يعػالم انضمػاـالتشكيبلت السياسية، كأف 
سيف ػتحمػـ مػا تجدىػمػمبادرة بإنشاء المجنة، كػـ الػـ بتقديػا التي دفعتيػايػضػالق ضية أكػـ أدرل بالقػأني

ض ػػاء ببعػضػية األعػر بقػنكيػالة في تػمة فعػكف مساىػمػاىػف كجو، كما يسػبإجراء التحقيؽ عمى أحس
مى تنشيط عممية التحقيؽ مف أجؿ ػـ حريصيف عػرفتيا، كتجدىػمى اآلخريف معػالجزائيات يصعب ع

 .رع كقت ممكفػؽ بأسػصؿ إلى الحقائمى نتائج ميمة، كالتك ػالحصكؿ ع

رم ػػسػػع الػابػطػاء الػطػػت غػحػؽ تػيػػقػتحػػاف الػجلػؿ ػػدخػػاؽ تػطػػف نػػـ مػػيػب مػػانػراج جخػا أف إػمػك     
دخميا ػف تػؿ مػني يجعػكطػاد الػتصػػة لئلقػكيػيػالح الحػصػمػمؽ بالػتي تتعػمؾ الػا تػمػيػػالسكاالسػتػراتيجي، 

مى ػع لبلعػػتػراضرة كحجة مػػؿ ػي كػة فػكمػد الحكػػفي ي كأداةؿ ػمػػتعػسػف أف يػكيمك ،ف جيةمػػبتكرا ػم
 .تشكيؿ لجاف التحقيؽ فيما يخص ذلؾ النطاؽ

ف ػاء مجمس األمة مضػعا يمـز النكاب أك كما أنو حتى في حالة إجراء التحقيؽ ليس ىناؾ ما     
اء البرلماف ػضػتقديرية ألعػمطة الػسػرير، كبذلؾ تبقى الػتقػفي مضمكف ال مػا جاءإجراء مناقشة حكؿ 

 )1) .ؤلغمبية المشكمة لول تككف نى آخرػبمع
 امكانػية حػكؿ يؽػتحقػنة الػؿ لجػبػف قػػرير مػتقػداد الػػة إعػي حالػػفداؤىػػا ػػنفس المبلحظة يمكف اب     
ؤدم ػػذلؾ ي فػإفة ػقػػكافػمػدـ الػػة عػالػفي حألنو ة ػمرىكف بأخذ رأم الحككمىذا النشر يبقى  ه، اذنشر 
ا ػدتيػػتي أعػر الػػاريػقػتػال نػشر مػعػػظـعدـ ل رئيسيلسبب الالرأم  ىػك اكقد يككف ىذا ى عدـ نشره، ػإل
راحات ػتػػـ إقػظػػا أف معػمػقة، السيػابػسػية الػػريعػدات التشػالعي رػبػػا عػميػيػكػشػـ تػتي تػػؽ الػيػتحقػػاف الػلج
 .ت بمبادرة مف المعارضةنة كاػدديػتعػي عيد الػؽ فػيػقػاء لجاف التحػشػإن

ية لمحككمة جعؿ مف تثميف نتائج أعماؿ لجاف ػكالمثـ إف سيطرة األغمبية المشكمة لمبرلماف كال     
ف كاف بمكافقة ىذه األغمبية،  ارىكنمالتحقيؽ   .عمى جميع كسائؿ الرقابة األخرل ىذا الكضع أثركا 
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ند ػر يتكقؼ عػإف األمػؽ باألغمبية فػيػمى تقرير لجنة التحقػمصادقة عػي حالة الػا أنو حتى فػكم     
سؤكلية ػإثارة الم كال ،يمكف إقتراح ممتمس رقابة عمى ضكء ذلؾ تترتب عميو أية نتيجة، فبل ذلؾ كال

كزير األكؿ المذيف ػكرية كالػميػر إلى رئيس الجػريػالتقر يرفع ذلؾ ػفي األم السياسية لمحككمة، كؿ ما
 )1).تقرير لجنة التحقيؽ احتكاهمى ضكء ما ػيحؽ ليما إتخاذ اإلجراءات المناسبة ع

ف ػا مػرىػيػػاىي إال اداة كغػيؽ مػقػتحػاء لجاف الػشػػية إنػت آلػبحػيات أصػطػػمعػذه الػف ىػا مػإنطبلق     
ة ػماليا أيػػمى أعػرتب عػتػي ة كالػكمػحكػماؿ الػشأف أعػؽ بػائػقػات كالحػمكمػػمعػاألدكات الخاصة بجمع ال

 .نتائج مممكسة تذكر
ؿ ػمػػمى عػرة عػباشػمػابة الػرقػارسة الػرلماف ممػبػاء الػضػمكف أعالػتي تػرل ػخاألات ػبػػناسػمال كمػػف     

يد برنامج ػسػيذ كتجػفػنػتعػػممو الػمتعػػمػؽ بػمخطط ػل ر األكؿػكزيػـ الػديػقػتػمسات الخاصة بػجالة، ػالحككم
كل ػتػمى محػية اإلطبلع عػػاف إمكانػمػرلػبػاء الػضػػات ألعػسػمػذه الجػػر ىػكفػث تػيػة، بحيكر ػميػرئيس الج

ف أجؿ تجسيد ذلؾ، كما ػاتقيا مػمى عػة عػا الحككمػتي تأخذىػكرية كالتعيدات الػرنامج رئيس الجميػب
ات ػبػناسػمػي الػة فػكمػؿ الحكػػمػػـ عػيػيػاف بتقػمػرلػبػاء الػػضػكـ أعػقػاسو يػمى أسػذم علػؽ امػنطػمػر الػتبػعت

 .الخاصة بذلؾ

كف ػانػق يركعػشػمػػكمة لػـ الحكػديقبة تػناسػا مػمػدا كىػف جػيػتػمػف مييناؾ محطتػػإلى جانب ذلؾ ى     
ماف ػرلػبلػاء اػضػاـ أعػة أمػرصػية فػكف المالػانػركع قػشػميعػتبػر زانية، حيث ػيػكية المسػكف تػانػقك المالية 

ية، ػزانػيػية لممػاسػد األسر لئلطبلع عمى اإلمكانيات المالية الحقيقية لمدكلة كفرصة لمتعرؼ عمى المكا
ة ػصػمخصػػرامج الػبػة لمكزارات، كرخص الػخصصػمػية الػمالػمفة الػمى مختمؼ األغػككذلؾ اإلطبلع ع

 .، كمدل تجسيد ذلؾ عمى ارض الكاقعلمختمؼ برامج التجييز

ا الحككمة ػكلييتيعكس تمؾ األىمية التي  ميو البرلماف الػجد عك ف الذم يػغير أف الكضع الراى     
ف النكاب منكبيف ػناؾ مػػبأف ى ةر ػاشػبػماليػكاء مى ػلذلؾ، حيث نشاىد مف خبلؿ الجمسات المبثكثة ع

 ذلؾ فيية ك ػمالػكف الػانػركع قػػشػجاء في م اػيف بمػبالػير مػغ ا ذات الطابع المحميػايػرة القضمى إثاػع
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كالى  عػبيػاشػتك  اػيدىػقػات المالية كتعػيػمػمػكبة العػػذلؾ إلى دقة كصعحالة حضكرىػـ مبرريف غػيابيػـ  
  )1).يميادراستيا كفلطابع التقني الذم يغمب عمييا، مما يتطمب كسائؿ عممية تساعد النكاب عمى ا

مى أساسيا ػتي عػايير الػي المعػر فػياسية إعادة النظػسػزاب الػف األحػية تستدعي مػىاتو الكضع     
ر ػيػايػػكالء كمعػاس الػػمى أسػيح أشخاص عػرشػتـ تػؿ أف يػقػػيع برلماف، إذا الػكية الػضػرشيح لعػتػيتـ ال
  .عمى أساس الجدارة ال أخرل
مما ية، ػركع قانكف المالػشػممى ػادقة عػيكما لممص 75 جؿأيد بػإف البرلماف مقػإلى جانب ذلؾ ف     

ادقة ػصػشة كالمػناقػملمس ػمجمػمو لمػديػقػتك ا ػريرىػداد تقػعإلف ػزمػػاؽ مع الػبية في سػالػمػالة نػالمجيجعػػؿ 
 دارصػمة إػػميػػال تػجػاكز تػػمؾة ػي حالػة فػكريػػميػس الجػيػػرئػػكؿ لػكر يخػػتػػػدسلػا اس أفػػمى أسػع ،يوػمػع

 )2).قانكف المالية المعد مف طرؼ الحككمة في شكؿ أمرمشركع 
 افػمػرلػػبػاء الػضػػـ أعػيػػدعػف جية كتػمة مػػميػػمؾ الػي تػر فػػظػػنػادة الػب إعػمػػطػتػية تػػكضعػو الػاتػػى     

ة ػإضاف المالية، ية لشرح قانكفػمالػداف الػيػالمتخصصة في م المادية كالحكاسيب كالنشرات كسائؿلبا
 .خرلأإلى تدعيـ المجمس بخبراء في المالية األمر الذم يسيؿ ميمة النكاب مف جية 

عػمػؿ بة ػة لمراقػناجع الذم يعػتػبػر أداةكية الميزانية، ػأما المحطة الثانية فيي مشركع قانكف تس     
فاقو ػتـ إن اف مػمػإذ يتض ،الحككمي فاؽػو اإلنجعاكسة ألك  ةرآكمالمالي لتسيير الحككمة في مجاؿ ا

مى ػػكؼ عػػكقػاف الػمػضاء البرلػػػيمكف ألع توػػكاسطػػبك  ،ية كنيائيةػػو حقيقػػتـ تحصيمو فعبل فأرقام اػػكم
ات ػيػمػمػػف العػػمػػر ذلؾ ػيػػى غػإل ىػػاز ػنجػـ تلػتي ػا، كالػػػتيػػػجػرمػتي بلػػاريع اػشػمالحكػكمػة لم ازػػدل إنجػػم
   .األخرل يةػالػمػال

طاء ػشؼ الغػكتػـ  2008انكف تسكية الميزانية لسنة ػركع قػشػديـ مػغير أنو مف خبلؿ تجربة تق      
 ركعػشػـ مػديػقػبة تػاسػنػؿ مػفي ك بوـ ػـ مطالبتيػرلماف لذلؾ رغػبػاء الػا أعضػتي أكالىػية الػمػحكؿ األى

 ػؼ لمنكابيػضعالالحضكر  خبلؿكا لو اية اىمية تذكر كتبمكر ذلؾ مف قانكف المالية، حيث لـ يعط
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 اسػتنفػارامب ػذم يتطػر الػض األحياف، األمػمى األصابع في بعػدكف عػميف يعػتدخػمػدد المما جعػػؿ عػ
 ،ف جيةػم مػف اجؿ اعطاء اىػمية كبيرة لممكضكع كمحاسػبة المتسببيف فػي ذلؾاألحزاب لدل كبيرا 

عادة ال ة ػياسػػة سػاربػمحاصبلح الػػكضع ك ؿ ػف أجػػاف مػمػرلػبػتي الػرفػػية لغػمػف الداخػيػكانػر في القػظػنػكا 
يؿ مأماـ عدد ققؿ تقديـ مشركع قانكف تسكية الميزانية ػيع ، حيث المف جية اخرل رسي الشاغركال

 .مف أعضاء البرلماف نظرا لما يمثمو ىذا القانكف مف أىمية في مراقبة مدل تنفيذ الميزانية
يزانية ػمػكية الػسػركعي قانكف المالية، كقانكف تػشػتقديـ م مػناسػبةف ػية جعمت كبل مػذه الكضعػى     

 تيػمكمات الػزكد بالمعػتػائؽ كالػض الحقػػعمى بػػاإلطبلع ع فػػاف مػمػرلػبػاء الػضػألعفػػرصة اىي إال ػم
ف ػفاؽ كعػرؽ اإلنػية طػفػكؿ كيػة حػا الحككمػييػب فػة تحاسػكف محطػف أف تكػبدال م ،بةػناسػدـ بالمػقػت

ا في جية ػدـ إنجازىػػة كعػا في جيػرامج، أك إنجازىػبػض الػػد بعػيػسػدـ تجػػتي أدت إلى عػباب الػاألس
التجسيد الفعػمي لػمختػمؼ برامج كؿ ػرآة عاكسة حػقانكف تسكية الميزانية يعتبر مأخرل، ألف مشركع 

اخذتيػا عػمى تي ػػكد الػػكعػدل انجاز الػالتنمية، كما يمكف اف يشكؿ مناسبة إلحراج الحككمة حكؿ م
 .لمشركع قانكف المالية أثناء تقديمياعاتقيا 
ناسبة ػية، فيي مػالػر فعػثػابية أكػؿ رقػائػا كسػػرىػمى إثػب عػتي رتػال النكع الثالث مػف اآللػياتا ػأم     

ـ ػتا مف ػع ةػييا الحككمػؼ فػكشػرل تػة أخػنكيػطة سػي محػة، كىػة لمحككمػامػياسة العسياف الػـ بػديػتق
ركض يككف فرصة ػف المفػف قبؿ، كمػذم صادؽ عميو البرلماف سنة مػمؿ الػتجسيده مف مخطط الع

مؿ الخاص ػديميا لمخطط العػكد التي تقدمت بيا أثناء تقػكعػال تجسيدلمحاسبة الحككمة حكؿ مدل 
 .بتنفيذ برنامج رئيس الجميكرية

ييا ػدـ فػقػات تػسػمػا إلى جػدكرىػت بػكلػبات تحػاسػنػمػف الػا مػػيرىػػأف ىذه المناسبة اليامة كغ يرػغ     
ببلغ أعخمت تي ػسنة الػجازه خبلؿ تمؾ النامت بإػق كمة ماكالح ضاء البرلماف كتزكيدىـ بالحقائؽ ػكا 

ـ ػظػػد أف معػث نجػيػـ، حػدـ ليػقػا يػمػب مػبالػيػفير ػاف غػمػرلػبػال اءػضػػأع دػنجحػػيػػف ي ػف ،اتػكمػمػػكالمع
 إنجاز البرامج دكف محاسبة الحككمة حكؿ مدل تقدـ)1)الطابع االستعراضي،تدخبلتيـ يغمب عمييا 

 .مسبقا تعيدت الحككمة بتجسيدىالتي ا
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مبية ػريؽ يمثؿ األغػف فػيػريقػف إلى فػيػمػسػقػنػني مػكطػبي الػػشعػمس الػمجػكاب الػثبل نػكبذلؾ نجد م     
ف أجؿ مكاصمة ػامت بو مػق اػمى مػاء عػنػثػة كالػكدات الحككمػف مجيػيػثمػا تػمى تدخبلتيػمب عػالتي يغ
المكجية لمحككمة  باالنتقاداتارضة الذم تتسـ مداخبلتو ػمية المعػكفريؽ يمثؿ األق ،اممةػشػالتنمية ال

مػف التي يتقدـ بيا النكاب بجدية  لبلنشغاالتا ػدـ أخذىػف جية كعػا مػا لكعكدىػحكؿ كيفية تجسيدى
ة ػيػػمبػػو األغػدمػػقػذم تػـ الػػدعػمتػككف عػػديػمػة الجػػدكل نػظػرا ل اداتػقػتػاإلنو ػاتػػىغػػيػر اف ، جيػة اخػرل

 .لمحككمة
  يا مما جعػميػامػمػباركة عػػـ كمػكل الدعػػتجد س ة الػكمػإف الحكػستكل مجمس األمة فػمى مػأما ع     

كر ستدلثؿ ألحكاـ امتتال ف ذلؾ فإنيامارضة، كاألخطر ػبما تقدمو المع مكترثةغير  ركز قكممفي 
  .الذم يمزميا بتقديـ بياف السياسة العامة سنكيا

 انػضػباطدـ ػرار الحككمات أك لعػدـ إستقػإما لع ،ف المراتػم في كثير تذبذبا رؼػذا التقديـ عػى     
 .الدستكرية باألحكاـىا قيدالحككمة كت

ند ػرل عػاتير األخػية الدسػف بقػنفرد عاد ػقتكرم ػؤسس الدسػمػأف الكيستنتج مػف احكاـ الدستكر      
الػكسػػائػػؿ الػػرقػػابػػية االخػػرل ف مػػػره ػيػػدكف غ ػيػومػة، إذ رتب عػامػػة العػاسػيػسػكم لمػنػسػػاف الػيػبلػتناكلو ا

ر ػبػتػعغػير اف ىػػذا االرتباط في حد ذاتو اة، ػالحككم اسػتمػػرارمى ػمكف أف تؤثر عػي فعػالػةإجراءات 
 .قيد مف القيكد المفركضة عمى أداء المجمس الشعبي الكطني لدكره الرقابي

ة ػياسػػسػنكم لمػػسػاف الػبيػة الػشػػناقػب مػقػعت حيث 1996دستكرحكاـ أا ػتيػنػمػراءات تضػذه اإلجػػى     
ة، ػقػثػت بالػكيػػصػتػالبطػمػب األكؿ  رػكزيػدـ الػقػت ة، أكػابػس رقػػمػداع ممتػـ الئحة أك إيػديػقػتإمػا ة ػامػالع
ا ػز بيػيػػتمػي لخػصػائػصة ػمس األمػجػني دكف مػكطػبي الػػعػشػمس الػجػمػػا الػػص بيػراءات خػذه اإلجػػكى
ني معرض ػكطلػا بيػػشعلػمس اجػالم ى ككفػإضافة إل ب،ػعػف طرؼ الشماشرة ئو مبضاػاب أعػتخػكان

 )1) .بمبادرة مف رئيس الجميكرية كحده لمحؿ سكاء كاف كجكبيا أك
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ة ػياسػكم لمسػسنػياف الػبػـ الػديػقػب تػقػتي تعػشة الػالمناق اخػتػتػاـر ػمى إثػو عػإنػف ذلؾ فػا مػنطبلقاك      
  الػكسػائػؿ، الػكسػيػمة االكلىذه ػكطني المبادرة بإحدل ىػبي الػػنكاب المجمس الشعػإنو يمكف لػف ،امةػالع

    .امةػياسة العػسػسنكم لمػبياف الػشة حكؿ الػمناقػية الختتاـ الػالمكالة ػاعػس 72 ؿػالتقدـ ببلئحة في أج
مس الشعبي ػمجػب الػػتػدل مكػب لػكدع الطمػنائبا كأف ي 20رؼ ػف طػممة دػقكيشترط اف تككف م     

ندكب ػمى مػؿ عػدخػتػر الػتصػقاإذ  البلئحةذه ػة ىػشػػناقػناء مػتدخؿ أثػمية الػمػػع ػييدـ تقػا تػالكطني، كم
ي ػب فػػرغػائب يػأك ن البلئحػة،راح ػػتػػد إقػػؿ ضػدخػتػي الػب فػػرغػ، أك نائب يالبلئحةراح ػػتػػاب إقػحػأص

 .البلئحةالتدخؿ لتأييد إقتراح 
رط ػتػػاشو ػإنػػة فػكمػر الحكػػيػػػصػػمى مػػع رػػؤثػػة تػيجػتػة نػب أيػرتػدـ تػػػف عمػػـ ػػػرغػػو بالػػناظ ػكيبلح     

رقابية التي خكلت ػراءات الػجارسة اإلػمية في ممػؤلقكحرمانا لتضييقا ىػذا يعتبر ك  ا،نائب 20 تقديميال
ثمي الشعب ػيع ممػمػالفرصة لج ىطػا حتى تعػبسيطا لتقديمي اددػأف يشترط ع ككاف يفترضلمنكاب، 

بي ػشعػالمتكاجدة بالمجمس ال اء األقميةػإقصىذا الكضع يساىػـ في  ألف ،في تحريؾ ىذه اإلجراءات
 .ر في مثؿ ىذه األحكاـػادة النظػتدعي إعػذم يسػر الػاألممف المجكء الى ىػذه اآلليات، الكطني 
اف باألحرل ػالحككمة، كيؤثر عمى  راءػأم إج نياػيترتب ع ال البلئحةإلى جانب ذلؾ مادامت      

النص بجكاز يمكف كاف إذ  ة العامة لمحككمة،تقديـ البياف السنكم لمسياسبمناسبة قط ػفيا عدـ ربط
  ػ ، اك بعػد تقديـ مػشركع قانكف تسكية الميزانيةمثبل بعد تقديـ الكزير األكؿ لمخطط عممو ياميتقد

مى ػع ،اػنيػارضة مػػمعػا الػمػيػػـ ذلؾ السػديػقػمى تػنكاب عػزكؼ الػػعىػػذه الكضعػػية سػاىػػمػت في      
يمكف أف يحرج الحككمة ألف عممية التصكيت معركفة سمفا مادامت  ـ تقديـ ماػيمكني أساس أنو ال

 )1) .األغمبية المكالية لمحككمة ىي المسيطرة عمى أغمبية مقاعد المجمس الشعبي الكطني
ة ػشػناقػػب مػقػكطني عػبي الػشعػمس الػمجػكاب الػا نػدـ بيػقػتػمكف أف يػتي يػية الػثانػمة الػيػػكسػا الػأم     

 يمة أكثر الكسائؿػذه الكسػمتمس رقابة، تعتبر ىػالبياف السنكم لمسياسة العامة لمحككمة فيي إيداع م
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 ، إذ يمكف أف تنجر عنيا تحريؾفي كثير مػف الدكؿالرقابية فعالية كأخطرىا عمى مصير الحككمة 
 .المسؤكلية السياسية لمحككمة

 ث الػيػكمة، حػامة لمحكػسياسة العػنكم لمػاف السػيػبػية بالػذه اآللػى كرمػتػؤسس الدسػد ربط المػقػكل     
 .امةػممتمس الرقابة إال بعد اإلنتياء مف مناقشة بياف السياسة العيمكف أف يكدع 

ف كانت ىذه ػتكرم ىػحؼ المؤسس الدس كمػا      ذه اآللية بشركط تؤثر كثيرا عمى المجكء إلييا، كا 
عميو برلمانية كما كاف ػة الػابػرقػس الػا في تكريػنػتػبقػػتي سػدكؿ الػي الػؿ تاريخية فػكامػركط نتاج عػشػال
ذه اآللية ػاؿ ىػمػػتعػراط في إسػسا، حيث أدل اإلفػرنػة في فػكالرابع كرية الثالثةػميػكضع في ظؿ الجػال

ضعي دستكر اا أدل بك ػ، مماستقرارىار كثيرا عمى ػاألخرل مما أث إلى سقكط الحككمات الكاحدة تمك
س ػمػتػمػية مػؿ المجكء إلى آلػا تجعػشأنيف ػركط مػػف شػػكضع، كسػدارؾ الػة إلى تػسػػامخة الػكريػميػجػال

 .الرقابة تككف بصكرة عقبلنية
أضاؼ إلييا ك كرم الجزائرم بذلؾ، ػتػدسػؤسس الػمػر الػتاريخية تأث كالعتباراتمف ذلؾ  كانطبلقا     

و ػتـ تكقيعػركط أف يػشػذه الػف ىػمك  ،تحيبلػسػؿ مػقػبا إف لـ نػػتو صعػف ممارسػم جعمتشركطا أخرل 
تتـ  داعو، كالػاريخ إيػف تػاـ مػد ثبلثة أيػػبع ميو إالػػكيت عػػتصػـ الػتػؿ، كاليػمى األقػكاب عػنػال 1/7ف ػم

  .النكاب 2/3بأغمبية  المكافقة عميو اال
 حضتػي ،ماف الجزائرملػر لػبػا اػييػف تكاجديػ تيػية الػحاللا ركؼػالظ ؿظػ ركط كفيػشػذه الػبدراسة ى     
رم المذيف ػصػمػسي كالػرنػفػكر الػتػدسػؿ مػف الػنو كػمػا تضػقارنة بمػبة التحقػيػؽ مػركط صعػشػذه الػأف ى

 )1).ة مف اجؿ اثارة المسؤكلية السياسية لمحككمة النكاب لتقديـ ممتمس الرقاب 1/10اشترطا 
مة ػيػمستح ؿ مف تحقيؽ ىذه النسبة شبوػالنكاب جع 1/7باشتراطوفإف الدستكر الجزائرم كبذلؾ      

نا ػمػمػس كػثـ أنو حتى كل، كطنيػبي الػمس الشعػمجػمى الػة عػمبية المكالية لمحككمػفي ظؿ سيطرة األغ
يػمتكقل 1/7بةػػف تحقيؽ نسػجدال تمكف مجمكعة مف النكاب م  تكلػسػمى مػة عػابػرقػمتمس الػداع مػيع كا 
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رصة ػػطي فػػميو يعػت عػػكيػتصػؿ الػػبػػاـ قػأي 3 ةػمػيػد مػديحػإف تػػني، فػكطػبي الػػشعػمجمس الػب الػتػكػم 
قنػبال االتػصػاؿف ػػة مػحة لمحككمنسا مة ػمػػتعػسػابة مػس الرقػممتمكيت لصالح ػدـ التصعػيـ بػاعنكاب كا 
 .ؿ الكسائؿ الممكنة كالمخكلة ليا مف أجؿ ذلؾػك

ف ػد مػإنو يعػابة، فػرقػس الػتمػمى ممػكاب لمتصكيت عػنػال 2/3 سبةػن اشػتػراطإلى جانب ذلؾ فإف      
نكاب ػال 1/3كاالةػف مػمػة أف تضػراىف بحيث يكفي الحككمػشبو المستحيؿ تحقيقيا في ظؿ الكضع ال

ية ػػياسػسػية الػؤكلػسػإف تحريؾ المػنطمؽ فػذا المػػف ىػػابة، كمػرقػاط إقتراح ممتمس الػقػف إسػػد كاحد مػزائ
ة ػإف دفع الحككمػػي فػتالػكبال ،داػرة جػيػسػػػع احوػكظ نجػظػككف حػة تػابػرقػػس الػمػمتػطة مػكاسػة بػلمحككم
نو إسقاط ػرض مػابة ليس الغػرقػمس الػمتػداع مػؿ نتيجة إيػيجع ير ممكف، مماػأمر غ استقالتيالتقديـ 

ف كانت حتى ىذه النتيجة )1)الحككمة بؿ إحراجيا عمى األقؿ، ارسة ـممـاآلن فً ال دصل إلى حـتح ـلكا 

 .عيدة لممجمس الشعبي الكطني خرآالبرلمانية الجزائرية ألنو لـ يتـ تقديـ أم ممتمس رقابة إلى 

 سػيػػذه رئػتخػػف أف يػكػمػػذم يػػؼ الػػكقػػمػػف الػػرا مػػيػثػكف كػػسػػكجػتػػكاب يػنػػال إفػػذلؾ فى ػة إلػافػػإض     
كرية، ػػميػس الجػيػج رئػامػرنػد بػيػسػي إال أداة لتجػة ماىػمى أساس أف الحككمػع، كرية تجاه ذلؾػميجال

خفاؽ الحككم كرية ػؤدم برئيس الجميػد يػذم قػر الػاألم ،كريةػيس الجميػني إخفاؽ رئػػة في ذلؾ يعػكا 
 )2).قرار حؿ المجمس الشعبي الكطني باتخاذصبلحياتو الدستكرية  استعماؿ
بما محاكاة  ػاترار الحككمػائـ إستقػدستكرم أرسى دعلؤسس اػمػاف الػإذا كػقدـ فػا تػمم كانػطبلقػا     

دـ أم ػقػـ تلػحيث  )3)،1962نة ػذ سػػنػة مػابػس رقػػمػتػمػاح مػنجبػػدكرىػػا رؼ ػػعػـ تلػ تيػا الػػسػػرنفػػـ في ػت
تمس ػمم شػركط تقديـف مػؿ ػتمس رقابة، فإنو بالمقابؿ جعمتقالتيا نتيجة لمتصكيت عمى مسحككمة ا

ضػد ية ػذه اآللػىي اثارة تالي بقػ، كبالالستعػػمالوكء ػالمجفي كاب ػنػة الػاكلػاـ محػا أمػنيعػزا مػرقابة حاج
 .معطؿ إلى حيفالحككمة 
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تتطمب أيضا إعادة النظر مف اجؿ بعث حركية التي آلت الييا الكسائؿ الرقابية  نتيجةىاتو ال     
 .برلمافالرقابة البرلمانية في إطار تكازف القكل بيف الحككمة كال

ب ػقػػع ػاضػي أيػأتػكت ةػابػرقػػس الػػمػتػمػم عػػف يةػمػػؿ أىػقػت ال ثػالػثةمة ػيػكس اضافػة الى ذلؾ ىػػػناؾ     
 بيذه الػكسيمة  رةػمػذه الػػمبادرة في ىػي الػالحككمة ى أفغػيػر  ،امةػياسة العسسنكم لمػاقشة البياف النم
 .ة في طمب التصكيت بالثقةممتمثػال

ية ػؤكلػسػؾ المػريػا تحػنيػع رػنجػف أف تػمكػتي يػات الػيػف اآللػػة مػقػثػت بالػكيػصػتػألة الػر مسػبػتػكتع     
 .إسقالتياتقديـ لالحككمة  تضطرعندىا السياسية لمحككمة ك 

ة ػيطة، حيث أف الجيػقة بسػالتصكيت بالثآلػية  إجراءاتإف ػرقابة فػير أنو بخبلؼ ممتمس الػغ     
را بتسجيؿ ػاألكؿ، كيككف المجمس الشعبي الكطني مضط التي يمكف أف تطمبيا ىي الكزيرالكحيدة 

 اػب مػسػي حػكبػاؿ كجػمػػػدكؿ األعػؿ في جػيػتسجػذلؾ، ألف ال مػنوب ػتى طمػمفي جدكؿ اعمالو ذلؾ 
 )1) .99/02كف العضكم ػميو القانػنص ع

أخذ ػإذ ت ،الح الحككمةػي صػف ايضاشة ىي ػػاقػنػمػراءات الػأف إجيسػتػشؼ مػف ىػذا الػنػص كما      
بدراية كاب ػنلػاككف حتى يذلؾ ف ػاية مػغلكا ،ب التصكيت بالثقةمداؼ طػرح أىشػمة ىي األكلى لمالك

أف عػمى اساس ا ػالحيػصػكيت لػتصػالالحككمػة طمب تامػة بالغػاية مػف ذلؾ الطمب، عػمى اثػر ذلؾ ت
ة ػؿ رئيس الحككمػتدخ عميو، كما جاء في في مكاصمة النيج الذم تسيرنكيا ػما معػعطييا دعيذلؾ 

تصكيت بالثقة عمى الحككمة كبرنامجيا لمكاصمة ػامكـ المأنا أطمب أ »:1990نة ػركش سمكلكد حػم
 )2).«السير
و ػناع زمبلئػػإقمػػف اجػؿ ؿ ػدخػتػة أف يػكمػـ الحكػػدعػد أف يػريػذم يػب الػف لمنائػمكػذلؾ ياضػافػة لػ     

د ػكيت ضػتصػدكف أف يككف الػريػػف يػذيػؼ الػالػخػمػرأم الػا أصحاب الػأم، كمةػلمتصكيت لصالح الحك
 .إلقناع زمبلئيـايضا الحككمة فميـ فرصة 
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س مالمجمف نكاب  تصكيت بالثقةػطمب الت افإنو مادامت الحككمة مخيرة ػفدـ مػا تقمف خبلؿ      
 ،شاركيا في ذلؾ أية جيةػا دكف أف يػصاص حصرم ليتكأف ىذا الطمب ىك إخ ، الشعبي الكطني

 أف ؽػػنطػػمػف الػو مػإنػية، فػػذه اآللػى ىػكء إلػـ المجػػنيػيمك بي الكطني الػػالشعس ػػمػمجػكاب الػػاداـ نػػكم
ف ػو مػكيت ألنػتائج التصػف نػتأكدا مػثقة إال إذا كاف مػالتصكيت بال ى طمبػإل يمجأ ال األكؿ رػكزيػال
 .ر بحككمتو أماـ مصير مجيكؿػامػكؿ أف يغػػقػػمعػر الػيػػغ

ايرة لما ػطمب التصكيت بالثقة ىي مغآلية ي ػكبة فػطمػمػبة التصكيت الػسػإف نػإلى جانب ذلؾ ف     
 ،النكاب حتى يككف مقبكال 2/3مكؿ بو في التصكيت عمى ممتمس الرقابة الذم يتطمب نسبةػمعىػك 
ذه النسبة ليست ػكى ،طةػمبية البسيػب األغػة يتطمػكيت بالثقػصػتػمى طمب الػف أف التصكيت عػيػفي ح
بي ػمس الشعػمى المجػػة عػية لمحككمػكالػػمػػية الػبػمػرة األغػطػيػػػؿ سػا في ظػمػيػة السػاـ الحككمػبة أمػػصع

 )1) .في الكقت الراىفالكطني 
إذا  اػػاألكؿ في حالة م رػػكزيػػة الػقالة حككمػتػبكؿ إسػراءات في كفة كربط طمب قػذه اإلجػؿ ىػك     

مف  129ادة ػمػأحكاـ البػمػا تػضػمػنػتو  ير صالح الحككمةػة في غػثقػبالب التصكيت ػمػكانت نتيجة ط
 ،أخرل الدستكر التي تخكؿ رئيس الجميكرية حؽ إتخاذ قرار حؿ المجمس الشعبي الكطني في كفة

رة مػػاػػمغػـ الػكنيػمػي ني الػػكطلػا بيػػػعػشػس الػمػػجػمػكاب الػػإف نػػف  ادةػػمػػالىػػذه أحكاـ  فػػا مػطبلقػإن نػوأل
بي ػشعػس الػمػمجػبال انتخابيػـادة ػمى أساس أف إعػير صالح الحككمة، عػكتكف في غػـ كيصػرىػبمصي

كمػا اف رئيس الجميػكرية غػير مػمػـز بقػبكؿ اسػتقػالة الحككمػة حػيث يمكف ، كنةػالكطني ليست مضم
سيمػا اذا كاف مقتنعا بأف المجمس اف يضحي بالمجمس مػف اجؿ الحفػاظ عػمى اسػتمػرار الحككمة ال

 )2) .ىك المتسبب في تأزيـ الكضع
سػكاء كانت احكامػا تشػريعػية اك مساندة االغػمبية ليا محككمة لبالرغـ أف كؿ الظركؼ مييئة ك      

 مى أساسػرة كاحدة عػم كػكل لذلؾـ يمجأ ػو لػة، فإنػقػثػكيت بالػدـ الكزير األكؿ طمب التصػفي حالة تق
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كت عميو ػمس الشعبي الكطني إال كيصػكاب المجػيقدـ إلى ن اػؿ مػأنو ليس في حاجة لذلؾ، ماداـ ك
ركع ػشػمػك خػاصةتمؾ الػتي تكتسي اىػمػية ا ػييػا فػمػف بػيػكانػاريع قػشػكاء كانت مػمبية الساحقة سػباألغ

 .لبياف السياسة العامة لمحككمة وقانكف المالية أك مشركع قانكف تسكية الميزانية، أك عند تقديم
راىف كفي ػت الػكقػد في الػػتبعػر مسػية أمػذه اآللػمية ليػػارسة الفعػػف الممػػم تمػجعىػػذه الكضعية      

  .يةػظؿ الظركؼ الحال
 ؾػػريػي تحػني فػكطػبي الػػعػشػس الػمػمجػػكاب الػػا نػػتمكيػمػتي يػػة الػالػػعػفػيات الػمؾ اآللػانب تػى جػإل     
ناؾ ػػإف ىػة، فػامة لمحككمػاسة العػكم لمسيػنػساف الػيػبلػشة اػػناقػب مػػقػػية لمحككمة عسػاػيػؤكلية السػالمس

تو في ػحككم ةالػتقػديـ إسػقػتلػر األكؿ ػكزيػالبدفػع كطني ػبي الػشعػمس الػكاب المجػمكف نكسيمة رابعػة تػ
  .تقدـ بو حالة عدـ رضاىـ بما

رنامج ػممو الخاص بكيفية تطبيؽ بػمخطط عػاألكؿ ل رػكزيػتقديـ ال مناسبةالكسيمة ب ذهػىتتجسد      
رئيس ػػث يككف لػيػػكزراء حػس الػمػمجكيقػتػضػي ذلؾ اف يػقػدـ ذلؾ الػمػخطط امػاـ كرية، ػميػس الجػيػرئ

كفي  )1) ،نيػكطػبي الػػس الشعػمػكاب المجػاـ نػأمفػيو، ثـ يقدـ  وػرأي إلعػطاءانحة ػرصة سػكرية فػالجمي
 .األمةيمكف أف يقدمو أماـ مجمس حالة المكافقة عميو 

ـ ػكنيػف خبلليا يمػبي الكطني، إذ مػػشعػمس الػمجػكاب الػنػبة لػنسػة بالػمػػبة ميػاسػنػمػذه الػتعتبر ى     
دـ ػػي حالة عػفك ، ػتجسػيػدىػا عػمى ارض الػكاقعدة لػرصػمػكسائؿ الػالحككمة كال مشاريعاإلطبلع عمى 

ـز بتكييؼ ػكزير ممػإف الػـ، فػدمة ليػؿ المقػمػػـ لخطة العػتيػشػناقػناء مػة أثػتو الحككمػما قدمػب اقتناعيـ
مف  نيػكطػبي الػػمجمس الشعػال الػى دتو مػف جػديػدعػػاـ إػشة، ثػناقػمػكء تمؾ الػمى ضػػمو عػمػػمخطط ع

كفي  ،ةػس األمػمػاء مجػضػأعمػاـ أا ػػرضو ايضػقاـ بعة ػادقػصػمػت الػمػإذا تػيو، فػمػة عػادقػصػػمػأجؿ ال
 .لرئيس الجميكرية تومطالب بتقديـ إستقالة حككمالكزير االكؿ المصادقة عميو فإنو حالة عدـ 

 سػمػى المجػممو إلػـ مخطط عيػدػقيقػكـ بتذم ػد الػديػف جػأكؿ م رػتـ تعييف كزيػة يػذه الحالػي ىػف     
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بي ػػمس الشعػمجػف جديد يتـ حؿ الػميو مػادقة عػصػػمػدـ الػػحالة ع مػرة اخرل، كفيني ػكطػبي الػػالشع
 )1) .الكطني كجكبا

ؿ ػك بػقالخاصة بتقديـ  الكزير االكؿ لمخطط عػممو، يسػتخمص انو في حالة كبمناقشة األحكاـ      
، كليس ىناؾ حكما في رغير ممـز بتعييف شخص آخ فانو االكؿ الكزير الستقالةرئيس الجميكرية 

كيكمػفو مػف جػديػد  شخصػس الػفػدد الثقة في نجػأف يػو نػ، إذ يمكا آخػرمزمو بتعييف شخصي الدستكر
  .بتشكػيػؿ الحكػكمػة

ية ػشخص يػقػـك عػػادة باختياركرية ػػميػس الجػيػرئغػير انو مػف خبلؿ الػممػارسػة الػسػياسػية فػػاف       
حككمة مشاريع لا د تقديـنكطني علس الشعبي امف أجؿ تفادم التصادـ بيف الحككمة كالمجمأخرل 
 .األخرل التي تقدـ أماموالنشاطات مختمؼ  كأ القكانيف
س ػمػمجػا الػنيػؼ مػتي يتألػيبلت الػكػتشػي ظؿ الػا كفػر بيػمػتي تػة الػربػالتجفي الجزائر فػػاف ا ػأم     
 رػسيطػة تػية لمحككمػكالممبية الػاألغ ػتادامػد مػشيػذا المػػكر حدكث ىػيتص و الػإنػكطني، فػبي الػالشع
 ،ير متكقعػفإف عدـ التصكيت عمى مخطط الكزير األكؿ غكبالتالي المجمس الشعبي الكطني  عمى

ـ، حيث ػميػمػع ػاتططخيف لمػالكزراء األكل اء الحككمات أكػند تقديـ مختمؼ رؤسػع حدث كذلؾ ما
باركة مجمس ػف جية كمػمكافقة نكاب المجمس الشعبي كباألغمبية الساحقة م استثناءنالكا كميـ دكف 

  .األمة مف جية أخرل
اـ ػيػقػؿ الػف أجػذه الييئة مػمؿ ىػرة اخرل إصبلح اآلليات التي تنظـ عػتطمب مىذه الكضعػية ت     
ا ػمي، ممػكػاف شػمػرلػبػكد الػذا الحاؿ فيككف كجػػمى ىػر عػقي األمػك بػألنو ل ،ف كجوػمى أحسػا عػبدكرى
ف ػيػتكازف بػية الػمػمػػؿ عػتػا تخػندىػكع ،يةػػريعػتشػطة المػسػمى أداء الػيذية عػتنفػمطة الػػسػنة الػمػيػػؿ ىػيسي

 .قياـ نظاـ شمكلي تككف لو عكاقب كخيمة عمى كؿ المستكياتعمى السمطات، مما يسيؿ 

 اكفػػتعػال بػػشعػثمي الػية كممػياسػسػيادة الػقػمى الػب عػكؿ يجػر مجيػصيػادم أم مػفػؿ تػف أجػػكم     
 بػثمي الشعػف ممػسياسي كتمكيػؿ الػمػػية العػدفو ترقػػتكرم ىػؿ دسػديػؿ تعػأجف ػؿ مػمػػالعك فيما بينيـ، 
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كاء في الميداف ػقيقي سػؿ القياـ بدكره الحػف أجػستكل البرلماف مػمى مػعمى كؿ المستكيات السيما ع
مى النحك ػعة الدستكرية ػف خبلؿ إصبلح حقيقي لممنظكمػذلؾ إال م كال يتأتى ،أك الرقابي التشريعي

 :التالي
دـ ػع كا ردػف الػػع تأخيرػالجة حاالت الػكم كمعػيو الكتابي كالشفػالسؤاؿ بشق إعادة اإلعتبار آللية -

راجا حػالف ذلؾ يسبب إ ميياػرد عػتـ الػـ يلػك لمية حتى ك ػرسػدة الػئمة في الجريػر األسػ، كنشكمية الرد
ف ػيػمكػتػكزير لػب رد الػقػشة عػناقػراء مػكف بإجػبػكاب الذيف يطالػنػدد الػػعخػفػض ك  ،ردػـ تػتي لػة اليلمج

 .األقمية مف ذلؾ
ة ػمػئػاألسكػرل ػػدكؿ األخػارب الػجػكء تػمى ضػػة عػئمػاألساخػػرل مػػػف كاع ػداث أنػإستحكػمػا يجػب      

المكمؼ بالعبلقات مع كبة دكف تككيؿ الكزير ػمسات األجػمى حضكر جػالكزراء ع الػزاـك  ،المستعجمة
 .البرلماف

  حتى  ادريف بوػبػمػدد الػػص عػميػقػكت ،كلةػقػػدة معػرد إلى مػال آجػاؿميص ػقػآلية اإلستجكاب بتتفعػػيؿ  -
ية ػياسػية السػؤكلػسػمػارة الػكإث يومػيؿ النتائج التي تترتب عػكتفع ،ف المشاركة في ذلؾػتتمكف األقمية م

 )1) .أعضاء البرلماف بالمجكء إليو شجعمما ي ،الحاؿ في معظـ الدكؿكما ىك عميو  لمحككمة
زالػرلػبػؽ الػيػقػؿ لجاف التحػيػػفعػادة تػإع -  طػريػقػة  كاء فيػس ئيػػامى أداػع رػػؤثػتي تػؽ الػكائػػة العػماني كا 

 .نشر تقريرىافي كيفية  تشكيميا أك
ا كما ىػك الحاؿ في فػرنس 1/10المكقعيف الىالنكاب  1/7مف شركط إيداع ممتمس الرقابة ؼيفخت -

 ة فيػيػمػاألق فػكػمػتػتى تػة حػطػيػسػبػة الػيػبػمى األغػلا 2/3فػػم ؿػقػتػنػت تػكيػصػتػبة الػسػؿ نػػ، كجعكمػصػر
 )2) .الشعبي الكطني مف المجكء إليو سػمػمجػال

  .نكاب المجمس الشعبي الكطني مف طرؼالتصكيت بالثقة  طمبامكانية تقديـ ؿ ػػجع -
ي البلئحػة، ربػط اقػػتػػراحدـ ػػع -   كمػنػسػاف الػيػبلػة باػقػثػكيت بالػػتصػب الػمػكط ،ةػػابػػرقلػػس اػػمػتػػمداع مػػكا 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 مرجع سابؽ،  99/02قانكف العضكم مف ال 66ك  65المكاد  -1

 مف نفس القانكف 61ك  57المكاد  -2

390 



 سكاء بمناسبة تقديـ مشركع نص ى ىذه الكسائؿياسة العامة لمحككمة، كجعؿ إمكانية المجكء إلسلم

 رػكزيػالعػػمػػؿ كؿ مخطط ػػامة، أك حػياسة العػـ البياف السنكم لمسػديػقػبة تػػناسػبم أك عػميو،لمتصكيت 
 .األكؿ المتعمؽ بتطبيؽ برنامج رئيس الجميكرية

س ػيػرؼ رئػف طػني مػكطػبي الػؿ المجمس الشعػة بحػية لمحككمػاسػيػسػية الػؤكلػمسػارة الػدـ ربط إثػػع -
 الختصاصاتو عػند ممػارستوكطني ػبي الػػشعػس الػمػمجػمى الػا عػقػيػيػر تضػبػتػػألف ذلؾ يع ،الجميكرية
 .الرقابية
آلػيػات ر في ػظػنػادة الػب إعجػي ،ؿػػائػكسػػالتػمؾ ؿ ػػيػػعػفػت كػيػفػػية يػفايجاد الػطػرؽ الكػفػػيػمة ؿ ػبػكق     

 :نتخاب مجمس شعبي كطني قكل كمنياانتخاب ممثمي الشعب مما يسمح با
ة ػية الخاصػكننػػاػقػال كصػػصػنػػة الػػاغػيػػادة صػػكذلؾ بإع ،رأةػػمػػؿ الػػيػثػػمػػة تػألػسػػفي م رػظػنػادة الػػإع -

، كمػا الػنػتائج الػتي اسػفػرت يشو الجزائرػالخاص الذم تع االجتماعػيكضع ػال مف انطبلقا )1)،يابتمثيم
عبر حقيقة ت شكمية كاجبة اإلتباع كال بػمجرد نس تةنظاـ الكك  »مف عنيا االنتخابات االخيرة جعمت

 )2).«عف ترقية الحقكؽ السياسية لممرأة 
حيث عجزت كثيرا مف األحزاب مف  فشؿ نظاـ الككتة، 2012مام  10تشريعيات كلقد اثبتت      

ك ػا ىػف كمػاءات كالمؤىبلت لدييػد الكفػدـ تكاجػترشيح نساء في قكائميا السيما في األرياؼ نظرا لع
ؤىبلت ػم يرػبي الكطني غػػشعػس الػمػمجػبال نائباتلتحاؽ ل باا أدػمم ،ميو الحاؿ في المدف الكبرلػع

 )3).لذلؾ
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ؼ ػتمػميو في مخػر متفؽ عػيػر غػس المنتخبة، أمػالػمثيؿ النساء في المجػألة كيفية تػمس كمػا اف     
 دـ دستكريةػضى بعػيا قػالػطيا كا  ػسػرنػفػدكؿ كػض الػػتكرم في بعػاء الدسػضػالق دحيث نج، ـػالػدكؿ الع

اكاة بيف الرجؿ ػسػمػبدأ الػعمى أساس أف ذلؾ يخالؼ صراحة م ،تحديد حصص لمنساء في البرلماف
 )1).افػالعالمي لحقكؽ اإلنس فإلعبلاكالمرأة الذم تضمنتو كؿ دساتير العالـ ك 

يطالػيػا٪ 22بة ػبنس كبػريطانيا٪  18‚9درػبة تمثيؿ تقػيا بنسػعالم 62رنسا الرتبة ػف احتبلؿا ػكم       كا 
ـ ػل ٪56 بةػنسػا بػيػمػالػع ز األكؿػمركػد الػركان تبلؿكاحـ، ػيتيػراطػػمقػف ديػص مػنقػمـ تػف٪ 21‚27 ػنسبةب

 )2).تجعميا في مصاؼ الدكؿ الديمقراطية
اف ركض ػفػمػف الػية الخاصة بو، ككاف مػو اإلجتماعػاعػأكض ة كلكؿ بمديبػكبالتالي فاألمكر نس     

ر ػزائػالج تصػػنػؼؿ أف ػف أجػريع مػػناؾ تشػػؿ أف يككف ىػبػق اجػػتػػمػػاعػػيػة كػيػة سكسػناؾ دراسػػتككف ى
 ةػئػػيػػالي اب دكرػػسػػى حػمػػكف عػد يكػػألف ذلؾ ق، رأةػػمػة لمػػكقػػرمػػة مػػكانػطي مػػػعػتي تػدكؿ الػػال ضػػمػػف

 . غمؽ الباب اماـ االنتيازييفالتشريعية إذا لـ يكف ىناؾ ترشيح لمكفاءات ك 
ح ػالػصفػي ك ػػػىالػحػالػي كف ػػانػقػػألف ال،)3)زابػػكف األحػػانػػي قػػذلؾ فػر كػػظػنػػادة الػػب إعػجػي كػمػا     

دـ ػخػت د الػػاعػػقػػمػػكزيع الػتػة بػاصػيات الخػألف اآلل ،كل الكطنيػتػمسػالمييكمة عمى الاألحزاب الكبيرة 
      .مافلػي البر ػمبية فػا األغػيػنؿ مػػكالية لمحككمة كتجعمزاب الػة األحػمنػكرس ىيكترة ػيػاألحزاب الصغ

مى ػكؿ عػبة الحصػنس يضػذلؾ يجب إعادة النظر في األحكاـ الخاصة بتكزيع المقاعد، كتخفل     
 كؿػف الحصػػرة مػيػػصغػزاب الػد األحػاعػسػؿ تػػبة أقػى نسػا إلػنيػع رػبػمعػاألصكات ال مف٪ 5 مقعد مف

اب حسخابي، كذلؾ بتؿ اإلنماػػمعػية حساب الػي كيفػر إعادة النظر فمػي األػضػتػقػكما ي ،دػمى مقعػع
د كذلؾ ػػمى مقعػكؿ عػلمحص سبة المحددةػلـ تصؿ إلى ن تيػـ الػكائػقػاألصكات التي حصمت عمييا ال

 )4) .بغرض جعؿ المعامؿ اإلنتخابي يساعد األحزاب الصغيرة الحصكؿ عمى مقعد
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ب ػمألف ذلؾ يتط ،فػيػيس باألمر اليػاف لػمػرلػبػؿ أداء الػيػػفعػإف تفػػطيات ػػمعػذه الػا مف ىػػطبلقػإن     
مف  د عمى ذلؾػػية تساعػكسياس اجػتػماعػػيةبيئة  ادمى إعدػػمؿ عػالعك تظافر جيكد الجميع مف جية، 

.جية اخرل  
ى ػة إلػإضاف، ةػؿ الحككمػبػا قػمنيما الكبيرة ػيػزاب السػػا األحػػرل تتحمميػػبػؤكلية الكػػمسػالػكبذلؾ ف     

 )1) .مككنات المجتمع المدني التي بإمكانيا المساىمة مف أجؿ ترقية العمؿ السياسي
ؿ ػػمػػػكالع ،ةػػيػف جػي مػاسػيػػسػؿ الػػػمػػػعػػي الػػة فػيػكػػيػامػنيػية كدػركحػإيجاد ىػذه الػكضعػػيػة تتطمػب             

ية ػكعلتكاء باسػ عاالف اياسية دكر سزاب الحألكذلؾ ال يتأتى اال اذا لعبت ارل، خف جية أماني مرلبال
دماجو في الحركية التي تنمي الع ند ػع أةفػك رعناصل باختيارهسياسي، أك ػمؿ الػالسياسية لممكاطف كا 

النيابي  ؿػمػعػكم يككف الػية، ألنو بمجمس نيابي قػتشريعػال اتباالنػتخابإعداد قكائـ الترشيح الخاصة 
 .أماموتأخذ احتياطاتيا في المناسبات التي تقؼ فييا يجعؿ الحككمة ك كذلؾ، 

    ية ػالػة الحػربػػتجػال ىػػذا ما أثبتتوك  ال تخػشاىػػا،ة ػػحككمػالفػػاف ة ػفػيػػػعضس ػالػمجامػا اذا كػانت الػ            
 ػػمػى داكؿ عػتػمػات لػيػػلآداث حػػإػمح بػسػػا يػػمػية مػػاسػيػػسػالة ػيػػمػمػػػعػي الػا فػػب دكرىػػػـ تمعػل زابػػاألحالف 

 .السمطة
مى ػؿ عػمػر آليات الحكـ كالعػفي دفع تطكي ػاأساسي ارئيس الجميكرية كالحككمة دكر  يمعبكما             

مرة  1996إال بإعادة النظر في دستكر ىذا ال يتجسدتكريس كتجسيد إستقبللية السمطات الثبلث، ك 
ف ػربي مػػعػف الػكطػالو رفػػيع ػذمؾ الاف جية، كالحر ػرم مػكجعمو يكاكب تطكر المجتمع الجزائ ،أخرل

 .جية أخرل

 خاتمة الباب
 مػف خبلؿ دراسػة االجيػػزة الػرقػابػية سػكاء كانت داخمػيػة ذاتػية اك خارجػية تػبػيػف انػو الزاؿ امػاـ      

الكثير مف اجؿ تصحيح الكضعػية الحالية كالنيكض باألجيزة الػرقػابػيػة  المصالح المختصػة، العػمؿ
 حػتى تتمكف بالقػياـ بػدكرىػا كمػػا يجب، كال يػتأتى ذلؾ اال مػف خبلؿ مراجعػة بعػض اسالػيػب انػمػاط
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 التسيير مف جية كاداء العممية الرقابية مف جية اخرل .
كمػف اىػػـ مػا تػـ استنتاجػو فػي ىػذا المجػاؿ ىػػك ضػركرة اتخاذ بعػػض االجػراءات فػيػمػا يخػص      

 بعض آليات التسيير سكاء فيما يخص االعماؿ اك االجيزة  كمف ذلؾ ما تعمؽ:
 اجراءات الكصاية -ا
 .ضركرة تحديد االعماؿ التي تككف محؿ رقابة الكصاية -  
  .صادقة الصريحةتقميص آجاؿ الم -  
  .اسناد ميمة تقدير مشركعية االعماؿ االدارية لمجماعات االقميمية لمقضاء االدارم -  
 رقابة المجاف االدارية الخاصة بالصفقات -ب
اعادة النظر في تشكيمة المجاف الدائػمة الخاصػة بالػفػتح كالتقػيػيػـ لمعػػركض الػمػقػدمػة فػػي اطار  -  

كذلؾ كمػف حػيػث عػددىػػـ  كتخصصيػـ ك أا ػػيػمػا يخص تعػيػيػف افػرادىػف ية السػيػمػاػػمػكمػالصفقات الع
  .المقدمة ليا العمكمية لمصفقات دراستياتحػديػد آجاؿ 

اعػػادة النظػر فػي آجاؿ دراسة بعػػض الصفػقػات مػف طػرؼ لجػاف الصفقات حتى ال تككف سػببا  -
 .كيفية تشكيميا كفي في تأخير انجاز المشاريع

 فيما يخص رقابة المراقب المالي كالمحاسب العمكمي كمفتش الكظيفة العمكمية -ج
ا يخص ػا فيمػالسيم ،التي تحكـ القائميف بيذه الػرقابةيجب اعادة النظر في القكانيف االساسية  -  

 .االحكاـ الخاصة بالترقية االختيارية
  ػف ػسػمى احػادية كالبشرية البلزمة حػتى يمكنيػا اداء مياميػا عػتدعيـ ىػذه االجيػزة بالكسائػؿ المػ -  

 .كجو     
اعفاء بعض االعػماؿ االدارية مػف الرقابة السػابقة حتى يتحمػؿ اآلمػػركف بالصػرؼ الػمسػؤكلػية   -  

 .عف اعماليـ مف جية، كتككف ىناؾ مركنة في أداء االعماؿ االدارية
 .الرقابة البلحقة إلرساء ميكانزمات جديدة لعممية الرقابةفسح المجاؿ اماـ  -
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 فيما يخص اداء المفتشيات العامة - د
  ددىػا ػبشػرم الػمػتخصص كالتقػميص في عا باالطار الة كتدعػيميالمػفػتػشيات العػام ادة ىػيكمةاع -  
  .كدمجيا حسب القطاعات       
 .المفتشية العامة لممالية كفي الجية التي تتبعيااعادة النظر في مجاؿ تدخؿ  -  
 دكر الجيات القضائية كمجمس المحاسبةفيما يخص  -ق
  .تدعيـ ىذه االجيزة باالطار البشرم المتخصص، كالتركيز عمى التككيف المستمر -  
   دكر اله االجيزة حتى تتمكف مػف اداء ذف جديد في الكسائؿ المادية الممنكحة لياعادة النظر م -  
  .المنكط بيا       
   اعػطػػاء الػػضػػمػػانػات الكافػيػة لمقضػاة مػػف اجػػؿ الػػقػػيػاـ بػدكرىػػـ  كػامػبل، كضػػركرة الػػتكػػفػػؿ بػيػـ  -  
 .اجتماعيا درءا لكؿ المساكمات       

 دكر ممثمي الشعبفيما يخص  -ك

  ية الرقابة ػممػتكرية الػتي تؤطر عػر في االحكاـ الػدسػبػإعػادة النظػية جػريػئة ػالقػياـ بمػبػادرة سػياس -  
 .، حتى يتمكف ممثمكا الشعب مف القياـ بالدكر الذم انتخبكا مف اجمو السياسية       

  ا يجب، كال يككف ػدني اف يمعػب كؿ منيػـ دكره كمػمػياسية كالمجتمع الػيجب عمى االحزاب الس -  
  .ديككر في العممية السياسيةمجرد        
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 ة  ـــــــــمــــــخــاتــــال

تضح اية، ػكمػمػػاؿ اإلدارة العػمػػمى أعػػة عػابػػرقػػية الػمػمػػػة لعػضػيػفػتػػسػمػذه الدراسة الػػف خبلؿ ىػػم     
رخاء ػر الػيػكفػمى تػػادرة عػػة قػريػػصػة عػزاكية لبناء دكلػػال رػر حجػبػتػرة تعػيػذه األخػػر أف ىػيػبػشكؿ كػكب

 .كاإلزدىار لشعبيا
عػمى نشاط االدارة رقابة ػية الػمػمػػية خاصة لعػمػػاء أىػطػتقبلليا بإعػسانذ ػر مػزائػت الجػػامػبذلؾ ق     
مية ػميػاإلق اتػاعػمػات الجػرفػتصكمػا احػتػمػت  ، بالنفقات العػمػكمػية بػشػتى اصنافيػا مػػا تعػمػؽا ػالسيم

  .كالمؤسسات العمكمية حيزا كبيرا مف تمؾ العممية
 1980 نةػادرة في سػصػكص الػصػنػػا الػػكم 1976كرػتػػي دسػد فػػسػػكتج االىػػػتػمػػاـكالى ذلؾ ػػـ تػث     

 .المييكمة لعممية الرقابة بمختمؼ أساليبيا لدليؿ قاطع عمى ذلؾ
يكمة المؤسسات ػادة ىػإعالى تي أدت ػركؿ الػتػبػار الػيار أسعػإني تماـػد عمى ذلؾ اإلىػد ساعػكق     
ذم لػا رمػػ، األ1986ا في سنة ػت أكجيػػغماع كبػاألكض تػمػاقػنات كتفػيػانػثمػداية الػذ بػنم اديةػتصػاإلق
 .1988بالسمطات العميا إلى مباشرة اإلصبلحات اإلدارية كاإلقتصادية منذ بداية سنة  دفع

تي أثمرت ػمؾ اإلصبلحات التت بػتي عجمػرارة الػبمثابة الش 1988أكتكبر 05كلقد كانت أحداث     
 .1989بميبلد دستكر جديد في سنة 

مقة ػا تمؾ المتعػمػيػسال كص ػادة النظر في مختمؼ النصػعىذا الدستكر كاف المبنة األساسية إل     
ؽ ػمػعػتمػال 80/53ـك ػرسػػمػبة، كالػمحاسػمجمس الػؽ بػتعمػمػال 80/05قانكفػيد النظر في الػأعػابة، فػرقػبال

بمدية، كالقانكف ػكالية كالػكني الػانػكمية، كقػمػكف المتعمؽ بالصفقات العػالية، كالقانػبالمفتشية العامة لمم
تـ مى النفقات، إلى جانب ذلؾ ػابقة عػرقابة السػـك الخاص بالػرسػكالم ،كميةػمػالخاص بالمحاسبة الع

المػكظفػيػف المكمفػيػف بعػممية الػرقػابػة  ئاتػيػكـ فحتي تػية السػاػاألس كانيفػقػؼ الػتمخفي م رػادة النظػإع
 .اإلدارة ى أعماؿمع

 سػمػمجػب ؽػمػػمتعػال الػقػانػكف شػيػػدر حيث ػػخف آلػيػف حمػػ ػػتعباػتػؿ تػػية بػمػمػػؼ تمؾ العػكقػـ تتلػك      
 يةػتشػػة بالمفػكص الخاصػنصػد ذلؾ الػثـ تمتو بع ، 1995نة ػفي س خرآالمحاسبة مرة أخرل تعديبل 
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ية ػالتتػديبلت مػدة تعػعبدكرىػا رفت ػعالػتي العامة لممالية، كالنصكص الخاصة بالصفقات العمكمية 
 .مف أجؿ تحكـ أفضؿ في العممية الرقابية

ابة، ػرقػية الػمػمػػكص الخاصة بعػػديبلت لمنصػتعػـ الػأى 2012/ 2008فػيػب ترة ماػفػدت الػكلقد شي     
 ،2012كميةمكالمرسـك الخاص بالصفقات الع 2010ر الخاص بمجمس المحاسبة سنة مكتعديؿ األ

عممية الرقابة عمى أداء الجماعة فيما الذم أدخؿ تعديبلت جديدة  12/07خرىا قانكف الكاليةآككاف 
 .الكاليةاإلقميمية 

كمف  الػرقابة،ممية ػتي تحكـ عػكص الػنصػمختمؼ الليضة ػتفػد الدراسة المسػمف خبلؿ ذلؾ كبع     
ة ػرقابػية الػممػمكمفة بعػات الػؤسسػمػرقابة، كأداء الػتائج الػض نػة ببعػقػمػػتعػمػكرة الػشػنػمػارير الػتقػخبلؿ ال

 :خمصت الدراسة إلى النتائج التالية
 يخص الرقابة الداخميةفيما  –1
  الرقابة الداخمية الذاتية –أ 

  على مستوى اإلدارة المركزٌة – 1

مى كجكبية ػع رػشػة ععػفي مادتو الساب 1990جكاف 23المؤرخ في  90/188لقد نص المرسـك      
تػـ تجسيد ذلؾ تدريجػيػا الى اف تـ تعػمػيميػا بكاسػطة الكزارات، ك كؿ تكل ػمى مسػيات عػإحداث مفتش

 .ىي كالتاليىذه المفتشيات عمؿ قدميا بشأف تكأىـ المبلحظات التي مراسيـ تنفيذية، 
مصالح الير دقيقة ككثيرة التداخؿ بينيا كبيف ػيات غػتشيات ىي صبلحػالمف ػذهف صبلحيات ىا –أ 

ا ػرا مػيػثػكك ، كزارةػيف بالػامػف العػػريػديػػمػػالا ك ػػئياػضػعارا بيف ػرا كبيػػتنافؽ ػمػا يخػمم ،ركزيةػمػالة ػاإلداري
اكزا ػجػف ذلؾ تػريػبػتػػػمع ػةامػػعػة الػيػػشػػتػػفػػمػػالضػػاء ػاعػػبلت ػدخػػف تػػكزارة مػػػؿ الػاكػيػػػى يػؤكلػػسػػك مػػشكػي

 .لصبلحياتيـ
عضكا كىك عدد ضئيؿ مقارنة 12 – 6بيف بالكزارة يتراكح مامة اعدد أعضاء المفتشية الع فا –ب 

ير ممكف ػبا كغػش أمرا صعػيػتػفػتػة الػامػؿ تنفيذ رزنػػييـ، مما يجعػسندة إلػاـ المػكالمي باالختصاصػات
 .المحدكد المسخر لعممية الرقابة بيذا العدد
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ر ػاألمالتي تتبعيا،  ة لمكزارة ػاإلدارات التابعد ػكاجػتػامة يتحدد بػتشيات العػإف مجاؿ تدخؿ المف –ج 
بيف  اػماعػضائيا يتراكح دد ػشية عػتػفػماف تقـك ؿ ػػقػػبل يعػيات، فػتشػمفػذه الػف تدخؿ ىػالذم صعب م

  .المتكاجدة عبر التراب الكطني اتعضك بتغطية جميع اإلدار  12 ك 06
رة ػك مػكل فػيػامػشيف العػتػػفػمػة الر رؼ زياػػأف ىناؾ إدارات داخمية لـ تع انيػػنتج عىػذه الكضعػية      

 .جعؿ تمؾ اإلدارات تتصرؼ حسب معرفتيا كمقدرتيامما  ،كاحدة منذ اإلستقبلؿ
أمرا جيدا حتى يضمف إستقبللية  ة عميا يبدكػفػيػمنصب المفتش العاـ بالكزارة ككظ صنيؼف تا –د 

 ممػا جعػػؿفة ػيػكظػذه الػتحاؽ بيػركط اإللػػش لػـ تحػددو ػأن رػيػػ، غلمضغػػكط رضػػالمفتش العاـ كال يتع
ناؾ ػػى أف ، ككانت نتيجة ذلؾرػكزيػرية لمػديػتقػات الػة يخضع لمسمطػفػيػكظػذه الػػى ف فيػيػيػراح التعػتػإق

 .التفتيش الكفاءة مما يؤثر ذلؾ سمبا عمى عممية عنصرفييـ  ال تتكفركثيرا مف المفتشيف 
د ػيككف نيائيا إال بع تش العاـ لكف الػترحو المفػقػة يماػية العػتشػكم لتدخؿ المفنسػإف البرنامج ال –ق
طيات خاصة كأف ػمعػض الػصو بعػف األحياف تنقػػر في كثير مػكزيػأف ال رػيػػميو، غػع رػكزيػقة الػكافػم
اـ، ألف ػتش العػفػمػمى إقتراح الػع رػؤثػا يػكات ممػنػػس 05تػكاجدىػػـ بالػكزارة  اكزػيتج كزراء الػـ الػظػمع

 .ىك الذم يحدد أكلكيات التفتيش الكممة األخيرة لمكزير
ا ػإم ،بة بشأنوػاسػنػمػرارات الػالق يتخػذذم ػال رػكزيػلم ػـمػسالعػامػة يػية ػتشػده المفػالذم تع ريرػالتق اف -ك
ظ ػبحف يػأمػر كار ػيػتسيػرؽ الػؿ طػػديػػكتع اءػطػيح األخػر بتصحػاألكامدار ػػإص اكف ػيػفػمخالػة الػتابعػمب
باط ػد لدييـ إحػكلػف، كيػيػتشػمفػؿ الػمػرا عمى مصداقية عػيػر كثػؤثػر الذم يػاألم ،ةػتابعػر دكف مػريػتقػال

 .بمكاصمة أعماؿ التفتيش عمى نفس المنكاؿ
ا خاصا قعػرنسي ك ػاـ الفػػنظػارنة كالػػمقػة السياسية الػػمػػقارير التفتيش في األنظت لقد كاف لنشر  –ز 
اء ػطػادم تمؾ األخػفػؿ تػف أجػػت مػيػأكت اػػؿ مػكػؿ بػػمػػػمعلا ػػيػدفعػية، حيث يػكمػػمػػػمى أداء اإلدارة العػع

التفتيش ر ػاريػقػؼ لذلؾ حيث أف جميع تػزائر مخالػكضع في الجػير أف الػكتحسيف طرؽ التسيير، غ
 دـ تصحيحيا ػجية كع ػفة مػرفػتقػمى األخطاء المػمى التستر عػد عػيساع رية، مماػتخضع لطابع الس

 بفرؽ التفتيش عند زيارتيا االكتراثأك عدـ  ارتكابيامف جية أخرل، إضافة إلى التمادم بمكاصمة 
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 .لممؤسسات الخاصة لعممية التفتيش

 عمى مستكل اإلدارة لبلمركزية كالمصالح غير الممركزة لمدكلة  – 2
 .عمى مستكل المصالح الممركزة لمدكلة  –أ 

إف مختمؼ المصالح غير الممركزة لمدكلة تخضع لتفتيش المفتشية العامة بالكزارة التابعة ليا،      
ح غير الممركزة لمدكلة، كتخضع يتـ تفتيش المصال غير أنو نظرا لقمة عدد المفتشيف، فإنو نادرا ما
ف رقابة المفتشية ػيجعؿ ىذه المصالح في منأل ع فقط لؤلجيزة الخاصة بالرقابة المتخصصة، مما

 .لمقطاع الكزارم الذم تتبعوالعامة 
  البلمركزيةإلدارات اعمى مستكل  -ب

ة ػابػرق ،ة الداخميةػابػرقػػف الػيف مػػكعػدية إلى نػمػبػكالية كالػمة في الػثػمتمػميمية الػتخضع اإلدارة اإلق     
 .سمطة الكصاية كرقابة المفتشية العامة لمكالية

 بالنسبة لرقابة لمكصاية – 1
مى ػية عػائػكصػة الػابػرقػديد الػشػثـ ت  2012، 2011كالػكالية في سػنتي  كني البمدية ػانػدكر قػبص     

 : منيا  أعماؿ المجالس المنتخبة في عدة صكر
 .خضكع كؿ اعماؿ المجالس المنتخبة لرقابة السمطة الكصية دكف استثناء -
 .الصريحة عمى مداكالت المجمس الشعبي الكالئي لمدة شيريفجاؿ المصادقة آتمديد  -

  مػػف طػػرؼ الػػكالػي  كفػانػقػكة الػػقػبالػباطػمة  الػمجػػمػس الػشعػػبي الػبػمػدم داكالتمػػ اتخاذ قػػرار إبػػطػاؿ -
 .عكض المحكمة االدارية   

 بالنسبة لرقابة المفتشية العامة لمكالية  – 2
ا ػميػظػإف معػف ،اعات اإلقميميةػمػمى الجػع إذا كانت المفتشية العامة لمكالية تمثؿ جياز الرقابة     

 يات ػتشػفػمػذه الػـ ىػظػادية الكافية لممارسة مياميا، حيث نجد أف معػمػؿ البشرية كالػائػلـ يدعـ بالكس
 اىػتماـيميا كتنشيطيا يخضع لمدل ػككظائؼ عميا، إال أف تفع تصنيؼ كظيفة المفتشيف بالرغـ مف

 إذ في كثير مف األحياف  نجد أف ،قربكمتابعة أعماؿ الييئات اإلقميمية عف  الكالي بعممية الرقابة
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مييـ تنفيذ البرنامج السنكم الخاص ػب عػيصع مما ،تعدادىا أربع مفتشيف ال يتعدلىذه المفتشيات 
 .بعممية التفتيش

ر الذم ػمى نفسيا، األمػمقة عػا منغػذه المفتشيات جعميػدـ نشر تقارير ىػع إفػإلى جانب ذلؾ ف     
 .اف لـ نقؿ معدكمةجعؿ مف أعماليا ذات نتائج محدكدة 

 فيما يخص الرقابة الذاتية المتخصصة  -ب 
 بػػاسػػحػمػي كالػالػمػب الػراقػػمػػالح الػػصػػمفػي  الػػمػتػمػثػمةة ػصػتخصػػمػة الػيػذاتػػة الػابػرقلػػانت اػإذا ك     
ة ػابػا رقػا أنيػميػائص أىػصػدة خػتاز بعػمػت ،يةػكمػمػػفة العػيػكظػة لمػامػػية العػشػتػالح المفػكمي كمصمالع

 .كقكعياكتشاؼ األخطاء كتجنبيا قبؿ اسابقة كسريعة قادرة عمى 
 ػفم ؿميػدد قػػؿ عػػابػقػم ،ةػقػػابػسػة الػرقابلية اػممػػة لعػاؿ الخاضعػمػػـ األعػير أنو أماـ كثافة حجػغ     

ب ػميمة المككمة ليـ، إلى جانػيرقى إلى عظـ ال ال المراقبيف في كثير مف األحياف كبمستكل عممي
ف ػر مػيػثػك يػأخير فػؿ تػامػػؿ عػشكػقة تػابػػسػابة الػرقػػية الػمػمػع فػؿ مػػـ جعػنيػػم دـ تخصص الكثيرػع

 .األحياف لمشاريع تنمكية ذات أىمية بالغة في حياة المجمكعة
 مىع الي كالمحاسب العمكميػمػراقب الػمػف الػؿ مػزدكجة لكػمػة الػابػرقػؿ الػة إلى ذلؾ تشكػافػإض     

 .المرصكدة لتمؾ العمميات االعتماداتممية المالية عقبة أماـ تصفية ػنفس العناصر لمع
ي ػؤرخ فػػمػال 12/194ـك ػرسػمػال امػا فػيػمػا يخص رقػابة مفػتشػية الػكظػيؼ العػػػمػكمي فػػاف احػكاـ     
ية في ػنػػميػال كصػحػفػكال كاالمػتحػانػاتات ػقػابػسػمػـ الػيػنظػيات تػد كيفػؽ بتحديػمػتعػمػال 2012ؿػريػأف 25

شية الكظيؼ العمكمي األمر الذم ػتػفػؿ مػدخػف تػب مػكانػقد ألغى ج ،كاإلدارات العمكميةالمؤسسات 
تي ليا ػمطة الػممية كاممة لمسػندت العػث أسػيػكظيؼ، حػتػة الػيػمػمػفي ع انحػرافاتكع ػنو كقػر عػقد ينج

 .يةناؾ رقابة سابقة مف قبيؿ مصالح الكظيفة العمكمػتككف ى صبلحية التعييف دكف أف

ـ ػـ فاف النص لػيػيػتح كالتقػفػنة الػبة لمجػكمية، بالنسػمػات العػقػابة الصفػا يخص لجاف رقػمػيػف أما     
مف  رػيػثػا في كػػمػمميػعنػتائج ؿ ػػجع اػمم ،ة في ذلؾػكبػمػطػػمػركط الػػشػػكال ال اػمػشكيميػد تػكاعػصؿ قػفػي

 .المستكياتاألحياف محؿ تحفظات مف المجنة الخاصة بالصفقات عمى كؿ 
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السيما عمى مستكل الكاليات كالبمديات كالمؤسسات العمكمية، ما يخص لجنة الصفقات ػأما في     
اريع ػشػػالجة مػػمى معػػية عػدرة الكافػقػػمػـ الػت ليػسػيػاء لػضػػف أعػف األحياف تتككف مػػو في كثير مػإنػف

 اتقػفػصػركط، أك الػشػر الػاتػالمصادقة عمى دف ؿ في كثيرمف األحيافػالصفقات العمكمية، مما يعط
ا ػنية ممػكر الفػض األمػض التساؤالت بشأف بعػذه المجاف بعػاء ىػد يكاجو أعضػا قػكم ،في حد ذاتيا

ؿ ػيػذم يطػر الػالعمكمية، األماـ المجاف الكطنية لمصفقات ػيضطرىـ إلى تكجيو طمب تكضيحات أم
 .المشاريع انطبلؽمدة المصادقة عمى تمؾ الصفقات، مما يتسبب في تأخير 

 فيما يخص الرقابة الخارجية  –2
بالرغـ ما ليذا النكع مف الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة العمكمية مف ميزات إال أف ىناؾ معكقات      

 .خرآتتفاكت مف نكع إلى تؤثر عمى أدائيا بشكؿ يحد مف فعاليتيا ك 
 رقابة  المفتشية العامة لممالية – أ

كاؿ ػاؿ األمػمػػتعػابة إسػؿ في رقػثػمػتػمػـ الػالػمعػا كاضح الػدفيػػكاف ى 1980نة ػمنذ إنشائيا في س     
ا ػتيػمػيػكػشػتبػ الػمتعػػمؽ اسي أكػاألسقػانػكنيػػا ي ػديبلت فػػدة تعػػا عػػدكرىػدت ىي بػيػػد شػقػية، كلػكمػمػػالع

ؿ ػديػػا تعػػرىػخآاف ػؼ ككػيػالكـ كالك حيث فػكاء مػػس ،اػالبشرية مف أجؿ تحقيؽ فعالية أكثر في أدائي
  .، إذ أككمت ليا مياـ جديدة مف أىميا مياـ تقييـ كيفية إستعماؿ المكارد المالية لمدكلة2008سنة 
داؼ ػػأف األى فػبيػية تػة لممالػامػية العػتشػػفػا المػاشتيػميدانية التي عػة الػتجربػف خبلؿ الػإال أنو م     

ت ػكاء كانػؿ المخصصة ليا سػائػكسػؽ كالػتكافػي اؿ تدخميا الػا كمجػاـ المسندة ليػالمرسكمة ليا كالمي
  .مادية كبشرية

 سطر ػا أف البرنامج المػيػيتضح جم ،اػاؿ التدخؿ المسند ليػا كمجػككمة ليػمػاـ الػف خبلؿ الميػفم     
دد ػػرا لمعػظػو، نػؼ إداراتػمػتػمخػات بػػاعػطػقػيع الػمػػؿ جػمػػشػػكاؿ أف يػػف األحػػاؿ مػػأم حػػف بػكػمػي ا الػػلي

 كاء كانتس ،يةػػكمػػمػػػعػكاإلدارات ال ةػة كاإلداريػػاديػتصػػمكمية اإلقػػف المؤسسات العػكالضخـ م الكبير
ميـ تدخؿ ػشمػذا لـ يػنا ىػمركزية أك محمية مقابؿ إمكانيات محدكدة، حيث أف ىناؾ إدارات إلى يكم

 .مباشرة أك مف طرؼ المفتشيات الجيكية التابعة ليابصفة المفتشية العامة لممالية سكاء كاف 
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 ،اػـك بيػقػي تتػػلا تدخبلتػال رػمى إثػع اػػىدػػتي تعػػر اليػار ػقػتػلا رػػشػدـ نػػارة أف عػاإلش درػا تجػػمػك     
 ألف ذلؾ ال كزاراتػة لمػامػات العػيػشػتػػفػمػناكؿ الػند تػا عػرناىػتي أثػات الػظػمبلحػس الػفػميو نػؽ عػبػنطػي

كحدات ػؤكلي تمؾ الػؿ مف مسػنشر التقرير يجع كأفتيش، ػيساىـ في تحسيف أداء الجيات محؿ التف
نيـ عمى عمـ بأف نتائج عممية أل ،ادم تمؾ األخطاءػفػتاجػؿ مف يبذلكف كؿ ما في كسعيـ اإلدارية 

 .يقبؿ ذلؾ الرقابة تككف محؿ نشر كأف الرأم العاـ ال
 رقابة مجمس المحاسبة – 2

ماؿ اإلدارة، غير أنو تكاد ػػشمؿ أعػتي تػرقابة الػبة مف أىـ أنكاع الػمحاسػتعتبر رقابة مجمس ال     
بة، ػمحاسػمى أداء  مجمس الػية تنطبؽ عػالمامة لمػية العػتشػفػمػبشأف الاثيرت تي لػمبلحظات اػالنفس 

يات  ػؿ إمكانػابػقػم ػرنؾ الجزائػاء بػنػثػتػاسمع دا ػع جػؿ كاسػػدخػػاؿ تػرة كمجػيػبػاـ كػػيػملػو ت ػمػػحيث أكك
رقػابػة  عػمػيػـف أجؿ تػكية مػرفة الجيػشاء الغػإنف ػـ مػرغلػألنو با ،ارنة بذلؾػيفة مقػػرية ضعػمادية كبش

 تػشػمػميػا الرقابةف البمديات لـ ػناؾ مػأف ى محدكد، حيث تأثيرلو مجمس المحاسبة إال أف ذلؾ كاف 
 .انتخابيو كاممةطيمة عيدة 

 رػػكفػػدـ تػػع ىػكد إلػػعت فػبة كلكػػاسػمحػػس الػمػجػف مػر مػػيػػصػتقالػكضعػػية لػـ تكف نػتػيجػة لػ  هذػى     
 .يؤثر سمبا عمى أداء مجمس المحاسبة مما اإلمكانيات  لمقياـ  بذلؾ

مى أداء تمؾ ػبة عػمس المحاسػرم مجػريػر تقػشػا نػف النتائج الحسنة التي حققيػـ مػرغػكما أنو بال     
 .نشرىا  جعؿ مف فعاليتيا محدكدة جدا انتظاـالمؤسسات محؿ المراقبة، إال أف عدـ 

 الرقابة القضائية  – 3
 دـػف عػكمية بالرغـ مػمػماؿ اإلدارة العػتعتبر الرقابة القضائية مف أنجع كسائؿ الرقابة عمى أع     

 لك ػؾ دعػريػمى تحػناء عػكف إال بػتك ت الػا كأف تدخمػإال أنيا تتسـ ببطء تدخمي، بصفة آلية تحريكيا
ذا تـ  اكتشاؼير قادرة عمى ػا غػميػا يجعػ، مماطرافياف أحد ػم ذلؾ  اكتشاؼاألخطاء بصفة آلية، كا 

 .يككف متأخرا عمى كقكع الخطأ

 اؿػمػػأععػمى  ػتوابػص رقػا يخػمػيػف فػػراىػت الػػكقػرم في الػػزائػائي الجػضػػقػاـ الػظػنػمى الػع كيؤخػذ     
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 رثػؤ ػا يػ، ممبصػفة كػافػية فػي مػجػاؿ الػنشػاط االدارماة ػضػقػدـ تخصص الػػع كىػػ ،يةمػك ػماإلدارة الع
 .عمى نجاعة أحكاـ القاضي اإلدارم في الكقت الراىف

 الرقابة السياسية  – 4
 ذػأخػتي تػػرل الػدكؿ األخػي الػو فػرفػػذم تعػآؿ الػمػػس الػفػر نػزائػية في الجػػسياسػة الػابػرقػرؼ الػتع     

مكمات ػمع المعػماف ىي آليات لجػبالنظاـ الرئاسي، فمعظـ آليات الرقابة الممارسة مف أعضاء البرل
ب ػيصع ركطػت بشػة حفػؤكلية السياسية لمحككمػلممس المثيرةف اآلليات ير، ألػغ صي الحقائؽ الػكتق

 .المفعكؿقانكف اإلنتخابات السارم ك ؿ مستحيبل في ظؿ الظركؼ الحالية تحقيقيا إف لـ نق
اريع ػشػمى مػة عػادقػصػئة لممػيػػف ىػػػبارة عػػبح عػػاف كأصػمػرلػبػا الػؿ بيػبػكد كػيػقػف الػػمة مػمػي جػى     
عػند ة ػامػياسة العػكم لمسػسنػاف الػيػبػمل ؿ أكػمػػطة العػباركة خػمػة أك لػػكمػا الحكػتيػتي أكدعػف الػيػكانػقػال
 .الحككمةمف طرؼ مو يتقد
ض ػميو بعػترتب عي، األمر الذم تكصمت اليياألىـ النتائج التي  تتعرض الدراسةككف تبذلؾ      

  :دىا عمى النحك التالير نك  التكصيات
 فيما يخص أداء المفتشيات العامة بالكزارات  – 1

 :يمي مف أجؿ تحقيؽ أداء أفضؿ لممفتشيات العامة بالكزارة نكصي بما     
كمػف االمػثمة تشابو، ػاص المػات ذات اإلختصػطاعػبة لمقػامة بالنسػشيات العػتػض المفػع بعيتجم –أ 

ني ػكطػف الػامػتضػكال ػفديػػاىػمجػؿ كالػػمػػة كالعػحػبالصالخػاصػة ة ػػامػػية العػػشػتػػفػمػال عػمى ىػػذا الػتجميع
 اؿػجػات مػاعػطػقػيع الػمػطي جػأف تغا ػة، حيث يمكف ليػيػادية كالبشرية الكافػمػؿ الػائػكسػميا بالػيػكتدع

 .كافيكؼء ك  مجيزة بأحدث الكسائؿ كمدعمة باطار بشرمك  اجيكي ممثمةنشاطيا، كأف تككف 

   يئات ػفػحكـ الي كػمػا ىػػك الحاؿ بالػنسػبة لممػفػتشػية العامػة لمػمػالػية اسي خاصػػكف أسػانػػكضع ق -ب 
    رةػبػة الػى الخػػػاضػاف ات مػحػددةػػتخصصػر ػػكفػا تػييػشترط فيك  ،ياتػتشػفػمػذه الػيػػؽ بػتمتح يتػال      
 .عمى أداء مياـ التفتيش عمى أحسف كجو ىاساعداالداريػة مما ي      
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 كصياتػارض مع خصػا يتعػإال مبصػفػة دكرية كمنتػظػمة امة ػيات العػتشػر تقارير ىذه المفػشن –ج 
 .الدفاع الكطني     
 تقبللية تامة في ػا إسػحتى تككف لي رئيس الجميػكريةمطة ػكضع ىذه المفتشيات العامة تحت س –د 

 .أداء مياميا     
 فيما يخص المفتشية العامة لممالية  – 2

الزالت تػشػكك مػف  ػاإال أني ،ة كبيرةػمػيػميز كذا قػتػػابي مػبأداء رق لممػالػية ةػامػتشية العػفػمػـك الػتق     
 : كذلؾ مف خبلؿ ما يمي بعض النقائص التي تستدعي اعادة النظر فييا 

  .دة إلييانية جميع النشاطات المسػؿ تغطجافي مف أكبشرم المتخصص كاللا تدعيميا باإلطار -أ 
فيف ػكظػمػاـ الػإعادة تكييؼ القانكف األساسي الخاص بالمفتشية العامة لممالية، كفتح الباب أم –ب 

طاء عممية التفتيش ػف أجؿ إعػم ،كظائؼ عميا في الدكلةك ذكم الخبرة الكبيرة كالمتقمديف لمناصب 
 شػيػتػفػتػة الػيػمػمػػأداء ع فمػػـ ػيا يمكنيػمػمػػـ زادا عػيلبرة يككف خكم الذألف  ،اػا ليػكيػػق نداػبة سػراقػمػكال
 .قكة كفعاليةضفي عمى عممية المراقبة يظريا كتطبيقيا مما ن

دد ىذه المفتشيات ػمي لفركع المفتشية العامة لممالية كزيادة عػميػيـ اإلختصاص اإلقػادة تقسػإع –ج 
 .بتغطية شاممة لمجمكع ما يدخؿ في مجاؿ تدخمياليا يسمح  مما
بصػفػة ؿ ػقػنػؿ الػائػسك سػػكاء كانػت مػكتبية اك معػػمػكمػاتػية ك ية ػة الكافػاديػمػؿ الػػائػكسػػا بالػيػمػيػػتدع –د 

 .حتى تككف في حرية عند تنقبلت فرؽ التفتيشخاصة، 
رساؿ نسخة منو لرئيس الجميكريةػلع إلزامية نشر تقريرىا لما –ق   ،ممية النشر مف أىمية بالغة، كا 
ك مػجػمػس الػمػحػاسػبة ككزيػر العػػدؿ، حػتى يككف ىػػنػاؾ تنسػيؽ مػا بػيػف الجيػػات  تيوػرفػػاف بغػمػرلػبػكال

 .الرقابية
مثميػا مػثػؿ مػجػمػس الػمػحػاسػبػة كالمجمس االعمى  لممالػية بجيػة محايػدةة ػإلحاؽ المفتشية العام –ك 

 عمميا كعمؿ مجمس المحاسبة، كيككف ىناؾ تنسيؽ أكبر بيف رحتى تضمف إستقبللية أكبلمقضاء 
 .بصفة عامة يئات اإلداريةػر عدد مف المؤسسات بمختمؼ أصنافيا كاليبأكطية ػيساىـ في تغ مما
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 فيما يخص الرقابة الذاتية المتخصصة  – 3
كمي ػمػالعب ػاسػي كالمحػالػمػب الػراقػمػة الػابػة كرقػصصػتخػمػية الػذاتػة الػابة اإلداريػرقػػإذا كانت ال     

كف سببا ػف األحياف تكػاإلدارة العمكمية، فإنيا في كثير م ألداءكلجاف الصفقات تعتبر صماـ أماف 
مؾ ػتػرقابة السابقة لػف تمؾ الػـ مػرغػكأخطاء بال اختبلالتد تحدث ػفي ثقؿ أداء اإلدارة لمياميا، أك ق

 : ستكجب التكصيات التاليةالعمميات مما ي
مى األداء ػر عػؤثػت تى الػة حػديػابة بعػرق معػػظػميػا ؿػػي كجعػالػمػب الػػراقػمػراقبة الػف مػيؼ مػالتخف –أ 

 .اإلدارم
ص ػتخصػمػرم الػػشػبػال رػػصػنػػة بالعػيػابػػرقػػزة الػػف األجيػػره مػيػػي كغػالػمػػب الػراقػػمػاز الػـ جيػيػتدع -ب

 .كالكسائؿ المادية الكفيمة بأداء رقابي فعاؿ
ب ػمحاسػي كالػالػمػب الػقة لممراقػسابػة الػابػرقػف الػيػؿ بػكتكام انسجاـناؾ ػمى أف يككف ىػالعمؿ ع – ج

راءات ػناؾ تبسيط لئلجػػحتى يككف ىكاعفاء بعض االعماؿ االدارية مػف الػرقػابػة الػسابقة العمكمي، 
 .نكنية المطمكبةالعممية اإلدارية المالية في أقصر كقت ككفؽ الشركط القاب كالقياـ

 .تدعيـ ادرة الرقابة المالية كالخزينة بالعنصر البشرم الكؼء كبالكسائؿ المعمكماتية المتطكرة -د
ـ ػيػيكلجنة التق  ػتحفػة الػنػات لجػقػصفػة لمػيػمػداخػاف الػة بالمجػػكص الخاصػصػنػػة الػاغػيػػادة صػػإع – ق

ات ػقػػفػؼ الصػتمػمخػة لػػالػػعػة فػالجػػػؿ معػف أجػػػا، مػػمػييػػييف فػػة بالتعػػركط الخاصػػػشػض الػػعػد بػديػكتح
 ر ػناصػا بعػميػيػػات بتطعػقػػفػنة الصػؿ لجػيػػفعػكت ،ـػمية التقييػمػتح أك عػفػمية الػمػند عػكاء عػكمية سػمػالع

 .تساعد عمى معالجة الصفقات العمكمية بطريقة ناجعة، متمكنة ك مختصة 
 دة اإلدارةػػاعػػسػػؿ مػػف أجػػة مػيػػكمػػمػػػات العػػقػفػة لمصػمػػتكامػػية مػكنػانػة قػدكنػػداد مػػمى إعػؿ عػػمػػالع –ك
ة ػارعػتسػررة كالمػتكػمػديؿ الػيات التعػمػمػكمية، كتفادم عػمػات العػالجة مختمؼ الصفقػمكمية في معػالع

  .لمنصكص المنظمة لمصفقات العمكمية
 فيما يخص الرقابة الكصائية  – 4

 اممة حكؿػناؾ إعادة نظر شػكالية، بأف تككف ىػكني البمدية كالػانػكاف األمؿ كبيرا قبؿ صدكر ق     
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تقدير ة ػمػند ميػدية أكبر، كتسجا ػا آليات الكصاية كتمنح ليػفيي كيفية أداء الجماعات اإلقميمية بما
 .بصفة كمية لمجية القضائية مشركعية أعماليا مدل
س ػالػجػمػػمى أداء الػر عػا أكبػيقػػيػضػاؾ تػنػػى ت مغػػايػػػرة لػذلؾ، حػيػث كػافانػة كػيجػتػنػر أف الػيػػغ     
بة ػركيػي تػد فػف جديمػػر ػنظػادة الػػي إعػػدعػتػسػذم يػال رػػاألم ،ةػايػكصػػمطات الػػؿ سػبػػف قػبة مػتخػنػالم
ع ،يةػمػميػات اإلقػاعػمػالج الػذم يػسػتػدعػي الػتكصػيات ر مػػنة األػراىلػركؼ اػظػب الػسػا حػػادة تنظيميػكا 

 :التالية
 .كالبمديةإعادة النظر مف جديد في قانكني الكالية  –أ 

كالبمدم كالئي ػال كم كػسيـ الجيػتقػمى الػاد عػتمػببلد كاالعػمي لمػميػـ اإلقػسيػادة النظر في التقػإع –ب 
بة ػتخػنػس المػالػمجػكل الػتػمى مسػػات عػػؿ الجيػيقي لكػقػؿ حػيػثػمػناؾ تػػكف ىػى يكػتػرل حػقػس الػالػجػكم

  .ليا في أقصى بعد البلمركزيةكتكريس 
ا ػميػيػركزة لمدكلة، مع تدعػممػر الػيػلممصالح غ البعض مػنيػا إسنادببمدية ػاـ الػف ميػالتخفيؼ م –ج 

 .بطريقة مثمى ياالتي تمكنيا مف أداء ميام المادية كالبشرية بالكسائؿ
نجاز ػف تغػية حتى تتمكف مػميمػات اإلقػماعػكيؿ الجػمػنظر في مصادر تػإعادة ال –د  طية نفقاتيا، كا 

  .البرامج المككمة ليا
عػكصػيات الػظر في آلػنػادة الػإع –ق  كتحديد األعماؿ عمى مدية، ػبػادرة الػبػمػر لػبػطاء حرية أكػاية كا 

 اػيتيػدل مشركعػف في مػالطعك  مػف اجؿ مػراقبتيػا رساليا لمسمطة الكصيةتي يجب إػسبيؿ الحصر ال
 .كمحايدة ضمف رقابة إدارية حقيقيةتأماـ القضاء المختص الذم يقدر مشركعيتيا حتى  

 فيما يخص الرقابة القضائية  -5
 تمعب الرقابة القضائية دكرا فعاال في ردع التجاكزات كالمخالفات اذا فعمت مف جديد كادمجت     

في جمػيع االجراءات الػتي تمكنيػا مػف اداء رقػابػة قػادرة عػمى كػشؼ الػتجاكزات كاالخطاء كمعػػاقػبة 
 :قدـ التكصيات التاليةنالمتسببيف في ذلؾ، كلتحقيؽ ذلؾ 

 العمػؿ عمى اف يككف ىػناؾ تنسيؽ بيف مختمؼ االجيػزة الػرقابية كاف تككف الجيػات الػقػضػائػية -أ 
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محؿ تبميغ لكػؿ انػكاع التقػاريػر الػتي تعػدىػا مخػتمؼ الجيات الػرقػابية، حػتى يمكف تحػريؾ الػدعػاكل 
 .القضائية الخاصة بذلؾ

مستكل ؼ الكاليات حتى ال يككف ىػناؾ تراكـ لمقػضػايا عػمى االدارية عبر مختم محاكـتعػميـ ال -ب
 .ذات االختصاص االقميمي لمجمكعة مف الكاليات الػمحاكـ

تدعػيـ الػمػحاكـ االداريػة بالكسائؿ المادية كبالعػػنصػر الػبشػرم الكافي كالػمػتخصص حػتى يككف  -ج
 .كعيةىػناؾ تكفػؿ سػريع لمممفات قيد الدراسة كاف تككف ذات ن

اعػادة الػنظر في قػانػكف العػػقػكبات  كقػػانػكف مكافحة الػفػسػاد بتشػديد العػقػكبات الخاصػة بالجػرائػـ  -د
 المتعمقة باالختبلس اك قضػايا فػساد حػتى يككف ليػا جانب ردعي حقػيقي، تجعػؿ كؿ مػف يفكر في

 .في ذلؾ ام جريمة متعمقة بالماؿ العاـ ميما كاف كصفيا  قبؿ الشركع
  فيما يخص مجمس المحاسبة – 6

مة ػيػية ذات قػابػرقػال كانيا ػم االسػتشاريةكاء كانت ػبة سػات مجمس المحاسػإذا كانت إختصاص     
ائج ػتػنػؽ الػـ تحقػػت لػا الزالػإال أني ،ةػابػػرقػؿ الػبة لمجيات محػػسػة أك بالنػة لمحككمػبػكاء بالنسػػكبيرة س

 : نكردىا كاآلتي زػجػد ذلؾ العػػؿ سػف أجػػتدابير مػال ضػدعي إتخاذ بعػتػا يسػمم ،اػنيػرجكة مػالم
اـ ػيػبالقلو تسمح  ية الػية الحالػريا، ألف الكضعػا كبشػاديػبة مػالعمؿ عمى تدعيـ مجمس المحاس –أ  

 .بجميع المياـ المنكطة بيا

 رةػبػالي كالخػف العػكيػتكػف ذكم الػيػكظفػمػناؼ الػض أصػة بالتحاؽ بعػكص الخاصػػنصػؿ الػيػػتفع –ب 
 .بمجمس المحاسبة األمر الذم يضفي فعالية أكبر عمى أداء المراقبيف بااللتحاؽالكبيرة  

ؤسسات ػمػية كالػمػميػات اإلقػػاعػميع الجمػطية جػا تغػكية حتى يمكنيػرؼ الجيػدد الغػفة عػمضاع –ج 
رة دكف ػػمػتػسػة كمػة دكريػفػبصتػتػـ ة ػابػرقػػية الػمػمػػبح عػػتصك ية، ػكمػمػػإلدارات العاا ك ػافيػنػؼ أصػمػتػبمخ

 .انقطاع
 ضػميو الحاؿ في بعػك عػػكما ى انقطاع،العمؿ عمى نشر تقارير مجمس المحاسبة سنكيا دكف  –د 
 .األنظمة المقارنة ألف تمؾ التجربة أعطت ثمارىا 
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ػثػمو مػػثػؿ المفتشية ػالى جيػة مػحػايػػدة تككف مػنػتخػبة كالجػيػػاز االعػػمى لمػقػضػاء م تبعػيتواسػػنػاد  -ق
 .العامة لممالية حتى ال يخضع الى ام جية ادارية تنفيذية يمكف اف تؤثر عميو

 السياسيةفيما يخص الرقابة  – 6

لعػػمػؿ الحككمي في ظؿ نظاـ سػياسي يمكف لمػرقػابة البرلمانية اف تمعػػب دكرا بارزا في رقابػة ا      
قػائػـ عػمى االسػتػقػبللػية الػتامػة لمػسػمػطػات الػػثبلث كنػظاـ انػتخابي شػػفػاؼ يساىػػـ في تػػرقػية  الػنظػاـ 

 .التمثيمي لمشعب، غير اف ذلؾ ال يتأتى اال مف خبلؿ التكصيات التالية
ة ػابػرقػية الػممػة بعػاصػات الخػيػديؿ اآللػمف خبلؿ تعكذلؾ رلماني ػبػاألداء ال رػكيػمى تطػؿ عػمػالع –أ 

كاد الدستكرية عف طريؽ تعديؿ جديد ػمػادة النظر في الػركرة إعػتدعي ضػر الذم يسػالبرلمانية، األم
 .لنظاـ البرلماني عمى حساب النظاـ الرئاسياعطاء اكلكية آلليات اك 

كاب  ػية اإلستجػلآة كػبإثارة المسؤكلية السياسية لمحككمإعادة النظر في الميكانيزمات الخاصة  –ب 
ؿ لجاف ػيػة، كتفعػامػياسة العػنكم لمسػياف السػبػا بالػمػػطيػدـ ربػػة كعػثقػكيت بالػكالتص ةػابػرقػس الػمػتػمػكم

 .حتى تككف لمعممية الرقابية فعالية اكبر عمى اداء االدارةتقاريرىا  التحقيؽ، كنشر
بي ػكرية لحؿ المجمس الشعػية رئيس الجميػة بإمكانػإثارة المسؤكلية السياسية لمحككمعدـ ربط  –ج 

 .حتى ال يؤثر عمى النكاب عند ادائيـ لمياميػـ، كيػتحرركف مػف خكؼ فػقػدانيـ لمناصبيـ الكطني

 بيفنافسة حقيقية ػمح بخمؽ مػديمو، مما يسػكف اإلنتخابات كتعػانػالعمؿ عمى إعادة النظر في ق –د 
 عػػدـ، ك ممػا يسػمح المشاركة في الحياة السياسيةالصغيرة  لؤلحزاب كاعػطػاء فػػرصة جميع األحزاب

رغ ػكتفكتػبػقػى االمػكر عػمى حاليػا ا، ػتيػرمػية بػاسػيػسػة الػيػمػمػػمى العػكذ عػتحػسػرة تػيػزاب الكبػرؾ األحػػت
 .العممية السياسية مف محتكاىا

ممارسة  ة لممجمس الشعبي الكطني فينييصبح فعبل دعامة ثا تىمجمس األمة حتفعيؿ أداء  –ق 
 .الرقابة عمى عمؿ الحككمة بصفة عامة كاإلدارة العمكمية بصفة خاصة
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كالػمػشػرع  كرمػمػؤسس الػدسػتػاـ الػػػو الزاؿ امية، أنػائػتكصيات نخرج بنتيجة نيػذه الػػػاـ ىػتػفي خ     
كػبػيػػر مػػف اجػػؿ ايجػاد ادارة سػمػيػػمػػة قػػادرة عػػػمى رفػع الػتػحػػديػػات كتحػقػػيػؽ كتجػسػػيد مػخػتػمؼ عػػػمػػؿ 

 .المخططات التنمكية الطمكحة
اف مختمػؼ تػدخبلت الػمشػرع طػيمة خػمػسػيف سػنة مػف اجػؿ سػد الػثغػػرات الػتي تككف سػػببػا في      

اـ لػـ تػػرؽ لحػد الػسػػاعػػة اف تػكػكف حػاجػزا مػنػيعػػػا امػاـ ذلؾ، كمػػا تػدخػمو فػي سػػػنة اىػدار الػػمػاؿ العػػ
اطع ػلدليؿ ق ئت وطٌيت لوكبفحت رلكـيـشبء ُـوإً ،نوػػة مػػايػػاد كالكقػػسػػة مػف الفػكقايػالخاص بال 2006

اب االجيػػزة الػرقػابػيػة االخػػرل كعػػدـ اسػػتػقبللػيتو كتبعػػيػتو مف العػػيػكب ما شػ ايعمى ذلؾ، حيث شػاب
  .كالبشرية محدكدية كسائمو المادية إضافة الى لرئاسة الجميكرية 

 ينا كالػرا ىػت أمػيسػل ييػامػة عػابػرقػلكاية ػكمػمػأعماؿ اإلدارة العكىػػذا مػؤشػر آخر عػمى اف تقييـ      
 انكنية ليس سيبل حيث الػقػة الػدكلػاء الػنػألف ب ،كدػػيع الجيػمػؼ جػيستدعي تكاثذم ػر الػيطا األمػبس
كع ػ، ألف لكؿ ناكػتػشػافيػاطاء أك ػب األخػنػتجلػي ػفػرده أف يكػػفػة بمػابػرقػكاع الػف أنػػػكع مػػف ألم نػكػمػي

 .تحقيؽ النتيجة المستيدفةكحده محدكديتو كليس بمقدكره 
اـ ػظػيؽ نػؿ تحقػف أجػا، مػمػػؿ بينيػػصػفػمكف الػي مة كالػتكامػة كمػتبلزمػة مػابػرقػػكاع الػأنؿ ػبذلؾ ك     
 .اليؼ معقكلةكعصرم كفعاؿ قادر عمى تحقيؽ النتائج في زمف قصير كبت إدارم

ف ػػزءا مػػتمثؿ ج اػرة ألنيػػطػسػمػداؼ الػػػكغ األىػمػؿ بػف أجػػية مػكاف رػيػػا غػػة كحدىػابػرقػا أف الػكم     
ػت ليا بكؿ مػكصػتي تػائج الػػنتػذ الػؤخػػب اف تػحيث يج يو،ػكجػالعممية اإلدارية مف تخطيط كتنظيـ كت

كبات بكػؿ صرامة كدكف ىػكادة، كاف تككف العق اـ جدية كاف يعاقب المتسببكف في اىػدار الػمػاؿ الع
د العقكبات المتعمقة بيدر االمكاؿ ػديػتشػات بػكبػقػالعكف ػانػر في قػنظػادة الػكذلؾ بإع، قػاصػية كردعية

 .العمكمية
 اضافة الى ذلؾ يجب اعادة النظر في اجيػػزة مكافحة الفػساد كآلػػيات عػػمميا حػتى تتمكف مف     

 تحقيؽ النتائج المرجكة منيا.
ـ تكف ػإذا ل ،اـػػعػاه الػػرفػػؽ الػيػػقػتحلػ يػةػغػػيػر كافػتبقى فػػإنيػػا كبالرغػـ مػف أىػػمػية تمؾ العػناصر      

  كؿ ذلؾ مبني  ،اصيؿ  يػاعػػمػػتػكاجػافي ػقػثمع بعد ك شفاؼ  ػادمػصػتػكاقياسي ػػة مع نظاـ سػتبلزمػػم
    ار،ػكاإلزدى مكنؽ الرقي كالػيػيدؼ تحقكاالخبلؽ الحميدة ب دالة كالمساكاة ػافية كالعػشفػمى أساس الػع
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       .اػاستيػيػػا كسػػاتيػؼ تكجيػػمػتػة بمخػػمػػظػدكؿ كاألنػؿ الػيو كػك إلػبػصػذم تػػالاالسمى دؼ ػاليكذلؾ ىػػك 
رادة مف ػػسػية حػن دك ػقؽ إال مع كجػتحػي ر أف ذلؾ الػيػػغ      كال ة ػمػتتغير بتغير األنظ ال فكالذنة كا 

  .تتأثر بالضغكط ميما كاف نكعيا كمصدرىا
           (                         وعونه تمت بحمد هللا)                                                                                     

 صـــممخال
ر أف ذلؾ ال يتأتى ػيػػغ لشعبيا،اـ ػاه العػرفػػك تحقيؽ الػػىانت ػكة ػدكلم االساسي ألدؼ ػيالاف      

 .تضمف تحقيؽ تمؾ االىداؼاال بتكفير آليات ذات فعالية كبيرة 
ا ػاليػػؼ اشكػمػتػمخػات بػئػيػػكاليات ػػؤسسػمػيع الػػمػػؿ جػػداخة األداء ػػابػػات رقػيػػذه االلػػىـ ػػػأىف ػػكم     

 .كأنكاعيا
يؽ االىداؼ ػية تحقػذا بغػنا ىػيكمى ػكر األكلى الػصػنذ العػا مػامػتمػرؼ اىػػتعة ػابػرقػت الػتئػا فػكم     

 .كبأسرع كقت ممكف كبنجاعة كبيرةبأقؿ تكمفة 
زة ػػرة كأجيك ػتطػثة كمػديػؿ حػائػى كسػمػػعدت ػمػتػػرا اال اذا اعػا أثػػلي ال يكػكفية ػذه اآللػػر أف ىػيػغ     

 .فعالة عمى جميع المستكيات
 الرقابية،مباشرة عمى أداء االجيزة جممة مف المعطيات تؤثر ىذه النتائج اال بتكفر كال تتحقؽ      
   ة،ػابػرقػا الػاسيػمى أسػـك عػتي تقػالر ػػناصػػر العػػرد كحصػجف ذلؾ ػػ، كمنتائج اعػمػاليػػاة ػيػالػمى فعػكع

ف ػمكالتقميؿ  ،ر االدارم كالماليػاؿ التسييػية في مجػالػاءة العػكالكفة ذات الخبرة ػريػبشػال كاإلمكانيات
 ،ة المكمفة بياػالميمف أداء ػػا حتى تتمكف مػػؿ احتياجاتيػػبكا ػػميػػ، كدعبالرقابةعدد االجيزة المكمفة 

اط ػنشػالات ػطاعػب قػا حسػتقسيمي ،اػف استقبلليػتى تضمػخبة حمنتمة ػتقػسػة مػا الى جيػناد تبعيتيػاس
ؿ المستكيات ػمى كػعا ػػتيػناقشػا كمػاليػمػيع أعػمػ، نشر جةػابية متخصصػرق زةػيمكف تككيف أجيحتى 

اؿ ػمػة بالػقػمػمتعػا الػيمػبيرة ال سػاء كػطػمى المرتكبيف ألخػات عػكبػقػالعديد ػتش، اػنيػدركس مػال الستنتاج
 .، تشجيع المسيريف الجيديف ك تكريميـ لمكاصمة مجيكداتيـ العاـ
داؼ ػػيع االىػمػو جػؽ بػد تحقػيػاؼ كرشػفػيير شػسػى تػالكؿ ػػكصػػمكف الػر يػاصػنػػذه العػػيؽ ىػبتحق     

 .، ك مف خبلليا تحقيؽ الرفاه العاـالمتكخاة
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Résumé :  
     Le but de l’état ,c’est toujours de concrétiser le bien être de son peuple, 

mais  cela ne peut être qu’avec une administration bien structurée et 

équipée, basée sur des mécanismes fort tel que contrôle.  

    Pour avoir de bon résultat , il faut avoir certains données qui influent 

directement sur le bon fonctionnement et l’efficacité des organes de 

contrôle, tel que : 

- Les moyens humains expérimenté dans la gestion financière . 

- De minimiser le nombre des organes de contrôle . 

-De doter  les organes  existants par des moyens adéquats à leur    

   mission, pour mener son travail d’une manière satisfaisante . 

- De les rattachées à une instance indépendante pour qu’elles exercent ses   

  attributions en toute liberté. 

-De les restructurer selon les secteurs d’activités . 

-De publier le résultat de ses enquêtes afin d’encourager les bons 

   gestionnaires et de pénaliser les médiocres surtout qui ont un  rapport   

  avec les deniers publics. 

On concrétisant  ces éléments  on peut avoir une gestion saine et    

 adéquate avec laquelle on peut atteindre tous les objectifs fixés d’avance.      

  

 

 

 

 

 

 

411 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قائمة المراجع 

 النصوص التشريعية  -1
 الـدســاتــيــــــر -أ
 1963دستكر  -1
 1976دستكر  -2
 1989دستكر  -3
 1996دستكر  -4
  01/01/1952دستكر األردف الصادر في  -5
 11/11/1962 دستكر الككيت الصادر في -6
 1971في  ستكر المصرم الصادر الد -7
 االوامـــــــــــــــــــــــــــــــر -ب
 دؿ ػػمعػية الػزائػػراءات الجػػكف اإلجػػانػػف قػػمػػضػتػػمػػال 1966كافػػج 08ي ػؤرخ فػمػػال 66/155رػػاألم -1

 84ج ر ،2006ديسمبر 20المؤرخ في 06/22 بالقانكف كالمتمـ     
 06ج ر المتضمف قانكف البمدية، 1967جانفي  18مؤرخ في  24/ 67األمر -2

 44المتضمف قانكف الكالية، ج ر 1969مارس  23المؤرخ في  38/ 69األمر -3

 39ر ج ،المتضمف مجمس المحاسبة 1995جكيمية  17المؤرخ في  20/ 95األمر  -4

 اسي لقضاة مجمس المحاسبة،  ػف القانكف االسػػمػػتضػالم 1995أكت 26المؤرخ في  95/23األمر -5
 48ج ر     

  كفػػانػػػـ لمقػػالمعدؿ كالمتم المتضػػمػػف قػػانػػكف الػػكاليػػػة 2005 يةمجكي 18المؤرخ في 04 /05االمر -6
 50ج ر، 90/09     
     ،يةػعاـ لمكظيفة العػمكمػلكف األساسي اػالمتضمف القان 2006 يةمجكي15المؤرخ في 06/03األمر -7

  46ج ر     
 50ر ج ،س المحاسبةػؽ بمجمػمػالمتع 2010أكت  26المؤرخ في  10/02األمر رقـ  -8
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 الـــقـــــــــوانــــــــــيـــــــــــن -ج
 37 ج ر ،المتضمف إنشاء مجمس الدكلة 1998مام  30مؤرخ في   98/01 العضكمالقانكف  -1

 ني ػكطػػبي الػػعػشػمس الػػمجػػـ الػيػنظػدد تػػيح 1999ارسػػم 08ؤرخ فيػم  99/02كمػػضػكف العػانػقػال -2
 15ج ر، كبيف الحككمة  الكظيفية بينيما العبلقات كمجمس االمة  ككذا     
 57المتضمف القانكف االساسي لمقضاء، ج ر 2004سبتمبر 06مؤرخ في 11/04قانكف عضكم -3
 01، ج ريتعمؽ بنظاـ االنتخابات 2012 جانفي 12مؤرخ في  12/01قانكف عضكم  -4

ؿ يثػتم ظك ظػػحيع ػػكسػات تػػيػفػيػكػدد لػمحػال 2012يػفػانػج12ؤرخ فيػػم 12/03ـػػػرق كمػضػع كفػانػق -5  

01، ج رةبتخػمنػال السجمػال رأة فيػمػال      

38ككالة القضائية لمخزينة، ج رػػاء الػشػف انػػمػمتضػال1963كافػػج 08ؤرخ فيػػم 63/198 قانكف -6  
  ،الكطني بيػػشعػس الػمػمجػي لمػمػداخػػاـ الػػظػنػؽ بالػػمػمتعػػال 1977كتأ 15مؤرخ في 77/01قانكف  -7

 66ج ر    
 رؼ ػػف طػػػػة مػػػابػػػرقػػػة الػػفػيػػة كظػػػػارسػػػؽ بممػػمػػتعػمػال 1980 ارسػػم 01يػػؤرخ فػػػم 80/04كف ػػانػػق -8

 10ر ج ،الشعبي الكطني سػمػالمج    

 مجمسطرؼ بة مف ػراقػمػة الػفػيػيتعمؽ بممارسة كظ 1980مارس 01مؤرخ في 80/05رقـ  قانكف -9
 10ر ج، المحاسبة   

 30ج ر، المتضمف قانكف المياه 1983 جكيمية16ػمػؤرخ في  83/17قانكف -10
 28ر ج يتعمؽ بقكانيف المالية، 1984جكيمية  07مؤرخ في  84/17قانكف  –11
 15ج ر، ، المتعمؽ بالبمدية1990 أفريؿ 07المؤرخ في 90/08قانكف -12
                       15ج ركالية، ، المتعمؽ بال1990 أفريؿ 07مؤرخ في 90/09قانكف -13
 35، ج رةػػػػػيػػكمػػػمػػػعػػػة الػػػػبػػػاسػػحػػػمػػػػؽ بالػػػػمػعػػػتػمػػػػػال 1990أكت  15ي ػؤرخ فػػػػمػػ 90/21كف ػػانػػػػق -14

 مس ػمج رؼػف طػػبة مػة المراقػفػيػمتعمؽ بممارسة كظػال1990ديسمبر 04مؤرخ في 90/32قانكف -15
 53ر ج ،المحاسبة     
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 37ج ر ،ةػػـ اإلداريػػػاكػػحػػمػػاء الػػػشػف إنػػػمػػضػتػػمػػال 1998 امػػم 30ي ػػػؤرخ فػػػػم 98/02كف ػػانػػق -16
 21ج ر،المتضمف قانكف االجراءات المدنية كاالدارية 2008فيفرم 25مؤرخ في 08/09كفقان -17

 37ر ج المتضمف قانكف البمدية، 22/06/2011 مؤرخ في 11/10 قانكف -18

               12المتعمؽ بالكالية ، ج ر 2012فيفرم21مؤرخ في  12/07قانكف  -19

 الـــــمــراســــــــــــيـــــــــــم -ج
 المراسيم الرئاسية -أ
   مػػركػزيػة لػػكزارةػالػـ اإلدارة ػيػظػنػف تػػمػػتضػمػػال 1962رػػبػػمػػنكف 16ؤرخ في ػم 62/19ـك رقـ ػمرسػال -1

    04ر ج ،الداخمية    
 23ر ج، ،المتضمف لتنظيـ كزارة البريد كالمكاصبلت1963أفريؿ18مؤرخ في 63/119 ـالمرسك  -2
 23ج ر ،المتعمؽ بتنظيـ كزارة المالية 1963أفريؿ 19مؤرخ في 63/127 المرسـك  -3
 23ر ج ،نيةػكطػف تنظيـ كزارة التربية الػمػمتضػال1963أفريؿ 18مؤرخ في 63/121المرسـك رقـ  -4
 41ج ر، المتضمف تنظيـ كزارة اإلعبلـ 1963جكاف 14مؤرخ في  63/210المرسـك  -5
  يػالػمػب الػراقػػمػػاص الػـ الختصػكالمتم دؿػالمع1964 رمػػفػيػػف 10ؤرخ فيػػم 64/57 ـػػالمرسـك رق -6

   14ج ر، لمدكلة    

 92رج  ـ،ػف كالتزاماتيػبيػيات المحاسػؤكلػػسػمػالمحدد ل1965أكتكبر14مؤرخ في 65/259المرسـك -7
  ر ػكزيػات ػكزيع اخػتػصػػاصػؿ تػػديػػعػف تػػمػػضػمػتػال 1969 فػػيػفػػرم 21ػؤرخ فػػيػػػم 69/28كـ ػػػرسػمػالػ -8

  18ج ر ،المكػمؼ بالمالية كالتخطيط فيما يتعمؽ بالمراقبة المالية الدكلة    

  ،يةػالػمػكزارة الػػل ركػزيػةػاإلدارة الػميـ ػمف تنظػػمتضػال 1971رػتكبػأك19ؤرخ فيػػم 71/259ـكػالمرس -9  
 90ج ر        

  10ر لممالية، ج  امةػتشية عػمف داثػف احػػمػتضػالم 1980مارس 01مؤرخ في 80/53المرسـك  -10
 المتعػمػؽ بتحػريػر 66/145، الػمعػػدؿ لمػمػرسػػـك 1981جكاف 06مػػؤرخ فػػي  114/ 81كـ ػػرسػػػمػالػ –11

 23كنشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي اك الفردم التي تيـ كضعية المكظفيف، ج ر      
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 27كاطف، ج رػات بيف االدارة كالػمػػـ العػبلقػػظػنػي 1988ية ػمػكيػج 04 مؤرخ 88/131ـك ػرسػالم -12

   سػمػمجػمي لػداخػكف الػانػقػػف الػػمػػػػتضػػمػال1995نػكفػمػبػر 20ؤرخ فػيمػ 95/377اسيػرئػـك الػرسػمػال -13
 72، ج رالمحاسبة     
  ؼ ػػائػػكظػػي الػػف فػيػػيػػػتعػؽ بالػػمػػعػتيػ 1999رػػكبػػتػػأك 27يػؤرخ فػػػػػم 99/240يػػاسػرئػػـك الػػػرسػػػمػػػال -14

 76الػػمػدنػيػة كالعػػػسػكػرية، ج ر      
 كمية،      ػمػػالػمتضػمػف تنظيـ الصفقات الع 2002جكيمية  24ؤرخ فيم 02/250رئاسيػرسـك الػمػال -15

 52ج ر     
 36ج ر  ،المتضمف تعييف الحككمة  2010ام ػم 28ؤرخ في ػػم 10/149رئاسي ػـك الػػمرسػال -16
      ية،ػكمػمػات العػـ الصفقػػيػؽ بتنظػمػمتعػال 2010اكتػكبػر 07ؤرخ فيػػػم 10/236رئاسيػـك الػرسػمػال -17

 58ر ج     
      10/236ػرسػػـك الػرئاسػيػمػيػعػػدؿ كيتمـ الػ 2013يػػجػانػف 13ؤرخ فيػػمػ 13/03يػاسػـك رئػرسػمالػ -18
 02المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية، ج ر  07/10/210المؤرخ في     

 المراسيم التنفيذية -ب
  ا  ػػزتيػة كأجيػركزيػػمػؿ اإلدارة الػاكػيػدد ليػمحػال 1990كافػؤرخ في جػم 90/188فيذم نـك التػرسمػال -1

 26، ج رفػػي الكزارات      
 اؿػمػػاسي لمعػكف األسػانػقػف الػػمػتضػمػال 1990رػأكتكب 27 فيؤرخ ػػم 90/334ذم ػيػـك التنفػػرسػمػال -2

 46المنتميف  لؤلسبلؾ الخاصة لئلدارة المكمفة بالمالية، ج ر      

 كزارة ػة لػػامػية العػتشػػفػمػالمتضمف تنظيـ ال 1991رمػػفيف 16 ؤرخػػم 91/41ـػيذم رقػرسـك التنفػمػال -3
 08، ج رالداخمية      

 اسػبة الػتي يمسكيا ػمحػراءات الػػػدد اجػػيح ،1991سبتمبر 07مؤرخ في 91/313المرسـك التنفيذم -4
 43ج ر ، اآلمركف بالصرؼ كالمحاسبكف العمكميكف ككيفياتيا كمحتكاىا     

 رؼػػاآلمريف بالص رػػراء تسخيػؽ بإجػمػتعػمػال 1991سبتمبر 07 مؤرخ 91/314رسـك التنفيذمػمػال -5
 43ج ر ،لممحاسبيف العمكمييف     
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  ة ػامػية العػشػتػات المفػػاصػػصػتػدد الخػحػمػال 22/02/1992ؤرخ فيػمػال 92/78 يذمػفػالتن ـكسػر ػمػػال -6
 15رلممالية، ج       

 مؽ بالرقابة السابقة لمنفقات التي ػالمتع 1992نكفمبر 14المؤرخ في  414/ 92المرسـك التنفيذم  -7
    82يمتـز بيا، ج ر      
 ككالة  ػال ا فيػيػمػمناصب العػائمة الػمحدد لقػال 1993ارسػػم 23ؤرخ فيػم 93/80المرسـك التنفيذم -8

 20لمخزينة كشركط التعييف فييا كتصنيفيا، ج ر المحاسبية المركزية التابعة       
 في   اػيػمػب العػاصػنػمػة الػػمػائػق ددػذم يحػػال 1993ارسػػم 23ؤرخ فيػػم 93/81 يذمػفػالمرسـك التن -9

 20المصالح الخارجية لمخزينة كشركط التعييف فييا كتصنيفيا، ج ر      
  ة فيػػامػػزة اإلدارة العػػمؽ بأجيػتعػالم  1994ة ػيػكيمػػج 23 ؤرخ فيػػم 94/215كـ التنفيذمػرسػالم -10      

 84ج ر ، لكاليةا         
   فػيػنػػقػتػالح الػصػػـ مػيػنظػتػؽ بػمػػتعػمػال 1994 يةػمػكيػج 23ؤرخ فيػػػم 94/217 يذمػػـك التنفػرسػمػال -11

 84ج ر ، العامة كالشؤكف      
    66/145ـك ػػرسػمػـ لمػمػتػػمػدؿ كالػػعػمػػال 1995ؿ ػػريػػأف 29 ؤرخ فيػم 95/126ذم ػيػفػكـ تنػػرسػػمػال -12

 يمي أك الفردم ػابع التنظػرارات ذات الطػػقػبتحرير بعض ال مؽػػالمتع1966كافػج 02ؤرخ في ػمػال     
 26ج ر  كنشرىا، فالمكظفيالتي تيـ كضعية      
  في  ية العامةػتشػفػاء المػشػف إنػمػالمتض 1996جانفي 27مؤرخ فيػال 96/68يذمػـك التنفػمرسػال -13

 08، ج ركزارة الصحة كالسكاف كيحدد مياميا كتنظيميا      
 رارات ػقػض الػػر بعػريػػؽ بتحػمػمتعػال 1997فيػانػج 11ؤرخ فيػػػم 97/32ـػػذم رقػيػػتنفػـك الػػرسػػمػال -14

 03ج ر، التنظيمي أك الفردم التي تيـ كضعية المكظفيف كنشرىا ذات الطابع      
       كظيؼ العمكمي،ػات الػيػػشػتػػفػؽ بمػمػمتعػال 1998أفريؿ 6ؤرخ فيػم 98/112 كـ التنفيذمػرسػػمػال -15
 21ر ج       
 دد كيػفػػيات تطبيؽ احكاـ القانكف ػيح، 1998ػمػبرػنكف 14في مؤرخ 98/356كـ التنفيذم ػػرسػػالم -16

 85المتعمؽ بالمحاكـ االدارية، ج ر 98/02      
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 العاـ  المتضمف تحديد صبلحيات المدير 2003افريؿ 28ؤرخ فيػم 03/190المرسـك التنفيذم -17
 30ج ر لمكظيفة العمكمية،      

  لمكظيفة مديرية العامةػف تنظيـ الػمػالمتض 2003أفريؿ 28مؤرخ في 03/191المرسـك التنفيذم -18
 30ج ر العمكمية،       

  كزارة في المتضمف تنظيـ المفتشية العامة 2003جكاف10مؤرخ في 03/221رسػـك التنفيذممال -19
 37، ج رالعالي كالبحث العممي كسيرىا التعميـ      
 ي ف ةمػاػفػتػشية العػـ الػمػف تنظػيػػتضػمػالم 2005سبتمبر13مؤرخ في 05/322يذمػرسـك التنفػملػا -20

 63ج ر ،اػػاميػا كميػكسيرى عػػدؿلكزارة ا      
 ،   ارؾػمػتشية العامة لمجػـ المفػيػالمحدد لتنظ 2008فيفرم 24مؤرخ في 08/64رسـك التنفيذممال -21

 11ج ر      
 ة في كزارةػامػفتشية العػاـ المػميػدد لػمحػال2008كيميةػج 01مؤرخ في 08/191المرسـك التنفيذم -22

 37، ج رالسكف كالعمراف كتنظيميا      
 امة ػية العػيات المفتشػلصبلحدد ػمحػال 2008رػبتمبػس 06يػؤرخ فػػم  08/272ـك التنفيذمػرسػالم -23
  50، ج رلممالية       

  ة ػػكيػػيػات الجػيػشػتػػػفػمػػـ الػيػػنظػدد تػػيح 2008رػبػمػبتػس 06ؤرخ فيػػم 08/274ذمػيػـك التنفػرسػمػال -24
 50ر لممالية، جالعامة  لممفتشية       

 معمؿ لة ميـ المفتشية العاػف تنظػالمتضم 2009كافػػج 23مؤرخ في  09/218المرسـك التنفيذم -25
 37، ج ركالتشغيؿ كالضماف االجتماعي      
 ف القانكف األساسي الخاصػػالمتضم 2009 كيميةػج 22ؤرخ فيػػم  09/238التنفيذمرسـك ػمػال -26
 43ج ر الخاصة بالمديرية العامة لمكظيفة العمكمية، بالمكظفيف المنتميف لؤلسبلؾ      
  ابة ػػرقػؽ بالػػمػػػمتعلـ كاػػالػمعػدؿ كالمتم 2009رػبػمػنكف 16ؤرخ فيػػم 09/374يذم ػػكـ التنفػػرسػػمػػال -27

 67ج ر ،لمنفقات التي يمتـز بيا السابقة      
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   اصػاسي الخػػكف األسػانػقػف الػػػػمػػػتضػي 2010جانػفي 13 ؤرخ فيػػػػم 10/28ذمػيػػـك التنفػػرسػػػمػػال -28
 05، ج رالخاصة بالمفتشية العامة لممالية المنتميف لؤلسبلؾ المكظفيفب       

 كزارة ػة بػامػية العػتشػـ المفػيػدد تنظػيح 2010رػكتكبا 02 مؤرخ في  10/228 المرسـك التنفيذم -29
  57ج ر ،التربية الكطنية       

 36ر ج ،المتضمف أعضاء الحككمة 2010مام 28 مؤرخ في 10/149الرئاسي رقـالمرسـك  -30
  بػكزارة  لتنظيـ المفتشية العامة الػمحدد2010أكتكبر02مؤرخ في 10/228رقـالمرسـك التنفيذم  -31
 57ج ر، التربية الكطنية كسيرىا       

         ،يةػكمػمػػات العػمؽ بتنظيـ الصفقػػالمتع 2010اكتكبر 07 ؤرخ فيػم 10/236رئاسيػػـك الػرسػمػال -32
 58ج ر       

  ةػامػتشية العػفػمػيـ الػف تنظػػتضمػالم 2010اكتكبر 21يػؤرخ فػػم 10/260 ذمػيػكـ التنفػػػرسػمػػال -33
 64، ج رلكزارة التييئة العمرانية كالبيئة كسيرىا       

 عامة لكزارة  لا المتضمف تنظيـ المفتشية 2010نكفػمبر 29مؤرخ في 10/296مرسـك التنفيذملا -34
 73، ج رالتضامف الكطني كاألسػرة كسيرىا       
   ي ػاسػػكف االسػػػانػقػال فػػػػمػػضػتػمػال 2010رػػػبػػػمػػكفػن 29 يػػؤرخ فػػػم 10/297ذم ػيػػفػنػتػالكـ ػػرسػػمػػال -35

 74المنتميف لؤلسبلؾ الخاصة باإلدارة المكمفة بالميزانية، ج ر  الخاص بالمكظفيف       

  اسػيػكف األسػػانػقػػف الػػػمػضػػتػمػػال 2010رػػػبػمػػػػكفػػن 29يػؤرخ فػػػػػم 10/298ذمػيػػػػفػنػػتػػكـ الػػػرسػػػمػػػػال -36
 74 ج ر ،الخزينة كالمحاسبة كالتأمينات الخاصة بإدارة لؤلسػبلؾ        

 كزارة  ة فيػامػػية العػيـ المفتشػف تنظػالمتضم 2011جانفي25في مؤرخ11/18المرسـك التنفيذم -37
 05، ج رالصناعة كالمؤسسات الصغيرة كترقية االستثمار كسيرىا        

 ة ػامػية العػتشػيـ المفػػف تنظػمػضػتػمػال 2011كافػج12فيؤرخ ػػػم  11/218ذم رقـػيػـك التنفػرسػمػال -38
 33ر، ج لكزارة االتصاؿ كعمميا       
  69الية،ج رػبة المػراقػيتعمؽ بمصالح الم 2011نكفمبر 21مؤرخ في 11/381تنفيذمالمرسـك ال -39
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         05/322الػمعػػػدؿ لممرسػػكـ التنفػيذم 2013سبتمبر 05ؤرخ في م 13/307يذم ػػنفػرسكـ التػػػمػال -40
 المتضمف تنظيـ المفتشية العامة في كزارة العدؿ كسيرىا كمياميا،       13/09/2005ؤرخ فيػػمػػال      
 45ج ر       
 الـــــــقــــــرارات -د
  بة كيضبط ػاسػمحػمس الػرؼ مجػػؿ غػدخػاالت تػدد مجػػذم يحػػال 1996جانفي 16قرار مؤرخ في  –1
 06، ج رقساميا إلى فركعان     
 رئيسية،ػػال زينةػزية كالخػػركػمػػة الزينمف تنظػيـ الخالػمتض 2005سبتمبر 07فيم مؤرخ زار ك رار ق -2
 33ج ر     
   ةػنػػزيػػة لمخػػكيػػيجػػات الػريػػػديػػمػػـ الػػػػيػػػف تنظػػػػمػػػضالمت 2005رػػبػتمػبػػػس 07ؤرخ فيمػػػػزارم ك رار قػػػػػػ -3
 33ج ر ،كصبلحياتيا     
    33تنظيـ خزينة الكالية، ج ر  فػػػػمػػػضالمت 2005سبتمبر  07في ؤرخ مػػػػزارم ك قرار  -4

      
االنــظـمــة الـداخـمـيــة -ه  

 المؤرخ في         النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الكطنيالمتضمف  10رأم المجمس الدستكرم رقـ  -1
 46ج ر  2000 مام 13      
 داخمي ػػاـ الػنظػػالالػػمػػتػضػػمػنة  1989اكػتػكبػر 29الئحة الػمجمس الشعػػبي الػكطػػني الػػمػؤرخة فػي  -2
 52ج ر ، لممجمس الشعبي الكطني      
 ني ػكطػال بيػمس الشعػمي لممجػداخػنظاـ الػال الػمػتضػمػػف 1977اكت 15مػػؤرخ في  77/01القانكف -3
 66،ج ر 1977لسنة       

 ،     س األمةػمػمجػي لػمػداخػاـ الػنظػالػف ػمػػػالػمػػتػضػ 1998يػفػانػج 22ؤرخ في ػم  اقػرار مجػمس االمػة -4
 08ر ج      

5 – Règlement  Intérieur de L’assemblée Nationale Française, 2009 
 

419 
 



 الــتعـــمــيــمـــات  -و
  دكائر، ػكالة كرؤساء الػى الػكجية إلػم 842/ 3094ـ ػية تحت رقػمػف كزارة الداخػػادرة عػمة صػميػتع –1
 1994كالمجالس الشعبية البمدية صادرة في سنة      
   يات تطػػبيػػؽ أحػكاـػؽ بكيفػمػتتع 1995مػػام  27ؤرخة في ػ/ـ ع/ ـ ع ك ع/ م240ة رقـ ػميمػػتع -2
  ح لاػصػم فػػػادرة عػػالص 05/1995/ 28ي ػػة فؤرخػػػػمػػال 305ـ ػػة رقػػتػركػػشػمػة الػة الكزاريػمػميػػػتعػال     
   اتقػػبلػعلا دػديػة بتحقػمػػػمتعػة الػيػزانػػيػػمػة لممػاعػة الػػريػديمة، كالػػمكميػػلعة لمكظػيػفػة االعػامة ػريػمديػال     
 .ةبالكظيفية فيما بينيـ في إطار مياميـ الخاصة بالمراق     
 ػراء الجػديػد لمػػمػراقبة البلحػقػػة  ػػػة االجػػالػػمػتػػضػمػػػن 1995امػػم 23يػة فخؤر ػػمػػػال 17ـػػػة رقػػيمػمػػتعػػال –3
 .الصادرة عف رئيس الحككمة لػتػسػييػػر المكارد البشرية في الكظيفة العمكمية،      
 كرة ػنشػم كالكػتػابية،كية ػفػئمة الشػػة باألسػقػمػػمتعػال 12/07/2000ؤرخة في ػػمػػال 08ـ ػػة رقػػمػيػمػػتعػال -4
 17/07/2000المؤرخة في  211رقـ الكطني، بالجريدة الرسمية لمداكالت المجمس الشعبي       
  ــؤلــفــات مــة الــمـائــق -2
  المؤلفات العامة -أ

    بالمغـــة العـــربـيــة -1
 ة ػػامػعػرية الػػئة المصػػيػػمطابع الي ارسة،ػػكالممة ػػػريػػنظػػي الػػة فػػالعاماإلدارة  ـ دركيش،ػػيػػد. إبراى -1

       1978 القاىرة ،لمكتاب     
   ،3ط ،ترجمة د. محمد عرب صاصيبل ،رات في المؤسسات اإلداريةػػاضػػمح ،محيك حمدد. أ –2

 1979 د.ـ.ج    

  1968ف ػيػمبليػملـ ػمػػزء األكؿ ، دار العػػجػال ،تكرمػدسػال انكفػقػػط في الػيػكسػاط ، الػكف ربػػأدم .د -3
 1973 دار المعارؼ المصرية ،2ة، ط ػامػي اإلدارة العػد، دراسات فػمػقػرم مػبػؿ صػيػػاعػمػػد. إس -4
 2001أحمد رسبلف ،االدارة العامة، مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتكح  رأنك  .د -5
  1968 مصردار النيضة العربية،  ،2جبكر القباني، اإلدارة العامة،  .د -6
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  2010 بكعمراف عادؿ، البمدية في التشريع الجزائرم، دار اليدل عيف مميمة .ا -7

مى ضكء التشريعات الجزائرية كبعض التجارب األجنبية،ػية عػكمػػمػىاشمي خرفي، الكظيفة الع -8  
2010دار ىكمو لمطباعة كالنشر الجزائر         

 1978 ىيثـ ىاشـ ،مبادئ اإلدارة، الطبعة الثانية، مطبعة طربيف سكريا .د -9

  1984  د ـ ج ات العامة،ػػؤسسػمػرية الػ، نظ2جكظيفة الدكلة،  كرػطػت ا،ػطػمحمد ش دحما .د -10

 النيضة  دار انكف،ػو لمقػامػػاإلدارة العكع ػػكابط خضػػية كضػػركعػػشػمػبدأ الػم الجرؼ، ةطعيم .د -11
       1976العربية القاىرة        

  1973مصر الحديثة طعيمو الجرؼ، القانكف اإلدارم ، مكتبة القاىرة .د -12
 2009 يس بف بريح، اإلستجكاب ككسيمة مف كسائؿ الرقابة البرلمانية، مكتبة الكفاء القانكنية -13
  ر العربية مع مقدمة في دراسة المبادئ ػػصػػكرية مػػالنظاـ الدستكرم في جمييحي الجمؿ،  .د -14
   1984 العربية دار النيضة ،العامة      

   2007، 3لحسيف بف شيخ آث ممكيا، دركس في المنازعات اإلدارية، دار ىكمة، ط  -15
  2002 دارىكمة ،1،ج المنتقي في قضاء مجمس الدكلة لحسيف بف شيخ آث ممكيا، -16
 ،  اريخػػتدكف ػػب ، ةػػػعػػامػالجاب ػػبػػة شػػسػػؤسػػم ة،ػػامػػعػالـ اإلدارة ػػػمػػػع ك،ػػمػب الحػػد راغػػػاجػػػم .د -17
 مصر ،اإلسكندرية      

 1995مصر  ،ماجد راغب الحمك، القانكف الدستكرم، دار المطبكعات الجامعية .د -18
 2004تكزيع ػر كالػػشػنػػلم ؽرك ػػشػػػدار ال، 3ط  ،ةػػاإلدارة العام ،حديد محمد ؽمكف .د -19
    و، دارػػامػػكؿ اإلدارة العػػا، اصػيحػز شػػػػزيػػبد العػيـ عػراىػإب .اب، دػػكىػبد الػػت عػػعػد رفػمػحػم. د -20
 1998مصر  الجامعية اإلسكندرية،المطبكعات        
 ،  اإلسكندرية المكتب العربي لمطباعة كالنشر ،5اإلدارة العامة،ط تاح،ػبد الفػيد عػمحمد سع .د -21
 1987مصر        
  2002ر كالتكزيع ػنشػملمـك ػدار الع ،ةػات اإلداريػمنازعػي الػز فػيػالكج ،محمد الصغير بعمي .د -22
 2004مجمس الدكلة، دار العمـك لمنشر كالتكزيع  محمد الصغير بعمي، .د -23
 2004كف اإلدارة المحمية الجزائرية، دار العمـك لمنشر كالتكزيع ػانػمي، قػػير بعػد الصغػمػمح .د -24
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