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ملخــص:
رص جن اطنظمة يف العا على إحدا
ه ــات يف إ ــار عمل ــة الرقا ــة البعديــة علــى
املال العام ،وهي الرقا ة ال تهده أ ثر ما
تهده إىل التصـدي ومكافحـة

ـن مظـاهر

الفســــاد املــــالي املرتبءــــة اإلســــتغلل غــــ
عقلنــــي والتبــــلير واإلخــــتلق ،وإذا
الرملا
ا

بط العمل ات املال ة والتحقق مر

ــــا

مؤسسة دستورية يعتر إحد هاتـه

ـات ،فـن دورد يبقــى حمـدودا ويفتقــر إىل

* -املؤل املُراسن.
aspects of financial corruption
associated with illegal exploitation,
waste
and
embezzlement.
If
parliament as a constitutional
institution is one of these bodies, its
role remains limited and ineffective,

العمـــوم ني وارآمـــرير الصـــره ،والتصـــدي
ــــاجلزاءات املداســــبة يف حالــــة ثبــــوت خــــرق
اطحكــــام التشــــريع ة والتدظ م ــــة املتعلقــــة
ك ف ات وظروه إستغلل املال العـام ،وقـد
أو ن الدستور اجلزائـري هـلا الـدور جمللـس
احملاســبة ،يف الوقــت الــلي أو لــه الدســتور
املغر ــي للمجلــس اطعلـــى للحســا ات ،وهمـــا
حمن الدراسة يف هاته الورقة البحث ة.
الكلمات املفتاح ة :نوع ـة تسـ ؛ رقا ـة؛
احلسا ات؛ تدق ق؛ امل زان ة العامة.
Abstract:
The regimes in the world are keen
to establish bodies to devote to the
monitoring of the dimension of
public money, which is aimed at
combating and combating all
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modalities and conditions of the
exploitation of public funds. The
Algerian Constitution granted this
role to the Accounting Council,
while it was granted by the
Moroccan Constitution of the
Supreme Council of Accounts, which
is considered in this paper.
Keywords:
Quality
of
;management; control; Accounts
examination; general budget.

Hence, the countries went to the
installation of higher independent
and specialized financial control
bodies, where these different forms
of control are aimed at controlling
the financial operations. The
verification
of
the
accounts
submitted
by
the
public
accountants,And to address the
appropriate penalties in case of
violation of the legislative and
regulatory provisions relating to the

مقدمــة:
هداع إرتباط وث ق ني تدخن الدولة لتوف اإلعتمادات املال ة يف إ ار املوازنة العامة،
و ــني وجــود أجهــزة مكلفــة تس ـ
وظ فـــة الرقا ـــة علـــى

ولــره تلــك اإلعتمــادات ،وأجهــزة أخــر تضــءلع

ف ـــات وآل ـــات إســـتغلل تلـــك اإلعتمـــادات يف أوجـــه اإلنفـــاق

احلكــومي املخصصــة لــه ،ومـد مءا قــة

ــن ذلــك للدصــوص القانون ــة املعمــول هــا،

ومـر هدــا ميكــر القــول أ حــرص الدولــة علـى

ــبط م زان تهــا العموم ــة يف

ــن ســدة

مال ة لتجدـب حـا ت العجـز املـالي ،يدبغـي أ يرافقـه يف الوقـت ذاتـه وجـود نظـام لـارم
للرقا ــة البعديــة علــى

ف ــات لــره تلــك امل زان ــة للت

ــد مــر عــدم اإلحنــراه يف

إستغلل املال العام ،ومـا قـد يتصـن ـللك مـر لتلـ لـور الفسـاد املـالي

التبـلير،

واإلختلق واإلستغلل غ العقلني واملشرو ،
انـت جــن اطنظمــة تعــرته للرملــا ولــفه مؤسســة دســتورية ميكدـه ممارســة

وإذا

وظ فة الرقا ة اللحقة على امل زان ة العموم ة مر خـلل املصـادقة علـى القـوانني املتعلقـة
تسـوية و ـبط امل زان ــة العموم ـة ،إ أ الدصـوص الدســتورية والقانون ـة الـ

كــر

تدخله يف هلا الصدد ،وحتى املمارسة امل دان ة أ دت مبا يد دـا للشـك أ دورد
يبقى حمدود وغ ذي فعال ة إلفتقـارد إىل التخصـص والت ه ـن املداسـب الـلي يسـمح لـه
ـة

التدق ق ومراجعة احلسا ات العموم ة ،فضل أ الواقع ني أ دورد يتعـد التز
واملصادقة.
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هلا ما إستلزم البح عر جهاز أعلـى مسـتقن ومتخصـص تو ـن إل ـه مهمـة الرقا ـة
اللحقة على مال ة الدولة واملؤسسـات العموم ـة مبـدلو ا الواسـع ،ح ـ يؤهـن ملمارسـة
هلا الدور مر خلل أدوات رقا ة نوع ة و مر داإلت حمـددة ،ففـي اجلزائـر إعـرته
املؤسس الدستوري مدل دستور  9121جمللس احملاسـبة هـلا اإلختصـاص مبوجـب املـادة
 910مده ،أما يف املغرح فقد عـره جهـاز الرقا ـة اللحقـة عـدة تءـورات ل صـن إىل مـا
هــو عل ــه ال ــوم ،والــلي ألــبح يتــو د جهــاز يســمى اجمللــس اطعلــى للحســا ات الــلي
إستحد طول مرة على إثر دستور اململكة املغر ة لسدة .9111
إ دراسة دور

ن مر دلس احملاسـبة يف اجلزائـر ،واجمللـس اطعلـى للحسـا ات يف

املغرح يف دال مكافحة الفساد املالي يقتضي مدا تتبع تءور ارآل ات ال يتبعهـا

ـن

مدهمـا يف دـال مكافحـة الفسـاد ،والتحـديات الـ تقـ أمامهمـا يف سـب ن احلـد مــر
هــلد الظــاهرة ،وتق ــ ر اطدوات التشــريع ة املمدوحــة ــا ،ومــد فعال تهــا يف مواجهـــة
اإلنتها ات املتصلة نستغلل املال العام يف لتل املؤسسات وا

ات العموم ة ؟

ومر أجن معاجلة هلا املو و سـدتءرق لـه مـر خـلل حمـورير ،احملـور اطول عدـوا
لور ودا ت الرقا ة ،أما احملور الثاني فجاء عدوا إجراءات وآثار ممارسة الرقا ة.
احملور اطول :لور وداإلت الرقا ة
إ اإلملام دور ا

ات العل ـا للرقا ـة املال ـة يف اجلزائـر واملغـرح يقتضـي مدـا التءـرق

إىل نءاق ودال تدخلها ،وهلا إنءلقا مـر نوع ـة الرقا ـة الـ تتو هـا ،والـ تدصـب
على اإلنشءة والعمل ات املال ة ال يقوم هـا ارآمـرير الصـره واحملاسـبني العمـوم ني،
وهي ترتبط مبراجعة احلسا ات و ـبءها للت
واملو وع ة املتعلقة تدف ل املوازنة العامة،
التس

املالي ،ويف

ـد مـر خلوهـا مـر املخالفـات الشـكل ة
ما قد تتعلق مر ناح ة أخر

تق ـ ر نوع ـة

ن اطحوال فا اإلختصاص الوظ في جمللس احملاسبة يف اجلزائـر

واجمللس اطعلى للحسا ات يف املغرح يرتكز علـى اطسـس واملعـاي الدول ـة الـ تدـادي
ها املدظمة الدول ة طجهزة الرقا ة العل ا (انتوساي)(.)1
أو  :لور وداإلت الرقا ة املمارسة مر ره دلس احملاسبة اجلزائري
يضــءلع دلــس احملاســبة يف اجلزائــر مبمارســة إختصالــات قضــائ ة وإداريــة ،وإذا
انـت اطوىل تـرتبط مبكانتــه

جهـاز قضـائي متخصــص ميكدـه أ يصـدر قــرارات

662

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

دور اهليئات العليا املستقلة للرقابة املالية يف مكافحة الفساد ______________ يعيش متام شوقي ـ صايف محزة

على غرار اقي ا

ات القضائ ة اطخر يف الدولـة ،فـن اإلختصالـات اإلداريـة تتعلـق

مبــا ميكــر أ يقرتحــه اجمللــس مــر حلــول ناجعــة يرفعهــا يف شــكن تقــارير إىل اجلهــات
املعد ة لتحسني مردودها يف إ ار ما يعره رقا ة نوع ة التس

.

 -0رقا ة نوع ة التس :
ا

يراقب دلس احملاسبة نوع ة تسـ
مر  02إىل  90مر اإلمر  20/11ح
هلد ا

ـات واملصـاحل العموم ـة املـل ورة يف املـواد

يهـده هـلد الصـفة إىل إقامـة شـروط إسـتعمال

ات للمصاحل واملوارد والوسائن املاديـة واطمـوال العموم ـة وتسـ ها علـى أعلـى

مســـتو مـــر الفعال ـــة والدجاعـــة واإلقتصـــاد ـــالرجو إىل املهـــام واطهـــداه والوســـائن
املســتعملة ،أيــر يق ـ ر دلــس احملاســبة قواعــد تدظ ـ ر وعمــن ا
ويت

ــات اظا ــعة لرقا تــه

د مر وجود آل ـات وإجـراءات رقا ـة داخل ـة موثوقـة ويقـدم

ـن التولـ ات الـ

يراها ملئمة لتحسني الفعال ة(.)2
مــا يهــده إىل مراقبــة شــروط مــدح وإســتعمال اإلعانــات واملســاعدات املال ــة ال ـ
مدحتها الدولة واجلماعات اإلقل م ة واملرافق وا
تهده هـلد الرقا ـة إىل الت

ات العموم ة اظا عة لرقا ته ،ح

ـد مـر مـد تـوفر الشـروط املءلو ـة ملـدح هـلد املسـاعدات

ومءا قة إستعما ا مع الغايات ال مدحت مر أجلها(.)3
يتضح مما سبق أ رقا ة نوع ة التس
املالي للمصاحل وا

ات العموم ة،

تستهده أساسا رقا ـة مـد شـرع ة الدشـاط

ما تستهده تق ر مردوديـة تلـك املصـاحل وتق ـ ر

نشا ها املالي لد رسر أهدافها(.)4
 -6مراجعة حسا ات احملاسبني العموم ني:
يتعلق اإلمر هدـا ـالفحص املو ـوعي للحسـا ات والعمل ـات املتعلقـة هـا والتحقـق مـر
لـحتها املال ـة واملاديــة

ونهـا تتضـمر

افــة العمل ـات املدفـلة خــلل السـدة املال ـة مــر

خلل الرجو إىل الوثائق والسددات املتحصن عل ها يف مرحلة اإل ل والتحري للت

د

مــر شــرع تها ولــحتها مــر الداح ــة املو ــوع ة دو الدظــر إىل القــائمني عل هــا وظــروه
تس هر ا(.)5
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 -2رقا ة اإلنضباط يف دال تس

امل زان ة واملال ة:

يعمن دلس احملاسبة يف سب ن رقا ته على مـد اإلنضـباط يف دـال تسـ
واملال ة مر الت

امل زان ـة

د مر عدم وجود أخءاء أو املخالفات ال عددتها املـادة  22مـر اإلمـر

 20/11دو أ تشكن خرقا لر ا طحكام التشريع ة والتدظ م ة الـ تسـري علـى
اطموال العموم ة أو الوسائن املادية وتلحـق

إستعمال وتس

ـررا اظزيدـة العموم ـة أو

()6

ه ــة عموم ــة  ،هــلا وتعتــر لالفــات لقواعــد اإلنضــباط يف دــال تس ـ
واملال ة ملة مر املخالفات حصرها املشر يف  91حالة

امل زان ــة

التالي:

 خرق اطحكام التشريع ة والتدظ م ة املتعلقة تدف ل اإليرادات والدفقات. اإللتـزام الدفقـات دو تـوفر الصـفة أو الســلءة أو خرقـا للقواعـد املءبقـة يف دــالالرقا ة القبل ة.
 اإللتزام الدفقات دو توفر اإلعتمادات أو جتاوز الرتخ صات اظالة امل زان ة. -تدف ـــل عمل ـــات الدفقـــات اظارجـــة شـــكن وا ـــح عـــر هـــده أو مهمـــة ا

ـــات

العموم ة.
 -التس

اظفي لألموال أو الق ر أو الوسائن أو اطملع العامة.

 -أعمال التس

ال تتر نخرتاق قواعد إ رام وتدف ل العقود ال يـدص عل هـا قـانو

الصفقات العموم ة.
 عدم إ حـرتام القـوانني الـ ختضـع ـا عمل ـات ـع اطمـلع العموم ـة الـلاحلة لإلستعمال أو احملجوزة مر ره اإلدارات وا

تعـد

ات العموم ة.

 تقدير وثائق مزيفة أو خا ة إىل دلس احملاسبة أو إخفاء مستددات عده. عدم إحـرتام اطحكـام القانون ـة أو التدظ م ـة املتعلقـة مبسـك احلسـا ات وسـجلتاجلرد ،واإلحتفاظ الوثائق واملستددات الثبوت ة.
 التهاو اللي يرتتب عده عدم دفع حالن اإليرادات اجلبائ ـة أو شـبه اجلبائ ـة الـانــت مو ــو إقتءــا عــر املصــدر يف اطجــال ووفــق الشــروط ال ـ أقرهــا التشــريع
املعمول ه.
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 -التسبب يف إلتـزام الدولـة أو اجلماعـات اإلقل م ـة أو ا

ـات العموم ـة ـدفع غرامـة

تهديديـــة أو تعويضـــات مال ـــة نت جـــة عـــدم التدف ـــل الكلـــي أو اجلزئـــي صـــفة متـ ـ خرة
طحكام القضاء.
 اإلستعمال التعسـفي لإلجـراء القا ـي مبءالبـة احملاسـبني العمـوم ني ـدفع نفقـاتعلى أسس غ قانون ة أو تدظ مة.
 -الق ام عمال التس

ال تتر خبرق قواعد إ ـرام وتدف ـل العقـود الـ يـدص عل هـا

قانو الصفقات العموم ة .
 عــدم إحــرتام القــوانني ال ـ ختضــع ــا عمل ــات ــع اطمــلع ال ـلإلستعمال أو احملجوزة مر ره اإلدارات وا

تعــد لــاحلة

ات العموم ة.

 تقدير وثائق مزيفة أو خا ة إىل دلس احملاسبة.يرز مما سبق أ الرقا ة ال يفر ها دلس احملاسبة إ ا تهده إىل
إستعمال وتس

املوارد والوسائن املادية واطموال العموم ة مر ره ا

يف نءــــاق إ ختصالــــه ويت

بط شـروط

ات الـ تـدخن

ــــد مــــر مءا قــــة عمل اتهــــا املال ــــة واحملاســــب ة للقــــوانني

والتدظ مات الساري ها العمن.
ما تهده إىل تشج ع اإلستعمال املدتظر والصارم للموارد والوسائن املادية واطموال
العموم ــة وترق ــة إجباريــة تقــدير احلســا ات وتءــوير شــفاف ة تس ـ

املال ــة العموم ــة يف

البلد ،وتعزيز الوقاية ومكافحة م ع أشكال الغش واملمارسات غ القانون ـة أو غـ
الشــرع ة ال ـ تشــكن تقص ـ ا يف ا خلق ــات ويف واجــب الدزاهــة أو الضــارة ـ ملع
واطموال العموم ة(.)7
ثان ا :لور وداإلت الرقا ة املمارسة مر ره دلس اطعلى للحسا ات املغر ي
يتوىل اجمللس اطعلى للحسا ات ممارسة رقا ة العل ا على تدف ل قوانني املال ة وميارق
يف هلا الصدد رقا ة مزدوجة ،رقا ة قضائ ة وأخر إدارية ترتبط تق ر عمل ة التسـ
املالي ال تقوم على تقدير الدتائج احملققة واملردودية وال ختل الصور التال ة(:)8
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 -0اإلختصالات القضائ ة للمجلس اطعلى للحسا ات:
ميكر حصرها ف ما يلي:
أ -التدق ق والبت يف احلسا ات :يقوم اجمللس اطعلى للحسا ات وفـق مدهج ـة رقا ـة
مددـــة التـــدق ق والتحق ـــق يف احلســـا ات أو الب انـــات احملاســـب ة املتعلقـــة ـــاطجهزة
العموم ة مر أجن البت ف ها ما يتمخد عده إمكان ة إقامة املسؤول ة املال ة والشخص ة
للمحاسبني العموم ني مر خلل التصريح وجود عجز يف هلد احلسا ات(.)9
ــول للمجلــس التــدق ق يف حســا ات مرافــق الدولــة و ــلا

ح -التــدق ق والتحق ــق:

حســـا ات املؤسســـات العموم ـــة واملقـــاو ت الــ متلـــك الدولـــة أو املؤسســـات العموم ـــة
رأعا ا
إذا

ل ا أو صفة مشرت ة ني الدولة واملؤسسات العموم ة واجلماعـات احملل ـة،

انت هلد اطجهزة تتوفر على حماسب عمومي ،ويلزم احملاسبو العموم و ملرافق

الدولة تقدير حسا ات هلد املصاحل سـدويا إىل اجمللـس وفقـا ملـا هـو حمـدد يف القـوانني
التدظ م ــة اجلــاري هــا العمــن ،أمــا احملاســبو العموم ــو لبق ــة اطجهــزة اطخــر فهــر
ملزمو تقدير سدويا انات حماسب ة عـر عمل ـات املـداخ ن و ـلا عمل ـات الصـددوق
ال يتولو تدف لها وذلك وفق الدصوص التدظ م ـة املعمـول هـا ،وتثـب هـلد احلسـا ات
مبوجـب وثـائق عامـة ومسـتددات مثبتـة ،فبالدسـبة ملرافـق الدولـة توجـه املسـتددات املثبتـة
للمداخ ن والدفقات

ـن ثلثـة أشـهر إىل اجمللـس ،أمـا ق ـة اطجهـزة العموم ـة اطخـر

ميكر تدق ق هلد املسـتددات عـني املكـا ( ،)10ومـر ـني مسـتجدات مدونـة احملـا ر
املال ــة هــو إدخــال مدهج ــة الرقا ــة املددــة للمرافــق واطجهــزة العموم ــة ال ـ تتخــل مــر
حساح املعي مدءلقا للرقا ة لتشمن متءلبات أخر مر الرقا ة(.)11
 -التس

نكر الواقع :يعتر اجمللس حماسبا نكر الواقع

ـن شـخص يباشـر

مر غ أ يؤهـن لـللك مـر لـد السـلءة املختصـة عمل ـات قـبد املـوارد ودفـع الدفقـات
وح ازة وإستعمال أموال أو ق ر يف ملك أحد اطجهزة العموم ة اظا عة لرقا ة اجمللـس،
أو يقوم دو أ تكو له لفة حماسب عمومي عمل ات تتعلق ـ موال أو قـ ر ل سـت يف
ملك اطجهزة املل ورة ،ولكر احملاسبني العموم ني يكلفـو وحـدهر ن ازهـا وفقـا
للقوانني واطنظمة املعمول ها،
التسـ

نكــر الواقــع

ما ميكر وجه خاص أ يعتر مشار ا مسـ و عـر

ــن موظـ أو عــو و ــلا

ــن مــر هــو حالــن علــى لبــات
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عموم ــة ،والــلي يكــو مبوافقتــه أو تشــج عه أمــا علــى املبالغــة يف انــات اطمثــا أو
الفاتورات أو على

ريـ الب انـات الـواردة هـلد الوثـائق ،قـد عمـد عـر علـر إىل

أوامر اطداء أو حوا ت أو تريرات أو ألول لورية

()12

ريـر

.

د -الت ديب املتعلق امل زان ة والشؤو العامة :ميارق اجمللس مهمة قضائ ة يف م دا
الت ديب املتعلق امل زان ة والشؤو املال ة الدسبة لكـن مسـ ول أو موظـ أو عـو
اطجهــزة اظا ــعة لرقا ــة اجمللــس،

حـد

ــن يف حــدود اإلختصال ـات املخولــة لــه ،والــلي

يرتكب إحد املخالفات الواردة يف نصوص املواد  19و11و 11مر القانو .12/11
وختضــع ــلد الرقا ــة اطجهــزة واملؤسســات املــل ورة يف نــص املــادة  19مــر مدونــة
احملـا ر املال ـة ن سـتثداء

ـن مـر أعضـاء احلكومـة وأعضـاء دلـس الدـواح ودلـس

املستشارير عددما ميارس و مهامـه هـلد الصـفة مـر اإلختصـاص القضـائي للمجلـس يف
دال الت ديب املتعلق امل زان ة والشؤو املال ة.
وتدتفي مسؤول تهر جتاد املخالفات ال إرتكبوها إذا
ا داء على أمر

ـا مـا قـاموا ـه مـر أعمـال

تا ي لادر قبن إرتكا هر للمخالفة عر رئ سهر التسلسلي أو عر

أي شخص مؤهن إللدار هـلا اإلمـر ،ح ـ تدتقـن املسـؤول ة يف م ـدا الت ديـب املتعلـق
امل زان ة والشؤو املال ة إىل مر ألدر هلا اطمر الكتا ي(.)13
 -6الصلح ات اإلدارية للمجلس اطعلى للحسا ات:
قبـن اظـو

يف ب عـة هــلد الصـلح ات ،مـر املهـر التدويــه يف هـلا الصـدد اجمللــس

اطعلى لل حسا ات يف املغـرح يعـره توسـعا ملحـوظ يف دـال وأدوات الرقا ـة املسـتخدمة
يف هــلا الدــو مــر الصــلح ات ،إذا قــور ــدور دلــس احملاســبة اجلزائــري ،وميكــر
تو

ح ذلك ف ما يلي:
أ -رقا ة التس

وإستعمال اطموال:

أ -0-رقا ـــة التسـ ـ  :يراقـــب اجمللـــس تسـ ـ

ـــن مر(مرافـــق الدولـــة ،املؤسســـات

العموم ــة ،املقــاو ت املخولــة يف مرفــق عــام أو املعهــود إل هــا تسـ د نســتثداء تلــك الـ
ختضــع لرقا ــة اجملــالس اجلهويــة ،الشــر ات واملقــاو ت الــ متلــك ف هــا الدولــة أو
مؤسسات عموم ة على إنفراد أو صفة مشـرت ة شـكن مباشـر أو غـ مباشـر أغلب ـة
اطســهر يف الرأعــال أو ســلءة مرجحــة يف إختــاذ القــرار ،الشــر ات واملقــاو ت ال ـ
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متلـك ف هــا الدولــة أو مؤسسـات عموم ــة صــفة مشــرت ة مـع اجلماعــات احملل ــة أغلب ــة
اطســهر يف رأعـــال أو ســـلءة مرجحـــة يف إختـــاذ القـــرار ،أجهـــزة الضـــما اإلجتمـــاعي
فما

ا شكلها ال تلقـي مـر أحـد اطجهـزة املدصـوص عل هـا يف الفقـرات أعـلد

مساعدات مال ة يف شكن مساهمات مر أر ـاح العمـن أو يف شـكن إعانـات

()14

وتوجـه

إىل اجمللس سدويا احلسا ات الوثائق احملاسب ة اطخر لألجهزة املشار إل ها أعـلد وفقـا
للك ف ات املدصوص عل ها يف التدظ ر).
مــا يتولــن اجمللــس اإل ــافة إىل ذلــك مبحا ــر ا

ــات التداول ــة هــلد اطجهــزة

مرفقة دسخ مر تقارير احملاسبني املعتمدير واملراقبني الداخل ني واظارج ني ،أير يلـزم
مس ولوا املرافق واطجهزة الـ تـتر مراقبتهـا
وتزويدهر كافة املعلومات املتعلقة تس

افـة الوثـائق الـ يءلبهـا قضـاة اجمللـس

املصاحل اظا عة لرقا ة اجمللس(.)15

أ -6-رقا ــة إ ســتخدام اطمــوال العموم ــة :يراقــب اجمللــس إســتخدام اطمــوال العموم ــة
ال تتلقاها املقاو ت ،نستثداء املقاو ت املشـار إل هـا يف املـادة  21أعـلد أو اجلمع ـات
ن اطجهزة اطخر ال تستف د مـر مسـاهمة يف الرأعـال أو مـر مسـاعد

أو

فمـا

ا شكلها مر ره الدولة أو مؤسسة عموم ة أو مر أحد اطجهزة اطخر اظا ـع
لرقا ة اجمللس ،وتهده هلد املراقبة إىل الت

د مر أ إستخدام اطموال العموم ة الـ

تلق ها يءا ق اطهداه املتوخاة مر املساهر أو املساعدة.وتلزم هلد ا

ات تقدير إىل

اجمللــس احلســا ات املتعلقــة نســتخدام اطمــوال العموم ــة واملســاعدات العموم ــة اطخــر
ال تلقتها وذلك وفقا ما يدص عل ه التشريع والتدظ ر املعمول ه يف هلا اجملال(.)16
أ -2-رقا ة إ ستخدام اطموال ال

يتر معها عر ريق إ لتمـاق اإلحسـا العمـومي:

ميكـــر و ءلـــب مـــر رئــ س احلكومـــة أ تشـــمن مراقبـــة اجمللـــس احلســـا ات املتعلقـــة
نستعمال املوارد ال يتر معها مر ـره اجلمع ـات الـ تلـتمس اإلحسـا العمـومي،
ح ـ تهــده هــلد املراقبــة إىل الت

ــد مــر أ إســتعمال املــوارد ال ـ

معهــا يءــا ق

اطهداه املرجوة مر إلتماق اإلحسا العمومي.
ويكل الرئ س اطول إلحد غره اجمللس الق ـام مبراقبـة إسـتخدام املـوارد الـ
معها مـر ـره اجلمع ـة املعد ـة ،لـ عني ـلد الغايـة رئـ س الغرفـة مستشـارا للق ـام
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مبهمة الرقا ة املءلو ـة لتـتر إجـراءات املراقبـة وتبل ـد امللحظـات و ريـر التقـارير بقـا
ملقتض ات املواد مر  20إىل  21أعلد(.)17
ح -تـــدق ق احلســـا ات اظالـــة ـــاطحزاح الس اســ ة والدفقـــات املتعلقـــة العمل ـــة
اإلنتخا ة:
بقا طحكام الفصـن  992مـر الدسـتور املغر ـي يتـوىل اجمللـس اطعلـى للحسـا ات
تدق ق حسـا ات اط حـزاح الس اسـ ة و ـلا فحـص لـحة نفقاتهـا عدـوا الـدعر املقـدم
إل ها مر ره الدولة،

ما يتوىل مـر ناح ـة أخـر فحـص وتـدق ق احلسـا ات املتعلقـة

دفقـــات احلملـــة اإلنتخا ـــة ،مـــع اإلشـــارة أ هـــلا اإلختصـــاص مو ـــن إىل اجمللـــس
الدستوري يف اجلزائر حسـب مـا يـدص عل ـه التشـريع اإلنتخـا ي يف هـلا الصـدد ،ح ـ
يبسـط اجمللـس رقا تــه علـى حســا ات نفقـات احلملـة اإلنتخا ــة للمرتشـحني لإلنتخا ــات
التشــريع ة والرئاســ ة وذلــك وفــق شــروط ومقتضــ ات ،وإ

دــا

ــانع أ يضــءلع

دلـــس احملاســـبة هـــلا الـــدور متاشـ ـ ا مـــع مـــا هـــو مءبـــق يف املغـــرح وفـــق مـــا سـ ـ تر
حه(.)18

تو

ح -0-تــدق ق حســا ات اطحــزاح الس اس ـ ة :ح ـ يتــوىل اجمللــس اطعلــى للحســا ات
فحــص مســتددات اإلثبــات املتعلقــة صــره املبــالد الـ تســلمها
مساهمة الدولة يف متوين

ــن حــزح معــي رســر

لتـه اإلنتخا ـة ،فـنذا مـا تـبني للمجلـس اطعلـى للحسـا ات

املستددات املدىل ها مر لد حزح س اسـي يف شـ إسـتعمال مبلـد مسـاهمة الدولـة
املمدود له رسر

لته اإلنتخا ة ترر جزئ ا أو

للغايــات ال ـ مــدح مــر أجل ـها أو إذا

ل ا إستعمال املبلد املـل ور بقـا

يــدل املســتددات والوثــائق املثبتــة املءلو ــة يوجــه

الرئ س اطول للمجلس اطعلى للحسا ات إىل املسؤول الو ي عر احلزح إنلارا مر أجن
إرجا املبلد املل ور إىل اظزيدة أو تسـوية و ـع ة احلـزح خـلل أجـن ثلثـني يومـا مـر
تـــاريخ اإلنـــلار ،ويف حالـــة عـــدم اإلســـتجا ة داخــن هـــلا اطجـــن يفقـــد احلـــزح حقـــه يف
اإلستفادة مر الدعر السدوي إىل حني تسوية و ع ته إجتاد اظزيدة دو اإلخـلل نختـاذ
التدا

واملتا عات املقررة يف القوانني املعمول ها.

ح -6-فحص نفقات املتعلقة احلملة اإلنتخا ة :وذلك مر خلل فحص نفقات متوين
احلملة اإلنتخا ة جمللسي الدواح واملستشارير ،و لا مرتشحي اجملالس الرتا ة.
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 فحص متوين احلملت اإلنتخا ة للمرتشحني جمللسي الدواح واملستشارير :يتوجبنو

على

ن ئحة أو

انا مفصل ملصـادر متويـن

ـن مرتشـح إلنتخا ـات دلـس املستشـارير املغر ـي أ يضـع
لتـه اإلنتخا ـة ،وجـرد للمبـالد الـ لـرفها أثدـاء

لتـه

وإرفاقــه يم ــع الوثــائق الــ تثبــت لــره املبــالد املــل ورة ،ل تــوىل دلــس اطعلــى
للحسا ات ن جرد املصاري املرتشحني اظالة نملتهـر اإلنتخا ـة والوثـائق املثبـة
ا أير يضمر نت جة نثه يف تقرير.
ويش هـلا التقريـر إىل أعـاء املرتشـحني الـلير

يودعـوا جـرد املصـاري اظالـة

نملتهر اإلنتخا ة وفقا طحكام القانو التدظ مي اظاص مبجلس املستشـارير أو
يب دوا مصادر متوين هلد احلملت أو

يرفقوا اجلرد املل ور وثائق اإلثبـات املءلو ـة

أو جتــاوزوا الســق احملــدد للمصــاري اإلنتخا ــة أو

يــرروا املصــاري امل ـل ورة،

وإ ســتدادا ــلا التقريــر يقــوم الــرئ س اطول للمجلــس اطعلــى للحســا ات نعــلار

ــن

مستشار معـي قصـد اإلد ء الوثـائق املءلو ـة داخـن أجـن تسـعني يومـا إ تـداء مـر تـاريخ
اإلعلار

ت ائلة جتريدد مر العضوية يف دلس املستشارير يف حالة عدم تسوية هـلا

العار (.)19
 فحص متوي ن احلملة اإلنتخا ة للمرتشحني للمجالس الرتا ة :يتوىل اجمللس اطعلىللحسا ات ن جرد مصاري املرتشحني اظالـة نملتهـر اإلنتخا ـة والوثـائق املثبـة
ا ويضمدها يف تقريرد ،واللي مر خلله يقـوم الـرئ س اطول جمللـس اطعلـى للحسـا ات
نعلار

ن مدتخب معي قصد اإلد ء الوثائق املءلو ـة داخـن أجـن تسـعني يومـا إ تـداء

مر تاريخ اإلعلار(.)20
احملور الثاني :إجراءات وآثار ممارسة الرقا ة
ختتل ـ اإلجــراءات املتبعــة أمــام ه ــات العل ــا للرقا ــة املال ــة ـنختله نــو الرقا ــة
املمارسة للا سدحاول الرت

ز على اإلجراءات املتبعة أمامها يف سب ن ق امها التحريات

والتحق قــات إل تشــاه املخالفــات املرتكبــة ،واطثــار الدامــة عدهــا ال ـ تتعــدد هــي
اطخر نسب نو املخالفة املرتكبة.

624

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

دور اهليئات العليا املستقلة للرقابة املالية يف مكافحة الفساد ______________ يعيش متام شوقي ـ صايف محزة

أو  :اإلجراءات واط ل ات املتبعة خبصوص عمل ات الرقا ة
خص املشرعني اجلزائري واملغر ي
ا

ن لـورة مـر لـور الرقا ـة املمارسـة مـر ـره

ات العل ا للرقا ة املال ة ـنجراءات خالـة للدظـر يف فحـو التجـاوزات أو اظروقـات

املمارسة.
 -0اإلجراءات املتبعة مر ره دلس احملاسبة:
ختتل هلد اإلجراءات نسب ب عة الرقا ة املمارسة سواء

انـت مراجعـة أو رقا ـة

إنضباط.
أ -اإلجــراءات املتبعــة يف حالــة مراجعــة حســا ات احملاســبني العمــوم ني :إ إجــراء
التحق ق واحلكر علـى حسـا ات احملاسـب ني العمـوم ني هـو إجـراء

تـا ي وحضـوري،

ح ـ يعــني رئ ـ س الغرفــة املختصــة علــى مســتو دلــس احملاســبة مبوجــب أمــر مقــررا
يكل

نجراء التدق ق ملراجعة حساح أو حسـا ات التسـ  ،أيـر يقـوم سـواء مبفـردد أو

مبساعدة قضاة آخرير أو مساعدير تقد ني يف دلـس احملاسـبة التـدق ق يف احلسـا ات
والوثائق الثبوت ة املرتبءة ها ،ن

يدو املقرر يف تقريرد الكتا ي عدد نهاية التدق ق

معايداته وملحظاته واإلقرتاحات املعللة الردود الواجب ختص صها إياها.
ل سن رئ س الغرفة هلا التقرير عد إمتـام التـدق ق اإل ـايف احملتمـن عدـد اإلقتضـاء
إىل الدــاظر العــام لتقــدير إســتدتاجاته الكتا ــة ثــر يعــر
املداولة للدظر والبت ف ه قرار نهائي إذا

ــن املل ـ علــى التشــك لة

تسجن أيـة لـال علـى مسـؤول ة احملاسـب

و قرار مؤقت يف حا ت أخر  ،أير يبلد القرار املؤقت إىل احملاسب الـلي لـه أجـن شـهر
مــر تــاريخ التبل ــد إلرســال إجا تــه إىل اجمللــس احملاســبة مرفقــة عدــد اإلقتضــاء كــن
املستددات الثبوت ة إل راء ذمتـه ،مـع إمكان ـة متديـدد مـر ـره رئـ س الغرفـة يف حالـة
تقدير احملاسب املعي لءلب معلن(.)21
و عد إستلم اإلجا ات أو عدد إنقضاء اطجن احملـدد يعـني رئـ س الغرفـة مبوجـب أمـر
مقــررا مراجعــا يكلــ
ويعـــر

تقــدير اإلقرتاحــات للفصــن نهائ ــا يف تســ

احملاســب املعــي

ـــن امللــ علـــى رئــ س الغرفـــة ،ثـــر يرســـن امللــ إىل الدـــاظر العـــام لتقـــدير

إسـتدتاجاته الكتا ــة ،ل حـدد عــدها تــاريخ جلسـة التشــك لة املداولــة للبـت نهائ ــا أيــر
ضر الدـاظر العـام اجللسـة أو يكلـ مـر ميثلـه ف هـا ويقـدم إسـتدتاجاته الكتا ـة أو
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الشــفوية دو أ يشــارع يف املداولــة ،وتتــداول التشــك لة املختصــة عــد اإل ــل علــى
إقرتاحات املقرر املراجع والتفسـ ات واإلثباتـات احملتملـة للمحاسـب املعـي وإسـتدتاجات
ن إقرتاد مر إقرتاحات املقرر املراجع وتبت غلب ـة اطلـوات ويـتر يف

الداظر العام يف

هلد احلالة البت قرار نهائي

()22

.

ح -اإل جراءات املتبعة خبصوص رقا ة اإلنضباط يف دال تس

امل زان ة واملال ة :إ

القارئ لألمر  02/90املعدل واملتمر لألمر  02/11املتعلق مبجلـس احملاسـبة اجلزائـري
يلحــا أنــه هدــاع تءــور تشــريعي خبص ـوص إجــراءات التحق ــق يف رقا ــة اإلنضــباط يف
دــال تسـ

امل زان ــة واملال ــة ،ففــي ظــن اإلمــر 20/11

وتباشر خار غرفة اإلنضباط املتعلقـة مبجـال تسـ
علمها دو املخالفـة ،ح ـ

انــت إجــراءات التحق ــق تــتر

امل زان ـة واملال ـة ودو إخءارهـا أو

ـا يتكفـن رئـ س دلـس احملاسـبة مبسـ لة فـتح

ق ـق

وتعـ ني املقــررير املكلفــني ــنجراء عمل ــة التحق ــق لتتولــن الغرفــة القض ـ ة فقــط عــد
إمتام عمل ـة التحق ـق وإ تشـاه حـدو جتـاوزات يف القضـ ة املعرو ـة للتحق ـق ،أمـا
عد لدور اإلمـر  ،02/90فقـد تغـ الو ـع أيـر ألـبحت غرفـة اإلنضـباط تلعـب دورا
ارزا إزاء

ريك إجراءات التحق ـق ،ح ـ ألـبح رئ سـها هـو املسـؤول واملكلـ

إجراءات التحق ق وتع ني املقررير ويتولن التقارير ح

ألبح ـا دور

فـتح

ـب وحاسـر

يف عمل ة الرقا ة.
ويتر ذلك مبجرد ما أ تسفر نتـائج تـدق قات دلـس احملاسـبة الـ تضـبءها الغرفـة
املختصــة قانونــا (و د ــة ،حمل ــة) أ املخالفــة الـ إرتكبهــا العــو قــد تــدخن يف دــال
تءب ق أحكام املادة  22أير يـتعني علـى رئـ س الغرفـة تقريـرا مفصـل إىل الدـاظر العـام
اللي ميلك السلءة التقديرية لتقرير املتا عـة مـر عـدمها ،ح ـ ميكدـه لـب معلومـات
إ اف ة مر الغرفة القءاع ة املختصـة عدـد اإلقتضـاء وإذا تـبني لـه أنـه دـال للمتا عـة
قرر حفا املل مبوجب قرار معلن قا ن لإللغاء أمام تشك لة خالة تتكو مـر رئـ س
غرفـة ومستشــارير إثـدني مــر دلـس احملاســبة ويءلـع رئـ س الغرفـة ــللك ،أمــا إذا رأ
وجــوح اللجــوء للمتا عــة

ــرر اإلســتدتاجات الـ تولــن إل هــا ويرســن ملـ القضـ ة إىل

رئ ـ س غرفــة اإلنضــباط يف دــال تس ـ

امل زان ــة واملال ــة قصــد فــتح

اإلرسال إخءارا لغرفـة اإلنضـباط يف دـال تسـ

ق ــق ويعــد هــلا

امل زان ـة واملال ـة قصـد فـتح
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ل عني يف هلد احلالة مقررا يكل

التحق ق يف املل ويكـو هـلا التحق ـق حضـوريا،

أما إذا فتح التحق ق داء على نص املادة  11مر نفس اطمر يءلـع الشـخص املتـا ع ـللك
فورا رسالة مولى عل ها وميكده اإلستعانة يف اإلجراءات املوال ة مبحام أو أي مسـاعد
تارد .
يقوم املقرر كـن أعمـال التحق ـق الـ يراهـا
ن عو قد تقحر مسؤول ته أو يس له شفاه ا أو
إىل أي شــخص ،و عــد اإلنتهــاء مدــه

ـرورية

مـا ميكدـه أ يسـتمع إىل

تا ا ويستد يف أشغاله اإلستما

ــرر تقريــرد مرفقــا نقرتاحاتــه ويرســله إىل رئ ـ س

الغرفة قصد تبل غه إىل الداظر العام ،فنذا أثبتت نتائج التحق ق نـه دـال للمتا عـات
ميكر الداظر العام أ يقرر حفا امللـ ل بلـد(قرار احلفـا) إىل
اإلنضباط يف دـال تسـ

امل زان ـة واملال ـة ومسـؤول اإلدارة أو ا

ـن مـر رئـ س غرفـة
ـة املعد ـة وإىل العـو

حمـــن املتا عـــة ،أمـــا إذا رأ الدـــاظر العـــام أ نتـــائج التحق ـــق تـــرر إحالـــة املتقا ـــي أو
املتقا ــني املتــا عني أمــام غرفــة اإلنضــباط يف دــال تس ـ

امل زان ــة واملال ــة فننــه يقــدم

إســتدتاجاته الكتا ــة واملــررة ويع ــد امللـ إىل رئـ س غرفــة اإلنضــباط يف دــال تسـ
امل زان ة واملال ة واللي يعد مبثا ة إخءار لد الغرفة(.)23
ويقع على رئ س غرفة اإلنضباط يف دال تس
املكونني للتشك لة املداولة مقررا يكلـ
احلكر ،ل حدد عدها تـاريخ اجللسـة ويعلـر

امل زان ة واملال ة تع ني مر ني قضـاة

تقـدير ملـ القضـ ة أثدـاء جلسـة تشـك لة
ـن مـر رئـ س دلـس احملاسـبة والدـاظر

العــام ،ويســتدعي رئ ـ س الغرفــة اطشــخاص املتــا عني رســالة مولــى عل هــا مــع إشــعار
اإلســتلم ،لتعقــد جلســة تشــك لة املداولــة لغرفــة اإلنضــباط يف دــال تس ـ
واملال ة نسـتثداء القا ـي املكلـ

ـالتحق ق املعـني ومبسـاعدة

امل زان ــة

اتـب الضـبط جلسـتها

ونضور الداظر العام ،و ا أ تبت يف القضـ ة دو حضـور العضـو املتـا ع إذا تغ ـب عـر
اجللســـة رغـــر إســـتدعائه ملـــرتني ،وتءلـــع التشـــك لة علـــى إقرتاحـــات املقـــرر املكلـ ـ
التحق ق وإسـتدتاجات الدـاظر العـام ومـل رة الـدفا وشـرود املتـا ع أو مـر ميثلـه ،أيـر
يعر

رئ س اجللسـة القضـ ة للمداولـة عـد إختتـام املرافعـات دو حضـور الدـاظر العـام

واملتا ع وو

له و اتب الضبط لتتداول يف

ن إقرتاد تقدم ه املقـرر علـى أ تبـت يف

اطمــر غلب ــة أعضــائها ويف حالــة تســاوي اطلــوات يكــو لــوت الــرئ س مرجحــا،
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لتصدر عدها قرارها يف جلسة علد ة ويكتسي الصبغة التدف لية ل ـتر تبلغ ـه لكـن مـر
الدـاظر العــام واملعــي ـه ووزيــر املال ــة ملتا عـة التدف ــل كــن الءـرق القانون ــة و ــلا إىل
ضع ا العو املعي(.)24

السلءات السلم ة والول ة ال

ثان ا :اإلجراءات املتبعة أمام دلس اطعلى للحسا ات
ختتل اإلجراءات املتبعة أمام دلس اطعلى للحسا ات املغر ي ـنختله نـو الرقا ـة
املمارسة ح ت تتخل الصور التال ة:
 -0اإلجراءات املتبعة يف دال ت ديب امل زان ة والشؤو املال ة:
ترفــع القضـ ة إىل اجمللــس اطعلــى مــر ــره و
ءلــب مــر الــرئ س اطول أو مــر إحــد ا
واســءة الو
املثبتــة

ــن العــام للملــك مــر تلقــاء نفســه أو

ــات ــاجمللس،

مــا يؤهــن ــلا الغــر

ــن العــام للملــك دــاء علــى تقــارير الرقا ــة أو التفت ـ ش مشــفوعة الوثــائق

ــن مر(رئـ س احلكومــة ،رئـ س دلــس الدــواح ،رئـ س دلــس املستشــارير،

الوزير املكل

املال ة) ،أير

ول للو

ن العام للملـك عـدها و دـاء علـى الوثـائق الـ

تولن ها أ يقرر أما املتا عة ويلتمس يف هـلد احلالـة مـر الـرئ س اطول تعـ ني مستشـار
مقرر يكل

التحق ق،

ما

ر اطشخاص املعد ني وفقا ملا تدص عل ه املواد مـر 32

إىل  31مــر املســـءرة املدن ـــة املغر ــة ــ نهر متـــا عو أمـــام اجمللــس وأنهـــر مــ ذو
اإلستعانة مبحام مقبول لـد اجمللـس اطعلـى و ـر
ال يدتمي إل ها أو

ـــر

ـللك املتا عـة الـوزير أو السـلءة

ـا يدتمـي إل هـا املوظـ أو العـو املتـا ع والـوزير املكلـ

املال ـة

وعدد اإلقتضاء الوزير املعهود إل ه الولاية ،أو يقرر حفا القض ة إذا مـا تـبني لـه أنـه
داعــي للمتا عــة ويتخــل هــلا الشــ مقــررا معلــل يبلــد إىل اجلهــة الــ عر ــت عل ــه
القض ة ،وله أ يرتاجع عدـه إذا مـا ظ هـر لـه أ هدـاع قـرائر جديـدة تثبـت وجـود إحـد
املخالفات املدصوص عل ها يف املواد مر  19إىل  11أعلد.
إذا ســـلك ريـــق املتا عـــة يؤهـــن املستشـــار املقـــرر املكلــ

ـــالتحق ق للق ـــام يم ـــع

التحق قات والتحريات لـد م ـع اطجهـزة العموم ـة أو اظالـة واإل ـل علـى الوثـائق
واإلستما إىل م ع اطشخاص اللير يظهر أ مسؤول تهر قائمة( ،)25عدـــــد اإلنتهـــــاء
مــر التحق ــق يوجــه املستشــار املقــرر ملـ القضـ ة مرفقــا ــالتقرير املتعلــق ــالتحق ق إىل
الو

ن العام للملك الـلي يضـع ملتمسـاته يف أجـن عسـة عشـر يومـا يبتـدئ مـر تـاريخ
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هلا التولن ،ويتر تبلد املعي وفقـا للك ف ـات املدصـوص عل ـه يف القـانو أ
أ يتقدم ءلـب يلـتمس ف ـه السـما للشـهود الـلير

ـول لـه

تـارهر سـواء دفسـه أو مـر ـره

حمام ه ،وإذا ما تبني للرئ س اطول عد فحص املل أ القضـ ة جـاهزة للبـت ف هـا أمـر
ندراجها يف جدول جلسات الغرفـة املختصـة قضـايا الت ديـب املتعلـق امل زان ـة والشـؤو
املال ــة ،ح ـ يتــوىل رئ ـ س ا

ــة يف م ــدا الت ديــب املتعلــق امل زان ــة اإلشــراه علــى

اجللســة وميكدــه أ يتخــل أي قــرار أو أ ي ـ مر ـ ي إجــراء يــراد مداســبا ،ل ــتر عــدها
التـداول يف ا

ــة ويشــارع املستشــار املقــرر يف املــداو ت صــوت تقريــري ويتخــل القــرار

اطغلب ة ويف حالة التعـادل اط لـوات يـرجح اجلانـب الـلي يدتمـي إل ـه الـرئ س ،ل صـدر
اجمللس عدها قرراد يف جلسة يسـتدعى ف هـا املعـي ـاطمر أو مـر يدو ـه يف أجـن أقصـاد
شــهرا مــر تــاريخ إدرا القض ـ ة يف املداولــة ويبلــد إىل املعــي ــاطمر والــوزير املكل ـ
املال ــة والــوزير املعــي وإىل الو

ــن العــام للملــك واجلهــة ال ـ رفعــت القض ـ ة يف أجــن

شهرير(.)26
 -6اإلجراءات املتبعة يف حالة التدق ق والبت يف احلسا ات:
مــر أجــن التــدق ق يف احلســا ات يتوجــب علــى احملاســب العمــومي للمجلــس اطعلــى
للحســا ات تزويــد اجمللــس احلســاح أو الب ــا احملاســ ي( )27أيــر يقــوم رئــ س الغرفــة
توزيعها على املستشارير املقررير داء على الرنامج السـدوي املو ـو حسـب مقتضـ ات
املــادة  02القــانو التدظ مــي  12/11للق ــام عمل ــة التحق ــق مــع إمكان ــة اإلســتعانة
قضــاة آخــرير ومبــدققني يع ــدهر رئــ س الغرفــة ،وتكــو مســءرة التحق ــق
مبشار ة اط راه املعد ة التحق ق ،وميكر للمستشار املقرر أ يلزم

تا ــة

ل مـر اطمـر

الصره واملراقب واحملاسب العمومي أو أي مسؤول آخـر تقـدير م ـع التو ـ حات أو
التريرات الـ يراهـا

ـرورية ،ل بلـد عـدها ملحظاتـه لأل ـراه املعد ـة إلجا ـة عل هـا

داخن أجن شهرير ،ماعدا يف حالة متديد إستثدائي ي ذ ه رئ س الغرفة املختصة(.)28
ويقــوم املستشــار املقــرر نعــداد تقريــرير عدــد إنصــرام اطجــن الشــهرير ،ل عــر

يف

التقريــر اطول نتــائج التحق ــق املتعلقــة احلســاح أو الب ــا احملاســ ي املقــدم مــر ــره
احملاسب العمومي ،أمـا يف التقريـر الثـاني ف عـر
تس

املستشـار املقـرر امللحظـات املتعلقـة

املرفـق أو املؤسسـة أو املقاولـة العموم ـة املعد ـة واظا ـعة إلختصالـات اجمللـس
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يف دال مراقبة التسـ  ،ل ـتر تسـل ر التقريـرير إىل رئـ س الغرفـة مـرفقني املسـتددات
املثبتـة مو ـو امللحظــات ل سـلمها هـلا اطخـ إىل مستشـار مراجـع ل ــدلي رأيـه حــول
ـامل إىل الو

التقرير اطول يف غضو شهر واحـد يـتر عـدها توج ـه امللـ

ـن العـام

للملــك مــر ــره املستشــار املراجــع واســءة أمــر إحالــة مؤشــر عل ــه مــر ــره رئ ـ س
الغرفــــة ،أيــــر يضــــع إســــتدتاجاته ويوجــــه امل لــ ـ لــــرئ س الغرفــــة ل درجــــه يف جــــدول
اجللسات(. )29
وللفصن يف القض ة يقدم املستشار املقـرر تقريـرد إىل ا
رأيــه حــول

ـة ويبـدي املستشـار املراجـع

ــن إقــرتاد مــر إقرتاحــات املستشــار املقــرر ،ويقــدم ممثــن الد ا ــة العامــة
ة عـدها وتتخـل يف شـ

مستدتجاته ،لتتداول ا
التقرير مر ره رئ س ا
تكم لــي ،مــع حضــور
إستشاري وتصدر ا

ـن إقـرتاد إجـراء يـتر تسـج له علـى

ة ،مع إمكان ة ت ج ن إختاذ قرارها وتـ مر ـنجراء

ق ـق

ــن مــر املستشــار املقــرر واملستشــار املراجــع املــداو ت صــوت

ة قرارها غلب ة ألوات أعضائها(.)30

ويف حالة تولن اجمللس إىل ثبوت عدم وجود أي لالفـة علـى احملاسـب العمـومي ـت
يف احلساح أو الو ع ة احملاسب ة قرار نهائي ،أما إذا تقرر وجـود لالفـة أمـر اجمللـس
احملاسب العمومي واسءة قـرار مته ـدي تقـدير تريراتـه
نرجا املبالد ال يصرد ها اجمللس
أجن

تا ـة ،أو عدـد عـدم تقـدميها

مستحقات للجهـاز العمـومي املعـي ،وذلـك داخـن

ددد له اجمللس على إ يقن عر ثلثة أشـهر ويسـري مفعولـه إ تـداء مـر تـاريخ تبل ـد

القــرار التمه ــدي ،ويف حالــة إنصــرام اطجــن يتخــل اجمللــس

ــن إجــراء يــراد مداســبا يف

إنتظــار أ يبــت يف القضـ ة قــرار نهــائي داخــن أجــن أقصــاد ســدة إ تــداء مــر تــاريخ لــدور
القرار التمه دي.
وإذا تـبني خـلل التحق ـق وجـود عدالـر مكونـة لتسـ
نص املادة  99وما عدها لرد اجمللس هلا التس

نكـر الواقـع حسـب مــدلول

و ت ف ه صـره الدظـر عـر املتا عـات

اجلدائ ة ،أو ظهـور أفعـال مـر شـ نها أ تسـتوجب عقو ـة ت ديب ـة وجـب تءب ـق مقتضـ ات
الفقرة الثان ة مر املادة  999وما عدها(. )31
و رر القرار اللي تتخلد ا

ة مر ره املستشار املقرر ويوقعه

ن مر رئ س ا

و اتب الضبط ،وإذا عاق الـرئ س أي أمـر وقـع مكانـه أقـدم مستشـار عضـو يف ا
640

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -08العدد  -02أفريل 2021
ISSN: 2352-975XــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــEISSN: 2588-2368

ـة
ـة،

دور اهليئات العليا املستقلة للرقابة املالية يف مكافحة الفساد ______________ يعيش متام شوقي ـ صايف محزة

ل بلد القرار التمه دي إىل احملاسب العمومي ويبلـد القـرار الدهـائي اإل ـافة إىل احملاسـب
العمومي إىل الوزير املكل

املال ة والوزير املعـي ـاطمر والو

العام للمملكة واملمثلني القانونني لألجهزة العموم ة املعد ة

()32

ـن العـام للملـك واظـاز
.

ثان ا :اط ثار(اجلزاءات) املرتتبة على ممارسة الرقا ة
إ ممارســة

ــن مــر دلــس احملاســبة يف اجلزائــر ،واجمللــس اطعلــى للحســا ات يف

املغرح للصلح ات اإلدارية والقضائ ة وفقا لإلجراءات احملددة قانونـا ،يدـتج عدـه حتمـا
آثــار تعتــر تتوبــا ملمارســة هاتــه الصــلح ات ،وختتل ـ هــلد ارآثــار ــالدظر إىل ب عــة
ودـــاإلت التـــدخن خالـــة عدـــدما ميـــارق
متخصصــة،

ـــن مدهمـــا دورد ولـــفه ه ـــة قضـــائ ة

مــا يتوجــب مدــا تق ـ ر تلــك ارآثــار يف

ــوء املعاجلــة القانون ــة واملمارســة

امل دان ة.
 -0ارآ ثار املرت ة عر قرارات دلس احملاسبة.
ختتل ارآثار املرت ة نختله نو الرقا ة املمارسة مر ره دلس احملاسبة وفـق مـا
سبق انه ،إ أنها تلتقي يف وجود جـزاءات يتخـلها مبوجـب مـا يصـدرد مـر قـرارات يف
هلا الش .
أ -ارآ ثار املرتتبة يف حالة مراجعة حسا ات احملاسبني العموم ني.
أ -0-إ راء ذمة احملاسب العمومي :إذا ما إتضح عد إجراء عمل ة مراجعـة للحسـا ات
احملاسـب العمـومي سـلمة ولـحة م ـع العمل ـات املال ـة الـ قـام هـا ميـدح لـه دلـس
احملاسبة إ راء لللمة مبوجب قرار نهائي يقتضي مر خلله وفقا ملبدأ سـدوية امل زان ـة أ
يتعلــق هــلا اإل ــراء التس ـ

املــالي الــلي

فحصــه فقــط والــلي يــدخن يف

اتــه

ــن

العمل ات املدجزة خلل تلك السـدة املال ـة سـواء مـر ـره احملاسـب املعـي أو مـر ـره
حماسبني اللير

انوا يف نفس املدصب وخلل نفس القرتة.

ما ي خل هلا القرار نفس القوة القانون ة يف مواجهـة م ـع اط ـراه حتـى دلـس
احملاسبة نفسه اللي ألدرد فل ميكر له عد الرجو ف ه وتقرير مسـؤول ة الشخصـ ة
واملال ــة للمحاســب العمــومي ف مــا

ــص نفــس التس ـ

املــالي الــلي

ص ـن مــر خللــه

احملاسب على إ راء ذمته املال ة(.)33
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أ -6-و عه يف حالة مدير :يضع دلـس احملاسـبة احملاسـب العمـومي يف حالـة مـدير
إذا سجن علـى ذمتـه نقـص مبلـد أو لـره نفقـة غـ قانون ـة أو غـ مـررة أو إيـراد غـ
حمصن.
يتضح مما سبق أ املشر اجلزائـري قـد أغفـن مسـ لة التعـويد الدـاتج عـر اط ـرار
الــ يتســبب ف هــا احملاســبو العموم ــو  ،فــن أقــر مــر ح ــ املبــدأ ضــرورة و ــع
احملاسب يف حالة مدير مبلد يساوي املبلد الداقص ،إ أنه

دد ريقة حساح املبلد

املستحق تسـديدد مـر ـره احملاسـب ،ح ـ مـدح السـلءة التقديريـة الكاملـة لقا ـي
احلســاح لتقــديرها وهــو مــا قــد يدجــر عدــه دموعــة مــر اإلشــكا ت ،فــن
السهن

ــا م ـر

ديد الدفقات املستحقة الدسبة للعمل ات املتعلقة تدف ل امل زان ة ،فـن اطمـر
للك يف حالة العمل ات املتعلقة اظزيدة العموم ة وال تتص

يبدوا

ح -ارآ ثار املرت ة يف حالة رقا ة اإلنضباط يف دال تس

التعق د(.)34

امل زان ة واملال ة.

يعاقــب علــى املخالفــات املدصــوص عل هــا يف املــادة  22والـ تقــر هــلد احلالــة غرامــة
يصدرها دلس احملاسبة يف حق مرتك ي هـلد املخالفـات ،و ميكـر أ يتعـد مبلـد
الغرامــة املرتــب الســدوي اإلمــالي الــلي يتقا ــاد العــو املعــي عدــد تــاريخ إرتكــاح
املخالفــة ودو اجلمــع ــني الغرامــات احملكــوم هــا إ يف حــدود املبلــد اطقصــى للمرتــب
السدوي.
غ أنه ميكر إلدار هلد الغرامات إذا متت معايدة اظء عد مضـي عشـر()90
سدوات مر تـاريخ إرتكـاح اظءـ ،
حــق

مـا يعاقـب دلـس احملاسـبة غرامـة يصـدرها يف

ــن مس ـؤول أو عــو أو ممثــن أو قــائر ــاإلدارة يف ه ــة عموم ــة خا ــعة لرقا ــة

دلــس احلاســبة الــلي خــرق حكمــا مــر اطحكــام التشــريع ة أو التدظ م ــة أو جتاهــن
إلتزاماته لكسب إمت از مالي أو ع ي غ مرر لصاحله أو لغ د على حسـاح الدولـة أو
ه ــة عموم ــة ،أيــر

ــدد مبلــد اطقصــى للغرامــة ضــع املبلــد املقــرر يف املــادة  21مــر

اإلمر.)35(20/11
 -6ارآثار املرت ة عر قرارات دلس اطعلى للحسا ات.
تتجلى ارآ ثار الداجتة عر الرقا ة املمارسـة مـر ـره اجمللـس اطعلـى للحسـا ات ف مـا
يلي:
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أ -ارآ ثار املرتتبة يف حالة التدق ق والبت يف احلسا ات:
للمجلس أي تغ

يـــــدخن القـــــرار الدهـــــائي

على الدت جة العامة لكن حساح أو و ع ة حماسب ة ،غ أ اجمللـس

يكل احملاسب العمومي يف حالة عدم ترح ن ق ة احلساح احملددة قرار سا ق ندرا
حسا ات التسوية يف احلسـاح أو الو ـع ة احملاسـب ة للتسـ
الدهائ ة ما إذا

اجلـاري ،وتثبـت القـرارات

ا احملاسب العمومي:

أ -0-ريء اللمة :ح

يتضـمر القـرار يف هـلد احلالـة إ ـراء ذمـة احملاسـب العمـومي

صــفة نهائ ــة ،واإلذ عدــد اإلقتضــاء نرجــا

ــمانه املــالي ورفــع ال ــد عــر التق ــدات

املرتتبة على ممتلكاته إذا ما إنقءع عر الق ام مبهامه.
أ -6-فائد يف حسا ه :يكو للقرار نفـس اطثـر ،وإذا

ـا فـائد احلسـاح ناجتـا

عر مبالد دفعها احملاسب العمـومي لسـد عجـز ظدـه موجـودا أذ لـه يف القـرار اإللتجـاء
إىل السلءات اإلدارية إلسرتجا املبالد املل ورة عد تقدير املررات اللزمة.
أ -2-عجز يف احلساح :ح
القرار ،ويتر

دد القـرار مبلـد العجـز الواجـب دفعـه مبجـرد تبل غـه

ص ن لعجز بقا للمقتضـ ات التشـريع ة والتدظ م ـة املعمـول هـا لفائـدة

اظزيدة أو عدد اإلقتضاء لفائدة مقاولة أو املؤسسة العموم ة املعد ة.
ح -ارآ ثار املرتتبة يف حالة التس

نكر الواقع :إذا إعتر اجمللس شخصـا حماسـبا

نكر الواقع أمرد يف نفس القرار تقدير حسا ه داخن أجن
شهرير،
أ

ددد له علـى إ يقـن عـر

ما يكر للمجلس صره الدظـر عـر مقتضـ ات املـادة  32مـر هـلا القـانو

كر على احملاسب نكر الواقع إذا

يكر مو و متا عة جدائ ة غرامة تقـدر

نعتبار أهم ة ومدة ح ازة أو إستعمال اطمـوال والقـ ر دو أ يتجـاوز مبلـد هـلد الغرامـة
دمو املبالد ال متت ح ازتها أو إستعما ا صفة غ قانون ة(.)36
 ارآ ثار املرتتبة يف حالة الت ديب املتعلـق امل زان ـة والشـؤو املال ـة :يعاقـب اجمللـسا شــخاص الــلير إرتكبــوا لالفــة واحــدة أو أ ثــر مــر املخالفــات الــواردة يف املــواد
19و11و 11مر مدو احملا ر املال ة والـ تـؤدي إىل تقريـر هـلد احلالـة غرامـة

ـدد

مبلغها حسب خءورة وتكرار املخالفة على إ يقـن هـلا املبلـد عـر ألـ ( )9.000درهـر
عــر

ــن لالفــة مــر غ ـ أ يتجــاوز دمــو مبلــد الغرامــة عــر

السدوية الصاف ة ال

ــن لالفــة أجرتــه

ا يتقا اها املعي اطمر عدـد تـاريخ إرتكـاح املخالفـة ،غـ
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أ دمو مبالد الغرامات املل ورة ميكر أ يتجـاوز أر ـع( )09مـرات مبلـد اطجـرة
الســدوية الســـالفة الـــل ر ،أمــا إذا ثبـــت للمجلـــس أ املخالفــات املرتكبـــة تســـببت يف
خسارة طحد اطجهزة اظا عة لرقا ته قضى على املعـي ـاطمر نرجـا املبـالد املءا قـة
لفائــدة هــلا اجلهــاز مــر رأعــال وفوائــد و ســب الفوائــد علــى أســاق الســعر القــانوني
إ تــداء مــر تــاريخ إرتكــاح املخالفــة ،ويف حالــة إ تشــاه أ اطفعــال تســتوجب إجــراء
ت ديب ا أو جدائ ا تءبق مقتض ات املادة  999وما عدها مر املدونة(.)37
 -2تق ر اجلزاءات املرتتبة على تدخن دلس احملاسبة واجمللس اطعلى للحسا ات:
علــى الــرغر مــر اجلــزاءات ال ـ يفر ــها دل ـس احملاســبة يف اجلزائــر علــى إنتهــاع
القوانني والتدظ مات املعمول ها ورغر الرقا ة ال يفر ها يف دـال مكافحـة الفسـاد
شتى أنواعه إ أنه ق ت دو فعال ة تل ر

و التقارير ال يقوم نعدادها اجمللـس

يف هــلا اإل ــار تفتقــد ظال ـ ة الدشــر ،رغــر إقــرار املشــر يف القــانو الدــاظر جمللــس
احملاسبة ضرورة نشرها ،ونفس املوق يدسحب علـى جهـاز اجمللـس اطعلـى للحسـا ات
يف املغــرح ،فهــي تظهــر للعلــر لكــي يــتمكر اجلم ــع مــر اإل ــل عل هــا و التــالي
ــات مبخالفــات ال ـ إرتكبتهــا وو ــعها أمــام اطمــر الواقــع ومواجهــة

مواجهــة هــلد ا

الــرأي العــام ،اطمـــر الــلي يــدفع مســ ولي هـــلد ا
واإلنتها ات ال

وقعوا ف ها،

ــات إىل عـــدم تكــرار اظروقـــات

ما أنه مر ش نه هلا اطمر الت ث على أعضاء دلـس

احملاسبة مر الداح ة املعدويـة ممـا بعلـهر يقومـو مبهامـه الرقا ـة علـى أ مـن وجـه
وإعداد تقارير مم زة وذات فعال ة

ونها تصن إىل الرأي العام( ،)38مـا يـدفعدا للقـول

أ هلا الدمط مر الرقا ة إ ا يعد

ونه درد تقل د وحما اة لدمـوذ خـارجي جـاهز

على أنه رقا ة تررها وجود رغبة حق ق ة وفعل ة حملار ة ظاهرة الفساد(.)39
إ هلا الو ـع إ ـا يـوحي ـ مر واحـد وهـو عـدم ردع ـة اجلـزاءات املقـررة يف لـاحل
املؤسســات واإلدارات العموم ــة ذات الدفــوذ العــالي يف الدولــة ممــا بعــن تلــك اجلــزاءات
درد حـر علـى ورق ،اط مـر الـلي مـر شـ نه املسـاق دزاهـة وشـفاف ة عمل ـات التسـ
لد املؤسسات مما يدعكس دو شك على إنتشار الفساد والعب
العموم ــة وإنءوائهــا علــى

املال العام واطمـلع

ــن القءاعــات م ـدام أنــه ل ـ س هدــاع راد قــوي ملثــن هــلد

التجاوزات.
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إ التصـــور املـــبي حـــول ه ـــات الرقا ـــة العل ـــا يف اجلزائـــر واملغـــرح يـــرز قصـــور
إختصالــات املخولــة ــا وغقتصــارها علــى الرقا ــة التقل ديــة املتمثلــة يف رقا ــة مءا قــة
تصرفات احلكومة مع القوانني والتدظ مات املعمول هـا ـدل تكريسـها لرقا ـة اطداء،
اإل ــافة إىل إفتقارهــا إىل معــاي رقا ــة خالــة

ــا ي تلــك املتواجــدة علــى مســتو

الدول الرائدة يف هلا اجملال وتتماشى مع الدظام الس اسـي واملـالي املتبـع يف دول املغـرح
العر ي ،وهلا إ ا يعود لعدم إ هتمـام السـلءات احلكوم ـة هتـه الـدول هم ـة الرقا ـة
على ا طمـوال العموم ـة واملؤسسـات اإلقتصـادية ومـا يرتتـب عل ـه الدت جـة اإلهتمـام هتـه
ــات الرقا ــة ومدحهــا الصــلح ات الكاف ــة لفــر

ا

رقا تــه علــى أ مــن وجــه ،ــن

تعداها اطمر إىل أ ثر مـر ذلـك وهـو عـدم إ ـداء أيـة إهتمـام للتقـارير الـ تعـدها هـلد
ات اطمر اللي بعن مدها درد

ا

ص ن حالن ل س ا أيـة أهم ـة مـر إسـتحداثها

فهي درد ه كن دو رود(.)40
خامتــة:
تقتضي عمل ة القضاء على الفساد املـالي يف اجلزائـر واملغـرح وجـود ه ـات دسـتورية
متخصصة تتكفـن فـر
ح

تتضح فعال ة هلد ا

رقا ـة علـى لتلـ العمل ـات املال ـة املدجـزة يف هـلد الـدول،
ات يف سب ن الرقا ة على العمل ات املال ة مر خلل:

 تعــدد أوجــه الرقا ــة املمارســة مــر ــره اواملغرح وهو ما ميكر هلد اطخ ة مر فر

ــات العل ــا للرقا ــة املال ــة يف اجلزائــر

رقا ة ذات فعال ة تشمن لتلـ اجملـاإلت

املمكدة ال قد يرتكب مر خل ا اطعوا املكلفو تدف ل العمل ات املال ة ملخالفات
ت خل ول الفساد املالي.
 تدو ارآل ات واإلجراءات املتبعة يف سب ن التحقق مر العمل ات املال ة املدجزة وهو مـايت ـ ح دــال واســع ــلد ا

ــات يف ســب ن ممارســة املهــام املو لــة إل هــا كــن شــفاف ة

ومو وع ة.
 إختله ارآثار املرتتبة عر لتل املخالفات املمارسة مـر ـره اطعـوا املكلفـنيتدف ل العمل ات املال ـة وهـو مـا يـرز التفـاوت احلالـن يف اظروقـات املرتكبـة يف

ـن

حالة وواقعها على اإلقتصاد الدولي.
ومر أجن فعال ة أ ر لد ا

ات يدبغي:
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ات يف سب ن ممارسـة املهـام املو لـة إل هـا ،وتوسـ ع

 -مدح إستقلل ة أ ر لد ا

دال تدخلها ل ءال إمكان ة الرقا ة السا قة وحتى ارآن ة املتعلقة نستغلل املال العام.
 إلزامها نعداد تقارير عر لتل العمل ات الرقا ة مر خلل الفصـن ـني التقـاريراملتعلقــة مبراجعــة وتــدق ق احلســا ات العموم ــة مــر جهــة ،و ــني التقــارير املتعلقــة رقا ــة
اإلنضباط وحسر التس

يف دال امل زان ة واملال ة العموم ة.

 توس ع دال تدخن دلس احملاسبة ل شمن الرقا ة على حسا ات احلملة اإلنتخا ةوحسا ات اطحزاح الس اس ة على شا لة ما هو متبع يف التشريع املغر ي.
 احلرص على متكني اجلمهور مر اإل ـل علـى حصـ لة عمـن دلـس احملاسـبة يفاجلزائر واجمللس اطعلى للحسا ات يف املغرح مر حص لة نشا اتهما القضائ ة واإلدارية
مر خلل احلرص على نشرها شكن دوري ومسـتمر اجلريـدة الرع ـة إل ـفاء مزيـد
مر الشفاف ة على عمن

ن مدهما.

 احلرص على متا عة تدف ل اجلزاءات املال ة الصادرة عر دلس احملاسـبة مـر خـللتعزيــز تواجــد جلــا ممثلــة ومدبثقــة عدــه تدصــب علــى مســتو اإلدارات الســلم ة للــه ات
املعد ة واظا عة لرقا ة دلس احملاسبة.
ا وامــش واملراجــع:
( -)9وهي مدظمة دول ة غ حكوم ة ت سسـت سـدة  ،9113مقرهـا يف ف دـا ،تضـر يف عضـويتها أجهـزة
الرقا ة العل ا املستقلة يف الـدول ا عضـاء يف ه ـة اط مـر املتحـدة أو أحـد و اإلتهـا ،وهـي تعدـى تبـادل
وتدس ق اجلهود واظرات يف دال تءوير عمن تلك ا

ات ،و ا فرو على مستو اإلقل مي يف شكن

دموعــات عمــن موزعــة علــى الــدول اطعضــاء ف هــا  /ملزيــد مــر التفالـ ن حــول املو ــو أنظــر يف هــلا
اظصوص:
حممد يونس الصائد ،مصءفى سا الدجفي( ،املدظمة الدول ة لألجهزة العل ا للرقا ة املال ة ودورها يف
احلــد مــر الفســاد اإلداري ) ،دلــة

ل ــة القــانو للعلــوم القانون ــة والس اس ـ ة ،جامعــة

ر ــوع،

العراق ،اجمللد  ،1اإللدار  ،92اجلزء  ،2091 ،9ص ص .322 ،321
( -)2راجــع املــادة  11مــر اإلمــر 20/11املــؤر يف  92يول ــو  9111املتعلــق مبجلــس احملاســبة ،اجلريــدة
الرع ة للجمهورية اجلزائرية ،عدد  31املؤرخة يف  23يول و ،9111ص.99
( -)3راجع املادة  20مر نفس املصدر.
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( -)9يع ش متام شـوقي وشـري عزيـزة ( ،دور دلـس احملاسـبة يف مكافحـة الفسـاد املـالي يف التشـريع
اجلزائري) ،دلة احلقوق واحلريات ،لر احلقوق واحلريـات يف ا نظمـة املقارنـة ،جامعـة سـكرة،
العدد الثاني ،مارق  ،2091ص.132
( -)1زقاوي

د وقلفاط شـكري( ،دور دلـس احملاسـبة يف مكافحـة جـرائر الصـفقات العموم ـة)،

دلة املع ار ،جامعة قسدء دة ،العدد السادق عشر ،ديسمر  ،2091ص.222

( -)1المادتين  22 ،22من اإلمر  ،20/11مصدر سابق ،ص.93

( -)2املــادة  02اإلمــر  02/90املــؤر يف  21أوت  2090املعــدل واملــتمر طمــر  20/11املــؤر يف  92يول ــو
 9111واملتعلــق مبجلــس احملاســبة اجلريــدة الرع ــة للجمهوريــة اجلزائريــة ،عــدد  10املؤرخــة يف أول
سبتمر  ،2090ص.09
( -)2حل سر

رق ،مراقبة العلم ـات املال ـة ،دورة تكـوير لقضـاة أقسـام اجلـرائر املال ـة ،الر ـاط 92

مارق  ،2092اجمللس اطعلى للحسا ات ،اململكة املغر ة ،راجع الرا ط اإللكرتوني:
http: //www.ism.ma/basic/web/pdf/

نظر يوم  2092/90/22على الساعة .93.31
( -)1التقرير السدوي للمجلس اطعلى للحسا ات رسر السدة  ،299اجلزء الثـاني ،الكتـاح اطول نظـرة
عامة حول أنشءة اجملالس اجلهوية للحسا ات ،راجع الرا ط اإللكرتوني
http: //www.courdescomptes.maf

نظر يوم  2092/90/22على الساعة .91.12
( -)90راجع على التوالي :املادتني  ،21 ،21مر القانو  12/11املتعلق مبدونة احملا ر املال ـة ،الصـادر
تدف لد الظه الشري رقـر  09.02.929الصـادر تـاريخ  ،2002/01/93اجلريـدة الرع ـة للمملكـة
املغر ة ،عدد  ،1030تاريخ  ،2002/02/91ص .2212
( -)99أ د مداوي ،اجملالس اجلهوية للحسا ات اململكة املغر ة ،اجمللس اطعلى للحسا ات اململكـة
املغر ة ،ص.09
( -)92املادة  ،99مر القانو  12/11املتعلق مبدونة احملا ر املال ة ،مرجع سا ق ،ص.92
( -)93راجــــع نصــــوص املــــواد 13 ،12 ،19 :مــــر القــــانو  12/11املتعلــــق مبدونــــة احملـــا ر املال ــــة،
مصدرسا ق ،ص .2302
( -)99زير العدوي ،مراقبة املال العام مر ره احملا ر املال ة ودورها يف حمار ة الفساد املالي
http: //www.icpc.ma/wps/wcm/connect

نظر يوم  2092/90/22على الساعة .29.22
( -)91راجع املـادتني  ،22 ،21مـر القـانو  12/11املتعلـق مبدونـة احملـا ر املال ـة ،مصـدر سـا ق ،ص
.2301
( -)91راجع املادتني 22 ،21مر املصدر نفسه ،لص .2302 ،2302
( -)92راجع املواد  ،19 ،10 ،21مر نفس املصدر.
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( -)92راجع املادة  911مر القانو العضوي  90/91املؤر يف  2091/02/21املتعلـق دظـام اإلنتخا ـات،
اجلريدة الرع ة للجمهورية اجلزائرية ،عدد  ،10تاريخ  ،2091/02/22ص .31
( -)91راجع املادتني  11 ،11مر القانو التدظ مي رقر  22/99املعدل واملتمر مبجلس املستشارير واللي
لدر تدف لد ظه شـري

رقـر  9.99.922املـؤر يف  29نـوفمر  ،2099اجلريـدة الرع ـة عـدد 1112

مكرراملؤرخـة يف  22نـوفمر  ،2099ص /.1132املـادتني  11 ،11مـر القـانو التدظ مـي رقــر 22/99

املعدل واملـتمر املتعلـق مبجلـس الدـواح والـلي لـدر تدف ـلد ظهـ شـري

رقـر  9.99.911املـؤر يف 99

أ تو ر  ،2099اجلريدة الرع ة عدد  1122املؤرخة يف  92أ تو ر  ،2099ص.1011
( -)20راجــع املــادتني  912 ،912مــر القــانو التدظ مــي رقــر  11/99املتعلــق ننتخــاح أعضــاء دــالس
اجلماعــات الرتا ــة والــلي لــدر تدف ــلد ظه ـ شــري رقــر  9.99.923املــؤر يف  29نــوفمر ،2099
اجلريدة الرع ة املغر ة عدد  1112مكرر يف  22نوفمر  ،2099ص.1119
( -)29راجع املواد  21و 22و 22مر اإلمر  20/11املتعلق مبجلس احملاسبة ،مصدر سا ق ،ص.92
( -)22راجعاملادتني  ،20 ،21مر املصدر نفسه ،ص.92
( -)23املواد 23و29و21مر اإلمر  ،02/90مصدر سا ق ،ص02و.02
( -)29املادتني  21و ،22مصدر نفسه ،ص.02
( -)21راجع املواد مر  12إىل  19مر املصدر نفسه ،لص.21 ،29
( -)21راجع املادتني  11 ،19 ،13مر املصدر نفسه ،ص.21
( -)22راجع املادة  22مر القانو  12/11املتعلق مبدونة احملا ر املال ة ،مصدر سا ق ،ص .2212
( -)22راجع املادتني 39 ،30مر نفس املصدر.
( -)21راجع املواد 31 ،39 ،33مر املصدرنفسه ،ص .2211
( -)30راجع املادة 31مر نفس املصدر.
( -)39املادة 32مر نفس املصدر.
( -)32املادة 31مر نفس املصدر.
( -)33أدو نوار ،دلس احملاسبة :نظامه ودورد يف الرقا ة على املؤسسات اإلدارية ،مل رة ماجست
يف القانو العام،

ل ة احلقوق ،جامعة مدتوري قسدء دة2002/2001 ،ص.922

( -)39املرجع نفسه ،ص.922
( -)31راجع املواد  19 ،10 ،21مر اإلمر 20/11املتعلـق مبجلـس احملاسـبة ،مصـدر سـا ق ،ص ص،99
.91
( -)31راجع املواد ،99 ،93 ،90 :مر القانو  12/11املتعلق مبدونة احملا ر املال ة ،مصدر سا ق ،ص
.2300
( -)32راجع املادة  11مر املصدرنفسه ،ص.2301
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( -)32أ د سويقات( ،دلس احملاسبة

آل ة أساس ة دستوية للرقا ة املال ة يف اجلزائر) ،دلة العلوم

القانون ة والس اس ة ،جامعة الوادي ،عدد  99أ تو ر  ،2091ص.923
( -)31موساوي حل مة( ،دور دلس احملاسبة يف تق ر الس اسات العامة يف اجلزائـر) ،اجمللـة اجلزائريـة
للدراسات الس اس ة ،اجمللد اظامس العدد اطول ،2092 ،ص.219
( -)90ــراق ع ســى( ،أثــر املعــاي الرقا ــة للمدظمــة الدول ــة طجهــزة الرقا ــة املال ــة العل ــا -اإلنتوســاي-
ومشا ن تءب قها -جتر ة دلس احملاسبة اجلزائري) ،دلة اطنا اإلقتصادية ،جامعة سعد دحلب
البل دة العدد ( 09ديسمر ،)2090ص.900 ،11
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