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    :13السؤال رقم 

إلى أي مدى تتم مراقبة األموال العمومیة المحّولة في إطار 

ترصدھا الوزارات إلى المنشآت  منح ذات مبالغ ھامة

 والمؤسسات العمومیة الراجعة لھا باإلشراف وذلك إلى

صندوق المحاسب المختص و المفتوح باسمھ الشخصي 

   .ب بریديبحسا

  

  ااب

أوجھ الرقابة متعددة و متنوعة من حیث زمن القیام بھا و من حیث الوسیلة 

المنشآت والمؤسسات  المعتمدة مع مراعاة خصویة التصرف لكل من 

   العمومیة

 لسنة 2197بالنسبة للمنشآت العمومیة جاء بالفصل الثالث من األمر عدد * 

تعلق بكیفیة ممارسة اإلشراف على م ال2002 أكتوبر 7 المؤرخ في 2002

التصرف فیھا وتمثیل  المنشآت العمومیة وصیغ المصادقة على أعمال

االلتزامات  المساھمین العمومیین في ھیئات تصرفھا وتسییرھا وتحدید

یتمثل اإلشراف على المنشآت العمومیة في " الموضوعة على كاھلھا ما یلي 
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اف القطاعي ألھم الصالحیات ممارسة الدولة عن طریق وزارات اإلشر

  التالیة

 متابعة عملیات التصرف والتسییر لھذه المنشآت من حیث احترامھا للقوانین ـ

والتراتیب الخاضعة لھا وتماشیھا مع التوجھات العامة للدولة في قطاع 

  الذي تعمل فیھ المنشأة واستجابتھا لمبادئ وقواعد حسن التصرف، النشاط

  لبرامج وبرامج العمل ومتابعة تنفیذھا،ـ المصادقة على عقود ا

  ـ المصادقة على المیزانیات التقدیریة ومتابعة تنفیذھا،

ـ المصادقة على القوائم المالیة بالنسبة للمنشآت التي لیست لھا جمعیات 

  عامة،

  ـ المصادقة على مداوالت مجالس اإلدارة ومجالس المراقبة،

 في األجور بالنسبة إلى أعوان ـ المصادقة على أنظمة التأجیر والزیادات

  المنشآت العمومیة الذین یخضعون إلى اتفاقیة مؤسسة،

ـ المصادقة على اتفاقیات التحكیم والشروط التحكیمیة واتفاقیات الصلح 

   ."المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشریع والتراتیب الجاري بھا العمل

بالنسبة للمؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة نص  *

تحت  من المجلة المذكورة على أن المؤسسات العمومیة تعمل 236الفصل 

، و المقصود بالتحدید ھنا اإلشراف المالي، إشراف الوزیر الراجعة لھ بالنظر

 على أن عقود شراء المؤسسة لعقار أو بیعھ أو 249كما نص الفصل 

 بعد تعرض على موافقة الوزیر المشرف على شؤونھااوضتھ أو كرائھ مع

 256موافقة المجلس أو اللجنة االستشاریة إن وجدت، و نص كذلك الفصل 

على أن الحساب المالي السنوي یعرض على آمر صرف المؤسسة للتأشیر 
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علیھ شھادة منھ في مطابقتھ لحساباتھ ثم یعرض بعد درسھ من طرف 

   .سلطة اإلشراف إلقرارهھیئة االستشاریة إن وجدت على المجلس أو ال

    

إعتمادا على النصوص المذكورة أعاله، و غیرھا من النصوص العامة و 

الخاصة األخرى، تمارس سلطة اإلشراف رقابتھا على التصرف المالي 

األموال العمومیة المحّولة في  للمنشآت والمؤسسات العمومیة بما في ذلك 

ترصدھا لھا الوزارات التي ھي راجعة لھا   مبالغ ھامةإطار منح ذات

باإلشراف، مع اللجوء عند اإلقتضاء إلى القیام بعملیات رقابة میدانیة من 

خالل التفقدیات الوزاریة مع إمكانیة رفع دعاوى من طرف وزیر اإلشراف 

   .أمام دائرة الزجر المالي و أمام محاكم الحق العام

  

  


