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   :90السؤال رقم 

  ؟  الجماعة المحلیةمیزانیةآلیات الرقابة على 
 

 
 

 

  

 یخضع لھا المتصرفون في أموال الجماعات المحلیة سواء آلیات الرقابة التي
على المستوى اإلداري أو على المستوى المحاسبي، وھي رقابة سیاسیة و رقابة 

رقابة سابقة لتنفیذ المیزانیة  ورقابة قضائیة و تكون من حیث زمن إجرائھا إداریة
  .مواكبة أو الحقةأو
  

  :ّ الرقابة السیاسیة -1
تمارس ھذه الرقابة من قبل مجلس الجماعة و تكون سابقة ثم الحقة، األولى 

ر في بمناسبة مناقشة مشروع میزانیة الجماعة قبیل االقتراع علیھ و كذلك بمناسبة النظ
مشاریع تعدیل المیزانیة، أما الثانیة تأتي بمناسبة مناقشة الحساب المالي للجماعة و 

  .االقتراع على قرار غلق المیزانیة
تتاح في ھاتین المناسبتین للمجلس فرصة اإلطالع على سیاسة الجماعة و 

  اختیاراتھا وتقییم وضعھا المالي و توازناتھا     
  : الرقابة اإلداریة-2

  . س ھذه الرقابة من قبل عدید األطراف و تتم في أزمنة متعددةتمار
 :  رقابة سلطة اإلشراف-أ 

تمارس ھذه الرقابة أساسا بعد اقتراع مجلس الجماعة على مشروع المیزانیة وقبل 
الشروع في تنفیذھا و كذلك بمناسبة إدخال تعدیالت علیھا و عند غلقھا و إقرار الحساب 

ھدف إلى التأكد من حسن تطبیق القواعد المنصوص علیھا صلب المالي، و ھي رقابة ت
 و المحافظة على التوازنات المالیة األساسي لمیزانیة الجماعات المحلیةالقانون 

  . لھذه األخیرة
  : الرقابة حول التصرف في الموارد البشریة-ب 

على غرار كافة أعوان الوظیفة العمومیة تخضع القرارات التي تتعلق 
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 المھنیة للموارد البشریة المنتمیة للجماعات المحلیة لرقابة مسبقة من طرف بالحیاة
المصالح المختصة بالوزارة األولى، حیث ال یتم الشروع في تنفیذ مثل ھذه القرارات 
في غیاب تأشیرة المصلحة المذكورة، و تھدف ھذه الرقابة إلى تفادي االرتباطات التي 

.   یب و بالتالي تحمیل الجماعة المحلیة نفقات غیر شرعیةال تتطابق مع القوانین و الترات
 : رقابة لجان الصفقات المختصة-ج 

 تخضع وجوبا الصفقات التي تبرمھا الجماعات المحلیة مع مزودیھا للموافقة 
المسبقة إلحدى اللجان المختصة حسب الحالة سواء اللجنة البلدیة أو الجھویة أو 

فق ھذه اللجان على مشاریع الملحقات التعدیلیة و مشاریع الوزاریة أو العلیا كما توا
  .األختام النھائیة

  : رقابة مراقب المصاریف العمومیة - د 
كما أشرنا إلى ذلك سابقا تخضع نفقات المجالس الجھویة البلدیات مراكز الوالیات 

اقبة أد إلى مراقبة جھاز مر100والبلدیات التي تعادل أو تتجاوز مواردھا االعتیادیة 
المصاریف العمومیة، وھي رقابة سابقة الرتباط الجماعة المحلیة مع الطرف المقابل 

  .أي قبل اإلنجاز، و یعتبر خطأ تصرف عدم إخضاع النفقات لھذه الرقابة
  : رقابة المحاسب العمومي-ھـ 

قبل تنفیذ أذون االستخالص و أوامر الصرف الصادرة عن رئیس الجماعة 
اسب العمومي، تخضع وجوبا لرقابة ھذا األخیر للتأكد من المحلیة من طرف المح

شرعیتھا، حیث یقوم وجوبا برفض تنفیذھا و إرجاعھا إلى المصدر قصد تجاوز 
 .    اإلخالالت المكتشفة

  : رقابة أمین المال الجھوي-و 
تخضع بعض قرارات آمري صرف الجماعات المحلیة ذات المفعول المالي 
لتأشیرة أمین المال الجھوي مرجع النظر قبل تنفیذھا وھي التي تتعلق بمنح الساعات 

  .اإلضافیة و ساعات العمل اللیلي
كما تخضع الحسابیات الشھریة أو الثالثیة و الحسابات المالیة الصادرة عن  

لمحلیة لرقابة أمین المال الجھوي فیتولى، بعد رفع اإلخالالت محاسبي الجماعات ا
المسجلة، التأشیر علیھا ثم إحالة الخاضع منھا للرقابة المباشرة لدائرة المحاسبات 

 .        لكتابة ھذه األخیرة 
  :   رقابة تفقدیة اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة و اإلستخالص-ز

  
یة و وكالء المقابیض و الدفوعات الراجعین لھم یخضع محاسبو الجماعات المحل

بالنظر لرقابة میدانیة دوریة تھم كافة مجاالت التصرف خاصة كیفیة تداول األموال 
  .قبضا و صرفا وحفظھا

  : رقابة التفقدیة العامة لوزارة الداخلیة-ح 
یتولى ھذا الجھاز مراقبة التصرف في أموال الجماعات المحلیة في مستوى آمر 

  . بض و الصرف من خالل تنظیم مھمات تفقد میداني تشمل مختلف أوجھ التصرفالق
  :للرقابة  رقابة الھیئات العامة- ط 

تخضع الجماعات المحلیة للرقابة المیدانیة التي تجریھا كل من ھیئة الرقابة 
العامة للمصالح العمومیة و ھیئة الرقابة العامة للمالیة و ھیئة الرقابة العامة ألمالك 
الدولة والشؤون العقاریة حیث تعد تقریرا عن كل عملیة تفقد أو بحث یحتوي على 
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 .     المالحظات التي تخص التصرف، لیتولى آمر القبض و الصرف رفعھا
   : الرقابة اإلداریة لدائرة المحاسبات- ي 

یخضع آمرو القبض والصرف بالجماعات المحلیة للرقابة اإلداریة لدائرة 
 لیست رقابة قضائیة بأي حال بل تتمحور حول تقییم التصرف و المحاسبات،و ھي

قدیم مالحظات واقتراحات بھدف تجاوز اإلخالالت التي یتم الوقوف علیھا بمناسبة 
  .القیام بمھمات المراقبة

  
مع اإلشارة إلى أنھ في حال تفطن ھیاكل الرقابة اإلداریة، عند قیامھا بمھمات 

ائي فھي تحیلھا إلى النیابة العمومیة المختصة لمقاضاة التفقد، لمخالفات ذات طابع جز
  .مرتكبیھا

  
  : الرقابة القضائیة- 3

  
تمارس الرقابة القضائیة الدائمة من قبل دائرة المحاسبات التي تنظر في 
الحسابیات الشھریة و الحسابات المالیة المقدمة من طرف محاسبي الجماعات 

ن، و ھي بصفتھا ھیئة قضائیة تصدر المحلیة عن طریق أمناء المال الجھویی
قرارات إما بتبرئة ذمة المحاسب أو تعمیرھا في حالة ثبوت مسؤولیتھ عند 

  . وجود خلل في التصرف
أما في صورة تفطنھا لمخالفات ذات طابع جزائي فھي تحیلھا إلى النیابة 

  .العمومیة المختصة لمقاضاة مرتكبیھا
  

 مستوى المرحلة اإلداریة من تنفیذ میزانیات بالنسبة ألخطاء التصرف المرتكبة على

الجماعات المحلیة، فانھ یتم النظر فیھا من طرف دائرة الزجر المالي ومعاقبة مرتكبھا 

بخطیة یتراوح مبلغھا مابین الجزء الثاني عشر و كامل المرتب الخام السنوي الذي 

 .جزائیةیتمتع بھ مرتكب الخطأ بقطع النظر عن العقوبات التأدیبیة أو ال

  


