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من يراقب ؟

: كل الھياكل العمومية والخاصة المخولة والمؤھلة •
دائرة المحاسبات*      

ھيئات الرقابة العامة الث2ث*      
ھيئة مراقبي الدولة*       ھيئة مراقبي الدولة*      
ا6دارة العامة لمراقبة المصاريف العمومية*      
لجان الصفقات*      

الكتابة القارة للجنة العليا للصفقات*      
التفقديات الوزارية*      
ھياكل مراقبة التصرف والتدقيق الداخلي*      



)2(من يراقب ؟ 

مكاتب الدراسات والمھندسين المستشارين•

مكاتب التدقيق المتخصصة•

مراقبو الحسابات•



ماذا نراقب ؟

: كل القطاع العمومي إ� ما استثني بنص  -     
الوزارات ومصالحھا ال2مركزية•
الجماعات العمومية المحلية•
المؤسسات العمومية ا6دارية وغير ا6دارية•
المنشآت العمومية وشبيھاتھا• المنشآت العمومية وشبيھاتھا•
الديبلوماسيةالمراكز •
شركات ذات مساھمات عمومية•

            
التعاضديات -      
الجمعيات المنتفعة بمنحة أو امتياز أو ضمان من الدولة -      



الرقابة// التصرف 

رقابة عمومية

تصرف
عمومي

تصرف       
قطاع خاص

رقابة  قطاع خاص



كيف نراقب ؟
متى نراقب ؟
أين نراقب؟

بماذا نراقب ؟بماذا نراقب ؟



..خارجّيةخارجّية  رقابةرقابة  //داخلّيةداخلّية  رقابةرقابة  ::التدخلالتدخل  هيكلهيكل
......  معلوماتيمعلوماتي  //فّنيفّني  //إداريإداري  //ماليمالي  ::التدخلالتدخل  مجالمجال

  متزامنةمتزامنة  رقابةرقابة  //قبلّيةقبلّية  أوأو  مسبقةمسبقة  رقابةرقابة  ::التدخلالتدخل  توقيتتوقيت
..بعدّيةبعدّية  أوأو  الحقةالحقة  رقابةرقابة  //موازيةموازية  أوأو

7

  ..مكتبّيةمكتبّية  رقابةرقابة  //ميدانّيةميدانّية  رقابةرقابة  ::التدخلالتدخل  مكانمكان

  ..وثائقوثائق  إنشاءإنشاء  //مستندّيةمستندّية  رقابةرقابة  ::التدخلالتدخل  وسائلوسائل

  رقابةرقابة  //المالءمةالمالءمة  رقابةرقابة//رقابةالمشروعّيةرقابةالمشروعّية::التدخلالتدخل  منهجيةمنهجية
......  //تقييمتقييم  //الوسائلالوسائل  رقابةرقابة  //النتائجالنتائج  رقابةرقابة  //األداءاألداء



نتيجة المراقبة ؟ ماھي

تأشيرة•

مصادقة•

موافقة•

ترخيص• ترخيص•

رأي•

قرار•

تقرير•



مفاھيم متقاربة

تفقد•
إشراف•
تدقيق•
مراجعة• مراجعة•
تفتيش•
تقييم•
مساءلة•
حوكمة•



مرجعية المراقبة ؟

إرادية•

مراقب الحسابات:إجبارية •

:خصوصية  رقابات+              

الشركات المدرجة بالبورصة: ھيئة السوق المالية *           الشركات المدرجة بالبورصة: ھيئة السوق المالية *          

المؤسسات التي يفوق استھ2كھا:  طاقيتدقيق *          

:   تدقيق في الس2مة المعلوماتية *          

ا6شراف/ الرقابة العمومية :  مفروضة•



 3القانون ا�ساسي عدد : دائرة المحاسبات 
)  2008 جانفي 29المؤرخ  في 

:بالنظر في حسابات وتصرف  تختص
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات التي تكون ميزانياتھا ملحقة •

ھيئة عليا لمراقبة ماليتھا                : ترتيبيا بميزانية الدولة 
وسلطة ) تقضي في حسابات المحاسبين العموميين(سلطة قضائية  وسلطة ) تقضي في حسابات المحاسبين العموميين(سلطة قضائية 

تقوم بمھمة مراقبة عامة على المتصرفين في اIموال (مراقبة 
).العمومية

المؤسسات العمومية التي M تكتسي صبغة إدارية والمنشآت •
العمومية وكل الھيئات مھما كانت تسميتھا والتي تساھم الدولة أو 
الجماعات المحلية في رأس مالھا بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

).وا6قتصاديمراقبة الحسابات وتقييم التصرف المالي (



2: دائرة المحاسبات 

الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والھيئات الخاصة مھما •
أو المالية  ا6قتصاديةكانت تسميتھا التي تستفيد من المساعدة 

والتي ) الممنوحة من الھياكل العمومية(مھما كان شكلھا 
أو ضمان أو  جبائيتكتسي على اIخص شكل إعفاء  أو ضمان أو  جبائيتكتسي على اIخص شكل إعفاء 

.أو منحة إختصاص

انجاز مھمات لمراقبة حسابات ھيئات أو منظمات دولية •
مع أجھزة رقابية وطنية أو أجنبية  با6شتراكبمفردھا أو 

.      مماثلة أو دولية



:الھيئة العليا للرقابة ا�دارية والمالية 
1993ماي 3المؤرخ في  50القانون عدد

بتنسيق بتنسيق تقوم الهيئة العليا للرقابة اإلدارّية والمالّية تقوم الهيئة العليا للرقابة اإلدارّية والمالّية ””: : 22الفصل الفصل ••
هياكل المراقبة العاّمة لمصالح الّدولة هياكل المراقبة العاّمة لمصالح الّدولة تدّخل تدّخل   برامجبرامج

ما تراه ما تراه   اقتراحاقتراحوالمنشآت العمومّية ودراسة واستغالل تقاريرها ووالمنشآت العمومّية ودراسة واستغالل تقاريرها و
من إجراءات عملية كفيلة بتالفي النقائص وتحسين طرق من إجراءات عملية كفيلة بتالفي النقائص وتحسين طرق 

ما تراه ما تراه   اقتراحاقتراحوالمنشآت العمومّية ودراسة واستغالل تقاريرها ووالمنشآت العمومّية ودراسة واستغالل تقاريرها و
من إجراءات عملية كفيلة بتالفي النقائص وتحسين طرق من إجراءات عملية كفيلة بتالفي النقائص وتحسين طرق 

. . ““ومتابعة تنفيذهاومتابعة تنفيذهاالتصرف التصرف 



:ھيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
  1954: خلفا للتفقدية العامة للمصالح ا&دارية ):198جانفي 5المؤرخ في 6ا�مر عدد(

إجراء الرقابة العليا على مصالح الدولة والمؤسسات العمومية •
والجماعات العمومية المحلية والشركات الوطنية والشركات 

المشترك وبصفة عامة المنظمات بجميع  ا6قتصادذات 
أنواعھا التي تلتجئ مباشرة أو بصفة غير مباشرة إلى أنواعھا التي تلتجئ مباشرة أو بصفة غير مباشرة إلى 

مساھمة مالية من الدولة أو الجماعات العمومية اIخرى في 
شكل حصص من رأس المال وفي شكل إعانات أو قروض 

.أو ضمانات تسبقاتأو 
إبداء الرأي في التدابير التشريعية أو الترتيبية التي تھدف إلى •

.تنظيم أو تحسين الھياكل العمومية أو أساليب عملھا
.     التعھد باIبحاث والمھام العرضية•



:ھيئة الرقابة العامة للمالية
    1956:خلفا لھيئة مراقبي الخزينة العامة ) 1982 جانفي 5المؤرخ في  7ا�مر عدد (

إجراء الرقابة المالية على مصالح الدولة والمؤسسات العمومية •
ا6دارية والجماعات العمومية المحلية والدواوين والشركات 

المشترك وبصفة عامة المنظمات  ا6قتصادالوطنية والشركات ذات 
بجميع أنواعھا التي تلتجئ مباشرة إلى مساعدة مالية من الدولة أو بجميع أنواعھا التي تلتجئ مباشرة إلى مساعدة مالية من الدولة أو 
من الجماعات العمومية اIخرى في شكل حصص من رأس المال 

.أو ضمانات تسبقاتأو في شكل إعانات أو قروض أو 

يمكن إجراء ھذه الرقابة لدى الشركات أو اIشخاص المنتفعين •
برخص التأسيس أو بوسائل الضمان والتدارك أو بجميع ا6عانات 

.  المباشرة أو غير المباشرة من الدولة



2:ھيئة الرقابة العامة للمالية
خلفا لھيئة مراقبي الخزينة ) 1982 جانفي 5المؤرخ في  7ا�مر عدد (

 1956:العامة 

القيام بجميع اIبحاث والمأموريات الخاصة أو الترتيبية ذات •
الصبغة المالية 

يمكن تقديم كل المقترحات إلى وزير المالية لتحسين سير •
المصالح العموميةالمصالح العمومية



:ھيئة الرقابة العامة �م(ك الدولة والشؤون العقارية
)1991 ماي 31المؤرخ في  842ا�مر عدد (

والصيانة  وا6ستعمالمراقبة مصالح الدولة فيما يتعلق بالتصرف •
.والمحافظة على اIم2ك المنقولة وغير المنقولة للدولة

والمحلية وكذلك  الجھويةالمتابعة لدى الجماعات العمومية •
المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات والھيئات بجميع المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات والھيئات بجميع 

أنواعھا التي تتمتع بمساھمة مالية أو إعانة عمومية وذلك فيما 
والصيانة والمحافظة على اIم2ك  وا6ستعماليتعلق بالتصرف 

.المنقولة وغير المنقولة للدولة
القيام بجميع اIبحاث والمأموريات الخاصة•
اIم2ك  ھاتهتقديم كل المقترحات لتحسين طرق التصرف في •

.    وصانتھا



 1989فيفري 1المؤرخ في  9القانون عدد : ھيئة مراقبي الدولة 
2002سبتمبر 30في  المؤر 2131وا�مر عدد 

.ا6لتزاماتمراقبة مدى احترام •
.السھر على احترام قرارات ھياكل التصرف والتسيير•
للقوانين ) والعقود ا6تفاقياتوخاصة (مراقبة مطابقة التصرف •

.التراتيب و
.متابعة تنفيذ قرارات سلطة ا6شراف• .متابعة تنفيذ قرارات سلطة ا6شراف•
.وتنفيذ إجراءات استرجاع المستحقات ا6ستثمارمتابعة برامج •
رئاسة لجنة فتح العروض وحضور اجتماعات مجلس ا6دارة •

والجمعيات العامة ولجنة الصفقات وإبداء الرأي في المسائل 
المنظمة  بالتراتيبالتي لھا انعكاسات مالية أو التي تتصل 

.للتصرف 



خاصيات مھام مراقب الدولة

رقابة خارجية•

رقابة ذات صبغة عامة•

رقابة مسبقة باIساس•

رقابة دائمة• رقابة دائمة•

تأليفيةرقابة •

رقابة على الوثائق•

رقابة على عين المكان•



رقابة المصاريف العمومية
)2012أوت  22المؤرخ في  1683ا�مر عدد (

التثبت من المصاريف الخاضعة وجوبا إلى إلى التأشيرة المسبقة •
للتنفيذ

تأشيرة جميع المصاريف والنفقات العمومية بعد التثبت من •
مطابقتھا لWشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال 

ا6عتماداتا6عتمادات
6بداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين واIوامر التي لھا تأثير •

مالي
المشاركة بصفة قارة وإجبارية في جلسات لجان الصفقات •

والمحلية واللجان الداخلية للمؤسسات  والجھويةالوزارية 
المحاسبة العموميةالعمومية الخاضعة لمجلة 



:لجان الصفقات 
2002/ 12/ 17المؤرخ في  3158 ا�مرعدد 84الفصل 

تراقب لجان الصفقات شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة •
.وإسناد الصفقات ومصداقيتھا وشفافيتھا

تتأكد من الصبغة المقبولة لشروطھا ا6دارية والمالية والفنية •
وذلك على ضوء المعطيات العامة للمشروع الذي تنجز وذلك على ضوء المعطيات العامة للمشروع الذي تنجز 

مكوناته في إطار الصفقات المعروضة عليھا وخاصة 
دراسات الجدوى وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل 

.التنفيذ



:الكتابة القارة للجنة العليا للصفقات 
  2012جوان  2فيالمؤرخ  515من ا�مر عدد  17الفصل  

وبا6ضافة إلى  وجوبا تتولى الكتابة القارة للجنة العليا للصفقات•
إجراء ) 2002لسنة  3156اIمر عدد (المھام الموكولة إليھا 

لدى المشتري العمومي موازية  ا,قتضاءرقابة �حقة وعند 
وذلك  إختصاصھاعلى ملفات الصفقات الخارجة عن حدود  وذلك  إختصاصھاعلى ملفات الصفقات الخارجة عن حدود 

.الوزيراIولبمقتضى أذون بمأموريات صادرة عن 

.  وتوجه نسخة من تقارير المھمات المنجزة إلى دائرة المحاسبات



مصفوفة المراقبة في القطاع العمومي
مساھمة 
عمومية

مركز 
دبلوماسي

منشأة 
مثي1تھاو

مؤسسة 
عمومية

جماعة 
عمومية

وزارة

دائرة 
المحاسبات

ھيئات الرقابة 
العامة

ھيئة مراقبي 
الدولةالدولة

لجان الصفقات

الكتابة القارة 
للجنة العليا

مراقبة 
المصاريف

التفقديات 
الوزارية

مراقبة 
 التصرف
والتدقيق



1خ(صة 

مراقبة المصاريف          ميزانية الدولة والجماعات المحلية•

.مراقب الدولة               المنشآت العمومية ومثي2تھا•

                    والجھويةالتفقد الوزاري              المصالح المركزية •
.والمؤسسات والمنشآت تحت ا6شراف.والمؤسسات والمنشآت تحت ا6شراف

.  التدقيق الداخلي            ھياكل المنشأة ووظائفھا•

العامة        التصرف في                     الرقابات+ دائرة المحاسبات •
.الشأن العام وفي المال العام



2الخ(صة 

تعطيل= ا6فراط في الرقابة •
أزمة= التفريط في الرقابة •

:ترشيد الرقابة        
ولكن كيف؟                        
                       
       



: الوظيفة الّرقابّية/ التصرفّيةالوظيفة 
من الّتضاّد إلى الّتعاضد

كثافة الّرقابة

26

ھامش التصّرف

منحني الرقابة

رقابة ضئيلةرقابة مكّثفة



ھامش التصّرف

منحني 

27

كثافة الرقابة

منحني 
التصّرف

تصّرف مطلقتصّرف مقّيد



ھامش التصّرف منحني التصّرف منحني الرقابةكثافة الّرقابة

28

كثافة الرقابة
تصّرف مطلق تصّرف مقّيد

ھامش التصّرف

رقابة ضئيلةرقابة مكّثفة

نقطة الّتوازن بين جدوى الّرقابة 
الّتصّرف ونجاعة



الدورة الرقابّية 

 تشخيصالبرمجة
المخاطر

29

المتابعةالتدوين



القواسم المشتركة بين ھياكل الرقابة ال(حقة

تشابه اIنظمة اIساسية Iعضاء ھيئات الرقابة العامة•

تفقد ورقابة وقضاء  إختصاص:  ا6شھاديوحدة التكوين •
بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية ل]دارة     

وحدة الھياكل الخاضعة للرقابة• وحدة الھياكل الخاضعة للرقابة•

//   ومستنديةمراقبة ميدانية ) : التدوين(تشابه المنھجية •
ضمان حق الرد للھيكل // بوثائق  مأيدةم2حظات أولية 
تقديم // تقرير نھائي على ضوء الردود // موضوع الرقابة 

.متابعة التوصيات// مقترحات 6ص2ح النقائص 



التدوين* 
محورمحور  كلّ كلّ   ضمنضمن  العّينةالعّينة  --  الرقابةالرقابة  موضوعموضوع  المحاورالمحاور  ::التشخيصالتشخيص  --
    ::  والبياناتوالبيانات  الوثائقالوثائق  معالجةمعالجة  --

..بالمطابقةبالمطابقة  - - 
..CAOCAO  بالتمحيصبالتمحيص  - - 
..))داللةداللة  ذاتذات  عّينةعّينة((  بالترجيحبالترجيح  - - 
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..))داللةداللة  ذاتذات  عّينةعّينة((  بالترجيحبالترجيح  - - 
..))مختلفةمختلفة  مؤشراتمؤشرات  بينبين((  بالمقاربةبالمقاربة  - - 
  لمراقبةلمراقبة  العامالعام  الدليلالدليل  ::المرجعياتالمرجعيات  إعتمادإعتماد((  بالتعييربالتعيير  - - 

..))......//الّدولّيةالّدولّية  المعاييرالمعايير  //  العمومّيةالعمومّية  المصالحالمصالح

..))الردّ الردّ   حقّ حقّ   ضمانضمان((  التضادديةالتضاددية  المقاربةالمقاربة  ::التثّبتالتثّبت  --

::والمقترحاتوالمقترحات  اإلستنتاجاإلستنتاج  --



مواطن الضعف المشتركة
غياب التعھد التلقائي بالمھمات•
سرية التقارير ونشرھا على نطاق ضيق•
عدم اعتماد ميثاق أخ2قيات المھنية يضبط التزامات أعضاء ھيئات •

.الرقابة العامة
مبادئ عامة أو المتعارف : غياب التنصيص على المرجعية المھنية • مبادئ عامة أو المتعارف : غياب التنصيص على المرجعية المھنية •

.عليھا
إداريا (الحماية الخصوصية للمراقبين  تراتيبغياب التنصيص على •

).  واجتماعيا
).المتعلقة بالوظيفة الرقابية(غياب اعتماد اليمين المھنية•
غياب معايير لتحديد العدد اIمثل من المتفقدين والمدققين ولتصنيف •

مھني خصوصي



الوظيفة الرقابية  
والتحديات الراھنةوالتحديات الراھنة
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 / التأسيسي المجلس( الفساد ومقاومة الحوكمة مأسسة -
.دسترتها إلى والسعي )مستقلة هيئة /الحكومة

 الّطلب حسب( العمومية البيانات إلى الّنفاذ حقّ  -
.الشخصّية المعطيات سرّية إحترام مع )بالّنشر أو

:)التحديات(الواقع الجديد * 
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.الشخصّية المعطيات سرّية إحترام مع )بالّنشر أو
 المبّكر التفّطن في المدني المجتمع دور تفعيل -

.الفساد حاالت عن والتبليغ

 األممية اإلتفاقيات على المصادقة متطلبات -
 بمقاومة المتعّلقة الّدولية الّشبكات في واإلنخراط

.والفساد الّرشوة



وظيفة تساير تطّور وظيفة الّتصّرف

::التصّرفالتصّرف  أساليبأساليب  تطّورتطّور  **

..المواردالموارد  حسبحسب  تصّرفتصّرف  --

..األهدافاألهداف  حسبحسب  الميزانيةالميزانية  فيفي  التصّرفالتصّرف  --
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..األهدافاألهداف  حسبحسب  الميزانيةالميزانية  فيفي  التصّرفالتصّرف  --
..الّنتائجالّنتائج  حسبحسب  تصّرفتصّرف  --

..بالتشاركبالتشارك  التصرفالتصرف  --
..بالتوافقبالتوافق  تصرفتصرف  --



معمعمعمع

الشكر على حسن  الشكر على حسن  الشكر على حسن  الشكر على حسن  الشكر على حسن  الشكر على حسن  الشكر على حسن  الشكر على حسن  
اإلنتباهاإلنتباهاإلنتباهاإلنتباه
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صورة المراقب عن نفسه ولدى المتصرفصورة المراقب عن نفسه ولدى المتصرف
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الرشيدة الحوكمةنحو ....
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