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والمالية اإلدرية للرقابة العليا الهيئة

10 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO�U���≈
12 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W��u��«
14 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W Ò�U� W� ÒbI�

16 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ · ÒdB��« QD�Ë w�U*« d�e�« …dz«œ n�dF� ≠ I
17 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ø w�U*« d�e�« …dz«œ w� U�  ≠1
17 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ø w�U*« d�e�« …dz«œ W�O�d� w� U� ≠2
18 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  ø w�U*« d�e�« …dz«œ ¡UCI� ÊuF{U)« r� s� ≠3
19 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ø · ÒdB��« QD� u� U� ≠4
19 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W�Ëb�« `�UB� ¡«“≈ W�J�d*« ·dB��« ¡UD�√ ≠1.4
20 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  W ÒO�uLF�«  PAM*« ¡«“≈ W�J�d*« · ÒdB��« ¡UD�√ ≠2.4
21 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w�U*« d�e�« …dz«b� W�d�bI��« WDK��« ≠5
22 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  · ÒdB��« ¡UD�√ ·UA��≈ qzU�Ë ≠6
22 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw�b*« QD)«Ë · ÒdB��« QD� ≠7
23 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  wz«e'« QD)«Ë ·dB��« QD� ≠8
23 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  wMN*« QD)«Ë ·dB��« QD� ≠9
24 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  øw�U*« d�e�« …dz«œ UNDK�� w��«  U�uI?F�« w� U� ≠10
24 Æ  2011 v�≈ 1988 …d�H�« œ«b��« vK� w�U*« d�e�« …dz«œ ¡UC� tI� UN� Òd� w��« W Ò�UF�« ∆œU�*« Òr�√ ≠11

26 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Èu�b�« l�—  «¡«d�≈ ≠ II

27 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  Èu�b�« p�d% ≠1
27 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  Èu�b�« l�—  «¡«d�≈ ≠2
28 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Èu� Òb�« l�— q�√ ≠3

29 Æ ¡UD�_« UN� XIÒKF� w��« —ËU;« V�� nÒMB� w�U*« d�e�« …dz«œ ¡UC� tI� ≠ III
 

WOzUB�≈   UODF� ≠1
30 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 2011 WM� v�≈ 1988 WM� s� w�U*« d�e�« …dz«œ s� …—œUB�«  —«dI�U� oÒKF��  
30 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d�dI� ÒqJ� W��M�U�  «—«dI�« l�“u� ≠1.1
36 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rJ(« ‚uDM� V��   «—«dI�« l�“u� ≠2.1
40 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÍuM��« ÂU)« VÒ�d*« s� UN� ÂuJ;« U�UD)« —«bI� l�“u� ≠3.1
42 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO� Òb*« WN'« V�� w�U*« d�e�« …dz«œ v�≈ XKO�√ w��«  U ÒHK*« l� Ò“u� ≠4.1

53 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO�Q�?�« Ë W�dA��« œ—«u*« ‰U�� w� ·dB��« ¡UD�Q� oKF�*« —u;« ≠2
54 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w�uLF�« ÊuFK� wMN*« —U�*« ≠1.2
54 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »«b��ù« •



54 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWO�d��« •
55 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ‚U(ù« •
56 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ `M*«Ë dO�Q��« WLE�√   ≠2.2
56 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  WO�uLF�«  PAMLK� 5�UF�« s�d�b*« dO�Q� •
58 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ`M*« •
60 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  WOMOF�«  «“UO��ô«   ≠3.2
62 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ wHO�u�« sJ��U� ⁄UH��ù« •
63 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOHO�u�« …—UO��U� ŸUH��ù« •
64 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  WO�U{ù«   U�U��« »U���≈  ≠4.2
65 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆq�UI0 ’U� ◊UAM� ÊuF�« W�—U2  ≠5.2
66 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qDF�«Ë  U�UOG�«Ë —uC(« WF�U��  ≠6.2

69 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw��U;«Ë w�U*« 5�U�*« w� · ÒdB��« ¡UD�Q� oKF�*« —u;« ≠3
70 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  «œUL��ô« w� ·dB��«   ≠1.3
71 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ’ö���ô« Ë œ—«u*« qOB%  ≠2.3
72 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UIHM�« bI� ≠3.3
75 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UIHM�« W�œQ� ≠4.3
78 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw��U;« · ÒdB��«  ≠5.3

81 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  WO�uLF�«  «¡«dA�« w� · ÒdB��« ¡UD�Q� oKF�*« —u;« ≠4
82 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO�uLF�«  UIHB�« —U�« w�  «¡«dA�«   ≠1.4 
82 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  Â«d�ù«Ë W�dOC���« WK�d*«  •
85 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ cOHM��« WK�d�  •
86 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO�uLF�«  UIHB�« —U�« Ã—U�  «¡«dA�«   ≠2.4 
86 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Â«d�ù«Ë dOC���« WK�d*«  •
87 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ cOHM��« WK�d�  •

95 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UJK�L*« w� · ÒdB��« ¡UD�Q� oKF�*« —u;« ≠5

96 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W�Ëb�« qO�U�� lO�    ≠1.5 
96 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO�uLF�«  PAM*«  U�u�M� lO�   ≠2.5 
97 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO�uLF�«  PAM*« Ë√ W�Ëb�« œ«u� ‰ULF��«   ≠3.5 
97 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UJK�L*« kH�   ≠4.5 
98 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆœd'« d�U�œ p��    ≠5.5 
98 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œ«u*« WO�U�� p��    ≠6.5 
100 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W�—«œù«  «—UO��« ‰ULF��«   ≠7.5 
100 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOB�� ÷«d�_ W�—«œù«  «—UO��« ‰ULF��«  • 
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101 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Í—«œù« rO�d��«  • 
101 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êôu'« d��œ p��  • 
102 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œu�u�« w� ·dB��«  • 
102 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W�—«œù«  ö;« w� ·dB��« ≠8.5 
103 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W�—«œù« s�U�*« w� ·dB��« ≠9.5 
105 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ· ÒdB��« ¡UD�√ »UJ�—≈ ÍœUH��  UO�u� ≠ IV
107 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO�Q��«Ë W�dA��« œ—«u*« w� ·dB��« ‰U�� w� ≠1
108 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ w��U;«Ë w�U*« ·dB��« ‰U�� w� ≠2
108 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  UIHB�«Ë  «¡«dA�« ‰U�� w� ≠3
109 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W�uIM*« dO� Ë W�uIM*« „ö�_« w� ·dB��« ‰U�� w� ≠4

111 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l�«d*« ≠ V
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با��ف ا�هوض � وا�ا�ة إ� ا�ساهمة اإلدار�ة العليا �لرقابة ا�يئة س� إطار � ا��ل هذا إعداد يت�ل
ا�ال ا�فاظ � ��يا من أجل عليها ا�تعارف ا�عاي� إ� ا�مارسة �ستوى � تدر�يا واالرتقاء به العمو�

العمومية. ا�يا� أداء و�س� العمو�

� �وقعها ��م العمو� ا��ف بواقع ودراية من خ�ة راكمته ما � تثم� العليا ا�يئة و�رص 
ا�عد ا�رد� � وا�صحي� ا�وقا� بتقديم ا�انب ا�وجه القا� �سيم � وتعمل وا�تابعة ا�رقابة منظومة
من العمو� ا��ف مناهج �طو�ر ووسيلة أداة �ء � قبل � وا�تابعة وأن ا�رقابة منها قناعة وا�زجري،
الفساد ا�و� من وآ�ات ا�رشيدة ا�و�مة مبادئ إدماج � العمومية ا�يا� �س�ي قدرات تعز�ز خالل

ا��ف. قواعد ضمن

� العمو� �لوقوف �لمت�ف فرصة � العليا ا�يئة تؤمنها متابعة من تليها رقابة وما مهّمة � أن كما
األخطاء � ا�وقوع وتفادي سا�ة إلصالحها ومناسبة ا��ف منظومة �شوب ال� وا�قائص ا�طأ ��من
من �ساءالت عنها ي�تج وما ا�زائية األخطاء أو ا��ف أخطاء ضمن تصنف ال� تلك منها سواء ا�سيمة
هذا إعداد � ا�يئة حرص يأ� من هنا، ا�زا�. أو ا�ا� القضاء �ى سواء زجر�ة إجراءات إ� ا�اذ تؤدى قد
خطأ فهم � العمو� ا�ت�ف به �ستدل �رجع قصد توف� ا�جال � ا��اء من ثلة عمل �هود هو ا�ي ا��ل
�دث إر�ا� ال� قد ا��بعات وتفادي فيه ا�وقوع اجتناب بغاية حدوثه تؤدي إ� ال� و�دراك ا�داخل ا��ف

العام. ا�رأي ا�ي� �ى بصورة وتّ� �لمت�ف العمو�

� العلمية وا�وضوعية ا�ياد إ� اإلحت�م مع العمل هذا إ�از توسيع اإلس�شارة � إ� ا�يئة سعت وقد
من ا�يئة حرصت ال� وا�فقد �لرقابة ا�سنو�ة ا�دوة انعقاد مع ا��ل، إعداد هذا ي�امن �ضامينه. كما تصور
ب� ا���ل و�قيق ا�فاهيم قصد توحيد ا�راقب وا�ت�ف ب� تعاون وخلق جسور ا�روابط � تعز�ز خال�ا
تنفيذ � وا�تمثلة أساسا العمو� ا��ف من ا��شودة �سيم الغايات أجل من وا�رقابة، ا��ف منظوم�

العام. ا�ال � ا�فاظ مع ا�سياسات العمومية

ترشيد ا��ف و�رجعا � سندا يصبح أن ع� العمومي�، باهتمام ا�ت�ف� ا��ل �ظى هذا ونأ�ل أن
ا�رجّوة. الفائدة �حقيق ��ه وتوز�عه � ا�يئة وستعمل العمو�.

ÍœUOF�« ‰U?L?�  
والمالية اإلدارية للرقابة العليا الهيئة رئيس
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والمالية اإلدرية للرقابة العليا الهيئة

اإلداري وا�فّقد وا�رقابة القضاء ا�ا� � �ال ا��اء وا�ختّص� من عدد قبل من العمل هذا إ�از تم
: وا�سادة ا�سّيدات وهم

ا�زجر ا�ا�، دائرة �ى ا�كومة مندوب قا� ما�، : - علياء براط�

العّقار�ة، وا�شؤون ا�ولة ألمالك بهيئة ا�رقابة العاّمة �م : �راقب بوهالل �ّمد  -

وا�دقيق وا�فّقد ا�رقابة إطارات �عية رئ�س العمومية، �لمصار�ف �م �راقب : غّزي �دل  -
با�يا�العمومية،

ا�صّحة، بوزارة وا�ا�ة اإلدار�ة ا�فّقدية العاّمة رئ�س : ا�ّما� يوسف  -

وا�ا�ة، اإلدار�ة �لرقابة العليا با�يئة بمأ�ور�ة ف
ّ
�� ما�، قا� : ثابت عبد ا�ميد  -

العمومية، �لمصالح العاّمة بهيئة ا�رقابة �م �راقب سا� قع�ش ا�سيد ا��ل هذا إ�از � ساهم كما
ا�ّ�ف �راق� �عية �ّثلة صّمود �ياء وا�سّيدة وا�ا�ة اإلدار�ة �لرقابة العليا با�يئة بمأ�ور�ة ��ف
�ائرة ا�كمية سابق با�يئة ا�رابط عضو قبل ا�سّيد إسماعيل من �راجعته كما تّمت ا�ا��، وا�سؤول�

ا�زجر ا�ا�.

وا�فّقد ال� ا�رقابة إلطارات ا�لسة العاّمة �لندوة ا�سنو�ة قبل من ا��ل هذا � ا�صادقة تّمت
وا�ا�ة. اإلدار�ة �لرقابة العليا ا�يئة �ت إ�اف و22 فيفري 2017 21 يو� إنتظمت
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والمالية اإلدرية للرقابة العليا الهيئة

أقّرتها ال� ا�بادئ ألهّم وخالصة ا�ّ�ف وألخطاء ا�ا� ا�زجر تعر�فا �ائرة يتضّمن ا�ي هذا ا��ل ا�از يأ�
�لرقابة العليا ا�يئة إرت�اب األخطاء، كمساهمة من �فادي وتوصيات العمو� ا�ّ�ف عدد من �االت � ا�ائرة

ا�تّ�ف�  أمام ا�س�يل إنارة � ، و22 فيفري 2017 21 يو� انعقدت ال� ا�سنو�ة ندوتها إطار � وا�ا�ة اإلدار�ة
من إ� عّينة ا��ل هذا و�تطّرق أخطاء ا��ف. ا�وقوع � وا�و� من ا�ّ�ف حسن � و�ساعدتهم العمومي�

إ�  1988 سنة ل�شاطها تقر�ر أول �� منذ وذ�ك ا�زجر ا�ا� دائرة وال� أدانتها من قبل ا�ت�ف� ا�رت�بة األخطاء
لقراراتها. متضّمن تقر�ر آخر صدور تار�خ 2011 سنة

،1996 سنة دائرة ا�زجر ا�ا� أعدته ا�ي العمو� ا�ت�ف بد�ل باالس�ئناس إ�ازه ا�ي تم العمل هذا و�هدف
ثّمة أدانتها. ومن ت�ف أخطاء ا�ائرة اعت�تها ال� اإلخالالت تفادي وا�تّ�ف� العمومي� من األعوان تمك� إ�
بما مهامهم ا�رقابية إطار � عليها ا�وقوف يتم األخطاء ال� من ت�ييف العمومي� أداة تم�ن ا�راقب� يمثل كما
إرت�ابها. يتّم ال� األخطاء ا�ا� بعنوان ا�زجر دائرة أمام ا��ّبع العموم� � ا�ت�ف� �ساوي يضمن أن شأنه من

إجتناب   � و�ساعدتهم العمومي� ا�تّ�ف� أمام ا�س�يل  إنارة  � العليا ا�يئة من �ساهمة ا��ل و�مّثل
ها �الفة

ّ
أن الحقا، ي�بّ� القرارات بعض اذ

ّ
� إ� وا�بادرة باب االجتهاد من �صل ��ا ما ال� األخطاء � ا�وقوع

ال� ا��ف أخطاء ا��ل هذا تناول وقد ا��ّبعات. إ� و�تعّرضون با�ا�، العمل بها ا�اري وا��اتيب �لقوان�
ق بتحديد أخطاء 

ّ
� 20 جو�لية 1985 يتعل ا�ؤرخ عدد 74 �سنة 1985 القانون 9 من بالفصل ا�حددة ا�هات تولت

العمومية ا�حلية وا�شار�ع العمومية وا�ما�ت اإلدار�ة العمومية ا�ولة وا�ؤسسات إزاء ال� ترت�ب ا�ّ�ف
إدانة وتّمت ا�ا� ا�زجر دائرة أمام شأنها د�وى � رفع ا�ا�، ا�زجر و�إحداث دائرة عليها ا�نطبقة العقو�ات وضبط

�رت�بيها.

ا�صدد، هذا � ا�ذك� فيجدر األخطاء، بقية من سواها دون ا�ّ�ف أخطاء � العمل � هذا اإلقتصار ول� تّم
األحيان، أ�� بعض � ت�ون األخطاء أخرى من أصناف ارت�اب خطر مأمن من � العمو� ل�س ا�تّ�ف بأّن
ا�طرق إ�ها الحقا ا�يئة تع�م و� �سائل ا�هنية. �ألخطاء منها درجة

ّ
أو أقل ا�زائية ا�صبغة ذات كتلك خطورة

بها � اإلس�ئناس العمومي� يمكنهم ا�تّ�ف� لفائدة أخرى  إضافة تقدم أن شأنها جديدة من أعمال خالل من
. مهامهم �ارسة

أهّم حسب مبّوبة ا�ّ�ف وألخطاء �يها ا�تبعة ولإلجراءات ا�ا� ا�زجر �ائرة تعر�فا ا��ل هذا يتضّمن و
وحوصلة ا�متل�ت) � ا�ّ�ف و وا�صفقات ا��اءات وا�حاس�، ا�ّ�ف ا�ا� ال���ة، (ا�وارد �االت ا��ف
إ� ينضاف وهو عمل األخطاء ا�ذكورة. إرت�اب �فادي توصيات عن فضال ا�ائرة أقّرتها العاّمة ال� ا�بادئ ألهّم
وحافزا العمومي� من قبل األعوان إعتماده يم�ن مفيدا �رجعا با�ا�

ّ
ا�جال، و�ش� � هذا ا�سابقة األعمال بقية

العام. ا�ال � � تّ�فهم وا�قظة
ّ

ا�و� �ز�د �م �
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والمالية اإلدرية للرقابة العليا الهيئة

؟ � دائرة ا�زجر ا�ا� ما -1
وقع أخطاء ا�ّ�ف. ردع صالحّية ا�ّ�ع إ�ها أو� ما�ة صبغة ذات زجر�ة هيئة قضائية ا�ا� ا�زجر دائرة
� 30 أفر�ل  ا�ؤّرخ 21 �سنة 1970 عدد القانون بمقت� ا�سبعينات أوائل � �ّرة، ا�يئة القضائّية ألّول هذه إحداث
�ا  عهد ا��انية ميدان � ا�زجر دائرة و�إحداث العمومّية األ�وال � ا�تّ�ف� ة

ّ
�سؤو� بتحديد  ق

ّ
وا�تعل 1970

غ� من ا�ولة أعوان أو طرف ا�وظف� من العمومّية األ�وال � ا�ّ�ف �ال � ا�رت�بة زجر اإلخالالت بمهمة
ا�ضطلع� بمهام سياسّية.

ا�ؤّرخ� 20 جو�لية 1985 القانونعدد 21 �سنة 1970كماتمتنقيحه و�تمامهبا�صوص  وأل�القانونعدد74 �سنة 1985
الالحقة(1)  وأبدل �سميةدائرةا�زجر�ميدانا��انيةبـ«دائرة ا�زجرا�ا�»وتّما�وسيع� �الاختصاصهال�شملا�شار�ع 
� ا�ّ�ف أخطاء �يع �شمل ا�ا� ا�زجر �ائرة ا�ك� ا�ظر �رجع أصبح وتبعا ��ك، العمومية. ا��شآت أي العمومّية

العمومّية. وا��شآت ا�حلّية وا�ما�ت اإلدارّ�ة العمومّية وا�ؤّسسات ولة
ّ
ا� إزاء ترت�ب العام ال� القطاع

ال���ع العمومي�، فإن لألعوان ا�أدي�ية أو ا�دنية أو ا�زائّية �ّدد ا�سؤو�ة ال� القواعد عن ا�ظر و��ف
أخطاء ا��ف. �رت�� إزاء ا�ا� �ائرة ا�زجر يرجع با�ظر من ا�سؤو�ة خاّصا نظاما سن ا�ا�

قد القانون فإن ، �ستهدف مق�فيها ال� ا�زائّية أو ا�أدي�ّية عن العقو�ات ا�ظر ا�طايا ب�ف ا�ائرة �سلط
وذ�ك ب�ف األ�ر، اقت� إذا تأدي�ّية عقو�ة ب�سليط ا�ختص رئ�س ا��وع أو ا�وز�ر مطا�ة إ��نية ائرة

ّ
�� خّول

إ�ه القضّية بما آلت تقر�ر، بواسطة علما ائرة
ّ
ا� �يطا أن األخ��ن هذين و� من قبلها. طة

ّ
ا�سل عن ا�طّية ا�ظر

إحالة ا�لف . تار�خ أشهر من (06) ستة أجل � وذ�ك

إ� ا�لف من نظ�ا ائرة �يل
ّ
ا� رئ�س فإن جناية، أو جنحة �ش� أن من شأنها عنا� عن ا�حقيق أسفر ما و�ذا

ة.
ّ
ا�ا� ووز�ر ا�عنية اإلدارة ا�ذكورة رئ�س با�الة وز�ر العدل و�بلغ

؟  ا�زجر ا�ا� دائرة � تر�يبة ما -2
: 74 �سنة 1985 كما ي� عدد القانون من ا�سابع �لفصل وفقا ا�ا� ا�زجر دائرة ت��ب

�ا، رئ�سا بوصفه ا�حاسبات �ائرة األول ا�رئ�س -
�لرئ�س، كمساعد اإلدار�ة �لمحكمة دائرة �تصة رئ�س -

� 2 جوان 1988 ا�ؤرخ عدد 54 �سنة 1988 � 6 جو�لية 1987 والقانون ا�ؤرخ 34 �سنة 1987 عدد القانون (1)
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- �س�شاران �ائرة ا�حاسبات،
- �س�شاران با�حكمة اإلدار�ة، 

و�سّ� أعضاء ا�ائرة بمقت� أ�ر �ّدة �سة أعوام و�ب أن ي�ونوا � حالة مبا�ة �لعمل.

و�قوم بوظائف ا�يابة العمومية �ى دائرة ا�زجر ا�ا� مندوب �لحكومة تتّم �سميته من ب� 
أعضاء دائرة ا�حاسبات بمقت� أ�ر.

3- من هم ا�اضعون لقضاء دائرة ا�زجر ا�ا� ؟ 
ا�عنوّ�ة  وات 

ّ
ا� إزاء  ا�ّ�ف  أخطاء  معاقبة �رت��  إ�  ا�ا�  ا�زجر  دائرة  إحداث  يهدف 

ا�اضعة لقواعد ا�حاسبة العمومّية و�ذ�ك ا��شآت العمومية.

اإلدار�ة وا�ما�ت  العمومية  وا�ؤّسسات  ولة 
ّ
ا� أعوان  أو عون من   �وظف 

ّ
فإن � وعليه، 

 متّ�ف أو �سّ� أو عون من أعوان ا�ولة وا��شآت العمومّية ا�ي 
ّ
العمومية ا�حلية و�ذ�ك �

ي�سب إ�ه ارت�اب خطأ أو عّدة أخطاء تّ�ف كما هو مبّ� بالفصل� األّول وا�الث من القانون 
عدد 74 �سنة 1985، ي�ون خاضعا لقضاء دائرة ا�زجر ا�ا�.

 األعوان العمومّي� غ� أّنه ال والية �ذه 
ّ
ول� ورد تعر�ف ا�تقا� � صياغة �ّمة �شمل �

عوى.
ّ
ط ا�ؤّهلة �حر�ك ا�

ّ
ا�حكمة إال � ا�حال� عليها بطلب من ا�سل

كما ال �شمل �ال اختصاص ا�ائرة وفقا �لفصل ا�امن من �لة ا�حاسبة العمومّية األشخاص 
ا�با��ن �وظائف سياسّية إذ يندرج تّ�ف هؤالء ضمن ا�سؤو�ة ا�سياسية. من ذ�ك أن رئ�س 
ولة و�ذ�ك أعضاء ا�جا�س 

ّ
ولة بصفتهم آ�ري �ف نفقات ا�

ّ
�لس ا�واب وا�وزراء و�تاب ا�

ائرة 
ّ
ا� لقضاء  ا��يات ال �ضعون  نفقات  آ�ري �ف  ا��يات  رؤساء  منهم  وخاّصة  ا�يابّية 

باس�ثناء رؤساء ا��يات من غ� ا�نتخب� وا�ين يتم تعي�نهم بأ�ر.

كما ورد اس�ثناء آخر �رتبط بال�سلسل اإلداري حيث نص الفصل ا�ا�س من القانون عدد 
74 �سنة 1985 �  أن ا�رت�ب �طأ ت�ف ال تطبق عليه العقو�ة إذ ما أم�ن � أن �ستظهر بإذن 
كتا� صادر إ�ه قبل العملية ا�تهم من أجلها و� إثر تقر�ر خاص �شأن القضّية صادر عن ا�وز�ر 
أو �تب ا�ولة أو ا�ّسلطة ال� يرجع إ�ها با�ظر، و��تب عن اإلذن ا�كتا�، ا�ي يع� العون من 

ة ا�طأ، نقل هذه ا�سؤو�ة إ� رئ�سه اإلداري إذا �ن هذا األخ� خاضعا لقضاء ا�ائرة .
ّ
�سؤو�
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؟  ا�ّ�ف خطأ هو ما -4
و� ا�يا�. من غ�ها أو ا��شآت أو ا�ؤّسسات او اإلدارة ب�سي� ا�تعلقة األعمال �لة ّ�ف ب�ونه

ّ
ا� يعّرف

� يقت� ا�ّ�ف مفهوم أّن ا�عض و�رى ا�ّ�ف، بعملية معنيون يعت�ون والعملة  األعوان
ّ
� فإن االساس هذا

ا�سّ�ين أو ��وزراء القرار أصحاب تقت� � ا�الة هذه � ا�ّ�ف أّن عملية عنه ي�ّتب �ّما القرارات، اذ
ّ

إ� عملية
سواهم. �م دون القرارات اذ

ّ
إ� أ�ر تفو�ض تّم ا�ين أو األعوان

القانون إطار � خطأ ا��ف �فهوم أن تعّرض ا�و�� �لم�ع وقد سبق العهد، مفهوم حديث هو وخطأ ا��ف
ثّم � 5 أ�تو�ر 1959، ا�ؤرخ عدد 129 �سنة 1959 القانون بمقت� ا�صادرة ا�جلة ا�جار�ة من 160 الفصل ضمن ا�جاري
أشار  نوفم� 2000 حيث 3 � ا�ؤّرخ عدد 93 �سنة 2000 القانون بمقت� ا���ت ا�جار�ة ا�صادرة ة

ّ
�ل من 207 بالفصل

األجانب  أو ا���ة �اه ب�نهم با�ضامن القانون العام طبقا لقواعد �سؤو�ون اإلدارة �لس أعضاء أّن إ� 207 الفصل
تّ�فاتهم. � يرت�بونها ال� األخطاء أو ة

ّ
ا�جل هذه �قتضيات ا�خالفة أفعا�م عن عنها

عليه ا�جلة  نصت ا�ي ا��ف خطأ عن �تلف 74 �سنة 1985 عدد بالقانون عليه خطأ ا��ف ا�نصوص أن إال
إ� تهدف خاصة ا�ا� � العقو�ات أن ح� � ا�ال العام � ا�حافظة � األول � العقاب من الغاية ا�جار�ة إذ أن

ا���ة. � ا�ساهم� �صالح �اية

اكت�  حيث ا�ّ�ع قبل بتعر�ف من 74 �سنة 1985 عدد بالقانون عليه ا�نصوص ا��ف خطأ �ظ مفهوم �م كما
ا�ولة ال� ترت�ب إزاء ا�ّ�ف ألخطاء ا�كوّنة لألعمال القانون بتعداد ذات من وا�الث األول الفصل� صلب

العمومية. ا��شآت و�زاء ا�حلّية العمومّية العمومّية اإلدارّ�ة وا�ما�ت وا�ؤسسات

ا�هة طبيعة با�ظر إ� أخطاء ا�ّ�ف من ب� صنف� ا�ذكور القانون نفس من األّول العنوان ا�ّ�ع صلب و�مّ�
ا��شآت إزاء ترت�ب ال� ا�ّ�ف جهة وأخطاء من العمومّية اإلدارة إزاء ترت�ب ال� أخطاء ا�ّ�ف ا�تّ�رة:

أخرى. العمومّية من جهة

ا�ولة �صالح إزاء ا�رت�بة ا��ف أخطاء -1.4
ا�حلية: وا�ما�ت العمومية اإلدار�ة وا�ؤسسات ا�ولة إزاء ترت�ب أخطاء تّ�ف تعت�

ا�صار�ف �راقبة �صلحة قبل من � ذ�ك �سبقا ا�أش� دون بها بمصار�ف يقع القيام ا�عهد ن�يجته من عمل � -
العمومّية،
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-  � عمل ي�ون من ن�يجة ا�عهد بمصار�ف يقع القيام به با�ّرغم من رفض ا�أش�ة من طرف �راقبة 
ا�صار�ف العمومية ومن غ� أن يقع إلغاء هذا ا�ّرفض بمقت� قرار من ا�وز�ر األّول،

- � �صيص �صار�ف بصورة غ� قانونية ي�ون الغرض منه إخفاء �اوز � االعتمادات وال �ش� 
�اوز االعتماد خطأ تّ�ف إال إذا �ن متعلقا بمصار�ف مب�ية � اعتمادات �ديدّية،

-  � عمل ي�ون من ن�يجته ا�عهد بمصار�ف يقوم به شخص �م يتمتع بتفو�ض قانو� �لغرض 
ا�ذكور،

- � خطأ فادح ي�سّبب � حدوث �ر ما�،

-  � تعهد بمصار�ف تقام من حساب غ� خاضع لقواعد ا�سابية العمومية ما عدا � صورة األ�وال 
االحتياطية ا�رخص فيها بصفة قانونية بمقت� قانون ا�ا�ة،

-  � عمل يهدف بواسطة دخل خاّص إ� ا�ز�ادة � مبلغ االعتمادات ا�فتوحة با��انية باس�ثناء ا�صور 
ا�عّينة بمقت� ال���ع وا��تيب ا�اري بهما العمل، 

و�صفة �ّمة، � عمل تّ�ف ي�ون القيام به �الفا �لقوان� واألوا�ر وا��اتيب ا�نطبقة � 
مادة تنفيذ مقابيض و�صار�ف ا�ولة وا�ؤّسسات العمومية اإلدار�ة وا�ما�ت العمومّية ا�حلية.

2.4-  أخطاء ا�ّ�ف ا�رت�بة إزاء ا��شآت العمومّية (2)
 �ديد هذه األخطاء ا�وضوع األسا� �لتحو�ر ا�درج بمقت� الفصل 3 من القانون 

ّ
�ش�

عدد 74 �سنة 1985. وتعت� أخطاء تّ�ف إزاء ا��شآت العمومّية :

-  � عمل ت�ف �م تتوفر فيه �وط ا�ّرقابة ا�اضع �ا بمقت� ال���ع وا��تيب ا�اري بهما 
العمل،

-  � عمل ت�ف ي�ون من ن�يجته ا��ام �لم�شأة و�قوم به شخص ال سلطة � � ذ�ك أو �م 
يتمتع بتفو�ض قانو� �لغرض ا�ذكور،

(2)  تّم إعتماد �صطلح ا��شأة العمومية بدال من ا��وع العمو� بمقت� أح�م القانون عدد 9 �سنة 
ق با�ساهمات وا��شآت العمومية.

ّ
1989 ا�تعل
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تدل وثائق بتقديم �رت�بيه أو �رت�به طرف من إثباته يم�ن ال با�سابية، �سجال �ن و�ن ت�ف، � عمل -
تنفيذه، حقيقة �

غ� ��رة بصفة الغ� من ا�صول �اولة تمك� �يته تمك� أو ت�ون بواجباته
ّ
�ال شخص به يقوم ت�ف عمل � -

با��شأة، �ر إ�اق ن�يجتها ت�ون عي�ّية أو ما�ة امتيازات �

العمومية � ا��شآت ا��ف مادة � ا�نطبقة وا��اتيب واألوا�ر �لقوان� �الفا به ي�ون القيام عمل � و�صفة �مة -
. ا��شآت �ذه ما� �ر حصول إ� و�ؤدي

قضاء فقه عليه إستقّر ما حسب إدار�ة صبغة ال ت��� ال� العمومية ا�ؤّسسات الفصل � هذا أح�م وتنطبق
دائرة ا�زجر ا�ا�.

ا�ا� �ائرة ا�زجر ا�قدير�ة ا�سلطة -5
تعدادها �م يرد ال� واألخطاء تقدير األفعال �ال � واسعة تقديرّ�ة سلطة من ا�ا� ا�زجر دائرة ا�صوص نت

ّ
�ك

إ� بال�سبة وخاصة مظاهرها وتعّدد تنّوعها بفعل ح�ها يم�ن وال ا�طبيق ت��شف عند قد با�صوص وال�
من ا�الث الفصل والفقرة األخ�ة من الفصل األول من ا�ا�سة وا�امنة ضمن الفقرت� أساسا ال� تندرج األخطاء

74 �سنة 1985. عدد القانون

ا�عيب العمل «أن واعت�ت والعقود اال��امات بمجلة ا�كّرس العام القانو� ا�بدأ قضائها � ا�ائرة اعتمدت وقد
ال� ا�اذ ا�بادرة أو �اهل اإلحجام بفعل كذ�ك و�لموس وقد ي�ون ظاهر وجود � ي�ون قد �طأ ا��ف ا�كّون
وا�سك� ا�س�ن بمنحة االنتفاع ب� �مع ا�ي العمو� العون مثل العمومية»، األ�وال � ا�حافظة �ورة تمليها
بالعمل  القيام � ا�قص� بأن القائل ا�بدأ بذ�ك �كرسة وضعيته(3) �سو�ة بذ�ك قصد اإلدارة إعالم وظي� و�همل بمحل

با�خالفة. القيام ذ�ك شأن � شأنه ت�ف خطأ أيضا هو �ش�

رت�تهم �نت اإلدارة مهما أعمال � � ا�شار�� �شمل ا�ي معناه ا�واسع ا�ائرة � اعتمدته ا��ف فقد مفهوم أما
تتوّفر أن دون و�يل مقابيض وظائف مبا�ة تعّمده أجل من جامعية بمؤّسسة ��ل ا�حكمة أدانت فقد اإلداري. � ا�رم

.(4) العمومية ا�حاسبة بمجلة عليها ا�نصوص ا��وط �يه

ا�ا� ا�زجر �ائرة ا�ا� ا�سنوي ا�قر�ر � 14 جو�لية 1990 - ا�ؤرخ 31 عدد القرار (3)

ا�ا� ا�زجر �ائرة ا�رابع ا�سنوي ا�قر�ر  - د�سم� 1992 26 � ا�ؤرخ 34 عدد القرار (4)
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6- وسائل إك�شاف أخطاء ا�ّ�ف 
يتم اك�شاف أخطاء ا�ّ�ف أساسا من قبل �كمة ا�حاسبات وهيئات ا�ّرقابة العاّمة وا�فّقديات 
ا�وزار�ة و�ذ�ك من قبل ا�فّقديات ا�اخلية وهيا� ا�دقيق ا�اخّ� با��شآت العمومية. وتقوم 
�كمة ا�حاسبات إضافة إ� مهامها القضائية بوظائف رقابية عليا � تّ�ف ا�يا� العمومية، 
وا�ؤّسسات   ا�حلّية  ولة وا�ما�ت 

ّ
ا� إذ �ا سلطة �راقبة شا�لة � حسابات وتّ�ف �صالح 

ولة
ّ
ة من طرف ا�

ّ
وا��شآت العمومية وا�يئات ال� ت�تفع بإ�نة اقتصادية أو ما�

 من هيئة ا�ّرقابة العاّمة �لمصالح العمومية برئاسة 
ّ
وتمارس هيئات ا�ّرقابة العاّمة ا�الثة و� �

ولة وا�ّشؤون 
ّ
ة وهيئة ا�ّرقابة العاّمة ألمالك ا�

ّ
ا�كومة، وهيئة ا�ّرقابة العاّمة �لما�ة بوزارة ا�ا�

وا�ؤّسسات  اإلدار�ة  ا�صالح  �يع   � رقابتها  العّقار�ة  وا�شؤون  ولة 
ّ
ا� أمالك  بوزارة  العقارّ�ة 

ولة أو �لجما�ت  ا�حلّية. 
ّ
وا��شآت ا�راجعة با�ظر إ� ا�

وا��شآت  ا�عنّية  ا�وزارة  �صالح  �ستوى   � ا�وزار�ة  فقّديات 
ّ
ا� تّدخل  يقت�  ح�   �

وا�ؤّسسات العمومّية �ت إ�افها. 

ة من طرف جهات رقابية أخرى � غرار ا�فّقديات 
ّ
كما يم�ن اك�شاف ا�خالفات ا�ا�

اخ� ��م ما �ا من صالحيات 
ّ
دقيق ا�

ّ
ا�اخلّية با��شآت العمومّية و�ذ�ك من طرف وحدات ا�

با��شآت  ا�سابات  �راق�  يم�ن  كما  ا��شأة.  أو  ا�ؤّسسة  �صالح  �ستوى   � وتدقيق  رقابة 
ف� با�رقابة 

ّ
العمومية و�راج� ا�سابات �ى ا�ؤّسسات العمومية ذات ا�صبغة غ� اإلدار�ة ا��

ة � تّ�ف هذه ا�يا� وتقييم �صداقية وصّحة حساباتها، إك�شاف أخطاء يم�ن أن تمّثل 
ّ
ا�ا�

أخطاء تّ�ف .

7- خطأ ا�ّ�ف وا�طأ ا�د�
 خطأ ا��ف عن ا�طأ ا�د� ا�ي ت�تب عليه دعوى مدنية � ج� ا��ر الالحق 

ّ
�ستقل

با�ولة (أو اإلدارة العمومية بصفة �مة) أو با��شأة العمومية. 

و��ز ذ�ك من خالل ما ي�تب عن هذين ا�طأين من �سؤو�ة ذ�ك أنه إذا �ن يلزم �رت�ب 
ا�طأ ا�د� با�عو�ض �لغ� عن ا��ر ا�ي �ق به، فإن �رت�ب خطأ ا��ف �سلط عليه ا�ائرة  
خطية ال تنطوي � أية فكرة تعو�ضية يقع تقديرها طبقا �لحد األد� وا�د األق� ا�حددين 
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ا��ف خطأ من أجل ا�عوى فإن ��ك ا��شأة العمومية. وتبعا أو ��ولة ا�اصل ا��ر �جم طبقا ول�س بالقانون
ا��شأة أو ��ولة ا�اصل ا��ر ج� أن ا�ائرة ا��ر. كما اعت�ت ج� ��عوى ا�دنية � �واز�ة بصفـة بها القيام يم�ن
جهاز معاي�ته من بعد ارت�اب ا�طأ عن العدول وجه أو بدون ا�تحّصل عليها االمتيازات مقابل اس�جاع أو العمومية

ا�زجر ا�ا�. دائرة أمام ذ�ك أجل من �رت�به ت�ّبع و�تّم يمحو خطأ ا�ّ�ف ال أو ا�رقابة ا�فقد

ا�زا�  ا��ف وا�طأ خطأ -8
«أن فيه جاء ا�سنوي األول ا�ي تقر�رها منذ ا�ائرة أقرته ما ا�زا�، وهو عن ا�طأ كذ�ك خطأ ا��ف �ستقل

(5) ا�زائية». ا�حا�م صنف إ� ت�ت� ال ف� زجر�ا طابعا ت��� �نت و�ن ا�ا� ا�زجر دائرة

جر�مة منها تتكون ال� األفعال ذ�ك ومثال ا�زا� ا��ف وا�طأ خطأ ب� ا�مي� يصعب األحيان بعض � أنه �
� ا�صول يراد منها ال� وهذه ا�رائم ا��ف خطأ ب� جدا قوي فا�رابط ا�دل�س أو عمومية أ�وال � االس�يالء
وا��اتيب القوان� واألوا�ر �الفة ع� تمر حتما ا�ائرة نظر من وجهة الفعلة حق أن بدون وجه امتيازات أو منافع

العمومية. �لمشار�ع كذ�ك و�ال�سبة ا�واسع بمفهومها العمومية لإلدارة بال�سبة با��انية ا�تعلقة

ا�طأ �رت�به، قرائن جانب � ا�ية سوء توفر عن� عند فيه، قد «يتوفر ا��ف خطأ القول أن يم�ن و�هذا، فإنه
وذ�ك بإدراج ��وعة غ� تنقل منح � ا�صول لغاية اإلدارة يتعّمد مغالطة ا�ي العمو� العون ذ�ك ومثال ا�زا�

(6) �وجب. بدون أ�وال تقا� من نه
ّ

�ك بما األخرى ا�هام بعض ف�ات أو �ضاعفة وهمية مهام

وا�طأ ا�ه�  ا��ف خطأ -9
�لوظيفة القانونية ا�نـظمة وا�واجبات خرق األح�م يتمثل � ا�ي ا�طأ ا�ه� عن كذ�ك ا��ف خطأ يتم�

مـا�. ضـرر ي�تج عنه ال وا�ي (7) ا�تعاطاة

فيها ا�ظر �سؤو�ة ترجع وال� ما� أثر دون �فا مهنيا طابعا ت��� األخطاء ال� ب� تم� ا�ائرة فإن وعموما،
20 جو�لية  قانون مع� � ت�ف أخطاء ذ�ك عالوة � �ش� و�� تلك ال� ا�ختصة اإلدار�ة ا�سلط إ� ومعاقبتها

اختصاصها. � داخلة و� ،1985

ا�ا� �ائرة ا�زجر االول  ا�سنوي ا�قر�ر  (5)

ا�زجر ا�ا� �ائرة ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر - جان� 1994 13 � ا�ؤرخ 102 عدد القرار (6)

ا�زجر ا�ا� �ائرة ا�ا� ا�سنوي ا�قر�ر - � 14 جو�لية 1990  ا�ؤرخ 26 عدد القرار (7)
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10- ما � العـقو�ات ال� �سلطها ا�ائرة ؟ 
إن ا�وظف أو ا�تّ�ف أو العون العموم� ا�ي ثبت �ى ا�ائرة أنه ارت�ب خطأ أو عّدة 
أخطاء تّ�ف، يعاقب �طية ال يتجاوز أقصاها ��ل ا�رتب ا�اّم ا�ّسنوي ا�ي يمنح � � ا�ار�خ 

ا�ي حصلت فيه ا�خالفة وال يقل أدناها عن ا�زء ا�ا� ع� منه . 

وت��� ا�طايا ال� �سلطها دائرة ا�زجر ا�ا�، طبقا �لقانون، نفس ا�صائص ال� ت��سيها 
استخالصها  و�ري  العمومي�،  ا�حاسب�   � ا�حاسبات  دائرة  طرف  من  بها  ا�حكوم  ا�طايا 

حسب نفس ا�ّصيغ و�نفس ا�ضمانات .

و�در اإلشارة  إ� أن ا�طايا ال� جاء بها القانون عدد 74 �سنة 1985 ال تدخل ضمن أي صنف 
من أصناف ا�طايا األخرى، ف� تنفرد ب�ونها ت��� � اآلن نفسه صبغة زجرّ�ة ووقائية. 

كما أو�ت ��ائرة سلطة تقديرّ�ة �ضبط مقدار ا�طّية ب� ا�ّد األق� وا�ّد األد� وفقا �ا 
ائرة تقّدر خطورة ا�خالفات ا�ق�فة و�ذ�ك تعّددها . و� تأخذ بع� 

ّ
ضبطه القانون ومن ثم فإن ا�

خفيف أو ال�شديد.
ّ
االعتبار ظروف ا�

11-  أهّم ا�بادئ العاّمة ال� كّرسها فقه قضاء دائرة ا�زجر ا�ا� � امتداد 
الف�ة 1988 إ� 2011 

•  �األصل � ا�عا�ل صلب ا�صالح العمومية هو اعتماد ا�سند ا�كتا�، وعليه فا�عليمات ا�شفو�ة 
ال يعتّد بها ما �م يتّم اإلقرار بها �ّمن أذن بها أو ت��رها،

•  �ا�ّ�ف � ا�رافق العاّمة �ضع وجو�ا إ� ا�ساءلة، و�ا�ا� فإّنه يتع� إدراج حسابية و�و �نت 
�سيطة يتّم �سكها بانتظام �كون سندا �لغرض يعتّد به،

 •  �من أهم مقّومات ا�وثيقة اإلدار�ة أن ت�ون �ّررة � أنموذج معتمد وتتضّمن إسم ا�هة ا�صادرة 
عنها وتار�ا وختما و��ضاء،

 •  �اإل�ضاء ي�رس ا�سؤو�ة وهو إقرار با��ء و�إعمال ا�رأي فيه و�ا�ا� ال يم�ن ا�فّ� من 
د ا�اجة،

ّ
تبعاته بدعوى ترا�م ا�وثائق أو تأ�

• �القاعدة � ا�ّ�ف � ا�رافق العاّمة � إعمال ا�نافسة بما من شأنه أن يضمن ا�ساواة أمام ا�دمة 
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وا�دمات ا��ّود واألشغال صفقات ا�فقات و�سناد عقد عند �فة وأقل جودة عروض أوفر � ا�صول و��فل
اإلنتدابات، إجراء عند ا�ناظر واعتماد وا�راسات

عليه �لمد� يم�ن ال و�ا�ا� ا�ا� �ى دائرة ا�زجر عند ت�ّبعه العام ا�شأن � ا�تّ�ف � أصال �مول ا�ية حسن � •

بل وا�سؤو�ة، ا�كفاءة ذوات �تّصة من �هات ق
ّ
األ�ر يتعل أّن �ورة ا��ف، خطأ �لتقّ� من تبعات بذ�ك ل

ّ
ا�عل

ا�زائية، ا�حا�م � ا�عوى �لف من نظ� با�صلحة، إحالة اإل�ار نية أو قصد حول توّفر قرائن عند يتع� أنه

�را يلحق بما �لقوان� �الفة من العمل به أن جرى سبق بما ل
ّ
ا�عل ثّمة فال يم�ن فاسد، ومن فهو فاسد � • �ما ب�

العمومية، با�هة

� �ان�تها، �احة يتم ا�نصيص �م ما بمقابل إسداؤها ي�ون أن ا�رافق العاّمة خدمات � • �األصل

الغرض، � �تّصة جهة من طرف عليها �صادق بم�انية إقرارها �سبق �م ما نفقة عقد يم�ن • �ال

�اهل بفعل اإلحجام أو كذ�ك ي�ون وقد و�لموس ظاهر وجود � ي�ون قد ا�ّ�ف �طأ ا�عيب ا�كّون العمل • �إن
العمومية، األ�وال � �ورة ا�حافظة تمليها ال� ا�بادرة

وا��اتيب �الفا �لقوان� به القيام ي�ون ���ر عمل اإلدارة �لس بقرارات ل
ّ
ا�عل العمومية �تّ�� ا��شآت �ّول • �ال

ا�اري بها العمل،

خرق يّ�ر أن يم�ن ا�ت�ف، نية حسن وال عن� اإلدار�ة، ا�شؤون ت��ف ا�رص � ا�اجة، وال د
ّ
تأ� �ال  •

العمل. بها ا�اري ا��اتيب واإلجراءات
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إجراءات رفع الدعوى  - II
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74 �سنة  القانون عدد صلب ا�عض منها ا�ّ�ع قواعد حّدد إ� ا�ا� ا�زجر دائرة �ى ا��وى رفع نظام �ضع
العمومية  وا�ؤّسسات ا�ولة ترت�ب إزاء ال� ا��ف أخطاء بتحديد ق

ّ
وا�تعل � 20 جو�لية 1985 ا�ؤّرخ 1985

كما الالحقة. با�صوص تنقيحه و�تمامه تم كما ا�ا� ا�زجر دائرة ا�حلية و�إحداث العمومية وا�ما�ت اإلدار�ة
ا�قر�ر  - و114 113 عدد ( القراران ا��ّبع �ستقيم إجراء حّ� ا�عوى عر�ضة مقّومات قضاءها فقه ضمن ا�ائرة أقّرت

. ( ع� ا�سنوي ا�ادي

�ر�ك ا�عوى  -1
ا�سؤول�  قبل من ا�ا� ا�زجر دائرة �ى ا�عوى ا�كر ترفع سالف عدد 74 �سنة 1985 القانون 9 من �لفصل طبقا
لألعمال وا�وزراء بال�سبة ة

ّ
ووز�ر ا�ا� األول ا�وز�ر و ا�واب �لس «رئ�س وهم سواهم دون وحدهم ا�صفة �م ا�ين

ا�حاسبات». �ائرة وا�رئ�س األّول إ�افهم أو سلطتهم �ت ا�وضوع� واألعوان ف� وا�تّ�ف�
ّ
ضّد ا�وظ تعاين ال�

ا�س�شار�ن  �لس رئ�س � � 20 جو�لية 1985 ا�ؤرخ عدد 74 �سنة 1985 القانون 9 من أح�م الفصل سحب تم كما
�سنة 2006. ا�ا�ة بقانون يتعلق د�سم� 2005 19 � ا�ؤرخ عدد 106 �سنة 2005 القانون 11 من الفصل بموجب وذ�ك
من قبل  يتّم ا�عوى رفع أن � 11 فيفري 1994 (8) ا�ؤّرخ 82 قرارها عدد � اإلجراءات ماّدة � ائرة

ّ
ا� أقّرت وقد هذا،

� سالمة ا�ظر عند �لمحكمة وذ�ك ألّنه «تبّ� شكال ا�رفوعة ا�عوى برفض إذ قضت سواهم دون �ؤّهل� أشخاص
ا�كّتاب أن ح� � �لوزارة العام ا��تب �مل إ�ضاء فهو ا�وز�ر باسم صدر ل� ا�عوى رفع اإلجراءات أن �كتوب
عليهم ا�نصوص ا�ا� ا�زجر دائرة �رفع ا�عوى �ى ا�ؤّهل� األشخاص قائمة ذكرهم ضمن �م يرد �لوزارات العام�
ا�اّدة هذه اإل�ضاء � تفو�ض أن القرار نفس � ا�ائرة 74 �سنة 1985». كما اعت�ت عدد القانون من ا�اسع بالفصل
يم�ن ال أخرى جهة . ومن ا�حكمة أمام هذه �ال ا��ّبعات � أسا� ضمان من نصيص

ّ
هذا ا� ه

ّ
�ا �ش� مقبول غ�

رفع ��تيب توّجه �ب أن مبا�ة، حيث ا�ا� بـصفة ا�زجر دائرة �ى ا�عوى �ر�ك قانونا لألشخاص ا�خّول �م
األساسية توّفر ا�قّومات من ي�ثبت أن بعد ائرة

ّ
ا� رئـ�س � القضّية إحالة

ّ
يتـو� ا�ي إ� مندوب ا�كومة عوى

ّ
ا�

ا�عوى. رفع �لف � وا�ؤّ�دات ا�وثائق توّفر ومن ا�عوى رفع عر�ضة �

ا�عوى  رفع إجراءات -2
قواعد  إ� اس�ندت ائرة،

ّ
ا� فإن عوى،

ّ
بمكتوب رفع ا� إدراجه يتعّ� ما 74 �سنة 1985 عدد �ّدد القانون ل� �م

مقّومات ذاتها أقّرت ا�ائرة كما اإلدار�ة ا�حكمة وقانون وا�جارّ�ة ا�دنّية اإلجراءات ة
ّ
بمجل ا�واردة العام القانون

ا�ا� �ائرة ا�زجر ا�سنوي ا�سادس  (8) ا�قر�ر
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عر�ضة ا�عوى �كون إجراء ا��ّبع �ستقيما وقابال لإلعتماد شكال. 

ترفع ا�عوى �ى دائرة ا�زجر ا�ا� بواسطة �كتوب توّجهه ا�ّسلط ا�ؤّهلة قانونا إ� مندوب 
ائرة من أجل 

ّ
ا�كومة �ى ا�ائرة ا�ذكورة يطلبون منه إحالة العون أو ا�تّ�ف العمو� � ا�

ما �سب إ�ه من مآخذ من شأنها أن �ش� أخطاء تّ�ف. 

 ا��بع وصفته ومقّره 
ّ
عوى ذكر هوّ�ة العون أو ا�تّ�ف �ل

ّ
و�ب أن يتّضمن �كتوب رفع ا�

 وضوح وا�صوص ا�نطبقة عليها و�ديد �سؤو�ته � ا�طأ 
ّ
و�ديد ا�آخذ ا��سو�ة إ�ه ب�ل

ا�رت�ب إضافة إ� إ�ضاء ا�كتوب من قبل ا�سلطة القائمة با��بع.  

 مقّومات جوهر�ة ي�ّتب عن اإلخالل بها رفض 
ّ

وقد اعت�ت ا�ائرة أن هذه ا�نصيصات �ش�
عوى شكال وذ�ك 

ّ
عوى شكال إذ قضت � قرارها عدد 112 ا�ؤّرخ � 17 أفر�ل 1998 (9)  برفض ا�

ّ
ا�

عوى من ذكر هوّ�ة العون ا�ع� با��بع وا�آخذ ا��سو�ة إ�ه. 
ّ
و �كتوب رفع ا�

ّ
بناء � خل

ائرة ب�تبع أشخاص �م يرد ذكرهم صلب عر�ضة رفع ا�عوى ومن أجل 
ّ
وال يم�ن أن تتعّهد ا�

أفعال غ� تلك ال� وقع من أجلها ا��بع. و�هذا، فإن قرار اإلحالة ا�صادر عن مندوب ا�كومة يقّيد 
ائرة سواء من حيث األشخاص ا�حال� عليها أو من حيث األفعال ا��سو�ة إ�هم. كما 

ّ
�ال تعّهد ا�

عوى بوسائل اإلثبات الالزمة ال� يقع اعتمادها من قبل القا� ا�قّرر 
ّ
يتّم تأييد �كتوب رفع ا�

ف با�حقيق كتقر�ر ا�فقد ا�ها� و�لحقاته و�ا� ا�حث وا�عاينة و�ن أم�ن ذ�ك ا�وثائق 
ّ
ا��

ا�جّسمة لألعمال ا�عابة � ا�تّ�ف و�جابته عّما سئل عليه عند االقتضاء. 

عوى 
ّ
3- أجل رفع ا�

تار�خ  من  سنوات  �س  بمرور  ت�ف  أخطاء  �رت��  ت�ّبع  �ق  ا�سقط  األجل  ي�ت� 
«ال  أنه  أعاله  ا�ذكور  �سنة 1985  القانون عدد 74  من   10 الفصل  اقت�  فقد  ا�طأ.  ارت�اب 
ائرة بعد انتهاء أجل �سة أعوام من تار�خ ارت�اب خطأ ا�ّ�ف».  

ّ
يم�ن أن ترفع قضّية �ى ا�

ق بها خطأ 
ّ
و� حالة صدور قانون غلق ا��انية أو ا�وافقة � حسابات ا��وع العمو� ال� يتعل

ا�ّ�ف ا�ي وقع ارت�ابه بعد انتهاء أجل �سة أعوام، فإن أجل رفع القضّية يمتّد ح� تار�خ 
غلق ا��انية أو ا�وافقة � ا�سابات. 

(9)  ا�قر�ر ا�سنوي العا�  �ائرة ا�زجر ا�ا�
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مصّنف المالي الزجر دائرة قضاء  فقه
األخطاء بها تعّلقت التي المحاور  حسب

 - III
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ق بالقرارت ا�صادرة عن دائرة ا�زجر ا�ا� من 
ّ
1-  معطيات إحصائية تتعل
سنة 1988 إ� سنة 2011

 تقر�ر
ّ
1.1- توز�ع القرارات بال�سبة ��

أصدرت دائرة ا�زجر ا�ا� خالل الف�ة ا�متّدة ب� سن� 1988 و2011 ثالثة وع�ون تقر�را 
ق ب�بوت اإلدانة و�سليط 

ّ
(23) تضّمنت 316 قرارا منها 143 قرار (أي ما يمّثل �سبة 45,25 %) تتعل

ق با�فظ 
ّ
عوى و41 قرار تتعل

ّ
ق بعدم سماع ا�

ّ
العقو�ة و62 قرار (أي ما يمّثل �سبة 19,62 %) تتعل

عوى شكال (أي ما يمّثل �سبة 5,06 %).
ّ
ق برفض ا�

ّ
(أي ما يمّثل �سبة 12,97 %) و16 قرار تتعل

 و�بّ� ا�دول ا�ا� توز�ع القرارات ال� أصدرتها دائرة ا�ّزجر ا�ا� خالل الف�ة 2011-1988:
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تقر�ر
ا�ائرة
عدد

العدد القرار طبيعة
القرارات عدد
أصدرتها ال�

ا�ائرة
ا�ّسنة

6
2
3
9

12
3
7

9
3
1
1
4

15
1
1
3

8
1
11

عقو�ة اإلدانة و�سليط ب�بوت تتعلق قرارات
عوى

ّ
سماع ا� بعدم قرارات تتعلق

اإلختصاص عوى لعدم
ّ
ا� برفض قرارات تتعلق

ا�فظ قرارات

عقو�ة اإلدانة و�سليط ب�بوت تتعلق قرارات
عوى

ّ
سماع ا� بعدم قرارات تتعلق

ا�فظ قرارات

عقو�ة اإلدانة و�سليط ب�بوت تتعلق قرارات
عوى

ّ
سماع ا� بعدم قرارات تتعلق

عوى
ّ
إنقراض ا�

اإلختصاص لعدم عوى
ّ
ا� رفض

ا�فظ قرارات

عقو�ة اإلدانة و�سليط ب�بوت تتعلق قرارات
العقاب تطبيق بعدم عليه ا�د� إسعاف مع اإلدانة بمبدأ ا���ح

� األصل إ� إقرار ا��م إتنهت دعوى �راجعة
عوى

ّ
سماع ا� بعدم قرارات تتعلق

عقو�ة اإلدانة و�سليط ب�بوت تتعلق قرارات
عوى شكال

ّ
ا� رفض

ا�فظ قرارات

120

221

318

420

520

1989-1988

1990

1991

1992

1993



تقر�ر 
ا�ائرة 
عدد 

العدد طبيعة القرار
عدد القرارات 
ال� أصدرتها 

ا�ائرة
ا�ّسنة

7
1
1
1

4
2

12
1

5
1
1
1

2
1
1
2
2

2
1
2
1
1
4

قرارات تتعلق ب�بوت اإلدانة و�سليط عقو�ة
قرار � مادة توقيف ا�نفيذ

عوى شكال
ّ
رفض ا�

قرارات ا�فظ

قرارات تتعلق ب�بوت اإلدانة و�سليط عقو�ة
ا�ظر � دعوى ا�راجعة

قرارات تتعلق ب�بوت اإلدانة و�سليط عقو�ة
عوى

ّ
عدم سماع ا�

قرارات تتعلق ب�بوت اإلدانة و�سليط عقو�ة
عوى

ّ
قرارات تتعلق بعدم سماع ا�

عوى � ا�راجعة
ّ
رفض ا�

قرارات ا�فظ

قرارات تتعلق ب�بوت اإلدانة و�سليط عقو�ة
اإلدانة مع اإلسعاف بعدم تطبيق العقاب

عوى شكال
ّ
رفض ا�

عوى أصال
ّ
رفض ا�

ا�ت � دعوى �راجعة

قرارات تتعلق ب�بوت اإلدانة و�سليط عقو�ة
إنقراض ا�عوى

عوى شكال
ّ
رفض ا�

عوى أصال
ّ
رفض ا�

ا�ت � دعوى �راجعة
قرارات ا�فظ

76

610 1994

1995

98 1997

108 1998

1111 1999

32
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تقر�ر
ا�ائرة
عدد

العدد القرار طبيعة
القرارات عدد
أصدرتها ال�

ا�ائرة
ا�ّسنة

4
1
3
2
1̀

12
8
6
1
1
2

5
4
2
2
1

6
16

7
5
8
1

عقو�ة اإلدانة و�سليط ب�بوت تتعلق قرارات
عوى

ّ
سماع ا� بعدم قرارات تتعلق

عوى شكال
ّ
ا� رفض

ا�فظ قرارات
�راجعة دعوى � ا�ت

عقو�ة اإلدانة و�سليط ب�بوت تتعلق قرارات
عوى

ّ
سماع ا� بعدم قرارات تتعلق

عوى شكال
ّ
ا� رفض

عوى أصال
ّ
ا� رفض

با�فظ قرارات
�راجعة دعوى � ا�ت

عقو�ة اإلدانة و�سليط ب�بوت تتعلق قرارات
عوى

ّ
سماع ا� بعدم قرارات تتعلق

عوى شكال
ّ
ا� رفض

القضاء إلتصال ا�عوى بإنقضاء
�راجعة دعوى � ا�ت

عقو�ة اإلدانة و�سليط ب�بوت تتعلق قرارات
عوى

ّ
سماع ا� بعدم قرارات تتعلق

عقو�ة اإلدانة و�سليط ب�بوت تتعلق قرارات
ا�عوى سماع عدم

ا�عوى قبول بعدم قرارات
أصال ورفضها شكال ا�راجعة دعوى قبول

1211 2000

1330 2001

1414 2002

1621 2004

1522 2003



تقر�ر 
ا�ائرة 
عدد 

العدد طبيعة القرار
عدد القرارات 
ال� أصدرتها 

ا�ائرة
ا�ّسنة

34
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22

-

23

21 2011-2010

قرارات تتعلق ب�بوت اإلدانة و�سليط عقو�ة
عوى

ّ
قرارات تتعلق بعدم سماع ا�

ا�ت � دعوى �راجعة

قرارات تتعلق ب�بوت اإلدانة و�سليط عقو�ة
عوى

ّ
قرارات تتعلق بعدم سماع ا�

قرارات تتعلق ب�بوت اإلدانة و�سليط عقو�ة
قبول ا�حكمة طلب رجوع رافع ا�عوى � دعواه

قرارات تتعلق ب�بوت اإلدانة و�سليط عقو�ة
عوى

ّ
قرارات تتعلق بعدم سماع ا�

قرارات تتعلق ب�بوت اإلدانة و�سليط عقو�ة
عدم اإلختصاص ا�ك�
قبول ا�رجوع � ا�عوى

عوى
ّ
قرارات تتعلق بعدم سماع ا�

قبول ا�رجوع � مطلب ا�راجعة

قرارات تتعلق ب�بوت اإلدانة و�سليط عقو�ة
عوى

ّ
قرارات تتعلق بعدم سماع ا�

عدم اإلختصاص ا�ك�
قبول دعوى ا�راجعة شكال ورفضها أصال

قرارات ا�فظ

185 2006

1913 2007

217 2009

6
1
1

4
1

1
12

6
2

1
2
1
2
1

9
9
1
1
1

316

178 2005

208 2008

ا�جموع
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حيث ا�ا�، ا�ّزجر دائرة أصدرتها ال� ا�ّسنوّ�ة القرارات  عدد � كب�  تفاوت �وحظ آخر، جانب ومن
ا�ّسنوّ�ة القضايا بعدد أساس ذ�ك و�رتبط سنة 2001، بعنوان و30 قرار سنة 2006 بعنوان 5 قرارات ب� تراوحت
� وا�ّت ا�حقيق �تم ا�طلوب ا�ّزم� وا�� من ناحية، �يها القضايا ا��شورة وعدد ائرة

ّ
ا� إ� أحيلت ال�

ناحية ثانية. القضّية من

الف�ة 2011-1988: خالل ا�ا� دائرة ا�ّزجر أصدرتها ال� ات توز�ع القرار ا�ا� ا�يا� ا�ّرسم و�بّ�

 27 

22-23 2010-
2011 21 

����� ������ ������ ����� ����� ������ 9 

 ������� ���� ���� ����� ������ 9 

������ ������� ��� 1 

��� ������ ��� �������� ���� ���� 1 

����� ������ 1 

������� 316 
 

 
نويّة اليت �ٔصدرهتا دا�رة الّزجر املايل، ح�ث �راوحت بني  قرارات بعنوان  5ومن �انب �ٓخر، لوحظ تفاوت �بري يف �دد القرارات الس�ّ

نويّة ، و�رتبط ذ� ٔ�ساس بعدد القضا� 2001قرار بعنوان س�نة  30و 2006س�نة  اليت ٔ�ح�لت ٕاىل اّ�ا�رة و�دد القضا� امل�شورة �هيا من الس�ّ
 لبّت يف القضيّة من �ح�ة �نية. خلمت التحق�ق واواحلزي الّزمين املطلوب  �ح�ة،

 
 :2011-1988ويبّني الّرمس البياين التايل توزيع القرار ات اليت �ٔصدرهتا دا�رة الّزجر املايل �الل الفرتة 
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 ������ ��� ����  عدد القرارات1988-2011��� �������� ���� ������� ����

 الّسنة

الف�ة 2011-1988 خالل ا�ائرة  أصدرتها ال� ات القرار عدد
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الهيئة العليا للرقابة اإلدرية والمالية

2.1- توز�ع القرارات  حسب منطوق ا��م
تتوّزع القرارات ا�ّصادرة عن دائرة ا�زجر ا�ا� خالل الف�ة 1988-2011 حسب منطوق ا��م 

سب ا�درجة با�دول ا�ا�:
ّ
طبقا �لبيانات وا�



37

والمالية اإلدرية للرقابة العليا الهيئة

عقو�ة اإلدانة و�سليط ب�بوت تتعلق قرارات

عوى
ّ
سماع ا� بعدم قرارات تتعلق

با�فظ تتعلق قرارات

شكال عوى
ّ
ا� برفض تتعلق قرارات

دعواه � ا�عوى رجوع رافع طلب ا�حكمة تتعلق بقبول قرارات

دعوى �راجعة � تتعلق با�ت قرارات

ا�عوى قبول بعدم تتعلق قرارات

ا�ك� تتعلق بعدم اإلختصاص قرارات

أصال عوى
ّ
ا� برفض تتعلق قرارات

ا�عوى بإنقراض تتعلق قرارات

ا�عوى إلتصال القضاء بإنقضاء تتعلق قرارات

أصال ورفضها شكال ا�راجعة دعوى بقبول تتعلق قرارات

بعدم تطبيق العقاب مع اإلسعاف باإلدانة تتعلق قرارات

األصل ا��م � إقرار إ� إنتهت �راجعة بدعوى تتعلق قرارات

ا�راجعة � عوى
ّ
ا� برفض تتعلق قرارات

ا�راجعة � مطلب ا�رجوع بقبول قرارات تتعلق

قرارات تتعلق بمطلب توقيف ا�نفيذ

ا��م منطوق

ا�جموع

القرارات (%)عدد سبة
ّ
ا�

45,25

19,62

12,97

5,06

4,11

3,16

2,53

2,22

1,27

0,63

0,63

0,63

0,63

0,32

0,32

0,32

0,32

143

62

41

16

13

10

8

7

4

2

2

2

2

1

1

1

1

100 316
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توز�ع قرارات دائرة ا�زجر ا�ا� خالل الف�ة 2011-1988
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عقو�ة اإلدانة و�سليط ب�بوت تتعلق قرارات

عوى
ّ
سماع ا� بعدم قرارات تتعلق

با�فظ تتعلق قرارات

شكال عوى
ّ
ا� برفض تتعلق قرارات

دعواه � ا�عوى رجوع رافع طلب ا�حكمة تتعلق بقبول قرارات

دعوى �راجعة � تتعلق با�ت قرارات

ا�عوى قبول بعدم تتعلق قرارات

ا�ك� تتعلق بعدم اإلختصاص قرارات

أصال عوى
ّ
ا� برفض تتعلق قرارات

ا�عوى بإنقراض تتعلق قرارات

ا�عوى إلتصال القضاء بإنقضاء تتعلق قرارات

أصال ورفضها شكال ا�راجعة دعوى بقبول تتعلق قرارات

بعدم تطبيق العقاب مع اإلسعاف باإلدانة تتعلق قرارات

األصل ا��م � إقرار إ� إنتهت �راجعة بدعوى تتعلق قرارات

ا�راجعة � عوى
ّ
ا� برفض تتعلق قرارات

ا�راجعة � مطلب ا�رجوع بقبول قرارات تتعلق
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3.1- توز�ع مقدار ا�طايا ا�حكوم بها من ا�رّتب ا�ام ا�سنوي

ق 
ّ
أصدرت دائرة ا�زجر ا�ا� خالل الف�ة 1988-2011 مائة وثالثة وأر�عون (143) قرارا يتعل

طت � 
ّ
ائرة أّن ا�طايا قد سل

ّ
ب�بوت اإلدانة و�سليط العقو�ة وقد بّينت عملّية دراسة قرارات ا�

171 عون عمو� تتوّزع حسب بيانات ا�دول ا�ا�:

و�الحظ من خالل بيانات ا�دول أعاله  أّن حو� 44 % من األعوان ا�ين تّمت إدانتهم قد 
طت � حوا� 10 % 

ّ
 خطّية �كنة (12/1 من األجر ا�ّسنوي ا�ام) � ح� سل

ّ
طت عليهم أقل

ّ
سل

من األعوان أق� خطّية �كنة (12/12 من األجر ا�ّسنوي ا�ام). 

74
20
28
11
5
5
4
1
1
1

18
*1 
* 2
171

طت عليهم ا�طية
ّ
عدد األعوان ا�ين سل طة

ّ
مبلغ ا�طّية ا�سل

سبة (%)من األجر ا�ام ا�سنوي
ّ
ا�

1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12

2400 دت
3750 دت
ا�جموع

44,05
11,90
16,67
6,55
2,98
2,98
2,38
0,60
0,60
0,60
10,71
***
***
100

سب ا�ائوّ�ة.
ّ
(*): �م يتّم إعتماد مبلغ ا�طايا ا�الث ا�درجة با�دول عند إح�ساب ا�
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ا�ام  األجر ا�ّسنوي أقل)  من أو ا�صف (حوا� و12/6 12/1 ت�اوح ب� ا�طايا ال� استأثرت آخر، جانب ومن
الف�ة 2011-1988. خالل ا�ا� ا�ّزجر دجائرة أصدرتها ال� ا�طايات من �موع % 85 تناهز هاّمة ب�سبة

ا�ّسنوي ا�ام: األجر من األجزاء حسب عدد ا�طايا توز�ع ا�ا� ا�يا� ا�رسم و��ز

 31 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 

74, 44%

20, 12%

28, 17%

11, 6%

5, 3%

5, 3%

4, 2%
1, 0%

1, 1% 1, 1%

18, 11%

1/12

2/12
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ات ال� أحيلت إ� دائرة ا�زجر ا�ا� حسب ا�هة ا�ّدعية
ّ
4.1- توّزع ا�لف

أحيلت إ� دائرة ا�زجر ا�ا� خالل الف�ة ا�متّدة ب� سن� 1987 و2011 ثالث مائة وسبعة 
وسّتون (367)  قضّية تّم رفعها طبقا ألح�م الفصل 9 من القانون عدد 74 �سنة 1985 ا�ؤّرخ � 

20 جو�لية 1985.

    و�بّ� ا�دول ا�ا� توز�ع القضايا، حسب �صادر ا�لّفات، ال� تعّهدت بها دائرة ا�ّزجر 
ا�ا� ألّول �ّرة خالل الف�ة 1987-2011:

ا�جموع العدد ات ال� أحيلت إ� دائرة ا�زجر ا�ا�
ّ
�صادر ا�لف ا�ّسنة عدد 

ا�قر�ر

84 66 ا�رئ�س األّول �ائرة ا�حاسبات 1987 1

1 وز�ر الفالحة

4 ا�رئ�س األّول �ائرة ا�حاسبات 1988

1 وز�ر الفالحة

3 ا�رئ�س األّول �ائرة ا�حاسبات 1989

2 وز�ر الفالحة

3 وز�ر ا�واصالت

4 وز�ر ا�قل

10 3 ا�رئ�س األّول �ائرة ا�حاسبات 1990 2

2 ة
ّ
وز�ر اإلقتصاد وا�ا�

1 وز�ر ا���ية وا�عليم العا� وا�حث العل�

1 وز�ر ا�اخلّية

1 وز�ر ا�صّحة

2 وز�ر الفالحة
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ا�جموع العدد ا�ا� ا�زجر دائرة ات ال� أحيلت إ�
ّ
ا�لف �صادر ا�ّسنة عدد

ا�قر�ر

9 3 والطفولة ا�شباب وز�ر 1991 3

6 الفالحة وز�ر

0 *** *** 1992 4

5 3 ا�حاسبات �ائرة ا�رئ�س األّول 1993 5

2 الفالحة وز�ر

11 5 ا�حاسبات �ائرة ا�رئ�س األّول 1994 6

1 ا�ارجّية ا�شؤون وز�ر

2 الفالحة وز�ر

3 وز�ر ا�قل

19 1 ا�حاسبات �ائرة ا�رئ�س األّول 1995 7

2 ا�جارة وز�ر

3 العا� وز�ر ا�عليم

1 ا�اخلّية وز�ر

1 والطفولة ا�شباب وز�ر

1 ا�ارجّية ا�شؤون وز�ر

1 العمومّية ا�صحة وز�ر

4 الفالحة وز�ر

5 وز�ر ا�قل

12 1 ا�ار� واإلس�ثمار ا�و� ا�عاون وز�ر 1996 8

1 العا� وز�ر ا�عليم

2 ا�اخلّية وز�ر
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ا�جموع العدد ات ال� أحيلت إ� دائرة ا�زجر ا�ا�
ّ
�صادر ا�لف ا�ّسنة عدد 

ا�قر�ر

2 وز�ر ا�شؤون ا�ارجّية

2 وز�ر ا�صحة العمومّية

2 وز�ر الفالحة

2 وز�ر ا�واصالت

9 1 وز�ر ا���ية 1997 9

1 وز�ر ا�شؤون ا�ارجّية

2 وز�ر ا�صحة العمومّية

3 وز�ر ا�صناعة

1 وز�ر الفالحة

1 وز�ر ا�واصالت

8 2 وز�ر ا�جه� واإلس�ن 1998 10

1 وز�ر ا�عليم العا�

3 وز�ر ا�كو�ن ا�ه� وال�شغيل

1 وز�ر ا�اخلّية

1 وز�ر ا�صحة العمومّية

4 1 ا�رئ�س األّول �ائرة ا�حاسبات 1999 11

3 ة
ّ
وز�ر ا�ا�

11 3 ا�رئ�س األّول �ائرة ا�حاسبات 2000 12

1 وز�ر ا�كو�ن ا�ه� وال�شغيل

1 وز�ر ا�نمية اإلقتصادّية

2 ة
ّ
وز�ر ا�ا�

4 وز�ر ا�قل
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ا�جموع العدد ا�ا� ا�زجر دائرة ات ال� أحيلت إ�
ّ
ا�لف �صادر ا�ّسنة عدد

ا�قر�ر

7 1 ا���ية وز�ر 2001 13

1 العا� وز�ر ا�عليم

5 وز�ر ا�قل

22 1 اإلجتماعّية ا�شؤون وز�ر 2002 14

9 اقة
ّ
والط ا�ّصناعة وز�ر

5 ة
ّ
ا�ا� وز�ر

7 قل
ّ
وا� اإلتصال ت�نو�وجيات وز�ر

13 1 واإلس�ن وز�ر ا�جه� 2003 15

3 وا�كو�ن ا���ية وز�ر

1 العمومّية ا�صحة وز�ر

3 والطاقة ا�صناعة وز�ر

1 ة
ّ
ا�ا� وز�ر

4 قل
ّ
وا� اإلنصال ت�نو�وجيات وز�ر

25 3 وا�كو�ن ا���ية وز�ر 2004 16

1 ا�حلّية وا�نمية ا�اخلية وز�ر

3 العمومّية ا�صحة وز�ر

1 ا�ائّية وا�وارد وا��ئة وز�ر الفالحة

17 قل
ّ
وا� اإلتصال ت�نو�وجيات وز�ر

18 1 العا� وز�ر ا�عليم 2005 17

1 ا�ارجّية ا�شؤون وز�ر
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ا�جموع العدد ات ال� أحيلت إ� دائرة ا�زجر ا�ا�
ّ
�صادر ا�لف ا�ّسنة عدد 

ا�قر�ر

1 وز�ر ا�صحة العمومّية

2 ة
ّ
وز�ر ا�ا�

1 فولة وا�سّن�
ّ
وز�ر شؤون ا�رأة واأل�ة والط

12 وز�رة ا��ئة وا�نمية ا�ستدامة

10 3 وز�ر ا���ية وا�كو�ن 2006 18

1 وز�ر ا�عليم العا�

1 وز�ر ا�اخلية وا�نمية ا�حلّية

3 وز�ر ا�شؤون اإلجتماعية وا�ضامن وا�و�سي� با�ارج

2 وز�ر ا�صحة العمومّية

15 6 وز�ر ا���ية وا�كو�ن 2007 19

3 وز�ر ا�عليم العا� وا�حث العل� وا�كنو�وجيا

6 وز�ر ت�نو�وجيات اإلتصال

13 3 وز�ر ا���ية وا�كو�ن 2008 20

1 وز�ر ا�عليم العا� وا�حث العل� وا�كنو�وجيا

1 وز�ر ا�اخلية وا�نمية ا�حلّية

6 وز�ر ا�شباب وا�ر�اضة وا���ية ا�دنّية

1 وز�ر ا�صناعة والطاقة وا�ؤسسات ا�صغرى وا�توسطة

1 ة
ّ
وز�ر ا�ا�
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ا�جموع العدد ا�ا� ا�زجر دائرة ات ال� أحيلت إ�
ّ
ا�لف �صادر ا�ّسنة عدد

ا�قر�ر

57 2 العمومّية ا�صحة وز�ر 2010

2011

23-22

15 ا�حاسبات �ائرة ا�رئ�س األّول

1 العل� وا�حث العا� ا�عليم وز�ر

1 وال�شغيل ا�ه� ا�كو�ن وز�ر

2 وا�كنو�وجيا ا�صناعة وز�ر

3 ا�حري ا�ائّية وا�صيد وا�وارد الفالحة وز�ر

1 ة
ّ
ا�ا� وز�ر

31 وا�جه� ا�قل وز�ر

1 اإلتصال ت�نو�وجيات وز�ر

367 ا�جموع
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أّما �صوص معّدل توّصل دائرة ا�زجر ا�ا� بالقضايا ا�رفوعة ألّول �ّرة فقد بلغ حوا� 15 
ب�  تراوح  حيث  متفاوتا،  �ن  �سقها   ل�ن   ،2011-1987 الف�ة  بعنوان  وذ�ك  ا�ّسنة   � قضّية 

<صفر> بعنوان سنة 1992 و67 سنة 1987 و57 بعنوان سن� 2010 و2011.

و�بّ� ا�رسم ا�يا� ا�ا� �سق توّصل دائرة ا�زجر ا�ا� بالقضايا ا�رفوعة ألّول �ّرة بعنوان 
الف�ة 2011-1987:

 35 

��������� ������ ��������� ������� ������� ���� 1 

�������� ���� 1 

21 2009 

��������� ������ ��������� ������� ������� ���� 1 

5 
�������� �������� ������ ���� 2 

����� ���� 1 

��������� ��������� ������ ������ ���� ���� 1 

22-23 2010-2011 

��������� ����� ���� 2 

57 

������ � ���� ������ ��������� 15 

 ������ ������ ������ ������� ���� 1 

�������� ������ ������� ���� 1 

������������ ������� ���� 2 

 ������ ������ �������� �������� ������ ���� 3 

�������� ���� 1 

�������� ����� ���� 31 

������ ���������� ���� 1 

������� 367 
 

نة وذ� بعنوان الفرتة  15ٔ�ّول مّرة فقد بلغ حوايل توّصل دا�رة الزجر املايل �لقضا� املرفو�ة معّدل ٔ�ّما خبصوص  -1987قضيّة يف الس�ّ
 .2011و 2010بعنوان س�يت  57و 1987س�نة  67و 1992بعنوان س�نة '' صفر''ح�ث �راوح بني  ،اكن م�فاو� ، لكن �سقها 2011

 
 :2011-1987ويبّني الرمس البياين التايل �سق توّصل دا�رة الزجر املايل �لقضا� املرفو�ة ٔ�ّول مّرة بعنوان الفرتة 
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 2011-1987تطّور عدد القضايا المرفوعة ألول مّرة لدى دائرة الزجر المالي خالل الفترة 

 الّسنة

 العـدد
تطّور عدد القضايا ا�رفوعة ألول �ّرة �ى دائرة ا�زجر ا�ا� خالل الف�ة 2011-1987
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الف�ة بعنوان ا�ا� ا�زجر دائرة �شاط تقار�ر  تضّمنتها ال�  اإلحصائّية ا�عطيات دراسة بّينت ذ�ك، إ� إضافة
 104) ا�ا� دائرة ا�ّزجر إ� ال� أحيلت ا�لفات من % 28 ب�سبة ا�حاسبات �ائرة األّول ا�ّرئ�س إس�ئثار ،1988-2011
من  �سبة 77 % يمّثل ما �لف بعنوان سن� 2010-2011 أي و15 367 �لف، منها 65 �لف سنة 1987 �لّفا من �موع
األّول ا�وز�ر أو ا�ّواب �لس قبل ا�سّيد رئ�س من رفع قضّية �لف أّي يتم �سجيل ح� �م ��ائرة)، � ا�لفات ا�حالة
ي�ّية و

ّ
ا� و وز�ر ا�شؤون العدل ا�وط� و وز�ر ا�فاع وز�ر و ا�قافة وز�ر و وز�ر ا�سياحة غرار � بعض ا�وزراء أو

ولة وا�شؤون العقارّ�ة.
ّ
ا� أمالك وز�ر

ا�ا��: ا�يا� وا�ّرسم ا�دول ا�ا� حسب بيانات ا�زجر دائرة إ� أحيلت ا�لّفات ال� �صادر وتتوّزع

(%) سبة
ّ
ا� العدد ا�ا� ا�زجر دائرة ات ال� أحيلت إ�

ّ
ا�لف �صادر

28,34 104 ا�حاسبات �ائرة ا�رئ�س األّول

4,09 15 ة
ّ
ا�ا� وز�ر

0,54 2 ة
ّ
وا�ا� اإلقتصاد وز�ر

0,27 1 اإلقتصادّية ا�نمية وز�ر

0,54 2 ا�جارة وز�ر

0,54 2 ا���ية وز�ر

1,36 5 وال�شغيل ا�ه� ا�كو�ن وز�ر

4,90 18 وا�كو�ن ا���ية وز�ر

0,27 1 العل� وا�حث العا� وا�عليم ا���ية وز�ر

2,18 8 العا� وز�ر ا�عليم

0,27 1 العل� وا�حث العا� ا�عليم وز�ر

1,09 4 وا�كنو�وجيا العل� وا�حث العا� ا�عليم وز�ر

0,27 1 ا�ار� واإلس�ثمار ا�و� ا�عاون وز�ر
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1,36 5 وز�ر ا�اخلّية

3 0,82 وز�ر ا�اخلية وا�نمية ا�حلّية

6 1,63 وز�ر ا�شباب وا�ر�اضة وا���ية ا�دنّية

4 1,09 وز�ر ا�شباب والطفولة

1 0,27 وز�ر ا�شؤون اإلجتماعّية

3 0,82 وز�ر ا�شؤون اإلجتماعية وا�ضامن وا�و�سي� با�ارج

6 1,63 وز�ر ا�شؤون ا�ارجّية

16 4,36 وز�ر ا�صحة العمومّية

3 0,82 وز�ر ا�صناعة

2 0,54 وز�ر ا�صناعة وا�كنو�وجيا

12 3,27 وز�ر ا�صناعة والطاقة

2 0,54 وز�ر ا�صناعة والطاقة وا�ؤسسات ا�صغرى وا�توسطة

23 6,27 وز�ر الفالحة

2 0,54 وز�ر الفالحة وا�وارد ا�ائّية

3 0,82 وز�ر الفالحة وا�وارد ا�ائّية وا�صيد ا�حري

1 0,27 وز�ر الفالحة وا��ئة وا�وارد ا�ائّية

12 3,27 وز�رة ا��ئة وا�نمية ا�ستدامة

6 1,63 وز�ر ا�واصالت

7 1,91 وز�ر ت�نو�وجيات اإلتصال

28 7,63 قل
ّ
وز�ر ت�نو�وجيات اإلتصال وا�

22 5,99 وز�ر ا�قل

31 8,45 وز�ر ا�قل وا�جه�
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 2011-1987توزيع الملفات التي أحيلت إلى دائرة الزجر المالي حسب المصدر بعنوان الفترة 

3 0,82 واإلس�ن وز�ر ا�جه�

2 0,54 وا�سّن� فولة
ّ
والط واأل�ة ا�رأة وز�ر شؤون

367 100 ا�جموع
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الهيئة العليا للرقابة اإلدرية والمالية

�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ

1.2-    ا�سار ا�ه� �لعون العمو�

• االنتداب

ا�بدأ العام

ا�ناظرة � القاعدة � ماّدة االنتداب �ى 
ا�ؤّسسة العمومية ال� ال ت��� صبغة 
إدار�ة وال �ّول االنتداب ا�با� إال عند 
قبل  من  �سبق  و��خيص  ا�اجة  د 

ّ
تأ�

ف باإل�اف القطا�.
ّ
ا�وز�ر ا��

القرار عدد 185 ا�ؤّرخ � 22 
نوفم� 2002.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�رابع ع�

ا�ناظرة � القاعدة � االنتداب إال أنه ال 
إذا  القاعدة  هذه  �الفة  عن  العون  �سأل 
ترخيص   � �سبقة  بصفة  حصو�  ثبت 

كتا� � الغرض من ا�سلط ا�ختّصة.

القرار عدد 274 ا�ؤّرخ � 18 
د�سم�2009.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�واحد 
والع�ون

بها  يرّتب  قائمة  إعداد  ا�ناظرة  تقت� 
جدارتهم  حسب  ا�قبو�ون  ا�رّشحون 

و�قع االنتداب حسب هذا ا�ّ�تيب.

القرار عدد 105 ا�ؤّرخ � 30 
د�سم� 1994

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس

با�ؤّسسة  ال���ة  ا�وارد   � ا�قص  إن 
دون  انتداب  إجراء  يّ�ر  أن  يم�ن  ال 
ا�سلطة  �وافقة   � �سبقا  ا�صول 

ا�عنية.

القرار عدد 289 ا�ؤّرخ � 31 
د�سم� 2010 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا� والع�ون

ا�ي� ا�ع� � األصل  بنص القرار   م د : �صالح ا�ولة 
م ع: �ؤسسة عمومية

ا�ي� أو ا�يا� ال� ي�سحب عليها القرار  ج م:�اعة �لية 

قائمة ا�خت�ات والعالمات

 م ع غ إ: �ؤسسة عمومية غ� إدار�ة 
 من ع: م�شأة عمومية  
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

� العمل  بها ا�اري ا��اتيب  �الفة إن
با�همات والقيام االنتداب إجراء خصوص
�ستوجب ت�ف  خطأ يمثل با�ارج

العقاب.

 27 � ا�ؤّرخ عدد 39  القرار
.1993  نوفم�

ا�ا�س ا�سنوي ا�قر�ر

ا�ؤّسسة �ى ا�وظيفية ا�طط �سند ال
� إدار�ة صبغة ت��� ال ال� العمومية

�وط إسنادها. ينظم أ�ر غياب

 22 � ا�ؤّرخ عدد 185  القرار
.2002  نوفم�

ع� ا�رابع ا�سنوي ا�قر�ر

وا�شار�ع ولة 
ّ
ا� أعوان ترقية إّن

صنف من أو أخرى إ� رتبة العمومّية من
وجو�ا ا�رّشح� إدراج بعد تتّم آخر إ�
جنة

ّ
ا�ل  � يعرض �لّ�قية جدول ضمن

ا�تناصفة.

 30 � ا�ؤّرخ 105 عدد القرار
.1994  د�سم�

ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر

ا�ؤسسة �ى العون إ�اق إنهاء ي�ت� 
إدار�ة صبغة ت��� ال ال� العمومية
�لمؤسسة العام ا�دير من باق�اح 
باإل�اف ا��ف ا�وز�ر و�وافقة ا�ذكورة

القطا�.

 18 � ا�ؤّرخ 274 عدد القرار
 د�سم�2009.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�واحد
والع�ون

• ا��قية

• اإل�اق



الهيئة العليا للرقابة اإلدرية والمالية

56

�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ

2.2-  أنظمة ا�أج� وا�نح

• تأج� ا�دير�ن العام� �لم�شآت العمومية

ا�بدأ العام

م�شأة  �م  مدير  رئ�س  تقا�  �وز  ال   
ا�ّد  يتجاوز  بمبلغ  أجرته  عمومية 
�رّتبه �  �و �ن  قانونا حّ�  فيه  ا�رّخص 
إطاره  يتقاضاه �  ّما �ن   

ّ
أقل ا�صفة  هذه 

األص�.

القرار عدد 80 ا�ؤّرخ � 13 
جو�لية 1991 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث.

ال �وز �رئ�س ا�دير العام ��شأة عمومية 
فيه  ا�رخص  ا�ّد  يتجاوز  �رتبا  تقا� 
قانونا حسب صنف ا��شأة ال� يرأسها و�ن 

�م ت�ن �صّنفة فحسب ا�صنف األد�.

القرار عدد 64 ا�ؤّرخ � 15 
جوان 1991

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث

ا�ّد  تفوق  بمبالغ  �رّتبات  تقا�   
ّ

�ش�
االنتفاع  و�ذ�ك  قانونا  فيه  ا�رّخص 
��وعة  غ�  وعي�ّية  ما�ة  بامتيازات 
بنظام  قة 

ّ
ا�تعل ا��ت�بّية  لألح�م  �الفة 
تأج� رؤساء ا��شآت العمومّية.

 القرار عدد 106 ا�ؤّرخ � 19 
ماي 1995.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سابع

العمومية  ا��شأة   � �لمت�ف  �وز  ال 
غ�  إضافية  منح  أو  بامتيازات  ا�متع 
�رخص فيها بدعوى أنه سار � درب من 
 عن ا�مادي 

ّ
سبقه بل يتعّ� عليه ا�كف

إذ  األوان  فوات  قبل  ا�طأ  ارت�اب   �
استعداده  عن  متأخرة  بصفة  ا�عب�  أن 
ل�سديد ا�بالغ غ� ا�ستحقة ال يز�ح عنه 

ة.
ّ
ا�سؤو�

القرار عدد 76 ا�ؤّرخ � 13 
أفر�ل 1991.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث

 القرار عدد 39 ا�ؤّرخ � 27 
نوفم� 1993.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�س



ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

العمومية �واصلة ا��شأة �رئ�س يم�ن ال
� وظيفته أو خاّصة برت�ته بمنح اإلنتفاع
ضمن يتّم إدراجها �م ما األص� إذا إطاره
أّن كما ا�ديدة. ته

ّ
خط � �رّتبه �كّونات

األعمال معاينة  �ار�خ الالحقة ال�سو�ة
ال ا�فقد أو ا�رقابة هيئات قبل من ا�عيبة
ا�سؤو�ة تز�ح  وال ا�ّ�ف  خطأ تمحو

مق�فه. عن

 24 � ا�ؤّرخ عدد 43  القرار
.1990  نوفم�

ا�ا� ا�سنوي ا�قر�ر

ا�ي  �رتبه،  بأن عليه ا�ّد� دفاع  إّن
�ديده تّم قد  القانو�، ا�ّد يتجاوز �ن
« بموجب األم » قبل رئ�س ا�ؤسسة من
أو اإلدارة �لس بموافقة حظي قرار
إطاره ا�ؤسسة ب� اتفاقية �وضوع �ن
ال �لعمل بها أ�ق وا�ؤسسة ال� األص�
إذا �ء � ا�ع� باأل�ر ة

ّ
�سؤو� �س�بعد

االتفاقية �توى  أو القرار �ضمون �ن
. ا�فعول نافذة ترت�بية أح�م مع ي�نا�

 15 � ا�ؤّرخ 64 عدد القرار
1991  جوان

ا�الث ا�سنوي ا�قر�ر

رؤساء �رّتبات يضاف أن يم�ن ال
منح مثل آخر أي امتياز العمومية ا��شآت
وا�شهر اإلنتاج ومنحة واألر�اح ا�ضور
من متأّتية �نت و�ن ح� ع� ا�الث

العمومية. فيها ا��شأة �ساهم ��ت

 24 � ا�ؤّرخ عدد 40  القرار
.1990  نوفم�

ا�ا� ا�سنوي ا�قر�ر
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

القرار عدد 78 ا�ؤّرخ � 13 
جوان 1992

ا�قر�ر ا�سنوي ا�رابع

تقوم �سؤو�ة العون العمو� بمجّرد ا�كتم 
بامتيازات   �� وجه  بدون  انتفاعه  عن 

تلحق �را ما�ا �لم�شأة العمومية.

القرار عدد 179 ا�ؤّرخ � 22 
جوان 2001.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�

ال �وز �لعون العمو� اإلنتفاع إ� جانب 
�رّتبه ا�شهري بمرّتب ثان تعو�ضا � عن 

مبا�ته �لعمل خالل عطلته ا�سنو�ة.

القرار عدد 33 ا�ؤّرخ � 22 
د�سم� 1990 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�

القرار عدد 184 ا�ؤّرخ � 25 
ماي 2001.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�

•  ا�نح

�ن  مهما  ف� 
ّ
�لموظ امتيازات  �سند  ال 

نوعها إال بمقت� نص ��ح.
القرار عدد 226 ا�ؤّرخ � 29 

أ�تو�ر 2004.
ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس ع�

ا�صول  العمومية  ا��شأة  لعون  �وز  ال 
ترخيص  بدون  وامتيازات  منح   �
واس�شارة من � ا�ظر، من ذ�ك ا�صول 
العمومية  ا��شأة  من  متفاوتة  مبالغ   �
بعنوان إس�جاع نفقات استقبال ا�ضيوف 
إطار   � بتو�س  حلو�م  عند  األجانب 
العمل وذ�ك دون تدعيم تلك ا�صار�ف 

بمؤّ�داتها.

القرار عدد 67 ا�ؤّرخ � 22 
ماي 1993

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�س

بع�  ا��ف  خطأ  �سو�ة  تؤخذ  ل� 
االعتبار عند ضبط العقو�ة  فإنها ال تز�ح 

ا�سؤو�ة عن �رت�به.

القرار عدد 80 ا�ؤّرخ � 13 
جو�لية 1991.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث



ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

فيها �رخص غ� بمنح مّتع
ّ
ا� �وز ال 

ا�ضبوط القانو� ا�ّد تتجاوز بمبالغ  أو
 13 � ا�ؤّرخ 76 عدد القرار

.1991  أفر�ل
ا�الث ا�سنوي ا�قر�ر

اجتماعية بضغوطات ا�علل �وز ال
القوان� تقّرها ال وامتيازات منح إلسناد

ا�فعول. سار�ة وا��اتيب

 28 � ا�ؤّرخ 223 عدد القرار
.2008  مارس

ا�قر�ر ا�سنوي الع�ون.

بتحديد قة
ّ
ا�تعل ا�ّ�اتيب خرق يمثل

منحة مقدار �ضبط ا�عتمدة ا�قاي�س
حددته �ا وفقا  األعوان لفائدة اإلنتاجية
ا�صوصا��ت�بية�اوزا�دود�شموالت

ت�ف. وخطأ العمو� ا�ت�ف

 11 � ا�ؤّرخ 89 عدد القرار
.1994  فيفري

ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر
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أ�وال من شخصية بقروض االنتفاع يمثل
�وافقة � �سبقا ا�صول دون ا���ة

خطأ ت�ف. اإلدارة �لس

 13 � ا�ؤّرخ 76 عدد القرار
. 1991  أفر�ل

ا�الث ا�سنوي ا�قر�ر

 28 � ا�ؤّرخ 224 عدد القرار
2008  مارس

الع�ون ا�سنوي  ا�قر�ر

نظام  � ظر
ّ
با� اإلدارة �لس �تّص

أعوان لفائدة ا�نح و�سناد أج�
ّ
ا�

يم�ن ال ثّم  ومن العمومّية ا��شآت 
�صادقة دون األعوان منحة لفائدة إسناد

ا�ذكور. ا�جلس

 27 � ا�ؤّرخ 39 عدد القرار
.1993  نوفم�

ا�ا�س ا�سنوي ا�قر�ر

أ�ر شأنها � يصدر �م منح إسناد
ّ

�ش�
ألعوان األسا� بالقانون تدرج و�م

ت�ف ا�ع� خطأ العمو� ا��وع

 30 � ا�ؤّرخ 105 عدد القرار
1994  د�سم�

ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

��س�ن  العي�ية  االمتيازات  ترتبط 
با�با�ة  ا�وظيفية  وا�سّيارة  ا�وظي� 
ا�حال  �لعون  �وز  وال  �لوظيفة  الفعلية 

� ا�قاعد �واصلة االنتفاع بها.

القرار عدد 139 ا�ؤّرخ � 29 
د�سم� 2000.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا� ع�

إ�  ُتسند  ال�  العي�ية  االمتيازات  إن 
من  العمومية  ا��شأة  عون  أو  ا�وظف 
 ، أو االنتفاع �سيارة  إداري  سك� بمحل 
ارتباطا وثيقا  ترتبط  � تلك االمتيازات 
يتع�  فانه  ثم  ومن  ا�وظيفة  بمبا�ة 
 � لإلحالة  ا�درج  والعون  اإلدارة   �
 من 

ّ
ا�س� كال ا�سواء  حّد   � ، ا�قاعد 

جانبه ، إلتمام إجراءات معاينة واس�جاع 
تلك ا�متل�ت ، من قبل ا�صالح، � اجل 
أقصاه ا�وم األخ� �با�ة  العون �لعمل.

القرار عدد 100 ا�ؤّرخ � 14 
مارس 1997.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�اسع

بعض  �و�ل  من  العادة  به  جرت  ما  إّن 
االمتيازات العي�ية كتمك� بعض األعوان 
دون  خدمات  أو  منتجات  من  العمومي� 
ال�  �لقاعدة  �الفة  يعّد  قانو�،  سند 
االمتيازات مهما �ن  �سند  أن ال  تقت� 
أسا�،  قانون  أو  أ�ر  بموجب   

ّ
إال نوعها 

ا�ص  �الفان  ال  والعرف  العادة  وأّن 
يؤخذ  ال  حيث   ا�جال.  هذا   � ا�ّ��ح 
العّي�  االمتياز  �و�ل   � العرف  جر�ان 
�الفان  ال  والعرف  العادة  أّن  �ورة 

ا�ص ا�ّ��ح.

القرار عدد 89 ا�ؤّرخ � 11 
فيفري 1994.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس

3.2-  االمتيازات العي�ية
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

ا��شآت أو ولة
ّ
ا� عملة �صيص  إّن

يعّد خاّصة خدمات إلسداء العمومية
إدراج إ� و�ف� فيه �رّخص امتيازا غ�
با�ا�

ّ
و�ش� �ستوجبة، غ� نفقات

تّ�ف. خطأ

إ� العام ا�دير ا�رئ�س �وء ت��ر إن
إ�ها ا�ّراجع العمومية ا��شأة أعوان أحد
سكناه  

ّ
بمحل حراسته �أم� با�ظر

ظروف عن  ينجر قد �ّما  ا�وف بدافع
االقتصادية باألزمات �رتبطة اس�ثنائية 
ال ا�ؤسسة بها تمّر ال� واالجتماعية
امتياز من �فسه أسنده ما أّن به، إذ يعتّد
بنظام ا�واردة �لتحاج� خرقا يعت� إضا�

ا�أج�.

 15 � ا�ؤّرخ 64 عدد القرار
.1991  جوان

ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر

لفائدة األر�اح من جزء �صيص إّن
من هو �لم�شأة االجتما� ا�ّصندوق
ا�ّراجعة ا�يئة  بها ال� �تّص ا�شموالت
وحسابات ا�وازنة � ا�صادقة أهلية إ�ها
�لس و� األر�اح  وتوز�ع  ا�تائج
و� العمومية، �لم�شآت سبة

ّ
با� اإلدارة

� خصيص
ّ
ا� هذا  ي�ون ا�الة  هذه

ا�اري با�ّ�اتيب ا�قّررة ال�سب حدود 
العمل. بها

 11 � ا�ؤّرخ 89 عدد القرار
.1994  فيفري

ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر

 13 � ا�ؤّرخ عدد 65  القرار
.1991  أفر�ل

ا�الث ا�سنوي ا�قر�ر

 13 � ا�ؤّرخ 77 عدد القرار
.1994  جان�

ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر

� 19 ماي  ا�ؤّرخ 106 القرار
1995 

ا�سابع ا�سنوي ا�قر�ر
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

با�ّس�ن  ا�متع  ب�  ا�مع  �وز  ال 
ا�وظي� ومنحة ا�ّس�ن.

�لس�ن  العّي�  باالمتياز  ا�مّتع  إّن 
االنتفاع  با�بعّية  �ّول  ال  ا�وظي� 
يقو�ون  عملة  �دمات  خاّصة  ألغراض 

� صيانة أو حراسة �ل ا�ّسك�.

القرار عدد 77 ا�ؤّرخ � 13 
جان� 1994

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس

عمومّية  �جه�ات  ا�وظف  استعمال  إن 
يعّد  ا�وظي�   ���  � ا�اّصة  �اجته 
دوما من �وجبات العقاب ا�ا� وال �ء 
�ا يتذّرع به ا�ع� باأل�ر يم�ن أن ي�ر 
هذا ا�جاوز ا�ي ال يتغ� ت�ييفه �طأ 
ا�ّ�ف مهما تغ�ت االعتبارات ا�قّدمة 
بها  اإلخالل  وقع  ال�  ا��اتيب  أّن  وطا�ا 

مازالت سار�ة ا�فعول.

القرار عدد 65 ا�ؤّرخ � 23 
مارس 1991.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث

•  اإلنتفاع با�س�ن ا�وظي�

القرار عدد 31 ا�ؤّرخ � 14 
جو�لية 1990.

ا�قري ا�سنوي ا�ا�

القرار عدد 31 �كّرر ا�ؤّرخ � 
14 جو�لية1990.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�

االنتفاع  ألصحابها  ا�خّول  ا�طط  قائمة 
إدراجها �  تم  ا�وظي�  ا�ّس�ن  بامتياز 
�لمجال  ا�نظمة  با�صوص  ا�حديد  وجه 
لفائدة  االمتياز  هذا  إسناد  فإن  و�ا�ا� 
�ذا   �

ّ
ا�ستحق غ�  من  األعوان  بعض 

االمتياز يعّد خطأ ت�ف.

القرار عدد 94 ا�ؤّرخ � 18 
مارس 1994.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

بناء إال وظي�  �س�ن إشغال �ّول ال 
الغرض. � ا�ختصة ا�هة من � مقّرر

ا�ر�ز ا�اتف نفقات اإلدارة تتحمل ال
ا�وحدات حدود إال � ا�وظي� با�س�ن

فيها. ا�رّخص األساسية

 11 � ا�ؤّرخ 265 عدد القرار
.2008  جو�لية

الع�ون ا�سنوي ا�قر�ر

ا�س�ش� �دير ا�و�ولة ا�هام �ستوجب
�ستمر اتصال � األخ� هذا أن ي�ون
ر�ط �ورة �ا يقت� بمصالح ا�ؤسسة

ا�وظي�. بمسكنه ا�اتف �يها

 2 � ا�ؤّرخ 227 عدد القرار
.2006  جوان

ع� ا�امن ا�سنوي ا�قر�ر

العمو� �لعون خاّصة تراتيب عندما ��
نفقة � ا�وظي�  �سكنه تأثيث امتياَز
عموميت� م�شأة أو �ؤّسسة أو ا�ولة
قبل يبادر، أن  عليه �زاما ي�ون  فإنه ،
إ� األثاث ب�سليم ا�س�ن، ذاك إخالئه

الغرض. � �ا يتع� ا�هة ا�عنية

 2 � ا�ؤّرخ عدد 144  القرار
 جو�لية1999.

ع� ا�ادي ا�سنوي ا�قر�ر

 28 � ا�ؤّرخ 161 عدد القرار
.2001  د�سم�

ع� ا�الث ا�سنوي ا�قر�ر

اإلنتفاع با�سيارة ا�وظيفية  •

وتقا� وظيفّية سّيارة ب� ا�مع �ّجر
ا�كيلو��ّ�ة. ا�نحة

 13 � ا�ؤّرخ 96 عدد القرار
.1992  جوان

ا�رابع ا�سنوي ا�قر�ر

�سيارة ا�نتفع العمو� العون � �ّجر
ا�صلحة سيارة �ستعمل أن وظيفية

ألغراض شخصية.

 28 � ا�ؤّرخ 161 عدد القرار
.2001  د�سم�

ع� ا�الث ا�سنوي ا�قر�ر
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

ناسب ا�ّ� ب� كّميات ا�وقود 
ّ
إن عدم ا�

ا�قطوعة  وا�سافة  جهة،  من  ا�ستهلكة 
اق�اف   � د�ال  ينهض  ثانية،  جهة  من 

خطإ تّ�ف.

القرار عدد 272 ا�ؤّرخ � 30 
نوفم� 2007.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�اسع ع�

ا�خّصص  ا�وقود  ب�  وجو�ا  الفصل  يتّم 
��و�د سّيارات ا�صلحة من جهة وا�وقود 
جهة  من  ا�وظيفية  �لّسيارات  ا�خّصص 

ثانية.

القرار عدد 272 ا�ؤّرخ � 30 
نوفم� 2007.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�اسع ع�

ال  بمكيف  ا�صلحة  سيارة  �ه�  إن 
يندرج  باعتباره  ت�ف  خطأ  �ش� 
ضمن �صار�ف ا�صيانة وا�جه� �صبح 
 � ا�خصصة  لالستعمال  مالئمة  ا�سيارة 

و�ت�� استغال�ا.

القرار عدد 274 ا�ؤّرخ � 18 
د�سم� 2009 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�واحد 
والع�ون

يعّد إقرار ا�رئ�س ا�با� �لعون العمو�، 
 �  � با��خيص  الحقا  ذ�ك  �ن  و�و 
سوء  بن�  كفيال  إدار�ة،  سيارة  استعمال 

ا��ف عنه.

القرار عدد 275 ا�ؤّرخ � 12 
د�سم� 2008.

ا�قر�ر ا�سنوي الع�ون

4.2-   إح�ساب ا�سا�ت اإلضافية

العمل  سا�ت   � اإلضافّية  ا�ّسا�ت  إّن 
العمل  أوقات  خارج  تنجز  ال�  الفع� 
إسنادها  �وز  ال  ه 

ّ
فإن ثّم  ومن  القانونّية 

ة.
ّ
بصفة إ�ا�

القرار عدد 89 ا�ؤّرخ � 11 
فيفري 1994.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

إضافية سا�ت من العملة تمك� يمثل
فع�، عمل  يقابلها ال  ة

ّ
إ�ا� بصورة

� ال� ا�نجز العمل لقاعدة انتها�
تطبيقه �سوغ �لقانون العام ا�بدأ بمثابة 

العمومية. ا��شآت ا�ّ�ف � �ال �

 30 � ا�ؤّرخ 105 عدد القرار
.1994  د�سم�

ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر

سا�ت إضافية األعوان إسناد يم�ن ال
ا�حددة ا�ومية ا�سا�ت عدد يفوق بما

�لمجال. ا�نظمة بالقوان�

 30 � ا�ؤّرخ 105 عدد القرار
.1994  د�سم�

ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر

العمل سا�ت � اإلضافّية ا�سا�ت
العمل أوقات  خارج تنجز ال� الفع�
صادر بمقت� قرار إسنادها يتّم القانونّية
وز�ر رأي أخذ بعد اإل�اف وز�ر  عن
إضافية سا�ت إسناد فإن وعليه ة،

ّ
ا�ا�

خدمات تقابلها أن  بدون ة، 
ّ
إ�ا� بصفة 

ما � ا�اضع� األعوان لفائدة فعلّية،
ظام

ّ
ا� ألح�م تأج�هم  بنظام ق

ّ
يتعل

العمومّية ا�وظيفة ألعوان العام األسا�
وز�ر من قرار � ذ�ك � ودون ا�صول

ت�ف. خطأ يمثل اإل�اف

 11 � ا�ؤّرخ 89 عدد القرار
.1994  فيفري

ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر

�سبق ترخيص �ارسة العون دون
ّ

�ش� ال
خطأ و�مقابل بعنوان مه� خاص ل�شاط
ما� �ر  حصول ي�بت �م طا�ا ت�ف

ذ�ك. بفعل �لمؤسسة

 18 � ا�ؤّرخ 280 عدد القرار
.2009  د�سم�

ا�قر�ر ا�سنوي ا�واحد
والع�ون

بمقابل خاص ل�شاط العمو� العون �ارسة   -5.2
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

�سبق  ترخيص  دون  العون  �ارسة  إن 
قد  و�مقابل  مه�  بعنوان  خاص  ل�شاط 
ا��ت�بية  لألح�م  �الفا  باعتباره  �ش� 
ا�سار�ة ا�فعول خطأ مهنيا �تص ا�سلطة 

ا�أدي�ية بتوقيع ا�زاء عليه.

القرار عدد 280 ا�ؤّرخ � 18 
د�سم� 2009.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�واحد 
والع�ون

قص� � ردع ظاهرة تغّيب األعوان 
ّ
إّن ا�

ا�تّ�ف  إخالل  عن  ينّم  العمل  عن 
تمك�  إ�  و�ف�  ا�هنية  بواجباته 
غ�  �رّتبات  من  ا�تقاعس�  األعوان 
ولة أو ا��وع 

ّ
��وعة و�� �ميل  ا�

العمو� نفقات بدون �وجب .

القرار عدد 107 ا�ؤّرخ � 13 
جان� 1995.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سابع

يطالب ا�وظفون مهما �نت رتبهم و�ذ�ك 
بطاقة  بإ�ضاء  ا�وقتيون  واألعوان  العملة 
ونهاية  بداية  أسمائهم عند  أمام  �لحضور 
ا�طاقة  هذه  وت�ون  عمل  حصة   �
�صة  صا�ة  و�  ألنموذج  طبقا  معدة 
�ت  وتوضع  عمل  �وم  بال�سبة  واحدة 
عند  أو  ا�دير  أو  العام  ا�دير  �سؤو�ة 
إ�ه  يرجع  ا�ي  ا�لية  رئ�س  االقتضاء 

العون با�ظر.

القرار عدد 243 ا�ؤّرخ 29 
د�سم� 2006.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�امن ع�

وا�شار�ع  ولة 
ّ
ا� أعوان  منح  �وز  ال 

غ�   � األجر  خا�صة  عطل  العمومّية 
ا�االت ال� نّص عليها القانون.

القرار عدد 105 ا�ؤّرخ � 30 
د�سم� 1994.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس

6.2-   متابعة ا�ضور والغيابات والعطل
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

�تمها ألسباب تقرر  أن لإلدارة  يم�ن 
ا�سنو�ة العطلة تأجيل العمل �ورة
ت� واحدة �سنة وذ�ك �لموظف� ا�خولة

. العطلة استحقاق سنة مبا�ة

ا�ؤّرخ 29  243 عدد القرار
. 2006  د�سم�

ع� ا�امن ا�سنوي ا�قر�ر

وجه بدون ة
ّ
ما� تعو�ضات إسناد ال �وز

عملهم عن  األعوان بعض لفائدة قانو�
والعطل. األسبوعية ا�راحة يوم

غرة  � ا�ؤّرخ 47 عدد القرار
.1990  د�سم�

ا�ا� ا�سنوي ا�قر�ر

العا�ل يتضمن �ّ� اتفاق � باطال يعت�
هذا �ن و�ن ح� ا�سنو�ة عطلته عن 

تعو�ضية. منحة مقابل � ا�خ�

 28 � ا�ؤّرخ 223 عدد القرار
.2008  مارس

الع�ون ا�سنوي ا�قر�ر

ت�ن �م ما اإلدار�ة با�نابيه  يعتّد  ال 
اإلبالغ � �ّجة كتابية ومدّعمة

 29 � ا�ؤّرخ 139 عدد القرار
.2000  د�سم�

ع� ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�

عطلة من العمو�  العون تمك� إن
إ� يف� قانو� وجه دون خا�صة األجر
نفقات العمومية ا�ؤسسة ��انية �ميل
ت�ف. خطأ با�ا� ها و�ش�

ّ
�ل غ� �

ا�ؤّرخ 29  243 عدد القرار
.2006  د�سم�

ع� ا�امن ا�سنوي  ا�قر�ر
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ا�ا� وا�حاس� ا�جال� � ا�ّ�ف بأخطاء ا�تعلق ا�حور -3
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

*  تنجز العمليات ا�ا�ة و ا�حاس�ية 
�لمؤسسات العمومية حسب القواعد 

ا�قررة بالعنوان ا�ا� من �لة 
ا�حاسبة العمومية ا�خصص ��انية 
ا�ولة، مع �را�ة االسا�ب ا�اصة 

ب�نظيمها وا�قررة با�صوص ا�صادرة 
� احداث ا�ؤسسات العمومية او 

تنظيمها.

*   تندرج ا�ذكرات وا�قررات ا�اخلية 
�لمؤسسة وا�تعلقة با��ف ضمن 

ا��اتيب ال� يتع� ا�قّيد بها.

*   ال �وز �ف االعتمادات � غ� ما 
رصدت �. 

*   ال �وز �الفة قاعدة �صيص 
االعتمادات.

قرار عدد 247 �سنة 2006 �ؤرخ 
� 2 جوان 2006.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�امن ع�

1.3-  ا��ف � االعتمادات

قرار عدد 182 �سنة 2002 �ؤرخ 
� 27 د�سم� 2002.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�رابع ع�

قرار عدد 142 �سنة 2000 �ؤرخ 
� غرة د�سم� 2000 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا� ع�

قرار عدد 149 �سنة 2001 �ؤرخ 
� 23 نوفم� 2001 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�

قرار عدد 161 �سنة 2001 �ؤرخ 
� 28 د�سم� 2001.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

�ستحقات من استخالص ا�فّ� يعّد   *
بذمة االعوان ا�تخ�ة ا�ؤسسة

بعنوان وظيفية �سا�ن ا�شاغل�
. تّ�ف خطأ �لكهر�اء استهالكهم

�ف آ�ر وظيفة ب� ا�مع �جر   * 
اال�وال و�ع عمو�، �اسب ووظيفة

قبل من ح��ا يتم واستخالصها
ادراجها يتو� ا�ي العمو� ا�حاسب

�سجالته.

ا�قابيض بتحصيل ا��ف � يتع�   *
اال�وال إيداع العمومية با�ؤسسة

اإلبان �سابها �لمؤسسة � ا�راجعة
 ا�اري.

  
العمومية ا��شأة يؤاخذ عون ال   *

استخالص � ا�قص� اجل من
عليه بما قام انه تب� اذا �ستحقاتها،

ا�وفاء. �  �مل ا�دين

بتصفية االيرادات ا�قابيض آ�ر يتعهد   *
وذ�ك العمومية �لمؤسسة ا�راجعة

وا��اتيب القوان� مقتضيات حسب
 ا�اري بها العمل.

107 �سنة 1995 �ؤرخ  قرار عدد
جان� 1995. 13 �

ا�سابع ا�سنوي ا�قر�ر

واالستخالص ا�وارد �صيل -2.3

135 �سنة 1997 �ؤرخ  قرار عدد
28 نوفم� 1997. �

ا�اسع ا�سنوي ا�قر�ر

270 �سنة 2008 �ؤرخ  قرار عدد
. د�سم�2008 12 �

الع�ون ا�سنوي ا�قر�ر

151 �سنة 2001 �ؤرخ  قرار عدد
د�سم� 2001. 21 � 

ع� ا�الث ا�سنوي ا�قر�ر

210 �سنة 2002 �ؤرخ  قرار عدد
18 اكتو�ر 2002. � 

ع� ا�رابع ا�سنوي ا�قر�ر

230 �سنة 2004 �ؤرخ  قرار عدد
نوفم� 2004. 26 � 

ع� ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

*   � غياب ضمانات الستخالص 
ا�ستحقات، ال �ستقيم �واصلة تزو�د 

ا�ر�ف ا�ي يت�د عن دفع ما �� 
بذمته.

*   ان اس�جاع ا�ولة ال�وا�ا مقابل 
امتيازات عي�ية اسندت، دون �وجب 

قانو�، لقائدة الغ�، ال يع� من 
ا�سؤو�ة، من اجل اق�اف خطأ 

ت�ف. 

*   اعفاء ا�زود من دفع خطايا ا�أخ� 
دون �وجب، ت�ف �ول دون تمك� 

ا�ؤسسة من استخالص �ستحقات 
 خطأ تّ�ف.

ّ
ترتبت �ا، و�ش�

قرار عدد 252 �سنة 2006 �ؤرخ 
� 23جوان 2006.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�امن ع�

قرار عدد 210 �سنة 2003 �ؤرخ 
� 31 اكتو�ر 2003.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�س ع�

قرار عدد 226 �سنة 2004 �ؤرخ 
� 29 أ�تو�ر 2004.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس ع�

قرار عدد 143 �سنة 1998 �ؤرخ 
� 29 ماي  1998.

ا�قر�ر ا�سنوي العا�

3.3- عقد ا�فقات

*   ال يم�ن �اوز االعتمادات وال عقد 
نفقة جديدة دون ان �صص �ا ما 

يقابلها من اعتمادات حسب ا��وط 
ا�قررة بالقانون االسا� �لم�انية.

*    ال يم�ن ا�علل بعدم كفاية 
االعتمادات ا�رصودة ���ر عقد 

نفقات �م �سبق ا��خيص فيها.

قرار عدد 191 �سنة 2002 �ؤرخ 
� 22 نوفم� 2002.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�رابع ع�

قرار عدد 197 �سنة 2002 �ؤرخ 
� 27 د�سم� 2002.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�رابع ع�

قرار عدد 214 �سنة 2004 �ؤرخ 
� 14 جو�لية 2004.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس ع�
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

اآل�ر عن با��ود االذن يصدر   *
عملية ا�عهد بعث �سم و با��ف
من �سبقا ا�أ�د يقت� �ا با�فقة،

ا�واد طبيعة و �ديد توفر االعتمادات
واسعارها، كمياتها و  ا�طلو�ة

�الف �ا �و � عند ا��ف   *
وا�علل القانونية، القاعدة تقتضيه

من تعليمات بتل� او ا�أ�د بصيغة
يتع� فانه الغرض، � اال�اف سلطة

ذ�ك. صحة يفيد بما كتابيا  االدالء

خاصة و وا�س�ندات، ا�وثائق ا�ضاء ان   *
ما�، اثر عنها ال� ي�تب تلك منها
ا��بت صاحب اال�ضاء يقت� من

��وعيتها، تلك ا�وثائق و �توى �
كونه عن فضال ذ�ك ان اال�ضاء،

اقرار ا�سؤو�ة، فهو �ديد ي�رس
�سبقة وا�اما دراسة با��ء، �ستوجب

فيه. �لراي و�عماال  با�وضوع

مقام الفاتورة يقوم � ا�أش� ان   *
ا�سؤو�ة معه وتنعقد عليها ا�صديق

بها. ا�ضمنة ا�بالغ اإلذن �الص � 

215 �سنة 2004 �ؤرخ  قرار عدد
29 اكتو�ر 2004. � 

ع� ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر

247 �سنة 2006 �ؤرخ  قرار عدد
2 جوان 2006. � 

ع� ا�امن ا�سنوي ا�قر�ر

 � �ؤرخ قرار عدد279 �سنة 2009
نوفم� 2009. 13 

ا�قر�ر ا�سنوي ا�واحد والع�ون

قرارعدد289 �سنة 2010 �ؤرخ 
. د�سم� 2010 31 � 

والع�ون ا�ا� ا�سنوي ا�قر�ر

243 �سنة 2006 �ؤرخ  قرار عدد
د�سم� 2006. 29 � 

ع� ا�امن ا�سنوي ا�قر�ر

قرار عدد279 �سنة 2009 �ؤرخ 
نوفم� 2009. 13� 

ا�قر�ر ا�سنوي ا�واحد والع�ون

عدد276 �سنة 2010 �ؤرخ  قرار
. 18 جوان 2010 � 

والع�ون ا�ا� ا�سنوي ا�قر�ر

قراراتعدد283 و 234 و 285�سنة
. د�سم� 2011 �ؤرخة� 30 2011 
ا�قر�را�سنويا�الث والع�ون
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

*   ال يم�ن لآل�ر با��ف ا�علل بعدم 
علمه ببعض الفوات�، ذ�ك انه ��ف 
بعقد ا�فقات �ا �عله با��ورة � 

ب�نة تامة با�فقات ال� تو� عقدها 
فضال عن �سؤو�ته � االحتفاظ 
با�وثائق و ا�س�ندات ا�ث�تة �لك 
ا�فقات ا� ان يصدر ا�را ب�فها 
�يله ا� ا�حاسب �صحو�ا �ميع 

ا�ؤ�دات.

*   ال �وز �ساعد آ�ر ا��ف �لمؤسسة 
العمومية اإلدار�ة عقد نفقات دون 

تفو�ض قانو� � الغرض.

*   ال �وز عقد اية نفقة من نفقات 
ا�ؤسسة العمومية االدار�ة قبل 

ا�صول � تأش�ة �راقب ا�صار�ف 
العمومية.

*   يعت� عقد ا�فقة، دون ا�صول 
�سبقا � تأش�ة �صالح �راقبة 

ا�صار�ف العمومية، �الفة الح�م 
الفصل 88 من �لة ا�حاسبة العمومية، 

غ� أن حصول ا�ت�ف الحقا � 
هذه ا�اش�ة � س�يل ال�سو�ة وقبل 
رفع ا�عوى يص� اجراء ا��بع دون 

�وجب.

*   ال �وز عقد نفقات دون علم آ�ر 
ا��ف.

قرارات عدد285 و286 و288 
�سنة 2011 �ؤرخة � 30 د�سم� 

. 2011
ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث والع�ون

قرار عدد291 �سنة 2010 �ؤرخ 
� 31 د�سم� 2010 .

 ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا� والع�ون

قرار عدد 125 �سنة 2001 �ؤرخ 
� 25 ماي 2001.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�

قرارعدد 141 �سنة 1997 �ؤرخ 
� 21 فيفري 1997.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�اسع

قرار عدد 191 �سنة 2002 �ؤرخ 
� 22 نوفم� 2002.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�رابع ع�

قرار عدد 197 �سنة 2002 �ؤرخ 
� 27 د�سم� 2002.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�رابع ع�

قرار عدد 226 �سنة 2004 �ؤرخ 
� 29 أ�تو�ر 2004.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس ع�
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تأدية ا�فقات -4.3

ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

�سبق ان دون نفقة �وز �ف ال   *
بم�انية ا�ؤسسة.  تقر�رها

عند ا�فو�ت، و�يل أو ا�حاسب �   *
مطا�ته �صاحبها، مبا�ة تأدية ا�فقة

ا�فع وثيقة �فظ، � دون با�وقيع،
� ا�نصيص مع بالقبض منه اع�افا

 ا�ار�خ.

حصص �ف منح بعنوان ال �وز   *
العمل ثبوت بعد إضافية إال عمل

ا�نجز.

249 �سنة 2005 �ؤرخ  قرار عدد
د�سم� 2005. 30 �

ع� ا�سابع ا�سنوي ا�قر�ر

عدد289 �سنة 2010 �ؤرخ  قرار
. د�سم� 2010 31 �

ا�قر�را�سنويا�ا� والع�ون

عدد291 �سنة 2010 �ؤرخ  قرار
. د�سم� 2010 31 � 

والع�ون ا�ا� ا�سنوي ا�قر�ر

152 �سنة 1998 �ؤرخ  قرار عدد
د�سم� 1998. 25 � 

العا� ا�سنوي ا�قر�ر

 � �ؤرخ قرار عدد279 �سنة 2009
نوفم� 2009. 13 

ا�قر�ر ا�سنوي ا�واحد والع�ون

 � �ؤرخ قرار عدد167 �سنة 2000
 غرةد�سم�2000.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�ع�

 � �ؤرخ قرار عدد138 �سنة 2001
 25 ماي 2001.

ا�قر�را�سنويا�الثع�
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

*   �جر خالص ثمن �اءات غ� مطابقة 
�لمواصفات ا�تعاقد عليها. 

*   ال �وز خالص فاتورات �م يتعهد بها 
آ�ر ا��ف وال �مل تأش�ة ا�حاسب. 

*   ال �وز تأدية نفقة إال بعد ا�أ�د من 
العمل ا�نجز. 

*    ال ت�ف ا�فقات العمومية إال 
�ستحقيها و�عد ثبوت قيامهم بالعمل 

ا�طلوب منهم.

*   �مل � اآل�ر با��ف، عند تصفية 
ا�فقة ، واجب ا��بت من صحة 

الفاتورة ومدى استجابتها �ل�وط 
القانونية العتمادها سندا �لخالص و 
ا�أ�د من استحقاق اصحابها �لمبالغ 

ا�ضمنة بها.
يقت� ا�صديق � الفاتورة ا��بت 
من انها تعكس بأمانة حقيقة العمل 

ا�نجز، وال �ء يم�ن ان ي�ر تغ� 
ا�عطيات ا�تعلقة بطبيعة العمل ا�نجز.

قرار عدد 149 �سنة 2001 �ؤرخ 
� 23 نوفم� 2001.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�

قرارعدد 152 �سنة 1998 �ؤرخ 
� 25 د�سم� 1998.

ا�قر�ر ا�سنوي العا�

قرارعدد 128 �سنة 1996 �ؤرخ 
� 24 ماي 1996.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�اسع

قرار عدد 124 �سنة 2001 �ؤرخ 
� 31 د�سم� 2001.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�

قرار عدد 203 �سنة 2003 �ؤرخ 
� 9 ماي 2003.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�س ع�

قرار عدد289 �سنة 2010 �ؤرخ 
� 31 د�سم� 2010.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا� والع�ون

قرار عدد 198 �سنة 2003 �ؤرخ 
� 9 ماي 2003.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�س ع�
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

203 �سنة 2003 �ؤرخ  قرار عدد
9 ماي 2003. � 

ع� ا�ا�س ا�سنوي ا�قر�ر

�س�ندات مهمة ا�رقابة � تقت�   *
او االشغال ا�از من ا��ّبت ا��ف

جهة ا�طلوب من ا�وجه � ا�دمات
وا�ودة. ال�م

قاعدة العمل ا�نجز وجوب تقت�   *
او االشغال ا�از من آ�ر ا��ف تأ�د

االذن قبل ا�واد استالم ا�دمات او
�الصها.

ا�صفية �س�ندات ت�ون ان �ب   *
�لمبالغ اصحابها الستحقاق مث�تة

حسب �ر�رها �ب كما بها، ا�ب�نة
ا�ار�ة. با��اتيب ا�صيغ ا�قررة

العمومية، ا��شاة �ميل �وز ال   *
عليها ينص �م ا�تعاقدة مع الغ�،نفقات

الغرض. � ا��م العقد

ا�اتف نفقات االدارة تتحمل ال   *
حدود � اال ا�وظي� با�س�ن ا�ر�ز

فيها. ا�رخص االساسية ا�وحدات

خطأ عمومية � ا�وال االس�يالء يعد   *
فادحا

217 �سنة 2003 �ؤرخ  قرار عدد
31 اكتو�ر 2003. � 

ع� ا�ا�س ا�سنوي ا�قر�ر

248 �سنة 2006 �ؤرخ  قرار عدد
2 جوان 2006. � 

ع� ا�امن ا�سنوي ا�قر�ر

252 �سنة 2006 �ؤرخ  قرار عدد
. 2006 23جوان � 

ع� ا�امن ا�سنوي ا�قر�ر

243 �سنة 2006 �ؤرخ  قرار عدد
د�سم� 2006. 29 � 

ع� ا�امن ا�سنوي ا�قر�ر

222 �سنة 2004 �ؤرخ  قرار عدد
14 جو�لية 2004. � 

ع� ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر

161 �سنة 2001 �ؤرخ  قرار عدد
د�سم� 2001. 28 � 

ع� ا�الث ا�سنوي ا�قر�ر

117 �سنة 2001 �ؤرخ  قرار عدد
نوفم� 2001. 23 � 

ع� ا�الث ا�سنوي ا�قر�ر
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

*   ال �وز �لمحاسب �ى ا�ر�ز 
ا�بلوما� اصدار صكوك �ررة 

لفائدة «ا�ا�ل» عوضا عن �ر�رها 
باسماء �ستحقيها من �زودي ا�سفارة.

*   ال �وز �حاس� ا�راكز ا�بلوماسية 
والقنصلية با�ارج �ف �سبقات 

ما�ة غ� �رخص فيها من ا�صندوق،

*   � �اس� ا�راكز ا�يبلوماسية و 
القنصلية با�ارج القيام با��سيم 

الفوري با�سابية ا�نكية،

*   �ب � �اسب ا�راكز ا�بلوماسية 
والقنصلية با�ارج �ر�ر ا�شيك باسم 

صاحب ا�ق.

*   � ا�حاسب العمو� �ى ا�ر�ز 
ا�بلوما� �سك حسابية منتظمة 

و�ينة � ا�فاتر و ا�كشوفات 
ا�ظامية.

*   � و�يل ا�قابيض مثل و�يل 
ا�فو�ت �سك حسابية خاصة �سمح 

با�عرف � أي وقت �ن � مقدار 
ال�سبقات ا�سلمة � واال�وال ا�دفوعة 

من قبله واأل�وال ا�اقية ال� يتع� 
توفرها ��لة با�صندوق.

قرارعدد 116 �سنة 1996 �ؤرخ 
� 19 افر�ل 1996.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�امن

قرار عدد 170 �سنة 2001 �ؤرخ 
� 21 د�سم� 2001.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�

قرار عدد 174 �سنة 2002 �ؤرخ 
� 27 د�سم� 2002.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�رابع ع�

قرار عدد 159 �سنة 2001 �ؤرخ 
� 28 د�سم� 2001.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�

5.3- ا��ف ا�حاس�
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

واستالم �سليم عملية اجراء ان   *
وا�حاسب ا�سلف ا�حاسب ا�هام ب�
�سك عمليات ضمن يندرج ا�لف،

ا�سابية.

ا�ؤسسة العمومية ا��ف آ�ر يتو�   *
بم�سب ا�تعلقة ا�واد حسابية �سك

العمومية. ا�ؤسسة

160 �سنة 2001 �ؤرخ  قرار عدد
د�سم� 2001. 28 � 

ع� ا�الث ا�سنوي ا�قر�ر

 � �ؤرخ 2008 269�سنة قرار عدد
نوفم� 2008. 14 

ا�قر�را�سنويالع�ون

214 �سنة 2004 �ؤرخ  قرار عدد
14 جو�لية 2004. � 

ع� ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر
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العمومية  ا��اءات � ا�ّ�ف ا�تعلق بأخطاء ا�حور -4
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1.4- ا��اءت � اطار ا�صفقات العمومية

�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

ال �وز �زئة ا��اءات � نفس ا�سنة 
ا�ا�ة اذا �ن مبلغها ا�م� يتجاوز ا�د 

ا�وجب إلبرام صفقة عمومية 

القرار عدد 125 ا�ؤرخ �25 ماي 
. 2001

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�

•   ا�رحلة ا�حض� و اإلبرام 

تقت� ا��اتيب � �ال ا�صفقات 
العمومية ا�عوة إ� ا�نافسة وا�لجوء إ� 

طلب �لعروض وذ�ك �ما �اوز سقف 
ا��اءات م ا�بلغ ا�حدد با��اتيب.

القرار عدد 161 ا�ؤرخ �28 
د�سم� 2001 . 

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�

القرار عدد 223 ا�ؤرخ � 28 
مارس 2008 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�امن ع�

القرار عدد 252 ا�ؤرخ � 23 
جوان 2006 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�امن ع�  

القرار عدد 224 ا�ؤرخ � 28 
مارس 2008.

ا�قر�ر ا�سنوي الع�ون

ت�م صفقات ا��شآت العمومية � حدود 
ما تمت ا�صادقة عليه من قبل �لس 

اإلدارة � ضوء رأي �نة ا�صفقات ذات 
ا�ظر.

القرار عدد 216 ا�ؤرخ � 31 
أ�تو�ر 2003 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�س ع�
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

مبا�ته � إطار عمو� عون تعا�ل إن
مبا�ة بصفة فيها � مع ��ت لعمله

يعت� �الفة �صالح مبا�ة غ� أو
بمقت� عليه ا�حمولة �لواجبات

القانون.

 31 � ا�ؤرخ 177 عدد القرار
.  أ�تو�ر2003

ع�  ا�ا�س ا�سنوي ا�قر�ر

ضمانات � ا�صول دون صفقة * إبرام
خطأ يعد العمو� ا��وع ما�ة لفائدة

ا��ف. � 
أو ا�ضمان ا�ي ا�ها� ا�ضمان * يب�

تنفيذ حسن �ضمان يعوضه �صصا
أن ما ع� واستخالص ا�صفقة

به صاحب ا�صفقة مطا�ا ي�ون
ا�صفقة. تلك بعنوان

 31 � ا�ؤرخ 216 عدد القرار
.2003  أ�تو�ر

ع�  ا�ا�س ا�سنوي ا�قر�ر

بعض تطبيق م�شاة عمومية من اس�ثناء
با�صفقات األح�م ا��ت�بية ا�تعلقة

من وأعوانها مت�فيها يع� العمومية
األح�م. ا�قيد بتلك واجب

و206  205 عدد القراران
د�سم� 2003. 26 �  ا�ؤرخان
ع� ا�ا�س ا�سنوي ا�قر�ر

العروض طلبات � ا�شار�� � يتوجب
عروضهم تقديم العمومية ا�صفقات إلبرام

و ا��وط كراسات �قتضيات طبقا
��ك. ا�ؤهلة االطراف من ا�ضاءها

 25 � ا�ؤرخ 193 عدد القرار
. 2005  نوفم�

ع� ا�سابع ا�سنوي ا�قر�ر

ا��ف آل�ري �لزم ا�صفقات راي �نة
ا�وز�ر من اال بفرار �اوزه يم�ن ال و

حا�ا- ا�كومة رئ�س – االول

 25 � ا�ؤرخ 193 عدد القرار
.2005  نوفم�

ع� ا�سابع ا�سنوي ا�قر�ر



الهيئة العليا للرقابة اإلدرية والمالية

84

�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

*  إن عرض ا�صفقة � ا�لجنة ا�اخلية 
�لصفقات و�ذ�ك � �لس إدارة 

ا��شأة العمومية ال يع� ا�ت�ف من 
وجوب عرضها � أنظار ا�لجنة العليا 
�لصفقات عندما تقت� ا��اتيب ذ�ك.

*  إن عرض ��وع ا�صفقة � �نة 
ا�صفقات �ى ا��شأة العمومية وجو� 

ول�ن رأي هذه ا�لجنة اس�شاري 
وغ� �لزم �جلس اإلدارة ا�ي يمكنه 

�اوز ما تبديه هذه ا�لجنة من عدم 
قبول أو من �فظات إال أنه يتع� � 

�لس اإلدارة � هذه ا�الة تعليل 
قراره و�بالغه فورا إ� رئ�س �نة 

ا�صفقات ذات ا�ظر.

القرار عدد 223 ا�ؤرخ � 28 
مارس 2008 .

ا�قر�ر ا�سنوي الع�ون 

ال تع� مداوالت ا�لجان ا�حدثة � 
نطاق ا�صفقات العمومية ومن ضمنها 

�نة الفرز- ا�قييم -  أو �نة ا�صفقات 
ا�ت�ف من �ورة ا�أ�د من 

��وعية ا�صفقة ا�زمع إبرامها.

القرار عدد 223 ا�ؤرخ � 28 
مارس 2008 .

ا�قر�ر ا�سنوي الع�ون 

*  إن �زئة ا��اءات بما � ذ�ك ما يتم منها 
بواسطة صفقات متعددة ي�تب عنه حتما 

ا�فو�ت � ا�هة العمومية � ا�صول 
� أفضل األسعار.

*  إن إح�م ا���ة ا�سبقة �لت�ف � ا��شأة 
� إطار ا��انية ا�قدير�ة من شأنه أن 

يضمن إحاطة ا�ت�ف بطبيعة ا�اجيات 
وأحجامها بما من شأنه أن يمكنه من 

�ميعها قصد ا�صول � أفضل األسعار.

القرار عدد 223 ا�ؤرخ � 28 
مارس 2008 . 

ا�قر�ر ا�سنوي الع�ون

القرار عدد 224 ا�ؤرخ � 28 
مارس 2008.

ا�قر�ر ا�سنوي الع�ون 
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�رحلة ا�نفيذ  •

ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

غ� مطابقة �اءات خالص �وز ال
 �لخصائصا�عاقدية

�25 ماي  138 ا�ؤرخ عدد القرار
. 2001 

ع� ا�الث ا�سنوي ا�قر�ر

وذ�ك �ستحقيها إال ا�فقات ت�ف ال
قيامهم و�ثبات �ا استحقاقهم إثبات بعد

منهم. ا�طلوب بالعمل

ا�ؤرخ  149 عدد القرار
.2001  �23نوفم�

ع�  ا�الث ا�سنوي ا�قر�ر  

 2 � ا�ؤرخ 248 عدد القرار
.2006  جوان

ع� ا�امن ا�سنوي  ا�قر�ر

االختيار عليه بإرساء العارض إشعار
ببدء � اإلذن مقام يقوم ال ا�صفقة �نفيذ

منطلقا الح�ساب يعت� وال األشغال
اآلجال.

 27 � ا�ؤرخ 183 عدد القرار
.2002  نوفم�

ع�  ا�رابع ا�سنوي ا�قر�ر  

نقص االعتمادات أن يقوم يم�ن * ال
� �لمت�ف حجة با�اجيات مقارنة
فيه �رخص هو ما تتجاوز تعهدات  إبرام

من كميات � استالم ا�صادقة * إن
تم ما واضحة بصفة تتجاوز األشغال

وذ�ك ا��ف � خطأ يعد فعال ا�ازه
من ما� حصول �ر ا�ظر عن ب�ف

 عدمه.

 29 � ا�ؤرخ 215 عدد القرار
.2004  أ�تو�ر

ع�  ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر  
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

*  يعرض وجو�ا � ا�رأي ا�سبق �لجنة 
ا�صفقات ا�ختصة � إش�ل أو نزاع 
أو تعديل �زمع يتعلق بإعداد و�برام 

وتنفيذ وخالص ا�صفقات ا�راجعة �ا 
با�ظر.

*  يتع� أن ت�ون ا�وثائق وا�ؤ�دات 
ا�قدمة إ� �نة ا�صفقات بغرض 

ا�تم ا�ها� �لصفقة مطابقة �قيقة 
اال�از سواء من ناحية طبيعة األشغال 

و�مياتها وت�لفتها ا�ا�ة.

*  ال يم�ن ا�علل ب�ا�م �لفات 
ا�صفقات وا�أخ� ا�سجل � ختمها 
وا�قص � ا�وارد ال���ة ا�رصودة 

وال باعتماد اإلدارة � أنموذج �وحد 
�ذكرات ا�تم ا�ها� ���ر تقديم 
معطيات خاطئة إ� �نة ا�صفقات 

العتمادها سندا �تم ا�صفقة.

*  �ب أن ت�ون �س�ندات ا�صفية 
مث�تة الستحقاق أصحابها �لمبالغ 

ا�ب�نة.

القرار عدد 308 ا�ؤرخ � 31 
د�سم� 2010 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا� و الع�ون   

تقدير ا�صبغة االستعجا�ة ألشغال يتوجب 
ا�ازها هو من صالحيات ا�ر ا��ف 

االول .

القرار عدد 150 ا�ؤرخ � 28 
د�سم� 2001.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع� 

2.4- ا��اءات خارج اطار ا�صفقات العمومية

•  ا�رحلة ا�حض� و اإلبرام
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

األ�وال � ا�سليم ا��ف قواعد تقت�
سابقة االس�شارة ت�ون أن العمومية

�ا ال�سو�ة س�يل وال � األشغال إل�از
ت�ون ح� الظروف � تأم� يتم وأن

وفعلية. جدية ا�نافسة

� 9 ماي  ا�ؤرخ 202 عدد القرار
. 2003 

ع�  ا�ا�س ا�سنوي ا�قر�ر  

بقاعدة ا�قيد العمو� ا�ش�ى � يتع�
أحسن � ا�صول �ضمان ا�نافسة

األسعار وأفضل ا�ودة  متطلبات

 31 � ا�ؤرخ 289 عدد القرار
. 2010  د�سم�

و الع�ون  ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�

وجوب تأ�د ا�نجز العمل قاعدة تقت�
ا�دمات أو األشغال إ�از من ا��ف أ�ر

�الصها. اإلذن قبل ا�واد استالم أو

 31 � ا�ؤرخ 217 عدد القرار
. 2003  أ�تو�ر

ع�  ا�ا�س ا�سنوي ا�قر�ر

االس�شارات � إطار �لمت�ف �وز ال
إ� �س�ند أن ا��اءات لغرض

� طلبها ا�يانات ال� أو ا�وضيحات
أو العروض إلقصاء بعض االس�شاد س�يل

� ا�قية. منها ا�عض �فضيل

 28 � ا�ؤرخ 223 عدد القرار
.2008  مارس

الع�ون ا�سنوي  ا�قر�ر

�رحلة ا�نفيذ  •

ا�س�ندات � ا�رقابة مهمة تقت�
األشغال حقيقة إ�از ا��ف ا��بت من

ا�دمات. أو

  9 � ا�ؤرخ 203 عدد القرار
.2003  ماي

ع� ا�ا�س ا�سنوي ا�قر�ر
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

*  ال �وز �ميل ا��شاة العمومية 
ا�تعاقدة مع الغ� نفقات �م ينص عليها 

العقد ا��م � الغرض.

*  ت�ون مقررات القبول بصفة ��ة 
أما ا�سكوت فيقوم مقام ا�رفض.

القرار عدد 222 ا�ؤرخ � 14 
جو�لية 2004.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس ع�  

*  يصدر اإلذن با��ود عن آ�ر ا��ف 
و�سم بعث عملية ا�عهد با�فقة 
�ا يقت� ا�أ�د �سبقا من توفر 
االعتمادات و�ديد طبيعة ا�واد 

ا�طلو�ة و�مياتها وأسعارها.

*  عند ا��ف � �و �الف �ا تقتضيه 
القاعدة القانونية وا�علل بصبغة 

ا�أ�د أو بتل� تعليمات من سلطة 
اإل�اف � الغرض فإنه يتع� اإلدالء 

كتابيا بما يفيد صحة ذ�ك.

*  ال ت�ف ا�فقات إال �ستحقيها وذ�ك 
بعد إثبات استحقاقهم �ا و�ثبات قيام 

العمل ا�طلوب منهم.

القرار عدد 243 ا�ؤرخ � 29 
د�سم� 2006 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�امن ع� 

ال ت�ف ا�فقات إال �ستحقيها وذ�ك بعد 
إثبات استحقاقهم �ا و�ثبات قيامهم بالعمل 

ا�طلوب منهم.

القرار عدد 248 ا�ؤرخ � 2 
جوان 2006 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�امن ع� 

القرار عدد 266 ا�ؤرخ � 11 
جو�لية 2008.

 ا�قر�ر ا�سنوي الع�ون  
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

ا�صفية �س�ندات ت�ون أن * �ب
ا�ب�نة �لمبالغ أصحابها الستحقاق مث�تة

ا�صيغ حسب �ر�رها �ب كما بها
با��اتيب ا�ار�ة.  ا�قررة

ا��ف آ�ر عن با��ود اإلذن * يصدر
وجو�ا و�تضمن إصداره تار�خ و�مل

وأثمانها. �اؤها  ا�كميات ا�زمع

تار�خ ا�زن وجو�ا * تتضمن بطاقات
�سليمها وتار�خ و�مياتها ا�واد استالم

لغاية وذ�ك ا�نتفعة بها وا�هة و�مياتها
ا�نقولة ا�واد استهالك متابعة ت�س�

و�راقبتها.

 23 � ا�ؤرخ 252 عدد القرار
.2006  جوان

ع� ا�امن ا�سنوي  ا�قر�ر

�انة اقتناؤها ا�واد إبان إدراج عدم إن
جدية قر�نة يعد ا�غازة �سجالت القبول

استالمها. عدم �

 11 � ا�ؤرخ 266 عدد القرار
. 2008  جو�لية

الع�ون  ا�سنوي ا�قر�ر  
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

إن إ�ضاء ا�وثائق وا�س�ندات وخاصة منها 
تلك ال� ي�تب عنها أثر ما� يقت� من 

صاحب اإل�ضاء ا��بت � �توى تلك 
ا�وثائق و��وعيتها ذ�ك أن اإل�ضاء 

فضال عن كونه ي�رس �ديد ا�سؤو�ة 
فهو إقرار با��ء �ستوجب دراسة �سبقة 

و��اما با�وضوع و�عماال �لرأي فيه.

القرار عدد 276 ا�ؤرخ � 18 
جوان 2010.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا� و الع�ون 

القرار عدد 283 ا�ؤرخ � 30 
د�سم� 2011.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث و الع�ون  

 القرار عدد 284 ا�ؤرخ � 30 
د�سم� 2011.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث و الع�ون  

القرار عدد 285 ا�ؤرخ � 30 
د�سم� 2011.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث و الع�ون  

القرار عدد 286 ا�ؤرخ � 30 
د�سم� 2011.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث و الع�ون

القرار عدد 288 ا�ؤرخ � 30 
د�سم� 2011 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث و الع�ون 
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

العمو� ا�رفق تنظيم � ا�لل إن
قيامه فرض � ا�رقابة وا�تعلق بضعف

با�س� ا�ع� رؤسائه العون ومطا�ة واقعا
إعفاء شأنه ذ�ك ل�س من � �دار�ه

با�فع األذون � ا�تعهد باإل�ضاء العون
ا�نوطة وا�رقابة ا��بت �سؤو�ة من

بعهدته.

 18 � ا�ؤرخ 276 عدد القرار
.2010  جوان

و الع�ون  ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�

بعدم ا�علل با��ف لآل�ر * ال يم�ن
أنه ��ف ذ�ك الفوات� ببعض علمه
� با��ورة �عله �ا ا�فقات بعقد

عقدها تو� ال� با�فقات تامة ب�نة
االحتفاظ � �سؤو�ته عن فضال

�لك ا�ث�تة وا�س�ندات با�وثائق
�يله أ�را ب�فها يصدر إ� أن ا�فقات

ا�ؤ�دات. �ميع �صحو�ا ا�حاسب  إ�

ا�فقة تصفية اآل�ر با��ف * يتو�
ا��بت �سؤو�ة ��ك تبعا عليه و�مل

وا�حري ا�فقة �س�ندات �عية �
استحقاق ومدى بها ا�ضمنة ا�بالغ �

خالل بها من ا�درجة �لمبالغ أصحابها
إطار � عليها ا�تفق باألسعار مقارنتها

ا�سبقة.  االس�شارة

ا�صفية �س�ندات ت�ون أن * �ب
ا�ب�نة �لمبالغ أصحابها الستحقاق مث�تة

ا�صيغ حسب �ر�رها �ب كما بها
العمل. بها ا�اري با��اتيب ا�قررة

 31 � ا�ؤرخ 291 عدد القرار
.2010  د�سم�

و الع�ون  ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

�مل � اآل�ر با��ف عند تصفية 
ا�فقة واجب ا��بت من صحة الفاتورة 

ومدى استجابتها �ل�وط القانونية 
العتمادها سندا �لخالص وا�أ�د من 
استحقاق أصحابها �لمبالغ ا�ضمنة بها.

القرار عدد 289 ا�ؤرخ � 31 
د�سم� 2010.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا� و الع�ون 

إن ا�أش� � الفاتورة يقوم مقام 
ا�صديق عليها وتنعقد معه ا�سؤو�ة � 
اإلذن �الص ا�بالغ ا�ضمنة بها وهو أ�ر 
�ستوجب �ن يتو� ا�أش� إجراء �راقبة 
عليها �لت�بت من أن هذه ا�وثيقة تعكس 

بأمانة حقيقة العمل ا�نجز.

القرار عدد 283 ا�ؤرخ � 30 
د�سم� 2011.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث و الع�ون 
 

القرار عدد 284 ا�ؤرخ � 30 
د�سم� 2011.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث و الع�ون 

القرار عدد 286 ا�ؤرخ � 30 
د�سم� 2011.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث و الع�ون  

القرار عدد 288 ا�ؤرخ � 30 
د�سم� 2011.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث و الع�ون 



93

والمالية اإلدرية للرقابة العليا الهيئة

ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

صاحب  � : ا�أم� �لة 95 من * الفصل
ا�تدخل� �سؤو�ة � يؤمن أن ا��شاة

القانون من األول بالفصل ا�شار إ�هم
ا�تعلقبا�سؤو�ة وا�راقبةالفنية�

تأم� وحيد عقد بمقت� ا�ناء ميدان
�ؤسسة قبل افتتاحها مع ي�م حظ�ة ��

� أجر من ا��شاة صاحب �صم تأم�
قسط من حصته ا�ظ�ة � متدخل
ا�أم� بعد�سليمه�سخة منعقد

 ا�أم�.

9 �سنة  عدد القانون من األول * الفصل
ا�تعلق  جان� 1994 21 � ا�ؤرخ 1994

با�سؤو�ةوا�راقبةالفنية�ميدان
ا�هندسا�عماريوا�هندس ا�ناء:

وا�قاولو�كتب ا�راساتو�كتب
مع �رتبط شخص و� ا�راقبة الفنية

ا�صنع � لإلجارة بعقد ا��شاة صاحب
ع� خالل قانونا �سؤو�ون ا�دمات أو

ال� �فوا ا��شاة استالم تار�خ من سنوات
ب�سي� أو �راقبة أو ا�ازها أو بتصورها

حالة انهيار � وذ�ك بها ا�تعلقة األشغال
أو تداعيها �لسقوط أو بعضها �ها ا��شاة

واضح �س ظهور أو واضح وجه �
أو ا�يا� األسس أو �ستوى � بمتانتها

غلط عن نا�ا ذ�ك سواء �ن ا�سقوف
عيب � ا�صميم أو عن � أو ا�ساب �

األرض. � أو ا�ناء كيفية � أو ا�واد

 30 � ا�ؤرخ 285 عدد القرار
.2011  د�سم�

الع�ون و ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث
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� ا�متل�ت ا�تعلق بأخطاء ا�ّ�ف ا�حور -5
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

ال �سوغ بيع �اصيل ا�ولة بتاجيل ا�فع
تقت� القوان� ا�اري بها العمل بيع 

�اصيل ا�ولة با�زاد العل�، ما �م ي�ن 
اال�ر يتعلق بأشياء ذات قيمة طفيفة.

 القرار عدد1 بتار�خ 18 جان� 
.1988

ا�قر�ر ا�سنوي األول

1.5- بيع �اصيل ا�ولة

 القرار عدد68 بتار�خ 01 د�سم� 
1990

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�

القرار عدد 51 بتار�خ 13 جو�لية 
.1991

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث

إذ اقت� األ�ر من متّ�� ا��شآت 
العمومية بيع منتوجات �سعر ا��فة أو 

دون ذ�ك، فإنه يتع� عليهم عرض تلك 
ا�سألة � �لس اإلدارة وا�صول � 

�وافقته � ذ�ك.

القرار عدد 73 بتار�خ 13 أفر�ل 
.1991

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث

2.5- بيع منتوجات ا��شآت العمومية
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

�سؤو�ون العمومي� ا�حاسب� إّن
ا��فون العمليات عن وما�ا شخصيا

ا�ناطة با�راقبة القيام وعن بإ�ازها
بعهدتهم و�ذ�ك عن صيانة األ�وال

ال� وا�واّد وا�نتوجات والقيم وحفظها
إ�هم. تعهد

 14 � ا�ؤرخ 269 عدد القرار
.2008  نوفم�

الع�ون ا�سنوي ا�قر�ر

ا��شآت العمومية أو ا�ولة �واد إستعمال -3.5

معدات من ولة
ّ
ا� �تل�ت �و�ل ال �سوغ

الستعما�ا �لمصلحة ا�خصصة وأثاث
با�سا�ن �ن ذ�ك و�و شخصية ألغراض

ا�اّصة ا�االت بإس�ثناء ا�وظيفية
199 �سنة  عدد باأل�ر عليها ا�نصوص

ولة. 
ّ
إس�ن أعوان ا� بنظام ا�تعلق 1972

جان�  1 بتار�خ 18 عدد القرار
.1988 

األول ا�سنوي ا�قر�ر

26 بتار�خ 14 جو�لية  عدد القرار
.1990 

ا�ا� ا�سنوي ا�قر�ر

31 بتار�خ 14 جو�لية  عدد القرار
.1990 

ا�ا� ا�سنوي ا�قر�ر

بتار�خ 14  �كرر  31 عدد القرار
.1990  جو�لية

ا�ا� ا�سنوي ا�قر�ر

ا�متل�ت حفظ -4.5

العون من ا��ف حسن قواعد تقت�
قصد إجراءات من يتع� ما إ�اذ العمو�

لف.
ّ
ا� من ا�ؤسسة �تل�ت �اية

 � �ؤرخ 214 عدد القرار
. 2004  14جو�لية

ع� ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

*  يتع� �سجيل ا�واد وا�متل�ت من 
معدات وأثاث وغ�ها بدفاتر ا�رد 

ا�قررة �لغرض إبان استالمها.

*  يتع� �سك دفاتر ا�رد بإنتظام 
وشفافية درًء �كرار نفس األرقام �واد 
�تلفة وقيد �واد قبل استالمها أو عدم 
ت��ل �واد قد وردت � ا�خازنه فضال 
عن �ا� �شطيبات و�ضافات ��ضة.

 القرار عدد  1 بتار�خ  18 جان� 1988.
ا�قر�ر ا�سنوي  األول

5.5- �سك دفاتر ا�رد

القرار عدد 26 بتار�خ 14 جو�لية 
.1990

ا�قر�ر ا�سنوي  ا�ا�

القرار عدد 77 بتار�خ 13 جان� 
.1994

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس

القرار عدد  101 بتار�خ 18مارس 
.1994

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس

6.5- �سك حسابية ا�واد

 *  إن عدم �سك حسابية ا�واد حسب 
اإلجراءات ا�قررة من شأنه أن يعرض 

�تل�ت ا�ولة �لتلف.

 *  إن حسن �سك حسابية ا�واد يقت� 
إبراز حر�ة ا�خزونات ا�رخص 

فيها ب�ل شفافية من ذ�ك وجوب 
ا�نصيص با�فاتر وا�سجالت ا�عدة 
�لغرض � � جهة م�سلمة �لمواد.

القرار عدد  1 بتار�خ 18 جان� 1988.
ا�قر�ر ا�سنوي األول

 القرار عدد 5  بتار�خ 18 جان� 1988.
ا�قر�ر ا�سنوي  األول

القرار عدد 26 بتار�خ 14 جو�لية 
1990.  ا�قر�ر ا�سنوي  ا�ا�

القرار عدد 33 بتار�خ 22 د�سم� 
1990.  ا�قر�ر ا�سنوي  ا�ا� 

القرار عدد  101 بتار�خ 18مارس 
1994.  ا�قر�ر ا�سنوي  ا�سادس
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ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار العام ا�بدأ

�انة اقتنائها، ا�واّد إّبان إدراج عدم إّن
قر�نة جّدية ُيعُدّ ا�غازة، ت

ّ
�سجال القبول

استالمها. عدم �

 11 � ا�ؤرخ عدد266 القرار
. 2008  جو�لية

ا�قر�را�سنويالع�ون

ا�واد حسابية بمسك مطالب ا�ّ�ف آ�ر
. بم�سب ا�ؤّسسة قة

ّ
ا�تعل

 21 � ا�ؤرخ عدد124 القرار
. 2001  د�سم�

ا�قر�را�سنويا�الثع�

القراراتا�ّصادرة�تأعداد244 
د�سم�  31 � ا�ؤرخة و245 و 246

.2004 
ا�قر�را�سنويا�سادسع�

 31 � ا�ؤرخ عدد289 القرار
 د�سم�2010.

ا�قر�را�سنويا�ا� والع�ون

ذات  العمومّية ا�ؤسسة مدير يتو�  * 
، ا��ف آ�ر ، بوصفه ا�صبغة اإلدار�ة
بم�سبها ا�تعلقة ا�واد حسابية  �سك

العون من ا��ف حسن قواعد * تقت�
إجراءات من ما يتع� إ�اذ العمو�

لف.
ّ
ا� ا�ؤسسة من �تل�ت �اية قصد

 

�ؤرخ� 14جو�لية القرارعدد214
. 2004 

ا�قر�را�سنويا�سادسع�

ا�اجة إنتفت ال� العمومية بيع ا�متل�ت
قواعد من قاعدة

ّ
�ش� با�زاد العل�، إ�ها

بإعتباره ا�متل�ت تلك � ا�ّ�ف حسن
� �لحصول توف� الظروف ا�ث� إ� ير�

األسعار. أوفر

 02 � �ؤرخ عدد144 القرار
. 1999  جو�لية

ا�قر�را�سنويا�اديع�
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

إتمام إجراءات ال�سليم واإلستالم ب� العون 
ا�تخّ� والعون ا�با� � إّبانه و� ا�وجه 
ا�طلوب، حري بت�س� �ديد ا�سؤو�ات 

ة �صوص ا�قائص واإلخالالت، 
ّ
 دق

ّ
ب�ل

و� غياب ذ�ك فإّن تلك اإلخالالت �مل 
الحقا مبدئيا � العون ا�با�.  

القرار عدد 155 �ؤرخ � 16 
جو�لية 1999.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ادي ع�

7.5- استعمال ا�سيارات اإلدار�ة

•  استعمال ا�سيارة اإلدار�ة ألغراض شخصية
ال �وز استعمال ا�سيارة اإلدار�ة ألغراض 

شخصية إال بموجب ترخيص �سبق من 
قبل رئ�س اإلدارة و�تع� عندئذ �نب 

تزو�دها با�وقود ا�خصص �لعمل اإلداري. 

القرار عدد 95 ا�ؤرخ � 13 
جوان 1992.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�رابع

القرار عدد 94 ا�ؤرخ �   18 
مارس 1994.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سادس

�ّجر � العون العمو� ا�نتفع �سيارة 
وظيفية استعمال سيارة ا�صلحة ألغراضه 

ا�شخصية.

القرار عدد 161 ا�ؤرخ � 28 
.2001 د�سم� 

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�

يعد إقرار ا�رئ�س ا�با� �لعون العمو� 
و�و �ن الحقا با��خيص � � استعمال 
سيارة إدار�ة كفيال بن� سوء ا��ف 

عنه.

القرار عدد 275 ا�ؤرخ � 12 
.2008 د�سم� 

ا�قر�ر ا�سنوي الع�ون 

إن اإلنتفاع بامتياز ا�سيارة ا�وظيفية 
ي�نا� مع تقا� ا�نحة ا�كيلو���ة.

إن امتياز ا�سيارة ا�وظيفية يتم إسناده مع 
�را�ة ا��اتيب ا�اري بها العمل.

القرار عدد 96 ا�ؤرخ � 13 
جوان 1992.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�رابع
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

اإلداري ا��قيم  •

يتع� ا�قيدبا��قيما�م��لسيارات
اإلدار�ة.

 � ا�ؤرخ 95 عدد القرار
.1992  13جوان

ا�رابع ا�سنوي  ا�قر�ر

 � 94 ا�ؤرخ عدد القرار
 18 مارس 1994.

ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر

ا�والن دف� �سك  •

هو اإلدار�ة ا�سيارات � ا��ف حسن إن
و�سك � إذن بمهمة ا�صول � ره�
ا�اري بها ا��اتيب حسب ا�والن دف�

العمل (لغايةت�س� ا�رقابة�استعمال
ا�سيارةواستهالكا�حروقاتوانتظام

صيانتهاوتعهدها...).

 22 � ا�ؤرخ 33 عدد القرار
.1990  د�سم�

ا�ا� ا�سنوي ا�قر�ر

 18 � ا�ؤرخ 101 عدد القرار
 مارس1994.

ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر

 20 � 69 ا�ؤرخ عدد القرار
.1994  ماي

ا�سادس ا�سنوي ا�قر�ر  
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

•  ا��ف � ا�وقود
 *   يتم الفصل وجو�ا ب� ا�وقود ا�خّصص 

��و�د سّيارات ا�صلحة من جهة 
وا�وقود ا�خّصص �لّسيارات ا�وظيفية من 

جهة ثانية، 
ف� 

ّ
*    يتع� ا�ّسهر � حسن �سك ا�
ا�عّد �دو�ن استعمال ا�حروقات، 
وا�نصيص به �ديدا � ا�هات 

ة ا�طلو�ة،
ّ
ق
ّ
ا�ستلمة �قتطعات ا�وقود با�

ناسب ا�ّ� ب� كّميات 
ّ
  *   إن عدم ا�

ا�وقود ا�ستهلكة من جهة، وا�سافة 
ا�تطوعة من جهة ثانية، ينهض د�ال � 

اق�اف خطإ تّ�ف.

القرار عدد 272 ا�ؤرخ � 30 
نوفم�2007 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�اسع ع�

القرار عدد 272 ا�ؤرخ � 30 
نوفم�2007 .

ا�قر�ر ا�سنوي ا�اسع ع�

8.5- ا��ف � ا�حالت اإلدار�ة

ال �وز استغالل ا�حالت اإلدار�ة � غ� 
ا�االت القانونية.

القرار عدد 161 ا�ؤرخ � 28 
د�سم� 2001.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�الث ع�

ت ا��ئنة با�ؤسسات العمومية، 
ّ
 *   إن ا�حال

� غرار ا�شارب، تندرج ضمن
�تل�ت هىذه ا�ؤّسسات ال� يتع� 
عليها ا��ف فيها � �و ي�فل 

�ايتها وحسن استغال�ا،

 *   إن إعالن بّتة عمومية إلسناد ا�شارب 
ا��ئنة با�ؤّسسات العمومية قصد 

إسنادها لالستغالل � وجو ال�سو�غ 
لفائدة خواّص يعّد إجراء كّرسه واقع 
العمل اإلداري بغية حصول ا�ؤّسسة 

العمومية � أفضل العروض،

القرار عدد 289 ا�ؤرخ � 31 
د�سم� 2010.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا� والع�ون
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ا�زجر ا�ا� دائرة �رجع قرار
ا�ع� ا�ي�

عج مم عم د من م ع غ إ
العام ا�بدأ

تا��ئنة
ّ
تندرج مداخيل�سو�غا�حال

با�ؤّسساتالعموميةضمنا�واردا�اتية
ت��� ف� ا�

ّ
و�ا� ا�ؤّسسات، �ذه

قانونا لغ� �ّول عمومية، ال أ�وال صبغة
ا�حاسبالعمو�ا�ختصقبضهاو�فها،

 31 � ا�ؤرخ 289 عدد القرار
.2010  د�سم�

ا�ا� والع�ون ا�سنوي ا�قر�ر

�سن ا��ف العامة القواعد تقت�
ت

ّ
ا�حال �سو�غ عند با��ف، اآل�ر من

لغاية �لغ�، العمومية با�ؤسّسات
إعالن إدراج خدمات، إلسداء استغال�ا

�وط �ديد مع ا�ومية ا�ّصحف ع�
أن من شأنه بما سو�غ

ّ
ومّدة ا� ا�شار�ة

لعملية وا�شفافية ا�نافسة ظروف يوفر
سو�غ.

ّ
ا�

 

 12 � ا�ؤرخ 270 عدد القرار
.2008  د�سم�

الع�ون ا�سنوي  ا�قر�ر

ا�سا�ن اإلدار�ة � ا��ف -9.5

يفتح  ال ا�وظي� با�س�ن اإلنتفاع ان   *  
ا�ق��ه�ا�س�نا�وظي�

ا�اتف  نفقات اإلدارة تتحمل ال   * 
عدد حدود � �لمس�ن ا�وظي� اال

ا�وحداتا�رخصفيها

 28 � ا�ؤرخ 161 عدد القرار
.2001  د�سم�

ع� ا�الث ا�سنوي  ا�قر�ر

ولة
ّ
ال�وز استعمالمعّداتتابعة ��

�أثيث�سا�نوظيفّية

جان�  18 � ا�ؤرخ 1 عدد القرار
.1988 

األول ا�سنوي  ا�قر�ر
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�رجع قرار دائرة ا�زجر ا�ا�
ا�ي� ا�ع�

من عج مم عم د م ع غ إ
ا�بدأ العام

ال �ّول إشغال �س�ن وظي� إال بناء � 
مقّرر من ا�هة ا�ختصة � الغرض.

القرار عدد 265 ا�ؤرخ � 11 
جو�لية 2008.

ا�قر�ر ا�سنوي الع�ون

إن ا�خو�ل العي� لالنتفاع بامتياز 
ا�س�ن ا�وظي� يقت� استالم ا�س�ن 

خا�ا من � أثاث و�ن ا��ود بالغاز 
وا�كهر�اء وا�اء وا�دفئة يب� � �هل 

ا�تّمع با�س�ن.

القرار عدد 265 ا�ؤرخ � 11 
جو�لية 2008.

ا�قر�ر ا�سنوي الع�ون

القرار عدد 50 ا�ؤّرخ � 31 
أ�تو�ر 1992.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�رابع

 القرار عدد 47 ا�ؤرخ � غرة 
د�سم� 1990.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�ا�

تعّد ا�جه�ات مثل ا�كيف ا�وا� 
وا�زان ا�كهر�ا� �ل�سخ� عقارات 

حكمية باعتبارها �لتحمة با�ناءات ومن 
ثمة فإنها ال تندرج ضمن �كونات األثاث.

القرار عدد 249 ا�ؤرخ � 30 
د�سم� 2005.

ا�قر�ر ا�سنوي ا�سابع ع�
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التصّرف لتفادي إرتكاب أخطاء توصيات  - IV
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ذ�ك جانب إ� با�صوص والعمل وا�و�مة ا�رشيد ا�ّ�ف بقواعد عمو� متّ�ف
ّ
� يتقّيد أّن ا�دي� من

عليه كما وا�حاس�، وا�ا� اإلداري ا��ف أوجه �ختلف مة
ّ
ا�نظ واإلجراءات وا��اتيب القوان� اح�ام �

حسن � وا�ساعدة و�ديد ا�سؤو�ات ا�هام ضبط من ن
ّ

تمك وظائف و�طاقات إجراءات و�عتماد أدلة وضع
� وا�رص بتطبيقها واإل��ام العمل بها ا�اري وا��اتيب ال�شار�ع بمختلف اإل�ام منه يقت� ما وهو األداء،
عند تظهر قد ا�صالح ال� �االت تضارب ا���ح � األعوان العمومي� وحث ��ك ا�الئم العمل مناخ توف�

:� با�صوص العمل خالل من ا�ا�ة القواعد �را�ة العمو� � ا�تّ�ف وعموما مهامهم. تنفيذ

وا�أج� ال���ة ا�وارد � �ال ا��ف � -1
االمتيازات �سند ال أن تقت� ال� القانونية القاعدة ت�ر�س ال���ة ا�وارد � ا��ف حسن يتطلب
يتع� كما ا�جال. هذا � ا�ّصر�ح ا�ص �الفان ال والعرف وأّن العادة قانو� نص بموجب

ّ
نوعها إال �ن مهما

تقا� واجتناب العمومّية ا��شآت رؤساء تأج� بنظام قة
ّ
ا�تعل ا�فعول  ا�سار�ة القانونية با�صوص ا�قيد

رّدت حيث ��وعة غ� وعي�ّية ما�ة بامتيازات واالنتفاع قانونا فيه ا�رّخص ا�ّد تفوق بمبالغ  �رّتبات
إرجاع أو عدم بها االنتفاع عن وا�كتم ا�نح ب� ا�مع تفادي فضال عن ا�جال � هذا ا�فو�ت � ا�حكمة

ا�ت�رة. ا�هة غ� �� إ� ا�نتفع به بوجه أو ا�بالغ ا�منوحة

وا��اتيب القوان� تقرها ال وامتيازات منح إسناد تفادي ال���ة ا�وارد � ا��ف حسن �ستد� كما
أ�لتها. قد ا�ضغوطات االجتماعية وا�علل ب�ون سار�ة ا�فعول

معاينة إجراءات إلتمام مدعوون  ا�سواء  حد � ا�قاعد  � لإلحالة ا�درج والعون  اإلدارة  أن  كما
العون �با�ة األخ� ا�وم أقصاه أجل � �سيارة االنتفاع  أو إداري بمحل سك� من ا�ولة �تل�ت واس�جاع
بمبا�ة وثيقا ارتباطا ترتبط العمو� ا��وع عون أو ُتسند إ� ا�وظف ال� العي�ية االمتيازات أن حيث �لعمل

. ا�وظيفة

ة
ّ
إ�ا� بصفة  اإلضافية  ا�سا�ت منح إسناد اجتناب  إ� مدعو العمو� ا�ت�ف فإن أخرى جهة ومن

القانونّية. العمل أوقات تنجز خارج العمل الفع� ال� سا�ت � ا�ّسا�ت اإلضافّية أن باعتبار

أمام �لحضور بطاقة بإ�ضاء  ا�وقتيون واألعوان  العملة و�ذ�ك رتبهم �نت مهما  ا�وظفون يطالب  كما
العون إ�ه يرجع ا�ي عن ا�ي� ا��ف �سؤو�ة توضع �ت ونهايتها عمل � حصة بداية أسمائهم عند

با�ظر.
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و�اإلضافة إ� ذ�ك فإن ا�ت�ف العمو� مطالب بعدم تمك� العون العمو� من عطلة خا�صة 
ها. 

ّ
األجر دون وجه قانو� إذ يف� ذ�ك إ� �ميل ��انية ا�ؤسسة العمومية نفقات � غ� �ل

2-    � �ال ا��ف ا�ا� وا�حاس�
واإلجرائية  القانونية  القواعد  إح�ام  العمومية  األ�وال   � ا�ّ�ف  حسن  قواعد  �ستد� 
وا�قّيد ب�اخيص  االعتمادات  ا�تّ�ف إح�ام مبدأ �صيص  العمو�، فع�  �لتّ�ف  مة 

ّ
ا�نظ

ا�حاسب � �ستوى  آ�ر ا��ف و مهام  ا�فر�ق ب� مهام  ا��انية و�را�ة مبدأ  ا��ف � 
�قيق ا�وارد و تنفيذ ا�فقات.

د خاّصة من توّفر 
ّ
 كما عليه ا��ّبت من تطابق ا�فقة مع تراخيص ا��انية من خالل ا�أ�

ا�دو�ة  ا��ّود  أذون  إصدار  وتفادي  ا�صحيح  ا�ند   � و�ميلها  �غطيتها  ا��فية  اإلعتمادات 
د من �عية ا�عهد 

ّ
وعدم ا�لجوء إ�ها � حالة عدم توّفر االعتمادات ا��فية، كما عليه ا�أ�

با�فقة ومن إختصاص ا�هة ال� إ�ذت القرار ا�ي �شأ عنه اإل��ام.

  إّن توّفر اإلعتمادات با��انية ال يعطي آل�ر ا��ف حّرية إ�از ا�فقات � ا�طلق، وعليه 
د من �زومها �ضمان ا�س� العادي �لعمل كما عليه �سؤو�ة ا�ضغط � ا�فقات وحو�مة 

ّ
ا�أ�

توظيفها. 

إّن ا�عّهد با�صار�ف �ب أن يتّم بعد ا�وافقة ا�سبقة �صلحة �راقبة ا�صار�ف العمومية 
أو ا�هة ا�خّولة إجرائيا ��ك، وت�ون مدّعمة با�وثائق ا�ّ�رة �ا، و� ا�تّ�ف كذ�ك �را�ة 
د من حقيقة ا�ين ومن مبلغ ا�فقة ومن 

ّ
اح�م �لة ا�حاسبة العمومية عند إ�از ا�فقات ��أ�

استحقاق اصحابها وا�ّقيد بقاعدة العمل ا�نجز قبل ا��وع � عملية ا�الص. 

3-  � �ال ا��اءات وا�صفقات
قت أغلب أخطاء ا��ف ال� نظرت فيها دائرة ا�زجر ا�ا� � هذا ا�جال خاّصة بعدم 

ّ
تعل

اعتماد ا�نافسة أو عدم تفعيلها بالقدر ا��� و�زئة الطلبيات وعدم ا���ة ا�سبقة لعمليات 
د من مطابقتها 

ّ
ا��ّود وعدم ا�قيد با��وط ا�عاقدية وقبول �واد وخدمات وخالصها دون ا�أ�

�لمواصفات ا�طلو�ة.
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ا��اءات، �ميع � وا�رص ا��ّود لعمليات ا�سبقة وا���ة ا�اجيات ضبط إح�م ا�تّ�ف فع�
الطلب �و عالمة �ار�ة او �زّود توجيه او اقصائية �وط �ل با�نافسة كوضع شأنه أن من ما � وتفادي

مع�.

ومن والقبول با�طابقة الفنية و�آجال ا�نفيذ ق
ّ
وخاصة فيما يتعل ا�عاقدية ا��وط اح�ام من د

ّ
ا�أ� عليه كما

. ا�زّودين الفوات� وخالص � ا�صادقة قبل ا�عاقدية �لمقتضيات الفعلية ا�طابقة ا�نجز ومن العمل �ط توّفر

ا�رأي � ا�صفقات خالص تنفيذ أو أو إبرام ��وط يتعلق تعديل نزاع أو أو إش�ل � عرض يتوّجب كما
. ا�ختّصة ا�صفقات �لجنة ا�سبق

مبدأ بتكر�س قة
ّ
ا�تعل منها وخاصة ا��ّود لعمليات مة

ّ
ا�نظ ال�شار�ع اح�ام ا�تّ�ف� يتعّ� � وعموما

ا��وري من أّنه كما األمثل. ا�وظيف ا�رصودة توظيف ا�وارد من ن
ّ

و�مك ا��اءات ترشيد يضمن بما ا�نافسة
ا�صفقات وتوضيحها و��از ا��ّود بعمليات قة

ّ
ا�تعل اإلجراءات �تلف وضبط ناجعة داخلية رقابة أنظمة وضع

ال���ة ا�وارد واإل��نيات توّفر االعتبار مدى � األخذ ا�راحل، مع �تلف � ا�سؤو�ات وا�هام و�ديد
اإلقتضاء. عند قطاع

ّ
الالزمة وخصوصيات �

غ� ا�نقولة و ا�نقولة األمالك � ا��ف �ال �  -4
�لمحافظة ا�ضامنة وا�داب� اإلجراءات � ا�اذ ا�نقولة، و غ� األمالك ا�نقولة � ا��ف ترشيد يقت�

خّصصت �ا. ال� ا�جاالت و� األمثل اإلستغالل واستغال�ا توظيفها وحسن ا�متل�ت � هذه

خالل من ا�متل�ت �ذه ا�امية اإلجراءات �فة إ�اذ األ�ر  يقت� العقار�ة، با�متل�ت يتعلق  ففيما
�فة يتضمن عقار

ّ
ب�ل �لّف خاص و�سك ، �جّنب منازعة الغ� ا�لكية العقار�ة �سجيلها بإدارة العمل �

و �ّرقما ي�ون �م �تل�ت دف� �سك إ� فيه، إضافة ا��ف ووضعية اإلستحقاقية �ا�ه ا�وثائق ا�ث�تة
. �ا ا�اصلة و ا�غي�ات به األمالك تدّون عليه �ؤّ�ا

ا��ف حسن تضمن آ�ات  توف�  � العمل األ�ر ف�ستد�  العقار�ة غ� با�متل�ت يتعلق فيما أما
من سواءا �ا الالزمة ا�وقاية وتوف�  اجرءات �ضبطها ومتابعتها وضع خالل �ذه ا�متل�ت من واإلستغالل

ا�رائق. ومن ا��قات
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أما � �ص ا�سيارات اإلدار�ة ومقتطعات ا�وقود ، فإن ا�ت�ف العمو� مدعو إ� ا�قيد 
مة إلستعمال سّيارات ا�صلحة و�صيصها لألغراض ا�خّصصة �ا دون سواها، 

ّ
با��اتيب ا�نظ

ا�صلحة  ألغراض  ا�خّصصة  اإلدار�ة  ا�سّيارات  ��فة  ا�والن  دفاتر  �سك  إ�  مدعو  أنه  كما 
 عملية تنّقل،  كما أنه مدعو إ� وظع آ�ات �سمح 

ّ
وتضمينها �فة ا�علومات وا�عطيات بمناسبة �

بمتابعة إستهالك سيارت ا�صلحة من ا�وقود و ا�رص � �نب استعمال ا�وقود ا�خّصص �لعمل 
اإلداري لغ� ما هو �ّصص �.

و�ستغال�ا  توضيفها   � العمل  ا�متل�ت   هذه   � ا��ف  حسن  �ستد�  �مة  و�صفة 
إستغالال �كما وا��ف فيها وفق ما تقتضيه القوان� وا��اتيب ا�اري بها العمل. 
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V - المراجع



  I – ا�راجع القانونية: 
 WOK¹uł  20  w�  Œ—R�  1985  WM��  74  œbŽ  Êu½UI�«  •
 ¡«“≈  VJðdð  w²�«  ·dB²�«  ¡UDš√  b¹b×²Ð  oKF²*«  1985
  ¬vAM*« Ë WOK;«  UŽUL'«Ë WO�uLF�«  U�ÝR*«Ë W�Ëb�«
 …dz«œ À«bŠUÐ Ë UNOKŽ WI³DM*«  UÐuIF�« j³{ Ë WO�uLF�«
 1987 WM�� 34 œbŽ Êu½UI�UÐ t×OIMð l�Ë UL� ̈ w�U*« dłe�«
 1988 WM�� 54 œbŽ Êu½UI�UÐË 1987 WO�uł 6 w� Œ—R*«

Æ1988 Ê«uł 2 w� Œ—R*«
 WO�uLF�« W³ÝU;« WÒK−� •
  U�«e²�ù«Ë œuIF�« WÒK−� •
W¹—U−²�«  U�dA�« WÒK−� •

 1989 ÍdHO�  1 w� ŒÒ—R*«  1989 WM�� 9 œbŽ Êu½UI�« •
WO�uLF�«  PAM*«Ë  UL¼U�*« ‰uŠ

 II - ا�راجع الفقه- قضائية:
 wLÝd�« bz«d�UÐ …—uAM*« w�U*« dłe�« …dz«b� W¹uM��« d¹—UI²�« 
    U³ÝU;« …dz«b�  wLÝd�«  l�u*UÐË  WO�½u²�«  W¹—uNL−K�

 ∫wwwÆcourdescomptesÆnatÆtn
  WO�½u²�« W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�« ̈  ‰Ëô« ÍuM��« d¹dI²�«

1990 d³L²³Ý 11 w� Œ—R*« 57 œbŽ
 WO�½u²�« W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�« ̈ w½U¦�« ÍuM��« d¹dI²�«

1991 dÐu²�« 15 w� Œ—R*« 69 œbŽ
 ¨WO�½u²�« W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�« ̈ Y�U¦�« ÍuM��« d¹dI²�«

1992 d³L�u½ 10 w� Œ—R*« 75 œbŽ
 ¨WO�½u²�« W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�« ̈ lÐ«d�« ÍuM��« d¹dI²�«

1993 d³L�¹œ 03 w� Œ—R*« 92 œbŽ
 W¹—uNL−K�  wLÝd�«  bz«d�«  ̈ f�U)«  ÍuM��«  d¹dI²�«

1994 d³L�¹œ 20 w� Œ—R*« 100 œbŽ ̈ WO�½u²�«
 W¹—uNL−K�  wLÝd�«  bz«d�«  ̈ ”œU��«  ÍuM��«  d¹dI²�«

1996 wH½Uł 09 w� Œ—R*« 42 œbŽ ̈ WO�½u²�«

 ¨WO�½u²�« W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�« ̈ lÐU��« ÍuM��« d¹dI²�«
1997 ÍdHO� 14  w� Œ—R*« 13 œbŽ

 ¨WO�½u²�« W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�« ̈ s�U¦�« ÍuM��« d¹dI²�«
1998 ÍdHO� 17 w� Œ—R*« 14 œbŽ

 ¨WO�½u²�« W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�« ̈ lÝU²�« ÍuM��« d¹dI²�«
1999 q¹d�« 09 w� Œ—R*« 29 œbŽ

 ¨WO�½u²�« W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�« ̈ dýUF�« ÍuM��« d¹dI²�«
2000 ÍdHO� 25 w� Œ—R*« 16 œbŽ

 W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�« ̈ dAŽ ÍœU(« ÍuM��« d¹dI²�«
2001 WOK¹uł 31 w� Œ—R*« 61 œbŽ ̈ WO�½u²�«

 W¹—uNL−K�  wLÝd�«  bz«d�«  ̈ dAŽ  w½U¦�«  ÍuM��«  d¹dI²�«
2001 WOK¹uł 31 w� Œ—R*« 61 œbŽ ̈ WO�½u²�«

 W¹—uNL−K�  wLÝd�«  bz«d�«  ̈ dAŽ  Y�U¦�«  ÍuM��«  d¹dI²�«
2002 d³L²³Ý 27 w� Œ—R*« 79 œbŽ ̈ WO�½u²�«

 W¹—uNL−K�  wLÝd�«  bz«d�«  ̈ dAŽ  lÐ«d�«  ÍuM��«  d¹dI²�«
2004 ÍdHO� 10 w� Œ—R*« 12 œbŽ ̈ WO�½u²�«

 W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�« ̈ dAŽ f�U)« ÍuM��« d¹dI²�«
2004 d³L²³Ý 17 w� Œ—R*« 75 œbŽ ̈ WO�½u²�«

 W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�« ̈ dAŽ ”œU��« ÍuM��« d¹dI²�«
2005 WOK¹uł 08 w� Œ—R*« 54 œbŽ ̈ WO�½u²�«

 W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�«  ̈ dAŽ lÐU��« ÍuM��« d¹dI²�«
2006 WOK¹uł 04 w� Œ—R*« 53 œbŽ ̈ WO�½u²�«

 W¹—uNL−K�  wLÝd�«  bz«d�«  ̈ dAŽ  s�U¦�«  ÍuM��«  d¹dI²�«
2007 WO�uł 20 w� Œ—R*« 58 œbŽ ̈ WO�½u²�«

 W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�«  ̈ dAŽ lÝU²�«  ÍuM��« d¹dI²�«
2008 WOK¹uł 11 w� Œ—R*« 56 œbŽ ̈ WO�½u²�«

 W¹—uNL−K�  wLÝd�«  bz«d�«  ̈ ÊËdAF�«  ÍuM��«  d¹dI²�«
2009 WOK¹uł 24 w� Œ—R*« 59 œbŽ ̈ WO�½u²�«

 W¹—uNL−K� wLÝd�« bz«d�« ̈ ÊËdAF�« Ë bŠ«u�« ÍuM��« d¹dI²�«
Æ2010 WOK¹uł13 w� Œ—R*« 56 œbŽ ̈ WO�½u²�«

¨ÊËdAF�«Ë Y�U¦�«Ë ÊËdAF�«Ë w½U¦�« ÊU¹uM��« Ê«d¹dI²�«

  أهم ا�راجع ا�عتمدة
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