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مــقدمـــــــــــة
إن موضوع الرقابة على النفقات العمومٌة كثٌرا ما ٌثٌر
تساؤالت شائكة تدعو إلى البحث عن األجوبة ،للعدٌد من
االستفسارات التً أستدعً طرحها أثناء تنفٌذ اآلمرٌن بالصرف
لمٌزانٌاتهم ،سواء تعلق اآلمر بنفقات تسٌٌر المصالح أو تسٌٌر
الحٌاة المهنٌة لموظفٌهم ،لذا كان لزاما علٌنا أن نستعرض بقلٌل
من التبسٌط للنص التنظٌمً الذي نظم من خالله المشرع وضبط
إجراءات الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها ،وقد حدد ذلك
النص التنظٌمً المرسوم التنفٌذي رقم  414 -92المؤرخ فً
 14نوفمبر  1992المعدل والمتمم بـ  374-09المؤرخ فً 16
نوفمبر  ،2009وعلى ضوء المقارنة بٌنها ،نحاول أن نستشف
ماذا أضاف وما نطمح إلى تحٌنه من خالل تقدٌم اقتراحات
لتعدٌل بعض بنوده لٌصبح اكثر مالئمة وكل هذا ال شك فً أنه
سٌضفً بعض المرونة والتسهٌالت التً من شأنها أن تمكننا
جمٌعا من صرف النفقات فً إطارها القانونً و بشكل أفضل،
وجعل من مصطلح رقابة المرافقة أكثر واقعٌة.

دراسة مقارنة بين المزسىم التنفيذي الجديد  374 -09المؤرخ في  16نىفمبز 2009
والمزسىم التنفيذي  414 -92المؤرخ في  14نىفمبز  1992المتعلق بالزقابة السابقة
للنفقات التي يلتزم بها.
374 09
مع النظر في إمكانية تحيين بعض بنوده من خالل اقتراحاتنا المشار اليها في أخر هذه المطوية.

المادة 2
من 414 -92
من

من

تطبق رقابة النفقات التً ٌلتزم بها
على:
 مٌزانٌة المؤسسات و اإلداراتالتابعة للدولة ،و المٌزانٌات الملحقة .
 و الحسابات الخاصة للخزٌنة. مٌزانٌات الوالٌة والمؤسساتالعمومٌة ذات الطابع اإلداري.

النتٌجة
من

المادة 2
من 374 -09
تطبق رقابة النفقات التً ٌلتزم بها:
 مٌزانٌة البلدٌات. مٌزانٌة المؤسسات العمومٌةذات الطابع العلمً والتقنً.
 مٌزانٌة المؤسسات العمومٌةذات الطابع اإلداري المماثل.

تم بموجب هذه المادة الجدٌدة إخضاع بعض المٌزانٌات الجدٌدة كمٌزانٌة
البلدٌات للرقابة المالٌة.

المادة 05
من 414 -92

المادة 05
من 374 -09
من

من

تخضع القرارات المبنٌة أدناه و
المتضمنة التزاما بالنفقات لتأشٌرة
المراقب المالً قبل التوقٌع علٌها :
 قرارات التعٌن و التثبٌث والقرارات التً تخص الحٌاة المهنٌة و
دفع مرتباتهم ،باستثناء الترقٌة فً
الدرجة،
 الجداول االسمٌة التً تعد عندقفل كل سنة مالٌة،
الجداول األصلٌة األولٌة التً
تعد عند بداٌة السنة و الجداول
األصلٌة المعدلة التً تطرأ أثناء
السنة المالٌة،

تخضع مشارٌع القرارات التالٌة
لتأشٌرة المراقب المالً قبل
التوقٌع علٌها :
 م شارٌع قرارات التعٌن والترسٌم و القرارات التً تخص
الحٌاة المهنٌة و مستوى المرتبات
للمستخدمٌن باستثناء الترقٌة فً
الدرجة،
 مشارٌع الجداول االسمٌة التًتعد عند قفل كل سنة مالٌة،
 مشارٌع الجداول األصلٌةاألولٌة التً تعد عند فتح
اإلعتمادات وكذا الجداول األصلٌة
المعدلة خالل السنة المالٌة،
 مشارٌع الصفقات العمومٌة والمالحق ".

النتٌجة
من

أشارت هذه المادة إلى مصطلح هام وهو مشروع القرار بدال من قرار ،كما
أضافت وأخضعت مشارٌع الصفقات و المالحق لتأشٌرة المراقب المالً.

المادة 07
من 414 -92
من

المادة 06
من 374 -09
من

ٌخضع ،فضال ً عن ذلك  ،لتأشٌرة
المراقب المالً:
 كل التزام مدعم بسندات الطلبو الفاتورات الشكلٌة ،عندما ال ٌتعدى
المبلغ المستوى المحدد إلبرام صفقة
عمومٌة،
إعانة أو
 كل مقرر ٌتضمنتفوٌضا باالعتماد أو تكفال باإللحاق
أو تحوٌل اعتمادات،
 كل التزام ٌتعلق بتسدٌدمصارٌف التكالٌف الملحقة والنفقات
التً تصرف م ن اإلدارة المباشرة ،
والمتبثة بفاتورات نهائٌة.

تعدل و تتمم أحكام المادة  7من
المرسوم التنفٌذي رقم 414-92
كما ٌأتً :
المادة ٌ : 7خضع أٌضا لتأشٌرة
المراقب المالً :
 كل التزام مدعم بسنداتالطلب و الفاتورات الشكلٌة و
الكشوف أو مشارٌع العقود ،عندما
ال ٌتعدى المبلغ المستوى المحدد
من قبل التنظٌم المتعلق بالصفقات
العمومٌة،
 كل مشروع مقرر ٌتضمنمخصصات مٌزانٌاتٌة و كذا
تفوٌض وتعدٌل اإلعتمادات المالٌة،
 كل التزام ٌتعلق بتسدٌدالمصارٌف و التكالٌف الملحقة و
كذا النفقات التً تصرف عن
طرٌق الوكاالت و المثبتة بفاتورات
نهائٌة".

النتٌجة
من

أضافت كذلك الكشوف ومشارٌع العقود للوثائق الثبوتٌة التً ٌدعم بها
االلتزام ،كما بٌنت أنه ٌخضع مشروع القرار ولٌس القرار لنفس األجراء
 ،كما أشارت لاللتزام بنفقات التً تصرف عن طرٌق الوكاالت.

المادة 09
من 414 -92
من
ماهً العناصر التً ٌجب على المراقب المالً فحصها ؟
قبل أن ٌؤشر المراقب المالً ملف اإللتزام ٌجب أن ٌفحص التالً :
 صفة اآلمر بالصرف؛ مطابقة النفقة للقوانٌن و التنظٌمات المعمول بهما؛ توفر اإلعتمادات المالٌة أو المناصب المالٌة ؛ التخصٌص القانونً للنفقة ؛ مطابقة مبلغ االلتزام للعناصر المبٌنة فً الوثٌقة المرفقة؛ وجود التأشٌرات أو اآلراء المسبقة التً سلمتها السلطة اإلدارٌةالمؤهلة.

المادة 11
من 414 -92
من
ماهً الحاالت التً تستوجب تحرٌر مذكرة رفض مؤقت ؟
ٌبلغ المراقب المالً اآلمر بالصرف بمذكرة رفض مؤقت فً الحاالت التالٌة:
-

اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظٌم قابل للتصحٌح؛

-

انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتٌة المطلوبة ؛

-

نسٌان بٌان هام فً الوثائق المرفقة .

المادة 12
من 414 -92
من
ماهً الحاالت التً تستوجب تحرٌر مذكرة رفض نهائً؟
ٌبلغ المراقب المالً اآلمر بالصرف بمذكرة رفض نهائً فً الحاالت التالٌة:
-

عدم مطابقة اقتراح االلتزام للقوانٌن و التنظٌمات المعمول بها؛

-

عدم توفر اإلعتمادات أو المناصب المالٌة ؛

 عدم احترام اآلمر بالصرف للمالحظات المدونة فً مذكرة الرفضالمؤقت.

مالحظة هامة :
ٌجب أن ٌطلع اآلمر بالصرف فً الحاالت المنصوص علٌها فً المادتٌن11
و 12على كل أسباب التً تعارض تأشٌرة الملف ،كما ٌجب أن تحتوي على كل
المالحظات التً عاٌنها وكذا مراجع النصوص  .المادة  08من المرسوم الجدٌد
.374 -09

المادة 14
من 414 -92
من
ماهً اآلجال القانونٌة لدراسة وفحص الملفات التً ٌقدما اآلمر بالصرف و
المعروضة للرقابة ؟
تدرس وتفحص ملفات االلتزام فً أجل عشرة ( )10أٌام .
غٌر أنه ٌمكن تمدٌد هذا اآلجل إلى عشرٌن (ٌ )20وما ً عندما تتطلب بعض الملفات
ذلك.

النتٌجة
من
عدلت هذه المادة  14من المرسوم  414 – 92بالمادة  09من المرسوم
 374-09والتً وحدت آجال مراقبة وفحص الملفات بمدة ال تتجاوز عشرة ()10
أٌام بالنسبة لجمٌع الملفات.

المادة 16
من 414 -92

المادة 10
من 374 -09

من

من

ٌحدد تارٌخ اختتام االلتزام بنفقات
التسٌٌر ٌوم  10دٌسمبر من السنة
التً ٌتم فٌها  ،وٌمدد إلى غاٌة 20
دٌسمبر من نفس السنة لنفقات
التجهٌز واالستثمار و جداول األجور
و القرارات التً تتعلق بالحٌاة المهنٌة
للموظفٌن.

تعدل وتتمم أحكام المادة  16من
414-92
المرسوم التنفٌذي رقم
المؤرخ فً  14نوفمبر سنة 1992
و المذكور أعاله ،كما ٌأتً:
اختتام االلتزام
ٌحدد تارٌخ
بالنفقات ٌوم  20دٌسمبر من السنة
التً ٌتم فٌها.
غٌر أنه ٌمكن ،فً حالة
الضرورة المبررة قانونا ،تمدٌد هذا
التارٌخ بمقرر من الوزٌر المكلف
بالمٌزانٌة .

النتٌجة
من

تم تحدٌد تارٌخ ٌوم واحد من السنة لتختتم فٌه عملٌة االلتزام بالنفقات
سواءا نفقات تسٌٌر المصالح أم نفقات التجهٌز.
كما اشارت لإللتزام بنفقات التً تصرف عن طرٌق الوكاالت.

:

المادة 17
من 414 -92
من

المادة 11
من 374 -09
من

ال تطبق أحكام المادة  16أعاله
على المٌزانٌة الالمركزٌة الخاصة
بالوالٌة و التً تبقى خاضعة لألحكام
التنظٌمٌة التً تحكمها.

تعدل و تتمم أحكام المادة  17من
414-92
المرسوم التنفٌذي رقم
المؤرخ فً  14نوفمبر سنة 1992
و المذكور أعاله ،كما ٌأتً :
تبقى توارٌخ اختتام االلتزام
بالنفقات التً تقوم بها الوالٌة و
البلدٌة خاضعة لألحكام التنظٌمٌة
التً تسٌرها .
غٌر أنه ٌمكن ،فً حالة
الضرورة المبررة قانونا ،تمدٌد هذا
التارٌخ بمقرر من الوزٌر المكلف
بالمٌزانٌة .
التً ٌتم فٌها.

النتٌجة
من

أضاف البلدٌة كهٌئة تم إخضاعها للرقابة للوالٌة فً كونهما غٌر
غٌر أنه ٌمكن ،فً حالة
معنٌتان بأحكام المادة .16

الضرورة المبررة قانونا ،تمدٌد هذا
طرٌق
التارٌخ عن
كما اشارت لإللتزام بنفقات التً تصرف
الوكاالت.المكلف
من الوزٌر
بمقرر
بالمٌزانٌة .

التــــغــــاضــــً

المادة 18
من 414 -92
من

المادة 12
من 374 -09
من

فً حالة رفض نهائً لاللتزام
بالنفقات  ،المنصوص علٌها فً
المادتٌن  6و  7من هذا المرسوم،
ٌمكن اآلمر بالصرف أن ٌتغاضى
عن ذلك تحت مسؤولٌته بمقرر معلل
ٌ ،علم به الوزٌر المكلف بالمٌزانٌة .
ٌرسل الملف الذي ٌكون موضوع
التغاضً فورا إلى الوزٌر المعنً أو
الوالً المعنً حسب الحالة.

تعدل و تتمم أحكام المادة  18من
414-92
المرسوم التنفٌذي رقم
المؤرخ فً  14نوفمبر سنة 1992
و المذكور أعاله ،كما ٌأتً:
"المادة ٌ :18مكن اآلمر
بالصرف ،فً حالة الرفض النهائً
لاللتزام بالنفقات المنصوص علٌها
فً المادتٌن  6و  7من هذا المرسوم،
أن ٌتغاضى عن ذلك وتحت
مسؤولٌته ،بمقرر معللٌ ،علم به
الوزٌر المكلف بالمٌزانٌة.
ٌرسل الملف الذي ٌكون
موضوع التغاضً مباشرة ،حسب
كل حالة ،إلى الوزٌر أو الوالً أو
رئٌس المجلس الشعبً البلدي
المعنً".
التً ٌتم فٌها.

النتٌجة
من

أضاف رئٌس المجلس الشعبً البلدي لقائمة الذٌن ٌتم إرسال لهم ملف
الذي كان محل تغاضً  ،حسب الحالة .

غٌر أنه ٌمكن ،فً حالة
الوكاالت.
الضرورةطرٌق
كما اشارت لإللتزام بنفقات التً تصرف عن
قانونا ،تمدٌد هذا
المبررة
التارٌخ بمقرر من الوزٌر المكلف
بالمٌزانٌة .

المادة 19
من 414 -92
من
الٌمكن حصول التغاضً  ،المنصوص علٌه فً المادة  18أعاله ،فً حالة
رفض نهائً ٌعلن عنه بالنظر لما ٌأتً :
-

صفة اآلمر بالصرف ؛
عدم توافر اإلعتمادات أو انعدامها؛
انعدام التأشٌرات أو اآلراء المسبقة المنصوص علٌها فً التنظٌم المعمول به
؛
انعدام الوثائق الثبوتٌة التً تتعلق بااللتزام ؛
التخصٌص غٌر القانونً لاللتزام ،بهدف إخفاء إما تجاوز لإلعتمادات و إما
تعدٌال لها أو تجاوزا لمساعدات مالٌة فً المٌزانٌة .

اقرتاحاتو خبصوص تعذيل بعض بهود
ا
املزسوم التهفيذي رقم  374 -09املؤرخ يف  16نوفمرب 2009















إمهاىٔ٘ تعذٓل أحهاو املادٗ (  )08الجامي٘ لتحشس ناآلتـٕ " ........تشفل
اطتناسٗ اإللتضاو ٍزِ ظنٔع األّسام الجبْتٔ٘ لليفكات ّاليت ٓشاٍا املشاقب
املالٕ ضشّسٓ٘ لتنشٓش اليفك٘".
تعذٓل أحهاو املادٗ ( )10العاػشٗ مً ىفع املشطْو الظالف الزنش ّ ،اليت
حتشس ناألتٕ " :تيتَٕ سقاب٘ اليفكات امللتضو بَا بتأػريٗ تْضع علٙ
ّعل ٙمؼشّع
اطتناسٗ اإللتضاوّ ،عيذ االقتطاء عل ٙالْثائل الجبْتٔ٘
الصفك٘ ال طٔنا الْسق٘ املتطني٘ البيذ الزٖ ٓؼري إىل املبلغ اإلمجالٕ
للصفك٘ ،عيذما تتْفش يف اإللتضاو الؼشّط املزنْسٗ يف املادٗ  9أعالِ.
إضاف٘ عباسٗ يف أحهاو املادٗ (  )13لتصبح ناآلتٕ " :جيب أٌ ٓطلع
اآلمش بالصشف ،يف احلاالت امليصْص علَٔا يف املادتني  ،12 ّ 11عل ٙنل
أطباب الشفضّ ،رلو بإمطائُ ّختنُ عل ٙمزنشٗ الشفض املؤقت ،عيذ
التأػريٗ.
"
إسجاعُ للنلف مً جذٓذ بغشض احلصْل علٙ
اليعش يف إمهاىٔ٘ تعذٓل املادٗ (  )14لتحشس نالتالٕ :جيب أٌ تذسغ
ّتفحص ملفات اإللتضاو اليت ٓكذمَا اآلمش بالصشف ّ ،اخلاضع٘ للشقاب٘
الظابك٘ ،يف أجل عؼشٗ (  )10أٓاو  ،دٌّ احتظاب أٓاو العطل ّىَآ٘
األطبْع ".
تعذٓل أحهاو املادٗ (  )15لتحشس ناآلتٕ  " :تظشٖ اآلجال ،امليصْص
علَٔا يف املادٗ  14أعالِ ،ابتذاء ًا مً اطتالو مصاحل الشقاب٘ املالٔ٘ مللف
الشفض "
.
اإللتضاو ّ ،تيتَٕ بتاسٓخ حصْل امللف إما عل ٙالتأػريٗ أّ
تعذٓل أحهاو املادٗ (  )16لتحشس ناآلتٕ  " :حيذد تاسٓخ إختتاو اإللتضاو
باليفكات ْٓو  31دٓظنرب مً الظي٘ اليت ٓته فَٔا" .
إلغاء املادٗ سقه . 17
حزف الفكشٗ األخريٗ مً أحهاو املادٗ (  )18لتحشس األّىل ناآلتٕ  " :يف
حال٘ سفض ىَائٕ لإللتضاو باليفكات ،امليصْص علَٔا يف املادتني  7ّ6مً
ٍزا املشطْو  ،ميهً لألمش بالصشف أٌ ٓتغاض ٙعً رلو حتت مظؤّلٔتُ
ّ ،مصاحلُ املشنضٓ٘
مبكشس معللٓ ،عله بُ الْصٓش املهلف باملٔضاىٔ٘
بزلو".












تعذٓل املادٗ (  ) 24لتصبح ناآلتٕٓ :شطل املشاقب املالٕ مبياطب٘ املَاو اليت ٓكْو
بَا ،إىل الْصٓش املهلف باملٔضاىٔ٘ ،عً طشم املذٓش اجلَْٖ للنٔضاىٔ٘ ،حاالت
دّسٓ٘ عيذ اىتَاء نل ثالثٕ ّطذاطٕ مً نل طي٘ مالٔ٘ إلعالو املصاحل
املشنضٓ٘ بْضعٔ٘ االلتضامات املتعلك٘ باليفكات طْاء تظٔري أّ جتَٔض ّ نزا
ّضعٔ٘ املياصب املالٔ٘ عل ٙحظب نل ٍٔئ٘ أّ مؤطظ٘ ملحك٘ سقاب٘ مٔضاىٔتَا
ملصلحتُ".
تعذٓل املادٗ(  ) 29بإضاف٘ املط٘ التالٔ٘ لتحشس ناآلتٕ  " :تظتعشض ذلاطب٘
االلتضامات اليت ميظهَا املشاقب املالٕ يف دلال ىفكات التجَٔض ّاالطتجناس،
باليظب٘ لهل عنلٔ٘ ما ٓأتٕ :
 .........بذٌّ تغٔري ...... ال ميهً االلتضاو بصشف مٔضاىٔ٘ الذّل٘ للتجَٔض عل ٙسخصالربامج إال يف حذّد اعتنادات الذفع املبلغ٘ لفائذتَه.
اليعش يف إمهاىٔ٘ تظَٔل إجشاءات الشقاب٘ عل ٙملفات اإللتضاو اليت تتعلل
بتظٔري احلٔاٗ املَئ٘ للنْظفني ّإخطاعَا للشقاب٘ البعذٓ٘ للنشاقب املالٕ
لتبظٔط ّتظَٔل إجشاءات التْظٔف ّ الرتقٔ٘ بهاف٘ إػهاهلنا  ،عل ٙأٌ تته
مشاقبتَا مً خالل تأػريٗ الكْائه االمسٔ٘ يف أخش الظي٘ بتكذٓه رلتلف الْثائل
الجبْتٔ٘ لهل عنلٔ٘ جشت بعيْاٌ ىفع الظي٘ لتأنذ مً طالم٘ اإلجشاءات.
اليعش يف إمهاىٔ٘ إلغاء الشقاب٘ الكبلٔ٘ لبعض اليفكات ىعشا لطبٔعتَا
اإلطتعجالٔ٘ ننصاسٓف التغزٓ٘ ّ اإلطعاو ّ التهالٔف امللحك٘ .
باليظب٘ ملؼاسٓع الصفكات ّاليت أػشت مً قبل جلي٘ الصفكات املختص٘ ّعيذ
تبلٔغَا للنشاقب املالٕ املختص للنشاقب٘ٓ ،يبغٕ أٌ ال تتجاّص مذٗ الفحص
ّاملشاقب٘  48طاع٘ نحذ أقص ٙمً أجل احلصْل عل ٙالتأػريٗ.
باليظب٘ لإللتضاو االحتٔاطٕ ّباعتباسِ إجشاء خصص لٔتالءو ّبعض الكطاعات
ّ لبعض اليفكات دٌّ طْاٍنا ،فلتنهني األمش بالصشف مً الكٔاو بَزا اإلجشاء
ننذٓشٖ املؤطظات الصحٔ٘ ّمظريٖ اجلامعات فبعذ التهفل بكظط الجالثٕ
أّ الظذاطٕ حظب احلالّ٘ ،مً اجل تبظٔط ٍزا اإلجشاء أنجش ٓيبغٕ تعذٓل
أحهاو ٍزا اإلجشاء بعذو إلضاو األمش بالصشف بتكذٓه الْثائل الجبْتٔ٘ عيذ اىتَاء
نل ثالثٕ أّ طذاطٕ بل ٓهتفٕ بتكذٓه ّضعٔ٘ االلتضامات اليت أمش بصشفَا
يف ّثٔك٘ ممطٔ٘ مً قبل األمش بالصشف املعين ّأمني اخلضٓي٘ املختص لتفادٖ ما
مً ػأىُ إلغاء اإلجشاء بعذ أٌ ٓهٌْ قذ مت األمش بالذفع نالشفض اليَائٕ مجال.

