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شكـر و تقديـر
بعد توفيقي من هللاا عز وجل في إتمام هذا البحث المتواضع ،ال
يسعني إال أن أتقدم بكامل شكري وخالص عرفاني إلى كل الذين
قدموا لي يد العون والمساعدة  ،وأخص بالذكر في المقام األول
األساتذة األفاضل لقسم الحقوق المذين قدموا لي النصح و التوجيه
إلنجاز هذا البحث
هذا البحث
.
الطالب :بحري عبدهللاا

اإلهــــداء

أهدي هذا العمل المتواضع
إلى الوالدين الكريمين حفظهما هللاا ورعاهما،
إلى إخوتي وأخواتي
إلى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث

مقدمة

مقدمة
يوجد ضمن البناء المؤسساتي لمدول الحديثة جياز أعمى لمرقابة المالية ،تطمق عميو تسميات
مختمفة ويأخذ أشكال وأنظمة قانونية متعددة ،يصعب تقسيميا وترتيبيا وفق معايير محددة ،وبالرغم
من ذلك فيي تمتقي فيما بينيا في خصائص أساسية مشتركة ،تسمح بتصنيفيا وفق نموذجين
رئيسيين وىما 6النموذج األنجموسكسوني ويختص فيو بممارسة وظيفة الرقابة المالية جياز أعمى
لمحسابات ممحق بالييئة التشريعية ،يمارس رقابة إدارية وليست قضائية ،وتطبق ىذا النظام أساسا

كل من بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية ويشكل نموذجا تأخذ بو دول أخرى عديدة ،أما
النموذج الثاني فنجد تطبيقو في فرنسا ،حيث يتولى وظيفة الرقابة المالية فييا جياز أعمى لمرقابة
المالية ،يتمتع باالستقاللية في تنظيمو وتسييره ،ويمارس رقابة مالية الحقة وذات طبيعة قضائية،

ويشكل ىذا النظام نموذجا تتبعو دول عديدة ،ولكن تطبيقو يتم بأشكال متباينة من دولة إلى أخرى

ومن نظام إلى آخر.

ويضيف البعض من الدارسين ،نموذجا آخر لمرقابة المالية كنظام مستقل بذاتو يجمع بين
بعض خصائص النظامين السابقين ،ويعرف نظام الرقابة شبو القضائية ويختص بممارسة الرقابة
المالية ،جياز يتمتع باالستقاللية ويشبو من حيث تنظيمو وعممو لمييئات القضائية ،لكنو ال يممك
أي سمطة لتوقيع العقوبات ،ويجد ىذا النظام أساسا تطبيقو في المانيا ،وىو نفس النموذج الذي
يتبعو مجمس المحاسبة الذي أنشأتو المجموعة األوربية بموجب اتفاقية بروكسل المبرمة في 22

جويمية .5531

أما بالنسبة لمجزائر ،وبالظر إلى طبيعة النظام المالي الذي عممت عمى تطبيقو بعد حصولو
عمى االستقالل والذي يستميم معظم قواعده من التشريع الفرنسي ،فيي تصنف ضمن الدول التي
تطبق نظام لمرقابة المالية من النموذج الفرنسي ،أي انشاء جياز مستقل عن السمطتين التشريعية
والتنفيذية ،يختص بممارسة رقابة مالية الحقة ويتمتع في ذلك بصالحيات قضائية ،لكن ىذا ال
يعني أن مجمس المحاسبة في الجزائر ىو مطابق تماما في تنظيمو وعممو لمنموذج الفرنسي ،فيو

يتشابو معو في جوانب معينة ويبتعد عنو فب جوانب أخرى كثيرة ،ذلك أن مجمس المحاسبة في
فرنسا ىو مؤسسة عريقة جدا ،يعود في نشأتو إلى سنة  5483وتمتد جذوره إلى ما قبل ىذا
التاريخ بكثير ،حيث تطور عبر مراحل زمنية طويمة ،ساير فييا مختمف التطورات السياسية
4

مقدمة
واالقتصادية التي عرفيا المجتمع الفرنسي ،عرف فييا كيف يحافظ عمى وجوده وعمل عمى توسيع
صالحيتو وتدعيم مكانتو بشكل تدريجي ،إلى أن أصبح يشكل في الوقت الحالي إحدى دعائم
النظام الديمقراطي في فرنسا ويشكل نموذجا لمرقابة المالية ،تتبعو الكثير من الدول في العالم.
ومن ثم فإن ىذا النظام لمرقابة المالية الذي استميم منو المشرع الجزائري يشكل ثمرة تجربة
طويمة من الزمن ،ويستجيب لعوامل متعددة ترتبط بالمجتمع الذي نشأ فيو ومحاولة تطبيقو في بيئة

أخرى غير تمك التي نشأ فييا تقتضي تكييفو مع واقع المجتمع وطبيعة احتياجاتو ،وىذا ما ذىب

إليو المشرع الجزائري من خالل محافظتو عمى المبادئ العامة التي يقتضييا ىذا النموذج من
الرقابة ،أما فيما يخص كيفية تنظيمو لمجمس المحاسبة وتحديد اختصاصاتو ،فإنو حرص عمى

إيجاد قواعد تختمف نسبيا عن تمك التي نجدىا في القانون الفرنسي ،وىذا بغرض إيجاد نظام

لمرقابة المالية يتوافق مع خصوصيات النظام المالي الجزائري ويستجيب لمتطمباتو وىذه القواعد
ىي بمثابة معالم مميزة لمنظام القانوني لمجمس المحاسبة في الجزائر مقارنة مع النموذج األصمي

الي استميم منو قواعده ،ومع أنظمة الرقابة المالية التي تطبقيا الدول األخرى والتي تصنف ضمن

ىذا النموذج.

وحتى يتسنى لنا فيم التصور الذي أوجده المشرع في تنظيمو لوظيفة الرقابة المالية الالحقة،

والوقوف عمى مبررات أخذه بيذا النموذج دون اختياره ألشكال أخرى من الرقابة ،ربما قد تكون
أكثر نجاعة وفعالية من النظام المطبق ،فإنو من الضروري الرجوع إلى أىم النصوص القانونية
التي أسست لنشأة وتطور مجمس المحاسبة ،لدراستيا وتحميميا وابراز الظروف التي صدرت في
ظميا ،في محاولة لتوضيح الطبيعة القانونية ليذا الجياز وتشكيمتو البشرية ،ومن ثم الوقوف عمى
حقيقة الدور المنوط بو والوسائل القانونية التي يتوفر عمييا في سبيل ذلك.

ويعود أول ظيور لمجمس المحاسبة في الجزائر إلى القانون رقم  81-48المؤرخ في 85

مارس  ،15548تطبيقا لممادة  558من دستور  22نوفمبر  ،25532وبإنشائو لمجمس المحاسبة
كييئة عميا لمرقابة المالية ،تم التأسيس كذلك وألول مرة لظيور شكل جديد في ممارسة الرقابة
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مقدمة
المالية عمى نشاط الييئات العمومية ،يتمثل في الرقابة المالية ذات الطبيعة القضائية ،تختمف عن

الشكال األخرى من الرقابة المالية التي عرفيا القانون الجزائري والتي كانت موجودة بل ىذه الفترة.

ورغم حداثة ىذه التجربة ،وطبيعة النظام السياسي واالقتصادي الذي نشأ في ظمو ىذا
الجياز ،فإن التصور الذي تبناه المشرع حول كيفية تنظيم مجمس المحاسبة ووظيفتو ،كان أكثر

وضوحا مقارنة مع القانون رقم  22-58والذي صدر بصفة الحقة بتاريخ  80ديسمبر ،35558
تطبيقا لممادة  52من دستور سنة .5545

خالل المرحمة االنتقالية ،شيدت البالد تطبيق الحكام التي تضمنتيا أرضية الوفاق الوطني،
ولقد حددت ىذه األخير ضمن أولوياتيا وأىدافيا السياسية إضفاء الطابع األخالقي في تسيير

الشؤون العموم ية وتعزيز وظائف الرقابة ،وفي ظل ىذا المسعى عمل المجمس الوطني االنتقالي
في اطار الوظيفة تشريعية الموكمة إليو ،عمى إصدار نص تشريعي آخر يمغي أحكام قانون سنة

 5558ويعيد النظر في تنظيم مجمس المحاسبة وتسيير ،ويتمثل في االمر رقم  28-51المؤرخ
في 53جويمية  45551ومازالت أحكام ىذا النص سارية المفعول إلى غاية الوقت الحاضر ،ولم
يط أر عمييا أي تعديل يذكر رغم ما تضمنو دستور سنة  5552من تغيير يمس النظام القضائي
الجزائري ،ويترتب عنو تأثير عمى وضعية مجمس المحاسبة كييئة ذات طبيعية قضائية وىذا فيما

يخص تنظيم طرق الطعن في القرارات التي يصدرىا.

ويالحظ من خالل مختمف ىذه النصوص التي عرفيا مجمس المحاسبة منذ تأسيسو والى
غاية الوقت الحالي ،أن المشرع حاول في تنظيمو لوظيفة الرقابة المالية مسايرة تمك التحوالت
السياسية واالقتصادية التي تعرفيا البالد ،ولقد حرص في كل مر عمى المحافظة عمى نفس النمط
من الرقابة بجعميا رقابة الحقة ،أما فيما يخص تصوره لكيفية تنظيم مجمس المحاسبة وتشكيمتو

وكذا تحديده الختصاصاتو فإن موقفو لم يكن عمى نفس الدرجة من االستقرار والوضوح ،فقانون
سنة  5548وان لم يمنح لمجمس المحاسبة االستقاللية المطموبة في ممارسة رقابتو ،فإنو كان عمى
األقل متوافقا ومتطابقا في مضمونو مع التوجو السياسي واالقتصادي الذي أوجده دستور سنة
 ، 5532ومن ثم فإنو كان أكثر وضوحا ودقة في تحديده لطبيعة ىذا الجياز وتشكيمتو في ضبط
3
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مقدمة
اختصاصاتو ،مقارنة مع قانون سنة  5558الذي كان عمى درجة كبيرة من الغموض في
نصوصو ،وي عاب عميو العديد من النقائض في الكثير من الجوانب ،وبالتالي فيو كان يشكل في
حقيقة األمر تراجعا كبي ار عما تضمنو قانون سنة  5548من أحكام وليس اصطالحا وتطوي ار لو.

وانطالقا من ذلك ن فإن األمر الذي صدر في سنة  ،5551كان يندرج ضمن سياق اصالح

ومعاجمة الوضع الذي نتج عن تطبيق أحكام قانون سنة  ،5558والذي كانت لو انعكاسات جد

سمبية عمى نشاط مجمس المحاسبة ،وكان لزاما لتفعيل دور ىذا الجياز ،إعادة النظر في كيفية
تنظيمو وفي تحديد اختصاصاتو والعمل عمى إزالة مختمف الصعوبات التي كانت تعيق نشاطو،

فيل الرؤية التي تضمنيا ىذا القانون كانت عمى درجة كافية من الوضوح في تحديد طبيعة مجمس
المحاسبة وفي تشكيمتو؟ وماىي طبيعة الصالحيات المخولة لو ألداء وظيفتو كييئة عميا لمرقابة

المالية؟ وماىي القواعد التي تحكم ىذه الرقابة والنتائج التي تترتب عنيا؟

إن مجمل ىذه التساؤالت ،تستدعي تسميط الضوء عمى مجموعة من القضايا اليامة والمتعمقة
بكيفية تنظيم وتسيير مجمس المحاسبة ،وبكيفية تحديد اختصاصاتو وطبيعة الصالحيات التي
يتمتع بيا في ممارستو لوظيفتو الرقابية ،وبالتالي فإن معالجتيا تقودنا إلى دراسة ىذا الجياز من

ناحيتين أساسيتين6

أوال-من الناحية العضوية
وسنحاول من خالليا دراسة مجمل القواعد التي تحكم مجمس المحاسبة من حيث تنظيمو
الييكمي وكيفية تسييره ،التشكيمة لبشرية التي يشكل منيا الجياز ،والمركز القانوني لمختمف الفئات

التي تكونيا.

ثانيا-من الناحية الوظيفية
وسنحاول من خالليا ،دراسة القواعد التي تحكم وظيفة مجمس المحاسبة كييئة عميا لمرقابة
المالية ،بإبراز أشكال الرقابة المالية التي يمارسيا ىذا الجياز ،تحديد اإلجراءات التي تحكميا

وطبيعة النتائج التي تترتب عنيا.

وانطالقا من ذلك ،فمقد قسمت ىذا البحث إلى فصمين رئيسين ،خصصت الفصل األول منو
لدراسة النظام القانوني لمجمس المحاسبة ،حيث تعرضت في المبحث األول إلى نشأة مجمس
7

مقدمة
المحاسبة وتطوره القانوني وىذا عبر مرحمتين سياسيتين ىامتين وىما 6مرحمة تطبيق أحكام دستور
( 5532مطمب أول) ومرحمة التعددية الحزبية والتي شيدت تطبيق دستور  5545و5552
(مطمب ثان) ،بينما تطرقت في المبحث الثاني إلى كيفية تنظيم المجمس

والمركز القانوني

ألعضائو ،وىذا بدراسة القواعد التي تحكم تنظيمو وتسييره (مطمب أول) ،وتمك التي تحدد المركز

القانوني ألعضائو وتنظم سمطاتيم ومياميم (مطمب ثان).

أما المبحث الثالث ،فقد حاولت فيو تحديد الطبيعة القانونية لمجمس المحاسبة واختصاصاتو،
وقد تعرضت فيو إلى المظاىر القضائية في تنظيم مجمس المحاسبة في النشاط الذي يؤديو
(مطمب أول) ،ثم حددت النطاق الذي يمارس فيو اختصاصاتو مقارنة مع انوع الرقابة المالية

األخرى (مطمب ثان).

أسباب اختيار الموضوع :
ىناك عدة أسباب الختيار الموضوع نذكر منيا 6
 5محاولة لفيم النظام القانوني لمجمس المحاسبة . 2إثراء الموضوع محل الدراسة حيث يعتبر حديث نسبيا م ىذا ما يفسر قمة المراجع . 2توطئة و تمييد لدراسات أخرى تخص الموضوع.منهج الدراسة:
مننن حيننث منننيج الد ارسننة وم ارعنناة لطبيعننة الموضننوع ،فقنند اعتمنندت عمننى منننيج وصننفي مننع

المقارنة من حين آلخنر منع النمنوذج الفرنسني النذي أسنتميم مننو المشنرع الج ازئنري قواعنده ومنع بناقي

أنظمة الرقابة المالية األخرى المطبقة في بعض الدول األخرى.
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الفصل األول

تأسيس مجلس المحاسبة ومراحل تطوره

تمييد .
يعتبر مجمس المحاسبة مؤسسة دستورية حديثة النشأة ،حيث تـ إنشاؤه بموجب القانوف رقـ
 89-<8المؤرخ في  80مارس  0=<8وىذا تطبيقا لممادة  0=8مف دستور سنة  0=;:وكرس
تأسيسو كل مف دستور =<= 0بموجب  0:8منو ودستور سنة  0==:في المادة  0;8منو،
ويخضع مجمس المحاسبة حاليا في تنظيمو وتسييره ألحكاـ األمر رقـ  08-=9المؤرخ في
;0جويمية  ،0==9كما يتمتع بنظاـ داخمي ضمنو المرسوـ الرئاسي رقـ  7;;-=9المؤرخ في

 08نوفمبر  ،0==9والذي يحدد ىياكمو اإلدارية وتشكيبلتو القضائية ويضبط طرؽ تسييرىا
وتنظيميا.

أما مف حيث تشكيمتو البشرية ،فإنو تكوف مف أعضاء يمارسوف وظيفة قضائية ويتمتعوف

بمركز قانوني يحدده األمر رقـ  07-=9المؤرخ في  0:أوت  10==9المتضمف القانوف األساسي

لقضاة مجمس المحاسبة ،2كما يتوفر عمى مستخدميف إدارييف ،يشرفوف عمى تسيير مختمف
المصالح اإلدارية واألجيزة التقنية وكذلؾ عمى كتابة الضبط ،وىـ يعتبروف موظفوف عاديوف

ويخضعوف في مسارىـ الميني لمنصوص التي تحكـ األسبلؾ المشتركة لئلدارات والييئات
العمومية.

وحتى يتسنى لنا فيـ النظاـ القانوني الذي يخضع لو ىذا الجياز ،فإنو يتعيف قبل كل شيء
دراسة التطور القانوني ليذا الجياز منذ نشأتو والى غاية الوقت الحاضر مف خبلؿ مختمف
النصوص القانونية التي نظمتو .

يعود تأسيس مجمس المحاسبة إلى سنة  ،0=<8ومنذ نشأتو والى غاية الوقت الحاضر عرؼ
تطورات مستمرة ارتبطت بمختمف التحوالت التي عرفتيا الببلد في المجاالت السياسية
واالقتصادية ،و لقد شيد خبلليا ثبلث قوانيف أساسية أوجدت أنظمة قانونية متميزة عف بعضيا
البعض ،انعكست عمى مكانة ودور مجمس المحاسبة.

1
2
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و انطبلقا مف ىذه القوانيف السالفة الذكر يقسـ األستاذ رشيد خموفي 3المراحل التي عرفيا
مجمس المحاسبة إلى ثبلث مراحل أساسية ،وىذا حسب الفترة الزمنية التي شيدىا تطبيق كل نظاـ

قانوني ،وأما األستاذ مسعود شييوب فقد أوجد تقسيما آخر يركز فيو عمى القانوف الذي صدر سنة

 ،0==9بحيث قسـ المراحل التي عرفيا مجمس المحاسبة إلى مرحمة ما قبل صدور قانوف سنة
 0==9وىي المرحمة التي شمميا تطبيق كل مف القانوف  89-<8والقانوف  70-=8السالف
ذكرىما والى مرحمة تطبيق األمر رقـ  08-=9والتي مازالت أحكامو سارية المفعوؿ إلى غاية
الوقت الحاضر.4

وسنحاوؿ في دراستنا ىذه ،إيجاد تصنيف آخر يتجاوز المعيار الزمني لتطبيق النصوص
القانونية السالفة الذكر ،ويأخذ بعيف االعتبار مختمف التغييرات التي طرأت عمى المحيط السياسي
واالقتصادي الذي يعمل فيو مجمس المحاسبة ،ذلؾ أف الببلد عرفت منذ استقبلليا والى غاية
الوقت الحالي تطورات سياسية واقتصادية مستمرة انتقمت فييا مف نظاـ سياسي أحادي يكرس
االشتراكية في نظاـ سياسي تعددي لبرالي وىذا التحوؿ كانت لو انعكاسات بارزة في تحديد العبلقة
بيف مختم ف األجيزة والسمطات العمومية ،وعمى شكل توزيع الوظائف فيما بينيا بشكل عاـ وعمى
كيفية ممارسة وظيفة الرقابة المالية بشكل خاص.

ومف ثـ فإننا سنحاوؿ دراسة الوضعية القانونية لمجمس المحاسبة في ظل مرحمة األحادية
الحزبية أي في ظل دستور سنة ( 0=;:مطمب أوؿ) ،وفي ظل مرحمة التعددية الحزبية والتي تبدأ

منذ دستور =<=( 0مطمب ثاف).

 3رشيد خموفي لجزائرية، 0889 ،لجامعية ا > قانوف المنازعات اإلدارية ،ديواف المطبوعات .ص 077

 4مسعود شييوب> المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية  ،الجزء الثاني ،ديواف المطبوعات الجامعية الجزائرية  ، 0889 ،ص 070
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المبحث األول  :التأسيس القانوني لمجمس المحاسبة في ظل دستور .6791
يتفق فقياء القانوف الدستوري في الجزائر ،عمى تحديد مرحمة األحادية الحزبية بتمؾ الفترة
التي سبقت صدور دستور سنة =<= ،0وىي الفترة التي شمميا تطبيق أحكاـ دستوريف رئيسييف،

وىما دستور  0=:7ودستور .0=;:

بالنسبة لدستور سنة  ، 0=:7فإنو لـ ينص عمى إنشاء مجمس لممحاسبة يتولى الرقابة الممية
البلحقة ،ومع ذلؾ فإف ىذه الفكرة كانت واردة في بعض النصوص التنظيمية التي صدرت في تمؾ

الفترة ولكنيا بقيت دوف تجسيد فعمي (فرع أوؿ) ،أما دستور سنة

0=;:فقد نص صراحة عمى

إنشاء ىذا الجياز في المادة  0=8منو ،ولـ يتحقق ذلؾ عمى أرض الواقع إال بعد مرور أربع

سنوات تقريبا ،أي بصدور القانوف رقـ  89-<8السمف ذكره (فرع ثاف)

المطمب األول :فترة غياب الرقابة المالية الالحقة.
قبل الحصوؿ عمى االستقبلؿ ،كاف نظاـ الرقابة المالية المطبق في الجزائر يشكل امتداد
لمنظاـ الفرنسي ،حيث كانت مختمف الييئات العمومية تخضع في تسييرىا المالي لرقابة مجمس
المحاسبة الفرنسي ،و لـ تنشأ بعد االستقبلؿ مباشرة أي ىيئة تحل محل مجمس المحاسبة الفرنسي،
ذلؾ أف دستور سنة  0=7:لـ ينص عمى إنشاء ىيئة تختص بالرقابة المالية البلحقة (فقرة أولى)
و مف ثـ فإف التأسيس القانوني لمجمس المحاسبة يعود إلى دستور سنة ،0=;:و لكف نشأتو

بصفة فعمية لـ تتحقق إال بعد صدور القانوف رقـ  89-<8المشار إليو سابقا (فقرة ثانية).

الفرع األول :في ظل دستور سنة .6711
لـ يتضمف دستور سنة  ،0=:7إال عمى مادتيف فقط تتعمقاف بوظيفة الرقابة التي تمارسيا
السمطة التشريعية ،حيث أقر في المادة < 0منو بصبلحية الرقابة التي تتمتع بيا الجمعية الوطنية
عمى نشاط الحكومة بشكل عاـ ،بينما حددت المادة < 7منو الوسائل التي تتمتع بيا ىذه الييئة
لممارسة الوظيفة الموكمة إلييا ،والمتمثمة في حق االستماع إلى الوزراء وحق توجيو السؤاؿ الكتابي
والسؤاؿ الشفيي.
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أما بالنسبة لوظيفة الرقابة المالية ،فإنو لـ يرد في ىذا الدستور إطبلقا ما يفيد وجودىا وكيفية

ممارستيا ،ويستخمص مف ىذا السكوت أف المؤسس الدستوري ترؾ مسألة تنظيـ وممارسة الرقابة
المالية إلى الجياز التنفيذي.

أما مف حيث التنظيـ ،فإف المرسوـ  00;-:7المؤرخ في = 0أفريل  0=:7المتعمق بتنظيـ

مصالح و ازرة المالية ،5نص في المادة  87منو عمى إنشاء ىيئات عديدة تابعة مباشرة لوزير
المالية تختص بممارسة وضيفة الرقابة المالية ،وىي مجمس المحاسبة ،المفتشية العامة لممالية،
الوكالة القضائية لمخزينة ،وىيئة المراقبة المالية لمنفقات العمومية وكذلؾ لجنة مراقبة المؤسسات

االقتصادية العمومية ،لكف فكرة إنشاء مجمس لممحاسبة التي وردت في ىذا النص بقيت دوف
تجسيد فعمي ،وتـ التخمي عنيا فيما بعد بصدور المرسوـ رقـ  09=-;0المؤرخ في = 0أكتوبر

 60=;0الذي ألغى أحكاـ المرسوـ السابق وأعاد تنظيـ المصالح المركزية لو ازرة المالية ،وقد تـ
بموجبو إلحاؽ كل مف الوكالة القضائية لمخزينة ،وىيئة المراقبة المالية لمنفقات العمومية والمفتشية

العامة لممالية بو ازرة المالية صبلحية الرقابة المالية عمى المؤسسات االشتراكية ولـ يتطرؽ ىذا
المرسوـ األخير إلى وضعية مجمس المحاسبة ولجنة مراقبة المؤسسات العمومية.7

أما مف حيث الممارسة ،فقد ظيرت في تمؾ الفترة بوادر أولى لممارسة الرقابة المالية
البلحقة ،تمثمت فيتمؾ الرقابة التي كاف يمارسيا المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي خبلؿ

الفترة الممتدة بيف سنة  0=<:إلى غاية  0=;:عمى حسابات الشركات الوطنية.8

الفرع الثاني :في ظل دستور سنة (6791إلى :)6791
تماشيا مع المبادئ الذي تضمنيا الميثاؽ الوطني ،والذي يعتبر الرقابة وظيفة أساسية لبناء
الدولة االشتراكية وضماف السير الحسف والمتناسق ألجيزتيا وتشكل كذلؾ أداة فعالة لحماية

المجتمع وثرواتو مف كل أشكاؿ المساس بيا ،9فقد أولى دستور سنة  0=;:ألىمية بالغة لوظيفة
 5لجريدة الرسمية ،العدد ، 07لسنة 0=:7

 6الجريدة الرسمية ،العدد ، =8لسنة 0=;0
1 - Mohamed KOBTAN : Le trésor public, Office des Publications Universitaires (O.P.U), Alger, 1990,
Page 21.
 8أحمد محيو > المنازعات اإلدارية  ،ترجمة فائز أنجق و بيوض خالد  ،ديواف المطبوعات الجامعية _ 0الجزائرية  ،الطبعة السادسة 0889
7

،صفحة ;.9

 9ػ الميثاؽ الوطني ،الجزائر، 0=;:الصفحة ;.9
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الرقابة ،وخصص ليا فصبل كامبل لتحديد كيفية تنظيميا وممارستيا (الفصل الخامس مف العنواف

الثاني).

وبالنسبة لوظيفة الرقابة المالية ،فقد تضمف عمى عدة مواد تعكس التصور الذي أوجده

المؤسس الدستوري في كيفية ممارسة ىذه الوظيفة ،حيث أقر في المادة ;< 0بإلزامية تقديـ
الحسابات مف طرؼ الحكومة إلى المجمس الشعبي الوطني ،حوؿ كيفية تنفيذ ميزانية الدلة مع

نياية كل سنة مالية ،وىذا عف طريق التصويت عمى قانوف ضبط الميزانية ،كما خوؿ لمجياز
التشريعي بموجب المادة << 0حق إنشاء لجاف تحقيق في أي قضية ذات أىمية وطنية ،ومنح لو

بموجب المادة =< 0صبلحية الرقابة المالية عمى المؤسسات االشتراكية.

وتطبيقا لممادة =<0أعبله ،تـ اصدار نص تشريعي أوؿ ،يتمثل في القانوف رقـ 88-<8
المؤرخ في  80مارس  ، 0=<8يتعمق بممارسة وظيفة الرقابة المالية مف طرؼ المجمس الشعبي
الوطني وىذا عف طريق لجاف يتـ انتخابيا مف طرؼ أعضاء المجمس ،وينصب ىذا النوع مف
الرقابة عمى تقدير مدى سبلمة العمميات المالية والحسابية وشرعيتيا وتقييـ مدى نجاعة تسيير
المؤسسات االشتراكية ،ومدى فعالية نشاط أجيزة المراقبة الداخمية في ترشيد النفقات العمومية،
والقضاء عمى أشكاؿ التبذير واستعماؿ وسائل اإلنتاج وأمبلؾ المؤسسات لؤلغراض شخصية او

ألغراض شخصية أو ألغراض غير مطابقة لؤلىداؼ المرسومة.

وتيدؼ ىذه الرقابة المسندة إلى المجمس الشعبي الوطني ،إلى إضفاء الشفافية االزمة عمى
تسيير االقتصاد الوطني ،والعمل عمى تصحيح النقائص المسجمة ومحاربة اإلىماؿ في تسيير

الثروة الوطنية ومظاىر االنحراؼ في استعماؿ أمواؿ وممتمكات الدولة.

وفي نفس ىذا السياؽ ،نجد المادة  0=8مف نفس ىذا الدستور ،تنص عمى إنشاء مجمس
لممحاسبة لمراقبة النفقات العمومية لمدولة ،الحزب ،الجماعات المحمية ،و المؤسسات االشتراكية
بجميع أنوعاىا ،وتطبيقا لذلؾ صدر نص تشريعي آخر وفي نفس الفترة لتدعيـ وظيفة الرقابة

المالية ،ويتمثل في القانوف رقـ  89-<8المشار إليو سالفا والذي تـ بموجبو إنشاء مجمس
لممحاسبة بصفة فعمية.
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المطمب الثاني :نشأة مجمس المحاسبة كييئة عميا لمرقابة المالية الالحقة.
لقد أقر دستور سنة  0=;:في المادة  0=8منو ،بإنشاء مجمس لممحاسبة كييئة عميا لمرقابة

المالية البلحقة ،ولكنو لـ يقدر ليذا الجياز أف يرى النور إال بعد فترة زمنية طويمة ،أي بعد صدور

القانوف  89-<8المؤرخ في  80مارس  ،100=<8ولقد كاف مجمس المحاسبة في ظل ىذا القانوف
 ،يمارس رقابة مالية تشمل جميع الييئات التي تستعمل في نشاطيا أمواال عمومية ،وىذا ميما

كانت طبيعة النشاط الذي تمارسو ويتمتع فييا بصبلحيات قضائية وأخرى إدارية (فقرة أولى) أما
مف حيث طريقة تنظيمو وتسييره وكذا األعضاء الذيف يتشكل منيـ ،كاف يظير مجمس المحاسبة

كييئة ذات طبيعة قضائية (فقرة ثانية).

الفرع األول :ىيئة ذات صالحيات قضائية وادارية.
تماشيا مع طبيعة النظاـ السياسي الذي اوجده دستور سنة  ،0=;:والذي كاف يقوـ عمى

مبدأ دمج السمطات ،فقد كاف مجمس المحاسبة في ظل قانوف  ،89-<8يخضع في نشاطو لسمطة
رئيس الجميورية ،ولكف رقابتو كانت واسعة جدا ،بحيث تشمل أمواؿ الدولة والحزب والجماعات

المحمية وكذلؾ المؤسسات االشتراكية.

كما تشمل رقابتو كذلؾ ،أي ىيئة تستفيد مف أمواؿ الدولة أو مف أمواؿ الجماعات المحمية أو
مف أمواؿ أي ىيئة عمومية ،في شكل اعانات مالية أو مساىمات في رأس الماؿ ،أو حتى في

شكل تسبيقات أو قروض أو ضمانات مالية.

وفي سبيل ممارسة ىذه الرقابة ،خوؿ المشرع لمجمس المحاسبة صبلحيات قضائية ىامة،

حددتيا المادة = 7مف القانوف السالف ذكره كالتالي>

-مراجعػ ػػة الحسػ ػػابات اإلداريػ ػػة التػ ػػي يقػ ػػدىا ا مػ ػػروف بالصػ ػػرؼ ويختميػ ػػا بواسػ ػػطة التص ػ ػريح

بالتطابق.

-يصػ ػ ػػفي حسػ ػ ػػابات المحاسػ ػ ػػبيف العمػ ػ ػػومييف ويوافػ ػ ػػق عمػ ػ ػػى حسػ ػ ػػابات محاسػ ػ ػػبي المؤسسػ ػ ػػات

االشتراكية.

 10لجريدة الرسمية ،العدد ، 08لسنة .0=<8
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يفصل في المؤسسات المالية لممحاسبييف المشكوؾ في تسييرىـ.يصرح بالتسييرات الفعمية ويصفييا.يبيت نيائيا في الطعوف المقدمة ضد الق اررات التي يصدرىا وضد الق اررات الو ازريةالمتضمنة تسديد باقي الحسابات المستحقة أو ضد ق اررات ختـ الحسابات المصفاة مف طرؼ

أجيزة إدارية.

أما في مجاؿ رقابتو اإلدارية ،يعمل مجمس المحاسبة عمى تقييـ مدى فعالية التسيير المالي
لمييئات الخاضعة لرقابتو ،وىذا بالرجوع إلى األىداؼ المسطرة في المخطط الوطني وبالنظر كذلؾ

إلى المعايير المعموؿ بيا عمى المستوى الدولي.

كما يشرؼ عمى توجيو أعماؿ المراقبة المالية الداخمية والخارجية المنوطة بالمصالح المالية

المختصة ،ويتابع تنفيذىا واستغبلؿ نتائجيا ،11ويبمغ نتائج تحرياتو وتحقيقاتو إلى السمطات

المعنية ،ويدلي بتوصياتو بغرض معاجمة النقائص المسجمة وتحسيف طرؽ واجراءات التنظيـ
والتسيير المالي والمحاسبي ،كما يمكف لو أف يقترح عمى السمطات المؤىمة توقيع جزاءات تأديبية

ضد األعواف المعنييف.12

إلى جانب ذلؾ ،يرسل مجمس المحاسبة إلى رئيس الجميورية تقري ار سنويا يتضمف نتائج
نشاطاتو ،ويقترح فيو التوصيات والتدابير التي يراىا ضرورية لتحسيف ظروؼ تطبيق السياسة

المالية واالقتصادية لمدولة.

إضافة إلى االختصاصات السالفة الذكر ،يمارس مجمس المحاسبة مياـ أخرى ذات طبيعة
استشارية ،تتمثل في ابداء الرأي حوؿ مشاريع القوانيف المتعمقة بضبط الميزانية وطمبات إعادة

الييكمة المالية المؤسسات االشتراكية ،13وحوؿ مختمف القضايا والممفات المالية اليامة التي قد

يعرضيا عميو رئيس الجميورية.14

 -11المادتاف 7:و < 7مف القانوف  89-<8السالف ذكره.
 -12المادة  97مف نفس القانوف السالف ذكره.
 13المادة < 8مف نفس القانوف السالف ذكره.
 14المادة = 8مف نفس القانوف السالف ذكره.
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الفرع الثاني :ىيئة ذات طبيعة قضائية من حيث تنظيمو وتشكيمتو.
يتكوف مجمس المحاسبة في ظل القانوف رقـ  89-<8مف عشرة ( )08غرؼ مختصة بمراقبة

قطاع أو أكثر مف النشاطات ،15وتشتمل كل غرفة عمى أقساـ ،كما يحتوي عمى نظارة عامة
يشرؼ عمييا ناظر عاـ يساعده نظار مساعديف تتولى مياـ النيابة العامة ،ويشتمل كذلؾ عمى
كتابة ضبط يشرؼ عمييا كاتب ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط مساعديف.16

أما أعضاؤه ،فيـ يتمتعوف بصفة القضاة ،بحيث يخضعوف لمقانوف األساسي لمقضاء،

ويؤدوف نفس اليميف التي يؤدييا القضاة العادييف ،ويتمتعوف بحق العضوية في المجمس األعمى
لمقضاء وفقا لمشروط القانونية المعموؿ بيا.17

 15المرسوـ رقـ  0<9-<8المؤرخ في  80جويمية ، 0=<8يحدد عدد غرؼ مجمس المحاسبة و اختصاصاتيا  ،الجريدة الرسمية ،العدد ، 78
سنة 1980

 16المادة  08مف القانوف  89-<8السالف ذكره.

 17ػ المواد  08 ، 07، 00، 07و  09مف نفس القانوف السالف ذكره.
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المبحث الثاني :مجمس المحاسبة في ظل دستوري  6797و.6771
بصدور دستور =<= ، 0دخمت الببلد في مرحمة سياسية جديدة تتميز بالتعددية الحزبية
وتكريس نظاـ سياسي يقوـ عمى مبدأ الفصل بيف السمطات ،ولقد نص ىذا لدستور في المادة
 0:8منو عمى إنشاء مجمس لممحاسبة ،يتولى وظيفة الرقابة المالية البلحقة عمى األمواؿ
العمومية ،وىو نفس التصور الذي أقره فيما بعد دستور  0==:في المادة رقـ 0;8منو ،ولكف مع
وجود بعض االختبلؼ في الصياغة التي تضمنتيا الفقرة الثالثة مف ىذه المادة األخيرة.

أما مف جانب التشريع  ،فقد شيدت ىذه المرحمة صدور قانونيف أساسييف يتعمقاف بتنظيـ
وتسيير مجمس المحاسبة ،يختمفاف مف حيث الظروؼ السياسية التي صدرت فييا كل نص ،وىو
ما انعكس عنو تبايف في الرؤية التي يتبناىا المشرع في تحدي د الطبعة القانونية لمجمس المحاسبة،

وفي تنظيـ وظيفة الرقابة المالية التي أسندىا الدستور ليذا الجياز ،18ففي ظل قنوف  0==8تبنى
المشرع رؤية ضيقة في تحديد الطبيعة القانونية لمجمس المحاسبة وفي طبيعة الرقابة المسندة إلليو

(فرع أوؿ) ،بينما في قانوف سنة  ،0==9تراجع عف ىذا الموقف بشكل جذري وعمل عمى توسيع
مجاؿ اختصاص مجمس المحاسبة وخوؿ لو اختصاصات قضائية (فرع ثاف).

المطمب األول :مرحمة تطبيق القانون  :13-71ىيئة إدارية بصالحيات محدودة.
لقد أوجد دستور =<= 0نظاـ سياسي تعددي يقوـ عمى مبدأ الفصل بيف السمطات ،وكاف مف
المفروض أف ينعكس ىذا الوضع بصفة إيجابية عمى مكانة ودور مجمس المحاسبة ،وىذا بتعزيز
مركزه القانوني وتدعيـ صبلحياتو ،ذلؾ أف التطور التاريخي لمختمف األنظمة الديمقراطية الحديثة،
وىي ت عتبر في األصل مف صميـ الصبلحيات التي بدأ البرلماف بممارستيا قبل ممارستو لموظيفة
التشريعية ،عكس األنظمة التسمطية التي تضيق مف مجاؿ الرقابة المالية وال تسمح بممارستيا إال

في الحدود التي تريدىا السمطة الحاكمة.

 18صدر القانوف رقـ  70- =8المؤرخ في  88ديسمبر ، 0==8عف المجمس الشعبي الوطني لتمؾ الفترة  ،و أما األمر رقـ 08- =9

المؤرخ في ; 0جويمية  0==9فقد صدر عف المجمس الوطني االنتقالي الذي تأسس بموجب أرضية الوفاؽ الوطني التي انبثقت عف ندوة

الوفاؽ الوطني المنعقدة بتاريخ  0:جانفي  ، 0==8لتسيير المرحمة اإلنتقالية بعد توقيف االنتخابات التشريعية التي تـ إجراؤىا في سنة 0==8

 ،و كاف يمارس الوظيفة التشريعية عف طريق إصدار أوامر ( .تـ نشرىا بموجب المرسوـ الرئاسي  88- =8المؤرخ في = 0جانفي، 0==8
الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية ،العدد  ، 8:سنة 0==8
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لكف التصور الذي تبناه المشرع في ظل قانوف سنة ،0==8لـ يساير إلى حد بعيد ما تضمنو
دستور =<= 0مف مبادئ وتوجيات ،إذ عمل عمى تضييق مجاؿ رقابة مجمس المحاسبة ،والتي لـ

تكف تشمل سوى المؤسسات ذات الطابع اإلداري وتجريده مف االختصاصات القضائية التي كاف

يتمتع بيا في ظل القانوف السابق.

الفرع األول :تضييق مجال رقابة مجمس المحاسبة وتجريده من صالحيتو القضائية.
لـ يحتفظ مجمس المحاسبة في ظل القانوف  ،70-=8إال بمجاؿ ضيق لمرقابة والذي كاف
يشمل فقط الييئات التي تخضع في تسييرىا المالي لقواعد المحاسبة العمومية ،حيث نصت المادة

 87مف ىذا القانوف عمى ما يأتي> "تنحصر الميمة العامة لمجمس المحاسبة في القياـ بالرقابة

البلحقة لمالية الدولة والجماعات اإلقميمية والمرافق العمومية وكل ىيئة تخضع لقواعد القانوف

اإلداري والمحاسبة العمومية".

وتنص المادة  88مف نفس ىذا القانوف بشكل صريح وواضح ،أنو ال تخضع الختصاص

مجمس المحاسبة العمميات الخاصة باألمواؿ التي يتـ تداوليا طبقا لقواعد القانوف المدني والقانوف

التجاري والمؤسسات العمومية االقتصادية.

وىذا التضييق في المجاؿ الذي تمارس فيو الرقابة ،قابمة تضييق مماثل في صبلحيات
مجمس المحاسبة والذي أصبح ال يتمتع بسمطة توقيع الجزاءات بنفسو ولـ يكف بوسعو إال تقديـ
عريضة أماـ المحاكـ الجزائية ،بعد أف يتـ توجيو إنذارات إلى المعنييف بذلؾ أو إببلغ وزير

المالية.19

الفرع الثاني :تكريس الطابع االداري في تنظيم مجمس المحاسبة وفي تشكيمة.
لقد أصبح مجمس المحاسبة في ظل قانوف سنة  ،0==8ىيئة ذات طبيعة إدارية مف حيث

تنظيمو وتشكيمتو ،فقد أصبح يتكوف مف أقساـ وقطاعات وليس مف غرؼ وأعضاؤه أصبحوا ال
يتمتعوف بصفة قضاة ويخضعوف لقانوف أساسي خاص بيـ وليس لمقانوف األساسي لمقضاء ،وحتى

صيغة اليميف التي يؤدييا أعضاء مجمس المحاسبة ،أصبحت تختمف عف صيغة اليميف التي

 19أنظر المواد مف = 9إلى ; :مف القانوف  70-=8السالف ذكره.
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وقد جاءت صياغتيا عمى الشكل التالي "أقسـ باهلل العمي العظيـ أف أقوـ بأعمالي

بأمانة وصدؽ وأحافظ عمى السر الميني وأراعي في كل األحواؿ الواجبات المفروضة عمي وأن
أسمك السموك النزيو" ،ويبلحظ في ىذه الصياغة حذؼ عبارة أن أسمك سموك القاضي النزيو"
الواردة في اليميف التي يؤدييا القضاة واستبداليا بعبارة " أف أسمؾ السموؾ النزيو" فقط ،أي بحذؼ
كممة "القاضي" وىي صفة لـ يكف المشرع يرغب في إضفائيا عمى أعضاء مجمس المحاسبة ،وىذا

التصور يتأكد بشكل جمي في المادة  ;0مف القانوف السالف ذكره والتي تنص> "إف أعضاء مجمس

المحاسبة الذيف يتمتعوف بصفة القضاة في النظاـ القضائي في تاريخ إصدار ىذا القانوف ،يمكنيـ
أف يختاروا خبلؿ الثبلثة أشير الموالية بيف إعادة إدماجيـ بحكـ القانوف في سمكيـ األصمي أو

ممارسة صفة عضو مجمس المحاسبة".

والمقارنة مع القانوف السابق ،يمكف القوؿ أف المشرع تبنى مواقف متباينة انتقل فييا مف

النقيض إؿ النقيض ،ففي قانوف سنة  0=<8أراد تجسيد نموذج نظاـ رقابة مالية وليد بيئة ليبرالية

وأراد تطبيقو في ظل نظاـ أحادي اشتراكي ،وفي القانوف الثاني حاوؿ تجسيد رقابة مالية ذات
طبيعة إدارية في ظل نظاـ سياسي تعددي يقوـ عمى مبدا الفصل بيف السمطات وأصبح فيو
القضاء سمطة مستقمة.

المطمب الثاني :مرحمة تطبيق األمر  :31-79ىيئة قضائية بصالحيات شاممة.
بصدور األمر رقـ  08-=9المؤرخ في ; 0جويمية  ،0==9أعاد المشرع تنظيـ مجمس
المحاسبة بشكل يكرس الطبيعة القضائية ليذا الجياز ،حيث أصبح في ظمو يتمتع باختصاصات
قضائية شاممة ،كما تبنى تصو ار واسعا في كيفية ممارسة الرقابة المالية يتعدى رقابة المطابقة،
ليشمل كذلؾ تقييـ نوعية التسيير المالي لمييئات العمومية وفق معايير اقتصادية (فقرة أولى)،

وتحقق في ظل ىذا القانوف توزيع جديد الختصاصات مجمس المحاسبة ،بإنشاء غرؼ إقميمية إلى
جانب الغرؼ الوطنية ،تختص بالرقابة عمى أمواؿ الجماعات المحمية والييئات التابعة ليا (فقرة

ثانية).

 "20صيغة اليميف التي يؤدييا القضاة حسب المادة  88مف القانوف األساسي لمقضاء ىي كالتالي" أقسـ باهللا العظيـ أف أقوـ بمينتي بعناية
واخبلص و أف أكتـ سر المداوالت و أف أسمؾ في ذلؾ سموؾ القاضي النزيو و الوفي لمبادئ العدالة
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الفرع األول :استرجاع مجمس المحاسبة لصالحياتو القضائية وتوسيع مجال اختصاصاتو.
إف أىـ ما يميز مجمس المحاسبة في ظل األمر  ،08-=9ىو استرجاعو لصبلحياتو
القضائية ،في مراجعتو لحسابات المحاسبيف العمومييف ورقابتو لمتسيير المالي لآلمريف بالصرؼ،

وأصبح يممؾ سمطة توقيع الجزاءات بنفسو ،دوف المجوء إلى الجيات القضائية حسب ما كاف

معموؿ بو في ظل القانوف السابق.

إضافة إلى ذلؾ ،عمل المشرع في ظل ىذا األمر ،عمى تبني تصور واسع لمفيوـ الرقابة

المالية التي يمارسيا مجمس المحاسبة ،يتعدى إطار رقابة المطابقة التي كرسيا القانوف السابق

ليشمل كذلؾ الرقابة عمى األداء والتسيير ،أي تقييـ نوعية تسيير األمواؿ العمومية عمى أساس
عناصر أساسية مستوحاة مف نمط التسيير المالي لموحدات االقتصادية ،وىي الفعالية والنجاعة

واالقتصاد ،ويقترب في ىذا المجاؿ مف مفيوـ الرقابة المالية الذي تعتمده الدوؿ األنجموسكسونية.

وىذا التحوؿ يعكس رغبة المشرع في أف تساير الرقابة المالية ،تمؾ التطورات السياسية
واالقتصادية التي تعرفيا الدولة ،والتي كانت تستدعي خمق إدارة عمومية عصرية قادرة عمى

التكيف مع المعطيات الجديدة ،وبإمكانيا ضماف الشفافية البلزمة في تسيير شؤوف المجتمع ،وبما

يحقق االستعماؿ األمثل لمموارد العمومية.

الفرع الثاني :إنشاء غرف إقميمية لمراقبة أموال الييئات المحمية.
التطور الثاني الذي عرفو نظاـ الرقابة المالية في ظل األمر  ،08-=9يتمثل في التوزيع
الجديد الختصاصات مجمس المحاسبة ،والذي يقوـ عمى أساس التفرقة بيف أمواؿ الدولة وأمواؿ
الجماعات المحمية ،حيث تختص كل غفة وطنية بمراقبة قطاع أو أكثر مف القطاعات العمومية
(الييئات الوطنية ،الو ازرات والمصالح التابعة ليا) بينما تختص الغرفة اإلقميمية بمراقبة أمواؿ
الجماعات المحمية

(البمديات والواليات) والييئات والمرافق والمؤسسات العمومية ذات الطابع

المحمي ،الواقعة في دائرة اختصاصيا اإلقميمي ،ويقترب نسبيا ىذا التوزيع لبلختصاصات مف
نظاـ الرقابة المطبق في فرنسا ،والذي تستند فيو وظيفة الرقابة المالية البلحقة عمى الجماعات

اإلقميمية والمؤسسات التابعة ليا إلى الغرفة الجيوية لمجمس المحاسبة.
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تمهيد
يتوفر مجمس المحاسبة عمى غرف وتشكيالت قضائية مختمفة ،تمارس نشاطا قضائيا،
وتساعدىا في ذلك أجيزة تدعيم تتمثل في مختمف المصالح اإلدارية والتقنية والتي يشرف عمييا

مستخدمون إداريون عاديون( 1مطمب أول) أما الغرف وتشكيالتيا القضائية ،فيشرف عمييا أعضاء

يكتسبون صفة القضاة ،يحكميم قانون أساسي خاص يحدد مركزىم لقنوني ،ويضبط الحقوق التي

يتمتعون بيا وكذلك االلتزامات الممقاة عمى عاتقيم بموجب اكتسابيم ليذه الصفة (مطمب ثان).

المبحث األول :تنظيم مجمس المحاسبة.
يتكون مجمس المحاسبة من ىياكل ذات طبيعة قضائية ،تشكميا مجموعة من الغرف ذات

اختصاص وطني واقميمي وتشكيالتيا المختمفة (فرع أول) ،كما يحتوي عمى نظارة عامة تتولى
ميام النيابة العامة وكتابة ضبط ،إلى جانب توفره عمى مختمف المصالح اإلدارية واألقسام التقنية

التي تتولى ميام التدعيم (فرع ثان).

المطمب األول :غرف مجمس المحاسبة وتشكيالتها المختمفة.
يتكون مجمس المحاسبة من ثماني ( )87غرف ذات اختصاص وطني وتسع ( )88غرف

أخرى ذات اختصاص إقميمي (فقرة أولى) ،ويعقد مداوالتو لمفصل في القضايا المطروحة عميو في
شكل تشكيالت مختمفة (فقرة ثانية) ،ويتوفر كذلك عمى نظارة عامة تتولى ميام النيابة العامة (فقرة

ثالثة).

الفرع األول :غرف مجمس المحاسبة واختصاصاتها.
حسب المادة  88من النظام الداخمي لمجمس المحاسبة ،2يتكوم مجمس المحاسبة من ثماني

( )87غرف ذات اختصاص وطني وتسع ( )88غرف أخرى ذات اختصاص إقميمي ،وتشير
المادة  21من النظام الداخمي إلى تقسيم كل غرفة إلى أربعة فروع لكن القرار المؤرخ في 25

1

يخضع مستخدمو مجمس المحاسبة الذين يعممون بمختمف المصالح اإلدارية و األجيزة التقنية ألحكام المرسوم رقم  48-74المؤرخ في 12

مارس ، 2874المتضمن القانون األساسي لمعمال المنتمين لممؤسسات و إلدارات العمومية ،و النصوص األخرى التي تحكم األسالك المشتركة
ألعوان اإلدارة العمومية.
2

المرسوم الرئاسي رقم  266- 84السالف ذكره.
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جانفي  2885الذي أصدره رئيس مجمس المحاسبة والمتضمن تحديد اختصاصات الغرف ،اقتصر
عمى انشاء فرعين فقط بكل غرفة.

أوال -الغرف ذات االختصاص الوطني.
يضم مجمس المحاسبة ثماني ( )87غرف وطنية ،تختص كل واحدة منيا بمراقبة و ازرة أو
مجموعة من الو ازرات المتقاربة من حيث النشاط ،ولقد حددت المادة  28من النظام الداخمي
لمجمس المحاسبة ،القطاعات الرئيسية التي يتم عمى أساسيا توزيع االختصاصات بين مختمف ىذه

الغرف عمى الشكل التالي9
 -2المالية.

 -1السمطة العمومية والمؤسسات الوطنية.
 -2الصحة والشؤون االجتماعية والثقافية.
 -3التعميم والتكوين.
 -4الفالحة والري.
 -5المنشآت القاعدية والنقل.
 -6التجارة والبنوك والتأمينات.
 -7الصناعة والموصالت.
وتطبيقا لذلك ،فقد حدد القرار المؤرخ في  25جانفي 2885السالف ذكره ،مجال اختصاص الغرف
وفروعيا عل الشكل التالي9

الغرفة الوطنية لممالية :تختص بفرعييا بمراقبة مصالح و ازرة المالية.الغرفة الوطنية لمسمطة العمومية والهيئات الوطنية :يراقب الفرع األول منيا مصالح رئاسةالجميورية والصالح رئاسة الحكومة ،و ازرة الدفاع الوطني ،و ازرة الداخمية والجماعات المحمية

وكذلك الييئات الوطنية ،ويختص الفرع الثاني بمراقبة و ازرة العدل وو ازرة الشؤون الخارجية.
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-الغرفة الوطنية لمصحة والشؤون االجتماعية والثقافية :يراقب الفرع األول منيا و ازرة الصحة

والسكان ،و ازرة العمل والشؤون االجتماعية ،و ازرة التكوين الميني ،و ازرة المجاىدين ،ويراقب الفرع
الثاني و ازرة االتصال ،و ازرة الثقافة وو ازرة الشبيبة والرياضة.

الغرفة الوطنية لمتعميم والتكوين 9يراقب الرفع األول و ازرة التربية و ازرة الشؤون الدينية ،ويراقبالفرع الثاني و ازرة التعميم العالي والبحث العممي.

-الغرفة الوطنية لمفالحة والري 9يختص الفرع األول بمراقبة و ازرة الفالحة والغابات ،ويراقب الرفع

الثاني و ازرة الري والصيد البحري.

الغرفة الوطنية لمهياكل القاعدية والنقل 9يراقب الفرع األول و ازرة األشغال العمومية ،و ازرةالتعمير والتييئة العمرانية ،ويراقب الفرع الثاني و ازرة النقل.

-الغرفة الوطنية لمتجارة ،البنوك ومؤسسات التأمين 9يراقب الرفع األول و ازرة التجارة ،والفرع

الثاني يراقب البنوك ومؤسسات التأمين وشركات المساىمة.

الغرفة الوطنية لمصناعة واالتصاالت :يراقب الفرع األول و ازرة الصناعة وو ازرة الصناعاتالصغيرة والمتوسطة ،و ازرة السياحة والحرف التقميدية ويراقب الفرع الثاني و ازرة الطاقة وو ازرة البريد

والمواصالت.

ثانيا -الغرف ذات االختصاص اإلقميمي.
إلى جانب الغرف الوطنية السالفة الذكر ،يشتمل مجمس المحاسبة أيضا عمى تسع ()88
غرف جيوية ذات اختصاص إقميمي ،تتولى الرقابة البعدية عمى مالية الجماعات اإلقميمية
والييئات العمومية التابعة الختصاصيا ،ويوجد مقر ىذه الغرف في عواصم واليات التالية9

الجزائر ،وىران ،قسنطينة ،عنابة ،تيزي وزو ،تممسان ،البميدة ،ورقمة ،بشار ،وتم تحديد المجال
اإلقميمي الختصاص كل غرفة بموجب أحكام القرار السالف ذكره ،عمى الشكل التالي9

-الغرفة اإلقميمية لمجزائر 9وتحتوي عمى فرعين ،يراقب الفرع األول والية الجزائر والفرع الثاني

يراقب والية تيبازة.
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الغرفة اإلقميمية لوهران :تحتوي عمى فرعين 9يراقب الفرع األول واليات وىران ومستغانم والفرعالثاني يراقب واليات غميزان ،معسكر وسعيدة.

-الغرفة اإلقميمية لقسنطينة :تحتوي عمى فرعين ،يراقب الفرع األول واليات قسنطينة ،ميمة،

جيجل ،والفرع الثاني يراقب واليات باتنة ،بسكرة ،سطيف ،خنشمة.

-الغرفة اإلقميمية لعنابة :تحتوي عمى فرعين ،يراقب الفرع األول واليات عنابة ،سكيكدة ،الطارف،

والرفع الثاني يراقب واليات قالمة ،سوق أىراس ،أم البواقي ،وتبسة.

الغرفة اإلقميمية لتيزي وزو 9يراقب الفرع األول واليات تيزي وزو ،بجاية ،بومرداس ،والفرعالثاني يراقب واليات مسيمة ،برج بوعريريج ،البويرة.

-الغرفة االقميمية لتممسان 9يراقب الفرع األول واليات تممسان ،سيدي بمعباس ،والفرع الثاني يراقب

واليات عين تيموشنت ،تيارت والنعامة.

-الغرفة اإلقميمية لمبميدة :يراقب الفرع األول واليات البميدة ،عين الدفمى ،المدية ،والرفع الثاني

يراقب واليات الشمف ،الجمفة وتيسمسيمت.

-الغرفة اإلقميمية لورقمة  9يراقب الفرع األول واليات ورقمة ،غرداية ،األغواط ،ويراقب الفرع الثاني

واليات إليزي ،الوادي وتمنراست.

-الغرفة اإلقميمية لبشار :يراقب الفرع األول واليتي بشار وتندوف ،ويراقب الفرع الثاني واليتي

أدرار والبيض.

ويالحع أن عدد الغرف اإلقميمية يعتبر محدودا جدا ،إذا ما أخذنا بعين االعتبار عدد
البمديات والمؤسسات المحمية التي تدخل ضمن اختصاص كل غرفة ،فيناك واليات تضم عدد
معتبر من البمديات والمؤسسات المحمية التابعة ليا ،وىذا ما يعطي فكرة عن حجم الميام التي
تتكفل بيا كل غرفة ،وبالمقارنة مع النظام المعمول بو في فرنسا ،نجد أن عدد الغرف الجيوية بيا
يصل إلى ثمانية وعشرين ( )17غرفة وال تدخل ضمن رقابتيا البمديات التي يقل عدد سكانيا عن
 1888نسمة وتقل إيراداتيا المالية عن مميونين فرنك فرنسي ،وبموجب ىذا التوزيع فإنو يدخل
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ضمن اختصاص رقابة الغرف الجيوية في فرنسا سوى نسبة  %12من مجموع البمديات ،وأما
الباقي اآلخر من البمديات يخضع لرقابة غير منشرة لمغرف الجيوية.3

الفرع الثاني  :التشكيالت المختمفة لغرف مجمس المحاسبة.
حسب المادة  36من األمر  18-84السالف ذكره ،يعقد مجمس المحاسبة جمساتو لدراسة
مختمف القضايا المطروحة عمبو والفصل فييا في شكل تشكيالت مختمفة ،وىذا حسب طبيعة
القضايا المطروحة عميو ،فيو يجتمع لممداولة إما في شكل تشكيمة كل الغرف مجتمعة (أوال) أو
في شكل تشكيمة الغرفة وفروعيا (ثانيا) أو في شكل غرفة االنضباط في مجال تسيير الميزانية

والمالية (ثالثا).

إلى جانب ىذه التشكيالت القضائية ،يضم المجمس لجنة لمتقارير والرامج ،وال تمارس ىذه

األخيرة أي نشاط قضائي ،إنما تختص بالتحضير والمصادقة عمى البرنامج السنوي لنشاط مجمس
المحاسبة وعمى التقارير السنوية الموجية إلى رئيس الجميورية والييئة التشريعية ،واقتراح تدابير
لتحسين نشاط المجمس.

أوال -تشكيمة كل الغرف مجتمعة.
تعتبر تشكيمة كل الغرف مجتمعة أعمى تشكيمة قضائية في مجمس المحتسبة يرأسيا رئيس
مجمس المحاسبة بحضور نائب رئيس المجمس ،رؤساء الغرف ،قاض من كل غرفة ،يتم اختياره

من بين رؤساء الفروع ومستشاري الغرف.

ويتجدد إنشاء ى ذه التشكيمة كل سنة بأمر من رئيس مجمس المحاسبة ،ويعين أعضاؤىا من
بين رؤساء الفروع والمستشارين المؤىمين لممشاركة في ىذه التشكيمة ويتم اقتراحيم من طرف

رؤساء الغرف التي يمارسون فييا عمميم ،أما مقرري ىذه التشكيمة ،فيتم تعيينيم بأمر من رئيس
المجمس من ضمن رؤساء ا لغرف أو رؤساء الفروع أو القضاة المستشارين المعينين ضمن ىذه

التشكيمة.4

3

Jean Claude Martinez et Pierre Di Malta, Op.cit, page 889.
 4المادة  26من المرسوم الرئاسي  266- 84المتضمن النظام الداخمي لمجمس المحاسبة.
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يحضر الناضر العام جمسات ىذه التشكيمة ،ويمكن لو أن يشارك في المناقشات المتعمقة
بمختمف القضايا التي تدرسيا التشكيمة ،ماعدا في المسائل ذات االختصاص القضائي ،كما
يشارك في جمساتيا كذلك مقرر ال يتمتع بح التصويت.
ال تصح مداوالت ىذه التشكيمة إال بحضور نصف عدد أعضائيا عمى األقل ويشمل

اختصاصيا المسائل التالية95

الفصل في االستئنافات التي ترفع إلييا ضد ق اررات الغرفة.إبداء الرأي في مسائل االجتياد القضائي والقواعد اإلجرائية.دراسة المسائل المتعمقة بتنظيم مجمس المحاسبة وسيره وكل القضايا التي يرى فييا رئيسالمجمس ضرورة الستشارة ىذه التشكيمة.

ثانيا -تشكيمة الغرفة وفروعها.
تتكون ىذه التشكيمة عمى األقل من رئيس الغرفة ورئيس الفرع المعني بالقضية والمقرر

المراجع أو قاض آخر من نفس الغرفة في حالة غياب المقرر المراجع.

تفصل ىذه التشكيمة في النتائج النيائية لمتدقيقات والتحقيقات التي المسائل التي تدخل في

نطاق اختصاصاتيا (حسب اختصاص كل غرفة).

ثالثا-غرفة االنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
تتكون ىذه التشكيمة من رئيس الغرفة وستة ( )85مستشارين عل األقل ،يعينيم رئيس مجمس
المحاسبة لمدة سنتين ( )81قابمة لمتجديد ،ويتم اختيارىم من بين القضاة المصنفين خارج السمم أو
القضاة المصنفين في الرتبة األولى ،وال تصح مداوالت ىذه الغرفة إال بحضور أربعة ( )83قضاة

عمى األقل زيادة عمى رئيس الغرفة.6

 5المادة  37من األمر  18- 84السالف ذكره.

 6المادة  42من األمر  18- 84و المادة  27من المرسوم الرئاسي  266- 84المتضمن النظام الداخمي لمجمس المحاسبة.
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تختص ىذه الغرفة بالن ظر في القضايا التي تتعم

أساسا بالتصرفات المالية ،التي تشكل

خرقا لقواعد االنضباط في كجال تسيير الميزانية والمالية ،والمحددة في المادتين رقم  77و 82من
األمر  18-84السالف ذكره.
ويالحع أن ىذه الرقابة في النظام الفرنسي تعتبر من اختصاص محكمة االنضباط في مجال
الميزانية والمالية ( )La Cour de discipline budgétaire et financièreالتي أنشئت

بموجب القانون المؤرخ في  14سبتمبر  ،2837وىي بمثابة ىيئة ذات طبيعة قانونية خاص،7
تبدو في تنظيميا كأنيا امتداد لمجمس المحاسبة ،بحيث يرأسيا رئيس مجمس المحاسبة ،ويتولى

ميام النيابة العامة فييا النائب العام لمجمس المحاسبة ،وتضم بالتساوي عضوين من مجمس
المحاسبة وعضوين من مجمس الدولة.

ويخضع لرقابة ىذه الييئة ،أعوان الدولة والمؤسسات التابعة ليا ،أعوان الجماعات المحمية

والمؤسسات العمومية التابعة ليا ،وكذلك مسيري المؤسسات العمومية االقتصادية ،وال يخضع

لرقابتيا أضاء الحكومة وأعضاء المجالس المحمية المنتخبة ،باعتبار أنيم يتحممون مسؤولية

سياسية وليست تأديبية ،8وتتمتع بسمطة توقيع العقوبات عمى المخالفات المرتكبة في تسيير األموال
العمومية ،عن طري فرض غرامات مالية ،وتعتبر ق ارراتيا قابمة لمطعن بالنقص أمام مجمس الدولة

الفرنسي.9

إلى جانب ىذه التشكيالت القضائية السالفة الذكر ،يحتوي المجمس عمى لجنة لمبرامج
والتقارير ،يرأسيا رئيس مجمس المحاسبة وتتشكل من نائب رئيس المجمس والناظر العام ورؤساء
الغرف ،أما األمين العام لممجمس فيح

لو حضور جمسات ىذه المجنة دون أن يتمتع بح

المشاركة في المداوالت ،ويمكن أن توسع المجنة إن اقتضت الحاجة إلى المقررين العامين

المصنفين خارج السمم والمشرفين عمى األقسام التقنية لمجمس المحاسبة.

7 Jacques MAGNET : op.cit, page 276.
 8منذ صدور قانون  18جانفي  2882أصبح األعضاء المنتخبين لممجالس الجيوية و المحمية يخضعون لرقابة ىذه الييئة في بعض
المخالفات فقط .
9 Voir à ce propos aussi l’article de : Christian DESCHEEMAEKER « Le Conseil d’Etat et la Cour de
discipline budgétaire et financière », publié in, la revue Française de finances publiques, n° 70, L.G.D.J
Paris, France, Juin 2000.
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وال تمارس ىذه المجنة أي وظيفة قضائية ،إنما تتكفل بالتحضير والمصادقة عمى البرنامج

السنوي لنشاط مجمس المحاسبة وعمى التقرير السنوي الموجو لرئيس الجميورية والييئة التشريعية،

والتقرير السنوي الموجو لرئيس الجميورية والييئة التشريعية ،والتقرير التقييمي لممشروع التمييدي
لقانون ضبط الميزانية ،كذلك تعمل عمى تقييم اقتراحات لتحسين نتائج أعمال المجمس.

المطمب الثاني :النظارة العامة وأجهزة التدعيم.
إلى جانب الغرف السافة الذكر ،يحتوي مجمس المحسبة عمى نظارة عامة تتولى ميام النيابة

العامة وعمى كتابة ضبط (فقرة أولى) ،كما يحتوي عمى أجيزة تدعيم تعمل عمى توفير الوسائل
والظروف المناسبة التي تمكن قضاة مجمس المحاسبة من ممارسة وظائفيم (فقرة ثانية)

الفرع األول :النظارة العامة.
لم ينص المشرع في قانون سنة  2878عمى وجود نظارة عامة ،لكنو نص عمى وجود

منصب ناظر عام وأوكل لو ميمة النيابة العامة ويساعده فيذلك نظار مساعدين ،وفي قانون سنة

 2888أوجد تسمية أخرى وىي " المراقب العام" وأوكل لو نفس الميام التي تضمنتيا المادة 28

من القانون الساب  ،أما في قانون  2884فيسمييا النظارة العامة ،ويشرف عمييا ناظر عام يقوم
بدور النيابة العامة.

ويرى فقياء القانون في فرنسا ،أن وجود نيابة عامة عمى مستوى مجمس المحاسبة وبالتسمية
التي تحمميا وبالميام التي تمارسيا ،ىي مسألة غير مطابقة تماما لطبيعة مجمس المحاسبة
وبالتسمية التي تحمميا وبالميام التي تمارسيا ،ىي مسألة غير مطبقة تماما لطبيعة مجمس

المحاسبة الذي يصنف كييئة قضائية إدارية متخصصة.
الفرع الثاني  :كتابة الضبط.

يحتوي مجمس المحاسبة عمى كتابة ضبط ،مسندة إلى كاتب ضبط رئيسي يحضر جمسات
تشكيمة كل الغرف مجتمعة ،يتولى ميام التحضير المادي لجمسات ىذه التشكيمة ،يمسك السجالت

والدفاتر والممفات ويدون الق اررات التي تتخذىا أثناء الجمسة ،يساعده العديد من كتاب الضبط

معينون عمى مستوى الغرف األخرى ،يتولون نفس الميام المتعمقة بالتحضير المادي لمجمسات،

مسك السجالت والدفاتر والممفات وتدوين الق اررات المتخذة أثناء الجمسات.
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تتولى كتابة الضبط كذلك ،ميام استالم وتسجيل الحسابات والمستندات الثبوتية المتعمقة بيا،

وكذلك األجوبة والطعون وكل الوثائ المرسمة أو المودعة لدى المجمس وتعمل عمى تبميغ وحفع
مختمف التقارير ،والمقررات والق اررات الت يصدرىا مجمس المحاسبة.
وال يتمتع كتاب الضبط العاممين بمجمس المحاسبة بقانون خاص بيم ،ولم يخضعيم المشرع

لمقانون األساسي لكتاب الضبط وانما تطب عمييم إلى غاية الوقت الحالي ،نفس النصوص التي

تحكم األسالك المشتركة لمييئات واإلدارات العمومية.10
الفرع الثالث :الهياكل اإلدارية والتقنية.

إلى جانب اليياكل القضائية السالفة الذكر ،يشتمل مجمس المحاسبة عمى أجيزة تدعيم
مختمفة ،تعمل عمى توفير الظروف المالئمة لعمل قضاة المجمس وتسيل ليم أداء مياميم ،وتتمثل

أساسا في المصالح التالية9
أوال -األمانة العامة.

يت أرسيا أمين عام وىو اآلمر بالصرف الرئيسي ،يمح بو مكتب لمتنظيم العام ومكتب آخر
لمترجمة ،ويسير عمى السير الحسن لمختمف المصالح اإلدارية والتقنية ،وعمى توفير الوسائل
والخدمات الضرورية ليياكل المجمس قصد أداء أعماليا عمى أحسن وجو ،وعمى تنفيذ التدابير
المناسبة ألمن الممتمكات واألشخاص داخل المؤسسة.
ثانيا -األقسام التقنية والمصالح اإلدارية.
يتوفر مجمس المحاسبة عمى أقسام تقنية ومصالح إدارية تعمل تحت سمطة األمين العام

لممجمس وىي9

قسم تقنيات التحميل والرقابة :يتمثل دوره في توفير المساعدة التقنية لالزمة لقضاة المجمسلمقيام بعمميات التدقي
بعمميات التدقي

والتحقي  ،توفير دالئل الفحص واألدوات المنيجية الالزمة لمقيام

والمراجعة ،وضع المقاييس والمؤشرات الضرورية إلنجاز أعمال الرقابة،

 10ـ المادة  23من المرسوم الرئاسي رقم  266-84السالف ذكره.
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مع األمين العام عمى تحضير برامج لتكوين القضاة ومستخدمي

المجمس لتحسين مستواىم وتقييم ذلك بصفة دورية.11

قسم الدراسات ومعالجة المعمومات :يتولى ىذا القسم اعداد دراسات في المياديناالقتصادية ،المالية والقانونية التي تيم نشاط مجمس المحاسبة ،تسيير بنك المعمومات حول
المؤسسات والييئات التي تخضع لرقابتو ،تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي الذي يفي بحاجات
المجمس ،اعداد وتوزيع منشورات مجمس المحاسبة ومنتجاتو الوثائقية.12

-مديرية اإلدارة والوسائل 9تفرع ىذه المديرية إلى أربع ( )83مديريات فرعية وتيتم بتسيير

شؤون المستخدمين ،تسيير الشؤون المالية لممجمس ،الوسائل والشؤون العامة واالعالم

اآللي.13

إلى جانب ذلك ،يمح برئيس مجمس المحاسبة ديوان يشرف عميو رئيس ديوان ويضم مديرين
( ) 81لمدراسات ،يتولى ميام مختمفة تتعم
العمومية المركزية

بموجو عام بمتابعة عالقات المجمس مع األجيزة

وكذلك عالقات المجمس مع مختمف المؤسسات األجنبية لمرقابة المالية والمنظمات الجيوية
والدولية التي يعتبر مجمس المحاسبة عضوا فييا أي المنظمة العالمية لألجيزة العميا لمرقابة المالية
( )INTOSAIوالمنظمة العربية لألجيزة العميا لمرقابة المالية ( )ARABOSAIوالمنظمة

االفريقية ألجيزة الرقابة المالية (.)AFROSAI

ويتبع كذلك لرئيس مجمس المحاسبة ،مكتب المقررين العامين لمجنة والبرامج والتقرير ،يتولى

تحضير مشروع التقرير لممشروع التمييدي الخاص بقانون ضبط الميزانية ،تحضير مشروع التقرير
السنوي الذي يرسمو المجمس إلى رئيس الجميورية والسمطة التشريعية وكذلك المشروع التمييدي
لبرنامج نشاط المجمس.

 11المادة  16من المرسوم الرئاسي رقم  266- 84السالف ذكره.
 12المادة  17من نفس المرسوم السالف ذكره.
 13المادة  28من نفس المرسوم السالف ذكره.
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المبحث الثاني :قضاة مجمس المحاسبة.
يعتبر مجمس المحاسبة ىيئة ذات طبيعة قضائية خاصة ،ىو يتشكل من أعضاء يمارسون

ميام قضائية ،ويكتسبون صفة القضاة ويتمتعون بقانون أساسي خاص بيم يحدد مركزىم القانوني

(فرع أول) ،كما يضبط الميام والصالحيات التي يتمتعون بيا بموجب اكتسابيم ليذه الصفة (فرع

ثان).

المطمب األول :المركز القانوني لقضاة المحاسبة.
يتمتع قضاة مجمس المحاسبة بقانون أساسي خاص بيم ،يتمثل فب األمر رقم 12-84
السالف ذكره ،بحيث ينظم ىذا النص مسارىم الميني انطالقا من مرحمة توظيفيم وتعيينيم (فقرة
أولى) ،ثم تقييميم وترقيتيم (فقرة ثانية) ويحدد كذلك قواعد تأديبيم وتوقيع العقوبات ضدىم (فقرة

ثالثة).

الفرع األول :قواعد توظيف وتعيين قضاة مجمس المحاسبة.
يتم توظيف قضاة مجمس المحاسبة عن طري اجراء مسابقة وطنية ،أو عن طري التوظيف

المباشر وفقا لمشروط الواردة في القانون األساسي السالف ذكره ،ويخضعون منذ تنصيبيم إلى فترة
تجريبية مدتيا  21شيرا ،يتم خالليا تقييم أدائيم الميني واستعداداتيم الوظيفية ،وبانقضاء ىذه

المدة لتجريبية يحول رئيس مجمس المحاسبة ممفاتيم إلى مجمس قضاة مجمس المحاسبة إلبداء
الرأي ،وبناء عمى رأي ىذا األخير يتقرر إما تقديم اقتراح تعيين القاضي المعني أو تمديد فترة

تربصو أو تسريحو نيائيا.

ويؤدي قضاة مجمس المحاسبة في أول تنصيب ليم ،اليمين أمام مجمس المحاسبة مجتمعا
في تشكيمة جميع الغرف مجتمعة ،ويحرر محضر أداء اليمين من طرف كاتب الضبط الرئيسي

لمجمس المحاسبة.

ولقد حددت المادة 28من األمر  12-84السالف ذكره ،صيغة اليمين التي يؤدييا القضاة
مجمس المحاسبة في جمسة رسمية يعقدىا مجمس المحاسبة ،في تشكيمة جميع الغرف مجتمعة،

تتضمن عمى الصيغة التالية9
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"أقسم باهلل العمي العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق واخالص ،أحافع عمى سر
التحريات وأكتم سر المداوالت وأراعي في كل األحوال الواجبات المفروضة عمي وأن أسمك سموك
قاضي مجمس المحاسبة الشريف والنزيو".
وبعد تعيينيم ،يرتب قضاة مجمس المحاسبة في ثالث فئات رئيسية ،وتقسم كل فئة منيا إلى

مجموعات عمى الشكل التالي9

الفئة األولى  9مصنفة خارج السمم الترتيبي وتضم أربعة مجموعات متدرجة في الترتيب ،يصنففي المجموعة األولى رئيس مجمس المحاسبة وفي المجموعة الثانية نائب رئيس المجمس
والناظر العام ،وفي المجموعة الثالثة رؤساء الغرف وفي المجموعة الرابعة رؤساء الفروع

والنظار المساعدون.

الفئة الثانية  9تحتل الرتبة األولى من السمم وتضم مجموعتين ،يرتب في المجموعة األولىالمستشارون الرئيسون وفي المجموعة الثانية المستشارون.

-الفئة الثالثة  9تحتل الرتبة الثانية من السمم وتضم ثالث مجموعات ،يرتب في المجموعة

المحتسبون الرئيسيون في المجموعة الثانية المحتسبون من الدرجة األولى والمجموعة الثالثة
المحتسبون من الدرجة الثانية.

يتم تعيين جميع قضاة مجمس المحاسبة المصنفين حسب ىذه الرتب ،بواسطة مرسوم
رئاسي ،لكن اإلجراءات التي تسب

تعيينيم تختمف من فئة إلى أخرى ،حيث أن نائب رئيس

مجمس المحاسبة ورؤساء الغرف ورؤساء الفروع ،يتم اقتراحيم من طرف رئيس مجمس المحاسبة،
في حين يقترح الناظر العام ومساعدوه من طرف رئيس مجمس المحاسبة بعد الحصول عمى رأي

مجمس القضاة (.)Le conseil des magistrats

الفرع الثاني :قواعد تقييم وترقية قضاة مجمس المحاسبة.
ينتقل قضاة مجمس المحاسبة في مسارىم الميني ،من رتبة إلى رتبة أعمى منيا حسب التدرج
السالف ذكره ،بناء عمى سنوات الخدمة الفعمية ومردودية القاضي في أداء الميام التي يكمف بيا

من طرف رئيس المجمس.
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ويخضع مجمس المحاسبة أثناء أدائيم لمياميم لتقييم سنوي ،يقوم بو رؤساء الغرف بناء عمى
راي رؤساء الفروع ،ويتم ضبط التقييم النيائي وكذلك قائمة االستحقاق الميني في اجتماع يحضره
جميع رؤساء الغرف تحت إشراف رئيس مجمس المحاسبة ،ويسير في ىذا اإلطار مجمس القضاة
عمى احترام مقاييس التقييم الميني والترتيب في قائمة االستحقاق ،ولو صالحية النظر في

التظممات التي يقدميا القضاة بيذا الشأن.14

الفرع الثالث :قواعد توقيع العقوبات وطرق الطعن فيها.
يتعرض قضاة مجمس المحاسبة في حالة إخالليم بواجباتيم وارتكابيم ألخطاء مينية،

لعقوبات تضمنيا القانون األساسي لقضاة مجمس المحاسبة (أوال) ،لكن المشرع أحاط ىذه المسألة
بضمانات قانونية لمحفاظ عمى استقاللية القاضي وحمايتو من أي شكل من أشكال الضغط عميو

(ثانيا) كما أوجد سبل لتمكين القاضي من طمب إعادة النظر في العقوبات الموقعة ضده (ثالثا).
أوال -أنواع العقوبات التي يخضع لها قضاة مجمس المحاسبة.

في مقابل االمتيا ازت والحقوق التي يستفيد منيا قضاة مجمس بموجب قانونيم األساسي،
عمل المشرع عمى وضع ضوابط قانونية لحماية الوظيفة من تجاوزات القضاة ومن كل أشكال
االنحرافات التي قد تمس بشرف الوظيفة وسمعة المؤسسة ،كما ألزميم بجممة من الضوابط التي
تقتضييا ىذه الوظيفة ،مثل واجب التحفع والحفاظ عمى السر الميني ،عدم جواز ممارسة أي مينة
موازية تتعارض مع وظيفة القاضي ،عدم جواز االنضمام إلى الجمعيات السياسية.

وفي حالة إخالل القاضي بواجباتو المينية وبااللتزامات القانونية المفروضة عميو ،فقد حدد
المشرع في المادة  78من القانة األساسي لقضاة مجمس المحاسبة العقوبات الواجبة التطبي  ،وىذا
حسب جسامة الخطأ الميني الذي يرتكبو القاضي وىي مصنفة تدريجيا كالتالي9

عقوبات من الدرجة األولى 9تتمثل في اإلنذار والتوبيخ ،ويتم توقيعيا من طرف رئيس مجمسالمحاسبة ،بعد توجيو استفسار كتابي لمقاض المعني لتوضيح موقفو وشرح مبررات ذلك التصرف
الذي صدر منو بشكل إيجابي أو سمبي ،ويتم إعالم مجمس القضاة في الجمسة الموالية مباشرة

لتاريخ توقيع العقوبة.

 14المادة  63من األمر  18-84السالف ذكره
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عقوبات من الدرجة الثانية 9وتضم التوقيف المؤقت ،التخفيض في الدرجة والشطب من قائمةالترقية ،ويتم توقيعيا بقرار من رئيس مجمس المحاسبة بعد الحصول عمى رأي مجمس القضاة الذي
يجتمع في شكل مجمس تأديبي ،ويتخذ القرار باألغمبية البسيطة من عدد األعضاء الحاضرين.
 عقوبات من الدرجة الثالثة 9تتمثل ىذه العقوبات في الحرمان القاضي من تولى بعض الوظائف،التنزيل في الرتبة ،اإلحالة عمى التقاعد اإلجباري ،العزل من المنصب ويتم اتخاذ ىذه العقوبات

عن طري مجمس القضاة الذي يجتمع في مجمس تأديبي يتخذ فيو الق ارر باألغمبية المطمقة

ألصوات الحاضرين.

يتم تجسيد العقوبات من الدرجة الثالثة بواسطة مرسوم رئاسي ،ماعدا في حالة التنزيل في

الرتبة فإنو يتم ذلك بواسطة قرار يتخذه رئيس مجمس المحاسبة.15

ولقد أدخل المشرع ترتيبات ىامة في ىذا المجال ،بغرض ضمان النزاىة االزمة في الق اررات
التي يتخذىا المجمس التأديبي وحماية القضاة من أي تعسف وتتمثل في تمكين القاضي المعني
من االطالع عمى الممف الذي يتم إيداعو لدى أمانة مجمس القضاة ثالثة أيام قبل تاريخ انعقاد
المجمس التأديبي وكذلك منحة ح الدفاع عن نفسو سواء بصفة شخصية ،أو عن طري اختيار

شخص آخر مؤىل بأن يدافع عنو إذا أراد ذلك.

إجراء آخر ال يقل أىمية عن اإلجراءات السالفة الذكر ،ويشكل ضمانا تكميمي لتحقي النزاىة
في ق اررات المجمس التأديبي ،ويتمثل في الفصل بين دور كاتب الجمسة الذي ينحصر في اعداد
محضر الجمسة ،ودور مقرر الجمسة والذي ىو قاضي يتم اختياره من ضمن أعضاء مجمس
القضاة ويممك ىذا األخير صالحية القيام بالتحريات الالزمة حول الممف ،ويمكن ه حتى سماع

القاضي المعني أو الشيود إن اقتضى األمر ذلك ،وىذا قبل عرض تقريره امام المجمس التأديبي.
لكن ىناك مالحظتان أساسيتان يتعين اإلشارة إلييما في ىذا اإلطار ،تتعم

المالحظة

األولى بنص المادة  72من األمر  12-84السالف ذكره ،والتي تقتضي بإمكانية عزل القاضي
من منصبو أو تنزيمو في الرتبة أو إحالتو عمى التقاعد اإلجباري إذا أظير عج از مينيا ودون أن

يرتكب خطأ يستح عقوبة تأديبية ،ويتم ذلك بنفس اإلجراءات المعمول بيا في الحاالت التأديبية.
 15المادة  71من األمر  18- 84السالف ذكره.
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وفكرة العجز الميني التي تؤدي إلى توقيع العقوبات عمى القاضي ،تبدو ذات مفيوم واسع

ومطاط وال توجد مقاييس لتحديدىا بدقة ىذا من جية ،ومن جية أخرى فإن ىذا النص من وجية

نظرنا يتعارض في محتواه مع مبدأ استقاللية القاضي ،ويثير تساؤال كبي ار حول جدوى وجوده طالما
أن مثل ىذا الوضع مستبعد حدوثو ،بالنظر إلى اإلجراءات والشروط التي حدده المشرع لاللتحاق
بممارسة وظيفية القاضي في مجمس المحاسبة ،والذي يخضع قبل تعينو لفترة تربص مدتيا سنة
كاممة ،فإذا أثبت خالل ىذه المدة نقص في مؤىالتو أو عدم قدرتو عمى ممارسة ميامو ،يمكن
تمديد فترة تربصو أو تسريحو بشكل نيائي ،إذا تعم

األمر بنقص في المردود الميني لمقاضي

بشكل يخل فيو بميامو ،فإن القانون يسمح بتكييف ذلك ضمن األخطاء المينية ،ويمكن إخضاعو

إلحدى العقوبات السالفة الذكر حسب درجة الخطأ الذي أرتكبو القاضي ،أما إذا كان العجز
الميني لمقاضي بسبب ظروفو الصحية ،فإن ذلك ال يعتبر خطأ يستح

معالجة الوضع بشكل آخر وفي إطار قانوني آخر.

عقوبات وانما يقتضي

وبناء عميو ،فإن ىذا النص يحتاج إلى توضيح أكثر حتى يتم تطبيقا سميما ،يكفل استقاللية

قضاة مجمس المحاسبة ويخم لدييم اإلحساس باالستقرار في ممارسة مياميم ،وىذا أمر ضروري
لنجاح ميمة الرقابة الموكمة إلييم.
أما المالحظة الثانية ،فتتعم

بمسألة تصنيف العقوبات التي يخضع ليا قضاة مجمس

المحاسبة ،فالمادة  78من األمر ذكره تكتفي بتعداد العقوبات وتصنيفيا إلى ثالث درجات ،وىنا
تطرح إشكالية أساسية تتعم بكيفية تكييف األخطاء التي عمى أساسيا تحدد درجة العقوبة ،التي

يتعين توقيعيا ضد القاضي إذا أخل بالتزاماتو وبعبارة أخرى كيف يمكن تكييف خطا ما واإلقرار

عمى إثره بأنو يستح توقيع عقوبة من الدرجة األولى أو من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة،

وىذه المسألة تبدو ميمة جدا ،وتحتاج إلى ضبط دقي حتى يتم تطبيقيا بشكل سميم يكفل حقوق
القضاة ويحق المساواة بينيم ،ويعكي لق اررات الييئة التأديبية المصداقية الالزمة.
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ثانيا :مبدأ عدم قابمية قضاة مجمس المحاسبة لمعزل والنقل.
تجسيدا لمفيوم استقالل القضاء الذي عمل عمى تكريسو دستور  ،162885وىذا في العديد
من المواد ،وخصوصا المادة  227التي تنص عمى أن السمطة القضائية مستقمة وتمارس في إطار

القانون ،والمادة  236التي تنص عمى أن القاضي ال يخضع إال لمقانون ،وانو محمي من كل
أشكال الضغوط والتدخالت والمناورات التي قد تضر بأداء ميمتو ونزاىة حكمو (المادة  237من
الدستور) ،وتطبيقا لذلك ،أق المشرع في المادة  22من األمر  12-84السالف ذكرة ،بمبدأ عدم
قابمية قضاة مجمس المحاسبة لمعزل والنقل ،والذي يقصد بو عدم جواز فصميم أو توقيفيم عن

العمل أو نقميم إلى وظيفة أخرى غير قضائية ،أو احالتيم صفة اجبارية عمى التقاعد إال في

الحاالت التي ينص عمييا القانون ،بيدف تحصينيم ضد الق اررات التعسفية التي قد يتعرضون ليا
أثناء ممارستيم لوظيفتيم.

واذا كان ىذا المبدأ ،يندرج في إطار تكريس استقاللية القضاء ،ويشكل الضمان الذي ينبغي
أن يتمتع بو القاضي بحرية مطمقة ال حدود ليا وال تحكميا أية ضوابط قانونية ،إنما االستقالل
المقصود بو ىنا ىو استقالل العمل القضائي الذي يحق

مختمف التأثيرات والضغوطات التي قد تمس بمصداقيتو.

التطبي

السميم لمقانون وحمايتو من

ومن ثم ،فإن الدستور وفي مقابل إق ارره لمبدأ استقاللية العمل القضائي ،فإنو أقر كذلك بمبدأ

حماية المتقاضي من خطر انحراف القاضي وتعسفو في استعمال ما يخول لو القانون من سمطة
وىذا بموجب المادة  238منو ،والتي تنص عمى أن القاضي مسؤول أمام المجمس األعمى لمقضاء

عن كيفية قيامو بميمتو ،وبنفس ىذه الكيفية والتصور ،حدد المشرع مسؤولية قضاة مجمس

المحاسبة عن أخطائيم المينية وىذا أمام مجمس قضاة مجمس المحاسبة.17

ويترتب عمى تطبي ىذا المبدأ نتائج قانونية ىامة ،حيث أن الجية التي تممك سمطة تعيين
القضاة ،ال تممك حرية مطمقة في توقيع العقوبات عمييم حتى لو أخموا بالتزاماتيم ،ويتعين عمييا
 16حول ىذا الموضوع ،أنظر مجموعة من المقاالت و الدراسات اليامة ،التي ساىم بيا أساتذة باحثون ،أثناء األيام الدراسية التي نظميا

مجمس األمة تحت عنوان " استقاللية القضاء" سنة  ، 2888موجودة ضمن نشريات مجمس األمة  9الندوة األولى في مارس  2888و الندوة

الثانية في شير جوان من نفس السنة ،وكذلك مقال لألستاذ نور الدين فكاير ،نائب بالمجمس الشعبي الوطني ،تحت عنوان "مقومات استقالل

القضاء"  ،منشور في مجمة النائب،الصادرة عن المجمس الشعبي الوطني  ،العددان 05و  ) 85في وثيقة واحدة) سنة ، 1884الصفحة 38

 17المواد  48، 47و  66من األمر  12-84السالف ذكره.
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في ذلك إتباع إجراءات يحددىا القانون ،واال جاءت ق ارراتيا غير شرعية وباطمة ،وتطبيقا لذلك فإن
العقوبات من الدرجة األولى التي يوقعيا رئيس مجمس المحاسبة ،تستوجب عميو إعالم مجمس
القضاة في الجمسة الموالية مباشرة لتاريخ توقيع العقوبة ،بينما يمزمو القانون في العقوبات من
الدرجة الثانية والثالثة الحصول عمى رأي مجمس القضاة قبل توقيعيا.

ثالثا -طرق الطعن في الق اررات التأديبية.
حسب المادة  85من القانون األساسي لمقضاة ،فإنو يمكن لمقاضي تقديم طمب التماس إلغاء
العقوبات الموقعة ضده إلى رئيس مجمس المحاسبة ،وىذا بعد فوات سنة كاممة من تاريخ توقيع

العقوبة ،وتقضي نفس المادة عمى أن العقوبات من الدرجة األولى تسقط بقوة القانون بفوات سنتين
كاممتين ابتداء من تاريخ توقيع العقوبة ،شريطة أال يتعرض القاضي خالل ىذه المدة إلى عقوبات

أخرى.

أما بالنسبة لمعقوبات من الدرجة الثانية والثالثة ،فإن المادة  86من نفس القانون تنص عمى
إمكانية تقديم القاضي لطمب إعادة تأىيمو ،والغاء العقوبات المسمطة عميو إلى مجمس القضاة بعد
فوات مدة أربع ( )83سنوات كاممة من تاريخ توقيع العقوبة وفي حالة موافقة المجمس عمى طمبو،
تسقط العقوبات التي تعرض ليا وتسحب نيائيا من ممف المعني.

ويالحع ان القانون األساسي لقضاة مجمس المحاسبة ،لم يتضمن أي إشارة إلى ح القاضي
في المجوء إلى الجيات القضائية المختصة لمطعن في الق اررات المتخذة ضده ،وقيسا عمى باقي
الييئات التأديبية المماثمة لو ،فإنو يتم الطعن بالقض في الق اررات التأديبية لمجمس المحاسبة لدى

مجمس الدولة.
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المطمب الثاني :سمطات قضاة مجمس المحاسبة ومهامهم.
يصنف قضاة مجمس المحاسبة في شكل فئات متدرجة في السمطة ،حيث يوجد في قمة اليرم
رئيس مجمس المحاسبة ،ويترتب باقي القضاة في مستويات مختمفة من السمم الترتيبي ،تتحدد من
خالليا سمطاتيم ومياميم ودرجة المسؤولية الممقاة عمى كل واحد منيم ،فرئيس المجمس ىو
الرئيس األول واألعمى لمييئة ،وبيذه الصفة فيو يتولى ميام االشراف والتوجيو والرقابة عمى
مختمف األجيزة اإلدارية والييئات القضائية لممجمس ،وىو السؤول الوحيد عمى المجمس في
عالقاتو الخارجية مع مختمف األجيزة والييئات الوطنية ،وكذلك مع المنظمات الدولية التي يعتبر
المجمس عضوا فييا ،في حين يمارس رؤساء الغرف صالحيات اإلشراف والتوجيو والرقابة عمى

الفروع التابعة ليم ،ورؤساء الفروع بدورىم يقومون بنفس الميام عمى مختمف القضاة التابعين لكل
فرع ،إلى أن نصل إلى توزيع الميام والمسؤوليات عمى مختمف المستشارين والمحتسبين الذين

يتشكل منيم كل فرع.

الفرع األول :رئيس مجمس المحاسبة.
لم تبين مختمف الصوص القانونية التي تحكم مجمس المحاسبة ،الشروط الالزمة لتولي ىذا
المنصب ،وفي الغالب فإنو يتم اختيار نائب الرئيس أو الناظر العام أو أحد رؤساء الغرف األكثر
أقدمية لشغل ىذا المنصب في حالة شغوره ،وقد يتم اختيار شخص آخر من خارج الييئة يتوفر

عمى المؤىالت الالزمة لذلك.

ويعين رئيس مجمس المحاسبة بواسطة مرسوم رئاسي ،ويتولى بيذه الصفة ميمة االشراف
عمى تسيير وتنظيم مجمس المحاسبة ،ويساعده في ذلك نائب الرئيس واألمين العام لممجمس،

ويتوفر عمى أجيزة إدارية تابعة لو مباشرة وىي الديوان ومكتب لممقررين العامين.

ويعتبر رئيس مجمس المحاسبة بمثابة الرئيس اإلداري األعمى لممجمس ،وبيذه الصفة فيو

يقوم بميام تنشيط وتوجيو ومراقبة مختمف المصالح اإلدارية والتقنية التي يتكون منيا المجمس
ويسير عمى حسن أدائيا ،كما يعمل أيضا عمى تمثيل مجمس المحاسبة لدى جميع الييئات
القضائية والسياسية الوطنية والييئات الدولية السالفة الذكر والتي يعتبر مجمس المحاسبة عضوا

فييا.
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أما بصفتو رئيس ىيئة قضائية ،فيو يترأس الجمسات الرسمية لمجمس المحاسبة بتشكيمة كل
الغرف مجتمعة ،ويمكن لو أن يترأس جمسات الغرف ،يوزع رؤساء الغرف والفروع وقضاة المجمس
عمى مناصبيم ،يترأس كذلك اجتماعات لجنة التقرير العمومي.
الفرع الثاني :الناظر العام.
يعين الناظر العام بمرسوم رئاسي ،ولكن اقتراحو يتم من طرف رئيس الحكومة وىو الذي

يتولى ميام النيابة العامة عمى مستوى مجمس المحاسبة ،ويساعده في ذلك نظار مساعدون ،وبيذه
الصفة فيو يختص بالميام التالي9

 السير عمى تقديم الحسابات بانتظام من طرف الييئات الخاضعة لرقابة المجمس وفي حالةالتأخر أو رفضيم لذلك ،يطمب تطبي الغرامات المالية.

-يطمب التصريح بالتسيير الفعمي ،ويمتمس توقيع غرامة مالية عمى التدخل في شؤون

وظيفة المحاسب العمومي.

-يطمب تنفيذ اإلجراءات القضائية والعقوبات المقررة في مجال االنضباط في تسيير

الميزانية والمالية.

يحضر جمسات التشكيالت القضائية لمجمس المحاسبة ،ويعرض عمييا استنتاجاتو مكتوبةوعند االقتضاء يقدم مالحظات شفوية.
يتابع تنفيذ ق اررات مجمس المحاسبة ،ويتأكد من مدى تنفيذ أوامره. -يتولى العالقات بين مجمس المحاسبة والجيات القضائية ،ويتابع النتائج الخاصة بكل

ممف ،يشكل موضوع ارسال ليا.

الفرع الثالث :رؤساء الغرف ورؤساء الفروع.
يعين رؤساء الغرف عادة من بين المستشارين ،ويشرفون عمى ميام القضاة التابعين ليم،

وبيذه الصفة فيم يمارسون الميام التالية9

 يوزعون األعمال عمى الفروع ،ويسيرون عمى تنفيذىا وعمى تقييم ذلك. يسيرون عمى تطبي األحكام التشريعية والتنظيمية عمى مستوى غرفيم.23
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 يحددون المساعدات لتقنية الضرورية التي تحتاجيا الغرف لمقيام بأعماليا. يراقبون جودة األعمال المنجزة ،ويسيرون عمى تحسين مستوى القضاة. -يسيرون عمى تطبي

منيجيات التدقي  ،ودالئمو ومقاييسو المعتمدة ،والعمل عمى تقديم

االقتراحات الرامية إلى تحسين الرقابة.

 إعداد كشوف دورية عن مدى تقدم األعمال عمى مستوى غرفيم ،ويقدمون حصيمة سنويةعن نشاط الغرفة ،باإلضافة كذلك إلى التقارير المتعمقة بمدى تنفيذ برنامج الرقابة في

مجال اختصاص الغرفة.

وتحت اشراف رؤساء الغرف ،يقوم رؤساء الفروع كل في مجال اختصاصو بميام تنظيم
وتوجيو أعمال القضاة التابعين ليم ومراقبة التابعين ليم ومراقبة نشاطيم ،تحضير أعمال الرقابة
والسير عمى تنفيذه في اآلجال المحددة ليا ،العمل عمى تطبي منيجيات التدقي ودالئمو ومقاييسو
المعتمدة وتقديم اقتراحات لتحسينيا ،اعداد حصيمة حول نشاط فروعيم وتقديم تقارير تقييمية عن

ذلك.
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تمهيد
يصنف الفقياء القانون اإلداري مجمس المحاسبة ضمن الييئات القضائية المتخصصة
( ،)Juridictions spécialiséesوتسمى كذلك بالييئات ذات االختصاص الخاص
(.)Juridictions a compétence spéciale

وفي حقيقة األمر ،فإن وضعية ىذه الييئات مازالت غامضة في القانون الجزائري ،ولم يساىم

فييا القضاء بأحكام مرجعية تحدد موقفو منيا ،ولم يتعرض ليا بالدراسة سوى عدد قميل جدا من

الدارسين ،1خالفا لما ىو عميو الوضع في القانون الفرنسي ،حيث أن مجمس الدولة حاول مسايرة
مختمف التطورات التي عرفيا التشريع وأصدر ق اررات عديدة لتحيد الطبيعة القانونية ليذا النوع من

الييئات.

كذلك الحال بالنسبة لمفقو الفرنسي ،الذي ساىم باجتيادات كثيرة حاول من خالليا وضع
معايير تمكن من تصنيف ىذه الييئات وتكييفيا ،نذكر منيا المعيار المادي الذي ناد بو األستاذ

( )René CHapusوالذي يرى أن الييئة تكتسب الطبيعة القضائية ،عندما تقوم بميمة ردعية
تأديبية ،واعتمدت ىذا األخير عمى تحميل الق اررات التي أصدرىا مجمس الدولة في القضايا العديدة
والمختمفة التي فصل فييا وال سيما القرار الذي يعتبره حكم مرجعي والصادر بتاريخ  12ديسمبر

 1953في قضية (.2)DE BAYO

وكذلك المعيار الشكمي الذي ناد بو األستاذ ( ،)P. Klaouasenوالذي يركز فيو عمى
عناصر أساسية لتكييف أي ىيئة ضمن الييئات القضائية والتي تتمثل في :تشكيمة الييئة ،طبيعة

اإلجراءات المتبعة أماميا ،الطابع النيائي لمق اررات التي تصدرىا وتنظم طرق الطعن فييا.3
1

تعرض األستاذ أحمد محيو بصفة مختصرة لعدد من ىذه الييئات التي سماىا بالييئات الفاصمة في المواد اإلدارية ( أنظر أحمد محيو:

مرجع سابق ذكره صفحة ( ، 44و أما األستاذ مسعود شييوب فقد تناوليا بنوع من التفصيل و صنفيا إلى نوعين  :النوع األول ىي المجان
مثل المجان االنتخابية الوالئية التي تختص بالمنازعات االنتخابية و لجان التعويض عن األضرار الجسمانية الناتجة عن التجمير المنشأة

بموجب القانون  20-90المؤرخ في  15أوت  1990و لجان خاصة بتأديب أعضاء المنظمات المينية مثل منظمة المحامين و النوع الثاني
يتضمن عمى المجالس مثل مجمس المحاسبة والمجمس الدستوري (مسعود شييوب :مرجع سابق ذكره  ،صفحة  (، 217و في نفس اإلطار
ساىم األستاذ رشيد خموفي بإبراز مختمف المعايير الفقيية والقضائية  ،التي تمكن من تكييف ىذا النوع من الييئات ( .رشيد خموفي :مرجع

سابق ذكره ،الصفحة (228
Michel DEGOFFE : La juridiction administrative spécialisée, L.G.D.J, Paris, 1996, p 98.
 3رشيد خموفي :مرجع سابق ذكره  ،صفحة .229
44
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أما العميد ( ،)Georges Vedelفيو يجمع في تصنيفو وتكييفو ليذه الييئات بين المعيارين
معا ،بحيث انو يركز عمى شرطين أساسيين لتصنيف أي ىيئة ضمن الجيات القضائية اإلدارية،
يتمثل الشرط األول في تمتع تمك الييئة بصالحيات قضائية والشرط الثاني ىو أن تخضع ق ارراتيا
لالستئناف أو الطعن بالقض أمام مجمس الدولة ،وانطالقا من ىذا التصور فيو يعتبر مجمس
المحاسبة كييئة قضائية إدارية مختصة لكونيا تطبق قواعد المحاسبة العمومية.4

وتثير مسألة تحديد الطبيعة القانونية لمجمس المحاسبة في القانون الجزائري نفس ىذه
اإلشكالية المطروحة ،ذلك أن الدستور اكتفى بتصنيفو كييئة عميا لمرقابة المالية ،ولم يتضمن عمى
أي إشارة تمكن من تكييفو كييئة ذات طبيعة قضائية والتشريع العادي لم ينص بشكل صريح
ومباشر عمى تصنيفو ضمن الييئات القضائية ولكن يخضعو في تنظيمو وتسييره لتنظيم قضائي
ويخولو صالحيات قضائية ،وىذا ما يستدعي منا البحث عن العناصر األساسية التي يتضمنيا
النظام القانوني الذي يخضع لو ىذا الجياز والتي تمكن من تصنيفو بيذه الصفة (مطمب أول) ،ثم

ابراز اختصاصاتو وتحديد النطاق الذي تمارس فيو (مطمب ثاني).

4

Georges VEDEL : « La Cour des comptes et le juge administratif de Droit commun », communication
présentée lors des journées d’études organisées par l’université de STRASBOURG du 13 au 14 Mai 1977 ,
sous le thème « la Cour des comptes d’hier à demain » , L.G.D.J, Paris France, 1979 , pp 25 à 47.
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المبحث األول :مجمس المحاسبة :هيئة قضائية أو إدارية.
تتفق الدساتير السالفة الذكر عمى تصنيف مجمس المحاسبة ضمن ىيئات الرقابة وليس
ضمن الييئات التي تمارس الوظيفة القضائية ،فالدستور الحالي يصنفو ضمن الييئات التي وردت
في الفصل األول من الباب الثالث الذي جاء تحت عنوان "الرقابة والمؤسسات االستشارية" ،وال
يصنفو ضمن الييئات القضائية المنصوص عمييا في الفصل الثالث من الباب الثاني المتعمق
بتنظيم السمطات.

ولم تتضمن المادة  170من ىذا الدستور (وىي المدة الوحيدة التي تنص عمى انشاء مجمس

المحاسبة) أي إشارة أغمى الطبيعة القضائية ليذا الجياز ،5وتتطابق في لك من حيث صياغتيا مع

المادة  160من دستور  ، 1989ماعدا عبارة " صالحيات مجمس المحاسبة" التي أضيفت في
الفقرة الثالثة من المادة  170من دستور سنة  ،1996وتتضمن تقريبا نفس الصياغة التي نجدىا
في المادة  190من دستور  ،1976ماعدا استبعاد الحزب والمؤسسات االشتراكية التي كانت
تدخل ضمن اختصاص رقابة مجمس المحاسبة في ظل دستور .1976

واذا رجعنا عمى المادة  152من دستور  ،1996التي تحدد الجيات القضائية اإلدارية،
فنجدىا تنص في الفقرة الثانية منيا ،عمى أن مجمس الدولة ىو ىيئة مقومة لمجيات القضائية

اإلدارية ،ويرى األستاذ رشيد خموفي أن استعمال المؤسس الدستوري لعبارة "الجهات القضائية

اإلدارية" وليس "المحاكم اإلدارية" يفسح المجال الفتراض وجود ىيئات أخرى ذات طبيعة قضائية
إلى جانب المحاكم اإلدارية ،وىذا التصور حسبو تؤكده المادة  11من القانون العضوي 01-98

المؤرخ في  30ماي  1998المتعمق بمجمس الدولة 6والتي تنص عمى أن مجمس الدولة يفصل في
الطعون بالنقص في ق اررات الجيات القضائية اإلدارية وفي ق اررات مجمس المحاسبة.7

أما من حيث التشريع ،يالحظ تذبذب في موقف المشرع في تحديد الطبيعة القانونية ليذا

الجياز ،فقد أقر في قانون سنة  1980أنو يتمتع باختصاصات قضائية ،ثم ألغى ذلك في قانون
5

تنص المادة  170من دستور 1996عمى ما يمي "  :يؤسس مجمس محاسبة يكمف بالرقابة البعدية ألموال الدولة و الجماعات اإلقميمية و

المرافق العمومية .يعد مجمس المحاسبة تقري ار سنويا يرفعو إلى رئيس الجميورية .يحدد القانون صالحيات مجمس المحاسبة و يضبط تنظيمو و

عممو و جزاء تحقيقاتو".
6
7

الجريدة الرسمية ،العدد  37لسنة 1998

رشيد خموفي :مرجع سابق ذكره  ،ص 225
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سنة  ، 1990ثم يتراجع عن ىذا الموقف ليقر مرة ثانية االختصاص القضائي لمجمس المحاسبة
في قانون سنة .1995

لكنو وان أقر في ىذا القانون األخير ،باالختصاصات القضائية لمجمس المحاسبة ،واخضعو
في تنظيمو وتسييره لقواعد واجراءات مماثمة لتمك التي تخضع ليا الييئات القضائية ،ويعترف
بصفة القضاة ألعضائو ،فإنو ال يصنفو صراحة الييئات القضائية ،ومن ثم فان تصنيفنا لمجمس
المحاسبة كييئة قضائية ،يحتاج إلى تأسيس قانوني ،ذلك أن صالحية إنشاء الييئات القضائية ال

يممكيا إال المشرع وحده.8

وىذا ما يستعدي منا البحث في ارادتو والمحاولة تحدي موقفو بوضوح بالكشف عن المظاىر
القضائية في تنظيم مجمس المحاسبة وتشكيمتو (فرع أول) وفي الوظيفة التي يمارسيا ىذا الجياز

(فرع ثان).

المطمب األول :المظاهر القضائية في تنظيم مجمس المحاسبة وتشكيمته.
يظير مجمس المحاسبة من حيث تنظيمو وتشكيمتو كييئة ذات طبيعة قضائية وىذا الحتواه عمى
عناصر أساسية ال تتوفر إال في الييئات القضائية ،فيو جياز مستقل ( فقرة أولى) ويتشكل من

غرف مختصة وتشكيالت قضائية يحكميا نظام داخمي خاص (فقرة ثانية) ،وأعضاؤه يكتسبون
صفة القضاة ويتمتعون بنفس الضمانات واالمتيازات التي يقرىا القانون لمقضاة العاديين (فقرة

ثالثة).

الفرع األول :مجمس المحاسبة ،يتمتع باستقاللية عضوية ووظيفية.
يكرس دستور سنة  ،1996نظاما سياسيا يقوم عمى مبدأ الفصل بين السمطات ،ولقد نصت

المادة رقم  138منو عمى أن السمطة القضائية مستقمة وتمارس في إطار القانون ،وباعتبار أن

مجمس المحاسبة يعتبر ىيئة قضائية متخصصة ،فقد حرص المشرع عمى ضمان االستقاللية

الالزمة لو في ممارسة الوظيفة الموكمة اليو ،حيث نصت المادة  03من قانون سنة 1995
وبشكل صريح ،عمى أن مجمس المحاسبة يتمتع باالستقاللية الالزمة ضمانا لو لمحياد والموضوعية

والفعالية في أعمالو ،وتتجسد ىذه االستقاللية ،أوال من الناحية العضوية ،حيث أن ىذا الجياز
8

المادة  122من دستور  1996الفقرة 6
44

الفصل الثالث

الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة واختصاصاته

يتكون من ىياكل خاصة بو يحددىا نظامو الداخمي ،وتخصص لو ميزانية تحدد ضمن ميزانية
الدولة ،تحقق لو االستقاللية المالية االزمة في تسييره.

أما من الناحية الوظيفية ،فمقد حدد المشرع طبيعة االختصاصات التي يمارسيا ىذا الجياز
والمجال الذي تمارس فيو ،ومنح لمقضاة االستقاللية في ممارسة وظيفتيم وأحاطيم بالحماية
الالزمة ضد كل أشكال الضغط والتأثير عمييم ،وأقر مسؤولية الدولة في حمايتيم وتعويض

األخطاء الناجمة عن نشاطيم.

الفرع الثاني :مجمس المحسبة يحميه نظام داخمي خاص.
سبق أن تعرضنا في المبحث السابق إلى كيفية تنظيم مجمس المحاسبة ،وقمنا بأنو يتكون من
غرف مختصة مقسمة إلى فروع ومن تشكيالت قضائية مختمفة ،كما يتوفر عمى نظارة عامة تتولى
ميام النيابة العامة ،وعمى كتابة ضبط نفس الميام الموكمة لكتابة الضبط لدى باقي الييئات

القضائية العادية.

ويحكم تسيير كل ىذه المصالح نظام داخمي ،يقترحو رئيس مجمس المحاسبة بعد استشارة

تشكيمة كل الغرف مجتمعة ،ويصدر عن طريق مرسوم رئاسي.

الفرع الثالث :قضاة مجمس المحابة ،يخضعون لقانون أساسي خاص.
لقد أبرزنا في فقرة سابقة ،بأن جميع أعضاء مجمس المحاسبة لذين يمارسون وظيفة قضائية،

يكتسبون صفة القضاة ،وىذا األمر تنص عميو صراحة العديد من المواد في األمر 20-95

والخصوص المادة  38التي تحدد األعضاء الذين يتمتعون بصفة القضاة ،وىم رئيس المجمس
ونائب الرئيس ،رؤساء الغرف ورؤساء الغرف ورؤساء الفروع ،المستشارون والمحتسبون ،إلى

جانب كذلك الناظر العام ومساعديو.

ويحكم كل ىذه الفئات قانون أساسي خاص ،تضمنو األمر  23-95السالف ذكره ،والذي

جاء تحت عنوان "القانون األساسي لقضاة مجمس المحاسبة".

ويالحظ أن المشرع ،قد أضفى بيذه التسمية التي يحمميا ىذا األمر ،صفة القضاة لألعضاء
الذين يتشكل منيم ىذا الجياز ،وأكد عمى ذلك بشكل واضح وصريح في أغمبية المواد التي

تضمنيا ىذا القانون ،وحتى في صيغة اليمين التي يؤدييا القضاة والتي جاءت عمى الشكل
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التالي" :9أقسم باهلل العمي العظيم ان أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق واخالص وأن أحافظ عمى سر
التحريات وأكتم سر المداوالت وأن أراعي في كل األحوال الواجبات المفروضة عمي وأن أسمك
سموك قاضي مجمس المحاسبة الشريف والنزيو".

المطمب الثاني :المظاهر القضائية في وظيفة مجمس المحاسبة.
إذا أخذنا بالمعيار الشكمي ،فان مجمس المحاسبة يظير كييئة ذات طبيعة قضائية وتمارس
وظيفة ذات طبيعة قضائية ،وىذا ما تبرزه القواعد العامة التي تحكم إجراءات التقاضي أمامو (فقرة
أولى) ،وقواعد الفصل في المسائل التي ينظر فييا (فقرة ثانية) ،وكذلك طبيعة الق اررات التي

يصدرىا مجمس المحاسبة وطرق الطعن فييا (فقرة ثالثة).

الفرع األول :القواعد التي تحكم إجراءات التقاضي أمام مجمس المحاسبة.
إن إجراءات التقاضي أمام مجمس المحاسبة ليست محددة بقانون خاص بيا ،كما ىو الحال
بالنسبة لباقي ىيئات القضاء العادي ،ولكنو يخضع في عممو لجممة من القواعد واإلجراءات حددىا
األمر  ،20-95والتي تكتسي طبيعة قضائية والتي تحدد لمقاضي والمتقاضي جممة من اإلج ارءات
األساسية الواجب احتراميا في مختمف القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات مجمس المحاسبة
وأىم ىذه القواعد ىي:
أوال -إجراءات مجمس المحاسبة تمقائية وذات طبيعة فاحصة.
من حيث المبدأ العام ،فإن الييئات ال تتدخل إال إذا كانت ىناك خصومة أو نزاع يستدعي
الفصل فيو ،وىذا بناء عمى طمب تقدمو األطراف المتخاصمة ،لكن مجمس المحاسبة يتدخل بصفة

تمقائية لممارسة رقابتو ،دون الحاجة إلى وجود طمب لتدخمو لمفصل في نزاع معين أو وقوع خطأ ما

يقتضي منو تصحيحو.

فالمشرع يعتبر اختصاص مجمس المحاسبة من النظام العام ،ألنو يتعمق أوال وقبل كل شيء
بت سيير المال العام ويحقق مصمحة يقتضييا النظام العام ،ويترتب عن ذلك ،أن جميع الييئات
التي تعتمد في نشاطيا بشكل جزئي أو كمي عمى المال العام ،ممزمة بتقديم حساباتيا لرقابة مجمس

المحاسبة.
9

المادة  10من األمر  23- 95السالف ذكره.
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ويقع ىذا االلزام ،بالنسبة لمييئات العمومية اإلدارية ،عمى عاتق اآلمرين بالصرف وعمى
المحاسبين العموميين ،والذين يتعين عمييم ،مع نياية كل سنة مالية إيداع حساباتيم المالية

والوثائق الثبوتية المطموبة لذلك لدى كتابة ضبط مجمس المحاسبة في آجال حددىا القانون،
ويسير الناظر العام عمى ضمان إيداع ىذه الحسابات واحترام اآلجال المقررة لذلك بكافة الطرق

التي يكمفيا لو القانون.

إضافة إلى تقديم الحسابات ،الذي يترتب عنو وبصفة تمقائية مباشرة إجراءات الرقابة التي
يقوم بيا مجمس المحاسبة ،فإنو يمكن لو القيام برقابتو ،بناء عمى إخطاره من طرف جيات أخرى،
بشأن القضايا التي تكتسي أىمية وطنية ،ويتمتع بيذا الحق كل من رئيس الجميورية بموجب
المادة  17من األمر  ،20-95ورئيس الييئة التشريعية بموجب المادة  ،20وكذلك رئيس الحكومة

بموجب المادة  ،21ورئيس المجموعة البرلمانية حسب المادة  22من نفس األمر.

وفي مجال رقابة االنضباط في تسيير الميزانية والمالية ،حددت المادة  101من نفس ىذا
األمر ،األشخاص المؤىمين قانونا إلخطار مجمس المحاسبة وىم :رئيس الييئة التشريعية ،رئيس

الحكومة بموجب المادة  ،21ورئيس المجموعة البرلمانية حسب المادة  22من نفس األمر.10

وفي مجال رقابة االنضباط في تسيير الميزانية والمالية ،حددت المادة  101من نفس ىذا
األمر ،األشخاص المؤىمين قانونا إلخطار مجمس المحاسبة وىم :رئيس الييئة التشريعية ،رئيس

الحكومة ،وزير المالية ،الوزراء ومسؤولي الييئات الوطنية كل فيما يخص قطاعو.

وىذه الطبيعة اإللزامية ،تخول لقضاة مجمس المحاسبة في ممارسة رقابتيم سمطات واسعة

لمتحري والتحقيق والبحث بكافة الوسائل القانونية الممكن ،لمتأكد من سالمة الحسابات التي تقدميا
ليم الييئات محل الرقابة ،وتفرض عمى الييئات المعنية بتمك الرقابة واجب توفير الظروف
المناسبة لتسييل عمل قاضي الحسابات ،وتمكينو من االطالع عمى كافة الوثائق والمستندات

والمعمومات التي يطمبيا في آجال معقولة وكل عرقمة لذلك يعتبرىا المشرع عرقمة لسير العدالة،

ويتعرض المتسببين فييا إلى غرامات مالية والى عقوبات جزائية.11

 10نالحظ أن المشرع الجزائري يشير في ىذه المادة إلى وجود مجموعات برلمانية و ىي تختمف عن المجان البرلمانية التي ينص عمييا
الدستور في المادة  117منو.

 11المادة  68من األمر  20-95السالف ذكره.
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فقاضي الحسابات ،قد ال يكتفي بمعاينة الحسابات المقدمة لو ،ويخول لو القانون الحق في
االطالع عمى كل ما يراه ضروريا من وثائق وممفات ودفاتر محاسبية موجودة بحوزة الييئات محل

الرقابة ،االستماع كذلك إلى أي عون يرى أن لو عالقة بذلك ،كما يمكن لو الدخول إلى المحالت

والمكاتب التابعة لتمك الييئات ،إذا اقتضى تحقيقو ذلك ،والقيام بكل التحريات الضرورية من أجل
االطالع عمى المسائل المنجزة مع مختمف اإلدارات والييئات العمومية.

وبغرض تسييل عمل القاضي ،أعفى المشرع أعوان الييئات الخاضعة لرقابة مجمس
المحاسبة ،من االلتزام بواجب السر الميني ومن احترام التدرج السممي في تقديم المعمومات

والوثائق التي يطمبيا قاضي مجمس المحاسبة.12
ثانيا -إجراءات مجمس المحاسبة كتابية.

إن اإلجراءات أمام مجمس المحاسبة ىي كتابية ،ىذا ما تنص عميو المادة رقم  76من األمر
رقم  ، 20-95وىذه القاعدة تعتبر ممزمة بالنسبة لمييئات التي تخضع لرقابة مجمس المحاسبة،
والتي يتعين عمييا أن تقدم لو حساباتيا السنوية مرفقة بالوثائق الثبوتية الالزمة ،كما تعتبر ممزمة
كذلك بالنسبة لقضاة مجمس المحاسبة وىذا خالل كل مراحل التحقيق والفصل في الممف ،فالمقرر
بعد نياية التدقيقات ينبغي عميو أن يقدم مالحظاتو واقتراحاتو في تقرير مكتوب ،والناظر العام
يعرض استنتاجاتو مكتوبة ،وجميع المالحظات المسجمة حول الممف ،تبمغ بطريقة مكتوبة إلى

المتقاضي ،وىذا األخير يقدم بنفسو أو بواسطة محاميو مذكرة دفاعية مكتوبة.

في البعض من الحاالت ،قد يمجأ قضاة مجمس المحاسبة إلى سماع التوضيحات الشفوية

لممتقاضين ،لكن ىذا االجراء يعتبر اختياري ويخضع لتقدير القاضي وال يعطي أي حق لممتقاضي

يمزم القاضي لالستماع إلى توضيحات الشفوية.

ونفس ىذه اإلشكالية ،ظمت مطروحة لمدة طويمة من الزمن في القانون الفرنسي ،ولم يتم

إقرار حق المتقاضين في تقديم توضيحات شفوية ،إال بعد صدور القانون رقم  122-93المؤرخ

 12الفقرة األولى من المادة  59من األمر  20-95السالف ذكره.
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في  29جانفي  ،199313وىو نفس االجراء الذي تضمنو فيما بعد ذلك القانون رقم 1040-94
المؤرخ في  02ديسمبر .199414

ثالثا -إجراءات مجمس المحاسبة سرية.
تتميز إجراءات عمل مجمس المحاسبة بالسرية ،وىذه الصفة تقتضييا طبيعة القضايا التي
يفصل فيو المجمس والتي ترتبط أوال وقبل كل شيء بنشاط ومصالح الدولة وسيرىا المنتظم،
وترتبط كذلك بمصمحة الييئات التي يشمميا التحقيق وبسمعة األشخاص العاممين بيا ،ومراعاة
لذلك ،فإن جميع التحريات التي يباشرىا قضاة مجمس المحاسبة والمعمومات والمستندات التي

يتحصون عمييا لذات الغرض تستدعي المحافظة عمييا وااللتزام بالسرية المطموبة وال تقبل أي

إشيار ،ويكتفي القاضي خالليا بالمعاينة والتحري وتسجيل مالحظاتو ،دون القيام بأية تصريحات
أو مالحظات مسبقة تجاه جميع األطراف المعنية بيا ،ذلك أن إصدار أية أحكام مسبقة أو تسريب

معمومات إلى جيات أخرى غير تمك المعنية بيا ،من شأنيا كذلك المساس بسمعة ومصالح
المتعاممين مع تمك الييئة ،من مؤسسات وأشخاص غبر خاضعين لرقابة مجمس المحاسبة.15

فاالستنتاجات األولية التي يتوصل إلييا القاضي خالل مرحمة التحقيق ،والتي يدميا في
تقرير الرقابة الموجو إلى ىيئة المداولة المختصة لمفصل فيو ،ال تعتبر أحكاما نيائية ،ويمكن
إبطاليا بعد االطالع عمى دفوعات المتقاضين.
الفرع الثاني :قواعد الفصل في قضايا التي ينظر فيها مجمس المحاسبة.
تقتضي وظيفة القضاء ،االلتزام بالقدر الكافي من الموضوعية إلضفاء الشرعية المطموبة
عمى األحكام التي يصدرىا القاضي ،ويتحقق ذلك عن طريق ضمان حق الدفاع لممتقاضين الذي
يكمفو الدستور ،وىذا الحق تجسده قاعدتان أساسيتان تحكما عمل مجمس المحاسبة وىما :قاعدة

القرار المزدوج والشكل الجماعي لممداوالت.

13 Article 80-I de la loi 93-122 « Les arrêts, rapports et observations de la cour des comptes sont délibérés
» après l’audition, à sa demande de la personne concernée.
14 Francis J. FABRE : les grands arrêts de la jurisprudence financière, 4 ème édition, Editions DALLOZ,
Paris, 1996, p 101.
15 Voir article de Jean-François Bernicot et Jean-Michel Champomier : « L’auditeur et le juge », publié in
R.F.F.P, L.G.D.J, Paris, France, n° 77, Année 2002.
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أوال -قاعدة القرار المزدوج.
لقد ارتبط ظيور قاعدة القرار المزدوج وتطورىا بمجمس المحاسبة الفرنسي لكن ىناك من

الدارسين من يرى أن ظيورىا سابق لذلك ،وأن البوادر األولى لتطبيقيا تعود حتى إلى عيد غرف
الحسابات التي عرفتيا فرنسا في ظل النظام القديم ،واستمر تطبقيا بعد الثورة الفرنسية في ظل
الي يئات الوسيطة التي سبقت إنشاء مجمس المحاسبة ،أي في ظل مكتب المحاسبة ولجنة
المحاسبة الوطنية.16

ويرى الفقو الفرنسي ،أن قاعدة القرار المزدوج ىي بمثابة تطبيق لمبدأ عام أصبحت تخضع
لو جميع الييئات القضائية ()Principe de la contradiction
المتقايضين الحق في الدفاع الذي يكمفو الدستور.

17

في إجراءاتيا ،والذي يكفل

وتطبيقا لقاعدة القرار المزدوج ،تفصل التشكيالت القضائية لمجمس المحاسبة في جميع
القضايا التي تنظر فييا بإصدار ق اررين ( ،)02بحيث تعقد جمسة أولى فييا ق ار ار مؤقتا يبمغ إلى
المتقاضي لمرد عمي و وتقديم توضيحاتو في أجل محدد قانونا ،وبانقضاء ذلك األجل تعقد نفس
التشكيمة المختصة جمسة ثانية وتصدر ق ار ار نيائيا ،لتأكيد ما تضمنو القرار األول من تيم أو نفييا

وابطاليا.

وبالتالي ،فإن القرار المؤقت الذي تصدره الغرفة في الجمسة األولى ،يعتبر غير قابل لمتنفيذ
وال يمكن االستئناف والطعن فيو ،أما القرار الثاني الذي تصدره في الجمسة الثانية ،فيو قرار قابل

لمتنفيذ ويمكن االستئناف والطعن فيو بالنقض وفقا لمطرق التي حددىا القانون.

16 Bertrand HUBY : La contradiction devant les juridictions des comptes, Presses universitaires AixMarseille (PUAM) France, 2001, page 22.
 17إن ىذا المبدأ لم ينص عميو الدستور الفرنسي ،و لكن أقره مجمس الدولة الفرنسي بشكل تدريجي ،حيث ظير في بداية األمر كمبدأ يسمو
عمى النصوص التنظيمية ،في القرار الذي أصدره بتاريخ  10أوت  1918في قضية(  (VILLESو الذي أقر فيو أن أي وثيقة تقدم لمقاضي ال
يمكن أن يعتد بيا إذا لم يطمع عمييا أطراف الخصومة .بعد أربعين سنة من ىذا التاريخ أقر مجمس الدولة الفرنسي في قضية (HUTA la

( Sociétéبتاريخ  12ماي  1961أن المحكمة تجاىمت مبدأ عام يطبق من طرف ىيئات القضاء اإلداري الفرنسي و الذي بموجبو يمزم بأن

تكتسي اإلجراءات المتبعة لمتحقيق و إصدار الحكم طابع التضاد ( ،(contradictoire Caractèreو منذ قرار مجمس الدولة الصادر في

قضية ( (autres et Dubosc, Gateبتاريخ  16جانفي  ، 1976ترسخ تطبيق ىذا المبدأ بشكل مستمر في اإلجراءات المتبعة أمام جميع

الييئات القضائية الفرنسية)(Bertrand HUBY, Ibid, p 36

45

الفصل الثالث

الطبيعة القانونية لمجلس المحاسبة واختصاصاته

وكباقي قواعد القانون ،فإنو يرد عمى تطبيق قاعدة القرار المزدوج استثناءات نحددىا بشكل

عام في الحاالت التالية:

 إذا كان تطبيقيا ال يفيد المتقاضي في شيء ،مثل حالة عدم ثبوت أي خطا في الحساباتالمقدمة ،حيث يتم إبرام ذمة المتقاضي مباشرة.

 إذا كان المتقاضي قد استفاد قبل ذلك من جميع وسائل الفاع عن نفسو وثبت ارتكابو لتمكالتجاوزات ،مثل حالة وجود حكم قضائي جنائي يدين المعني في نفس القضية.

 إذا اعترف المتقاضي مسبقا بالتجاوزات المسجمة ضده. -إذا استفاد المتقاضي خالل إجراءات التحقيق ،من جميع الوسائل الممكنة لمدفاع عن نفسو

ولتبرير موقفو ،وتبين ألن إعطاؤه الفرصة مرة ثانية ال يضيف شيئا لمممف ،وىذا يكون في

بعض حاالت التصريح بالتسيير الفعمي.

وقد أخذ المشرع بنفس ىذا التصور ،بإق ارره صراحة تطبيق قاعدة القرار المزدوج في المادتين

 76و 90من األمر  ،2018-95وكذلك في المواد األخرى الواردة في الباب الثالث من ىذا األمر،

والتي تتعمق بكيفية إجراء رقابة مجمس المحاسبة ،وىذا لحماية المتقاضين من أي تعسف أو
انحراف من طرف القضاة وتكريسا كذلك لحق الدفاع الذي تقره المادة  151من دستور .1996

كما عمل المشرع ،عمى توسيع نطاق تطبيق ىذه القاعدة عمى جميع أشكال الرقابة التي
يمارسيا مجمس لمحاسبة ،إال أن أىمية تطبيقيا تظير بشكل أكثر في كجال ممارسة
االختصاصات القضائية ،ذلك لما تترتب عميو من نتائج عمى المتقاضي كما تتوقف شرعية
الق اررات التي يصدرىا مجمس المحاسبة في ىذا المجال عمى مدى احترامو لإلجراءات التي

تقتضييا ىذه القاعدة ،ويختص بذلك مجمس الدولة ،الذي يممك صالحية النظر في الطعون

بالنقض في الق ار ارت التي يصدرىا مجمس المحاسبة.

 18تنص المادة : " 76إجراء التحقيق و الحكم عمى حسابات المحاسبين العموميين ىو إجراء كتابي و حضوري " و نالحظ أن كممة "

حضوري" تقابميا عبارة «  « Contradictoireبالنص المكتوب بالغة الفرنسية ،و نفس الوضع يتكرر في المادة ، 90و يبدو من وجية نظرنا
أن الصياغة بالمغة الفرنسية ىي الصياغة السميمة و الصحيحة و تعبر عن المغزى القانوني الذي أراد المشرع تجسيده و المتمثل في إعطاء

الحق لممتقاضي لمتعبير عن رأيو و الدفاع عن نفسو وعن حقوقو.
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ثانيا -الشكل الجماعي لممداوالت.
تسند عمميات الرقابة التي يمارسيا مجمس المحاسبة إلى مقررين ،والذي يتمتعون بسمطة
تقديرية واسعة في تنظيم عمميات التدقيق وتنفيذىا ،ومع نياية ىذه العمميات يعد المقرر تقري ار

كتابيا يدون فيو مالحظاتو واقتراحاتو ،ويوجيو إلى التشكيمة القضائية المختصة التي تتمتع وحدىا
بسمطة اصدار الحكم.

ولضمان الموضوعية االزمة لعمل المجمس ،وتفدي الوقوع أثناء المداولة تحت تأثير الرأي
الشخصي لمقاضي المقرر ،ألزم المشرع عمى تشكيمة المداولة قيب الفصل في أي قضية ،االطالع
عمى آراء مختمف األطراف التي تدخل في القضية أي االستماع إلى تقرير القاضي المقرر،
االستنتاجات التي يقدميا الناظر العام ،تقرير المقرر المراجع ،وكذلك توضيحات المتقاضي

وتبريراتو ،وتتخذ ذلك التشكيمة المختصة ق ارراتيا بأغمبية األصوات.

وحفاظا عمى الشكل الجماعي لممداوالت ،وبيدف ضمان الحرية في إبداء الرأي ألعضاء

التشكيمة المختصة ،فإن مداوالتيا تتم دون حضور األشخاص المعنيين بيا وال يشارك فييا الناظر
العام والمقرر ،وال تصبح نتائج المداوالت عمنية إال بعد استكمال جميع اإلجراءات التي تكفل

لممتقاضين حق الدفاع والفصل بشكل نيائي في الممف المطروح ،بإصدار القرار النيائي.
الفرع الثالث :الطبيعة القضائية لق اررات مجمس المحاسبة.

يفصل مجمس المحاسبة في القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصو القضائي عن طريق
اصدار ق اررات ذات طبيعة قضائية ،من حيث شكميا وتكوينيا (أوال) ومن حيث قيمتيا القانونية

(ثانيا) وكذلك من حيث طرق الطعن فييا (ثالثا).
أوال -من حيث الشكل والتكوين.

يصدر مجمس المحاسبة ق ارراتو باسم الشعب الجزائي ،حسب ما تقتضيو المادة  141من
دستور  1996والتي تنص عمى أن القضاء يصدر أحكامو باسم الشعب ،مثمو في ذلك مثل باقي

الييئات القضائية.

وأما من حيث صياغتيا ،تتضمن ىذه الق اررات عمى ثالثة أجزاء رئيسية وىي:
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التأشيرات ( :)les visasوىي مجمل النصوص التي اعتمدت عمييا القاضي في اصدار ق ارره. -الحيثيات ( :(les considérantsوتتضمن عمى الوقائع القانونية والمادية التي أدت بالقاضي

إلى اتخاذ القرار.

-الحكم ( :)le dispositifويصاغ في شكل مواد تتضمن عمى :منطوق الحكم وتشكيمة المداولة،

مكان وتاريخ المداولة وعدد الصفحات التي يتكون منيا القرار والجيات التي يبمغ ليا القرار.

وحتى تكون ق اررات مجمس المحاسبة قابمة لمتنفيذ ،ينبغي أن تحمل توقيعات كل من رئيس

الجمسة ،والمقرر الراجع ،وكاتب الضبط.19
ثانيا -من حيث قيمتها القانونية.

تصدر ق اررات مجمي المحاسبة مميورة بالصيغة التنفيذية حسب ما تقتضيو المادة 320من

قانون اإلجراءات المدنية ،ومن ثم فيي تكون قابمة لمتنفيذ مثميا في ذلك مثل الق اررات التي تصدرىا

الييئات القضائية اإلدارية.

ثالثا -من حيث تنظيم طرق الطعن فيها.
تبرز الطبيعة القضائية لمجمس المحاسبة ،من خالل الق اررات التي يصدرىا وطرق الطعن
فييا ،فيو يظير كقاضي أول درجة في الق اررات التي تصدرىا مختمف الغرف ،وكقاضي استئناف

في الق اررات التي تصدر عن تشكيمو كل الغرف مجتمعة والتي تكون قابمة لمطعن بالنقض أمام

مجمس الدولة وىذا حسب المادة  11من القانون العضوي  01-98السالف ذكره.

 19تنص المادة  84من األمر  " 20-95يوقع كل من رئيس الجمسة و المقرر المراجع و كاتب الضبط عمى القرار النيائي و يكتسي ىذا

القرار الصيغة التنفيذية قياسا عمى ق اررات الجيات القضائية اإلدارية .يبمغ القرار إلى الناظر العام و المحاسبين أو األعوان المعنيين و الوزير
المكمف بالمالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق القانونية".
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ولقد حدد األمر  20-95السالف ذكره طرق الطعن في الق اررات التي يصدرىا مجمس

المحاسبة وتتمثل في:
مرجعـة:
أ-الـ ا

إن المراجعة ىي اجراء استثنائي إلعادة النظر في قرار قابل لمتنفيذ بسبب أخطاء ،إغفال أو
تزوير ،استعمال مزدوج أو ظيور عناصر جديدة لم يكن باستطاعة القاضي اكتشافيا لحظة
إصداره لمقرار.

وحسب المادة  102من األمر السالف ذكره ،فإنو يمكن مراجعة القرار بطمب من العون
المتقاضي أو السمطة السممية أو الوصية لو أو الناظر العام ،كما يمكن مراجعتو بصفة تمقائية من

طرف الغرفة التي أصدرت القرار.

ويتم تقديم طمب المراجعة إلى رئيس مجمس المحاسبة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ
تبميغ القرار وينبغي أن يشتمل الطمب المقدم عمى عرض مفصل لموقائع مرفقا بالمستندات والوثائق
الثبوتية لذلك ،لكنو في الحاالت التي تثبت فييا أن مجمس المحاسبة قد اتخذ ق ارره عمى أساس
وثائق مزورة وغير سميمة فإنو يمكن مراجعتو بعد فوات األجل المحدد.

يتم النظر في طمبات المراجعة من طرف نفس الغرفة التي أصدرتو ،وال يترتب عمى إجراءات
المراجعة أثر موقف لمقرار موضوع الطعن ،لكنو يمكن لرئيس مجمس المحاسبة ،إذا وجد ما يبرر
ذلك أن يأمر بتوقي تنفيذه إلى غاية البث النيائي في طمب المراجعة وذلك بعد استشارة رئيس

الغرفة المختصة والناظر العام.
ب-االستئناف:

حسب المادة  107من المر السالف ذكره ،تعتبر ق اررات مجمس المحاسبة قابمة لالستئناف
في أجل أقصاه شير واحد من تاريخ تبميغ القرار ،وال يقبل االستئناف إال إذا قدم من طرف

المتقاضي المعني أو السمطات السممية أو الوصية التي يتبع ليا أو الناظر العام.

تقدم عريضة االستئناف كتابيا ،وتكون موقعة من طرف صاحب الطمب أو ممثمو القانوني
وتتضمن عمى عرض دقيق ومفصل لموقائع والدفوع المستند إلييا وتودع لدى كتابة الضبط أو
ترسل إلييا مقابل وصل إيداع أو إشعار باالستالم.
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يترتب عمى االستئناف توقيف تنفيذ القرار موضوع الطعن (المادة  )06/107ويتم النظر في
طمبات االستئناف من طرف تشكيمة كل الغرف مجتمعة (ماعدا الغرفة التي أصدرت القرار) وتتخذ
ق ارراتيا باألغمبية.
جــ-الطعن بالنقض:
تنص المادة  110من األمر  20-95السالف ذكره ،بأن ق اررات مجمس المحاسبة الصادرة

عن تشكيمة كل الغرف مجتمعة ،تكون قابمة لمطعن بالنقض أمام المحكمة العميا.

ويالحظ أن ىذه الماد تحتاج إلى تعديل حتى تساير التطورات التي عرفيا النظام القضائي

الجزائري بعد صدور دستور سنة  ،1996ولكي تتطابق مع المادة  11من القانون العضوي رقم
 01-98المؤرخ في  30ماي  ، 1998التي تنص عمى أن مجمس الدولة ىو الذي يختص بالنظر
في الطعون بالنقض في الق اررات الصادرات عن مجمس الحاسبة.

كما أن المشرع الجزائري لم يحدد في ىذه المادة ميعاد الطعن بالنقض في ق اررات مجمس

المحاسبة وال الحاالت التي يجوز فييا تقديم ىذا الطعن واكتفى باإلحالة إلى قانون اإلجراءات

المدنية.
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خـاتـمـة
لقددب ن ددخن ددن تددال اللب ددينخر اللاااددا اللن د
صريحا

نأ يس رقي ا يليا الحقا ختنص ي

لددع لددر نهري ددف تنل د

ر ن ددي الل ال ددر  ، 87 ،98 ، 67و ددوب ر ددا
لس لل حي ا ،و هو نفدس هد ال اللنصدور اللد

اللنصددوص اللني دريتيا اللن د صددبرع د ه د ال الم ددير ،الل نتلقددا نن دديم

ه ال الل ي و نحبخب التنصيصينف .

لهددن هد ن اللنصددوص ،و تن دديقع نوال قددا و ن ي قددا ي ددي خن ددي ،ي ددي خنتلد
اللن ي ير ي

لس الل حي ا،

تل ي رقي دا الحقدا و ننصدل لدر الل دوالل اللت و يدا ،د لي دع

لد ددر نفد ددس ه د د ن اللبر د ددا د ددن اللنوال د د

د د نحبخد ددب الل يتد ددا اللقينونيد ددا ل د د ال الل د ددي و د د ض د د

التنصيصددينف ،يلقددينون  80-98الل د
نحدع دل ا ر ديس الل

نددم و ددف نأ دديس

لددس لل حي د ا ،وض د ه د ال الل ددي

وريدا و نحدف التنصيصدديع قضدي يا و تبالريدا ،و

رقي نددف  ،حخددن ينددع رقي نددف ني د ع ل دوالل اللبولددا ،و اللح د ل و الل
الالينرالهيا

يتددا اللرقي ددا

ي لنوال ي  ،لهن بورن ع حبوبال

دع لدر نو دي

و دديع الل حليددا و الل

ددي لن

يتددا اللن دديم الل يي د الل د

قي ي آن الك ،لم نهدن ن د ب درو هد ال اللندوا دن اللرقي دا الل يليدا .ل دي اللقدينون رقدم  23-88اللد
و ف تلغيق اللقينون الل دي

الننقلع خ ي ن ن يم يي
ام إندف دين دن الل يتد

اللقينون و تن لقر لدك إندف
حخددن حصددر و يفنددف د

دديع

نلك اللفنرة ،و هد ال لحبالادا نيدأنف و دبم ندو رن

لددر اللو ددي ع الل يبيددا و الل ي دريا اللهي يددا لبالق نيددي ف،
درن  ،قدب ديق د

دديل

ددين
ندم

رحلدا يي ديا دب هي دا دن نديريث اللد اب ،حخدن

لحيب تلر ن يم نتبب يقوم لر بل اللفصع دخن الل دل يع ،و دن
دبال لن خدنم ت

ديق الال دنقاليا ل لدس الل حي د ا د نيدي ف ،ولهدن هد ال

دع لدر ن ريدبن دن التنصيصدينف اللقضدي يا و نضدخخ
رالق ددا ل دوالل الل خ دديع اللت و يددا اللند نتضد

المبالر و الل حي د ا اللت و يددا ،ل

ديل رقي ندف،

د ن ددخخرهي لقوال ددب اللقددينون

رالق ددا ل دوالل اللبولددا والل ي دديع المقلي يددا و الل الر د اللت و يددا

المبالري ددا ،و ق ددب لبا هد د ال اللوضد د تل ددر نقل دديص بور هد د ال الل ددي و اللح ددب ددن تيلي ددا اللرقي ددا اللند د
ي ير ي  . 154صبور الل ر رقم  ، 38-80ل يب الل يرا اللن ر

يفيا نن ديم و ن دخخر

لدس

الل حي د ا ،و د الل ر د اللقددينون ل ضددي ف ،حخددن لص د ب ه د ال الل ددي ي ن د الل يتددا اللقض دي يا

ول ضي ن لص حوال خن نتون ن بخب صفا اللقضية ،و
ليي ع

ي الل خ يع اللن ن نت ع

نيي ي ل دوالال

ع ه ال اللقينون لدر نو دي

و يدا

دي يندع

ديل رقي ندف،

يتن دي اللقينونيدا ،و ندم
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تنيدديق ددرم تقلي يددا ني ت ددا ل لددس الل حي د د ا نتددنص يلرقي ددا لددر ل د دوالل الل ي دديع الل حلي ددا و

الل خ دديع اللني تددا ل ددي .و لقددب ددرس ه د ال اللقددينون ال ددنقاليا
ن ددخخرن و تددول لددف
د ددن تال د ددي

ير ددا التنصيصدديع قضددي يا خن ند

خ د ددا الع

لددس الل حي د ا ،ددن حخددن نن ي ددف و

خ ددي

ددل ا نوقيد الل د القالع نف ددف ي ددر

يتد ددا قضد ددي يا تبالريد ددا ،نتصصد ددا د د

اللت دو خخن و رالق دا الالنضد يف د

الر تد ددا ح د ددي يع الل حي د د خن

ديل ن دخخر الل خ النيدا و الل يليدا .و نن

دب هد ن الالتنصيصديع

اللقض ددي يا الل تول ددا ل ددف ،ددن ريد د تص ددبالر ق ددرالرالع نهن د د اللص دديغا اللننفخ ي ددا قيي ددي ل ددر ق ددرالرالع
الل دديع اللقضددي يا المبالريددا ،و هد قي لددا لل الر تددا و الال ددن نيم  ،و خددنم الل تددن دديلنق
لس اللبولا .لهن و يفا

لس الل حي د ا د

دع هد ال اللقدينون ،ال ننوقد

قد

خ ددي ل دديم

لدر الل حدن دن

اللت دديق و اللن دديو الع الل يليددا و تيق ددا رنه خ ددي ،تن ددي ي دديرس د لك رقي ددا تبالريددا نن اددع د نقخدديم
نو يددا اللن ددخخر الل دديل لل خ دديع اللتيض ددتا لرقي نددف و د

ق دديخيس تقنصدديبيا ،و نق ددوم لددر نيص ددر

ل ي د دديا ،و ه د د د اللفتيليد د ددا و اللن ي د د ددا و الالقنصد د دديب ،و خوصد د د
خرهددي ا ددا لنح ددخن لبال ددي الل دديل
دديم رالقالع اللند ال
الل حي د د ا

خ ددا ال ني دديريا د د

د د د ن ييد د ددا نحرييند د ددف و نحقيقيند د ددف

.تضددي ا تلددر و يفنددف اللرقي يددا ،ي ددر

لددس

دديالع هي ددا ددبال ،ننتلد د ل ي ددي ي دديري اللنص ددوص اللقينوني ددا

الل نتلقددا يل يليددا اللت و يددا ،وي ددن لددف د لك لن يقددبم القنرالحينددف و نوصدديينف حددول تنل د
الع الله ي ددا اللو ني ددا اللند د ن ددبتع د د ن ددية التنصيص ددينف

اللقضددييي

دديبرة ن ددف ،لو ي ددأن نل ددك اللند د خ ددنم

تت يرن ي ن رم الل ل يع اللت و يا الل هلا قينوني ،و ه ال ل ي ب ع اللحي ا تلر لك . 155
تن

ددع ه د ن الالتنصيصدديع الل تولددا لددف ،ن ددبو ددن اللنيحيددا اللن ريددا ي يددا ددأن ي دديرس

لددس

بور هي ددي د ح ييددا الل دوالل اللت و يددا و الل ديه ا د نح دخن ن ددخخرهي ،لدك لن اللرقي ددا
الل حي د ا ال
اللقض ددي يا اللند د خن ند د

ددي ،ن ن ددف ددن نرقي ددا ت يري ددا نق ددبيم اللح ددي يع قي ددبة ل ي دديا د د ن دديم

الل حي د ا اللت و يددا و نحقخ د الليددفي يا الل لو ددا د ن ددخخر الل دديل اللتدديم  ،خن ددي ي دديهم ددن تددال
رقي نف المبالريا د نح دخن اللنيديف الل ديل لل خ ديع اللتيضدتا لرقي ندف ،و نحقخد اللفتيليدا اللا دا د
ن ددخخرهي الل دديل  ،وييدديرك ددن تددال ددي خن ن د

ددف ددن صدداحييع ال نيدديريا د نح ددخن الل ن و ددا

اللني دريتيا و اللنن ي يددا و هددو ددي خ تددع نددف لبالة القنددرالة و قددوة دديبرة تيلددا ،قدديبرة لددر اللنددأاخر و
الل يه ا

تننيج اللقوال ب اللقينونيا

ع الل ي ع و اللقضييي الل نتلقا يل يليا اللت و يا .
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