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 الوحدة التعليمية األولى

المفاهيم األساسية للرقابة المالية

 
 

 الكممات المفتاحية:

 -تعريف الرقابة المالية  -التطور الوظيفي لمرقابة المالية  -التطور التاريخي لمفيوم الرقابة المالية 
أساليب  -أىداف الرقابة المالية  -األغراض الرئيسية لمرقابة المالية  -المفيوم الحديث لممالية العامة 

 .تنفيذ الرقابة المالية

 الممخص: 

نشأ عمم الرقابة المالية وتطور بتطور شكل الحكم في الدولة، ففي البداية كانت الرقابة المالية رقابة الحقة 
وتشريعية وأصبحت تدريجيًا رقابة اقتصادية ومرافقة لمتصرف المالي ثم ما لبثت أن أصبحت رقابة سابقة، 

من أنو تم تنفيذىا وفق اإلجازة الممنوحة  وأصبحت تعني الرقابة عمى تنفيذ الموازنة العامة لمدولة لمتأكد
ليا من قبل السمطة التشريعية وأنيا حققت األىداف المحددة ليا والتي تقوم بيا كل من السمطة التشريعة 

 .ووزارة المالية وأجيزة مستقمة متخصصة بذلك

 

 األىداف التعميمية:

 :عمىفي نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا 

 .تعريف تطور مفيوم الرقابة المالية التاريخي والوظيفي -1
 .تعريف عمم الرقابة المالية وتعريف أىدافو وأغراضو الرئيسية في العصر الحديث -2

  

الماليةالتعريف بمفيوم الرقابة 
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 :مقـدمـة

اىتمت الدول منذ أقدم العصور بتنظيم الرقابة عمى األموال التي تعود ممكيتيا إلييا، بيدف 
العبث والضياع والتأكد من صرفيا عمى األوجو التي أجبيت من أجميا، الحفاظ عمى تمك األموال من 

فذلك المبرر الوحيد لمشروعية استمرار حكاميا كونو يرتبط بأسباب وجود الدولة المتمثل في االستمرار 
اري في تمبية االحتياجات المتنامية لرعاياىا. فقد اجتمع عمماء المالية العامة واإلدارة عمى أّن أّي نظام إد

 أو مالي ال تتوفر فيو رقابة صحيحة ومنظمة ُيعد نظامًا ناقصًا ويفتقر إلى الكمال.

ويرى الكثير منيم أّن الرقابة أمر طبيعي في أّي مجتمع إنساني، ألنيا تضع الضوابط لكّل 
قد تصرف. والرقابة المالية كغيرىا من أنواع الرقابات ليا دور رئيس في تنظيم المجتمعات ومؤسساتو، و 

حظيت موضوعات الرقابة المالية بأىمية متزايدة مع تطور دور الدولة وزيادة تدخميا في الحياة 
االقتصادية واالجتماعية وتطور النظم السياسية وتحقيق المزيد من الديمقراطية في ىذا اإلطار، وىذا ما 

سن سير األعمال التي جعل من أولى ميمات الدولة تجاه مواطنييا دافعي الضرائب ضرورة التأكد من ح
تقوم بيا وزاراتيا ومؤسساتيا ضمن حدود المشروعية القانونية والنيج االقتصادي السميم، وفعالية إدارتيا 

 المالية.

ُتعّد الرقابة المالية جزءًا من اإلدارة المالية لمدولة والتي تتضمن مجموعة من اإلجراءات 
ات المالية، من خالل نظام متكامل لممعمومات المالية المحاسبية والتدقيقية في مجال األداء والعالق

والسموكية، من أجل رفع مستوى األداء المالي لمدولة عبر المراجعة المستمرة لمنتائج المالية ألعماليا، 
ومقارنتيا مع النتائج المرغوب بيا، وتحميل األسباب، ومعرفة المعوقات التي حالت دون تطابق النتائج 

ائج المستيدفة، واكتشاف األخطاء واالنحرافات، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ اإلجراءات الفعمية مع النت
 الالزمة لتصحيح مسارات األداء المالي واإلدارة المالية، وتجنبيا الوقوع في األخطاء مستقباًل.
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 المفاىيم األساسية لمرقابة المالية
 

المالية بدءًا من تشكيل المجتمعات البشرية  في البداية البّد من التعرف عمى نشأة مفيوم الرقابة
والدول القديمة مرورًا بالدولة العربية اإلسالمية، فالعصور الحديثة وتطور مفيوميا الوظيفي وصواًل إلى 

 مفيومو المعاصر وتحديد أغراضيا الرئيسية وأىدافيا وأساليبيا وفقًا لما يمي:

 نشأة الرقابة المالية
 التطور التاريخي: - أ

في الحضارات القديمة بتطور شكل الحكم في الدولة، فقد عرفيا المصريون  الرقابة المالية تطورت
القدماء واإلغريق، وكان مدلوليا واضحًا في مسمة حمورابي التي احتوت عمى الكثير من األحكام المتعمقة 

 بتنظيم المعامالت المالية والتجارية.

األولى لمحضارة العربية، فقد تأسست الرقابة المالية وقد عرف العرب الرقابة المالية منذ النشأة 
في اإلسالم وفقًا ألحكام القرآن الكريم والسنة النبوية وأفعال الصحابة، وتطورت بتطور الدولة اإلسالمية 
وتشعب أركانيا، وبما يتناسب ومفيوم النظام المالي فييا وغاياتو التي كانت تتمثل في تحقيق غايات 

ية في المجاالت الدينية والدنيوية اقتصاديًا واجتماعيًا، مما أوجد نظامًا دقيقًا لمرقابة الشريعة اإلسالم
المالية يقوم عمى أسس متكاممة ومثبتة، وقد اتخذت فييا الرقابة أنماطًا متنوعة، تراوحت بين الرقابة قبل 

زع الديني لدى العاممين الصرف حيث أنشئت الدواوين المالية، وازدىرت الرقابة الذاتية بسبب قوة الوا
عمييا، ومورست الرقابة الالحقة والرقابة الخارجية عمى األموال العامة في الدولة اإلسالمية من قبل كّل 
من والية الحسبة وديوان المظالم، فكانت قواعد الرقابة المالية اإلسالمية كافية إلحكام الرقابة عمى أموال 

ت لمرقابة المالية أجيزة متطورة مارست مياميا في المحافظة الدولة، وقد تطورت بتطورىا حتى أصبح
 .(1)عمى المال العام من اليدر والعبث والضياع

وعرفت الرقابة المالية في أوروبا منذ نشوء مجتمعاتيا وتنازع سمطتيا التشريعية مع السمطة 
م التي تمثمت في سمطة 1256التنفيذية المتمثمة بسمطة الحاكم. وقد برزت ىذه الرقابة بدءًا من عام 

                                                        

المالية العميا، دراسة مقارنة، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، ، الرقابة العموريلمزيد من التفاصيل انظر: د. محمد  (1)
 وما بعدىا. 83، ص 2005، 1ط
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صدار األحكام  ورقابة غرفة محاسبة باريس التي أنشأىا الممك سانت لويس لتتولى فحص الحسابات وا 
التي ليا بعض الصيغ الجزائية أحيانًا، ما لبثت أن أصبحت حقًا مكتسبًا لمسمطة التشريعية في مواجية 

ة لمثورة الفرنسية، حتى قبل ظيور مفيوم السمطة التنفيذية بعد ظيور مبدأ فصل السمطات وفرضو نتيج
م 1866، وفي انكمترا أيضًا نشأت ىيئة الرقابة المالية في عام (2)الموازنة العامة بشكل واضح وجمي

 وتطور دورىا فيما بعد.

ونتيجة لتطورات السياسة االقتصادية واالجتماعية في أوروبا في القرن التاسع عشر تطور مفيوم 
صاصاتيا وتعّمق نطاقيا، وخاصة بعد زيادة الوعي الجماىيري وظيور مفيوم الدولة الرقابة وزادت اخت

الحديثة وزيادة وظائفيا ودخول دور التخطيط االقتصادي من أجل استغالل أفضل لمموارد، وذلك لسّد 
ة حاجات المواطنين المتنامية في أسرع وقت ممكن، مما زاد من الحاجة إلى زيادة األموال العامة وضرور 

الحفاظ عمييا، كما ساعد عمى تطور السمطات في الدولة وظيور أجيزة مستقمة تمارس الرقابة المالية من 
، وترشيد اإلنفاق مما زاد من (3)أجل تحقيق العدالة والديمقراطية والنمو واالزدىار في إطار الدولة الواحدة

 ضوابط أحكام الرقابة المالية.

ار منظومتو في بداية تسعينيات القرن الماضي احتمت الرقابة ففي المعسكر االشتراكي قبل انيي
المالية مكان الصدارة في وظائف اإلدارة وتطبيق الرقابة بصورة عامة عمى نطاق واسع، مما زاد في دور 
لى  الرقابة العمالية عمى اإلنتاج والرقابة الشعبية، وزاد دور المنظمات الشعبية في عممية الرقابة المالية. وا 

نب ذلك فقد أنشئت الطبقات الحزبية لمرقابة، وتطورت إلى وحدات تنظيمية حزبية وحكومية في آن معًا جا
 ، وربطت أجيزة الرقابة بتمك التنظيمات عمى حساب الرقابة التشريعية.(4)لتأدية وظيفة الرقابة

 التطور الوظيفي: - ب

لعام تيدف إلى التأكد من صحة كانت الرقابة في بدايات نشأتيا مجرد رقابة شكمية عمى اإلنفاق ا
اإلنفاق وااللتزام بالمشروعية القانونية لعمميات الصرف، ثم ما لبثت أن شممت عمميات تحصيل اإليرادات 

 العامة.

                                                        

، عمان، 1د. حسين محمد سمحان وآخرون، المالية العامة من منظور إسالمي، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، ط (2)
 .196، ص 2010

 .11جدالوي، عمان، د.ن، صد. فيمي محمود شكري، الرقابة المالية العميا، دار الم (3)

 .13د. فيمي محمود شكري، مرجع سابق، ص  (4)
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وكانت المرحمة العممية لتنفيذ الموازنة تبدو من خالل صرف النفقة وتصفيتيا، لذلك كانت الرقابة 
لتنفيذ الموازنة، وقد تأثر أسموب الرقابة عمى تنفيذ الموازنة الذي مقتصرة عمى ىذه العمميات المحاسبية 

ساد في القرن التاسع عشر بالنظام السياسي في ذلك الحين، فمم يكن من السيل قبول حكام تمك الحقبة 
من التاريخ برقابة فعالة أثناء تنفيذ عمميات الموازنة، ألّن ذلك كان ُيعد بمثابة تدخل في شؤون اإلدارة 

الحكم. وبالمقابل اضطرت أولئك الحكام إلى القبول برقابة عمى أعماليم تبدأ بعد االنتياء من تنفيذ و 
قراراتيم، فالبّد من تنفيذ القرار اإلداري أواًل، ثم تأتي مرحمة مراقبة عممية التنفيذ، ويبقى المسؤول اإلداري 

 نواحي ىذه القرارات.حرًا في جميع تصرفاتو تاركًا لمرقابة بعد ذلك أن تقّوم بعض 

فمم يكن موضوع تقويم أداء اإلدارة المالية ألنسب الشروط وأفضميا ىدفًا لمرقابة. وكانت توصف 
الرقابة في ذلك الحين بأّنيا رقابة الحقة عمى مشروعية تنفيذ الموازنة، يقوم بيا جياز اختصاصي مستقل 

 عن السمطة اإلدارية.

ع عشر ضرورة توسيع نطاق الرقابة المالية لتشمل الموظف ومن ثم ظيرت في نياية القرن التاس
اإلداري والتنفيذي معًا. واستتبع ذلك التخمي عن فكرة الرقابة الالحقة لتصبح الرقابة ممكنة أثناء عممية 
التنفيذ. فتبقى الرقابة الالحقة رقابة قضائية، وتكون الرقابة المسبقة لتقويم حسن األداء واإلدارة. وتمارس 

قابة المسبقة قبل تنفيذ القرار اإلداري من قبل أجيزة ليا صمة وثيقة باإلدارة، وال تقتصر عمى الر 
نما تتعدى ذلك إلى الكفاية وحسن األداء.  المشروعية، وا 

وقد رافق ىذا التطور في مفيوم الرقابة تطورًا آخر في أجيزة الرقابة التي انتقمت من أجيزة تتولى 
العصور الوسطى، إلى أجيزة مستقمة تتولى الرقابة عمى التصرفات المالية الرقابة لصالح الممك في 

لمسمطة التنفيذية، تمارسيا ىذه األجيزة لتقوية فعالية السمطة التشريعية في وظيفتيا الرقابية إلى جانب 
 وظيفتيا التشريعية.

في ىذا المجال، ثم ما لبثت ىذه األجيزة أن تعاونت فيما بينيا من أجل تقوية التعاون الدولي 
ومن أجل تبادل األفكار والخبرات وتطوير األساليب العممية والعممية عمى المستوى العالمي، فأنشأت فيما 

م، ومن ثم نشأت منظمات إقميمية 1953بينيا المنظمة الدولية لألجيزة العميا لمرقابة المالية في عام 
 . (5)ابة والمحاسبة في الدول العربيةلتحقيق ذات اليدف كمجموعة العمل لألجيزة العميا لمرق

                                                        

 .18مرجع سابق، ص الرقابة المالية العميا، ، د. محمد العموري (5)
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وعمى ذلك يمكن القول إّن مفيوم الرقابة، قد تطور كثيرًا. فبعد أن كانت الرقابة المالية تيدف إلى 
مراجعة السجالت والدفاتر المحاسبية وتدقيقيا، والكشف عما قد يوجد فييا من تالعب وغش، ومدى التقيد 

لتشمل مراقبة مدى االقتصاد في النفقات، ومدى فعالية األجيزة الخاضعة بالقوانين واألنظمة، فقد توسعت 
لمرقابة في القيام بمياميا الرقابية بأنواعيا القانونية واالقتصادية كافة، وباتت اليوم أحد أىم أركان اإلدارة 

ضمنو من أىداف المالية التي تقوم بتحميل الوقائع والنتائج الفعمية وتقييميا ومقارنتيا مع الخطط وما تت
جراءات وبرامج، فإّن عممية الرقابة اليوم تتعدى مجرد الكشف عن االنحرافات والمشكالت  وسياسات وا 
العممية لتشمل جوانب تتعمق بتقييم اآلثار والنتائج وتطوير األداء الفردي والتنظيمي بطريقة تضمن حسن 

 سير األعمال بكفاية وفعالية.
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 تعريف الرقابة المالية
قابة لغة ىي )المحافظة واالنتظار(، فالرقيب يعني )الحافظ أو المنتظر(، أما اصطالحًا، فقد الر 

تعددت تعريفات الباحثين لمرقابة بشكل عام، ومنيا الرقابة المالية. ويرجع السبب في ذلك إلى الوظيفة 
 بيا. التي تقوم بيا الرقابة المالية، واألىداف التي يجب تحقيقيا واألجيزة التي تقوم

حيث يوجد ثالثة اتجاىات فيما يتعمق بتعريف الرقابة. ييتم أصحاب االتجاه األول بوظيفة الرقابة 
 وأىدافيا. وأصحاب االتجاه الثاني، بإجراءات عممية الرقابة، وأصحاب االتجاه الثالث، بأجيزة الرقابة.

 االتجاه األول:

ويركزون عمى األىداف التي تسعى إلى ييتم أصحاب ىذا االتجاه بالجانب الوظيفي لمرقابة، 
تحقيقيا، فيم ييتمون بوجود عمميات معينة يمزم توافرىا إلمكان تحقيق الرقابة، وتتضمن تحديد األىداف 

 .(6)المطموب الوصول إلييا

فقد ذىب بعض الكتاب إلى أّن الرقابة تعني العمل عمى تحقيق أىداف معينة تسعى الييئة 
قيقيا. بينما ذىب آخرون إلى أّن الرقابة تقوم عمى أساس تحديد العمل المطموب الخاضعة لمرقابة إلى تح

 .(7)القيام بو من كّل فرد داخميا، وفي ذلك ضمان لتنفيذ األعمال المطموبة في المواعيد المحددة

األفراد والذي نراه أّن الرقابة تقوم عمى كال المفيومين، وىما األىداف المطموب تحقيقيا وتنظيم عمل 
 داخل الييئات اإلدارية بشكل يساعد عمى تحقيق األىداف المحددة.

ووفقًا ليذا االتجاه يعّرف الدكتور عبد اهلل طمبة الرقابة بأّنيا: "عممية التحقق من مدى إنجاز 
 .(8)األىداف المبتغاة، والكشف عن معوقات تحقيقيا، والعمل عمى تذليميا في أقصر وقت ممكن"

ف الرقابة وفقًا ليذا االتجاه بأّنيا: "التحقق من أّن التنفيذ يتّم طبقًا لمخطة المقررة، كما تّم تعري
والتعميمات الصادرة، والمبادئ المعتمدة، فيي عممية اكتشاف عما إذا كان كّل شيء يسير حسب الخطط 

تكرارىا، الموضوعة، وذلك لغرض الكشف عما يوجد ىناك من نقاط الضعف واألخطاء، وعالجيا وتفادي 

                                                        

 .173ص 1971عام  –اإلسكندرية  –منشأة المعارف  –الرقابة عمى المؤسسات العامة  –د. السيد خميل ىيكل  (6)
 – 1998عام  –اإلسكندرية   -مطبعة االنتصار  –الرقابة المالية بين النظرية والتطبيق  –د. عوف محمود الكفراوي  -

 .17ص 

 .88ص  –مكتبة انكمو المصرية، القاىرة د.ت، –الرقابة عمى المؤسسات العامة  –د. عبد السالم بدوي  (7)

 .254ص  – 1984-1983عام  –جامعة دمشق  –اإلدارة العامة  –د. عبد اهلل طمبة  (8)
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والرقابة ىي أحد عناصر اإلدارة التي ىي ضرورية والزمة، ليس لمخدمات العامة والمشروعات فقط، بل 
 .(9)أيضًا لكّل جيد جماعي ميما كان غرضو"

وعرفت الرقابة ضمن ىذا االتجاه بأنيا: "التدقيق واإلشراف من قبل أجيزة عميا، لالطالع عمى 
نيا الخاضعة لمرقابة، والتأكد من تحقيق النشاط المالي لمدولة لغاياتو وفق كيفية سير العمل في األجيزة الد

ما ىو محدد في الموازنة التي أجازتيا السمطة التشريعية، والتثبت من أّن تنفيذ الموازنة العائد يتّم دونما 
 .(10)تبذير أو ىدر لممال العام، وضمانًا لحسن سير اإلدارات الحكومية ماليًا"

تبين أّن أصحاب ىذا االتجاه يعتقدون أّن الرقابة المالية ىي مجموعة من العمميات مما تقدم ي
تتخذ شكل قرارات أو إجراءات يكون من شأنيا تحقيق ىدف أو مجموعة أىداف واضحة ومحددة، 

 وتأسيسًا عمى ذلك تقسم الرقابة إلى ثالثة أنواع:

من سوء التصرف، وذلك عن طريق  وغرضيا المحافظة عمى األموال العامةالرقابة المالية: 
 التأكد من اتباع إجراءات العمل وقواعده المحددة من قبل الدولة.

وغرضيا تحقيق األىداف الموضوعة، وعدم االنحراف عن معدالت األداء الرقابة عمى األداء: 
 المنصوص عمييا في الخطة الموضوعة من قبل الدولة.

ى فرص تحسين معدالت األداء المرسومة، وما سيتبع وغرضيا التعرف إلالرقابة عمى الكفاية: 
 ذلك من إدخال التعديالت في الخطة الموضوعة من قبل الدولة.

 االتجاه الثاني:
ينظر أصحاب ىذا االتجاه إلى الرقابة من حيث كونيا إجراءات، ويركزون عمى الخطوات التي 

الرقابة يتطمب األمر وجود بيانات عن أوجو  يتعين القيام بيا إلجراء عممية الرقابة. فمكي تتّم عممية
النشاط المختمفة، شرطًا أساسيًا لمقيام بالرقابة، عمى أن ُتعّد بشكل يمكن االستفادة منيا في متابعة النشاط 

 .(11)ومراجعة نتائج األعمال وفحصيا

                                                        

عام  –جامعة القاىرة  –رسالة دكتوراه  –الرقابة عمى تنفيذ النفقات العمومية في لبنان  –د. عبد األمير شمس الدين  (9)
 .28ص  – 1977

 16ص  –المرجع السابق  –د. عوف محمود الكفراوي  (10)

 .88-87ص  –المرجع السابق  –د. عبد السالم بدوي  (11)
 .18ص  –المرجع السابق  –د. عوف محمود الكفراوي  - 
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واألسباب  ووفقًا ليذا االتجاه يعرف الدكتور أحمد صقر عاشور الرقابة بأنيا: "مجموعة العمميات
 .(12)التي يتم بمقتضاىا التحقق من أن األداء يتم عمى النحو الذي حددتو األىداف والمعايير الموضوعة" 

ويعرفيا الدكتور عبد السالم بدوي بأنيا: "مجموعة من العمميات التي تتضمن جمع البيانات 
المشروع ألىدافو بكفاية، مع إعطاء وتحميميا، لموصول إلى نتائج تقوم بيا أجيزة معينة، لمتأكد من تحقيق 

 .(13)ىذه األجيزة سمطة التوصية باتخاذ القرارات المناسبة "

 االتجاه الثالث:

ييتم أصحاب ىذا االتجاه باألجيزة التي تقوم بالرقابة، وتتولى الفحص والمتابعة، وجمع 
عمميات، لمتأكد من تحقيق المعمومات وتحميل النتائج. فالرقابة تعني أجيزة معينة تقوم بمجموعة من ال

الييئات الخاضعة لمرقابة ألىدافيا بكفاية، مع إعطاء ىذه األجيزة سمطة التوصية باتخاذ القرارات 
 المناسبة.

ووفقًا ليذا االتجاه عّرفيا الدكتور عوف محمود الكفراوي بأّنيا: "عممية تقييم وفحص ومراجعة 
وع لألىداف والسياسات والبرامج الموضوع بكفاية، مع تقوم بيا أجيزة مختصة، لمتأكد من تحقيق المشر 

إعطاء ىذه األجيزة سمطة التوجيو باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سير العمل، وأن توفر ليا 
 .(14)المعايير التي تحدد درجة االنحراف عن األىداف والبرامج الموضوعة"

يتضمن قانون الجياز المركزي لمرقابة  ، الذي2003/ لعام 64/ (15)ففي سوريا عّرف القانون رقم
المالية في الجميورية العربية السورية ىذا الجياز بأّنو: ىيئة رقابية مستقمة ترتبط برئيس مجمس الوزراء 
وتيدف أساسًا إلى تحقيق رقابتيا عمى أموال الدولة، ومتابعة أداء األجيزة التنفيذية واإلدارية واالقتصادية 

حية المالية، وتختص بتدقيق وتفتيش حساباتيا". وىذا التعريف يدل عمى الميمة التي لمسؤولياتيا من النا
يقوم بيا ىذا الجياز بكونو جيازًا مستقاًل ييتم بعممية الرقابة المالية بجميع أنواعيا عمى الجيات العامة 

 في سورية.

                                                        

 .377ص  – 1979بيروت عام  –دار النيضة العربية  –اإلدارة العامة  –د. أحمد صقر عاشور  (12)

 .91ص  –سابق مرجع  –د. عبد السالم بدوي  (13)

 .18ص  –المرجع السابق  –د. عوف محمود الكفراوي ( 14)

 .64/2003/ من القانون 2المادة / (15)
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مجتمعة، فقد عّرفيا الدكتور بينما اتجو آخرون إلى تعريف الرقابة المالية لتشمل المفاىيم السابقة 
محمد كويفاتية بأّنيا تمك التي تتّم من قبل جية مستقمة، وتستيدف ضمان سالمة التصرفات المالية 
والمحاسبية واإلدارية، والتأكد من مشروعية النفقة واتفاقيا مع األحكام والقوانين النافذة، ومقارنة نتائج 

تائج األعمال، بما كان مستيدفًا تحقيقو، استنادًا إلى معدالت التنفيذ لمخطط الموضوعية، وقياس مستوى ن
 .(16)األداء ودراسة أسباب االنحراف ومعالجتيا "

وبناء عمى ما سبق يمكن القول إّن ىناك اختالفًا بين فقياء المالية العامة في التعبير عن مفيوم  
المفيوم، وعمى دور الرقابة المالية. بناء عمى الرقابة المالية العامة، بينما ىناك اتفاق فيما بينيم عمى ذلك 

الرقابة عمى تنفيذ الموازنة العامة لمتأكد من أّنو قد تّم تنفيذىا ذلك يمكن تعريف الرقابة المالية بأّنيا: 
وفق مضمون اإلجازة التي منحتيا السمطة التشريعية لمحكومة وبواسطتيا يتّم التحقق من أن صرف 

اإليرادات العامة قد أتى وفق األىداف المحددة فييا، ويمكن أن يقوم بيا كّل من النفقات العامة وجباية 
 .(17)السمطة التشريعية ووزارة المالية وأجيزة مستقمة تنشأ لمقيام بيا

  

                                                        

  .25ص  ،مرجع سابق ،الرقابة المالية العميا العموري،د. محمد  (16)

 .260، ص 2010د. محمد خير العكام، المالية العامة، الجامعة االفتراضية، برنامج الحقوق، دمشق  (17)
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 المفيوم الحديث لمرقابة المالية
جاءت عبارة الرقابة ومدلوليا في كثير من الكتب والبحوث الصادرة في العموم اإلدارية والمالية 
العامة. وقد اختمفت تعريفاتيا ومفاىيميا، وتشعبت من حيث التحديد أو التوسع ليذه المفاىيم. ويرجع 

المختمفة، وىذا يدل عمى سبب ذلك إلى محدودية النظرة أو اتساعيا إلى زاوية أو زوايا معينة من وظائفيا 
 أّن مفيوميا ونطاق حدودىا ال يزال في مجرى البحث والتكامل. 

وكّل ما يمكن قولو في مجال الرقابة انطالقًا من واقع وظيفتيا العامة ىو أّن الرقابة تشير إلى 
ن تغطية مجموعة ضوابط يتّم بموجبيا مطابقة مسيرة تنفيذ العمل مع خطتو المقررة. وبيذا المدلول يمك

مفيوم الرقابة بجميع مقوماتيا وأساليبيا المختمفة، كما أّن وظيفة مطابقة تنفيذ العمل لمخطة الموضوعة 
 تستيدف قياس وحدات العمل ومسؤوليتو وأغراضو ونتائج أىدافو وىكذا. 

وال يقتصر مدلوليا عمى أحد 
ىذه المقومات أو بعضيا إال إذا 

مالية قصد بو التحديد. فإّن الرقابة ال
مثاًل تشير إلى نطاقيا المالي بأبعاده 
كافة خالفًا لرقابة الفاعمية التي تشير 
إلى أبعاد أخرى في قياس األداء 

 والنتائج.

 

ومن خالل تطور العموم اإلدارية وتكنولوجيتيا وظيور مفاىيم اإلدارة باألىداف التي أشارت إلى 
أّن الصعوبة في اإلدارة ال تكمن في تحديد األىداف الواجب تحقيقيا بقدر ما تكمن في األساليب والطرق 

يد وحدات العمل التي التي يمكن لإلدارة بواسطتيا تحقيق ىذه األىداف عمى أفضل وجو، مما يستمزم تحد
يراد قياسيا، وبيان تحديد معايير قياس العمل التي تستخدم، ليمكن بواسطتيا تحقيق ضبط العمل وتقييمو 
بصورة مرئية وممموسة. وذلك أدى بطبيعة الحال إلى تطوير مفيوم الرقابة في ظّل ىذه المفاىيم، بعد أن 

رقابة األداء غير متوفرة بصورتيا المطموبة في  لوحظ أّن مستمزمات قياس األداء وبياناتو ومتابعة
المحاسبة المالية التي تعتمد عمييا الرقابة التقميدية، وعندما برزت الرقابة كعنصر من عناصر اإلدارة إلى 
حّد كبير بالرغم من اختالف طرق التعبير عنيا، وذلك إلعطاء مفيوم الرقابة مدلواًل يتجاوز حدود 

 تنداتيا، برزت مفاىيم الرقابة كاآلتي: المعامالت المالية ومس
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ويقصد بيا الرقابة التي تستيدف ضمان سالمة التصرفات المالية، والكشف الكامل الرقابة المالية:  -1
 عن االنحرافات، ومدى مطابقة التصرفات المالية مع القوانين والقواعد النافذة.

ضمان كفاءة األداء واالقتصاد في استخدام ويقصد بيا الرقابة التي تستيدف الرقابة اإلدارية:  -2
 األموال.

ويقصد بيا البحث عن مدى تحقيق البرامج واألنشطة التي تقوم بيا الوحدة الرقابة عمى البرامج:  - 3
 اإلدارية لألىداف المحددة ليا ومطابقتيا لكّل من التكاليف والنتائج ) المدخالت والمخرجات (.

 رقابة الفاعمية: - 4

تطورت نظرة بعض الخبراء إلى المفاىيم الثالثة سابقة الذكر، وعّدوا المقومات التي تستند بعد أن 
إلييا ىذه المفاىيم واألغراض التي تقصدىا كّل من الرقابة اإلدارية والرقابة عمى البرامج متداخمة 

نصراف الرقابة ومتكاممة، مما يجعميما مندمجتين في مدلول واحد ىو )رقابة الفاعمية(، الذي قصد بو ا
لضمان أىمية الغرض من المراجعة والفحص لمتأكد من مدى فاعمية العمل وتحقيق أىدافو المحددة 

 مسبقًا، والذي تقوم الوحدة اإلدارية بتنفيذه.

وبذلك فإّن مثل ىذه الرقابة ما ىي إال تعبير عن امتداد نطاق الرقابة المالية لتشمل رقابة تقييم 
 نتائج األنشطة واألىداف.األداء وأحكام تحقيق 

والرأي الراجح أّن رقابة الفاعمية ال ُتعّد امتدادًا لمرقابة المالية وال بدياًل عنيا، ألّن وظيفة كّل 
 واحدة منيا تنصرف إلى شيء معين بذاتو بسبب اختالف طبيعة كّل منيما واألغراض التي تقصدىا.

تستيدف الكشف عن األخطاء المحاسبية والقانونية  فالرقابة المالية ُتعّد مطمبًا قانونيًا ومحاسبياً 
من خالل المراجعات والتدقيقات لممعامالت المالية، وتعمل عمى إجراءات تصحيحيا، ويمتد نطاقيا إلى 

 المسؤولية المحاسبية والمالية حتى اآلمرين بالصرف. 

سيرة تنفيذ عمل أما رقابة الفاعمية فتستيدف أساسًا بيان مواطن الضعف في مختمف جوانب م
الوحدة اإلدارية، ومشاكل ىذا التنفيذ ومعوقاتو، ومستوى تحقيق األىداف المقررة، إضافة إلى ما تستيدفو 

 من إثارة الوعي وتنمية الحوافز في جميع المستويات  اإلدارية المسؤولة عن التنفيذ.

ة، فقد بقيت الرقابة المالية وتبعًا الختالف وجيتي النظر بالنسبة لكّل من ىذين النوعين من الرقاب
محتفظة بأبعادىا التي تمارسيا السمطات الرقابية. وتمارس إضافة إلييا رقابة الفاعمية في إطار مفيوم 
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الرقابة الحديثة، وذلك في أغمب الدول المتقدمة، في حين استمرت الرقابة المالية رقابة تقميدية، ولكن في 
 ل النامية .إطار أكثر حداثة، وذلك في أغمب الدو 

إلى اعتماد النيج  1977ليما بشأن المبادئ العامة لمرقابة المالية في عام  (18)لقد ذىب إعالن
نفسو المشار إليو بصدد الرقابة المالية من جية، ورقابة الفاعمية من جية أخرى، إلى أّن كّل واحدة منيا 

قف الجياز ( بشأن الرقابة الشكمية ورقابة األداء ومو 14ليا مفيوميا وأبعادىا، فجاء اإلعالن في القسم )
 األعمى لمرقابة المالية منيا عمى النحو التالي: 

إّن الميمة التقميدية لمييئات العميا لمرقابة المالية ىي أن تراقب مدى مشروعية اإلدارة المالية  -1
 والمحاسبية ونظاميتيما ) الرقابة المالية المشار إلييا أعاله ( .

لى جانب ميمة ىذا النوع من الرقابة الذي ال  -2 ينازع أحدًا في أىميتو وضرورتو، ىناك نوع آخر وا 
يركز اىتمامو عمى مراقبة األداء والفاعمية والتوفير وكفاءة اإلدارة العامة. وىذا النوع من الرقابة 
ال ُيعنى بمراقبة مظاىر معينة من اإلدارة فحسب، بل إّنو يراقب اإلدارة بجميع أوجو نشاطيا، 

 رية )رقابة الفاعمية المشار إلييا أعاله(.ومن ضمنيا التنظيم والنظم اإلدا

 :(19)األغراض العامة الرئيسة لمرقابة المالية  –رابعًا 

ُتعد الرقابة المالية من األركان األساسية لإلدارة الحديثة التي تساعد عمى تحقيق فعالية استخدام 
ولوجية من خالل المراجعة األموال العامة وكفايتيا، وغيرىا من المصادر التنظيمية والبشرية والتكن

 والمتابعة والتدقيق والمقارنة والقياس والتقويم لألداء الفردي والمؤسساتي.

تسعى اإلدارة المالية العامة )والخاصة( من خالل مجموعة من اإلجراءات والنشاطات إلى إنجاز 
تمف المتغيرات التي تقف األعمال وتحقيق األىداف بالرغم من العقبات البيئية والتنظيمية والسموكية، ومخ

 في طريق النتائج المرغوبة.

                                                        

مالية، نتائج المؤتمر الدولي التاسع لألجيزة العميا لمرقابة ال –إعالن " ليما " بشأن المبادئ األساسية لمرقابة المالية  (18)
، ترجمة الدكتور طارق الساطي مستشار ديوان المحاسبة 1977الذي عقدتو ) انتوساي ( المنعقد في مدينة " ليما " عام 

  .6ص  ،منشورات مجموعة العمل العربي لألجيزة العميا لمرقابة والمحاسبة –في اإلمارات العربية 

، منشورات جامعة دمشق، كمية الحقوق، العام الدراسي 2ة، ط الوسيط في الرقابة المالية واإلداري ،د. يوسف شباط (19)
 .9، ص 2001-2002
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فالرقابة المالية تحاول اكتشاف األخطاء والمخالفات واالنحرافات عن الخطط والمعايير المحددة 
 سمفًا ومعالجتيا لمنع تكرار مثل ىذه األمور مستقباًل.

إلدارية والقانونية والمالية، وتخدم الرقابة المالية غرضين متكاممين ىما التقييم وتحديد المسؤولية ا
حيث يركز التقويم عمى الميمات واألداء المالي، ويتصف بالطابع الفني المتعمق بإنجاز األعمال، بينما 
يركز غرض تحديد المسؤولية عمى الجوانب السموكية بغية معرفة األشخاص المسؤولين عن االنحراف أو 

 ية بحقيم.التقصير ومحاسبتيم واتخاذ اإلجراءات القانون

 ويمكن إيجاز األغراض العامة الرئيسة لمرقابة المالية فيما يمي:

وتتمثل في التأكد من احترام رغبة السمطة التشريعية وعدم تجاوز األولويات  أىداف سياسية: -1
والمخصصات التي رصدىا لتنفيذ المشاريع والخدمات العامة، حيث إن رغبة السمطة التشريعية 
ىي تعبير عن الرغبة الشعبية التي تتولى السمطة التشريعية تمثيميا، وبالتالي فإّن احترام رغبتيا 

 مظاىر احترام اإلرادة العامة لمشعب. ىو مظير من

وتتمثل في كفاية استخدام األموال العامة والتأكد من استثمارىا في أفضل  أىداف اقتصادية: -2
األوجو التي تحقق النفع العام، وعدم اإلسراف في صرفيا عمى غير األوجو المشروعة والتي 
تشبع المصمحة العامة المحددة. وكذلك المحافظة عمى األموال العامة من التالعب واالستعمال 

 حمايتيا، والمحافظة عمييا من كّل ضياع بأّي شكل من األشكال.غير القانوني أو عدم 

وتتمثل في التأكد من مطابقة مختمف التصرفات المالية ومسايرتيا لمقوانين  أىداف قانونية: -3
واألنظمة والتعميمات والسياسات والتوجيات واألصول المالية المتبعة، ويتضمن ذلك مختمف 

والصالحيات المخولة لممسؤولين الماليين واإلداريين،  القرارات واألنشطة وحدود المخصصات
وغير ذلك من الجوانب المالية سواء فيما يتعمق بالنفقات أم اإليرادات العامة. وتركز الرقابة 
القانونية عمى مبدأ المسؤولية والمحاسبة حرصًا عمى سالمة التصرفات المالية ومعاقبة المسؤولين 

 من شأنيا اإلخالل بحسن سير األداء المالي عمومًا.عن أية انحرافات أو مخالفات 

تتمثل في منع الفساد اإلداري واالجتماعي ومحاربتو بمختمف صوره وأنواعو،  أىداف اجتماعية: -4
مثل السرقة والرشوة واإلىمال أو التقصير في أداء الواجبات وتحمل المسؤوليات تجاه المجتمع. 

انب السموكية لألداء والتي يصعب قياسيا وضبطيا من وىذه األىداف الرقابية ترّكز عمى الجو 
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خالل األدوات واألساليب الرقابية الخارجية، وبالتالي فإّن ىذه الجوانب السموكية تتحقق من خالل 
الحافز الداخمي أو الذاتي لمعاممين وىو أمر يمكن تعزيزه من خالل نظام حوافز واتصال مناسب. 

 .(20)األجيزة الرقابية لمقيام بمياميا فسبب تنامي ظاىرة الفساد ىو ضعف

وتحتوي مجموعة كبيرة من األمور التي من شأنيا المحافظة عمى  أىداف إدارية وتنظيمية: -5
األموال العامة واستعماالتيا المشروعة بكفاءة ومرونة وفعالية تؤدي إلى إحداث النتائج المتوقعة 

رار بالمصمحة العامة، سواء لألفراد أو والمرغوبة، وتجنب كّل ما من شأنو أن يؤدي إلى اإلض
الجماعات داخل التنظيم وخارجو. وتشمل األىداف اإلدارية والتنظيمية الجوانب التالية عمى سبيل 

 المثال ال الحصر:

تساعد الرقابة عمى تحسين عممية التخطيط وزيادة فعاليتيا في مواجية المستقبل بأىدافو  .أ 
لرقابة عن بعض عيوب التخطيط، حيث إّن كثيرًا وتوقعاتو ومشكالتو، كما قد تكشف ا

 من المشكالت التنفيذية يرجع أصميا إلى أخطاء في عممية التخطيط بحّد ذاتيا.

الرقابة تساعد عمى توجيو األىداف المحددة لممنظمة وتنظيميا بفعالية وكفاية، كما تعمل  .ب 
العمل، وبالتالي تجنب  الرقابة عمى تصحيح االنحرافات البسيطة ومنع تفاقميا قبل إتمام

أزمات محتممة عند اكتشاف المشكالت في الوقت المناسب، واتخاذ اإلجراءات 
 التصحيحية قبل استفحال األمور.

تساعد الرقابة عمى اتخاذ القرارات المناسبة من خالل المعمومات الراجعة التي تقدميا  .ج 
قة باتخاذ القرار من خالل لمتخذي القرار. وىي بالتالي تعمل عمى تطوير قدراتيم المتعم

 تحديد االنحرافات عن الخطط والمعايير ومواجية المشكالت التي تنجم عن ذلك.

تساعد الرقابة عمى تقويم الوضع العام لممؤسسة العامة أو الييئة العامة وتحديد مركزىا  .د 
ين المالي واالقتصادي واإلداري والتنافسي. كذلك تساعد الرقابة عمى تقويم أداء العامم

ألغراض الحوافز والتدريب واالختيار وغيرىا من القرارات المتعمقة بإدارة شؤون األفراد. 
                                                        

د. أحمد صقر عاشور، النظام المالي لمحكومة ودوره في فعالية الرقابة المالية ومكافحة الفساد، الرقابة المالية في  (20)
، 1مركز دراسات الوحدة العربية،  بيروت، طاألقطار العربية، ندوة نظمتيا المنظمة العربية لمكافحة الفساد، منشورات 

 وما بعد. 65، ص 2009
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وكّل ىذه األمور وغيرىا التي تتكشف من خالل الرقابة المالية تسيم بشكل حيوي في 
 جيود التطوير الفردي والمؤسسي لألداء اإلداري والمالي.
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 أىداف الرقابة المالية
 :(21)مفيوم الرقابة وتطوراتيا وأغراضيا الرئيسة يمكن إجمال أىدافيا  بما يميبعد التعّرف عمى 

التحقق من أّن جميع اإليرادات العامة في الدولة قد ُحّصمت وأدخمت في ذمتيا وفقًا لمقوانين  -1
 والموائح واألنظمة السارية.

سن استخداميا التحقق من أّن النفقات العامة كافة قد تمت وفقًا لما ىو مقرر لو،ا ومن ح -2
 األموال العامة في األغراض المخصصة ليا.

مراجعة القوانين واألنظمة والموائح المالية، والتأكد من مدى مالءمتيا لمتطورات التي تحدث،  -3
 وتحميميا واقتراح إجراء التعديالت التي تساعد عمى تحقيق أىداف الرقابة المالية.

مخالفات تحدث من األجيزة الحكومية، وتحميميا ودراسة الكشف عن أية أخطاء أو انحرافات أو  -4
 أسبابيا، وتوجيو تمك األجيزة إلى الحمول المناسبة لعالجيا وتصحيحيا وتجنب تكرارىا.

العمل عمى ترشيد اإلنفاق العام، وتوجيو األجيزة الحكومية إلى أفضل السبل، لتحسين إجراءات  -5
جيزة الحكومية عمى القيام بدورىا، واقتراح اإلجراءات األعمال المالية وتطويرىا ، بما يساعد األ

 والوسائل الكفيمة برفع كفاءة أداء األجيزة التنفيذية، وتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة.

زيادة قدرة األجيزة الحكومية وفعاليتيا عمى تحقيق األىداف العامة لمدولة بأعمى درجة من  -6
 الكفاءة واالقتصاد.

لقيود والسجالت والبيانات والتقارير المالية ممسوكة ومعدة بالطريقة الصحيحة التأكد من أّن ا -7
 التي تحددىا الموائح واألنظمة التي تحكم ذلك.

ضمان عدم خروج الحكومة عن الحدود التي رسمتيا ليا السمطة التشريعية حسب موافقتيا  -8
 واعتمادىا لبنود الموازنة.

األداء في الوحدات، لمتأكد من أّن التنفيذ يسير وفقًا متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة وتقييم  -9
لمسياسات الموضوعة، ولمعرفة نتائج األعمال والتعرف عمى مدى تحقيق األىداف المرسومة، 

                                                        

، الرقابة عمى تنفيذ الموازنة، الموسوعة القانونية المتخصصة، المجمد السابع، ىيئة الموسوعة د. محمد العموري (21)
 . 287، ص 2011العربية، دمشق، 
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والكشف عما يقع من انحرافات، وما قد يكون في األداء من قصور وأسباب ذلك، التخاذ 
 حسين األداء مستقباًل.اإلجراءات التصحيحية الالزمة، ولمتعرف عمى فرص ت

 التنبؤ باألخطاء واالنحرافات قبل وقوعيا، وتحديد المسؤول عنيا.  -11
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 أساليب تنفيذ الرقابة المالية

وعمى الرغم من أىمية الرقابة في تحقيق أىدافيا إال أّنو يجب أال تتجاوز حدودًا معينة كي ال 
األجيزة الحكومية المختمفة، وتصبح خطرًا عمى النشاط تعرقل النشاط اإلداري والمالي لمدولة، وتشل حركة 

 المالي واإلداري واالقتصادي لمدولة عبر تعدد األجيزة التي تمارسيا.

تقوم جيات الرقابة المالية بتنفيذ مياميا بطرق مختمفة، وغالبًا ما تحدد األنظمة الرقابية نوعًا أو 
المسؤولة عن القيام بالرقابة. وتتّم الرقابة بإحدى  أنواعًا من ىذه األساليب، التباعيا من قبل الجية

 األساليب التالية:

وفقًا ليذا األسموب تتولى جيات الرقابة إجراء رقابة عامة وتفصيمية عمى جميع الرقابة الشاممة:  (1
المعامالت المالية التي تمارسيا الجيات الخاضعة لمرقابة. وقد تطبق الرقابة الشاممة في مجال 

من مجاالت األعمال المالية لمجية الخاضعة لمرقابة، ورقابة إجمالية عمى باقي نوعي معين 
 .(22)المجاالت

وفقًا ليذا األسموب، يتّم اختيار عينة من بين المعامالت المالية المراد مراقبتيا،  الرقابة االنتقالية: (2
ابة، ويتّم اختيار وفحص تمك العينة كونو نموذجًا قياسيًا لألعمال المالية لمجية الخاضعة لمرق

العينة إما بشكل عشوائي أو بشكل إحصائي منّظم تبعًا لنوع المعامالت، فيتم مراقبة تمك العينة 
 المختارة بالكامل، أو مراجعة اإلجراءات المترابطة في عينات مختمفة.

 يتضح أسموب الرقابة المستمرة في الرقابة الداخمية التي يمارسيا محاسب الرقابة المستمرة: (3
اإلدارة، حيث يتّم الفحص والمراقبة بشكل دائم ومستمر لممستندات والقيود الحسابية لمجية 

 الخاضعة لمرقابة طوال العام.

تتّم ىذه الرقابة عمى فترات دورية خالل السنة، كأن تقوم أجيزة الرقابة الخارجية  الرقابة الدورية: (4
حالة جرد المخازن والعيد في فترات  بمراجعة دورية لبعض الوحدات الخاضعة لمرقابة، أو في

تحددىا اإلدارة، أو تحددىا جية الرقابة، أو في حالة إجراء الرقابة السنوية عمى الحسابات 
صدار التقرير الرقابي السنوي.  النيائية لكّل عام وا 

                                                        

 وما بعدىا. 38د. فيمي محمود شكري، مرجع سابق، ص  (22)
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حيث تتولى جية الرقابة إجراء رقابة مباغتة تستيدف موضوعًا أو موضوعات  الرقابة المفاجئة: (5
نة نتيجة أخبار مسبقة عن مخالفة مالية، أو بناء عمى طمب من جيات مسؤولة، وقد يتولى معي

الجياز المكمف بالرقابة ىذه الطريقة بين فترة وأخرى لجعل الييئات الخاضعة لمرقابة في حالة 
ة شعور دائم بيقظة الجياز الرقابي ومتابعة ميامو الرقابية، كما ىو الحال في عمل الييئة المركزي

 لمرقابة والتفتيش في سورية.
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 تمارين:
 :اختر اإلجابة الصحيحة: في التطور الوظيفي لمرقابة المالية

 .نشأة الرقابة عمى اإليرادات قبل النفقات .1
 .نشأة الرقابة المرافقة قبل الرقابة الالحقة .2
 .تم االنتقال من رقابة المشروعية إلى الرقابة االقتصادية .3
 .رقابة اقتصادية كانت منذ بداية نشأتيا .4

 .3اإلجابة الصحيحة رقم 
   

 :اختر اإلجابة الصحيحة: من األىداف اإلدارية والتنظيمية لمرقابة المالية
  .منع ومحاربة الفساد اإلداري .1
  .التأكد من احترام السمطة التنفيذية لمقوانين واألنظمة .2
 .عدم اإلسراف في صرف النفقات العامة .3
 .القرارات المناسبة لممنظمة اإلداريةالمساعدة في اتخاذ  .4

 .4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 أنواع الرقابة المالية 
 الكممات المفتاحية:

الرقابة  -الرقابة المحاسبية  -رقابة المشروعية  -الرقابة الالحقة  -الرقابة المرافقة  -الرقابة السابقة 
الرقابة الخارجية  -الرقابة الذاتية  -اإلدارية الرقابة  -الرقابة الداخمية  -الرقابة عمى البرامج  -االقتصادية 

 .معايير استقاللية أجيزة الرقابة -الييئة العميا لمرقابة المالية  -الرقابة القضائية  -الرقابة اإلدارية  -

 الممخص:
ىنالك عدة معايير لتقسيم الرقابة المالية فيي من حيث الزمن تقسم إلى رقابة سابقة أو مرافقة أو الحقة 

متصرف المالي، وىي من حيث الموضوع تقسم إلى رقابة مشروعية ومحاسبية واقتصادية ورقابة عمى ل
البرنامج، وىي من حيث الجية التي تمارس الرقابة إما داخمية أو ذاتية أو خارجية، وىي من حيث الجية 

يستمزم استقاللية الييئات التي تمارس الرقابة إما إدارية أو قضائية. كما أن تحقيق أىداف الرقابة المالية 
 .العميا المعينة بيا السمطة التنفيذية ونظريًا ومالياً 

 

 األهداف التعميمية:
 :في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قادرًا عمى

 .معرفة أنواع الرقابة المالية -1
 .معرفة استقاللية األجيزة المعينة بذلك -2

 

 

 

22 



 أنواع الرقابة المالية

 

إّن تنوع الرقابة المالية ال يعني استقاللية كّل نوع منيا عن النوع اآلخر، فتقسيم الرقابة إلى أنواع ىو 
جيد فقيي، اليدف منو دراسة عمميات الرقابة الجارية عمى المال العام وتحميميا، ومعرفة أشكال تمك الرقابة 

، لمتأكد من أّن عمميات الرقابة المالية ىي وصورىا المختمفة، ومعرفة مساوئ كّل صورة من صورىا ومحاسنيا
 عمميات متتابعة، كّل جزء منيا مكمل لمجزء اآلخر، ومساوئ إحداىا قد يعالجيا محاسن صورة أخرى منيا.

وتتعدد أنواع الرقابة المالية، وتختمف باختالف الزاوية التي ُينظر إلييا من خالليا، دون أن يؤثر ذلك 
 . ويمكن تقسيم ىذه األنواع لما يمي:(1)يدف منيا. إذ تكمل ىذه األنواع بعضيا بعضاً في طبيعة الرقابة، أو ال

  

                                         
المالية العامة واالقتصاد المالي "دراسة التشريع المالي المبناني مقارنة مع بعض التشريعات العربية د. فوزت فرحات،  (1)

 وما بعدىا. 132، ص 1002والدولية " منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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من حيث الزمنالرقابة المالية   

يقوم ىذا التقسيم عمى أساس توقيت حدوث عممية 
قبل اتخاذ التصرفات المالية فتسمى  الرقابة، فيي إما أن تتمّ 

بالرقابة السابقة، أو تتزامن مع التصرف المالي فتسمى 
بالرقابة المرافقة، أو تقع بعد القيام بالتصرفات المالية فتسمى 

 بالرقابة الالحقة.

 الرقابة السابقة:  - أ

وىي الرقابة التي تتم قبل اتخاذ اإلجراءات التنفيذية التي 
  تؤدي إلى صرف األموال العامة، إذ ال يجوز ألّي وحدة 

تنفيذية االرتباط بااللتزام، أو دفع أّي مبمغ، قبل الحصول عمى موافقة الجية المختصة بالرقابة قبل 
 الصرف، ) كرقابة محاسب اإلدارة (.

ة وظيفة وقائية تتمثل في العمل عمى منع وقوع األخطاء واالنحرافات، لذلك وليذا النوع من الرقاب 
. وتمارس عمى النفقات العامة دون (2)تسمى بالرقابة المانعة التي تستيدف مشروعية التصرف المالي

 اإليرادات العامة، إذ ال يمكن تصور وجود رقابة سابقة عمى تحصيل اإليرادات.

اتخاذ اإلجراءات الخاصة بالتصرف المالي، ويمكن أن يقوم فييا محاسب وقد تقع ىذه الرقابة قبل  
اإلدارة لمتأكد من قانونية عقد النفقة، وتوفر االعتماد، وصحة تنسيب النفقة عميو، ومطابقة إجراءاتو لمتعميمات 

ن أن تقع عمى المقررة، وقد تقوم بيا دائرة الحسابات في الجياز العاقد لمنفقة ذات الطابع االقتصادي، ويمك
التصرف المالي ولكن قبل تأدية النفقة موضوع العقد. وبالتالي يمكن القول إّن ىذه الرقابة تتمحور حول: إما 
اإلقرار المبدئي بصحة عقد النفقات من الناحية القانونية، وأنو تّم في حدود االعتمادات كمًا ونوعًا، أو اإلقرار 

 نفقات بعد تنفيذ االلتزام لمتأكد من أنو تّم وفقًا لشروط العقد.النيائي لو عند دفع المبالغ موضوع ال
                                         

عميم المفتوح، جامعة دمشق،  كمية االقتصاد المالية العامة، مركز التد. محمد خالد الميايني، د. خالد شحادة الخطيب،  (2)
 .322ص  ،1003قسم المحاسبة، عام 
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 لعل أىميا: المزايا،ولمرقابة السابقة العديد من 

 ُتعد دافعًا عامًا لألجيزة الخاضعة لمرقابة في أداء واجباتيا بالدقة والعناية والحرص. (1

 لموازنات.تحد من التصرفات غير االقتصادية، وتمنع االنحراف في تطبيق الخطط وا (2

 التخفيف من درجة المسؤولية التي تتحمميا الوزارات والمصالح المختمفة. (3

تساعد عمى توخي الوقوع في األخطاء والمحاذير القانونية أو الفنية ذات اآلثار المالية، وتدعو إلى  (4
 التقميل من ارتكاب المخالفات المالية بوجو عام.

اء مالية ال تدعو إلييا الحاجة، وتعمل عمى اكتشافيا تساعد عمى تفادي التعرض ألية خسائر أو أعب (5
أواًل بأول عمى مدى العمميات واإلجراءات المالية المتخذة، خاصة بالنسبة لممشروعات العامة في 

 مراحل الدراسة األولية والتعاقد والتنفيذ، وما يعاصرىا من عمميات صرف األموال.

الخاضعة لمرقابة عمى عادات وتقاليد مالية حسنة تتسم  تدريب األجيزة المالية في الوحدات اإلدارية (6
باالنضباط والحرص عمى المال العام، مما يساعد عمى ذلك توفر عناصر ذات خبرة وكفاءة واسعة 

 لدى جياز الرقابة في ىذا المجال تكون قادرة عمى إبداء النصح والمشورة.

 ة لمرقابة قبل أن تحدث آثارىا الضارة.تدارك ضعف خبرة اإلدارة وتدنييا في بعض األجيزة الخاضع (7

 :(3)الرقابة السابقة فيي عيوبأما 

تؤدي أحيانًا إلى الحّد من االستقالل الممنوح لمجياز الخاضع لمرقابة، وخاصة في المشروعات  (1
االقتصادية التي تستمزم حرية التصرف وسرعة الحركة، وقد يفتح ذلك الباب أمام الروتين الحكومي 

 المشروع، وتضيع الفائدة من منحو االستقاللية والشخصية المعنوية.لمدخول إلى 

قد تؤدي إلى خمق نوع من اإلدارة المزدوجة من حيث أّن تنفيذ قرار الجية الخاضعة لمرقابة مشروط  (2
 بموافقة سمطة الرقابة السابقة، فيذا بدوره قد يؤدي إلى شيوع المسؤولية بينيما.

التصرف المالي وأىميتو، فغالبًا ما يصعب وفقًا ليذا األسموب ال تعطي فكرة كاممة عن طبيعة  (3
مراجعة العممية الواحدة بأجزائيا كافة في وقت واحد، وخاصة بالنسبة لالرتباطات المالية الكبرى، 

                                         
 .157محمد خير العكام، المالية العامة، مرجع سابق، ص د.  (3)
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والمشروعات اإلنشائية، حيث تتّم تمك المراجعة بشكل مجزأ كمما تّم االنتياء من تنفيذ ذلك الجزء، 
ح الفرصة لدراسة جميع أجزاء العممية الواحدة والكشف عما يكون قد شابيا من قصور وبالتالي ال تتا

 .(4)أو انحراف

كما أّن إحساس الجية الخاضعة لمرقابة بوجود الرقابة السابقة واالعتياد عمييا، قد يجعميا تركن إلى  (4
 جياز الرقابة، وتعتمد عميو في توجيو اإلجراء أو التصرف أو اتخاذ القرار.

تتسبب الرقابة السابقة في خمق عقدة الخوف من الخطأ والتحقيق والمساءلة لدى مسؤولي اإلدارة،  قد (5
 مما قد ينعكس أثره سمبًا عمى أسموب العمل ونتائجو.

كثيرًا ما يتوقف حجم الفائدة التي تجنى من الرقابة السابقة عمى ما يتحقق من فعالية وتعاون بين  (6
لمرقابة، وذلك ال يتأتى إال إذا كانت اإلدارة في تمك الجية متقدمة  جياز الرقابة والجية الخاضعة

 وتتفيم بوعي طبيعة الدور الذي يقوم بو جياز الرقابة وأىدافو.

ويمكن التخفيف من عيوب الرقابة السابقة من خالل إيجاد جّو من التفاىم والتعاون بين المسؤولين 
حدة الخاضعة لمرقابة. وعندما يكون مسؤولو الرقابة عمى درجة عن الرقابة، بقصد تحقيق األىداف المحددة لمو 

عالية من الخبرة والكفاءة والتخصص، ومن خالل نشر الوعي الرقابي بين األجيزة التنفيذية، والكشف دائمًا 
عن وجو المصمحة العامة لممجتمع في العممية الرقابية، تقصر الرقابة ما أمكن عمى الجوانب الجوىرية من 

 الوحدة أو المشروع الخاضع لمرقابة.نشاط 

 الرقابة المرافقة:  - ب
تتمثل ىذه الرقابة في مختمف عمميات المتابعة التي تجرييا الجيات المختصة بذلك في الدولة عمى و

ما تقوم بو السمطة التنفيذية من نشاط مالي يتعمق بالنفقات العامة واإليرادات الواردة في الموازنة 
وعادة ما تمارس الرقابة المرافقة من قبل السمطة التشريعية عبر الصالحيات الممنوحة العامة لمدولة. 

، إضافة إلى الجيات التي تتولى الرقابة الداخمية عمى أداء الحكومة. (5)ليا في الدستور لممتابعة

                                         
 .375، ص 2887د. زينب حسين عوض اهلل، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  (4)
  

 .376د. زينب حسين عوض اهلل، مرجع سابق، ص  (5)
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حيث يبدأ ويتميز ىذا النوع من الرقابة باالستمرار والشمول، وىي رقابة قانونية واقتصادية بآن معًا، 
مع تنفيذ األعمال، ويساير ويتابع خطوات التنفيذ من أجل القيام بالمراجعة أواًل بأول لمخطوات 
التنفيذية التي تقوم بيا الجيات العامة ومطابقتيا مع الخطط الموضوعة، وتتوزع مسؤوليات ىذه 

 الرقابة عمى أربع مستويات:

 .المتابعة داخل الوحدة اإلدارية 

 ل الوزارة المشرفة ووزارة المالية.المتابعة من قب 

 (6)المتابعة من قبل األجيزة الرقابية المتخصصة. 

 .المتابعة من قبل السمطة التشريعية عمى أداء الحكومة 

وتختمف فعالية ىذه المتابعة ووقتيا حسب وفرة البيانات والتقارير المالية وسيولة الحصول عمييا 
ر التقارير المالية في أوقات دورية كّل شيرين أو بشكل ربعي )أي وتوقيت ذلك، ومن ىنا جاءت أىمية إصدا

كّل ثالثة أشير في السنة( إلعطاء الوحدات الفرص الكتشاف صعوباتيا الوشيكة الوقوع واتخاذ اإلجراءات 
الوقائية الالزمة لتجاوز تمك الصعوبات. وتبدو فعالية ىذا النوع من الرقابة في الموازنات المبرمجة 

 يطية أكثر من موازنات البنود.والتخط

ومن أىم ميزاتيا القدرة عمى اكتشاف الخطأ واإلىمال فور وقوعو، مما يساعد عمى اتخاذ ما يمزم من 
 إجراءات لتصحيحو في الوقت المناسب.

ُيعد ىذا النوع من الرقابة األكثر فعالية، إال أّنو يمكن أن ُيوجو نقد لمقائمين عمييا إذا انحرفوا عن 
يق الرقابي السميم، وتحكمت فييم أغراض أخرى، أو كانوا غير قادرين عمى القيام من الناحية الفنية الطر 

بأعباء الرقابة أثناء التنفيذ، أو غير راغبين في القيام بيا ألسباب معينة قد تتعمق بالتوازنات الحزبية ألعضاء 
 تعمقًا بنوع النظام السياسي في الدولة.السمطة التشريعية وتركيب الحكومات في الدول، والذي قد يكون م

 

 

                                         
 .16د. فيمي محمود شكري، مرجع سابق، ص  (6)
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 الرقابة الالحقة: -ج

وتتمثل في مراجعة الدفاتر الحسابية وفحصيا، ومستندات التحصيل والصرف والحساب الختامي وكّل 
النشاطات االقتصادية الرقابية التي تتمثل في الييئات والمؤسسات العامة، بعد أن تكون العمميات المالية 

مالية التي وقعت، ومحاسبة الخاضعة لمرقابة كافة قد انتيت، وذلك من أجل الوقوف عمى جميع المخالفات ال
 مرتكبييا ومراجعة النتائج ومقارنتيا باألىداف. 

وتتخذ الرقابة الالحقة بدورىا أشكااًل عّدة تقتصر عمى المراجعة الحسابية والمستندية لكافة العمميات 
د تمضي إلى المالية لكشف التالعب باألموال العامة، وقد تمتد إلى مساءلة مرتكبي المخالفات المالية، كما ق

 بحث مدى كفاءة الوحدات التنفيذية في استخدام األموال العامة.

وُتعد الرقابة المالية الالحقة من أقدم أنواع الرقابة المالية التي مارستيا السمطة التشريعية والرأي العام 
صرفات المالية عمى أعمال السمطة التنفيذية، وأىدافيا كشف األخطاء والمخالفات المالية بعد أن تكون الت

كافة قد انتيت، لذلك أطمق عمييا اسم الرقابة الكاشفة. وقد تتولى ىذه الرقابة الجيات التي قامت بالتصرف 
المالي نفسيا، أو اإلدارات التابعة لوزارة المالية، أو الييئات المستقمة عن السمطة التنفيذية. والرقابة الالحقة 

، بعكس الرقابة السابقة التي تقتصر عمى جانب النفقات، ولمرقابة تغطي جانب اإليرادات والنفقات العامة
الالحقة العديد من المزايا، وعمييا بعض المآخذ. وُتعّد مزايا الرقابة الالحقة في مجمميا عيوبًا في الوقت ذاتو 

 لمرقابة السابقة والعكس صحيح. لذا فإّن ىذين النوعين من الرقابة يكمل بعضيما بعضًا.

 فيي: اهامزايأما 

 تعطي لمجية الرقابية مجااًل واسعًا لمنظر في جميع أجزاء العممية الواحدة ودراستيا بدقة. (1

 تمكن من اكتشاف األخطاء واالنحرافات بدقة. (2

 تمكن من إتمام الدراسات المتعمقة بالعمميات المالية دون تعطيل األنشطة. (3

التنفيذية واالحتكاك معيا مما قد يعقد  تمكن من القيام بالمراجعة دون تدخل في اختصاصات السمطة (4
 اإلجراءات.

تحقق األىداف األساسية لمرقابة، من حيث محاسبة المقصرين وتحصيل الخسائر المالية التي لحقت  (5
 باإلدارة، وتضع الجيات اإلدارية في صورة األخطاء والمخالفات لمنع تكرارىا مستقباًل.
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 عمييا أّنيا: يؤخذ ولكن

 األخطاء والمخالفات، أو التالعب باألموال العامة قبل وقوعيا. ال تساعد عمى منع (1

تأتي بعد فترة زمنية يكون فييا مرتكبو المخالفات قد تغيروا، فضاًل عن صعوبة تحديد المسؤولية عند  (2
 تعاقب المسؤولين.

 .(7)ال تعدو أن تكون مجرد تسجيل تاريخي لممخالفات المالية (3

معالجة ىذه العيوب، فيمكن ذلك عبر إنجاز عمميات الرقابة الالحقة ولكن ال يعني ذلك أّنو ال يمكن 
 بسرعة ودقة وفعالية، كما أّنيا تفيد كونيا تؤسس لعدم الوقوع باألخطاء نفسيا في المستقبل.

  

                                         
 .155د. محمد خير العكام، المالية العامة، مرجع سابق، ص  (7)
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 من حيث الموضوعالرقابة المالية 

 وتقسم الرقابة المالية وفقًا لموضوعيا إلى األنواع التالية:
ىذا النوع من الرقابة مطابقة التصرف ذي اآلثار المالية لمقانون بمفيومو  يتّم بموجب: رقابة المشروعية – 1

العام والواسع، أي القاعدة القانونية أيًا كان مصدرىا نصًا دستوريًا أم قانونيًا صادرًا عن السمطة التشريعية أم 
عن التصرف المالي، وىذا يشمل  نصوصًا الئحية أم قرارًا إداريًا صادرًا عن موظف يرأس الموظف المسؤول

المشروعية الشكمية التي تيتم بصفة العضو أو الييئة التي تصدر عنيا التصرفات المالية، والمشروعية 
. وبذلك يمكن القول إّنو إذا كانت الرقابة تيدف إلى (8)الموضوعية التي تيتم بطبيعة التصرف ومضمونو

 .(9)وضوعة مسبقًا فإّنيا تكون ميتمة بنواحي المشروعيةتحقيق المطابقة بين تصرف ما، وبين قاعدة م

يقصد بيا مراجعة الدفاتر المحاسبية والمستندات وتدقيقيا والتعرف عمى مدى الرقابة المحاسبية:  – 2
مطابقتيا لالعتمادات المرصودة في الموازنة العامة، والتأكد من سالمة اإلجراءات المتبعة والتحقق من صحة 

القوانين والموائح وتعميمات وزارة المالية بتنفيذ الموازنة، ومن كونيا ُصرفت بموجب مستندات صحيحة تطبيق 
 .(10)من أجل اكتشاف األخطاء الفنية أو الغش أو التزوير

بدأ يظير ىذا النوع من الرقابة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب زيادة نطاق الرقابة االقتصادية:  – 3
ة، وبالتالي زيادة حجم النفقات العامة وعدم قدرة اإليرادات العامة عمى تمبية تمويل تمك النفقات الحاجات العام

عادة ترتيب أولوياتيا.  العامة المتزايدة، وفي معرض البحث عن ضرورة تحسين مردودية ىذه النفقات وا 

مج التي تقوم وتيدف ىذه الرقابة إلى مراجعة نشاط الجيات العامة، من حيث المشروعات والبرا
بتنفيذىا، لموقوف عمى ما تّم تنفيذه من أعمال، وتكمفة إنجازىا، وبيان مواطن الضعف في التنفيذ، وما قد 
يصاحبو من إسراف وتبذير، إضافة إلى التأكد من كفاءة السمطات المشرفة عمى التنفيذ، وحسن سير العمل 

                                         
 .124، ص2884-2883يوسف شباط، المالية العامة )الكتاب الثاني(، جامعة دمشق، كمية الحقوق، العام الدراسي  (8)

 .25، الرقابة المالية العميا، مرجع سابق، ص د العموريد. محم (9)

 .311د. خالد شحادة الخطيب، مرجع سابق، ص  -د. محمد خالد الميايني (10)
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قسم إلى رقابة الكفاءة، وىي تعني تحقيق أكبر النتائج في المواعيد المقررة، ومدى تحقيق النتائج المرجوة، وت
 بأقل ما يمكن من التكاليف، ورقابة فعالية وىي الرقابة عمى مدى تحقيق النتائج المرجوة.

وكانت ىذه الرقابة تطويرًا لمرقابة االقتصادية، وتتوافق مع تحويل الموازنة العامة الرقابة عمى البرامج:  – 4
موازنة البرامج. وييتم ىذا النوع من الرقابة بمدى تحقيق الخطط المحددة لكّل جية عامة،  من موازنة بنود إلى

وقدرتيا عمى تحويل ىذه الخطط إلى برامج محددة من أجل تحقيق األىداف المحددة بيا بأقل نفقة ممكنة، 
 وتعديل ىذه البرامج بشكل مستمر وفقًا ليذه القواعد.
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 التي تمارس مهمة الرقابة من حيث الجهةالرقابة المالية 

وفقًا ليذا التقسيم يتّم تحديد نوع الرقابة استنادًا إلى الجية التي تقوم بيا ومنبع سمطاتيا. فقد اختمف 
الكتاب في تصنيف ىذه الرقابة، حيث قسميا عمماء إدارة األعمال إلى رقابة داخمية وأخرى خارجية تبعًا 

بالتصرف المالي، بينما عمماء اإلدارة العامة والمالية العامة فينظرون  لموقعيا من الوحدة اإلدارية التي تقوم
إلى موقعيا من السمطة المسؤولة عن تنفيذ الموازنة )الحكومة( والسمطة المسؤولة عن إجازة الموازنة العامة 

السمطة  وىي السمطة التشريعية، ويقسمون ىذه الرقابة إلى ثالثة أنواع ىي، الداخمية وىي التي تقوم بيا
التنفيذية سواء كانت وزارة المالية أم أجيزة مستقمة مرتبطة بيا، ورقابة خارجية وتقوم بيا السمطة التشريعية، 
ويضاف إلييا نوع ثالث ىو الرقابة الذاتية التي تكون ضمن الوحدة اإلدارية التي تقوم بالتصرف المالي بيا. 

ى أواًل لمرقابة الداخمية والرقابة الداخمية السابق ذكرىا ىي وفي ىذا المجال نميل إلى عّد ىذه الرقابة مستو 
مستوى ثاٍن وصائي عمى المستوى األول ليا، وليست رقابة مستقمة ومتميزة عنيا، ومع ذلك يمكن اإلشارة إلى 

 ىذه الرقابات وفقًا لما يمي:

مى أجيزتيا اإلدارية المختمفة، وىي الرقابة التي تمارس من خالل السمطة التنفيذية ع الرقابة الداخمية: – 1
وذلك بغرض التأكد من أّن جميع األعمال المناطة بالسمطة التنفيذية تسير وفق منيج سميم، ولما خططتو 
السمطة التنفيذية لنفسيا، وأقرتو السمطة التشريعية. وغالبًا ما تناط ىذه الميمة بوزارة المالية عن غيرىا من 

تمف الطرق واألساليب، أو من قبل أجيزة متخصصة. وتعّرف الرقابة الداخمية الجيات اإلدارية األخرى، وبمخ
بأّنيا: كّل الخطط واإلجراءات المختمفة التي يتبعيا النظام لحماية موارده، ولمتحقق من دقة البيانات المحاسبية 

 .(11)زام بالتشريعاتومدى االعتماد عمييا، ولزيادة كفاءة األداء بالوحدة، ولتشجيع موظفي الوحدة عمى االلت

وىي الجزء من الرقابة الداخمية التي تمارس داخل الجية العامة المنفذة ذاتيا بعّدىا الرقابة الذاتية:  – 2
المسؤولة عن التنفيذ، وذلك بغرض التأكد من أّن العمل يسير وفقًا لما تّم التخطيط لو، والكشف عن أسباب 

                                         
 .16د. فيمي محمود شكري، مرجع سابق، ص  (11)
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. ويساعد ىذا النوع من الرقابة عمى خمق (12)لمسؤولة عن عممياالفشل أو النجاح، وذلك بحسبانيا الجية ا
 شعور المسؤولية عند العاممين داخل الجية اإلدارية عمى مختمف مستوياتيم.

فالرقابة الذاتية تمثل مجموعة النظم والضوابط التنفيذية التي توضع لتنظيم سير العمل داخل كّل 
ال، بما يكفل حسن سير العمل فييا، وفقًا لمخطط الموضوعة وحدة إدارية في كّل وظيفة أو عمل من األعم

ووفقًا لضوابط معينة. ويشمل ذلك النظم اإلجرائية، والتعميمات، ونظم المعمومات والسجالت، وتكون عمى 
مسؤولية الرئيس اإلداري لموحدة اإلدارية، وُتعد جزءًا من العممية اإلدارية فييا وفقًا لما يؤكده العالم فايول 

صدار األوامر والتنسيق والرقابة ىي جزء من العممية ب اإلدارة العامة الذي يعتبرىا التنبؤ والتخطيط والتنظيم وا 
 .(13)اإلدارية فيي ليست مستقمة عنيا

 ومن أجل نجاح الرقابة الذاتية البّد من تأمين ما يمي:
يكفل الحّد من توزيع العمل بين الموظفين، وتحديد مسؤوليات كل منيم وواجباتو ، بشكل  .أ 

الغش واألخطاء، وأىم خطوة في مجال تقسيم العمل وتوزيعو ىي فصل وظيفة المحاسبة 
مساك الدفاتر عن باقي وظائف الوحدة الحكومية.  وا 

 أال ينفرد موظف واحد بإتمام عمل ما بل يجب أن يقوم فيو أكثر من موظف. .ب 

 تحديد المسؤول عنيا.تفيم الموظفين لواجباتيم الكاممة، وتحديدىا بدقة من أجل  .ج 

نقل الموظفين من حين آلخر بما ال يتعارض مع مصمحة العمل، من أجل اكتشاف أي  .د 
 تواطؤ قد يحصل بين الموظفين في اإلدارة الواحدة.

 .(14)أن يجري جرد مفاجئ أو تفتيش دوري لمخزينة والمخازن العامة .ه 

 خزانتو. تعيين سقف لممبالغ التي يجوز ألمين الصندوق االحتفاظ بيا في .و 

                                         
 .27، الرقابة المالية العميا، مرجع سابق، ص العموريد. محمد  (12)

 .104 د. عبد اهلل طمبة، مرجع سابق، ص (13)

 .157محمد خير العكام، المالية العامة، مرجع سابق، ص د.  :لمزيد من التفصيل انظر (14)
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وىي الرقابة التي تتوالىا جية مستقمة ال تخضع إلشراف السمطة التنفيذية بأي : (15)الرقابة الخارجية – 3
شكل من األشكال. وتتولى ىذه الرقابة بشكل أو بآخر السمطة التشريعية. وقد تطورت ىذه الرقابة من حيث 

الدول األسموب واليدف والممارسة بعد صراع طويل بين السمطتين التشريعية والتنفيذية. وقد توجيت معظم 
إلى إنشاء أجيزة متخصصة تتولى الرقابة نيابة عن السمطة التشريعية، وتختمف ميام كّل جياز طبقًا لمقوانين 
السائدة في الدولة، أو المجالس النيابية أو االثنين معًا، وتختمف صور ىذه الرقابة وصالحياتيا ونطاقيا تبعًا 

ية ورئاسية ونصف أو شبو رئاسية كما ىو الحال في لمنظم السياسية الموجودة في العالم بين نظم نياب
 .(16)سورية

وكثيرًا ما تستخدم الرقابة الخارجية معيارًا لمحكم عمى درجة ديمقراطية النظام. فبمقدار ما تممك ىذه 
خضاعو لمرقابة، وبمقدار ما تعبر عن  األجيزة الخارجية من سمطات وقدرات عمى مساءلة الجياز الحكومي وا 

 الرأي العام واإلرادة الشعبية، بمقدار ما يكون النظام ديمقراطيًا.تيارات 
 

  

                                         
 .17د. فيمي محمود شكري، مرجع سابق، ص  (15)

تأخذ سورية في دستورىا الجديد بالنظام شبو الرئاسي أو نصف الرئاسي الذي يوازن بين صالحيات السمطة التشريعية  (16)
 والسمطة التنفيذية.
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 من حيث سمطات جهة الرقابةالرقابة المالية 

 ، ويمكن تقسيم ىذه الرقابة إلى:(17)يعتمد ىذا التقسيم عمى طبيعة سمطات الجيات التي تتولى عممية الرقابة

لرقابة، تمك الرقابة التي تتخذ طابعًا إداريًا، أي يقصد بيذا النوع من االرقابة المالية اإلدارية:  – 1 
أّنيا ذات صفة إدارية، وتمارسيا جية ذات اختصاص إداري، سواء أكانت ىذه الرقابة الحقة أم سابقة، 
وسواء اتخذت طابعًا شكميًا أم موضوعيًا . وتمارس ىذه الرقابة من قبل األجيزة التي تتولى الرقابة المالية 

ا اختصاص قضائي في إصدار الحكم عمى الحسابات أو الموظفين، فيي ذات طبيعة دون أن يكون لي
، وأىم ما يميز ىذه الرقابة أنيا (18)استشارية، وتمارس في مصر مثاًل من قبل الجياز المركزي لممحاسبات

جيات غير ممزمة لمسمطات القضائية، وىي نوع من أنواع الرقابة اإلدارية المختصة بالتصرفات المالية لم
 العامة اإلدارية لمتعرف عمى مدى قانونيتيا وكفاءتيا من الناحية االقتصادية.

ىي التي يقوم بيا جياز متخصص يكتسب الطابع القضائي في كل الرقابة المالية القضائية:  – 2
 .ما يتضمنو ىذا الطابع من صفات، سواء من حيث اإلجراءات أم الحكم، كما ىو الحال في المحاكم العادية

وُيعد ىذا النوع من الرقابة من أىم نتائج التطور الذي طرأ عمى مفيوم الرقابة المالية، حيث إن 
السمطة التشريعية، وألسباب تتعمق بعدم إلمام أعضائيا باألصول العممية لمرقابة المالية، والفتقارىم لمخبرة 

أجيزة متخصصة، وىذه األجيزة تطورت إلى أن والوقت الكافيين لمقيام بعممية الرقابة، أولت ىذه الميمة إلى 
اكتسبت الطابع القضائي، وذلك من أجل الحكم عمى الحساب وعمى المحاسبين المخالفين، لذا يطمق عمييا 

 .(19)اسم ) محكمة الحسابات أو ديوان الحسابات (، كما ىو الحال في فرنسا ولبنان

                                         
 .32، الرقابة المالية العميا، مرجع سابق، ص العموريد. محمد  (17)

دروس في ميزانية الدولة، اإلطار القانوني والمضمون االقتصادي، د. أحمد جمال الدين موسى،  :لمزيد من التفصيل انظر (18)
 وما بعد. 84، ص 1000، 7مكتبة الجالء، المنصورة، مصر، ط

 327، ص 1002المالية العامة، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، فوزي عطوي،  د. :لمزيد من التفاصيل انظر (19)
 وما بعد. 127د. فوزت فرحات، مرجع سابق، ص  -وما بعد
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ئية عمى أعمال اإلدارة سواء مارسيا القضاء وتختمف الرقابة المالية القضائية عن الرقابة القضا
العادي كما ىو الحال في انكمترا، أو مارسيا القضاء اإلداري كما ىو الحال في كّل من فرنسا وسورية 
ولبنان، فالرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة قد يمارسيا القضاء العادي كما ىو الحال في إنكمترا أو القضاء 

ل في سورية، حيث يمارسيا كّل من المحاكم اإلدارية ومحكمة القضاء اإلداري والمحاكم اإلداري كما ىو الحا
المسمكية والمحكمة اإلدارية العميا، بينما يمارس الرقابة القضائية المالية قضاة متخصصون ضمن محاكم 

 تنشأ ليذه الغاية لمحكم عمى الحسابات العامة والمحاسبين العامين.
ي رقابة الحقة، أي إّنيا تحكم عمى األعمال المالية بعد انتيائيا، فيي ال تكون والرقابة القضائية ى

سابقة أو مرافقة. لذا ُتعّد أفضل أنواع الرقابة المالية، لكونيا تمارس من قبل قضاة يتمتعون بمزايا القضاة 
رفين باألموال العاديين وحصاناتيم ، ويتوخون العدالة في الحكم عمى الحسابات العامة، أو عمى المتص

 العامة.
 :(20)ويمكن اإلطالة الموجزة عمى ىذا النوع من الرقابة من خالل ما يمي

 نطاق سمطة الرقابة القضائية: –آ 
يمتد مفيوم الرقابة القضائية إلى السمطة القضائية التي تتمتع بيا جية الرقابة بما ليا من سمطة 

ة المحاسبات لكونيا قاضي الحسابات العامة ُتعّد في مركز الحكم عمى الحسابات العامة، وبالتالي فإّن دائر 
قاضي القانون العام، مما يجعل سمطتيا واسعة تمتد لتشمل جميع األموال التي تعّد من األموال العامة ما لم 
يرد نص صريح يستثنييا من ىذا الشمول. وفي حالة عدم صراحة النص أو غموضو يكون لدائرة المحاسبات 

 ر صفة األموال العامة التي تخضع لرقابتيا القضائية.صالحية إقرا

 موقع الحكم القضائي: –ب 
إن ما تستيدفو دائرة المحاسبة )قاضي الحسابات( ىو الحسابات العامة، ويمتد أثرىا الى الحكم عمى 

الوثيقة المحاسبين العموميين الذين يتولون أعمال ىذه الحسابات. وُتعّد المستندات والوثائق الحسابية ىي 

                                         
 وما بعد. 228لمزيد من التفاصيل انظر: يوسف شباط، الوسيط في ...، مرجع سابق، ص  (20)
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المستندية التي يصدر بموجبيا الحكم. وبالتالي فإّن الخاضعين لقرار الحكم القضائي ىم المتصرفون الفعميون 
بالحسابات العامة، أي المحاسب العمومي، وال ينصرف الحكم إلى آمري الصرف، حيث يخضع اآلمرون 

 بالصرف لرقابة دائرة المحاسبة وفقًا لرقابتيا اإلدارية.

 صاصات وصالحيات القاضي المالي:اخت –ج 
وتتمتع المحاكم القضائية المالية في ىذا المجال باالختصاصات والصالحيات التالية في معرض 

 ممارستيا لرقابتيا المالية وفقًا لما يمي:
الحكم عمى الحسابات والمحاسبين العموميين بعد مراجعة الحسابات واألنشطة الفعمية التي  -1

 تنفيذ الحسابات.قاموا بيا عن طريق 
 تصدر عقوبة الغرامات وفقًا لمشروط واإلجراءات المقررة في تشريعاتيا. -2
بداء  -3 مطالبة اآلمرين بالصرف والمحاسبين وغيرىم من ذوي العالقة بتقديم المستندات وا 

 المعمومات التي تتعمق بإدارة األعمال الخاضعة لمرقابة.
ت اإليضاحية األخرى والتي تقدم إلييا دوريًا تقوم بفحص جميع المستندات والوثائق والبيانا -4

 من الجيات المنفذة.
ألّي عضو ) قاض ( في دائرة المحاسبات الحق في االنتقال إلى مراكز المحاسبين وأمناء  -5

 الصرف لالطالع عمى سير العمل الحسابي والمستندات الثبوتية الخاصة بو.
حل المراقبة وما في حكميا وكل ألّي عضو ) قاض ( الحق بدخول مقر الجيات العامة م -6

 ما يدخل في ذمة مالية الدولة.

 أنواع األحكام التي يصدرها القاضي المالي: –د 
 يصدر القاضي المالي نوعين من األحكام ىي األحكام بالغرامات واألحكام عمى الحسابات. 

 ( الحكم بالغرامات: 1
جراءات المطموب اتباعيا إزاء دائرة يصدر الحكم بالغرامات عند مخالفة المحاسب العمومي اإل 

 المحاسبات. وتتمثل ىذه اإلجراءات في:
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 .التأخير في تقديم الحسابات 
 .التأخير في إجابة دائرة الحسابات 
      التأخير في إعالم المحاسبات بالقرارات المقرر اإلعالم عنيا، وغيرىا من اإلجراءات 

 المقررة في تشريعات دائرة المحاسبات.

 وتكون ىذه األحكام إما البراءة أو اإلدانة:( الحكم عمى الحسابات:  2

 ماويتضمن ىذا الحكم صحة الحسابات وعدم مسؤولية المحاسب إذا كان المحاسب الحكم بالبراءة:  – 1
يزال يمارس عممو عند صدور القرار. أما إذا كان قد انتيى عممو ألّي سبب من األسباب فيكون الحكم ببراءة 

 تو.ذم

عندما يجد القاضي المالي أّن الحسابات التي ينظر في إقرارىا غير صحيحة مما يستمزم الحكم باإلدانة: – 2
لزامو بدفع مبمغ من المال الذي يترتب عمى تمك األخطاء، ويتمثل في  الحكم عمييا، يقوم بإدانة المحاسب وا 

حاسب، والذي أدى إلى حدوث الضرر، والذي الفرق في الحساب والتعويض الناتج عن الخطأ الذي ارتكبو الم
قد يكون ناتجًا عن خطأ غير مقصود، أو غش متعمد من قبمو، أو بفعل غيره من العاممين وتقاعس عن 

 اكتشافو.
وتنظم عادة التشريعات الخاصة بالرقابة المالية القضائية إجراءات الطعن بقرارات القاضي المالي 

اإلعفاء من المسؤولية. ولم تغفل ىذه التشريعات استكمال ىذا النظام القضائي، وطرق تنفيذ الحكم أو طرق 
وذلك بإيجاد منصب المدعي العام داخل المحكمة المالية القضائية كي يمثل السمطة التنفيذية فييا، ويتم 

يا الحكم اختياره من قبميا، ويعّد ىذا المدعي حمقة الوصل بين المحكمة والسمطة التنفيذية التي يستيدف
القضائي، وذلك من أجل تقريب وجيات النظر فيما بينيما، والتخفيف من اإلشكاالت البيروقراطية من 
مراسالت وتبميغات ومتابعة ... إلخ، إضافة إلى سيولة التعبير عن وجية نظر السمطة التنفيذية حول 

38 



   

 

ل تمك المحاكم وتنفيذىا ممارسة الرقابة المالية القضائية والقيام بالتحقيق في طبيعة سير أعما
 .(21)الختصاصاتيا

وىي تمك الرقابة التي تمارسيا السمطة التشريعية عمى عمميات تحصيل الرقابة التشريعية:  – 3
نفاقيا ، حيث تكفل دساتير مختمف الدول حّق السمطة التشريعية في الرقابة عمى عمميات  األموال العامة وا 

مالية وبعد انتيائيا. وتعمل الرقابة التشريعية عمى التأكد من أن تنفيذ الموازنة تنفيذ الموازنة قبل وأثناء السنة ال
 .(22)العامة قد تّم وفقًا لما أقرتو السمطة التشريعية من إيرادات عامة ونفقات عامة

وُتعّد الرقابة التي تمارسيا السمطة التشريعية عمى عمل الجياز الحكومي المظير األول واألىم من 
قابة الخارجية، ومرد ذلك أّن السمطة التشريعية بوصفيا الممثل الشرعي إلرادة الشعب، يجب أن مظاىر الر 

تمعب الدور الرئيس في مراقبة تنفيذ الموازنة العامة التي وضعت لتحقيق الصالح العام لممجتمع، وبالتالي فإّن 
سة خاضعة لضوابط الرقابة الجياز التنفيذي ال ينبغي أن يمارس مسؤولياتو دون أن تكون ىذه الممار 

 البرلمانية التي يمثميا المجمس التشريعي.
فالرقابة عمى األموال العامة ىي في األساس من اختصاص السمطة التشريعية، كي تضمن التزام 

 الحكومة بالجباية واإلنفاق وفقًا لما قررتو السمطة التشريعية بموجب الموازنة العامة.
عية قوة وضعفًا وفقًا لمنظام السياسي القائم، فيي واضحة وقوية في وتختمف رقابة السمطة التشري

النظام البرلماني عمى عكس الموضوع في النظام الرئاسي، وسبب وضوح الرقابة وقوتيا في النظام البرلماني 
 ترجع إلى أّن ىذا النظام يقوم عمى أساس مسؤولية الوزراء مسؤولية تضامنية، ومسؤولية كّل وزير مسؤولية

 فردية في نطاق وزارتو التي يشرف عمييا.
  

                                         
 وما بعد. 23شكري، مرجع سابق، ص  د. فيمي محمود :لمزيد من التفاصيل انظر (21)

د.  – 261، ص1000مبادئ واقتصاديات المالية العامة، دار النيضة العربية، القاىرة، عام د. السيد عطية عبد الواحد،  (22)
 وما بعد. 147فوزت فرحات، مرجع سابق، ص 
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 المعايير التنظيمية لمرقابة المالية وعوامل
استقاللها وضمان فعاليتها

 

لما كان االستخدام الفعال لألموال العامة يشكل أحد الدعامات األساسية من أجل حسن إدارة تمك 
 األموال وفعالية القرارات الصادرة عن السمطات المختصة.

تحقيق ىذا اليدف يتطمب أن يكون لدى كّل بمد ىيئة عميا لمرقابة المالية يكفل القانون وكان 
استقالليا، وكان وجود مثل ىذه الييئات قد أصبح أكثر ضرورة بالنظر إلى أّن الدولة قد وسعت من نشاطيا 

دود اإلطار المالي الذي امتد إلى القطاعين االقتصادي واالجتماعي، األمر الذي أدى بيا ألن تعمل وراء ح
 .(23)التقميدي

وكانت األىداف المحددة لمرقابة المالية وىي االستخدام الفعال والمناسب لألموال العامة وتطوير 
اإلدارة المالية لتكون إدارة مالية سميمة، والتنفيذ المنظم ألوجو النشاط اإلداري وتبميغ المعمومات إلى السمطات 

تقارير موضوعية ذات أىداف، ُتعّد أمرًا ضروريًا من أجل استقرار الدول العامة والجميور من خالل نشر 
 وتنميتيا ضمن األىداف التي تقررىا.

كان البّدمن تعميم مبادئ أساسية تساعد عمى ضمان نجاعة الرقابة المالية وفعاليتيا، وليذا جاء 
ظمة الدولية لمرقابة المالية بمعايير عّدة إعالن المؤتمر التاسع المنعقد في مدينة "ليما" في البيرو من قبل المن

ىيكمية وتنظيمية، والتي من شأنيا أن ترتقي بالرقابة المالية إلى مستوى تحقيق أىدافيا المتمثمة في المحافظة 
عمى المال العام والتنفيذ الصحيح والمالئم لمموازنة العامة. وأىم ما جاء بو إعالن مؤتمر "ليما" ىو ضرورة 

رقابية عميا في البالد تتمتع باالستقاللية، حيث إن الييئات الرقابية المالية يمكنيا أن يقوم إنشاء ىيئة 
باختصاصاتيا بصورة موضوعية وأكثر فعالية إذا كانت مستقمة عن الجية الخاضعة لرقابتيا وكانت تتمتع 

 .بالحماية أمام النفوذ الخارج عنيا وضغط كّل من السمطتين التشريعية والتنفيذية

                                         
ستاذ الدكتور طارق السمطان مستشار ديوان إعالن " ليما " بشأن المبادئ األساسية لمرقابة المالية، ترجمة وتعميق األ (23)

 المحاسبة لإلمارات العربية المتحدة.
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 :(24)إنشاء هيئة عميا لمرقابة المالية – أ

لقد نادى إعالن "ليما" بضرورة إنشاء ىيئة عميا في الدولة تكون ميمتيا الرقابة عمى عممية تنفيذ 
الموازنة، وتقوم برقابة مسبقة إلعداد الموازنة العامة ومرافقة ليا والحقة عنيا، خاصة بعد توسيع أىمية الرقابة 

 ازدياد دور الدولة الحديثة في مختمف المجاالت االقتصادية واالجتماعية.المالية بسبب 

ويجب أن يكون إنشاء الييئة العميا لمرقابة المالية منصوصًا عميو في دستور الدولة، وذلك لكون 
 ييئة.الدستور ىو أسمى القوانين الداخمية فييا، والبّدمن توفير حماية تشريعية مالئمة لمطبيعة الحساسة ليذه ال

ويجب أن تعطى ليذه الييئات مختمف الصالحيات باالطالع والتدقيق والتفتيش والتحقيق وتخويميا 
 كّل الصالحيات والوسائل المسيمة لمقيام بمياميا بدون قيد أو شرط.

أما بالنسبة لموظفي الرقابة فالبّدأن تتوافر فييم شروط معينة تؤىميم القيام بمياميم عمى أكمل وجو 
 بحيث:

يجب أن تكون لدييم المؤىالت العممية من الناحية القانونية والمالية والمحاسبية وسعة االطالع  –أ 
 واالستقامة السموكية المطموبة لمقيام بأداء مياميم عمى الوجو األكمل.

في حال اختيار موظفين  لمييئات العميا لمرقابة المالية، فإّن معيار اختيار ىؤالء الموظفين  –ب 
ن يكون المستوى العالي من المعرفة المالية والخبرة المينية المناسبة، واالرتقاء بيذه الخبرة بشكل يجب أ

مستمر من خالل عممية تدربييم المستمرة من أجل تنمية مياراتيم المينية، من الناحيتين النظرية والعممية، 
لك سواء تمت ىذه التنمية داخل ىيئة لجميع أعضاء موظفي الرقابة في الييئات العميا لمرقابة المالية، وذ

الرقابة نفسيا أو في معاىد متخصصة ترتبط بالجامعات أو عمى المستويات الدولية. كما أّن مثل ىذه التنمية 
يجب أن تدعم بكّل الوسائل الممكنة المالية منيا والتنظيمية، وىذه التنمية يجب أن تتجاوز حدود المعرفة 

 تصادية والمحاسبية بما يتناسب وطبيعة الجيات العامة محل الرقابة.التقميدية القانونية واالق

                                         
لمزيد من التفاصيل انظر: د. محمد حركات، استقاللية أجيزة الرقابة المالية وعدم إخضاعيا لممؤثرات السياسية الضامن  (24)

 وما بعد. 136، ص األساسي لفعاليتيا في أداء مياميا، ندوة الرقابة المالية ...، مرجع سابق
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 استقاللية الهيئة العميا لمرقابة المالية: –ب

إّن الييئات العميا لمرقابة المالية ال يمكنيا أن تقوم بالصالحيات المنوطة بيا إال إذا كانت تتمتع بقدر 
 مل وجو ومجابية اإلدارة الخاصة.كبير من االستقاللية يمكّنيا من أداء مياميا عمى أك

عمى الرغم من أّن الييئات التابعة لمدولة عادة ال يمكن أن تتمتع باستقالل مطمق ألنيا جزء  .أ 
من الدولة، إال أّن ىيئات الرقابة المالية العميا يجب أن يتوفر ليا االستقالل الوظيفي 

 ا.والتنظيمي والمالي كي تتمكن من القيام بأعماليا واختصاصاتي

يجب أن ينّص دستور الدولة عمى استقاللية الييئة العميا لمرقابة المالية، وعمى الدرجة  .ب 
الضرورية من االستقالل الالزم ليا. أما تفصيالت ذلك فتترك لمقانون. ىذا والبّدمن تقرير 
حماية تشريعية مالئمة ليذا االستقالل توجب الرجوع إلى محكمة عميا لمطعن في أّي تدخل 

 المساس باستقالل الييئات العميا لمرقابة المالية واختصاصاتيا الرقابية.يتضمن 

 وىذا االستقالل يكون من نواحي عدة:

  استقالل تنظيمي ووظيفي، أي االستقالل عن كّل من السمطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك يتّم
 بتوضيح العالقة الموجودة بينيم.

 المالية. استقالل موظفي الييئة العميا لمرقابة 

 .استقالل مالي لمييئة العميا لمرقابة المالية 

 االستقالل التنظيمي والوظيفي وعالقة الهيئة العميا لمرقابة المالية بالسمطتين التشريعية والتنفيذية:  -آ 

 ( العالقة مع السمطة التشريعية: 1
ويتطمب ىذا االستقالل أيضًا أن إّن استقالل الييئات العميا لمرقابة المالية يكفمو الدستور والقانون، 

تتمتع ىذه الييئات بدرجة عالية من حق المبادرة واالستقالل الذاتي، حتى في حال قياميا بالعمل نيابة عن 
ّن العالقة ما بين الييئة العميا  السمطة التشريعية وممارستيا لمرقابة المالية بناًء عمى توجيو من ىذه السمطة. وا 

 مطة التشريعية يجب أن ينظميا الدستور وذلك وفقًا لظروف كل بمد ومتطمباتو.لمرقابة المالية والس
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 ( العالقة مع السمطة التنفيذية: 2
إّن الييئة العميا لمرقابة المالية تراقب أوجو نشاط الحكومة وسمطاتيا اإلدارية المختمفة وغيرىا من 

مييئة العميا لمرقابة المالية، فالحكومة تتحمل بوجو الييئات التابعة ليا، ولكن ىذا ال يعني أّن الحكومة تابعة ل
خاص المسؤولية الكاممة عن أعماليا وعن إىماليا في القيام بتمك األعمال، وال يمكنيا أن تتحمل من ىذه 
المسؤولية مستندة في ذلك إلى عمميات التدقيق التي تقوم بيا الييئة العميا لمرقابة المالية أو إلى آراء بعض 

ذه الييئة، ما لم تكن آراء أولئك الخبراء قد سممت إلييا عمى وجو قانوني أو صدرت بصورة أحكام خبراء ى
 قابمة لمتنفيذ.

 استقالل أعضاء الهيئة العميا لمرقابة المالية وموظفيها:  -ب 
إّن استقالل الييئات العميا لمرقابة المالية مرتبط ارتباطًا غير قابل لمفصل باستقالل أعضائيا من 
خالل حمايتيم من النقل والندب والعزل واإلقالة. واألعضاء ىم األشخاص الذين يجب عمييم وضع القرارات 
لمييئة العميا لمرقابة المالية، كما أنيم مسؤولون عنيا أمام طرف ثالث، وىؤالء األعضاء يظيرون إما بصورة 

ئة الرقابة، أو بصورة عضو واحد مجموعة من األعضاء في ىيئة تتولى وضع القرار بمجموع أعضائيا ليي
 ىو رئيس ىيئة الرقابة المالية العميا، وذلك في حال تنظيم ىذه الييئة عمى أساس فردي.

واستقالل األعضاء يجب أن يكفمو الدستور أيضًا، كما أّن إجراءات إقالتيم من وظائفيم يجب أن 
ّن أسموب تعيين األعضاء  ينص عمييا الدستور، ولكن بالشكل الذي ال يؤدي إلى اإلضعاف من استقالليم. وا 
قالتيم من مناصبيم يجب أن يعتمد عمى البنية الدستورية لكّل بمد.  وا 

 أما بخصوص ممارسة وظائفيم فإّن مدققي الييئات العميا لمرقابة يجب أن ال يتعرضوا أثناء 
 وال تابعين لتمك الجيات. ذلك لضغوط من الجيات الخاضعة لرقابتيم، كما أّنو ال يمكن أن يكونوا خاضعين

إّن مظاىر االستقالل المالي ليذه الييئات يتمثل بما االستقالل المالي لمهيئات العميا لمرقابة المالية:   -ج 
 : (25)يمي

                                         
 .146د. محمد حركات، مرجع سابق، ص  (25)
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  إّن الييئة العميا لمرقابة المالية يجب أن تكون مزودة بالوسائل المالية التي تمكنيا من القيام بأعماليا
 عمى أكمل وجو.

 ذا لزم األمر فيجب أن تكون الييئات العميا لمرقابة المالية مخولة بأن تطمب مباشرة من السمطة  وا 
 المختصة باعتماد الموازنة التقديرية لمدول بأن تمنحيا االعتمادات المالية الالزمة منيا مباشرة.

  ليتيا إّن الييئات العميا لمرقابة المالية يجب أن تكون مخولة بأن تستعمل ضمن حدود مسؤو
 االعتمادات المخصصة ليا في القسم الخاص بيا من الموازنة التقديرية لمدولة.

 المعايير المهنية والفنية والمادية لمرقابة المالية الفعالة: - ج

إّن إنشاء الييئة العميا لمرقابة المالية وتأكيد استقالليا وحمايتيا وتحديد صالحياتيا وسمطاتيا ال يكفي 
الرقابة المالية، بل يجب توفير مجموعة من المعايير الفنية والمادية، لكي تقوم ىذه الييئات لتحقيق أىداف 

 بالميام المناطة بيا والمتمثمة بالقيام برقابة فعالة عمى األموال العامة في الدولة .

نما يجب النظر إلييا عمى أنّ  يا ويجب عدم النظر إلى الرقابة المالية بحسبانيا وظيفة محدودة. وا 
نشاط متشعب لمغاية متكامل، وتندمج فيو وظائف اإلدارة ووظائف المحاسبة لمتأكد من أّن ما يجب عممو قد 

 تّم تنفيذه فعاًل، وتبيان مواطن القصور ومواطن الخطوات المصححة المناسبة.
والشّك أّن أفضل وسيمة نحو بناء إطار متكامل لمرقابة المالية ىي وضع مجموعة من األسس 

مية وصياغتيا، تساىم في توضيح مفيوم الرقابة المالية، وتبين العناصر األساسية التي تتكون منيا العم
وظائفيا الرئيسة واألساليب التي تستخدم في تحقيق الرقابة المالية الفعالة. ويمكن تحديد ىذه المجموعة من 

بحّد ذاتها الخصائص الرئيسة لمنظام  والتي ُتعدّ األسس واألساليب التي تستخدم في تحقيق الرقابة المالية، 
 : (26)الرقابي الفعال في الدولة، وتتمخص بما يمي

                                         
 وما بعد. 102وما بعد. د. حسين سمحان وآخرون، مرجع سابق، ص 16د. يوسف شباط، الوسيط...، مرجع سابق، ص (26)
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استقاللية أجيزة الرقابة المالية عن السمطة التنفيذية، وقدرة ىذه األجيزة وكفايتيا من الناحية المالية  -1
 واإلدارية والسموكية وغيرىا من أدوات ووسائل االستقالل عنيا.

الفصل بين الوظائف اإلدارية والوظائف التنفيذية الحسابية في األجيزة العامة.  االعتماد عمى مبدأ -2
ويتضمن ذلك الفصل بين الصالحيات اإلدارية المتمثمة بالتنسيب بالصرف واألمر واإلقرار من 
جية، وبين الصالحيات المالية المتمثمة بالعمميات الحسابية التنفيذية ومجموعة اإلجراءات 

 تقدير وقيودىا من الجوانب الفنية األخرى.المحاسبية من 

استمرارية الرقابة في خط مواٍز لمراحل الموازنة كافة، وعمى شكل متابعة آنية مستمرة لمتصرفات  -3
المالية كافة وتنوعيا وتقييميا باستمرار، وتصحيح االنحرافات في حال ظيورىا وقبل استفحاليا 

 ومعالجتيا في الوقت المناسب.

الخبرات والتغذية العكسية ونظام المعمومات وسجالت النتائج التاريخية، وذلك بيدف  االستفادة من -4
 تطوير األداء وتحسينو وتجنب الوقوع في المشكالت وتالفي تكرارىا.

يجب تطوير مفيوم الرقابة المالية وفقًا لتطوير المفاىيم المالية وأدواتيا الرئيسة كالموازنة العامة،  -5
ازنة من كونيا مجرد أداة مالية حسابية إلى أداة اقتصادية فاعمة ومؤثرة، حيث تطورت فكرة المو 

وبالتالي يجب أن تنسجم الرقابة المالية مع ىذا التطور، وتنتقل بتركيزىا من مجرد التدقيق الحسابي 
 .والشكمي إلى الرقابة عمى اآلثار والنتائج، وفعالية وكفاية استخدام األموال العامة والمحافظة عمييا

تعزيز الثقة المتبادلة والتكامل والتنسيق والتعاون بين أجيزة الرقابة المالية وأجيزة اإلدارة المالية من  -6
 جية، والجيات التنفيذية واإلدارية من جية أخرى.

توافر المعمومات والبيانات المالية واإلحصائية وتنظيميا وتحميميا من خالل نظام متكامل لممعمومات  -7
 األساليب اإلدارية والفنية.وفقًا ألحدث 

ضرورة انسجام الرقابة مع المناخ التنظيمي وطبيعة المنظمة وأوضاعيا المالية واإلدارية والتنافسية.  -8
وىذا االنسجام ضروري لتطبيق األساليب الرقابية بفعالية، وبالتالي تحقيق أىداف الرقابة العامة 

 والمالية.
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تكاممي ومستمر، بحيث تعزز األساليب المختمفة لمرقابة  تنوع أساليب الرقابة واستعماليا بشكل -9
بعضيا بعضًا، وتكشف الثغرات الموجودة في نظام الرقابة نفسو أو في العمميات اإلدارية األخرى 
كالتخطيط أو التنظيم أو غيرىا، أو اعتماد أساليب رقابة متعددة في وقت واحد يزيد من فعالية نظام 

تائج واالنحرافات أو المشكالت التي تكشفيا الرقابة، وبالتالي التأكد من الرقابة ويعزز الثقة بالن
 المشكالت الحقيقية وأسبابيا، ثم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

الدقة والوضوح والمرونة في أساليب الرقابة ومعاييرىا، وسرعة اكتشاف االنحرافات في أوقاتيا  -11
لك صحة المعايير وموضوعيتيا في الحكم عمى األداء ووجود معالجات فورية ليا، ويتضمن ذ

 الفردي والتنظيمي.

جراءاتيا وأساليبيا منخفضة. -11  االقتصاد والكفاية بحيث تكون تكاليف نظام الرقابة وا 

قيام الرقابة عمى مبدأ المشاركة بين الرؤساء والمرؤوسين في مختمف المسائل الميمة، مثل التخطيط  -12
دقة، واعتماد معايير موضوعية واضحة، وخمق الظروف المالئمة ووضع األىداف وتجديدىا ب

إلنجاز األىداف بفعالية وكفاية، حيث أّن المشاركة تدعم الثقة بين الرؤساء والمرؤوسين، وتدفع 
 الروح المعنوية، وتزيد من احتماالت الرقابة الذاتية لمعاممين.

األمام، أو التغذية األمامية لممعمومات  وتوقع تأسيس نظام الرقابة عمى النظرة الوقائية والتطمع إلى  -13
المشكالت قبل حدوثيا، وتصور اإلجراءات التصحيحية والحمول الفورية ألية عقبات تظير أثناء 

 تنفيذ األعمال وعدم السماح بالتفاقم والتعقيد.
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 تمارين:
 :من سمبيات الرقابة السابقة اختر اإلجابة الصحيحة:

 .القتصاديةالحد من التصرفات غير ا .1
 .تفادي التعرض لمخسائر .2
 .الحد من االستقالل الممنوح لألجيزة اإلدارية .3
 .توخي الوقوع في األخطاء .4

 .3اإلجابة الصحيحة رقم 
 

 :من أقسام الرقابة المالية تبعًا لموضوعيا اختر اإلجابة الصحيحة:
 .رقابة المشروعية .1
 .الرقابة الذاتية .2
 .الرقابة القضائية .3
 .الرقابة اإلدارية .4

 .1اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الرقابة المالية الداخمية
 في سورية

 
 الكممات المفتاحية:

 .مديريات الرقابة الداخمية في الجيات العامة -رقابة اإلداريات المركزية لكزارة المالية  -محاسب اإلدارة 

 الممخص:

العامة كتحقيؽ أىدافيما، كىك محاسب اإلدارة ىك عيف كزير المالية مف أجؿ حسف تنفيذ المكازنة 
المكظؼ األكؿ المسؤكؿ عف القياـ بالرقابة المالية في الدكلة، يعاكنو في تنفيذ ذلؾ مديريات الرقابة 

الداخمية لدل كزارة المالية كمديريات الرقابة الداخمية لدل الجيات العامة بالتنسيؽ مع الييئة المركزية 
 .لمرقابة المالية

 :األىداف التعميمية

 :في نياية ىذه الكحدة التعميمية يجب أف يككف الطالب قادران عمى
 التعرؼ عمى محاسب اإلدارة كدكره في الرقابة المالية الداخمية. 
 التعرؼ عمى دكر اإلدارات المركزية في كزارة المالية في الرقابة المالية الداخمية. 
  العامة في الرقابة المالية الداخميةالتعرؼ عمى دكر مديريات الرقابة الداخمية في الجيات. 

 

الوحدة التعميمية الثانية
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ُتعد كزارة المالية المسؤكلة عف تنفيذ المكازنة العامة، كفي معرض ممارستيا ليذه الميمة تقكـ بعمميات 
الرقابة المالية المتعمقة بيا، كتككف ىذه الرقابة عمى أكثر مف مستكل، فتمارس المستكل األكؿ منيا عف 

تبع ليا، كُيسأؿ عف حسف تنفيذ المكازنة العامة لدل الجيات العامة، كيمارس طريؽ محاسب اإلدارة التي ي
مف خالؿ ىذه الميمة رقابة سابقة عمى تنفيذ التصرفات المالية ليا، كتدعمو في ىذا المجاؿ المديريات 

كزارة المالية، المركزية في الكزارة. كُيعّد عمؿ ىذه المديريات المستكل الثاني لمرقابة المالية التي تقكـ بيا 
كالتي ُتعّد بمثابة رقابة داخمية كصائية عمى عمؿ الجيات العامة، كيضاؼ إلييا عمؿ مديريات الرقابة 
الداخمية في الييئات كالمؤسسات العامة في الدكلة بالتنسيؽ مع الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش، فيذه 

 تكياتيا المختمفة في سكرية.الجيات الثالث ىي المسؤكلة عف الرقابة الداخمية بمس
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 محاسب اإلدارة ودوره في الرقابة
 عمى تنفيذ الموازنة

 

ُيعّد محاسب اإلدارة أحد أىـ أعمدة الرقابة الداخمية الذاتية عمى أمكاؿ إدارات الدكلة التي يعمؿ 
 فييا. 

المشركعية إّف الدكر الرقابي الذم يقكـ بو محاسب اإلدارة ىك دكر ميـ تتجمى فيو رقابة 
كالمحاسبية كالمالية كاالقتصادية بصكرة كاضحة، لذلؾ يمكف التعرؼ عمى ىذا الدكر مف خالؿ التقسيـ 

 التالي:

 :(1)التعريف بمحاسب اإلدارة –أ

ُتعّد كزارة المالية المسؤكؿ األكؿ في الحككمة عف حسف تنفيذ المكازنة العامة في الدكلة. كلمنجاح 
عاتقيا ميمة الرقابة الداخمية عمى تنفيذ تمؾ المكازنة في الكزارات كاإلدارات في ىذه الميمة أخذت عمى 

التابعة لمدكلة كافة، لتراقب مدل تقيدىا بالقكانيف كالتعميمات كاألنظمة المالية المتعمقة بعمميا. لذا كاف 
ا المندكب اسـ البّدليا لمقياـ بيذه الميمة مف مندكب عنيا في تمؾ الكزارات كاإلدارات. يطمؽ عمى ىذ

محاسب اإلدارة الذم يعيف فييا، كُيعّد جزءان مف مالكيا، كمف ثـ يتـّ تكميفو بالعمؿ لدل تمؾ اإلدارات 
ليمثؿ كزير المالية فييا، كبحكـ كظيفتو ىذه يمارس عددان مف االختصاصات بمجاؿ الرقابة عمى الماؿ 

 العاـ.

 ما يمي:ويمكن التعرف عمى محاسب اإلدارة ودوره الرقابي ك

 تعيين محاسب اإلدارة: – 1

داراتيا كىيئاتيا العامة كالبمديات كسائر جيات  يسمى محاسبك اإلدارة في كؿٍّ مف كزارت الدكلة كا 
القطاع اإلدارم مف قبؿ كزير المالية، حيث تتكلى كزارة المالية إعداد صككؾ تسمية محاسبي اإلدارة في 

 اءن عمى اقتراح مديرية المكازنة العامة.جميع الجيات العامة في الدكلة، كذلؾ بن

                                                        

 بعد. كما 255( انظر: د. محمد خير العكاـ، المالية العامة، ...، مرجع سابؽ، ص 1)
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كيجكز أف يككف لكّؿ جية إدارية محاسب إدارة أك أكثر، كما يجكز لكزير المالية أف يعيد 
بكظائؼ محاسب اإلدارة كمعاكنيو إلى مكظفيف مف الجية صاحبة العالقة باالتفاؽ معيا في الجيات 

 .(2) العامة ذات الطابع االقتصادم

ىناؾ خطة في كزارة المالية لتغيير محاسبي اإلدارة مرة كّؿ ثالث سنكات في  كفي ىذا اإلطار
الجيات العامة. كما تـّ االنتياء مف سياسة االعتماد عمى مكظفي اإلدارات العامة العتمادىـ محاسبي 
ر اإلدارة مف قبؿ كزارة المالية كتعميـ فرز ىذا المحاسب مف العامميف في كزارة المالية حصران في عش

 السنكات األخيرة.

إّف محاسب اإلدارة مسؤكؿ أماـ كزير المالية كالجياز المركزم لمرقابة المالية عف جميع األعماؿ 
 المكككلة إليو، أما معاكنك المحاسب كمساعدكه فيـ مسؤكلكف أمامو عف األعماؿ المالية التي يكمفيـ بيا.

كزارة المالية المرجع المباشر لجميع محاسبي كُتعد مديرية المكازنة العامة في اإلدارة المركزية ل
اإلدارات كمعاكنييـ عف طريؽ مديريات المالية في المحافظات فيما يتعمؽ بأعماليـ المالية، كيخضع مف 
كاف منيـ عمى مالؾ الكزارة لسمطة كزير المالية في الحقكؽ كالكاجبات كاإلجراءات المسمكية، كما 

، كلكف ذلؾ ال يتـّ بمعزؿ عف المقترحات المقدمة في ىذا  المجاؿ (3)ارةيتقاضكف ركاتبيـ مف مكازنة الكز 
 مف رئيسو اإلدارم.

أما في المؤسسات العامة كالشركات العامة ذات الطابع االقتصادم فإّف ميمة محاسب اإلدارة 
مدير العاـ يتكالىا المدير المالي الذم يككف مسؤكالن أماـ المدير العاـ، أما في فركع المؤسسات فإّف ال

يسّمي أحد العامميف في الفركع مسؤكالن ماليان بناءن عمى اقتراح المدير المالي، كيسّمى كفقان لمقكانيف 
كاألنظمة النافذة، كيككف مسؤكالن أماـ مدير الفرع، كما يسّمي المدير العاـ لممؤسسة العامة أك الشركة 

مالي أحد العامميف في مديرية الشؤكف المالية معاكنان العامة أك المنشأة العامة بناء عمى اقتراح المدير ال
 لممدير المالي ينكب عنو في حاؿ غيابو عمى الكجو القانكني.

 

 اختصاصات محاسب اإلدارة: – 2
                                                        

( لمزيد مف التفاصيؿ انظر: د. محمد العمكرم، تنفيذ المكازنة العامة، المكسكعة القانكنية المتخصصة، المجمد السابع، 2)
 كما بعد. 279، ص 2212ىيئة المكسكعة العربية، دمشؽ، 

 المتضمف مالؾ كزارة المالية. 1977لعاـ  1684/ مف المرسـك رقـ 33( انظر المادة /3)
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يتـّ تحديد اختصاصات محاسب اإلدارة في الجيات العامة ذات الطابع اإلدارم أك الجيات 
ف كزير المالية، كلكف بشكؿ ال يخالؼ القكانيف كاألنظمة العامة ذات الطابع االقتصادم بمكجب قرار م

 المتعمقة بإنشاء تمؾ الجيات، كبشكؿ عاـ يمكف إجماليا بما يمي:

 في مواضيع الموازنة العامة: –أ 
رساليا إلى  يساعد محاسب اإلدارة الجية التي يعمؿ لدييا في إعداد مشركع مكازنتيا السنكية كا 

 كزارة المالية لدراستيا. مديرية المكازنة العامة في

 إدارة السمف والتأمينات ورقابة المستودعات: –ب 
يدير محاسب اإلدارة السمؼ كالتأمينات الممنكحة لمعامميف في اإلدارة أك المدفكعة مف المتعاقديف 

 .(4)معيا، كيعمؿ عمى مالحقة تسديدىا أصكالن، إذ يقكـ بدفعيا أك تسديدىا دكف أمر صرؼ مسبؽ
س المحاسب دكران رقابيان عمى مكجكدات مستكدعات الجيات العامة، حيث ُتعّد ىذه كما يمار 

المكجكدات مف األمكاؿ العامة المادية، كال تعني رقابة محاسب اإلدارة عمى مكجكدات المستكدعات إسقاط 
مسؤكلية أمناء المستكدعات، بؿ يبقى ىؤالء محتفظيف بمسؤكليتيـ الشخصية حسب أحكاـ نظاـ 

 .(5)1969/ لعاـ1181عات الجية اإلدارية الصادر بالقرار رقـ /مستكد

 في مجال تحصيل اإليرادات العامة: –ج 
يقكـ محاسبك اإلدارة بتحقيؽ اإليرادات العامة المككمة لإلدارة التي يعممكف بيا كتحصيميا، كمسؾ 

 د المحددة ليا.حساباتيا، كتكريد المتحصالت لخزينة الدكلة أك صناديقيا الفرعية في المكاعي

 في مجال الكفاالت: – 
يدخؿ في مياـ محاسبي اإلدارة مالحقة تقديـ صككؾ الكفاالت المقدمة مف قبؿ المتعيديف لمجية 
اإلدارية كمراقبتيا، كيتأكد المحاسب مف صالحية تمؾ الكفاالت كتسجيميا في السجالت المحاسبية 

الكفاالت دكريان بغية التأكد مف استمرار صالحيتيا، المختصة كحفظيا، كما يعمؿ عمى متابعة تجديد تمؾ 
 كتسجيميا في السجالت المحاسبية كحفظيا طالما تتكافر األسباب القانكنية كالعقدية لذلؾ.

                                                        

 .2227لعاـ  489/ مف المرسـك رقـ 46ر المادة /( انظ4)

في العاـ ذاتو  49كنشر في الجريدة الرسمية في العدد  4/12/1969( صدر ىذا القرار عف السيد كزير المالية بتاريخ 5)
 كما زاؿ ىذا النظاـ سارم المفعكؿ حتى اآلف عمى الرغـ مف تعديؿ القانكف المالي األساسي الذم صدر بمكجبو. 
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 إعداد البيانات المالية: -ىـ 
إضافة لممياـ السابقة فإّف المدير المالي في الجيات العامة ذات الطابع االقتصادم مف 

كمنشآت عامة يشرؼ عمى إعداد البيانات المالية، كدراستيا كتحميميا، كاقتراح ما يمـز مؤسسات كشركات 
 .(6)بشأنيا إلى المدير العاـ مف أجؿ تحسيف األداء االقتصادم ليا

كيتبيف مما سبؽ أّف محاسب اإلدارة يمارس رقابة مشركعية عمى التصرفات المالية المنكطة بو 
دارة المحركقات كالصيانة كغيرىاكافة مف صرؼ كجباية، كما تشمؿ  ، كما (7)رقابتو عمى المستكدعات كا 

ف كانت رقابتو ىذه استشارية ليس أكثر، كغير ممزمة آلمر  يمارس رقابة اقتصادية في ىذا المجاؿ، كا 
 الصرؼ.

يقكـ محاسب اإلدارة بدكر رقابي مسبؽ عمى صرؼ النفقات العامة، حيث ُتعّد تأشيرتو إشعاران 
المتضمف النظاـ المحاسبي كالمالي  2007/ لعاـ 488ط عقد النفقة المحددة في المرسكـ /بتكافر شرك 

 .(8)لمجيات العامة ذات الطابع اإلدارم
كما يتابع المحاسب أمكر تصفية النفقة مف خالؿ تنظيـ أكامر الصرؼ كالتأشير عمييا. كعميو 

إليو، حيث يقكـ بالتحقؽ مف اتفاؽ النفقة مع  فإّف الكثائؽ كالمستندات المؤيدة لصحة النفقة يجب أف ترسؿ
القكانيف كاألنظمة، كمف أنيا عقدت عمى البند الخاص بيا، كأنيا ضمف حدكد االعتمادات المخصصة ليا 
في المكازنة العامة لمجية اإلدارية التي يعمؿ لدييا. كما يتأكد مف استحقاؽ النفقة المعقكدة عمى الدكلة 

                                                        

 .2227لعاـ  489/ مف المرسـك رقـ 9( انظر المادة /6)

كتعديالتو المتضمف نظاـ إدارة المركبات " المرائب "، الذم منح محاسب اإلدارة  1982/ لعاـ 36( كفؽ القانكف رقـ /7)
 ىذه الصالحيات فيو.

 1977لعاـ  1684الصادر برقـ ( كقد حددت ىذه المياـ في سكرية بمكجب الفقرة /ىػ/ مف مرسـك مالؾ كزارة المالية 8)
 كما يمي:

 مساعدة اإلدارة في إعداد مشركع مكازنتيا. -
 التأشير عمى صككؾ عقد النفقات قبؿ تكقيعيا . -
عداد أكامر صرفيا كمسؾ حسابات كدفاتر شطب الركاتب كالتعيدات. -  القياـ بمعامالت تصفية النفقات كا 

 اإلدارة كمالحقة تسديدىا.إدارة السمؼ الممنكحة لممتعيديف كالعامميف في  -

 مراقبة مستكدعات المكاـز كالمكاد مع االحتفاظ بمسؤكلية أمناء المستكدعات. -

 تحقؽ كتحصيؿ اإليرادات المككمة لإلدارة كمسؾ دفاترىا. -

براء ذمة العامميف. -  مالحقة تقديـ صككؾ الكفاالت المتعيد مف فحصيا كتسجيميا كحفظيا كا 

 ماؿ المتعمقة باإلدارة.بصكرة عامة ممارسة جميع األع -
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الخدمة أك السمعة التي تقابميا قد تـّ تكريدىا فعالن، كأّنو ال يكجد مانع مف تأدية مف خالؿ التثبت مف أّف 
 .(9)النفقة كميا أك بعضيا كالحجز أك الحسـ أك التقاص

كنظران ألىمية دكر محاسب اإلدارة في ىذا المجاؿ، فإّف جميع مشاريع صككؾ عقد النفقة 
في الجيات العامة ذات الطابع االقتصادم  كصرفيا يجب أف تعرض عميو أك عمى المسؤكؿ المالي

 لمتأشير عمييا، بما يفيد تكافر االعتمادات الالزمة ليا، كما يفيد قانكنيتيا.
كيمعب محاسب اإلدارة دكران ميمان في مجاؿ العقكد اإلدارية، فيك عضك في لجنة المناقصة 

المدير العاـ (، أك يشرؼ عمى ذلؾ  كالشراء التي يتـّ تشكيميا مف قبؿ آمر الصرؼ المختص ) الكزير أك
مف خالؿ ىذا العضك الذم يجب أف يككف مف إدارة المحاسبة في الجية العامة كالمسؤكؿ عف 

 .(10)أعماليا

 مسؤولية محاسب اإلدارة وآلية حّل الخالفات بينو وبين آمر الصرف: –ب
مراقب أكلي لعقد النفقات يستمد محاسب اإلدارة مسؤكليتو مف مجمؿ المياـ المكككلة إليو، فيك 

العامة كأميف لصندكؽ الجية اإلدارية التي يعمؿ لدييا كالمتصرؼ في األمكاؿ العامة فييا، كبيذا يقع 
 عمى عاتقو حفظ األمكاؿ العامة مف الضياع كالتبديد كاإلىماؿ كالحيمكلة دكف سقكط ديكف الدكلة بالتقادـ.

لصرؼ قد يؤدم إلى ظيكر بعض الخالفات التي كما أّف تكاصمو المباشر مع آمر التصفية كا
تحتاج لمفصؿ فييا مف المرجح المختص كىك كزير المالية كما حدده القانكف، مع بعض التفاصيؿ التي 

 سنتعرض ليا تباعان.

 مسؤولية محاسب اإلدارة: – 1
كاألنظمة،  عّد المشّرع محاسب اإلدارة مسؤكالن عف كّؿ نفقة تمت إجازتيا خالفان ألحكاـ القكانيف

سكاء كاف قانكف المكازنة العامة أـ غيره مف المنظكمة القانكنية المعمكؿ بيا في الدكلة. كما فرض عمى 
المكمفيف بمتابعة تحصيؿ الديكف كالمكارد األخرل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيميا كاستيفائيا في 

ائر المالية أك المادية التي تنجـ عف مكاعيدىا تحت طائمة المسؤكلية. كعميو فإّف األضرار أك الخس

                                                        

-1997، العاـ الدراسي 7( د. عصاـ بشكر، مالية عامة كتشريع ضريبي، منشكرات جامعة دمشؽ، كمية االقتصاد، ص9)
 .316، ص 1998

 .2224/ لعاـ 51/ مف قانكف عقكد الجيات العامة رقـ /12( المادة /10)
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التصرؼ الذم يقكـ بو محاسب اإلدارة تجعمو معرضان لممساءلة المنصكص عمييا في القكانيف كاألنظمة 
 النافذة.

كلما كاف المحاسب يتبع مباشرة كزير المالية فإّنو مسؤكؿ أمامو عف المخالفات المالية المرتكبة 
الية. كما أّنو ُيسأؿ أماـ الجياز المركزم لمرقابة المالية كالييئة المركزية كافة، كىذه المسؤكلية مسمكية كم

لمرقابة كالتفتيش مف أّم إىماؿ أك تقاعس في ميامو أدل إلى اإلضرار بالماؿ العاـ. أما إذا ثبت اقترافو 
ا مباشرة أك جرمان جزائيان نتيجة المخالفة المالية فإّف المحاسب يحاؿ إلى القضاء الجزائي المختص، إم

 نتيجة شككل بحقو بعد إجراء التفتيش كالتحقيؽ مف قبؿ الجياز أك الييئة.
لذا يمكف القكؿ إّف مسؤكلية المحاسب كبيرة كمتشعبة، فيي مسؤكلية مسمكية ككنو مكظفان عامان، 

سؤكلية كمسؤكلية مالية ككنو ضامنان كأمينان عمى الماؿ العاـ بمالو كما يممؾ، كقد ينجـ عف ذلؾ كمو م
جزائية إف ارتكب جرمان جزائيان يعاقب عميو القانكف، سكاء كاف قانكف العقكبات العاـ أـ قانكف العقكبات 

 االقتصادية أـ القكانيف الجزائية الخاصة، أدل إلى اإلضرار بالماؿ العاـ كالمصمحة العامة.

 آلية حل الخالفات بين المحاسب وآمر الصرف: – 2
بدأ الفصؿ بيف الكظيفة اإلدارية المتمثمة بمياـ آمر الصرؼ كبيف الكظيفة انتيج الفقو الحديث م

التنفيذية التي تتجمى بمياـ محاسب اإلدارة، كقد سار المشّرع السكرم كفؽ ىذا المبدأ، فمحاسب اإلدارة 
ر ليس تابعان آلمر الصرؼ بؿ إّف عممو مكمؿ لعمؿ آمر الصرؼ كمستقؿ عنو، كيحّؽ لو عدـ تنفيذ األكام

 الصادرة إليو عند عدـ مطابقتيا لمقكانيف كاألنظمة النافذة إال ما استثناه المشّرع بنص قانكني خاص.
إّف حّؽ المحاسب بعدـ تنفيذ األكامر الصادرة إليو يؤدم إلى نشكء نزاع بينو كبيف آمر الصرؼ، 

 ى الكجو التالي:حالة  نشكء النزاع عم 2007لعاـ  488( مف المرسكـ رقـ 11كقد عالجت المادة )
إذا كقع خالؼ بيف المحاسب كعاقد النفقة عمى التأشير ُتعرض القضية عمى كزير المالية، فإذا 
ما استمر الخالؼ يبّت فيو الكزير المختص عمى مسؤكليتو، عمى أال يككف ىذا الخالؼ ناتجان عف عدـ 

النفقة. كُيعّد رأم كزير المالية في ىذه تكفر االعتماد الالـز لعقد النفقة أك تجاكزه أك عدـ مالءمة تبكيب 
 .(11)الحالة ممزمان لمحاسب اإلدارة، كيرفع عنو المسؤكلية المادية

                                                        

 .2227لعاـ  488/ مف المرسـك 11( انظر المادة /11)
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كفي جميع األحكاؿ إذا كاف الصؾ المتضمف عقد النفقة خاضعان لمتأشير مف سمطات معينة فال 
كاعد كالحدكد المنظمة تككف إجراءات تنفيذه قانكنية إال بعد اقترانو بتأشير تمؾ السمطات، كضمف الق

 الختصاصاتيا.
كما اشترط المشّرع لنفاذ إبراـ عقكد القرض العاـ مكافقة السمطة التشريعية، كتعطى ىذه المكافقة 
لمجمس الكزراء الذم يمارس اختصاصو في عقد القركض كمنحيا عمى أف تككف مخصصة لتمكيؿ 

 .(12)مشاريع كاردة في الخطة االقتصادية لمدكلة
: إّف صاحب 1971لعاـ  4019/15-/ب241بالغ رئيس مجمس الكزراء رقـ كجاء في 

الصالحية في اإليعاز بعقد النفقات عمى مسؤكليتو ىك الكزير المختص فقط، بمعنى أّنو ال يجكز لعاقدم 
 .(13)النفقة كآمرم التصفية كالصرؼ مف غير الكزراء استعماؿ ىذه الصالحية

، حيث أعطى لممديريف العاميف 2007/ لعاـ 489سكـ رقـ /كقد أكد المشّرع ىذا األمر في المر 
في الجيات العامة ذات الطابع االقتصادم صالحية آمر التصفية كالصرؼ، إال أّنو في حاؿ قياـ خالؼ 
بينو كبيف المدقؽ المختص في ىذه الجيات حكؿ مدل تكافر شركط عقد النفقة أك عدمو يعرض 

 .(14)مى مسؤكليتوالمكضكع عمى الكزير المختص لمبّت ع
كعمى ىذا يمكف القكؿ إّف رفض محاسب اإلدارة ُيعّد قطعيان، كال يجكز لمكزير المختص اإليعاز 

 بعقد النفقة كصرفيا عمى مسؤكليتو في الحاالت التالية:
 ( إذا كاف الرفض بسبب عدـ تكافر االعتماد الالـز أك بسبب تجاكز ىذا االعتماد.1
مالءمة عنكاف البند أك الفقرة الذم ستعقد عميو النفقة أك ستصرؼ منو  ( إذا كاف الرفض بسبب عدـ2

 لعقد ىذه النفقة كصرفيا.
 ( إذا كاف الرفض بسبب مخالفة صريحة لألحكاـ القانكنية النافذة.3

إذا نشأ خالؼ بيف محاسب اإلدارة كبيف عاقد النفقة أك آمر التصفية كالصرؼ حكؿ قانكنية عقد 
لناحية االجتيادية، أك مخالفتو ألحكاـ التعميمات كالبالغات النافذة فإّنو ال يجكز أك صرؼ النفقة مف ا

لمحاسب اإلدارة أف يعقد أك يصرؼ نفقة كّجو الكزير المختص بعقدىا أك صرفيا عمى مسؤكليتو، إال إذا 

                                                        

 .168السيد عطية عبد الكاحد، مرجع سابؽ، ص  ( د.12)

 .389، ص 2225، 1( د. محمد العمكرم، الرقابة المالية العميا، مرجع سابؽ، ط13)

 .2227لعاـ  489/ مف المرسـك رقـ 28( المادة /14)
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ّف عرض الخالؼ عمى كز  ير كاف الخالؼ معركضان عمى كزير المالية كأبدل في ىذا الخالؼ رأيو. كا 
 المالية ىك أمر إلزامي حتى لك تراجع المحاسب عف رأيو.

كفي كّؿ مرة يتـّ فييا استعماؿ الصالحية في عقد بعض النفقات كصرفيا عمى مسؤكلية الكزير، 
يجب عمى محاسب اإلدارة المختص إعالـ الجياز المركزم لمرقابة المالية بذلؾ فكران بعد التنفيذ مع 

 ىذه النفقة. كجيات النظر المختمفة حكؿ
مما تقدـ يمكف القكؿ إّف محاسب اإلدارة يتمتع بصالحيات رقابية كاسعة مف خالؿ 
االختصاصات الدقيقة التي منحيا لو المشّرع، كذلؾ مف خالؿ متابعتو لكؿ المراحؿ التي تمر بيا النفقة 

تكابو مخالفات تمس العامة، إال أّنو يتحمؿ مقابؿ ىذه الصالحيات مسؤكلية كبيرة كمتشعبة في حاؿ ار 
 الماؿ العاـ.

كلكف كعمى الرغـ مف الدكر الرقابي الميـ لمحاسب اإلدارة الذم يباشره عمى التصرفات التي مف 
شأنيا أف ترتب نفقة عمى الدكلة، إال أّنو يبقى مقيدان باليـر التسمسمي لمكظيفة العامة، كيظير ىذا القيد مف 

زير المالية كالجياز المركزم لمرقابة المالية، كىذا ما يمنح عممو الدقة خالؿ التزامو بتقديـ تقارير دكرية لك 
كالشفافية في معرض دكره بالحفاظ عمى الماؿ العاـ، كما يؤمف االستمرارية في ممارسة الرقابة المالية 

 عمى تصرفات اإلدارة مف جيات رقابية أخرل.
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 رقابة اإلدارات المركزية في وزارة المالية
 

إلدارة المركزية لكزارة المالية مف تسع عشرة مديرية تقكـ مف خالؿ بعضيا بأعماؿ رقابية تتألؼ ا
سابقة كالحقة عمى تنفيذ المكازنة العامة لدل الجيات العامة مف خالؿ اإلشراؼ عمى أعماؿ المحاسبيف 

لصككؾ الخاضعة كعمى حسابات الجيات العامة كمكازناتيا، كمراقبة أكامر الصرؼ فييا، كتدقيؽ قانكنية ا
، كدراسة المقترحات المتعمقة بإلقاء الحجز االحتياطي (15)لمنشر في الجريدة الرسمية، بمكجب قانكف النشر

أك رفعو الذم تتمقاه الكزارة مف الييئة المركزية لمرقابة المالية ككزارات الدكلة األخرل. كيقتصر دكر بعض 
الشؤكف الداخمية لمكزارة ال عالقة ليا بالرقابة الداخمية عمى  المديريات عمى القياـ بأعماؿ تنفيذية أك إدارة

 .(16)تنفيذ المكازنة

كيمكف اإلحاطة المكجزة بعمؿ المديريات التي ليا عالقة بالرقابة عمى األمكاؿ العامة مف خالؿ 
 اإلطاللة عمى مياـ بعض المديريات المركزية لمكزارة، كىي كما يمي:

 رقابة مديرية الموازنة العامة: – أ

تقكـ ىذه المديرية بمياـ رقابية الحقة بشكؿ عاـ، فيي تتكلى مياـ كاسعة تشمؿ معالجة جميع 
بداء الرأم فييا كمعالجة المكضكعات المتعمقة بمكازنة  المكضكعات المتعمقة بالمكازنة العامة لمدكلة، كا 

 .(17)بمديات، كالمكازنات المستقمة لممحافظاتالكحدات اإلدارية المحمية كمجالس المدف كال

 فيي تمارس الرقابة الالحقة عمى عمميات تنفيذ المكازنة العامة مف خالؿ قياميا بما يمي:

  عداد تقارير تتبع التنفيذ، كتبميغ اعتمادات متابعة تنفيذ المكازنة العامة لمدكلة بعد صدكرىا كا 
 المكازنة لمجيات المعنية.

                                                        

 .2224/ لعاـ 5( كىك القانكف رقـ /15)

مديرية الخزينة  –مديرية المكازنة العامة  –الشؤكف القانكنية مديرية  –( مف ىذه المديريات ) مديرية الشؤكف اإلدارية 16)
المعمكماتية  –االستعالـ الضريبي  –الجباية  –الدخؿ  –اإليرادات  –الديف العاـ  –مديرية شؤكف المؤسسات  –المركزية 

مديرية  –لمعيد المالي ا –التأىيؿ كالتدريب  –المطبعة كالجريدة الرسمية  –الدراسات كالبحكث  –التشريع كالقضايا  –
 المحاسبيف القانكنييف (.

 .2227/ لعاـ 35( المنظمة بمكجب القانكف التشريعي رقـ /17)
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  شؤكف محاسبي اإلدارات لمكزارات كاإلدارات كالييئات العامة. فمديرية المكازنة اإلشراؼ عمى
العامة ُتعّد المرجع المباشر لمحاسبي اإلدارات كلمعاكنييـ عف جميع األعماؿ المالية المكككلة 
إلييـ، أما في المحافظات فيككف مرجعيـ مديرية المالية في المحافظة. كمػا تقكـ مديرية المكازنة 

عامة باقتراح تسمية محاسبي اإلدارة عمى مديرية الشؤكف اإلدارية في كزارة المالية التي تتكلى ال
داراتيا كىيئاتيا العامة كالبمديات  إعداد صككؾ تسمية محاسبي اإلدارة في جميع كزارات الدكلة كا 

 كالكحدات اإلدارية المحمية.

 مف محاسبي اإلدارة، كالمساىمة في  التخطيط الحتياجات الجيات العامة ذات الطابع اإلدارم
 تدريب المحاسبيف كتأىيميـ عمى أعماؿ محاسبة اإلدارة.

  معالجة المقترحات التي تتضمنيا التقارير الكاردة مف األجيزة الرقابية كالمتعمقة بشؤكف محاسبي
 لمذككرة.اإلدارة لمييئات ذات الطابع اإلدارم أك المتعمقة باألمكر المالية كالمحاسبية لمجيات ا

  دراسة مشاريع مكازنات الكزارات كاإلدارات كالييئات ذات الطابع اإلدارم كتحقيؽ التكازف بيف
 اإليرادات كالنفقات.

  استالـ طمبات السمؼ داخؿ الكزارة كدراستيا كتقدير ظركفيا كالتأكد مف تكافر شركط منحيا كالتي
 تتمثؿ بما يمي:

يعتيا بتأديتيا مباشرة بأكامر صرؼ، كلضركرة أف تككف معدة لتأدية نفقات ال تسمح طب -
 تعجيؿ دفع قيمتيا إلى أصحابيا عمى أال تنّص القكانيف عمى عدـ جكاز التسميؼ عمييا.

 أف يككف في المكازنة اعتماد يسمح بتسديدىا. -

 .(18)أال تككف ذمة المعتمد مشغكلة بسمفة معطاة لمغاية نفسيا -

 عداد صك ككو كذلؾ كفقان لمقكانيف كاألنظمة النافذة، كمسؾ دراسة طمبات التفكيض المالي كا 
 السجالت الالزمة لذلؾ كحفظ ثبكتياتيا.

  ،إعداد مشاريع الصككؾ المتعمقة بتعديؿ اعتمادات المكازنة العامة كتتبع التعديالت الطارئة عمييا
 .2006(19)/ لعاـ 54كفقان لمقكاعد النافذة في ىذا الشأف في القانكف المالي األساسي رقـ /

                                                        

 .2227/ لعاـ 488/ مف المرسـك /28( المادة /18)

 / منو.18( في المادة /19)
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مما تقدـ يتبيف أّف ىذه المديرية تقكـ بالرقابة الالحقة عمى مختمؼ عمميات تنفيذ المكازنة مف 
خالؿ إشرافيا المباشر عمى محاسبي اإلدارات العامة، كما تقكـ برقابة مالية مسبقة مف خالؿ إسياميا في 

ة مشاريع تعديؿ اعتماداتيا، كما دراسة مشاريع المكازنات لمكزارات كالييئات ذات الطابع اإلدارم كدراس
 ُيعّد دكرىا المتعمؽ بدراسة السمؼ كطمبات التفكيض المالي  رقابة مسبقة أيضان.

 

 رقابة مديرية التشريع والقضايا: – ب

تمارس ىذه المديرية دكرىا الرقابي مف خالؿ دراسة طمبات إيقاع الحجز االحتياطي التي ترد إلى 
عامة، كتنفيذ طمبات الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش المتعمقة بإيقاع الحجز كزارة المالية مف الجيات ال

 .(20)االحتياطي

حيث أعطى المشّرع لكزير المالية الحّؽ في أف يقرر إيقاع الحجز االحتياطي عمى األمكاؿ 
داراتيا ك افة، كالمؤسسات المنقكلة كغير المنقكلة العائدة لممكظفيف كالمحاسبيف التابعيف لكزارات الدكلة كا 

العامة ذات الشخصية االعتبارية كاالستقالؿ المالي، كعمى األشخاص الذيف ينسب إلييـ بمكجب تحقيقات 
رسمية اختالس األمكاؿ المذككرة بسبب أخطائيـ أك إىماليـ، ككذلؾ في الحكادث التي يفصؿ بيا 

 قضائيان.

لزكجات ىؤالء المحاسبيف كما أعطي الحّؽ في أف يكقع الحجز عمى األمكاؿ العائدة 
( لعاـ 77المعدؿ بالمرسكـ التشريعي رقـ ) 1952( لعاـ 12، في كّؿ مف القانكف رقـ )(21)كالمكظفيف

 .1956/ لعاـ 341، كقانكف جباية األمكاؿ العامة رقـ /1969

إّف إعطاء الحّؽ لكزير المالية في إلقاء الحجز االحتياطي بقدر ما فيو مف ضمانة لمحفاظ عمى 
مكاؿ الدكلة فيك يشكؿ خطران عمى الحقكؽ الشخصية لمعامميف في الدكلة الذيف قد يحجز عمى أمكاليـ أ

لمجرد الشؾ، أك بناء عمى تقرير رقابي متسرع أك غير مدركس دراسة كافية، كيجب أف تترؾ سمطة اتخاذ 
لعدالة، أك عمى األقؿ ىذا اإلجراء الخطير لمسمطة القضائية ككنيا األقدر عمى تقدير الظركؼ كتحقيؽ ا

                                                        

 .1988لعاـ  1228/ مف النظاـ الداخمي لكزارة المالية الصادر بالقرار رقـ 14( المادة /20)

، كالقانكف رقـ 1969/ لعاـ 77، كالمعدؿ بالمرسـك التشريعي رقـ /1952/ لعاـ 52( انظر المرسـك التشريعي رقـ /21)
المتضمف قانكف جباية األمكاؿ العامة، كلمزيد مف التفاصيؿ انظر: د. محمد خير العكاـ، األمكاؿ  1956/ لعاـ 346/

 كما بعد. 517،  ص 2229كؿ، ىيئة المكسكعة العربية، دمشؽ، العامة، المكسكعة القانكنية المتخصصة، المجمد األ
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إعطاء القضاء حّؽ االعتراض عمى ىذه القرارات أك قصرىا أك ترقينيا عندما يجد أثناء النظر في 
الدعكل أّنو ال يكجد ما يبرر إيقاعو، كليس االنتظار حتى االنتياء مف الدعكل محؿ الحجز. لذلؾ عمى 

 يتضرر مف ىذه السمطة االستثنائية ىذه المديرية أف تمارس ىذه الميمة بحذر كجدية فائقة كي ال
 الممنكحة لكزير المالية أحد.

كما تمارس ميمة الرقابة القانكنية المالية المسبقة عمى مشاريع القكانيف كالمراسيـ التشريعية كالتي 
 يطمب بياف الرأم حكليا، سكاء مف قبؿ الجيات العامة التي أعدتيا أك مف رئاسة مجمس الكزراء.

 يرية الشؤون القانونية:رقابة مد –ج 

 تقكـ ىذه المديرية بدكرىا الرقابي مف خالؿ: 

 رقابتيا عمى مشركعية الصككؾ التي تخضع لمنشر في الجريدة الرسمية. (1

 حضكر ممثمييا اجتماعات لجاف المناقصات كطمبات عركض األسعار. (2

ألخرل مف مكضكعات إبداء الرأم القانكني بكؿ ما يعرض عمييا مف الكزارات أك الجيات العامة ا (3
 ليا آثار مالية باستثناء ما يدخؿ في اختصاص مديرية أخرل.

حيث تقكـ ىذه المديرية بتدقيؽ األنظمة الخاضعة لمنشر في الجريدة الرسمية )كمنيا األنظمة 
، إذ ليا حّؽ االعتراض عمى 2004/ لعاـ 5الداخمية كالمالية كالقرارات المالية( كفقان لقانكف النشر رقـ /

ىذه القرارات، أك تمؾ األنظمة، كفي ىذه الحالة يكقؼ النشر إلى أف تمغى أك تعدؿ أك يبت في الخالؼ 
الناشئ بينيا كبيف الجية العامة التي أعدتيا، كيجكز النشر عمى مسؤكلية الكزير المختص فيما إذا أصر 

 كزراء.عمى ذلؾ عمى أف يرفع كزير المالية تقريران بالمكافقة إلى رئاسة مجمس ال

كبذلؾ تمارس ىذه المديرية رقابة مشركعية عمى بعض التصرفات التي تنطكم عمى عقد نفقة. 
كمف ىذه الحاالت تعييف بعض كبار المكظفيف، بعد أف كاف ليا حّؽ الرقابة المسبقة عمى قرارات تعييف 

في المرسكـ التشريعي  1967المكظفيف كالتي انتقمت إلى الجياز المركزم لمرقابة المالية بعد إحداثو عاـ 
 /.93رقـ /

كما تقكـ ىذه المديرية بالرقابة القانكنية عمى مراحؿ سير المناقصات كطمبات عركض األسعار 
التي تجرييا الجيات العامة ذات الطابع اإلدارم، مف خالؿ حضكر ممثمييا الجتماعات لجاف 

عشرة مالييف ليرة سكرية، حيث يتحقؽ  المناقصات، كذلؾ إذا تجاكزت قيمة المناقصة أك طمب العركض
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ممثؿ المديرية مف صحة مراحؿ سير المناقصة، كمف تكفر االعتماد الالـز لمنفقة، كمف ثـ عدالة األسعار 
 .(22)التي يتقدـ بيا المتعيد المرشح

 رقابة مديرية شؤون المؤسسات: –د 

عامة ذات الطابع االقتصادم، تقكـ مديرية شؤكف المؤسسات بالرقابة المالية عمى عمؿ الجيات ال
/ لعاـ 2أم المؤسسات العامة كالشركات العامة كالمنشأة العامة التي تعمؿ كفؽ أحكاـ القانكف رقـ /

، مف خالؿ دراسة المكازنات التقديرية كالحسابات الختامية ليذه الجيات بيدؼ تحديد مبالغ 2005
 الفكائض االقتصادية الفعمية فييا بما يخدـ:

 دكؽ الديف العاـ بإجراء التحصيؿ لتمكيؿ المشاريع االستثمارية.قياـ صن -1

تحديد الكضع المالي لمجية العامة ذات الطابع االقتصادم مف خالؿ متابعة البيانات المالية  -2
الصادرة عنيا كالمتعمقة بعمميا، كمتابعتو دكريان خالؿ السنة، كتحديد مساىمة القطاع العاـ 

 ي.االقتصادم في الناتج القكم

إعداد التقارير المتضمنة دراسة الكضع المالي لمجيات العامة ذات الطابع االقتصادم  -3
 كتحميمو، كتحديد عائد االستثمار ليا، كحساباتيا المالية، كخططيا المالية.

إبداء الرأم بالتقارير المحالة إلييا مف قبؿ األجيزة الرقابية المتعمقة بالجيات العامة ذات  -4
 .الطابع االقتصادم

كُتعّد رقابة ىذه المديرية ميمة لمغاية لمساعدة الجيات العامة ذات الطابع االقتصادم في 
 عمميا، كمتابعة أدائيا المالي كاالقتصادم كمعالجة أسباب القصكر بيذه الناحية.

مديرية الخزينة المركزية: –ه    رقابة

بالنسبة لبعض الجيات العامة، تمارس ىذه المديرية دكران ميمان في الرقابة المسبقة عمى الصرؼ 
 كما تمارس رقابة الحقة عمى معظـ الحسابات العامة كذلؾ كفقان لما يمي:

 –األمانات  –تتكلى تنفيذ جميع العمميات الخاصة بدفع النفقات داخؿ المكازنة كخارجيا )السمؼ  -1
كاإلدارات العامة حركة النقكد( كقبض اإليرادات داخؿ المكازنة كخارجيا، كذلؾ بالنسبة لمكزارات 

                                                        

، 2229/، الجامعة االفتراضية، برنامج الحقكؽ، دمشؽ، 2( لمزيد مف التفاصيؿ انظر: د. ميند نكح، القانكف اإلدارم /22)
 .136ص 
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المركزية كالييئات العامة ذات الطابع اإلدارم التي ال تشكؿ كحدات حسابية مستقمة كمديرية مالية 
 دمشؽ.

حيث إّف أكامر الصرؼ الصادرة عف آمرم الصرؼ في ىذه الجيات ال تصرؼ فعالن إال بعد 
ؽ كرؤساء الخزينة في التأشير عمييا مف قبؿ آمرم الدفع، أم مدير الخزينة المركزية في دمش

 المحافظات، كيحّؽ لو أف يرفض صرؼ النفقة عمى الرغـ مف اجتيازىا مراحميا الثالث.

تقكـ بتتبع الكشكؼ كالجداكؿ السنكية لمحسابات داخؿ المكازنة كخارجيا لتمؾ الكزارات كالييئات،  -2
يداعيا أصكالن إلى الجياز المركزم لم رقابة المالية، كذلؾ كجداكؿ مكازنتيا السنكية األخيرة كا 

 لإلسياـ في إعداد الحساب العاـ الختامي لمدكلة بشكؿ سنكم.

مما تقدـ يتبيف أّف رقابة مديرية الخزينة عمى أكامر الصرؼ الصادرة عف الكزارات كالييئات 
أثر  العامة ذات الطابع اإلدارم التي ال تشكؿ كحدات حسابية مستقمة، ُتعّد مف قبيؿ الرقابة المسبقة، كليا

ميـ في صحة اإلنفاؽ العاـ، كما أّنو مف خالؿ تتبعيا حسابات المكازنة كخارجيا لتمؾ الكزارات كالييئات 
 يمكنيا أف تراقب مدل صحة حساباتيا.

 

 رقابة مديرية الحسابات العامة: –و 

 تتكلى ىذه المديرية الرقابة الالحقة عمى الحسابات مف خالؿ تدقيؽ الحسابات كتنظيميا ككشكؼ
 الجداكؿ الشيرية كما يمي:

حسابات المكازنة العامة كالحسابات خارج المكازنة لدل كّؿ مف مديرية الخزينة المركزية كأقساـ  -1
 كدكائر الخزينة في ماليات المحافظات كالمناطؽ العائدة لمكزارات كاإلدارات العامة .

 مستقمة. حسابات الجيات العامة ذات الطابع اإلدارم التي تشكؿ كحدة حسابية -2

 الفكائض كالعجكز لمجيات العامة المرتبطة بالمكازنة العامة لمدكلة كفؽ مبدأ الصكافي. -3

تدقيؽ المعمكمات كالكثائؽ المقررة إلعداد مشركع الحساب العاـ اإلجمالي لممكازنة العامة، كتكحيد  -4
، كتنظيـ الكشكؼ الحسابات العامة اإلجمالية المتعمقة بالمكازنة العامة، كمسؾ السجالت المركزية
يداعيا أصكالن إلى الجياز المركزم لمرقابة المالية.  كالجداكؿ المقررة ليذا الشأف كا 
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مما تقدـ يتبيف أّف مديرية الحسابات العامة )كالتي ُتعّد مشركع الحساب العاـ اإلجمالي لممكازنة 
ميا إلى الجياز المركزم لمرقابة العامة(، تدقؽ في جميع الحسابات التي تتعمؽ بالمكازنة كتطبيقيا، ثـ تحي

المالية الستكماؿ الرقابة عمييا. كلكف ىذا التنسيؽ بيف عمؿ الجياز في ىذا المجاؿ كعمؿ ىذه المديرية 
داراتيا كاف يتناسب كككف  أك كزارة المالية مف جية رقابتيا عمى تنفيذ المكازنة عمى كزارات الدكلة كا 

كبعد أف تغير الكضع القانكني لمجياز كأصبح مرتبطان برئيس الكزراء الجياز تابعان لكزير المالية، كلكف 
كليس تابعان لكزير المالية، فالبّدمف إعادة النظر في ىذا التنسيؽ لعدـ تعارض كتداخؿ مياـ كّؿ منيما مف 

 الناحية الرقابية.

ختصاصات كبشكؿ عاـ مف خالؿ بحث رقابة المديريات المركزية في اإلدارة يمكف القكؿ إّف اال
الرقابية الميمة التي أعطيت لمديريات كزارة المالية لـ يجد معظميا طريقو إلى التطبيؽ بالشكؿ األمثؿ، 
كذلؾ بسبب عدـ تضميف النظاـ الداخمي لمكزارة الكسائؿ الكفيمة لممارسة ىذه الرقابة، كيظير ذلؾ 

 تقكـ بيا مديرية المؤسسات العامة. بكضكح بالنسبة إلى الرقابة االقتصادية كالرقابة عمى األداء التي
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 رقابة مديريات الرقابة الداخمية
 في الجيات العامة

 

يختمؼ مفيكـ الرقابة الداخمية التي ينظـ أحكاميا قانكف الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش عف 
األجيزة التنفيذية في مفيكـ الرقابة الداخمية التي يمارسيا ممثمك كزارة المالية أك إحدل إداراتو عمى باقي 

 سكرية.

/ مف قانكف الييئة بضركرة إحداث أجيزة رقابية داخمية في كّؿ كزارة أك 4فقد أكصت المادة /
إدارة أك مؤسسة أك شركة أك منشأة عامة أك كحدة إدارية، يسمى المراقبكف العاممكف فييا مف قبؿ الكزراء 

اقب بمثابة عيكنان لمييئة مكجكدة داخؿ ىذه الجية لزيادة بناء عمى اقتراح مف رئيس الييئة، ليككف ىذا المر 
 فعالية رقابتيا.

 

 تعريف جياز الرقابة الداخمية: –أ 

ُحّدد مفيكـ جياز الرقابة الداخمية بأّنو جياز يتبع الرئيس اإلدارم الذم يحدث في نطاؽ إدارتو 
ة اآلنية كالالحقة عمى األداء اإلدارم سكاء في اإلدارة المركزية أـ اإلدارة الفرعية، بيدؼ تحقيؽ الرقاب

كاإلنتاجي كتطكيره، كيعمؿ في نطاؽ الكالية العامة لمييئة لصالح الجية العامة التابع ليا، كيؤازر الييئة 
 في أداء ميماتيا.

 كتتمثؿ في ما يمي: أىداف أجيزة الرقابة الداخمية: –ب 

يات التابعة ليا كضمف الكالية العامة تمكيف اإلدارة مف اإلحاطة بكيفية سير األعماؿ في الج (1
لمييئة، بما يكشؼ عف مكاطف الخمؿ كاليدر كأسباب قصكر اإلنتاج كدكاعي عدـ كفاية تنفيذ 

 الخطط.

 اقتراح أسباب لتطكير فعالية اإلنتاجية كزيادتيا. (2

 مؤازرة الييئة في أداء مياميا. (3
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 تنظيم مديرية الرقابة الداخمية: –ج 

الرقابة الداخمية مدل ارتباطيا بكّؿ مف الجية التي تعمؿ لدييا كالييئة  يعكس تنظيـ مديريات
 المركزية لمرقابة كالتفتيش.

فأجيزة الرقابة الداخمية تتشكؿ بقرارات كزارية بناء عمى اقتراح مف رئيس الييئة، كما يسمى 
 .(23)المراقبكف العاممكف فييا مف قبؿ الكزراء بناء عمى اقتراح مف رئيس الييئة أيضان 

كيتمتع ىؤالء المراقبكف بحصانة النقؿ كالندب كالتأديب، فال يجكز نقميـ أك ندبيـ أك معاقبتيـ مف 
، حيث تقكـ الييئة بالتحقيؽ في األمكر المنسكبة إلييـ (24)رؤسائيـ المختصيف إال بمكافقة رئيس الييئة

 .(25)كتقترح العقكبات المسمكية بشأنيـ

بة الداخمية مف قبؿ ىذه المديريات في قانكف الييئة كنظاميا كقد تـّ كضع قكاعد عمؿ الرقا
الداخمي، بينما ترؾ لمكزراء أمر كضع لكائحيا الداخمية التنظيمية، التي قد تختمؼ مف كزارة ألخرل أك مف 

 مؤسسة ألخرل ضمف الكزارة تبعان لكظيفة كّؿ منيا كطبيعة نشاطيا.

، كأكضحت عالقة االرتباط بمديريات الرقابة (26)كما جاءت الالئحة التنفيذية لقانكف الييئة
الداخمية مع كّؿ مف األجيزة اإلدارية التي تعمؿ لدييا كالييئة بالقكؿ: تتبع أجيزة الرقابة الداخمية الجية 
ّف أعماليا تخضع لمتدقيؽ  ّف تسمية أفرادىا تتـّ باقتراح مف رئيس الييئة، كا  اإلدارية كترتبط بيا حصران، كا 

مف قبؿ الييئة، كبالتالي لمتعديؿ لككنيا تعمؿ ضمف الكالية العامة لمييئة دكف اإلخالؿ  كالمراجعة
 باختصاصاتيا عمى أف يتـّ ذلؾ عف طريؽ اإلدارة.

كفي ذلؾ يمكف القكؿ: إّف ىذه االزدكاجية في تبعية مديريات الرقابة الداخمية لكّؿ مف اإلدارات 
شراؼ الييئة عمى أعما  ليا يربؾ العمؿ أحيانان كيؤثر في أدائيا ككالءاتيا.التي تنشأ فييا، كا 

بناء عمى ذلؾ يجب إحداث ىذه األجيزة في كّؿ مف الكزارات كاإلدارات العامة كالمؤسسات 
 كالشركات كالمنشآت كالييئات العامة كالكحدات اإلدارية عمى مستكل اإلدارة المركزية كاإلدارة الفرعية.

                                                        

 مجمس الكزراء. عف رئيس 1992/ لعاـ 252/ مف النظاـ الداخمي لمييئة الصادرة بالقرار رقـ /157( المادة /23)

 .24/1981/ مف قانكف الييئة رقـ 4( الفقرة / أ / مف المادة /24)

 .24/1981/ مف قانكف الييئة رقـ 4( الفقرة /ىػ/ مف المادة /25)

 / مف النظاـ الداخمي.173( المادة /4)

الداخمية ألجيزة الرقابة حكؿ مكضكع المكائح  16/6/1982/ تاريخ 19/1136/38/1( التعميـ الصادر عف الييئة رقـ 1)
 الداخمية لمكزارات.
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لكزير المختص في تسمية المراقبيف لدل المدف كالبمدات التي تتمتع ُيَعد كزير اإلدارة المحمية ا
بالشخصية االعتبارية كاالستقالؿ المالي كاإلدارم، كاإلدارات التابعة ألكثر مف كزارة بناء عمى اقتراح مف 

في رئيس الييئة، كما يقكـ المحافظكف بإبداء الرأم في األشخاص المرشحيف لتسميتيـ في الرقابة الداخمية 
 نطاؽ محافظاتيـ.

كتمارس الرقابة الداخمية المحدثة في المحافظة اختصاصاتيا عمى أمانة سر المحافظة، كعمى 
 المدف كالبمداف، كعمى الجيات العامة التابعة لمسمطات المحمية التي ال تحدث رقابة داخمية خاصة بيا.

حاجة العمؿ، كيمكف عند  كيسّمى لمرقابة الداخمية مراقب أك أكثر لدل الجيات العامة حسب
الضركرة كنقص اإلمكانات البشرية كبمكافقة رئيس الييئة امتداد اختصاص الرقابة الداخمية مف محافظة 

 .(27)إلى أخرل، كما يمكف إحداث مناطؽ رقابية داخمية ضمف المحافظات المتجاكرة

 :(28)يميحدد النظاـ الداخمي لمييئة ىذه الشركط بما  شروط تسمية المراقب: –د 

 أف يككف معركفان بسيرتو الحسنة كبتمسكو بالمكضكعية كاألمانة. (1

 أال تككف قد صدرت بحقو خالؿ حياتو الكظيفية أك المينية عقكبة تتجاكز الخصـ مف األجر. (2

 أال يككف قد اقترؼ جرمان مخالن بكاجبات الكظيفة أك المينة كشركطيا. (3

تي يسمى لمرقابة فييا لمدة ثالث سنكات عمى األقؿ أف يككف قد مارس عمالن رئيسيان لدل الجية ال (4
إف كاف حاصالن عمى الشيادة الجامعية، كيجكز في حاؿ عدـ كجكد مراقب مرشح مف حممة 
الشيادة الجامعية اختيار مراقب مف حممة الشيادة الثانكية العامة شريطة أف يككف قد مارس 

 تقؿ عف ثماني سنكات، كيخضع المسمى عمالن رئيسيان لدل الجية العامة التي يتبعيا مدة ال
لمعمؿ في الرقابة الداخمية لفترة تدريب ميداني بمرافقة أحد العامميف بالتفتيش مدة ال تقؿ عف 

 .(29)ثالثة أشير

 

 

 
                                                        

 / مف النظاـ الداخمي لمييئة.158(  المادة /27)

 / مف النظاـ الداخمي لمييئة.159(  المادة /28)

 / مف النظاـ الداخمي لمييئة.159(  المادة /29)
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 أنواع الرقابة التي تمارسيا مديريات الرقابة الداخمية: –ه 

األعماؿ اإلدارية كالمالية في  تمارس مديريات الرقابة الداخمية الرقابتيف اآلنية كالالحقة عمى
 الجيات التي تعمؿ لدييا، كمف الناحيتيف: المشركعية، كتقييـ األداء.

كال يقتصر دكر ىذه المديريات عمى تكلي مياـ الرقابة كالتفتيش، بؿ يمتد اختصاصيا إلى 
 ممارسة التحقيؽ في حاالت معينة.

 :(30)اخمية بما يميفقد حدد قانكف الييئة اختصاصات مديريات الرقابة الد

 التحقيؽ في المخالفات اإلدارية كالمسمكية. .أ 

التحقيؽ في ما يمكف أف تقؼ عميو أك ما يحاؿ إلييا مف اإلدارة أك الييئة "الييئة المركزية لمرقابة  .ب 
 كالتفتيش" مف شكاكل المكاطنيف .

الكاقعة عمى الماؿ العاـ كضع اليد عمى ما يتعمؽ بالجرائـ االقتصادية كسائر المخالفات كالجرائـ  .ج 
المرتكبة مف قبؿ العامميف في الجيات التابعة ليا، كالتحفظ عمى كقائعيا كأدلتيا، لحيف مباشرة 

 الجيات المختصة تحقيقيا.

( بتفكيض مف 3التحقيؽ في بعض القضايا المتعمقة بالجرائـ المشار إلييا في البند السابؽ ) .د 
 الييئة.

محددة مف خالؿ خطط عمؿ سنكية أك طارئة تضعيا اإلدارة  تنفيذ أعماؿ رقابية كتفتيشية .ق 
 باالتفاؽ مع الييئة.

أما عف طرؽ ممارسة مديريات الرقابة الداخمية الختصاصاتيا الرقابية كالتفتيشية كالتحقيقية 
 فيمكف إيجاد الكيفية التي تمارس مف خالليا اختصاصاتيا كصالحيتيا بما يمي:

 والتفتيشية:االختصاصات الرقابية  – 1

تتكلى مديريات الرقابة الداخمية األعماؿ الرقابية كالتفتيشية مف خالؿ خطط سنكية تقترح ىي 
مشركعيا الذم ينبغي أف يتضمف مكضكعات الرقابة كالتفتيش كالمراحؿ الزمنية التي يتناكليا التفتيش أك 

كضكعات الرقابة كالتفتيش مف خالؿ الرقابة، )أم السنكات التي تتناكليا أعماؿ المراجعة أك التدقيؽ لم

                                                        

 .1981ـ / لعا24/ مف قانكف الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش رقـ /4( الفقرة ج مف المادة /4)
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برنامج سنكم تقسـ إلى أربعة أقساـ دكرية(، كنسبة المراجعة أك التدقيؽ، كاألىداؼ المتكخاة لكّؿ مكضكع 
 مف مكضكعات الخطة.

كتعرض مشاريع الخطط عمى الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش التي ليا الحّؽ في تعديميا بما 
ر الخطط معدلة بمكجب صككؾ يصدرىا الرؤساء اإلداريكف، كتبمغ نسخ يتالءـ كخطط عمميا، كتصد

 .(31)عنيا إلى الييئة، كُيعّد تصديؽ الرئيس اإلدارم عمى الخطة إذنان منو لممديرية بمباشرة مياميا

كأجاز القانكف إصدار خطط عمؿ عارضة بطمب مف الييئة أك باالتفاؽ معيا بما يخدـ اليدؼ 
لى دليؿ عمؿ يبيف لمرقابة الداخمية ميماتيا الرقابية كالتفتيشية المطمكب أداؤىا مف الرقابي أك استنادان إ

 قبميا، كلمييئة الحّؽ في تعديؿ ىذه الكثيقة بما تراه محققان لحسف اإلدارة.

مما تقدـ يتبيف أّف أجيزة الرقابة الداخمية تمارس األعماؿ الرقابية كالتفتيشية مف خالؿ خطط 
 ، كتممؾ الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش تعديؿ ىذه الخطط كما تشاء.العمؿ التي تضعيا

 االختصاصات التحقيقية: – 2

أجاز القانكف ألجيزة الرقابة الداخمية أف تتكلى التحقيؽ مباشرة في المخالفات اإلدارية كالمسمكية 
 ارة أك الييئة.في شكاكل المكاطنيف، سكاء ما تقؼ عمييا بنفسيا، أك ما يحاؿ إلييا مف اإلد

أما فيما يتعمؽ بالجرائـ االقتصادية كسائر المخالفات كالجرائـ الكاقعة عمى الماؿ العاـ، فقد تحدد 
دكر الرقابة الداخمية في كضع اليد عمى ما يتعمؽ بيذه المخالفات كالجرائـ إلى حيف مباشرة الجيات 

ركزية لمرقابة كالتفتيش، أك الجياز المركزم المختصة تحقيقيا، كالجيات المختصة ىنا قد تككف الييئة الم
 .(32)لمرقابة كالمالية، أك النيابة العامة، كذلؾ حسب نكع الجـر أك المخالفة

عمى أنو لمييئة الحّؽ في أف تفكض مديريات الرقابة الداخمية في التحقيؽ في قضايا معينة مف 
لرقابة الداخمية لمتحقيؽ في ىذه الجرائـ في ىذا القبيؿ. ككانت الييئة قد أصدرت تفكيضان عامان ألجيزة ا

 .(33)الحاالت التي ال يزيد فييا مبمغ الضرر عف خمسيف ألؼ ليرة سكرية

                                                        

 / الفقرة )ب( مف النظاـ الداخمي لمييئة.164( المادة /31)
( لقانكف الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش الصادرة عف رئيس الييئة برقـ 1/ مف الالئحة التنفيذية رقـ )13( انظر البند /32)

 .11/8/1981تاريخ  19/1564/38/1

 .12/11/1997تاريخ  19/3278/38لمرقابة كالتفتيش برقـ  ( انظر التعميـ الصادر عف رئيس الييئة المركزية33)
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كحددت القكاعد كاألصكؿ التي يجب أف تمتـز بيا مديريات الرقابة الداخمية في تحقيقيا في النظاـ 
 :(34)الداخمي لمييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش كما يمي

طمب التحقيؽ مف اإلدارة المحدثة لدييا )مركزية كانت أك فرعية( أك مف الييئة أك تتمقى 
المحافظ، كتضع يدىا عمى المخالفات اإلدارية كالمسمكية المرتكبة مف العامميف التي تكتشفيا في أثناء 

لتحقيؽ فييا، كما أداء ميماتيا الرقابية كالتفتيشية في اإلدارة التي تعمؿ في نطاقيا، كتعمميا بيا لإلذف با
تضع اليد في أثناء مباشرة مياميا عمى الكاقعات كالجرائـ المرتكبة مف العامميف التي تطكليا القكانيف 

 النافذة بما فييا الجرائـ الكاقعة عمى الماؿ العاـ، كتتحفظ عمى أدلتيا ككقائعيا، كتعمـ اإلدارة كالييئة بيا.

دات العامميف في الجية العامة التي يتبعيا، شيكدان أك يحقؽ المراقب في القضية، كيستمع إلى إفا
مشككان منيـ بصرؼ النظر عف مراكزىـ كصفاتيـ الكظيفية، كيستثنى مف ذلؾ معاكنك الكزراء، كالمديركف، 

 كالرؤساء المباشركف، حيث تتكلى الييئة التحقيؽ في األمكر المنسكبة إلييـ.

في األمكر التي تتكقؼ معرفتيا أك الكشؼ عف تحقيقيا  كلممراقب االستعانة بالخبراء عند التحقيؽ
كلك كانت ذات  –إلى خبرة فنية، كلو أف يطمع عمى السجالت كالكثائؽ كاألكراؽ الرسمية كغير الرسمية 

 طابع سرم.

كأكجب النظاـ الداخمي لمييئة عمى اإلدارات أف تعالج مقترحات مديريات الرقابة الداخمية حيف 
 لرقابية "التفتيشية أك التحقيقية" الرامية إلى:مباشرة األعماؿ ا

 كقؼ اإلجازات اإلدارية كميان أك جزئيان، إذا اقتضت ذلؾ ضركرة تنفيذ الميمة. -

 إبعاد بعض العامميف عف مراكز عمميـ باإلجازة أك النقؿ أك الندب. -

لمنظر في  أما إذا اقتضى التحقيؽ إصدار قرر بكّؼ يد المحقؽ معيـ، فيعرض األمر عمى الييئة
 .(35)إصدار مثؿ ىذا القرار

 تقارير أجيزة الرقابة الداخمية: –و 

ُيعد المراقب في الرقابة الداخمية تقريره بنتائج الرقابة كالتفتيش أك التحقيؽ فكر إنجاز ميمتو 
الرقابية. كتقدـ التقارير إلى اإلدارة  التي تتبعيا الرقابة الداخمية سكاء كانت )مركزية أك فرعية(، كيتعيف 

غيا مشفكعة برأييا إلى الييئة عمى اإلدارة المخكلة صالحية معالجة مقترحات التقرير كطمباتو، إبال
                                                        

 / مف النظاـ الداخمي لمييئة.165( المادة /34)

 / مف النظاـ الداخمي.197( المادة /35)
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المركزية لمرقابة كالتفتيش في غضكف أسبكعيف عمى األكثر، كُيعّد حجب بعض التقارير عف الييئة أك 
تأخير إبالغيا إياىا، زلة مسمكية تعالجيا الييئة مع الجيات الكصائية أك الكالئية، كما تتابع ما قد يمحؽ 

 (.36)ية كفؽ أحكاـ القكانيف كاألنظمة النافذةالحجب أك التأخير مف أضرار كآثار سمب

 نتائج التقرير: –ز 

كتعالج رئاسة الييئة أمر اعتماد ىذه التقارير، كمتى اعتمدتيا تعامؿ معاممة تقارير الييئة نفسيا، 
 :(37)كذلؾ كما يمي

في صؾ قد تعتمد الييئة تقرير الرقابة الداخمية كما كرد، كما ليا الحّؽ في تعديؿ تمؾ التقارير 
 االعتماد أك نتائجو كالن أك بعضان.

كقد تعيد التقرير إلى مصدره بطمب استكماؿ العمؿ الرقابي أك التفتيشي أك التحقيقي، أك إلعادة 
النظر في النتائج، عمى أف تتحقؽ اإلعادة خالؿ ثالثيف يكمان تمي تاريخ تبميغ التقرير إلى الييئة، كفضالن 

اختصاصاتيا ككاليتيا عمى العمؿ الرقابي، أف تضع يدىا عمى المكضكع عف ذلؾ فإّنو لمييئة، كبحكـ 
 الذم تعالجو الرقابة الداخمية في أم مرحمة، بما في ذلؾ تقديـ التقرير إلى الييئة فيما يتعمؽ بالمكضكع.

كال تحكؿ ممارسة الييئة اختصاصاتيا في معالجة تقارير الرقابة الداخمية دكف ممارسة اإلدارة        
حقيا في التصرؼ بتقارير الرقابة الداخمية في نطاؽ اختصاصاتيا العامة، عمى أف تمتـز أحكاـ القكانيف 

 :(38)كاألنظمة كحسب تقديرىا ما فيو المصمحة العامة، كذلؾ كما يمي

في تقارير القضايا اإلدارية كالمسمكية، تنفيذ المقترحات كالطمبات اإلدارية كالمسمكية بما في ذلؾ  -1
ة إلى الجيات التأديبية، أك معالجتيا في حاؿ عدـ انطكائيا عمى جرائـ تطكليا أحكاـ اإلحال

 القكانيف كاألنظمة.

في تقارير الرقابة كالتفتيش، معالجة األكضاع في ضكء المشاىدات كالمالحظات كالمقترحات  -2
زالة كالطمبات بما تراه لتحسيف سير العمؿ، كتالفي المالحظات كالقصكر كتصحيح األخطاء  كا 

 االنحراؼ، كذلؾ في حدكد صالحيات اإلدارة كاختصاصاتيا.

                                                        

 / مف النظاـ الداخمي لمييئة.169( انظر المادة /36)

 / مف النظاـ الداخمي لمييئة.171(  المادة /37)

تاريخ  19/1561/38/1( الصادرة عف رئاسة الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش برقـ 1( انظر الالئحة التنفيذية رقـ )38)
11/8/1981. 
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في تقارير تحقيؽ القضايا الجزائية، كتقارير تحقيؽ القضايا اإلدارية كالمسمكية المكمفة بتحقيقيا  -3
 الرقابة الداخمية مف قبؿ الييئة، عمى اإلدارة انتظار صؾ الييئة كاعتمادىا التقارير.

تقترح عمى الييئة التصرؼ بتقارير معنية، أك أف تؤخر إجراءاتيا في كعمى كّؿ حاؿ لإلدارة أف 
 معالجة ما انتيت إليو ىذه التقارير إلى حيف اعتمادىا مف الييئة.

البّد مف اإلشارة إلى أّنو بمكجب النظاـ الداخمي لمييئة، تمتـز أجيزة الرقابة الداخمية بأف تقدـ إلى 
كرية ربع سنكية بما باشرت مف ميمات الخطة كالصعكبات التي تقارير د –الييئة كعف طريؽ اإلدارة 

 .(39)كاجيتيا، كمقترحاتيا لمعالجتيا كتذليميا

ك في الختاـ يمكف أف نالحظ أّف أجيزة الرقابة الداخمية ترتبط إلى حد كبير بالييئة المركزية 
ية كفي معاقبتيـ، كما تتدخؿ لمرقابة كالتفتيش، حيث تتدخؿ الييئة في تسمية أعضاء أجيزة الرقابة الداخم

في تحديد األعماؿ الرقابية التي يجب أف تمارسيا ىذه األجيزة، كتنتيي تقاريرىا الرقابية إلى الييئة، حتى 
أّف تنظيميا كتحديد طرؽ ممارستيا ألعماليا الرقابية تتـّ مف خالؿ قانكف الييئة كنظاميا الداخمي. كىذا 

خمية كالييئة يدعك لمقكؿ: كأّف ىذه المديريات أصبحت ُتعّد فركعان لمييئة في االرتباط بيف أجيزة الرقابة الدا
تمؾ اإلدارات، أكثر مف ككنيا تتبع تمؾ اإلدارات، كأصبح في عمميا ككالءاتيا تداخؿ ال يتناسب مع 

خذ كضعيا التنظيمي بحسبانيا جزءان مف الييكؿ التنظيمي لمكزارات كاإلدارات المكجكدة فييا، كككنيا تأ
أكامر مف الييئة المركزية لمرقابة كالتفتيش دكف العكدة إلى رئيسيا اإلدارم، فبينما يجب أف تقكـ ىذه 
المديريات بالرقابة الذاتية بتكميؼ مف رئيسيا اإلدارم أك بناء عمى شككل، أصبحت تقكـ بالرقابة 

المراقبيف بالعامميف في اإلدارات  الكصائية بتكميؼ مف الييئة مباشرة، كىذا يرىؽ اإلدارة كيسيء إلى عالقة
 التي يعممكف فييا أيضان ناىيؾ عف عالقتيـ برؤسائيـ في تمؾ اإلدارات .

  

                                                        

 / مف النظاـ الداخمي لمييئة.176( المادة /39)
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تنظيم الجياز المركزي، إختصاصاتو وصالحياتو

 
 

الكممات المفتاحية:

 
 

الييكؿ التنظيمي  -استقاللية الجياز المركزي لمرقابة المالية  -تبعية الجياز المركزي لمرقابة المالية 
المخالفات التي  -صالحيات الجياز -الجيازاختصاصات  -الجيات الخاضعة لرقابة الجياز -لمجياز

  تقع ضمف اختصاصات الجياز.

 الممخص:

يعرؼ الجياز المركزي لمرقابة المالية بأنو ىيئة مستقمة مرتبطة برئيس مجمس الوزراء تيدؼ إلى تحقيؽ 
لمسؤوليتيا مف الناحية رقابة فعالة عمى أمواؿ الدولة ومتابعة أداء األجيزة التنفيذية واالدارية واالقتصادية 

المالية، ويختص بتدقيؽ وتفتيش حساباتيا ومراقبة كفاية إدارة أمواليا، لذا كاف ىيكمو التنظيمي يتناسب 
 .واليدؼ الذي وجد مف أجمو وكانت صالحياتو واختصاصاتو تتناسب وىذا الدور

 

 األىداف التعميمية:

 :قادرًا عمى في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب

 التعرؼ عمى الجياز وىيكمو التنظيمي والعامموف فيو.  

 معرفة الجيات التي تخضع لرقابة الجياز.  

 التعرؼ عمى اختصاصات الجياز والمخالفات التي تقع ضمنيا.  

 التعرؼ عمى صالحيات الجياز. 

الوحدة التعميمية الثالثة
 الماليةالجياز المركزي لمرقابة 
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 تنظيم الجياز المركزي، إختصاصاتو وصالحياتو
العربية التي نظمت الرقابة المالية منذ بداية القرف العشريف، فقد تبنى عد سورية مف أوائؿ الدوؿ ت  

/ مبدأ إنشاء رقابة مالية قضائية عميا عمى غرار ما كاف قائمًا في فرنسا 1920الدستور السوري عاـ /
و وحصاناتيـ وعالقتو ئونظـ الخطوط العريضة لو مف حيث طريقة تعييف أعضا ،سماه ديواف المحاسبات

 .طريؽ النور بفعؿ االنتداب الفرنسي ىذا الدستور لـ ير   ف السمطتيف التشريعية والتنفيذية، إال أف  م بكؿ  
: عمى أنو / عاد وتعرض إلى إنشاء ديواف المحاسبات فنص  1930ولما وضع الدستور السوري عاـ /

ىذا الديواف  ويكوف ،"يوضع قانوف خاص إلنشاء ديواف المحاسبة لمنظر في جميع المداخيؿ والمصاريؼ
 .(1)في القانوف وبعد موافقة مجمس النواب" اه إال في األحواؿ المنصوص عمييؤ وال يعزؿ أعضا ،مستقالً 

الذي أحدث ديواف المحاسبات كونو  1938/ عاـ 38وبناًء عمى ىذا النص صدر القانوف رقـ /
ديواف في عممو مع بعض واستمر ىذا ال ،جيازًا مسؤواًل عف الرقابة القضائية عمى تنفيذ الموازنة

وكاف مستقاًل  ،ربطو بمجمس النواب وتـ   1952/ لعاـ 207التعديالت، فقد عدؿ بالمرسوـ التشريعي رقـ /
، (2)سمطة في التدخؿ بشؤونو أو تعييف أعضائو أو عزليـ ولـ يعد ليا أي   ،تمامًا عف السمطة التنفيذية

/ 27الذي عدؿ بدوره بالمرسوـ التشريعي رقـ / 1960/ لعاـ 230وبعد ذلؾ عدؿ بالمرسوـ التشريعي /
 بعد انفصاؿ سورية عف مصر. 1961/ لعاـ 203ثـ بالمرسوـ التشريعي رقـ / ،1961لعاـ 

بعد ثورة آذار وبدء القياـ باإلصالح المالي في سورية وتغير دور الدولة االقتصادي واالجتماعي، 
محؿ ديواف  وحؿ   ،لجياز المركزي لمرقابة الماليةا أالذي أنش 1967/ 93صدر المرسوـ التشريعي رقـ /

فجعميا رقابة إدارية  ،فاووسع مف نطاؽ الرقابة التي كاف يمارسيا الديو  ،المحاسبات بشكؿ ضمني
الديواف رقابة إدارية وقانونية وقضائية، ولكنيا أصبحت في ظمو  واقتصادية وقانونية بعد أف كانت في ظؿ  

مسمطة التنفيذية بعيدة عف االستقاللية مما قمؿ مف فاعمية ىذه الرقابة، فقد كاف رقابة غير قضائية وتابعة ل
وال يتمتع بأية اختصاصات  ،ىذا الجياز بموجب ذلؾ المرسوـ ىيئة رقابية داخمية تتبع وزير المالية

ميـ وليس ألعضائو أية حصانة أو ضمانة تجعميـ يقوموف بعم ،وال بأية صمة بالسمطة التشريعية ،قضائية
و درجة مف ئع السوري يعيد النظر في تنظيمو مف أجؿ إعطاباستقاللية وحياد، وىذا ما جعؿ المشر  

                                                        

 / منو .103( المادة /1)
/ منو 147/ الذي أخذ بالنظاـ البرلماني وجاء تنفيذًا لما تضمنتو المادة /1950( جاء ىذا التعديؿ بعد إقرار دستور /2)

فأصبح أعضائو ينتخبوف مف مجمس النواب بعد أف كانوا يعينوف بمرسـو بناء عمى اقتراح مف مجمس الوزراء. لمزيد مف 
 الية العميا، مرجع سابؽ، ص ....، الرقابة المالعموريالتفاصيؿ أنظر د. محمد 
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االستقاللية وتوفير الضمانات والحصانات ألعضائو لزيادة فاعمية الرقابة المالية التي يقوـ فييا، فأصدر 
بية مستقمة مرتبطة برئيس بأنو ىيئة رقاالذي عر ؼ الجياز  2003/ لعاـ 64المرسوـ التشريعي رقـ /

وتيدف إلى تحقيق رقابة فعالة عمى أموال الدولة ومتابعة أداء األجيزة التنفيذية  ،مجمس الوزراء
مراقبة و ويختص بتدقيق وتفتيش حساباتيا،  ،واإلدارية واالقتصادية لمسؤولياتيا من الناحية المالية

 .(3)كفاية إدارة أمواليا
ونطاؽ الرقابة التي  ،الموجزة بتنظيـ ىذا الجياز واختصاصاتو وصالحياتولذا البد  مف اإلحاطة 

والفروؽ الجوىرية بيف ما كاف عميو الحاؿ في عممو وفؽ أحكاـ المرسوـ  ،والتقارير التي يصدرىا ،يمارسيا
عمى مف أجؿ التعرؼ  ،الذي كاف ينظـ عممو سابقًا والقانوف النافذ حالياً  1967/ لعاـ 93التشريعي رقـ /

 دوره في الرقابة عمى األمواؿ العامة في سورية في المباحث التالية:
 : تنظيم الجياز.أوالً 
 : اختصاصات الجياز وصالحيتو.اً ثاني
 : نطاق رقابة الجياز وفاعمية تقاريره.اً ثالث
 : أىم التغيرات التي طرأت عمى عمل الجيازاً رابع

 .2003/ لعام 64وفق المرسوم التشريعي رقم /
 
 
 
 
 

  

                                                        

 .2003/ لعاـ 64/ مف القانوف رقـ /2المادة /( 3)
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 تنظيم الجياز
 

إللقاء الضوء عمى تنظيـ الجياز المركزي لمرقابة المالية البد  أف يشمؿ ذلؾ تبعية الجياز ومدى 
وأوضاع العامميف وضماناتيـ  ،وىيكمو التنظيمي ،وتأثير ذلؾ في فعالية رقابتو ،استقاللية عممو
 وحصاناتيـ.
 

 :(4)مدى استقاللوو ـ تبعية الجياز  أ
نظاـ لمرقابة في تحقيؽ أىدافو تكمف في مجموعة مف الشروط والعوامؿ ال يمكف أف  نجاح أي   إف  

تكوف ىذه الرقابة فاعمة دوف توافرىا، ولعؿ مف أىميا ىو استقالؿ األجيزة التي تقوـ بميمة الرقابة المالية 
تقالؿ ىو الذي وىذا االس  ،عف أجيزة السمطة التنفيذية كونيا ىي السمطة المسؤولة عف تنفيذ الموازنة

 ،ويبعدىا عف تأثير نفوذ السمطة التنفيذية ،يعطي ألجيزة الرقابة الحرية في ممارسة دورىا الرقابي الفاعؿ
فيو مف أىـ المبادئ التي يجب توفيرىا ألجيزة الرقابة لضماف تعزيز فعاليتيا في القياـ بدورىا بصورة 

ىذا المبدأ معظـ التوصيات التي صدرت عف ونظرًا ألىمية ذلؾ فقد أكدت عمى  .محايدة وموضوعية
 International Organiznation of Supreme Audit( INTOSAIالمنظمة الدولية لألجيزة العميا لمرقابة المالية: )

Institution   جيازًا استشاريًا مف الفئة الثانية لممجمس االقتصادي واالجتماعي التابعة لييئة األمـ  عد  والتي ت
، كما أكدت عميو المجموعة العربية لألجيزة العميا لمرقابة والمحاسبة، والتي اتفقت 1966المتحدة منذ عاـ 

ة عف السمطة المسؤولة عمى ضرورة توفير مظاىر ىذه االستقاللية مف الناحية المالية والتنظيمية والفني
 عف تنفيذ الموازنة، لعؿ مف أىميا:

ف فيػػػػو و وأف يحػػػػاط العػػػػامم ،دسػػػػتور الدولػػػػة عمػػػػى إنشػػػػاء الجيػػػػاز األعمػػػى لمرقابػػػػة الماليػػػػة أف يػػػنص   .1
 بالضمانات والحصانات.

أف تعطػى األجيػزة العميػا لمرقابػػة الحريػة الكاممػة فػي وضػػع لوائحيػا وأنظمتيػا الداخميػة والماليػػة دوف  .2
 تدخؿ مف أية جية في الدولة )السمطة التنفيذية(.أي 

ويعػامموف مػف حيػث  ،أف يعيف رئيس الجياز ونوابو وكبار العامميف فيو مف أعمى سمطة فػي الدولػة .3
 األجر وقواعد االتياـ معاممة تحفظ ليـ استقالليـ.

                                                        

لمزيد مف التفاصيؿ انظر: د. محمد خير العكاـ، الجياز المركزي لمرقابة المالية، الموسوعة القانونية المخصصة، ( 4)
 وما بعد. 104، ص 2010، 1المجمد الثالث، ىيئة الموسوعة العربية، دمشؽ، ط
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 ،العامػػػة لمدولػػػػةأف تتػػػوفر لألجيػػػزة العميػػػا لمرقابػػػػة الحريػػػة الكاممػػػة فػػػػي تقػػػدير نفقاتيػػػا فػػػػي الموازنػػػة  .4
 واستعماؿ تمؾ التقديرات دوف تدخؿ أو رقابة مف أية جية إدارية.

وبمقاربة ىذه المظاىر مع الوضع القانوني لمجياز المركزي لمرقابة المالية يمكف مالحظة  ما 
 يمي:

 نػػػص   أي   (5) 2012أو الدسػػػتور السػػػوري الجديػػػد لعػػػاـ  1973لػػـ يػػػرد فػػػي الدسػػػتور السػػػوري لعػػاـ  .1
الجيػػاز كػػاف محػػدثًا  وربمػػا إغفػاؿ ذلػػؾ كػػاف بسػبب أف   ،اث جيػػاز مسػتقؿ لمرقابػػة الماليػػةيوجػب إحػػد

لمداللػػة  وقائمػػًا قبػػؿ وضػػع الدسػػتور، ومػػع ذلػػؾ فمػػف األفضػػؿ أف يػػرد فػػي الدسػػتور مثػػؿ ىػػذا الػػنص  
 عمى أىمية وجوده ودوره في الرقابة المالية، ورفع مرتبة ىذه األىمية إلى المرتبة الدستورية.

ػػ 2003/ لعػػاـ 64المػػادة الثانيػػة مػػف قػػانوف الجيػػاز رقػػـ / ف  صػػحيح أ .2 الجيػػاز ىػػو  ت عمػػى أف  نص 
ع اسػػػػتخدـ تعبيػػػػر بػػػػرئيس مجمػػػػس الػػػػوزراء، فالمشػػػػر   اً ولكنيػػػػا جعمتػػػػو مرتبطػػػػ ،ىيئػػػػة رقابيػػػػة مسػػػػتقمة

اسػػتخداـ تعبيػر يشػػير  ف  ا  ، و 93/1967ولػػيس يتبػع كمػػا كػاف فػػي المرسػوـ التشػػريعي رقػـ  (مرتبطػاً )
ولػػيس إلػػى التبعيػػة يجعمػػو أفضػػؿ مػػف الوضػػع السػػابؽ بالنسػػبة إلػػى اسػػتقاللو، فأصػػبح  إلػػى االرتبػػاط

 يرتبط برأس السمطة التنفيذية وليس تابعًا ألحد وزرائيا كما كػاف فػي السػابؽ )وزيػر الماليػة(، إال أف  
ىػذا االرتبػاط جعػؿ لمسػيد رئػيس  كمػا أف   ،ىذا االرتباط لـ يخرج الجياز مف تبعيتو لمسمطة التنفيذية

ذا كػاف  وىذا يمكف أف يحد   ،وئمجمس الوزراء نفوذًا عمى عممو وأدا مف فعاليتو في أدائو الرقػابي، وا 
مػف األفضػؿ أف يػرتبط بالسػمطة التشػريعية أو  إن ػوالبد  مف االرتباط بإحدى سمطات الدولػة الػثالث ف

 رئيس مجمس الوزراء.وليس ب ،برئاسة الجميورية أو بالسمطة القضائية
عمى األقؿ يمكف أف ترتبط أجيزة الرقابة بمؤسسات وليس باألشخاص ميما عمت 

ويمكف أف تمس باستقالليا وموضوعيتيا، فكاف  ،والتي يمكف أف تمارس نفوذًا عمييا ،مراكزىا
ع عمى ضرورة ارتباطو برئاسة مجمس الوزراء وليس بشخص المشر   عمى األقؿ يجب أف ينص  

ديواف  محؿ   خطوة إلى الوراء بعد أف حؿ   عد  جمس الوزراء، وىو بيذا االرتباط ما زاؿ ي  رئيس م
ويمارس رقابة قضائية خارجية  ،رقابيًا مستقاًل عف السمطة التنفيذية اً المحاسبات الذي كاف جياز 

 بارتباطو بالسمطة التشريعية أو رئاسة الجميورية.

                                                        

ـ   27/2/2012(  وىو الدستور النافذ بتاريخ 5) وضع مشروعو مف قبؿ لجنة معينة مف السيد رئيس الجميورية  والذي ت
االستفتاء عميو مف  ومف ثـ تـ   ،كنت عضوًا مف أعضائيا التي وضعت ىذا المشروع نيالعربية السورية التي تشرفت أن

 لتالي.وصدر بقانوف في اليـو ا 26/2/2012قبؿ الشعب بتاريخ 
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لجيػػػاز بمرسػػػوـ ويعامػػػػؿ معاممػػػة الػػػػوزير مػػػف حيػػػػث و يعػػػيف رئػػػػيس اقػػػانوف الجيػػػػاز عمػػػى أن ػػػػ نػػػص   .3
وأنػو يتػولى إدارة  ،الصالحيات والحقوؽ والواجبػات المنصػوص عمييػا فػي القػوانيف واألنظمػة النافػذة
وأنػػو المسػػؤوؿ عػػف  ،أعمػػاؿ الجيػػاز واإلشػػراؼ عميػػو ومتابعػػة تنفيػػذ قػػرارات المجمػػس األعمػػى لمرقابػػة

 .(6)حسف سير األعماؿ فيو
ى  وكالء الجياز بقرار مف رئيس مجمس الوزراء بناء عمى و يسم  جياز عمى أن  قانوف ال نص   .4

يـ ورؤساء الدوائر واألقساـ في الجياز يف ومعاونيعمى تسمية المدير  اقتراح رئيس الجياز، ونص  
و يطبؽ عمى كما نص عمى أن   .(7)بقرار مف رئيس الجياز بناء عمى اقتراح مف الوكيؿ المختص

الفنييف باستثناء المفتشيف المعاونيف األحكاـ المطبقة عمى القضاة فيما يتعمؽ بحصانتيـ العامميف 
، ولكنو (8)، وتتـ إحالتيـ إلى مجمس التأديب بقرار مف رئيس الجيازووقواعد التأديب وأصول

في نقؿ العامميف الفنييف إلى خارج الجياز بناء عمى اقتراح  أعطى لرئيس مجمس الوزراء الحؽ  
في  عرض أي موضوع يراه ضروريًا عمى  ، كما أعطاه الحؽ  (9)جمس األعمى لمرقابة فيوالم

، وبدؿ أف يحمؼ رئيس الجياز اليميف القانونية قبؿ مباشرتو العمؿ أماـ الجية (10)مجمسو األعمى
عمى أف يؤدي رئيس الجياز والوكالء اليميف القانونية  نص  ، التي عينتو وىو "رئيس الجميورية"

 .(11)رئيس مجمس الوزراء أماـ
 ،مف النصوص السابقة يمكف مالحظة تأثير السيد رئيس مجمس الوزراء عمى الجياز

تمؾ النصوص وفرت استقاللية أكبر لمجياز مما  وىذا يؤثر سمبًا في استقالليتو عمى الرغـ مف أف  
صالحيات كانت عميو في قانونو السابؽ، فأصبح رئيسو يعيف بمرسوـ جميوري، كما أصبح لو 

الوزير، مما يعطيو حرية أكبر في ممارسة اختصاصاتو دوف أف يمارس عميو أية نفوذ أو ضغوط 
وىذا يوفر  ،مف أحد مف السمطة التنفيذية، وأصبح يعامؿ أعضاء الجياز الفنييف معاممة القضاة

التي ليـ حصانة كبيرة يجعميـ يقوموف بعمميـ دوف خوؼ مف أحد مما يزيد مف فعالية الرقابة 
تدخؿ رئيس مجمس الوزراء كاف واضحًا في الصالحيات  بيا الجياز، وما عدا ذلؾ فإف   ـيقو 

                                                        

 .2003/ لعاـ 64/ مف قانوف الجياز رقـ /12( المادة /6)

 .2003/ لعاـ 64/ مف قانوف الجياز رقـ /13( المادة /7)

 .2003/ لعاـ 64/ مف قانوف الجياز رقـ /14( المادة /8)

 .2003/ لعاـ 64/ مف قانوف الجياز رقـ /32( المادة /9)

 .2003لعاـ / 64مف قانوف الجياز رقـ //  6المادة /( 10)

 .2003/ لعاـ 64/ مف قانوف الجياز رقـ /31( المادة /11)
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وىذا يؤثر في استقاللية عمؿ الجياز الرقابي، وخاصة صالحيتو في نقؿ العامميف  ،المعطاة إليو
 فيو وأداء اليميف أمامو.

د أف كانػػت موازنتػػو جػػزءًا مػػػف خصػػص لمجيػػاز المركػػزي فرعػػًا مسػػتقاًل بالموازنػػة العامػػػة لمدولػػة بعػػ .5
، وأصػػػبح رئػػػيس الجيػػػاز فػػػي قانونػػػو آمػػػرًا لتصػػػفية نفقاتػػػو اموازنػػػة وزارة الماليػػػة كونػػػو كػػػاف يتبػػػع ليػػػ

وصػػػرفيا، وأصػػػبح لمجيػػػاز الحريػػػة الكاممػػػة فػػػي إعػػػداد موازنتػػػو وتقػػػدير نفقاتػػػو، وىػػػذا وفػػػر لمجيػػػاز 
 االستقاللية المالية بشكؿ كامؿ في ىذا المجاؿ.

لػػػداخمي يصػػػدر بقػػػرار مػػػف رئػػػيس الجيػػػاز بنػػػاء عمػػػى اقتػػػراح مػػػف المجمػػػس األعمػػػى أصػػػبح نظامػػػو ا .6
وىػػػذا وفػػػر لمجيػػػاز  ،(12)لمرقابػػػة بعػػػد أف كػػػاف يصػػػدر بقػػػرار مػػػف وزيػػػر الماليػػػة فػػػي قانونػػػو السػػػابؽ

 استقاللية تنظيمية لو بشكؿ كامؿ في ىذا المجاؿ.
األنفة الذكر منحتو جانبًا ميمًا مف  2003/ لعاـ 64أحكاـ قانوف الجياز الجديد رقـ / أف   الشؾ  

ىذه االستقاللية مازالت غير كافية  االستقاللية التي تتطمبيا عمؿ األجيزة الرقابية العميا في الدوؿ، إال أف  
لتدخؿ في عمؿ الجياز الرتباطو برئيس مجمس الوزراء والصالحيات التي أعطيت إليو والتي سمحت لو با

والتأثير في فعالية الرقابة التي يقوـ بيا، عالوة عمى انعداـ الرابطة بيف الجياز والسمطة التشريعية 
لذلؾ البد  مف جعؿ ىذا الجياز  ،صاحب المصمحة األساسية في الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية

ولـ يحقؽ جميع المعايير والتوصيات  .القضائية مرتبطًا بمجمس الشعب أو برئاسة الجميورية أو بالسمطة
الدولية واإلقميمية لألجيزة العميا لمرقابة المالية بالنسبة لضماف استقاللية األجيزة العميا لمرقابة المالية التي 

 .(13)1977ىا إعالف "ليما" عاـ اأرس
 ـ الييكل التنظيمي لمجياز: ب

الذي يساعده في تنفيذ ميامو المحددة بقانونو مف  الييكؿ التنظيمي ىو الشكؿ التنظيمي لمجياز
كي تؤمف انسياب  ،خالؿ توزيع المياـ والمسؤوليات عمى إداراتو المركزية والفرعية في المحافظات
 المعمومات واألوامر والقرارات في مختمؼ المستويات بما يخدـ تحقيؽ أىدافو.

المجمس األعمى لمرقابة المالية واإلدارات ىيكمو التنظيمي يتألؼ مف  أف  عمى قانوف الجياز  نص  
 .(14)الفنية والمديريات الفرعية وفروع الجياز في المحافظات

                                                        

 .2003/ لعاـ 64/ مف قانوف إنشاء الجياز رقـ /33( المادة /12)

 .256لمزيد مف التفاصيؿ تمؾ المبادئ والمعايير والتوصيات انظر: د. محمد حركات، مرجع سابؽ، ص ( 13)

 .2003لعاـ / 64/ مف قانوف الجياز رقـ /5( المادة /14)

80 



لذا كاف مف  .الجياز ىو جية مف الجيات العامة في الدولة مف القوؿ إف   في البداية البد  
 ،و التنظيمياألفضؿ أف يتضمف نظامو الداخمي الذي يصدر بقرار الئحي مف رئيس الجياز تفاصيؿ ىيكم

ورودىا في  وأف   ،ىذه المسألة ىي مسألة تنظيمية بحتة تشريعي في قانونو بحسباف أف   ال أف يصدر بنص  
نص تشريعي يصع ب ويبطئ مف عممية تعديمو بما يتناسب وتغير الظروؼ المحيطة بعممو، وفؽ ما أكد 

/ لعاـ 50ساسي في الدولة رقـ // مف القانوف المتضمف نظاـ العامميف األ4ع في المادة /عميو المشر  
جية  و يصدر النظاـ الداخمي لكؿ  عند بحثو في تنظيـ الجية العامة، إذ قضت المادة المذكورة بأن   2004

ويتضمف ىذا  ،عامة بقرار مف الوزير المختص وبما ال يتعارض مع مالكيا والنظاـ الداخمي النموذجي
مف األجيزة المؤلفة ليذا الييكؿ،  اصات ومسؤوليات كؿ  النظاـ بشكؿ خاص الييكؿ التنظيمي ليا واختص

الييكؿ التنظيمي يجب أف يكوف جزءًا مف النظاـ الداخمي لمجية العامة الذي يصدر بقرار  وىذا يعني أف  
وال  ،مف الوزير المختص، في ىذه الحالة يجب أف يصدر بقرار مف رئيس الجياز المركزي لمرقابة المالية

 نوف تشكيمو.يكوف جزءًا مف قا
/ ج ـ تاريخ 44النظاـ الداخمي لمجياز الصادر بقرار وزير المالية رقـ / ىذا مع التنويو بأف  

ومازاؿ ىذا النظاـ ساري  ،قد تضمف الييكؿ التنظيمي لو واختصاصاتو ومسؤوليات إدارتو 21/7/1988
قانوف   لرغـ مف أف  المفعوؿ حتى اآلف بسبب عدـ صدور نظاـ داخمي لو وفؽ قانونو الجديد عمى ا

و يصدر النظاـ الداخمي لمجياز بقرار مف رئيسو بناء عمى اقتراح المجمس األعمى عمى أن   الجياز ينص  
 ، وىذا ما لـ يحدث وفؽ ىذه المادة حتى اآلف.(15)لمرقابة

ويتألؼ مف رئيس الجياز )رئيسًا(،  ،: ىو السمطة العميا في الجيازالمجمس األعمى لمرقابة المالية  - 1
ويسموف بقرار مف رئيس الجياز، وثالثة مف  ،و )أعضاء( يكوف أقدميـ نائبًا لمرئيس في حاؿ غيابوئووكال

المديريف في الجياز )أعضاء(  يسموف أيضًا بقرار مف رئيس الجياز، وأميف سر يسميو الرئيس مف 
 .(16)العامميف الفنييف في الجياز

انعقاده صحيحًا إال بحضور  عد  شيريف بناء عمى دعوة مف رئيسو، وال ي   جمس مرة كؿ  ينعقد الم 
ويجوز لرئيس الجياز دعوة  ،صوت الرئيس مرجحًا عند تساوي األصوات عد  وي   ،وئالرئيس وأكثرية أعضا

                                                        

 .2003/ لعاـ 64/ مف قانوف الجياز رقـ /36المادة /( 15)

 .2003/ لعاـ 64/ مف قانوف الجياز رقـ /6( المادة /16)
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مف يراه مناسبًا مف الفنييف واالختصاصييف لحضور اجتماعات المجمس األعمى لمناقشة الموضوعات 
 التصويت.  لتي تدخؿ في مجاؿ خبراتيـ واختصاصاتيـ دوف أف يكوف ليـ حؽ  ا

 :(17)يختص المجمس بما يمي
 إقرار مشروع خطة العمؿ السنوية لمجياز ومتابعة تنفيذىا. (1
 ( إقرار مشروع التقرير العاـ عف الحساب اإلجمالي لمموازنة العامة لمدولة.2
 ( اقتراح مشروع النظاـ الداخمي لمجياز.3
 ( النظر بجميع القضايا الداخمة باختصاصو.4
( النظر بجميع القضايا التي يرى رئيس مجمس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجياز عرضيا 5

 عمى المجمس.
 ( اقتراح إحداث فروع لمجياز في المحافظات.6
 ( اقتراح نقؿ العامميف الفنييف خارج الجياز.7
العامميف لقاء المبالغ المترتبة عمييـ نتيجة الحوادث والكوارث والطوارئ في ( تبرئة أو عدـ تبرئة ذمـ 8

وحبذا لو تركت ىذه الميمة إلى الجيات المختصة  .ضوء التحقيقات التي يجرييا الجياز ليذه الغاية
 ه ىذه الصالحية فيو إفتاءات عمى صالحيات ىذه السمطات والجيات.ؤ فإعطا ،والقضاء المختص

/ مف قانوف 36عامميف الفنييف في الجياز تأديبيًا بصفتو مجمس تأديب وفؽ أحكاـ المادة /( محاكمة ال9
التي نصت بدورىا عمى إحالة العامميف  ،وتعديالتو 1981/ لعاـ 24الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش رقـ /

 رئيس الييئة. الفنييف فيو إلى المجمس لمتأديب بقرار مف رئيس مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح مف
وىي: إدارة الرقابة  ،إذ يتألؼ الجياز المركزي لمرقابة المالية مف ثالث إدارات فنيةـ اإلدارات الفنية:   2

المالية عمى جيات القطاع العاـ اإلداري، إدارة الرقابة المالية عمى جيات القطاع العاـ االقتصادي، إدارة 
إدارة فنية وكيؿ، يكوف مسؤواًل أماـ رئيس الجياز عف  أس كؿ  الرقابة عمى صكوؾ العامميف في الدولة، وير 

 حسف سير إدارتو وتوزيع العمؿ بيف إداراتيا الفرعية.
 وتشمؿ اختصاصات كؿ إدارة ما يمي:

ويشمؿ اختصاصاتو الجيات العامة  إدارة الرقابة المالية عمى جيات القطاع العام اإلداري: .أ 
ت العامة ذات الطابع اإلداري، القطاع البمدي ومجالس المدف التالية: الوزارات واإلدارات والجيا

                                                        

 .2003/ لعاـ 64/ مف قانوف الجياز رقـ /8( المادة /17)
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دارة الجمارؾ والمنظمات الشعبية ودوائر  والبمداف، الوحدات المستقمة وتتضمف المشافي وا 
 األوقاؼ.

ويشمؿ اختصاصيا جميع وحدات  ب. إدارة الرقابة المالية عمى جيات القطاع العام االقتصادي:
اتحادات وىيئات ومؤسسات عامة والشركات والمنشآت التابعة ليا  القطاع العاـ االقتصادي مف

أدنى مف الربح ليا، كييئة  والجمعيات التعاونية، وأية ىيئة عامة تقوـ الدولة بإعانتيا أو ضماف حد  
تقسيـ اختصاصاتيا إلى القطاعات التالية: التشييد واإلسكاف ػ القطاع  الموسوعة العربية. وقد تـ  

نفط والثروة المعدنية ػ القطاع المصرفي ػ قطاع التمويف والتجارة ػ القطاع الزراعي الصناعي ػ ال
والحيواني، وتتميز الرقابة التي تمارسيا ىذه اإلدارة بكونيا ال تقتصر عمى رقابة المشروعية 

 والمحاسبة بؿ تمتد لتشمؿ رقابة الكفاية وحسف استعماؿ األمواؿ العامة وتقييـ النتائج.
 

ويشمؿ اختصاصيا الجيات العامة كافة فيما  ة الرقابة عمى صكوك العاممين في الدولة:ج. إدار 
 يتعمؽ بالرقابة المسبقة مف خالؿ التأشير عمى القرارات ذات اآلثار المالية.

إدارة فنية مف عدد مف اإلدارات الفرعية التي تحدث بقرار مف رئيس الجياز بناء عمى  وتتألؼ كؿ  
حدد ي ،إدارة فرعية مدير يعاونو معاوف مدير أو أكثر متطمبات العمؿ، ويرأس كؿ   اقتراح المجمس حسب

 مياميا واختصاصاتيا النظاـ الداخمي لمجياز الذي جعؿ عددىا سبع عشرة إدارة  فرعية.
فرع مدير يكوف  ويرأس كؿ   ،فروع الجياز في المحافظات مف اإلدارات الفرعية عد  ت   فروع الجياز:  -3

ويمارس جميع الصالحيات المخولة لمديري اإلدارات  ،ف جميع أعمالو أماـ رئيس الجيازمسؤواًل ع
الفرعية، وتمثؿ ىذه الفروع أماـ الجياز في المركز اإلدارة الفرعية لمفروع التي تقوـ بتمقي مراسالت الفروع 

 وضبطيا وتصنيفيا والرد عمى االستفسارات الواردة فييا مباشرة.
المياـ التي تتعمؽ بإدارة الشؤوف  جميعوتتولى ىذه المديرية  إلدارية والمالية:مديرية الشؤون ا-4

دارة المستودعات، واإلشراؼ عمى المرائب والمحروقات  ،واألمور المالية ،الذاتية لمعامميف في الجياز وا 
 وتنظيـ أمور الديواف العاـ في الجياز. ،واآلليات
ىما: دائرة الشؤوف الذاتية والمحاسبية ودائرة الشؤوف القممية  وتتألؼ ىذه المديرية بدورىا مف دائرتيف 

 منيا مف عدد مف الشعب. تألؼ كؿ  يوالمحفوظات، و 
مف دراسة ىذا الييكؿ التنظيمي، يتبيف الطابع اإلداري لمرقابة التي يمارسيا الجياز عمى الجيات 

والجيات التي تدعميا الدولة  ،لي واإلداريالعامة لمدولة المركزية والالمركزية التي تتمتع باالستقالؿ الما
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دائرة قضائية لمحكـ عمى حسابات ىذه الجية أو المحاسبيف  أمواليا أموااًل عامة، وال يوجد فييا أي   عد  أو ت  
 الذيف يعمموف فييا عمى غرار محاكـ ديواف المحاسبات الفرنسية وغيرىا.

 مديرية التأىيل والتدريب: -5
الذي لـ يحدد اإلدارة الفنية التي  1999/ 67المديرية بموجب قرار وزير المالية رقـ /و قد أحدثت ىذه 

ف   .تسمية وكيؿ لمجياز لشؤوف التأىيؿ والتدريب تتبع ليا ىذه المديرية، وتـ   إحداث ىذه المديرية بقرار  وا 
كوف  ،1968/ 2571لمرسوـ مالؾ الجياز رقـ / مف وزير المالية دوف تعديؿ مالؾ الجياز كاف مخالفاً 

وكاف مف األجدى  ،لييكؿ التنظيمي لمجياز إلى ىذه المديريةعف اىذا المرسوـ لـ يشر عند الحديث 
ولكنو قاـ بذلؾ  ،لوزير المالية في ذلؾ الوقت مف أجؿ إحداث ىذه المديرية أف يقترح تعديؿ مرسوـ المالؾ

ظ مثؿ ىذه المديرية عمى الرغـ مف مف أجؿ تجاوز النقص في الييكؿ التنظيمي لمجياز الذي لـ يمح
و البد  مف تعديؿ مرسوـ مالؾ الجياز لتصبح ىذه المديرية جزءًا ن  إأىمية دورىا. وفي ذلؾ يمكف القوؿ 

 منو.
 
 ـ العاممون في الجياز "حقوقيم وحصاناتيم": ج

رئيس ف في الجياز: وىـ و ف الفنيو : العامماألوليميز قانوف الجياز بيف نوعيف مف العامميف 
 ، والمفتشوف المعاونوف، حيث يتـ  ، والمفتشوفالجياز ووكالؤه والمديروف ومعاونوىـ والمفتشوف األولوف

شغؿ الوظائؼ الفنية فيو بالتعييف المباشر بمسابقة بصفة مفتش معاوف وفؽ القوانيف واألنظمة النافذة لمدة 
ار بعد عاـ، كما يمكف أف بيعاد االخت وفي حاؿ عدـ كفاءتو ،ثالث سنوات يختبر بعدىا لتعيينو مفتشاً 

خدمتو عف عاميف يخضع بعد سنة  تشغؿ بالنقؿ مف الجيات العامة بصفة مفتش معاوف ممف ال تقؿ  
 ف غير الفنييف .و : العامموالثاني .الختبار التعييف مفتشاً 

 ويمكف إيجاز شروط التعييف في الجياز وحقوؽ العامميف فيو وحصاناتيـ وفقًا لما يمي:
: حيث يطبؽ عمى العامميف غير الفنييف أحكاـ القانوف المتضمف  شروط التعيين في الجياز -1

في التعييف والحقوؽ والواجبات، أما  2004/ لعاـ 50نظاـ العامميف األساسي في الدولة رقـ /
ف فيشترط لتعيينيـ إضافة إلى الشروط المحددة في نظاـ العامميف األساسي في و ف الفنيو العامم
 :(18)لة ما يميالدو 
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  أف يكوف حاصاًل عمى شيادة جامعية في الحقوؽ أو االقتصاد والتجارة أو ما
 يعادليا.

  أال يكوف قد صدرت بحقو خالؿ حياتو الوظيفية أو المينية عقوبة تأديبية
 شديدة.

 .أال يكوف قد اقترؼ جرمًا مخاًل بواجبات الوظيفة أو المينة 
ء ست سنوات عمى مزاولتو العمؿ بصفة مفتش، ويرفع ويسمى المفتش مفتشًا أوؿ بعد انقضا

 . (19)بعدىا إلى وكيؿ أو مدير
: حيث يطبؽ عمى العامميف الفنييف باستثناء المفتشيف المعاونيف األحكاـ الحصانات والضمانات -2

، (20)المطبقة عمى القضاة في قانوف السمطة القضائية فيما يتعمؽ بحصاناتيـ وأصوؿ التأديب
 .(21)يـ إلى مجمس التأديب )المجمس األعمى( بقرار مف رئيس الجيازوتتـ إحالت

و يتقاضى العامموف الفنيوف في الجياز تعويض قانوف الجياز عمى أن   نص   الحقوق المالية: -1
/ 7% مف األجر الشيري النافذ بتاريخ صدور المرسوـ التشريعي رقـ /100تفتيش شيري مقداره 

التعويضات بعد صدور القانوف المتضمف نظاـ العامميف ، وقد عودلت ىذه (22) 1991لعاـ 
تعويضات العامميف تحسب وفؽ األجر الممنوح لمعامؿ  عمى أف   األساسي في الدولة الذي نص  

% مف األجر الشيري المقطوع 36معادلتيا بموجب قرار لوزير المالية بػ  بتاريخ أداء العمؿ، إذ تـ  
% 25ف المعاونوف فيتقاضوف تعويض تفتيش شيري مقداره و فنيف الو بتاريخ أداء العمؿ، أما العامم

وأصبحت  ،1991/ لعاـ 7مف األجر الشيري المقطوع النافذ عف صدور المرسوـ التشريعي رقـ /
تعويض  % مف األجر الشيري بتاريخ أداء العمؿ، أما باقي العامميف فيو فال يتقاضوف أي  9حاليًا 

حددة بموجب القانوف المتضمف نظاـ العامميف األساسي في عدا أجرىـ المقطوع وتعويضاتيـ الم
 .2004/ لعاـ 50الدولة رقـ /
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ال بموافقة رئيس إتعويضات أو مكافآت  ويحظر عمى العامميف في الجياز تقاضي أي  
 .(23)الجياز

التعييف فيو  ومف النصوص السابقة المتعمقة بطرؽ إشغاؿ الوظائؼ الفنية في الجياز يتضح أف  
وف في وظيفة مفتش معاوف دوف إمكاف التعييف في الوظائؼ الفنية األخرى تعيينًا مباشرًا مف خارج إنما يك

في حيف أف تحقيؽ  ،شغؿ تمؾ الوظائؼ عف طريؽ الترقية مف موظفي الجياز ذاتو ويتـ   ،مالؾ الجياز
ألمر قد ال يتوافر وىذا ا ،الجياز لميامو الرقابية يستدعي توافر عناصر ذات خبرة واسعة وكفاءة عالية

ح المجاؿ لمتعييف في الوظائؼ الفنية العميا عف سوكاف حري أف يف .في األعضاء الفنييف في الجياز
كما ىو الحاؿ بالنسبة لتعييف القضاة في قانوف  ،طريؽ استقطاب الكفاءات المختصة مف خارج الجياز

يب العامميف الفنييف في الجياز ذلؾ في ضوء عدـ وجود نصوص وخطط لتدر  كؿ   .(24)السمطة القضائية
 مف أجؿ رفع كفاءتيـ الفنية. 
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% مف القضاة في المراتب المختمفة مف خارج 25بتعييف  1961/ لعاـ 98لقد سمح قانوف السمطة القضائية رقـ /( 24)
 المالؾ.
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 اختصاصات الجياز وصالحياتو
 

البد  مف الحديث عف الجيات التي تخضع  ومف أجؿ البحث في اختصاصات الجياز وصالحيات
والصالحيات المعطاة لمعامميف الفنييف  ،ع لوواالختصاصات الرقابية التي منحيا المشر   ،لرقابة الجياز

 وفقًا لما يمي: ووالمخالفات التي يمكف أف تقع ضمف اختصاصات ،فيو
 

 ـ الجيات التي تخضع لرقابة الجياز: أ
 :(25)حددت الجيات التي تخضع لرقابة الجياز كما يمي

ليا، ووحدات اإلدارة الوزارات واإلدارات والييئات العامة ذات الطابع اإلداري والجيات التابعة  .1
 المحمية ومديريات األوقاؼ والوحدات الحسابية المستقمة.

 المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع االقتصادي والوحدات االقتصادية التابعة ليا. .2
 جية أخرى تقوـ الدولة بإعانتيا أو ضماف حد أدنى لمربح ليا. أي   .3
 ،% منو25تسيـ الدولة في رأسماليا بما ال يقؿ عف  التي ومؤسسات القطاع المشترؾ وشركات .4

 وبما ال يتعارض مع صكوؾ إحداثيا.
صكوؾ إحداثيا عمى خضوعيا لرقابة الجياز، كييئة الموسوعة العربية الذي  الجيات التي تنص   .5

الذي أحدثيا عمى خضوعيا لرقابة الجياز، إضافة إلى  1981/ لعاـ 3القانوف رقـ / نص  
 ية.المنظمات الشعب

جميع العامميف في الجيات الخاضعة لرقابة الجياز مسؤوليف أمامو مف الناحية المالية  عد  وي  
ويخضعوف لتفتيشو ومراقبتو، عدا أصحاب المناصب العميا كالوزراء والمحافظيف، وتكوف مسؤولية 

 العامميف في الجيات الخاضعة لرقابة الجياز كما يمي:
 لفات المالية التي تقع ضمف اختصاصات الجياز ومف أمواليـ الخاصة.أػ مسؤولية مادية عف جميع المخا

اقتراح العقوبة عف المخالفة  ب ػ مسؤولية تأديبية عف تمؾ المخالفات، ولكف ىذه المسؤولية تقؼ عند حد  
ة والتي يمكف أف تتخذىا ىذه الجي ،المالية التي يكتشفيا الجياز عمى اإلدارة العامة التي يتبع ليا العامؿ

أو ترد عمى مالحظات الجياز في ىذا المجاؿ، أو رفع الموضوع إلى الييئة المركزية لمرقابة المالية 
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لمتحقيؽ في المخالفة المكتشفة بعد إجراء التحقيؽ المبدئي معو إف كانت قيمتيا أكثر مف ثالثيف ألؼ ليرة 
ىذه المخالفة تشكؿ جريمة  يا في إحالة الموظؼ مباشرة إلى القضاء المختص إف كانتسورية، أو حق  

يعاقب عمييا القانوف، كما يجب عمى العامميف المسؤوليف عف ىذه المخالفات في جميع األحواؿ واجب 
و إذا ترؾ العامؿ العمؿ وتنفيذ مضمونيا خالؿ المدة القانونية، غير أن   والرد عمى تقارير الجياز وطمبات

خمفو مسؤواًل عنو بالتضامف عف  عد  واقعي ي   نع قانوني أوالذي يحاسب عميو أو حاؿ دوف قيامو بأعبائو ما
عطاء المعمومات المرغوب بيا مف قبؿ الجياز. تماـ النواقص وا   استكماؿ األوراؽ والجداوؿ والمالحظات وا 

 في ىذا المجاؿ يمكف مالحظة ما يمي:
الخاضعة لرقابة ع السوري بنظرية المحاسب الفعمي تجاه مسؤولية العامميف في الجيات أخذ المشر   .1

 وىذا توسع محمود وفيو حفاظ عمى الماؿ العاـ. ،الجياز

والسبب في ذلؾ كوف  ،عدـ شموؿ رقابة الجيات أصحاب المناصب العميا كالوزراء والمحافظيف .2
وال يتبع السمطة التشريعية أو رئاسة الجميورية، فال يمكف  ،الجياز يتبع رئيس مجمس الوزراء

لجياز رئيسو بمرتبة وزير ويرتبط برئيس مجمس الوزراء أف يحاسب وزيرًا أو صاحب منصب 
 وىذا يضعؼ مف فعالية الرقابة التي يمارسيا الجياز. ،مماثؿ لو في الحكومة

الجياز صالحية واسعة في إلقاء  رئيس ىفمف جية أعط ،ىنالؾ تناقض واضح في قانوف الجياز .3
بينما مف جية أخرى  ،الحجز االحتياطي والتنفيذي عمى أمواؿ العامميف وغير العامميف في الدولة

لممدير العاـ  في حيف أف   ،خفيفة تليس لو صالحية فرض عقوبات مباشرة عمى ىؤالء ولو كان
 .لمجية العامة أو الوزير المختص ىذا الحؽ  

جية عامة سواء كانت رقابية أـ غير رقابية  د االختصاصات التي تتوالىا أي  . األصؿ أف تحد4
ع أف يحدد الجيات التي تخضع لرقابة الجياز بدقة دوف أف يترؾ بدقة، لذلؾ كاف حريًا بالمشر  

الجياز بسط رقابتو عمى  أمر تحديدىا لالجتياد والتفسير، فقد ظير في التطبيؽ العممي أف  
ريعات التي أحدثتيا مسألة خضوعيا لرقابة الجياز كييئة األوراؽ واألسواؽ جيات لـ تحسـ التش

المالية وىيئة اإلشراؼ عمى التأميف، إذ لـ تتضمف التشريعات التي أحدثت ىذه الييئات ما يفيد 
يا ال كما أن   ،ىذه الجيات ىي جيات عامة بؿ ىي بطبيعتيا جيات خاصة ذات نفع عاـ أف  

 وبسط رقابتو عمييا مخالؼ لنص   .وال يقدـ إلييا أية إعانات ،لعامة لمدولةتستفيد مف الموازنة ا
 ./ مف قانوف إحداث الجياز3المادة /
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كما ثارت مسألة أخرى في ىذا المجاؿ حيث قاـ الجياز بالتدقيؽ والرقابة عمى بعض الجيات  
وىذا األمر يشغؿ الجياز عف القياـ باألعماؿ المنوطة  ،بطمب منيا دوف أف يكوف لو ىذه السمطة

يا تمت مف وفيو تجاوز لحدود اختصاصاتو، فيذه التحقيقات ال يعتد بيا أماـ القضاء ألن   ،بو
 جية غير مختصة، وبالتالي ال ضرورة ليا فيي غير مفيدة في معظـ األحياف.

 

 ـ اختصاصات الجياز: ب

 :(26)االختصاصات التاليةيمارس الجياز في مجاؿ الرقابة 

وذلؾ بمراجعة مستندات  ،مراقبة حسابات مختمؼ أجيزة الدولة مف ناحية النفقات واإليرادات (1
والتثبت مف أف التصرفات  ،ودفاتر وسجالت المتحصالت والمستحقات العامة والنفقات العامة

ورة نظامية وفقًا ذات األثر المالي والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيؿ أو الصرؼ قد تمت بص
 والقواعد العامة لمموازنة العامة لمدولة. ،والنظـ الحسابية والمالية المقررة ،لمقوانيف النافذة

الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأميف واإلعانات  (2
وذلؾ خالؿ شير مف  ،وذلؾ لمتأكد مف مطابقتيا لمقوانيف واألنظمة النافذة ،والضماف الصحي

ىذه المدة قاطعة لمحصانة اإلدارية لممرسوـ أو القرار، وكذلؾ الرقابة  عد  تاريخ صدورىا، إذ ت  
المسبقة لممراسيـ والقرارات الخاصة بشؤوف العامميف بما يتعمؽ بصحة التعيينات والعالوات والنقؿ 

العامؿ بحكـ المستقيؿ أو  عد  كالعودة إلى العمؿ بعد  ،واإلعادة إلى العمؿ وما في حكميا
 و اإلقالة. أاالستقالة 

وذلؾ خالؿ سنة مف تاريخ  ،مراقبة الصكوؾ المتعمقة بالترفيعات الدورية لمعامميف في الدولة (3
 صدورىا.

مراقبة جميع الحسابات خارج الموازنة مف أمانات وسمؼ وكفاالت وحسابات جارية لمتأكد مف  (4
إذ حدد المرسوـ  .المقيدة في الحسابات ومستنداتيا القانونية صحة العمميات الخاصة بيا وأرقاميا

المتضمف النظاـ المحاسبي والمالي لمجيات العامة ذات الطابع اإلداري  2007/ لعاـ 488رقـ /
المتضمف النظاـ المحاسبي والمالي لمجيات العامة ذات  2007/ لعاـ 489والمرسوـ رقـ /
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وأنواعيا والسمؼ والكفاالت والحسابات الجارية ووضع  الطابع االقتصادي المقصود باألمانات
القواعد المتعمقة بيا، ويراجع الجياز ىذه الحسابات بصورة انتقائية وفؽ نسب تحدد بقرار مف 

 المجمس األعمى لمرقابة المالية بناء عمى اقتراح مف رئيس الجياز.

أكد مف توريد أصؿ القرض وفوائده مراجعة القروض والتسييالت االئتمانية التي عقدتيا الدولة لمت (5
 إلى خزينة الدولة عندما تكوف مقرضة والتأكد مف سدادىا لو عندما تكوف مقترضة.

مراقبة قيود المستودعات وفحص دفاترىا وسجالتيا ومستندات التوريد والصرؼ ودراسة أسباب ما  (6
عات في الجيات يتمؼ أو يتكدس بيا، ويمارس الجياز ىذه الرقابة عف طريؽ تفتيش المستود

الخاضعة لرقابتو لمتحقؽ مف تقي د إدارة المستودعات لنظاـ المستودعات والتعميمات النافذة بشأنو 
 والتأكد بصورة خاصة مف:

 .صحة اإلدخاالت واإلخراجات 

 وجود الدفتري والمؤيد بالوثائؽ.ممطابقة الموجود الفعمي لممستودعات مع ال 

 دراسة أسباب ما يتمؼ أو يتكدس فيو. 

وكشؼ حوادث االختالس واإلىماؿ  ىا،فحص سجالت مستندات التحصيؿ والصرؼ ودفاتر  (7
واقتراح وسائؿ  ،وبحث بواعثيا واألنظمة التي أدت إلى حدوثيا ،يافيوالمخالفات المالية والتحقيؽ 

 عالجيا.

دارية والوحدات اإل ،والييئات العامة ذات الطابع اإلداري ،مراجعة الحساب العاـ لموازنة الدولة (8
 ووالميزانيات الختامية لمؤسسات القطاع العاـ االقتصادي وشركات ،ومديريات األوقاؼ ،المحمية
بداء  وومنشآت لمتعر ؼ عمى حقيقة المركز المالي ليا وفقًا لممبادئ المحاسبية السميمة وا 

المالحظات بشأف األخطاء والمخالفات والقصور في تطبيؽ نصوص القوانيف واألنظمة النافذة، 
وعميو في ىذه الحالة أف يبمغ ىذه المالحظات إلى تمؾ الجيات والوزير المختص في الوقت 

أو الرد عمى  ،لجيات إبالغ الجياز ما اتخذتو مف إجراءات لتصحيح الخمؿوعمى ىذه ا ،نفسو
 المالحظات خالؿ شير مف تاريخ ورودىا إلى تمؾ الجيات.
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تدقيؽ المنح واإلعانات واليبات المقدمة مف الدولة والمنظمات الدولية واإلقميمية، ويمكف  (9
تقدـ مف منظمات وجمعيات غير و لـ يمد رقابتو لتدقيؽ ىذه المنح عندما مالحظة ىنا أن  ال

 فضؿ قيامو بذلؾ.األحكومية أو أفراد ومف 

استخداـ الموارد المالية وحققت أىدافيا بشكؿ اقتصادي  و تـ  رقابة الكفاية واألداء لمتحقؽ مف أن   (10
 دوف أي إسراؼ أو ضياع.

بما يحقؽ مراجعة السجالت المقرر إمساكيا لمخطط االقتصادية واالجتماعية ومتابعة تنفيذىا  (11
 أىدافيا.

/ مف قانوف الجياز الكيفية والطرؽ التي يمارس مف خالليا 4كما بينت الفقرة /ـ/ مف المادة / 
الجياز رقابتو عمى الجيات التي تخضع لرقابتو، فأقرت بأف يمارس الجياز أعمالو بطريؽ التدقيؽ 

أو بناء عمى  ،بطمب مف الجية العامةأو  ،والمراجعة وبطريؽ التفتيش، ويقوـ بيذا التفتيش مف تمقاء نفسو
 مستقؿ ليذه الفقرة. إخبار صريح مقدـ مف قبؿ المخبر، وكاف مف األفضؿ إفراد نص  

أنواع الرقابات، وفؽ طبيعة الموضوع  الجياز يمارس كؿ   ومف خالؿ ما تقدـ يمكف القوؿ: إف   
بشؤوف  ةوع بالمراسيـ والقرارات المتعمقفتكوف رقابتو رقابة مشروعية عندما يتعمؽ الموض ،المشموؿ بالرقابة

العامميف، وتكوف رقابتو رقابة محاسبية عندما يتعمؽ الموضوع بمراجعة المستندات والقيود الحسابية 
واألصوؿ المتعمقة بيا، وتكوف رقابتو اقتصادية عندما يتعمؽ الموضوع بمراقبة كيفية استخداـ الموارد 

عندما يتعمؽ األمر  اً وتحقيق اً قتصادية دوف إسراؼ، وتكوف رقابتو تفتيشالمالية وطرؽ تحقيقيا ألىدافيا اال
 بالتصرفات المالية لمعامميف في الجيات الخاضعة لرقابتو.

لممارستيا عمى  اً كبير  اختصاصاتو واسعة ومتنوعة تتطمب استقالالً  أف   أف نالحظكما يمكف  
ومع ذلؾ ال يوجد في الجياز  ،ية وتدريب مستمركفاءة وخبرة عال يالوجو األكمؿ، كما تتطمب مفتشيف ذو 

مديرية لمتدريب والتأىيؿ إلكساب العامميف فيو الخبرات الالزمة لممارسة عمميـ لتزايد فعالية ىذا الجياز 
وخاصة في جانب التفتيش والتحقيؽ والرقابة  ،اختصاصاتو فييا تداخؿ كبير في واجبو الرقابي، كما أف  
ت الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش، لذا البد  مف دمج الجياز مع الييئة في االقتصادية مع اختصاصا

 وال تتعقد إجراءاتيا، مما يضعؼ بدوره فاعميتيا الرقابية. ،جياز واحد كي ال تتكرر عممية الرقابة
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 ـ صالحيات الجياز: ج

قانوف الجياز أف يممكوا البد لممفتشيف في الجياز ومف أجؿ قياميـ بواجباتيـ المنوطة بيـ بموجب 
مجموعة مف الصالحيات تسمح ليـ بالقياـ بذلؾ، لذلؾ فقد منح ىؤالء والجياز بشكؿ عاـ الصالحيات 

 التالية:

يمارسوف فيو اختصاصاتيـ حسب متطمبات العمؿ في مقر الجياز أو مقر  ياختيار المكاف الذ (1
ت مسؤوليف أماميـ مف الناحية الجية الخاضعة لمرقابة، وجعؿ جميع العامميف في تمؾ الجيا

 .(27)ويخضعوف لمراقبتيـ وتفتيشيـ ،المالية

مستند أو ورقة أخرى  التفتيش وفحص السجالت والحسابات والمستندات المؤيدة ليا، وفحص أي   (2
 .(28)زمة لمقياـ باختصاصاتويراىا المفتش ال

مراسمتيـ والتفتيش ولمجياز الحؽ ب ،االتصاؿ بجميع العامميف في الجيات الخاضعة لرقابتو (3
 .(29)المفاجئ عمييـ

لممفتش سمطة التحقيؽ في المخالفات المالية واالقتصادية واإلدارية والجزائية التي يمكف أف ينجـ  (4
 عنيا آثار مالية، ومتابعة تنفيذ ما اقترحو بشأنيا لدى الجيات الخاضعة لمتفتيش.

أنو في حاؿ أسفر التحقيؽ قانوف الجياز  سمطة اإلحالة إلى القضاء المختص، حيث نص   (5
في إحالة نتائج التحقيؽ إلى  فمرئيس الجياز الحؽ   ،والتفتيش عف اكتشاؼ وجود جـر جزائي

ويأخذ صفة المدعي الشخصي كما ىو  ،القضاء المختص، ولكنو ال يطمب تحريؾ الدعوى العامة
سمطة التقديرية بيف تحريؾ الحاؿ لدى الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش، بؿ يترؾ لمنيابة العامة ال

 .(30)الدعوى العامة وعدـ تحريكيا
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الطمب مف الجية الخاضعة لرقابتو بوضع عدد مف العامميف في الجية التي يتولى  لممفتش حؽ   (6
ولو أف يكمؼ مف  ،تفتيشيا تحت تصرفو مدة قيامو بالتفتيش أو التحقيؽ بناء عمى موافقة رؤسائو

 ج أوقات الدواـ الرسمي.يراه مف العامميف لمعمؿ معو خار 

يد مف ىـ رىف التحقيؽ مف العامميف أو الذيف يعرقموف أعماؿ التفتيش والتحقيؽ، ولو  لممفتش كؼ   (7
وتصدر مثؿ  ،أيضًا سمطة منع مغادرة مف يرى ضرورة بقائو حتى انتياء أعماؿ التفتيش والتحقيؽ

 ىذه القرارات بقرار مف رئيس الجياز.

ف والفنييف بصفة خبراء في يباالستعانة بمف يراه مف االختصاصي الحؽ  لممفتش في قانوف الجياز  (8
طمب سماع شيادة في  خبرة فنية، كما لو الحؽ  عمى األمور التي يتوقؼ معرفتيا أو الكشؼ عنيا 

مف يراه ضروريًا لمصمحة التحقيؽ مف العامميف وغيرىـ مف األفراد بعد تحميفيـ اليميف 
 .(31)القانونية

دارات والمؤسسات واألفراد جميع المعمومات التي يقدر المفتش أنيا تسيؿ ميمتو، الطمب مف اإل (9
وعمى الجيات العامة والعامميف واألفراد  ،وأف يطمع لدييـ عمى جميع السجالت والوثائؽ والقيود

 ،الوسائؿ الالزمة لتحري المخالفات جميعباتخاذ  واجب تمبية طمباتو، وبشكؿ عاـ لممفتشيف الحؽ  
الوسائؿ لممحافظة عمى األمواؿ العامة واسترداد األمواؿ الضائعة والمدفوعة مف  ىذهماؿ واستع

 غير وجو حؽ.

لرئيس الجياز في إلقاء الحجز عمى أمواؿ العامميف وغير العامميف  منح قانوف الجياز الحؽ   (10
وفي ىذه الصالحية  .(32)في رفع ىذا الحجز بنوعيو االحتياطي والتنفيذي، كما أعطي الحؽ  

ع الصالحية المعطاة إلى رئيس الييئة المركزية لمرقابة المعطاة لرئيس الجياز تجاوز المشر  
إال مف خالؿ وزير المالية بموجب المرسوـ التشريعي رقـ  والتفتيش الذي لـ يعط ىذا الحؽ  

تركت ىذه حبذا لو و  .1969/ لعاـ 77المعدؿ بموجب المرسوـ التشريعي / 1952/ لعاـ 12/
الصالحية االستثنائية بيد وزير المالية والتي ىي مف اختصاص السمطة القضائية وفؽ القواعد 

، وبالتالي فيي سمطة استثنائية لوزير المالية وىو عضو (33)العامة في قانوف أصوؿ المحاكمات

                                                        

 .2003/ لعاـ 64/ مف قانوف الجياز رقـ /25-24( المادة /31)

 / مف قانوف الجياز.24الفقرة )ب( مف المادة /( 32)

 اكمات السوري./ وما بعد مف قانوف أصوؿ المح312المادة /( 33)
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إلى  فيجب عدـ تعميـ ىذه السمطة ،وليس عضوًا في السمطة القضائية ،في السمطة التنفيذية
 أكثر مف مسؤوؿ في السمطة التنفيذية.

مفتشي الجياز ورئيسو يمارسوف الرقابة اإلدارية التي تتمثؿ في  أف  أف نالحظ ومما تقدـ يمكف 
الكشؼ عف األخطاء والمخالفات ورفع تقارير بشأنيا إلى الجيات اإلدارية العميا أو إلى القضاء 

الحجز االحتياطي والتنفيذي لضماف األمواؿ العامة تجاه  لرئيس الجياز صالحية إلقاء المختص، كما أف  
المشرع أعطى مفتشي الجياز ورئيسو صالحيات واسعة تجاه  وىذا يدؿ عمى أف   .العامميف وغير العامميف

صالحيات المعطاة لمقضاة العطاىـ أو  ،العامميف وغير العامميف في الجيات التي تخضع لرقابة الجياز
سواء في االعتراض عمى قرارات  حؽ   وعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يعط ىؤالء أي   .تجاىيـ عدا التوقيؼ

المفتشيف بعكس قانوف الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش الذي  الجياز التفتيشية والتحقيقية أو طمب رد  
ف   .المفتشيف بطمب رد   أعطاه الحؽ   ات قواعد قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية وقانوف أصوؿ المحاكموا 

المدنية أعطت ىذا الحؽ لممدعى عمييـ أماـ القضاء، كما أنو تقؼ صالحياتو تجاه المخالفات المرتكبة 
 مف أصحاب المناصب العميا بإبالغيا إلى رئيس مجمس الوزراء.

 

 ـ المخالفات التي تقع ضمن اختصاصات الجياز: د

 :(34)خالفات اآلتيةتعد مف المخالفات المالية التي تستوجب التحقيؽ والمساءلة، الم

عدـ الرد عمى مالحظات الجياز أو مكاتباتو بصفة عامة أو التأخر في الرد عمييا بغير عذر  (1
 بحكـ عدـ الرد إجابة الجية العامة إجابة الغرض منيا المماطمة أو التسويؼ. عد  مقبوؿ، وي  

ف الجياز بما تتخذه التأخير دوف مبرر في إبالغ الجياز في المواعيد القانونية التي حددىا قانو  (2
 الجية اإلدارية المختصة بشأف المخالفات المالية التي تتبمغيا مف الجياز.

عدـ موافاة الجياز بغير عذر مقبوؿ بالحسابات الختامية في المواعيد المقررة، وكذلؾ التأخير في  (3
أو قرارات أو  تقديـ المستندات القانونية المؤيدة ليا، أو بما يطمبو الجياز مف أوراؽ أو بيانات

 في فحصيا أو مراجعتيا أو االطالع عمييا طبقًا لقانونو. وثائؽ أو غيرىا مما يكوف لو الحؽ  
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مخالفة القوانيف واألنظمة المالية، وتجاوز االعتماد، وعدـ قانونية الصرؼ بالنسبة لمموازنة العامة  (4
 إىماؿ أو تقصير يترتب عميو ضياع حؽ   لمدولة وموازنات الجيات الخاضعة لرقابة الجياز، وكؿ  

مف الحقوؽ المالية لمدولة أو المؤسسات أو الييئات العامة أو غيرىا مف الجيات الخاضعة لرقابة 
 الجياز أو إلحاؽ الضرر باألمواؿ العامة.

ساءة االئتماف باألمواؿ العامة، وكؿ  االالسرقة و  (5 أسباب أو تبذير في إدارة األمواؿ  ختالس وا 
 ة.العام

التقصير في تحقيؽ الشروط المناسبة لشراء أو بيع المواد الالزمة لمجيات الخاضعة لرقابة  (6
الجياز ومنتجاتيا أو عقد نفقات ليست ضرورية وال تقتضييا المصمحة العامة، ولكوف ىذه 
األوصاؼ تشكؿ معظميا جرائـ يعاقب عمييا قانوف العقوبات االقتصادي السوري كاف البد  مف 

نظرًا لمصالحيات الواسعة المعطاة لمفتشي  ،كي ال يساء استخداميا انيا المادية بدقةضبط أرك
 أفعااًل معينة تشكؿ ىذا الوصؼ. ورئيس الجياز عندما تقدر أف  

 عدـ إرساؿ الصكوؾ الخاضعة لمتأشير ضمف الميؿ المنصوص عمييا في قانوف الجياز. (7
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 نطاق رقابة الجهاز وفعالية تقاريره
 

 الكممات المفتاحية : 
 

 –تقارير الجياز  –رقابة الكفاية  –التفتيش والتحقيؽ  –مراقبة الصكوؾ ومراجعتيا  –مراجعة الحسابات 
 .2003/  64التعديالت التي طرأت عمى عمؿ الجياز في المرسوـ التشريعي رقـ 
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 أنواع الرقابات التي يمارسها الجهاز عمى األموال العامة: – أ

يمارس الجياز اختصاصاتو الرقابية وفقًا لخطة سنوية يعرضيا رئيس الجياز عمى المجمس 
يقتصر دور الجياز فييا عند  ،لمرقابة المالية إلقرارىا، وتتصؼ ىذه الرقابة بكونيا رقابة إداريةاألعمى 

بالغ القضاء المختص بيا عندما تشكؿ جرائـ يعاقب عمييا  ،رفع تقارير باألخطاء التي يكتشفيا وا 
لصكوؾ والحسابات ولـ تصؿ إلى مرحمة الرقابة القضائية، كما تتصؼ بأنيا رقابة شاممة عمى ا ،القانوف

 كما سيأتي بيانو. ،العامة، ورقابة انتقائية في أمور أخرى

 ـ مراجعة الحسابات:1

وتشمؿ مراجعة النفقات واإليرادات والحسابات خارج الموازنة، وتتميز ىذه الرقابة بكونيا رقابة  
دات ودفاتر وسجالت يا رقابة انتقائية، إذ يقوـ الجياز فييا بمراجعة مستنمشروعية ومحاسبية كما أن  

، فيراجع مراحؿ تنفيذ النفقة مف عقد وتصفية واألمر بصرفيا وتأديتيا، ياالجيات الخاضعة لرقابتو وتدقيق
التصرفات المالية والقيود المحاسبية المتعمقة بالتحصيؿ والصرؼ قد تمت بصورة مشروعة  ويتأكد مف أف  

ومطابقتيا لمقواعد العامة لمموازنة العامة  ،سبية الناظمة لياومطابقة لمقوانيف واألنظمة العامة المالية والمحا
 لمدولة، وبالتالي فيي رقابة الحقة لمتصرؼ.

وبالنسبة إلى القيود المحاسبية والحساب العاـ الختامي، فتضمف التحقؽ مف صحة ما ورد في  
ا ولقواعد المحاسبة التجارية ومف مطابقتيا لمقوانيف واألنظمة النافذة بشأني ،السجالت والبيانات الحسابية

الميزانية الختامية لمجية الخاضعة لمرقابة تمثؿ المركز المالي الحقيقي ليا،  عند االقتضاء، ومف أف  
وتتميز ىذه الرقابة بكونيا رقابة شاممة تفصيمية تبدأ بالتحقؽ مف مطابقة الرقـ الوارد في أمر الصرؼ 

الموازنة، وتنتيي بمطابقة الحساب اإلجمالي مع الكشوؼ لالعتماد الوارد في البند المخصص لو في 
بند في الموازنة لمجية الخاضعة  مع مقارنتو مع األرقاـ التقديرية لكؿ   ،واألرقاـ الفرعية المؤلفة لو كافة

المنظمة لدى  ويا ال تكتفي بالتحقؽ مف سالمة تنظيـ سجالت الحساب الختامي وبياناتلمرقابة. كما أن  
ية عف طريؽ الرقابة االختيارية بؿ تصؿ إلى حد إعادة تنظيـ ىذا الحساب في جميع مراحمو وزارة المال

الرقابة االقتصادية  مراقبة المشروعية بؿ يصؿ نطاقيا إلى حد   كما ال تقؼ عند حد   .الفرعية واإلجمالية
أو بعض االعتمادات دوف  التي تتعمؽ بالتثبت مف صحة األسباب التي أدت إلى عدـ القياـ بصرؼ كؿ  

 عتماداتيا أو األذف المسبؽ بتجاوز االعتمادات.اإجراء المناقمة بيف 
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أما عف أصوؿ مراجعة الحسابات فتتـ وفؽ ما يمي: يقوـ المفتش بالتدقيؽ في األعماؿ المنوطة  
بتو أو دراستو بو، ثـ يعد مشروع التقرير الالـز بالمالحظات والمخالفات المالية التي ظيرت نتيجة مراق

لمردود عمى تقارير الجياز، ويرسميا إلى مدير اإلدارة المختص بالجياز عف طريؽ معاوف المدير، فيبدي 
ومف ثـ يعتمد ما يوافؽ عميو منيا، وتبمغ التقارير إلى الجية العامة صاحبة العالقة،  ،المدير رأيو فييا

أو في حاؿ ورود جميع  ،قؽ مف قبؿ الجيازوفي حاؿ عدـ ظيور أية مخالفة أو مالحظة بالحساب المد
يصدر وكيؿ  ،الردود المتعمقة بمالحظات الجياز عمى الحساب وقبوليا مف اإلدارة المختصة في الجياز

الجياز المختص بناء عمى اقتراح المدير قرارًا بقبوؿ الحساب السنوي النيائي لمجية العامة مرفقًا 
وزارات واإلدارات والمؤسسات العامة ذات الطابع اإلداري والوحدات بخالصة عف إجمالي األرقاـ بالنسبة لم

وبياف الميزانية العمومية والحسابات الختامية بالنسبة إلى الجيات العامة ذات  ،اإلدارية المحمية والوقفية
 الطابع االقتصادي والجمعيات التعاونية، ويبمغ ىذا القرار بكتاب يصدر عف المدير المختص إلى الجيات

 التالية حسب الحاؿ:

 .الجية صاحبة العالقة والجية الوصائية 

 .مديرية المؤسسات ذات الطابع االقتصادي في وزارة المالية 

 .مديرية الخزينة المركزية بالنسبة لمحسابات الداخمة في الموازنة العامة لمدولة 

 .الجية المختصة في وزارة المالية في تسديد الموازنة وقطع حساباتيا 

 ومديرية المالية المختصة في المحافظات بالنسبة لمؤسسات القطاع العاـ االقتصادي وشركات 
 .وومنشآت

رقابة الجياز المركزي لمرقابة المالية في إطار مراجعة الحسابات ىي رقابة  مما تقدـ يتبيف أف  
 .(1)ؿالحقة ال تمنع وقوع األخطاء والمخالفات قبؿ وقوعيا بؿ تمنع تكرارىا في المستقب

 :(2)ـ مراقبة الصكوك ومراجعتها2

يمارس الجياز فيما يتعمؽ بمراقبة الصكوؾ ومراجعتيا، رقابة مشروعية عمى المراسيـ والقرارات 
الخاصة بشؤوف العامميف في الجيات الخاضعة لرقابة الجياز التي تتجاوز آثارىا السنة المالية سواء ما 

                                                        

 .112خير العكاـ، الجياز المركزي...، مرجع سابؽ، ص د. محمد ( 1)

 .2003/ لعاـ 64/ مف قانوف الجياز رقـ /28-27( المادة /2)
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الوات، أو ما يتعمؽ بحساب المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ يتعمؽ بالتعيينات أو الترفيعات أو الع
 التأميف.

أي ال تبدأ مدة  ،رقابة الجياز ىذه قاطعة لمدة الحصانة اإلدارية قبؿ القياـ بيذه الرقابة عد  وت  
 الطعف بالقرار قبؿ إجراء الرقابة عميو مف قبؿ الجياز.

ىذه القرارات أف تبمغيا لمجياز خالؿ  يجب عمى الجيات الخاضعة لمرقابة عندما تتخذ مثؿ
ىذه القرارات مطابقة لمقوانيف واألنظمة النافذة  عشر يومًا مف تاريخ صدورىا، فإذا ظير لمجياز أف   ةخمس
 ةأوراقيا الثبوتية كاممة، فعمى المدير المختص في الجياز أف يؤشر ىذا القرار خالؿ خمس وأف   ،بشأنيا

ويشار إلى  ،ياز ىذا الصؾ عمى نسختو األصمية وصورة طبؽ األصؿ عنياعشر يومًا مف تاريخ تبمغ الج
 ذلؾ بالعبارة التالية: )نظر فيو وسجؿ برقـ... تاريخ...( بعد التوقيع عميو.

ىنالؾ نقصًا في الوثائؽ  أو أف   ،أما إذا ظير في الصؾ وجود مخالفة لمقوانيف واألنظمة النافذة
يجب عمى المدير المختص في ىذه الحالة إعادة  وفإن ،ض التأشيروالمستندات المتعمقة بو تستوجب رف

الصؾ إلى الجية طالبة التأشير مبينًا نوع المخالفة أو النقص محددًا مدة خمسة عشر يومًا إلزالتيا أو 
 .(3)تبريرىا أو استكماؿ النقص إف كاف ذلؾ ممكناً 

ذا أصرت الجية المعنية عمى رأييا يعرض الموضوع عمى الو   فإذا رأى بدوره  ،كيؿ المختصوا 
إمكانية لقبولو أعاد الصؾ إلى المدير المختص بالجياز لمتأشير عميو مع بياف أسباب قبولو لو، أما إذا 

الصؾ  عد  ىذا وي   .فيرفع الموضوع إلى رئيس الجياز لقبولو أو رفضو مع بياف األسباب هرفض تأشير 
ولـ  ،مجية الستكماؿ النقص أو التبرير أو إزالة النقصمرفوضًا حكمًا بعد انقضاء مدة الشير المعطاة ل

 تقـ بذلؾ خالؿ تمؾ الفترة.

لموزير المختص أف يطمب عرض  ذلؾ يحؽ   لتأشير عمى الصؾ بعد كؿ  اوفي حاؿ رفض الجياز 
عشر يومًا مف تاريخ تبمغ الجية المعنية قرار  ةالموضوع عمى المجمس األعمى لمرقابة المالية خالؿ خمس

لموزير  و يحؽ  ز رفض التأشير، وفي حاؿ قرر المجمس المذكور أعاله رفض تأشير الصؾ، فإن  الجيا
المختص أيضًا وخالؿ شير مف تبمغو قرار المجمس برفض التأشير أف يعرض القضية عمى رئيس مجمس 

                                                        

 / مف قانوف الجياز.26المادة /( 3)
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ر عميو، الوزراء، فإذا اتخذ الرئيس خالؿ شير عمى األكثر قرارًا بقبوؿ تأشير الصؾ أعيد لمجياز لمتأشي
 وفي ىذه الحالة يجب أف يؤشر الجياز عمى ىذا الصؾ ولكف بتحفظ.

و يمتنع عمى الجيات الخاضعة لرقابة الجياز إجراء أية معاممة عمى ويتضح مما سبؽ أن  
 مستندًا قانونيًا بعد انقضاء الميؿ التالية: عد ىاأو  ،الصكوؾ التي تخضع لرقابة الجياز

  الذي لـ يبمغ لمجياز.شير مف تاريخ إصدار الصؾ 

 .خمسة عشر يومًا مف تاريخ تبمغ اإلدارة رفض الجياز لمصؾ الذي لـ يقترف بتأشيره 

  الميؿ التي يعرض خالليا الوزير المختص الموضوع عمى المجمس األعمى لمرقابة المالية أو
 رئيس مجمس الوزراء.

عد قرارًا إداريًا صريحًا أو ضمنيًا التأشير عمى الصؾ ي   بما أف  ىنا إلى أمر وىو والبد  مف التنويو  
حسب الحاؿ، فيمكف لمجياز سحب قرار التأشير أو رفض التأشير خالؿ ستيف يومًا مف اليوـ التالي 

وذلؾ بقرار مف رئيس الجياز بناء عمى طمب معمؿ مف الوكيؿ أو المدير المختص،  ،التخاذ الجياز قراره
 ذلؾ بعد مضي ىذه المدة.ويمتنع عميو القياـ ب

 مما تقدـ يمكف مالحظة: 

ولـ يعط ىذا  ،في االعتراض في حاؿ عدـ قبوؿ التأشير مف الجياز أػ أعطي لموزير المختص الحؽ  
و صاحب المصمحة الحقيقية في االعتراض، كما لمعامؿ الذي صدر الصؾ بشأنو عمى الرغـ مف أن   الحؽ  

العامييف في الييئات العامة وعدـ حصره بالوزير  يريفإلى المد جب إعطاء ىذا الحؽ  واو كاف مف الأن  
 .(4)المختص فقط

ب ػ لـ يضع القانوف سقفًا زمنيًا لنظر المجمس األعمى لمرقابة المالية في الصؾ المعترض عميو مف قبؿ 
لؾ لحث وذ ،عد الصؾ بعد مروره مقبواًل حكماً ي  لوكاف البد  مف وضع مثؿ ىذا السقؼ،  ،الوزير المختص

 النظر فيو بالسرعة الالزمة.عمى المجمس 

تدخاًل في عمؿ الجياز ويؤثر في استقالليتو، فال  عد  تدخؿ رئيس مجمس الوزراء في ىذا العممية ي   جػ ػ إف  
يميؽ برئيس مجمس الوزراء والجياز الذي يرتبط بو أف يؤشر عمى الصؾ بتحفظ مف قبؿ ىذا الجياز 

                                                        

 448المالية العميا، مرجع سابؽ، ص ، الرقابة العموري( د. محمد 4)
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 وكاف مف األفضؿ أف يكوف لرئيس مجمس الوزراء في ىذه الحالة الحؽ   .زراءعندما يقبمو رئيس مجمس الو 
في عرض الموضوع عمى المجمس األعمى لمجياز ثانية إلعادة النظر في قراره كي يبعد عف نفسو 

 ويظير االستقاللية في عمؿ الجياز. ،اإلحراج

فوجود  .منظر في مثؿ ىذه الحاالتد ػ اإلجراءات السابقة تظير ضرورة وجود دائرة قضائية في الجياز ل
مثؿ ىذه الدائرة يحجب الحاجة إلى المجوء إلى رئيس مجمس الوزراء، وبالتالي التدخؿ في عمؿ الجياز 

 مف قبمو، سواء كاف تدخاًل إيجابيًا أـ سمبيًا.

 ـ التفتيش والتحقيق:3

وقد  ،لرقابة الجياز يتناوؿ التفتيش والتحقيؽ التصرفات المالية لمعامميف في الجيات الخاضعة
 تأخذ ىذه الرقابة صورة الرقابة الالحقة أو المرافقة لمتصرؼ.

والمرائب ومحاسبة اآلليات والمستودعات   اتفو ويشمؿ التفتيش والتحقيؽ: الصناديؽ والمصر  
 وبصورة عامة كؿ ما يشكؿ مخالفة مالية.

الجياز كشؼ المخالفات المالية إذ يتولى  هذا التفتيش أو التحقيق وفق األصول التالية: ويتم  
واتخاذ اإلجراءات التحفظية لمحفاظ  ،واسترداد األمواؿ المادية ،ومالحقة المسؤوليف عنيا ماديًا وتأديبياً 

 عمى األمواؿ العامة مف حجز عمى أمواؿ العامميف أو الغير أو منع مغادرة.

بشأف المخالفة واقتراح العقوبة  اً يمبدئ اً وفيما يتعمؽ بالمسؤولية التأديبية يجري الجياز تحقيق 
المناسبة عمى العامؿ المسؤوؿ عنيا إلى الوزير المختص أو الرئيس المختص حسب الحاؿ عندما تكوف 

لمجياز طمب إجراء التحقيؽ مف قبؿ الجية المعنية، وفي حاؿ اقتراح  كما أف   .مف العقوبات الخفيفة
ه الجية إصدار قرار بحفظ األوراؽ أو فرض العقوبة عمى ىذفالعقوبة عمى الجية اإلدارية المعنية 

طمب إعادة النظر في تمؾ العقوبة في  ويبمغ ىذا القرار إلى رئيس الجياز الذي لو الحؽ   ،المناسبة
لتشديدىا أو إحالة العامؿ إلى المحكمة المسمكية أو المجمس التأديبي حسب الحاؿ، وعمى الجية المعنية 

وعندما تؤدي المخالفة إلى ضياع أكثر مف  ،خمسة عشر يومًا التاليةالؿ االستجابة ليذا الطمب خال
 ثالثيف ألؼ ليرة سورية يجب إحالة الموضوع إلى الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش.

المخالفة المالية تستوجب عقوبة شديدة  كما يجب اإلحالة إلى ىذه الييئة عندما يرى الجياز أف  
الحالة مباشرة الدعوى التأديبية أماـ المرجع القضائي المختص، أما إذا ظير والتي يجب عمييا في ىذه 
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لمييئة أو الجياز أثناء التحقيؽ والتفتيش في القضية وجود نقص أو سرقة أو اختالس لألمواؿ العامة أو 
 جـر جزائي يجب عمييا أف تحيؿ الموضوع إلى القضاء المختص. تزوير في السجالت أو أي  

و البد  مف وضع سقؼ زمني لتبميغ رئيس الجياز موقؼ الجية أن   أف نالحظكف مما تقدـ يم
  .اإلدارية مف اقتراح الجياز في عقوبة العامؿ

والتي تربؾ  ،تظير ىذه األصوؿ التداخؿ بيف دور الجياز والييئة في عممية التفتيش والتحقيؽو 
يصبح معو مف الممكف تكرار عممية التفتيش مف الجياز والييئة والجية اإلدارية المعنية، و  العمؿ في كؿ  

وما يمكف أف ينتج عنو مف تحريؾ الدعوى  ،مف الجياز والييئة في الموضوعات نفسيا والتحقيؽ مف كؿ  
وما يمكف أف ينتج عف ذلؾ مف  ،مرتيف والعامة ضد العامميف ذاتيـ أماـ القضاء في الموضوع ذات

ويجعميـ مضطريف  ،العامميف مف توقيؼ أو حجز عمى األمواؿ أو منع مغادرة إجراءات تحفظية بحؽ  
وىذا مخالؼ ألبسط القواعد في قانوف أصوؿ المحاكمات  و،لممثوؿ أماـ القضاء مرتيف في الموضوع ذات

 الجزائية والذي ال يمكف اكتشافو بسيولة مف قبؿ القاضي المختص.

 ـ رقابة الكفاية:4

ومعدالت  ،واستنباط معدالت التكمفة اإلنتاجية ،مف خالؿ مراجعة الحساباتىذه الرقابة  وتتـ   
وتقييـ النتائج عمى أساس  ،ومدى تحقيؽ المصروفات لألىداؼ المحددة لو ،أداء مختمؼ األعماؿ وتكمفتيا

 التكمفة.

األداء واستخداـ الموارد المالية لمجيات الخاضعة لرقابة الجياز  وتيدؼ ىذه الرقابة لمتأكد مف أف  
 ،عمى درجة عالية مف الكفاءة دوف ضياع أو إسراؼ، عمى أف ال تتحقؽ الكفاية عمى حساب الجودة قد تـ  

وذلؾ عف طريؽ مراجعة السجالت المقرر إمساكيا لمخطة العامة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية 
 تمؾ األعماؿ قد تـ   والتحقؽ مف أف   ،نوع مف أنواع األعماؿ والمشروعات ت التكمفة في كؿ  واستنباط معدال

 تنفيذىا بالمصروفات المقدرة ليا.

 وتتضمف ىذه الرقابة بصورة خاصة ما يمي: 

ي ومقارنتيا مع التكاليؼ والمدة الت ،أ ػ مراقبة نسب تنفيذ المشروعات االستثمارية وتكاليفيا ومددىا المقررة
 نفذ خالليا وبياف سبب االختالؼ بينيما.
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ب ػ مراقبة الكفاية اإلنتاجية بالمقارنة بيف اإلنتاجية المستيدفة واإلنتاجية الممكنة في ضوء حجـ الطاقة 
 المستغمة فعاًل مع الطاقة الممكف استغالليا عمى أساس التشغيؿ الكامؿ.

 فعاًل والنسب المخطط ليا.جػ ػ المقارنة بيف نسب اإلنتاج المقررة مع المنفذة 

 في تنفيذ المشروعات. تياد ػ متابعة أوجو اإلسراؼ والتبذير ومراقب

ىػ ػ متابعة النتائج التي تترتب عمى تنفيذ المشروعات وتقييـ النتائج ومقارنتيا بالتكمفة والموارد المستخدمة 
 .(5)فييا

 تقارير الجهاز: - ب

حيث تظير نتائج الرقابة التي  ،الجياز التي يصدرىا أشار قانوف الجياز إلى أنواع التقارير
 :(6)يميوىي كما  ،يمارسيا الجياز في تمؾ التقارير

 ف ىي:اوىذه التقارير بدورىا نوع ـ التقارير التي تتضمن نتيجة عمميات الرقابة المالية:1

تتضمف المالحظات و  ،وىي التقارير التي يعدىا مفتشو الجياز أـ تقارير مراقبة الحسابات والسجالت:
والمخالفات المالية التي تظير نتيجة مراجعة الحسابات العامة والنفقات واإليرادات والحسابات خارج 
الموازنة والقيود المحاسبية ونتائج األعماؿ وتكمفة األداء ومعدالتو. ويجري اعتماد ىذه التقارير مف قبؿ 

اؿ ػ ثـ يجري إحالتيا مف قبؿ ىؤالء المديريف إلى مديري اإلدارات الفنية أو مديرية الفروع ػ حسب الح
تقارير الجياز ومالحظاتو وتمبية  فالجية التي تمت رقابتيا، ويجب عمى الجية اإلدارية المعنية اإلجابة ع

وأف تنفذ اإلجراءات الالزمة لتحصيؿ المبالغ غير المحصمة أو استرداد  ،طمباتو الواردة فييا أو الرد عمييا
عدـ  عد  أو المبذر في استعماليا خالؿ شير مف تاريخ إبالغيا التقرير، وي   دفوعة دوف وجو حؽ  المبالغ الم

 الرد عمى تمؾ التقارير مخالفة تستدعي المساءلة عنيا ماليًا وتأديبيًا.

وىي التقارير التي ينظميا مفتشو الجياز في معرض التفتيش والتحقيؽ  ب ـ تقارير التفتيش والتحقيق:
بالمشاىدات األولية والمطالعة عمييا واالقتراحات  شامالً  اً تضمف بيانتفات المالية، ويجب أف في المخال

ويرفؽ معيا ضبوط استجواب المحقؽ معيـ. ويتـ اعتماد نتائج التحقيؽ في المخالفات المالية المكتشفة 

                                                        

 .114د. محمد خير العكاـ، الجياز المركزي ...، مرجع سابؽ، ص ( 5)

 .2003/ لعاـ 64/ مف قانوف الجياز رقـ /30( المادة /6)
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وتبمغ إلى الوزراء والجيات  ،أثناء تنفيذ عمميات الرقابة مف قبؿ رئاسة الجياز عف طريؽ الوكيؿ المختص
 األخرى ذات العالقة، والقضاء المختص عند وجود جـر جزائي.

 التفتيشية إلى الجيات المختصة وفؽ الترتيب التالي:و يبمغ الجياز تقارير أعمالو الرقابية 

يماثميـ، ومف  يريف( تقارير التفتيش المتعمقة باألمناء العاميف أو األمناء العاميف المساعديف أو المد1
وترسؿ نسخة إلى رئيس مجمس  ،وتبمغ إلييـ عف طريؽ الوزير المختص ،تصدر عف رئيس الجياز

 الوزراء.

وتبمغ إلييـ  ،( تقارير التفتيش والتحقيؽ المتعمقة بباقي العامميف والمحاسبيف، تصدر عف رئيس الجياز2
 بمغ صورة عنو إلى الوزير المختص.العاميف أو األمناء المختصيف ػ حسب الحاؿ ػ وت مديريفعف طريؽ ال

: أوجب القانوف عمى الجياز إعداد تقارير دورية بمالحظاتو عف مراقبة الحسابات ـ التقارير الدورية2
غيا دوريًا إلى الوزراء ومجالس إدارة يبمتو  ،والسجالت المقررة ونتائج األعماؿ وتكمفة األداء ومعدالتو

طالعيا عمى األخطاء والمخالفات المتكررة إالتابعة ليا، بيدؼ المؤسسات العامة والشركات والمنشآت 
لتمكينيـ مف إيجاد الصيغ الالزمة واألساليب لعدـ الوقوع فييا ثانية بما فييا اقتراح تعديؿ القوانيف 

النظاـ الداخمي لمجياز أغفؿ تحديد مضاميف ىذه التقارير وطريقة إعدادىا  واألنظمة النافذة، إال أف  
 تقديميا، لذلؾ لـ تجد طريقيا لمتنفيذ.ومواعيد 

 ـ  التقرير السنوي وتقرير الحساب اإلجمالي:3

جياز رقابي يبيف حجـ العمؿ الذي قاـ بو ىذا الجياز خالؿ  التقرير السنوي ألي   إف   التقرير السنوي:أ ػ 
طالع وسائؿ اإلعالـ إلنشره في  وأحيانًا في بعض الدوؿ يتـ   ،لذلؾ يكتسب ىذا التقرير أىمية كبيرة ،العاـ

أو عقد مؤتمرات إعالمية بشأنيا لشرح  ،واقع عمؿ الجياز والعمؿ الرقابي في دوليـ مىالجميور ع
مضمونو، وتوزع نسخ عنو عادة لدى السمطة التشريعية ليكوف عونًا ليا في ممارسة الرقابة عمى أعماؿ 

 الحكومة.

ويقدمو إلى رئيس مجمس  ،مالو ومسؤولياتوالجياز تقريره السنوي الذي يتضمف نتائج أع ويعد  
الوزراء عف طريؽ رئيس الجياز الذي يرفعو لممجمس األعمى لمرقابة المالية إلقراره قبؿ رفعو إلى رئيس 
مجمس الوزراء، وفي ىذا الصدد لـ يشر القانوف وال النظاـ الداخمي أو الالئحة التنفيذية لمجياز إلى أية 

مكانية نشره، تعميمات حوؿ طريقة إعداد ى ذا التقرير أيضًا وأقسامو والمعمومات التي يجب أف يتضمنيا وا 
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 ة يحتوي كؿ  و يقسـ إلى أقساـ عد  أن  أف نالحظ وبالعودة إلى التقارير التي أعدىا الجياز بيذا الصدد يمكف 
رة توحيد منيا عمى إحدى منجزات قطاعات أو إدارات الجياز وىي قطاع الدراسة ػ القطاع التحقيقي ػ إدا

 الحسابات ػ إدارة الفروع ػ إدارة قطاع التأشير ػ إدارة القطاع االقتصادي.

وقد لوحظ عدـ انتظاـ أو تأخر في عممية إعداد التقرير السنوي، ففي دراسة جرت في عاـ 
آخر تقرير  أما اآلف فإف  ، و (7)1995عف الجياز كاف في عاـ  عد  آخر تقرير سنوي أ   تبيف أف   2002

/، ويعكس ىذا التأخير وعدـ االنتظاـ مدى اىتماـ 2003سنوي مقدـ مف الجياز فيي عف أعمالو لعاـ /
رئيس مجمس الوزراء بيا واستخداـ النتائج منيا لتصحيح مسار العمؿ الحكومي مف ناحية ضرورة 

إلزاـ الجياز بتقديـ نسخة عف التعديالت التشريعية والتنظيمية واإلجرائية الالزمة لذلؾ، كما يالحظ عدـ 
 وكاف مف الضروري النص عمى ىذا الواجب. ،ىذا التقرير إلى السمطة التشريعية

سنويًا عامًا عف الحساب العاـ اإلجمالي لمموازنة العامة  اً يعد الجياز تقرير ب ـ تقرير الحساب اإلجمالي: 
رات والمؤسسات مف المديرية المختصة لدى رات واإلداالمدولة بعد تمقيو معطياتو عف تنفيذ موازنات الوز 

وزارة المالية عبر وزير المالية، ويقوـ بتقديـ ىذا التقرير إلى رئيس مجمس الوزراء مع مشروع الحساب 
الختامي لمموازنة، وأيضًا ىنا يجب أف يقدـ نسخة مف ىذا التقرير إلى مجمس الشعب الذي يصؿ إليو بعد 

 وتقديمو إليو مع مشروع قانوف قطع حسابات السنة المالية. ،ه ىناؾذلؾ مف مجمس الوزراء بعد إقرار 

 

  

                                                        

 458المالية العميا، مرجع سابؽ، ص ، الرقابةالعموري( د. محمد 7)
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 أهم التعديالت التي طرأت عمى عمل الجهاز وفق المرسوم
 2003( لعام 44التشريعي رقم )

 

ليحؿ  1967/ لعاـ 93أنشئ الجياز المركزي لمرقابة المالية في سورية بالمرسوـ التشريعي رقـ /
، وقد أضاؼ ىذا 2003/ لعاـ 64أعيد تنظيمو بالمرسوـ التشريعي رقـ /محؿ ديواف المحاسبات، وقد 

 :(8)المرسوـ الكثير مف التعديالت عمى عمؿ الجياز، يمكف إلقاء الضوء عمييا وفقًا لما يمي

 ويتعمق بتبعية الجهاز: –التعديل األول 

الجياز أصبح ىيئة  فإف  / 64لوزير المالية. أما في القانوف / اً /: كاف الجياز تابع93في القانوف /
 مستقمة ترتبط برئيس مجمس الوزراء.

 ويتعمق بتسمية رئيس الجهاز والوكالء والمديرين: –التعديل الثاني 
ولكف نظـ ىذا  ،حوؿ تعييف رئيس الجياز وعزلو وصالحياتو نص   في قانوف الجياز لـ يرد أي  

 حيث كانت تتـ   ،(1968لعاـ  2571مف مرسوـ مالؾ الجياز )رقـ  36-32الموضوع المواد مف 
 بمرسوـ بناء عمى اقتراح الوزير. مديريفالتسمية عمى وظائؼ رئيس الجياز ووكالء الجياز وال

 المديريف وفقًا لما يمي:و و ئفأصبح تسمية رئيس الجياز ووكال /:44/القانوف أما في 
  و ليس مف وىذا طبيعي ألن   ،رئيس الجياز: يعيف بمرسوـ )ولـ يذكر بناء عمى اقتراح الوزير

 المعقوؿ أف يقترح الوزير تعييف شخص ىو بمرتبة الوزير(.
 .الوكالء: يسمى الوكالء بقرار مف رئيس مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح مف رئيس الجياز 
 ىـ ورؤساء الدوائر واألقساـ في الجياز بقرار مف و ىـ: يسمى المديروف ومعاونو المديروف ومعاون

 ز بناء عمى اقتراح الوكيؿ المختص.رئيس الجيا

أما بعد صدور القانوف  ،كاف رئيس الجياز والوكالء يؤدوف اليميف القانونية أماـ وزير المالية
 / أصبح رئيس الجياز والوكالء يؤدوف اليميف القانونية أماـ رئيس مجمس الوزراء.64/

                                                        

وما  408صيؿ، انظر: د. يوسؼ شباط، المالية العامة والتشريع المالي، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، صا( لمزيد مف التف8)
 بعد.
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 ختصاصات:ويتعمق بمسؤولية رئيس الجهاز والتفويض باال -التعديل الثالث 

    في مرسوـ مالؾ الجياز كاف رئيس الجياز مسؤواًل أماـ وزير المالية عف حسف سير العمؿ
 في الجياز.

  / مسؤواًل أماـ رئيس مجمس الوزراء. ومف حؽ   عد  رئيس الجياز ي   / فإف  64أما في القانوف 
 رئيس الجياز أف يفوض الوكالء ببعض اختصاصاتو.

 بمرتبة الجهاز ورئيس الجهاز:ويتعمق  –التعديل الرابع 

  / ومرتبة رئيس الجياز ىي بمثابة  ،/ كاف الجياز إدارة تابعة لوزير المالية93في القانوف
معاوف الوزير يتقدـ عمى رئيس  بؿ إف   ،معاوف وزير وصالحياتو ىي صالحيات معاوف وزير

معاوف  أف  عمى  / مف مرسوـ مالؾ الجياز عندما نص  5ونجد ذلؾ مف نص المادة / .الجياز
وزير المالية الذي يحدده الوزير ىو نائب الرئيس األعمى لممجمس األعمى لمرقابة المالية )أي 

رئيس  بينما نجد أف   ،و يتولى رئاسة المجمس في حاؿ غاب الرئيسن  إأي  ،نائب وزير المالية(
 / أف  5المادة / الجياز ىو عضو في المجمس األعمى لمرقابة المالية، لذلؾ نجد مف نص  

 صالحيات معاوف الوزير ىي أكبر مف صالحيات رئيس الجياز.

  / ورئيس الجياز أخذ مرتبة الوزير ،الجياز أصبح ىيئة مستقمة / فإف  64أما في القانوف، 
 .وصالحيات رئيس الجياز وحقوقو أصبحت صالحيات وزير وحقوق وبالتالي فإف  

   المالي:ويتعمق  باالستقالل  –التعديل الخامس  

  / استقالؿ مالي لكوف االعتمادات المخصصة لو  / لـ يكف الجياز يتمتع بأي  93في القانوف
 ترد في الموازنة العامة لمدولة ضمف القسـ الخاص بوزارة المالية.

  / وأصبح لو فرع مستقؿ في الموازنة العامة  ،/ فأصبح الجياز ىيئة مستقمة64أما القانوف
 ستنتاج مف ذلؾ أف  اال)يمكننا  الجياز آمر التصفية والصرؼ لنفقات الجيازرئيس  د  عوي   ،لمدولة

 / ىو كاف آمر التصفية والصرؼ لنفقات الجياز(.93وزير المالية في القانوف /

 ويتعمق  بالنظام الداخمي والموائح: –التعديل السادس  

  / الداخمية ألنيا كانت  / لـ يكف الجياز يتمتع بحرية في وضع لوائحو وأنظمتو93في القانوف
 مف صالحيات وزير المالية.
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  / وأصبحت ىذه مف  ،/ فأصبح الجياز يتمتع بحرية في ىذا األمر64أما في القانوف
النظاـ الداخمي يصدر بقرار مف رئيس الجياز بناء عمى  ف  إحيث  ،صالحيات رئيس الجياز

 اقتراح المجمس األعمى لمرقابة المالية.

 يتعمق بتشكيل المجمس األعمى لمرقابة المالية:و  –التعديل السابع  

  / كاف المجمس يتألؼ مف: وزير المالية )رئيسًا(، ومعاوف وزير المالية يحدده 93في القانوف /
 مف رئيس الجياز ووكالء الجياز وثالثة مف المديريف يتـ   الوزير )نائب الرئيس(، وعضوية كؿ  

 اقتراح رئيس الجياز.تسميتيـ بقرار مف وزير المالية بناء عمى 

  / المجمس األعمى لمرقابة المالية يتألؼ مف: / فإف  64أما في القانوف 

 رئيس الجياز المركزي لمرقابة المالية )رئيسًا(. 1

 وكالء الجياز )أعضاء(. 2

 ثالثة مف المديريف في الجياز يسموف بقرار مف رئيس الجياز )أعضاء( 3

 الفنييف يسميو رئيس الجياز.وأمانة السر يقوـ بيا أحد العامميف  4

 وينوب عنو في حاؿ غيابو. ،وكيؿ الجياز األقدـ نائبًا لمرئيس د  عوي   5

 ويتعمق بانعقاد المجمس والنصاب: –التعديل الثامن  

  / انعقاده صحيحًا إال بحضور  عد  وال ي   ،/ ينعقد المجمس بناء عمى دعوة الوزير93في القانوف
ولرئيس الجياز دعوة مف يراه مف الفنييف  ،ى األقؿالرئيس ونائبو وخمسة أعضاء عم

المختصيف لحضور اجتماعات المجمس ومناقشة الموضوعات التي تدخؿ في مجاؿ خبراتيـ 
 بالتصويت. دوف أف يكوف ليـ الحؽ  

  / انعقاده  عد  وال ي   ،المجمس ينعقد بناء عمى دعوة مف رئيس الجياز / فإف  64أما في القانوف
ولرئيس الجياز دعوة مف يراه مف الفنييف  ،ر الرئيس وأكثرية األعضاءصحيحًا إال بحضو 

المختصيف لحضور اجتماعات المجمس ومناقشة الموضوعات التي تدخؿ في مجاؿ خبراتيـ 
بالتصويت، وتتخذ قرارات المجمس بأكثرية أصوات الحاضريف وعند  دوف أف يكوف ليـ الحؽ  

 التساوي يكوف صوت رئيس الجياز مرجحًا.
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 ويتعمق باختصاصات المجمس األعمى لمرقابة المالية: –التعديل التاسع  

 / يختص المجمس األعمى لمرقابة المالية بما يمي:93في القانوف / 

  .إقرار مشروع خطة العمؿ السنوية لمجياز ومتابعة تنفيذىا 

  .إقرار مشروع التقرير العاـ عف الحساب اإلجمالي العاـ لمموازنة العامة 

  .إبداء الرأي في مشروع الالئحة التنفيذية أو تعديالتو قبؿ إصدارىا بقرار مف وزير المالية 

   النظر في جميع القضايا التي يرى الوزير المختص أو رئيس الجياز أو الجيات المختصة
 عرضيا عمى المجمس ألخذ رأيو فييا.

إبداء  فياختصاصاتو / فأصبحت اختصاصات المجمس ىي: إضافة إلى 64في القانوف / أما
 الرأي فقط في المشروع والالئحة التنفيذية قبؿ إصدارىا مف الوزير.

  .اقتراح إحداث فروع لمجياز في المحافظات 

  .اقتراح نقؿ العامميف الفنييف خارج الجياز 

  رئ لقاء المبالغ المترتبة عمييـ نتيجة الحوادث والكوارث والطوا تياعدـ تبرئ ف أويتبرئة ذمـ العامم
 في ضوء التحقيقات التي تجري ليذه الغاية.

  محاكمة العامميف الفنييف بالجياز تأديبيًا بصفتو مجمس التأديب وفؽ األحكاـ المنصوص عمييا
 في قانوف الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش بعد أف كاف يكتفى بإحالتيـ إلى المحاكمة أو القضاء.

 لفنية:ويتعمق باإلدارات ا –التعديل العاشر 

 /:93وكانت ىذه اإلدارات في القانوف /

 .إدارة الرقابة المالية عمى الجياز اإلداري لمدولة 

 .إدارة الرقابة المالية عمى القطاع العاـ االقتصادي لمدولة 

 .إدارة الدراسات ومتابعة المخالفات المالية 

 /:64أصبحت ىذه اإلدارات في القانوف /

  جيات القطاع العاـ اإلداري.إدارة الرقابة المالية عمى 

 .إدارة الرقابة المالية عمى جيات القطاع العاـ االقتصادي 
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 .إدارة الرقابة عمى صكوؾ العامميف في الدولة 

 ويتعمق بحصانة العاممين في الجهاز: –التعديل الحادي عشر 

 وىي: ،/ كاف ىناؾ ثالث مراحؿ مرت بيا حصانة العامميف في الجياز64قبؿ صدور القانوف /

 ع موظفي الجياز إلى قانوف العامميف األساسي مف حيث الحقوؽ والواجبات والتعييفابداية اخض، 
 أما حصانة المفتشيف في الجياز لـ يتعرض ليا قانوف الجياز.

 ( الذي لـ يمنح العامميف أي  1968لعاـ  2571وفيما بعد صدر مرسوـ مالؾ الجياز رقـ ) 
فتطبؽ عمى موظفي الجياز القواعد  ،منحيـ حصانة تأديبية وولكن ،حصانة ضد النقؿ أو الندب

 المطبقة عمى القضاة مف حيث المحاكمة واإلحالة إلى المحاكمة التأديبية.

 العامميف في الجياز مف  ولـ يستثف   1985( لعاـ 1يف في الدولة رقـ )مثـ صدر قانوف العام
)العامموف في الجياز أصبحوا يخضعوف لمقواعد العامة في  ،الخضوع ألحكامو الخاصة بالتأديب

 لتيـ ومعاقبتيـ كبقية العامميف في الدولة(.ءمسا

ف باستثناء المفتشيف المعاونيف الحصانة و ف الفنيو عطي العامم/ فقد أ  64أما بعد صدور القانوف /
أي إلى  ،ر مف رئيس الجيازاإلحالة إلى مجمس التأديب بقرا حيث تتـ   ،التأديبية المطبقة عمى القضاة

 /.64المجمس األعمى لمرقابة المالية بصفتو مجمس التأديب وفؽ مرسوـ القانوف /

ف في الجياز يحالوف إلى المحاكمة التأديبية بقرار أو و / كاف العامم64إذ قبؿ صدور القانوف /
لة والعقوبة )ال ءوىـ يخضعوف إلى قواعد عامة في المسا ،مرسوـ مف السمطة صاحبة الحؽ بالتعييف

أصبحوا يحالوف إلى المجمس األعمى لمرقابة المالية قد يتمتعوف بحصانة(. أما بعد صدور ىذا القانوف ف
وىـ يخضعوف في ذلؾ إلى القواعد المطبقة  ،بصفتو مجمس التأديب بناء عمى قرار مف رئيس الجياز

 ة.عمى القضاة، أي أصبحوا يتمتعوف بالحصانة مف الناحية التأديبي

 ويتعمق بالجهات واألشخاص التي تخضع لرقابة الجهاز: –التعديل الثاني عشر 

 / ىذه الجيات ىي:93في القانوف /

 .الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة ذات الطابع اإلداري والوحدات اإلدارية المحمية 

 .المؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي والشركات والمنشآت التابعة ليا 

   أدنى مف الربح ليا. جية تقوـ الدولة بإعانتيا وضماف حد   أي 

111 



 سواء في الجياز  ،ممثمو وزارة المالية الذيف يتولوف إدارة األمواؿ العامة والحسابات ومراقبة إدارتيا
 أو الييئات الخاضعة لرقابتو.

   شخص أو موظؼ يقوـ بإدارة ومراقبة األعماؿ المالية واألمواؿ بصورة فعمية. كؿ 

 ذكر:ال ة/ أضيؼ لمجيات سابق64القانوف / في

   ه القانوف مسؤواًل أماـ الجياز.موظؼ يعد   كؿ 

  وبما ال  ،% كحد أدنى25المؤسسات والشركات التي تساىـ الدولة في رأسماليا بما ال يقؿ عف
 يتعارض مع صكوؾ إحداثيا.

 .الجيات التي تنص صكوؾ إحداثيا عمى خضوعيا لرقابة الجياز 

 و:بالنسبة إلى رقابة الجياز عمى تصرفات الوزراء فيمكف القوؿ إن  أما 

ويقتصر عمى رفع تقارير بشأف  ،/: كاف الجياز ال يراقب تصرفات الوزراء93في القانوف /
وكاف السبب في ذلؾ تبعيتو أو كونو إحدى  ،مخالفاتيـ إلى رئيس مجمس الوزراء عف طريؽ وزير المالية

 وعدـ استقالليتو.مديريات وزارة المالية 

ولكف مف خالؿ االطالع  ،ذكر شيء حوؿ رقابة الجياز عمى الوزراء/: لـ ي  64أما في القانوف /
ذا كاف الجياز في القانوف / ،الوزراء النص   عمى صالحيات الجياز والجيات التي يراقبيا لـ يستثف   / 93وا 

و كاف إدارة تابعة لوزارة فيذا ألن   ،فاتيـوال يستطيع مراقبة تصر  ،يكتفي برفع التقارير بشأف مخالفاتيـ
الجياز عدَّ  وكاف وزير المالية ىو قناة االتصاؿ بيف الجياز ورئيس مجمس الوزراء... لذلؾ فإف   ،المالية

والنص بأنو في حاؿ ورود مخالفات  ،/ مرتبطة برئيس مجمس الوزراء64ىيئة مستقمة في القانوف رقـ /
و يمكف يمكف أف نستنتج أن   ،فع ىذه المخالفات إلى رئيس مجمس الوزراءر  تتعمؽ بأصحاب المناصب يتـ  

 رفع التقارير بشأف مخالفات الوزراء إلى رئيس مجمس الوزراء مباشرة دوف المرور بوزير المالية.

 يتعمق باختصاصات الجهاز:  –التعديل الثالث عشر 

التعديؿ األىـ كاف في رقابة المشروعية أي الرقابة عمى القرارات والمراسيـ الخاصة بشؤوف العامميف 
... والتي كانت تمارس بشكؿ الحؽ في مراجعة قرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ 

ومراجعة المراسيـ  التأميف والضماف االجتماعي واإلعانات والتثبت مف مطابقتيا لمقوانيف واألنظمة،
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والقرارات الخاصة بشؤوف العامميف في الجيات الخاضعة لرقابة الجياز فيما يتعمؽ بصحة التعيينات 
 والعالوات والترفيعات مف مطابقتيا لمقوانيف واألنظمة.

/ فأصبح الجياز يمارس رقابة مسبقة عمى قرارات وحسابات المعاشات 64أما في القانوف رقـ /
ريح ومبالغ التأميف والضماف االجتماعي واإلعانات، كما أصبح الجياز يمارس رقابة وتعويضات التس

مسبقة عمى المراسيـ والقرارات الخاصة بشؤوف العامميف في الجيات الخاضعة لرقابة الجياز فيما يتعمؽ 
قبة الصكوؾ بصحة التعيينات والعالوات والترفيعات لمتثبت مف مطابقتيا لمقوانيف واألنظمة، بينما في مرا

 المتعمقة بالترفيعات الدورية لمعامميف يمارسيا خالؿ سنة مف تاريخ صدورىا.

وأصبح يمارس الجياز صالحية تدقيؽ المنح واإلعانات واليبات المقدمة مف الدوؿ والمنظمات 
 ولـ يمنح ىذه الصالحية في القانوف السابؽ. ،الدولية واإلقميمية

 بالمخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز:ويتعمق  –التعديل الرابع عشر 

/ أضيؼ إلييا عدـ إرساؿ الصكوؾ الخاضعة 93/: إضافة لما ورد في القانوف /64في القانوف /
 مخالفة مالية تقع ضمف اختصاص الجياز. د  عي  لمنشر ضمف الميؿ المنصوص عمييا في ىذا المرسوـ 

 

 ويتعمق بتقارير الجهاز: –التعديل الخامس عشر 

 عد  تقرير كما ي   ،عف نتائج أعمالو ومسؤولياتو اً سنوي اً /: ي عد الجياز تقرير 93القانوف / في
 إلى وزير المالية. يماالحساب اإلجمالي العاـ لمموازنة ويقدم

 / التقرير السنوي عف نتائج أعماؿ الجياز ومسؤولياتو ويرفعو  د  ع  /: أصبح الجياز ي  64في القانوف
 ، وكذلؾ بالنسبة إلى الحساب اإلجمالي لمموازنة العامة لمدولة.إلى رئيس مجمس الوزراء

/ منح الجياز المركزي لمرقابة المالية بعض 64القانوف رقـ / في النياية يمكف اإلشارة إلى أف  
و أضاؼ إليو استقاللية أكبر بعد الصالحيات واالختصاصات الجديدة مما يزيد مف فعالية رقابتو، كما أن  

ىذه  قانونو السابؽ عمى الرغـ مف أف   مس الوزراء بعد أف كاف تابعًا لوزير المالية في ظؿ  ربطو برئيس مج
لذلؾ البد  مف اإلشارة إلى  ،والبد  مف تقميؿ تدخؿ رئيس مجمس الوزراء في عممو ،االستقاللية غير كافية

 بعض االقتراحات لتفعيؿ دوره الرقابي وىي:

 المناصب. ػ بسط رقابتو في تدقيؽ أعماؿ أصحاب1
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 ،ػ إعادة النظر في موضوع طريقة تعييف األعضاء الفنييف فيو عمى نحو يسمح باستقطاب الخبرات2
 والسيما لموظائؼ المتوسطة في الجياز، كما ىو الحاؿ في قانوف السمطة القضائية.

وذلؾ عف طريؽ وضع خطط لإليفاد  ،ػ بحث موضوع التأىيؿ والتدريب المستمر لألعضاء الفنييف3
لمرقابة المالية ليصار إلى تعييف الخريجيف فيو لدى الجياز واألعماؿ  الخارجي أو إحداث معيد عاؿ  

 % مف الراتب المقطوع بتاريخ أداء العمؿ.100الرقابية األخرى، ورفع تعويضات العامميف الفنييف فيو إلى 

يتخصص بالمسائؿ المالية لمبحث في الجرائـ المالية وفرض  ػ إحداث قسـ قضائي لدى الجياز المركزي4
 بمحكمة ديواف المحاسبات الفرنسي. ةالعقوبات المناسبة بشأنيا أو لمحكـ عمى الحسابات والمحاسبيف أسو 

ػ وضع آلية فعالة وحيادية لالعتراض أو التظمـ مف تقارير الجياز الحسابية والتفتيشية والسماح لألفراد 5
عطاأيضًا باال أيضًا بطمب رد المفتش  يـ الحؽ  ئعتراض عمى عدـ التأشير عمى القرارات الخاضعة لذلؾ وا 

 القضاة. لألسباب التي يطمب فييا رد  

 بما يأتمؼ مع قانونو الجديد. 1988ػ تعديؿ النظاـ الداخمي النافذ حاليًا والصادر عاـ 6

وحصر ىذه  ،العامميف وغير العامميف ػ حجب الصالحية عف رئيس الجياز بإلقاء الحجز عمى أمواؿ7
 الصالحية االستثنائية بيد وزير المالية فقط أو رئيس مجمس الوزراء.

ػ وضع سقوؼ زمنية لكؿ إجراء يجب عمى الجياز أو الجيات اإلدارية القياـ بو في معرض ممارسة 8
 العممية الرقابية.
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 تمارين:

 في مراقبة الصكوؾ ومراجعتيا:

 الخاضعة لمراقبة الجياز تبميغو قراراتيا خالؿ شير مف صدورىا.يجب عمى الجيات  .1
   

 يمكف لمدير الجية العامة إعادة الصؾ لمجياز خالؿ شير مف تبميغو رفض  .2
 الجياز.

    
يحؽ لموزير المختص طمب عرض الصؾ عمى المجمس األعمى لمرقابة المالية خالؿ خمس  .3

 عشرة يومًا مف تبميغو الرفض.
      

ير المختص طمب عرض الصؾ عمى رئيس مجمس الوزراء خالؿ خمس عشرة يومًا مف يحؽ لموز  .4
 رفض المجمس األعمى لو.

 3اإلجابة الصحيحة رقم 

 (:64/2003مف أىـ التعديالت التي طرأت عمى عمؿ الجياز وفؽ المرسوـ التشريعي رقـ )

 أصبح يرتبط برئاسة مجمس الوزراء. .1
    

 أصبح رئيسو يسمى بمرسوـ. .2
    

 أصبح رئيسو بمرتبة معاوف وزير. .3
      

 أصبح رئيس مجمسو األعمى ىو رئيس مجمس الوزراء. .4

 3، 2 اإلجابة الصحيحة رقم
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تنظيم الجياز المركزي، إختصاصاتو وصالحياتو

 

 :الكممات المفتاحية
 

  -أىداف الييئة  –الييكل التنظيمي لمييئة  –تبعية الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش واستقالليتيا 
 اختصاصات الييئة.

 
 : الممخص

 
تعرف الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش بأنيا ىيئة الرقابة مستقمة مرتبطة برئيس مجمس الوزراء ىدفيا 

تحقيق رقابة فعالة عمى ادارات الدولة مومسساتيا الفعالة عمى إدارات الدولة ومؤسساتيا المختمفة من أجل 
في االنتاج ورفع مستوى الكفاءة واألداء تطوير وتسييل العمل االداري وحماية المال العام وتحقيق الفغالية 

 .وتسييل توفير الخدمات لممواطنين 
 

 :  األىداف التعميمية
 

 ._ التعرف عمى الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش وىيكميا التنظيمي 
 ._ التعرف عمى أىداف الييئة

._ التعرف عمى اختصاصات الييئة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعةالوحدة التعميمية ال
 و التفتيشالييئة المركزية لمر قابة 
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والوزارات في أول عيدىا بعد االستقالل مقتصرة عمى كوكبة من  كانت الرقابة عمى اإلدارات
وزارة مؤلف من مفتش أو  إقامة مرصد في كل   وزارة، وبعد ذلك تم   وقد تكون موظفًا واحدًا في كل   ،اإلدارة

أو يتحرك كمما أراد منو ذلك  ،أكثر لو صالحية محدودة في المبادرة لمتفتيش في خصوصيات معينة سمفاً 
تشوبو عيوب أبرزىا فقدان استقاللية المفتش فيو موظف من  تىذا التنظيم كان أو المدير، إال أن   الوزير

 .(1)جممة موظفي الوزارة

ل ما يسمى مكتب تفتيش الدولة الذي يتألف / فشك  93صدر القانون رقم / 13/2/1951بتاريخ 
، وقد أعطي استقالاًل تامًا ووسعت من مفتشي الوزارات الذين نقموا إليو ومن مفتشين عينوا فيو مجدداً 

المبادرة بتفتيش الوزارات بناء عمى شكاوى من اإلفراد أو  اختصاصات ىؤالء المفتشين فأصبح ليم حق  
دون شكاوى بناء عمى تكميف رئيسيم أو الوزير المختص. ولم يشذ عن ىذا المكتب إال وزارة العدل من 

والبعثات  ،ئي المنصوص عميو في قانون السمطة القضائيةالتي أصبح ليا جيازىا الخاص لمتفتيش القضا
الخارجية في وزارة الخارجية والذي سمي جيازىا باسم نظام المفتشية العامة لمبعثات السياسية والقنصمية، 

وقد اتبع المكتب لرئاسة مجمس الوزراء  ،والمؤسسات العامة ذات الشخصية االعتبارية واالستقالل المالي
الذي ألغى  1962/ لعام 21ثم صدر المرسوم التشريعي رقم /  ،1959/ لعام 32ون رقم /بالقرار بقان

جميع األحكام التي استثنت المؤسسات ذات الشخصية االعتبارية واالستقالل المالي وأخضعيا لمراقبة 
 .(2)المكتب المذكور

جديد يمتمك ونتيجة لتوسع دور الدولة االقتصادي واالجتماعي فقد أصبحت بحاجة لجياز 
صالحيات رقابية أوسع، فألغي مكتب تفتيش الدولة وحمت محمو الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش في 

وذلك  ،1981/ لعام 24وأعيد تنظيم الييئة في القانون رقم / ،12/8/1969/ تاريخ 182القانون رقم /
بأنيا ىيئة رقابية  :القانونفت الييئة بموجب ىذا وقد عر   ،عطائيا مزيدًا من الصالحياتإمن أجل 

مستقمة ترتبط برئيس مجمس الوزراء ىدفيا تحقيق رقابة فعالة عمى إدارات الدولة ومؤسساتيا 
المختمفة من أجل تطوير وتسييل العمل اإلداري وحماية المال العام وتحقيق الفعالية في اإلنتاج ورفع 

 .(3)نمستوى الكفاية واألداء وتسييل توفير الخدمات لممواطني

                                                        

 .559، ص 1989، دمشق 2ط  ،)التنظيم اإلداري( ( عبد اإللو الخاني، القانون اإلداري، المجمد الثاني1)

 .565المرجع السابق، ص ( 2)

 .1981/ لعام 24/ من القانون / 2( المادة رقم / 3)
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 ،دور الرقابي الفعال الذي تمارسو البد  من التعريف بيا وبأىدافيامونظرًا ألىمية ىذه الييئة ول
وطبيعة األعمال الرقابية التي تمارسيا وكيفية ممارستيا بعمميا  ،وىيكميا التنظيمي ،واختصاصاتيا

ومدى مساىمتيا في  ،أعماليا وماىية التقارير التي يقدميا العاممون لدييا نتيجة، التحقيقي والتفتيشي
 البد من تقسيم ىذا الفصل إلى المباحث التالية: ،ولذلكالرقابة المالية في سورية

 

 : تنظيم الييئة.أولً 

 : أىداف الييئة واختصاصاتيا.اً ثاني

: عالقة الييئة بالجياز المركزي لمرقابة المالية واألجيزة الرقابية األخرى والمنظمات اً ثالث
 سمطات الدولة األخرى.الشعبية و 

 .: آلية عمل الييئةاً رابع
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 تنظيم الييئة
 

م متضمنًا قانون الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش الجديد 1981/ لعام 24صدر القانون رقم /
 وتعديالتو. 1969/ لعام 182الذي حل  محل قانونيا الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /

مبينًا فيو  1990( لعام 250الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش قراره رقم )وبناًء عميو أصدر رئيس 
النظام الداخمي لمييئة، وسنقوم خالل ىذا المبحث بإلقاء الضوء عمى تبعية الييئة ومدى استقالليا والييكل 

 ن فييا وحقوقيم وواجباتيم وتعويضاتيم وحصاناتيم من خالل:يالتنظيمي ليا والعامم

 لييئة ومدى استقالليتيا:تبعية ا – أ

استقالل جياز الرقابة عن السمطة التنفيذية التي يراقب عمميا من أىم العناصر التي تساعد  ُيعد  
ويتبين مدى استقالل الييئة من خالل  ،في نشوء رقابة فاعمة وحيادية وضابطة لألداء المالي لمحكومة

 س الوزراء )السمطة التنفيذية(.من مجمس الشعب )السمطة التشريعية( ومجم عالقتيا بكل  

وتكاد تكون عالقة الييئة في مجمس الشعب محصورة بالتقارير التي يرفعيا رئيس الييئة إلى 
 رئيس مجمس الشعب.

الييئة جية رقابية تمارس رقابة شبو خارجية عمى تنفيذ الموازنة العامة بسبب ارتباطيا  عد  يمكن 
 ن عمل الييئة، والتي تتمخص بما يمي: برئيس مجمس الوزراء وتدخمو في بعض شؤو 

بناء عمى تكميف من رئيس الوزراء.ال تحقق الييئة في قضايا الكسب غير المشروع إال  -1
 

 لمييئة وقف صرف القيم النقدية والمالية إال بعد أخذ موافقة رئيس مجمس الوزراء. ال يحق   -2

 تشكيمو بقرار من رئيس مجمس الوزراء. المجمس األعمى لمييئة يتم   -3

 النظام الداخمي لمييئة يصدر بقرار من مجمس رئيس الوزراء. -4

 رئيس الييئة يحمف اليمين القانونية قبل مباشرتو لعممو أمام رئيس مجمس الوزراء. -5
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يرفع رئيس الييئة لرئيس مجمس الوزراء تقارير دورية إلظيار أوضاع العمل في الجيات التابعة  -6
 ابة الييئة.لرق

 بطمب إعادة التحقيق في القضايا التي تعالجيا الييئة. لرئيس مجمس الوزراء الحق   -7

نقل العاممين بالتفتيش إلى خارج الييئة بناء عمى اقتراح من المجمس  لرئيس مجمس الوزراء حق   -8
 األعمى فييا.

ة بقرار من رئيس ن بالتفتيش إلى المجمس األعمى لمييئة بحسبانو محكمة تأديبيو يحال العامم -9
 مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح من رئيس الييئة.

تقدم الييئة تقارير إلى رئيس مجمس الوزراء بشأن تصرفات الوزراء والمحافظين المخالفة  -10
 لمقوانين واألنظمة وما ينسب إلييم من مخالفات.

وقد تحد من فاعميتيا الرقابية  ،فيذه الصالحيات لرئيس مجمس الوزراء فييا تدخل في عمل الييئة
الييئة ال تتمتع  أو تؤثر في حيادىا في عمميا مما يؤثر سمبًا في أدائيا الرقابي، ولكن ال يعني ذلك أن  

فيم يخضعون في ممارسة عمميم لرؤسائيم  ،باستقاللية نسبية في عمميا عمى العاممين في التفتيش فييا
 فييا ضمن حدود القوانين واألنظمة.

صمح لتكراره يالتحدث عنو في ىذا اإلطار في الجياز المركزي لمرقابة المركزية  ما تم   كلو 
 .(4)ىنا

 الييكل التنظيمي لمييئة: – ب

 تتألف الييئة من الناحية التنظيمية من الييكل التنظيمي التالي:

 المجمس األعمى: -1

ويضم  ،ويرأسو رئيس الييئة ،ويشكل بقرار من رئيس مجمس الوزراء ،ىو السمطة العميا في الييئة
وثمانية أعضاء منيم معاونو رئيس الييئة وممثل واحد عن من: رئيس الييئة )رئيسًا(  في عضويتو كل  

اختيارىم  من رؤساء المجموعات والفروع واألقسام ومديري المديريات الفنية وعن المفتشين، ويتم   كل  

                                                        

 / من ىذا الكتاب.65( انظر الصفحة /4)
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ذا تعادل اثنان في ال مدة ممارسة ىذا  قدم اختير األعمى درجة عمى أال تقل  حسب األقدمية في الييئة وا 
 الممثل لمعمل التفتيشي عن سبع سنوات.

يعقد المجمس أربع دورات سنوية أو أكثر ويحدد رئيس الييئة موعد ىذه الدورات ويقرر الدعوة 
انعقاده قانونيًا  عد  إلييا. ولو أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من رئيسو أو بطمب من أكثرية أعضائيا، وال يُ 

تتخذ و  ،النيابة عنو وفق قانون الييئةبإال بحضور أكثرية األعضاء بمن فييم الرئيس أو المعاون المكمف 
 قرارات المجمس باألكثرية النسبية وعند تساوي األصوات يرجح جانب الرئيس.

 :(5)يتولى المجمس األعمى الميام التالية 

 التوصيات المناسبة بشأنيا وىي: دراسة األمور التالية واقتراح –أ 

 .تحديد عدد العاممين في المجموعات والفروع، واألقسام، والمديريات 

 .خطط تأىيل العاممين في الييئة 

 .مشاريع خطط العمل السنوية المقترحة من قبل رؤساء المجموعات والفروع والمديرين 

 ابة األخرى بعد االتفاق مع مشاريع خطط عمل تنسيق العمل الرقابية لمييئة مع أجيزة الرق
 رؤسائيا المعنيين.

 .مشروع موازنة الييئة 

 .مشاريع تعديل قانون الييئة ونظامو الداخمي 

 .األمور التي يحيميا رئيس الييئة، ويجب أن تعتمد ىذه التوصيات بقرار من رئيسيا 

 إقرار األمور اآلتية: –ب 

 .أساليب العمل في أجيزة الييئة 

  المجموعات والفروع.مناىج عمل 

 .تحديد نطاق عمل المجموعات 

                                                        

 .1981/ لعام 24/ من القانون / 9( المادة رقم / 5)
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  براز الخبرات المتكونة من التقرير السنوي المتضمن نتائج تنفيذ خطط العمل في الييئة، وا 
 خالل ممارسة األعمال الرقابية والتفتيشية والتحقيقية، وتعميميا.

 تيش، في ضوء اإلجراءات الواجب اتخاذىا في شأن األمور المنسوبة إلى العاممين بالتف
 النتائج.

 .تحديد أجور الخبراء الذين تستعين بيم الييئة 

 .تسمية رؤساء المجموعات والفروع واألقسام والمديرين ومعاونييم 

  والمديرين ومعاونييم ورؤساء األقسام.  رؤساءالنقل 

 .تنظيم قواعد إعطاء تعويض العمل اإلضافي لمعاممين في الييئة 

فتيش تأديبيًا بصفة مجمس تأديب، وفق األحكام المنصوصة في الفصل محاكمة العاممين بالت –ج 
 الخامس من ىذا القانون.

 رئيس الييئة ومعاونوه: – 2

يعين رئيس الييئة بمرسوم وىو يمثل الييئة أمام الغير، وىو المرجع األعمى لمعاممين فييا والمسؤول 
عامل معاممة الوزراء في الصالحيات و يكما أن   ،عن حسن سير أعماليا أمام رئيس مجمس الوزراء

والحقوق بالنسبة لمعاممين لديو في الييئة، ويحمف اليمين القانونية قبل مباشرتو العمل أمام رئيس مجمس 
وىو رئيس الجميورية  ،و البد أن يحمف ىذا اليمين أمام الشخص الذي يعينوالوزراء، وىنا يمكن القول إن  
 وليس رئيس مجمس الوزراء.

وتوجيو  ةفي توجيو التعميمات في حدود أحكام القوانين واألنظمة النافذ الييئة الحق  لرئيس 
ويشرف عمى أعمال رؤساء الفروع  ،وعمى ىؤالء االلتزام بيا ،الميمات إلى العاممين في الييئة

 ة.ويدعو إلى مؤتمرات نوعية واختصاصي ،والمجموعات واألقسام والمديريات الفنية واإلدارية ومراقبتيا

في إدارة أعماليا  -وعددىم خمسة حاليًا  -ن يسمون بمرسوم يويساعد رئيس الييئة معاون 
وتوزع  ،وتصريف شؤونيا وفي أداء الميمات الموكولة إليو بموجب أحكام القانون والنظام الداخمي

منيم اإلشراف عمى  ويمكن أن يعيد إلى كل   ،الميمات عمى العاممين وتحدد بقرارات من رئيس الييئة
 مجموعات أو فروع أو مديريات معينة.
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 المجموعات: – 3

وىي وحدات اختصاصية في مركز الييئة تعمل عمى تحقيق االنسجام والتجانس في توصيات 
/ مجموعة حاليًا، وىي ذات تخصص 19الييئة ومقترحاتيا ذات العالقة باختصاص نوعي، وعددىا /

 جعل ىيكل الجياز المركزي لمرقابة المالية يختمف عن ىيكل الييئة.وىذا ما ي ،مجال نوعي حسب كل  

وتحدث المجموعات بقرار من رئيس الييئة، ورئيس المجموعة يسميو المجمس األعمى لمعاممين 
ولو  ،وىو المرجع اإلداري لمعاممين فييا والمسؤول عن حسن سير أعماليا أمام رئيس الييئة ،بالتفتيش

لعاممين في مجموعتين بمن فييم العاممون بالتفتيش وفق أحكام القوانين واألنظمة توجيو الميمات إلى ا
 النافذة.

 :(6)وتتولى المجموعات الميام التالية

الرقابة والتقارير التفتيشية والتحقيقية في المجاالت الداخمة في اختصاصيا  إعداد تقارير -أ 
رئاسات المجموعات ومشاريع صكوك اعتمادىا وضمن نطاق عمميا، وتقديم ىذه التقارير مع مطالعات 

 )كتب االعتماد( إلى رئاسة الييئة.

لدى الجيات اإلدارية في نطاق عمميا بما في ذلك جمع النصوص تتبع سير األعمال  –ب 
عداد مشاريع التعاميم، وتنفذ المجموعات ىذه الميمة  التشريعية والتنظيمية والتوضيحية الصادرة وا 

ية الدراسات، أما محاضر اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات والمجان المتفرعة بالتعاون مع مدير 
 فيتم تدقيقيا من خالل األعمال التفتيشية، وفي حدود النسب المقررة في خطط العمل. ،عنيا

معاوني المفتشين الدورية التي يقدمونيا في فترة تدريبيم لدى الجيات العامة دراسة تقارير  –ج 
بداء  الرأي فييا، وكذلك دراسة تقارير المفتشين في مرحمة تدربيم بيدف الكشف عن مدى تقدميم في وا 

بالغ رئيس  ،استيعاب مناىج عمل الييئة وفي معالجة األمور والقضايا التي يتناولونيا في تقاريرىم، وا 
 مذكرات خاصة في ىذا الصدد.بالييئة 

دارية ومتابعة القضايا التأديبية في نطاق الصادرة عن الجيات اإلتدقيق صكوك العقوبات  –د 
 المجموعة وفق تعميمات رئيس الييئة.

                                                        

ىيئة الموسوعة  ىيفاء حبيب، الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش، الموسوعة القانونية المتخصصة، المجمد السابع،( 6)
 .555، ص 2511العربية، دمشق، 
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مجموعة  –مجموعة المصالح العقارية  –والمجموعات ىي: مجموعة الزراعة واإلصالح الزراعي 
 –مجموعة االقتصاد والتجارة الداخمية  –مجموعة الكيرباء  –مجموعة النفط والثروة المعدنية  –الصناعة 

مجموعة التخطيط واإلحصاء  –مجموعة الشؤون المالية والجمركية  –وعة المصارف والتأمين مجم
مجموعة الثقافة والسياحة واإلعالم  –مجموعة التعميم العالي  –مجموعة التربية  –والميزانيات الختامية 
 والشؤون الخارجية.

 رئيس الييئة.مجموعة عدد من اإلداريين يناسب حجم العمل بقرار من  ويخصص لكل  

 المديريات الفنية: – 4

أو تدقيق تقارير  ،وتمارس دورًا رقابيًا من خالل تأىيل العاممين بالتفتيش ،تتألف في مركز الييئة
أو متابعة نتائج الرقابة أو تنسيق العمل الرقابي، وىذه المديريات ىي المديرية  ،الرقابة والتفتيش والتحقيق

منيا ميام  وتمارس كل   –مديرية المتابعة  –مديرية التأىيل والتدريب  – مديرية الدراسات –القانونية 
 متعددة.

 وتمارس المديريات الفنية الميام التالية:

تمارس المديرية القانونية مياميا في مراجعة تقارير المجموعات والفروع وتقارير الرقابة الداخمية  .أ 
عادتيا إلى مصادرىا وفق المحالة إلييا من قبل رئاسة الييئة إلبداء الرأي ف عداد مشاريع وا  ييا وا 

 النظام الداخمي لمييئة.

أما مديرية الدراسات فتقوم بإعداد الدراسات القانونية والمالية واالقتصادية وفي شتى المجاالت  .ب 
تتناول فييا المسائل التي تتصل بنشاطات الييئة، كما تقوم بتتبع األبحاث والمقاالت المنشورة في 

والمنشورات العربية واألجنبية ذات الصمة بأعمال الييئة، وتجميع اجتيادات القضاء  المطبوعات
وآراء القسم االستشاري لمفتوى والتشريع في مجمس الدولة ذات العالقة بالموضوعات المتصمة 

مشاريع التقارير الدورية  باختصاصات الييئة ومجاالت عمميا بمساعدة المجموعات، كما تعد  
لييئة بعد أن تتمقى البيانات والمعمومات الخاصة بيذه التقارير من المجموعات وفق قانون ا

 .(7)والفروع

                                                        

 / من قانون الييئة.13الفقرة ب من المادة /( 7)
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القانون في إعداد برنامج التدريب  أما مديرية التدريب والتأىيل فيي تمارس الميام وفق نص   .ج 
نياج والتأىيل ومتابعتيا ومراقبتيا وفق القواعد واألسس المحددة في النظام الداخمي لمييئة وفي م

التدريب والتأىيل وخططو التي يقرىا المجمس، وتتولى عمى نحو خاص إعداد الدراسات الالزمة 
 ما يتعمق بالدورات التدريبية والتأىيمية واالطالعية. في كل  

أما مديرية المتابعة فتتولى تسجيل نتائج تفتيش الرقابة الداخمية وتقاريرىا المعتمدة من قبل رئاسة  .د 
ت من توصيات ومقترحات وطمبات في السجالت المعدة لذلك، وتتابع تنفيذ ىذه الييئة بما تضمن

النتائج بالمراسالت وتفريغ مضمون الصكوك والرسائل الواردة منيا خاصة بتنفيذ التوصيات 
والمقترحات والطمبات في سجالت التقارير، كما تقدم لوائح دورية إلى رئيس الييئة بما يميل أو 

وتقوم بإرسال الوثائق إلى القضاء والجيات  ،نتائج لدى الجيات اإلدارية المعنيةيؤخر تنفيذه من ال
التأديبية في القضايا الجزائية والتأديبية بعد االحتفاظ بصور ليا، كما تحفظ إضبارات التقارير 

 تابع نتائج القضايا الجزائية المحالة إلى النيابة من رئاسة الييئة.توالمراسالت، و 

 الفروع: – 5

تشكيل الفروع بقرار من  ويتم   ،من المحافظات بتوصية من المجمس تحدث في مراكز كل  
، ويرأس الفرع رئيس يسميو المجمس األعمى من العاممين بالتفتيش بناء عمى اقتراح رئيس (8)المجمس
وعة، ويمثل رئيس الفرع  الييئة في المحافظة أو المحافظات الخاضعة لنطاقو في الدعاوى المرف ،الييئة

وىو آمر  ،وىو المرجع اإلداري لمعاممين في الفرع والمسؤول عن حسن األعمال فيو أمام رئيس الييئة
 .(9)التصفية لالعتمادات المالية المخصصة في موازنة الفرع

 وتمارس الفروع ميام مختمفة:

ييئة الكائنة في الميام الفنية لمييئة في الرقابة والتفتيش والتحقيق لدى الجيات التابعة لرقابة ال .أ 
 نطاق عمميا.

 اعتماد بعض التقارير الصادرة عنيا وفي حدود تفويض رئيس الييئة. .ب 

                                                        

فرع دمشق والمنطقة الجنوبية، فرع حمب، فرع الالذقية، فرع حمص، فرع حماه، فرع  :( والفروع المحدثة حاليًا ىي8)
 .556بيب، مرجع سابق، صدلب. لمزيد من التفاصيل انظر: ىيفاء حإطرطوس، فرع دير الزور، فرع 

 .556( ىيفاء حبيب، مرجع سابق، ص9)
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متابعة تنفيذ التقارير المتبعة والتدخل في الدعاوى االقتصادية في المحافظات بالنيابة عن رئيس  .ج 
 الييئة.

 تتبع سير األعمال لدى الجيات اإلدارية. .د 

 ادية في المحافظات بالنيابة عن رئيس الييئة.التدخل في الدعاوى العامة االقتص .ه 

 تدقيق صكوك العقوبات الصادرة عن الجيات اإلدارية ومتابعة القضايا التأديبية في نطاق الفرع. .و 

 حضور المؤتمرات والندوات التي تكون موضوعاتيا في اختصاص الييئة داخميًا وخارجيًا. .ز 

 األقسام: – 6

إحداثيا بقرار من  جموعات والمديريات الفنية، ويتم  وىي وحدات اختصاصية في الفروع والم
توزيع إلى يدف إحداث ىذه األقسام يو  ،المجمس األعمى، ويرأس القسم رئيس من العاممين في التفتيش

الميام واألعمال عمى أساس من االختصاص الوظيفي لمجيات التابعة لمرقابة وتعميق االختصاص في 
 المجموعات.

 المكاتب الفنية: - 7

ي مقرات الييئة في مراكز المحافظات التي لم يحدث ليا فروع بعد في مراكز المنشآت ىو 
 ،وتشمل أيضًا المكتب الخاص لرئيس الييئة ومعاونيو والمكاتب الخاصة لرؤساء الفروع ،اإلدارية الكبرى

 ،ن المجمسويحدد نطاق عمميا ومياميا وعدد العاممين فييا بقرار من رئيس الييئة بناء عمى توصية م
 وىو المرجع اإلداري لمعاممين فيو. ،ويمثل رئيس المكتب أو المفتش الوحيد فيو الييئة بنطاق عمل مكتبو

 جباتيم وتعويضاتيم وحصاناتيم (:االعاممون في الييئة ) حقوقيم وو  – ج
 شروط شغل وظائف التفتيش في الييئة: -1

من  الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش في كل  وردت الشروط الالزمة لشغل وظائف التفتيش في 
 النظام الداخمي وقانون الييئة.

 و يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف التفتيش في الييئة ما يمي:عمى أن   (10)القانون نص  
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أن أن يكون حاماًل شيادة جامعية ومضى عمى تخرجو أكثر من خمس سنوات، وكان يفضل  .أ 
ال ما الفائدة من مضي ىذه المدة، لذا جاء النظام  يشترط خمس سنوات خبرة بعد التخرج وا 

 الداخمي وأوضح ذلك.
 أال تكون قد صدرت بحقو خالل حياتو الوظيفية أو المينية عقوبة تأديبية شديدة. .ب 
 أال يكون قد اقترف جرمًا مخاًل بواجبات الوظيفة أو المينة وشرفيا. .ج 

 رشح إحدى وظائف التفتيش ما يمي:و يشترط لشغل المعمى أن   (11)النظام الداخمي كما نص  
ً بسيرتو الحسنة، وبتمسكو بالموضوعية واألمانة. (1  أن يكون معروفا
أن ال يكون قد سبقت لو مزاولة أي عمل بالذات أو بالواسطة يتنافى مع واجبات الوظيفة  (2

 وكرامتيا.
ل لعمامفتش، ممارسة ككون قد سبق لممرشح لشغل وظائف التفتيش بدءًا من وظيفتو يأن  (3

الوظيفي أو الميني في مجال اختصاصو الجامعي مدة ال تقل عن خمس سنوات، وقد اكتسب 
 لمعمل يبرىن االختبار عمى توفرىا لديو. اً من خالل ممارستو خبرة وكفاية واستيعاب

 عرف بالرصانة وقوة الشخصية.أن يُ  (4
من العاممين في  أما وظيفة مفتش معاون فيجوز إشغاليا عن طريق التعيين أو النقل أو الندب

تدريبيم ثالث سنوات سنة منيا  الجيات العامة ممن ال تتوافر فييم شروط التعيين لممفتشين عمى أن يتم  
وبعدىا يسمى مفتشًا بقرار من  ،لدى الجيات العامة بعدىا يخضع المفتش المعاون لفحص مسمكي

 المجمس األعمى.
 

 وتعويضاتيم: يمحقوق العاممين وواجبات – 2
إلى التزام العامل بالتفتيش بالواجبات والمحظورات عمى العاممين بموجب أحكام القانون  إضافة

المتضمن نظام العاممين األساسي في الدولة المقيدة أحكامو ضمنًا بقانون الييئة، فقد رتب القانون األخير 
 عمى العاممين بالتفتيش ما يمي:

 سموك مسمك القاضي. .أ 
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التي يطمعون عمييا بحكم وظيفتيم، باستثناء ما يقدمون منيا إلى االلتزام بكتمان األسرار  .ب 
 رؤسائيم، أو ما يدلون بو أمام القضاء.

 عدم مزاولة التجارة، أو أي عمل آخر بالذات أو بالواسطة يتنافى مع واجبات الوظيفة وكرامتيا. .ج 
 دون أجر.من عدم ممارسة الخبرة ولو  .د 
 ن من رئيس الييئة.عدم ممارسة التحكيم أو التدريس إال بإذ .ه 

 وىي: ،كما فرض النظام الداخمي لمييئة واجبات عمى العاممين بالتفتيش
يراعي في أداء ميامو الرقابية والتفتيشية، دور الييئة بوصفيا ىيئة الرقابة المركزية، توجو وترشد  .أ 

 العاممين، وتسعى لتجنيبيم الزلل والخطأ، كما تجنب اإلدارة الضرر واليدر.
يقدم من نتائج عمى طبيعة الييئة كونيا ىيئة قانونية مستقمة، فتتسم تقاريره ومذكراتو يؤكد فيما  .ب 

 بالموضوعية والسرية.
يقدر أثر مباشرة ميامو التفتيشية لدى الجية اإلدارية، فيحرص عمى إنجاز الميمة في أقصر  .ج 

 وقت ممكن، ويقدم نتائجو في أفضل صورة وباالختصار الالزم.

 العاممين بالتفتيش: أما بالنسبة لحقوق
يجوز لمعاممين بالتفتيش إذا شعروا بالحرج ألي سبب كان، عند معالجتيم الموضوع المكمفين  -1

 تحقيقو، أن يطمبوا التنحي خطيًا.
وبالنسبة إلى تعويضاتيم يتقاضى العاممون بالتفتيش باستثناء معاوني المفتشين تعويض تفتيش  -2

% من الراتب الشيري المقطوع بتاريخ 50ذلك بنسبة و  ،بمثابة تعويض طبيعة عمل د  عشيري يُ 
تو بعد صدور القانون المتضمن نظام العاممين األساسي في الدولة أأداء العمل، والذي تمت مكاف

% لممفتش 9و ،% من الراتب المقطوع لممفتش بتاريخ أداء العمل36إلى  50/2004رقم 
من قانون التأمين والمعاشات  ل  المعاون، وال يدخل في ىذا التعويض في معرض تطبيق ك

وقانون التأمينات االجتماعية، وال يحول تقاضي ىذا التعويض دون تقاضي تعويضات 
 االختصاص والتعويضات الفنية المقررة في األحكام المرعية.
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 حصانة العاممين بالتفتيش ومحاكمتيم وتأديبيم: – 3
الحصانة المقررة لممفتشين وفق قانون الييئة ىي حماية العامل من النقل والندب والصرف من  إن  

والنقل أو الندب ضمنيا من مدينة أو  ،الخدمة، والنقل والندب المقصودان ىما النقل أو الندب خارج الييئة
 بمدة إلى أخرى أو من وظيفة إلى أخرى ال تعادليا.

 لمييئة أسبابًا لنقل العامل بالتفتيش إلى خارج الييئة وىي: (12)فقد حدد النظام الداخمي
 زوال أحد شروط شغل وظيفة التفتيش. .أ 
 فرض عقوبة أشد من عقوبة قطع الراتب. .ب 
استمرار قصور الفاعمية وضعف األداء بعد استنفاذ التدابير األربعة )المالحظة الشفيية  .ج 

 جل(.التنبيو المس –التنبيو الشفيي  –المالحظة المسجمة  –
 اقتراح المجمس األعمى لمييئة النقل بنتيجة المحاكمة التأديبية الجارية. .د 

العام في الجرائم التي يرتكبيا العاممون في التفتيش أثناء قياميم بالوظيفة أو  وال تقام دعوى الحق  
جرم التحقيق في حال ال وارجال الضابطة العدلية أن يباشر لخارجيا إال من قبل النائب العام. ولكن 

 أقرب قاٍض إلبالغ األمر فورًا إلى النائب العام. واالمشيود وفقًا لمقوانين، عمى أن يعمم
ويحال العامل بالتفتيش أمام محكمة النقض بييئتيا العامة المؤلفة لمنظر في القضايا الجزائية 

 التي يمكن أن يرتكبيا بمناسبة قيامو بواجباتو.
العامل بالتفتيش  د  عالعامل بالتفتيش المالحق أماميا، ويُ يد  لمييئة العامة أن تقرر كف   يحق  

و، أو من تاريخ تركو الوظيفة قبل صدور المذكرة. مكفوف اليد حكمًا بعد صدور مذكرة التوقيف بحق  
المحكوم عمييم في أماكن مستقمة عن األماكن المخصصة لحبس السجناء  وتنفيذ عقوبة الحبس بحق  

 اآلخرين.
 ممين بالتفتيش في غرف خاصة في قصر العدل، وتنفذ عقوبة الحبس في حق  ويجري توقيف العا

المحكوم عمييم من العاممين بالتفتيش في أماكن مستقمة عن األماكن المخصصة لحبس السجناء 
 اآلخرين.
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إحالتيم إلى المجمس األخير  يحاسب العاممون بالتفتيش مسمكيًا أمام المجمس األعمى لمييئة، وتتم  
العاممين  در عن رئيس مجمس الوزراء بناًء عمى اقتراح رئيس الييئة. ولممجمس أن يفرض بحق  بقرار يص

 بالتفتيش العقوبات التالية:
الموم: وىو إخطار العامل بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة وطمب تجنب العودة إلى  .أ 

 ارتكابيا.
ة ال تقل افي مد  %( من الراتب الشيري غير الص10قطع الراتب: وىي حسم ال يتجاوز ) .ب 

 سنة. نعن شير وال تزيد ع
 إبطال الترفيع: وىي حرمان العامل بالتفتيش من الترفيع مدة ال تتجاوز السنتين. .ج 
 .(13)الصرف من الخدمة: وىي إنياء خدمة العامل وتصفية حقوقو وفقًا لمقانون والنظام .د 
ويطمب منو عدم العودة إلى  ،إخطار العامل بالتفتيش بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة يتم  

 ارتكابيا، ويجوز أن يتضمن القرار عدم تسجيل الموم في سجل العامل.
وال يجوز إلغاء العقوبات الخفيفة المفروضة عمى العاممين إال بناء عمى اتفاق بين رئيس الييئة 

 وال يكون لإللغاء مفعول رجعي من الناحية المادية. ،في التعيين والجية صاحبة الحق  
فمرئيس  ،الطعن في قرارات الجيات التأديبية الصادرة بشأن المخالفات والجرائم أما بشأن حق  

ويقدم الطعن خالل ثالثين يومًا من تاريخ تبميغيا  ،الطعن أمام محكمة النقض في ىذه القرارات الييئة حق  
بعد اكتسابيا الدرجة القطعية، وال ة الطعن فييا أو القرارات نافذة إال بعد انقضاء مد   عد  إلى الييئة، وال تُ 

العام في الجرائم  تقبل مخاصمة العاممين بالتفتيش إال في حالتي الغش والتدليس، وال تقام دعوى الحق  
ويحال  ،التي يرتكبيا العاممون في التفتيش في أثناء قياميم بالوظيفة أو خارجيا إال من قبل النائب العام

نقض بييئتيا العامة المؤلفة لمنظر في القضايا الجزائية وفقًا لألصول العامل بالتفتيش أمام محكمة ال
 القانونية.
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 أىداف الييئة واختصاصاتيا
 

أحدثت الييئة لتحقيق مجموعة من األىداف أوسع من كونيا ىيئة تقوم بالرقابة عمى تنفيذ 
والتأكد من مدى تحقيقيا ألىدافيا بالنسبة لالقتصاد الوطني إلى جانب الجياز المركزي لمرقابة  ،الموازنة

المالية، وقد منحت مجموعة من االختصاصات التفتيشية والتحقيقية لتحقيق تمك األىداف، ولكن قبل 
، لذا يمكن البد  من تحديد الجيات التي تخضع لرقابتيا ،الخوض في ىذه األىداف وتمك االختصاصات

 تقسيم ىذا المبحث إلى:

 : 14الجيات الخاضعة لرقابة الييئة  - أ
حزب البعث العربي االشتراكي، والقيادة المركزية لمجبية الوطنية التقدمية فيما يتعمق بإدارة أمواليا  .1

 واستثمارىا. 
 وىي:  ،بعض األمور المتعمقة بالقضاء واألمن باستثناءالوزارات واإلدارات  .2

 أمر التسميح والتنظيم واإلعداد فيما يتعمق بوزارة الدفاع.   - أ
 األمر المتعمق بقوى األمن الداخمي، ووزارة الداخمية.  - ب
القضاء العادي واإلداري والعقاري، واألمور التي تدخل في نطاق التفتيش القضائي   - ت

 بموجب القوانين النافذة. 
منشآت، والييئات العامة ذات الشخصية البمديات والمؤسسات العامة والشركات العامة وال .3

 االعتبارية، ومديريات األوقاف، ووحدات اإلدارة المحمية. 
 مؤسسات القطاع المشترك وشركاتو التي يصدر بتحديدىا قرار من )رئيس مجمس الوزراء(.  .4
 المؤسسات والمنشآت الخاصة التي ليا عالقة أو تأثير في التربية أو الصحة العامة.  .5
 الشعبية، والجمعيات والنوادي عمى اختالف أنواعيا. المنظمات  .6
أية جية أخرى تقوم الدولة بمنحيا قروضًا أو سمفًا أو إعانات، أو تضمن ليا حدًا أدنى من  .7

 أو تكون ليا عالقة أو تأثير في عممية التحويل االشتراكي.  ،الربح
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 أىداف الييئة:   -ب 
يا تيدف إلى تحقيق رقابة فعالة أن  أن نالحظ / من قانونيا يمكن 2من خالل تعريف الييئة في المادة / 

 : 15عمى عمل إدارات الدولة ومؤسساتيا المختمفة من أجل
 تطوير العمل اإلداري.  (1
 حماية المال العام.  (2
 ة واألداء. ءتحقيق الفعالية في اإلنتاج ورفع مستوى الكفا (3
 خدمات لممواطنين. تسييل توفير ال (4

 ذلك عن طريق ما يمي:  ويتم  : 16تطوير العمل اإلداري -1
التحقق من حسن تطبيق القوانين واألنظمة والتعميمات ومن كفايتيا وعدم مخالفة ىذه التعميمات  - أ

واألنظمة ألحكام القوانين، ومتابعة انعكاساتيا من خالل التطبيق لمتوصية بتعديل ما يحتاج إلى 
 ذلك من التشريعات والنظم والتعميمات. 

 العمل، وفق أسس ومعايير موضوعية. تقويم أداء العمل والعاممين في مختمف قطاعات  - ب
أوجو القصور والخمل واالنحراف في مختمف جوانب العمل، وكشف أسبابيا واقتراح الحمول  ةعرفم - ت

 لمعالجتيا. 
 ذلك عن طريق ما يمي:  ويتم   حماية المال العام:  -2

سالمة ومن  ،التحقق من صحة أعمال جباية التكاليف المالية ضمن أحكام القوانين واألنظمة - أ
 ،وسالمة اإلنفاق وصحة إجراءاتو والتزامو حدود الخطط والقوانين واألنظمة ،تحقيق اإليرادات

 واجتناب اليدر واإلسراف. 
حسن استخدام الموارد االقتصادية والمادية بالكفاية المطموبة وطبقًا                   التثبت من - ب

واستثمارىا  ،األموال العامة وما في حكمياوالتثبت من حسن إدارة  ،لممعايير الفنية والعممية
 وتوظيفيا في مشروعات اقتصادية أو اجتماعية منتجة. 

التأكد من حسن استخدام أسباب المحافظة عمى األموال العامة وما في حكميا من الضياع أو  - ت
والتحقيق تمييدًا لتحديد مسؤوليات الخطأ والقصور والخمل والتصرفات غير  ،الفساد أو التمف

 المشروعة وفق أحكام القوانين واألنظمة.
                                                        

 /أ/ من قانون الييئة.  ة/ فقر 2المادة / 15

 / من النظام الداخمي لمييئة. 3المادة / 16
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 ذلك بما يمي:  ويتم   :تحقيق الفعالية في اإلنتاج ورفع مستوى الكفاءة واألداء -3
تتبع تنفيذ الخطط المعتمدة، وكشف االنحرافات عنيا، وتحميل العوامل واألسباب التي أدت إلييا،  - أ

 ومعالجتيا بالتوصيات والمقترحات والطمبات المالئمة. 
لتحقق من حسن استخدام الطاقات البشرية والمادية وأدوات اإلنتاج المختمفة في تنفيذ الخطط، ا - ب

 ومتابعة أسباب زيادة المردود وتحسين النوع. 

 ذلك عن طريق ما يمي:  ويتم  تسييل توفير الخدمات لممواطنين:  -4
التحقق من التزام الجيات المعنية بتوفير الخدمات العامة وفق الخطط وضمن البرامج المعتمدة  - أ

 وبالكفاية المطموبة. 
معالجة الصعوبات والعثرات التي تواجو أداء الخدمات بالتوصيات والمقترحات والطمبات الكفيمة  - ب

 إلييا.  من آثارىا، وبتوجيو اىتمام المسؤولين المعنيين بتذليميا أو الحد  
 الكشف عن الخمل والقصور في أداء الخدمات العامة، والتحقيق تمييدًا لتحديد المسؤولية فييما.  - ت
توجيو أنظار الجيات المعنية والمسؤولة إلى ما يمكن تداركو من خدمات إضافية أو من توسع  - ث

 في الخدمات المقررة واقتراح وسائل تمويميا، ومتابعة اعتمادىا في الخطط. 
الييئة إلى تحقيق أىدافيا بما تنفذه من أعمال رقابية وتفتيشية وتحقيقية لدى الجيات  وتسعى

 وبناًء عميو البد  من توضيح الفرق بين عممية الرقابة والتفتيش:  ،الخاضعة لرقابتيا
 :منذ نشأتيا ويتابع مسيرتيا  يواكب العممية اإلداريةىي مفيوم عام وشامل،  فالرقابة

 ي إلى تقويم أداء الميمات، خالل فترة زمنية محددة. التنفيذية، وينتي
 ولكنو  ،:  فيو األداة الرئيسة من األدوات األخرى لمرقابة كالتدقيق والتحقيقأما التفتيش

 .17بعد انتياء العممية اإلداريةيمارس 

 

 

 

                                                        
 ب/ من النظام الداخمي لمييئة.  -/ فقرة /أ4المادة / 17
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 اختصاصات الييئة:  - ج
 : 18تمارس الييئة االختصاصات التالية

التعميمات والبالغات والقرارات وما يماثميا والتي تصدر عن الجيات إبداء الرأي في مدى صحة  (1
ىا من خالل التطبيق، وتراعي الييئة في ىذا ء: وتتبع انعكاساتيا وثغراتيا وأخطااإلدارية

االختصاص توجيو النظر إلى قصور القرارات أو األنظمة أو التعميمات أو البالغات عن وضع 
ألحكام القوانين وأىدافيا، والكشف عما قد تنطوي عميو من أخطاء أو الصيغ التنفيذية العممية 

مخالفات دستورية أو قانونية، ومعالجة ىذه المخالفات واألخطاء والقصور بالمقترحات والتوصيات 
مع اإلشارة إلى ذلك في التقارير الدورية التي يقدميا رئيس الييئة إلى رئيس الجميورية  ،المالئمة

ىذه التوصيات والمقترحات إلى التي يبين فييا باإلضافة  ،رئيس مجمس الوزراءومجمس الشعب و 
 . 19مدى استجابة السمطات المذكورة في ىذه التقارير ليذه الطمبات والتوصيات والمقترحات

القتصادية والجتماعية والثقافية والتربوية والتعميمية والصحية في مواعيدىا،  مراقبة تنفيذ الخطط (2
ويمكن تحقيق ىذه الميمة عن طريق تتبع تنفيذ مختمف  قيا لألىداف المقررة ليا:ومدى تحقي

الخطط المذكورة أعاله ميدانيًا ومكتبيًا والرقابة عمى عممياتو وتفتيشيا، بالتنسيق مع ىيئة التخطيط 
 الرقابة عمى مدى تركيزىذا باإلضافة إلى  .والجياز المركزي لمرقابة المالية 20والتعاون الدولي

 ما يمي:  الطاقات التمويمية والمادية والبشرية وتوجيييا إلى
عتمادات المخصصة تنفيذ الخطط االستثمارية من خالل البرامج المعتمدة في حدود اال - أ

 وضمن أكبر قدر ممكن من اإلتقان والتوفير المالي، وبما يحقق األىداف المتوخاة. 
والتشغيل  ،االستثمارية المنفذة في االستثمارإعداد الوسائل واألسباب لوضع المشروعات  - ب

عمى أن ،وباأليدي العاممة المحمية إدارًة وتشغياًل وصيانًة واستثماراً  الكامل بمجرد إنجازىا
ومن خالل برنامج مدروس ، تكون االستعانة بالخبرات من الخارج في حدود الضرورة

 مكن .بعناية يكفل حمول الخبرات الوطنية محميا في أقصر وقت م

                                                        
 / من النظام الداخمي. 6/ من قانون الييئة والمادة /5المادة / 18

 / الفقرة )ب( من قانون الييئة. 13المادة / 19

إعادة تنظيميا وتحديد دورىا التخطيطي بقانون صدر مؤخرًا عام  كانت ىذه الييئة تسمى سابقًا ىيئة تخطيط الدولة تم    20
 ىيئة التخطيط والتعاون الدولي.تسمى  بموجب ىذا القانون  توأصبح 2515
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 ،تنفيذ الخطط اإلنتاجية المعتمدة في حدود الطاقات المتاحة بالمستوى المقرر من الجودة - ت
 دون تحميل الكمفة الفعمية زيادات وىوامش مباشرة وغير مباشرة غير مبررة أصواًل .

بالمحتوى  ،بما فييا الخطط التربوية والتعميمية والثقافية والصحية تنفيذ خطط الخدمات - ث
لمناىج المقررة، وبالشمول الذي يكفمو الدستور والقوانين النافذة ومعالجة المعتمد وا

الصعوبات والعقبات التي تعرقل التنفيذ بالمقترحات والتوصيات المالئمة والتوجيو 
لالىتمام بيا، ورصد ظواىر األخطاء والقصور واالنحراف في تنفيذ الخطط وتحقيقيا 

 تمييدًا لتحديد المسؤولية عنيا . 

  وتمارس الييئة ىذا االختصاص عمى الوجو التالي:العمل عمى تعزيز دور الرقابة الشعبية:  (3
االستعانة بالمنظمات الشعبية في أداء أعماليا حين تكون ميمات الييئة في الجيات  - أ

 ذات العالقة بيذه المنظمات. 
بية بشأن بحث شكاوى المواطنين، وفحص الطمبات الواردة إلى الييئة من المنظمات الشع - ب

 المخالفات والجرائم التي تقع في مناسبة أداء العمل.
الرقابة عمى ما يتعمق بتمكين الرقابة الشعبية من ممارسة دورىا وفق أحكام القوانين  - ت

 واألنظمة. 
 األعمال الرقابية والتفتيشية والتحقيقية المشتركة مع المنظمات الشعبية.  - ث

 : إبداء الرأي في الحسابات الختامية (4
ذلك عن طريق دراسة حسابات الميزانيات الختامية لمجيات التابعة لرقابة الييئة بما فييا  تم  وي

موازنة الدولة العامة، دون إخالل باختصاص الجياز المركزي لمرقابة المالية في تدقيقيا واستقراء 
لممكن من أرقام ىذه الحسابات ومعطياتيا ودالالتيا وعقد المقارنات باألعوام السابقة وتتبع ا

 األوضاع الراىنة وذلك لمقيام بما يمي: 
معالجة ظواىر القصور والخمل، بالتوصيات والمقترحات والطمبات المالئمة، وبالتحقيق  - أ

وتحديد المسؤوليات إذا اقتضى األمر، ووضع اإلدارات والمعنيين في مواجية مسؤولية 
قراره من قبل الجيات إ تالفي ىذه الظواىر وآثارىا، ضمن برنامج زمني محدد يتم  

 الوصية والولية باالتفاق مع الييئة. 
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توجيو اىتمام المعنيين والمسؤولين بموضوعات معينة كان ليا أثرىا في النتائج واإلسيام  - ب
 ما أمكن في معالجتيا. 

وذلك من الرقابة اآلنية عمى أداء الميمات من قبل العاممين في الجيات التابعة لرقابة الييئة:  (5
قاية من الخطأ واالستمرار فيو، والطمب من الجيات العامة بموافقة رئيس مجمس الوزراء أجل الو 

عو و وقف إجراءات العمل أو الميمات في حال احتمال وقوع ضرر عمى األموال العامة أو وق
وتوضيح إذا ما  ،وذلك بتقدير حجم الضرر نتيجة الوقف أو بتحديد الضرر بالحدود الدنيا ،فعالً 

ذلك في  كل   ،الذي يتسبب بو الوقف أدنى من الضرر الذي يؤدي إليو استمرار التنفيذ كان الضرر
 حيز التقدير المستند إلى االجتياد والتحميل. 

وتجنيب األموال  ،التحقق من سالمة اإلنفاق العام والتأكد من كفايتو لتحقيق األغراض المتوخاة (6
 العامة وممتمكات الشعب اليدر والضياع.

 المواطنين، ومعالجة مقترحاتيم: بحث شكاوى (7
 وتراعي الييئة في ممارسة ىذا االختصاص ما يمي: 

 قبول شكاوى العاممين في الجيات التابعة لرقابتيا من إجراءات إدارتيم، مع مراعاة حق   - أ
رئيس الييئة في الطمب إلى الجية اإلدارية المختصة إعادة النظر في العقوبات التي 

 مة. ءتفرضيا تخفيفًا أو تشديدًا لتكون أكثر مال
العناية ببحث الشكاوى واإلخباريات المقدمة إلييا أو المحالة من الجيات العامة أو  - ب

وغير الدورية، سواء كانت المنظمات أو المنشورة في الصحف وسائر المنشورات الدورية 
ل موقعوىا تبعة احتمال ويتحم   ،موضوعاتيا عامة أو خاصة، شريطة أن تكون موقعة

 عدم صحتيا أو االفتراء فييا. 
 التأكد من شخصية الشاكي أو المخبر.  - ت
ويمكن أن تضعيا أيضًا  ،تعيين صيغة بحث الشكوى أو اإلخبار من قبل رئاسة الييئة - ث

 ل تحقيقيا إلى الرقابة الداخمية. يحأو أن ت ،في التحقيق
 إمكان حفظ الشكوى أو اإلخبار بتوجيو من رئاسة الييئة.  - ج
 إمكان عدم إبالغ الشاكي أو المخبر نتيجة البحث أو التحقيق.  - ح
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معالجة رئاسة الييئة الطمب إلى النيابة العامة لتحريك دعوى االفتراء في حال تقديرىا  - خ
بالغ المستيدف ب ،توفر أركانو االفتراء نتيجة البحث أو التحقيق، لتتاح لو فرصة التقدم وا 

 بدعوى االفتراء إذا رغب في ذلك. 
فاألصل  ،أما الشكاوى واإلخباريات التي ال تحتوي عمى توقيع أو الموقعة بتواقيع مستعارة - د

فييا إىماليا وحفظيا إال إذا وجدت فييا رئاسة الييئة مادة لعمل رقابي أو تفتيشي أو 
 معين. تحقيقي 

وال  ،وضع مقترحات المواطنين المتعمقة بالعمل العام والخدمة العامة موضع المعالجة - ذ
بل تعتمد أيضًا عمى  ،تقتصر الييئة في معالجة ىذه المقترحات عمى ما يقدم إلييا منيا

 ما ينشر من ىذه المقترحات في الصحف والمنشورات الدورية وغير الدورية.
أو قد تجعل منيا مادة لعمل  ،معالجة مقترحات المواطنين بصيغة معينةوتوجو رئاسة الييئة إلى  

 رقابي أو تفتيشي. 
الكشف عن المخالفات اإلدارية والجرائم  التي تقع من العاممين في الجيات التابعة لرقابة الييئة  (8

الجيات : تقوم الييئة بالتحقيق في ىذه المخالفات ومتابعتيا مسمكيًا أمام في مناسبة أداء العمل
المختصة، وفي حدود القوانين واألنظمة النافذة، واقتراح الوسائل الكفيمة بتالفييا والحيمولة دون 
تكرار وقوعيا، وفحص الطمبات التي تحال إلييا بشأن ىذه المخالفات والجرائم من الجيات العامة 

 أو من المنظمات الشعبية .
  وتراعي الييئة في ممارسة ىذا االختصاص ما يمي:

 . والتقيد بقواعد إجراءات التحقيق وأصول - أ
وىي: اإلدارية أو التأديبية أو  ،بعد اعتماد تقرير التحقيق يوجو إلى الجيات ذات العالقة - ب

وتتابع الييئة القضية لدى الجيات اإلدارية والتأديبية مسمكيًا. أما في  .النيابة العامة
فال يمكن متابعتيا من قبل الييئة  ،امةالجرائم المقدمة تقارير التحقيق فييا لمنيابة الع

التي قد تتدخل فييا الييئة بموجب قانون الييئة  ،باستثناء دعاوى الجرائم القتصادية
صادي التي ألغيت تم )قانون محاكم األمن االق1977لعام  /46والمرسوم التشريعي رقم/

 . (مؤخراً 
دراسة واقعة المخالفة أو الجريمة المحققة لتبيين الثغرات أو المنافذ في التشريع أو  - ت

التنظيم أو آلية العمل التي سيمت وقوعيا، أو التي أخرت اكتشاف أمرىا، ومعالجة ذلك 

137 



بالتوصيات والمقترحات التي تقدر كفايتيا لتالفي الواقعة وتفادي تكرار وقوعيا، كما 
 ة ليذه الدراسة تقريرًا خاصًا تشير إليو في تقرير التحقيق. يمكن أن تكرس الييئ

فحص الطمبات الواردة إلى الييئة من الجيات العامة والمنظمات بشأن المخالفات  - ث
كما يمكن ليا  ،وتقوم رئاسة الييئة بالتوجيو لمعالجتيا أو التحقيق فييا ،والجرائم المذكورة

يق فييا لدى الجية العامة أو المنظمة التي أن توجو لحفظيا إذا لم يكن قد سبق التحق
وكان القول بوقوعيا غير مسند إلى شخص معين يتحمل تبعة احتمال عدم  ،قدمتيا
ولرئاسة الييئة أن تطمب  ،أو إذا كانت تتسم بالعمومية دون تحديد واقعة معينة ،صحتيا

 امت بإجرائو. إلى الجية أو المنظمة موافاتيا بممف التحقيق الجاري لدييا في حال ق

 ،: وتقوم بيذه الميمة بتكميف من رئيس مجمس الوزراءقضايا الكسب غير المشروع التحقيق في (9
ويتمتع المحقق في ىذه القضايا بالصالحيات واالختصاصات الممنوحة لمجان المنصوص عمييا 

 م )قانون الكسب غير المشروع(. 1958/ لعام 64في القانون رقم /

: من أجل التأكد من مدى تحقيقيا أىداف الدولة في ط الحماية الصحيةحسن تنفيذ خط مراقبة (11
 .حماية الصحة العامة، بما في ذلك حماية العاممين في مختمف النشاطات والمنشآت اإلنتاجية

وتنسق الييئة في مراقبة المنشآت اإلنتاجية المشمولة بالتأمينات االجتماعية مع مؤسسة التأمينات 
تمارس عماًل رقابيًا في مجال األمن الصناعي والصحة والسالمة المينية ليذه االجتماعية بوصفيا 

 المنشآت. 
لمييئة أن تتخذ صفة اإلدعاء الشخصي نيابة عن  : فيحق  التدخل في الدعاوى العامة القتصادية (11

الوزارات واإلدارات التي تتعمق بالممف التفتيشي أمام القضاء من أجل المطالبة بإعادة األموال 
وذلك عن  ،القانون جرمًا جزائياً  د هتصرف يع المختمسة والتعويض عن األضرار الناتجة عن كل  

نابتيم عنو في  طريق رئيس الييئة الذي يممك حق   تفويض ىذا التدخل إلى العاممين بالتفتيش وا 
 مباشرتو، حيث تيدف الييئة من ىذا التدخل إلى: 

 أدلتيا. تمكين القضاء من اإلحاطة بوقائع القضية و  - أ
ومطالبتيا بالطعن في  ،مؤازرة النيابة العامة في شرح الدعوى العامة وتجميع األدلة فييا - ب

 م. 1977/ لعام 46القرارات حسب أحكام المرسوم التشريعي /
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مؤازرة إدارة قضايا الدولة ومحامي القطاع العام في متابعة االدعاء الشخصي المتدخل  - ت
 في الدعوى العامة. 

 مواكبة أداء األعمال:  (12
 ،ومعالجة أسباب تحسينيا وتبسيط أدائيا ،لرقابة أداء آلية األعمال اإلدارية والخدمية - أ

وتحريرىا من الشوائب بقصد تحقيق أغراضيا في أقصر وقت ممكن وبأيسر الوسائل 
 وأقل التكاليف. 

 ،مناىج المعتمدةلرقابة أداء األعمال اإلنتاجية لمتأكد من التزام األسس والمعايير وال - ب
وبوجو عام رقابة حسن توزيع وتوجيو االىتمام بتدارك وضع ما لم يوضع منيا، 

وبما يمأل أوقات دواميم  ،في حدود اختصاصاتيم ومؤىالتيماألعمال عمى العاممين 
وسوء توزيع اليد  ،وقصور األداء ،بالعمل الجاد والمنتج بقصد معالجة ظواىر العطالة

ونقل عمال اإلنتاج والعمال الفنيين  ،الدولة ومنشآت القطاع العام العاممة عمى إدارات
وعدم تشغيل االختصاصيين في مجال  ،والمينيين إلى األعمال اإلدارية والخدمية

 اختصاصيم. 
 والتحقق من كفايتيا وجدواىا.  ،لرقابة تنفيذ خطط التدريب والتأىيل - ت

وتتجاوز حدود  ،الييئة واسعة ومتنوعةاختصاصات  أن  أن نالحظ ومن ىذه االختصاصات يمكن 
الرقابة عمى عمل المؤسسات العامة والخاصة لمتأكد من كونيا  الرقابة المالية عمى المال العام لتصل لحد  

ر وىذا أث   ،كما تعمل عن طريق اإلخباريات التي قد تكون كيدية ،تصب في تنفيذ السياسة العامة لمدولة
وشغل  ،ر سمبًا في عممية تقديم الخدمات العامة لممواطنين بكفاءةما أث  ك ،سمبًا في فعالية عمل الييئة

 الييئة عن القيام بميام أكثر أىمية والمتمثمة بحماية المال العام من اليدر والضياع.
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 تمارين:

 في الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش، العامل:

 يجب أن يكون حاماًل لشيادة جامعية فقط. .1
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 .4الجواب الصحيح رقم 
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 تطوير العمل اإلداري. .1
     

 حماية المال العام. .2
   

 تسييل توفير الخدمات لممواطنين. .3
      

 صحيح.جميع اإلجابات  .4

 .4الجواب الصحيح رقم 
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 والمنظمات الشعبيةعالقة الهيئة باألجهزة الرقابية األخرى 
 وسمطات الدولة األخرى

 

 الكممات المفتاحية:
 

أصول –أىداف التنسيق مع األجيزة الرقابية األخرى –أصول التنسيق مع األجيزة الرقابية  األخرى 
 .تقارير الييئة الدورية  –االستعانة بالمنظمات الشعبية 

 
 : الممخص

 
قامت الييئة المركزية لمرقابة المالمية  بعممية تنستق لممارسة اختصاصاتيا مع كل من الجياز المركزي 

لمرقابة المالية وىيئة التخطيط والتعاون الدولي و المنظمات الشعبية لتفادي ازدواجية العمل الرقابي 
 . والحيولة دون عرقمة سير العممية االنتاجية واإلدارية فييا

 
 : ف التعميميةااألهد

 
_ التعرف عمى أصول التنسيق مع األجيزة الرقابية األخرى في الدولة وأىدافيا وأصول االستعانة 

 .مع كل من الجياز المركزي لمرقابة المالية وىيئة التخطيط والتعاون الدولي والمنظمات الشعبية 
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من الجياز المركزي لمرقابة المالية  قامت الييئة بعممية تنسيق لممارسة اختصاصاتيا مع كل   
وىيئة التخطيط والتعاون الدولي وفق خطة عمل لتفادي ازدواجية العمل الرقابي والحيمولة دون عرقمة سير 

تستعين الييئة لدى ممارستيا ميماتيا بأجيزة المنظمات الشعبية كما  .1العممين اإلداري واإلنتاجي
من  ، كما لمييئة عالقات مع كل  2المختصة حين تكون الميمات في الجيات ذات العالقة بيذه المنظمات

رئيس مجمس الوزراء ورئيس مجمس الشعب ورئاسة الجميورية من خالل التقرير السنوي الذي تبمغو إلى 
 سنة من عمميا. ية كل  ىؤالء في نيا كل  

 
 :3أصول التنسيق مع األجهزة الرقابية األخرى -أ

يصدر رئيس الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش باالتفاق مع السيدين وزير الدولة لشؤون التخطيط 
 ورئيس الجياز المركزي لمرقابة المالية ما يمي: 

والجياز المركزي لمرقابة المالية تحدد  ىيئة التخطيط والتعاون الدوليمن  مع كل   خطة تنسيق دائمة -1
 ويمكن أن يعاد النظر فييا بطمب من أحد طرفي الخطة.  ،فييا القواعد واألسس

 .خطط عمل سنوية أو عارضة -2
مشروع والذي اعتمد فيو  ،5/10/1892/ تاريخ 40وبناًء عمى ذلك أصدر رئيس الييئة القرار رقم / 

ومن أىم ما تضمنو ىذا القرار أن ، فتيشي بين الييئة والجيازلتنسيق العمل الرقابي والت خطة دائمة
 :4تختص الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش باألمور التالية

الرقابة العامة عمى الجيات المشمولة برقابتيا واقتراح سبل تطوير األداء فييا والبحث عن  -أ
 أسباب القصور واقتراح سبل تالفيو. 

مراقبة إدارة األموال واستثمارىا في حزب البعث العربي االشتراكي والقيادة المركزية لمجبية  -ب
 الوطنية التقدمية. 

 مراقبة تنفيذ الخطط االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومتابعتيا.  -ت
 التحقيق في جرائم الوظيفة المرتكبة في مناسبة أداء العمل.  -ث

                                                        
 / من قانون الييئة. 44مادة / 1

 / من قانون الييئة. 45مادة / 2

 / من النظام الداخمي لمييئة. 94مادة / 3

 . 318/ ص2004-2003نشورات جامعة دمشق/ ثاني/ مالجزء الد. يوسف شباط: المالية العامة موازنة الدولة العامة/  4
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 فات القوانين واألنظمة. تمقي شكاوى المواطنين حول مخال -ج
 التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع.   -ح

نسق أداؤىا بين الييئة المركزية لمرقابة وقد حدد القرار نفسو الميمات المشتركة التي ينبغي أن ي  
وذلك منعًا لالزدواجية في العمل الرقابي  ،خطة عمل سنويةوالتفتيش والجياز المركزي لمرقابة المالية في 

فتيشي، ومع ذلك وعمى الرغم من ىذا التنسيق لم يتم فصل التداخل بين عمل الييئة وعمل الجياز في والت
وخاصة بعد توسع نطاق العمل التفتيشي والتحقيقي الذي منح لمجياز المركزي لمرقابة  ،نطاق التحقيق

 مجددًا.   لذلك البد  من إعادة النظر بيذه الخطةو  .2003/ لعام 64المالية بموجب القانون /

 أهداف التنسيق مع األجهزة الرقابية األخرى: -ب 

  يهدف التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى: -1
بكيفية سير تنفيذ الخطط والصعوبات التي تتعرض ليا ومبادرات بعض  ييماإحاطة الييئتين كمت - أ

وذلك كمو دون أن تقوم إحداىما بتكرار العمل الرقابي  ،اإلدارات في مجال تطوير وسائل التنفيذ
 أو قامت بو الييئة األخرى.  ،الذي نفذتو

تداول الييئتين الرأي في صيغ أداء األعمال وأسباب دفع العمل في التنفيذ والحمول لتالفي  - ب
 معوقاتو وصعابو. 

ممارستيا مياميا  إطالع الييئة عمى ما تكشف عنو ىيئة التخطيط والتعاون الدولي في معرض - ت
 من حوادث جرمية أو تصرفات أو ممارسات تقتضي تحقيقًا أو اتخاذ إجراء احترازي. 

تنفيذ بعض الميمات الرقابية الميدانية المشتركة بين الييئتين من خالل خطط عمل سنوية أو  - ث
 عارضة. 

 يهدف التنسيق مع الجهاز المركزي لمرقابة المالية إلى:  -2
 ،من الييئة والجياز بكيفية سير أعمال الجيات التابعة لرقابتيا ومالبساتيا إحاطة كل   - أ

دون أن يتكرر العمل الرقابي بأدائو  ،وأثرىا في النتائج ومقتضيات معالجتيا ،والمالحظات عمييا
 من قبل الجيتين. 

الل وتوزيع األعمال بينيما من خ ،تحديد مجاالت العمل والموضوعات المشتركة بين الجيتين - ب
 خطط العمل السنوية أو العارضة. 
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إجازة مباشرة الجياز المركزي لمرقابة المالية التحقيق في مجاالت أو حاالت معينة حين يكون  - ت
 وذلك تبعًا لطبيعة الموضوع وكيفية نشأتو.  ،أداء التحقيق من قبمو أيسر

 . 5ا بينيماوتداول الحمول واإلجراءات فيم ،تبادل الجيتين التقارير بنتائج أعماليا - ث
 

 : 6أصول االستعانة بالمنظمات الشعبية -ج 
حين تكون الميمات في  ،تستعين الييئة لدى ممارستيا ميماتيا بأجيزة المنظمات الشعبية المختصة

 . وتكون أصول االستعانة كما يمي: 7الجيات ذات العالقة بيذه المنظمات
 الهدف من االستعانة بالمنظمات الشعبية ما يمي:  - 1

 تعزيز دور الرقابة الشعبية.  - أ
تبادل المعمومات والبيانات والمالحظات والمشكالت بين الييئة بوصفيا ىيئة الرقابة  - ب

المركزية والمنظمات بوصفيا التنظيم الشعبي الذي يشارك اإلدارات في رعاية أىداف 
 ثم تداول الحمول بين الجيتين واإلدارات. ،الجيات العامة

 ،الحوادث والتصرفات والمخالفات والجرائمفي تحقق  حينإيضاح ظروف العمل ومالبساتو  - ت
ومؤازرة الييئة في التحقيق وتذليل الصعوبات التي قد  ،والتعاون معًا في بموغ الحقائق مجردة

 يتعرض ليا. 
 :8حاالت االستعانة بالمنظمات الشعبية - 2

اء أعماليا الرقابية والتفتيشية والتحقيقية في الحاالت تستعين الييئة بالمنظمات الشعبية لدى أد
 التالية: 

 أداء الميمة في جية تتبع المنظمة بوصفيا إحدى تشكيالتيا.  .أ 
 أن يكون لممنظمة وجود تنظيمي في الجية محل أداء الميمة.  .ب 
 التحقيق مع أحد المنتمين لممنظمة، أو مع أحد العاممين ممن يجوز انتماؤىم لممنظمة.  .ج 

                                                        

 / من قانون الييئة.24المادة /  5

 / من النظام الداخمي لمييئة. 95المادة / 6

 / من قانون الييئة. 45المادة / 7

 / من قانون الييئة.44المادة /  8
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 م تبادل التقارير الصادرة عن الييئة والمنظمات أو نتائج ىذه التقارير بموجب القواعد التي يتم  يت -3
االتفاق عمييا من قبل قيادات المنظمات ورئيس الييئة، حيث يقوم رئيس الييئة مع قيادات 

 . 9المنظمات الشعبية بتنظيم قواعد إبالغ ما ينبغي إبالغو إلييا من التقارير والنتائج
ستأنس الييئة بتقارير المنظمات الرقابية لتضمين خطط عمميا السنوية برامج تحدد مجاالت الرقابة ت -4

وبذلك تكون ىذه التقارير من منطمقات  ،في الجيات التي كانت محل بحث تقارير المنظمات ىذه
 أعمال الييئة الرقابية والتفتيشية والتحقيقية.

وتفتيشية عمى الجيات ذات العالقة بالمنظمات متمثمة ببعثات يمكن أن تنفذ الييئة أعمااًل رقابية  -5
االتفاق عمييا بين  من خالل خطط عمل سنوية أو عارضة يتم   ،تفتيشية مشتركة مع المنظمات

 الييئة والمنظمات. 
من وحداتيا التنظيمية في المركز والمحافظات  تسمي قيادات المنظمات عددًا من األعضاء في كل   -6

ويمكن  .قبل الييئة في دعوتيم إلى المساىمة في أعمال الرقابة والتفتيش والتحقيق العتمادىم من
لمييئة أن تطمب من قيادة المنظمة أو من قيادات فروعيا في المحافظات تسمية مندوب عن المكتب 

تقدر  ،التنفيذي المركزي أو عن المكتب التنفيذي الفرعي في المحافظة لممساىمة في ميمة معينة
يا بطبيعتيا وموضوعيا تستدعي طمب المساىمة من أحد المكتبين التنفيذيين الييئة أن   رئاسة

 المذكورين. 
وتسري عميو خالل أدائيا  ،يسيم مندوب المنظمة في أداء الميمة الرقابية أو التفتيشية أو التحقيقية -7

 ما يسري عمى المفوضين المؤقتين من حقوق وواجبات وتدفع استحقاقاتو من الجية التي يمثميا. 
حين يكون مندوب المنظمة عضوًا في بعثة تفتيشية يبدأ عممو بحمف اليمين القانونية أمام المفتش أو  -8

 عثة ميمتيا من دونو. . أما إذا امتنع عن ذلك تتابع الب10رئيس البعثة التفتيشية
تسيير إجراءات تحقيق القضايا والمخالفات والجرائم في الجيات ذات العالقة بالمنظمات عمى الوجو  -9

 التالي: 
في وقف تنفيذ الميمة في حال  ولرئاسة الييئة الحق   ،يمتزم مندوب المنظمة بالكتمان التام - أ

نظمة بالواقعة وأدلتيا التخاذ وتقوم بإبالغ قيادة الم ،مالحظة تسرب أسرارىا عن طريقو
 إضافة إلمكانية استبدالو بغيره لمتابعة تنفيذ الميمة.  ،اإلجراءات التنظيمية والمسمكية بحقو

                                                        
 / قانون الييئة. 55المادة / 9

 /  من قانون الييئة. 16لممراجعة مادة /  10
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ويوجو مندوب المنظمة ما يرى توجييو من  ،يقود المفتش أو رئيس البعثة التفتيشية الميمة - ب
الميمة وما تقتضيو من أسئمة واستيضاحات ومالحظات عن طريقو، والمفتش بحكم قيادتو 

فيو الذي يحدد موعد مواجية المشكو منو أو الشاىد بما لديو  ،إحاطة سيرىا بالسرية التامة
 من وثائق ووقائع. 

ال يؤثر في سير التحقيق انقطاع مندوب المنظمة عن حضور بعض جمسات التحقيق أو  - ت
 . التحقيق يبقى مستمرًا حتى في غيابو ن  إأي  ،يائانصرافو في أثنا

يمكن االستغناء عن دعوة مندوب المنظمة في القضايا البسيطة عمى أن ال يحول ىذا دون  - ث
مساىمة المندوب في حال طمب ذلك من قبل قيادة فرع المنظمة في المحافظة أو من قبل 

وفي كل األحوال يجب تبميغ قيادة المنظمة التقرير أو نتائجو وفق القواعد  .رئاسة المنظمة
 واألصول. 

ر عن بإدالء إفادتو في غياب مندوب المنظمة عمى أن يعب   اىد أو المشكو منو الحق  لمش - ج
وأن تكون بطمب منو، وال يطبق ىذا عمى الميمات المنفذة من قبل بعثات  ،رغبتو كتابة

 تفتيشية يشارك فييا المندوب مشاركة كاممة. 
ة الرأي فييا وفي النتائج ويتداول مع مندوب المنظم ،يضع المفتش تقريره بعد اكتمال الميمة -11

وفي حال االختالف في الرأي تثبت في التقرير وجية نظر  ،والتوصيات والمقترحات والطمبات
أما في البعثات التفتيشية التي يكون فييا مندوب المنظمة عضوًا  .المندوب كاممة وفق ما يراىا ىو

وفي حال اختالف  ،التقرير يوقع من قبل رئيس البعثة وأعضائيا بمن فييم مندوب المنظمة فإن  
 الرأي يدون األعضاء المتحفظون برأييم وجيات نظرىم في ختام التقرير. 

لرئاسة الييئة أن تعالج مع رئاسات المنظمات ما ينسب من أمور أو تصرفات إلى وحدات ىذه  -11
 فظات أو إلى العاممين في ىذه الوحدات ليصار إلى: المنظمات في المركز أو المحا

وعمى أن تبمغ الييئة نسخة من التقرير ليكون ليا  ،العيدة إلى رئاسة المنظمة في التحقيق - أ
مة ءأو عدم مال ،حق توجيو النظر إلى ما قد يشوبو من نقص أو خطأ في التطبيق القانوني

ت أو المخالفات التي أثبتيا التحقيق التوصيات والمقترحات والطمبات لموقائع والتصرفا
 الجاري. 

والتحقيق فيما ينسب إلى المنظمات النقابية  ،االتفاق عمى تشكيل بعثة تفتيشية مشتركة - ب
العمالية أو إلى العاممين فييا من مخالفات مالية، فيتم تشكيل بعثة تفتيشية يرأسيا أحد 
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العام لنقابات العمال ووزارة الشؤون  وينضم إلييا مندوبان عن االتحاد ،العاممين بالتفتيش
 االجتماعية والعمل. 

 تقارير الهيئة الدورية:  -د 
باإلضافة إلى التقارير الرقابية والتفتيشية والتحقيقية التي تصدر عن الييئة في معرض ممارستيا 

من  م إلى كل  وتقد ،فيناك أيضًا تقارير دورية تصدر عن رئيس الييئة ،لمعمل الرقابي عمى أجيزة الدولة
تظير فييا أوضاع العمل في الجيات  رئيس مجمس الوزراء( -مجمس الشعب -)رئيس الجمهورية

وتبين أيضًا ما قد طمبتو الييئة من  ،التابعة لرقابة الييئة ومستوى أداء العاممين فييا ومدى فاعميتيم
وما قدمت إليو من توصيات ومقترحات لمعالجة  ،السمطات اإلدارية بشأن اتخاذ بعض اإلجراءات

ومدى استجابة  ،وئومدى انسجاميا مع القوانين وثغرات األداء وأخطا ،القصور في النصوص واألنظمة
الهيئة تقدم تقريرًا  نجد أن   في الواقعولكننا  .11السمطات المذكورة ليذه الطمبات والمقترحات والتوصيات

حيث تتولى  ،عمل ومدى تقدمو وفاعميتو في الجيات العامة التابعة لرقابتيايتناول سير ال سنويًا واحداً 
من )رئيس  إلى كل   ثم يقوم رئيس الييئة بتقديم نسخة عنو ،مديرية الدراسات إعداد مشروع ىذا التقرير

 . 12رئيس مجمس الوزراء(  -مجمس الشعب -الجميورية
ة ومجمس الشعب ورئيس مجمس الوزراء من رئيس الجميوري كل   ن التقرير السنوي يمك  ىذا  

 اإلشراف عمى أعمال الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش . 
بشأن تصرفات الوزراء والمحافظين المخالفة لمقوانين  رئيس مجمس الوزراءوتقدم الييئة تقارير إلى 

 .13واألنظمة أو بشأن ما ينسب إلييم
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تمارس  الييئة رقابتيا بطريقة التفتيش والتحقيؽ متبعة في ذلؾ أسموب الرقابتيف االنتقادية التقديرية عف 
طريؽ مفتيشيف ومحققيف يعمموف لدييا وفؽ أصوؿ محددة وينتج عنيا تقارير تمييدًا لتقديميا لمقضاء 

 .المخصص 
 

 االىداف التعميمية : 
 

 .ئة وآلية عمؿ المفتش لدييا _ التعرؼ عمى أصوؿ التفتيش لدى اليي
 ._ التعرؼ عمى أصوؿ التحقيؽ لدى الييئة وآلية عمؿ المحققيف لدييا

 ._ التعرؼ عمى تقارير الييئة ودورىا القضائي           
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 آلية عمل الييئة
 

 ،االنتقائية والتقديريةتمارس الييئة رقابتيا بطريقة التفتيش والتحقيؽ متبعًة في ذلؾ أسموب الرقابتيف 
وتسعى الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش إلى تحقيؽ أىدافيا لدى الجيات التابعة لرقابتيا بما تقوـ بو مف 

وسنقوـ مف خالؿ ىذا المبحث بشرح مفصؿ لطبيعة العمؿ التفتيشي  .أعماؿ رقابية وتفتيشية وتحقيقية
مف  إلى الصالحيات والمواصفات الواجب توافرىا في كؿ   والتحقيقي وأىدافو وطريقة ممارستو مع اإلشارة

مف المفتش  وماىية التقارير التي يستخدميا كؿ   ،وكيفية مباشرة التفتيش والتحقيؽ ،المفتش والمحقؽ
 إبالغيا والتصرؼ بيا، وما ىي نتائجيا في المطمبيف التالييف: وكيؼ يتـ   ،والمحقؽ
 

  ًأصـول التفتيـش.أوال : 
 

 أصـول التحقيـق.: اً ثاني 
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 أصــول التفتيــش
 

وتميد  ،تمارس الييئة مياميا بطريقة الرقابة والتفتيش وفؽ أسموب الرقابتيف االنتقائية والتقديرية
دوف  وحدة الموضوع، ويؤدي العامؿ بالتفتيش ميمتو عمى أساس 1لمتحقيؽ بالتقصي إذا اقتضى األمر

ولكف ىذا ال يمنع مف إمكانية إنابة الفروع والمجموعات  ،التقيد بحدود االختصاص اإلقميمي لفروع الييئة
. كما تميز الرقابة بيف 2ولكف بناًء عمى طمب العامؿ بالتفتيش وحسب تقديره ،في أداء بعض الميمة

اء التي يسببيا سوء التصرؼ أو وبيف األخط ،ف في سبيؿ تقدـ العمؿو أخطاء العمؿ التي يرتكبيا العامم
 .3القصور أو اإلىماؿ

 
 :4أىداف العمل الرقابي -أ 
 

ييدؼ العمؿ الرقابي أو التفتيشي إلى التأكد مف مشروعية أداء األعماؿ مف قبؿ العامميف 
باإلضافة إلى  ،وتتبع انعكاسات القوانيف واألنظمة مف خالؿ التطبيؽ مع تتبع لتنفيذ الخطط ،وصحتيا

 جمع البيانات والوقائع لدى الجيات التي تتناوليا الرقابة مع القياـ بتحميميا بقصد ما يمي: 
 التوصية بتعديؿ ما يبدو تعديمو ضروريًا مف التشريعات والنظـ.  (1
 معالجة أسباب تعثر مسيرة تنفيذ الخطط.  (2
 االلتزاـ بموجبات الخطط المعتمدة.  تقويـ مدى االلتزاـ بأحكاـ القوانيف واألنظمة النافذة ومدى (3
وذلؾ  ،كشؼ انحرافات التنفيذ عف الخطط والقياـ بتحميميا وتحديد مسؤولية المسؤوليف عنيا (4

 القتراح الحموؿ المناسبة التي تؤثر في األوضاع القائمة وتحدث تغييرًا نوعيًا فييا. 
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 : 5أنواع الرقابة التي تمارسيا الييئة -ب 
 تمارس الييئة الرقابات الرئيسة التالية: 

ومدى تحقيقيـ  ،وتتناوؿ تتبع انعكاسات القوانيف واألنظمة وأداء العامميف الرقابة اإلدارية: -1
ومدى التزاميـ بالخطط والمناىج  ،الكفاية في أعماليـ واإلحاطة بيا دوف قصور أو إىماؿ

 المقررة في أدائيـ ألعماليـ. 
التي تتناوؿ تدقيؽ األعماؿ والمعامالت المالية والمحاسبية والتحقؽ  محاسبية:الرقابة المالية وال -2

والتأكد مف  ،ومدى التزاـ العامميف بأحكاـ القوانيف واألنظمة المالية ،مف صحتيا ومشروعيتيا
وحسف إدارة األمواؿ  ،وصحة اإليرادات ،وسالمة اإلنفاؽ ،صحة القيود المحاسبية ومستنداتيا

والتأكد مف أف النصوص المالية والمحاسبية قد حققت  ،خدمة األىداؼ المقررةوتوظيفيا في 
 األىداؼ المرجوة منيا. 

والتي تتناوؿ مراقبة تنفيذ الخطط المعتمدة والكشؼ عف انحرافات التنفيذ  الرقابة االقتصادية: -3
وتتبع أوجو اإلسراؼ  ،باإلضافة إلى مراقبة سير العمميات اإلنتاجية واالستثمارية ،وتقويـ النتائج

ما يتعمؽ بأوجو  واليدر في تنفيذ مشروعات الخطة وفي إدارة عمميات اإلنتاج واالستثمار وكؿ  
و بقصد معالجة أسباب وذلؾ كم   ،النشاط االقتصادي واإلنتاجي واالستثماري بوجو عاـ

وى األداء ورفع مست ،االنحرافات في تنفيذ الخطة وتحديد المسؤولية فييا إذا اقتضى األمر
وتحقيؽ ريعية عالية في النشاط  ،وتييئة أسباب زيادة اإلنتاجية وخفض التكاليؼ ،االقتصادي

 االقتصادي. 
وتيدؼ إلى مراقبة مختمؼ النواحي المتعمقة باآلالت واآلليات والمعدات   الرقابة الفنية: -4

تفادة التامة مف والبحث عف أحسف الطرؽ لتشغيميا واالس ،والتجييزات وسائر أدوات اإلنتاج
 وصيانتيا وتوفير قطع التبديؿ الالزمة ليا في الوقت المالئـ.طاقاتيا 
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 : 6كيفية مباشرة الييئة لميمتيا في الرقابة والتفتيش -ج 
 تباشر الييئة ميمات الرقابة والتفتيش في الحاالت التالية: 

 . بإذن من رئيس الييئة -1
تصدر بقرار مف رئيس الييئة بناًء عمى اقتراح المجمس، توضع  سنوية خطة عملباالستناد إلى  -2

مشاريع الخطة مف قبؿ المجموعات والفروع والمديريات الفنية بعد التداوؿ والتنسيؽ مع ىيئات 
وتقدـ إلى رئاسة الييئة خالؿ شيري تشريف األوؿ وتشريف  ،الرقابة األخرى والمنظمات الشعبية

عتمد مشاريعيا الخطط ىذه في خطة عمؿ موحدة تحدد فييا أىدافيا وت ،عاـ الثاني مف كؿ  
وعناصرىا ونسبة التدقيؽ أو التفتيش المطموب إجراؤىا. أو باالستناد إلى إجازة مجممة مؤقتة مف 

قرار إصدار الخطة إذنًا مف رئيس الييئة  د  عوي   ،رئيس الييئة في حاؿ تأخر صدور الخطة
 بتنفيذىا. 

في  من خارج الخطة ألسباب طارئةرقابية وتفتيشية  ىا أف تباشر أعماالً يجوز لمييئة بدور  -3
 الحاالت التالية: 

ويعرض ىذا القرار عمى المجمس في أوؿ  ،استنادًا إلى قرار مف رئيس الييئة بشكؿ الحؽ  - أ
 جمسة لو ليناقشو ويوصي مف أجمو. 

حسب تقديرىـ السرعة  بإجازة مؤقتة مف رؤساء المجموعة والفروع في الحاالت التي تقتضي - ب
بموجب قرار يناقش  وينظر رئيس الييئة إلى إقرار ما تـ   ،في مباشرة العمؿ الرقابي أو التفتيشي

 في المجمس. 
بمبادرة مف العامؿ بالتفتيش في الحاالت التي البد  فييا حسب تقديره مف وضع اليد عمى  - ت

بموافقة رئيس  وعميو أف يبمغ األمر إلى رئيسو المباشر فورًا، حيث يجاز ما تـ   ،موضوع معيف
التوجيو إلى وقؼ تنفيذ  أو يتـ   ،المجموعة أو رئيس الفرع وقرار رئيس الييئة بإجازة الحقة

 الميمة. 
في المجمس، حيث  المنياج ودليل العمل المعتمدينيتـ أداء الميمة الرقابية والتفتيشية وفؽ  -4

ع رئيس المجموعة أو رئيس الفرع منياجًا خاصًا بالعمؿ الرقابي أو التفتيشي المطموب يض
منياجًا عامًا لرقابة القطاع الذي تقع في نطاقو الجية  تنفيذه، إذا لـ يكف قد سبؽ لممجمس أف أقر  

 اإلدارية محؿ الرقابة أو التفتيش. 
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ات الخطة عمى العامميف بالتفتيش يوزع رئيس الفرع أو رئيس المجموعة أو رئيس القسـ ميم
 وتقوـ رئاسة الييئة بتبميغ صكوؾ التوزيع.  ،مراعيًا في ذلؾ مبادئ االختصاص قدر اإلمكاف

ويجوز أداؤه عمى نحو مفاجئ بموافقة  ،باإلعالن عنو مسبقاً يمارس العمؿ الرقابي أو التفتيشي  -5
د النسب والعناصر المعتمدة في رئيس المجموعة أو رئيس الفرع ألسباب يقدرىا، ويتـ في حدو 
فيعمد إلى التوسع بموافقة رئيسو  ،الخطة، ما لـ يتبيف لممفتش قياـ أوضاع تقتضي توسيع الميمة

 المباشر. 
إلى المناطؽ التي ليس لمييئة وجود فييا مف خالؿ خطط  بعثات تفتيشية موسعةتوجو الييئة  -6

وينتظـ فييا عدد مف المفتشيف مف اختصاصات متعددة ومعتمدة مف قبؿ الييئة  ،العمؿ المعتمدة
 لتفتيش مختمؼ الجيات اإلدارية التابعة لرقابة الييئة في ىذه المناطؽ.  

 
 أصول ممارسة المفتش لعممو:  -د 
 يمتقي العامؿ بالتفتيش المسؤوليف المعنييف مف أجؿ الميمة التي يزمع تنفيذىا حيث يستيدؼ المقاء:  - 1

 .إطالع المسؤوؿ عمى موضوع الميمة 
  .تمقي ما قد يكوف لدى المسؤوؿ مف معمومات أو بيانات أو وثائؽ تتعمؽ بالميمة 
 عمومات أو مالحظات عمى إتاحة الفرصة لممسؤوؿ ليضع في عيدة المفتش ما لديو مف م

 . 7حيث يضعيا المفتش لدى تصرؼ رئيسو المباشر ،سير العمؿ
لخ ( مذكرة يوضح فييا ميمتو ذلؾ في إ...  -المدير العاـ  –يوجو المفتش إلى المسؤوؿ ) الوزير  - 2

ت المقاء معو أو مقابمتو في وقت الحؽ، فإذا كان ويباشر عممو ريثما يتـ   ،حاؿ تعذر االتصاؿ بو
المقاء مع رئيس ىذا الرئيس المباشر أو  الميمة ماسة بالرئيس المباشر لمجية محؿ الميمة يتـ  

ـ    المقاء مع الوزير.  المحافظ حسب الحاؿ، أما إذا مست المدير العاـ أو معاوف الوزير فيت
داتو وبعد أف ينيي المفتش ميمتو يمكف أف يعود إلى لقاء المسؤوؿ المعني ليتداوؿ معو مشاى -3

ولكف دوف أف  ،وليستعرض الحموؿ المناسبة لمعاجمة المشكالت والمالحظات القائمة ،ومالحظاتو
يغني ذلؾ عف التداوؿ مع االختصاصييف واإلدارة في ميمات الرقابة والتفتيش، ويستعيف المفتش 
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ولكي تقدـ لو  ،عرؼ ما لدييا مف معمومات عف الميمة المكمؼ بيايل بالرقابة الداخميةبميمتو 
 . 8ذلؾبالمؤازرة الالزمة إذا اقتضى األمر 

  تضع الييئة في تصرؼ المفتش ما قد يكوف لدييا مف تقارير أو بيانات عمى صمة بالميمة أو -4
 تتعمؽ بيا وعمى اختالؼ مصادرىا.     
 ما سبؽ مف عند تقديـ الطمب تقدـ مديرية المتابعة أو جيات المتابعة لدى الفروع مذكرة تشمؿ  -5

 لكف قبؿ بدء المفتش بميمتو يجب عميو أف يبدأ   .أعماؿ تفتيشية لدى الجية محؿ الميمة    
 ويتناوؿ فيو اإلحاطة بالقوانيف واألنظمة التي تحكـ   ،بإعداد تحضير مسبؽ لموضوع الميمة    
 وكؿ ما مف شأنو أف يقدـ لو خدمة في  ،ودراسة نظاـ الجية المراد مراقبتيا أو تفتيشيا ،الموضوع    
 . 9عممية تنفيذ ميمتو    
 يجب عمى المفتش أيضًا أف يخصص حيزًا مف ميمتو ليدقؽ ما اتخذتو اإلدارة في معالجة  -6

 ويحدد مف ىو المسؤوؿ  ،التقارير الرقابية والتفتيشية والتحقيقية السابقة وعمى اختالؼ مصادرىا    
 . 10ماؿ في معالجتياعف القصور واإلى    

 : 11األمور الواجب مراعاتيا من قبل المفتش أثناء أدائو لميمتو - ه
 يراعي المفتش في أداء ميمتو التفتيشية األمور التالية: 

مع  ،التأشير بالتاريخ والتوقيع عمى الوثائؽ والبيانات والسجالت التي يدققيا أثناء تنفيذ ميمتو (1
 تعديؿ أو تصحيح في الوثائؽ والبيانات والسجالت ميما كانت األسباب.  امتناعو القياـ بأي  

 تنبيو العامميف ورؤسائيـ إلى ما يتضح لو مف خالؿ تنفيذه لميمتو مف:  (2
 وطمب تالفي األمر.  ،نقص أو قصور في أداء الخدمات أو في صيانة المرافؽ - أ
ت البسيطة أي ما يتعمؽ والمقصود ىنا بالمالحظا ،مالحظات بسيطة وطمب تداركيا فوراً  - ب

 ولكف لـ يؤد   ،بموجبات أو واجبات قانونية أو مسمكية أو إدارية قد أىمؿ العامموف أمرىا
 إىماليا إلى أضرار. 
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 / مف النظاـ الداخمي لمييئة. 104المادة / 10
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إبالغ اإلدارة عف بعض الوقائع الثابتة ذات األىمية الخاصة التي ال مجاؿ لتأخير إطالع اإلدارة  (3
 س الفرع. وذلؾ عف طريؽ رئيس المجموعة أو رئي ،عمييا

إتماـ الميمة التفتيشية وذلؾ: ببموغ التفتيش نسبة التدقيؽ المعتمدة مسبقًا، أو بتماـ تنفيذ الميمة  (4
أعماؿ الجية اإلدارية، ولممفتش أف يطمب إلى اإلدارة  المحددة، أو باكتماؿ التفتيش وشمولو كؿ  

 تشكيؿ لجاف عمؿ تعمؿ بإشرافو فيما يقتضي تنفيذ ميمتو. 
بالخبرة لبياف الرأي العممي والفني في مسائؿ فنية ال يكوف المفتش قادرًا عمى إعطاء  االستعانة (5

لكف في حاؿ لـ يجد و  ، الرأي فييا، ويقوـ المفتش باختيار الخبراء العامميف في الدولة أوالً 
ويجب عمى المفتش أف يقوـ بتحميؼ الخبراء قبؿ مباشرتيـ العمؿ  ،يستطيع أف يختار مف غيرىـ

 / مف قانوف الييئة. 46اليميف المنصوص عمييا في المادة /
في حاؿ مشاىدة قصور أو تراكـ في األعماؿ مطالبة المسؤوؿ اإلداري عف طريؽ رئيس الييئة  (6

لزاميـ أو بتفويض منو بتكميؼ العامميف المسؤوليف عف ىذا القصور أو التر  اكـ دوامًا إضافيًا، وا 
 بإنجاز األعماؿ المتراكمة في غضوف مدة محددة تحت طائمة المساءلة المسمكية واإلدارية. 

مراعاة خطط التنسيؽ المعتمدة مف قبؿ الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش مع ىيئات الرقابة  (7
مالحظاتو عف مدى التزاـ ىذه  ف لرئاسة الييئة وبمذكرة خاصةوبناًء عميو يجب أف يبي   .األخرى

 الييئات بموجبات خطط التنسيؽ المعتمدة. 
فيتابع معالجة األمور لدى ىذه  ،استيفاء الميمة كاممة، فإذا كاف ليا عالقة بأكثر مف جية إدارية (8

 الجيات ما لـ يوافؽ رئيسو المباشر عمى استنابة جية أخرى في الييئة. 
بمشاىداتو ومالحظاتو إلى رئيسو  مستقالً  اً يقدم تقرير  أنقبؿ اكتماؿ الميمة  ( ويمكن لممفتش9

 في الحاالت التالية: وذلؾ  ،المباشر
 الكشؼ أثناء الميمة عف وقوع مخالفة أو جريمة أو احتماؿ وقوعيا.  - أ
ويكوف مف شأنو إيقاع الضرر باإلدارة  ،في حاؿ اطالع المفتش عمى تصرؼ مازاؿ قيد البحث - ب

 قديره. حسب ت
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 : 12الصالحيات التي يتمتع بيا العامل بالتفتيش أثناء ميمتو - و
 لمعامميف بالتفتيش في معرض قياميـ بميماتيـ ممارسة الصالحيات التالية: 

طالع عمييا أو االحتفاظ بيا أو بصورة عنيا طمب الوثائؽ واألوراؽ الرسمية وغير الرسمية واال (1
وفؽ األصوؿ الناظمة لذلؾ، وعمى جميع العامميف في الجيات التابعة لرقابة الييئة تمبية طمباتيـ 

العامميف عف إجابة طمبات العامؿ  في حال امتناعواإلدالء بالمعمومات المطموبة منيـ، ولكف 
 يتم   ،ؼ التعامؿ المألوؼ والمتعارؼ عميووعمى خال أو التصرف معو دون لباقةبالتفتيش 

  مواجية األمر باإلجراءات التالية:
تقديـ مذكرة عاجمة إلى اإلدارة مباشرة يطمب فييا اتخاذ اإلجراءيف اإلداري والمسمكي  - أ

 المالئميف وفؽ أحكاـ القوانيف واألنظمة النافذة. 
لمنظر في وضع ىذه الحاالت وتقديـ مذكرة أخرى إلى رئيس المجموعة أو رئيس الفرع  - ب

 وذلؾ بأمر مف رئيس الييئة أو مف رئيس الفرع في حاؿ التفويض.  ،في التحقيؽ
مف المخالفات التي تستوجب المسؤولية التأديبية الواردة في  د  عمعالجة رئيس الييئة ما ي   - ت

قراره إجراء كؼ اليد، / مف قانوف الييئة53المادة /  . 13وا 
 وكاف يمكف االستعاضة عنيا بعقوبات أخؼ منيا.  ،ذه اإلجراءات شديدةى وبذلؾ يمكف القوؿ إف  

حضور جمسات المجالس والمجاف في الجيات التابعة لرقابة الييئة بناًء عمى طمب ىذه المجالس  (2
حضورىـ فييا منقصًا لممسؤوليات  د  عوالمجاف وفي الحاالت التي يعود تقديرىا لرئيس الييئة، وال ي  

 ؽ ىذه الجيات. الممقاة عمى عات
حضور المؤتمرات والندوات التي تعقدىا الجيات التابعة لرقابة الييئة بناًء عمى تكميؼ مف  (3

بداء المالحظات  رئيسيا، ولممثمييا في ىذه المؤتمرات والندوات المشاركة   في المناقشات الجارية وا 
 في التصويت.  والتوصيات دوف أف يكوف ليـ الحؽ  

في األمور التي تتوقؼ معرفتيا أو الكشؼ عف حقيقتيا عمى خبرة فنية بعد االستعانة بالخبراء  (4
 تحميفيـ اليميف القانونية.

ة الرقابة أو التفتيش أو التحقيؽ الوسائؿ الطمب عند الحاجة أف توضع في تصرفيـ مد    (5
 وبخاصة:  ،واإلمكانات التي مف شأنيا تسييؿ الميمة

                                                        
 / مف قانوف الييئة. 46مادة / 12
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 لتي يتولوف رقابتيا أو تفتيشيا أو التحقيؽ لدييا. العدد الكافي مف العامميف في الجيات ا - أ
 وسائط النقؿ الالزمة ألداء الميمة.  - ب
 المقر المالئـ لسير أعماؿ الرقابة أو التفتيش أو التحقيؽ.  - ت

وفي الحاالت االضطرارية  .وقؼ اإلجازات اإلدارية إذا اقتضت ذلؾ ضرورة التفتيش أو التحقيؽ (6
 . 14يمكف إجازة بعض العامميف بموافقة الجية التي طمبت وقفيا

 ،ويمكف استدعاؤه مباشرة ،دعوة المشكو منو الستجوابو بموجب مذكرة يحدد فييا موعد حضوره (7
 و لدى االقتضاء. كما يمكف إصدار مذكرة إحضار بحق  

 ة عدـ مثابرتيـ عمى العمؿ. أيدي العامميف عندما تستدعي المصمحة العام كؼ   (8
 االستماع إلى مف يستدعي التحقيؽ االستماع إلييـ كشيود.  (9

الطمب إلى الجية اإلدارية المختصة تكميؼ العامميف بدواـ إضافي بما في ذلؾ أياـ العطؿ  (10
الرسمية إذا اقتضى األمر، لتالفي تراكـ األعماؿ وتأخير القيود أو إنجاز بعض األعماؿ التي 

 ا مصمحة التفتيش أو التحقيؽ. تستدعيي
تحري أمكنة العمؿ العامة في الجيات التابعة لرقابة الييئة وممحقاتيا إذا كانت تخدـ أغراض  (11

وذلؾ بعد استئذاف الرئيس المختص  ،بما في ذلؾ تفتيش العامميف في أمكنة عمميـ ،التحقيؽ
أو التحقيؽ فيمكف تنفيذ ىذا  أما في الحاالت العاجمة التي تقتضييا ظروؼ التفتيش .في الييئة

ويتمتع أعضاء البعثات وعمى أف يعمـ الرئيس المختص بذلؾ في حينو،  ،اإلجراء مباشرة
بالحقوق والصالحيات التي ممارستيـ ميماتيـ  أثناءمف غير العامميف بالتفتيش  التفتيشية

 . 15يتمتع بيا العاممون بالتفتيش

 تقرير الرقابة أو التفتيش:  -ز
العامؿ بالتفتيش تقريرًا أو أكثر بنتائج أعمالو متضمنًا  ميمة رقابية أو تفتيشية يعد   إنجاز كؿ  بعد 

 . 16ما يراه ضرورياً مف مطالب ومقترحات وتوصيات

                                                        
 ز(.  -ىػ  -د -ج -ب -/ مف قانوف الييئة فقرة ) أ47مادة / 14
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ويتعرض المفتش في تقريره الرقابي أو التفتيشي لموضوعات ميمتو، ويصوغ مشاىداتو 
عف التصوير الجامد لألوضاع القائمة في الجية اإلدارية  ومالحظاتو بمنطؽ النقد البناء واليادؼ، ويبتعد

 .17األىداؼ فدوف تحميؿ لمظواىر، ويعالج أسباب االنحراؼ والخروج ع
فإذا لـ يتـ  ،كما يعتمد عند تقويـ منجزات العامميف والعمؿ المقاييس المعيارية ومعدالت األداء المعتمدة

ويعتمد في التقدير  ،فيقيس عمييا المنجزات ،ولية إذا أمكفاعتمادىا يمجأ المفتش ىنا إلى معدالت أداء أ
أو مقارنة المنجزات الراىنة  ،أو قياسًا عمى معدالت معتمدة في جية إدارية مماثمة ،عمى تجارب يجرييا

وال تعتبر تقارير العاممين بالتفتيش نيائية إال ، 18بمنجزات أعواـ سابقة إلى غير ذلؾ مف أسباب التقدير
 . 19اعتمادىا من قبل رئاسة الييئةبعد 

لكف بشرط أف ال يخرج عف و  ،ولممفتش أف يتصرؼ كما يشاء في طريقة إعداد تقريره وصياغتو
 : 20تضمينو العناصر األساسية التالية

 تعريؼ موجز بالجية التي تناولتيا الميمة التفتيشية.  -1
 تفتيشيا.  بياف موجز عف األمور والموضوعات التي تـ   -2
مثؿ )المشاىدة المباشرة،  ،مطرؽ والوسائؿ التي اعتمدىا المفتش في ممارستو ليذه الميمةتحديد ل -3

ويساعد  .طالع عمى السجالت، مقابمة القيود، تحميؿ البيانات، االعتماد عمى الخبرة الفنية(اال
المفتش في اختيار أي مف ىذه الوسائؿ المنياج الذي تعتمده الييئة في ممارسة رقابتيا عمى 

 جية موضوع الميمة. ال
 ،تثبيت المالحظات البسيط منيا واألساسي الذي يقتضي المعالجة بطمب أو اقتراح أو توصية -4

وتثبيت النتائج المستخمصة السمبي منيا واإليجابي بما يعطي فكرة واضحة عف سير العمؿ في 
 الجية موضوع الميمة. 

وما تبدى لو مف حموؿ  ،مف مالحظات نتيجة تداوؿ المفتش مع الجيات المعنية فيما توصؿ إليو -5
 أو توصيات أو مقترحات أو طمبات. 

                                                        
 / مف النظاـ الداخمي لمييئة. 111مادة / 17

 / مف النظاـ  الداخمي. 112/ 18

 ./ مف قانوف الييئة49مادة / 19
 فقرة )ب( مف النظاـ الداخمي . /113/. مادة  20
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وأسباب  ،المطالعة وىي بياف الرأي في مدى نجاح اإلدارة في أداء األعماؿ موضوع الميمة -6
مكانات تالفيو.   التعثر في حاؿ وجوده وا 

ورة عامة تضمف بصيوالذي يجب أف  ،الطمبات والمقترحات والتوصيات التي يتضمنيا التقرير -7
 طمب معالجة النتائج التي انتيت إلييا أعماؿ الرقابة والتفتيش. 

 اعتماد التقارير الرقابية:  -ح 
 وبناءً  ،تقارير العامميف بالتفتيش نيائية إال بعد اعتمادىا مف قبؿ رئاسة الييئة د  عكما ذكرنا ال ت  

وما ىي المراحؿ التي يمر بيا التقرير قبؿ اعتماده مف قبؿ  ،عميو البد  مف شرح كيفية اعتماد ىذه التقارير
 رئيس الييئة. 

يقدـ المفتش تقريره إلى رئيسو المباشر )رئيس قسـ أو رئيس فرع أو رئيس مجموعة( مع مسودتو 
 . 21ووثائقو، ولو أف يتداوؿ مضموف تقريره مع رئيسو المباشر إذا رأى ضرورة لذلؾ

قيؽ ىذا التقرير ويبدي مالحظاتو بشأنو، حيث تحيؿ رئاسة الييئة ثـ يقوـ الرئيس المباشر بتد
مطالعتو بشأنيا، ثـ تنصب  تقارير الفروع إلى رؤساء المجموعات ليتـ تدقيقيا مف رئيس المجموعة ويعد  

لدى رئاسة الييئة تقارير الفروع بعد تدقيقيا مف قبؿ رؤساء المجموعات باإلضافة إلى تقارير 
 . 22المجموعات

وال يمكف مطالبة المفتش بتعديؿ تقاريره إال مف أجؿ تالفي: نواقص معينة، أو إزالة التناقض، أو 
 تصحيح أخطاء التطبيؽ القانوني، أو مخالفة القوانيف النافذة وأحكاـ النظاـ الداخمي لمييئة. 

فتقوـ  ،مرحمة االعتمادثـ ينقؿ التقرير بعد تدقيقو ووضع المالحظات أو المطالعات عميو إلى 
مديرية  ثـ تعد   ،مديرية الشؤوف القانونية أو المكتب الخاص لرئيس الييئة بمعالجة ىذه التقارير

 ،الشؤوف القانونية مشروع كتاب االعتماد متضمنًا عرضًا موجزًا لمموضوع أو موضوعات التقرير
سباب المعممة في حاؿ وبياف األ ،وأىـ النتائج التي انتيى إلييا التقرير والمطالعة في حاؿ التأييد

 .23مخالفة التقرير أو المطالعة مع التعديالت الطارئة
 

                                                        
 ب( مف النظاـ الداخمي. -/ فقرة )أ143المادة / 21

 .321صفحة  مرجع سابؽ،  –ثاني الجزء ال -موازنة الدولة العامة( –شباط )المالية العامة د. يوسؼ  22
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 : 24نتائج التقرير - ط

يتعيف عمى الجيات اإلدارية معالجة نتائج التقارير الرقابية والتفتيشية بعد تبمغيا ليا عمى الوجو 
 : 25اآلتي مف توصيات ومقترحات وطمبات

وتتناوليا بالتعديؿ أو التفسير أو اإللغاء أو  ،التشريعية والتنظيمية: تستيدؼ األمور التوصيات -1
اإلحداث في سبيؿ معالجتيا عمى وجو يحقؽ رفع أداء الوظيفة العامة، ويتبادؿ العامموف بالتفتيش الرأي 
في شأنيا مع المسؤوليف االختصاصييف، وتعالج اإلدارة ىذه التوصيات. كما يمكف لإلدارة المعنية خوض 

وأف تضع في التنفيذ ما تتفؽ عميو معيا.  ،حوار مع الييئة فيِ شأف توصياتيا عمى أف تقدـ رأييا فيياال
أو في حاؿ إىماؿ اإلدارة معالجتيا أو وضعيا  ،وفي حاؿ اختالؼ وجيات النظر فيما بيف الييئة واإلدارة

 مس الوزراء لمتوجيو في األمر. موضع التنفيذ، يقدـ رئيس الييئة ىذه التوصيات والرأي فييا إلى رئيس مج

وتستيدؼ  ،: وتتناوؿ مالحظات الييئة عمى مسيرة األعماؿ ومخالفات العامميف وقصورىـاالقتراحات-2
باقتراحاتيا: ضبط األداء، توجيو المثوبات، فرض العقوبات المسمكية، ويقصد باالقتراحات بوجو عاـ ما 

 حدود القوانيف واألنظمة النافذة والخطط المعتمدة، ويحؽ   تتقدـ بو الييئة لمعالجة انحرافات األداء عف
 يومًا مف تاريخ إبالغيا إلييا.  /30/لإلدارة الدخوؿ في حوار مع الييئة بشأف اقتراحاتيا خالؿ 

يومًا مف تاريخ  /15/وعمى اإلدارة تنفيذ ما تتفؽ عميو مع الييئة في غضوف مدة ال تتجاوز 
 االتفاؽ. 

االتفاؽ عميو  عرض حاالت استمرار الخالؼ مع اإلدارة أو تأخير تنفيذ ما تـ   ولرئيس الييئة حؽ  
وينتيي العرض حتى رئيس مجمس الوزراء في حاؿ قياـ الخالؼ مع الجيات  ،عمى الجيات األعمى

الوصائية، ويجب تنفيذ توجيو الجيات الوصائية المتفقة مع وجية نظر الييئة أو توجيو رئيس مجمس 
 الوزراء. 
 . 26ا يمكف إحالة المسؤوليف عف عدـ التنفيذ لما يجب تنفيذه إلى الجية التأديبيةكم

                                                        
 .401صد. يوسؼ شباط، المالية العامة، ...، مرجع سابؽ،  24
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وتتناوؿ األمور التي ال تتسع لالجتياد أو التقدير، حيث تتضمف طمبات الييئة إلى الجية  الطمبات: - 3
 اإلدارية ومنيا:  

 تالفي األخطاء والقصور.  -أ
وأمواؿ القطاع التعاوني وسائر األمواؿ المعتبرة في حكـ  استرداد حػقوؽ الخػزينة واألمواؿ العامة-ب

وعمى اإلدارة اتخاذ إجراءاتيا لتنفيذ  .األمواؿ العامة التي بمغت مرحمة االستحقاؽ عمى وجو قانوني
عف  أو يمتنع ،تنفيذ الطمبات من يؤخرويتعرض  ،مدة ثالثين يومًا من تاريخ تبمغياالطمبات ضمف 

 تنفيذىا إلى: 
 المسمكية، بطمب مف رئيس الييئة.  العقوبة 
  مالحقتو كمشترؾ أو متسبب بالمساءلة المادية، وما يمكف أف يترتب عمييا مف مساءلة

 جزائية. 
 27إحالتو إلى الجية التأديبية. 

متابعة ما تنتيي إليو الييئة في أعماليا الرقابية والتفتيشية والتحقيقية، مف توصيات  وتتـ  
أو مف قبؿ العامميف مديرية المتابعة ومقترحات وطمبات يقع تنفيذىا في اختصاصات اإلدارات بواسطة 

ييئة لتتبع تنفيذ ويعودوف إلى ما سبؽ مف أعماؿ ال ،بالتفتيش الذيف يباشروف تنفيذ ميمات الرقابة والتفتيش
 . 28نتائجيا

كما تتابع الييئة القضايا أماـ الجيات التأديبية سواًء أكانت اإلحالة إلى التأديب بقرار مف رئاسة 
وسواء أصدرت الجيات التأديبية  ،الييئة بمقتضى االختصاص المعقود ليا في القانوف، أو مف قبؿ اإلدارة

المحاليف إلييا إلى القضاء لتعود إلى محاكمتيـ تأديبيًا بعد قراراتيا مباشرة أو قامت بإحالة األشخاص 
نبراـ أحكاـ القضاء بحقيـ، وتكوف متابعة الييئة لمجانب المسمكي في القضايا أماـ الجيات التأديبية بما ا

ىذه القرارات  د  عوال ت   ،أي )محكمة النقض( ،جعؿ القانوف ليا مف صالحية الطعف في قرارات ىذه الجيات
أو بعد اكتسابيا الدرجة  ،ف يومًا مف تاريخ تبميغيا إلى الييئةو نافذة إال بعد انقضاء مدة الطعف وىي ثالث

 . 29القطعية بطريقة النقض
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ال تقبؿ الييئة االعتراضات المباشرة المقدمة مف العامميف عمى اقتراحاتيا التي تتناوليـ بإجراءات 
ويمكف لمعامميف المتظمميف أف  ،إبداء الرأي فييا بالجية اإلدارية حصراً  قد حؽ  وينع ،إدارية أو بالعقوبات

فإذا اقتنعت بصحتو خاضت الحوار مع الييئة في شأنو ضمف  ،يتقدموا إلى الجيات المعنية بطمب التظمـ
بمغيا / يومًا مف تاريخ ت30أي / ،30/ مف قانوف الييئة52المدة المحددة ليا في الفقرة /ج/ مف المادة /

كما أجاز قانوف الييئة لصاحب العالقة مراجعة القضاء لمطعف في اإلجراءات المتخذة بناء عمى  .المقترح
  31تقارير الييئة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                        
 . 325د. يوسؼ شباط، المرجع السابؽ، صفحة  30

 .404المرجع السابؽ، صفحة المالية العامة والتشريع...، د. يوسؼ شباط،  31
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 أصــول التـحقيــق
 

دوف المساس باختصاصات السمطة القضائية تمارس الييئة صالحياتيا بالتحقيؽ في األفعاؿ 
 . 32الجيات التابعة لرقابتيا في معرض قياميـ بأعماليـ المنسوبة إلى العامميف في

و إلى إجرائو والقياـ بو رؤساء الفروع والمجموعات بطمب أو يوج   تقص  عند االقتضاء  ويسبق التحقيق
 ف حدودىا. إلى استطالع القضية وتبي   وييدف التقصيبدوف طمب مف رئاسة الييئة، 

ما فييا االتصاالت الشخصية والياتفية والكتابية، فإذا انتيى ب ي بمختمف الوسائلوتتم ممارسة التقص  
ياتو ص  نو خالصة تق، يضع المفتش المتقصي تقريرًا يضم  عدم ثبوت صحة القضيةالتقصي إلى 

 ومقترحاتو. 
، فيصار إلى التحقيؽ بطمب مف رئيس الييئة احتمال صحة وقائع القضيةأما إذا أظير التقصي 

 . 33ما لـ تكف القضية عاجمة فيباشر تحقيقيا دوف طمب أو الجية المفوض إلييا،
 
 

 : 34أىداف التحقيق -أ 
وتقديميـ إلى  ،كشؼ انحرافات العامميف عف أحكاـ القوانيف واألنظمة النافذة والخطط المعتمدة (1

والتخاذ  ،السمطة القضائية أو الييئات التأديبية أو الجيات اإلدارية، لمحاكمتيـ جزائيًا أو مسمكياً 
 حقيـ. باإلجراءات المسمكية واإلدارية 

إصالح أداء العممية اإلدارية مف خالؿ الكشؼ عف الثغرات التي سيمت ارتكاب الجـر أو  (2
وذلؾ عف طريؽ ممارسة الرقابة  ،المخالفة ومعالجة حوادث قصور األداء واإلىماؿ واألخطاء

 والتفتيش والتحقيؽ مف قبؿ مفتشيف متخصصيف. 
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 كيفية مباشرة التحقيق: -ب 
 تباشر الييئة إجراءات التحقيؽ بإحدى الطرؽ التالية: 

: مف خالؿ ما تكشفو مف جرائـ أو مخالفات، وما تقؼ عميو مف حوادث القصور بمبادرتيا (1
 واإلىماؿ في أثناء أداء ميماتيا الرقابية والتفتيشية. 

 فيما يطمع عميو العامموف فييا أو يتصؿ بعمميـ.  (2
وبما تقرر وضعو في التحقيؽ مف أمور تتمقاىا مف: الجيات العامة أو الييئات الرقابية أو  (3

 المنظمات الشعبية أو الجمعيات. 
خباراتيـ (4 بما في ذلؾ  ،وبما تنتيي بعد معالجتو إلى وجوب التحقيؽ فيو مف شكاوى المواطنيف وا 

 . 35الشكاوى واألمور المنشورة في الصحؼ وسائر المنشورات الدورية وغير الدورية
ورئيس الييئة ىو الذي يقرر وضع القضايا في التحقيؽ، ويقرر معاونو رئيس الييئة ورؤساء الفروع 

رروا مباشرة تحقيؽ القضايا في حدود تفويضيـ مف قبؿ رئيس الييئة، ولرؤساء المجموعات والفروع أف يق
 ويطمبوف موافقة رئيس الييئة عمى ذلؾ بصورة الحقة.  ،التحقيؽ في القضايا العاجمة حسب تقديرىـ

يبمغ أمرىا إلى ف ،يقؼ المحقؽ في أثناء ميمتو عمى قضية خارجة عف نطاؽ الميمة التي ينفذىا 
التحقيؽ فييا، فيجوز لو تولي التي ال يسوغ تأخير  أما في الحاالت العاجمةرئيسو المباشر لمتصرؼ فييا، 

 التحقيؽ مباشرة عمى أف يبمغ الرئيس المباشر بيا الحقًا. 
 . 36تبميغ رئاسة الييئة نسخًا مف صكوؾ طمب إجراء التحقيؽ الصادرة عف رؤساء الفروع بالتفويض ويتـ  

أذونة جية أخرى م ويجد بأف   ،ؼ بتحقيقيام  عندما يباشر العامؿ بالتفتيش التحقيؽ في قضية ك  
ويعمـ رئيسو المباشر  ،يتوقؼ عف متابعة ميمتو ،يا سبق وحققت فيياأو أن   ،تحقق في القضية ذاتيا

 ليطمب مف رئاسة الييئة التوجيو ألحد األمريف: 
 انتظار نتيجة تحقيؽ ىذه الجية.  - أ
ممارسة التحقيؽ مف قبؿ الييئة، حيث تضع يدىا عمى التحقيؽ الذي باشرتو الجية األخرى  - ب

وال يمكن لمييئة أن تحقق في القضية إذا  .37وليا أف تستأنؼ التحقيؽ مف جديد ،لتستأنس بو
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اليدؼ مف التحقيؽ ىو الكشؼ عف انحرافات العامميف وتقديميـ  ألف   ،كانت منظورة أمام القضاء
 . 38فال معنى مف تدخؿ الييئة ،إلى السمطة القضائية والقضية ىنا منظورة أماـ القضاء أساساً 

 
 : هإجراءات التحقيق وتدابير   -ج 

 : 39وىي ،حدد النظاـ الداخمي لمييئة اإلجراءات التي يشمميا التحقيؽ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
حادث أو تصرؼ أو فعؿ يشكؿ مخالفة مسمكية أو جرمًا تطولو أحكاـ القوانيف  وضع اليد عمى كؿ   (1

 النافذة. 
تتبع األدلة وجمع الوثائؽ والبيانات وسائر األوراؽ الرسمية وغير الرسمية مما لو عالقة بالقضية  (2

 وتدقيقيا. 
 استجواب الفاعميف وذوي العالقة في القضية.  (3
 إجراء الخبرة والمعاينة.  (4
ؿ السيما التي مف شأنيا دفع المضرة عف الما ،اتخاذ التدابير واإلجراءات التي يقتضييا التحقيؽ (5

 العاـ وما ىو في حكمو، عف منشآت الدولة والقطاعات الثالثة العاـ والتعاوني والمشترؾ وممتمكاتيا. 
 دعوة الجيات العامة إلى:  (6

 اتخاذ اإلجراءات اإلدارية والمسمكية.  - أ
االنضماـ إلى الدعوى العامة واتخاذ صفة اإلدعاء الشخصي لطمب الحقوؽ الخاصة وتعويض  - ب

 األضرار المادية والمعنوية. 
مالحقة الحقوؽ الخاصة والتعويض عف طريؽ القضاء المدني أو باإلجراء اإلداري حسب  - ت

 الحاؿ عندما ال تقاـ الدعوى العامة. 
ه خارجيا إذا اقتضت ؤ ، ولكف استثناًء يجوز إجراويجري التحقيق في مقر الييئة بشكل دائم -8

 . 40مصمحة التحقيؽ ذلؾ، ويمتقي المحقؽ بالمسؤوليف المعنييف مف أجؿ الميمة التي يزمع تنفيذىا
لممحقؽ أف يطمع عمى السجالت والوثائؽ واألوراؽ الرسمية وغير الرسمية لدى الجيات المشمولة  -9

أو  إيصاالتاالحتفاظ بالوثائؽ األصمية لقاء  ولو حؽ  ، ولو كانت ذات طابع سريبرقابة الييئة 

                                                        
 // مف النظاـ الداخمي لمييئة. 114المادة / 38

 / مف النظاـ الداخمي لمييئة.120مادة / 39

 / مف النظاـ الداخمي لمييئة. 122مادة / 40

166 



تنظيـ ذلؾ بناًء عمى تعميمات صادرة عف  ويتـ   ،استنساخ صور عنيا حسب ضرورات التحقيؽ
 . 41رئيس الييئة

يؤشر المحقؽ عمى السجالت والوثائؽ واألوراؽ ذات العالقة بالقضية التي يحققيا والمجدية في  -11
ويتضمف ىذا التأشير ما يفيد المشاىدة والتاريخ واسـ المحقؽ  ،عميياطالع تحقيقيا وذلؾ بعد اال

تعديؿ أو تصحيح في  وتوقيعو أو اسـ رئيس البعثة التفتيشية وتوقيعو، ويمتنع عميو إجراء أي  
 . 42الوثائؽ والبيانات والسجالت ميما كانت األسباب

ذا ظير لممحقؽ حدوث أي   -11 ائؽ واألوراؽ التي اطمع تزوير في أحد السجالت أو إحدى الوث وا 
 عطى إلى اإلدارة إلى حيف يتـ  ت   إيصاالتفيجب عميو أف يحتفظ بيا ويحرزىا لقاء  ،عمييا

 . 43التصرؼ في التحقيؽ بعد إنجازه
حسبما يرى فيو مصمحة التحقيؽ، ويضع المجمس مناىج  منيج التحقيقلممحقؽ أف يتصرؼ في  -12

يفضل إتباع المنيج اآلتي ولكف  ،ا المحققوفمتعددة لتحقيؽ القضايا النوعية ليستأنس بي
  وبالترتيب التالي:

  وضع اليد عمى السجالت والوثائؽ واألوراؽ ذات العالقة بالقضية، أو التي يحتمؿ أف تكوف
 ليا عالقة بيا وتدقيقيا. 

 وينتقؿ المحقؽ إلى المشكو  ،حوؿ ثبوت صحة القضية بموجب الوثائؽ والسجالت المتوفرة
 ويستجوبو أصواًل.  ،ويواجيو بالواقعة وأدلتيا الموثقة ،منو

 وذلؾ في القضايا  ،ثـ ينتقؿ المحقؽ إلى سماع إفادات الشيود في حاؿ إنكار المشكو منو
سماع إفادات الشيود سواء اعترؼ المشكو منو أو  فيتـ   أما في القضايا الجزائيةالمسمكية، 

العتراؼ، ويستجيب المحقؽ في القضايا الجزائية لـ يعترؼ عمى أف ال يستزاد منيـ في حاؿ ا
 إلى طمب المشكو منو سماع شيود النفي. 

  يجري المحقؽ مقابالت بيف الشيود والمشكو منو أو بيف الشيود أنفسيـ بقصد مواجيتيـ
إثبات المواجية في محضر تورد فيو أقواؿ  ويتـ   ،بتناقض األقواؿ في وقائع معينة

 . 44من المحقق وأطراف المواجية ويوقع عمى المحضر كل   ،تياالمستجوبيف بألفاظيا ذا
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دوف النظر إلى  ،لممحقؽ استجواب العامميف في الجيات التابعة لرقابة الييئة شيودًا أو مشكوًا منيـ -12
 مرتبة المستجوب أو راتبو أو عممو. 

ة أو مف غير العامميف ويمكف سماع شيادة الشيود مف العامميف في جيات غير تابعة لرقابة الييئ -13
ويتعرض  ،امتناع الشيود عف اإلدالء بأقواليـ مف األمور التي تعرقؿ التحقيؽ في الدولة، ويعد  

اتخاذ قرار  ويتـ   ،ويثبت المحقؽ واقعة االمتناع في محضر التحقيؽ ،الممتنع لمتغريم واإلحضار
ذا كان الشاىد ، 45التغريـ ويرسؿ إلى الدائرة المالية لتنفيذه وفؽ أحكاـ قانوف جباية األمواؿ العامة وا 

وتحقؽ المحقؽ مف مرضو باالستناد إلى تقرير طبي أو إلى معموماتو الخاصة ينتقؿ إليو  مريضاً 
كف لممشكو منو في القضايا لسماع أقوالو، ويبتعد المحقؽ عف استجواب تالمذة المدارس، كما يم

 الجزائية االمتناع عف اإلدالء بأقوالو. 
فيستطيع المحقؽ ىنا أف يستنيب أحد المفتشيف أما إذا كان الشاىد مقيمًا خارج مركز التحقيق 

و مف الضروري سماعيا الموجوديف في محؿ إقامة الشاىد لسماع أقوالو نيابة عنو، ما لـ يرى أن  
 ،األسئمة أو النقاط التي يجب اإلفادة عنيا أو معالجتيا في كتاب اإلنابة كؿ   فيعيف المحقؽ ،بنفسو

ويرسؿ كتاب اإلنابة ىذا إلى رئاسة الييئة في المركز أو إلى رئاسات الفروع حيث يكوف محؿ 
المحقؽ  وىذا يعني أف   ،ويسمي رئيس المجموعة أو رئيس الفرع المفتش المستناب ،إقامة الشاىد

 تار المفتش المستناب بؿ يعود أمر ذلؾ لرئيس المجموعة أو لرئيس الفرع. ليس ىو مف يخ
وبعد أف ينيي الميمة المستناب فييا يقدـ محضرًا باالستجوابات التي حصؿ عمييا بموجب مذكرة 

ويرسؿ المحضر والمذكرة إلى المحقؽ عف طريؽ رئاسة  ،يعالج فييا النقاط التي استنيب لمعالجتيا
 . 46الييئة أو رئاسة الفرع الذي يتبع لو المفتش المناب

 يتـ   عاممين في جيات غير تابعة لرقابة الييئةالموضوعة في التحقيؽ  وفي حال مست القضية -14
ال يستجاب لطمب و  .47التحقيؽ فييا مف قبؿ بعثات تفتيشية ينضـ إلييا مندوبوف عف ىذه الجيات

 . 48المحاميف بحضور مجالس التحقيؽ الذي تجريو الييئة
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ويثبت بيانًا مفصاًل بما  ،ويبيف الوقائع كاممة ،يثبت المحقؽ في محضر التحقيؽ إجراءات التفتيش  -15
ذا عثر المحقؽ خالؿ إجراء التفتيش عمى أشياء ممنوع تداوليا  ،التحقيؽ يعثر عميو مف أوراؽ تيـ   وا 
ويحرر محضرًا بشأنيا يحيمو مع الحرز إلى  ،ويحرزىا ،عميو أف يضبطياف ،بموجب قوانيف العقوبات

 . 49القضاء المختص عف طريؽ رئاسة الييئة
ية يتوقؼ عمييا تحقيؽ ويمكف أف يستعيف المحقؽ بالمتخصصيف وأىؿ الخبرة كمما واجيتو مسألة فن -16

أما في القضايا الجزائية ذات األىمية  .وال يكوف قادراً عمى إعطاء الرأي العممي والفني فييا ،الوقائع
الخاصة فيمكف لممحقؽ أف يستعيف بالخبرة في المسائؿ الفنية ولو كاف باستطاعتو بياف الرأي 

 . 51وتنظـ أصوؿ االستعانة بالخبرات بقرار مف المجمس ،50فييا
 
 تقرير التقصي والتحقيق:   -د 

ف ىذا التقرير نتائج التحقيؽ ضم  حيث ي   ،المفتش تقريره فور إنجازه ميمة التقصي أو التحقيؽ يعد  
والمناقشة التي يخرج المفتش مف خالليا بعد موازنة القرائف  ،ومطالعاتو التي تشمؿ عمى توصيؼ الفعؿ

مع اقتراح التوصيات أو المقترحات أو  ،وتكييؼ الفعؿ أو الواقعة جزائيًا أو مسمكيًا أو تثبيت نفييا ،واألدلة
 الطمبات المالئمة. 

لكف يجب و ،(اً ــ تحقيق اً ي)تقص  ولممفتش حرية التصرؼ في طريقة إعداد تقريره وصياغتو سواء كاف 
 : 52أف تتوافر فيو العناصر التالية

 ،االستطالع الجاريوالموضوع المطروح ومصدره وصؾ تكميؼ تقصيو تقرير التقصي:   - 1
 التوصيات والمقترحات. والنتائج والمطالعة و

والموضوعات األخرى التي  ،: الموضوع المطروح ومصدره وصؾ تكميؼ تحقيقوتقرير التحقيق  - 2
ضوع يضـ أدلة مو  فرد قسـ مستقؿ لكؿ  ف ضرورة تناوليا وتحدد بفقرات موجزة، وي  يممحققل ف  تبي  

الثبوت وأدلة النفي، والمطالعة وتشتمؿ توصيؼ الفعؿ والمناقشة التي يخرج المفتش مف خالليا 

                                                        
 ىػ( مف النظاـ الداخمي لمييئة. -/ فقرة )د134مادة / 49

 ب( مف النظاـ الداخمي لمييئة. -/ فقرة )أ136مادة / 50

 / مف النظاـ الداخمي. 138مادة / 51
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بقناعة بعد موازنة القرائف واألدلة، وتكييؼ الفعؿ أو الواقعة جزائيًا أو مسمكيًا أو تثبيت نفييا حسب 
 الحاؿ، والتوصيات والمقترحات والطمبات. 

بمعالجة تحقيقيا، أما معالجة األمور التشريعية والتنظيمية  ة تقرير خاصفرد لمقضية الجزائيوي  
مستقؿ يعالج أوضاع  خصيا بتقريريومعالجة الثغرات والخمؿ في أداء العمؿ أو في آليتو ف ،والمسمكية

وتقدـ نسختاف إضافيتاف مف الئحة  ،ويقدـ التوصيات والمقترحات والطمبات المالئمة ،الجية اإلدارية
ليتـ تسجيميا فيما بعد في البطاقات الخاصة بعد  ،وترسالف إلى المجموعة لدراستيا ،التوصيات
 . 53اعتمادىا

 ،إغفاؿ أسماء المخبريف والشيود الذيف يطمبوف كتماف أسمائيـ مف التقرير ويمكف أف يتـ  
ويغمؽ ويختـ وال يفض  ،ؤىـ في محضر يوقعو المحقؽوتورد أسما ،ويستعاض عف ذكرىا بالرمز باألرقاـ

 . 54إال لدى تدقيؽ التقرير واعتماده مف قبؿ ىيئة التأديب والقضاء
 ياتباع اإلجراءات والمراحؿ نفسا فيتـ   )تقرير التحقيق(أما بالنسبة لطريقة اعتماد ىذا التقرير 

لكف االختالؼ ىنا ىو في و  ،قبؿ رئيس الييئةاعتماده مف  حتى يتـ   ،التي يمر بيا تقرير الرقابة والتفتيش
  فتتضمن ما يمي: ،مطالعة الرئيس المباشر لتقارير التحقيقما تتضمنو 

  .تمخيص الموضوع 
  .الوقائع واألدلة موجزة 
  .النتائج 
  .الوصؼ القانوني 
 55أىـ التوصيات والمقترحات والطمبات . 

 يابالنسبة لمتوصيات والمقترحات اإلجراءات المتبعة نفسوبالنسبة لمعالجة التقارير ونتائجيا فيتبع 
لكف مع بعض اإلضافات  يا،في تقارير الرقابة والتفتيش، أما بالنسبة لمطمبات فتتبع أيضًا اإلجراءات نفس

الييئة ال تقبؿ االعتراضات المباشرة المقدمة مف قبؿ العامميف عمى اقتراحاتيا التي تتناوليـ  حيث إف  
حيث تقوـ رئاسة الييئة بمعالجة طمبات  ،باستثناء طمبات إعادة التحقيقداريًا أو بالعقوبات إجراءاتيا إ

في حال إيراد أدلة جديدة لم تكن مدار بحث وتستجيب إلى ىذه الطمبات  ،إعادة التحقيؽ المقدمة إلييا

                                                        
 / مف النظاـ الداخمي لمييئة. 140مادة /  53
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وـ بإعادة فتح وتق ،كما يمكف لرئاسة الييئة أف تبادر مف ذاتيا بيذا الموضوع في التحقيق السابق،
 التحقيؽ إذا وقفت عمى أدلة مف ىذا القبيؿ. 

أو بقرار مف رئيس  ،رئيس مجمس الوزراء إما بطمب مفويصدر القرار بإعادة فتح التحقيق 
 . 57مراجعة القضاء في جميع األحواؿ ، ويبقى لصاحب العالقة حؽ  56الييئة

وليذه الجيات أف تبمغ النتائج إلى الذيف يطاليـ  ،إبالغ نتائج التحقيقات إلى الجيات اإلدارية ويتـ  
ن  . 58وال تحوؿ سرية التقارير مف تقديميا إلى المحاكـ أو الييئات التأديبية لمقتضيات العدالة ،التحقيؽ  وا 

سواء انتيت إلى إثبات صحة ما نسب إلييـ مف تصرفات أو إلى نفيو أو  نتيجة التحقيق تبمغ ألصحابيا
بارتكاب المخبر جريمة دلة، وفي حاؿ انتياء الييئة إلى القوؿ في نتيجة تحقيقيا حفظو لعدـ كفاية األ

مذكرة تتضمف ما يكفي إلحاطتو بنتائج التحقيؽ  بتبميغ المفترى عميو رسمياً فتقوـ رئاسة الييئة  ،االفتراء
 . 59عمى النحو الذي يمكنو مف تقديـ دعوى االفتراء

 . 60ضاء نسخًا مف التقارير التحقيقية وصكوؾ اعتمادىا ووثائقياوتبمغ الييئة الجيات التأديبية والق
فيقوـ بإعداد تقارير أولية بنتائج التحقيؽ في القضايا  ،ويمكف لممحقؽ أال ينتظر نياية التحقيؽ

اعتمادىا عمى وجو عاجؿ مف قبؿ رئيس الييئة أو الجيات التي يفوض اعتمادىا  والتي يتـ   ،الجزائية
وفي األحواؿ األخرى إلى  ،ؾ االعتماد في ىذه الحالة إلى المحافظيف أو الوزراءوتوجو صكو  ،إلييا

 .61المحاميف العاميف
ع السوري قد وفؽ إلى حد ما في تأميف رقابة شبو خارجية المشر   ف أف  ي  وفي ختاـ ىذا البحث يتب

مف ممارسة مياميا في عمى الموازنة العامة لمدولة مف خالؿ إنشائو لمييئة التي تقوـ عمى نظاـ دقيؽ يض
وبخاصة تصرفاتيـ المالية بيدؼ تطوير العمؿ  ،الرقابة عمى تصرفات العامميف في مختمؼ الجيات

ومف  ،وذلؾ مف خالؿ الصالحيات واالختصاصات الواسعة الممنوحة ليا ،اإلداري وحماية الماؿ العاـ
 خالؿ الحصانات واالمتيازات التي يتمتع بيا العامموف في التفتيش.

 و يؤخذ عمى الييئة ما يمي:إال أن  
                                                        

 / مف النظاـ الداخمي لمييئة.  149مادة / 56
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والبد  مف فؾ ارتباط الييئة برئيس مجمس الوزراء وربطيا  ،الييئة ترتبط برئيس مجمس الوزراء إف   -1
ألنيا الجيات القادرة عمى تحقيؽ ىذه  ،بمجمس الشعب أو برئاسة الجميورية أو السمطة القضائية

 الرقابة بفاعمية.
تتمتع بيا الييئة تؤدي إلى زيادة حجـ عمميا الرقابي وزيادة  االختصاصات المتعددة التي إف   -2

 مما ينتج عنو تراكـ في أعماؿ الييئة وتأخير في تنفيذىا. ،أعبائيا
مما  ،ىناؾ تداخاًل بيف اختصاصات الييئة واختصاصات الجياز المركزي لمرقابة المالية إف   -3

توحيدىما في جياز واحد بما ينيي ىذا ب إما جوبالتالي ي ،يؤدي إلى ازدواجية في العمؿ بينيما
فصؿ بينيا وبيف الجياز مف حيث االختصاصات بأف يكوف اختصاص التفتيش الأو  ،التداخؿ

 والتحقيؽ لمييئة فقط.
وجعميا مف  ،اليد واإلحالة عمى المحاكـ المسمكية عدـ إعطاء المفتشيف سمطة طمب كؼ   -4

 اختصاص القضاء.
ومع  ،عطاة لمقاضي عند قيامو بميماتو التفتيشية والتحقيقيةالصالحيات الم أعطي المفتش كؿ   -5

تحقيقاتو والتقارير الناتجة عنيا غير ممزمة لمقضاة وىذا أمر طبيعي، مما يستوجب معو  ذلؾ فإف  
اإلحالة إلى  ضرورة إحداث قسـ قضائي في الييئة يقوـ فيو قضاة التحقيؽ بتمؾ التحقيقات قبؿ

 اء المالي فيو .قضاء الحكـ المتخصص في القض
ممؼ تضع الييئة يدىا عميو لمنع المحاباة بيف المفتش والموظؼ  وضع سقوؼ زمنية لبقاء أي   -6

 المحاؿ لمتفتيش.
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 الرقابة التشريعية
 

 : الكممات المفتاحية
 

 –صور الرقابة التشريعية –عوامل نجاحيا  –مقوماتيا  –أىدافيا  –أىميتيا  –تعريف الرقابة التشريعية 
 وسائل تفعيل الرقابة التشريعية. –مراحل الرقابة التشريعية 

 
 : الممخص

 
التشريعية في تمك الصبلحية المعطاة لمبرلمان لمراقبة أعمال وتصرفات السمطة التنفيذية يقصد بالرقابة 

تيدف إلى التأكد من احتراميا لواجباتيا الدستورية والقانونية واحترام االجازة التي أعطاىا البرلمان 
يزة الرقابية الجلمحكومة في الجباية واالنفاق ,وال يمكن تفعيل ىذه الوسيمة الرقابية سوى يارتباط ا

 .المتخصصة بيا 
 

 :األهداف التعميمية
 

 _ التعرف عمى مفيوم الرقابة التشريعية 
 _ التعرف عمى مراحل الرقابة التشريعية وصورىا المختمفة 

 _ التعرف عمى أىداف الرقابة التشريعية
 _ التعرف عمى عوامل نجاح الرقابة التشريعية

 
 

 لخامسةالوحدة التعميمية ا
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 الرقابة التشريعية
 
الرقابة التشريعية أىم صورة من صور الرقابة الخارجية التي يمكن ممارستيا عمى أداء  عدّ تُ 
وخاصة من الناحية المالية كون السمطة التشريعية ىي التي تمنح الحكومة اإلجازة لتنفيذ  ،الحكومة
وفق  قد تمّ  ىذا التنفيذ وبالتالي يبقى من حقيا األساسي مراقبة أداء الحكومة لمتأكد من أنّ  ،الموازنة

 وقد حققت األىداف التي سعت الحكومات إلييا. ،اإلجازة التي منحت ليا
ومقومات  ،وبيان مدى أىميتيا وأىدافيا ،ولئلحاطة الموجزة بيذا النوع من الرقابة البّد من تعريفيا

افيا من وكيفية تفعيل ىذا النوع من الرقابة لتحقيق أىد ،ووسائل ممارستيا ،وأنواعيا ،وعوامل نجاحيا
 :إلى الجزءخبلل تقسيم ىذا 

 
 : التعريف بالرقابة التشريعيةأولا 
 

 : صور الرقابة التشريعيةاا ثاني
 

 : وسائل تفعيل الرقابة التشريعيةاا ثالث
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 التعريف بالرقابة التشريعية
 

 التعريف بالرقابة التشريعية: – أ
"الصبلحية المعطاة لمبرلمان، باعتباره ممثبًل لمشعب، لمراقبة أعمال يقصد بالرقابة التشريعية 

، بيدف التأكد من احتراميا لواجباتيا الدستورية والقانونية، واحترام اإلجازة التي ياالسمطة التنفيذية وتصرفات
 أعطاىا البرلمان لمحكومة في الجباية واإلنفاق.

سواء قبل التنفيذ أم أثناء التنفيذ أم  ،لتنفيذ الموازنة وتحصل ىذه الرقابة في األوقات كافة بالنسبة
 نوع من ىذه الرقابات وسائميا، فالرقابة السابقة تتمّ  ولكلّ  بعد االنتياء من السنة المالية وتنفيذ الموازنة،

قرار خطط التنمية، والرقابة المرافقة تمارس بواسطة  عن طريق إقرار الموازنة أو مناقشة بيان الوزارة وا 
األسئمة واالستجواب الموجو لمحكومة من النواب الذين ليم أن يطمبوا المعمومات التي يريدونيا، وبالتالي 

شأن، ووضع مسؤولية الوزراء موضع البحث والمناقشة، وحجب الثقة  مراقبة المخالفات المرتكبة في كلّ 
والرقابة البلحقة تمارس ، رة كمياعنيم عند االقتضاء، سواًء كان حجب الثقة من وزيٍر بمفرده أم من الوزا

 عن طريق إقرار الحساب العام الختامي .
وظيفة الرقابة التي تقوم بيا السمطة التشريعية في مختمف دول العالم تستيدف  وعمى ذلك، فإنّ 

التأكد أو التحقق من مشروعية تصرفات السمطة التنفيذية وسبلمة أعماليا، ومدى استيدافيا المصمحة 
أييدىا إْن أصابت، ومراجعتيا إن أخطأت أو قصرَّت، ومحاسبتيا إن انحرفت عن الطريق العامة وت

نطاق الرقابة التشريعية  المرسوم ليا أو تجاوزت حدود اختصاصيا الدستوري أو القانوني، وبالتالي فإنّ 
ة عمى تنفيذ وىي الشكل األساسي لممارسة رقابة خارجي ،أحد أوجييا عدّ يتجاوز الرقابة المالية التي تُ 

الموازنة العامة من قبل الحكومة واإلدارات التابعة ليا، فإقرار قانون الموازنة ال قيمة لو وال فائدة منو ما لم 
 وخاصة أثناء تنفيذ الموازنة وبعدىا. ،ترافقو ىذه الرقابة

التشريعية   جدية وقيمة الرقابة التشريعية ترتكز أواًل عمى كفاءة أعضاء السمطة فيو أنّ  ومما الشكّ 
وخمفياتيم السياسية والحزبية ومستوى تعميميم وثقافاتيم ومياراتيم العممية، وما إذا كانوا يممكون حقًا 

حرية، ومن ثم إصدار قرارىم تبعًا لقناعاتيم الشخصية  بعيدًا عن  الشجاعة الكافية في إبداء رأييم بكلّ 
 التأثيرات السياسية والحزبية.
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 :1تشريعية وأهدافهاأهمية الرقابة ال – ب
رقابة السمطة التشريعية ىي المظير األول واألىم من مظاىر الرقابة كافة كونيا تجسد اإلرادة  إنّ 

وترجمة  وبمثابة قمب الشعب وعقم الشعبية، وكون الشعب ىو مصدر السيادة والسمطة، لذلك ُتعدّ 
 .2لطموحاتو

في الدول الحديثة التي يتولى بموجبيا الشعب، ونظرًا الستحالة تطبيق صورة الديمقراطية المباشرة 
بنفسو ودون وساطة أحد، شؤون الحكم، فقد تقرر األخذ بصورة الديمقراطية غير المباشرة )النيابية(، 
وبموجبيا أصبح من الممكن أن يتعرَّض الحكام لممساءلة أمام أولئك الذين اختارىم الشعب لممارسة 

 أي أمام البرلمان.شؤون الحكم والسيادة نيابة عنو، 

أىمية عن دوره في التشريع،  دور السمطة التشريعية في الرقابة ال يقلّ  وقد أجمع الفقياء عمى أنّ 
وال معنى لدور البرلمان التشريعي دون دوره الرقابي، فالرقابة الواعية واليقظة عمى اإلدارة الحكومية ىي 

البرلمان ما ىو إال  و من الخطأ االعتقاد بأنّ وليذا فإنّ  أمر ميم لمغاية، شأنيا في ذلك شأن التشريع تمامًا،
مجمس لمتشريع، وانطبلقًا من ذلك، فقد أصبحت الوظيفة الرقابية ىي الوظيفة األىم لمعظم برلمانات 

 الدول عمى مختمف نظميا السياسية والتي طغت عمى وظيفتيا التشريعية.

الوظائف الكمية لمسمطة التشريعية في نظر  ويعود ىذا الثقل الكبير لموظيفة الرقابية من بين
 لعل أىميا:و  ،المجتمع السياسي إلى عدد من األمور التي أممتيا التطورات السياسية

ىيمنة الحكومة عمى صنع السياسات العامة، فيي مصدر معظم التشريعات، وىي التي تمتمك  -1
لمقوانين، وتمتمك القدرات الفنية واإلدارية القدرة عمى التنفيذ، وىي المخولة بوضع الموائح التنفيذية 

 ، بحيث ال يتبقى لمسمطة التشريعية سوى حقّ ىاوقواعد البيانات البلزمة لصنع السياسة وتنفيذ
مناقشة ىذه السياسات مع الحكومة وطرح التوصيات عمييا والمبلحظات في مناسبات معينة 

حدودىا ونطاقيا يختمف من دولة إلى  عادة ما يحددىا الدستور، وحتى في ىذه الصبلحية فإنّ 
ىذه األوضاع إلى  أخرى حسب نظاميا السياسي، وبالتالي يتجو اىتمام البرلمانات في ظلّ 

محاولة استثمار وتفعيل ما ىو ممكن من وسائل وآليات لممساىمة في صنع القرار، وأىميا عممية 
 الرقابة.

                                                        
لمزيد من التفاصيل انظر: د. حسن البحري في الرقابة البرلمانية، الموسوعة القانونية المخصصة، المجمد الرابع، ىيئة  1

 وما بعد. 13، ص 2212، عام 1الموسوعة العربية، ط

 .235، ص1996، القاىرة، 2د. رمضان محمد بطيخ، الرقابة عمى أداء الجياز اإلداري، دار النيضة العربية، ط  2
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التوازنات السياسية والحزبية في البرلمان قد تحّد من قدرتو عمى توجيو الحياة السياسية وصنع  إنّ  -2
السياسات العامة، السيما في ظل وجود تكتل أو أغمبية حزبية كبيرة مؤيدة لمحكومة، وبالتالي 

 تصبح الرقابة أىم الوسائل المتبقية أمام المعارضة لمتأثير في السمطة التنفيذية.

الثقافة السياسية السائدة في المجتمع قد تنظر إلى الدور الرقابي لمسمطة التشريعية بشكٍل أكثر  إنّ  -3
عجابًا من نظرتيا لدورىا التشريعي، وينطبق ذلك بوضوح عمى نظرة الرأي العام إلى  تقديرًا وا 

النبيار أعضاء المعارضة فييا أو المستقمين، حيث يميل الرأي العام وتتجو وسائل اإلعبلم إلى ا
ويقتنص الفرص إلظيار التقصير في أداء الحكومة، بل  ،بالعضو الذي يستطيع إحراج الوزراء
 ويعتبرونو عبلمة في تاريخيم البرلماني. ،وربما يفاخر األعضاء أنفسيم بذلك

 مقومات الرقابة التشريعية وعوامل نجاحها: – ج

 طمب توافر شرطين رئيسين:قيام السمطة التشريعية بالدور الرقابي المنوط بيا، يت

يتعمق بالمجالس التشريعية ذاتيا، إذ يفترض أن تتحقق فييا "السمطة والقدرة الشرط األول: 
 ". ياوالرغبة في مراقبة أعمال السمطة التنفيذية وتصرفات

أي في  ،وتتحدد السمطة الرقابية  لممجمس في القيام بدور الرقابة عادًة من خبلل اإلطار القانوني
 ساتير واألنظمة أو الموائح الداخمية التي تنظم عمميا وصمتيا بالسمطة التنفيذية.الد

أما قدرة المجمس عمى ممارسة دوره في الرقابة، فبل تحددىا القوانين المجردة بل اإلمكانات 
المادية والبشرية الممموسة التي توضع تحت تصرف األعضاء النواب لمقيام بوظيفة الرقابة. والغرض 

يس من تأمين ىذه اإلمكانات ىو السماح لممجمس واألعضاء بالحصول عمى أكثر قدٍر ممكٍن من الرئ
 و دون ىذه المعمومات يستحيل عمى العضو القيام بميمتو.المعمومات حول أداء السمطة التنفيذية، إذ إنّ 

ادية والبشرية وقد يتوفر لممجمس الوسيمة القانونية لبلضطبلع بميام الرقابة، وكذلك اإلمكانات الم
التي تيسر لو من الناحية النظرية تنفيذىا، ولكن دون أن يكون لدى المجمس ونوابو الرغبة أو اإلرادة 

ىذه الرغبة تتأثر باألجواء السياسية والحزبية والبيئة السياسية العامة،  الكافية لممارسة ىذا الدور، ذلك أنّ 
 وىذه الظروف تتكون خارج المجمس.

 ،يتعمق بالظروف العامة التي تعمل فييا المجالس التشريعية لمقيام بدورىا الرقابيالشرط الثاني: 
فتتأثر بالبيئة الخارجية أي بعوامل موجودة خارجو، منيا نوع الثقافة السياسية السائدة في الببلد، وتوفر 

لمواطن إلى المجمس التشريعي ومدى الثقافة السياسية والمناخ أو الخمفية الفكرية التي تتكون فييا نظرة ا
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كذلك تؤثر الثقافة السياسية في نظرة المواطن إلى االنتخابات وسبل المشاركة في  ،استعداده لمتعاون معو
لى دور األحزاب التي تمعب دورًا ميماً   في تكوين ىذه السمطة. العمل البرلماني، وا 

الرقابي األوضاع السياسية الفعمية التي ومن العوامل المؤثرة أيضًا في دور السمطة التشريعية 
قيام تعددية سياسية حقيقية تنعكس عمى واقع  فبل ريب أنّ  .تعيشيا الببلد من ناحية التطور الديمقراطي

)المستقمين( عمى  فالتكتبلت البرلمانية الحزبية أكثر قدرة من النواب األفراد .المجمس وتعزز دوره الرقابي
فوجود معارضة . وعمى الحصول عمى المعمومات الضرورية لمقيام بيذه الميمةمراقبة األداء الحكومي، 

وىذا ما أخذ بو الدستور السوري الجديد لعام  .حقيقية في المجمس التشريعي يعزز من الدور الرقابي لو
2012 . 

تحقيق مبدأ تداول السمطة يعزز ميل نواب المجمس، خاصة المستقمين والمعارضين منيم  كما أنّ 
 ى القيام بالدور الرقابي المنوط بيم في ذلك المجمس.عم

ويمعب اإلعبلم المستقل دورًا ميمًا في تشجيع النواب عمى القيام بالدور الرقابي، وفي إمدادىم 
الدور ىو أحيانًا بالمعمومات التي يستفيدون منيا في عممية الرقابة، في حال عرقمة الحكومة ذلك، وىذا 

 .3لسوري الجديد عند صدور قانون اإلعبلم الجديدالذي انتيجو اإلعبلم ا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
، وأعطى فيو لممجمس الوطني لئلعبلم الحّق في اإلشراف عمى اإلعبلم السوري بكافة أنواعو 2211الذي صدر عام   3

 دون أي تأثر أو ىيمنة من الحكومة.
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 صور الرقابة التشريعية
 

وبالتالي عمى أداء  ،يمكن أن تتخذ الرقابة التشريعية التي يمارسيا البرلمان عمى الموازنة
 ما صورة الرقابة السابقة أو المرافقة أو البلحقة لتنفيذ ىذه الموازنة.إ ،الحكومة

 السابقة: تمارس الرقابة السابقة في صورتين: ةيتشريعالرقابة ال – أ

عممية إقرار الموازنة العامة التقديرية لمدولة عمى الرغم من كونيا تشكل  عد  يمكن إقرار الموازنة:   – 1
الجزء الثاني من دورة حياتيا، بمثابة رقابة مسبقة عمى تنفيذ الموازنة لتمك السنة، وىي تعبر عن 

 استمرارية عممية الرقابة المالية التشريعية التي يمارسيا البرلمان عمى السنوات السابقة ليا.

، ومنيا 4عمى اختصاصات مجمس الشعب حينما نّص  رية أكد الدستور عمى ىذا الحقّ وفي سو 
و "يعرض مشروع حيث أكد ىذا الدستور عمى أنّ  ،اختصاصاتو المتعمقة بإقرار مشروع قانون الموازنة

وال ُتعد ىذه الموازنة  ،الموازنة العامة عمى مجمس الشعب قبل شيرين عمى األقل من بدء السنة المالية
 .5نافذة إال إذا أقرىا مجمس الشعب"

لمجمس الشعب  فالدستور السوري والقانون المالي األساسي والنظام الداخمي لممجمس أعطى الحقّ 
جراء التعديبلت عمى النفقات  بداء المبلحظات عمى بنودىا كافة ، وا  في مناقشة مشروع الموازنة العامة، وا 

فقد يؤدي إطبلق حرية   .ي التوازن المقدم في ذلك المشروعالمقدرة واإليرادات في حدود تمنع الخمل ف
إذا  خاصةالسمطة التشريعية في إجراء التعديل عمى تقديرات الموازنة إلى المساس بالمصمحة العامة، 

أعضاء السمطة التشريعية قد تحكميم المؤثرات الدعائية وسعييم لكسب رضاء ناخبييم عند  عممنا أنّ 
 ما قد يؤدي إلى اإلخبلل بمبدأ توازن الموازنة.القيام بيذه الميمة م

قرار خطط التنمية: – 2  مناقشة بيان الوزارة وا 

رقابة مجمس الشعب المالية المسبقة ال تقتصر عمى مناقشة مشروع الموازنة العامة لمدولة  إنّ 
قرار  قرار خطط التنمية هوا  ند تشكيل وزارة و ع، حيث إنّ 6فقط، فمو أيضًا صبلحية مناقشة بيان الوزارة وا 
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وزارة إلى مجمس الشعب ببيان عن سياستيا العامة ليكون  جديدة أو عند انتخاب مجمس جديد تتقدم كلّ 
من أعضائيا عندما  ولمساءلة أيّ  ،ىذا البيان ىو األساس لمساءلة الحكومة عن أدائيا أمام ىذا المجمس

ة إقرار خطط التنمية التي تعمل عمى كما لو صبلحي، تبتعد وزارتو في عمميا عن تنفيذ تمك السياسة
 فإذا عارض المجمس أحد مبادئ البيان وجب عمى الحكومة إعادة النظر في ىذا المبدأ. ،تنفيذىا

وأصبح من البلزم وضع  ،سورية اتخذت التخطيط وسيمة لتنميتيا وتطورىا فمن المعروف أنّ 
عممية إقرار ىذه  لذا فإنّ  .ىذه الخطط تصدر بقانون من مجمس الشعب ،خطط تنموية لمدة خمس سنوات

وتمييدًا لمساءلة الحكومة عن عدم قدرتيا عمى تنفيذ ىذه الخطط  ،بمثابة رقابة مسبقة فييا عدّ الخطط تُ 
التي اقترحتيا، ويكون عمى الحكومة واجب تقديم بيان سنوي عن تنفيذ خطة التنمية وتطوير اإلنتاج في 

وتكون ليذه التوصيات أولوية  ،ويتخذ المجمس توصياتو بشأن ىذا البيان ،عام ن األول من كلّ تشري
 بالتنفيذ.

عترييا يو صبلحيات مجمس الشعب مع أنّ  نّ إوخبلصة القول حول الرقابة التشريعية المسبقة: 
مجرد إقرار المجمس و وبإال أنّ  ،بعض السمبيات كعدم تفرغ أعضاء المجمس أو قمة خبرتيم باألمور المالية

ذلك يشكل قاعدة تمارس باالستناد إلييا جميع الرقابات  فإنّ  ،لمموازنة وخطط التنمية ومناقشة بيان الوزارة
 المالية األخرى فيما بعد.

 الرقابة التشريعية المرافقة وصور ممارستها: – ب

البّد من تقرير الوسائل كي تقوم السمطة التشريعية بعممية الرقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية 
التي تؤدي إلى أداء ىذه الميمة عمى نحٍو سميم، وتتكفل دساتير الدول والموائح واألنظمة الداخمية 

 لمسمطات التشريعية ببيان تمك الوسائل التي تكون تحت تصرفيا، وتكون بمثابة أدوات الرقابة وعدتيا.

استخدام ىذه الوسائل جميعيا، وقد تقتصر وقد تمجأ السمطة التشريعية بصدد تصرف معين إلى 
 وعادة األنظمة الداخمية لمبرلمانات ىي التي تضع الشروط التي تنظم ممارسة كلّ  .عمى استخدام إحداىا

 وسيمة من ىذه الوسائل.

ويختمف نطاق رقابة السمطة التشريعية المرافقة عمى السمطة التنفيذية باختبلف النظام السياسي 
فيي أكثر فعالية في النظم البرلمانية عنيا في النظم الرئاسية في الوسائل  ،تيجو ىذه الدوللمدولة الذي تن

واإلجراءات الرقابية التي يممكيا أعضاء السمطة التشريعية تجاه الحكومة وأعضائيا، وأىم ىذه الوسائل 
الوزارية السياسية،  ىي حجب الثقة عن الوزارة بكامل أعضائيا أو أحد الوزراء وىو ما يعرف بالمسؤولية
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ذلك ال  فيي أخطر وسيمة أعطاىا النظام البرلماني لمسمطة التشريعية لتراقب بيا السمطة التنفيذية، إال أنّ 
يعني عدم وجود وسائل أخرى في ىذا المجال، فإلى جانب ىذا الوسيمة الخطيرة من وسائل رقابة السمطة 

توجيو أسئمة إلى الوزراء، وفي طرح موضوع عام  حقّ  التشريعية يوجد وسائل أخرى أقل خطورة تتمثل في
لممناقشة داخل المجمس، مناقشة مفتوحة يشترك فييا من  –مما يتعمق بالسياسة الداخمية أو الخارجية  –

 البرلمان في إجراء تحقيق من خبلل لجنة يعيد إلييا بيذه الميمة، والحقّ  يشاء من األعضاء، وكذلك حقّ 
 كومة أو أحد الوزراء لمحاسبتيم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتيم.في استجواب رئيس الح

ن كانت تتبدى بشكل أوضح في النظام البرلماني، إال أنّ  ىذا ال يعني عدم وجود أية  فيي وا 
مظاىر ليذه الرقابة في نظم الحكم األخرى، وعمى األخص نظام الحكم الرئاسي، الذي يصنفو الفقو عادة 

فالمتتبع بدقة لطبيعة سير المؤسسات الدستورية في النظم الرئاسية  .لنظام البرلمانيو نظير اعمى أنّ 
يبلحظ وجود العديد من مظاىر الرقابة البرلمانية )رقابة الكونجرس األمريكي والسيما مجمس الشيوخ عمى 

ن كانت تختمف عن الوسائياأعمال السمطة التنفيذية االتحادية وتصرفات ل التقميدية (، وىذه المظاىر وا 
ليا ذاتيتيا المستقمة، التي تمكنيا من تحقيق التوازن بين  المقررة في دساتير النظم البرلمانية، إال أنّ 

ممكن من الوىناك وسائل  .7صبلحيات السمطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم طغيان إحداىما عمى األخرى
 كما ىو الحال في الدستور السوري. ،أن تستخدم من ىذا النظام أو ذاك في النظم شبو الرئاسية

الرقابة التشريعية المرافقة قائمة في مختمف النظم السياسية  نّ إ :وعمى ذلك، يمكن القول
ن كانت درجاتيا ووسائل ممارستيا تختمف من نظام إلى آخر.  الديمقراطية، وا 

ع العديد من المشرّ  أقرّ  وفيما يخص الرقابة التشريعية المرافقة في الجميورية العربية السورية، فقد
 الوسائل واإلجراءات التي تباشر من خبلليا السمطة التشريعية رقابتيا عمى أعمال السمطة التنفيذية.

مجمس الشعب في توجيو أسئمة واستجوابات إلى أعضاء  وتتجمى ىذه الوسائل الرقابية في حقّ 
ات وتقصي الحقائق في الموضوعات التي السمطة التنفيذية، وتأليف لجاٍن من بين أعضائو لجمع المعموم

تتعمق بممارسة اختصاصاتو الدستورية، وبحث العرائض التي ترد إلى المجمس بخصوص شكاوى األفراد 
 .8المجمس في حجب الثقة عن الوزارة كميا أو عن أحد الوزراء وحقّ  والييئات المختمفة ضد اإلدارة،

 ًا لما يمي:ىذه الوسائل وفق مىموجزة عالطبللة اإلويمكن 
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 توجيه األسئمة: – 1

وُيعد السؤال الوسيمة األولى واألكثر شيوعًا لمباشرة الوظيفة الرقابية عمى أعمال الحكومة من قبل 
عضو من ىؤالء األعضاء، والسؤال ىو  أعضاء السمطة التشريعية، وذلك إلمكان القيام بيا من جانب أيّ 

من أعضاء  عضو من أعضاء السمطة التشريعية يستطيع من خبللو أن يوجو إلى أيّ  مقرر لكلّ  حقّ 
 شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصيم. الحكومة أسئمة في أيّ 

أعضاء مجمس الشعب في توجيو أسئمة إلى أعضاء السمطة  ع السوري حقّ ولقد أقر المشرّ 
... توجيو األسئمة ...  ألعضاء مجمس الشعب حقّ : "9والتنفيذية، فنص الدستور السوري الحالي عمى أنّ 

 لموزارة أو أحد الوزراء وفقًا ألحكام النظام الداخمي لممجمس" .

 1974وقد تضمن النظام الداخمي لمجمس الشعب السوري الصادر في السادس من حزيران عام 
 :10تنظيم ىذا الحق

ضاء مجمس الشعب في توجيو األسئمة إلى عضو من أع كلّ  ع السوري حقّ المشرّ  أقرّ ماهية السؤال:  –أ 
أعضاء السمطة التنفيذية )الوزارة أو أحد الوزراء( في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصيم، وذلك 
بقصد االستيضاح عن أمر غامض أو مجيول لديو، أو بقصد التحقق من حصول واقعة وصل عمميا 

 في أمر من األمور. إليو، أو لموقوف عمى ما تعتزمو السمطة التنفيذية

: ت عمى أنّ / من النظام الداخمي لمجمس الشعب السوري عندما نصّ 136وىذا ما أوضحتو المادة /
"السؤال ىو مجرد استفيام العضو عن أمر يجيمو، أو رغبتو في التأكد من حصول واقعة عمم بيا، أو 

 استعبلمو عن نية السمطة التنفيذية في أمر من األمور ".

يقيم عبلقة خاصة بين العضو السائل  فيذا الحقّ  ،لعضو المجمس اً شخصي اً ؤال حقّ الس عدّ ويُ 
السائل وحده في أن  منيا حقّ  ،والوزير الذي يوجو إليو السؤال، ويرتب عمى ذلك جممة من اآلثار القانونية

عنو عندما يقدم سؤالو، وحقو في التعقيب عمى إجابة الوزير المسؤول، وحقو في سحب سؤالو أو التنازل 
 يشاء.

ع السوري توافر عدٍد من الشروط العامة في السؤال حتى يمكن قبول تقديمو لمسمطة تطمَّب المشرّ 
التشريعية، وتتمثل في ضرورة أن يكون السؤال: موجزًا، منصبًا عمى الوقائع المطموب االستفسار عنيا، 
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نظر أمام القضاء لتعارض ذلك مع يُ  بأمرٍ  اً متعمق 11خاليًا من التعميق والجدل، وأال يكون موضوع السؤال
مبدأ فصل السمطات، وأال يكون السؤال ضارًا بالسبلمة العامة أو مخالفًا ألحكام الدستور، أو مشتمبًل 
عمى عبارات نابية أو أسماء أشخاص بقصد المساس بحياتيم الخاصة، فيذا األمر أصبح ممنوعًا في 

 .12جب أن يعاقب عمييا القانونويشكل جريمة ي ،الدستور السوري الجديد

من أعضاء مجمس الشعب في أن يوجو  إذا توافرت الرغبة لدى أيّ إجراءات تقديم السؤال:  –ب 
إلى السمطة التنفيذية  –سواًء أكان خطيًا أم شفييًا  –سؤااًل لموزارة أو أحد الوزراء، فيوجو العضو سؤالو 

/ من النظام الداخمي لمجمس الشعب 137دة /ت عميو الماعن طريق رئاسة المجمس، وىذا ما نصّ 
عضو من أعضاء المجمس أن يوجو األسئمة إلى السمطة التنفيذية عن طريق رئاسة  "ولكلّ  السوري بقوليا:

 ". شفهيةكانت أم  خطيةالمجمس، 

 و ينبغي مراعاة ما يمي:تباعيا عند توجيو األسئمة فإنّ اوبالنسبة لئلجراءات الواجب 

الذي يحيمو إلى الجية أو الوزارة المختصة عن طريق  طي إلى "رئيس المجمس"يوجو السؤال الخ (1
 رئاسة مجمس الوزراء بعد إدراج خبلصتو في جدول أعمال الجمسة التي تمي تقديمو.

بتوجييو متى أراد، وليس لمرئيس أن يقبل في الجمسة  عضو الحقّ  أما السؤال الشفيي فمكلّ  (2
االشتراك في المناقشة، وليس لممتكمم أن  الواحدة أكثر من خمسة أسئمة شفيية، ولؤلعضاء حقّ 

يتكمم في الموضوع أكثر من مرة واحدة ولمدة عشر دقائق، ولمسائل عند عدم االكتفاء أن يتقدم 
 تجيب فورًا أو أن ترجئ جوابيا إلى الجمسة التالية.بسؤال خطي، وعمى السمطة التنفيذية أن 

ذا كان  –كقاعدة  –األسئمة  نتتم اإلجابة عالسؤال:  ناإلجابة ع –ج  شفويًا في الجمسة، وا 
فور  نوالسمطة التنفيذية تكون مخيرة بين أن تجيب ع السؤال الموجو من عضو المجمس سؤااًل خطيًا، فإنّ 

 خطيًا خبلل شير عمى األكثر من تاريخ إيداعو لدييا. نوتبلوتو، أو أن تجيب ع

/ من النظام الداخمي لمجمس الشعب السوري أكدت عمى ذلك بقوليا: "عمى السمطة 140فالمادة /
خطيًا خبلل شير عمى األكثر من  نوالسؤال الخطي فور تبلوتو، أو أن تجيب ع نالتنفيذية أن تجيب ع
 تاريخ إيداعو إلييا ".
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ذا ما قا السؤال الموجو إلييا من أحد أعضاء المجمس  نمت السمطة التنفيذية باإلجابة خطيًا عوا 
تمى جواب السمطة التنفيذية في أول جمسة تمي و يجب في ىذه الحالة أن يُ خبلل الميمة الممنوحة ليا، فإنّ 

 تاريخ وروده.

وروده، يتحدد  بعد أن ُيتمى  جواب السمطة التنفيذية في أول جمسة تميمصير السؤال:  –د 
 مصير السؤال عمى النحو اآلتي:

 الموضوع منتييًا. ُعدّ إذا اكتفى السائل بالجواب أو كان غائبًا ولم يتبنَّ السؤال غيره  (1

ذا كان السائل غائبًا ولم يتبنَّ السؤال غيره  (2  الموضوع منتييًا كذلك. ُعدّ وا 

موضوع بعد موافقة المجمس إلى أما إذا لم يكتِف السائل بالجواب، يحيل رئيس مجمس الشعب ال (3
 المجنة المختصة لدراستو وتقديم تقرير عنو لممجمس، وفي ىذه الحالة، ال يجوز لمسائل أو أليّ 

 عضو آخر المناقشة في الموضوع قبل ورود تقرير المجنة.

عد تقريرىا بيذا الشأن وتقدمو وبعد أن تنتيي المجنة المختصة من دراسة موضوع السؤال، تُ 
لشعب، ويدرج رئيس المجمس في جدول أعمال المجمس تقرير المجنة بعد توزيعو عمى األعضاء لمجمس ا

أن ويمكن  .13عن أربع وعشرين ساعة، ولممجمس أن يناقش الموضوع ويعطي التوجيو البلزم بمدة ال تقلّ 
باإلجابة بتحويل السؤال إلى  لعضو السمطة التشريعية إن لم يكتفِ  المشرع أعطى الحقّ  أنّ  نبلحظ

 استجواب أو طمب مناقشة.

ع السوري لم يعتبر السؤال عبلقة خاصة بين العضو السائل والوزير أو المشرّ  ويتبين مما سبق أنّ 
أو تبني عضو آخر  ،لبقية األعضاء بالمشاركة في مناقشة السؤال الحكومة المسؤولة عندما أعطى الحقّ 

لسائل عنو أو عند غيابو حين ورود اإلجابة عنو من قبل عضو الحكومة لمسؤال عند تنازل العضو ا
 المسؤولة.

 طمب المناقشة: – 2

ىذه الوسيمة من الوسائل الرقابية اليادئة التي تيدف إلى إجراء حواٍر بين السمطة التشريعية  ُتعدّ 
فاألمر ىنا ليس  .نيتفق عميو الطرفا والحكومة حول موضوع لو أىمية معينة، بقصد الوصول إلى حلّ 

أو يتضمن النقد أو التجريح كما في االستجواب، وال يفترض وجود حدٍث  ،مجرد استفيام كما في السؤال
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نما ىو مجرد مناقشة حرة مفتوحة ترمي إلى  أو جرٍم يستحق التحقيق كما ىو عند تشكيل لجان تحقيق، وا 
ومن ىنا تأخذ ىذه الوسيمة  .سياساتتبادل وجيات النظر في جٍو من التفاىم لموصول إلى أفضل ال

 أىميتيا.

ىذه الوسيمة تختمف عن مناقشة بيان الوزارة، فيذه المناقشة ىدفيا بيان  تجدر اإلشارة ىنا إلى أنّ 
إحدى وزاراتيا في  سياسة الوزارة عند تشكيميا، بينما طمب المناقشة ىدفو استيضاح سياسة الحكومة أو

وىو من قبيل تبادل الرأي والتعاون بين  ،الطمب أثناء تنفيذ الموازنة العامة موضوع معين يكون محلّ 
 البرلمان والحكومة في تحقيق المصمحة العامة.

َنظََّم النظام الداخمي لمجمس الشعب السوري األحكام المتعمقة بطمبات المناقشة العامة، حيث 
 .14الواجب توافرىا فييا، ونظاميا اإلجرائي أوضح من خبلليا اليدف من ىذه الوسيمة الرقابية، والشروط

يجوز إلحدى لجان المجمس أو لعشرة "عمى أنو:  / من النظام الداخمي تنّص 143فالمادة /
أعضاء عمى األقل من أعضائو أن يطمبوا طرح موضوع عام لممناقشة الستيضاح سياسة الحكومة وتبادل 

إلببلغو إلى السمطة التنفيذية، كما يبمغو إلى رؤساء  الرأي فيو، ويجب أن يقدم ىذا الطمب لمرئيس كتابةً 
المجان الدائمة التي يتصل اختصاصيا بموضوع المناقشة، ثم يدرج في جدول أعمال أقرب جمسة لتحديد 
موعد لممناقشة فيو، ويجوز أن يقرر المجمس مناقشتو فورًا إذا وافقت الحكومة عمى ذلك، كما يجوز 

 ع غير صالح لممناقشة أن يقرر استبعاده.الموضو  لممجمس إذا رأى أنّ 

و: "لرؤساء المجان ومقررييا الذين يتصل اختصاص لجانيم / عمى أنّ 144المادة / كما تنّص 
 بالكبلم كمما طمبوا ذلك". بموضوع المناقشة الحقّ 

و: "لممجمس أن يقرر في جميع الحاالت إحالة موضوع طمب / عمى أنّ 145أيضًا المادة / وتنّص 
 ة إلى إحدى المجان وتقديم تقرير عنو".المناقش

و: "إذا تنازل عن طمب المناقشة من تقدموا بو كميم أو بعضيم، / عمى أنّ 146كما تنص المادة /
بحيث ينقص عددىم عن العشرة، يخطر رئيس المجمس بذلك، وال تجري المناقشة إال إذا تمسك بالطمب 

  عشرة من األعضاء عمى األقل".

 ن ىذه النصوص ما يمي:م أن نبلحظويمكن 
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إحدى المجان الدائمة لمجمس من:  لكل   مقرر طمب طرح موضوع عام لممناقشة هو حق   إن   –أ 
الشعب، أو عشرة أعضاء عمى األقل من أعضاء المجمس. والحكمة من ىذا العدد ىو ضمان جدية 

تأييد جانب ُيعتد بو الطمب، والحرص عمى أال يضيع وقت المجمس أو ينشغل بطرح موضوعات ال تحوز 
عضو من أعضاء المجمس، كما ىو الحال في  حقًا فرديًا لكلّ  عدّ و ال يُ من أعضاء المجمس، وبالتالي فإنّ 

 السؤال.

ىو استيضاح سياسة الحكومة أو سياسة وزارة الهدف من طرح موضوع عام لممناقشة –ب 
عن انتقاد الحكومة أو محاسبتها وليس  ،المناقشة وتبادل الرأي بشأنو معينة بشأن الموضوع محلّ 

 تصرف اتخذتو كما ىو في االستجواب. 

و ، وعمى ذلك فإنّ يجب أن يقدم طمب طرح موضوع عام لممناقشة إلى رئيس المجمس كتابةا  –ج 
أثناء انعقاد إحدى جمسات المجمس، كما في السؤال،  مشافيةال يجوز لؤلعضاء تقديم مثل ىذا الطمب 

ضمن تحديدًا دقيقًا لمموضوع والمبررات واألساليب التي تبرر طرحو لممناقشة وىذا الطمب يجب أن يت
العامة بالمجمس، وذلك ضمانًا لمجدية، ويعود أمر تقدير ذلك إلى المجمس ذاتو، إذ لو أن يقرر استبعاد 

 الطمب من جدول أعمالو في حال كان الموضوع غير صالٍح لممناقشة.

و ال يجوز النظر في طمب المناقشة أنّ ىي القاعدة المتبعة في ىذا الشأن  نّ إيمكن القول  –د 
أن  –استثناًء  –و يجوز لممجمس التي أدرج في جدول أعماليا، ومع ذلك، فإنّ  ياالعامة في الجمسة ذات

 إذا وافقت الحكومة عمى ذلك. يايقرر مناقشة الموضوع محل طمب المناقشة العامة فورًا في الجمسة ذات

يجوز لممجمس أن يستبعد طمب المناقشة العامة من جدول األعمال إذا تنازل عنو من  - هـ
 .يم أو بعضيم، بحيث ينقص عددىم عن العشرة، ويشترط لصحة ىذا التنازل أن يقدم كتابةتقدموا بو كمّ 

ن مقدمي تغيب واحد أو أكثر م إذاوبعد إدراج الطمب بجدول األعمال أو بعد تحديد موعد لممناقشة فيو، 
التغيب بمثابة تنازل ضمني عن  الطمب عن حضور الجمسة المحددة لممناقشة، ففي مثل ىذه الحالة ُيعدّ 

، كما 15وال تجري ىذه المناقشة إذا لم يتبناىا عشرة أعضاء من المجمس في تمك الجمسة ،طمب المناقشة
 .16المناقشة غير صالح إلجرائيا الموضوع محلّ  يجوز لممجمس أن يقرر استبعاد المناقشة، إذا قرر أنّ 
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 التحقيق عن طريق المجان: – 3

التحقيق ىو"عممية من عمميات تقصي الحقائق عن وضع معين في أجيزة السمطة التنفيذية 
والييئات العامة المرتبطة بيا، تمارسو لجنة مؤلفة من عدٍد معين من أعضاء السمطة التشريعية، وذلك 

ء من الناحية السياسية أو اسو  ،الخمل والنقص في النظام القائمبيدف الكشف عن مواطن الضعف و 
عداد تقريٍر مفصل بنتيجة عمميا ترفعو إلى المجمس التشريعي لمناقشتو  االقتصادية أو االجتماعية، وا 

 .17"واتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنو

لتشريعية في فالتحقيق ىو في جوىره وسيمة من وسائل الرقابة الفعالة التي تممكيا السمطة ا
مواجية السمطة التنفيذية، وبموجبيا يستطيع البرلمان الوقوف عمى حقيقة معينة عن طريق فحص عمل 
معين أو سياسة معينة، فيو إجراء تمجأ إليو السمطة التشريعية بقصد االستنارة، والتي عمى ضوئيا يمكن 

 أن يحدد موقفو.

التشريعية أن تكتشف عيوب الجياز الحكومي وىذه الوسيمة عممية لمغاية، إذ ال يمكن لمسمطة 
سواء من الناحية اإلدارية أو المالية أو السياسية، والتعرف عمى المساوئ واالنحرافات التي تنطوي عمييا 

ي تقوم بو بنفسيا، وعندئٍذ تقرر السمطة التشريعية الوسائل ذاإلدارات الحكومية، إال بواسطة التحقيق ال
 مى تمك المساوئ واالنحرافات التي يكشف عنيا التحقيق.التي من شأنيا القضاء ع

السمطة التشريعية تتحرى بنفسيا وتستقي المعمومات مباشرة من  وأىم ما يميز ىذه الوسيمة أنّ 
طبلع عمى الوثائق واألوراق مصادرىا األصمية، وذلك عن طريق االتصال باألفراد والموظفين، واال

 يا كفيمة بالوصول إلى الحقيقة والواقع.سائل المختمفة التي ترى أنّ تباع الو اوالمستندات الحكومية، و 

: "لمجمس الشعب أن يؤلف لجانًا مؤقتة من بين إنّ الدستور السوري عمى ىذه الوسيمة بقولو  نّص 
 .18أعضائو لجمع المعمومات وتقصي الحقائق في الموضوعات التي تتعمق بممارسة اختصاصاتو"

، تحت عنوان "لجان التحقيق" التي 19عمى ممارسة ىذه الوسيمة بدقة في نظامو الداخمي كما نّص 
بينت كيفية تشكيل لجان التحقيق، والصبلحيات التي تتمتع بيا ىذه المجان في سبيل القيام بميمتيا، 

 ييا.وماىية التقارير التي تقوم بإعدادىا ورفعيا إلى رئاسة المجمس تمييدًا لمناقشتيا والتصرف ف
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 ويمكن اإلطبللة عمى ذلك وفقًا لما يمي:

/ من النظام الداخمي لمجمس 74نصت المادة /طبيعة لجان التحقيق وكيفية تشكيمها:  –أ 
أو ينتدب بعض أعضاء المجمس  ،و: "لممجمس أو لمكتبو في حال غيابو أن يؤلف لجاناً الشعب عمى أنّ 

لممارسة اختصاصاتو، ويعمم الرئيس السمطة التنفيذية لمتحقيق في أمر معين، ولجمع المعمومات البلزمة 
 بذلك".

 ة نجمميا في اآلتي:ىذه المادة، أمور عدّ  ويستفاد من نّص 

لمجمس الشعب الخيار بين أن يؤلف لجنة مؤقتة من بين أعضائو لجمع المعمومات وتقصي  إنّ  (1
ض أعضاء المجمس الحقائق في الموضوعات التي تتعمق بممارسة اختصاصاتو، أو أن ينتدب بع

 لمقيام بتمك الميمة، وال عبلقة لمجان المجمس الدائمة بذلك.

تشكيل لجان التحقيق بقرار من مجمس الشعب أو مكتبو في حال غيابو، دون أن يكون ىناك  يتمّ  (2
حاجة لتقديم طمب باقتراح ذلك من إحدى المجان الدائمة لممجمس أو من عدد معين من أعضاء 

 .20المجمس

طبيعي لمجمس الشعب، يمكن لو ممارستو حتى دون أن يفرد لو  التحقيق ىو حقّ  إجراء إنّ  (3
و الرئيس في الرقابة عمى أعمال الحكومة، ومع ذلك فقد أفرد الدستور نصًا خاصًا، الرتباطو بحقّ 

لجان التحقيق  نّ إلو الدستور السوري نصًا خاصًا نظرًا ألىمية ىذه الوسيمة، ومن ىنا يمكن القول 
ن كا نت وسيمة لجمع المعمومات وتقصي الحقائق في الموضوعات التي تتعمق بممارسة مجمس وا 

 في الوقت ذاتو أداة رقابة عمى أعمال السمطة التنفيذية. عدّ يا تُ الشعب الختصاصاتو، فإنّ 

ع ذلك كما لم يحدد عددًا ألعضائيا، وقد قصد المشرّ  ،لم يحدد النظام الداخمي مددًا ليذه المجان (4
وحبذا لو سمح باالنضمام إلييا من خارج  ،ل وفقًا لمظروف الخاصة التي تدعو لتشكيمياكي تتشك

المجمس من ذوي االختصاصات المتعمقة بموضوع التحقيق عند عدم توافر مثل ىؤالء من داخل 
 المجمس.

تمكنيا تتمتع لجان التحقيق في سورية بالعديد من السمطات الفعالة التي صالحيات لجان التحقيق:  –ب 
 من إنجاز ميمتيا، وىي كما يمي:

                                                        
 .21د. حسن البحري، مرجع سابق، ص    20
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بموجب الفقرة )أ( من المادة  –ع السوري سمطات لجنة التحقيق بالنسبة لؤلشخاص: خول المشرّ  (1
اتخاذ  لجنة التحقيق أو العضو المنتدب حقّ  –/ من النظام الداخمي لمجمس الشعب 75/

شخص يرى فائدة من  عاء كلّ استد لى الحقيقة بما في ذلك حقّ إاإلجراءات التي تكفل الوصول 
سماع أقوالو، وفي حال امتناعو عن الحضور بعد دعوتو خطيًا جاز لممحققين إصدار مذكرة 

 و بواسطة النيابة العامة مع مراعاة قانون أصول المحاكمات.إحضار بحقّ 

ر المشرّ  يعاقب  من حضر أمام المحققين وامتنع عن اإلجابة أو أدلى بغير الحقّ  كلّ  ع أنّ كما قرَّ
وفقًا لقانون العقوبات، ولممحققين أن يطمبوا من رئاسة المجمس تكميف السمطة القضائية تحريك 

 و.الدعوى العامة بحقّ 

لمجنة التحقيق أو لمعضو  ع بأنّ سمطات لجنة التحقيق المتعمقة بالوثائق والمستندات: قرر المشرّ  (2
طبلع اال بما في ذلك حقّ  ،ى الحقيقةاإلجراءات التي تكفل الوصول إل جميعاتخاذ  المنتدب حقّ 

عمى وثائق اإلدارة، والحصول عمى الصور البلزمة من مستنداتيا، والكشف عن بياناتيا 
 الضرورية ألداء عمميا.

من الطبيعي أن يتجسد عمل المجنة في تقرير يتضمن ما بذلتو المجنة من تقارير لجان التحقيق:  –ج 
يل إنجاز ميمتيا، والنتائج التي توصمت إلييا نتيجة التحقيقات التي اتخذتو من إجراءات في سب جيد، وما

قامت بيا، والذي يجب عمييا أن ترفعو إلى رئيس المجمس، حيث يقوم ىذا األخير بإدراجو في جدول 
/ من  النظام 77ت عميو المادة /أعمال المجمس تمييدًا لمناقشتو في أول جمسة تالية، وىذا ما نصّ 

الشعب بقوليا: "ترفع لجنة التحقيق تقريرًا إلى رئاسة المجمس تضمنو آراءىا ونتيجة الداخمي لمجمس 
 التحقيق، ويدرج الرئيس ىذا التقرير في جدول أعمال أول جمسة لمناقشتو".

و "إذا ظير أثناء التحقيق وقوع / من النظام الداخمي بأنّ 78ع السوري في المادة /ن المشرّ كما بيّ 
ذا ظير أثناء جرائم تحال األوراق  إلى وزير العدل من قبل رئيس المجمس إلجراء المقتضى القانوني، وا 

 التحقيق وقوع مخالفات مسمكية تحال األوراق إلى السمطة التنفيذية من قبل رئيس المجمس".

وبالنسبة لآلثار التي قد تترتب عمى التحقيقات التي تجرييا لجان التحقيق التي يشكميا مجمس 
ن إلحدى ىذه المجان وقوع أخطاء جسيمة أو مخالفات خطيرة، وبخاصة في حال تبيّ  جدّ  ياالشعب، فإنّ 

قانونية في إحدى الوزارات أو الييئات العامة التابعة ليا، األمر الذي قد يؤدي إلى قيام أعضاء المجمس 
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جرى بتصعيد الموقف، من خبلل مطالبة السمطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفيا في الموضوع الذي 
التحقيق بشأنو أو الغاية منو، وذلك عن طريق المجوء إلى االستجواب، سواء تعمق األمر برئيس الحكومة 

 أو أحد الوزراء الذي وقعت المخالفات أو التجاوزات ضمن وزارتو، وما قد ينجم عنو من نتائج. 

ري )الفترة من ويمكن التدليل عمى ذلك بما حصل في الدور التشريعي الرابع لمجمس الشعب السو 
(، حيث شكل المجمس لجنتين لتقصي الحقائق في موضوعين يندرج 26/2/1990لغاية  27/2/1986

وكان  .أوليما ضمن مسؤوليات وزير التموين والتجارة الداخمية، والثاني ضمن مسؤوليات وزير الصناعة
 منيما: من النتائج التي ترتبت عمى التقرير الذي أعدتو كلّ 

 يات المجنتين بأكمميا .األخذ بتوص -1
 ،وزير التموين في الحالة األولى ،قيام أعضاء من المجمس بتوجيو استجواب لموزير المختص-2

 ووزير الصناعة في الحالة الثانية.
التقدم بطمب  بسبب عدم اقتناع المستجوب في الحالتين بإجابة الوزير المختص، فقد تمّ  -3

وافق المجمس عمى حجب الثقة عن الوزيرين بأغمبية ساحقة. خطي لحجب الثقة عن الوزير المختص، ف
واستقالة وزير اإلنشاء والتعمير  ،كما نتج عن ذلك محاكمة وزير الزراعة واإلصبلح الزراعي وسجنو

بعد إلى استقالة الوزارة، وتشكيل وزارة جديدة في  تشرين الثاني عام  أيضًا، وىذا ما أدى بدوره فيما
 عمى الدور الفعال ليذه الوسيمة الرقابية. ... وىذا يؤكد 1987

 بحث العرائض والشكاوى التي ترد المجمس: – 4

تشكل الشكاوى والعرائض المقدمة إلى مجمس الشعب من األفراد والييئات المختمفة ضد اإلدارة 
يا آلية ا أنّ إحدى األدوات الميمة التي تمقي الضوء عمى مكامن الخمل في أداء أجيزة السمطة التنفيذية، كم

وتمكنو من ممارسة رقابتو عمى أداء السمطة  ،21ميمة تعزز العبلقة بين مجمس الشعب والمواطنين
 التنفيذية.

، حيث 22وقد بيَّن النظام الداخمي لمجمس الشعب األحكام المتعمقة بالعرائض المقدمة لممجمس
بدايًة عمى ضرورة تسجيل العرائض أوضح النظم اإلجرائية ليذه العرائض وكيفية التعامل معيا، فنص 

                                                        
 / منو.168حتى  162/في المواد  21
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 والمقدمة في ديوان المجمس بأرقام متسمسمة حسب تاريخ ورودىا مع بيان اسم مقدم العريضة وعنوان
 وممخص موضوعيا.

وبعد ذلك يحيل رئيس المجمس إلى لجنة العرائض والشكاوى أو المجان المختصة العرائض الواردة 
 ول جمسة.إلى المجمس عمى أن تتمى خبلصتيا في أ

ذا كان موضوع العريضة محااًل إلى إحدى لجان المجمس أحاليا الرئيس إلى المجنة لدراستيا  وا 
 طبلع عمى أية عريضة ترد المجمس.في اال عضٍو من أعضاء مجمس الشعب الحقّ  مع الموضوع، ولكلّ 

ضرورة أن  وفيما يتعمق بكيفية التعامل مع ىذه العرائض، فقد أكد النظام الداخمي لممجمس عمى
تدقق المجنة في العرائض المحالة إلييا، وتقدم تقريرًا عما تراه ضروريًا منيا إلى المجمس، وتكون السمطة 

ذا كان موضوع  نالتنفيذية مكمفة باإلجابة ع العرائض المحالة إلييا في غضون شيٍر عمى األكثر. وا 
فعمى المجنة أن تقدم تقريرًا بذلك إلثباتو العريضة وجواب السمطة التنفيذية يتطمبان رأي المجمس فييما، 

 وينبغي عمى المجنة إعبلم صاحب العريضة بنتيجة شكواه. ،في جدول األعمال

لمجنة بعد دراسة جواب السمطة التنفيذية وعدم قناعتيا، أن تحيل الشكوى عند االقتضاء  ويحقّ 
مبلحظات المجنة بإجراء التحقيقات مصحوبة بجواب الحكومة إلى الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش مع 

 البلزمة ضمن صبلحيات ىذه الييئة.

وعمى لجنة العرائض إببلغ المجمس والمشتكي وجية نظرىا، ولمجنة في تقريرىا أن تبمغ الحكومة 
مبلحظاتيا. كما تممك المجنة أيضًا أن تبمغ المشتكي تحقيقات الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش إذا رأت 

 ذلك.

تممك لجنة العرائض بعد ذلك دراسة الشكوى وجواب السمطة التنفيذية في ضوء التحقيقات  كما
 أن تقترح القوانين البلزمة عند االقتضاء لضمان حقوق المشتكين.و  ،الجارية

وبسبب التغير الحاصل في طبيعة وظائف  – بعض الدول وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أنّ 
من حارسة إلى متدخمة فدولة الرفاه التي تسعى إلى تحقيق سعادة الفرد  الدولة ودورىا في المجتمع

اتجيت إلى إسناد ميمة التحقيق في شكاوى األفراد والييئات المختمفة المحالة إلى البرلمان  –ورفاىيتو 
ليس إلى لجنة من قبميا بل إلى شخص يطمق عميو اسم "المفوض البرلماني لئلدارة"، وىذا األخير ىو 
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عام مستقل عن السمطة التنفيذية، ميمتو تحري شكاوى المواطنين ضد وزارات الحكومة أو إحدى  موظف
 .23وليس عضوًا من أعضاء البرلمان ،الييئات العامة المرتبطة بيا

 الستجواب: – 5

ُيعد االستجواب من أخطر أدوات الرقابة التشريعية عمى أعمال السمطة التنفيذية، فإذا كانت 
أو  ،ثة السابقة ) السؤال، طمب المناقشة العامة، التحقيق ( تحمل معنى "طمب المعرفة"الحقوق الثبل
يا أو أحد أعضائيا، يتضمن اتيام الحكومة كمّ  ىذا الحقّ  أو "الوصول إلى  الحقيقة"، فإنّ  ،"تبادل الرأي"

أو ببعض أعضائيا بعكس يا يعقبو عادًة طرح الثقة بالحكومة كمّ  ىذا الحقّ  وانتقاد سياستيا. ومن ثم فإنّ 
ولكن استعمال الحقوق السابقة قد يكون مقدمًة وتمييدًا الستعمال  استعمال المجمس لمحقوق السابقة،

 سمطة االستجواب.

أعضاء مجمس الشعب في توجيو  الدستور السوري القائم صراحة عمى حقّ  ولقد نّص 
من األمور العامة التي تدخل في أمٍر  االستجوابات إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء حول أيّ 

 اختصاصاتيم، وذلك وفقًا لما ىو منصوص عميو في النظام الداخمي لممجمس.

ويمكن إيجازىا ، وقد تضمن النظام الداخمي لو األحكام التفصيمية التي نظمت ممارسة ىذا الحقّ 
 :24بما يمي

و "مطالبة السمطة الستجواب، بأنّ / منو ا151ف النظام الداخمي في المادة /عرّ ماهية الستجواب:  –أ 
عمى التدخل  دون أن ينطوي الطمب عمى ما يدلّ  ،التنفيذية ببيان أسباب تصرفيا في أمر ما أو الغاية منو

 في أعمال السمطة التنفيذية".

ىي  ،ةعدّ  أمور–السابق ذكرىا  -/ من الدستور74المادة / ومن نّص  ويستنتج من ىذا النّص 
 كاآلتي:

و ال يشترط نّ إعضو من أعضاء مجمس الشعب: أي  في توجيو االستجواب مقرر لكلّ  الحقّ  إنّ  (1
نما يحقّ  عضو من أعضاء المجمس  لكلّ  في تقديم االستجواب عدد معين من األعضاء، وا 

                                                        
  .22لمزيد من التفصيل انظر: د. حسن البحري، مرجع سابق، ص  23
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بمفرده أن يتقدم بو، وبذلك يمتقي االستجواب مع السؤال في فردية ممارستو، واالثنان يختمفان في 
 ع من عشرة أعضاء عمى األقل.ناقشة الذي يتطمب تقديم طمب موقّ طمب الم ذلك عن حقّ 

االستجوابات ال توجو إال ضد رئيس  نّ إال يجوز توجيو االستجواب إال لموزارة أو أحد الوزراء: أي  (2
و ال يجوز توجيو االستجواب إلى رئيس الجميورية مجمس الوزراء أو نوابو أو الوزراء، ومن ثم فإنّ 

 من رؤساء الييئات أو المؤسسات العامة. أحد نواب الوزراء، أو إلى أيّ أو نوابو، أو إلى 

يتبعيا  وواالستجواب ييدف إلى مناقشة الحكومة أو أحد الوزراء لمسياسة التي تتبعيا الحكومة أ (3
أحد الوزراء بشأن موضوع معين، وذلك عمى ضوء معمومات متوافرة لدى الشخص المستجوب. 

ال عند قيام قرائن بسيطة عمى األقل لدى مقدم االستجواب عمى فاالستجواب إذن ال يكون إ
االستجواب في حقيقتو ليس إال  مسؤولية عضو الحكومة الموجو إليو االستجواب. وعمى ذلك، فإنّ 

اتيامًا سياسيًا لموزير بقصد محاسبتو عن خطأ ارتكبو عند تطبيق القانون أو الدستور أو عند 
االستجواب نفسو وسيمة دفاع لممستجوب يستطيع من خبلليا شرح  عدّ ممارستو واجباتو، ولكن يُ 

 وقد يؤثر ىذا الشرح في نتائج االستجواب. ،وجية نظره إلى أعضاء المجمس

مطالبة أعضاء مجمس الشعب السمطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفيا في أمر ما يجب أال  إنّ  (4
 يؤدي إلى التدخل في أعمال السمطة التنفيذية.

الدستور والنظام الداخمي لممجمس لم يبينا صراحة شروط تقديم  صحيح أنّ ط الستجواب: شرو  -ب 
بل ىناك شروط شكمية وموضوعية  ،موضوع يصمح لبلستجواب أيّ  ذلك ال يعني أنّ  إال أنّ  ،االستجواب

 :25وىي ،لممارسة االستجواب

 )أ(  الشروط الشكمية الواجب توافرها في الستجواب:

وعمى ذلك فبل يصح أن يتقدم العضو ( يجب أن يقدم طمب الستجواب كتابة إلى رئيس المجمس:  1
 باستجوابو شفويًا أثناء انعقاد إحدى جمسات المجمس. وىذا الشرط في واقع األمر لو ما يبرره، ذلك أنّ 

ون الوقائع والدالئل أخطر أداة رقابية ضد الحكومة، فإنو يجب أن يكون واضحًا، وأن تك لكونواالستجواب 
والنقاط الرئيسية التي يتناوليا ظاىرة بينة، بحيث يتضح بغير لبس وجو المخالفة الذي ينسبو المستجوب 
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إال إذا كان  إلى من وجو إليو االستجواب لكي يتمكن من الدفاع عن نفسو بسيولة ويسر، وىذا ال يتمّ 
 .26 االستجواب مكتوباً 

و ال يجوز أن ويترتب عمى ذلك، أنّ إل في موضوع يصمح محالا له: ( ل يجوز توجيه الستجواب  2
ذا لم يتضمن االستجواب  يستجوب الوزير إال عن تصرف صدر منو مخالفًا ألحكام الدستور أو القانون، وا 

 اتيامًا ألحد الوزراء أو لرئيس الوزراء وجب استبعاده.

انًا باألمور المستجوب عنيا، والوقائع تتضمن بي( يجب أن يرفق طمب الستجواب بمذكرة شارحة  3
والنقاط الرئيسية التي يتناوليا االستجواب، واألسباب التي يستند إلييا مقدم االستجواب، ووجو المخالفة 

ولرئيس  .الذي ينسبو إلى من وجو إليو االستجواب، وما يراه المستجوب من مبرارات تؤيد ما ذىب إليو
ط صحيفة االستجواب ومذكرتو الشارحة لموضوعو لنصوص الدستور المجمس أن يتحقق من مطابقة شرو 

والنظام الداخمي. وفي ىذا اإلطار يجوز لرئيس المجمس أن ينبو العضو إلى عدم توافر شروط 
االستجواب، مما يستدعي عدم قبولو، أو يطمب منو تحويمو إلى وسيمة رقابية أخرى كالسؤال مثبًل إن 

 تحققت شروطو.

ل رفض شكالا.( ل يجوز أ 4  ن يضمن الستجواب عبارات نابية أو غير لئقة، وا 

 )ب( الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الستجواب:

وىذا أمر طبيعي، فالسمطة ( يجب أل يتضمن الستجواب أموراا مخالفة لمدستور أو القانون:  1
ابية، إنما تمارسيا في إطار نصوص الرق والتشريعية عندما تمارس اختصاصاتيا سواء التشريعية منيا أ

 الدستور والقانون.

فالدستور والنظام  ( يجب أن يكون موضوع الستجواب متعمقاا بأمور تدخل في اختصاص الحكومة: 2
في توجيو االستجوابات   عضو من أعضاء مجمس الشعب الحقّ  لكلّ  الداخمي لمجمس الشعب قررا أنّ 

الوزراء، وطمبا في االستجوابات المقدمة أن تكون موضوعاتيا   إلى رئيس مجمس الوزراء أو نوابو أو
 متعمقة بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتيم.
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الضمانة الجدية  عدّ ىذا الشرط تطبيقًا سميمًا لمبدأ التبلزم بين السمطة والمسؤولية الذي يُ  وُيعدّ 
استبدادًا محققًا، والمسؤولية ببل سمطة  لممارسة السمطة في إطار ديمقراطي، فالسمطة ببل مسؤولية تشكل

 .27تشكل ظممًا محققًا أيضاً 

أي يجب أال يتضمن االستجواب أمورًا تحقق ( يجب أل يكون الستجواب ضاراا بالمصمحة العامة،  3
مصمحة خاصة أو شخصية لممستجوب. كأن يستخدم المستجوب ىذه األداة الرقابية وسيمة تيديٍد أو 

ولعل ذلك  .بمعنى أعم وسيمة ضغٍط عمى الحكومة أو أحد أعضائيا لتحقيق أغراض شخصيةابتزاٍز، أو 
يفسر سحب كثيٍر من االستجوابات بعد تقديميا أمام السمطة التشريعية، وفي أغمب األحيان يكون ذلك 

 بعد تسوية بين العضو مقدم االستجواب والوزير المستجوب.

في كثير من الحاالت الفصل بين الدوافع الشخصية لمقدم و ال يمكن أنّ إلى وتجدر اإلشارة ىنا 
تقدير ما إذا كان االستجواب ضارًا  وفضبًل عن ذلك فإنّ  .االستجواب واعتبارات المصمحة العامة

بالمصمحة العامة أو بالمصالح العميا لمدولة يمثل مشكمة حقيقية بسبب مرونة ىذه الفكرة واختبلطيا 
 ة ألعضاء السمطة التشريعية.بالمصالح الحزبية والسياسي

ما لم  ه( ل يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق لممجمس أن فصل فيه في دور النعقاد نفس 4
 تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.

 إجراءات الستجواب: –ج 

دراجه في جدول األعمال:  1 / من النظام الداخمي 152نظمت المادة /( تقديم طمب الستجواب وا 
عضٍو من أعضاء مجمس  عمى كلّ  –أ  "و: ت عمى أنّ ب السوري إجراءات االستجواب، فنصّ لمجمس الشع

يبمغ  -ب الشعب يريد استجواب عضٍو أو أكثر من السمطة التنفيذية أن يوجو استجوابو بصورة خطية،
جمسة تمي تبمغيا  لويدرجو في جدول أعمال أو  ،لى السمطة التنفيذية حاالً إرئيس المجمس االستجواب 

إياه، ويحدد موعد مناقشتو بعد خمسة أيام إال إذا رأى عضو السمطة التنفيذية اإلجابة فورًا، وذلك من أجل 
 إعطاء ميمٍة كافيٍة لعضو السمطة التنفيذية المستجوب لبلستعداد لممناقشة والدفاع عن نفسو.
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اب تمثل قضية محورية في غاية األىمية، مناقشة االستجو  فيو أنّ  مما الشكّ ( مناقشة الستجواب:  2
إجراءات  وذلك نظرًا لخطورة النتائج التي قد تترتب عمييا، وىي أشبو بجمسة تحقيق مع المستجوب، فإنّ 

 مناقشة االستجواب تبدأ بقيام العضو المستجِوب بشرح استجوابو في غضون فترة زمنية محددة، ثم يردّ 
فتح  قب العضو المستجِوب عمى إجابة ىذا األخير، وبعد ذلك يتمّ عميو من وجو إليو االستجواب، ثم يع

 باب المناقشة لمسادة األعضاء في موضوعو.

يشرح المستجوب موضوع استجوابو، ثم " :عمى أن/ من النظام الداخمي 155ت المادة /وقد نصّ 
منتييًا، وفي يجيب عضو السمطة التنفيذية المختص، فإذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع 

ثم يعطى الكبلم لثبلثة   ،ثنين من مؤيدي  االستجواباالكبلم لو ولعضوين  حال عدم اكتفائو يعطى حقّ 
 أعضاء من معارضيو وفق التفصيل اآلتي:

تبدأ أولى إجراءات المناقشة بقيام العضو المستجوب بشرح شرح المستجوب لموضوع استجوابه:   -
زمنية المحددة لو )وىي ربع ساعة(، مبينًا األمور المستجوب عنيا، مضمون استجوابو ضمن الفترة ال

والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناوليا االستجواب، واألسباب التي يستند إلييا، ووجو المخالفة الذي 
 لى من وجو إليو االستجواب، وما يراه من أسانيد أو أدلة تؤيد ما ذىب إليو.إينسبو 

الحرية في اختيار الطريقة التي تناسبو في عرض استجوابو، ولكن  ولمعضو المستجوب مطمق
 بشرط االلتزام بموضوع االستجواب وآدابو، ومن ثم فبل تجوز مقاطعتو أثناء شرح استجوابو حتى يتمّ 

 كبلمو.

حيث يقوم الوزير أو الموجو إليو االستجواب قيام عضو السمطة التنفيذية باإلجابة عن الستجواب:   –
نو من أدلة االتيام التي تحيط بو. ولذلك يجب أن يتاح لو من الوقت ما يمكّ  دالدفاع عن نفسو، وتفنيب

أعضاء  الرد عمى جميع التيم التي تضمنيا االستجواب، وبالصورة التي يراىا مناسبة إلقناع باقي
 اقعية سميمة.و سس قانونية و ألى إيستند  االستجواب ال المجمس بأنّ 

عمى  الوزير عمى االستجواب تساؤاًل في غاية األىمية حول: مدى جواز اإلنابة في الردّ  ويثير ردّ 
االستجواب؟ وبمعنى آخر ىل يجوز لموزير أو لمن يوجو إليو االستجواب أن ينيب غيره من الوزراء في 

 .عمى االستجواب؟ الردّ 

197 



لى رئيس مجمس إجواب الموجو ىذا السؤال البّد من التفريق بين حالتين: حالة االست عنلئلجابة  
 الوزراء، وحالة االستجواب الموجو إلى أحد الوزراء.

عمى االستجواب، وذلك  يجوز لرئيس مجمس الوزراء أن ينيب أحد الوزراء لمردّ  ففي الحالة األولى
 و في ىذه الحالة تثور المسؤولية الوزارية التضامنية، فاالستجواب موجو الى الوزارة بأكمميا.ألنّ 

 يقول: ال تجوز اإلنابة في الردّ  يمبعض فإنّ  لى وزير بعينهإما بالنسبة لالستجواب الموجه أ
نما يتعمق بمسؤولية"  عميو، وذلك ألنّ  األمر في ىذه الحالة ال يتعمق بمسؤولية تضامنية لموزارة بأكمميا، وا 

فيما يختص وزارتو"، فيذا النص  يتولى تنفيذ السياسة العامة لمدولةالذي الرئيس اإلداري األعمى لوزارتو، و 
 .28وزير عن أعمال وزارتو واضح الداللة في تقرير مسؤولية كلّ 

اإلنابة في  السابق إال أنّ  و ال يوجد مانع قانوني من ذلك عمى الرغم من النّص أنّ  ولكني أعتقد
لذلك  ،الرد عمى االستجواب في ىذه الحالة قد تعّرض المستجَوب إلى نتائج سياسية ىو في غنى عنيا

 عمى االستجواب بنفسو. يفضل أن يردّ 

بنفسو، فكما  و يجب أن يتولى الردّ ب ىو أحد الوزراء، فإنّ وبناء عمى ذلك، فحين يكون المستجوَ 
شخصيًا، عمى األقل دفعًا لما قد يثار  ة، كذلك البّد أن يكون الردّ المسؤولية عن التيم تكون شخصي أنّ 

من مشكبلت  نتيجة إلخفاق النائب في الدفاع عن نفسو، أو عندما تظير بعض المشكبلت أثناء 
 األصيل ذاتو. المناقشة تكون في حاجة إلى ردّ 

الحالة ينبغي عمى وفي ىذه ( تعقيب العضو المستجوب عمى إجابة من وجه إليه الستجواب:  3
ب أن يبين أسباب عدم اقتناعو بإجابة الوزير المختص، وأن يمتزم أثناء تعقيبو بعدم تقديم العضو المستجوِ 

 وقائع جديدة لم ترد في االستجواب.

ب من التعقيب عمى إجابة من وجو بعد أن يفرغ المستجوَ ( مشاركة أعضاء المجمس في المناقشة:  4
الكبلم الثنين من  عطى حقّ ألعضاء المجمس المشاركة في المناقشة، حيث يُ إليو االستجواب، يسمح 

 ثم يعطى لثبلثة من معارضيو.  ،مؤيدي االستجواب
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بين النظام الداخمي لممجمس كيفية انتياء المناقشة، ( انتهاء المناقشة في موضوع الستجواب:  5
ب عمى و: "إذا أصرَّ المستجوِ / عمى أنّ 156في المادة / والمصير الذي قد يؤول إليو االستجواب، فنّص 

 بالمجوء إلى طمب حجب الثقة" . عدم االكتفاء بعد المناقشة كان لو الحقّ 

قد يعترض االستجواب عارض يحول دون مناقشتو في الجمسة المحددة لذلك، عوارض الستجواب:  –د 
 الستجواب صراحة أو ضمنًا، أوويمنعو بالتالي من إحداث أثره، ويتمثل ىذا العارض إما في استرداد ا

 بسقوطو في حاالت معينة، وفق التفصيل التالي:

، وذلك في المادة وبّين النظام الداخمي قواعد استرداد االستجواب وأحكام( استرداد الستجواب:  1
ذا تبناه غيره  استرداد استجوابو في كلّ  و: "لممستجوب حقّ ت عمى أنّ / منو، حيث نصّ 153/ وقت، وا 

ذا لم يحضر المستجوب الجمسة التي تعطي السمطة التنفيذية فييا الجواب عمى  وجب تقديمو من جديد، وا 
ىذه المادة، فإنيا تنظم نوعين  استجوابو اعتبر أنو استرداد لو ما لم يتبناه غيره". وكما ىو واضح من نّص 

 من االسترداد ىما:

 –شفويًا ويستوي في ذلك أن يكون الطمب مكتوبًا أو  –ك بطمٍب صريح ويكون ذلاسترداد صريح:   -
وقت، سواء قبل حمول موعد الجمسة المحددة لمناقشة  يقدمو المستجوب لرئيس المجمس في كلّ 

 المحددة لذلك. يااالستجواب، أو في الجمسة ذات

السمطة التنفيذية فييا  ب الجمسة التي تعطيويكون ذلك في حال لم يحضر المستجوِ استرداد ضمني:  -
 الجواب عمى استجوابو.

غياب مقدم االستجواب عن حضور الجمسة المحددة  عدّ ع السوري قد المشرّ  ويبلحظ ىنا أنّ 
بين الغياب المبرر وغير  –و لم يفرق في ىذا الصدد لمناقشة استجوابو بمثابة استرداد لبلستجواب، إال أنّ 

 أعضاء المجمس عمى القيام بواجباتيم. وذلك لحثّ  ،المجالع في ىذا المبرر، وحسنًا فعل المشرّ 

لم يرد في الدستور السوري وال في النظام الداخمي لممجمس أية إشارة تبين أسباب ( سقوط الستجواب:  2
االستجواب  نّ أسقوط االستجواب الذي يتقدم بو عضو مجمس الشعب، وعمى الرغم من ذلك فإننا نعتقد 

 عمييا، وىذه الحاالت تتمثل في اآلتي: رغم عدم النّص  يسقط في حاالت معينة
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االستجواب في مثل ىذه الحالة يسقط نيائيًا لزوال  زوال عضوية البرلمان عن مقدم االستجواب: فإنّ  -
 صفة مقدمو.

زوال صفة من وجو إليو االستجواب: وذلك بسبب تحقق الغاية النيائية من االستجواب مسبقًا، وىذا ما  -
 كثيرًا من الناحية العممية.نشاىده 

 دم االستجواب خبلليا. وأخيرًا يمكن أن يسقط االستجواب بانتياء دورة االنعقاد التي قُ  -

المشرع السوري لم يحط االستجواب بالضمانات الكافية التي أحاط  أنّ  مما سبق أن نبلحظويمكن 
في أن تؤجل اإلجابة  طة التنفيذية الحقّ بيا الوسائل السابقة كالسؤال وطمب المناقشة، ففي السؤال  لمسم

ويمكن أن يحال موضوع السؤال من أجل الدراسة إلى المجان المختصة قبل البت  ،عن السؤال لمدة شير
وفي طمب المناقشة يجب أن يقدم من عشرة أعضاء عمى األقل، بينما االستجواب يمكن أن يقدم من  .فيو

ميمة خمسة أيام فقط، وال يجوز لجميع األعضاء مناقشتو بل و نوتعطى الحكومة لئلجابة ع ،عضو واحد
كما يعطى الكبلم لثبلثة من معارضيو فقط، وال تفتح  ،ب واثنين من مؤيديو الكبلم لممستجوَ  يعطى حقّ 

ذا أجبر المستجوِ  عضاء المجمس،أالمناقشة لجميع  ب عمى عدم االكتفاء باإلجابة يمكن تحويمو إلى وا 
 حالة إلى لجنة دائمة.طمب حجب ثقة دون اإل

 حجب الثقة:  – 6

المسؤولية الوزارية حجر الزاوية في النظام البرلماني، والركن األساسي في بنائو، وبدونيا يفقد  ُتعدّ 
 ىذا النظام جوىره وتتغير طبيعتو.

 الذي يخول السمطة التشريعية حجب الثقة يا: "الحقّ ويمكن تعريف المسؤولية السياسية لموزارة بأنّ 
متى كان التصرف الصادر من الوزير أو من الحكومة مستوجبًا ، عن الوزارة كميا أو عن أحد الوزراء

لمساءلة، ويترتب عمى ىذا التصرف البرلماني وجوب استقالة الوزارة أو الوزير، وذلك نتيجة حجب الثقة ا
 عنيا".

ب الثقة عن الوزارة أو مجمس الشعب ىو المختص بحج ووفقًا لنص الدستور السوري الحالي، فإنّ 
و ال يجوز لمجمس الشعب حجب الثقة إال بعد استجواب موجو إلى الوزارة أو إلى أحد أحد الوزراء، إال أنّ 

الوزراء، ويكون طمب حجب الثقة بناء عمى اقتراح يقدم من ُخمس أعضاء مجمس الشعب عمى األقل، 
ضاء المجمس المطمقة. وفي حال حجب الثقة عن حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغمبية أع ويتمّ 
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كما يجب عمى الوزير  ،الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجمس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجميورية
 .29الذي حجبت الثقة عنو تقديم استقالتو

 ع السوري قد قرر األخذ بصورتي المسؤولية السياسية لمحكومة، سواءالمشرّ  أنّ أن نبلحظ يمكن 
في ذلك المسؤولية الفردية ألعضاء الوزارة في حالة ما إذا كان التصرف الموجب لممسؤولية منسوبًا إلى 

وخاصًة بسياستو ىو وليس بالسياسة العامة لموزارة، أو المسؤولية الجماعية التضامنية لموزارة  ،وزير معين
جراءات حجب إ يجازإويمكن  لموزارة. بأكمميا في حالة ما إذا كان ىذا التصرف متعمقًا بالسياسة العامة

 ترتبة عنيا وفقًا لما يمي:مثار الالثقة واآل

ع السوري طمب حجب الثقة بعدد من القيود أحاط المشرّ اإلجراءات الخاصة بحجب الثقة:  - 1
ضمانات ميمة تكفل عدم إساءة استعمال ىذه الوسيمة الرقابية، أو  وواإلجراءات التي تمثل في الوقت ذات

ى األقل تحول دون اإلسراف في استخداميا، وتفاديًا لبلنعكاسات السمبية التي يمكن أن تنشأ عن عم
 تي:وىذه القيود والضمانات تتمثل باآل وما يمكن أن تولده من عدم استقرار سياسي. ،حجب الثقة

ىناك  ع السوري بين االستجواب وحجب الثقة، فاشترط أن يكونربط المشرّ أ ( أسبقية الستجواب: 
استجواب سابق عمى حجب الثقة، واليدف من ذلك ىو االستفادة من الميمة المحددة بصدد االستجواب 

ب لبلستعداد لممناقشة والدفاع عن نفسو وتبرير وىي خمسة أيام بقصد إعطاء ميمة كافية لموزير المستجوَ 
 مواقفو.

زارة أو عن أحد أعضائيا الطمب الذي يتقدم بو أعضاء مجمس الشعب بحجب الثقة عن الو  فإنّ 
/ 156وىذا ما قصدتو المادة / يجب أن يكون أحد االقتراحات التي تتمخض عنيا مناقشة االستجواب.

ب عمى عدم االكتفاء )بجواب عضو السمطة التنفيذية من النظام الداخمي بقوليا: "إذا أصر المستجوِ 
 ."لثقةبالمجوء إلى طمب حجب ا المختص( بعد المناقشة كان لو الحقّ 

يجب أن يكون طمب حجب الثقة بناء عمى اقتراح يقدم من ُخمس ( نصاب تقديم طمب حجب الثقة: 2
كما ىو الحال بالنسبة  ،عضو بمفرده أعضاء مجمس الشعب عمى األقل، فيو ليس حقًا فرديًا يمارسو كلّ 

/ 250السوري يبمغ / لتقديم األسئمة واالستجوابات، وبناء عمى ذلك، ولما كان عدد أعضاء مجمس الشعب
طمب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائيا يجب أن يقدم بصورة خطية، وموقعًا عميو  عضوًا، فإنّ 

ال فالمجمس ال ينظر في ىذا الطمب.50من قبل خمسين /  / عضوًا عمى األقل، وا 
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ب المقدم والحكمة من اشتراط ىذا العدد الموقع عمى طمب حجب الثقة ىو ضمان الجدية في الطم
يشاطر أغمبية  فوجود عدد من األعضاء غير راٍض عن أداء الحكومة القائمة، في حين قد ال .بيذا الشأن

من اإلسراف في تقديم طمبات حجب  يذا األمر يؤدي بطبيعة الحال إلى الحدّ فقمية، األعضاء رأي األ
بعاد التأثيرات الحزبية  والسياسية عموماً   ىذه الوسيمة ما أمكن. عند المجوء إلى الثقة، وا 

/ من النظام الداخمي لمجمس الشعب 157الفقرة /ب/ من المادة / تنّص ( المدة المطموبة لمتصويت:  3
عمى أن: "يبمغ رئيس المجمس طمب حجب الثقة فور تمقيو إلى رئيس مجمس الوزراء والوزير المعني، 

لموزارة أو لموزير المطموب حجب  ويدرج في جدول أعمال أول جمسة تعقد بعد يومين من تقديمو. ويحقّ 
 المناقشة مدة ال تتجاوز ثبلثة أيام". الثقة عنو طمب تأجيل

ويمثل ىذا القيد ضمانة إجرائية ميمة، والقصد منو تأخير مناقشة حجب الثقة بعض الوقت حتى 
وتصدر القرارات في جو ىادئ بعد كثير من التريث والتفكير والتدبر، وبذلك ال يترك  ،تيدأ النفوس

حزبية المفاجئة، وخاصة في الدولة التي يتكون مصير الوزارات لمعواصف السياسية وال لمحمبلت ال
 أعضاء سمطتيا التشريعية من أغمبية متقاربة من األحزاب المكونة لمحكومة.

يجري التصويت عمى حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء بشكل عمني، ( طريقة التصويت:   4
بلنية تمثل ضمانًا كافيًا ضد المؤامرات ىذه الع أنّ  وبطريقة المناداة عمى األعضاء بأسمائيم، والشكّ 
 الخفية التي كثيرًا ما تحدث في المجالس التشريعية.

حجب الثقة عن  / من الدستور السوري النافذ عمى أن "يتمّ 78المادة / تنّص ( األغمبية المطموبة:  1
/ من النظام 158وىو أيضًا ما قررتو المادة / .الوزارة أو أحد الوزراء بأغمبية أعضاء المجمس"

 الداخمي لمجمس الشعب بقوليا: "يكون قرار المجمس بحجب الثقة بأغمبية أعضاء المجمس" .

ع السوري لم يشأ أن يترك أمر الغالبية التي المشرّ  كما ىو واضح من ىذين النصين، فإنّ 
نما تطمب لذلك أكثرية تقرر حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء إلى الق اعدة العامة، وا 

( عضوًا عمى حجب 126المشرع لم يكتِف باألغمبية البسيطة بل تطمب موافقة ) نّ إمشددة، أي 
 وىذه ضمانة إضافية عند استخدام وسيمة حجب الثقة. ،الثقة عمى األقل

 ن:يجب التمييز ىنا بين حالتياآلثار المترتبة عمى قرار المجمس بحجب الثقة:  –ب 

قيام مجمس الشعب بحجب الثقة عن الوزارة: ففي ىذه الحالة يجب أن يقدم رئيس مجمس الحالة األولى: 
 الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجميورية.
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قيام مجمس الشعب بحجب الثقة عن أحد أعضاء الوزارة: في ىذه الحالة يجب عمى الحالة الثانية: 
 لى رئيس الجميورية أيضًا.إم استقالتو الوزير الذي حجبت الثقة عنو تقدي

/ من الدستور 78ع السوري قد أوجب في المادة /ويثور في ىذه الحالة التساؤل اآلتي: إذا كان المشرّ 
عمى الوزير الذي حجبت الثقة عنو تقديم استقالتو إلى رئيس الجميورية، فيل يكون ىذا األخير ممزمًا 

 بقبوليا أم ال؟ 

بين قبول االستقالة أو  اً السيد رئيس الجميورية ىنا مخير  ؤال يمكن القول بأنّ ىذا الس نلئلجابة ع
. ولكن حتى اآلن لم يمجأ السيد رئيس الجميورية إلى مثل ىذا الحل في ىذه 30حل مجمس الشعب

 الحاالت.

 الرقابة التشريعية الالحقة: – ج

يمارس مجمس الشعب في سورية الرقابة التشريعية البلحقة عمى تنفيذ الموازنة من خبلل إقرار 
الحساب العام اإلجمالي، فتقوم وزارة المالية بإعداد الحسابات الختامية لموزارات والجيات العامة ذات 

لمركزي لمرقابة المالية الطابع اإلداري واالقتصادي عن السنة المالية المنتيية بعد إقرارىا من الجياز ا
خبلل ستة أشير من انتياء السنة المالية مشتممة التسويات والقوائم المالية المرفقة معيا. ومن ثم تعرض 

 .31عمى مجمس الوزراء إلقرارىا

يعرض الحساب العام اإلجمالي لمسنة المالية عمى مجمس الشعب في مدة ال تتجاوز العام الواحد 
من أجل قطع حسابات السنة  ،قرار مشروع قانون الحساب الختامي لمسنة الماليةمن انتياء ىذه السنة إل

ومقارنة أرقام ىذا الحساب مع أرقام الموازنة العامة  ،ومعرفة النتائج المالية لتنفيذ الموازنة ،المالية
 التقديرية، ومعرفة ومناقشة األسباب التي دعت إلى اختبلفيا بين الحالتين مع الحكومة.

قرار الموازنة إفييا  التي تتمّ  ياجراءات ذاتلى اإلإإجراءات قطع حسابات الموازنة العامة  وتخضع
فمناقشة تقرير  ،ومن ثم اإلحالة إلى لجنة الموازنة والحسابات من حيث المناقشة األولية، ،العامة التقديرية

 لجنة الموازنة والحسابات لمشروع قانون قطع الحساب واإلقرار في المجمس، ومن خبلل ىذه المناقشة تتمّ 
االستفادة  رقابة السمطة التشريعية البلحقة عمى تنفيذ الموازنة. ولكن ىذه المناقشة عديمة األثر، إال إذا تمّ 

 لتقديرية القادم.منيا إلقرار مشروع  قانون الموازنة العامة ا
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الدستور السوري عمى أن: "تعرض الحسابات النيائية لمسنة المالية عمى مجمس  حيث نّص 
ويطبق عمى  ،قطع الحساب بقانون ويتمّ  ،الشعب في مدة ال تتجاوز عامًا واحدًا منذ انتياء ىذه السنة

ب آخر مراحل الرقابة ، ويشكل قانون  قطع الحسا32"قطع الحساب ما يطبق عمى الموازنة في اإلقرار
 التشريعية:

 ك ألسباب عدة منيا:لوذ ،ىذه الرقابة قد تكون أقرب إلى معدومة الفاعمية نبلحظ مما سبق: أنّ 

بعد فترة طويمة من السنة المالية قد تصل إلى سنتين )كما كان  ىذه الرقابة غالبًا ما تتمّ  نّ إ  -1
الدستور الجديد قمص المدة الفاصمة بين انتياء  . لذا فإنّ 33 عميو الحال في الدستور السابق(

نجاز مشروع إالسنة المالية وموعد قطع حساباتيا في المجمس إلى السنة، فالحكومة قادرة عمى 
قانون قطع الحساب خبلل سنة بعد االنتياء من السنة المالية، وىذا يزيد من فعالية ىذا النوع 

 ميو الحال قبل ذلك.ويجعمو أكثر فائدة مما كان ع ،من الرقابة

وتتبع إداريًا إلى السمطة  ،عدم وجود ىيئة مختصة في األمور المالية وذات كفاءة فنية عالية -2
عداد تقرير ثم إحالتو إلى المجمس أسوة  ،عنو التشريعية تقوم بتدقيق الحساب العام اإلجمالي وا 

كزي لمرقابة المالية المرتبط ببعض الدول في العالم، فيذا التقرير يقوم بو في سوريا الجياز المر 
 بالحكومة المسؤولة عن تنفيذ الموازنة.

مشروع قانون قطع الحساب ينجز بين وزارة المالية والجياز المركزي لمرقابة المالية، وكبلىما  إنّ  -3
وىذا يجعل السمطة التنفيذية خصمًا وحكمًا في آن واحد في ىذا  ،مرتبط بالسمطة التنفيذية

أنيا تمكن من التحقق بدقة من مدى تقيد السمطة التنفيذية في فائدتيا تكمن  المجال. إال أنّ 
يا تكشف عن األخطاء التي كما أنّ . بإجازة الجباية واإلنفاق الممنوحة إلييا من السمطة التشريعية

 ليا لكي تستطيع تداركيا في السنة المقبمة. اً وتجعل منيا مرشد ،ارتكبت أثناء السنة المالية

ولكنيا  ،الخطة الخمسية التي توضع لممشاريع االستثمارية تصدر بقانون أنّ إلى من اإلشارة والبّد  -4
ومن األفضل إخضاعيا  ،ال تخضع لرقابة السمطة التشريعية بعد االنتياء من تنفيذ ىذه الخطط

سباب تطابق خطط التنمية مع نسب تنفيذىا الذي يجعل الحكومة ألمرقابة لمساءلة الحكومة عن 
 ل عن تدني نسب تنفيذىا. أسيا سوف تُ نّ أقرار ىذه الخطط لعمميا المسبق بإدقيقة في  ببلً مستق
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 وسائل تفعيل الرقابة التشريعية
 
الرقابة التشريعية غير مجدية وغير قادرة عمى  يتفق معظم الكتاب في مجال الرقابة المالية عمى أنّ 
 :34تحقيق أىداف الرقابة المالية المطموبة، وذلك يعود إلى

 

طبيعة الوظيفة البرلمانية: فيي متعددة المجاالت، ويحتاج من يمارسيا إلى نشاط زائد، فيي  (1
سندة عبء ضخم ينوء بو عضو السمطة التشريعية، ولذلك يجد صعوبة بممارسة الوظائف الم

إليو جميعًا، وخاصة الوظائف الرقابية التي تحتاج إلى القيام بإجراءات تفتيشية وتحقيقية وزيارات 
ميدانية يصعب وقد يتعذر عميو القيام بيا نظرًا لعدم تفرغو إلنجاز مثل ىذا العمل في معظم 

 األحيان.

، حيث يتعذر عمييم عدم كفاءة بعض األعضاء: وخاصة في األمور المالية والمحاسبية والفنية (2
الوقوف عمى حقيقة الوضع المالي لمحكومة في اإلنفاق والجباية، وعدم قدرتيم عمى الحصول 
عمى المعمومات البلزمة التي توضح الصورة الحقيقية والتفصيمية لمتصرفات المالية التي تقوم بيا 

انون نقصًا في المعمومات أعضاء البرلمان يع وفي ىذا المجال يمكن القول: إنّ  .السمطة التنفيذية
المتخصصة لكون معظميم لم يمارس العمل التنفيذي. بعكس الوزراء الذين تساندىم األجيزة 

أما أعضاء  .عمى سؤال معين اإلدارية التنفيذية، ويساندىم الموظفون حينما يتطمب الموقف الردّ 
كانات لمبحث، وال يمكنيم البرلمان فميس لدييم إال معمومات محدودة، وتنقصيم التسييبلت واإلم

 وا إلى األجيزة اإلدارية التنفيذية إال من خبلل الوزير أو عند تشكيل لجان تحقيق، كما أنّ ؤ أن يمج
منيم ليس لديو المعرفة العممية البلزمة التي تؤىمو مناقشة الوزير المختص في األمور  الكثير

 المالية محل الرقابة.

وذلك  ،ابة مالية فعالة عمى الرغم من توافر المعرفة العمميةعدم رغبة بعض األعضاء القيام برق (3
 ألسباب سياسية أو حزبية أو أسباب ال تتعمق بالمجمس ذاتو. 

                                                        
 .374د. محمد العموري، الرقابة المالية العميا، مرجع سابق، ص  34
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لذلك ذىبت معظم الدول إلى االستعانة بييئة فنية تقف إلى جانب المجالس التشريعية في دول العالم، 
مبلحظاتيا واقتراحاتيا ونتائج مراقبتيا، بحيث تشكل وىذه  الييئة تضع أمام المجمس التشريعي خبلصة 

ىذه المبلحظات واالقتراحات القاعدة األساسية التي تستند إلييا المجالس التشريعية في رقابتيا عمى 
 التصرفات المالية لمحكومة، وىذا غير متوافر في مجمس الشعب السوري حاليًا.

الذي كان وسيمة المجمس التشريعي في تحقيق الرقابة  ،سباتوفي سورية قام بيذا الدور سابقًا ديوان المحا
 .1967و 1941المالية عمى تصرفات الحكومة وذلك في الفترة ما بين 

و بعد إلغاء ديوان المحاسبات، فقد حرمت السمطة التشريعية )مجمس الشعب( من وجود ىيئة تعينيا إال أنّ 
وتقدم ليا التقارير الرقابية العامة والخاصة عن  ،يذيةفي رقابتيا من الناحية المالية عمى السمطة التنف

وجود ىيئة عميا  دونالمخالفات التي ترتكبيا ىذه السمطة، األمر الذي يجعل السمطة التشريعية غير قادرة 
 مستقمة إلى جانبيا لمراقبة أعمال الحكومة.

 :35من الشروط لعل أىميا دوتفعيل ىذه الرقابة بشكل عام مرتبط بتوافر عد

ن أوىذا يتطمب  ،ألعضاء السمطة التشريعية اً حقيقي اً حيادية ونزاىة االنتخابات التي تنتج اختيار  (1
 بشكل كامل. ياشرافا  تكون عممية االنتخابات تحت سمطة السمطة القضائية و 

البيئة البلزمة لتمكين السمطة التشريعية من القيام بمياميا الرقابية من الناحية القانونية  توفير (2
 ياسية.والس

وىو النظام نصف  ،وجود نظام سياسي يوازن بين السمطتين التنفيذية والتشريعية في دستور الدولة (3
 خذ بو سورية ومعظم الدول.أالرئاسي الذي ت

في محاسبة رئيس الدولة ورئيس مجمس الوزراء والوزراء والمموك  منح السمطة التشريعية الحقّ  (4
بالمال العام دون قيود تمنع من محاسبتو محاسبة  من ىو مسؤول عن اإلضرار واألمراء وكلّ 
 حقيقية وجدية.

 منح أجيزة الرقابة المالية كامل االستقبللية مع ربطيا بالسمطة التشريعية. (5

 وجود قوانين وآليات واضحة لمكشف عن ذمم أعضاء السمطة التنفيذية ومتابعتيا دوريًا. (6

 قيق المصمحة العامة.عدم وجود أشخاص في الحكومة تتعارض مصالحيم مع تح (7
                                                        

لبرلمانية عمى السمطة التنفيذية ودورىا المحوري في دعم لمزيد من التفصيل انظر: أحمد النجار، سيد: دور الرقابة ا 35
 وما بعد.327فعالية الرقابة المالية في األقطار العربية في الوطن العربي، مرجع سابق، ص 
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ومع ذلك  يمكن رفع درجة فعالية رقابة  ،توافر ىذه الشروط ىو الكفيل بتفعيل الرقابة التشريعية لدى الدول
البرلمانات الحالية وخاصة العربية عبر التدريب والتثقيف لعضو السمطة التشريعية لدوره الحقيقي وزيادة 

االختصاصات القانونية جميع كفاءتو، كما يمكن أن يمحق بالمجمس مجموعة من الكفاءات العممية وفي 
 ىم من قبل ىذا المجمس ليكونوا عونًا لممجمس لتدعيم عممو الرقابي.اختيار  يتمّ  ،والمالية والمحاسبية

، تكون تحت إشراف رئيس المجمس ،مرشدة لوو كما يمكن رفعيا عبر إحداث ىيئة تكون عونًا لممجمس 
وأشخاص يتمتعون بالخبرة  ،تضم في عضويتيا قضاة حكم وقضاة نيابة مالية ومفتشون في تمك الييئةو 

 وأساتذة الجامعات. ،والمحاسبية في األمور المالية

لمعمل في ىذه الييئة مع  نويندبو  ،ختار ىؤالء األشخاص بناء عمى ترشيح الجية التي يعممون لدييايُ 
 ويرأس ىذه الييئة أقدم القضاة. المحافظة عمى رواتبيم وأجورىم التي يتقاضونيا،

القانوني، والقسم التفتيشي واإلداري، والقسم وتقسم ىذه الييئة إلى ثبلثة أقسام: القسم المالي والمحاسبي و 
 القضائي.

لجنة الموازنة والحسابات  اصةوخ ،القسم المالي والمحاسبي والقانوني: ميمتو مساعدة المجمس -1
 وكذلك مشروع قانون قطع الحساب. ،في تعديل مشروع قانون الموازنة

في االختصاصات بين أجيزة  القسم التفتيشي واإلداري: ميمتو إيجاد التنسيق وعدم االزدواج -2
 الرقابة المختمفة وتطوير العمل اإلداري وكشف االنحرافات وتحويميا إلى القسم القضائي.

ميمتو الحكم عمى الحسابات العامة والمحاسبين وتحديد المسؤوليات، ودراسة  :القسم القضائي -3
 وتكون قراراتو قطعية. ،القضايا المتعمقة بالمخالفات المحالة إليو

الرقابي لممجمس، وفي حال المساءلة تقوم بوضع  مى ىذه الييئة تقديم المساعدة لتقوية الدوروع
المجمس في أمر تمك المساءالت التخاذ إجراءاتو ضد الممسؤولين عن تمك المخالفات من أعضاء 

 .الحكومة لتفعيل إجراءاتو الرقابية

يضع المجمس أمام  ،ءات سريع النتائجويجب أن يكون دور ىذه الييئة دورًا رقابيًا مبسط اإلجرا
ومساءلة  ،ن في القطاعات الحكوميةو التي يمكن أن يقوم بيا العاممو االنحرافات بشكل سريع وحاسم 

 المسؤولين عنيم من أعضاء الحكومة بالكفاءة والسرعة البلزمتين.
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 :تمارين

 السؤال:

 يتم بطمب من خمسة أعضاء من مجمس الشعب. .1
    

 من قبل الحكومة فورًا.يجب الرد عميو  .2
    

 يمكن تحويمو إلى استجواب. .3
     

 يجب أن يكون الرد عميو كتابيًا. .4

 .3الجواب الصحيح رقم 
     

 حجب الثقة:

 ( عضوًا من أعضاء مجمس الشعب.25يتم بطمب من ) .1
    

 يجب أن يسبق باستجواب. .2
    

 يجب أن يتم التصويت عميو بعد خمسة أيام من تقديمو. .3
    

 التصويت عميو بأغمبية أعضاء المجمس الحاضرين لجمسة التصويت.يتم  .4

 .2الجواب الصحيح رقم 
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