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 �شاط دائـرة املحاسبـات للسنة القضائية

  2013- 2014  
  

��  2014 -2013 لسنة القضائيةا  خالل املحاسبات دائرة�شاط  تواصل

ا�حوكمة الرشيدة �عز�ز إطار تدعيم م�ان��ا ومز�د تفعيل دورها �� مجال 

ل ا�هاا  اع�� للرقابة �� الدولة
ل
  . وا�حفا  ع�� املال العا  باعببارها تمّ

 

القضاء �� حسابات املحاسب�ن قد شمل  اعمال الرقابية للدائرة و 

ل العمومي العمومي�ن وتقييم طرق البصرف
ل
كما خصل   .�عدد من مجاالت البدخ

ولة لسنة   2013هه  اعمال إعداد البقر�ر عن مشروع قانون غلق م��انية الدل

  .2014الهي واف  به و ارة املالية الدائرة �� سنة 

 

سبكمال بني��ا البنظيمية بما �ساهم �� تطو�ر وقد سع  الدائرة إ�� ا 

تجسيما لرقابية ارتقاء بجودة أعمالاا ا مز�د آليات عملاا وأساليبه وكهلك إ��

طاا اس��اتي��ل
ل
 . ههداف املرسومة ممن مطط

 

تدعيم إشعاعاا داخليا وخارجيا  كهلك إ�� مواصلةالدائرة  واتجه اهبما 

ة من خالل  أو تنظيم عدد ا�شطة العلمية واملانية أو املساهمة ف��ا  نجا  إخاصل

ة ة الداخليل وخلق أك�� ما يمكن من الفرص لببادل ا�خ��ات  من الدورات البكو�نيل

 . واملعارف
 

ق باخبصاصات محكمة  - 1
ل
إعداد مشروع القانون اسا��ي املبعل

 املحاسبات وتنظيماا واجراءات املببعة لد��ا
 

من الدسبور ا�هديد ل�هماور�ة البو�سية  117تجسيما ملا جاء بالفصل 

ق إ��   2014دائرة املحاسبات �� سنة  شرع 
ل
عداد مشروع القانون اسا��ي املبعل
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وسيبضمن  .لد��ا باخبصاصات محكمة املحاسبات وتنظيماا واجراءات املببعة

ة ببجسيم مبدأ املحاكمة  جملةهها املشروع  من اح�ا  ا�هديدة املبعلقة خاصل

 
ل
ق بزجر العادلة عن طر�ق �عميم القضاء ع�� درجب�ن إمافة إ�� أح�ا  أخرى تبعل

ع�� رقابة  البنفيهيةالسلطة  أخطاء البصرلف ومساعدة السلطة التشريعية و 

 .تنفيه قوان�ن املالية وغلق امل��انية

 

  تجدر اشارة إ��و 
ل
  خالل سنة  الدائرة أن

ل
اسبكمال إعداد هها  2015تول

ن من  باستشارةاملشروع بالقيا  
ل
ا مك موسعة لدى �افة �شكيال��ا وأعضا��ا ممل

� ع��ا املشروعإثراء   .�� موء رراء وانبظارات املع�ل

 

 للدائرةتطو�ر ام�انات املادية  -2

 

رغم البحديات ا�هديدة ال�ي تجا��اا الدائرة لالمطالع بدورها ع�� النحو 

وما يبطلبه ذلك من توف�� الوسائل  ال��امات املحمولة عل��ااملطلوب وتنفيه 

�� هها  من ام�انات ال�ا�� بالقدر  2014سنة �� فإ��ا لم تحظ  ،الال مةواملوارد 

ة من حيث يةاملوارد املالية و  الشأن خاصل ه لم يبمل إفرادها بمقرل  .املادل
ل
كما أن

 .�سبجيب �حاجيا��ا

 

 �شاط البكو�ن وتطو�ر الكفاءات -3

 

           نظم  دائرة املحاسبات �� إطار تنفيه مطططاا للبكو�ن �عنوان 

ص  م��ا دورة  36عددا من الدورات البدر�بية بلغ   2014سنة  دورة  19خصل

دورة لفائدة الكببة وأخصايي اعالمية واملكببية والبوثيق  15لفائدة القضاة و

 .وارشيف كما تمل تنظيم دورت�ن مش��كب�ن  ب�ن السلك�ن املهكور�ن
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واسبفاد من ا�شطة البكو�نية . يوما 72و�لغ العدد ا�هم�� أليا  البكو�ن 

بوثيق �اتبا وأخصائيا �� اعالمية واملكببة وال 97قاميا و 117(فردا  214

تطور عدد املسبفيدين من البكو�ن بصفة م�حوظة مقارنة بالسنة و ). وارشيف

م��ا الدائرة �� مجال  إ��، ويعود ذلك أساسا السابقة
ل
الدورات اسبثنائية ال�ى نظ

 . كو�ن ع�� مراقبة ا�حمالت انبطابية وال�ي اسبفاد م��ا معظم القضاة والكببةالب
 

إ�� إكساب أعضا��ا  2014سنة النشاط البدر��ي للدائرة خالل وقد هدف 

صص  و املاارات الضرور�ة للقيا  باألعمال الرقابية املوك
ُ
لة إل��م حيث خ

ق  بمطبلف 
ل
أصناف الرقابة ال�ي تجر��ا لفائد��م عديد الدورات البدر�بية �عل

دائرة الزجر املا�� وأخطاء البصرف باإلمافة شمل ال��نامج �عر�فا بكما . الدائرة

الصفقات و إ�� تكو�ن حول املحاسبة البجار�ة والرقابة ع�� القوائم املالية 

عاي�� كهلك امل و  ACLالعمومية والبصرف �� امل��انية حسب اهداف وتطبيقة 

 .)IPSAS(ية �� القطاع العا  املحاسبة الدول
 

م  الدائرة بالبعاون مع  ااسبعدادو 
ل
ملراقبة تمو�ل ا�حمالت انبطابية، نظ

كما تمل تنظيم  �� الغرضدورات تدر�بية  ابية أر�عطاملسسسة الدولية للنظم انب

ثال  دورات تكو�نية لفائدة القضاة تطبيقا لبنود اتفاقية امل��مة ب�ن دائرة 

ق  او�� بالن�اهة وأخالقيات املانة ) IDI(انبوساي تنمية املحاسبات ومبادرة 
ل
�عل

ص  بموالّانية   اداء ع�� لرقابةلالّالّة الدورة راجعة ممان ا�هودة فيما خصل

بائج
ل
 .�� مطبلف مراحل ال��مجة والبنفيه وتحديد الن

 

و�� إطار مشروع الشراكة ب�ن دائرة املحاسبات البو�سية ودائرة 

 وكبب��ا الدائرة قضاة عدد مناملحاسبات الفر�سية، انبظم  دورة تكو�نية لفائدة 

ق  باملنظومة اعالمية ملبا�عة الرقابة القضائية
ل
 مطبصل  فر�قتكو�ن  كما تمل  .�عل

دائرة و طار البعاون مع محكمة املحاسبات الاولندية إ�� �� مجال اتصال 

 . املحاسبات الفر�سية
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ق ببأهيل املوارد البشر�ة من أعوان البنفيه واملساندة 
ل
ا فيما يبعل أمل

والرقابية فقد تم تنظيم دورات تدر�بية لفائدة الكببة  ادار�ةوارتقاء بمسهال��م 

بية والبوثيق وارشيف واعالمية و�لغ عدد الدورات املنجزة ��ها وأخصايي املكب

  .دورة 15العنوان ما جملبه 
 

 تدعيم نظا  املعلومات بالدائرة -4
 

تطو�ر نظاماا  الاادفة إ��مجاودا��ا  2014خالل سنة واصل  الدائرة 

املعلوما�ي اسبجابة ملبدأ النجاعة �� البصرف وتأسيس ا�حوكمة الرشيدة ملجا��ة 

البحديات ا�هديدة ذات الصلة بمام��ا الدسبور�ة ومواكبة للبطور البكنولو�� 

باألساس ع�� اتفاقيات  ذلكوقد اعبمدت الدائرة �� . املطرد �� هها املجال

ة الشراكة امل��مة مع   .املماثلة�ع  الايا�ل اجنبيل

  

ة يهيا�ل رقاب قام  الدائرة �� إطار  مشروع البوأمة مع و�� هها السياق

. ��خيص نظا  املعلومات ��ا ��دف إ��دراسة بإنجا  اإلتحاد اورو�ي ب من دول 

مية اورو�ية إبرا وقد تول  �� هها السياق  اقبناء  ��دف إ��صفقة  املفول

تم تمو�لاا من قبل برنامج أخرى دراسة إنجا   تمل كما . إعالمية معدات وأجازة

وقد مكن  هه  املبادرة من . امم املبحدة انمايي لبحس�ن الشبكة اعالمية

الشبكة ا�حالية ل��اسل املعطيات ال�ي تر�ط املقر الرئي��ى ية ومع��خيص 

اسبفادة من للدائرة بمطبلف الفروع املركز�ة والغرف ا�هاو�ة وتطو�ر 

اس��اتيجية الشبكة ا�حالية ومبط املسبلزمات الفنية من برمجيات ومعدات 

 .الال مة لبجاو  النقائص امل�هلة
  

من طرف برنامج امم املبحدة  �نممول�ن إمافي�ن إنجا  مشروع كما تمل 

ل بانمايي  ق اول
ل
اقبناء منظومات والّا�ي ببحس�ن موقع الواب للدائرة يبعل

 .إعالمية ومعدات سالمة معلوماتية
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ومن جاة أخرى، تم إنجا  اتفاق مع شركة اتصاالت تو�س من أجل �غي�� 

 شب�ات تراسل املعطيات ب�ل من الفروع املركز�ة و الغرف ا�هاو�ة من خطوط  

ADSL كما تم تطو�ر منظومة إعالمية ملراقبة تمو�ل . البصر�ة إ�� خطوط الياف

ية وانبطابات الرئاسية وإنجا  مشروع تحس�ن وصيانة انبطابات التشريع

 .املنظومة اعالمية ا�خاصة بمراقبة ا�هماعات املحلية
 

 واشعاع الداخ�� البعاون الدو�� -5
 

ع�� تنمية قدرا��ا الهاتية �� مجال تطبيق دائرة املحاسبات  ا منحرص

واصل   فقد وتقييم اداءاملعاي�� الدولية وأفضل املمارسات �� مجال الرقابة 

  .الدوليةو  اقليمية تكّيف �عاو��ا الّنايي مع �ع  الايا�ل املماثلة والايئات
 

هيا�ل رقابية عليا من  إخببا  مشروع البوأمة مع 2014شادت سنة و 

ة لدائرة املحاسبات ي��دف إ�� دعم القدرات املسسس الهي االتحاد اورو�يب دول 

ونظرا إ�� اهمية ال�ي يكتس��ا هها البعاون، فقد عمل   .�� عدد من املجاالت

واملبعلقة  هها املشروع الدائرة ع�� تأم�ن مسبلزمات تنفيه مطبلف محاور 

بالرقابة القضائية و�الرقابة ع�� تقنيات املعلومات و�نظا  املعلومات و�الرقابة 

إعداد وتو يع دليل ��ه  املناسبة  تمل و   .وتقييم السياسات العمومية ع�� اداء

قابة ع�� اداء الهي تمل    . �� هها اطار إنجا  الرل
  

اخببا  برنامج البعاون مع محكمة البدقيق الاولندية بمناسبة كما تم 

قابة وانفباحاا ع�� "تح  عنوان   منبدى دو��تنظيم  ة الايئات العليا للرل اسبقالليل

 ". محيطاا
 

قابة ع�وفودا من ائرة الدل اسبضاف  و  � غرار ديوان أجازة عليا للرل

محكمة بوركينا فاسو وديوان الرقابة املالية �ساحل العاج و املحاسبة بجماور�ة 

وذلك قصد  UEMOAاإلتحاد اقبصادي والنقدي لغرب إفر�قيا املحاسبات ب

قابة ع�� البصرلف هه  الوفود اطالع  ع�� تجر�ة دائرة املحاسبات �� مجال الرل
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كما اسبضاف  الدائرة وفدا من صندوق النقد  .وا�حوكمة الرشيدةالعمومي 

الدو�� قصد اطالع ع�� برامج ومشاريع إصال  ادارة املالية وإعداد امل��انية 

 .وكيفية إدارة املحاسبات املالية
 

تواصل  فقد  ،شعاع الدائرة ع�� املسبوى الوط�يا فيما يبعلق بإأمل 

من خالل عضو���م �� �ع  ال�هان والايا�ل املطبصة يهكر م��ا  ��امساهمة قضا

�هنة املصادرة والايئة الوطنية مل�افحة الفساد وهيئة السوق املالية والايئة 

 . العامة للبأم�ن و�هنة الن�اعات �� مجال ا�هباية
  

 ع�� غرار كما ساهم عدد من قضاة الدائرة �� أعمال �ع  ال�هان الفنية 

فة ببطو�ر الرقابة املحدثة �� إطار منظومة البصرف �� امل��انية 
ل
�هنة العمل امل�ل

�� تكو�ن دراسة تبعلق باملحاسبة العمومية وحسب اهداف وفر�ق العمل إلنجا  

عديد اطارات باإلدارات العمومية �� ميدان حسن البصرف وا�حوكمة الرشيدة 

 . تدر�بية محامرات أو بتنظيم دورات وذلك بإلقاء
 

�� عدد من البظاهرات بطصوص القانون أيضا وساهم  الدائرة 

انبطا�ي ا�هديد وذلك بتشر�ك �ل من املجلس الوط�ي البأسي��ي والايئة العليا 

فة باملالية والبنك املركزي البو���ي واملحكمة 
ل
املسبقلة لالنبطابات والو ارة امل�ل

نات من املجبمع املد�ي  .ادار�ة ومكول
 

  الدائرة تحي�ن ميّاق أخالقيات املانة لقضاة 
ل
وفضال عن ذلك تول

الدائرة وأعوا��ا مواكبة لهح�ا  الدسبور�ة ا�هديدة وللمعاي�� الدولية �� هها 

 .ا�خصوص
 

* 

*         * 
 

د ا�حاجة إ�� 
ل
ن الدائرة املكتسبات ا�حاصلة فإ��ا �ش�� إ�� تأك وإذ تّمل

ة م��ا وسائل النقل  ية لد��ا وخاصل مواصلة تدعيم املوارد البشر�ة والوسائل املادل
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ن من النفاذ إ�� مطبلف املنظومات 
ل
والبجا��ات والبطبيقات املعلوماتية ال�ي تمك

رة 
ل
�ات �� الوطنية واسبغالل البيانات املبوف ��ا قصد القيا  بالفحوصات والبحرل

 مقرل  توف�� و�ظل . خصوص البصرلف �� اموال العمومية �� أسرع وق  و�أقلل �لفة

ن بمطبلف هيئا��ا القضاء املا�� من أهمل �سبجبب �حاجيات الدائرة  بوصفاا تكول

��ا الصعو�ات الناجمة عن ا" املحكمة"اولو�ات بالنسبة إ�� هه  
ل
  بما يجن

ل
لتشت

ي ومع البناءات ال�ي تسو��ا وذلك فضال  ا�حا�� ملطبلف �شكيال��ا املركز�ة وتردل

 . ميق الفضاءات ال�ي لم �عد �سبوعب �افة قضا��ا وأعوا��ا عن


