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في  هامبادئ بمختلفالجزائرية البلديات حوكمة  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة
 تجسيدا لمقابته تعد فر وفي مقدمتها رقابة المراقب المالي  على نفقاتها لرقابة المالية القبليةا وتفعيل زيتعز 
التأكد من مدى تحقيق الميزانية لألهداف المسطرة لها وحصر التجاوزات التي تساير  يتم بهاف ،المسائلةبدأ 

تها وبالتالي تمنح فرصة حقيقية لتصحيح األخطاء ومراجع ،نفاق كونها تتدخل قبل صرف النفقةعمليات اإل
 المحلية.مع إبداء األهمية لمبدأ المشاركة في التسيير باعتباره أهم مؤشرات وموجبات الحوكمة 

راسة د الدراسة،دبيات الخاصة بموضوع وقد تم بناء على تحليل مجموعة من الدراسات السابقة واأل
بحكم و المالية لواليات الوسط التابعة للمديرية الجهوية للميزانية لناحية الجزائر لبعض أقطاب المراقبة ميدانية 

ه األقطاب لبعض هذ ميدانيةث بدراسة حقام البا بليدةالطر المراقبة المالية لقطب أوالد يعيش أعملنا ضمن 
            واالطالع البلديات،وذلك بهدف أخذ نظرة تطبيقية وتحليلية لكيفية سير الرقابة المالية على نفقات 

المطلوبة التي تبين حجم عمل هذه الرقابة منذ فرضها، ولم تكن لهذه حصائيات على مختلف الوثائق واإل
الباحث  لذلك قام، مرين بالصرف للبلدياتاآلالمالين و  المراقبينراء آلى إالدراسة أن تكتمل دون الرجوع 

ية الجهوية و ممثليهم التابعين للمدير أموجهين على التوالي للمراقبين الماليين  استبيانينباالعتماد على 
ديات الواليات التالية بللو ممثليهم الخاضعين لرقابتهم أ للبلديات مرين بالصرفاآلللميزانية لناحية الجزائر و 

 (.بومرداس، المدية، الجلفة، الجزائر، تيزي وزو، البويرة، البليدة، األغواط)
هناك عالقة ترابطية بين الحوكمة المحلية والرقابة المالية القبيلة فهما وقد توصل الباحث إلى أن 

ضهما مكملين بذلك لبع المحلينفاق ينصبان في أهداف مشتركة على رأسها محاربة الفساد وترشيد اإل
يعتها تستهدف فهي بطبويتجلى دور الحوكمة في تفعيل الرقابة من خالل تعزيز مبادئ هذه األخيرة  ،البعض

لى ذلك إة ، إضافتحقيق الشفافية والمشاركة ومنح حق المساءلة خدمة لتحقيق الترشيد الفعال للمال العام
إصالحات  وظيفة أساسية يجب إدخال والمراقب المالي بشكل خاص بشكل عامالقبلية الرقابة المالية وباعتبار 

كثرة و نجا  المهمة الرقابية، في ظل ازدياد حجم الجرائم عميقة عليها، وتوفير كافة الشروط الضرورية إل
 .المتابعات القضائية
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