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 : الملخص

النفقات العمومية المحلية، هذه الرقابة المالية جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على فعالية دور المراقب المالي لدى البلديات في ضبط  
المسبقة أو ما يعرف بالرقابة المانعة هدفها التصدي والوقاية من اإلنحرافات وانتهاكات قواعد صرف األموال العامة قبل وقوعها عن  

تها للقوانين والتنظيمات المعمول طريق رفضها، ويؤشر المراقب المالي على كل المعامالت المالية، بعد التأكد من مشروعيتها ومطابق
 اتهم.بها وذلك في ظل ندرة الموارد المالية لتغطية النفقات مع إتساع مهام البلديات وإلتزاماتها المتزايدة إتجاه سكان إقليمها لتلبية حاج

 : المقدمة

المرافق اإل العمل على تسيير مختلف  للدولة وشريك مهم في  القاعدة األساسية  البلدية  قتصادية واإلجتماعية والثقافية  تعتبر 
وغيرها، وبحكم مسؤوليتها في مختلف الميادين اإلقتصادية واإلجتماعية  الثقافية ...الخ، ومن أجل النجاح في المهام المنوطة بها فإن  

 بلدية. األمر يتطلب توفر مجموعة من الوسائل المالية المنظمة في إطار قانوني وهيكلي والمتمثلة أساسا في ميزانية ال

ومن أجل مراقبة مدى احترام البلدية للقوانين والتنظيمات السارية والمطبقة على ميزانيتها، وكذا السير الحسن لها، تمارس أنواع 
 ات.عدة من الرقابة السابقة على نفقات ميزانية البلدية تتمثل أساسا في رقابة المراقب المالي، رقابة المحاسب العمومي، رقابة لجنة الصفق

 أهمية البحث

تعد الرقابة المالية أساس وظيفة الرقابة نظرا لوجود عنصر المال في كل القرارات والعمليات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 
طط، كما أن النواة التي يعتمد عليها في المحافظة على المال العام و في متابعة تنفيذ الخطط و تقييم الوقائع و النتائج بالمقارنة مع الخ

ث كما أن الرقابة تعد ضرورية مع العلم أن تمويل البلديات يعتمد بدرجة كبيرة على ما تقدمه السلطة المركزية. كما تتجلى أهمية هذا البح
  أيضا في المرحلة االقتصادية الحالية و التي تتطلب أال تتوقف عملية الرقابة فقط في مراجعة البيانات المالية والسجالت بل تتعدها إلى 

 قبة النتائج للتحقيق كفاءة استخدام المال العام. مرا

 أهمية الرقابة المالية المسبقة على البلديات:

إن أهمية الرقابة المالية عموما تتجلى في التأكد من سالمة العمليات المحاسبية التي رصدت لها األموال العامة، والتأكد من  
النفقات، باإلضافة إلى التحقق من صحة الدفاتر والسجالت والمستندات المدعمة لهذه صحة احترام القوانين والتنظيمات المحددة لصرف  

 النفقات. 

وفيما يخص الرقابة المسبقة على البلديات فإن األهمية تكمن في كونها تمارس على قرارات اإللتزام بالنفقات لآلمرين بالصرف 
تب عنها ديون تجاه الهيئات العمومية المعنية، ومع العلم أن خرق قواعد المحاسبة قبل إنتاج هذه القرارات آلثارها القانونية، أي قبل أن تتر 

 العمومية ال يؤدي، مبدئيا، إلى بطالن القرارات غير الشرعية التي تكون قد أنتجت آثارها تجاه الغير )مثل ضرورة تسديد نفقة ملتزم بها 
قد تم فعال(، فإن الرقابة المالية القبلية تصبح بمثابة إجراء وقائي يسمح دون توفر االعتمادات إذا كان أداء الخدمة من طرف الدائن  

وهو   بالتصدي للمخالفة المالية منذ بدايتها، ومنع آثارها من الظهور. وهذا الطابع الوقائي للرقابة القبلية يعد التبرير األساسي لوجودها،
 من بين اإلجراءات والتدابير الرقابية األخرى على تنفيذ النفقات العمومية.   الذي يضمن لها قدر مهم من الفعالية( على األقل كإجراء أولي
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 الدراسات السابقة

: الرقابة على تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية وأثرها في ترشيد النفقات دراسة حالة  (، بعنوان2019دراسة، بلمتلوك عادل، )
ة على تنفيذ ميزانية الجماعات المحلية وأثرها في ترشيد النفقات العامة، مع جيجل: يتمحور موضوع الدراسة حول الرقاب  – بلدية الشقفة  

موضوع القيام بدراسة ميدانية بأحد البلديات الجزائرية أال وهي بلدية الشقفة التابعة لوالية جيجل. وأهم ما خلصت إليه من خالل تناولنها لل
المثلى وال البلدية هي الوسيلة  عملية لتفعيل دور هذه األخيرة في ترشيد نفقاتها، وتتم هذه الرقابة من خالل  هو أن الرقابة على مالية 

مجموعة من األجهزة المتنوعة والمتكاملة فيما بينها بغرض منع كل أشكال التالعب بالمال العام وحمايته من الفساد، وكذا ترشيد نفقات 
 امية والمفيدة بأقل تكلفة دون المساس بنوعية خدمات المرفق العمومي.البلدية الذي يقصد به توجيه مواردها المتاحة نحو النفقات اإللز 

، بعنوان: دور الرقابات المالية المسبقة الممارسة على البلديات في  (٢٠١٩دراسة، بلقليل نورالدين، بيصار عبد الحكيم، )
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور الرقابات المالية   ترشيد نفقات الميزانية البلدية " دراسة ميدانية لمجموعة من بلديات والية المسيلة":

  60المسبقة الممارسة على البلديات في ترشيد نفقات الميزانية البلدية، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة فقد تم جمع ومعالجة وتحليل آراء  
م تصميمها كأداة لتحليل إجابات أفراد عينة فردا من العاملين بمصلحة المحاسبة لدى البلديات، وتم جمع البيانات عن طريق استمارة ت

الدراسة، واستخدمت في الدراسة األساليب اإلحصائية الوصفية واالستداللية الختبار فرضياتها، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك عالقة  
فقات( والمتغير التابع )ترشيد نفقات  تأثير موجبة بين المتغيرات المستقلة )رقابة المراقب المالي، رقابة المحاسب العمومي، رقابة لجنة الص

مساهمة ميزانية بلديات والية المسيلة (، وهو ما يؤكد على دور الرقابات المالية المسبقة في الحفاظ على التوازنات المالية للبلديات وكذا ال
 في ترشيد اإلنفاق. 

البلديات والضوابط الم(٢٠٢٢دراسة، فدوى الحجاحجه، ) الية": الغرض من هذا البحث هو تسليط  ، بعنوان: "النفقات في 
الضوء على دور الضوابط المالية الموجودة مسبق نفقات الميزانية البلدية. تم تعميم رقابة المراقب المالي على جميع البلديات، وتنتهي 

تنتهي سيطرة المراقب المالي بتأشيرة    هذه الرقابة بتأشيرة قبول على اإللتزام بالنفقات بعد إرفاقها بوثائق الهوية وفحصها بعناية غالبًا ال
 الرفض، مما يؤكد أن عدد الملفات التي تنتهي بتأشيرة القبول أكبر من تلك المرفوضة. 

، بعنوان: الرقابة القبلية لنفقات البلدية وترشيد االنفاق العام: إن فرض  (٢٠١٧دراسة، سمراني دحماني، هشام بن حميدة، )
نفقات ميزانية البلدية حديثة النشأة والتطبيق، تخضع لقوانين تضبطها وتنظمها لتضمن األداء الجيد لهذه الرقابة المالية المحلية على  

لتجنب  البلدية باإلجراءات  التـزام  للنفقة ومدى مشروعيتها وقانونيتها، ومدى  الصحيح  الرقابة الوقائية التي تراقب في األساس اإلسناد 
ف نفقــات إضافية و إلى إهدار المال العام. إن الهدف من إخضاع البلديات للرقابة القبلية الممارسة من ارتـكــاب األخــطــاء التي قد تـكل

 طرف المراقب المالي حسب رزنامة، يهدف إلى التخلص من العجز المستمر في ميزانية البلدية، والوصول إلى ترشيد اإلنفاق المحلي.

بعنوان: مسؤولية المراقب المالي عند رقابته المسبقة على نفقات البلدية الملتزم بها: تعتبر (،  ٢٠٢١دراسة، حمامدة فريد، )
د الرقابة االدارية على األموال العمومية أحد أبرز آليات الحفاظ على مبدأ المشروعية التي تكرس دولة القانون وفق مبدأي شرعية و الوجو 

اء ، و يعتبر المراقب المالي البلدي أحد أبرز أعوان الدولة المخولين للحفاظ على نفقات كل هياكل الدولة بما فيها  و مشروعية األد
الجماعات االقليمية على حد السواء هذا العون الذي تتوقف رقابته على تطبيق القوانين و التنظيمات حفاظا على مشروعية النفقات دون  
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عتبر أحد مسؤوليات اآلمر بالصرف، وتقام على المراقب المالي كل أنواع المسؤوليات بما فيها االدارية والمدنية التمادي لمالئمتها و التي ت
 والجزائية، المحددة بموجب النصوص في حالة تجاوزه للصالحيات الممنوحة له بموجب التنظيم.

( الباقي، حمزة،  يونسي، شحطة، عبد  المالي(2020دراسة،  الرقابة  بعنوان:  البلدية:  ،  لميزانية  المخصصة  النفقات  على  ة 
تنوعت أدوات التدخل و الرقابة لتتفاعل مع اإلدارة في كل العمليات اإلدارية بحيث لم تعد مساحة إدارية إال وتخضع لنوع من أنواع 

ال تعتمدها  التي  الرقابة  إن وسائل  بعدية الحقة.  أو مواكبة أو  قبلية مسبقة  أفقية،  أو  مالية  الرقابة عمودية  في مراقبة  المركزية  سلطة 
المخصصة للبلديات يجب أن تقف عند المبدأ األساسي الذي تقوم عليه فكرة الالمركزية ككل و هو اإلستقالل المحلي الذي يعتبر جوهر  

الالمرك فقدان  إلى  لها يؤدي حتما  زية لصفتها  الالمركزية اإلدارية. فيجب أن تكون هذ الرقابة مضبوطة بشكل دقيق ألن أي تجاوز 
المالية من حيث درجة   المركزية، و لذلك فإن اإلستقاللية  البلديات عبارة عن مجرد فروع محلية للسلطة  األساسية، و من ثم تصبح 
ممارستها هي معيار يسمح بوصف أي نظام بأنه المركزي، يتمتع بكافة أوعمى األقل بمعظم صالحياته، أو أنه مجرد كيان محمي،  

ار الجماعات المحلية. إن تدخل السلطة المركزية في مالية البلديات تأخذ شكلين أساسيين: الشكل األول يتمثل في  حتى و إن حمل شع
التدخل المباشر للسلطة المركزية، وهو تدخل واضح يتم عن طريق مختلف القوانين التي يتضمنها قانون البلدية وقانون المالية، أو غيرها 

بالبلد المرتبطة  القوانين  القانونية من  النصوص  المباشر وهو تدخل خفي ال يظهر في  التدخل غير  فيتمثل في  الثاني  الشكل  أما  ية. 
المرتبطة بالبلدية، ويمارس عن طريق التعليمات المتتالية، والتي تنزل بشكل متكرر على الهيئات المسيرة للبلديات، أو بواسطة فرض  

أساسا في المساعدات المالية التي تقدمها السلطة المركزية للبلديات أو تمويل مشاريع منطق معين يوجب على البمديات إتباعه، و يتمثل  
إن المنطق يقول " إن من يمول يحكم " ومن ثم فإنه ال غبار أن تحكم السلطة    -محددة. ومنه تظهر لنا عدة معطيات نذكر منها:  

تعيش البلدية وضعا أفرزته التعددية الحزبية أدى إلى    -المالية.    المركزية في شؤون البلديات ما دامت هي التي تتحكم بكافة مواردها
الفوضى في التسيير بشكل عام خاصة في المجال المالي منه، و إلى تردي األوضاع المالية في عدد كبير منها، األمر الذي يثير الكثير 

إن الوفرة المالية التي تتوفر عليها    -تها على مسايرتها.  من التساؤالت حول اإلستقاللية المالية للبلديات في مثل هذا الظروف ومدى قدر 
بعض البلديات الغنية لم تحقق النتائج المرجوة منها، ومن ثم فإن العنصر المالي لوحد غير كاف لكي تحقق البلديات أهدافها. في ظل 

ئمين على تنفيذ نفقات المخصصة لميزانية كل هذا فإن الميزانية المخصصة للبلدية تتطور تطوار ملحوظا، يجب مجاراته من طرف القا
صدور   -البلدية، أو القائمين على أجهزة الرقابة على تنفيذ هاته النفقات . ولن يتأتى ذلك من وجهة نظرنا إال بتوافر العوامل التالية:  

المحاسبة العمومية، فيا حبذا  المتعلق ب  12-09القوانين والتنظيمات و المواح من الجهات المختصة المؤهمة، كمثال عمى ذلك قانون  
عدم التعامل   -لو صدر بمرسوم حتى يكون نابعا من أهل اإلختصاص و الدراية بأمور و تقنيات المالية العمومية، وطرق متابعتها.  

ه إحترام تدرج بالنصوص التنظيمية و التعليمات الملغية بالقوانين والمراسيم مما يشكل تضاربا و عائقا في تنفيذ و رقابة النفقات، ومن
تطور النصوص القانونية المنظمة لمالية البلدية مما يجعل الرقابة و التنفيذ يسايران الميزانية المخصصة جنبا إلى    -القواعد القانونية.  

بمدية  مرونة مدونة ميزانية البلدية والتي يجب أن تستجيب لكل التغيرات التي قد تطرأ على النفقة العامة و تستوجب على ال  -جنب.  
إن الرقابة المالية ال تتدخل في عملية تقدير نفقات المخصصة لمزانية البلدية، وهو األمر الذي يعيق عملية ترشيدها ، فلو    -تغطيتها.  

إن للرقابة المالية الدور الكبير في توجيه النفقة إلى ما خصصت له، فبما أنها  -كانت كذلك ألدت دورها اإلستشاري على أكمل وجه.  
لكي تؤدي الرقابة المالية دورها على أكمل وجه، و تحقق األهداف    -ة قبلية فهي ال تسمح بأي خطأ في التخصيص القانوني للنفقة.  رقاب

أي    التي أنشأت من أجلها و أولها ترشيد النفقات، البد لهذا الرقابة أن تكون في كل مراحل تنفيذ النفقة ألنها تراقبها عندما تكون مشروعا 
في دارستنا لصور   -التنفيذ، وإلحكام الرقابة من األجدر أن تراقبها بعد التنفيذ، للتأكد من أنها نفذت فعال كما هو مخطط لها.    قبل بداية
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أقرب  الرقابة المالية داخلية كانت أم خارجية، أرينا أن كال الرقابتين لها دور في الحفاظ على المالية العمومية، لكن الرقابة الداخلية هي
سات العمومية و دورها وقائي، أما الرقابة الخارجية فإنها تأتي دائما في مرحلة الحقة و دورها عالجي، و الوقاية خير من العالج. للمؤس

إن مؤشرات تخلص عدة بلديات من العجز المالي في السنوات األخيرة، وتزامنها مع خضوعها للرقابة المالية السابقة على تنفيذ نفقاتها، 
جاعة هذ الرقابة و دور القائمين عليها في تغطية نقص الوعي القانوني لدى المنتخبين و موظفي البلدية، وميولهم لمنطق لدليل على ن

العرف على النصوص القانونية، حتى أن هاته النصوص ال تستميلهم حتى يعرفوها ) أي يألفون تداولها كتداول العرف( . طلب القائمين 
ة من موظفي الرقابة المالية في كل وقت وحين، يجنب البلدية من الوقوع في الكثير من األخطاء التي يمكن على مالية البلدية اإلستشار 

أن تقع فيها، و ما يترتب عنها من أضرار مالية. تواصل السلطات الوصية المركزية مع الجهات الرقابية، من خالل التقارير والمالحظات 
المحمية، و   الجهات يجعلهم ملمين باإلحتياجات  الرقابة تعتبر حلقة وصل بين  الممكنة، وبهذا فإن أجهزة  المناسبة و  الحلول  إقتراح 

المركزية و المحلية. رغم كل هذا تبقى الرقابة المالية محدودة، لعدة عوامل تحول دون فاعليتها منها نقص التجهيز المادي و التأطير 
ما إلى تحسين األداء و الشفافية المالية، في مصالح الرقابة و البلديات مع البشري، خاصة إدخال المعلوماتية و الذي سوف يؤدي حت

 أن المعلوماتية ال تعوض إطالقا إدارة غير فعالة. 

 اإلطار النظري 

 مفهوم النفقات العمومية .1

وان المكلفون سنتعرض من خالل هذا المبحث الى تعريف النفقات العمومية و تقسيماتها وكذا مراحل تنفيذها باإلضافة إلى األع 
 بتنفيذ النفقات العمومية.

 : تعريف النفقات العمومية وتقسيماته المطلب األول

 سنتناول في هذا المطلب تعريف النفقات العمومية وتقسيماتها وذلك من خالل الفرعيين اآلتيين: 

 : تعريف النفقات العموميةالفرع األول

ل فترة زمنية معينة بهدف إشباع حاجات عامة معينة من المجتمع الذي تنظمه هي مجموعة المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها خال
 هذه الدولة. 

 : تقسيمات النفقات العموميةالفرع الثاني

 تقسم النفقات العمومية إلى قسمين هما تقسيم فقهي وتقسيم قانوني

 حيثيات متعددة نذكر منها: : وقد قسم الفقهاء النفقات العمومية من خالل أواًل: التقسيم الفقهي
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 من حيث أغراض النفقة: 

: وهي نفقات ضرورية لقيام أجهزة الدولة لمهامها المختلفة وال تحقق هذه النفقات أي ثروة لإلقتصاد الوطني وتتضمن نفقات اإلدارية
 لكي تقوم بأداء مهامها.  النفقات العمومية المتخصصة لتسيير المرافق العامة مثل: مرتبات الموظفين مستلزمات اإلدارات

: وهي نفقات متعلقة بخدمات الدولة ذات الطابع اإلقتصادي كالنقل والمواصالت وتسمى أيضا نفقات استثمارية حيث نفقات اقتصادية
 تهدف الدولة من ورائها لزيادة اإلنتاج القومي. 

هدف منها تحقيق البعد اإلجتماعي في اإلنفاق العام مثل : هي نوع من النفقات العمومية التي تتم دون مقابل ويكون النفقات اجتماعية
 اإلعانات الممنوحة لكبار السن. 

 من حيث دورية النفقة: تقسم الى نفقات عادية وغير عادية

 : هي تلك التي تتجدد كل فترة معينة من الزمن وتتميز بدوريتها ولهذا يمكن للحكومة تقديرها تقديرا صحيحا.نفقات عادية

: هي تلك التي ال تتكرر بصفة دورية منتظمة في ميزانية الدولة ولكن تدعو الحاجة إليها مثل النفقات مكافحة وباء  عاديةنفقات غير  
 طارئ أو إصالح مخلفات كوارث طبيعية.

 من حيث طبيعتها: نفقات حقيقة ونفقات تحويلية 

السلع والخدمات أو رؤوس أموال إنتاجية حيث تحصل الدولة  : هي تلك النفقات التي تصرفها الدولة مقابل الحصول على  نفقات حقيقة
 عند إنفاقها لألموال على مقابل مما يؤدي إلى زيادة في الدخل الوطني.

: هي تلك النفقات التي ال يترتب عليها حصول الدولة على رؤوس أموال وخدمات بل ترتكز على تحويل الجزء من الدخل  نفقات تحويلية
 جتماعية كبيرة الدخل الى بعض الفئات اإلجتماعية صغيرة الدخل.القومي من الفئات اإل

 : مبادئ ميزانية البلديةثانياً 

 كان الفكر المالي التقليدي يرى ضرورة قيام الميزانية على أربعة مبادئ أساسية هي: 

شهرا،   12بية ألن هذه األخيرة تقتطع لمدة  : تعتبر الميزانية عمال توقعيا لمدة سنة وذلك بموجب مبدأ السنوية الضريمبدأ سنوية الميزانية
 طبعا ال تالءم السنوية إال قليال من االستثمارات التي تجاوزت السنة بحكم حجمها ومدة انجازها. 

ة، : يقوم مبدأ وحدة الميزانية على فكرة مفادها أن كل نفقات وموارد البلدية تجمع وتقيد في وثيقة واحدة هي الميزانيمبدأ وحدة الميزانية
وهذا المبدأ يضمن صراحة المعلومات المالية الموجهة لس المداولة غير أنه في مجال التطبيق يوجد عدة وثائق خاصة بالميزانية، وهي 

لية  الميزانية األولية، الميزانية االضافية والحساب االداري وترتبط هذه الوثائق مع بعضها لتشكل ميزانية موحدة للبلدية وذلك ما يسهل عم 
 قابة والمقارنة. الر 
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: يعني أن تتضمن الميزانية قسمين، أولهما خاص باإليرادات والثاني بالنفقات دون الربط بحيث يظهر كل قسم مبدأ عمومية الميزانية
 مستقل على اآلخر. 

 وينجم عن ذلك مانعان هما:

 منع القيام بتعويضات بين اإليرادات والنفقات قصد تخصيص حسابات خاصة وحدها.  ✓
 صيص اإليرادات لتغطية النفقات في مبدأ وحدة الصندوق المالي هو الذي يسمح بتغطية أي نفقة بالرصيد المتوفر. عدم تخ ✓

: وهو أهم قواعد التسيير البلدي، فهو يهدف الى المحافظة على أموال البلدية وبصورة حذرة على التسيير المستقبلي مبدأ التوازن 
مالي لها رهنا للمشاكل و العراقيل و لإلشارة فإن التوازن يجب أن يتحقق في قسم التسيير وأيضا  للبلدية و على أن ال يكون المستقبل ال

 في قسم التجهيز و االستثمار. 

 مهام المراقب المالي:

م لقد اسند القانون للمراقب المالي جملة من الصالحيات و ذلك بالنظر للمهمة المسندة إليه في الحرص على تطبيق التشريع و التنظي
 المتعلق بالنفقات العمومية فهو مكلف أساسا بالمهام التالية:

 تنظيم مصلحة المراقبة المالية و إدارتها و تنشيطها. .1
 تنفيذ األحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق دبراقبة النفقات الملتزم بها. .2
 القيام بأي مهمة أخرى ًمتتبة عن عمليات الميزانية.  .3
 المكلف بالجالية في لجان الصفقات العمومية و راس اإلدارة و التوجيه. سبيل الوزير  .4
 تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقة بالمالية العامة.  .5
 تقديم نصائح لآلمر بالصرف في المجال المالي قصد نجاعة النفقات العمومية و فعاليتها.  .6

 مسؤولية المراقب المالي 

 .مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته وعن التأشيرات التي يسلمهاالمراقب المالي مسؤول عن سير   ✓
بها وعن  ✓ يقوم  التي  األعمال  المالي، عن  المراقب  إليه  يفوضها  التي  االختصاصات  المساعد مسؤول في حدود  المالي  المراقب 

 .التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة المسبقة على النحو المحدد في القانون 
 .ية المنصوص عليها أعاله عندما تطبق أحكام التغاضيتسقط المسؤول ✓
 .يلزم المراقبون الماليون و المراقبون الماليون المساعدون بالسر المهني لدى دراسة الملفات و القرارات التي يطلعون عليها ✓
 توفر لهم الحماية أثناء ممارسة مهامهم من كل ضغط أو تدخل من شأنهما أن يضرا بأداء مهمتهم. ✓
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 :خاتمةال

لية من خالل دراستنا لهذا البحث حاولنا تشخيص واقع الرقابة المالية على البلديات في األردن وذلك بالتركيز على آليات ودور الرقابة القب
كان  من خالل أجهزتها الرقابية الخاضعة لوزارة المالية، متمثلة في مجالس البلديات، والتعرف على التشريعات المنظمة لعملها سواء  

النظري أو التطبيقي، وتحديد العوائق التي تعترض قيامها بمهامها والصالحيات المخولة لها بموجب هذه التشريعات باإلضافة إلى دراسة  
 ومعرفة مدى توفر المقومات الرقابية ومعرفة ما إذا كان ألجهزة الرقابة دورا في تدعيم البلديات.
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Abstract: 

This study came with the aim of identifying the effectiveness of the role of the financial controller in the municipalities in 

controlling local public expenditures. This prior financial control or what is known as preventative control aims to address 

and prevent deviations and violations of the rules of disbursement of public funds before they occur by rejecting them, and 

the financial controller indicates all financial transactions After ensuring its legitimacy and compliance with the laws and 

regulations in force, in light of the scarcity of financial resources to cover expenses with the expansion of the tasks of 

municipalities and their increasing obligations towards the residents of their territory to meet their needs. 
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