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افتت ـ ــاحيـ ــة
تعتبر املراقبة العليا
على املالية العامة من
مستلزمات احلكامة
والشفافية
اجليدة
والدميقراطية .لذلك،
عملت اململكة املغربية،
على غرار الدول احلديثة،
على الرقي باجمللس األعلى للحسابات إلى مصاف
املؤسسات الدستورية وأوكلت إليه مراقبة تنفيذ
قوانني املالية وبذل املساعدة للبرملان واحلكومة
في اجملاالت التي تندرج ضمن اختصاصاته .و يرفع
إلى صاحب اجلاللة نصره اهلل وأيده تقريرا سنويا
بحصيلة أنشطة احملاكم املالية.
ولدعم سياسة الالمركزية ،نص دستور اململكة،
على إحداث اجملالس اجلهوية للحسابات التي أسندت
إليها مهمة مراقبة حسابات وتدبير اجلماعات احمللية
وهيئاتها.
وبذلك ،حددت املهام املوكولة للمحاكم املالية
بشكل يهدف إلى ضمان ممارسة مراقبة مندمجة
ومتوازنة على جميع املتدخلني في مختلف أعمال
تدبير املالية العامة .يتعلق األمر باآلمر بالصرف
واملراقب واحملاسب العمومي.

جتدر اإلشارة إلى أنه ،ومن خالل هذه االفتحاصات ،لم
تعد املراقبة التي متارسها احملاكم املالية تركز أساسا،
كما هو الشأن في املاضي ،على شرعية ومدى
مطابقة مختلف أعمال التدبير للقوانني واألنظمة
اجلاري بها العمل ،بل أصبحت تشمل كل املظاهر
األخرى املرتبطة بها ،من خالل إعطاء األولوية ملقاربة
تقييم النتائج احملققة من طرف األجهزة العمومية
اخلاضعة للمراقبة مبعايير الفعالية واالقتصاد
والنجاعة واحملافظة على البيئة واحترام األخالقيات.
وفي إطار مواصلة هدفها األساسي الذي يروم
املساهمة إيجابيا في عقلنة وتدبير األموال
العمومية بشكل أمثل ،في سياق اقتصادي ومالي
يفرض حسن األداء سواء على املستوى الوطني أو
الدولي ،امتدت هذه املراقبة إلى اختصاصات جديدة
تتعلق أساسا مبراقبة نفقات األحزاب السياسية
ومتويل احلمالت االنتخابية والتصريح اإلجباري
باملمتلكات .وسيترتب على هذا التوسيع ،دون أدنى
شك ،تعزيز الشفافية وتخليق احلياة العامة.
�أحمد امليداوي
الرئي�س الأول للمجل�س الأعلى للح�سابات
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 - 1تطـــور الإطـار املــ�ؤ�سـ�ســاتي
اتسم إرساء نظام الرقابة العليا على املالية العامة
باململكة املغربية بالطابع التدريجي من خالل أربع
مراحل أساسية:
تأسيس اللجنة الوطنية للحسابات
كانت اللجنة الوطنية للحسابات ،احملدثة سنة
 1960والتابعة لوزارة املالية ،تتولى الرقابة على
املالية العامة .وقد اقتصر دورها على ممارسة مراقبة
محاسبية عليا ذات طبيعة إدارية وليست قضائية.
إحداث اجمللس األعلى للحسابات
أحدث اجمللس األعلى للحسابات سنة  1979كجهاز
أعلى للرقابة على املالية العامة ،وذلك مبقتضى
القانون رقم  .12 - 79وطبقا ملقتضيات الفصل
األول من هذا القانون ،يتولى اجمللس :
•ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانني املالية؛

•التأكد من مشروعية عمليات موارد ونفقات
األجهزة اخلاضعة لرقابته ،ومعاقبة ،عند
االقتضاء ،كل إخالل بالقواعد السارية على هذه
العمليات؛
•مراقبة وتقييم تدبير األجهزة اخلاضعة ملراقبته؛
•تقدمي بيان إلى جاللة امللك عن جميع أوجه
نشاطه.
اإلرتقاء باجمللس األعلى للحسابات إلى مصاف
مؤسسة دستورية
يجسد االرتقاء باجمللس األعلى للحسابات سنة
 1996إلى مؤسسة دستورية ،على غرار املؤسسات
املماثلة في الدول األكثر تقدما ،تعبيرا عن اإلرادة
امللكية السامية إلشراك هذه املؤسسة بفعالية في
عقلنة التدبير العمومي واالضطالع بدورها بالشكل
املطلوب كمؤسسة عليا لرقابة املالية العامة.
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في هذا اإلطار ،نص الباب العاشر من الدستور على
أن اجمللس األعلى للحسابات «يتولى ممارسة الرقابة
العليا على تنفيذ قوانني املالية» .كما نص الدستور،
كذلك ،على إحداث اجملالس اجلهوية للحسابات التي
تختص مبراقبة حسابات اجلماعات احمللية وهيئاتها
وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
إصدار مدونة احملاكم املالية
تطبيقا للمقتضيات الدستورية سالفة الذكر ،صدر
ظهير شريف بتاريخ  13يونيو  2002بتنفيذ القانون
رقم  62 - 99املتعلق مبدونة احملاكم املالية .وقد
مكنت هذه املدونة من مالءمة تطور احملاكم املالية
باململكة مع املعايير املتعارف عليها دوليا ،وكذا من
تدعيم وتوسيع اختصاصاتها واستقالليتها .كما
جسدت هذه املدونة املقتضيات الواردة في الدستور
فيما يتعلق بإحداث اجملالس اجلهوية للحسابات.
وقد مت جتميع كافة املقتضيات التشريعية في ثالثة
كتب :
•الكتاب األول :املقتضيات املتعلقة باجمللس
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األعلى للحسابات.
•الكتاب الثاني :املقتضيات املتعلقة باجملالس
اجلهوية للحسابات.
•الكتاب الثالث :النظام األساسي اخلاص بقضاة
احملاكم املالية.

 - 2املهام والإخت�صا�صات
 1 - 2املجل�س الأعلى للح�سابات

يتولى اجمللس األعلى للحسابات ممارسة الرقابة
العليا على تنفيذ قوانني املالية .في هذا اإلطار،
ميارس مراقبة مزدوجة ،مراقبة قضائية ومراقبة
التسيير لتقييم النتائج احملققة واملردودية .ويبذل
مساعدته للبرملان واحلكومة في امليادين التي تدخل
في نطاق اختصاصاته مبقتضى القانون .ويرفع إلى
جاللة امللك بيانا عن جميع األعمال التي يقوم بها
في إطار التقرير السنوي.

 1-1 - 2اإلختصاصات القضائية
البت في احلسابات
يتولى اجمللس األعلى للحسابات التدقيق والتحقيق
والبت في حسابات مرافق الدولة ،وكذا املقاوالت
واملؤسسات العمومية التي تتوفر على محاسب
عمومي.
التسيير بحكم الواقع
يبت اجمللس في حسابات األشخاص الذين يعتبرهم
محاسبني بحكم الواقع ،أي األشخاص الذين يقومون

بوظائف احملاسب العمومي دون توفرهم على األهلية
لذلك.
التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية
ميارس اجمللس األعلى للحسابات مهمة قضائية في
ميدان التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية
وهكذا ،فهو يثبت ويعاقب كل مخالفة للقوانني
واألنظمة املتعلقة بتنفيذ عمليات املداخيل
والنفقات العمومية التي يكون قد ارتكبها كل
مسؤول أو موظف أو عون بأحد األجهزة اخلاضعة
ملراقبته.
طرق الطعن
فضال عن املسطرة الكتابية والتواجهية ،تضمن
حقوق الدفاع بواسطة طرق الطعن العادية ضد
القرارات الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف .
•اإلستئناف
يعرض طلب االستئناف على أنظار هيئة الغرف
املشتركة .ويحق ممارسته من طرف احملاسب
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العمومي ووزير املالية والوزير املعني والوكيل
العام للملك لدى اجمللس األعلى للحسابات واخلازن
العام للمملكة ،وكذا املمثلني القانونيني لألجهزة
العمومية املعنية.
•الطعن بالنقض
تعتبر القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن
اجمللس األعلى للحسابات قابلة ألن تكون موضوع
طعن بالنقض أمام اجمللس األعلى.
•طلب املراجعة
في حالة اكتشاف عنصر جديد ،ميكن أن تكون
القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا أو استئنافيا عن
اجمللس األعلى للحسابات موضوع طلب مراجعة.

 2-1-2مراقبة التسيير
يراقب اجمللس األعلى للحسابات تدبير املرافق
العمومية واملقاوالت واألجهزة العمومية التي
تدخل في نطاق اختصاصاته بهدف تقييمه من
حيث الكيف واإلدالء ،عند االقتضاء ،باقتراحات
حول الوسائل الكفيلة بتحسني طرقه والزيادة في
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فعاليته ومردوديته ومستوى أدائه.

 3-1-2مراقبة استخدام األموال العمومية
يختص اجمللس األعلى للحسابات مبراقبة استخدام
األموال العمومية التي تتلقاها املقاوالت أو اجلمعيات
أو كل جهاز آخر يستفيد من مساهمة في الرأسمال
أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة
أو جماعة محلية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو
من أحد األجهزة األخرى اخلاضعة لرقابته .وتهدف
هذه املراقبة إلى التأكد من أن استخدام األموال
العمومية التي مت تلقيها يطابق األهداف املتوخاة
من املساهمة أو املساعدة.

 4-1-2مراقبة استخدام األموال التي يتم
جمعها عن طريق التماس اإلحسان العمومي
ميكن للمجلس مراقبة استعمال املوارد التي يتم
جمعها من طرف اجلمعيات التي تلتمس اإلحسان
العمومي ،بناء على طلب من الوزير األول .وتهدف
هذه املراقبة إلى التأكد من أن استعمال املوارد التي
مت جمعها يطابق األهداف املتوخاة من التماس
اإلحسان العمومي.

 5-1-2بذل املساعدة للبرملان واحلكومة
بذل املساعدة للبرملان
بالنسبة ملساعدة البرملان ،ميكن للمجلس األعلى
للحسابات اإلجابة على طلبات التوضيح التي ميكن
لرئيسي مجلسي البرملان عرضها عليه على إثر
دراسة التقرير حول تنفيذ قانون املالية والتصريح
العام باملطابقة اللذان يرفقان مبشروع قانون
التصفية أثناء تقدميه من قبل احلكومة إلى أحد
مجلسي البرملان.
بذل املساعدة للحكومة
بخصوص مساعدة احلكومة ،يجوز للمجلس أن يدرج
ضمن برامجه ،بطلب من الوزير األول ،القيام مبهمات
لتقييم املشاريع العمومية أو ملراقبة أحد األجهزة
اخلاضعة ملراقبته.
اإلختصاصات األخرى
باإلضافة إلى مدونة احملاكم املالية ،حددت قوانني
أخرى بعض االختصاصات التكميلية للمجلس
األعلى للحسابات .ويتعلق األمر أساسا مبايلي :

•مراقبة نفقات األحزاب السياسية
مبقتضى القانون رقم  36 - 04املتعلق باألحزاب
السياسية ،يتولى اجمللس األعلى للحسابات مراقبة
نفقات األحزاب السياسية بخصوص الدعم املالي
السنوي املمنوح لها من طرف الدولة لتغطية
نفقات تسييرها وكذا مراقبة حساباتها السنوية.
•مراقبة نفقات اإلنتخابات
طبقا ملقتضيات القانون رقم  07 - 97املتعلق مبدونة
االنتخابات ،يترأس اجمللس األعلى للحسابات جلنتان
مكلفتان مبراقبة استعمال املبالغ املتلقاة من طرف
األحزاب السياسية مبناسبة االنتخابات التشريعية،
من جهة ،وفحص الوثائق املثبتة للنفقات املنجزة
من طرف املرشحني لهذه االنتخابات ،من جهة
أخرى.
•فحص ومراقبة التصاريح اإلجبارية باملمتلكات
يختص اجمللس األعلى للحسابات بتلقي ومراقبة
التصاريح باملمتلكات املقدمة من طرف مختلف
املسؤولني واملدبرين العموميني.
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 2-2املجال�س اجلهوية للح�سابات
تتولى اجملالس اجلهوية للحسابات مراقبة حسابات
اجلماعات احمللية وهيئاتها واملؤسسات العمومية احمللية
وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

 1-2-2اإلختصاصات القضائية
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عمومية محلية أغلبية األسهم في رأس املال أو سلطة
مرجحة في اتخاذ القرار.

 3-2-2مراقبة استخدام األموال العمومية
تراقب اجملالس اجلهوية للحسابات استخدام األموال
العمومية التي تتلقاها اجلمعيات أو كل جهاز آخر
يستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة
كيفما كان شكلها من طرف جماعة محلية أو من
أي جهاز آخر خاضع ملراقبة اجمللس اجلهوي للحسابات.

تشبه االختصاصات القضائية للمجالس اجلهوية تلك
املوكولة للمجلس األعلى للحسابات .وتتعلق بالبت
في احلسابات والتسيير بحكم الواقع والتأديب املتعلق
بامليزانية والشؤون املالية .وميكن الطعن في القرارات
النهائية الصادرة عن اجملالس اجلهوية للحسابات أمام
غرفة االستئناف باجمللس األعلى للحسابات.

 4-2-2مراقبة اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ امليزانية

وباإلضافة إلى ممارسة هذه املهام ،تختص اجملالس
اجلهوية للحسابات مبراقبة اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ
امليزانية واستخدام وتدبير األموال العمومية.

تساهم اجملالس اجلهوية للحسابات في مراقبة اإلجراءات
املتعلقة بتنفيذ ميزانيات اجلماعات احمللية وهيئاتها
وإصدار رأي بشأن شروط اعتماد وتنفيذ ميزانياتها.

 2-2-2مراقبة التسيير

 5-2-2مراقبة التصاريح اإلجبارية باملمتلكات

تراقب اجملالس اجلهوية للحسابات جودة تدبير املرافق
العمومية احمللية أو الالمركزية واملقاوالت اخملولة االمتياز
في مرفق عمومي محلي واملقاوالت املعهود إليها
بتسيير مرفق عمومي محلي واملقاوالت والشركات التي
متلك فيها جماعات محلية أو هيئاتها أو مؤسسات

تختص اجملالس اجلهوية للحسابات مبراقبة التصاريح
اإلجبارية باملمتلكات املتعلقة ببعض منتخبي
اجملالس احمللية والغرف املهنية ،وكذا املوظفون واألعوان
العموميون الذين ميارسون مسؤولياتهم داخل اجملال
الترابي للمجلس اجلهوي اخملتص.

 - 3الهيكل التنظيمي والت�سيري
 -1 -3املجل�س الأعلى للح�سابات
الــرئــاسـة

الـنيـابة العـامـة

يتولى الرئيس األول رئاسة اجمللس األعلى للحسابات
حيث يتمثل دوره في :

كأي جهاز قضائي ،يوجد لدى اجمللس األعلى
للحسابات نيابة عامة يشرف عليها الوكيل العام
للملك .وميارس مهام النيابة العامة لدى اجمللس
ويتوفر على كتابة لها.

•رئاسة اجللسة الرسمية والغرف اجملتمعة وغرفة
املشورة وجلنة البرامج والتقارير ،وكذا مجلس
قضاء احملاكم املالية ؛
•تنسيق أشغال اجملالس اجلهوية للحسابات ؛
•تولي دور اآلمر بالصرف لتنفيذ ميزانية احملاكم
املالية ؛
•املصادقة على البرنامج السنوي ألشغال اجمللس
األعلى للحسابات.
•وإذا تغيب الرئيس األول أو عاقه عائق ،ناب عنه
أحد رؤساء الغرف الذي يختاره سنويا.

ويساعده في مهامه محامون عامون يختارون من بني
املستشارين باجمللس األعلى للحسابات.
ومتارس مهام النيابة العامة من خالل الوسائل
التالية :
•إيداع مستنتجات حول التقارير الرامية إلى
إصدار القرارات التمهيدية والنهائية التي
يعدها املستشارون املقررون في ميدان البت في
احلسابات ؛
•إصدار ملتمسات من أجل إحالة القضايا على
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اجمللس في ميدان التأديب املتعلق بامليزانية
والشؤون املالية و إحالة العمليات املفترض أنها
تشكل تسييرا بحكم الواقع ،وكذا التماس
تطبيق الغرامة املنصوص عليها في حق
احملاسبني في حالة عدم إدالئهم بحساباتهم
داخل األجل احملدد ؛
•تقدمي طلبات االستئناف و الطعون بالنقض
وطلبات املراجعة ؛
•تنسيق أعمال النيابة العامة لدى اجملالس
اجلهوية للحسابات واإلشراف عليها.

الكتـابـة العـامـة
يتم اختيار الكاتب العام من بني املستشارين
باجمللس األعلى للحسابات .ويتولى ،حتت سلطة
الرئيس األول ،تسيير املصالح اإلدارية للمجلس
وكتابة الضبط.

الغـرف الـدائمـة
يتألف اجمللس األعلى للحسابات من ست غرف،
ثالث منها ذات طابع قطاعي و ثالث أخرى تتعلق
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باالستئناف والتأديب املتعلق بامليزانية والشؤون
املالية والتصريح اإلجباري باملمتلكات.
والميكن للغرف وفروع الغرف أن تعقد جلساتها إال
بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة أو
رئيس الفرع.

الغرف والهيئات غير الدائمة
إلى جانب الغرف الست الدائمة ،هناك هيئات أخرى
جتتمع حسب احلاجة لتقوم مبهام خاصة ،ويتعلق
األمر بالهيئات التالية :
•اجللسة الرسمية  :يعقد اجمللس جلسات
رسمية على اخلصوص لتنصيب القضاة
وتلقي أداء ميينهم .
•هيئة الغرف اجملتمعة  :تبدي رأيها في املسائل
املتعلقة باالجتهاد القضائي أو املسطرة .وتبت
في القضايا املعروضة على اجمللس إما مباشرة
من لدن الرئيس األول أو بناء على ملتمس
النيابة العامة أو احملالة عليه بعد نقض قرار
سبق للمجلس أن أصدره .

•غرفة املشورة :تصادق على التقرير السنوي
للمجلس والتقرير املتعلق بتنفيذ قانون املالية
والتصريح العام باملطابقة .
•الغرف املشتركة  :تبت في طلبات االستئناف
املرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا
عن غرف أو فروع غرف اجمللس في القضايا
املتعلقة بالبت في احلسابات وبالتأديب املتعلق
بامليزانية والشؤون املالية .
•جلنة البرامج والتقارير :تكلف بإعداد البرنامج
السنوي ألشغال اجمللس واملالحظات املزمع
إدراجها في التقرير السنوي .
•مجلس قضاء احملاكم املالية  :يسهر على
تطبيق النظام األساسي لقضاة احملاكم املالية
وتدبير مسارهم املهني .كما يعتبر كذلك
الهيئة التأديبية للقضاة.

 2-3املجال�س اجلهوية للح�سابات
دخلت مقتضيات الكتاب الثاني من مدونة احملاكم
املالية املتعلق باجملالس اجلهوية للحسابات حيز
التنفيذ ابتداء من فاحت يناير  .2004و قد حدد
املرسوم رقم  2.02.701بتاريخ  29يناير 2003
مؤقتا مقار ودوائر اختصاص وعدد اجملالس اجلهوية
للحسابات املنصبة في مدن الرباط والدار البيضاء
وفاس وطنجة ووجدة وسطات ومراكش وأكادير
والعيون.
ويعتبر تنظيمها الداخلي مشابها لتنظيم اجمللس
األعلى للحسابات ،إذ يسير كل مجلس جهوي
للحسابات رئيس يساعده كاتب عام .ويقوم مبهام
النيابة العامة وكيل امللك لدى اجمللس اجلهوي
للحسابات .ويرتبط اجمللس األعلى للحسابات
واجملالس اجلهوية للحسابات بعالقات وعضوية
وظيفية في نفس الوقت.

 1-2-3العالقات بني اجمللس األعلى للحسابات
واجملالس اجلهوية للحسابات
•العالقات العضوية
يشكل قضاة اجمللس األعلى للحسابات وقضاة
اجملالس اجلهوية للحسابات هيئة واحدة يخضع
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تسييرها للنظام األساسي للقضاة ،موضوع
الكتاب الثالث من مدونة احملاكم املالية.
ويسهر مجلس قضاء احملاكم املالية على تطبيق
النظام األساسي املذكور.
يعني قضاة اجملالس اجلهوية للحسابات باقتراح من
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بعد أخذ
رأي مطابق من مجلس قضاء احملاكم املالية.
• العالقات الوظيفية
يعتبر اجمللس األعلى للحسابات (غرفة االستئناف)
محكمة استئناف تبت في األحكام النهائية
الصادرة عن اجملالس اجلهوية للحسابات في ميدان
البت في احلسابات وفي ميدان التأديب املتعلق
بامليزانية والشؤون املالية.
وتوجه اجملالس اجلهوية للحسابات إلى اجمللس
األعلى للحسابات نسخا من التقارير التي تعدها
في ميدان مراقبة التسيير ومراقبة استخدام
األموال العمومية ،وذلك من أجل اإلدراج احملتمل
للمالحظات التي سجلتها في التقرير السنوي .
وينسق اجمللس األعلى للحسابات أشغال اجملالس
اجلهوية للحسابات ويتولى تدبير شؤون موظفيها.
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كما ميارس إزاءها مهمة تفتيش ومراقبة .
وتتوفر احملاكم املالية على ميزانية واحدة يعتبر
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات آمرا
بصرفها ،ويجوز له أن يعني رؤساء اجملالس اجلهوية
للحسابات آمرين بالصرف مساعدين.

 2-2-3املصالح اإلدارية
تقوم بالوظائف الداعمة ألنشطة اجمللس األعلى
للحسابات الوحدات األساسية التالية:
•كتابة الضبط ؛
•التدبير اإلداري واملوارد البشرية ؛
•التكوين والتعاون ؛
•التوثيق واملعلوميات.

 3-2-3املوارد البشرية
يبلغ العدد اإلجمالي للعاملني باحملاكم املالية 433
فردا مقسمني إلى صنفني ،هيئة القضاة وهيئة
املوظفني اإلداريني الذين يبلغ عددهم  173إطارا
وعونا مهمتهم مساعدة ومواكبة املؤسسة في
تسييرها.

 - 4هيئة الق�ضاة
يخضع تسيير قضاة احملاكم املالية لنظام أساسي.
ويشكلون هيئة واحدة ويتمتعون بعدم قابلية العزل
والنقل .وتتكون هيئة قضاة احملاكم املالية من 260
قاضيا تتمثل مهمتهم في القيام مبختلف املراقبات
املنصوص عليها في مدونة احملاكم املالية .ويتوزع
القضاة على الدرجات التالية :
•خارج الدرجة :الرئيس األول والوكيل العام
للملك ؛
•الدرجة اإلستثنائية :املستشار املشرف ؛
•الدرجة األولى :املستشار األول ؛
•الدرجة الثانية :املستشار الثاني.
ويتم اختيار قضاة الدرجة الثانية من بني امللحقني
القضائيني الذين مت توظيفهم بواسطة مباراة
من بني احلاصلني على إحدى الشهادات ،احملددة في
األمر الصادر عن الرئيس األول للمجلس األعلى
للحسابات ،التي تسمح بولوج سلم األجور رقم
 .11ويخضع امللحقون القضائيون لتكوين نظري

وميداني ملدة سنتني يخضعون في نهايته إلمتحان
الكفاءة املهنية .ويتم تعيينهم ،بعد النجاح في هذا
اإلمتحان ،كقضاة من الدرجة الثانية ،طبقا للفصل
 30من الدستور باقتراح من مجلس قضاء احملاكم
املالية.
وتفرض أخالقيات املهنة اخلاصة بالقضاة التحلي في
جميع الظروف بواجب التحفظ والنزاهة والكرامة
التي تستوجبها طبيعة وظائفهم .وحتمي الدولة
القضاة ضد كل تهديد أو تهجم أو سب أو قذف.
ويتمتعون بحق االمتياز القضائي.
ويسهر مجلس قضاء احملاكم املالية على تطبيق
النظام األساسي للقضاة سواء فيما يتعلق بالتعيني
أو تدبير املسار املهني أو تطبيق اإلجراءات التأديبية
على القضاة .ويترأس الرئيس األول هذا اجمللس.
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 - 5الآفاق امل�ستقبلية
إن احملاكم املالية مدعوة مستقبال لتركيز مجهوداتها
على حتقيق التوجهات اإلستراتيجية التالية:

وتخصيص املوارد البشرية والتقنية الالزمة
ملمارسة هذه االختصاصات؛

 تدعيم مهنية احملاكم املالية  :ومن بني مرتكزات
هذا االختيار تطوير القدرات املهنية لقضاة
احملاكم املالية من خالل وضع برامج للتكوين
تستجيب الحتياجاتهم وملتطلبات تطور احمليط
املؤسساتي واالقتصادي.

 وضع نظام لتتبع توصيات احملاكم املالية من
خالل إرساء مقاربة توافقية مع األجهزة املراقبة
من أجل التعرف على اإلجراءات املتخذة لتطبيق
التوصيات والقيام باإلصالحات والتحسينات
املقترحة؛

 متابعة مجهودات حتديث احملاكم املالية من
خالل تعميم تقنيات اإلعالم والتواصل .وسيتم
اللجوء إلى هذه اآلليات ليس فقط في اجملال
التدبيري ،بل أيضا في مجال التدقيق والفحص؛

 تدعيم االشعاع الدولي للمجلس األعلى
للحسابات بتقوية عالقات الشراكة مع أجهزة
عليا أخرى للرقابة على املالية العامة واحلرص
على املشاركة بشكل فعال في أنشطة
املنظمات اجلهوية والدولية التي تنضوي في
إطارها هذه األجهزة.

 مالءمة التنظيم املؤسساتي للمحاكم
املالية مع املهام اجلديدة املوكولة إليها في
مجال مراقبة التصاريح اإلجبارية باملمتلكات
ومتويل األحزاب السياسية واحلمالت االنتخابية.
وتستوجب هذه املالءمة وضع البنيات املناسبة

14

15

الهيكــل التنظيمــي
الرئا�ســـة

الديوان

أحمد امليداوي

محمد كمال الداودي

النيابة العامة

عبد اللطيف بن الزيدية بالنيابة

الكتابة العامة
عبد اهلل صرحان

م.ج.ح-الرباط
زينب العدوي

غرفة التأديب املتعلق
بامليزانية والشؤون املالية

الغرفة األولى

الغرفة الثانية

الغرفة الثالثة

م.ج.ح-فاس
عببد الهادي السمراوي

محمد الصوابي

محمد البسطاوي

محمد حدحودي

ابراهيم بن به

م.ج.ح -الدار البيضاء
افالح حلسن

الفرع 1
حلسن كرس

م.ج.ح-سطات
مصطفى كوسكوس

الفرع 2
محمد الناصري

الفرع 1
رشيد علوي
اسماعيلي

الفرع 1
عبد النبي
نبولسي

الفرع 2
أحمد القاسمي

الفرع 2
عبد الهادي
كربوش

م.ج.ح-اكادير
تقي الدين أهندور
م.ج.ح-وجدة
دير محمد
م.ج.ح-طنجة
مراد بقالي قاسم
م.ج.ح -العيون
عافية زين العابدين
م.ج.ح -مراكش
بنعيسى جتيو
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الفرع 3
نور الدين رابحي
الفرع 4
عزيزة مساعف

الفرع 3
محمد حنافي
الفرع 4
ياسني الناصيري
بن صغير

الفرع 3
عبد الصادق
تاديست
الفرع 4
حسن النمراني

غرفة االستئناف

محمد بوجيدة

غرفة التصريح اإلجباري
باملمتلكات

عبد اهلل بولعسافر

الفرع 1
عبد العزيز كلوح

الفرع 1
يحيى بوعسل

الفرع 1
سمية السباعي

الفرع 2
عبد اخلالق

الفرع 2
سعيد ملرابطي

الفرع 2
حسن شوحو

أشماشي

الفرع 3
موسى خلليفي
الفرع 4
محمد بقاس

ت�سع دوائر التدخل
للمجال�س اجلهوية للح�سابات
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14
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13

11
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اجمللس اجلهوي للحسابات-العيون

 - 1وادي الذهب-الكويرة
 - 2العيون-بوجدور-الساقية احلمراء
 - 3كلميم-السمارة

اجمللس اجلهوي للحسابات-اكادير

 -4سوس-ماسة-درعة

اجمللس اجلهوي للحسابات-مراكش
اجمللس اجلهوي للحسابات-سطات

 -7مراكش -تنسيفت-احلوز
 -12تادلة-أزيالل
 -6الشاوية-ورديغة
 -11دكالة-عبدة

اجمللس اجلهوي للحسابات -الدار البيضاء

 -9الدار البيضاء

اجمللس اجلهوي للحسابات-الرباط

 -10الرباط-سال-زمور-زعير
 -5غرب شراردة-بني احساين

اجمللس اجلهوي للحسابات -فاس

 -14فاس-بوملان
 -13مكناس-تافياللت

اجمللس اجلهوي للحسابات-وجدة

 -8الشرق
 -15تازة-احلسيمة-تاونات

اجمللس اجلهوي للحسابات-طنجة

 -16طنجة-تطوان

3
2

1

17

حميط املحاكم املالية
جاللة امللك
اجمللس األعلى
التقرير السنوي
الطعن بالنقض
الشركاء

اخلاضعون للرقابة
•القطاعات الوزارية

•البرملان

على املستوى الوطني

•املؤسسات العمومية
•شركات الدولة
•الفروع العمومية للشركات
•الشركات اخملتلطة

اجمللس األعلى
للحسابات

•اجلمعيات التي تتلقى األموال عن طريق
التماس اإلحسان العمومي

 الوزير األول وزير العدل -الوزير املكلف باملالية

•الشركات املمنوحة االمتياز في مرفق
عمومي
•املقاوالت واجلمعيات أو كل جهاز
يستفيد من مساهمة في الرأسمال أو
من مساعدة الدولة

•احلكومة

 وزراء آخرون•االستئناف

•امليزانية

•التقارير

•التنسيق

•هيآت التفتيش واملراقبة
•وزير الداخلية ،الوالة ،العمال،
املمثلون القانونية لألجهزة
العمومية

على املستوى احمللي

•الوزير املكلف باملالية
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•اجلماعات احمللية وهيئاتها
•املؤسسات العمومية احمللية
•املقاوالت واجلمعيات وكل جهاز
يستفيد من مساهمة في الرأسمال
أو من مساعدة من طرف اجلماعات
احمللية أو هيئاتها

اجملالس اجلهوية
للحسابات

•اخلازن العام للمملكة
•اخلزنة باجلهات واألقاليم
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اجمللس األعلى للحسابات
العنوان :قطاع  10زنقة التوت حي الرياض الرباط
الهاتف05 37 57 67 00 :
الفاكس05 37 71 31 19 :
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