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 :مقدمة

 تُ َعدُّ املاليُة العمومية مؤشرا حقيقيا للتطورات اليت تعرفها اجملتمعات احلديثة وعنصرا أساسيا للحكم على
 مسار إصالح نظام اإلدارات واملؤسسات اليت تتصرف فيها.

ونيابة عن الشعب، تتصرف الدولة يف ملكية املال العام وإدارته، لذلك حرصت مبختلف الشرائع على 
 محايته وإجياد الوسائل الكفيلة لتنظيمه من حيث اإلنفاق والتحصيل.

اعتمده املؤمتر العريب األول للرقابة املالية العليا، والذي يعترب وكتعريف للرقابة املالية، نُدرج التعريف الذي        
أكثر مشولية حيث أكد على أن الرقابة املالية هي "منهج علمي شامل يتطلب التكامل واالندماج بني املفاهيم 

رفع كفاءة القانونية واالقتصادية واحملاسبية واإلدارية، ويهدف إىل التأكد من احملافظة على األموال العامة و 
 .1استخدامها، وحتقيق الفعالية يف النتائج احملققة"

وابلنسبة للمشرع املغريب، فقد عمل على إحداث أجهزة خمتلفة إدارية وقضائية مؤهلة ملراقبة العمليات املنجزة      
يت حتول دون ولضمان محاية املالية العمومية من االختالسات والتبذير والضياع والتسيب حىت حيد من العوائق ال

 حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 جمموعة من التساؤالت، وهي: تفرع عنهااليت ت اجلوهرية ويف هذا العرض سوف حناول اإلجابة على اإلشكالية    

 ؟راقبةأجهزة املتعدد ظل يف  أية فعالية للرقابة على املالية العمومية -
حاول من خالل اإلجابة عنها، تسليط الضوء على اآلليات اليت متارس سنُ من أجل اإلجابة عن هذه اإلشكالية، 

 التايل: لتصميماب . وذلك ابالستعانةهذه الرقابة ومعرفة مدى جناعتها، وكذلك معرفة حدودها
األجهزة املتدخلة يف جمال املراقبة على املالية العمومية من حيث إىل  فيه : نتطرفاألول وراحمل -
 ؛يف جمال مراقبة املالية العمومية سندة إليهااالختصاصات املطبيعة 

اليت  عيقاتاملكذا على املالية العمومية و  هذه األجهزة املتدخلةانعكاسات احملور الثاين: نعاجل فيه  -
ومن جهة اثنية من جهة، واليت حتول دون متكينها من تفعيل املراقبة الفعالة محاية لألموال العمومية  ترد عليها
 .فيما بينها ةالرقابي وظيفةواالنسجام يف ال الية والتكاملحتقيق الفع
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 على املالية العمومية ملراقبةاجمال  األجهزة املتدخلة يف املبحث األول:

ابلنظر ألمهية املال العام ومدى أتثريه على مستوى الدولة من كافة املناحي السياسية واالقتصادية        
حىت ال يتم العبث به سواء ابلتبذير أو االختالس أو  ،حاطته بنوع من احلمايةفقد استلزم األمر إ واالجتماعية،

سوء التدبري؛ خصوصا وأن ظاهرة الفساد املايل وإن كانت مالزمة للتصرف املايل على مر التاريخ، فقد اختذت 
ر العلمي والتقين أبعاد خطرية يف السنوات األخرية؛ حيث تنوعت وسائل وطرق التالعب ابملال العام نتيجة التطو 

 .2ألساليب التدبري املايل
وتبعا لذلك، أسند املشرع املغريب مهمة محاية املال العام لعدة أجهزة سعيا منه إىل تكريس مراقبة فعالة 

أنه "على الذي نص على  20113من الدستور املغريب لسنة  36الفصل  مستندا يف ذلك على ما جاء بهوانجعة 
اية، طبقا للقانون، من كل أشكال االحنراف املرتبطة بنشاط اإلدارات واهليئات العمومية، السلطات العمومية الوق

 وابستعمال األموال املوجودة حتت تصرفها، وإببرام الصفقات العمومية وتدبريها، والزجر عن هذه االحنرافات".

 ملراقبة على املالية العموميةا هيئاتتنظيم املطلب األول: 

اقبة املالية العمومية عدة هيئات منها ما تكتسي طبيعة دستورية ومنها ما هلا طبيعة تشرف على مهمة مر 
 :يلي أبرزها ماإدارية ومالية صرفة، 
 رقابة املؤسسات الدستورية الفرع األول:

  :الربملانرقابة  -أ
ايل يظل ن االختصاص املإ(، ف...للربملان )تشريعية، مالية، رقابية،  سندةرغم تنوع االختصاصات امل

من  بدء املغريبحق االختصاص املايل احلقوق اليت تتمتع هبا مؤسسة الربملاين  يتصدر حبيث، هالركيزة األساسية لعمل
هذا ، و قانون املاليةدراستها ملشروع قانون املالية فالتصويت عليه إىل غاية املصادقة على قانون التصفية املتعلق ب

 .وما يليه 75انطالقا من الفصل  ملغريبا منصوص عليها يف الدستوراالختصاص 
آليات متكنه من مراقبة املالية العمومية، تتمثل يف  جملس النواب وجملس املستشارين وللربملان بغرفتيه

الوسائل اليت ميتلكها الربملان ملتابعة النشاط احلكومي  أهم تعترب مناليت  بنوعيها الشفوية والكتابية األسئلة الربملانية
احملدثة طبقا لألنظمة الداخلية جمللسي  اللجان الدائمة، ويف تعلقة مبختلف القطاعات احلكوميةعلومات املومجع امل
 احلقائق جلان تقصي كذا يف، و 4(مبجلس النواب ، جلنة مراقبة املالية العموميةمبجلسي الربملان )جلنة املاليةالربملان 

من امللك، أو بطلب من ثلث أعضاء جملس النواب، أو ثلث  مببادرة" تشكيلهادستور المن  67الفصل  اليت أجاز
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أعضاء جملس املستشارين، جلان نيابية لتقصي احلقائق، يُناط هبا مجع املعلومات املتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبري 
 .5"املصاحل أو املؤسسات واملقاوالت العمومية، وإطالع اجمللس الذي شكلها على نتائج أعماهلا

 جمللس األعلى للحساابت:رقابة ا -ب
 حيث تتمتعة للرقابة على املال العام، ئهيأعلى حيزا هاما هلذه املؤسسة اليت تعترب  اململكةدستور  خصص

من دستور  150إىل  147الفصول من منصوص عليها يف اختصاصات ذات طبيعة رقابية وقضائية حقيقية 
 العامة سيمة تتعلق أساسا مبراقبة تنفيذ امليزانيةمهام ج اوخوهل ة هذه املؤسسةضمن استقالليالذي  2011

وبكيفية تدبري املالية العمومية يف جماالهتا املتعددة، وميزانيات اجلماعات احمللية مبراحلها املختلفة وأجهزهتا املتعددة 
 .إبعداد وتنفيذ السياسات العمومية ذات األثر املايل وامليزانيايت منها املتعلقة السيما

تؤهله من مراقبة املالية والعمومية بكيفية اجمللس األعلى للحساابت يكتسي أمهية كربى  ضحىألك وتبعا لذ
-99القانون رقم  على ما جاء يفبناء  توضيح الوظائف املخولة للمحاكم املالية بشكل أكثر جالء بعد، مستقلة

ارسة رقابة مندجمة وإقامة أفضل توازن هبدف أتمني مم ،2002يونيو  13املتعلق مبدونة احملاكم املالية بتاريخ  62
 .نظام عقوابت ومتابعات أكثر عدال وإنصافا هلم وإقراريف مسؤوليات اخلاضعني للرقابة 

الرقابة القضائية على مدى قانونية " بشكل خاص يف أهم الرقاابت املمارسة من قبل احملاكم املاليةوتتجلى 
بث يف احلساابت، التسيري حبكم الواقع والتأديب املتعلق ابمليزانية العمليات املالية ومدى مطابقتها للنصوص )ال

مراقبة التسيري املركزة على تقييم نتائج أداء الوحدات املراقبة من حيث الفعالية واالقتصاد كذا يف والشؤون املالية(، و 
 .6"والكفاية

 يلاملااإلداري و  لتفتي اإلدارية املكلفة اب جهزةاألرقابة الفرع الثاين: 
تتبع أجهزة التفتيش املايل، يف األصل، ويف معظم البلدان، لوزارة املالية. ورقابة التفتيش املايل واسعة جدا، 
إذ تشمل مجيع املراحل اليت جتتازها العمليات املالية. وال تقف صالحيات التفتيش املايل عند حدود اإلدارات 

الصفة العامة. بل قد متتد هذه الصالحيات، كذلك، إىل العمومية، بل متتد إىل مجيع األشخاص املعنوية ذات 
اهليئات اخلاصة عندما تكون هناك عالقة مالية تربط بينها وبني الدولة. واهلدف من رقابة التفتيش املايل هو 

ك لاحليلولة دون خمالفة القوانني واألنظمة املالية، والعمل يف حالة وجود خمالفات على معاقبة مرتكبيها، وبذ
 .7سي مراقبة التفتيش املايل طابعا وقائياتكت

 املفتشية العامة للمالية: -أ  
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الصادر  1.59.269الظهري الشريف رقم  مبقتضىهي هيئة عليا للتفتيش أحدثت  املفتشية العامة للمالية
مراقبة مهمة  توىلت ،لتكون حتت تصرف الوزير املكلف ابملالية 8املتعلق ابملفتشية العامة للمالية 1960أبريل  14يف 

  ا يلي:م تمثل يفاليت تو  اري هبا العملوفق القوانني واألنظمة اجل رتابيةمالية الدولة واجلماعات ال
 بشكل عام؛ لرتابيةمراقبة مصاحل الصندوق واحملاسبة لدى احملاسبني العموميني وموظفي الدولة واجلماعات ا -
مليات املسجلة يف حساابت اآلمرين ابملداخيل والنفقات العمومية مراقبة تسيري احملاسبني والتأكد من قانونية الع -

 وكل متصريف الدولة؛
املنشآت العامة وكذا مجيع األشخاص املاديني واملعنويني املستفيدين، بصفة مباشرة أو املؤسسات و  مراقبة تسيري -

 عامة؛أو املنشآت ال رتابيةدعم مايل من طرف الدولة أو اجلماعات المن غري مباشرة، 
تدقيق وإبداء رأي حول مشروعية وصدق العمليات واملتعلقة حبساابت املشاريع العمومية املمولة من طرف  -

والبنك اإلفريقي للتنمية  "BIRD" كالبنك الدويل لإلعمار والتنمية  ،احلكومات أو اهليئات املالية الدولية واجلهوية
"BAD" وبرانمج األمم املتحدة للتنمية"PNUD" قارابت جديدة تتماشى مع تلك مل هاتبني يف إطارلك ، وذ

 ؛املعمول هبا على الصعيد الدويل
واليت من املالية وزارة  تدخل اجملاالت املالية واالقتصادية وبصفة عامة يف ميادينإجناز الدراسات واألحباث يف  -

 شأهنا تنوير ومساعدة املسؤولني يف اختاذ القرار املالئم والصائب؛
 بتقييم الربامج والسياسات العمومية بطلب من رئيس احلكومة أو من طرف أعضاء احلكومة. القيام -

لربانمج سنوي  هذه األخرية ختضع تدخالت ،للمالية ةالعام يةلمفتشلاحملدث  طبقا للفصل السابع من القانون
بعني االعتبار طلبات  أيخذالذي و  ،ابقرتاح من املفتش العام، ملاليةاملكلف اب وزيرالمصادق عليه من طرف 

اليت يتقدم هبا كل من أعضاء جملسي الربملان وجلان تقصي احلقائق الربملانية ورئيس احلكومة والوزراء  حقيقالت
 ، حبيثومديرايت وزارة املالية وأجهزة املراقبة التابعة للمؤسسات املقرضة أو املاحنة واجلمعيات وشكاايت املواطنني

بعض التعديالت حسب املهام املستعجلة والطارئة اليت  على هذا الربانمج يدخلأن ية جيوز للمفتش العام للمال
 ، وله أن أيمر خارج هذا الربانمج إبجراء كل حتقيق يراه مفيدا.تفرض نفسها

بني تفتيش املصاحل املالية  عند حتديد برانمج التدخل السنوي، تسهر املفتشية العامة للمالية على إجياد توازن انجع
على الصعيدين االقتصادي  اسرتاجتياجهزة العمومية اليت تلعب دورا أللتابعة ملختلف الوزارات ومراقبة وتدقيق اا

 .9واالجتماعي واليت هلا انعكاس كبري على ميزانية الدولة
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الشؤون املالية ابلتأديب املتعلق ابمليزانية و املتعلقة  املخالفاتضمن إحدى تتإذا كانت تقارير املفتشية العامة للمالية 
حييلها  ، فإن وزير املاليةمبثابة مدونة احملاكم املالية 99-62القانون رقم من  56و 55و 54املنصوص عليها يف املواد 

 .10اجمللس األعلى للحساابت على
 أما إذا كانت تتضمن خمالفات تستوجب املتابعة القضائية فإهنا حتال من طرف وزير املالية أو الوزير الوصي على

 القطاع على رئيس النيابة العامة قصد حتريك املسطرة القانونية اجلاري هبا العمل.

 :املفتشية العامة للمالية احملليةو  املفتشية العامة لإلدارة الرتابية -ب  
 :مهاو اتبعني هلا،  ، من خالل جهازين أساسينياجلماعات الرتابيةعلى مالية  ةالرقاب مةوزارة الداخلية مه توىلت

مهمة املراقبة والتحقق من التسيري اإلداري والتقين واحملاسيب " هباتناط  :املفتشية العامة لإلدارة الرتابية -1
للمصاحل التابعة لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية وهيآهتا على أن تراعي يف ذلك االختصاصات املخولة 

املتعلق ابلنظام  رسومامل منثانية من الفصل األول ال ةماد"، وذلك طبقا للللمفتشيات التابعة للوزارات األخرى
 .11األساسي اخلاص ابملفتشني العامني لإلدارة الرتابية بوزارة الداخلية

قتصر عملها الرقايب على جمال حمدد هو مالية اجلماعات احمللية ي :12املفتشية العامة للمالية احمللية -2
 .ابية ذات االختصاص العامعكس املفتشية العامة لإلدارة الرت على  ،هتاآوهي

ظاهرة الفساد ل املسطرة والتصديحتقيق األهداف غية بُ اجلماعات الرتابية  ماليةمراقبة وتسهر هاتني اهليئتني على 
 .اخلطرية اليت تواجه اجلماعات الرتابية يف املغربالسلبية اإلداري واملايل اليت تعد من الظواهر 

 املفتشيات العامة للوزارات: -ج  
من داخلية الراقبة امل ةمارسوتقوم مب ،13املفتشيات العامة ارتباطا مباشرا ابلوزارات ومصاحلها اخلارجية ترتبط    

يف إطار ممارسة  عملها يندرجحبيث  ،ملراقبة والتفتيش الداخلي ملصاحل املرافق التابعة هلااب القيام مهمة خالل توليها
التابعة  العمومية املؤسساتو ييم عمل مصاحل الوزارة اليت تنتمي إليها تق تسعى من ورائها مهمة التدقيق الداخلي

تطوير العمل اإلداري لتحسني خدماته وحتديث التدبري العمومي يف املفتشيات  ساهم هذه، توتبعا لذلكهلا. 
 .املايلاإلداري و 

ري املصاحل املركزية الالممركزة للوزارة تناط ابملفتشيات العامة مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبتبعا لذلك، و      
نتائج أنشطة ل هاتقييمإىل جانب تدقق يف مسك سجالت جرد العقارات واملعدات واملخازن، كما أهنا التابعة هلا.  
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تقريرا  800أحيل أزيد من  2013المجلس، وإلى حدود سنة تقريرا على هذا  40تمت إحالة ما يزيد عن  2013-2010ما بين سنتي  - 
التي تقضي بتبليغ التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة إلى المحاكم  من مدونة المحاكم المالية 109تطبيقا لمقتضيات المادة 

 .المالية
11

 .1171 صفحة 1994يوليوز  20بتاريخ  4264سمية عدد ، المنشور بالجريدة الر1994يونيو  16الصادر في  2.94.100مرسوم رقم  -
12

في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة  1997ديسمبر  15 صادر فيال 2.97.176من مرسوم رقم  20المادة  -

 .500 صفحة 1998فبراير  05بتاريخ  4558الرسمية عدد 
13

إحداث مقتضيات عامة للمصالح اإلدارية  1926عام الفي حيث تم بماية لتتخذ أشكاال حديثة، مع الحتطورت فكرة التفتيش العام في المغرب  -
 الوزارات. جلتعميمها لتشمل  ومن تم 1959تنظيمها سنة  لتتم إعادةلدى اإلقامة العامة، و
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تقدمي االستشارة كلما طلب كذا مقارنة مع األهداف والتكاليف الناجتة عنها، و و املصاحل املركزية والالممركزة للوزارة، 
 .14ذلك منها

 العالقات املؤسساتية بني أجهزة املراقبة على املالية العمومية: ثايناملطلب ال

املكلفة مبراقبة املالية املختلفة املسند إىل األجهزة  وطبيعة العمل رغم االختالف البني يف االختصاصات
 ، فإنه يطغى عليها وجود رابطة جتمع بينها ختتلف من جهاز آلخرالعمومية

 لحساابت بغرفيت الربملانلعالقة اجمللس األعلى ول: الفرع األ
وابملوازاة مع الدور االستشاري الذي يضطلع به جتاه الربملان بغرفتيه يف ، 2011دستور  طبقا ملقتضيات

تقدمي التقرير حول تنفيذ امليزانية والتصريح العام  اجمللس األعلى للحساابتيتوىل مجيع قضااي الرقابة والتقييم، 
فضال عن اإلجابة على استفسارات الربملان حول تنفيذ امليزانية  ،ابقة اللذين يرافقان مشروع قانون التصفيةابملط

 إحاالت من رئيس الربملان خبصوص قضااي التأديب املايل. هوإمكانية تلقي ية قضية تتعلق ابلرقابة والتقييم،وحول أ
وإجناز تصاريح عامة  ،تنفيذ قوانني املالية السنوية إبعداد تقارير بشأن املذكور يقوم اجمللستبعا لذلك، و 

سنوية ابملطابقة بني احلساابت الفردية للمحاسبني العموميني واحلساب العام للمملكة الذي تعده اخلزينة العامة 
لتصريح العام للمملكة التابعة للوزارة املكلفة ابملالية. وميثل التقرير املتعلق بتنفيذ قانون املالية السنوي إىل جانب ا

تدعيم املساءلة املالية الربملانية للحكومة خبصوص نتائج التصرف يف االعتماد على 'تيحان ت رقابيتني آليتنيابملطابقة 
طبقا ملقتضيات الدستور، ، وذلك 15'املالية اليت متت إجازهتا من قبل الربملان ملختلف القطاعات واألجهزة العمومية

املتعلق بقانون املالية، اليت تنص على أن مشروع قانون  98-7ون التنظيمي رقم من القان 47وتنفيذا للمادة 
التصفية يرفق بتقرير للمجلس األعلى للحساابت عن تنفيذ قانون املالية وابلتصريح العام ابملطابقة بني احلساابت 

 .16الفردية للمحاسبني واحلساب العام للمملكة
ااي التأديب املايل على اجمللس األعلى للحساابت يف حالة اكتشاف ميكن لرئيسي غرفيت الربملان إحالة قضو 

، أو من خالل إاثرة انتباه أي من الرئيسني إليها على سبيل املثال خمالفات مالية عن طريق جلان التقصي الربملانية
الرغم من أن نتائج غياب استشارة فنية للربملان، على لهذه اآللية مل يسبق حتريكها حىت اآلن،  غري أن بطريقة ما.

قد تفضي يف جزئها اليت التقصي قد تفضي يف جزء منها إىل اكتشاف جرائم مالية حتال على القضاء اجلنائي، و 
 . اكتشاف خمالفات التأديب املايلاآلخر إىل

 املايلاإلداري و  عالقة اجمللس األعلى للحساابت أبجهزة التفتي الفرع الثاين: 
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، 5960ت، جريدة رسمية عدد.، في شأن المفتشيات العامة للوزارا2011يونيو  23صادر في  2.11.112من المرسوم رقم  2المادة  -
 .3386، ص2011يونيو  14الصادرة بتاريخ 

15
 .365، ص 2011مكتبة دار السالم الرباط، طبعة سنة  محمد براو:" الوسيط في شرح قانون المحاكم المالية الكتب الثالث"، منشورات - 

16
"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية رشيد قاعدة: "المحاكم المالية بالمغرب ودورها في تحديث التدبير العمومي - 

 .231ص. ، 2017-2016واالقتصادية واالجتماعية السويسي بالرباط )جامعة محمد الخامس بالرباط(، الموسم الجامعي 
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 ،كونه أعلى جهاز للرقابة املالية واحملاسبة  يف يف هذا اجلانبللحساابت  اجمللس األعلىتدخل يندرج  
اليت يتوفر على أجهزة تتوىل مهمة الراقبة املالية اإلدارية من  مع اجلهاز التنفيذي السيمايرتبط بعالقة وثيقة حبيث 

ابألجهزة احلكومية املتدخلة  وريةهذه املؤسسة الدستما هي أهم العالقات اليت تربط ف .17الناحيتني اإلدارية واملالية
 ؟موميةالع يةيف جمال الرقابة على املال

 :ملفتشية العامة للماليةالعالقة اب -أ
 أهنما يشرتكان يف سعيهما حنوعمل كل من املفتشية العامة للمالية واجمللس األعلى للحساابت يف  لتقيي

القائمة لتنسيق وتبادل املعلومات اآليات وتتيح  .تنفيذمحاية األموال العمومية ويقومان معا برقابة بعدية على ال
أن يعني موظفني وأعواان املتعلق ابحملاكم املالية " 62.99من القانون  5املادة  مبوجبجمللس استعانة ا، بينهما

يعملون أو كانوا يعملون يف إطار هيئات تفتيش أو رقابة، أو سبق هلم أن مارسوا مهام التسيري أبحد اهليئات 
الرقابية فيما يتعلق ابالختصاصات اإلدارية للمحاكم املالية، شريطة أن ال تكون هلم مصلحة مباشرة أو غري مباشرة 

ول بعد موافقة الرؤساء اإلداريني للمعنيني أليف األجهزة موضوع هذه املراقبة. ويتم هذا التعيني مبقرر للرئيس ا
من أعمال التحقيق واملراقبة املنجزة من طرف هذه  ةادستفاال وميكن للمجلس األعلى للحساابت .18"ابألمر

 األجهزة الرقابية اإلدارية.
تبليغ التقارير املنجزة من طرف اليت تنص على من مدونة احملاكم املالية  109إقرار مقتضيات املادة  من رغمابلو 

اإللزامي، إذ ليس هناك ما يفيد إلزام هذا املقتضى يفتقد للطابع إن ، ف19هيئات التفتيش واملراقبة إىل احملاكم املالية
إحالة مجيع التقارير املنجزة من طرفها إىل اجمللس.  ضرورة ب ،مبا فيها املفتشية العامة للمالية ،هيئات التفتيش واملراقبة

 جمللس.اهذا ي جزاء عن عدم قيام الوزير املعين بنقل تقارير تلك اهليئات إىل أكما أن املشرع املغريب مل يرتب 
، فإذا تبني من خالل التقارير املنجزة من طرف املفتشني املاليني خمالفات متعلقة ابلتأديب وازاة مع ذلكمو 

فإن مفتشي املالية يتولون إخبار املفتش العام للمالية فورا والسلطة اليت متلك احلق يف  ،املايل أو خمالفات زجرية
املوظف أن يوقفه عن العمل بطلب من املفتش العام للمالية،  أتديب احملاسب العمومي. وجيوز للوزير التابع له هذا

احملاكم  من مدونة 57وذلك ملدة ال تتجاوز شهرا واحدا، مع إحالة املوظف على اجمللس تطبيقا ملقتضيات املادة 
عاملني حتت اليت ختول للوزير املكلف ابملالية والوزراء فيما خيص األفعال املنسوبة للموظفني أو األعوان ال املالية

                                                           
17

ات طبيعة إدارية سواء اعتمدت على معيار الشكلية الرقابة المالية اإلدارية هي تلك الرقابة التي تأخذ طابعا إداريا وتمارس من قبل أجهزة ذ - 
تسب طابعا التي )المشروعية( أو على معيار الموضوعية المرتكز على المالئمة، وتقييم األداء والفعالية، تكون فيها نتائج الرقابة غير ملزمة، وتك

 ابة.استشاريا، سواء قدمت إلى السلطات العمومية في الدولة أو إلى الجهات موضوع الرق
18

من مدونة المحاكم المالية، يتقاضى الموظفون المشاركون في عمليات المراقبة تعويضات من المجلس يحدد مبلغها في  7استنادا للمادة  -
 مقررات تعيينهم.

19
( التقارير المنجزة من المتعلق بالمحاكم المالية على ما يلي: "يبلغ الوزير المعني إلى المجلس )... 62.99من القانون رقم  109تنص المادة  -

من طرف هيئات التفتيش والمراقبة التي تشير إلى عمليات قد تشكل تسييرا بحكم الواقع أو إلى مخالفات تدخل في مجال التأديب المالي أو تتض
المتعلقة بمواضيع هذه  مالحظات حول تسيير األجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم، ويجب أن تكون هذه التقارير مصحوبة بنسخ من الوثائق المثبتة

 التقارير".
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ترسل املفتشية  مث .20سلطتهم، إحالة التقارير احملتوية على إحدى املخالفات املتعلقة ابلتأديب املايل إىل اجمللس
 ختاذ التدابري الالزمة لزجرها.اقصد العامة للمالية التقارير املتضمنة للمخالفات يف ميدان التأديب املايل إىل اجمللس 

 وحتفيز هياكلهاودعم  بتعزيز تقوم يف السنوات األخريةأضحت  ة للماليةاملفتشية العام واملالحظ أن
املفتشية العامة التكامل بني . فمع ما يقوم به اجمللس التكامل ، يف إطار حتقيقموتطوير تدخالهت هايلإاملنتسبني 

هزة الرقابة اإلدارية مع أعمال التفتيش والتحقيق اليت تباشرها أجية الرقاب ال تتداخل أعماهلا أن يفرض للمالية
احملاكم املالية هدفها األول هو مساعدة األجهزة اخلاضعة  معخاصة  ،غايتها الطبيعية املتمثلة يف اجلزاءاألخرى اليت 

 لرقابتها لتحديث تدبريها.
 :عالقة ابملفتشيات العامة للوزاراتال -ب

ألجهزة العمومية اتبعة للوزير املعين ابلقطاع أداة للمراقبة الداخلية لسري ا عامة للوزاراتتعد املفتشيات ال  
ضمن املراقبة  عمله الوزاري، أما اجمللس األعلى للحساابت فهو مؤسسة مستقلة عن أي جهاز حكومي ويندرج

 اقرتاحاته وتوصياتهتتضمن اخلارجية. وتبعا لذلك ميكن أن يدعم اجمللس املفتشيات الوزارية من خالل تقاريره اليت 
 .للقطاعات الوزارية املعنية خبصوص املنظومة التدبريية سلسلينيلرؤساء التل

توقف مثال  حيثابفتحاص العديد من املفتشيات اإلدارية، اجمللس املذكور يف إطار مراقبة للتدبري العمومي، قام و 
عمومية. علما عدم استشارة وزارة الثقافة للمفتشيات اجلهوية التابعة هلا وعدم إشراكها يف إجناز الصفقات ال ندع

 حبيث ،أبن املفتشية اجلهوية تعترب اجلهة املؤهلة فنيا على الصعيد اجلهوي لتحديد وتوصيف األشغال املزمع إجنازها
تلك الوضعية يف عدة مشاكل عند تنفيذ بعض الصفقات. كما الحظ اجمللس صعوبة املعلومات بني  تسامه

حيتاج إىل وضع خمطط فعال للمعلومات لتسهيل وحتسني جودة  املصاحل اإلدارية واملفتشية اجلهوية، األمر الذي
تبادل املعلومات بني مديرية الرتاث الثقايف واملفتشيات اجلهوية. كما أوصى اجمللس الوزارة بدعم مفتشيات املباين 

 .21ن وجهسة من أجل القيام مبهامها على أحؤ التارخيية واملواقع على الصعيد اجلهوي ابألطر الكف
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شخصا على المجلس بالنظر للخروقات المسجلة على صعيد الميزانية، كما أحالت  108أسفرت تدخالت المفتشية العامة للمالية عن إحالة  -
لمال العام، على سبيل المثال حاالت لها عالقة بتحويل مكشوف ل 6عددا كبيرا من المسؤولين المحليين على محكمة العدل الخاصة في ظل تسجيل 

 ات جسيمة تتعلق بالتأديب المالي.تقارير تتضمن خروق 8على المجلس  2000-1999أحالت المفتشية العامة سنة 
21

 .27-26الصفحتين ، 2006التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات  -
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 انعكاسات هيئات املراقبة على املالية العمومية ومعيقاهتاالثاين:  املبحث
عملها كما أن ،  (ولألاملطلب ا)عدة آاثر ترتتب عن األجهزة املختلفة املكلفة مبراقبة املالية العمومية 

 .(املطلب الثاين)معيقات  عدةيعرتيه 

 آاثر املراقبة على املالية العمومية: األولطلب امل
عدة أجهزة اتبعة لوزارات خمتلفة ومستقلة فيما إىل املالية العمومية  على رقابةمهمة الرع املغريب املشأانط   

 .هيئة اجمللس األعلى للحساابت على قائمتها وضعو ، بينها
اجمللس األعلى  يف نظرَا لسريورة تدخلها ابنتظامبالدان  يف املكلفة مبراقبة املالية العمومية أهم األجهزة جلىتتو 

 علما أن هناك أجهزة أخرى .جملالس اجلهوية للحساابت واملفتشية العامة للمالية واملفتشية العامة لإلدارة الرتابيةوا
 ال تتدخل إال يف حاالت اندرة واستثنائية. ليست ابألمهية لكوهنا 
 رقابة اجمللس األعلى واجملالس اجلهوية للحساابت الفرع األول:

، يف ميدان التسيري، مراقبة مشروعية وصدق العمليات املنجزة وكذا تشمل مسؤولية اآلمرين ابلصرف
ومن أجل ذلك، فإن اجمللس األعلى أو اجملالس  .جوانب الفعالية واملردودية للمصاحل اليت يتولون إدارة شؤونه

اليب اجلهوية للحساابت، مبناسبة مساءلة اآلمرين ابلصرف يف ميدان التسيري، يتبع مسطرة خاصة جتمع بني أس
 املراقبة وأساليب التقييم.

يستهدف مراقبة شاملة ومندجمة جلميع أوجه  ابعتبارهويعد اختصاص مراقبة التسيري اختصاصا إداراي حمضا 
إىل تقومي مدى حتقيق  من ورائه اجمللس األعلى أو اجملالس اجلهوية للحساابت سعىيحيث  ،ومظاهر التدبري احمللي

 ققة وكذلك تكاليف وشروط اقتناء واستخدام الوسائل املستعملة.األهداف احملددة والنتائج احمل
وكذا حقيقة  ،وتشمل مراقبة اجمللس األعلى أو اجملالس اجلهوية للحساابت أيضا مشروعية وصدق العمليات املنجزة

نظمة من أن األ األعلى للحساابتكما يتأكد اجمللس   .اخلدمات املقدمة والتوريدات املسلمة واألشغال املنجزة
واإلجراءات املطبقة داخل األجهزة اخلاضعة لرقابته تضمن التسيري األمثل ملواردها واستخداماهتا ومحاية ممتلكاهتا 

 وتسجيل كافة العمليات املنجزة.
إبمكان اجمللس أن يقوم بعمليات تقييم مشاريع 'أنه  على من قانون مدونة احملاكم 147هذا وقد نصت املادة 

ملراقبته هبدف التأكد من مدى حتقيق األهداف احملددة لكل مشروع ابملقارنة مع الوسائل  األجهزة اخلاضعة
 .  'املستعملة

ويشكل التدقيق أحد املؤشرات اهلامة من أجل قياس وتقييم الفعالية احلقيقية وضمان تنمية البالد اقتصاداي     
 على األخطاء.واجتماعيا، ألن من بني أهدافه الكشف وإظهار العيوب والوقوف 
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خماطر التدبري ابجلماعات الرتابية، نورد فيما يلي تدبري  يف ومن أجل إبراز أمهية مسامهة اجملالس اجلهوية للحساابت
 :توصياهتا ا منبعض

  وظيفة التخطيط والربجمة

 املالحظات التوصيات

  اعتماد منهج التسيري ابألهداف من خالل إعداد خمططات التنمية االقتصادية؛ -
 ضبط تقديرات امليزانية بناء على املعلومات احملاسبية املوثوق منها ونتائج احملاسبة التحليلية. -

                   غياب رؤية اسرتاتيجية للتنمية؛                                                                                                 -
  قديرات امليزانية ونتائج التنفيذ.التفاوت بني ت -

 تدبري املوارد املالية

 املالحظات التوصيات

اعتماد هيكل تنظيمي يقوم على أساس الفصل بني مصلحة الوعاء الضرييب واملراقبة  -
  واالستخالص؛

  تعيني املوظفني يف املهام املوكولة إليهم مبوجب قرارات؛ -
  القانون بغرض حتسني نسبة االستخالص؛ استعمال االمتيازات اليت خيوهلا -
  فرض الغرامات لضمان احرتام اآلجال القانونية ألداء الضريبة؛ -
  ممارسة حق االطالع ومراقبة حماسبة امللزمني. -

عدم الفصل بني مهام الوعاء الضرييب واملراقبة  -
  واالستخالص؛

عدم حتديد املسؤوليات داخل البنية اإلدارية املكلفة  -
  ملداخيل؛اب

عدم ممارسة حق االطالع على الواثئق ومراقبة  -
  األسس املعتمدة لفرض الضريبة؛

لرغم من افخفاض ابعدم القيام بتصحيح اإلقرارات  -
  املبالغ املصرح هبا؛

 ضعف االستخالص.  -

 تدبري املشاريع العمومية

  املالحظات  التوصيات

  لشروع يف تنفيذ املشاريع احمللية؛إعداد الدراسات التقنية واملالية قبل ا •
  إعداد دراسات جدوى املشاريع من الناحية االقتصادية واالجتماعية واملالية؛ •
 التحديد الدقيق لألهداف املراد حتقيقها؛ •
  ؛اعتماد املقاربة التشاركية يف حتديد احلاجيات •
  يف الزمن؛جناز ومقبولة من طرف العموم وحمددة إلإعداد مشاريع قابلة للقياس وا  •
  االقتصاد يف الوسائل واإلمكاانت املستعملة يف اجناز املشاريع •

  جناز الدراسات القبلية ودراسات اجلدوى؛إعدم  
 غياب تصورات مضبوطة للمشاريع املزمع اجنازها؛  
 التأخر يف اجناز املشاريع؛ 
 عدم حتقيق األهداف املسطرة؛ 
 ارتفاع تكاليف اجناز املشاريع؛  

 املفتشية العامة لإلدارة الرتابيةو  املفتشية العامة للمالية رقابة :الفرع الثاين
ملهامها طوال أزيد من نصف قرن يبني أن مسامهتها يف محاية املال العام بقيت املفتشية العامة للمالية ممارسة       

ملباغتة اليت تنجزها على ىل حتقيق األهداف املتوخاة منها، ما عدا االفتحاصات اإ ىجد حمدودة، وابلتايل مل ترق
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كما أهنا تعرف ضعفا يف التأطري القانوين، ماعدا  مبالغ املال العام )مداخيل أو نفقات( لدى صناديق احملاسبني.
 ... ، إخلترسانة من املراسيم هتم أتطري الوضعية املالية للمفتشني

حيث أهنا  ،على املستوى القانوينضعف أتطريها  املفتشية العامة لإلدارة الرتابيةعلى  سجلوابملقابل، ي
هتتم غالبا ابفتحاص  إذ أهنامسامهة هذه املفتشية يف محاية املال العام جد حمدودة، بقيت وقد  منظمة مبرسوم فقط.

 مالية اجلماعات الرتابية.
أن التقرير املنجز على إثر  إالا  .إال لقرار وزير الداخلية املفتشية العامة لإلدارة الرتابية وال خيضع مآل تقارير

الذي ختضع له العمليات املالية واحملاسباتية، للجهات مثال، تُ بَ لَُّغ نسخ منه إىل اجمللس اجلهوي  التدقيق السنوي
 رقم من القانون التنظيمي 227املادة  للحساابت املعين الذي يتخذ ما يراه مناسبا على ضوء خالصات التقرير

 .22لجهاتل املتعلق 14-111
املتعلق  111-14 رقم من القانون التنظيمي 248أما التقرير املنجز على إثر التدقيق املباشر يف إطار املادة 

ابجلهات، ويف حالة وجود اختالالت، وبعد متكني رئيس اجمللس املعين ابألمر من احلق يف اجلواب، حُييل وايل 
 اجلهة التقرير إىل احملكمة املختصة.

مهمة، وإىل  103ب    إال  2016مل تقم خالل سنة  املفتشية العامة لإلدارة الرتابيةأن جتدر اإلشارة إىل و 
 .مهمة افتحاص 200 إىل وصلت 2017حدود هناية شهر ماي 

 حمدودية فعالية املراقبة على املالية العموميةاملطلب الثاين: 
من حيث  املالية العمومية التتباين اهلوة يف األداء الرقايب بني خمتلف األجهزة املكلفة مبراقبة 

حتقيق الطموح حنو ما جيعل  ،االختصاصات املسندة إليها وال من حيث املوارد البشرية واللوجيستيكية املتوفرة عليها
 الفعالية والتكامل يف العمل فيما بينها يصعب حتقيقه يف الوقت الراهن.

 ت العامة للوزاراتالفرع األول: على مستوى اجمللس األعلى للحساابت واملفتشيا
من سرياقب هذا سؤال يطرح نفسه أال وهو مع توسيع جمال عمل ودور ومهام اجمللس األعلى للحساابت 

واالسرتاتيجيات العمومية ذات  اخلاضعة للرقابة وهذا العدد غري املتناهي من املخططات اهليئاتالكم اهلائل من 
 التكلفة املالية املباشرة؟

النقص البني والواضح على مستوى املوارد ية فعالية هذه الرقابة املالية السيما و شكالإومن خالله تربز 
 مدها عرب املالية احملاكم ابلرغم من اجملهودات املبذولة لتفعيل دور ،على للحساابتألاملالية والبشرية للمجلس ا

 ومراجع لدالئل وإعداد اجمللس ياتن بدت متنوعة من خالل تزويدها ابملعلومإواملادية و  والبشرية املالية ابلوسائل
 إىل يهدف ال ذي امل ستمر والتكوين القضائيني، امللحقني لفائدة األساسي التكوين ملخط ط ووض عه والرقاب ة التدقيق

                                                           
22

)منشور بالجريدة  2015يوليو  7مؤرخ في  1.15.83ر الشريف رقم ظهيالمتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه ال 111.14القانون التنظيمي رقم  -
 (.6585، صفحة 2015يوليو  23بتاريخ  6380الرسمية عدد 
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ىل حجم امللفات إفذلك يظل غري كاف ابلنظر  ...،إخل العاملني اآلخرين واملوظفني القضاة معارف وحتيني أتهيل
 اجمللس مراقبتها.اليت يتوجب على 

، فيظل اإلطار القانوين املنظم الختصاصات املفتشيات 23املفتشيات العامة للوزاراتما على مستوى أ
الوزارية هشا، فضال عن هيكلة تنظيمية موحدة خاصة هبا. هذا إىل جانب ضعف املوارد البشرية املوضوعة حتت 

انهيك عن عدم تفعيل  .24خاص اخلاضعني للتفتيشوغياب أي سلطة زجرية هلا جتاه اإلدارات واألش ،تصرفها
 التوصيات املتضمنة يف تقاريرها. 

، تبقى مردودية املفتشيات الوزارية جد ضعيفة نظرا لضعف فعاليتها داخل النظام اإلداري السياقوضمن هذا 
م مسايرة هذه األمر الذي أدى إىل عد .فضال عن ضعف االهتمام بوظيفة التفتيش الداخلي للوزارات ،25املغريب

 املفتشيات للتطورات اليت طرأت على طرق التدبري العمومي احلديث يف إطار عالقتها مبحيطها الداخلي واخلارجي.
 املفتشية العامة للمالية : على مستوىالثاينالفرع 

ص قانوان متثل إحدى أهم آليات الرقابة التابعة لوزارة املالية، وختت املفتشية العامة للمالية لكون اعتبارا
، ومتارس إىل جانب هيئات أخرىالعمومية  واملقاوالت وخمتلف املؤسسات الرتابيةمبراقبة مالية الدولة واجلماعات 

 هيئاتمن أهم  هذه اهليئة الرقابية يُفرتض أن تكون ،رقابة بعدية على تنفيذ امليزانية، وابلنظر لوضعيتها القانونية
 .لتدبري العمومي وحماربة الفساد والرشوة واختالس األموال العموميةالرقابة اإلدارية وإحدى أسس ترشيد ا

أن تقوم إبجراء املراقبة على الواثئق ويف عني املكان، وتتم عادة هذه الرقابة ة التفتيش العام للمالية ئهي يف يُفرتضو 
تأكد من صحة وسالمة عرب إجراء التحقيقات خبصوص خمتلف اإلجراءات واملساطر املتعلقة ابلتسيري املايل، وال

ة يالرقاب همةهذه املوال تقتصر  .الرتابيةوقانونية العمليات املالية املرتبطة بتنفيذ امليزانية العامة وميزانيات اجلماعات 
 .تنظيم وتسيري املرافق اجلماعية وطرق تدبريها ،األقل من الناحية النظرية ىعل ،وإمنا تطال أيضا ،على املشروعية

ة الرقابية ال ميكن إغفاهلا، على األقل من الناحية القانونية، ئية الرقابة اليت جتريها هذه اهليوإذا كانت أمه
أن واقع احلال يؤكد مجودها  غريوإذا كان ختصصها يعد على األقل نظراي شامال جلوانب التسيري والتدبري املايل، 

عة من الصعوابت والعوائق اليت حتول دون أن متثل وجود جممو  جانب التام مما يفقد رقابتها أية فعالية حقيقية، إىل
 .الرتابيةة عصب وأساس العمل الرقايب املمارس على املالية العمومية ومالية اجلماعات ئهذه اهلي

فبالنظر لوضعية املفتشية العامة للمالية )شأهنا يف ذلك شأن املفتشيات املركزية ملختلف القطاعات 
أتثريها الفعلي ولضعف أدائها العملي، حيق التساؤل عن الدور حقيقي املخول هلذه  حملدودية اعتباراالوزارية(، و 

ة اليت قاربت ئفحصيلة املهام الرقابية هلذه اهلي .ة وعن أسباب هذا التهميش الذي يطال الرقابة على املال العامئاهلي
                                                           

23
 والتواصل التنسيق مهمة بها تناط كما للوزارة، والالممركزة المركزية المصالح تدبير وتقييم وتدقيق ومراقبة تفتيش مهام العامة بالمفتشية تناط 

 وفق الرشوة من للوقاية المركزية والهيئة للمالية العامة والمفتشية للحسابات األعلى المجلس من كل مع والتعاون الوسيط مؤسسة مع والتتبع

 .العمل بها الجاري القانونية المقتضيات
24

 .1999شتنبر -، يوليوز28ية، عدد محمد بن يحيى: "الوضعية الحالية للمفتشيات العامة للوزارات"، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنم -
25

كلية فاطمة البخاري: "متطلبات شفافية تدبير األموال العمومية بالمغرب"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس،  -
 .32صفحة ، 2001-2000أكدال، -العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط
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ي للرقابة على املال العام والتدبري على إكمال نصف قرن من إحداثها يعترب مربرا كافيا للوقوف على الوضع احلقيق
 .املايل العمومي واحمللي وإلعادة النظر يف وضعيتها القانونية واملؤسساتية

املفتشية العامة للمالية تعرف عجزا بنيواي ووظيفيا يتجلى ابألساس يف افتقادها ملخطط رقايب واضح إن 
لتلقائي وفق رؤية مندجمة وبرجمة اسرتاتيجية واضحة،  جيعل عملها ذا طبيعة دائمة ومستمرة وخيوهلا سلطة التدخل ا

ما اهتمت بتنويع آلياهتا الرقابية ككما أهنا اختارت ومنذ إحداثها الرتكيز على تكوين أطرها وختريج املفتشني أكثر  
 .وتطويرها وإرساء ثقافة الرقابة على املال العام

ابية هامشيا وحمدود األثر الفعلي، وتركزت ة الرقئوعلى املستوى امليداين، بقي عمل ونشاط هذه اهلي
مهامها الرقابية ابلدرجة األوىل على بعض اإلدارات املالية املركزية أو مصاحلها اخلارجية، وميز عملها نوع من 

بل إن عملها الرقايب يكون يف الكثري من األحيان هامشيا وبدون أثر فعلي، مما  .الضعف الوظيفي واهليكلي
ية ويطبع تدخلها اجلانب الشكلي واملسطري اجلامد، ويشوبه يف أغلب احلاالت ضعف واضح يف يفقدها أية فعال

أو املرافق التابعة هلا واليت تتطلب الرتابية  يث يتم إيفاد املتمرنني يف محالت تفتيش هتم بعض اجلماعاتحباألداء، 
 .خربة وحنكة يف ممارسة العمل الرقايب

تيجي لربامج تدخالهتا يف جمال التدقيق واملراقبة وتتبع تنفيذ السياسات فاملطلوب آنيا وضع "خمطط اسرتا
العمومية"، كما تعرب مراجعة نظامها القانوين وتوضيح جماالت تدخلها وآاثره القانونية، وإحداث مفتشيات جهوية 

 .لى تدبري املالية العموميةاتبعة هلا، أحد األوراش اهلامة اليت ميكن من خالهلا تفعيل دور الرقابة العليا اإلدارية ع

إذا كان املشرع املغريب قد أانط بوزير املالية مزاولة مهام رقابية ذات طبيعة مالية على املنشآت العمومية، و 
فإنه قد أاتح له إمكانية ذلك من خالل اهليئات املركزية التابعة له مباشرة الت ي تتخ ذ ش كل مديرايت مركزية اتبعة 

املفت شية العامة للمالية( اليت ختتلف مهام كل  مديرية امليزانية؛ ديرية املنشآت العامة واخلوص صة؛لوزارة املالية )م
تعاين  ،إن صح التعبري، واحدة منها تبعاا الختالف املنشأة العامة اليت تشرف عليه ا. وه ذه املديرايت الرقابية

ا بعملها على الوجه املطلوب، وهي صعوابت ذات بدورها من جمموعة من املشاكل والصعوابت اليت تعرق  ل قيامه
 طبيعة بشرية ومالية وتقنية وكذلك قانونية.

وإذا ما وضعنا  ،هااملوظفني العاملني داخل على عدد غري كاف منمديرية املنشآت العامة واخلوصصة تتوفر فمثال 
الساهرين على و ذه املديرية  هل التابعنيني وظفاملع دد و مقارنة بسيطة بني حجم املنشآت العامة اليت تتوىل مراقبته ا 

ضمان حسن تقيد كل منشأة عامة ابملقتضيات والضوابط اليت تنظم إطارها املايل واحملاسيب، فإننا ابلتأكيد 
سنخلص إىل أن هناك فرقاا شاسعاا بني عدد اهليئ ات اخلاض عة للمراقبة املالية للدولة وعدد املوظفني املوكولة إليهم 

فحص والتدقيق والتتبع واملراقبة وهو شيء يصعب معه على هؤالء املوظفني ضبط جمال اختصاصاهتم وظائف ال
والقابلة لالرتفاع يف ظل تنامي  بشكل دقيق ومضبوط أمام العدد اهلائل م ن املنشآت العامة املتعددة واملختلفة

 سنة بعدصاد املختلط اليت يزداد عددها الشركات العامة التابعة وشركات االقتاملؤسسات العمومية و ظاهرة إحداث 
 .س نة
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 امتةـخ
عتبار أن ابأهم أولوايت العمل احلكومي،  تندرج ضمنمحاية املال العام اليوم يف صلب التدبري العمومي و تعترب 

يف  الركائز األساسية إحدى دضطلع هبا اجمللس األعلى واجملالس اجلهوية للحساابت يعيتعزيز الرقابة القضائية اليت 
 .سياق إقرار مبادئ احلكامة السياسية واملالية والتدبريية

 دفيها هبعلوبسط رقابتها تدبري املالية العمومية  دولة منق لآلليات األساسية اليت متكن الالتطر لذلك أصبح 
ات بعض املؤسسذلك أن  يكتسي أمهية ابلغة يف وقتنا احلاضر. ،صيانة املال العام ووقف نزيف الرشوة والفساد
أهم اآلليات املتاحة ملراقبة تدبري املال العام وتتبع  أضحت تشكل املؤهلة للقيام مبهام الرقابة على املالية العمومية

 املستقبلية.إعداد وتنفيذ السياسات العمومية ومراجعة تكلفتها املالية وتدقيق أهدافها وأتثرياهتا 

ويف ظل التشتت امللحوظ يف حجم االختصاصات  وابلرغم من تعدد األجهزة الرقابية واختالف طبيعتها
املسندة إليها واملوارد البشرية واملالية املتوفرة عليها، يظل مطلب حتقيق االنسجام يف األداء والتكامل النوعي يف 

 وتقليص اهلوة الكبرية املوجودة بينهامما يستلزم معه إعادة النظر يف أدوار كل منها  يصعب حتقيقه.العمل الرقايب 
 من أجل من حيث اآلليات واإلمكانيات والكل ينصب يف اجتاه بسط رقابة فعالة وانجعة على املالية العمومية

 .احلفاظ على املال العام وترشيد النفقات العمومية

ويف الواقع، تعترب املراقبة املنجزة من طرف اجمللس األعلى واجملالس اجلهوية للحساابت أجنع التدخالت، خاصة 
الذي يسمح هلذا اجلهاز الرقايب إبحالة امللفات اليت يتبني له أهنا  ،لقانون اجلديد املنظم لعمل احملاكم املاليةيف ظل ا

 .رتكبيهاالزجرية قصد متابعة متعرف اختالالت مالية خطرية، مباشرة على احملاكم 

القضاة ومتتعهم أبخالقياهتا  واجملالس اجلهوية للحساابت، وحبكم انتمائهم هليئةمدققي اجمللس األعلى  ذلك أن
إثبات، واالستماع إىل وكذلك متتعهم ابالستقاللية التامة، فإهنم يقومون ابلتحرايت الالزمة والبحث عن كل وثيقة 

وهذا يتطلب وقتا طويال وعددا كبريا من القضاة، وتوفري الوسائل املادية واللوجيستيكية الشهود عند االقتضاء. 
 الكافية.

من أرقى التصرفات اإلدارية والقضائية ، فإن نشر تقارير اجمللس األعلى للحساابت، لَُيعد من جهة أخرى
املتميزة ابلشفافية وتنوير الرأي العام. بل أكثر من ذلك، فإن هذه التقارير أضحت كمراجع يعود إليها املوظفون، 

رؤسائهم، وذلك ابلعمل على  شةناقمبختلف درجاهتم، قصد قياس تصرفاهتم من جهة، ومن جهة اثنية من أجل م
 قياس بعض حاالت اخلالف بوقائع مشاهبة سبق معاجلتها من طرف قضاة اجمللس.

ميكن لذا، ميكن اعتبار النفقات العمومية اليت تصرفها الدولة من أجل تدبري هذه األجهزة املختلفة واملتعددة، 
واملفتشية  كأعلى سلطة رقابية يف البالد  للحساابت اجمللس األعلىفقط )أجهزة رقابية ثالثة بتوفريها ابالكتفاء 

املفتشية العامة على أن تتوىل  تسند هلا مهمة مراقبة هياكل الدولة واملؤسسات واملقاوالت العمومية العامة للمالية
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لوجيستيكية الكافية ومنحهما املوارد البشرية واملالية والمهمة مراقبة مالية اجلماعات الرتابية وهيئاهتا(،  لإلدارة الرتابية
تمكن من افتحاص تدبري كل اإلدارات واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية بشكل دوري ال يتعدى تحىت 

ينفرد ابلسبق من حيث األداء الرقايب  يف الصدارة اجمللس األعلى واجملالس اجلهوية للحساابت جعلمع  السنتني.
ستفيد اجلميع )مؤسسات وأفراد( من التقارير السنوية اليت ينشرها واليت والتقييمي وممارسة جانب التأديب املايل وي

 االعوجاج احلاصل يف األداء املايل وتفعيل احلكامة وحتسني املردودية مستقبال. قوميتما خيص هلا دور إجيايب جدا في
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 (ابللغتني العربية والفرنسية) قائمة املراجع املعتمدة
 الكتب: 

يف شرح قانون احملاكم املالية الكتب الثالث"، منشورات مكتبة دار السالم  حممد براو:" الوسيطذ.  -
 ؛2011الرابط، طبعة سنة 

 ؛1996 الثالثة الطبعة البيضاء، لداراب النجاح مطبعة ،"مقارنة دراسة-اإلداري القانون: "الصروخ مليكة.ذ -

 ة املالية العليا يف الدولفهمي حممود شكري وحسن حممد كمال: "التقرير العام عن أنظمة الرقابذ.  -
 .1977جامعة الدول العربية، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية فرباير  ،العربية وبعض الدول األجنبية"

 األطروحات والرسائل اجلامعية: 

رشيد قاعدة: "احملاكم املالية ابملغرب ودورها يف حتديث التدبري العمومي"، أطروحة لنيل الدكتوراه ذ.  -
ن العام، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ابلرابط )جامعة حممد اخلامس ابلرابط(، يف القانو 

 ؛2017-2016املوسم اجلامعي 

حبث أتهيلي "، 69.00ذ. أمني بوخرسة: "رقابة الدولة على املنشآت العامة على ضوء القانون رقم  -
قانون اإلدارة العمومية واجلماعات احمللية، كلية العلوم القانونية  لنيل شهادة املاسرت يف القانون العام، ماسرت

 ؛2008/2009الرابط، السنة اجلامعية -بسال، جامعة حممد اخلامس السويسيواالقتصادية واالجتماعية 

 شعبة-املعمقة العليا الدراسات دبلوم لنيل رسالة ،"العمومية األموال ترشيد متطلبات: "مزاين نزهة .ذ -

 واالقتصادية القانونية العلوم كلية اإلداري، والقانون اإلدارة علم يف والبحث التكوين وحدة-ن العامالقانو 

 ؛2001/2002اجلامعية  السنة أگدال ابلرابط،-واالجتماعية

فاطمة البخاري: "متطلبات شفافية تدبري األموال العمومية ابملغرب"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات ذة.  -
-2000أكدال، -، جامعة حممد اخلامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرابطالعليا املعمقة

 ؛2001

 العايل السلك دبلوم لنيل رسالة ،"الوطنية العمومية املؤسسات على الدولة مراقبة: "أفيالل أمحد .ذ -

 .1975/1976 موسم العمومية، لإلدارة الوطنية املدرسة العمومية، لإلدارة الوطنية املدرسة من

 واجلرائد واملطبوعات الدورية اجملالت: 

عبد القادر "أتمالت يف مدونة احملاكم املالية، اجمللس اجلهوي للحساابت واحلكامة احمللية اجليدة"،  -
، طبعة 7منشورات اجمللة املغربية للتدقيق والتنمية، سلسلة "التدبري االسرتاتيجي"، العدد  ،مساعد والنعيمي مليكة

 ؛2005نة س

 احمللية لإلدارة املغربية اجمللة ،" 69.00رقم القانون-أخرى وهيئات العامة املنشآت على املالية "الرقابة -
 ؛2004األوىل  الطبعة ، 105وواثئق، عدد نصوص والتنمية، سلسلة
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ة والتنمية، اجمللة املغربية لإلدارة احمللي ،"الوضعية احلالية للمفتشيات العامة للوزارات"، حممد بن حيىي -
 .1999شتنرب -، يوليوز28عدد 

 النصوص القانونية: 
( بتنفيذ نص 2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر يف  1.11.91ظهري شريف رقم  -

 ؛2011يوليو  30مكرر بتاريخ  5964جلريدة الريمية عدد ، منشور ابالدستور
 1.15.83شريف رقم الظهري فيذه الالصادر بتناملتعلق ابجلهات  111.14القانون التنظيمي رقم  -

 ؛2015يوليو  23بتاريخ  6380عدد  منشور ابجلريدة الريمية، 2015يوليو  7يف  مؤرخ
بتاريخ  1.15.62لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  130.13القانون التنظيمي رقم  -

 .2015يونيو  2
لية للدولة على املنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه املتعلق ابملراقبة املا 69.00القانون رقم  -

بتاريخ  5170الريمية عدد  جلريدةمنشور اب، 2003 نوفمرب 11يف  ؤرخامل 1.03.195الظهري الشريف رقم 
 ؛2003 ديسمرب 18

، يف شأن املفتشيات العامة للوزارات، جريدة 2011يونيو  23صادر يف  2.11.112مرسوم رقم  -
 ؛2011يونيو  14، الصادرة بتاريخ 5960دد.ريمية ع

يف شأن اختصاصات وتنظيم وزارة  1997ديسمرب  15 صادر يفال 2.97.176مرسوم رقم  -
 ؛1998فرباير  05بتاريخ  4558الداخلية، منشور ابجلريدة الريمية عدد 

ملفتشني املتعلق ابلنظام األساسي اخلاص اب 1994يونيو  16الصادر يف  2.94.100مرسوم رقم  -
 .1994يوليوز  20بتاريخ  4264العامني لإلدارة الرتابية بوزارة الداخلية، منشور ابجلريدة الريمية عدد 

 الدورية التقارير واملنشورات: 

العمق  :ابملغربالعمومية  املقاوالتو  املؤسساتحول قطاع تقرير اجمللس األعلى للحساابت " -
 .2017يونيو ألعلى للحساابت، طبعة منشورات اجمللس ا، "واحلكامة االسرتاتيجي

، عرض ملفتش املالية خالد بنضو، وزارة "املفتشية العامة للمالية يف الرقابة اإلدارية على املالية العمومية" -
 ؛2013دجنرب  17االقتصاد واملالية، 

ى منشورات اجمللس األعل ":اجلزء األول-حول أنشطة احملاكم املالية 2007لسنة "التقرير السنوي  -
 ؛2008 نونرب 4 للحساابت، طبعة

منشورات اجمللس األعلى للحساابت، طبعة ، 2006التقرير السنوي للمجلس األعلى للحساابت  -
2007. 

 املقاالت واملواقع اإللكرتونية: 
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 www.sgg.gov.ma :موقع األمانة العامة للحكومة -

 www.finances.gov.ma موقع وزارة االقتصاد واملالية: -

 adala.justice.gov.ma ونية والقضائية لوزارة العدل:البوابة القان -

 www.courdescomptes.ma موقع اجمللس األعلى للحساابت: -

 www.parlement.ma موقع الربملان املغريب: -

 www.maghress.com اإلخباري: مغرسموقع  -
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