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 مقدمــــــة: 

على ضرورة عمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية  2011أكد دستور 

والمواطنات على قدم على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين 

صحية، المساواة من الحق في العالج والعناية الصحية، والحماية االجتماعية والتغطية ال

م من لدن الدولة، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج والتضامن التعاضدي أو المنظ

 وذي جودة...الخ.

ترجمة هذه المهام المسندة  ن المال العام يبقى المفتاح المعتمد عليه من أجلومما الشك فيه أ 

 ألشخاص القانون العام الى أرض الواقع.

أقر المشرع المغربي مجموعة من وترشيد استخدامه،  العام ومن أجل الحفاظ على المال

ثالثة أشكال رئيسة وذلك حسب طبيعة  األخيرة تأخذو ،التي تصب في قناة المراقبة اتلياآل

، أي الرقابة التي الرقابة يكون سياسيلشكل األول النوع الجهاز الذي يمارس الرقابة، ف

 االسئلة الشفوية والكتابية، ولجان تقصي الحقائق، تمارس عن طريق البرلمان من خالل

"، والشكل الثاني بمجلس النواب نموذجا لجنة مراقبة المالية العامةمثال "اللجان الدائمة و

شكل العن طريق المحاكم المالية، و والتي تمارس ،رقابة يأخذ صور الرقابة القضائيةلل

 عن طريق المفتشيات. كمثال لرقابة يأخذ صور الرقابة اإلدارية التي تمارسلاألخير 

المجلس األعلى  الرقابة القضائية الممارسة عن طريق ال يكتفي المغرب اليوم بتبويءو

وظيفة المراقبة العليا للمالية  المجلسبة المؤسسة الدستورية، بل ينيط بللحسابات مرت

، مع ضمان استقالله عن جميع السلط والمؤسسات الدستورية األخرى، وهو 1العمومية

يمارس مهام تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة 

                                                           
1

،  2011يوليوز  29الموافق ل  1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم ، الصادر بتنفيذه ال2011دستور المملكة المغربية   

 .3600(، ص 2011يوليو  30) 1432شعبان  28مكرر، بتاريخ  5964الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
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و غير واألجهزة العمومية، من خالل صالحيات رقابية ووظائف ذات طابع قضائي أ

 قضائي.  

اللجنة الوطنية للحسابات التي  ، والذي حل محل1979المجلس لسنة  ويعود تاريخ تأسيس

تم االرتقاء بالمجلس األعلى للحسابات إلى مصاف الهيئات وكانت تابعة لوزارة المالية، 

كخطوة نوعية في سبيل تفعيل الرقابة على الشأن العام وضمان  1996الدستورية سنة 

الالمركزية، وفضال عن ذلك وفي إطار سياسة ، مزيد من االستقاللية والحياد لهذه المؤسسة

على إحداث المجالس الجهوية للحسابات  (1996دستور ) 98 نص الدستور في الفصل

 .المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها

بخصوص الرقابة القضائية للمال  1996لتي تضمنها دستور وقد تم تتويج المقتضيات ا 

المفعول الى  ، الذي ال زال ساري2المتعلق بالمحاكم المالية 62.99العام، بإصدار القانون 

، واتسمت 2016حدود اليوم، بعد أن طرأت عليه مجموعة من التعديالت أخرها كان سنة 

المؤطر لعمل المحاكم المالية يحتفظ ببنيته هذه التعديالت بالطابع الجزئي، ما جعل القانون 

 العامة ومرتكزاته األساسية.

هكذا، باتت اآلن المجالس الجهوية، والمجلس األعلى للحسابات، تشكل بالمغرب المحاكم و

الذي دقق وظائفها بهدف إعمال ممارسة رقابية  62-99المالية الُمَؤطَّرة بالقانون رقم 

زن واإلنصاف في مسؤوليات وعقوبات الخاضعين للرقابة. مندمجة وشاملة، متوخيا التوا

حيث أن هذه الرقابة تشمل الرقابة القضائية على مدى قانونية وسالمة العمليات المالية 

ومدى مطابقتها للنصوص )البت في الحسابات، التسيير بحكم الواقع، والتأديب المتعلق 

ر التي تنصب، باألساس، على تقييم نتائج بالميزانية والشؤون المالية(، وكذا مراقبة التدبي

األداء والفعالية واالقتصاد والكفاية، ويتخذ، عند االقتضاء وفي مجال اختصاصه التأديبي، 

 عقوبات عن كل إخالل بالقواعد السارية على المجاالت المعنية.

                                                           
 1.16.153 الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير 55.16بالقانون رقم  وتتميمه بمدونة المحاكم المالية، كما تعديله المتعلق 62-99رقم  القانون  2

( ص 2016سبتمبر  19) 1437ذو الحجة  17بتاريخ  6501(، الجريدة الرسمية عدد 2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21الصادر في 

6703 
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المتعلق فالمجلس األعلى للحسابات، وفق اختصاصه القضائي، يعمل في مجال التأديب 

بالميزانية والشؤون المالية كمحكمة بكل ما يستلزم ذلك من ضمانات لحقوق الدفاع 

واالستماع ألي شخص يمكن أن تثار مسؤوليته بحضوره الفعلي أو بحضور محاميه أثناء 

 .المحاكمة وذلك فضال عن استدعاء الشهود

لها وموازنتها بغيرها دراسة األعمال وتفسيرها وتحلي النقد العلمي هوعلى اعتبار أن و

كُم عليها المشابِه لها، والكشف عما فيها من جوانب القوة والضعف، والجمال والقبح، ثم الح

، براز نقط قوة القانون الحاليننا سنحاول من خالل موضوعنا هذا إفإ، ببيان قيمتها ودرجتها

 ثم ابراز نقط الضعف التي يجب معالجتها.

 .شكالية رئيسية ضوع وضعنا إاولة مقاربة الموومن أجل مح 

إلى أي مدى تسهم مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية الجاري بها العمل 

 حاليا في الحفاظ على حرمة المال العام وفي حكامة استعماله؟ 

  من قبيل:األسئلة الفرعية مجموعة من  شكالية الرئيسيةهذه اإل  تفرع عنوت

 األشخاص المعنيون بمسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؟من هم 

 ما هي المخالفات الموجبة للتأديب المالي، وما العقوبات المقررة؟ 

 كيف تجري مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؟

فاظ على المال ن تؤثر قيود مسطرة التأديب على دور المحاكم المالية في الحأكيف يمكن 

 العام؟ 

ن تؤثر الصعوبات المرتبطة بنطاق الوالية التأديبية للمحاكم المالية على فعالية أكيف يمكن 

 المحاكم المالية؟

 ما أهم االقتراحات التي من شأنها تطوير مسطرة التأديب المالي؟ 
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، عمدنا إلى تقسيم البحث عن االشكال الذي طرحناه جواب ل الىوالوص محاولة ومن أجل

 إلى ما يلي:

 المبحث األول: قراءة قانونية في مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

 المطلب األول: نطاق الوالية التأديبية للمحاكم المالية: األجهزة، األشخاص، المخالفات

 المطلب الثاني: المسطرة وطرق الطعن

 لمبحث الثاني: محدودية مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةا

 نطاق الوالية التأديبية للمحاكم الماليةحدود المطلب األول: 

 وعوائق تحقيق متطلبات حماية المال العام المسطرة التأديبيةمطلب الثاني: ال
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 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةالمبحث األول: قراءة قانونية في مسطرة 
 

 51مهمة قضائية بنص القانون، من خالل المادتين المالي عتبر المشرع مجال التأديب ا

األصل في إحداث المحاكم المالية هو الرقابة حيث أن من مدونة المحاكم المالية،  136و

للمجتمع على إدارته، وعلى كيفية تدبير ، ومن تم يُنظر إليها باعتبارها عينا الزجروالتقويم و

في  ،، لذلك حرص المشرع 3المسؤولين الحكوميين والموظفين العموميين لألموال العامة

على تحديد نطاق الوالية التأديبية، سواء  ،المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التأديبمجال 

طالما أنه ال عقوبة إال من حيث األجهزة واألشخاص الخاضعة، أو من حيث المخالفات 

 بنص.

ممارسة اختصاص الزجر  المشرع على مستوى المجلس االعلى للحسابات مهمة أسندقد و

الى غرفة مختصة تقتبس في مسطرتها  ،والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

 كذلك المشرع)المطلب األول(، وعمل 4وإجراءاتها الخصائص األساسية للمسطرة الجنائية

   المسطرة المتبعة لتأديب من حيث رفع الدعوى وطرق الطعن)المطلب الثاني(. على تنظيم

 المطلب األول: نطاق الوالية التأديبية للمحاكم المالية: األجهزة، األشخاص، المخالفات

الية، من خالل تحديد حدد المشرع من خالل مدونة المحاكم المالية، نطاق تدخل المحاكم الم

جهزة التي تخضع لوالية القضاء المالي في مادة التأديب المالي)الفرع األشخاص واأل

 األول(، والمخالفات والعقوبات المقررة )الفرع الثاني(. 

                                                           
، وحدة علم خديجة بلكبير، "مساهمة المحاكم المالية في الرقابة العليا، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام  3

، 2008 -2007ية أكدال، السنة الجامع -السياسة والقانون الدستوري، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 2.ص  
، منشور بالموقع الرسمي للمجلس األعلى للحسابات، 2018القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فبراير  4

 .نافذة اإلصدارات
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 الفرع األول: األشخاص واألجهزة الخاضعة لمسطرة التأديب المالي

األشخاص  مالمح ،من مدونة المحاكم المالية 118و 51تينمن خالل الماد ،رسم المشرع

ساهم هذه التحديد  ، حيثواألجهزة الخاضعة لرقابة المحاكم المالية في ميدان التأديب المالي

 دقيقالتحديد الب يزيتم الذي لم النص السابق صاحبت تطبيقَ  شكاالت  إالدقيق في تجاوز 

 الحال اليوم مع النص الحالي.كما هو  ،جهزة المعنية بالتأديب الماليواأل لألشخاص

جهزة ألا على حصر المشرع عندما عمل ة لنص مدونة المحاكم المالية،السابق ففي الصيغة

يمارس الى أنه " باإلشارة اكتفى رقابة المحاكم المالية في ميدان التأديب المالي،الخاضعة ل

بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل المجلس مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق 

موظف أو مسؤول أو عون جهاز عام وعن كل مسؤول أو عون بكل جهاز آخر تجري 

 جهزة العموميةقم بتحديد طبيعة األن المشرع لم ي، والمالحظ هنا أ"عليه مراقبة المجلس...

 الخ.العمومية...مقاوالت م عمومية، أم مؤسسات مرافق الدولة، أ، هل هي المعنية

د األشخاص واألجهزة المعنية يحدتم تحيث  ه بموجب النص الحالي،تجاوزمر تم هذا األ

الفقرة من خالل النص السابق، حيث  ما كان يعرفه مقارنة مع ،بشكل دقيقبالتأديب المالي 

 ، تممن مدونة المحاكم المالية 118والفقرة الرابعة من المادة ، 51األولى من المادة 

لي في مجال التأديب لوالية القضاء الما أصناف األشخاص الخاضعة الحرص على تدقيق

ن بأحد هم المسؤولون، الموظفون، واألعوان العاملو بالنص عنيونالم وأصبح ،المالي

 يلي.في ما التي سنتعرف عليها  العمومية األجهزة

ما يُفضي إلى استخالص أنه  بمعزل عن الفقرة الثانية، ،51لمادة ا ة األولى منالفقر قراءةف

بكل مسؤول، أو  مسؤولية في مجال التأديب المالي مقترنة  الثارة قد جعل إ دام  المشرع

 ،يعطيذلك فإن  اضعة للرقابة المحاكم المالية،موظف، أو عون يعمل بأحد األجهزة الخ

، على وجه األحزاب السياسيةءلِة مسؤولي ُمسا للمحاكم المالية صالحيةَ بالضرورة، 

إذ   ،القضائية في مجال التأديب المالي المهام ةطار ممارسالخصوص والمثال، وذلك في إ
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ها، تدقيق حساباتاختصاص من خالل  ،رقابة المحاكم الماليةل خاضعة  السياسية  حزابَ األأن 

 .المتعلقة بالعمليات االنتخابية هانفقاتوفحص 

الفقرة الثانية من نفس المادة جاءت شافية، وحددت االجهزة المعنية بالتأديب على سبيل  لكن

ات جهزة الخاضعة لرقابة المجلس األعلى للحساببين األ التمييز يتعينغير أنه  ،الحصر

 .رقابة المجالس الجهوية للحساباتعة لالخاض تلكو

 في:تتمثل لرقابة المجلس األعلى للحسابات  األجهزة الخاضعةف

عمليا في اإلدارات العمومية سواء على المستوى المركزي، أو على  جسدتتو :مرافق الدولة

 المستوى الترابي من خالل المصالح الالممركزة؛

هي عبارة عن شخص من أشخاص القانون العام يتولى مهام التي و المؤسسات العمومية:

رب د المؤسسات العمومية بالمغبلغ عدبقدر معين من االستقالل، وقد مومي ق عإدارة مرف

 ؛5عمومية مؤسسة   209ما مجموعه  2018سنة  برسم

التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية على انفراد أو بصفة  :الشركات أو المقاوالت

مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر، أغلبية األسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في 

 اتخاذ القرار؛

بصفة مشتركة مع  ،الدولة أو المؤسسات العمومية التي تملك فيها :الشركات أو المقاوالت

 ل أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.أغلبية األسهم في الرأسما ،ترابيةالجماعات ال

 إلى سيتحول اختصاص التأديب المالي ،الحصة األهم تعود للجماعات الترابية إذا كانت

 .للمجالس الجهوية للحسابات

 .من األسهم 50حصة تفوق نسبة %على توفر الويقصد بأغلبية األسهم في الرأسمال، 

و أبالسلطة المرجحة في اتخاذ القرار بالنسبة للدولة  عن هذا الشرط االستعاضةُ  نُ كِ م  وتُ 

ي هذا الصنف فالمال العمومي مساهمة أن  ذلك ،أو الجماعات الترابية المؤسسات العمومية

                                                           
 .12 ، ص2019تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية، المرفق بمشروع قانون مالية سنة   5
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ما العادية،  ما هو جاري به العمل على مستوى شركات المساهمةن تختلف عمن الشركات 

حق الرقابة، ليس بتسيير مرفق عام يوِجب توفر األجهزة العمومية على  متعلقا مرُ األ دام

لسلطة المرجحة في اتخاد ، بل بصفتها حامية للمصلحة  العامة، وتتمظهر ابصفتها مساهمة  

 conseil)المجلس االداري  مة على الهيئة التقريرية للشركةسيطرة السلطة العاالقرار في 

administratif)6 . 

 44شرة للخزينة ذات المساهمة المبا 2018المقاوالت برسم سنة  بلغ عددُ قد لإلشارة، فو

شركة  466تمتلك الدولة وبعض المؤسسات والمقاوالت العمومية  في حينمقاولة عمومية، 

تمتلك  45%وتمتلك فيها الدولة حصة األغلبية  55% منها  ،تابعة أو مساهمات عمومية

  .7فيها الدولة حصة األقلية

رقابة المجالس الجهوية للحسابات، عند ممارستها مهمة أما بخصوص األجهزة الخاضعة ل

 هي:ف ،التأديب الماليقضائية في مجال 

 للقانون خاضعة اعتبارية أشخاص هي لدستورل طبقا: الجماعات الترابية ومجموعاتها

 عدد ويبغ ،الجماعاتو واالقاليم والعماالت الجهات من تتكونو بالقانون، إحداثها يتم العام،

 ،8جماعة 1503و قليما،إ 62و ،عمالة 13و جهة، 12 أصنافها، حسب الترابية الجماعات

 ،بينها ما في مجموعات تؤسس أن الترابية للجماعات يمكن الجماعاتي التعاضد إطار وفي

 المخالفات إلحدى ارتكابهم عند ،هامجموعاتو الترابية بالجماعات نالعاملو يخضع وبالتالي

 للحسابات. الجهوية المجالس طرف من للمتابعة قانونا، ةالمحدد

خول المشرع فقد  :والمجموعاتالعمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات  المؤسسات

منح  مثالسبيل ال فعلى ،ترابية /محلية عموميةؤسسات ملجماعات الترابية صالحية إحداث ل

اجتماع  بعد التداول في وذلك تابعة للجماعة،تقرير إحداث مؤسسات  المشرع صالحية

                                                           
، مطيعة دار السالم للطباعة والنشر 2012، الطبعة األولى سنة −الكتب الثالث −د محمد براو، الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية  6

 .204، ص −الرباط−والتوزيع
 .12، ص 2019تقرير حول المؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية، المرفق بمشروع قانون مالية سنة   7
 pncl.gov.maتم االطالع عبر البوابة الوطنية للجماعات الترابية:   8



ؤون المالي ة ي ة والش 
زاي  المي  علق ب 

ب المت  ي  أد دي ة لمسطرة الت 
ق 
 
 دراسة ن

 9 

 
 

توزيع الماء الصالح ) الميادينبعض تقديم خدمات القرب في  بغيةوذلك الجماعي،  المجلس

  .للشرب والكهرباء، النقل العمومي الحضري، اإلنارة العمومية...(

التي تملك فيها الجماعات الترابية أو المجموعات أو الهيئات على  :الشركات أو المقاوالت

انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية األسهم في الرأسمال أو سلطة 

 مرجحة في اتخاذ القرار.

 الفرع الثاني: المخالفات وعقوباتها المقررة

)الفقرة  من الممارسة واقعيةأمثلة  سنعمل على رصد المخالفات التي حددها المشرع، وتقديم

ارتكاب ثبوت ها عند يجري اتخاذُ األولى(، وبعد ذلك سنتعرف على العقوبات التي 

 (.)الفقرة الثانية المخالفات

 الفقرة األولى: المخالفات

المحاكم المالية طائفة المخالفات،  ةمن مدون 56و  55و  54حدد المشرع من خالل المواد 

أنواع من  هناك ثالثةحيث وقسمها حسب أصناف األشخاص المرتكبة من طرفهم، 

مـر بالصرف أو األمـر المساعد بالصرف أو المسؤول وكذا كـل المخالفات: مخالفات اآل

ي مالالمخالفات تهم المراقب ثم وال(، ابهـم )أموظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحس

تهم التي مخالفات فال)ثانيا(،  وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه

 )ثالثا(.  المحاسب العمومي وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه

قد تجاوز الغموض الذي  الحالية، من خالل مدونة المحاكم المالية ،ن المشرعوالمالحظ أ

  .بين بهاشخاص المخاطَ الذي حدد المخالفات دون تحديد وظيفة األ النص السابق اكتنف

مـر بالصرف أو األمـر المساعد بالصرف أو المسؤول وكذا أوال: المخالفات التي تهم اآل

 كـل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهـم
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شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد وإثبات أو تصفية  مرا بالصرف كل  بر آعتيُ  بداية ،

المخالفات المخاطب بها كل من  وبالرجوع لموضوع، 9أو أمر باستخالص دين أو أدائه

مـر المساعد بالصرف أو المسؤول وكذا كـل موظف أو عون يعمل اآلمر بالصرف أو اآل

 11من مدونة المحاكم المالية قد حددتها في  54تحت سلطتهم أو لحسابهـم ، نجد أن المادة 

 مخالفة، على النحو التالي:

  :العمومية وتصفيتها واألمر بصرفهامخالفة قواعد االلتزام بالنفقات 

س السنة المالية، خالل نف ،صورة التزام شخص مؤهل قانونا ،كمثال ،وتأخذ هذه المخالفة

إذ  لمسموح به في مقرر وزير المالية،ا االقصى طلب يتجاوز مبلغها الحدالبواسطة سندات 

 .10مخالفة لقواعد االلتزام بالنفقات العمومية يشكل ذلك

خدمة موضوع سند اللجوء إلى ممون ال ينتمي إلحدى المهن التابعة لها ال مثال يشكلو

 .11الطلب مخالفة لقواعد االلتزام بالنفقات العمومية

 جوءللاعند  مثال مر بصرفها،االلتزام بالنفقات وتصفيتها واأل مخالفة قواعدأيضا تتحقق  و

 في فترة الضمان برسم الصفقة التي تم بواسطتها اقتناء هذا التزالصيانة معدات صفقة ل

  .12العتاد

يشكل إصدار األمر بالشروع في إنجاز الخدمة موضوع صفقة عمومية قبل التأشير كما 

والمصادقة عليها مخالفة لقواعد االلتزام بالنفقات العمومية وللنصوص التنظيمية المتعلقة 

 .13بالصفقات العمومية

                                                           
(، 1967أبريل  21) 1387رم مح 10المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، الصادر بتاريخ  330.66الفصل الثالث من المرسوم الملكي  9

 ..810(، ص 1967أبريل  26) 1387محرم  15، الصادر بتاريخ 2843الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

، المنشور ضمن 2017يناير  26ت.م.ش.م، الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بتاريخ 0292017القرار  10

 . 395، ص 2017التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل سنة القرارات الصادرة عن غرفة 
، المنشور ضمن 2011يناير  18ت.م.ش.م، الصادر عن غرفة الـاديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، بتاريخ  2011\13القرار   11

 . 17، ص 2015الل سنة القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خ
، المنشور ضمن 2017ماي  16ت.م.ش.م، الصادر عن غرقة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بتاريخ 012017القرار عدد  12

 . 11، ص 2017القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل سنة 
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مخالفة لقواعد االلتزام بالنفقات العمومية تحميل آمر بالصرف ميزانية الجهاز  أيضا عتبروت

العمومي نفقات ال تندرج ضمن نفوذه الترابي، لكون هذا الفعل يشكل تجاوزا لنطاق 

السلطات المخولة له طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل، األمر الذي يفقده أهلية 

 .14اتااللتزام بهذه النفق

 :عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية

 برام الصفقات العمومية،حترامها بمناسبة سلوك مسطرة إا يتعينلمقتضيات التي من أهم ا

طلبية العمومية، المساواة في التعامل مع المتنافسين، الحرية الولوج الى التقيد بمبادئ: 

 إسناد الصفقة إلى متنافس دون آخر...، الشفافية في همضمان حقوق

على للحسابات حول استئناف المجلس األقرارات الصادرة عن إلى مختلف ال بالرجوعو

 ندرج ضمن موضوعي هانجد أن معظمفي مجال التأديب المالي،  حكام المجالس الجهويةأ

على ذلك إعطاء مثال وكاحترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية،  عدم

 أو برام الصفقات،قبل استكمال مسطرة إ Ordre de Service األمر ببدء األشغال:

 .15برام الصفقات التفاوضيةاللجوء دون مبرر قانوني مقبول إلى إ

 مخالفة التنفيذ حقيقة يعكس ال بشكل صفقات تنفيذ في الشروع أوامر على التوقيع يعتبرو

 .16صحيحة غير بأوراق للمجلس وإدالء العمومية بالصفقات التنظيمية المتعلقة للنصوص

 مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين:

أهمها النظام من النصوص التشريعية والتنظيمية،  الموظفين إلى عدد يخضع تدبير شؤون

التي ساسية الخاصة بموظفي اإلدارات العمومية للوظيفة العمومية واألنظمة األ ساسياأل

                                                                                                                                                                                       
، المنشور ضمن 2016دجنبر  6ش.م  الصادر عن غرفة التاديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، بتاريخ ت.م. 2017\08القرار   13

 .69، ص 2017القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل سنة 
، المنشور ضمن 2012دجنبر  20ت.م.ش.م، الصادر عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، بتاريخ  2012\68القرار   14

 .135، ص 2015القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل سنة 
 ، المنشور ضمن .2012ـ ت.م.ش.م ـ 311، في ملف االستئناف عدد: 2015دجنبر  16ـ ت.م.ش.م، الصادر بتاريخ 2016ـ03قرار عدد   15
، المنشور ضمن 2012يونيو  20ت.م.ش.م، الصادر عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية،  بتاريخ  2012\17قرار   16

 . 60القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل سنة، ص 
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بمرافق الدولة يبلغ عدد الموظفين المدنيين العاملين كما  ،17نظاما أساسيا 39يبلغ عددها 

 .655568.18، ما مجموعه 2018برسم سنة 

 رئيس جماعة، بصفته اآلمر بالصرف متابعةُ ذا الصنف من المخالفات، على همثال وك

والرئيس التسلسلي لموظفي الجماعات والمسؤول عن جميع األعمال المتعلقة بتدبير شؤون 

ه التدابير الالزمة لتسوية وضعية الموظفين الذين كانوا الموظفين، وذلك لعدم اتخاذ

  .19رات أخرى غير تابعة للجماعةرهن اإلشارة لدى إدا يةوضع يتواجدون في

 قواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها واألمر بصرفها:المخالفة 

باعتباره المختص بإصدار أوامر التحصيل  ،رئيس مجلس جماعي ذلك متابعةُ على مثال وك

تقادم ال بعد إ بناء على نتائج اإلحصاء أو إقرار الخاضع للضريبة، الشيء الذي لم يقم به

 .20هذه الرسوم

 مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية:

من ، حيث 15.97لعمومية بموجب القانون رقم نظم المشرع قواعد تحصيل الديون ا

أو وارد العمومية، وعدم التماطل على عدم تقادم الم الحرصُ مسؤولية اآلمر بالصرف 

 االجراءات المتعلقة بالتحصيل. تخاذاالتقاعس عن 

رئيس مجلس جماعي بسبب عدم إصداره ألوامر تحصيل   متابعة تتمفي هذا الصدد، 

شكل حيث داء المكترين لمحالت تجارية جماعية، قات المتراكمة والمترتبة عن عدم أالمستح

إن "  :المحليةمن مرسوم محاسبة الجماعات  23مقتضيات الفصل  لمخالفة  هذا التصرف 

تحصيل جميع الديون غير الديون المدرجة في جداول ضرائب الدولة يباشر وفقا لألوامر 

بالمداخيل الجماعية أو الفردية التي يضعها ويعمل على تنفيذها اآلمرون بالصرف الذين 

                                                           
 /http://www.mmsp.gov.maوالوظيفة العمومية: تم االطالع عبر الموقع الرسمي لوزارة اصالح اإلدارة   17
 .9، ص 2019تقرير حول الموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون مالية سنة   18
 .2014ـ ت.م.ش.م ـ 310، في ملف االستئناف عدد: 2016مايو  18ـ ت.م.ش.م، الصادر بتاريخ 2016ـ10قرار عدد  19 

 .2014ـ ت.م.ش.م ـ 302، في ملف االستئناف عدد: 2016مايو  18يخ ـ ت.م.ش.م، الصادر بتار2016ـ11قرار عدد   20
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ف من رَ ــتــقالفعل المُ  وأعتبر". يسهرون على نشر التاريخ المحدد للشروع في تحصيلها

 .21قواعد التحصيلرئيس المجلس الجماعي شكال من أشكال عدم احترام طرف 

 :رقابة المجلسمخالفة قواعد تدبير ممتلكات األجهزة الخاضعة ل

غرفة التأديب المتعلقة  نذكر على سبيل المثال هنا، ما جاء في القرار الصادر عن و

المسؤول عن مركز البحث العلمي التابع  متابعةُ  ت، حيث تم22بالميزانية والشؤون المالية

لجامعة موالي اسماعيل بمكناس، بالنظر لعدم احترامه شروط تخزين المعدات والمواد 

منها  الكيميائية، حيث تم وضع المواد الكيميائية بطريقة متراكمة دون تمييز بين القابل

باألمر كذلك لعدم  مؤاخذة المعني توتمل، وتلك التي تشكل خطورة من نوع آخر، لالشتعا

كل ولوج واستعمال القاعة المخزنة فيها هذه المواد، مما يشوضع بروتوكول خاص ب

فة قواعد تدبير لمتابعة المسؤول كذلك في إطار مخا توتمخطورة على البناية ومستعمليها، 

الستعمال المواد المخزنة، يحدد من خاللها ر لتأخره في وضع مسطرة ات، بالنظالممتلك

تاريخ دخول وخروج المواد، واألشخاص المخصصة لهم المواد، والكميات المسلمة، 

 والغاية منها.

 تجاوز االعتمادات: ر القانوني لنفقة بهدف التمكن منغيالتقييد 

مر ح في الميزانية، ومع ذلك يلجأ اآلاالعتماد المفتو حقق هذه المخالفة من خالل استنفاذتت

لى االلتزام بنفقة تتعلق باالعتماد المستنفد، ولكي يجري التحايل على عمدا إبالصرف 

 ؛23خر لم يتم استنفاده بعدالنفقة بشكل غير قانوني في باب آ الرقابة اإلدارية يتم تقييد

 لية بأوراق مزورة أو غير صحيحة:إخفاء المستندات أو اإلدالء الى المحاكم الما

لس متابعة رئيس المج، على إثر على للحساباتكر هنا ما جاء في قرار المجلس األنذو

تتعلق بصفقات قدم األخير وثائق مثبتة غير صحيحة  الجماعي لمدينة مراكش، بعد أن

                                                           
المنشور ضمن القرارات  ،212ـ ت.م.ش.م ـ310، في ملف االستئناف عدد: 2016مايو  11ـ ت.م.ش.م، الصادر بتاريخ 2016ـ09قرار عدد   21

 .200، الجزء الثاني، صالصادرة عن المجلس األعلى للحسابات حول استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات
بملف القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية  ، المنشور 2017نونبر  9ـ ت.م.ش.م، الصادر بتاريخ 2017ـ34قرار عدد   22

 .387، ص 2017والشؤون المالية، خالل سنة 
 .  223د محمد براو، مرجع سابق، ص   23
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الهندسة المكلف بتتبع األشغال، إذ  تتناقض مع تاريخ المحاضر المنجزة من طرف مكتب

أنها على هذه المخالفة  فَ ــيَّــوكَ ت رئيس المجلس الجماعي تابع المجلس األعلى للحسابا

 .24إطار تقديم وثائق مثبتة غير صحيحة تندرج في

، إال بعد رفض المعني باألمر االستجابة فال تتحققمخالفة إخفاء المستندات  أما بخصوص

على للحسابات بشأن االدالء بوثائق محددة تكون في حوزته بحكم وظيفته، لطلب المجلس األ

 .25بإنذار المجلس وتماديه في ذلك رغم توصله

 مر بالصرفآللسوء نية   ن هناكإ فالمنطق يميل هنا الى القول تقديم أوراق مزورة أما عن

تقديم حيحة والفرق بين تقديم وثائق غير ص يظلو ،شخاص المعنيين بالمخالفةأو باقي األ

يعود للمجلس، لكن  ةق غير صحيحائث، فإثبات تقديم وثباتاإل ، في منعرجوثائق مزور

لمحاكم المالية، وال ا الوظائف الممارسة من قبل ، ليس واردا فيتقديم وثائق مزورة إثبات

وقوع في المخالفة، بل ينبغي أن يعرض اللتشكك في الطابع الزوري أن يؤدي الى ليمكن 

  .ذلك على خبرة معترف بها قضائيا

بالواجبات  ،تجاهال أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل ،عدم الوفاء

 المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة:

المسؤول السابق لقسم تنمية الموارد المالية بالجماعة الحضرية  متابعةُ  وكمثال على ذلك،

تقصيره في تفعيل مسطرة تصحيح اإلقرارات المتعلقة بالضريبة نتيجة  ،26مراكش

حرمان الجماعة من موارد مالية مهمة في سبب يع المشروبات مما مفروضة على محال بال

هذا المالية  المحكمةُ  تِ ــَ فــيَّــوكَ ، 2007الى  2004نوات المالية من على مدى سنوات الس

كونه يشكل صورة من صور مخالفة عدم الوفاء تجاهال أو خرقا لمقتضيات بالتقصير 

بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة النصوص الضريبية الجاري بها العمل 

                                                           
، المنشور ضمن 2012ت.م.ش.م311، في ملف االستئناف عدد 2015دجنبر  16در بتاريخ ت.م.ش.م، الصا032016القرار عدد   24

 .120القرارات الصادرة عن المجلس األعلى للحسابات حول استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، الجزء الثاني، ص 
، المنشور ضمن 2012دجنبر  20لشؤون المالية، بتاريخ ت.م.ش.م، الصادر عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية وا 2012\68القرار   25

 .135، ص 2015القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل سنة 
، المنشور ضمن مجموعة قرارات 212ت.م.ش.م310، ملف االستئناف عدد 2016ماي  11ت.م.ش.م، الصادر بتاريخ 092016قرار عدد   26

 . 200الصادرة عن المجلس األعلى للحسابات حول استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، الجزء الثاني، ص 
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مجلس الجهوي الحكم الصادر عن ال وقد تم تأييد ،غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة

 درهما. 50.000مة ليصل إلى أسفي، مع تخفيض مبلغ الغرا -للحسابات لجهة مراكش

 نية:حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفـعة غير مبررة نقدية أو عي

متابعة رئيس السابق لمجلس جماعة النواصر بسبب  تتمودائما من األمثلة الواقعية، فقد 

  عالقة لهم بالجماعة،خطوط هاتفية يستفيد منها أشخاص الأربعة أداء الجماعة لمتأخرات 

موضوعة تحت تصرف قيادة نواصر، ورقم هاتفي رابع موضوع تحت  خطوط هاتفية ثالثة

 217.395,91وأدت الجماعة ما مجموعه   ،البلدي لسيدي معروفتصرف القابض 

على للحسابات واعتبر المجلس األ درهما، كمتأخرات استهالك متعلقة بهذه الخطوط،

تقديم منفعة  تأخذ شكل مخالفة بمثابة ،مصاريفهذه المر بالصرف في تأدية استمرار اآل

 .27غير مبررة للغير

يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب اإلخالل الخطير في إلحاق ضرر بجـهاز عمومي 

المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خالل اإلغفال أو التقصير المتكرر في القيام 

 بمهامهم اإلشرافية:

ان، بداية  من عدم مخاطبة سوى يتطلب توفر مجموعة من األرك تحقق هذه المخالفة

اإلخالل الخطير بالمراقبة في صورة ، ثم من خالل 54المحددين بموجب المادة شخاص األ

يتحقق من خالل وجود عالقة سببية فغفال أو التقصير المتكرر، أما الركن الثالث واألهم اإل

 بين المخالفة والضرر الذي لحق بالجهاز.

بمتابعة رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش،  ،المجلس اتخذهنذكر هنا القرار الذي و

مصاريف اإلنارة التي تستهلكها اللوحات حملت الجماعة بدون مبرر قانوني عندما ت

لحاق ضرر بالجماعة إذ تم تكييف الفعل على أنه إاإلشهارية التابعة إلحدى الشركات، 

                                                           
ت.ش.م.م، المنشور ضمن القرارات 3102014، في ملف االستئناف عدد 2016ماي  18ت.ش.م.م، الصادر بتاريخ 201610القرار عدد   27

 .205للحسابات حول استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، الجزء الثاني، ص الصادرة عن المجلس األعلى 
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وفي نفس ، شرافيةاإلمر بالصرف بمهامه فال والتقصير المتكرر في قيام اآلبسبب اإلغ

 .28للغير ةتقديم منفعة نقدية غير مبرر الوقت على أنه

 ثانيا: مخالفات المراقبين وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه

موظف أو عون مكلف بمقتضى النصوص بكونه كل  المشرع المراقب المالي فَ عرَّ 

بمراقبة االلتزام بنفقات الدولة أو جماعة محلية أو التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إما 

هيئة من هيئاتها )الجماعات الترابية ومجموعاتها حاليا(، وإما بالمراقبة المالية للدولة 

 .29الممارسة على المؤسسات والمقاوالت العمومية

رةمن مدونة المحاكم المالية الم 55 تعتبر المادة المراقب المالي تعني للمخالفات التي  ؤط ِ

على أنه ن نفس المادة، ولى مالفقرة األ نصتتحت إمرته، حيث العاملين  وباقي المسؤولين

كل مراقب مالي ومحاسب عمومي، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت للعقوبات يخضع 

قتضى القوانين إمرته أو يعمل لحسابه، إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بها، بم

يبدو وعليه فإنه  .ائق المتعلقة بااللتزام بالنفقاتواألنظمة الجاري بها العمل، على الوث

ة مزدوجة، فحين يتدخل من أجل مراقبة واضحا أن المحاسب العمومي يتحمل مسؤولي

لكن حين يمارس مهامه ، 55با بالمخالفات الواردة في المادة خاطَ مُ  االلتزام بالنفقات يكون

 .5630بالمخالفات الواردة في المادة  ابخاطَ ح مُ محاسب عمومي فإنه يصبك

وكذا كل  ،ت التي يتحمل فيها المراقب ماليالحاالنفس المادة، الفقرة الثانية من  تحددقد و

عدم القيام بالمراقبات التي هم  موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه مسؤولية

بمقتضى القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، على الوثائق المتعلقة بالنفقات  ،ملزمون بها

 وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل إن كانت من اختصاصهم، وذلك ألجل التأكد من:

                                                           
، المنشور ضمن 2012ت.م.ش.م311، في ملف االستئناف عدد 2015دجنبر  16ت.م.ش.م، الصادر بتاريخ 032016القرار عدد   28

 .132المجالس الجهوية للحسابات، الجزء الثاني، ص القرارات الصادرة عن المجلس األعلى للحسابات حول استئناف أحكام 
ظهير المتعلق بتحديد مسؤولية األمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، الصادر بتنفيذه  61.99المادة الثانية من القانون رقم   29

، ص 2002أبريل  29، بتاريخ 4999ة عدد (، الصادر بالجريدة الرسمي2002أبريل  3) 1423من محرم  19صادر في  1.02.25شريف رقم 

1168. 
، 12013السياسية واالجتماعية، سلسلة اطروحات وأبحاث  تد.احمد حاسون، المجلس األعلى للحسابات دراسة سوسيو قانونية، مجلة الدارسا  30

 . 131، ص 2013، طبعة  −الرباط −مطبعة المعارف الجديدة 
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 علىالمطبقة مات لقواعد طلب المنافسة مطابقة صفقة األشغال أو التوريدات أو الخد 1

 الجهاز المعني باألمر:

المتعبة لضمان المنافسة الحرة   واإلجراءاتُ المنافسة المساطرُ  قصد بقواعد طلبِ يُ و

من نفس الفرص واإلمكانيات للحصول على  المتنافسين وذلك من خالل تمكينوالمشروعة، 

وتحظى قواعد المنافسة بأهمية بالغة، خاصة وأن الدستور أكد على دور الدولة  .31الصفقة

المتعلق بالصفقات المرسوم  بناء علىورية المبادرة والتنافس الحر. في ضمان ح

، مهاانستخرج بعض قواعد المنافسة التي يجب على صاحب المشروع احتر، 32العمومية

حترام قواعد المنافسة عند االختيار وفحص اوعالن واالشهار واالستشارة، من قبيل اإل

 الملفات... 

مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وباالتفاقيات المبرمة مع الغير وبمنح  2

  :اإلعانات المالية 

حيث انسجام بنود تلك القرارات واالتفاقيات مع القوانين واألنظمة الجارية، ومعنى ذلك 

ما يتعلق  به العمل في ينص تشريعي أو تنظيمي جارأي مع  هامقتضياتُ ال تتعارض يجب أ

 .33عانة الماليةوبمنح اإلالمبرمة مع الغير  وباالتفاقياتالعقارات  اقتناءبمجال 

قبل التوقيع يتأكد،  أن المراقب المالي على: حيث يجب بالصرفمر التأكد من صفة اآل 3

م هل هو اآلمر بالصرف، أ ،االلتزام حقترِ وقع على مُ من صفة الم ،على اقتراح االلتزام

، ويتأكد كذلك من احترام الحدود المالية ألهلية التوقيع على مقترح االلتزام، التي هُ ضُ وَّ ــَ فمُ 

 التفويض.تحدد بموجب قرار 

 

 
                                                           

 .228د. محمد براو، مرجع سابق، ص   31
، 6140(، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2013مارس  20)1434المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر بجمادى األول   2.12.349مرسوم  32

 .3023(، ص 2013أبريل  14بتاريخ جمادى االولى)

 
 .228د.محمد براو، مرجع سابق، ص   33
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 ن يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابهثالثا: مخالفات المحاسبين وكذا كل موظف أو عو

 العموميةقصد بالمحاسب العمومي كل موظف أو عون مؤهل ألن ينفذ باسم إحدى الهيئات يُ 

إما بواسطة أموال وقيم يتولى  ،عمليات المداخيل أو النفقات أو التصرف في السندات

أو  ،وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين ،وإما بتحويالت داخلية للحسابات ،حراستها

 .34حسابات خارجية لألموال المتوفرة التي يراقب حركتها أو يأمر بها

وكذا  ،حدد المشرع الحاالت التي يمكن من خاللها  إثارة مسؤولية المحاسب العموميوقد 

 : 35هكل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحساب

إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في  1 −

 صناديقهم؛

 إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة ؛ 2 −

 منفعة غير مقررة نقدية أو عينية.إذا حصلوا ألنفسهم أو لغيرهم على  3 −

شخاص الذين يخضعون لوالية القضاء المالي في مجال التأديب المالي، األ تم متابعةُ حتى تو

مدونة المحاكم المالية، بل البد من توفر عنصر  فيال يكفي فقط ارتكاب المخالفات الواردة 

ونة المحاكم المالية، والمحدد من مد 107دة الماأجل التقادم الوارد في عدم استنفاذ هو  هام

 .ريخ ارتكاب المخالفةمن تاسنوات تُحتسب  5 في

 همااكتشاف المخالفات ال يتم فقط عند ممارسة المجلس لمه ثم تجدر اإلشارة إلى أن

من  84بمناسبة قيام المجلس بمهمة مراقبة التسيير، حيث جاء في المادة  كذلكقضائية، بل ال

 وإذا اكتشفت الغرفة   ،تتداول الغرفة بشأن مشروع التقرير الخاصمدونة المحاكم المالية " 

أعاله،  56و 55و 54تندرج ضمن المخالفات المنصوص عليها في المواد  مخالفة  

 ". من هذا القانون 57أشعرت بذلك الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 

التالي عدم المتابعة ، نجد حالة المسؤولية، وب تفاءوالى جانب التقادم كسبب من بين أسباب ان

دالء مرتكبي إ هنا عن حالة جهة أخرى، والحديثُ ا إلى لهَ و ِ حَ المسؤولية، وتُ سقط خرى تُ أ
                                                           

 المتعلق بتحديد مسؤولية األمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. 61.99المادة الثانية من القانون رقم    34
 المتعلق بالمحاكم المالية. 62.99من القانون  56المادة   35
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ما يفيد توصلهم بأمر كتابي صادر عن ب التي تستوجب المتابعة أمام المجلس، المخالفات

قل يؤدي إلى نالذي  رئيسهم التسلسلي أو عن أي شخص مؤهل إلصدار هذا األمر

 .األمر الكتابي المسؤولية الى من أصدر

اذا كان الشخص الصادر عنه األمر، عضوا في الحكومة أو عضوا  المالحظ أنه لكن 

وأصدره بصفته هذه، فإن المجلس ال يمكنه أن يمارس اختصاصه القضائي في  بالبرلمان،

 .36مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، على هذه الفئة من االشخاص

رئيس التسلسلي أو أي شخص العن  مر الصادريقع سوء فهم لأل الحاالتفي بعض  أنهغير 

رئيس مجلس جماعة ذلك حالة على مثال وك ،المسؤولية تفاءكسبب الن مؤهل إلصدار األمر

الخاصة بتدبير النصوص  احترام الفة عدمارتكابه مخ بسببمتابعته  تالنواصر الذي تم

لرفع  اتدفع بكل ما لديه من دفوع ،استئناف الحكمفي مرحلة شؤون الموظفين، إذ  

أنه  فُ المستأنِ  نَ يَّبَ ، واتلقيه أمر لمخالفة ناتج عنه االمسؤولية عنه، واعتبر سبب ارتكاب

جل وضع أحد الموظفين التابعين للجماعة رهن إشارة توصل بمراسلة من وزير العدل من أ

ف أنه قد توصل برسالة من وزير الداخلية الى عامل إقليم رة العدل، وأضاف المستأنِ وزا

اعتبر والنواصر، من أجل وضع الموظف التابع للجماعة رهن إشارة السيد وزير العدل، 

ا في هذا الموضوع، وبالتالي يجب ف أن الوزارة الوصية هي من أعطت تعليماتهالمستأنِ 

 المتابعة.ه من إعفاؤ

بالنظر لكون المستأنف رئيسا  ،لكن رد وتفسير المجلس كان دقيقا، حيث اعتبر المجلس

لوزير العدل،  تسيير ميزانية الجماعة، وليس لىلمجلس جماعة النواصر، فهو المسؤول ع

اعتبر المجلس أن ، كما فسلطة تراتبية أو رئاسية على المستأنِ  ةأيأو وزير الداخلية، 

لتي توصل بها رئيس المجلس الجماعي ال تعتبر بمثابة أوامر كتابية تعفيه من سالت ااالمر

المسؤولية، وال يمكن اعتبار الوصاية سلطة رئاسية من شأنها إصدار أوامر الى رئيس 

اصر، مجلس الجماعة، كما أن المراسلة صدرت من وزير الداخلية إلى عامل إقليم النو

الجماعة توصلت بمراسلة من طرف وزير العدل في  كما أنلى الجماعة المعنية، إوليس 

                                                           
 المتعلق بالمحاكم المالية. 62.99من القانون رقم  137و  53المادة   36
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وفي نهاية األمر ظلت ارة العدل على الجماعة المذكورة. نفس الموضوع، وال وصاية لوز

عدم  متابعته من أجل ارتكاب مخالفة ت، وتموثابتة مسؤولية رئيس مجلس الجماعة قائمة

 .37عية والتنظيمية للوظيفة العموميةالنصوص التشري احترام

 العقوبات :فقرة الثانيةال

لى الحكم بالغرامة ع 56و  55و  54يترتب عن ارتكاب المخالفات الواردة في المواد 

از الذي يعمل به ، أو الحكم بإرجاع المبالغ المطابقة للخسائر التي تكبدها الجهيهاالمتسبب ف

احتسابها من خالل مقتضيات المحددة لمبلغ الغرامة وطرق الوقد نظمت مرتكب المخالفة، 

 من مدونة المحاكم المالية. 67و  66المواد 

الحظ أن المشرع يلزم هيئة الحكم من مدونة المحاكم المالية، يُ  66المادة  فمن خالل استقراء

من االعتبارات، منها خطورة وتكرار المخالفة، فكلما  عددخذ باأل عند تحديدها مبلغ الغرامة،

دنى لمبلغ الغرامة محدد كنا أمام مخالفة بسيطة، فالحد األما كل اكان مبلغ الغرامة منخفض

بو العادل، نيين العاملين بالجماعة القروية أتقالأحد  مثال ذلك متابعةُ و ،درهما 1000في 

للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك بسبب عدم  عدم احترامهبسبب 

م الجماعة لتصاميم جرد المنشآت من المقاول قبل تصفية النفقة، وإصدار لستتأكده من 

لجماعة تطبيق ما جاء في دفتر الشروط الشيء الذي فوت على ا، لة األداء األخيرةاحو

بلغ الصفقة في حالة التأخر عن من م 1حيث يمكن للجماعة أن تقتطع نسبة %الخاصة، 

 .38تسليم المؤقتلالموالية ل ايوم 15دالء بالتصاميم خالل اإل

التي يتقاضاها  مرات مبلغ األجرة السنوية 4يمكن أن يتجاوز الفأما الحد األقصى للغرامة 

 المعني باألمر.

                                                           
، المنشور ضمن 2014ـ ت.م.ش.م ـ 310، في ملف االستئناف عدد: 2016مايو  18ش.م، الصادر بتاريخ ـ ت.م.2016ـ10قرار عدد   37
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أكبر بالمقارنة مع النص السابق دقة مع الغرامات بوالمالحظ أن القانون الحالي قد تعامل 

 األدنى حدالشارة الى ، دون اإلفي ضعف األجرة السنوية قصى للغرامةالحد األحدد الذي 

 .39للغرامة

ه من جهة أخرى ترك لهيئة دنى للغرامات، فإنقصى واألن المشرع قد حدد الحد األن كاولئ

 تترتب المرتكبة مخالفاتال ذا كانتإفي حال رجاعها تقدير المبالغ الواجب إ سلطةالحكم 

وتؤدى هذه المبالغ من طرف مرتكب ألحد األجهزة الخاضعة لرقابته،  عنها خسارة  

ئد إضافة إلى الفوارجاعها من خالل الرأسمال أوال، لمخالفة، وتحتسب المبالغ الواجب إا

 على أساس السعر القانوني ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة. التي تُحتسب 

أو ال  عموميةغير  يتقاضى أجرةالمخالفة  بُ رتكِ مُ يكون فيها  التيحالة الجوابا على و

على أن إذا كان مرتكب المخالفات يستفيد مدونة المن  67المادة  نصت يتقاض أية أجرة، 

عمومية، تحسب الغرامة التي يتعرض لها على أساس أجرته السنوية من أجرة غير 

إذا كان ال يتقاضى أية أجرة، فيجوز أن يصل مقدار الغرامة إلى ما  أنه الصافية، في حين

يعادل األجرة السنوية الصافية لموظف بدرجة متصرف باإلدارة المركزية يستفيد من أعلى 

 .11رتبة في سلم األجور رقم 

 المطلب الثاني: المسطرة وطرق الطعن

ة )الفرع األول(، وطرق المتبعة أمام المحاكم المالي ةسنتناول خالل هذا المطلب المسطر

 )الفرع الثاني(. على مستوى المجلس األعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية سواء  الطعن، 

 ةالمسطرة المتبعة أمام المحاكم المالي :ولاألالفرع 

(، الفقرة االولىالمشرع المسطرة المتبعة أمام المحاكم المالية، من حيث طرق اإلحالة )نظم 

 .، ومسطرة عقد الجلسات )الفقرة الثالثة((الفقرة الثانيةوكذلك مسطرة التحقيق )

 :طرق رفع القضايا الى نظر المحاكم الماليةولى الفقرة األ

ى مستوى )عل 57المحاكم المالية من خالل المواد نظم المشرع مسطرة رفع القضايا الى 

 ) على مستوى المجالس الجهوية للحسابات(. 138المجلس األعلى للحسابات( و 

                                                           
شوال  22بتاريخ  ،1.79.175شريف رقم الظهير صادر بتنفيذه الالمتعلق بالمجلس األعلى للحسابات، ، ال 12.79من القانون  57الفصل    39
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يتضح لنا أن يمكن معنة للمقتضيات الواردة في المادتين أعاله، فمن خالل القراءة المت

ية، الطريقة األولى تتحقق ظار المحاكم المالالتمييز بين طريقتين من أجل رفع القضايا الى أن

 (.ثانيا) (، والطريقة الثانية من خالل اإلحالة الخارجيةوالأ) حالة الداخليةمن خالل اإل

 حالة الداخليةاإل :والأ

)الوكيل العام للملك على مستوى المجلس  تتم االحالة الداخلية عن طريق النيابة العامة

ما لمجالس الجهوية للحسابات(، وذلك إمستوى ااألعلى للحسابات، أو وكيل الملك على 

 حالة كذلك بناء  ، وقد تتم اإلبمبادرة خالصة من النيابة العامة، أو بطلب من رئيس المجلس

)الجلسة الرسمية، هيئة الغرف المجتمعة، هيئة الغرف  حدى هيئات المجلسى طلب إعل

 (.فة المشورة،  الغرف، فروع الغرفالمشتركة، غر

 حالة الخارجيةاإلثانيا: 

ر المحاكم المالية، تقارير الرقابة أو انظأساسي لرفع القضايا أمام السند والمحرك األيكون 

على للحسابات من طرف: رئيس المجلس األ القضايا أمام نظرهنا التفتيش، وترفع 

الحكومة؛ أو رئيس مجلس النواب؛ أو رئيس مجلس المستشارين؛ أو الوزير المكلف 

ما يخص األفعال المنسوبة إلى الموظفين أو األعوان العاملين  الوزراء فيكذلك  بالمالية؛ أو

ما يخص األفعال المنسوبة إلى المسؤولين واألعوان باألجهزة المعهود  تحت سلطتهم وفي

 إليهم بالوصاية عليها.

، من المجلس طلب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة إلحالة الخارجية،على امثال كو

على للحسابات، متابعة مدير الوكالة الوطنية لتنمية الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، ألا

رسالة  بواسطة وتم رفع هذا الطلبلمخالفات، وذلك بسبب وجود قرائن على ارتكابه 

رفاق الرسالة بتقرير المفتشية ، وتم إ544، تحت العدد رقم 2014ر دجنب 19مؤرخة 

، المتعلق بالتدبير المالي للوكالة 2014يوليوز  18بتاريخ  4941العامة للمالية رقم 

 الوطنية لتنمية الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية.



ؤون المالي ة ي ة والش 
زاي  المي  علق ب 

ب المت  ي  أد دي ة لمسطرة الت 
ق 
 
 دراسة ن

 23 

 
 

فالجهات الخارجية التي يمكنها أن تقوم برفع  ،ما على مستوى المجالس الجهوية للحساباتأ

وزير المكلف بالمالية، فتتمثل في: وزير الداخلية؛ أو الالقضايا إلى أنظار المجالس الجهوية 

نظار المجالس الجهوية من طرف هذه الجهات، تقارير ويكون السند في رفع القضية الى أ

يتم انجازها من طرف المفتشية العامة   والتيالرقابة أو التفتيش مشفوعة بالوثائق المثبتة، 

 لإلدارة الترابية، والمفتشية العامة للمالية.  

ن النيابة العامة هي صاحبة القرار في اتخاد قرار المتابعة من من المالحظ والمؤكد ألكن 

من طرف  تتعلق بتعيين المستشار المقرر خرىتنطلق مسطرة أ الذي على ضوئهعدمه، و

 التحقيق.عملية  ثم ،الرئيس بناء على ملتمس النيابة العامة

وكما عملنا على تبيينه فرفع القضية الى انظار المحاكم المالية بالمغرب بخصوص مادة 

وذلك عكس البت في الحسابات التأديب المالي يتم بناء على احالة، إما داخلية، أو خارجية، 

  .يحتاج لمسطرة تحريك ورفع الدعوى ال الذي الذي يعتبر اختصاصا من النظام العام،

 :سطرة التحقيقم الفقرة الثانية

يل الملك، من أو وك ،الوكيل العام للملكبة العامة قرار المتابعة، يلتمس بمجرد اتخاذ النيا

ف بالتحقيق، كما يخبر األشخاص المعنيين حسب كلَّ ، تعيين مستشار مقرر، يُ المجلسرئيس 

المدنية، بأنهم من قانون المسطرة  39إلى  37الكيفيات المنصوص عليها في الفصول من

وأنهم مأذون لهم باالستعانة بمحام مقبول لدى المجلس األعلى،  ،متابعون أمام المجلس

أو السلطة التي ينتمي أو كان ينتمي إليها الموظف أو العون  كذلك بالمتابعة الوزيرُ  رُ بَ خ  ويُ 

 .40ايةالوزير المعهود إليه بالوص ، وعند االقتضاءالمتابع، والوزير المكلف بالمالية

الغموض الذي يصاحب مرحلة تعيين المستشار  جاوزأن القانون الحالي قد ت ظُ المالحَ و

كتفى المشرع في النص السابق باإلشارة الى أنه ، الذي يمارس مهمة التحقيق، حيث االمقرر

الرئيس  تلتمس منيتم تعيين المستشار المقرر من طرف الرئيس، دون االشارة للجهة التي 

 .41شار المقررتعيين المست

                                                           
 المتعلق بالمحاكم المالية. 62.99من القانون  58المادة   40
 المتعلق بالمجلس األعلى للحسابات. 12.79من القانون  62الفصل   41
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المقرر المكلف بالتحقيق للقيام بجميع التحقيقات والتحريات لدى جميع  المستشارُ  لُ ــهَّ ؤَ ويُ 

األجهزة العمومية أو الخاصة واالطالع على الوثائق واالستماع إلى جميع األشخاص الذين 

يظهر أن مسؤوليتهم قائمة، وإلى جميع الشهود بعد أداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط 

االستماع في محاضر  جلساتُ  نُ وتدوَّ  ،ة الجنائيةالمنصوص عليها في قانون المسطر

 يضبطها كاتب الضبط.

المعني باألمر أو  لتحقيق أن يستجيبلإجراء المستشار المقرر  األمور المطلوبة عند ومن

المقرر،  ، وفي حالة وجود مقاومة أو تفاعل سلبي مع طلبات المستشارالشهود لمطالبه

للرئيس للبت في  ، ويقوم برفعهتقرير في راقيليسجل هذا األخير تلك الصعوبات والع

 2000إلى  ادرهم 500من خمس يقضي بتوقيع  غرامة  امرحيث يصدر األخير أ األمر،

ضد كل من عرقل عملية التحقيق من خالل عدم االستجابة لمطالب المستشار ، ادرهم

 .المقرر

لذي سيرها ا ،أو وكيل الملك، الوكيل العام للملك عُ سرية، ويتابِ بالأعمال التحقيق  تسموت

 المقرر. يطلعه عليه لزوما المستشارُ 

وعند االنتهاء من التحقيق، يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق 

يوما تبتدئ من تاريخ   15بالتحقيق، إلى الوكيل العام للملك الذي يضع ملتمساته في أجل 

 هذا التوصل.

االطالع لدى  ، وذلك من خاللالتفاعلورد حق التمتع بالطالع  وللمعني باألمر حق االو

وكذا  ،كتابة الضبط بالمجلس على الملف الذي يهمه، إما شخصيا أو بواسطة محاميه

  15داخل أجل الحصول على نسخ من وثائق الملف التي يرغب فيها على نفقته، وذلك 

االطالع على الملف بكتابة تاريخ  ثباتيتم إو بتدئ من تاريخ تسلم هذا التبليغ،يوما ت

 على مستنتجات ،بالخصوص ،عليه تاما وأن يشتمل عُ لَ المطَّ  ويجب أن يكون الملفُ الضبط، 

يوما الموالية الطالعه على الملف، تقديم  30يجوز للمعني باألمر، خالل النيابة العامة، كما 

 هذه المذكرة إلى الوكيل العام للملك. غُ لَّ بَ وتُ ، إما شخصيا وإما بواسطة محاميه، مذكرة كتابية
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شخاص المتابعين، منح المشرع للمعني باألمر حق التماس طلب وضمانا لحقوق األ

ما بشكل شخصي من هذا الطلب إ المعني باألمر، ويقدماالستماع الى الشهود، الذي يختارهم 

 طرف المعني باألمر، أو بواسطة محاميه.

صبحت جاهزة من أجل البت، يصدر الرئيس أمرا بإدراجها وبعد التأكد من كون القضية أ

ويتم الشؤون المالية، في جدول جلسات الغرفة المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية و

 يوما على األقل. 15بيخ انعقاد الجلسة استدعاء المعني باألمر قبل تار

 الفقرة الثالثة: طريقة عقد جلسات هيئة الحكم

يتولى رئيس الهيئة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اإلشراف على 

و أن يأمر بأي إجراء ويمكن له أن يتخذ أي قرار أ، المناقشات والحفاظ على نظام الجلسة

ويشارك المستشار المقرر  ،قضاة، من ضمنهم الرئيس 5وتتألف هيئة الحكم من  مفيدا.يراه 

 .بصوت تقريري

 

المستشار المقرر الذي قام بالتحقيق ملخصا لتقريره، ويدعى المعني  تنطلق الجلسة بتالوةو

وتبريراته ردا على ما جاء في تقرير باألمر شخصيا أو بواسطة محاميه لتقديم توضيحاته 

 مستشار المقرر.ال

تقدموا بطلب بهذا الخصوص مشفوعا يجوز للرئيس أن يأذن للشهود المقبولين الذين ه، بعد

بجميع التبريرات التي يراها كافية، بعدم حضور الجلسة شخصيا وتقديم شهاداتهم كتابة، 

 وفي هذه الحالة يتولى كاتب الضبط تالوة الشهادة المكتوبة للشهود المأذون لهم بذلك.

، كما على ضوء ما جاء في تقرير المستشار المقرر يقدم الوكيل العام للملك مستنتجاتهو

رف أعضاء يمكن إلقاء أسئلة على المعني باألمر أو محاميه من طرف الرئيس أو من ط

ويجوز للوكيل العام للملك أن يطلب االستماع إلى األشخاص الذين الهيئة بإذن من الرئيس، 
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ال يمكن االستماع إلى الشهود الذين تقرر إحضارهم إلى ن شهادتهم ضرورية، لكن يرى أ

ليها في قانون المسطرة الجلسة إال بعد أداء اليمين طبقا للكيفيات والشروط المنصوص ع

 ويكون المعني باألمر أو محاميه آخر من يتناول الكالم.الجنائية. 

لمقرر في المداوالت بصوت تقريري، ويتخذ ويتم التداول في الهيئة، ويشارك المستشار ا

الذي ينتمي إليه  الجانبُ  حُ جَّ رَ القرار بأغلبية األصوات، وفي حالة تعادل األصوات يُ 

 .الرئيس

المعني باألمر أو من ينوب عنه  ستدعى إليهاالمجلس قراره في جلسة يُ  رُ دِ ص  يُ وفي األخير، 

المداولة، ويبلغ هذا القرار إلى المعني في أجل أقصاه شهران من تاريخ إدراج القضية في 

إلى الجهة و ،وإلى الوكيل العام للملك ،والوزير المعني ،والوزير المكلف بالمالية ،باألمر

والممثلين القانونيين لألجـهزة المعنية، وذلك داخل أجل  ،التي رفعت القضية إلى المجلس

 شهرين بعد صدوره.

حسابات المتعلقة أنشطة المجلس االعلى لل الذي أنجزناه أسفله لرسم المبيانيويوضح ا

 :201742\2016بالتأديب المالي خالل سنتي 

                                                           
 .8، الجزء األول، ص 2017\2016التقرير السنوي للمجلس االعلى للحسابات برسم سنتي   42



ؤون المالي ة ي ة والش 
زاي  المي  علق ب 

ب المت  ي  أد دي ة لمسطرة الت 
ق 
 
 دراسة ن

 27 

 
 

 

تركيب شخصي بناء على المعطيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات 

 2017\2016برسم سنتي 
 

 بالميزانية والشؤون الماليةالفرع الثاني: طرق الطعن في ميدان التأديب المتعلق 

ستئناف األحكام استئناف القرارات الصادرة عن المجلس األعلى واوقد حددها المشرع في 

 ثم الطعن بالنقض، وكذلك طلب المراجعة.الصادرة عن المجالس الجهوية، 

: استئناف القرارات الصادرة عن المجلس األعلى واألحكام الصادرة عن الفقرة االولى
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قراراُت المجلس األعلى في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية  أتاح المشرع أن تُستأنفَ  

والشؤون المالية أمام هيئة الغرف المشتركة، ويودع طلب االستئناف لدى كتابة الضبط 

ئناُف التنفيذَ، ما لم بالمجلس خالل الثالثين يوما الموالية لتاريخ تبليغ القرار، ويوقُِف االست

: المعني باألمر،  يكن قرار المجلس مشموال بالنفاذ المعجل. أما ذوي الحق في االستئناف فَُهم 

الوزير المكلف بالمالية، الوزير المعني باألمر، الوكيل العام للملك، والممثلين القانونيين 

للملك، مستشارا مقررا لألجهزة المعنية، ويعين الرئيس األول بملتمس من الوكيل العام 

 مكلفا بالتحقيق غير المستشار الذي كان قد قام بالتحقيق في القضية ابتدائيا.

وتبلغ عريضة االستئناف إلى األطراف األخرى المعنية، التي يمكنها أن تودع مذكرتها 

الجوابية لدى كتابة الضبط بالمجلس داخل الثالثين يوما الموالية لتاريخ تبليغها، وعند 

قتضاء، كل المستندات المقدمة لدعمها، وتتابع مسطرة التحقيق والحكم بنفس كيفيات اال

 المرحلة االبتدائية.

وتبت هيئة الحكم أوال في مسألة قبول طلب االستئناف شكال، وإذا اعتبرت أن طلب 

 االستئناف مقبول، بتت في الجوهر.

ن المجالس الجهوية في ميدان كما نصت المدونة على إمكانية استئناف األحكام الصادرة ع

التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام الغرفة المختصة بالمجلس األعلى، وفق 

 نفس اإلجراءات والشروط والكيفيات. 

ولإلشارة، فإن هيئة الغرف المشتركة تبت في طلبات االستئناف المرفوعة ضد القرارات 

و فروع غرف المجلس وعن المجالس الجهوية، في النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أ

القضايا المتعلقة بالبت فـي الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. ويترأس 

هيئة الغرف المشتركة رئيس غرفة يعين سنويا بموجب أمر للرئيس األول، وتتألف هذه 

األقل، وتستكمل الهيئة عند الهيئة من خمسة قضاة من بينهم ثالثة رؤساء غرف على 

االقتضاء بمستشارين. وال يجوز للقضاة الذين أصدروا القرار ابتدائيا أو يكونوا أعضاء في 

 هيئة الغرف المشتركة، أو أن يكونوا مقررين في نفس القضية.
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واإلدالء وهكذا فإن حق االستئناف يتيح الفرصة أمام الطاعنين من أجل الدفع بوسائل جديدة 

بوثائق إضافية، وعرض الملف على هيئة درجة ثانية في سلم التقاضي ليتم النظر فيه من 

جديد، على اعتبار أن من المبادئ القارة في مجال االستئناف، الرجوع باألطراف المتقاضية 

الى وضع ما قبل الحكم المستأنف، وبالتالي فحص الوقائع وتحليلها وإعادة تكييفها عند 

ضاء إذا ما تبين من خالل الحكم المستأنف أنه لم يتم إنزال، على الواقعة، حكم النص االقت

 . 43القانوني المالئم

بالمقارنة مع القانون السابق، الذي كان يتيح فقط إمكانية  تقدما القانون الحاليقد أحرز  و

ذ بقاعدة ولم يكن يأخ ،44أن أحكام المجلس األعلى للحساباتطلب نقض أو مراجعة بش ميقدت

 التقاضي على درجتين، لكن المشرع انتبه لهذا االمر عندما وضع النص الحالي، وأخذ

بالنظام التقاضي على درجتين، وذلك من أجل أفضل تدبير لمنظومة العدالة، وتعزيز 

 .ات المتقاضين في الوصول إلى المحاكمة العادلةضمان

  

 

  : الطعن بالنقضةثانيالفقرة ال 

للمعني باألمر أيضا أن يقدم طلبا بالنقض أمام محكمة النقض، باعتبارها محكمة ويحق 

قانون، ضد القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس األعلى، حيث يحق للمعني 

باألمر أو لذوي حقوقه بصفة شخصية أو بواسطة وكيل، أن يمارسوا الطعن بالنقض داخل 

يخ تبليغ القرار النهائي الصادر استئنافيا عن المجلس، إذا رأوا أجل ستين يوما الموالية لتار

أن هناك خرقا للقانون أو عدم احترام اإلجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم 

اختصاص المجلس. ويخول نفس الحق إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المعنى باألمر 

لكة وإلى الممثلين القانونيين لألجهزة العمومية والوكيل العام للملك والخازن العام للمم

المعنية داخل نفس األجل. ويتم التحقيق والبت في طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 

 وما يليه من قانون المسطرة المدنية. 354
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 : طلب المراجعةةثالثالفقرة ال

إذ أنه في حالة اكتشاف عنصر جديد، بالنسبة للقضايا المعروضة على المجلس األعلى،  

يمكن للمعني باألمر بعد انصرام األجل المحدد لطلب النقض، أن يطلب من المجلس 

مراجعة القرار المتعلق به والصادر عن المجلس، ويخول نفس الحق في طلب المراجعة 

ء نفسه أو بإيعاز من الوزير المكلف بالمالية أو الوزير إلى الوكيل العام للملك من تلقا

 المعني باألمر أو الممثلين القانونيين لألجهزة العمومية المعنية.

ويحدد أجل تقديم طلب المراجعة في عشر سنوات ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس، 

 سنوات فقط.وفي حالة تقديمه لغير صالح المعني باألمر يحدد هذا األجل في أربع 

ويودع طلب المراجعة لدى كتابة الضبط، ويجب أن يتضمن عرضا للوقائع والوسائل التي 

يحتج بها الطالب، وأن يكون طلب المراجعة مرفقا بنسخة من القرار وبالتبريرات المستند 

 إليها في العريضة، ويتم إجراء باقي المسطرة كما هو وارد سابقا.

لمجالس الجهوية، ففي حالة اكتشاف عنصر جديد، يحق للمعني أما بالنسبة للقضايا أمام ا

باألمر بعد انصرام األجل المحدد لالستئناف، أن يطلب من المجلس الجهوي مراجعة الحكم 

المتعلقة به، ويخول نفس الحق في طلب المراجعة إلى وكيل الملك من تلقاء نفسه أو بإيعاز 

 لية.من وزير الداخلية أو الوزير المكلف بالما

ويوجه طلب المراجعة إلى رئيس المجلس الجهوي، ويجب أن يتضمن هذا الطلب عرضا 

للوقائع والوسائل التي يحتج بها الطالب وأن يكون مشفوعا بنسخة من الحكم موضوع طلب 

المراجعة وكذلك التبريرات التي يستند إليها، ويتم إجراء باقي المسطرة وفق الشكليات 

 كورة سالفا.والشروط واآلجال المذ

 المبحث الثاني: محدودية مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

من الواضح أن المشرع منح للمجلس األعلى والمجالس الجهوية للحسابات سلطة قضائية، 

إلى جانب صالحيات أخرى، لكن من بين اإلشكاالت التي تعاني منها المحاكم المالية، 

ائية متخصصة في حماية المال العام، هو عدم تواجدها داخل التنظيم باعتبارها هيئات قض
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القضائي للمملكة، إذ نجد هذا األخير يتشكل من المحاكم االبتدائية والتجارية واإلدارية، ثم 

محاكم االستئناف العادية والتجارية واإلدارية، دون الحديث عن المحاكم المالية. وهذا 

ميا وهيكليا، إال أنه قد يؤشر على تساؤالت تُطرح حول مدى الموضوع، وإن كان يبدو تنظي

قوة ونفوذ والية المحاكم المالية وتدخلها وقراراتها وأحكامها، ووسائل تنفيذ هذه األخيرة، 

مسطرة التأديب سواء على وعلى ضوء ذلك سنقوم برصد بعض مظاهر الحدود المرتبطة ب

)مطلب أول(، أو على مستوى  والية القضاء الماليجهزة الخاضعة لشخاص واألمستوى األ

 المسطرة المتبعة من اجل التأديب )المطلب الثاني(

 

 .حدود نطاق والية القضاء المالي بالمغرب :المطلب االول

بعض مظاهر القصور على مستوى نطاق استخرجنا من خالل القراءة القانونية والبحث، 

) الفرع  شخاص التي ال يمكن أن يتم متابعتهاألالقضاء المالية، وذلك من حيث ا والية

 ول(، واألجهزة غير الخاضعة للرقابة القضاء المالي في مجال التأديب)الفرع الثاني(.ألا

شخاص الخارجة عن نطاق والية القضاء المالي بموجب مدونة المحاكم ول: األالفرع األ

 المالية.

من نطاق التأديب المالي أمام المحاكم شخاص المشرع الى استثناء مجموعة من األعمد 

 ،بشكل غير مباشر ،العسكريين) الفقرة االولى(، و عضاء الحكومة، واألمر يهم أالمالية

المحاسبين والمراقبين )الفقرة الثانية(، و واجب كتمان السر المهنيب ألسباب مرتبطة

 )الفقرة الثالثة(. فعال محددة على سبيل الحصربخصوص أ

 عضاء الحكومة من المتابعة التأديبية أمام المحاكم الماليةاالولى: استثناء أالفقرة 

حددت مدونة المحاكم األشخاص المعنيين بمسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون 

، 56و55، 54من خالل المواد:  ددت المخالفاتُ ، وحُ 51المالية، وذلك من خالل المادة 

سواء على  ،ومهامهم، إال أنه بالرغم من هذا التحديد ارتباطا بصفة هؤالء األشخاص

غياب من حيث فإن نجاعة هذه المسطرة تظل غير فعالة  ،مستوى األشخاص أو المخالفات

التنصيص على مجموعة من األشخاص الذين لهم دور فعال ومؤثر في حماية المال العام، 

 ن.النواب والمستشاري يوعلى رأسهم فئة الوزراء وأعضاء مجلس
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وإن كان الدستور واضحا في تنصيصه على أن أعضاء الحكومة مسؤولون أمام محاكم 

المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم، فال بد أن نثير السؤال 

ع الدستوري من استثنائهم، وهو آمرون بالصرف، من الخضوع لسلطة المشر ِ  ةِ مَ ك  حول حِ 

المالي من قِبل المحاكم المالية، فطالما أن هؤالء المسؤولون السامون ليسوا فوق التأديب 

الدستور، فيمكن اقتراح تمديد نطاق والية التأديب المالي بالنسبة للمحاكم المالية حتى يطال 

 جميع من له عالقة بتدبير المال العمومي.

التقرير السنوي للمحاكم المالية وتعميم هذا مع العلم أن البعض يرى أن القانون بإلزامه نشر 

خالصات وأعمال ومسائالت المحاكم المالية وإشاعتها على الجمهور، ل يُعد طريقة كافية 

، وأن من شأن ذلك تكريس  45ومتالئمة مع المعايير العالمية للرقابة والمحاسبة والتدقيق

المسؤولين العموميين إلى  ثقافة الحكامة الرشيدة والشفافية والمحاسبة والمساءلة، ودفع

 اليقظة في تدبير الشأن العام اتقاء  لعواقب المساءلة الشعبية واالنتخابية والسياسية.

منوطة  بها مهام النظر في  1972 سنة ولإِلشارة هنا، فقد كانت محكمة العدل الخاصة منذ

انسجاما مع من الدستور  94الجرائم التي يرتكبها أعضاء الحكومة وُحذفت بموجب الفصل 

وإلغاء مختلف  79.03ها قانونا بموجب القانون ؤلغاإبدأ المساواة أمام القانون، وتم م

المحاكم االستثنائية ما عدا المحكمة العسكرية، لتنقل وتسند الملفات التي كانت تتكفل بها 

المحكمة المذكورة إلى غرف الجنايات لدى محاكم االستئناف، باعتبارها غرفا مختصة 

حدثت لتبت في رائم المالية بمحكمة االستئناف أُ ظر في جرائم المال العام، فأقسام الجبالن

القضايا المتعلقة بجرائم الغدر، الرشوة، استغال النفوذ، واالختالسات المقترفة من طرف 

الموظفين العموميين المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتطبق أمام هذه الغرف 

 رة أحكام قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي.بخصوص الجرائم المذكو
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وفي ما يلي: عدد محاكم االستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر 

 :46نفوذها

 

 

 

 

 

أن حالة استثناء أعضاء  المهتم بموضوع القضاء المالي،في ذهن  لَ يَّخَ لكن حتى ال يُ 

إلى الحكومة من نطاق التأديب المالي، حالة خاصة يعرفها المغرب فقط، البد لنا أن نشير 

مثال ذلك ما سار وعضاء الحكومة من نطاق التأديب المالي، أأن معظم التشريعات تستثني 

                                                           
صادر البتحديد عدد محاكم االستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها، المتعلق  2.11.445الجدول الملحق المرسوم رقم   46
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محاكم االستئناف المحدثة بها 

 أقسام

 دوائر نفوذ محاكم االستئناف

 تطوان -طنجة  –القنيطرة  –الرباط  الرباط

بني  –خريبكة  –الجديدة  –سطات  –الدار البيضاء  البيضاءالدار 

 مالل

 –الحسيمة  –تازة  –الرشيدية  –مكناس  –فاس  فاس

 وجدة -الناضور 

 العيون -أكادير  –ورزازات  –آسفي  –مراكش  مراكش
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لق مام محكمة التأديب المتعاي، حيث استثنى من نطاق المتابعة عليه المشرع الفرنس

 .47عضاء الحكومةأبالميزانية والشؤون المالية، 

)تابعة لدارة  ونفس المقاربة سار عليها المشرع التونسي، فدائرة الزجر المالي بتونس

، قد 48، والتي تعتبر محكمة لها صالحية محاكمة مرتكبي أخطاء التصرفالمحاسبة(

 هممنو ،ين لوظائف سياسيةشخاص المباشرِ األثنى المشرع من نطاق المتابعة أمامها، است

رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والوزير األول والوزراء وكتاب الدولة 

 بصفتهم آمري صرف نفقات الدولة.

 شخاص المنتمين الى فئة العسكريينصعوبة متابعة األ الفقرة الثانية:

شخاص التي يمكن د أن المشرع، عند تحديده لفئة األنجأعضاء الحكومة، إلى باإلضافة 

جميع متابعة مكانية إعبارات عامة تدل على  استخداممتابعتها أمام المحاكم المالية، عمد الى 

شخاص المرتكبين للمخالفات الواردة في مدونة المحاكم المالية، بغض النظر عن الفئة األ

ح للمجلس معه أنه يُسم عسكريين، مما يُفترضكانوا مدنيين أو أسواء  التي ينتمون اليها،

 54الفئتين بمناسبة ارتكابهم إلحدى المخالفات الواردة في المواد  تاكلالمنتمين إلى بتأديب 

 من مدونة المحاكم المالية. 56أو  55أو 

ن تباشر مسطرة التأديب التي من أكيف يمكن للمحكمة المالية   حوللكن نطرح سؤاال

مستشار المقرر، وذلك أمام جدار قانوني ن تمر عبر مرحلة التحقيق، التي يقودها الأالزم ال

يؤكد على أنه ال يمكن للمستشار المقرر أن يُلزَم األشخاص أو الشهود الذين يجري معهم 

ذا ما تعلق موضوع التحقيق بوقائع لها عالقة إ، برفع واجب كتمان السر المهني، التحقيق

اصة وأن رفع أو إبقاء السر ، خ49بـالدفاع الوطني أو األمن الداخـلي أو الخـارجـي للدولة

بالقرار المتخذ من قِبل رئيس الحكومة، وهذا في حد ذاته قد يشكل عائقا  ارهين يظلالمهني 

 أمام تحقيقات وتحريات المحاكم المالية.

                                                           
47                                                                                                                                 1.                                -312 CJF, L.           
يتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة  1985جويلية  20مؤرخ في  1985لسنة  74الفصل السادس من القانون عدد   48

لمؤسسات العمومية اإلدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وباحداث دائرة الزجر وا
 المالي،)الجمهورية التونسية(.

 المتعلق بالمحاكم المالية. 62.99من القانون رقم  110المادة   49
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ومن أجل تجاوز هذا اإلشكال الخاص بترخيص المؤسسة التنفيذية من عدمه في شأن السر 

لى التنصيص صراحة لعسكري، عمل المشرع الفرنسي عالمهني المتعلق بالبعد األمني وا

رقابة محاكم التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية )هذه المحكمة لها على أنه يخضع ل

وضع خاص سنعود للحديث عنه(، جميُع الموظفين واألعوان العاملين بمرافق الدولة، سواء  

 .50أكانوا عسكريين أم مدنين

أن المشرع الفرنسي قد تعامل بطريقة خاصة مع موضوع التأديب في وتجدر االشارة إلى 

المادة المالية، حيث نجد ضمن المؤسسات التابعة لمحكمة الحسابات بفرنسا، محكمة التأديب 

وأُلحقت بمجرد  ، 194851المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، التي تم تأسيسها سنة 

ي محكمة إدارية متخصصة، توقع الجزاء على تأسيسها بمحكمة الحسابات الفرنسية، وه

 .52المدبرين العموميين عند مخالفة القواعد المنظمة للمالية العامة

موال األ شخاص الملزمة بإرجاعالمراقبين والمحاسبين من نطاق األالفقرة الثالثة: استثناء 

 في حال تسببهم في خسارة لجهاز عمومي.

 55، واألمر يهم هنا ما ورد ضمن المادة المراقبين أو المحاسبينء لفائدة قدم المشرع استثنا

إذا تعلق األمر بأعمال  المراقبين أو المحاسبين العموميينمن المدونة والتي جاء فيها أن 

االلتزام بالنفقات، ال يخضعون لمقتضيات الفقرة  قرارات المراقبة التي عليهم القيام بها على

علقة بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارة إلى فائدة هذا الجهاز من المت 66الثالثة من المادة 

كم عليه بالعجز ال يمكن متابعته لنفس كما أن المحاسب العمومي الذي حُ  ،رأسمال وفوائد

األسباب في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وال تطبق عليه مقتضيات 

 .66الفقرة الثالثة من المادة 

الحظتنا هنا تنصب على أن هذه االستثناءات التي ترد بشكل مطلق، كان من األفضل وم

قرارات االلتزام  مراقبةتنسيبها، فالمراقب أو المحاسب المالي حين أناط به القانون مسؤولية 

بالنفقات، فال بد، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، أن يقتسم العقوبة المالية مع اآلمر 

                                                           
50                                                                                         1.-312 , L. CODES DES JURIDICTIONS FINANCIERS     
51  1484 du 25 septembre 1948.-La CDBF (Cour de discipline budgétaire et financière) a été créée par la loi n° 48 
52                                                                                                                                      www.ccomptes.fr 



ؤون المالي ة ي ة والش 
زاي  المي  علق ب 

ب المت  ي  أد دي ة لمسطرة الت 
ق 
 
 دراسة ن

 36 

 
 

في المراقبة  رَ صَّ تباره صاحب المخالفة األصلي، واعتبار المراقب الذي قبالصرف باع

 ُمساِهما في المخالفة أو مشاركا فيها.

فقط بإرجاع مبلغ الفرق أو العجز،  بُ طالَ لذي ُحكم عليه بالعجز يُ كما أن المحاسب العمومي ا

ة من جراء عدم في الوقت الذي يمكن للمرفق العمومي المعني أن يكون تكبد خسارة معتبر

توظيف مبلغ العجز الذي كان بحوزته، بالقوة أو بالفعل، ما بين لحظة حصول المخالفة 

 ولحظة إصدار القرار أو الحكم.

ونحن إن كنا نستوعب إرادة المشرع عدم إثقال كاهل المحاسب العمومي بإجراءات 

المسؤولية  وعقوبات تفوق طاقته وتتخطى حسن نيته وتحد من اإلقبال على تحمل هذه

الجسيمة، فإننا بالمقابل، ومن باب الحرص على حفظ المال العام وحرمته، نقترح أن ال يتم 

تجاوز ضرورة تعويض المرفق العام عن الخسارات التي يتكبدها بسبب أخطاء أو مخالفات 

المحاسبين العموميين، والتي يمكن في بعض المؤسسات العمومية أن تقدر بماليين الدراهم، 

ما ال التفكير في إحداث صندوق للتأمين ضد أخطاء المحاسبة العمومية، تساهم فيه الدولة ول

 والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ويكون تحت سلطة وقرار المحاكم المالية.

 الفرع الثاني: األجهزة الخارجة عن والية القضاء المالي في مادة التأديب المالي

لنموذج الهيئات المستقلة الواردة في الدستور، والتي تعتبر خارجة عن نطاق سنتطرق هنا 

والية القضاء المالي بموجب مدونة المحاكم المالية على عكس النصوص الخاصة التي 

 تحكم عملها )الفقرة االولى( ، إضافة ألجهزة الضمان االجتماعي)الفقرة الثانية(.

نطاق مادة تقلة بموجب مدونة المحاكم المالية من الفقرة االولى: استثناء الهيئات المس

  التأديب لمالي

من مظاهر حدود النص الحالي المنظم للعمل المحاكم المالية، إغفاُل إدراج الهيئات المستقلة 

)خاصة الواردة في الدستور(، ضمن األجهزة الخاضعة الختصاص القضائي للمحاكم 
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عتبر قصورا كان باإلمكان تجاوزه عند إجراء المالية في مجال التأديب المالي، وهذا ي

 .53التعديل األخير على مدونة المحاكم المالية

تحكم فما يزيد من أهمية الهيئات المستقلة هو التنصيص الصريح ضمن القوانين التي 

ن تتضمن مدونة أعلى للحسابات، دون ألبة المجلس الرقاعملها، على خضوع ميزانيتها 

لمالية،  فمثال المالية ما يفيد دخول الهيئات المستقلة ضمن نطاق والية المحاكم االمحاكم 

أن الميزانية الخاصة  على عمل الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري نصالقانون المنظم ل

، إِذ  مادامت هذه الميزانية خاضعة لرقابة 54بالهيئة خاضعة لرقابة المجلس االعلى للحسابات

لى للحسابات، فالمنطق يذهب الى القول إنه من المفروض على األشخاص المجلس األع

ن للتأديب المالي، عند ارتكابهم ألحدى وخرفذون الميزانية، أن يخضعوا هم اآلالذين ين

 المخالفات الواردة في مدونة المحاكم المالية.

اف ن هذه الهيئات المستقلة،  يجوز إدراجها ضمن صنف من أصنبأقد يجيب البعض و

اكم المالية، ولكن العكس ما من مدونة المح 118و  51األجهزة المحدد بموجب المادة 

، وذلك من خالل قرار المجلس الدستوري سنة ليه القضاء الدستوري بالمغربإذهب 

 171إلى  161"... إن المؤسسات والهيئات المذكورة في الفصول الذي جاء فيه  2012

، 164، 163االستشاري لتلك المذكورة في الفصول  من الدستور، ومع مراعاة الطابع

 159، تعد مؤسسات وهيئات مستقلة، إما بحكم ما ينص عليه الفصل 170، 169، 168

من الدستور من أنه: تكون الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة، وإما بموجب 

لوزير معين وال الفصول الدستورية الخاصة بها، مما يجعلها ال تخضع ال لسلطة رئاسية 

 .55"لوصايته...

                                                           
الجريدة الرسمية عدد  ؛(2016أغسطس  25) 1437من ذي القعدة  21الصادر في  1.16.153الصادر بتنفيذه الظهير  55.16القانون رقم  53

  .6703( ص 2016سبتمبر  19) 1437جة ذو الح 17بتاريخ  6501
 
، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا لالتصال السمعي البصري 11.15من القانون رقم  19المادة  54

شتنبر  22) 1437ذو الحجة  20، بتاريخ 6502بالجريدة الرسمية عدد  (، الصادر2016غشت  25)1437ذي القعدة  21، بتاريخ 1.16.123

 .6810(، ص 2016

 . 2012غشت  22بتاريخ  924قرار المجلس الدستوري عدد   55
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وقد أضاف نفس القرار أن هذه المؤسسات والهيئات ليست إدارة وال مؤسسة أو مقاولة 

 عمومية، وال تخضع بالتالي ال للسلطة الرئاسية وال لوصاية وزير معين. 

ليه كذلك أن القوانين الخاصة بالهيئات المستقلة، لم تكن تتضمن ضمن إجب االشارة توما 

تدارك ذلك، حيث مثال  رقابة القضاء المالي، ولكن تم ياتها ما يفيد خضوع ميزانياتها لضمقت

في  56الجديد المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 76.15نجد القانون 

ينص على أن تنفيذ ميزانية المجلس يخضع لمراقبة المجلس األعلى للحسابات،  60مادته 

، كما هو 57وهو األمر الذي لم يكن واردا في قانون إحداث المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

 بالنسبة للمحكمة الدستورية.أيضا الشأن 

ة، خاصة ة المحاكم الماليهذا التدارك لم يتم األخذ به من طرف المشرع عند تعديل مدون

جهزة الخاضعة ذه الهيئات بصريح العبارة ضمن األه دراجإوأن المشرع كان بإمكانه 

، حيث أن 2016على المدونة سنة  ألرقابته القضائية، وذلك بموجب التعديل الذي طر

موقف الذي تبناه القضاء الدستوري بخصوص الهيئات المستقلة كان سابقا لتعديل مدونة ال

محاكم المالية، إضافة لما تضمنته القوانين الخاصة بهذه الهيئات من التنصيص الصريح  ال

على خضوع الميزانيات الخاصة بها للرقابة المجلس األعلى للحسابات، وذلك قبل تعديل 

 مدونة المحاكم المالية.

 الفقرة الثانية استثناء أجهزة الضمان االجتماعي من نطاق مادة التأديب لمالي

مالحظ أيضا في البناء القانوني لمدونة المحاكم المالية أن مهام مراقبة التسيير المنصبة، ال

المقاوالت المخولة  ،المؤسسات العمومية ،منها، على مرافق الدولة 76حسب المادة 

المتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره، باستثناء تلك التي تخضع لرقابة المجالس ل

الشركات والمقاوالت التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو  ،الجهوية

                                                           
جمادى  5، بتاريخ  1.18.17، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 76.15القانون  56

 .1227(، ص 2018)فاتح مارس  1432جمادى االخرة  12، بتاريخ  6652(، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2018فبراير  22) 1439خرة األ

الصادر ، بإحداث المجلس الوطني لحقوق اإلنسان(، المتعلق 2011)فاتح مارس  من ربيع األول 25الصادر  1.11.19 رقم الظهير الشريف 57

 ..574(، ص2011مارس  3) 1432بتاريخ ربيع األول  5922الرسمية عدد بالجريدة 
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بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية األسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في 

اتخاذ القرار، الشركات والمقاوالت التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة 

ر، ال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القراالمحلية أغلبية األسهم في رأسممشتركة مع الجماعات 

أجهزة الضمان االجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقي من أحد األجهزة المنصوص عليها 

 في الفقرات أعاله مساعدات مالية في شكل مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات.

يمكن أن تفضي إلى مباشرة مسطرة  84المادة  ومهام رقابة التسيير هذه، حسب منطوق

التأديب المالي، منتقلين بذلك من مراقبة غير قضائية إلى مراقبة قضائية منصبة على مادة 

 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالي.

والسؤال الذي يفرض ذاته هنا هو: لماذا لم يتحدث المشرع في المدونة عن شمول األجهزة 

لرقابة القضائية المباشرة في مادة التأديب المالي أجهزة الضمان االجتماعي، الخاضعة ل

 وهي التي تتلقى إعانات ومساهمات من الدولة؟ 

 وعوائق تحقيق متطلبات الفعالية في حماية المال العام  المطلب الثاني: المسطرة التأديبية

لى مستوى ، سواء عسنحاول في هذا المستوى تقديم بعض مظاهر قصور مسطرة التأديب

سلطات الردع التي يتمتع بها القضاء  صعيدو على أ، (ول)الفرع األ رفع الدعوى والتحقيق

 المالي بالمغرب، والتي تأخذ شكل غرامات مالية )الفرع الثاني(.

 ول المعيقات المرتبطة بتحريك مسطرة المتابعةالفرع األ

 علىس األالمرتبطة برفع القضية الى أنظار المجلشكاالت القانونية اإلبعض سنحدد هنا 

ثناء إجراء عملية أالت التي تواجه المستشار المقرر شكااإل بعض )الفقرة االولى(، وكذلك

 التحري والتحقيق )الفقرة الثانية(.

 أنظار القضاء الماليعلى مكانية رفع الدعوى إاألولى: الهيئات المستقلة وسؤال الفقرة 

المشرع بتحديد الجهات المؤهلة لرفع القضايا أمام أنظار المحاكم المالية، ميز بين حينما قام 

 اإلحالة الداخلية، واإلحالة الخارجية، واألمر الذي يهمنا هنا هو االحالة الخارجية.

فالمشرع من خالل التعديل الذي أدخل على مقتضيات مدونة المحاكم المالية، كان الزما 

العتبار الوضعية الخاصة للهيئات المستقلة، خاصة الواردة في عليه أن يأخذ بعين ا
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الدستور، وهي هيئات، كما بينا سابقا، ليست بمثابة إدارة وال مؤسسة أو مقاولة عمومية، 

وال تخضع بالتالي ال للسلطة الرئاسية وال لوصاية وزير معين، لكي يقوم مقام الهيئة 

جود خروقات تدخل في خانة المخالفات الواردة المستقلة من أجل رفع الدعوى، عند تبوث و

 في مدونة المحاكم المالية.

األشخاص  إدراج رؤساء الهيئات المستقلة، ضمن فئة ، في تقديرنا،وبالتالي كان من الالزم

لى أنظار المحاكم المالية، ما دامت القوانين الخاصة لهذه الهيئات قد إالمؤهلين لرفع القضايا 

 رقابة المحاكم المالية.تها لاع ميزانينصت صراحة على خضو

 التحقيقنجاعة الفقرة الثانية: المستشار المقرر وتحديات 

 إلى على اعتبار أن تعيين المستشار المقرر يتم بملتمس من النيابة العامة، البد بداية االشارة

محصورة في مراقبة التقارير،  هالمحاكم المالية،  تبقى اختصاصاتجهاز النيابة العامة بأن 

  النيابة توفرتدون أن  والرجوع الى المجلس من أجل تعيين المستشار المقرر بقرار للرئيس،

كما هو الحال  الضابطة القضائية العامة على أجهزة تابعة لها للقيام بالبحث على غرار

 .58بالمحاكم العادية

، لتحقيق الذي يجريه المستشار المقرراتساهم بطريقة أو أخرى  في محدودية  مورهذه األ

 . وهو األمر الذي سنعمل على توضيحه

منح المشرع للمستشار المقرر صالحيات تساعده أثناء مرحلة التحقيق على تنفيذ المهمة 

التي ُعين من أجلها، ورغم ما منحه المشرع من صالحيات أثناء التحقيق، فعمله يُواَجهُ 

 التحديات.بمجموعة من 

والبداية مع إشكالية تمسك الطرف الذي يتم التحقيق معه، أو الشهود بواجب كتمان السر 

ذا تعلقت الوقائع إرر أن يطالبهم برفع السر المهني المهني، حيث ال يمكن للمستشار المق

تباع مسطرة خاصة، ااألمن الداخلي أو الخارجي، اال بالتي يحقق فيها بالدفاع الوطني أو 

والتي تبدو نوعا ما معقدة، حيث يتم رفع األمر الى الرئيس األول، والذي يخبر بدوره 

خير هو من يمتلك السلطة التقديرية في رفع السر المهني من هذا األورئيس الحكومة، 

                                                           
 .37، ص 2014، يناير 21د. الصديق حيدة، المحاكم المالية وإشكالية حماية المال العام، مجلة المالية، العدد   58
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عدمه، فإذا لم يتفاعل رئيس الحكومة بشكل إيجابي مع إخبار رئيس المجلس، فال يمكن 

ذلك للمستشار المقرر، أن يطالب الشخص الذي يحقق معه، أو الشهود برفع السر بموجب 

المهني، وبالتالي يتم تضييع فرصة الحصول على معلومات، قد تفيد في البحث الذي كلف 

 .59المستشار المقرر بإنجازه

ومن مظاهر حدود عمل المستشار المقرر كذلك: السلطات التي يتمتع بها من أجل االستماع 

لمعني باألمر أو الشهود، ففي حالة التعامل بشكل سلبي مع مطالب المستشار المقرر، ل

درهم، وبموجب ذلك قد  2000الى  500فالجزاء هو غرامة مالية هزيلة تحدد في مبلغ 

يفضل المعني باألمر عدم الحضور أو عدم اإلدالء باألجوبة، أو االمتناع عن أداء الشهادة، 

 .60ل أداء هذه الغرامةأو أداء اليمين، مقاب

ها افإذ أخذنا الصالحيات التي يتمتع بها قاضي التحقيق في المجال الجنائي، وقارن

بالصالحيات التي يتمتع بها المستشار المقرر، سيظهر لنا بشكل واضح مكامن الضعف 

 على مستوى عمل المستشار المقرر. والمحدودية

 هالواسعة لقاضي التحقيق، بنظيرالصالحيات بجالء لعل استدعاء الشهود، يوضح و

المستشار المقرر، على مستوى المحاكم المالية، فعند عدم حضور الشهود بعد توجيه 

ستدعاء بصفة قانونية...( يمكن )بواسطة رسالة مع اإلشعار بالتسلم، أو اال ثان   استدعاء  

الحضور بواسطة على ملتمسات النيابة العامة، أن يجبر الشهود على  بناء   ،قاضي التحقيقل

 .61درهم 12.000و  1200القوة العمومية، وأداء غرامة تتراوح بين 

المادة الجنائية،  ضمنتدخل ال فعلى رغم من أن األمور التي يتدخل فيها قاضي التحقيق  

ال يوجد ما يمنع من اقتباس هذه الصالحيات ونقلها لفائدة المستشار المقرر بالمحاكم  إنما

 مهمة المستشار المقرر أثناء التحقيق. المالية، حتى تسهل

                                                           
 المتعلق بالمحاكم المالية. 62.99من القانون رقم  110المادة   59
 .74، ص 2013ي حول تقييم عمل المحاكم المالية بالمغرب، سنة جمعية عدالة، تقرير تركيب  60
 25بتاريخ  1.02.255المتعلق بالمسطرة الجنائية كما تم تغيير وتتميمه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 22.01من القانون رقم  128لمادة ا  61

 ..303(،ص 2002يناير  30) 1423ذي  القعدة  27، بتاريخ 5078(، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2002اكتوبر  3)1423رجب 
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 سلطة توقيع العقاب وضمانات المحاكمة العادلة :الفرع الثاني

برز مظاهر القصور المرتبطة بسلطة الردع التي يتمتع بها أسنحدد في هذا المستوى 

)الفقرة االولى(، وبعد ذلك سننتقل من  والتي تأخذ شكل غرامات ،القضاء المالي بالمغرب

ن تؤثر على أالمحاكم المالية والتي من شأنها شكاالت المرتبطة بعمل رصد بعد اإلأجل 

 )الفقرة الثانية( ضمانات المحاكمة العادلة

 ولى: العقوبات ومطلب حماية المال العام الفقرة األ

سلطة الردع التي يتوفر عليها القضاء المالي بالمغرب، تتمثل بشكل أساسي في الغرامات 

ن المشرع عند تحديده للمخالفات ركز أحق مرتكبي المخالفات، والمالحظ  الصادرة في

على عنصر االرتكاب، وبالتالي مساءلة مرتِكب المخالفة عن ما اقترف من فعل مخالف 

للقانون، وذلك على عكس ما سار عليه المشرع القطري مثال، حيث يعمل ديوان المحاسبة 

ب المخالفة، والمساهم، والشخص الذي سهل وقوع المخالفة، بدولة قطر على ُمساءلة مرتكِ 

بالتالي ال يجب فقط الوقوف عند و، 62والشخص كذلك الذي تستر على مرتكب المخالفة

، حتى يتحقق مطلب حماية المال العام سؤوليةمرتكب المخالفة، بل يجب توسيع نطاق الم

 بشكل أفضل.

عين ابيان قيام مسؤولية األشخاص المتب األحوالمالحظ  كذلك أن المشرع قد ربط  في أغل

التأديب المالي، بعدم احترام النصوص القانونية، وذلك على عكس التجارب طار إفي 

المقارنة التي فتحت آفاق المتابعة التأديبية على منافذ أخرى ال تقتصر فقط على عدم احترام 

حاسبة االماراتي: تعتبر مخالفة  النصوص القانونية، و مثال ذلك ما جاء في قانون ديوان الم

رع المش ذ، فلو أخ63مالية االرتباط بنفقة غير ضرورية ال تقتضيها المصلحة العامة

 تحاال الرتفعتدرجه ضمن الحاالت التي تستوجب المساءلة أالمغربي بهذا المعطى، و

المال مبتغى حماية المال العام بشكل أفضل، فصرف بالتالي المتابعة بشكل ملحوظ، وتحقق 

ن يقف فقط عند بتحقيق المصلحة العامة، فالقضاء المالي بالمغرب ال يجب أ ن  العام مقترِ 

 مدى تحقيق هذا االنفاق للمصلحة العامة. فينفاق بل البحث كذلك مراقبة مشروعية اإل

                                                           
 ، بشأن ديوان المحاسبة بدولة قطر.2016لسنة  11من القانون رقم  31المادة   62
 ،  بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة.2011لسنة   8من القانون االتحادي رقم  17المادة   63
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والمالحظ كذلك أن المشرع قد تعامل بعمومية عند تحديده لمبلغ العقوبات عند ارتكاب 

من مدونة المحاكم المالية، وكان من  56و 55و  54المخالفات الواردة في المواد إحدى 

األفضل أن يتم التعامل بنفس الطريقة التي سلكها المشرع الفرنسي عند تحديده لمبلغ 

العقوبات، حيث عند تطرقه لكل مخالفة حدد المبلغ المطابق لها، ومثال ذلك تحديد مبلغ 

درهما  1500أورو، أي ما يقابل أزيد من  150لنفقات في مبلغ مخالفة قواعد االلتزام با

مغربية، وذلك كحد أدنى للعقوبة، وكحد أقصى ال يمكن أن يتجاوز مبلغ األجرة السنوية 

 .64لمرتكب المخالفة

وتبقى الصيغة الحالية لهذه العقوبات تثير أكثر من تساؤل وأكثر من انتقاد في األوساط 

ث أنها ال تتناسب ووزن وحجم المخالفات المرتكبة من طرف المعنيين الفقهية والقانونية، حي

بالمراقبة، فكيف يعقل أن يتورط محاسب عمومي في ضياع ماليين الدراهم ويسبب بذلك 

خسارة مالية فادحة تكون لها انعكاسات خطيرة ووخيمة على سير المرفق العمومي ومساسا 

 .65قط  بغرامات مالية هزيلةبمصالح المستفيدين منه، وأن يُحكم عليه ف

ما يؤكد ضعف الصيغة الحالية للعقوبات من حيث قيمة الغرامات المحكوم بها، الدراسة 

البسيطة التي أن أنجزناها، من خالل االعتماد على القرارات الصادرة عن غرفة التأديب 

أنه تم ، حيث تبين لنا من خالل البحث 2017المتعلق بالميزانية والشؤون المالية سنة 

 قرارا في مادة التأديب المالية موزعة على الشكل التالي:  34إصدار 

                                                           
64 CODES DES JURIDICTIONS FINANCIERS, L.313-1. 

ي، مسؤولية المحاسب العمومي أمام المحاكم المالية في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في  اسماعيل بنيح   65

 88، ص 2007-2006القانون الخاص، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الرباط،  
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وقد بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها نتيجة لثبوت قيام مسؤولية األشخاص المتابعين من 

درهم، وهذا  413.500ما مجموعه  2017قِبل المجلس األعلى للحسابات خالل سنة 

مقارنته بحجم الموارد المرصودة للمحاكم المالية بموجب  تتمذا ما إ االرقم يبدوا لنا ضعيف

بالضبط  ُرصد للمحاكم المالية بموجب مشروع  2017قوانين المالية السنوية، فخالل سنة 

درهما كاعتمادات لألداء،  320.398.000مبلغ  2017قانون مالية سنة 

للموظفين واألعوان كاعتمادات لاللتزام، وقد احتلت النفقات المرصود  10.000.000و

العاملين بالمحاكم المالية الصدارة من حيث الحجم، من خالل تخصيص مبلغ 

من مجموع موارد المحاكم  74,34درهم ، هذا الرقم يشكل % 238.198.000

 .66المالية

نا قيمة المبالغ المخصصة لتغطية نفقات الموظفين وأعوان المحاكم المالية، ذفإذ ما أخ

بقيمة مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار ممارسة المجلس األعلى للحسابات ها اوقارن

لمهامه القضائية في مجال التأديب المالي، سنقف على حقيقة مفادها أن الغرامات المحكوم 

من مجموع النفقات المخصصة لموظفي وأعوان المحاكم  0,17بها ال تشكل سوى %

ُكلفة الرقابة القضائية عموما، ومسطرة التأديب المالي  المالية، وهو ما يطرح بجدية إشكالية

                                                           
 . 248، ص 2017مجلس النواب، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان حول الميزانيات الفرعية، مشروع قانون مالية سنة   66
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خصوصا، ومردوديتها المالية، علما أن الغاية األسمى من إحداث المحاكم المالية هي 

 الحفاظ على المال العام بالدرجة األولى.

وباإلضافة الى إشكالية هزالة مبلغ الغرامات، يُطرح إشكال قانوني وعملي ال يهم فقط عمل 

اكم المالية، بل جميع أنواع المحاكم بالمغرب، واألمر يتعلق بإشكالية عدم تحصيل المح

الغرامات بسبب غموض اإلطار القانوني والمحاسبي المنظم لعملية تحصيل الغرامات، أو 

 لغياب التنسيق بين المصالح المعنية بالتحصيل. 

ستعجالية الصادرة عن الليها بالتفصيل من خالل المذكرة اإهذه األمور تمت اإلشارة 

، وسنبين أهم النقط التي تمت إثارتها في الوثيقة 67على للحساباتمجلس األلول لالرئيس األ

 المذكورة.

، عملية تحصيل الغرامات 68أوكل المشرع من خالل مدونة تحصيل الديون العموميةفقد 

ارة االقتصاد واإلدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية للمحاسبين التابعين لوز

 .69والمالية، وكتابات الضبط بمحاكم المملكة

على عاتق  ازدواجي والواضح أن المشرع جعل مسؤولية تحصيل الغرامات تقع بشكل

مما ينعكس  ،مأموري كتابة الضبط، ومحاسبي المملكة، لكن دون تحديد مسؤولية كل طرف

 على فعالية التحصيل.

إلى االتكالية وعدم اتخاذ المبادرات، مما يجعل من وتؤدي االزدواجية في تدبير التحصيل 

 الصعب تحديدُ المسؤوليات في هذا المجال.

ومن اإلشكاالت كذلك التي تصاحب عملية تحصيل الغرامات، ممارسة كاتب الضبط لمهام 

اآلمر بالصرف، وبمهام المحاسب، وذلك راجع لكون المشرع قد اعتبر كتاب الضبط 

القيام بإجراءات تحصيل الغرامات واإلدانات والمصاريف محاسبين عموميين، عند 

                                                           
مذكرة استعجالية صادرة عن الرئيس األول للمجلس االعلى للحسابات، حول تحصيل  الغرامات و االدانات النقدية والصوائر والمصاريف   67

 . 2018شتنبر  25القضائية، بتاريخ 
ماي  3)1421محرم  28بتاريخ  1.00.175المتعلق بتحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  15ـ97القانون رقم   68

 . 1256(، ص 2000)فاتح يونيو  1421صفر  28، بتاريخ 4800(، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2000
 الديون العمومية. المتعلق بتحصيل 15.97من القانون رقم  131المادة   69
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القضائية، حيث يوقع كاتب الضبط الى جانب رئيس هيئة الحكم، ويقوم بتبليغ الحكم، ثم 

تحرير وتوقيع مستخرج الحكم أو القرار القضائي الذي يعتبر السند التنفيذي للغرامة 

يقوم كاتب الضبط بعملية التكفل  واإلدانة النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، ثم

 بالغرامات قبل إعداد الملفات التنفيذية، والقيام بإجراءات التحصيل بصفته محاسبا عموميا.

وبموجب قيام كاتب الضبط باإلجراءات السالفة الذكر، من صدور الحكم الى غاية التكفل 

لك قد جمع بين بالغرامات، فانه يمارس مهام من صميم عمل اآلمر بالصرف، ويكون بذ

من مرسوم  4مهام اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي ويشكل ذلك مخالفة لألحكام الفصل 

عدم إمكانية الجمع بين مهام اآلمر بالصرف ومهام المحاسبة العمومية، التي تنص على 

 المحاسب العمومي.

القضائية، تدخل في إطار فعملية التكفل بالغرامات واإلدانات النقدية والصوائر والمصاريف 

االجراءات المحاسبية التي هي من اختصاص المحاسبين العموميين، ويفترض أن يقوم 

اآلمر بالصرف بمسك قاعدة معطيات األحكام، ووضع آلية مراقبة كتابة الضبط في مجال 

 التحصيل.

دانات طرح على المستوى العملي، عند تحصيل الغرامات واإلالتي تُ  أيضاومن اإلشكاالت 

النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، عدم تطبيق جزاءات التأخير إذا لم يتم األداء داخل 

يوما من تاريخ تبليغ األحكام والقرارات المتعلقة بها، وقد حدد المشرع مقدار  30أجل 

 إضافي.  شهر جزء أو شهر كل عن % 0.50 جزاء التأخير ب

على أنه  107 فقد نصت المدونة بالمادةالتقادم،  شكالإشكاالت السابقة، اإل إلى ويضاف

تتقادم المخـالفات إذا لم يتم اكتشافها من طرف المجـلس أو كل سلطة مخـتصة، داخـل أجـل 

من التاريخ الذي يكـون قد ارتكبت فيه، وعلى أنه: يدقق احتسابه خمس سنوات كـاملة يبتدئ 

الحسابات قبل انصرام أجـل خمس سنوات يبتدئ من تقديم المجلس ويبت بقرار تمهيدي فـي 

 الحساب إلى المجـلس.
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قصيرة، سنوات للتقادم في مخالفات تهم المال العام، هو مدة  5وفي اعتقادنا، فإن أجل 

مقارنة مع فلسفة وغاية الحفاظ على المال العام أينما كان ووقتما جرى التصرف فيه، وكان 

ت على األقل، أو أن يكون المرجع الزمني ليس هو لحظة سنوا 10من األجدر جعلها 

 ارتكاب المخالفة وإنما هو لحظة نهاية تنفيذ العملية أو المشروع أو الميزانية المعنية. 

وقد قدم المشرع بدولة اإلمارات العربية المتحدة حال لتجاوز اإلشكاالت المرتبطة بتقادم 

مدة التقادم، من خالل إجراءات التحقيق أو المخالفات، وحدد الحاالت التي تؤدي لقطع 

االتهام أو المحاكمة، التي تؤدي الى إعادة احتساب المدة من جديد ابتداء من تاريخ آخر 

إجراء. وإذا تعدد المخالفون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها 

ت قاطعة وتنقضي الدعوى في جميع بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءا

 .70األحوال بوفاة المتابع

كون المشرع قد نوع الحاالت التي تؤدي الى قطع التقادم، هو  مارتيةفما يميز التجربة اإل

ع، ففي حالة إجراء تحقيق ال في حال وفاة المتابَ إية ال يسقط وجعل التقادم من الناحية العمل

مثال، فان هذه المخالفات لن تسقط  2013وقعت سنة ولم يتم اكتشاف مخالفات  2018سنة 

، وليس بعد 2018جراء التحقيق، أي بعد إسنوات ما بعد عملية  5إال بمرور بالتقادم، 

 كما يمكن أن يحدث في المغرب. 2013

 من إثارةالعادلة، البد  وقبل االنتقال الى موضوع القضاء المالي وسؤال ضمانات المحاكمة

 وبالتالي علىإشكالية قانونية، تؤدي الى تعطيل سلطة المحاكم المالية في توقيع العقاب، 

مر بالصرف أو اآل مسؤوليةقيام  ، وتقرف يعقل أن تثبت هيئة الحكمكيفاستقالليتها، 

 طلب تقديمالمحاسب العمومي المتابع، وفي المقابل يمنح المشرع لهؤالء االشخاص إمكانية 

، 71بالنظر لوضعيتهم المالية لى وجه اإلحسان من المبالغ المستحقة عليهمإلبراء ذمتهم ع

أليس هذا ضياع لمجهود المحاكم المالية، وضياع كذلك للمال العام، خاصة وأن الهيئة التي 

إلبراء الذمة المخصصة  المبالغهي من تتحمل في نهاية األمر  الشخص المتابعينتمي اليها 

  .على وجه اإلحسان
                                                           

 ،  بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة باإلمارات العربية المتحدة.2011لسنة   8من القانون االتحادي رقم  24المادة   70
 المتعلق بتحديد مسؤولية األمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. 61.99من القانون رقم  15المادة   71
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عفاء ن، عوض اإلإلبراء الذمة على وجه اإلحساتطرق إلشكالية الونشير الى أننا قد فضلنا 

من المسؤولية، لكون هذه االخيرة أساس قيامها القوة القاهرة، والمشرع توخى منها حماية 

مصالح الشخص المتابع ألنه لم يكن يملك القرار بيده لتجنب الوقوع في الخطأ المؤدي للقيام 

  .يةالمسؤول

 الفقرة الثانية القضاء المالي وسؤال ضمانات المحاكمة العادلة

من المعروف أن الدستور المغربي نص على عدد من الحقوق التي يتمتع بها المتقاضون، 

كالحق في المحاكمة العادلة، وحق الدفاع، وحق البت في أجل معقول، والبراءة حتى ثبوت 

يكون مجانيا في الحاالت المنصوص عليها قانونا لمن ال اإلدانة، فضال على أن التقاضي 

 يتوفر على موارد كافية للتقاضي.

وهو األمر الذي يدفعنا، باستحضار روح الدستور ومبادئ المحاكمة العادلة، إلى إثارة 

إشكالية المساعدة القضائية التي ال تثيرها المدونة كإجراء مسطري ممكن، سواء تلقائيا أو 

لب المعني باألمر، خاصة وأن قضايا التأديب المالي تتطلب دفاعا مختصا بناء  على ط

دفاع في الغالب باهظ الكلفة وصعب الارية والمالية، وهو ما يجعل من وخبيرا بالقضايا اإلد

الولوج السيما بالنسبة لصغار الموظفين واألعوان الذين ال تتناسب تعويضاتهم ورواتبهم مع 

الملقاة على عاتقهم، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من المحاسبين حجم وجسامة المسؤوليات 

 والمراقبين العموميين.

وهو ما يدفعنا القتراح إدراج إمكانية اللجوء إلى المساعدة القضائية، ووضع معايير عامة 

 لالستفادة من هذا المبدأ في صلب مسطرة التأديب المالي، بالمدونة.

المادة  األخيرة منومن اإلشكاالت التي تمس بضمانات المحاكمة العادلة، ما جاء في الفقرة 

من مدونة المحاكم المالية التي نصت على "...ويتم التداول في الهيئة، ويشارك  64

 المستشار المقرر في المداوالت بصوت تقريري، ويتخذ القرار بأغلبية األصوات...".

حيث المالحظ هنا أن المشرع لم يميز بين وظيفة التحقيق ووظيفة المداولة، فتماثل هيئة 

التحقيق بالمجلس مع الهيئة التداولية قد يمس ببعض مبادئ المحاكمة العادلة، األمر الذي 

والتنفيذ، لذا  بفصل قضاة التحقيق عن قضاء الحكميشكل مخالفة للقاعدة القانونية القاضية 
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المحاكمة  ئمباد ذ بمعطي التمييز بين هيئة الحكم، وهيئة التحقيق حتى يتم احتراميجب األخ

 العادلة.

أدخل المشرع الفرنسي تعديالت جوهرية على أيضا،  ،وتحقيقا لمطلب المحاكمة العادلة

المسطرة المتبعة أمام محكمة الحسابات، وذلك من خالل الفصل بين وظائف المتابعة 

 .72والتحقيق والحكم

سئلة الهامة التي يجب طرحها بخصوص هيئة الحكم، وكافة قضاة المحاكم المالية: من األو

أال يمكن أن يقع تنازع للمصالح، ويؤثر ذلك على ضمانات المحاكمة العادلة، الجواب عن 

من مدونة  183سؤال تنازع المصالح نجده ضمن ما أشار له المشرع من خالل المادة 

على كل قاض ينتمي إلى المحـاكم المالية أن تكون له شخصيا أو يمنع المحاكم المالية " 

 ".سم كان، مصالح في جهاز تجري عليه رقابة المحاكم الماليةاغير تحت أي بواسطة ال

وما يالحظ هنا أن المشرع لم يقم بالتدقيق في نوعية هذه المصالح، أو اإلحالة على قانون 

 تحدد حاالت تنازع المصالح، والتي تسمح بتجريح القضاة.المسطرة الجنائية أو المدنية التي 

عند قيام قاضي بالنظر في قضية أحد أطرافها من أقاربه،  مثال ويتحقق تنازع المصالح

 .73وبالتالي يتحقق تتعارض مع مقتضيات العدالة ومبدأ الحياد الذي يجب أن يلتزم به

الحاالت التي تسمح بتجريح القضاة،  وقد حددت قواعد المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية،

 وذلك عندما يكون هناك تعارض بين مصالح القاضي ومصالح أحد أطراف الخصومة.

من قانون المسطرة  285الى  277فالقواعد المتعلقة بتجريح القضاة محدد بموجب المواد 

ريح من قانون المسطرة الجنائية، حيث يجوز طلب التج 299الى  295المدنية، والمواد 

 :74في الحاالت المدققة والمفصلة التالية

 اذا كان للقاضي أو لزوجه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى؛ ✓

                                                           
 .139، ص د.أحمد حاسون، مرجع سابق  72
 .5ترانسبرانسي المغرب، تقرير من انجاز محمد الوكيلي ومشيل زراري، تنازع المصالح،ص  73
 .15نفس المرجع، ص   74
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إذا كان للقاضي أو لزوجه قرابة أو مصاهرة مع أحد األطراف بما فيها أبناء األعمام  ✓

 واألخوال؛

وى ال إذا كان بين أحد األطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دع ✓

 تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛

 إذا كان القاضي دائنا أو مدينا ألحد األطراف؛ ✓

إذا كان قد سبق للقاضي وأن قدم استشارة أو رافع أو مثل أحد أمام القضاء في  ✓

 النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى بشهادة أو بت فيه في الطور االبتدائي؛

 ونيا لألحد األطراف؛إذا سبق له وأن كان نائبا قان ✓

 اذا وجدت عالقة تبعية بين القاضي أو زوجه وأحد األطراف أو زوجه؛ ✓

 اذا كانت هناك صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي أو أحد األطراف؛ ✓

الفرضية التي يكون فيها القاضي هو المشتكي في دعوى موضوع االجراءات)حالة  ✓

 طرة الجنائية(.خاصة جاءت بها المشرع على مستوى قانون المس

ويجب على القاضي الذي علم بوجود سبب من أسباب التجريح المحدد قانونا، أو أي سبب 

 آخر أن يصرح بذلك للجهة المختصة.

شكاالت المطروحة، على مستوى عمل المحاكم المالية، موضوُع تدبير وعقلنة ومن بين اإل

ابتداء  من تاريخ تقييدها بالسجالت الزمن القضائي، أي األمد الذي تستغرقه الخصومة 

، فالمشرع 75الرسمية للمحكمة، إلى غاية استيفاء الحق المحكوم به عبر مسطرة التنفيذ

 .قاضي في حكم يصدر داخل أجل معقولالدستوري نص على حق المت

على غرار باقي محاكم المملكة،  ،وما يميز المسطرة القضائية المتبعة أمام المحاكم المالية

ركيز على الشق اإلجرائي للدعوى، والذي يقتضي اتباع سلسلة من المقتضيات المسطرية الت

لحجج، ، بُغية تمتيع المتقاضي بكامل الحق في التوصل والحضور وبناء اقضايالتجهيز ال

 فإن ذلك قد يمس بضمانة دستورية ،هيناجراءات من وقت ليس وبالنظر لما تتطلبه هذه اإل

 لى عدالة سريعة وميسرة.في حق الحصول عتتمثل 

                                                           
 .101، ص 2017د.لبنى الفريالي، نجاعة الزمن القضائي، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد الثاني، سنة   75
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من خالل القرارات الصادرة عن المحاكم المالية بالمغرب، يتضح طول المسطرة و ،عمليا

 أكثر من تلك التي يتم الحكم بها.المتبعة، وهو ما قد يفسر صرف أموال 

الصادر عن غرفة  012017وحتى نبني فكرتنا على أسس صحيحة، اعتمدنا على القرار 

تبعنا المساطر التي تم ت، و2017الشؤون المالية خالل سنة المتعلق بالميزانية والتأديب 

 سلكها، بداية من رفع القضية، الى غاية صدور القرار.

وقبل التطرق للحيز الزمني الذي استُغِرَق قبل صدور القرار، البد لنا أوال أن نحيط 

صلحة برمجة عرض العالجات بمضمون القرار ونوع المتابعة، إذ أنه يهم متابعة رئيس م

والموارد المالية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس بولمان ) سابقا (، بالنظر لتوقيعه 

على أوامر أداء النفقات المتعلقة بتكاليف صيانة معدات بيوطبية غير صالحة لالستعمال أو 

 مشمولة بالضمان الوارد في صفقة االقتناء بعقود الصيانة.

المستهلك من أجل البت بهذا القرار، ياُلحظ أنه قد استغرق وقتا مهما للغاية،  زمنوعودة لل

، ولم يصدر الحكم إال 2015يونيو  10حيث ُرفعت القضية الى المجلس األعلى بتاريخ 

شهرا، وتم الحكم على الشخص المتابع  14، أي بعد ما يقارب 2016اكتوبر  6بتاريخ 

 درهم. 10.000بأداء غرامة قدرها 

أنفق المجلس األعلى مقابل يكون قد وأمام المدة المستغرقة من أجل البت، نطرح سؤاال: كم  

)أجور القضاة، مصاريف التنقل...(، مع األخذ بعين االعتبار المومأ إليه؟ مبلغ الالحكم ب

 اإلشكاالت المرتبطة بتحصيل الغرامات.

مة، بقسط مهم، في طول مسطرة التقاضي أمام ويبدو لنا أنه من بين األسباب المساهِ 

المحاكم المالية، العدد القليل للقضاة، وكذلك أمور مرتبطة بالتكوين، وأمور مرتبطة 

 استعمال التقنيات الحديثة في مجال التقاضي.ب

منهم  170قاضيا وقاضية،  350يبلغ عدد قضاة المحاكم المالية  ،خر األرقامآفوفق 

لى جانب األعوان إبالمجالس الجهوية للحسابات،  180ابات، وبالمجلس األعلى للحس
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مساعدا في المحاسبة  50، باإلضافة الى 205واإلداريين والتقنيين واإلداريين البالغ عددهم 

 . 76والتدقيق

وهذا الرقم يظل ضعيفا اذا ما تمت مقارنته بعدد القضاة والموظفين العاملين بمحكمة 

 1777الموقع الرسمي للمحكمة، أن عدد العاملين بالمحكمة الحسابات بفرنسا، حيث يشير 

 بالغرف الجهوية للحسابات. 1031على مستوى محكمة الحسابات، و 746شخص، 

ورغم قلة الموارد البشرية العاملة بالمحاكم المالية، بالمقارنة مع حجم االختصاصات،  ،لكن

، سواء في مرحلة التكوين البد من وضع تأطير علمي وموضوعي لقضاة المحاكم المالية

، أو في مرحلة التكوين المستمر، يساعدهم عند ممارسة مهامهم، تحقيق مطلب األساسي

 التوازن بين معطى تدبير الزمن والجودة في األحكام.

إضافة الى ضرورة االعتماد على الوسائل الحديثة  في التقاضي ، كآلية التبليغ اإللكتروني،  

 بليغ العادي كحل بديل في حاالت خاصة ومحدودة.مع االحتفاظ بآلية الت

وبالفعل، مواكبة لزمن الرقمنة، شرع المجلس األعلى مع شركاءه: وزارة االقتصاد 

والمالية، خاصة الخزينة العامة للملكة، ومديرية الجمارك، ومديرية الضرائب، بالقيام 

ن يتم نقل هذا التقنيات ، في انتظار أ77بمبادرات من أجل تقديم الحسابات بشكل الكتروني

على مستوى التقاضي في مادة التأديب المالي، من خالل اعتماد التبليغ االلكتروني واعتماد 

، التي شرع العمل بها  visioconférenceمبدأ التقاضي عن بعد من خالل اعتماد تقنية 

 نموذجا.: محكمة االستئناف بالدار البيضاء 2016على مستوى المحاكم العادية منذ سنة 

أ قضائي الحصول على تعويض، ، كيف يمكن للمتضرر من خطكذلك  ،وما يمكن إثارته

عطى الحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على أ، قد 2011ن دستور أعلما 

مر ال أثر له في مدونة المحاكم المالية بصفتها هيئة تعويض تتحمله الدولة، لكن هذا األ

تحديد ماهية الخطأ  من االقتراحات التي يمكن إدراجها هنا هيبمهام قضائية واضحة، حيث 

 القضائي في مادة التأديب المالي، وشروط وإجراءات رفع دعاوى التعويض عنه.

                                                           
 .449، ص 2019العدل والتشريع وحقوق االنسان حول الميزانيات الفرعية، مشروع قانون مالية سنة مجلس النواب، تقرير لجنة   76
 .482، ص 2019مجلس النواب، تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان حول الميزانيات الفرعية، مشروع قانون مالية سنة   77
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 خاتـــــــــــــمة

تضح، ولو نسبيا، من خالل هذا العرض أن مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية إلقد 

باألساس ترجمة الوظيفة والمهام القضائية للمحاكم والشؤون المالية، هي مسطرة تتوخى 

المالية، وكذا ردع المخالفات المرتبطة بالتدبير المالي للمال العمومي، وهي مسطرة ال 

 تختلف كثيرا عما هو معمول به في المسطرتين الجنائية والمدنية.

القواعد كما أنها مسطرة تستهدف الحفاظ على المال العمومي من خالل كشف اإلخالل ب

والقوانين واألنظمة المؤطرة لتحصيل وإنفاق األموال العمومية من طرف المدبرين 

العموميين أيا كان صنفهم، كما ترمي إلى منع تكرار تلك المخالفات والتقليل منها، وردع 

طرها في المجال اإلدارين أرات العمومية إلى مزيد من تكوين المقصرين ودفع اإلدا

 والمالي.

مسطرة ال تشترط الركن المعنوي، بمعنى أنها تنصب على كيفيات ومدى تقيد وهي 

دبرين العموميين بالقانون أثناء قيامهم بوظائفه المتصلة بالمال العمومي، وذلك في تكامل مال

مع القضاء المتخصص في جرائم األموال الذي يستحضر ويبحث في قيام المسؤولية 

 ان الثالثة للفعل.الجنائية من خالل البحث في األرك

كما أنه استنتجنا، عبر استخراج بعض أوجه قوة وقصور المسطرة عموما، أن النص 

القانوني للمحاكم المالية، وهو في سنواته األولى للتطبيق، يحتاج إلى مزيد من التحيين 

 والتدقيق والشمول، حتى يواكب مسار إنضاج التجربة المغربية في مجال القضاء المالي.
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 باإلمارات العربية المتحدة.
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ت.م.ش.م، الصادر عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية  2012\17قرار ال −
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