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 المقدمة : 

المجال المالً ،مجال  دقٌق  ال ٌمكن تصور مردودٌته و نجاعة أدابه سواء تعلق األمر    

بالتحصٌل أو إنفاق  األموال العمومٌة،دون  وجود سلطة مستقلة تسهر على إجراء 

دٌثة  أبانت على  الرقابة المالٌة  العلٌا على المال العام المحلً ، بواسطة  آلٌات رقابٌة ح

 فعالٌتها فً كل من القطاع العام والخاص ،بدل آلٌات رقابٌة كالسٌكٌة . 

مراقبة  المجالس الجهوٌة للحسابات " تتولى 2811من  دستور   149نجد المادة    

حسابات الجهات والجماعات الترابٌة االخرى وهٌباتها وكٌفٌة قٌامها بتدبٌر شؤونها".  

الجماعات  الترابٌة  تتألف من مصالح منتخبة وأخرى إدارٌة، هذا ٌفرض   من المعلوم ،

الرقابة المالٌة العلٌا على تدبٌر الشأن العام المحلً،وٌستوجب  خلق هٌبات تعمد إلى 

الرقابة على أداء الجماعات الترابٌة. فً هذا الصدد ،تتولى المجالس الجهوٌة للحسابات 

المحاسبٌن العمومٌٌن من جهة والتأدٌب المتعلق  مهمة الرقابة والبت فً حسابات

 بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة من جهة أخرى .

من أبرز اآللٌات الرقابٌة  نجد آلٌة التدقٌق، هذا االختٌار فرضته متطلبات تدبٌر     

بغٌة تخفٌف العبء على  .اإلدارات والمؤسسات على حد سواء واإلكراهات التً تواجهها

ى للحسابات،وتتبع استعمال الضرابب المحلٌة، وتقوٌم المشارٌع والمصالح المجلس األعل

العمومٌة، وتمكٌن المواطن والرأي العام من التقٌٌم الضروري إلستعمال المال العام 

 المحلً.

من ناحٌة التأصل المفاهٌمً ، ٌأخذ مشكل تحدٌد المصطلحات والمفاهٌم  خاصة     

تاثٌر على ازالة بعض الغموض واعطاء التوضٌح الكافً  "التدقٌق "بعدا مهما لما له من

سنتعرض  فٌه  . لإلشارة ظهر مصطلح التدقٌق  فً القرن الثالث قبل المٌالد عندما حاول 

الرومان تطوٌر أسس تدقٌق الحسابات ،أصبح شابـع االستعمال فً مجال المال واألعمال 

ومعناها (Audireلكلمة الالتٌنٌة )وهً مشتقة من ا(Auditوهو ٌقابل اللفظة االجنبٌة )

ٌستمع ،ألن الحسابات فً ذلك العصر كانت تتلى على مسامع المدققٌن أثناء الجمعٌة 

 العامة للحكومة .

فً إٌطالٌا حٌث كان المدقق شخصا مهما وٌتقاضى 13مهنة التدقٌق ظهرت فً القرن  

ها، أما عن التنظٌم المهنً للتدقٌق أتعابه بالتناسب مع األخطاء وحاالت الغش التً ٌكتشف

فجاء من بعد ذلك كمرحلة متطورة، إذ ٌمكن اإلشارة إلى تأسٌس أول جمعٌة مهنٌة فً 

كما تم تأسٌس ما ٌعرف 1581هذا االختصاص فً إٌطالٌا كذلك وبالضبط فً البندقٌة سنة 

  1739. بجمعٌة مٌالنو سنة

https://www.droitetentreprise.com/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
https://www.droitetentreprise.com/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
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موا سنوٌا قراءة عمومٌة لحسابات أما فً فرنسا فقد فرض على األعٌان أن ٌقد    
ممتلكاتهم أمام المدققٌن وبمصادقة منهم، وأنشأت منظمات متخصصة ركزت معظم 

اهتمامه على التكوٌن المهنً للمحاسبٌن والمدققٌن وعلى تحدٌد الشروط الواجب توافرها 

 .فً األشخاص الذٌن ٌرٌدون مزاولة المهنة
  

فً حٌن  بالمغرب  ظهرت   فكرة  اعتماد تقنٌة التدقٌق فً القطاعات العمومٌة عبر      

.حٌث أبانت هذه   1993ٌولٌوز  19لرسالة الملكٌة الموجهة للوزٌر األول بتارٌخ ا

التجربة على تجاوز األسالٌب التقلٌدٌة فً المراقبة وتطبٌق المناهج الرقابٌة الحدٌثة 

 والتً على إثرها خضعت المؤسسات العمومٌة والجماعات الترابٌة لتطبٌق نظام التدقٌق .

 2816و  2815وع فً الوقوف على ماتم تضمٌنه فً التقرٌرٌن  تتجلى أهمٌة  الموض   

من مالحظات من المجلس الجهوي للحسابات الرباط ،التً تشكل  الوسٌلة األنجع لتجاوز 

مختلف االختالالت التً تعانً منها الجماعات فً سٌاق مساهمة المجالس الجهوٌة 

تكرٌس حكامة مالٌة   للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات الرباط خصوصا، نحو

وتدبٌرٌة محلٌة جٌدة من خالل عرض سبل تحسٌن تدبٌر الشأن العام المحلً وعقلنة 

 إنفاق المال العام بالجماعات الترابٌة .

 انطالقا مما سبق ذكره ،ٌمكن طرح االشكالٌة التالٌة :

اٌّجٍظ اٌجٙٛٞ ٌٍذغبثبد ػجش اٌزذل١ك فٟ رط٠ٛش أدا ء  " اٌٝ أٞ دذ ٠غبُ٘ 

 "ّبػبد اٌزشاث١خ  اٌج

 كمحاولة لالجابة عن االشكالٌة  سنعتمد التصمٌم التالً :  

ٌق على مستوى الجماعات الترابٌة المبحث األول: التأطٌر النظري والقانونً للتدق  

ة التدقٌق على الجماعات دور المجالس الجهوٌة للحسابات فً ممارسالمبحث الثانً: 

 -دراسة حالة المجلس الجماعً بالرباط-الترابٌة
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ٌزأؽ١ش إٌظشٞ ٚاٌمبٟٔٛٔ ٌٍزذل١ك اٌّجذث األٚي:  ا

 ثبٌجّبػبد اٌزشاث١خ

٠ؼزجش ٔظبَ اٌزذل١ك ِٓ أُ٘ اٌزم١ٕبد ٚ اٌٛعبئً اٌفؼبٌخ ٚ إٌبعؼخ فٟ ػجؾ إعشاءاد رمذ٠ش 

اٌخطش ٚأٔشطخ اٌّشالجخ ٚرؾغ١ٓ ػًّ اإلداسح. ِٚٓ خالي ٘زا اٌّجؾش عٕؾبٚي ِمبسثخ ٘زٖ 

فٟ اٌشك اٌضبٟٔ ِٓ ٘زا اٌّجؾش ألُ٘    ا١ٌ٢خ ٔظش٠ب )اٌّطٍت األٚي(، ػٍٝ أْ ٔزطشق

 إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ أوذد ػٍٝ إ١ٌخ اٌزذل١ك)اٌّطٍت اٌضبٟٔ(.

 المطلب االول: مقاربة نظرٌة  آللٌة التدقٌق بالجماعات الترابٌة

فٟ إؽبس ػًّ اٌّذلك ػٍٝ رذل١ك أؽذ اٌٛؽذاد اإلداس٠خ اٚ إٌّظّبد اٚ اٌغّبػبد اٌزشاث١خ، 

ٍك ٚفك ثشٔبِظ ِؾذد ِغجمب، ٠ؾزشَ ِٓ خالٌٗ ػذح ِشاؽً أعبع١خ ٌّّبسعخ فئْ االخ١ش ٠ٕط

 ٚظ١فخ اٌزذل١ك.

ػٍٝ رمش٠ش ٠زؼّٓ سأ٠ب ف١ٕب ِؾب٠ذا ٌٗ أ١ّ٘زٗ ِٚغضاٖ، ٠زؼ١ٓ  أْ ٠ىْٛ اٌّذلك إْ اٌؾظٛي 

ػٍٝ دسعخ وج١شح ِٓ اٌىفبءح، ٚأْ ٠زّزغ ثبالعزمالي اٌّطٍٛة، ٠ٚزجغ لٛاػذ اٌغٍٛن إٌّٟٙ 

ػ١ٍٗ، ٌٚمذ ا٘زّذ ا١ٌٙئبد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌزشش٠ؼبد، اٌزٟ طذسد ٌزٕظ١ُ     ِٕٙخ اٌّزؼبسف 

 اٌّؾبعج١خ ٚاٌزذل١ك فٟ اٌذٚي اٌّخزٍفخ، ثٙزٖ اٌّؼب١٠ش اٌضالصخ.

(،ٚ اٌفشع األٚي) فٟ ٘زٖ اٌفمشح، عٛف ٠زُ رٕبٚي ٘زٖ اٌّؼب١٠ش اٌؼبِخ ثشٟء ِٓ اٌزفظ١ً

)ِؼب١٠ش اٌؼًّ ا١ٌّذأٟ( ٔؼشط ثؼذ رٌه ٌٍؾذ٠ش ػٓ أُ٘ ِشاؽً ِّبسعخ ِّٙخ اٌزذل١ك 

 (ٌفشع اٌضبٟٔا)

 المعاٌٌر العامة للمدقق العمومًاألول :الفرع 

رؼزجش اٌّؼب١٠ش اٌؼبِخ ٌٍزذل١ك ثّضبثخ ِم١بط ٌألداء اٌٛظ١فٟ، ٚإٌّٛرط ٚإٌّؾ اٌزٞ ٠غزخذَ 

 فٟ اٌؾىُ ػٍٝ ٔٛػ١خ اٌؼًّ اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌّذلك.

ذل١ك، ٚاٌّمظٛد ثٙزٖ ٚ ثبٌزبٌٟ، رزؼٍك ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ثبٌزى٠ٛٓ اٌشخظٟ ٌّضاٌٟٚ ِٕٙخ اٌز

اٌّؼب١٠ش أْ اٌخذِبد ا١ٌّٕٙخ ٠غت أْ رمذَ ػٍٝ دسعخ ِٓ اٌىفبءح ا١ٌّٕٙخ ثٛاعطخ أشخبص 

ِذسث١ٓ ٚ ِزؼ١ٍّٓ. ٚرٛطف ٘زٖ اٌّؼب١٠ش ثؤٔٙب ػبِخ ألٔٙب رّضً ِطبٌت أعبع١خ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب 

اٌزٟ  إلػذاد اٌزمش٠ش ثظٛسح ِالئّخ، ٚ رؼزجش شخظ١خ ألٔٙب رٕض ػٍٝ اٌظفبد اٌشخظ١خ

 ٠غت أْ ٠زؾٍٝ ثٙب اٌّذلك اٌخبسعٟ.

 رزّضً ٘زٖ اٌّؼب١٠ش فٟ:

  :ِؼ١بس اٌىفبءح ٚاٌزأ١ً٘ إٌّٟٙ ٚاٌخجشح اٌؼ١ٍّخ.اٌّؼ١بس األٚي 
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الثذ ٌٍّذلك أْ ٠زٛفش ػٍٝ لذس وج١ش ِٓ اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌخجشح اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي 

زا اإلؽبس ٠غت رٛفش ِغّٛػخ اٌزذل١ك، ِٓ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌّطٍٛثخ ثىفبءح ػب١ٌخ ٚفٟ ٘

 ِٓ اٌششٚؽ فٟ شخض اٌّزششؼ ٌٙزٖ إٌّٙخ ٔغذ ِٕٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ال اٌؾظش: 

  .اٌزّزغ ثبٌغٕغ١خ اٌّطٍٛثخ 

  .شٙبدح عبِؼ١خ رزؼٍك ثبٌزذل١ك 

  . شٙبدح ١ِٕٙخ 

  اٌؾظٛي ػٍٝ فزشح اٌزذس٠ت اٌىبف١خ ٌّضاٌٚخ إٌّٙخ. اعز١بص االِزؾبٔبد

 .1ّٕٙخاٌّٛػٛػخ ٌّضاٌٚخ اٌ

 ٟٔاالعزمالي ٚاٌذ١بد :اٌّؼ١بس اٌثب. 

٠ٚؼٕٟ اٌم١بَ ثبٌؼًّ ثىً أِبٔخ ٚاعزمبِخ ِٚٛػٛػ١خ دْٚ رؾ١ض ٌغٙخ ِؼ١ٕخ، ٚ االعزمالي 

ٚ .٠2ؼٕٟ االعزمالي اٌفؼٍٟ ٚ اٌّبدٞ ٚ اٌزٕٟ٘، ٠ٚؼزجش ِٓ اٌؼٕبطش اٌّّٙخ ٌؼ١ٍّخ اٌزذل١ك

١بد اٌّذلك فٟ إثذاء سأٞ ٠مَٛ ػٍٝ ثبٌزبٌٟ، فبٌضمخ ٚاٌّظذال١خ رٕجغ ِٓ ِذٜ اعزمالي ٚؽ

إٌضا٘خ ٚاٌّٛػٛػ١خ، ٚلذ رزضػضع ٘زٖ اٌضمخ إرا ظٙش د١ًٌ ػٍٝ أْ اٌؾ١بد غ١ش ِزٛافش أٚ 

ٌٛعٛد ظشٚف ٠ؼزمذ رٚٞ اٌّظبٌؼ أٔٗ ِٓ اٌّؾزًّ أْ رؤصش ػٍٝ اٌؾ١بد ٚثبٌزبٌٟ ٠غت رٛفش 

 . ششٚؽ  اعزمالي اٌّذلك ِٕٙب االعزمالي اٌزارٟ أٚ اٌزٕٟ٘

 

 ثزي اٌؼٕب٠خ ا١ٌّٕٙخ اٌالصِخ :١بس اٌثبٌثاٌّؼ. 

رؤرٟ أ١ّ٘خ ٘زا اٌّؼ١بس ٔظشا ألٔٛاع األخطبء اٌزٟ لذ ٠شرىجٙب اٌّذلك ٚرزشرت ػٕٙب اٌّغؤ١ٌٚخ 

ٚرشرت رٍه األخطبء ثؾغت األ١ّ٘خ فٕٙبن اٌخطؤ اٌؼفٛٞ اٌغ١ش  .اٌزٟ ٠زؾٍّٙب ٘زا األخ١ش

ّذ ٚإطشاس أٚ ٔبرظ ِٓ اٌالِجبالح ِمظٛد ٕٚ٘ب وخطؤ ػّذٞ ِمظٛد ٔبرظ ػٓ عٛء ١ٔخ ٚرؼ

ٚاٌزمظ١ش، ٠ٚغت اإلشبسح إٌٝ أْ اٌّذلك لذ ال ٠غؤي ػٓ اٌخطؤ اٌؼفٛٞ ٌٚىٕٗ ِغؤٚي ػٓ 

وً رمظ١ش أٚ غش أٚ رؼّذ، ٠ٚؼزجش اٌّذلك ػٍٝ اٌؼَّٛ ِغؤٚال ِغؤ١ٌٚخ ثؾغت اٌٛعبئً 

 . ١ٌٚ3ظ ثؾغت إٌزبئظ، ٚ٘ٛ ِغؤٚال ِغؤ١ٌٚخ ِذ١ٔخ، عٕبئ١خ ٚرؤد٠ج١خ

بٌزبٌٟ، ف١غت ػٍٝ اٌّذلك رٛخٟ اٌذلخ ٚ اٌؾزس ػٕذ إػذاد رمش٠شٖ، ٚرٌه ِٓ خالي ثذي ٚ ث 

 اٌؼٕب٠خ ا١ٌّٕٙخ اٌّؼمٌٛخ فٟ وً ِشاؽً اٌزذل١ك.

 ِؼب١٠ش اٌؼًّ ا١ٌّذأٟاٌثبٟٔ :اٌفشع 

ثّب أْ اٌزذل١ك ػ١ٍّخ ِشالجخ رٙذف إٌٝ رؾ١ًٍ اٌّغبؽش ٚ اٌج١ٕبد ٚ أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد 

د ِخزٍف اٌّظبٌؼ ٚ األلغبَ ٚرؾ١ًٍ ِٕب٘ظ اٌزغ١١ش بطٚدساعخ ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ ٚاخزظب

، ٠ّىٓ إعّبٌٙب أعبعب اٌّؼزّذح ٚششٚؽ رٕف١ز٘ب، ف١ّىٓ رٕف١زٖ ٚفمب ٌّشاؽً ِؾذدح ِٚذسٚعخ

 فٟ اٌّشاؽً اٌزب١ٌخ:

                                                           
، سعبٌخ ١ًٌٕ شٙبدح اٌّبعزش فٟ ”ثٕه اٌّغشة وّٕٛرط” ٘ذٜ ث١ٕفٛ، رم١ٕخ اٌزذل١ك ثبٌزذث١ش اٌؼِّٟٛ اٌؾذ٠ش فٟ اٌّغشة 1

 – 4102 –اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ، عبِؼخ ِؾّذ اٌخبِظ، أوذاي، اٌغٕخ اٌغبِؼ١خ  اٌمبْٔٛ اٌؼبَ، و١ٍخ

 .7، ص.  4102
2

اسماعٌل الحنان ومصطفى القسماوي، "تقنٌات التدقٌق المالً ومتطلبات الفعالٌة"، مقال منشور على موقع  

s://www.droitetentreprise.comhttp على الساعة العاشرة صباحا.  4112-11-42، تارٌخ التصفح 
3

السنة الثالثة لٌسانس، جامعة الحاج األخضر باتنة، -أحمد العماري، حكٌمة مناعً، ملخص محاضرات مادة التدقٌق المالً و المحاسبً ل م د 

 ر، قسم علوم التسٌٌرـ الجزائر.كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة وعلوم التسٌٌ

https://www.droitetentreprise.com/
https://www.droitetentreprise.com/
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 أٚال: ِشدٍخ اٌزخط١ؾ: 

رؼذ اثشص ِشؽٍخ فٟ إؽبس ِّبسعخ ٚظ١فخ اٌزذل١ك، رٌه أْ ِغؤٌخ عّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرؾذ٠ذ 

خبؽش األ١ٌٚخ ٚط١بغخ رمش٠ش رٛع١ٟٙ ٠ٕظُ ػ١ٍّخ اٌم١بَ ثبٌزذل١ك، رشىً اٌغٛأت اٌشئ١غ١خ اٌّ

٠مَٛ اٌغٙبص اٌّذلك ثّب ف١ٗ لؼبح اٌّغبٌظ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍؾغبثبد رغبٖ فٟ ػ١ٍّخ اٌزخط١ؾ اٌزٟ 

اٌغّبػبد اٌزشاث١خ فٟ ع١بق ػ١ٍّبد اٌزذل١ك اٌخبسعٟ اٌزٟ رمَٛ ثٙب، ٚ٘ٛ ِب ٠ؾزُ ػ١ٍٕب 

 :زٖ اٌغٛأت اٌضالصخ وب٢رٟرفظ١ً ٘

 :4اٌزؼشف ػٍٝ اٌجٙبص ِٛػٛع اٌزذل١ك- 1

رزؤرٝ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٕخال ٌذساعخ شبٍِخ ٌٍّؤعغخ أٚ اٌغّبػخ ِٛػٛع اٌزذل١ك ِٚؾبٌٚخ فُٙ 

ؽج١ؼخ ٔشبؽٙب ٚؽشق رغ١١ش٘ب ٚاإلعشاءاد اٌّزجؼخ ِٓ خالٌٙب فٟ رذث١ش أشغبٌٙب ا١ِٛ١ٌخ 

 : ٚغ١ش ا١ِٛ١ٌخ ٚرٌه ِٓ خالي

اٌم١بَ ثبعزّبع ر١ّٙذٞ ِغ ِغؤٌٟٚ اٌغٙبص؛ 

عّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛصبئك اٌّزؼٍمخ ثبٌغٙبص ِٚؾ١طٗ؛ 

اٌم١بَ ثبٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ٌغّغ ِخزٍف اٌّالؽظبد اٌؼشٚس٠خ؛ 

 إٔغبص دساعخ ٚطف١خ ٌٍغٙبص ِٓ ؽ١ذ اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ اٌّطجمخ ٚاٌج١ٕخ اٌزٕظ١ّ١خ

 ٌّب١ٌخ ٚاٌزغ١شاد اٌخبسع١خ،ٚاٌخذِبد ٚاٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚا

5فحص التقارٌر الموجودة بما فٌها تقارٌر التدقٌق الخارجٌة أو الداخلٌة. 

 . رذذ٠ذ ٚ رذ١ًٍ اٌّخبؽش:2
٠زؼٍك األِش فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ثبٌىشف ػٍٝ األِبوٓ اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب اؽزّبي أوجش ٌٛلٛع 

ٌّٛػٛػٟ ٌٍّخبؽش أعبع١ب ٌٛػغ ، ؽ١ذ ٠ؼذ ٘زا اٌزمذ٠ش ا6اٌّخبؽش األوضش ػشسا صُ رؾ١ٍٍٙب

 رظٛس ٚرٕظ١ُ اٌفؾٛطبد االخزجبس٠خ ِٓ لجً اٌفبؽض، فئرا وبْ اٌخطش اٌّؾزًّ ِٓ

ػٍٝ أٔٗ ػؼ١ف،فئْ ِغبؽش اٌزذل١ك اٌٙبدفخ  )اٌّذلك ( ؽ١ذ األخطبء ِمذس ِٓ لجً اٌفبؽض

 إٌٝ اٌىشف ػٍٝ ٘زٖ األخطبء عزىْٛ ِؾذٚدح ثبٌٕز١غخ.

 إػذاد رمش٠ش رٛج١ٟٙ. 3

7ش٠ش اٌزٛع١ٟٙ أٚ ثشٔبِظ اٌّّٙخ ٘ٛ ثّضبثخ ٌٛؽخ اٌم١بدح ثبٌٕغجخ ٌفش٠ك االفزؾبصاٌزم
إر ، 

٠زؼّٓ أُ٘ خالطبد ِشؽٍخ اٌزخط١ؾ، ٚ٘ٛ ِب ٠غّؼ ثبرخبر اٌمشاساد اٌزٟ رزطٍجٙب ثؼغ 

 .8اٌّشبوً اٌزٟ  لذ رظٙش أصٕبء رٕف١ز اٌّّٙخ ٚوزا ثؼغ اٌغٛأت راد األ١ّ٘خ اٌخبطخ

 ز:ِشدٍخ اٌزٕف١ :ثب١ٔب
أطاللب ِٓ  ِؼّْٛ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠غؼٝ اٌّذلك إٌٝ رمذ٠ش األٔظّخ ٚاٌّغبؽش ِٚشاوّخ 

اٌؾغظ اٌىبف١خ اٌزٟ رذػُ اٌشأٞ اٌزٞ ع١ؼجش ػٕٗ، ف١ّب ٠زؼٍك ثّذٜ اؽزشاَ اٌّششٚػ١خ 

 (ٚااللزظبد٠خ ٚاٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ ف١ّب ٠زؼٍك ثّخزٍف أٔشطخ ٚػ١ٍّبد اٌغٙبص اٌؼِّٟٛ

                                                           
4

 أنظر الئحة المالحق: " نموذج جداول مراقبة التسٌٌر بالجماعات" فً اخر التقرٌر.
5

،أطروحة لنٌل الدكتوراه، كلٌة الحقوق أكدال، جامعة محمد "دور المجالس الجهوٌة للحسابات فً تطوٌر أداء الجماعات المحلٌة"محمد مجٌدي

 .472،.....ص  2007 - 2006 لجامعٌةالخامس، الرباط، السنة ا
رسالة  -دراسة تحلٌلٌة-سطات-خالٌد صالح ، " التدقٌق العملٌاتً للجماعات الترابٌة على ضوء تقارٌر المجلس الجهوي للحساباتخب١ٌذ طبٌؼ 6

 .31، ص4112-4112تماعٌة بسطات، سنة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون العام، جامعة الحسن االول، كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة واالج
 .ٔش١ش ٕ٘ب إٌٝ إٔٔب ٔؼزّذ ِظطٍؾب الفزؾبص  ِٚظطٍؼ اٌزذل١ك ٚوالّ٘ب ِشادفب ٌجؼؼّٙب اٌجؼغ7
إفزؾبص اٌظفمبد اٌؼ١ِّٛخ آ١ٌخ اٌزشش١ذ إٌفمبد ٚرذػ١ُ اٌؾىبِخ اإلداس٠خ ؽبٌخ عبِؼخ اٌؾغٓ األٚي " عؼبد اٌؼفش8ٞ

 .44،ص 2013 / 2012 خ اٌؾغٓ األٚي، و١ٍخ اٌؾمٛق، عطبد، اٌغٕخ اٌغبِؼ١خعبِؼ :سعبٌخ ١ًٌٕ اٌّبعزش "عطبد
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ذل١ك، ٚفٟ ٘زا اإلؽبس ٠غت اٌز١١ّض ث١ٓ اٌؼ١ٍّبد اٌشٚر١ٕ١خ اٌزٟ رزىشس ِٛػٛع اٌز )اٌغّبػخ

ثبعزّشاس ِٓ لج١ً رؾظ١ً اٌؼشائت ٚاٌشعَٛ ٚاألداءاد اٌّغزؾمخ ٌفبئذح اٌغٙبص ثظفخ 

دائّخ، ٚث١ٓ إلزٕبء ػمبس أٚ رف٠ٛغ رذث١ش ِشفك ػبَ إٌٝ اٌمطبع اٌخبص أٚ إٔغبص طفمبد 

 .إٌخ....ظبد اٌّخزٍؾػ١ِّٛخ أٚ اٌّغبّ٘خ فٟ ششوخ االلز

٠ٚغؼٝ اٌّذلك دائّب فٟ إؽبس ِشؽٍخ اٌزٕف١ز اػزّبدٖ آ١ٌبد وض١شح رغبػذٖ فٟ رٌه، ثّب ف١ٙب 

اٌّمبثالد اٌشخظ١خ ٚاالؽالع ػٍٝ اٌٛصبئك ٚاٌج١بٔبد ٚاٌغغالد ٚاٌّغبؽش ٚا١ٌٙبوً ٚوً 

ّبد٠خ عٛأت اٌغٙبص ِٛػٛع اٌزذل١ك، ٚاٌم١بَ ثغٛالد فٟ ا١ٌّذاْ فٟ إؽبس ِشالجخ اٌ

 ...ٌٍجؼبئغ ٚاٌخذِبد ٚاٌّؼذاد

 ٕٚ٘ب، ٌٕب أْ ٔزغبءي و١ف ٠غت أْ رىْٛ رمبس٠ش اٌزذل١ك فٟ ِؼّٛٔٙب ٚشىٍٙب ٚعٛدرٙب؟

 :: ِشدٍخ إػذاد اٌزمبس٠ش ثبٌثب

ٕ٘ب وّٓ ٠ؼزجش ِشؽٍخ اٌزمبس٠ش ٟ٘ أخش ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽً اٌزذل١ك ٚاٌزٟ رٕزٟٙ ثبٌّٕزٛط 

ؽغت ثؼغ األعٙضح اٌذ١ٌٚخ ٌٍشلبثخ اٌّب١ٌخ فئٔٙب رؼ١ف ، إال أٔٗ 9إٌٙبئٟ ٌؼ١ٍّخ اٌزذل١ك

ِشؽٍخ اٌززجغ إٌٝ ِشاؽً ِّبسعخ ٚظ١فخ اٌزذل١ك ثّب ف١ٙب ِٕظّخ األٔزٛعبٞ فٟ ِؼ١بس٘ب 

 . 103100اٌذٌٟٚ سلُ

إْ ط١بغخ  اٌزمش٠ش، ثبػزجبسٖ ٠ّضً ِٕزٛط ِّٙخ اٌزذل١ك رخؼغ ٌمٛاػذ شى١ٍخ ِٚٛػٛػ١خ 

ٗ ٚاػؾب ٠ؼىظ اٌّغٙٛداد اٌزٟ ثزٌذ فٟ ِشؽٍزٟ اٌزخط١ؾ إٌخ، رغبػذ ػٍٝ عؼٍ...ِٚؼب١٠ش

ٚاٌزٕف١ز، ٠ٚغبػذ ِغؤٌٟٚ اٌغٙبص اٌؼِّٟٛ ػٍٝ ارخبر اإلعشاءاد اٌزٟ ِٓ شؤٔٙب اٌشفغ ِٓ 

 .أدائُٙ

 :٠ّٚىٓ رٛػ١ؼ ٘زٖ اٌمٛاػذ فٟ ا٢رٟ

 :لٛاػذ اٌجٛ٘ش 
 :٠ّىٓ إعّبٌٙب فٟ

ل١ك؛وزبثخ اٌزمش٠ش ٚرٛل١ؼٗ ثؼذ أزٙبء ع١ّغ أٔشطخ اٌزذ 

 أْ ٠ىْٛ اٌزمش٠ش ِٛػٛػ١ب ٚٚاػؾب ِٚشوض اٚ ثٕبءا ِغ رفبدٞ أؽىبَ اٌم١ّخ ٚاٌٛطف

 غ١ش اٌّف١ذ؛

أْ ٠زؼّٓ اٌزمش٠ش ؽج١ؼخ ٚأ٘ذاف ٚٔزبئظ اٌزذل١ك؛ 

أْ ٠زؼّٓ اٌزمش٠ش رٛط١بد ؽٛي اٌّمزشؽبد اٌزٟ ِٓ شؤٔٙب رط٠ٛش أداء اٌغٙبص؛ 

11ص ؽٛي اٌخالطبد ٚ اٌزٛط١بدأْ ٠زؼّٓ اٌزمش٠ش ٚعٙبد ٔظش ِغؤٌٟٚ اٌغٙب. 

 :لٛاػذ اٌشىً 

رزؼّٓ ٘زٖ اٌمٛاػذ ِغّٛػخ ِٓ اٌشى١ٍبد اٌزٟ ٠غزؾغٓ أْ ٠زؼّٕٙب اٌزمش٠ش، فٟ عج١ً رٌه 

 : ٠غزٛعت األِش رمغ١ّٗ ألسثؼخ أعضاء

ػجبسح ػٓ ِزوشح رمذ١ّ٠خ ثبٌّّٙخ أٚ اإلشبسح إٌٝ ظشٚف رٕف١ز اٌّّٙخ : اٌجضء األٚي

ا ٍِخض ٌّؾبٚس اٌزمش٠ش ِغ اإلؽبٌخ إٌٝ أعضاء اٌزمش٠ش اٌزٟ رزؼّٓ ٚإٌّٙغ١خ اٌّؼزّذح ٚوز

رٍه اٌّؾبٚس، ٚخزبِب ربس٠خ اٌزمش٠ش ٚرٛل١ؼٗ ِٓ لجً اٌّششف ػٍٝ فش٠ك اٌزمش٠ش، ِغ 

                                                           
 .472إٌٝ  473ط،ص .،َ...ِؾّذ ِغ١ذ9ٞ

اٌغىشربس٠خ اٌؼبِخ، " إسشبداد سلبثخ األداء ِجبدا سئ١غ١خ" 3100 -اٌّؼ١بس اٌذٌٟٚ سلُ :ٕظّخ االٔزٛعب10ِٞ

 www.issai.org .٠ّىٓ رؾ١ٍّٗ ِٓ ِٛلغ إٌّظّخ 12 ف١١ٕب،اعزشا١ٌب،ص
 .22خب١ٌذ طبٌؼ ، َ.ط، ص11
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اإلشبسح ٕ٘ب إٌٝ أْ رمبس٠ش اٌّغبٌظ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍؾغبثبد ٠ٛلؼٙب اٌمبػٟ اٌّمشس ِغ سئ١ظ 

 .اٌّغٍظ

ش٠ش ٚاٌزٞ ٠غ١ت أْ ٠ىْٛ ِفظال ثشىً ٠غّؼ ٌٍمبسا ٠زؼّٓ فٙشعب ٌزم :اٌجضء اٌثبٟٔ

 . ثبٌٛطٛي إٌٝ اٌغضء اٌزٞ ٠ش٠ذٖ ثغٌٙٛخ

٠شًّ اٌزمش٠ش اٌّفظً ٚاٌزٞ ٠غت اٌز١١ّض ف١ٗ ث١ٓ اٌغبٔت اٌٛطفٟ  :اٌجضء اٌثبٌث

 اٌؼشٚسٞ ٌفُٙ اٌّشىالد اٌّطشٚؽخ ٠ٚج١ٓ اٌّالؽظبد ٚاٌّخبٌفبد ٚاٌزٛط١بد اٌزٟ ٠شا٘ب

 .اٌّذلك ِّٙخ ٚٔبعؼخ

 ٠زؼّٓ اٌٍّؾمبد اٌزٟ رزؼّٓ ِؼٍِٛبد ػشٚس٠خ ٌفُٙ اٌزمش٠ش ٚاٌزٟ: اٌجضء اٌشاثغ

 .12ال ٠ّىٓ دِغٙب ف١ٗ وبٌغذاٚي ٚاإلؽظبئ١بد

إال أٔٗ ٚؽزٝ رؼّٓ أعٙضح اٌزذل١ك ثّب ف١ٙب اٌّغبٌظ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍؾغبثبد اٌزضاَ ا١ٌٙئبد 

 خ أخ١شح أال ِٟٚ٘ٛػٛع اٌزذل١ك ثّغًّ  اٌزٛط١بد اٌزٟ ػشػزٙب ٠غزٛعت األِش ِشؽٍ

 ِشؽٍخ اٌززجغ، فّبرا رؾًّ ٘زٖ اٌّشؽٍخ؟

 :ِشدٍخ اٌززجغ :ساثؼب

 ٠غت أْ رىْٛ ِشؽٍخ رزجغ رمش٠ش اٌشلبثخ أٚ اٌزذل١ك عضءا ِٓ ػ١ٍّخ اٌشلبثخ، ألٔٙب األداح

 اٌّّٙخ اٌزٟ رغزخذَ ٌزم٠ٛخ أصش اٌشلبثخ ٌٚزط٠ٛش أػّبي اٌشلبثخ فٟ اٌّغزمجً.

اػزّبد ٔٙظ غ١ش ِزؾ١ض ِٚغزمً ٠ٚغت أْ ٠ىْٛ اٌزشو١ض ػٍٝ ٕٚ٘ب،٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌّذلم١ٓ 

رؾذ٠ذ ِب إرا ٔغؾذ اإلعشاءاد اٌّزخزح ثٕبء ػٍٝ إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد، لذ ػبٌغذ اٌظشٚف 

راد اٌظٍخ، وّب ٠غت رمذ٠ُ رمش٠ش ػٓ ٔزبئظ اٌّزبثؼخ ثشىً طؾ١ؼ ِٓ أعً رمذ٠ُ عٛاة 

 .13طش٠ؼ ١ٌٍٙئبد اٌزشش٠ؼ١خ ٚاإلداس٠خ اٌؼ١ٍب

شبسح فئْ اٌّغبٌظ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍؾغبثبد فٟ اٌّغشة ٚفٟ ظً ِّبسعزٙب ٌٍزذل١ك ٌٍغّبػبد ٌٚإل

فئٔٙب رؼّذ إٌٝ رزجغ عً اٌزٛط١بد اٌزٟ ػشػزٙب ؽٛي عّبػخ ِب، ٚفك ة، اٌزشاث١خ ثبٌّغش

 .اٌفزشح ص١ِٕخ رشا٘ب وبف١خ ِٓ أعً رفؼ١ً وً اٌزٛط١بد اٌزٟ رّذ ط١بغزٙب
 لتدقٌق بالجماعات الترابٌة:المطلب الثانً: مقاربة قانونٌة ل

رٍؼت اٌّب١ٌخ اٌّؾ١ٍخ دٚسا ِّٙب، إر رؼذ ِٓ ػذح عٛأت ِؤششا ؽم١م١ب ٌٍزطٛساد اٌزٟ 

رؼشفٙباٌّغزّؼبد اٌؾذ٠ضخ. ثبػزجبس٘ب عضء ال ٠زغضأ ِٓ اٌّب١ٌخ اٌؼ١ِّٛخ، ػشفذ اٌّب١ٌخ 

الؽبد وبْ اٌّؾ١ٍخ ثبٌّغشة رطٛسا ِغزّشا ِشىٍخ ثزٌه س٘بٔب ٌٍغٍطخ، وّبػشفذ ػذح إط

اٌٙذف األعبعٟ ِٕٙب ٘ٛ إٌٙٛع ثذٚس اٌغّبػبد اٌزشاث١خ ٚعؼٍٙب شش٠ىب سئ١غ١ب فٟ ػغٍخ 

اٌز١ّٕخ اٌٛؽ١ٕخ، ؽ١ش سافك ٘زا اٌزطٛس رؾٛال ػ١ّك فٟ دٚس ِغبٌظ اٌغّبػبد اٌزشاث١خ، 

٘زٖ اٌغّبػبد اٌزٟ شٙذد رطٛسا وج١شا ِٕذ ػٙذ االعزمالي ٚاوجٗ رطٛس فٟ ِغبي اٌؼاللبد 

١خ ٚرٛع١غ ٌٕطبق اٌزؼبًِ ِغ ػذح أؽشاف ِخزٍفخ ١٘ٚآد ٌٙب ِظبٌؼ ثشىً ِجبشش أٚ اٌّبٌ

 غ١ش ِجبشش ثبٌغّبػبد اٌزشاث١خ .

اٌّزؼٍك ثبٌزٕظ١ُ اٌزشاثٟ اٌغذ٠ذ ٌٍٍّّىخ فٟ إؽبس اٌغ٠ٛٙخ  4100ٚؽجمب ٌّمزؼ١بد دعزٛس 

عٛاء فٟ  اٌّزمذِخ، أطجؼ ِٓ اٌالصَ ِغبءٌخ اإلداسح اٌغّبػ١خ ػٍٝ ٔشبؽٙب ٚعٍٛو١زٙب

 ِؾ١طٙب اٌذاخٍٟ أٚ فٟ ػاللزٙب ثبٌّؾ١ؾ اٌخبسعٟ )اٌّشرفم١ٓ(.
                                                           

 2 .72إٌٝ 273 -ط،طّٓ.أٔظش ِؾّذ ِغ١ذٞ،ٌّض٠ذ ِٓ اٌزفظ١ً فٟ ِشاؽً ِّبسعخ اٌزذل١ك،12َ
 . 14 ط،ص.،َ... 3100 اٌّؼ١بساٌذ١ٌٚشلُ :ِٕظّخاألٔزٕٛعب13ٞ
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 التدقٌق على ضوء مقتضٌات القوانٌن التنظٌمٌةللجماعات الترابٌة الفرع األول :

ِٓ اٌمبْٔٛ  2، ٚاٌّبدح 144100ِٓ دعزٛس  031اٌفظً  ثبٌشعٛع إٌٝ ِب ٚسد فٟ  

 004.02ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ:  3ح ، ٚاٌّبد15اٌّزؼٍك ثبٌغٙبد 000.02اٌزٕظ١ّٟ سلُ: 

اٌّزؼٍك  003.02،ٚاٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ: 16اٌّزؼٍك ثبٌؼّبالد ٚاأللب١ٌُ

فئْ اٌزٕظ١ُ اٌغٙٛٞ ٚاٌزشاثٟ ٌٍٍّّىخ ٠شرىض ػٍٝ ِجذأ اٌزذث١ش اٌؾش،   ،17ثبٌغّبػبد

ذف رؾم١ك رّى١ٓ اٌغّبػبد اٌزشاث١خ ِض٠ذا ِٓ اٌؾظبٔخ ٚاالعزمال١ٌخ ٌزمَٛ ثؤدٚاس٘ب ثٙ لظذ

اٌز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ اٌّغزذاِخ إلسعبء ٚرؼض٠ض اٌالِشوض٠خ ٚاٌالرّشوض اٌٍزاْ ٠ّضالْ ٚسشب ِّٙب 

 ٚؽ٠ٛ١ب ٌزشع١خ اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌّؾ١ٍخ.

ٚ ثبٌزبٌٟ، رّبسط اٌغّبػبد اٌزشاث١خ اخزظبطبرٙب ثّب ٘ٛ ِٛوٛي ٌٙب فٟ إٌظٛص 

ع ِٓ اٌؾش٠خ ٌٍّذثش اٌّؾٍٟ فٟ اٌمب١ٔٛٔخ، ٚاٌذٌٚخ ٌٙب ؽك اٌّشالجخ اٌجؼذ٠خ، أٞ رشن ٔٛ

إٌٙٛع ثبٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚإٌّذِغخ الزظبد٠ب ٚاعزّبػ١ب،  ِّبسعخ اخزظبطبرٗ ِٓ أعً

ٚرؼض٠ض ع١بعخ اٌمشة،فٟ ِمبثً ِغبئٍزٗ ػٓ إٌزبئظ اٌزٟ أٔغض٘ب، ٌٚٗ ؽش٠خ اٌزظشف فٟ 

 اٌّٛاسد اٌّزبؽخ ٌٗ فٟ إؽبس اؽزشاَ اٌمبْٔٛ.

 000.02اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ:  ِٓ 447ِمزؼ١بد اٌّبدح  ٌزا،أطجؼ ِٓ اٌؼشٚسٞ رفؼ١ً

اٌّزؼٍك ثبٌؼّبالد  004.02ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ:  412اٌّزؼٍك ثبٌغٙبد،ٚاٌّبدح 

اٌزٟ ِٕؾذ  اٌّزؼٍك ثبٌغّبػبد، 003.02ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ:  402ٚاأللب١ٌُ،ٚاٌّبدح 

ػبد اٌزشاث١خ ؽجمب ٌٍزشش٠غ اٌّزؼٍك ثبٌّؾبوُ اٌّغبٌظ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍؾغبثبد ِشالجخ ِب١ٌخ اٌغّب

 اٌّب١ٌخ.

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ ٌٍغّبػبد رٕض ػٍٝ اٌزبٌٟ: "  402فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي، ٔغذ اْ  اٌّبدح 

رخؼغ ِب١ٌخ اٌغّبػخ ٌّشالجخ اٌّغبٌظ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍؾغبثبد ؽجمب ٌٍزشش٠غ اٌّزؼٍك ثبٌّؾبوُ 

 اٌّب١ٌخ."

ؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبعجبر١خ ٌٍغّبػخ ٌزذل١ك عٕٛٞ رٕغضٖ ٚ أوذد وزٌه، ػٍٝ أٔٗ رخؼغ اٌ

إِب اٌّفزش١خ اٌؼبِخ ٌٍّب١ٌخ، أٚ اٌّفزش١خ اٌؼبِخ ٌإلداس٠خ اٌزشاث١خ، أٚ ثشىً ِشزشن ث١ٓ 

اٌّفزش١خ اٌؼبِخ ٌٍّب١ٌخ ٚاٌّفزش١خ اٌؼبِخ ٌإلداس٠خ اٌزشاث١خ، أٚ ِٓ لجً ١٘ئخ ٌٍزذل١ك ٠زُ أزذاة 

زٙب ثمشاس ِشزشن ٌٍغطٍخ اٌؾى١ِٛخ اٌّىٍفخ ثبٌذاخ١ٍخ ٚاٌغٍطخ اؽذ أػؼبئٙب ٚرؾذد طالؽ١

اٌؾى١ِٛخ اٌّىٍفخ ثبٌّب١ٌخ، ٠ٕٚغض ٌٙزٖ اٌغب٠خ رمش٠ش رجٍغ ٔغخ ِٕٗ إٌٝ سئ١ظ ِغٍظ اٌغّبػخ 
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ٌِؤمن مشارك ة السكان المعنٌٌن فً تدبٌر شؤونهم، "ٌرتكز التنظٌم الجهوي والترابً على مبادئ التدبٌر الحر، وعلى التعاون والتضامن، و

 11111.1الصادر بتنفٌذه ظهٌر شرٌف رقم  4111والرفع من مساهمتهم فً التنمٌة البشرٌة المندمجة  والمستدامة." دستور المملكة المغربٌة 

ٌولٌو 21)  1224ن شعبا 42مكرر بتارٌخ  4.92(، الصادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد 4111ٌولٌوز  .4) 1224من شعبان  47صادر فً 

 .2911(، ص 4111
15
(ـ الصادر بالجرٌدة 4114ٌولٌو 7)  1229من رمضان  41صادر فً  1114122القانون التنظٌمً للجهات الصادر بتنفٌذه ظهٌر شرٌف رقم  

 (.4114ٌولٌو  42) 1229شوال 9الصادرة بتارٌخ  9221الرسمٌة عدد 
16

(ـ الصادر 4114ٌولٌو 7)  1229من رمضان  41صادر فً  1114122بتنفٌذه ظهٌر شرٌف رقم القانون التنظٌمً للعماالت و االقالٌم الصادر

 (.4114ٌولٌو  42) 1229شوال 9الصادرة بتارٌخ  9221بالجرٌدة الرسمٌة عدد 

 
17

الصادر (ـ 4114ٌولٌو 7)  1229من رمضان  41صادر فً  1114124القانون التنظٌمً للجماعات الصادر بتنفٌذه ظهٌر شرٌف رقم رقم

 (.4114ٌولٌو  42) 1229شوال 9الصادرة بتارٌخ  9221بالجرٌدة الرسمٌة عدد 
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اٌّغٍظ اٌغٙٛٞ ٌٍؾغبثبد اٌّؼٕٟ اٌزٞ ٠زخز ِب ٠شاٖ   ٚإٌٝ ػبًِ اٌؼّبٌخ أٚ اإلل١ٍُ ٚوزا إٌٝ

٠ش اٌزذل١ك. ٠ٚزؼ١ٓ ػٍٝ اٌشئ١ظ رج١ٍغ ٔغخ ِٓ اٌزمش٠ش إٌٝ ِٕبعجب فٟ ػٛء خالطبد رمبس

ِغٍظ اٌغّبػخ اٌزٞ ٠ّىٕٗ اٌزذاٚي فٟ شؤٔٗ دْٚ ارخبر ِمشس.ٚ رغذس االشبسح فٟ ٘زا اٌظذد 

ػٍٝ أْ ٘زا اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ اٌزٞ رؾذرش ػٕٗ ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ عبء وجذ٠ً ػٓ اٌؾغبة 

 ّبػبد. االداسٞ اٌزٞ رُ ؽزفٗ ِٓ اٌمبْٔٛ إٌّظُ ٌٍغ

ٚ ٠ّىٓ اٌمٛي فٟ ٘زا اٌظذد، أْ  رمبس٠ش اٌزذل١ك رىْٛ اوضش ٚالؼ١خ ٚش١ٌّٛخ ِٓ اٌؾغبة 

االداسٞ، خظٛطب أْ أغبص٘ب ع١ىْٛ ِٓ ؽشف اعٙضح ِخزظخ ٚخبسع١خ رزّزغ ثبعزمال١ٌخ 

ربِخ ػٓ اٌغّبػخ، ثً اوضش ِٓ رٌه فبٌزذل١ك ٠شًّ ع١ّغ عٛأت اٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ 

ٌؾغبة االداسٞ اٌزٞ وبْ ٠ج١ٓ إٌز١غخ اٌؼبَ ٌٍٕفمبد ٚاٌّذاخ١ً فمؾ، ٚاٌّؾبعج١خ، ػىظ ا

فبٌؼ١ٍّبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبعج١خ رُٙ ِغطشح رٕف١ز ا١ٌّضا١ٔخ عٛاء اٌؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ ثزٕف١ز 

اٌّذاخ١ً أٚ اٌؼ١ٍّبد اٌّزؼٍمخ ثزٕف١ز إٌفمبد فزمبس٠ش اٌزذل١ك عزج١ٓ ِذٜ اؽزشاَ ِغبؽش رٕف١ز 

ٕ٘بن رؼبسة اٌّظبٌؼ ألػؼبء اٌّغبٌظ إٌّزخجخ، خظٛطب اْ اٌّبدح  ٘زٖ اٌؼ١ٍّبد ًٚ٘

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ ٌٍغّبػبد رّٕغ سثؾ ِظبٌؼ خبطخ ِغ اٌغّبػخ عٛاء ٌفبئذح  12

 .اٌؼؼٛ أٚ ثبٌٛوبٌخ ٌغ١شٖ أٚ ٌضٚعٗ أٚ ٌفشٚػٗ أٚ اطٌٛٗ

١ٌزٙب ٚدلزٙب، ِٕٚٗ، فزمبس٠ش اٌزذل١ك رىْٛ أوضش فؼب١ٌخ ِٓ اٌؾغبة االداسٞ، ٔظشا ٌشّٛ

ٚثبٌزبٌٟ فٟٙ  ِٓ ث١ٓ ا١ٌ٢بد اٌّّٙخ ٌّؾبسثخ رجز٠ش اٌّبي اٌؼبَ، ِٚٓ ث١ٕبالعب١ٌت اٌؾذ٠ضخ 

ٌٍشلبثخ اٌّب١ٌخ، ٚاألُ٘ ِٓ رٌه فبػزّبد رذل١ك عٕٛٞ ٠ّىٓ ِٓ رىش٠ظ ِجبدا اٌؾىبِخ اٌّب١ٌخ 

 .خظٛطب اٌشفبف١خ ٚإٌضا٘خ ٚسثؾ اٌّغؤ١ٌٚخ ثبٌّؾبعجخ

ٌزؤوذ ِٓ اؽزشاَ اٌغ١بعبد ٚرزجغ اٌّغبؽش ٚاالٌزضاَ ثبٌّؼب١٠ش، وّب ٠ٙذف فبٌزذل١ك ٠ٙذف إٌٝ ا

إٌٝ إظٙبس اٌذٚس اٌٙبَ اٌزٞ ٠ٍؼجٗ ِٓ أعً ِٕغ ؽذٚس األخطبء ِٚؼبٌغخ االٔؾشافبد ػّبٔب 

ٌؾغٓ ع١ش اٌؼًّ ثطش٠مخ لب١ٔٛٔخ ِٕٚغ ٌىً رالػت أٚ ػ١بع أٚ اخزالط ٌٍّبي اٌؼبَ.ٚاٌٍغٛء 

ثٛعٛد ِشبوً رذث١ش٠خ ثبٌّؤعغخ، ثً فبٌّٕبداح ػٍٝ اٌفبؽض رىْٛ إ١ٌٗ ال٠شرجؾ ثبٌؼشٚسح 

 ؽزٝ فٟ ؽبٌخ االصد٘بس اٌّفشؽ ٌٍّؤعغخ.

الصادر  2-17-451الفرع الثانً : الٌة التدقٌق على ضوء مقتضٌات المرسوم رقم  

بسن نظام المحاسبة العمومٌة للجماعات ومؤسسات التعاون بٌن  2817نونبر  23بتارٌخ 

 الجماعات":

إٌٝ ٚػغ آ١ٌبد ٌزط٠ٛش ٚػظشٔخ اٌزذث١ش اٌّبٌٟ اٌغّبػبد  ٠18ٙذف ٘زا اٌّشعَٛ

ٚاٌّؤعغبد اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغّبػبد فٟ إؽبس اٌّجبدا اٌذعزٛس٠خ اٌؼبِخ اٌّزؼٍمخ ثشثؾ 
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بسن نظام المحاسبة العمومٌة للجماعات ومؤسسات التعاون بٌن الجماعات، الصادر  4117نونبر  42الصادر بتارٌخ  4-17-241المرسوم رقم 

 (. 4117نونبر 21)  .122ربٌع االول  11  9949بالجرٌدة الرسمٌة عدد
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اٌّغؤ١ٌٚخ ثبٌّؾبعجخ ٚلٛاػذ اٌؾىبِخ اٌّزؼٍمخ ثؾغٓ اٌزذث١ش، ٚالع١ّب رٍه اٌزٟ رىشط ل١ُ 

 :19ش١ب ِغ اٌّمزؼ١بد اٌمب١ٔٛٔخ اٌغبسٞ ثٙب اٌؼًّاٌشفبف١خ ٚاٌّغؤ١ٌٚخ رّب

ِالئّخ ِمزؼ١بد ِشعَٛ اٌّؾبعجخ اٌؼ١ِّٛخ ٌٍغّبػبد اٌزشاث١خ ِغ ِمزؼ١بد  :اٌٙذف األٚي

 اٌّزؼٍك ثبٌغّبػبد؛ 003.02اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ 

 إثشاص دٚس سئ١ظ اٌّغٍظ ٚرم٠ٛزٗ فٟ رذث١ش اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ ٌٍغّبػخ، ثظفزٗ :اٌٙذف اٌثبٟٔ

 اِش ثبٌظشف، فٟ إؽبس رفؼ١ً اٌّجذأ اٌذعزٛسٞ اٌّزؼٍك ثبٌزذث١ش اٌؾش ٚسثطٗ ثبٌّغؤ١ٌٚخ؛

ِشاعؼخ ٔظبَ اٌّشالجخ اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبعج١خ اٌّطجمخ ػٍٝ اٌغّبػبد ثبػزّبد  :اٌٙذف اٌثبٌث

 ٔظبَ اٌّؼّٛي ثٗ ثبٌٕغجخ ٌٍذٌٚخ؛

 ؽش اٌّب١ٌخ ٚاٌّؾبعج١خ؛إدخبي لٛاػذ ؽذ٠ضخ ٌزٕف١ز ٚرجغ١ؾ ٚرخف١ف اٌّغب :اٌٙذف اٌشاثغ

إدساط إِىب١ٔخ اٌٍغٛء إٌٝ ػ١ٍّبد اٌزذل١ك اٌّبٌٟ ٚر١غ١ش ششٚؽ ٚو١ف١بد  :اٌٙذف اٌخبِظ

 ِّبسعزٗ ٚرٌه رطج١مب ٌٍّمزؼ١بد اٌزٟ عبء ثٙب اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ ٌٍغّبػبد فٟ ٘زا اٌجبة؛

 ؛رٛػ١ؼ اٌى١ف١بد ٚاٌّغبؽش اٌّزجؼخ فٟ رظف١خ ٚؽظش ا١ٌّضا١ٔخ :اٌٙذف اٌغبدط

ٚػاللخ ثّٛػٛع اٌزذل١ك ِٚشالجخ رذث١ش اٌغّبػبد اٌزشاث١خ، ٚفٟ إؽبس رؤو١ذ اٌّشعَٛ 

اٌّزوٛس ػٍٝ ػشٚسح اٌزٛفش ػٍٝ ٔظبَ ِشالجخ داخ١ٍخ ثبٌغّبػبد اٌزشاث١خ ، فمذ أوذد وً 

(  ػٍٝ ِشالجخ طؾخ ٔفمبد اٌغّبػبد ِٚؤعغبد اٌزؼبْٚ  13-14-10-22-04ِٓ اٌّٛاد  )

٠ؼٙذ إٌٝ اٌّؾبعت اٌؼِّٟٛ اٌّشالجخ اٌّغجمخ ٌالٌزضاَ ثزٍه إٌفمبد، ث١ٓ اٌغّبػبد ، ؽ١ش 

٠ٚمَٛ ثّشالجخ اٌّششٚػ١خ،  إػبفخ إٌٝ اٌّشالجخ اٌّب١ٌخ ِٓ خالي اٌزؤوذ ِٓ أْ ِمزشؽبد 

االٌزضاَ ِششٚػخ ثبٌٕظش إٌٝ األؽىبَ اٌزشش٠ؼ١خ ٚاٌزٕظ١ّ١خ راد ؽبثغ اٌّبٌٟ اٌغبسٞ ثٙب 

 اٌؼًّ.

ِٓ اٌّشعَٛ ػٍٝ إِىب١ٔخ اػزّبد 74إٌٝ  12ٚ 22شٖ، أوذد وزٌه اٌّٛاد ٚرّبش١ب ِغ ِب رُ رو

اٌّشالجخ اٌزشارج١خ )اٌّخففخ( ٚاٌّشالجخ اٌزشارج١خ ِٛػٛع اٌزخف١ف اإلػبفٟ ثبٌٕغجخ ٌٍغّبػبد 

ِٚؤعغبد اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌغّبػبد اٌّؤٍ٘خ ثطٍت ِٓ سئ١ظ اٌّغٍظ ٚرٌه ثمشاس ٌٛص٠ش 

ثظفخ ِشزشوخ اٌّظبٌؼ اٌّخزظخ ٌٛص٠ش اٌذاخ١ٍخ ٚٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ ثٕبء ػٍٝ رمش٠ش رٕغضٖ 

اٌّب١ٌخ، ثؼذ افزؾبص ٌىفبءارٙب اٌزذث١ش٠خ ٚفك ٔظبَ ِشعؼٟ ٠ؾذد ثمشاس ِشزشن ٌٛص٠ش 

 :اٌذاخ١ٍخ ٚٚص٠ش اٌّب١ٌخ ٠شًّ اٌغٛأت األسثؼخ

 .كفاءة التدبٌر المالً 

 .الكفاءة فً تنفٌذ النفقات 
 .كفاءة المراقبة الداخلٌة 
 .دبٌرٌة للمعلوماتالكفاءة الت 
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٠ٚزُ اٌزؾمك ِٓ أْ عٛدح ٚعالِخ ِغبؽش رٕف١ز ٔفمبد اٌغّبػبد ِٚؤعغبد اٌزؼبْٚ ث١ٓ 

 .اٌغّبػبد ٚفك ِٕظِٛخ رزجغ رٛػغ ثّٛعت لشاس ِشزشن ٌٛص٠ش اٌذاخ١ٍخ ٚٚص٠ش اٌّب١ٌخ

 ٚ عبء فٟ راد اٌّشعَٛ، رٛػ١ؾب ٌٗ ٌّفَٙٛ اٌّشالجخ اٌزشارج١خ،ثؤْ ٘زٖ االخ١شح ط١غخ ِخففخ

 .20ٌّشالجخ االٌزضاَ ثبٌٕفمبد ٚوزٌه االِش ثظشفٙب

فّٓ خالي ِب رُ روشٖ، رظٙش ٌٕب أ١ّ٘خ رط٠ٛش أٔظّخ اٌّشالجخ اٌذاخ١ٍخ، ؽ١ش رٕجغ ِٓ     

وٛٔٙب راد فبئذح وج١شح ٚعبء ٌألعٙضح ِٛػٛع اٌّشالجخ أٚ ثبٌٕغجخ ٌألعٙضح اٌّشالجخ، 

ب اٌّؾ١ٍخ، ٠ّىٓ اػزّبد أٔظّخ ٌٍّشالجخ فجبٌٕغجخ ٌٍغّبػبد اٌزشاث١خ ِٚغّٛػبرٙب ِٚؤعغبرٙ

اٌذاخ١ٍخ ِٓ اٌزؾىُ فٟ ِؾ١ؾ أطجؼ أوضش رؼمذا اٚ ِٓ اعزغالي اٌّٛاسد اٌزٟ أػؾذ  أوضش 

ٔذسح ٌالعزغالي االِضً، وّب ٠ّىٓ ِٓ ششػ ٚرجش٠ش اٌغ١بعبد اٌؼ١ِّٛخ اٌّؼزّذح ٌّٛاؽ١ٕٓ 

 21أوضش ِزبثؼخ ٌٍشؤْ اٌؼبَ اٌّؾٍٟ ٚ ا٘زّبِبرٗ.

بٌٕغجخ ٌألعٙضح اٌّشالجخ أٚ اٌّذلمخ ٚخبطخ اٌّغبٌظ اٌغ٠ٛٙخ ٌٍؾغبثبد، فئْ ٚعٛد أِب ث     

ٔظبَ ٌٍّشالجخ اٌذاخ١ٍخ ِٕؼذَ ٘ٛ دسعخ دلزٗ فٟ إٌّظّخ اٌؼ١ِّٛخ ِٛػٛع اٌّشالجخ، ٠ؾذد 

ِغبي رذخً لؼبح ٘زٖ اٌّغبٌظ ِٓ ؽ١ذ رؾذ٠ذ اٌغٛأت ٚاٌؼ١ٕبد اٌزٟ ٠ٍضُِٙ رٕبٌٚٙب 

ر أْ ِب ٠غت أْ ٠ٕزجٗ ٌٗ اٌّشالت أٚ اٌّذلك، ٘ٛ دساعخ رم١١ُ ٔظبَ ثبٌذساعخ ٚاٌزؾ١ًٍ، إ

، ٚثبٌزبٌٟ رؾذ٠ذ دسعخ ...اٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ ٚرؾذ٠ذ فؼب١ٌزٗ ٚوفبءرٗ ِٓ ؽ١ش اٌزظ١ُّ ٚاٌزطج١ك

االػزّبد اٌّّىٕخ ػ١ٍٗ فٟ رؾذ٠ذ ؽج١ؼخ ٚرٛل١ذ ِٚذٜ إعشاءاد اٌفؾٛص األعبع١خ أٚ 

 22.اٌغٛ٘ش٠خ اٌالصِخ
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بسن نظام المحاسبة العمومٌة للجماعات ومؤسسات التعاون بٌن  4117نونبر  42الصادر بتارٌخ  4-17-241من مرسوم رقم  92المادة  

 الجماعات.
21

 .177س ،صمحمد مجٌدي م.

 .49خالٌد صالح ، م.س، ص22
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ث اٌثبٟٔ:  دٚس اٌّجبٌظ اٌج٠ٛٙخ ٌٍذغبثبد فٟ اٌّجذ

 ِّبسعخ اٌزذل١ك ػٍٝ اٌجّبػبد اٌزشاث١خ

 -دساعخ دبٌخ اٌّجٍظ اٌجّبػٟ ثبٌشثبؽ-

ابات الدور المحوري للمجالس الجهوٌة للحس 2011لقد جسد الدستور المغربً لسنة     

فً مراقبة حسابات الجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات الترابٌة األخرى وهٌباتها، 

وكٌفٌة قٌامها بتدبٌر شؤونها كما رسخ فً سبٌل ذلك جانب الالمركزٌة فً مراقبة العام 

المحلً عبر مجموعة من االختصاصات المحورٌة التً تمارسها الجهوٌة للحسابات على 

العمومٌٌن المحلٌٌن وعلى تصرفات اآلمرٌن بالصرف على مستوى  حسابات المحاسبٌن

 الجماعات الترابٌة

)المطلب األول( مجال تدخل المجالس الجهوٌة للحسابات فً ممارسة اقش منحاول سن   

جماعة الرباط -واقع التدقٌق على ضوء تقرٌر المجلس الجهوي للحسابات   ثم  التدقٌق 

 نمودجا )الملطلب الثانً(

 المطلب األول: مجال تدخل المجالس الجهوٌة للحسابات فً ممارسة التدقٌق

لعل الدافع األساسً من خلق المجالس الجهوٌة ٌتجلى فً مراقبة تدبٌر وتسٌٌر      
الجماعات الترابٌة وهٌأتها للشؤون المالٌة والتدبٌرٌة على المستوى المحلً، عبر العدٌد 

قوم بها المجالس الجهوٌة للحسابات فً سبٌل ذلك، والمتمثلة من االختصاصات التً ت
أساسا فً اختصاصات إدارٌة وأخرى قضابٌة زجرٌة الهدف منها منع المال العام المحلً 

 وتجسٌدا لمقترب تدعٌم شفافٌة تدبٌر الشأن العام المحلً.

قبة تدبٌر وحتى نستوعب المجال العام لتدخالت المجالس الجهوٌة للحسابات فً مرا    
المالٌة المحلٌة ٌستوجب األمر المرور من فهم البنٌة العامة لهذه المجالس، إلى جانب 

مختلف اختصاصاتها المنصوص علٌها قانونا ) كفرع أول (، لنعرج فً األخٌر على 
مضمون وظٌفة التدقٌق ضمن اختصاصات المجالس الجهوٌة للحسابات التً تمارسها 

ابٌة ) كفرع ثانً (.على تدبٌر الجماعات التر  

 الفرع األول : البنٌة القانونٌة االختصاصات والمساطر

تتعدد االختصاصات التً تمارسها المجالس الجهوٌة بٌن اختصاصات قضابٌة وإدارٌة    
تعمل من خاللها على مراقبة مالٌة الجماعات الترابٌة وهٌباتها، فً إطار مراقبة تجمع 

 داري، وسنحاول أن نعمد إلى ذلك من خالل هاته الفقرات.بٌن ما هو قضابً وبٌن ما هو إ

 الفقرة األولى : االختصاصات القضابٌة.
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تمارس المجالس الجهوٌة للحسابات نوعٌن من االختصاصات القضابٌة ٌمكن إجمالها فً 
 التدقٌق والتحقٌق والبث فً الحسابات، ثم التأدٌب المتعلق بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة : 

 ق والبث فً الحسابات التدقٌ - أ

"ٌقوم المجلس الجهوي للحسابات فً حدود دابرة اختصاصه بالتدقٌق والبث فً حسابات 
الجماعات الترابٌة وهٌباتها وكذا حسابات المؤسسات العمومٌة والمقاوالت التً تملك 
رأسمالها كلٌا جماعات ترابٌة وهٌباتها ومؤسسات عمومٌة تخضع لرقابة الجماعات 

 وهٌباتها والتً تتوفر على محاسب عمومً. الترابٌة

وٌلزم المحاسبون العمومٌون بالجماعات الترابٌة وهٌباتها بتقدٌم حسابات هذه األجهزة 
سنوٌا إلى المجلس الجهوي وذلك وفق الكٌفٌات المقررة فً النصوص التنظٌمٌة الجاري 

 بها العمل.

الجهوي بان ٌقدموا سنوٌا إلى  وٌلزم محاسبو األجهزة األخرى الخاضعة لرقابة المجلس
المجلس الجهوي بٌانا محاسبٌا عن عملٌات المداخٌل والنفقات وكذا عملٌات الصندوق 
التً ٌتولون تنفٌذها وذلك وفق الكٌفٌات المقررة فً النصوص التنظٌمٌة الجاري بها 

 .23العمل

ر على تتبع انطالقا من مضمون المادة أعاله ٌتضح أن المجالس الجهوٌة للحسابات تسه
حسابات الجماعات الترابٌة وهٌباتها من خالل تحقٌق و تدقٌق وبت فً حسابات هذه 

األخٌرة والتً ٌقوم بانجازها محاسبون عمومٌٌن معتمدون بنص قانونً عبر مسطرة 

  .62.99من القانون  48إلى  27نظمها المشرع فً المواد 

  التحقٌق والتدقٌق فً الحسابات 

الجهوٌة بالحسابات ٌقوم ربٌس المجلس الجهوي وطبقا للبرنامج  عند توصل المجالس
السنوي بتوزٌع الحسابات على المستشارٌن المقررٌن، حٌث ٌمكن للمستشارٌن هنا أن 

ٌلزم كال من اآلمرٌن بالصرف والمحاسب العمومً أو أي مسؤول أخر بتقدٌم جمٌع 
مر بالصرف أو المحاسب أو ، كما تبلغ مالحظات المستشار المقرر إلى األ24التوضٌحات

، من ناحٌة أخرى أجاز القانون للمستشار 25المراقب لإلجابة عنها داخل اجل شهرٌن
المقرر االنتقال إلى مقرات األجهزة الخاضعة للرقابة وأماكن انجاز األشغال للقٌام بجمٌع 

بة أماكن التحرٌات التً ٌراها ضرورٌة الستكمال التحقٌق، كاالجتماع بالمسؤولٌن أو مراق
المخزون وغٌرها من العملٌات...، وال ٌجب أن ٌعترض مسؤولً الجهاز على عمل 

المستشارٌن المقررٌن بدعوى كتمان السر المهنً، إال فً الحاالت المرتبطة بالدفاع 
 واألمن الوطنً.

                                                           
23

 ...941من القانون  149المادة  - 
24

 .194..الفقرة األولى والرابعة من القانون  21المادة  - 
25

 .194..من القانون  21المادة  - 
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بإعداد تقررٌن اثنٌن  99.62من القانون  32وٌلزم المستشار المقرر حسب منطوق المادة 

صرام األجل المنصوص علٌهما، ٌعرض فً األول نتابج تحقٌقاته حول الحساب أو بعد ان
البٌان المحاسبً المقدم من طرف المحاسب العمومً مع إمكانٌة إثارة مسؤولٌة األمر 

بالصرف والمراقب المالً حوله، وفً الثانً ٌعرض مالحظاته المتعلقة بتسٌٌر الجهاز أو 
قبة التسٌٌر، كما انه ٌقوم بتبلٌغ جمٌع مالحظاته المرفق أو المؤسسة فً إطار مرا

للمحاسب العمومً أو المراقب المالً أو األمر بالصرف حول الحساب أو البٌان 
 26المحاسبً.

ولإلشارة فان المسطرة فً هذه المرحلة تكون كتابٌة بٌن جمٌع األطراف سواء المستشار 
األمر بالصرف وعلى طول مسطرة المقرر أو المحاسب العمومً أو المراقب العمومً أو 

 .27التدقٌق فً الحساب أو البٌان المحاسبً

  البث فً الحسابات 

فً هذه المرحلة ٌعقد المجلس أو احد فروعه جلسات لالستماع لتقرٌر المستشار     
المقرر وكذا اآلراء التً ٌبدٌها المستشار المراجع حول اقتراحات المستشار المقرر التً 

، حٌث 28، كما ٌتم االستماع الستنتاجات النٌابة العامة أو من ٌنوب عنهاتضمنها التقرٌر
تتداول الهٌبة فً هذه االقتراحات بعد انسحاب ممثل النٌابة العامة وكاتب الضبط، وتكون 
المداولة اتخاذ إجراء معٌن فً شان كل اقتراح من االقتراحات الواردة فً التقرٌر، إذ ٌتم 

طرة التقرٌر من طرف ربٌس المجلس الجهوي أو الفرع، وٌتم تسجٌل هذه اإلجراءات فً 
التصوٌت على التقرٌر باألغلبٌة دون احتساب صوت المستشار المقرر أو المستشار 

المراجع والذٌن ٌتوفرون على صوت استشاري فقط لكل واحد منهما، كما ٌمكن أن تؤجل 
تكمٌلً نظرا لغٌاب  قرارات المجلس الجهوي آو الفرع من خالل األمر بإجراء بحث

 .29توضٌحات كافٌة

 99.62من القانون  41أما بخصوص المحاسبٌن بحكم الواقع والذي عرفته المادة     

بأنه "كل شخص ٌباشر من غٌر أن ٌؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عملٌات قبض 
الخاضعة الموارد ودفع النفقات وحٌازة واستعمال أموال أو ملك فً احد األجهزة العمومٌة 

لرقابة المجلس، أو ٌقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومً بعملٌات تتعلق بأعمال 
أو قٌم لٌست فً ملك األجهزة المذكورة، ولكن المحاسبٌن العمومٌٌن ٌكلفون وحدهم 

 بانجازها وفقا للقوانٌن و األنظمة الجاري العمل. 

لمجالس الجهوٌة للحسابات كما وتتم عملٌة إبراز تسٌٌر بحكم الواقع عبر اختصاص ا   

 عبر مرحلتٌن اثنٌن :  62.99من القانون  131أشارت لذلك المادة 

  :التصرٌح بالتسٌٌر بحكم الواقع 
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حٌث ٌحٌل األمر وكٌل الملك من تلقاء نفسه أو عبر طلب وزٌر الداخلٌة أو الوالً أو 
الة أو اإلقلٌم أو الممثل العامل وكذا الوزٌر المكلف بالمالٌة أو الخازن بالجهة أو العم

القانونً للجماعة أو الهٌبات أو المحاسبٌن العمومٌٌن، إلى جانب حق المجلس الجهوي 
التصدي للنظر بصفة مباشرة استنادا إلى اإلثباتات الواضحة له، إلى المجلس الجهوي فً 

س ، بحٌث ٌتدخل المجل30حدود اختصاصه للنظر فً األمر المشكل للتسٌٌر بحكم الواقع
الجهوي طبقا للقرار المزدوج فٌصدر حكما أوال ٌتضمن تصرٌحا مؤقتا بهذا التسٌٌر، 
وٌبلغ لمن ٌعنٌه األمر الذي له اجل ال ٌقل عن شهرٌن للرد على ذلك، وفً حالة عدم 

اقتناع المجلس الجهوي بهذه التبرٌرات أو عدم تقدٌمها اصدر حكمه النهابً ٌصرح فٌه 
و فً هذه الحالة تطبق علٌه مقتضٌات السالفة الذكر الخاصة  بوجود تسٌٌر بحكم الواقع

 .62.99من قانون  48إلى  29بالمحاسبٌن القانونٌٌن المشار إلٌها فً المواد من 

  البث فً التسٌٌر بحكم الواقع 

إذا اعتبر المجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع أمره فً نفس القرار بتقدٌم حسابه داخل 
، وتطبق على المحاسبٌن بحكم الواقع مقتضٌات 31ل عن شهرٌناجل ٌحدده له على ٌق

 .62.99من القانون  48إلى  29المواد 

 .التأدٌب المتعلق بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة  - ب

تمارس المجالس الجهوٌة للحسابات مهمة التأدٌب المتعلق بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة 

، حسب منطوق 99.6232القانون  من 118على األشخاص التً تم إدراجها فً المادة 

 56-55-54من القانون نفسه، حٌنما ٌرتكبون المخالفات المشار إلٌها بالمواد  136المادة 

والمرتبطة أساسا بتسٌٌرهم للجانب المالً من الجهاز الذٌن ٌشرفون على تسٌٌره، إال انه 
م التسلسلً أو ٌعفى مرتكبً المخالفات تلك حٌنما ٌقدمون أمرا كتابٌا صادرا عن ربٌسه

عن شخص أخر مؤهل إلصدار هذا األمر قبل ارتكاب المخالفة، حٌث تنتقل المسؤولٌة أمام 
 .33المجالس الجهوٌة للحسابات فً هذا الجانب إلى من اصدر هذا األمر الكتابً

 الفقرة الثانٌة : االختصاصات اإلدارٌة 

زانٌة واختصاص مراقبة سنتناول فً هذه الفقرة اختصاص مراقبة إجراءات تنفٌذ المٌ
 استعمال األموال العمومٌة.

 مراقبة اإلجراءات المتعلقة بتنفٌذ المٌزانٌة  - أ

  موضوع المراقبة 

خص المشرع المغربً المجالس الجهوٌة للحسابات إمكانٌة النظر فً كل قضٌة تخص 
قبل وزٌر اإلجراءات المتعلقة بتنفٌذ مٌزانٌة جماعة ترابٌة أو هٌباتها بعد إحالة األمر من 
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، وٌتعلق األمر هنا بحالة لم ٌصادق على الحساب اإلداري  34الداخلٌة أو الوالً أو العامل
لجماعة ترابٌة، حٌث ٌعرض وزٌر الداخلٌة أو الوالً أو العامل الحساب غٌر المصادق 
علٌه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقابٌة أو بطلب من األمر بالصرف ا ومن 

لحساب اإلداري، حٌث ٌصدر المجلس الجهوي للحسابات رأٌه حول طرف الرافض ل
شروط تنفٌذ مٌزانٌة الجماعة أو الهٌبة المعنٌة داخل اجل أقصاه شهرٌن ٌبتدئ من تارٌخ 

 .35عرض األمر علٌه

 مسطرة المراقبة 
 مراقبة استخدام األموال العمومٌة   - ب

  موضوع المراقبة 

ٌراقب المجلس الجهوي استخدام األموال  99.62من القانون  154حسب منطوق المادة 

، والجمعٌات وكل 14836العمومٌة التً تتلقاها المقاوالت باستثناء تلك المذكورة فً المادة 

األجهزة األخرى التً تستفٌد من مساهمة فً الرأسمال أو من مساعدة كٌفما كان شكلها 
 لمجلس الجهوي. من طرف جماعة ترابٌة أو هٌبة أو أي جهاز أخر خاضعة لرقابة ا

وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من استخدام األموال العمومٌة التً تتلقاها المقاوالت 
 ٌطابق األهداف المتوخاة من المساهمة والمساعدة.

  مسطرة المراقبة 

عند توصل المجلس الجهوي بالحسابات السالفة الذكر ٌعٌن الربٌس مستشارٌن مقررٌن 
األموال العمومٌة التً تتلقاها األجهزة المدرجة فً برنامج ٌقومون بمراقبة استخدام 

األشغال بالمجلس الجهوي، حٌث ٌؤهلون كذلك لالطالع على كافة الوثابق الكفٌلة 
 بتزوٌدهم بمعلومات حول األجهزة.

 الفرع الثانً : مضمون مسطرة المراقبة المالٌة بالمجالس الجهوٌة للحسابات

التسٌٌر بالمجالس الجهوٌة عن مضامٌن ومساطر باقً ٌمتاز مضمون ومسطرة مراقبة 
االختصاصات القضابٌة للمجالس الجهوٌة للحسابات بنوع من الخصوصٌة، ال على 

مستوى المضمون أو الموضوع الذي تشمله فحسب، بل حتى من جهة مسطرة القٌام على 
 مستوى مراقبة التسٌٌر بالجماعات الترابٌة وهٌباتها.

 سٌٌرمضمون مراقبة الت - أ

ٌنصرف مضمون مراقبة التسٌٌر على جوانب النطاق العضوي والذي ٌشمل األجهزة 
 .37الخاضعة للمراقبة و كذا النطاق الوظٌفً والذي ٌنصب على أهداف مراقبة التسٌٌر
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 .النطاق العضوي 

األجهزة التً تخضع لمراقبة التسٌٌر من قبل  99.62من القانون رقم  148حددت المادة 

 وٌة للحسابات فً األجهزة التالٌة :المجالس الجه

  الجماعات الترابٌة وهٌباتها التً تدخل فً اختصاصه 
  ًالمقاوالت المخولة االمتٌاز فً مرفق عام محل 
  ًالمقاوالت أو الشركات التً تملك الجماعات اغلب  أسهمها أو سلطة مرجحة ف

 اتخاذ القرار.
 ًالنطاق الو ضٌف 

م بها المحاكم المالٌة جمٌع أوجه التسٌٌر، إذ هً مراقبة تشمل مراقبة التسٌٌر التً تقو
شاملة تستهدف كافة الهٌاكل واإلجراءات والوسابل واألنشطة واألهداف المحددة فً 
قوانٌن وخطة وأنظمة تلك الجماعات وهٌباتها، وطبقا لمدلول ما جاء به القانون فانه 

 قسام التالٌة: ٌمكن تقسٌم النطاق الوظٌفً لمراقبة التسٌٌر إلى األ

مراقبة مدى التزام المرفق بمبادئ االقتصادٌة والفعالٌة والنجاعة أي مدى اجتناب  
المرفق عبر مسؤولٌه وأعوانه لسلوكٌات الهدر والمبالغة فً الصرف وعشوابٌة 

االستثمار واالستهالك )االقتصادٌة(، ومدى تحقٌق المرفق لألهداف المرسومة 
ٌة(، وأخٌرا هل كان ثمن تحقٌق تلك األهداف على فرض والنتابج المتوقعة )الفعال

 تحقٌقها فً الواقع ثمنا معقوال ومقبوال )النجاعة(.
مراقبة المشروعٌة أي مدى التزام الجهاز أو الجماعة بااللتزامات والقوانٌن  

 واألنظمة المنظمة للجهاز.
راقبة تضمن التأكد من أن األنظمة واإلجراءات المطبقة داخل األجهزة موضوع الم 

السٌر األمثل للموارد واستخدامها وحماٌة الممتلكات وتسجٌل كافة العملٌات 
 المنجزة )المراقبة الداخلٌة(.

 التحقق المادي لألنشطة والمصروفات أي مراقبة مادٌة العملٌات. 
 مسطرة مراقبة التسٌٌر  - ب

ار إلٌه فً انطالقا من البرنامج السنوي ألشغال المجلس الجهوي للحسابات المش    

ٌعٌن الربٌس المستشارٌن الذٌن ٌقومون بمراقبة تسٌٌر األجهزة المدرجة فً  128المادة 

، بعدما ٌتسلم المجلس الجهوي للحسابات الحسابات والوثابق المحاسبٌة 38هذا البرنامج
السنوٌة وذلك وفق النصوص التنظٌمٌة الجاري بها العمل، وكذا محاضر الهٌبات التداولٌة 

، حٌث أن ربٌس 39ة بنسخ من تقارٌر المحاسبٌن والمراقبٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌنالمرفق
المجلس الجهوي للحسابات بإمكانه فً حالة تأخر فً تسلٌم الوثابق والحسابات أن ٌحكم 
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بموجب أمر على األشخاص المسؤولٌن بالغرامة أو الغرامة التهدٌدٌة المشار إلٌها فً 

 .62.9940من القانون رقم  78المادة 

نجد المشرع أعطى للقضاة بالمجالس الجهوٌة صالحٌات  151وبالرجوع إلى المادة     

واسعة فً االطالع على جمٌع الوثابق أو المستندات المثبتة الكفٌلة بتزوٌدهم بمعلومات 
حول تسٌٌر هذه األجهزة، مع إمكانٌة االستماع إلى األشخاص الذٌن ٌرون أن إفادتهم 

 لى القاضً بالمجالس الجهوٌة هنا اإلجابة على ثالث أسبلة هامة :، وٌجب ع41ضرورٌة

  هل قامت السلطة المسٌرة للجهاز موضوع المراقبة بحماٌة مصالحه دون أن تكون
 قد عملت على أن توفر لنفسها أو لغٌرها منافع غٌر مبررة؟

  هل راعت هذه السلطة مجمل النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة التً تؤطر عمل
 از؟الجه

  هل قامت هذه السلطة بعد أن حصلت على موافقة الهٌبة التداولٌة للجهاز وبعد ان
قدمت لهذه الهٌبة جمٌع العناصر بتدبٌر، العملٌة التً وافقت علٌها الهٌبة التداولٌة 

 .42بأكبر فعالٌة ممكنة واقل تكلفة

 األتً:ولإلشارة فاإلجابة عن هذه األسبلة ٌمكن المجالس الجهوٌة للحسابات من 

  التأكد من مدى حسن تدبٌر ممتلكات الجماعات الترابٌة بما فٌها األمالك الخاصة
 والعامة والمخازن والمنقوالت.

  التأكد من الهاجس الذي ٌحكم المسٌر أو ربٌس الجماعة من تدبٌر أمور وشؤون
 وممتلكات الجماعة )هل هناك منافع شخصٌة أم ال(.

 أساس مبدأ المشروعٌة فً تدبٌر شؤون  ضمان عمل الجهاز أو الجماعة على
 الجماعة من خالل احترام القوانٌن والمساطر.

  ضمان قدرة السلطة المسٌرة على تدبٌر شؤون الجماعة بنوع من الفعالٌة
 واالقتصادٌة والنجاعة.

هذا ولتسهٌل عمل قضاة المجالس الجهوٌة للحسابات عمل المشرع على ضمان سٌر    
ر بنوع من الدقة ٌضمن للمسؤولٌن حق تعقٌب وتقدٌم جمٌع عملٌة مراقبة التسٌٌ

فً فقرتها األخٌرة أحالت  151التوضٌحات قبل صٌاغة التقرٌر النهابٌة، حٌث أن المادة 

. والتً نظمت هذه المسطرة بنوع من 62.99من القانون رقم  84إلى  88على المواد 

 الدقة.

إلى المسؤولٌن على األجهزة المعنٌة  حٌت انه تبلغ المالحظات من لدن المستشارٌن   
 .43الذٌن ٌجوز لهم اإلدالء بتعقٌباتهم عند االقتضاء داخل اجل شهرٌن من تبلٌغ المالحظات
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بعدها ٌقوم المستشارٌن بتحرٌر التقارٌر ٌوجهونها إلى ربٌس المجلس الجهوي بعد    

من القانون  81دة رقم انصرام أجال الشهرٌن المشار إلٌها أعاله كما أشارت إلى ذلك الما

، حٌث ٌتداول المجلس الجهوي فً شان هذه التقارٌر والذي ٌتشكل من 99.62رقم 

خمسة أعضاء من بٌنهم ربٌس المجلس الجهوي والمستشار الذي قام بالمراقبة، إذ ٌقدم 
هذا األخٌر تقرٌره أمام المجلس الجهوي، وٌمكن للمجلس الجهوي أن ٌستمع لكل مسؤول 

أو مراقب الجهاز المعنً والذٌن ال ٌكونون متمسكون بواجب كتمان السر أو مستخدم 
المهنً، كما أن للمجلس الجهوي أن ٌأمر بإجراء تحرٌات تكمٌلٌة عبر رسابل ٌوجهها 
الربٌس إلى مسؤولً األجهزة المعنٌة، والذٌن ٌكونون ملزمون باإلجابة علٌها فً اجل 

حٌث ٌتخذ بعدها المجلس الجهوي قراراته  ٌحدده ربٌس المجلس شرط أال ٌقل عن شهر،
 .44بأغلبٌة األصوات

بعد مداوالت المجلس الجهوي ٌعد المستشار المقرر تقرٌر خاصا حول نتابج مداوالت وان 
اقتضى الحال حول نتابج التحرٌات التكمٌلٌة التً تم القٌام بها لتدعٌم التقرٌر المتداول 

 .45حوله

 62.99من القانون رقم  84هوي حسب منطوق المادة وبعد ذلك ٌتداول المجلس الج    

فً مشروع التقرٌر الخاص، وإذا ما اكتشف مخالفة تندرج ضمن المخالفات المنصوص 

من القانون نفسه اشعر بذلك وكٌل الملك، كما انه إذا ما  56-55-54علٌهما فً المواد 

ابات من اكتشف عناصر مكونة لتسٌٌر بحكم الواقع طلب المجلس الجهوي للحس

 132المستشار أن ٌهٌا تقرٌرا فً الموضوع ٌوجهه لوكٌل الملك طبقا لمقتضٌات المادة 

من القانون نفسه، وإذا ما اكتشفت كذلك أعمال تستوجب عقوبة جنابٌة أو تأدٌبٌة طبقت 

 من نفس القانون. 162مقتضٌات المادة 

ارٌر الخاصة التً تم فً آخر المطاف ٌوجه ربٌس المجلس الجهوي للحسابات التق     
التداول بشأنها فً المجلس الجهوي إلى وزٌر الداخلٌة أو الوالً أو العامل فً حدود 
االختصاصات المخولة لهم تطبٌقا للنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، 

ت والى وزٌر المالٌة أو الخازن بالجهة أو العمالة أو اإلقلٌم الذٌن لهم اإلدالء بمالحظا
 .46والتعبٌر عن أرابهم داخل اجل ٌحدده الربٌس على أال ٌقل عن شهر

وبخصوص التقارٌر التً ٌعدها المجلس الجهوي للحسابات حول مراقبة التسٌٌر فهً 
توجه  للمجلس األعلى للحسابات، الذي له إمكانٌة إدراج مالحظات المجالس الجهوٌة 

 .47للحسابات فً تقرٌره السنوي

    واقع التدقٌق المالً لجهة الرباط سال القنٌطرة نموذجا المطلب الثانً: 

فٟ اؽبس رأؽ١ش اٌٛالغ  ٚاالخزالالد  اٌزٟ رشٙذ٘ب جّبػخ اٌشثبؽ رجذس االشبسح أْ اٌشثبؽ ٟ٘ ػبطّخ  

اٌٍّّىخ ِٚجبي رشاثٟ رزذخً ف١ٗ ِغؤ١ٌٚخ ِخزٍفخ اٌمطبػبد اٌذى١ِٛخ . ٠ٚذظٝ ثب٘زّبَ االداسح 

                                                           
44

 ...941من القانون  24المادة  - 
45

 ...941من القانون  22المادة  - 
46

 ...941من القانون  144المادة  - 
47

 ...941من القانون رقم  147المادة  - 
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ٚ اٌّزؼٍك ثزذث١ش إٌفب٠بد إٌّض١ٌخ  17ٚ 16ٚ خبطخ اٌّبدح  28.22ْٛ سلُ اٌّشوض٠خ ِٓ خالي لبٔ

 ٚاٌزخٍض ِٕٙب ِٚب ٠زطٍت رٌه ِٓ ٚػغ جّبػٟ خّبعٟ .

 -جب جّبػخ اٌشثبؽ ّٔٛد-ٌٍذغبثبد  األٚي:لشاءح  فٟ رمش٠ش اٌّجٍظ اٌجٙٛٞ ٌفشع ا  

٠ظً ٚالغ اٌزذل١ك ٌٍجّبػبد اٌزشاث١خ ػٍٝ ػٛء رمبس٠ش اٌّجٍظ اٌجٙٛٞ ٌٍذغبثبد ٌجٙخ اٌشثبؽ عال  

١خ إٌٝ أجٙضح ٌٍشلبثخ ػٍٝ رذث١ش٘ب، رٌه أْ اٌجّبػبد اٌم١ٕطشح  را أ١ّ٘خ ثبٌٕظش ٌذبجخ اٌجّبػبد اٌزشاث

اٌزشاث١خ الصاٌذ رؼشف رأخشا ٍِذٛظب فٟ رذث١ش شؤٚٔٙب اٌجّبػ١خ ، ِّب ٠ؼ١ك ِغٍغً اٌز١ّٕخ اٌّذ١ٍخ 

٠ٚطشح إشىب١ٌخ اٌذىبِخ اٌج١ذح ػٍٝ ِغزٜٛ رذث١ش٘ب ٌٍشأْ اٌؼبَ اٌّذٍٟ، فبٌّجٍظ اٌجٙٛٞ ٌٍذغبثبد 

١شٖ ِٓ اٌّجبٌظ اٌج٠ٛٙخ ٌٍذغبثبد، ٠جمٝ اٌجٙبص األٚفش دظب ٌّشالجخ رغ١١ش اٌشثبؽ عال اٌم١ٕطشح  وغ

اٌجّبػبد اٌزشاث١خ، ٚرٌه ساجغ ثبألعبط إٌٝ اإلعزمال١ٌخ اٌّخٌٛخ ٌٍّجبٌظ اٌج٠ٛٙخ ٌٍذغبثبد وّذبوُ 

إٌّظُ 99.62ِب١ٌخ رغٙش ػٍٝ اٌشلبثخ اٌؼ١ٍب ػٍٝ اٌّبي اٌؼبَ اٌّذٍٟ أطاللب ِٓ ِؼّْٛ اٌمبْٔٛ 

 ذبوُ اٌّب١ٌخ .ٌٍّ

أوذ سئ١ظ اٌّجٍظ اٌجّبػٟ فٟ ٘زا االؽبس  ، أٔٙب ٌُ رؼزّذ ػٍٝ ِشاجغ ٚٚثبئك ِؤعغبر١خ ٌزذث١ش    

اٌزخط١ؾ االعزشار١جٟ ػٕذِب أػٍٕذ ػٓ اٌؼشٚع اٌّزؼٍمخ ثبٌزذث١ش اٌّفٛع فٟ لطبع إٌظبفخ خالي 

ف ػ١ٍٙب ِغ اٌٍجٛء اٌٝ خجشاء  . اػزّذد ػٍٝ اٌزجبسة اٌّزؼبس 2222ٚ  2215اٌّشدٍخ اٌّّزذح ِبث١ٓ 

ِخزظ١ٓ فٟ إٌظبفخ ٚ فٟ ِجبي جّغ إٌفب٠بد إٌّض١ٌخ. ٚأْ خًٍ ػذَ رذذ٠ذ دفبرش اٌزذّالد اٌخبطخ 

ثبٌفزشح ٔفغٙب ٌّؼب١٠ش اخز١بس ِٛالغ ٔمؾ اٌجٍت اٌطٛػٟ ،فبٌجّبػخ ؽبٌجذ ثئٌذبح فٟ اؽبس اٌٍمبءاد ِغ 

 أسثغ ٔمبؽ رجّغ . ٚسفغ اٌجؼغ ٚ خٍك ٔمؾ اظبف١خ ...اٌششوخ فٟ ظً ػذَ رٛف١ش ٚػبء ػمبسٞ ،إٔشبء 

 28\24\2223ثزبس٠خ  426ٚػٍٝ ٘زا األعبط، لؼذ اٌّذىّخ اإلداس٠خ ثبٌذاس اٌج١ؼبء دىُ ػذد       

ثبٌزؼ٠ٛغ اٌىبًِ ٌٍّزؼبلذ ِغ اإلداسح ٔز١جخ فؼً ا٢ِش ، جبء فٟ دىّٙب: " ٚد١ث أْ اٌطٍت اٌشاِٟ إٌٝ 

ػٓ األػشاس اٌزٟ ٌذمزٗ ٔز١جخ ػذَ اعزغالٌٗ ٌّشافك اٌغٛق األعجٛػٟ  اٌذىُ ٌٍّذػٟ ثبٌزؼ٠ٛؼبد

ٌخش٠جىخ ِٓ جشاء ِمبؽؼخ اٌزجبس ٚاٌذشف١١ٓ ٌٍغٛق وشد فؼً ػٍٝ اٌض٠بدح اٌغ١ش ِزٛلؼخ فٟ أعؼبس 

ٚسعَٛ اٌذخٛي إٌٝ اٌغٛق ِٓ ؽشف اٌغٍطخ اٌّذ١ٍخ دْٚ عبثك إخجبس ٘ٛ اٌزٞ أؼىظ عٍجب ػٍٝ 

 جذاي ف١ٗ أْ اٌزظشف اٌزٞ ألذَ ػ١ٍٗ اٌّجٍظ ٠ّىٓ رظ١ٕفٗ فٟ إؽبس فؼً اٌّذاخ١ً ، ٚد١ث ِّب ال

األ١ِش اٌزٟ ٟ٘ أفؼبي رأر١ٙب اٌغٍطخ اٌؼبِخ ٌُٚ رىٓ ِزٛلؼخ ٚلذ اٌزؼبلذ ٠زشرت ػ١ٍٗ جؼً رٕف١ز اٌزضاِبد 

ٓ اٌّزؼبلذ ِش٘مخ ،ٚد١ث ِّب ال جذاي ف١ٗ أْ اٌّذػٟ لذ ٌذمٗ ػشس ثشفغ أعؼبس اٌشعَٛ ِٚٓ ثُ فئٔٗ ِ

 ٚاججبد اٌجٙخ اٌّزؼبلذح رؼ٠ٛؼٗ رؼ٠ٛؼب وبِال ".

ٚ غ١بة أٚ رأخش فٟ رؼ١١ٓ ١٘ئخ اٌّشالجخ ٚاٌؼجؾ اٌّزؼٍمخ ثؼمٛد اٌزذث١ش اٌّفٛع ثبٌٕغجخ ٌٍزذث١ش      

ِغ ظٙٛس ٚدذح  2223أٔشأد  ِظٍذخ إٌظبفخ فٟ عٕخ  2215-2228اٌّفٛع اٌزٞ ٠غطٟ اٌفزشح 

ُ رؼ١١ٓ أؽش أخشٜ فٟ اٌّظٍذخ ػٍٝ أعبط اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ٌٍّجٍظ . ٚ ر 22.78اٌّذ٠ٕخ ٚفمب ٌٍمبْٔٛ 

. اِب ِجٍظ اٌجٙٛٞ ٌٍذغبثبد ٌجٙخ اٌشثبؽ ـ عبي ـ  2217ٚ 2216األػٍٝ ٌٍذغبثبد ثشعُ عٕزٟ 

اٌم١ٕطشح رذس٠جٟ. ٠ٚزخظض ٘ؤالء  األؽش ِٓ اٌفئخ اٌؼ١ٍب ٚاٌّزٛعطخ فٟ ػذح ِجبالد رزؼٍك ثئداسح 

جبشش عبثمب. ٚلذ اعزفبدٚا ِٓ اٌخجشح اٌّىزغجخ، ٚوبْ ٌذ٠ُٙ ١ِضح إدخبي ٘زٖ إٌفب٠بد فٟ اٌزذث١ش اٌّ

٠ٚمزظش اخزظبص خذِخ ِظٍذخ اٌّشالجخ ػٍٝ اٌىشف ػٓ  .ٚاٌى١ف١خ اٌخجشح فٟ ِشالجخ اٌى١ّخ

اإلخزبالالد اٌّغجٍخ فٟ ِغزٜٛ أداء اٌششوبد اٌّفٛػخ ٌٙب. ٠ٚؼبف إٌٝ رٌه افزذبص إٔجبص ٘زٖ 

 د اٌٛاسدح فٟ اٌؼمٛد اٌّجشِخ؛ اٌششوبد االعزثّبسا

اٌزٛػ١خ إٌٙبئٟ ٌٙزا اٌغ١ٕبس٠ٛ د١ث وبٔذ  ٠ٚ2229ّثً رمش٠ش اٌّجٍظ اٌجٙٛٞ ٌٍذغبثبد ٌؼبَ      

اٌّظٍذخ رؼبٟٔ ِٓ ػجض فٟ اٌّٛاسد اٌّبد٠خ ٚاٌجشش٠خ. ِٚغ الزشاْ رٌه ِغ االفزمبس إٌٝ اٌزذف١ض 

اٌظفخ اٌمب١ٔٛٔخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌؼاللخ اٌزٟ رذذد ٚاٌزمذ٠ش ٌٍجٙٛد اٌّجزٌٚخ، فئْ اٌغؼٟ ٌٍذظٛي ػٍٝ 

اخزظبطبرٗ أػبق لذسح ٘زٖ اٌّظٍذخ. ٚلذ أدٜ رٌه إٌٝ دبالد ِزؼبسثخ ِغ ٘زٖ اٌششوبد، ٚال ع١ّب 
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ف١ّب ٠خض اٌزٛل١غ ػٍٝ ِذبػش اٌغشاِبد اٌزٟ ٠جشٞ رذذ٠ثٙب ثبعزّشاس. ٚدػذ ٚا١ٌخ اٌشثبؽ إٌٝ 

اٌّغؤ١ٌٚبد ٚٚػغ دذ الٌٕزمبداد اٌزٟ  2214ذؼش ِب٠ٛ اٌزؼبْٚ فٟ ِشالجخ ٘زا اٌمطبع، ٚدذد ِ

 ٚجٙزٙب اٌششوبد اٌّؼ١ٕخ. 

ثبٌٕغجخ ٌٍزذث١ش اٌّفٛع اٌزٞ ٠غطٟ  ٚلذ عّخ ٘زا اٌّذؼش ثزىش٠ظ دٚس اٌشلبثخ فٟ لطبع إٌظبفخ       

شذ غ 4وبٔذ ثذا٠خ ػمذ اٌزذث١ش اٌّفٛع ٌخذِبد إٌظبفخ فٟ ِذ٠ٕخ اٌشثبؽ ثزبس٠خ  2222-2215اٌفزشح 

.ٚػشفذ ٘زٖ اٌّشدٍخ االٔزمب١ٌخ رذث١شا  2215،د١ث رضإِذ ِغ االٔزخبثبد اٌّذ١ٍخ فٟ عجزّجش  2215

ِشزشوب ِب ث١ٓ جّبػخ اٌشثبؽ ٚاٌٛا١ٌخ ٌج١ّغ اٌٍّفبد اٌّزؼٍمخ ثئػالْ ؽٍجبد اٌؼشٚع، ٚرم١١ُ ػشٚع 

  .ث١ش اٌّفٛعاٌّششذ١ٓ، ٚإػالْ اٌّششذ١ٓ اٌفبئض٠ٓ، ٚوزا اٌّزبثؼخ االداس٠خ ٌٍّفبد اٌزذ

ٚثّجشد أزخبة ِجٍظ جّبػخ اٌشثبؽ، رُ رغ١ٍُ اٌٍّف إٌٝ ثٍذ٠خ اٌشثبؽ ٌٚىٓ ِغ رذاخً ثؼغ    

اإلخزظبطبد ٔز١جخ اٌزذث١ش اٌّشزشن ٌٍجّبػخ ٚاٌٛال٠خ فبْ اٌششوخ اٌّفٛع ٌٙب ٚجذد ٔفغٙب اِبَ ػذح 

ٝ اٌجّبػخ ثبػزجبس٘ب اٌجٙخ ٚلذ اسرأد اٌغٍطخ اٌّفٛػخ أخ١شا، أْ ١٘ىً اٌشلبثخ ٠ؼزّذ ػٍ .ِذبٚس٠ٓ

اٌّخزظخ ٌٍم١بَ ثشطذ ػمٛد اٌزذث١ش اٌّفٛع ثظفخ دائّخ. ٚرُ ٚػغ ١٘ىً رٕظ١ّٟ سعّٟ ٚرُ رؼ١١ٓ 

  .سئ١ظ اٌمغُ

ػؼف ِشالجخ اٌٛثبئك اٌّزؼٍمخ ثجؼغ ػمٛد اٌزذث١ش اٌّفٛع ثبٌٕغجخ ٌٍزذث١ش اٌّفٛع اٌزٞ ٠غطٟ   

جب ١ِذا١ٔب أعبعٗ ٘ٛ اٌّشالجخ اٌجظش٠خ ١ٌٍّذاْ ٚلذ اػزّذ ِجٍظ اٌّذ٠ٕخ ٔٙ 2215-2228اٌفزشح 

ٌؼّبْ ِغزٜٛ إٌظبفخ ٚرم١١ُ اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌششوبد اٌّفٛػخ ثذال ِٓ االػزّبد فمؾ ػٍٝ 

اٌّؼٍِٛبد اٌٛثبئم١خ اٌّمزشدخ ِٓ لجً ثؼغ اٌششوبد اٌزٟ رٕغخ فٟ ِؼظُ االد١بْ ِٓ اٌزمبس٠ش اٌغبثمخ 

ج١ً اٌّثبي، رش١ش ثؼغ اٌششوبد فٟ رمبس٠ش٘ب إٌٝ ثشٔبِج اٌىٕظ ٌٍّٝء اٌفشاؽ ػٍٝ األسع. ػٍٝ ع

  .ا١ٌّىب١ٔىٟ، فٟ د١ٓ ٠زُ اإللشاس ثٛجٛد ػطت فٟ أدٚاد اٌىٕظ خالي ٔفظ اٌفزشح اٌض١ِٕخ

،رؼض٠ض ١٘ىً اٌّشالجخ ػٓ ؽش٠ك إٔشبء ٔظبَ  2228ٚفٟ ٘زا اٌظذد، لشس اٌّجٍظ، اػزجبسا ِٓ عٕخ    

 اٌزبٌٟ  :ٌٍشطذ ٚاٌّزبثؼخ ػٍٝ إٌذٛ 

  مراقبة المالبمة واالمتثال أثناء خدمات جمع النفاٌات 

  إدارة شكاوى المواطنٌن؛ 

 - الفحص المٌدانً للمرآب فً مقر المفوض؛ 

 -المراقبة المٌدانٌة بطرٌقة عشوابٌة 

ٚرزّثً أ١ّ٘خ اٌشلبثخ اٌّشبس إ١ٌٙب أػبٌٗ فٟ اٌزذمك ِٓ طذخ ػ١ٍّخ اٌشطذ ٚرٛل١غ ثطبئك اٌّشالجخ، 

ٚجّغ إٌفب٠بد إٌّض١ٌخ أٚ اٌزذمك ِٓ طذخ ٚرٛل١غ ِذؼش عجً اٌّخبٌفبد اٌزٟ وشفذ ػٓ  ٚوٕظ

ؽش٠ك اٌّشالج١ٓ اٌزبثؼ١ٓ ٌٍجّبػخ ثذؼٛس ِّثً اٌششوخ اٌّؼ١ٕخ، ٌٚىٓ اٌّشىٍخ رىّٓ دائّب فٟ سفغ 

 اٌؼمٛثبد اٌزٟ أشبس إ١ٌٙب ِّثً اٌششوخ.

 قد عٌنت المصلحة الدابمة ثالثةنقابص على مستوى المراقبة اآللٌة للتدبٌر المفوض و 

ػذَ اٌزم١١ُ اٌغٕٛٞ ألداء ػمٛد  .2217أشخبص ِّٙزُٙ اٌٛد١ذح ٟ٘ رشغ١ً ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد ِٕز ِب٠ٛ 

ٚلذ ثذأ رم١١ُ األداء اٌغٕٛٞ ٌؼمٛد اٌزذث١ش اٌّفٛع اٌزٟ  2222-2215اٌزذث١ش اٌّفٛع اٌّزؼٍمخ ثبٌفزشح 

   .2217ِٕز ِب٠ٛ  2222-2215رغطٟ اٌفزشح 

 ثٕجبػخ اداء اٌجّبػبد اٌزشاثٌٍٟٕٙٛع  وٛعٍخ  اٌّجٍظ  رٛط١بدرزجغ : اٌثبٟٔ اٌفشع 

 المجلس ةراقبمفً بنجاعة اداء الجماعات الترابٌة التتبع للتوصٌات للنهوض أهمٌة  تتجلى     
 عند واإلدالء الكٌف حٌث من قدٌرهت بعده ألجل 148 المادة فً إلٌها المشار األجهزة تسٌٌر الجهوي
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 انطالقا ،48» ومردودٌته فعالٌته فً والزٌادة بتحسٌن طرقه الكفٌلة الوسابل حول باقتراحات االقتضاء
 القانونً سنده للحسابات لجهة الرباط، سال، قنٌطرة المجلس الجهوي ٌجد المادة، هذه مضمون من

 تتبع إلى تعمد  للحسابات الجهوٌة أن المجالس الإ الترابٌة، الجماعات أداء حول توصٌاته إلبداء
 المنجزة التوصٌات مقدار حول لمألها التدقٌق موضوع للجماعات 287 إرسال استمارة عبر توصٌاتها

 ...اعترضتها التً والصعوبات المنجزة والغٌر اإلنجاز فً طور والتً

 النهوض بأداء سبٌل فً وأهمٌتها إٌجابٌاتها ارتٌاح بكل نسجل العملٌة هذه إلى بالرجوع إنه    
 :التالٌة لألسباب الترابٌة الجماعات

 المجلس الجهوي فٌها بما للحسابات الجهوٌة المجالس تعرضها التً 49 التوصٌات دقة 
 طبٌعته حسب على الخلل خالله من تركز وواضحا مباشرا طابعا تأخذ أنها أي سطات، للحسابات
 .... أو المادٌة المالٌة أو المسطرٌة أو دارٌةاإل أو التدبٌرٌة أو القانونٌة

   أداء عرضها تجاه تم التً التوصٌات بمضمون علما الجماعات على الوصٌة األجهزة إحاطة 
 الخاص62.99  رقم القانون من 152 المادة من سنده اإلجراء هذا ٌستمد حٌث الجماعات،

 الخاصة التقارٌر للحسابات إرسال ويالجه المجلس ربٌس على تحتم والتً المالٌة، بالمحاكم
 اإلقلٌم أو العمالة أو بالجهة أو الخازن المالٌة وزٌر وإلى العامل أو الوالً أو الداخلٌة وزٌر إلى
 عن شهر؛ ٌقل ال مالحظاتهم إلبداء آجال تحدٌد مع
   تنفٌذ من أجل الترابٌة للجماعات للحسابات الجهوٌة المجالس تمنحها التً الكافٌة اآلجال 

 مهلة الجماعات شأنه إعطاء من مهم أمر ذاته حد فً وهو عرضها، تم التً التوصٌات مختلف
 .التوصٌات مختلف تنفٌذ شروط لتوفٌر كافٌة

 الجماعات الضغط على فً ٌساهم )للحسابات الجهوي المجلس توصٌات تتبع( العملٌة هذه مضمون إن   
 وهذا اإلطار، هذا فً التً رصدها االختالالت بتجاوز رٌعالتس أجل من التوصٌات، هذه موضوع الترابٌة

 القنٌطرة-سال-الجهوي للحسابات لجهة الرباط المجلس إلٌه أشار ما من فهمه ٌمكن ذاته حد فً األمر
 عرضها، و التً تم التطرق إلٌها أعاله. التً التوصٌات مختلف تنفٌذ نسب حول نفسه

 الجهوي القضاة بالمجلس وكفاءة جودة ٌعنً مما وأهمٌتها ٌاتالتوص تلك دقة على تدل النسب هذه     
 فً توصٌاتهم أنهم ٌقدمون ذلك إلٌها، المشار الجماعات تسٌٌر بمراقبة المكلفٌن للحسابات المذكور

 إلى الجماعات، برؤساء ٌدفع الذكر مما السالفة الترابٌة بالجماعات المحلً التدبٌر خلل تمس الصمٌم،
 الجهوي المجلس وظٌفة نجاح على ٌدل بالملموس هذا وكل إلٌها، المشار التوصٌات فمختل مع التفاعل

 .الترابٌة لتسٌٌر الجماعات مراقبته إطار فً سطات للحسابات

 المجلس مع مجهودات التفاعل إلى دفعها الذكر، السالفة الجماعات على الممارس الضغط هذا لعل    
 وخٌر المعنٌة، الترابٌة قدمها للجماعات التً توصٌاته تتبع إلى عمد والذي للحسابات المذكور ، الجهوي

تقارٌره موضوع  فً جاء ، حٌث الجهوي للحسابات المجلس لسان على ٌأتً األمر، هذا على دلٌل
 مما بالمابة، 77 من أكثر لإلنجاز طرٌقها فً أو أنجزت التً التوصٌات نسبة بلغت ....وهكذا.الدراسة "

 هذه طرف من المبذولة والجهود المجلس توصٌات مع المراقبة اإلٌجابً لألجهزة التفاعل على ٌدل
 50لتفعٌلها" األجهزة

                                                           
-042ُسل اٌشش٠ف اٌظ١ٙش ثزٕف١ز اٌّب١ٌخ اٌظبدس ثبٌّؾبوُ اٌّزؼٍك 62.99 سلُ اٌمبْٔٛ ِٓ 147 - اٌّبدح ِٓ األٌٚٝ اٌفمشح 48

 عّبدٜ 6 ثزبس٠خ 5030 اٌشع١ّخ ػذد اٌغش٠ذح ، 2002 ١ٔٛ٠ٛ 13 ٌت اٌّٛافك 1423 ا٢خش سث١غ 1 فٟ اٌظبدس  0-14

 .. 2002 أغغطظ 15 ) 1423 األخشٜ
49

ٌٍؾغبثبد  اٌغٙٛٞ اٌّغٍظ ثٙب عبء اٌزٟ اٌزٛط١بد ِخزٍف إٌٝ إعزٕبدا ٚإّٔب رؼ١ُّ ؽىُ ١ٌظ اٌؾىُ ٘زا أْ ٌٝإ ٔش١ش 

 اٌم١ٕطشح.-عال-ٌغٙخ اٌشثبؽ
50

 ..2، ص 4117-4119ت  لسنة تقرٌر المجلس االعلى للحسابا 
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 الخاتمة :

 الوقوف و المحلً، العام للشأن الجماعات تدبٌر المجالس الجهوٌة للحسابات على تدقٌق  تسهر      
 اجتماعٌة عدالة وإقرار المستدامة، التنمٌة الجماعً لتحقٌق التدبٌر شابت التً كل االختالالت على

 الجهوي المجلس اهتمام أن كما الترابٌة، الجماعات أداء إلى تحسٌن الهادفة للتوصٌات مستحضرة 
 - 99 القانون بمقتضى اختصاصه من ٌنطلق الذكر السالفة الجماعات بمراقبة تسٌٌر المذكور للحسابات

وأهدافها  وهٌأتها الترابٌة الجماعات تسٌٌر مراقبة مسطرة ٌنظم والذي المالٌة، المنظم للمحاكم 62

 .منها والمراد

 رفوف حبٌس ٌبقى ال ولكً ورق، على حبر مجرد المالٌة للمحاكم الرقابً العمل أداء ٌكون ال ولكً
 تتعلق الجوانب من كثٌر فً النظر إعادة ٌنبغً ،للحسابات األعلى مجلسوال للحسابات الجهوٌة المجالس

 : أهمها لعل التدقٌق موضوع الترابٌة بالجماعات وكذلك ،المجالس بهذه
 اٌّذٍٟ اٌؼبَ ٌٍشأْ رذث١ش٘ب رجبٖ ػشػٙب رُ اٌزٟ اٌزٛط١بد وً ثزٕف١ز اٌجّبػ١خ اٌّجبٌظ اٌزضاَ 

 أدائٙب؛ ػٍٝ بطٔؼىا ِٓ ٌٗ ٌّب ثزٌه اٌزؼج١ً ِشاػبح ِغ

 ٌٍشأْ اٌّذٍٟ ٌٍزذث١ش اٌّؤؽشح اٌمب١ٔٛٔخ اٌّمزؼ١بد ٌّخزٍف اٌزشاث١خ اٌجّبػبد ادزشاَ ػشٚسح 

 اٌجّبػبد؛ رذخً ٌّجبالد إٌّظّخ اٌمٛا١ٔٓ ثّب فٟ رٌه  اٌؼبَ

 شؤْٚ ِجبي فٟ اٌّزذخ١ٍٓ ٚثبلٟ اٌزشاث١خ اٌجّبػبد ث١ٓ اٌؼبٌمخ اإلشىبالد ثذً اٌزغش٠غ 

 ٌّظبٌخ ػّبٔب ٚاٌظفمبد اٌّذ١ٍخ ٚاٌشعَٛ اٌجّبػ١خ األِالن ِجبي فٟ خظٛطب اٌجّبػبد

 اٌزشاث١خ؛ اٌجّبػبد

 ،اٌّذٍٟ اٌؼبَ اٌشأْ رذث١ش ػٍٝ اٌغب٘ش٠ٓ اٌّذ١١ٍٓ إٌّزخج١ٓ رى٠ٛٓ جٛدح ِٓ اٌشفغ ػشٚسح 

 أدائُٙ رذغ١ٓ ثغ١خ ،االؽبس ٘زا فٟ ٌٍذغبثبد اٌج٠ٛٙخ اٌّجبٌظ ِغ طالد سثؾ إِىب١ٔخ ِغ

 اٌج١ذح؛ ٚاٌذىبِخ اٌج١ذ اٌزذث١ش ثمٛاػذ ِٚؼبسفُٙ

 ٌٍجّبػبد اٌّؼشٚػخ ٌٍذغبثبد اٌج٠ٛٙخ اٌّجبٌظ رٛط١بد رزجغ فٟ اٌم٠ُٛ إٌٙج ػٍٝ اٌغ١ش 

 ػذِٗ؛ ِٓ اٌزٛط١بد ٘زٖ رٕف١ز دٛي ِفظٍخ رمبس٠ش إٔجبص ِغ اٌزشاث١خ

 اٌىفبءح ٚٞر ٚاٌزم١١ٕٓ ٚاٌّذلم١ٓ اٌمؼبح ِٓ اٌىبفٟ ثبٌؼذد ٌٍذغبثبد اٌج٠ٛٙخ اٌّجبٌظ إِذاد 

 اٌّذبعجخ ِجبالد فٟ اٌزى١ٕ٠ٛخ دٚسارُٙ رىث١ف ِغ ثُٙ، إٌّٛؽخ اٌّٙبَ ِغ رّبش١ب اٌؼب١ٌخ

 ٚاالعزشبساد؛ ٚاٌزذل١ك ٚاٌشلبثخ

 دبجخ دْٚ ٟ٘ وّب ٌٍذغبثبد اٌج٠ٛٙخ اٌّجبٌظ لجً ِٓ إٌّجضح اٌزمبس٠ش ٔشش ػشٚسح 

 رمبس٠ش ٚجؼٍٙب األػٍٝ ّجٍظٌٍ اٌغٕٛٞ اٌزمش٠ش ػٓ رمبس٠ش٘ب فظً إِىب١ٔخ ِغ ٌزٍخ١ظٙب

 ٌٍذغبثبد؛ اٌج٠ٛٙخ ٌٍّجبٌظ إٌىزش١ٔٚخ ثّٛالغ رٕشش ج٠ٛٙخ
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 البحة المراجع:                  

 

 األطروحات و الرسابل: 
 دور المجالس الجهوٌة للحسابات فً تطوٌر أداء الجماعات المحلٌة" محمد مجٌدي" ،

أطروحة لنٌل الدكتوراه، كلٌة الحقوق أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة 

 . 2007 - 2006 الجامعٌة

  خالٌد صالح ، " التدقٌق العملٌاتً للجماعات الترابٌة على ضوء تقارٌر المجلس
رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون  -دراسة تحلٌلٌة-سطات-الجهوي للحسابات

العام، جامعة الحسن األول، كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة واالجتماعٌة بسطات، 

 .4112-4112سنة 
 إفتحاص الصفقات العمومٌة آلٌة الترشٌد النفقات وتدعٌم الحكامة " د الضفريسعا

جامعة الحسن  :رسالة لنٌل الماستر "اإلدارٌة حالة جامعة الحسن األول سطات

 2013 / 2012.األول، كلٌة الحقوق، سطات، السنة الجامعٌة

 
 المقاالت: 

 
 الٌة الجماعات الترابٌة على فرطاس عبد العزٌز، "االلٌات القانونٌة للرقابة على م

ضوء االصالحات الحالٌة" مقال منشور على الموقع االلكترونً  

http://www.alkanounia.com  2/14/4112، تارٌخ التصفح . 

 "اسماعٌل الحنان ومصطفى القسماوي، "تقنٌات التدقٌق المالً ومتطلبات الفعالٌة ،

، تارٌخ https://www.droitetentreprise.comمقال منشور على موقع  

   4112-11-42التصفح 
 

 الوثابق الرسمٌة:
 

  صادر  11111.1ظهٌر شرٌف رقم الصادر بتنفٌذه  4111دستور المملكة المغربٌة

(، الصادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد 4111ٌولٌوز  .4) 1224من شعبان  47فً 

 .2911(، ص 4111ٌولٌو 21)  1224شعبان  42مكرر بتارٌخ  4.92

  
  41صادر فً  1114122القانون التنظٌمً للجهات الصادر بتنفٌذه ظهٌر شرٌف رقم 

 9221در بالجرٌدة الرسمٌة عدد (ـ الصا4114ٌولٌو 7)  1229من رمضان 

 (.4114ٌولٌو  42) 1229شوال 9الصادرة بتارٌخ 

  

http://www.alkanounia.com/
http://www.alkanounia.com/
https://www.droitetentreprise.com/
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  بمثابة مدونة المحاكم المالٌة الصادر بتنفٌذ الظهٌر الشرٌف رقم  ..941القانون

، 4114ٌونٌو   12الموافق ل  1242ربٌع االخر  1الصادر فً  41111142

اغسطس  14)  1242رى جمادى االخ 9بتارٌخ   4121الجرٌدة الرسمٌة عدد 

4114.) 

  
 1114122القانون التنظٌمً للعماالت و االقالٌم الصادر بتنفٌذه ظهٌر شرٌف رقم 

(ـ الصادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد 4114ٌولٌو 7)  1229من رمضان  41صادر فً 

 (.4114ٌولٌو  42) 1229شوال 9الصادرة بتارٌخ  9221

  

 ٌصادر  1114124ذه ظهٌر شرٌف رقم رقمالقانون التنظٌمً للجماعات الصادر بتنف

(ـ الصادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد 4114ٌولٌو 7)  1229من رمضان  41فً 

 (.4114ٌولٌو  42) 1229شوال 9الصادرة بتارٌخ  9221

  

  بسن نظام المحاسبة  4117نونبر  42الصادر بتارٌخ  4-17-241المرسوم رقم

عات، الصادر بالجرٌدة الرسمٌة العمومٌة للجماعات ومؤسسات التعاون بٌن الجما

 (. 4117نونبر 21)  .122ربٌع االول  11  9949عدد

  المتعلق بسن نظام الخاص بالمحاسبة  41171241مذكرة تقدٌم لمشروع مرسوم رقم

 .العمومٌة للجماعات لوزٌر الداخلٌة

 إرشادات رقابة األداء مبادئ" 3100 -المعٌار الدولً رقم  :تقرٌر منظمة االنتوساي 

 السكرتارٌة العامة، فٌٌنا، استرالٌا." رئٌسٌة

 المواقع االلكترونٌة

 http://www.alkanounia.com 

 www.issai.org 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.alkanounia.com/
http://www.issai.org/
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 الئذخ اٌّالدك:

 : مراسلة  المجلس الجهوي للحسابات لرئٌس الجماعة الترابٌة.1لحق 

الوثائق المطلوب االدالء بها للجنة التً ستحل بمقر الجماعة :4ملحق   

 : نموذج بعض جداول مراقبة التسٌٌر بالجماعات.2ملحق 

 الترابٌة عةالجما مونوغرافٌا:  1 رقم الجدول 

 اآلن: إلى  السنة..... من الفترة خالل التداولً المجلس محاضر:  2 رقم جدول 

 للتنمٌة ) برنامج عمل الجماعة(. الجماعً المخطط فً المبرمجة المشارٌع:  3 رقم جدول 

 والتعاون الشراكة اتفاقٌات:  4 رقم جدول 

 المجلس لجان:  5 رقم جدول 

 الممنـوحــة ــاتالتفـوٌض:  6  رقــم جــــدول 
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 الى السٌد رئٌس الجماعة،

 

 سالم تام بوجود موالنا االمام

 وبعد،

لق بمدونة المحاكم المالٌة والخاصة بمراقبة التسٌٌرر، و المتع 94-..من القانون رقم  141الى  127تطبٌقا لمقتضٌات المواد من 

بناء على البرنامج السنوي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة.......برسم السنة......،ستقوم لجنة مكونة من القاضٌٌن........ بمراقبة 

 تسٌٌر جماعة...التابعة.........

علٌكم تعبئتها وكذا بعض الوثائق التً ٌنبغً إنجازها وإرسالها للمستشار لذلك،ستجدون رفقة هذا الملف بعض الجداول التً ٌتعٌن 

 المقرر فً أقرب االجال.

 وتفضلوا سٌدي الرئٌس بقبول فائق التقدٌر و االحترام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية

 اٌّغٍظ اٌغٙٛٞ ٌٍؾغبثبد

 ٘خلج

Royaume du Maroc 

Cour Régionale des Comptes 

de la Région 
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 الوثائق المطلوب االدالء بها للجنة التً ستحل بمقر الجماعة:

 ورقة تعرٌفٌة  "منوغرافٌة" بالجماعة. .1

 خاب رئٌس المجلس التداولً وأعضاء المكتب.محضر انت .4

 الهٌكل التنظٌمً وقرارات تعٌٌن المسؤولٌن بالجماعة. .2

 قائمة بأسماء المحاسبٌن )وكالء المداخٌل و النفقات،المؤدون  والمنتدبون(. .2

 نسخة من الحساب االداري ) التدقٌق السنوي حالٌا(  ونسخة لمٌزانٌة الجماعة. .4

 العتمادات.قرارات و تراخٌص تحوٌل ا .9
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 الجدول رقم 1 : مونوغرافٌا الجماعة الترابٌة:

   اذم الجماعة  

   اذم اإلقليم أواإلقليم

   اذم القيادة

   الحدود الرمالية

   الحدود الررقية 

   الحدود الغربية

   الحدود الجنوبية

   مرذوم التأذيس

   تاريد النرر بالجريدة الرذمية

   المذاحة

   عدد الذكان

   عدد الدواوير

   عدد المراكز المحددة

   عدد االحياء

   عدد أعضاء المجلس الجماعي

   عدد األعضاء الذكور

   عدد األعضاء االناث

   عدد نواب الرئيس

   عدد الموظفين و االعوان

   عدد المزالح

   عدد االعوان

 الخزائص الديموغرافية للجماعة

  

 الخزائص االقتزادية للجماعة
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 :اآلن إلى  السنة..... من الفترة خالل التداولً المجلس محاضر:  2 رقم جدول

االجراءات  مالحظات
 المتخذة لتفعٌلها

عدد النقط  المقررات المتخذة
 المدرجة

 السنة الدورة

      

      

      

 

 جدول رقم 3 : المشارٌع المبرمجة فً المخطط الجماعً للتنمٌة ) برنامج عمل الجماعة(

التنفٌذصعوبات  الكلفة المالٌة)  نسبة االنجاز 
مساهمة 
 الشركاء(

الكلفة 
المالٌة)مساهمة 

 الجماعة(.

موضوع  الجدولة الزمنٌة
 المشروع

 تسمٌة المشروع

       

       

       

 

 جدول رقم 4 : اتفاقٌات الشراكة والتعاون

صعوبات 
 التنفٌذ

 االجراءات
 المتخدة
 لتفعٌلها

 األطراف
 األخرى

 تارٌخ
 المصادقة

 من علٌها
 سلطة طرف

 الوصاٌة

 المناقشة دورة
تارٌخها و  

موضوع 
 التفاقٌة

 التارٌخ رقم االتفاقٌة

        

        

        

 جدول رقم 5 : لجان المجلس

 تمت التً النقاط المقترحـــات مالحظات
 مناقشتهـــــا

 توارٌخ
 اإلجتماعــات

اللجنة اسم  السنوات 

      

      

      

 جــــدول رقــم  6 : التفـوٌضــات الممنـوحــة

التفوٌض قرار سحب التفوٌض قرار تارٌخ   الموظف أو العضو الصفة 
إلٌه المفوض  

التفوٌض مجال  
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