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 تقديم
بمرحمة انتقالية ميمة تتوخى اعتماد  2002نظام المالية العمومية بالمغرب منذ سنة  يمر    

 النتائج كبديل لمتدبير القائم عمى استيبلك الوسائل.المرتكزة عمى االىداف و  التدابير

المعاير المعمول بيا دوليا مالية العمومية مطابقة لمقواعد و فيذه المقاربة الجديدة لتدبير ال    
 جعميا قابمة لمتقييم.ي، واليادفة إلى تطوير فعالية ونجاعة النفقات العمومية و في الوقت الحال

عميو، فخمف ىذه المقاربة، تكمن ثقافة ثم تطويرىا تدريجيا من طرف الدول و     
ير إحساس المدبرين لية، فيذه الثقافة تيدف إلى تطو المنظمات المالية الدو و  االنجموسكسونية

شفافية الى خمق  لكونيا تيدفبالمسؤولية، وذلك بإلزاميم بتقديم الحساب والخضوع لمتقييم، و 
عمى رؤية واضحة عمى المدى المتوسط، و أكبر في وضع قوانين المالية السنوية، وعمى 

، وعمى إخبار البرلمان لتقييم األجيزة المراقبة و كبرى  ىميةعمى إعطاء أو إعمال االفتحاص، 
 1شفافية المنجزات.والرأي العام بصدقية و 

دارتيا لشؤون تعتبر الحكامة بمفيوم عام، تعو     بير عن ممارسة السمطة السياسية وا 
تعتبر كذلك مفيوم استعجالي تبنتو المنظمات الدولية لتجاوز حالة الخمل المجتمع وموارده، و 

 فرصة المناسبة لمتعبير عن رأيو ومواقفو التي ال يجد فييا المجتمع الالقائم في نماذج التنمية 
تعتبر ى تحسين المستوى المعيشي، و حمولتو الثقافية في المشاريع التنموية التي تيدف إلو    

باإلضافة  الحكيم لمموارد بيدف تحقيق التوازن في شتى الميادين،آلية لمتدبير الرشيد و  كذلك
 .2مدخل أساسي لموصول إلى حالة التنمية البشرية المستدامةو  إلى أنيا تشكل دعامة

في المغرب، يعتبر مفيوم الحكامة من أقوى المفاىيم التي جاء بيا الدستور الحالي، و    
من أجل إحداث التغيير المنشود والحد من الفساد  كتعبير عن الفمسفة العامة التي أسسيا

ىو الشيء الذي جعل المشرع دولة والمجتمع، و الذي تعاني منو مؤسسات ال سوء التدبيرو 
مييا بجعميا إحدى األسس، أو المرتكزات، التي يقوم ع االقتناعالدستوري المغربي، ينتيي إلى 
ذلك بالتنصيص في الفصل األول من الدستور "... يقوم نظام النظام الدستوري المغربي، و 
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مقراطية المواطنة الديتعاونيا، و مط، وتوازنيا و ساس فصل السأالدستوري لممممكة عمى 
 3وربط المسؤولية بالمحاسبة."، وعمى مبادئ الحكامة الجيدة والتشاركية

كامبل، وىو الباب  المحكامة الجيدة باب 2022وزيادة عمى ىذا فقد خصص دستور     
شر فصبل ليذه الحكامة وخصص لو سبعة ع العامة الذي وقف عمى المبادئالثاني عشر و 
ول بمبادئ عامة والثاني والذي ينقسم الى شقين يتعمق األ 272الى  251 من الفصول

 4.ت العاممة عمى تفعيل ىذه المبادئالييئابتحديد المؤسسات و 

لمفاىيم المرتبطة وعميو فإن الحديث عن الحكامة الجيدة، يستوجب استدعاء شبكة من ا   
كريس دولة الحق ، تالمراقبة ط المسؤولية بالمحاسبة،رب ، النجاعة،بيا، منيا الشفافية

 ...والقانون

يصل الى الدستور المغربي  وقد جاء مفيوم ربط المسؤولية بالمحاسبة، كمفيوم جديد،    
 جل تحريك المتابعات في حق المفسدين.أبوابا عديدة من أليفتح 

عمى كيفية تحمل  نو يحيمناأالمسائمة  نو فيما يخصأد نج أتعريف ىذا المبد ناردأذا ما ا  و    
يضا أعميو، كما يحيل  ةنتائج المترتبالالقرار، و  متخذيقاة عمى عاتق صناع و لممالمسؤولية ا

المسؤولين عن  ستجوابباالسياسية الخاصة خبلقية والقانونية و ليات األواآل المنطمقاتعمى 
 تصرفاتيم.

تقديم حمايات  لى قدرة السمطات العمومية عمىإيخص المحاسبة فيي تشير  اما فيمأ    
حالة ىذا إردنا أذا ما ا  لى فعالية التدبير العمومي والفعل المؤسساتي، و إل عام لممواطنين بشك

ليات الداخمية طار معيار وظيفي بين األإيز في يالتعريف عمى مفيوم الحكامة يجب التم
 شتغاليااليات ألى تنظيم إالمنبعثة من عمق السمطة العمومية، والتي تسعى عبرىا لممحاسبة 
التنظيمية  األشكال عنتنبثق  ليات خارجيةآقق متطمبات مواطنييا، وبين جعميا تحبشكل ي

                                                           
3
 www.marocdroit.com، مقال منشور بموقع :5100طاهر ،الحكامة وتدبٌر الشأن العام فً الدستور مرٌم بو  -  
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ريادي ضحت في الوقت الراىن تمعب الدور الأخرى كالمواطنين والمجتمع المدني والتي األ
 وتقييميا. 5في تتبع السياسات العمومية

 شكالية التالية:ما عمينا طرح اإلاز وعميو كان ل    

ربط  ة والحكام تفعيل مبدأي نيمكن الحديث ع دأي حإلى 
 ؟سةمممار ة لمحاكم منص ول في سؤالة بالمحاسبة المسؤولي

 و لمعالجة ىذا الموضوع تناولنا التصميم التالي:

اص                 بط المسؤولية بالمحاسبة واألشخر ي الحكامة و اإلطار القانوني لمبدأ :المبحث األول
 الخاضعين لو.

 القانون التنظيمي لممالية.مسؤولية بالمحاسبة بين الدستور و ال ربطالحكامة و : المطمب األول

 ربط المسؤولية بالمحاسبة.ي الحكامة و : األشخاص الخاضعين لمبدأالمطمب الثاني

 ربط المسؤولية بالمحاسبةي الحكامة و : األجيزة المكمفة بممارسة مبدأالمبحث الثاني
 .المؤشرات المرتبطة بيماو 

 ربط المسؤولية بالمحاسبة.ي الحكامة و األجيزة المكمفة بممارسة مبدأ: المطمب األول

 .ربط المسؤولية بالمحاسبةالمرتبطة بتفعيل مبدأي الحكامة و المؤشرات : المطمب الثاني
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ربط المسؤولية بالمحاسبة واألشخاص ي الحكامة و اإلطار القانوني لمبدأ المبحث األول:
 .الخاضعين له

بلن عن انبثاق الدستور لمبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ىو إعإن تكريس     
القانون وتجسيد إلرادة الدولة في استكمال مسمسل اإلصبلح الذي حممتو مفيوم دولة الحق و 

  ،210.21الدولة عمى عاتقيا وىذا ما تم بمورتو من خبلل القانون التنظيمي لممالية 
ربط  المسؤولية بالمحاسبة قاعدة الجديدة التي اعتبرت الحكامة و ة ليستجيب لممبادئ الدستوري

الوظائف التبلزم بين ممارسة المسؤوليات و وكرس قاعدة  ،األساسية الركائزأساسية ومن 
 العمومية بالمحاسبة.  

 الحكامة و ربط المسؤولية بالمحاسبة بين الدستور والقانون التنظيمي . :لمطمب األولا

 

اعتبرتيا ركيزة من ركائز نظامو  ب من الدول، التي قامت بدسترة الحكامة، و ر يعتبر المغ    
 . ةالدستوري

اإلقميمية و  ،في سياق تاريخي واجتماعي حافل بالمتغيرات الوطنية ةوقد جاءت ىذه الدستر     
 مدخل من مداخل اإلصبلح. اعتبارىاالتي جعمت المشرع الدستوري يقتنع بضرورة 

ذاو       فيما وتعامبلتيم ومعامبلتيم معاشيم في الناس أمور تدبيرب رتبطت الحكامة كانت ا 
فيي ترتكز عمى مجموعة  ،ولؤ سمو  رشيدو  عقبلني تدبيروفق  الحاكمة، السمطة مع أو بينيم

 من المبادئ مثل:

ممسؤولية لمحفاظ عمى الموارد والممتمكات ل القيم المؤطرةتعتبر منظومة لمقواعد و  :هةاالنز 
 استخداميا بكفاءة.العامة و 

تاحة الفرص لمجميع ي وقتيا و فكمدخل أساسي لتوفير المعمومات الدقيقة  الشفافية: ا 
  .نشرىاعمييا و  طبلعلئل
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مجتمع بجميع فعالياتو في تحضير جماعي يضمن توسيع دائرة مشاركة ال لتزامكا :منيةاالتض
  .السياسات العمومية وتنفيذ

عطاء الحساب لضمان ا بالمسؤولية ياربطحيث يتم  المساءلة: لتدبير األمثل لمموارد وا 
  .6ربط المنجزات باألىدافالمالية والبشرية و 

 ا ما تم تكريسو من خبلل مجموعة من الفصول عمى مستوى الدستور )الفقرة األولى(ذوى    
 .(لممالية )الفقرة الثانيةلتنظيمي كذلك عمى مستوى القانون او 

 الدستور من خالل بالمحاسبة  المسؤوليةربط الحكامة و  تكريس  الفقرة األولى:

 التصديروقد استيل الدستور المغربي التنصيص عمى الحكامة الجيدة من خبلل     
 الدولة ركائز من أساسية ركيزة الجيدة الحكامة أنوالذي نص عمى  ،لممممكة الدستوري
 النظام مقومات من جعميا حيث ألولا لالفصمن خبلل  هديتأك مت ىذا ماو  المغربية،
من الدستور الذي 7 27 التأكيد عمى مبدأ الصدقية من خبلل الفصل ، ثمالمغربي الدستوري

جاء فيو "لممواطنين والمواطنات حق في الحصول عمى المعمومات الموجودة في حوزة اإلدارة 
، ورغم أن ىذا المنتخبة والييئات المكمفة بميام المرفق العام ...."العمومية والمؤسسات 

الممثل أن البرلمان ىو  إال، عمى تمكين البرلمان من المعمومة صراحة النص ال ينص
 .حي بحق البرلمان في الحصول عمييافضمنيا فحوى النص تو  ،الشرعي لممواطن

ية تضامنية بين جميع مسؤولىو ذي عمى مبدأ التوازن الميزانية ال 778ينص الفصل و     
الحفاظ عمى التوازن البرلمان السير عمى الفاعمين حيث جاء عمى أن كل من الحكومة و 

 .مالية الدولة

ولون  جنائيا ؤ ن أعضاء الحكومة مسأمن الدستور فقد نص عمى  419في الفصل  أما    
يحدد القانون عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستيم لمياميم و  لمممكة،أمام محاكم ا

 المسطرة المتعمقة بيذه المسؤولية.

                                                           
6
 .2،ص : 5100،ٌونٌو 5100الدستورالجدٌد ، الحكامة الجٌدة بٌن الوضع الراهن و مقتضٌات   :ICPC الهٌئة المركزٌة للوقاٌة من الرشوة  

7
 .5100ٌولٌو  .5بتارٌخ  01001.0صادر بتنفٌده الظهٌر الشرٌف رقم  5100دستور المملكة المغربٌة    

 
8
 .5100دستور المملكة المغربٌة    



7 
 

 وىذا النص يؤكد عمى أىم ركائز الحكامة أال وىي ربط المسؤولية بالمحاسبة .    

الذي نص عمى مجموعة من المبادئ الباب الثاني عشر المتعمق بالحكامة  أما بخصوص
يتم تنظيم المرافق العمومية عمى أساس " 25110في الفصل  حكامة، وقد نصالىيئات و 

إلنصاف في تغطية التراب الوطني االمواطنين في الولوج إلييا و و  تالمواطناالمساواة بين 
مرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية تخضع الء الخدامات و االستمرارية في أداو 

 ."رتسيرىا لمبدأ وقيم الديمقراطية التي أقرىا الدستو سؤولية، وتخدع في الموالمحاسبة و 

من الدستور "تقدم المرافق العمومية الحساب عن تدبيرىا  25111الفصل  يوجاء ف    
 ."، وتخدع في ىذا الشأن لممراقبة والتقييمطبقا لمقوانين الجاري بيا العمل العمومية،لؤلموال 

"تحدد بقانون تنظيمي بصفة  21112ونص الدستور المغربي في الفقرة األخيرة من الفصل   
، وكذا مراقبة تدبير المتعمقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر قواعد الحكامة( ...)خاصة
جراءات المحاسبة"وبرامج تقييم األعمال و  قالصنادي  .ا 

مراقبة محسابات ىو الييأة العميا لالمجمس األعمى ل عمى أن 13217كما نص الفصل     
يمارس المجمس األعمى لمحسابات المالية العمومية لممممكة، ويضمن الدستور استقبلليو و 

مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة لمدولة واألجيزة  ةياميمة تدعيم وحم
 .العمومية

ربط المسؤولية ىناك تبلزم بين الحكامة و رىا أن ذك ةويبلحظ من خبلل الفصول الوارد    
جيدة وىذا ما تبناه الدستور الير الحكامة يمعا ه األخيرة معيار منذتشكل ى ، حيثبالمحاسبة

مبدأ ربط المسؤولية وجد ، حيث أين ما وجدت الحكامة يالمغربي في العديد من الفصول
 .متبلزمان ووجيان لعممة واحدة فيما بالمحاسبة
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القانون التنظيمي  من خاللبالمحاسبة  ةالحكامة وربط المسؤوليتكريس   نية :الفقرة الثا
 لممالية 

في تدبير المالية العمومية  ن تعزيز أسس الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبةإ    
لعامة التي يجابية في تدبير الميزانية اون التنظيمي الجديد يجد أثاره اإلعبر إقرار القان

حد أىم قانون المالية أالشفافية، وقد شكل القانون التنظيمي ليفترض فييا النجاعة والفعالية و 
، بالتدبير العمومي رتقاءاالى القيام بيا لمسايرة متطمبات األوراش التي عممت الحكومة عم

ال ديدة في مجممقتضيات الجل االستجابةمن خبلل إصبلح مناىجو وتطوير آلياتو وكذا 
ول عمى أكد في فصمو األبدوره الذي تضمنيا دستور المممكة الجديد، و  التيالمالية العمومية 

 ربط المسؤولية بالمحاسبة.بدأ الحكامة و مل وتبني

يعد دعامة أساسية إلصبلح عميق لتدبير السياسات  210.21رقم فالقانون التنظيمي     
سنيا القانون التنظيمي الجديد لتكريس العمومية ومن بين أىم المقتضيات الجديدة التي 

لك ذبرلمان و تقوية صبلحيات اللية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية و الحكامة وربط المسؤو 
القانون التنظيمي لممالية   من 1414نصت المادة  عمى المالية العامة، حيث الرقابة بممارسة
أكتوبر من  20النواب في يودع مشروع قانون المالية لمسنة باألسبقية بمكتب مجمس بأنو "

 البرلمانية جانملا تقدم( ...)تقرير 21السنة المالية الجارية عمى أبعد تقدير و يرفق ب 
 البرمجة ،المؤسسات أو الوزارية القطاعات ميزانيات مشاريع رفقة ،اإلخبار قصد ،المعنية

 العمومية مؤسساتال كلكذؤسسات و الم أو الوزارية القطاعات ليذه السنوات متعددةال
 ."الدولة من إعانات أو مرصده موارد من والمستفيدة لوصايتيا الخاضعة العمومية والمقاوالت

من القانون التنظيمي لممالية عمى أنو يتبث ويحصر  1511المادة  كما نصت أيضا    
المتعمق بنفس  تالنفقاالمالية المبمغ النيائي لممداخل، و  قانون التصفية المتعمق بتنفيذ قانون

مجمسي ب عيجب أن يودالسنة المالية، والمؤشر عمى األمر بحصر حساب نتيجة لسنة و 
 .موالية لسنة تفنيد المالية السنةالبرلمان في نياية السنة الثانية ال
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يتم ، "نوحيث تنص عمى أ 210.21لقانون التنظيمي لممالية من ا 1611نجد المادة و    
 المتعمق بتنفيذ قانون المالية بالوثائق التالية: إرفاق مشروع قانون التصفية

لدولة مدعم بالحصيمة المحاسبية والبيانات المالية األخرى وبتقييم الحساب العام  -
 .ات الخارجة عن الحصيمة المحاسبيةااللتزام

الضرورية عند  اإلثباتاتممحق يتعمق باالعتمادات اإلضافية المفتوحة مرفقا بكل  -
 .االقتضاء

طرف الوزارة المكمفة بالمالية ويقوم ىذا  السنوي حول نجاعة األداء المعدة من التقرير -
و ة من طرف القطاعات الوزارية أتقارير نجاعة األداء المعدتجميع التقرير بتمخيص و 

 المؤسسات.

 حول الموارد المرصدة لمجماعات التربية. تقرير -

 تقرير افتحاص نجاعة األداء. -

تقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح عمى لمحسابات عمى البرلمان المجمس األويحيل     
مع توجيو  العام لممممكةالحساب العموميين و  لمطابقة بين الحسابات الفردية لمحاسبينالعام با
 .منو إلى الحكومةنسخة 

 المتعمقة والمؤشرات معين برنامج أىداف تضمن"  1714 المادة من الثالثة الفقرةتنص و     
 ىذا ويقدم. المعنية المؤسسة أو الوزاري القطاع طرف من المعد األداء نجاعة مشروع في بو

 ."المذكورة المؤسسة أو الوزاري القطاع ميزانية مشروع رفقة المعنية البرلمانية لمجنة المشروع

 

وىو من يقوم بالدفاع عن كما سبقت اإلشارة بأن البرلمان ىو الممثل الشرعي لممواطنين     
 التشاركية م وجب تمتعيو بمجموعة من الميام الرقابية من أجلفمن ت ،أمواليمحقوقيم و 

                                                           
16

 لقانون المالٌة 011101قانون تنظٌمً رقم   
17

 لقانون المالٌة 011101قانون تنظٌمً رقم   
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ة فن المكمالك المجذكوية و والمراقبة والمساعدة عمى تحريك المتابعة عن طريق األسئمة الشف
 الحقائق.تقصي لن الج إحداثالتي تقوم بدراسة مشروع قانون المالية أو عن و بالمالية 

الصدق في رسخة لمحكامة في إطار الشفافية و أيضا مبدأ الصدقية من المبادئ الميعد و     
عمى أنو تقدم القوانين بشكل صادق  210.21من  1820ا ما ورد في المادة ذمجال المالية ى

 معطيات المتوفرة أثناء إعدادىا والتوقعات التي يمكن أنلمجموع الموارد والتكاليف بناء عمى 
 .تنتج عنيا

، قديم الحساب حول تنفيذ الميزانيةتعمل عمى ت بخصوص المحاسبة الميزانياتية فييأما     
ىذه المحاسبة أساسا الى تتبع اإلذن  فالميزانية. وتيداما شكميا ومحتواىا فيظل تابعا لنوع 

 والسير عمى عدم تجاوزىا، ،المختصة بصرف االعتمادات المخصصةالذي منحتو السمطة 
نى تتبع تنفيذ القانون ، إضافة إلى تتبع تنفيذ الميزانية، بمعوتحصيل المداخيل المحددة

موال ألمراقبة مدى احترام الحكومة لترخيص السمطة التشريعية في تحصيل االمالي، و 
من القانون التنظيمي  1911 و 12و 12صرفيا، وىذا ما نصت عميو المادة مية و العمو 

 .21-210لممالية 

 الجديد القانون إطار في لمدولة العامة المحاسبة عمى المطبقة القواعد، فيانالبعن  حري    
 ألصولا تشمل تعد لم محاسبة أنيا كما الخاصة، المقاوالت عمى المطبقة تمك عن فال تختم

نما فحسب لماليةا  الجودة معايير يعزز أن شأنو من ماو وى كذلك، الدولة ممتمكات تيم وا 
 .العمومية المرافق ليا تخضع أن ينبغي التي والمسؤولية والمحاسبة والشفافية

 ربط المسؤولية بالمحاسبةالحكامة و  المطمب الثاني: األشخاص الخاضعين لمبدأ

 األشخاص الذين يتولون تنفيد المالية العمومية :الفقرة األولى

مداخيل ونفقات ىم ات المالية العمومية من االشخاص الذين يتولون تنفيذ العمميإن     
 المحاسبون العموميون:اآلمرون بالصرف والمراقبين و 
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و معين يوجد عمى أداري منتخب إمر بالصرف ىو عون سمطة اآلفوفق التوجو الفرنسي، 
دارية الرئيسة إللى وظائفو اإو مرفق، مؤىل باإلضافة أو مؤسسة أو جماعة أس وزارة أر 

رئاستو لمرفق و بأداخيل. فاستنادا لميامو التقريرية و المألممارسة اختصاصات مالية لمنفقات 
 مر بالصرف.آلما فيو يتمتع بصفة ا

ص مؤىل النفقات كل شخمرا بالصرف لممداخيل و آبالرجوع لمقانون المغربي، يعتبر ما أ    
دائو. ىكذا أو أمر باستخبلص دين أو أو تصفية أثبات إ وأباسم منظمة عمومية لرصد 

داري لمعمميات المالية العمومية. إلشخاص الذين يقومون بالتنفيذ األا ىمفاآلمرون بالصرف 
 شخاص؟ىؤالء األ ىم إذافمن 

الرئيسيون فيما  يعتبر الوزراء بحكم القانون اآلمرون بالصرف بالصرف الرئيسيون: اآلمرون
 الحساباتصورة مستقمة و الكذا مرافق الدولة المسيرة بيتعمق بمداخيل ونفقات وزارتيم و 

و أصدار مراسيم بتعيين مدراء عاممين إنو يمكن أالخصوصية الراجعة ليذه الوزارات. غير 
 ذلك.لن اقتضت حاجة المصمحة إمرين بالصرف آمدراء بصفة 

مضاءىم بقرار يعرض عمى تأشيرة وزير المالية إ ايفوضو ن ألصرف مرين باآللويجوز     
كتاب الدولة ووكبلء مضاء لموزراء و إلالخاصة بالتفويض في ا الشروط القانونية اطبق

 الوزارات.

المستفيدين من  ،ضينن بالصرف المفو و مر آلان اآلمرون بالصرف الرئيسيين و أومعموم     
 .عتماداتالامضاء يتصرفون في نفس التفويض في اإل

ن يعينوا أمراقبتيم لآلمرين بالصرف تحت مسؤوليتيم و  يجوز اآلمرون بالصرف الثانويين:
المالية  ىميم سمطاتيم ضمن حدودليإمرين بالصرف ثانويين يفوضون آطبق نفس الكيفية 

 .بيةاالتر و 

لقسم  وخبلفا لآلمرين المفوضين، يستفيد اآلمرون بالصرف الثانويون من تحويل    
مرين بالصرف الرئيسيين مقتطع من الميزانية العامة تكون ليم االعتمادات محدد من لدن اآل

وحدىم صبلحية التصرف فيو داخل الحدود الترابية المعينة. ويشكل العمال ورؤساء المصالح 
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ثانويين في االعتمادات المفوضة ليم من طرف الوزارات المرين بالصرف آالخارجية لموزارات 
 المعنية.

مرين بالصرف المفوضين آلبالصرف مساعدين لمحمول محل امرين آيمكن تعيين كما     
 ذا تعذر عمييم القيام بمياميم.إو أوالثانويين في حال غيابيم 

مرين بالصرف آلمفوضييم وكذا امرين بالصرف و نو يتعين اعتماد اآلأوجدير بالذكر     
 زىا.النفقات التي يأمرون بإنجاالمحاسبين المكمفين بالمداخيل و  الثانويين لدى

التنظيمية مكمف بمقتضى النصوص التشريعية و  ىو " كل موظف أو عونالمراقب و    
 المعمول بيا:

ما بالمراقبة و  إما بمراقبة االلتزام بنفقات الدولة أو الجماعات المحمية أو ىيئة من ىيئاتيا، ا 
 ".عموميةالمقاوالت اللمدولة الممارسة عمى المؤسسات و  المالية

 ح الخزينة العامة لممممكة ابتداءمصالصالح مراقبة االلتزام بالنفقات و إدماج متم ي ثحي    
القاضي بإلحاق مراقبة االلتزام بنفقات  2.01.52وذلك بموجب المرسوم رقم  2001من سنة 
بالخزينة العامة لممممكة وتحويل اختصاصات المراقب العام لبللتزام بالنفقات إلى الدولة 

إلى توحيد جميع  مما أدى ،أفق دعم ثقافة المحاسبة البعدية ة فيالخازن العام لممممك
بشكل يخول المتدخمين في مسمسل النفقات عمى مستوى وزارة المالية بالنسبة لباقي الوزارات 

 المالية.تجنب كثرة المتدخمين ويبسط المساطر اإلدارية و 

 12-44القانون رقم من  2المادة كما جاء في و  ،المحاسب العموميأما بخصوص     
إحدى الييئات السابقة  سمابالمحاسب العمومي ىو كل موظف أو عون مؤىل ألن ينفذ، "

ف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى الذكر، عمميات المداخيل أو النفقات أو التصر 
ما بتحويبلت داخمية لمحسابات و  ما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حراستيا وا  ا 

 ات خارجية لؤلموال المتوفرة التي يراقب حركاتيا أو يأمر بيا"حساب

استنادا لصفتيم كعون عمومي مكمف عمى مرين بالصرف فبشكل رئيسي و آلبخبلف او    
 الخصوص بوظيفة محاسبية، يتدخل المحاسبون العموميون في مسار التنفيذ.
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رغم من تنوع العام عمى الن صفة المحاسب العمومي تجعمو ينتمي لنظام القانون أكما    
ة، يعتبر بالرجوع لممرسوم الممكي الخاص بالمحاسبة العموميلييا، و إالشبكات التي ينتمي 

و أمنظمة عمومية بعمميات المداخيل  و عون مؤىل لمقيام باسمأمحاسبا عموميا كل موظف 
يل داخمي ما بتحو ا  يا و موال وقيم معيود إليو بأو تناول السندات إما بواسطة أالنفقات 

 لمحسابات.

عداد حسابات الدولة والسير عمى احترام المبادئ ا  تكمف المحاسبون العموميون بمسك و يو    
رام صدقية التسجيبلت القواعد المحاسبية من خبلل التأكد عمى الخصوص من احتو 

 جودة الحسابات العمومية.المحاسبية واحترام المساطر و 

                                                               :المحاسبون الى قسمين ينقسم
 عامة:الصبلحيات ال يذو  نمحاسبو  محاسبو الخزينة:

 .لممممكة الخازن العام -
 قميميون.ن، خزنة العماالت والخزنة اإليويالخزنة الجي -
 القبضة. -
 والقنصمية. المركزي لمتمثيميات الدبموماسية العون المحاسبي -
 معينة.القطاعية الصبلحية ال يمحاسبون ذو  خرون:آمحاسبون  -
 الضرائب غير المباشرة.دارة الجمارك و إقبضة  -
 بر.مالتقبضة التسجيل و  -
 محافظي الممكية العقارية. -
 كتاب الضبط التابعين لممحاكم. -
 قبضة بريد المغرب. -

 بالصرف و المحاسبين العموميين : األمريين مسؤولية -الفقرة الثانية: 

التي يتقيد بيا في مجموعة من مواده إلى المسؤولية  12-44قد تطرق القانون رقم و   
منو "يعتبر  1حيث جاء في المادة  ،كذا المحاسب العمومياآلمرون بالصرف والمراقب و 
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ر اأش ؤوال عن القرارات التي اتخذىا أومر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسآلا
 20مو لميامو إلى تاريخ انقطاعو عنيا".عمييا أو نفذىا، من تاريخ استبل

، 1مرين بالصرف من خبلل المادة بل أكثر من ذلك، يعتبر القانون المذكور اآل    
ذا المحاسبون العموميون لمدولة والجماعات ك، و 5تزامات بالنفقات عبر المادة لاال مراقبوو 
األعمال التي  ، مسؤولين شخصيا عن مجموعة من1يا في المادة مجموعاتو  ترابيةال

م الموكمة إلييم طبقا لمقوانين واألنظمة المعمول بيا. وكذلك يقومون بيا في إطار الميا
موظف أو عون يوجد تحت إمرة بالنسبة لكل "من نفس القانون،  7المادة  حسب مراأل

إذا ثبت أن  (...)حاسب عمومي أو يعمل لحساب أحدىم آمر بالصرف أو مراقب أو م
 .الموظف أو العون المذكور" منسوب إلىالخطأ المرتكب 

رغم ىذه المسؤولية، فمقد حدد القانون المذكور بعض الحاالت التي يتم فييا اإلعفاء و    
 20و 4اآلمرين بالصرف عبر المادتين ة بالنسبة لممحاسبين العموميين و من المسؤولي

 .21و  22، 22، 20ذلك وفق الشروط الواردة في المواد و 

من ىذا القانون تمزم المحاسبين العموميين بمجرد استبلم مياميم  4لمادة كما أن ا   
إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية لدى مقاولة تأمين معتمدة يضمن خبلل مدة 

 من نفس القانون. 1المالية المشار إلييا في المادة اولة مياميم مسؤوليتيم الشخصية و مز 

 :اسبٌن العمومٌٌن مسؤولٌة تقع على عاتقهمفلآلمرٌن بالصرف والمح عموماو    

 :مسؤولية األمرين بالصرف

دارٌا على الموظف الذي ٌخل بواجباته وٌرتكب خطأ إ مسؤولٌة تأدٌبٌة: تنطبق   

 ٌستدعً عقوبة تأدٌبٌة.

 .سٌاسٌة: تتعلق بالوزراء بصفتهم آمرٌن بالصرف مسؤولٌة   

مر لم ٌؤذن مر باستخالص أإذا أ االرتشاءلٌة جنائٌة: تكمن فً متابعته من أجل مسؤو   

 فٌه بموجب قانونً.

  

                                                           
20
 .053عبد القادر باٌنة، الرقابة المالٌة على النشاط االداري، ص.  
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 مسؤولية المحاسبين. 

 : تتحقق بمجرد وقوع عملٌة محاسبٌة غٌر سلٌمة من الناحٌة القانونٌة.تأدٌبٌةمسؤولٌة 

الصادر  الخطأمسؤولٌة مدنٌة: مسؤولٌة شخصٌة عن الضرر الذي ٌحدثه للغٌر جراء 

 الخاص.ٌسال عن التعوٌض من ماله و

رٌمة اختالس األموال العمومٌة، غٌر الشرعٌة فً حالة جمسؤولٌة جنائٌة: عن أفعاله     
عنه أو عن الموظفٌن العاملٌن  عمال سواء الصادرةٌعد مسئوال مسؤولٌة مالٌة عن األو

تهتحت إمر
21
. 

ي الحكامة األجهزة المكمفة بممارسة مبدأالمؤشرات و  المبحث الثاني:
 المسؤولية بالمحاسبة  ربطو 

 ربط المسؤولية بالمحاسبة يمفة بتطبيق مبدأجهزة المكاأل: ولالمطمب األ 

فعل تمثل عمميات مراقبة األجيزة العمومية واحدة من أىم مقومات المراقبة البعدية لم   
ية عمى مراقبة شرعية التصرفات اإلدار  قتصارالافبدال من  العمومي في التجربة المغربية،
تسعى ىذه المراقبة إلى مراقبة مدى جودة تسيير األجيزة  والمالية لممدبرين العموميين،
تمثل أنشطة المجمس األعمى التي تسعى إلييا ىذه األخيرة. و  العمومية بالنظر إلى األىداف

التدقيق الممارسة من قبل المفتشية الفتحاص و كذا ميام احسابات في مجال مراقبة التسيير و لم
 مة لممالية أىم تجل ليذا النوع من المراقبة.العا

 محدوديتهاو  مفتشية العامة لمماليةالالفقرة االولى: 
 المفتشية العامة لممالية:  -1

حدثت لدى الوزير المكمف بالمالية لعامة لممالية ىيئة عميا لتفتيش أتعتبر المفتشية ا   
 . 2410ابريل  21 . والمؤرخ2.54.214بمقتضى الظيير الشريف رقم 

                                                           
المتعلق بتحدٌد مسؤولٌة االمرٌن بالصرف و المراقبٌٌن المالٌن و المحاسبٌن العمومٌٌن. 40-..قانون 

21
 



16 
 

طمب ا المالية بإجراء سائر األبحاث والتحريات التي يرونيا ضرورية و ويقوم مفتشو    
مصالح التي يجري عمييا التدقيق وكذا المستخدمين، دون أي تعرض أو من ال يضاحاتاإل

 .تعميل بالسر الميني

دارية لممال العام إلالرقابة االتي تدخل ضمن ميام المفتشية العامة لممالية و  دراجويمكن إ   
 :إلى

المواد التي يمسكيا ء تحقيقات بخصوص مصالح الصندوق ومحاسبة النقود و جراإ -
 .لعموميينالمحاسبون ا

 .آلمرين بالصرف وبصفة عامة مستخدمي الدولة والجماعات الترابيةرقابة تسيير ا -

المعنويين العامة وكذا جميع األشخاص الماديين و  تالمنشآمراقبة تسيير المؤسسات و  -
و غير مباشرة من دعم مالي من طرف الدولة، أو أالمستفيدين بصفة مباشرة 

 و المنشآت العامة.الجماعات الترابية أ

بداء رأي حول مشروعية و  - مشاريع صدق العمميات المتعمقة بحسابات التدقيق وا 
 الجيوية.الممولة من طرف الحكومات أو الييئات المالية الدولية و 

و من طرف العمومية بطمب من رئيس الحكومة أ السياساتالقيام بتقييم البرامج و  -
 أعضاء الحكومة. 

 :من وقد تمكنت المفتشية العامة لممالية 

طرف ىيئات مولة من تقرير حول تدقيق حسابات المشاريع الم 140نجاز ما يفوق إ -
 جيوية.مالية دولية و 

ذلك تطبيقا لمقتضيات ممف إلى المجمس األعمى لمحسابات و  400توجيو أكثر من  -
 بمثابة مدونة المحاكم المالية. 44-12من القانون  57المادة 

سنة  تقرير عمى السمطة القضائية في إطار محاربة جرائم األموال منذ 22حالة إ -
2002. 
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 222عامة وزارية في ميدان التدقيق و مفتشية 12لى ن إمفتشا ينتمو  220تكوين  -
 قاضيا متخصصا في الجرائم المالية. 50مدقق ينتمون إلى الخزينة العامة و

 :المفتشية العامة لممالية يةحدودم -2

المفتشية العامة لممالية والتي تسمح  والسمطات الواسعة التي تتمتع بيارغم اإلمكانيات      
وتنظيم أوجو اإلنفاق العام  ،التدخل في كل العمميات الخاصة بتدبير األموال العموميةليا ب

ة عمى المستوى العممي وذلك تبقى محدود االعمومية. فإنيفي سائر اإلدارات و المرافق 
 :نتيجة

محالة إلى ممالية لوزارة المالية قد يؤدي لإن تبعية المفتشية العامة ل غياب االستقاللية:-
ي مما يؤثر عمى دورىا ف .الفعمي في مراقبة ىذه الوزارة والمصالح التابعة ليا م دورىاتقزي

المرسوم، والبحث عن  تجاهاالالتأكد من أن المشروع المالي والعاممين فيو يسيرون في 
ه ذاالنحرافات واألخطاء ومعالجتيا ومنع الفساد والتبلعب بالمال العام، الذي قد يصيب ى

 .االمصالح التابعة ليالوزارة أو 

خول المشرع المغربي لوزارة المالية اختصاص تحديد نظام عمل  المساس بقاعدة السرية:-
المفتشية العامة لممالية، بعد اقتراح يتقدم بو المفتش العام ويكون بذلك قد أقر في نفس الوقت 

يجب أن  اعدة السرية التيبق ساوىذا يعتبر مسا ،عمميات المالية المتعمقة بوزارتومراقبة تنفيذ ال
لية ىنا يصبح المؤسسات العمومية دون استثناء، فوزير الماتخضع ليا جميع المصالح و 

اقبة، مما يستحيل معو فيما يخص وزارة المالية وكذلك موضوعا لممر  مقررا لخطة التفتيش
أو  ة عمى قاعدة المباغتة، مادام ىو الذي سيسمح بإدراج أو عدم إدراج وزارتوظفالمحا

 22.المصالح التابعة لو لمراقبتيا

وزارات، فيي التي تحدد كما تمنح ىذه التبعية لوزارة المالية درجة متفوقة عمى باقي ال    
، ليذا يحظى وزير المالية بمكانة قوية التفتيش الوزارات الممكن إدراجيا في الئحةالمصالح و 

 .رئيسيينالأمام باقي الوزراء كآمرين بالصرف 

                                                           
22
 .11،الرقابة على المالٌة العامة بالمغرب ، ص.  فاطمة العطراوي 
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، وكذلك ىيئة باره آمرا بالصرف لوزارة الماليةا الدور المزدوج لوزير المالية باعتفيذ    
متحكمة في جياز التفتيش المالي، يؤثر عمى المفتشين أثناء مزاولتيم لمياميم، ويجعل من 

ار القانوني الذي حدد اختصاصات وميام رقابتيم ليذه الوزارة شكمية وبعيدة عن اليدف واإلط
. إن ىذا الدور الذي يتمتع بو وزير المالية في مقابل ىذا الجياز يعد امة لمماليةالمفتشية الع

يقوم بإلغاء شرع أن يرفع عميو ىذه الوصاية، و نقطة سمبية في مساره مما يستوجب عمى الم
، كما وقع بالنسبة لممجمس ة العامة لممالية ووزارة الماليةعبلقة التبعية اإلدارية بين المفتشي

 محسابات.األعمى ل

را عن الذي اتخذه المشرع ، نيجا مغايلقد سمك المشرع المغربي غياب سمطة الزجر:-
الزجرية في ز من اتخاذ اإلجراءات العقابية و ، فيما يخص مسألة تمكين ىذا الجياالفرنسي

بحيث أن التشريع الفرنسي يسمح لممفتشين بحق  23،حق الخارجين عن القواعد القانونية
توقيف المحاسب العمومي إذا أضر بالمال العام، أما فيما يخص التشريع المغربي فإنو 
يكتفي في مثل ىذه الحاالت بإحالة محضر المفتشية العامة الذي يدين الموظف أو المراقب 

لمطالبتو بتوقيفو، ويختص الوزير المتمثمة في الرئيس اإلداري المعني لمختصة، و إلى الجية ا
القرار المناسب في حق المخل بالمساطر القانونية المتبعة في مادة تنفيذ العمميات  باتخاذ
 المالية.

لممفتشية العامة  ظمالمن 2410أبريل  21خامس من ظيير فإذا عدنا إلى الفصل ال     
تقريره إلى المفتش العام، ولمجية  لممالية نجده يفيد بأنو في حالة مخالفة جسيمة يرفع المفتش

صدار عقوبات في حق إالسمطة التأديبية في حق المحاسب، وبالتالي يمكن  التي تتوفر عمى
قد سكت عن بيان  إال أنو وفي نفس الوقت نجد أن النص العمميات المالية، بتنفيذالمخل 

        قانون ولممشروعية. تباعيا في حق اآلمرين بالصرف في حالة مخالفتيم لماالمسطرة الواجب 
اكتفائيا في العامة لممالية من سمطة الزجر والعقاب و  الجدير بالذكر أن حرمان المفتشيةو 

الذي ال قت في حق المحاسب العمومي المخطئ، و أقصى الحاالت باقتراح التوقيف المؤ 
م بيا يتعدى شير شريطة موافقة السمطة الرئاسية، يؤثر بدوره عمى المراقبة التي يقو 

يجعمو متخوفا من ىذه المراقبة التي قد لعمومي عمى اآلمر بالصرف الرئيسي، و المحاسب ا

                                                           
23
 .01ادرٌس بلماحً، المفتشٌة العامة للمالٌة: جهاز مهم للرقابة وفعالٌة محدودة، ص . 
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العقوبات الزجرية التي قد تمحقو من اآلمر بالصرف الرئيسي في تطالو في يوم من األيام و 
مبدأ الفصل بين اآلمرين بالصرف حالة رفضو التأشير عمى أوامره، فالمحاسب يحس رغم 

، أنو تحت رحمة اآلمر بالصرف في حالة وقوعو في الخطأ أو العموميين المحاسبينو 
 24تابعا لو.الفة، ليذا فيو نفسيا مرتبط بو و المخ

 محدوديتهو  عمى لمحساباتالفقرة الثانية : المجمس األ
 عمى لمحسابات:المجمس األ  -1

التنفيذ  الذي دخل حيزلمتعمق بمدونة المحاكم المالية ا 12-44بمقتضى القانون رقم     
قدير يراقب المجمس تسيير األجيزة الخاضعة لرقابتو، ألجل ت 2002غشت  25ابتداء من 

ل الوسائل الكفيمة اإلدالء، عند االقتضاء، باقتراحات حو ىذا التسيير من حيث الكيف و 
 مردوديتو.  دة في فعاليتو و الزيابتحسين طرقو و 

مة العمميات يتحقق من سبلالرقابة العميا و محسابات ممارسة عمى لويتولى المجمس األ    
يقدم مساعدتو المتعمقة بمداخيل ومصاريف األجيزة الخاضعة لتنفيذ قوانين المالية ولمراقبتو، و 

لمبرلمان في مجال مراقبة المالية العامة، كما يكون ممزما برفع تقرير سنوي لمممك يتضمن 
ترسانتو القانونية من وضع  ديثالو وقد سعى المغرب من خبلل تحبيان عن جميع أعم

، ليتم 2474شتنبر  21رية استنادا لظيير المجمس األعمى لمحسابات في مقام مؤسسة دستو 
ا لبلستفاضة في توضيح عمل ىذا المجمس. ىذ 2022ر تخصيص الباب العاشر من دستو 

ية الممارسة الفعم وقد تم باإلضافة إلى ىاتو النصوص إصدار تشريعات مكممة تمكنيا من
المتعمق  12-44ذلك، قانون رقم نعني بالختصاصاتيا وبسط رقابتيا عمى كل الجيات و 

تنقسم . و 2002غشت  25ة الرسمية بتاريخ ي صدر في الجريدذالبإحداث المحاكم المالية و 
 اختصاصات ىذا المجمس إلى اختصاصات:

من مدونة  52: حسب المادة اإلداري لممجمس األعمى لمحسابات االختصاص -2
 األجيزة الخاضعة لرقابتو، من حيث لمحاكم المالية فييتم ىذا المجمس بتقييم تسييرا

                                                           
24
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استخدام الوسائل المستعممة، مع تحقيق األىداف المسطرة وتكاليف وشروط اقتناء و 
 25مردودية مناىج التسيير.شأنيا دعم فعالية و تقديم اقتراحات من 

مراقبة  مجمس ميام جديدة عمى مستوىسندت لموكذلك فإن مدونة المحاكم المالية أ     
وكذا  71استعمال األموال العمومية التي تتمقاىا المقاوالت باستثناء تمك الواردة في المادة 

مراقبة األموال التي تجمع عن طريق الدعوى إلى التبرعات العمومية، ويتولى كذلك المجمس 
معروضة عميو من قبل رئيسي تقديم مساعدة لمبرلمان من خبلل رده عمى طمبات التوضيح ال

 26غرفتي البرلمان عند دراسة تقرير المتعمق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة.

اختصاص القضائي لممجمس األعمى لمحسابات: ييتم االختصاص القضائي لممجمس  -2
األعمى لمحسابات بين النظر في حسابات المحاسبين العموميين واختصاصيم في 

التأديب المتعمق بالميزانية والشؤون المالية ويتعمق االختصاص األول بالتحقق مجال 
ى الدولة، كما يخضع ليذه موميين لدمن مشروعية العمميات المالية لممحاسبين الع

ال عامة أو االلتزام بنفقات الرقابة جميع الموظفين المسؤولين عن تحصيل أو أداء أمو 
ان التأديب لى ىذا المجمس ميمة قضائية في ميدأما االختصاص الثاني فيتو  .عامة

ذلك أثناء خرق األشخاص الخاضعين ليذا النوع المتعمق بالميزانية والشؤون المالية و 
وىو ما  قواعد المؤطرة لمجال االجراءات المتعمقة بالميزانية والشؤون الماليةالرقابي لم

 27من مدونة المحاكم المالية. 57أشارت إليو المادة 

 :ودية المجمس األعمى لمحساباتحدم -2

كراىات تحول في مجمميا دون قيامو ا  لمحسابات من عدة عوائق و  األعمىيعاني المجمس     
 الرقابي بضعف بين عمى عدة مستويات: أدائوبالميام المنوطة بو عمى أكمل وجو، ويتسم 

ترتبط بمسألة غياب النصوص التطبيقية في شكل مراسيم مثبل  كراهات القانونية لممجمس:اإل 
، مما جعل تبيان العديد من المحدث لممجمس األعمى لمحسابات 22-74لمقانون رقم 

التعقيد المتعمقة بمساطر الفحص والتحقيق. تنفيا المبس والغموض والبطء و يات يكاإلشكال
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ية خاصة في إطار المرحمة الجديدة التي ومن ىذا المنطمق يتوجب تجاوز ىذه الثغرات القانون
صدار مختمف إمتعمق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بال 12-44ستواكب تنفيد القانون رقم 

 النصوص التطبيقية المرتبطة بيذا القانون.

اتسمت تجربة وحصيمة  :والمالية لممجمس األعمى لمحساباتضعف الموارد البشرية 
القصور، والمردودية بالضعف و  األداءالمجمس األعمى لمحسابات في شموليتيا من حيث 

 وذلك راجع إلى ضعف والنقص الذي عارفو الموارد البشرية سواء من حيث الكم أو النوع.

أما أسباب ىذا الضعف البشري الذي تعرفو الييئة فيعود من جية إلى عدم قدرتيا عمى    
لى ضعف الرواتب والتعويضاتستقطاب أطر ا كما أن المتتبع لوضعية  ،جديدة متنوعة وا 

 ،اتسم بالثنائيةحيث خاصة التأليف األولي لممؤسسة  ،التوظيف بالمجمس األعمى لمحسابات
لحاق مجموعة ال يستيان بيا من  ،الوطنية لمحسابات ذلك أنو تم إدماج موظفي المجنة وا 

لمؤسسة عن طريق المباراة مسير عمى تأطير القضاة الذين ولجوا اوزارة المالية ل موظفي
 .الوطنية

 ر الجياز من حيث الموارد البشريةوقد ساىمت ىذه العوامل في بروز ظاىرة عدم استقرا    
دارية أكثر ا  ه المؤسسة بحثا عن وضعية مادية و وذلك أن نسبة من القضاة غادرت ىذ

 مبلءمة خارج ىذه الييئة.

عمى لمحسابات والتي اتسمت بالضعف لم ألنيات المادية المرصودة لممجمس ااإلمكاأما     
نتاجية ، وانعكس ذلك سمبا عمى مر ياز بممارسة اختصاصاتو بشكل فعالتسمح لمج دودية وا 

مكانيات التدبير ىذا األمر حال دون اعتماد المجمس منذ البداية عمى إ ،الجياز بصفة عامة
حديث لمجوء واالستعانة بتقنيات المعمومات أو الحاسوب كأسموب التي تستوجب االحديثة و 

وحتى يتم الحصول عمى النتائج المرجوة في الوقت  ،فتحاص والرقابةلمواجية متطمبات اإل
 المناسب.

لى عوامل موضوعيةوتعود أسباب الضعف إلى آليات التحديث      اعتماد قممت من  ربما وا 
رنة مع األجيزة تخمف وضعف المجمس ذاتو بالمقاأىميا ، الرقابة بواسطة الحاسوب

لمعموماتي. نشير أيضا إلى أن اعف المرتبط بالتكوين في الميدان الضو  ،الخاضعة لممراقبة
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اليزالة ىكذا يمكن القول أن الجانب المالي المالية لممجمس اتسمت بالمحدودية و  االعتمادات
 شكل عائقا أمام سير عمل المجمس األعمى لمحسابات.

لرقابية لممجمس األعمى لمحسابات أدت إلى فسح المجال لميام اإن ضعف ومحدودية ا    
سموب من أساليب المجوء إلى ما يعرف بالتدقيق وىو أالرقابة الداخمية و  استعمالأمام توسيع 

. ويطبق ىذا النوع أصبل عمى القطاع الخاص، ومع األزمة التي عرفيا الرقابة الخارجية
التي تحمل أسماء عام تم المجوء إلى أسموب التدقيق، وتعتبر التقارير المنجزة القطاع ال

 االستراتيجيةالمؤسسات المستشارة خير دليل عمى ىذا التوجو الخارجي الذي أضحى 
 المفضمة لمتعامل العمومي في ىذا المجال.

 ربط المسؤولية بالمحاسبةالمطمب الثاني: مؤشرات الحكامة و 

ربط عمى ضرورة تفعيل مبدأي الحكامة و وجو الجديد لممممكة ينص صراحة لما كان الت    
المسؤولية بالمحاسبة، فقد برزت عمى المستوى العممي مجموعة من المؤشرات التي يمكن 

 نمتمسيا عبر الدراسات الدولية التي تقوم بيا مجموعة من المنظمات يجابيةإاعتبارىا نتائج 
الوطنية التي تحممت  ا التقارير التي تصدرىا اليياتال، وكذالعالمية والمختصة في ىذا المج

ىو ما سنتناولو الترشيد السميم لممال العمومي و  ه المقتضيات حرصا منيا عمىميمة تتبع ىذ
في الفقرة األولى، كما سنأتي عمى ذكر المؤشرات التي ليا ارتباط مباشر مع مبدأي الحكامة 

 ربط المسؤولية بالمحاسبة.و 

 المرتبطة بمراقبة حسن تفعيل المبدأينالوطنية  تالهيئاالفقرة األولى: 
تو عمى أن مؤشرا في حد ذا التي يعتبر إحداثيا توعة من الييئاسنأتي عمى ذكر مجمو     

حيث أن إنشائيا بالمحاسبة أصبح ساري المفعول، و  ربط المسؤوليةترسيخ مبدأي الحكامة و 
 يتخمل مختمف الفاعمين في المجال، و نذكر: يعتبر ترجمة صادقة لمتحول الذي

 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب:  -1
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الخاص  2454تأسست الييئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وفقا لظيير    
يتضمن و  المتعمق بيا القانون األساسي عمىحيث تمت المصادقة  ،2001بالجمعيات سنة 

 األىداف من بينيا:من المبادئ و مجموعة 

تعمل من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية واالقتصاد ديمقراطية جماىرية  -
ختبلس أو المصادرة غير من أي شكل من أشكال التبلعب أو اال الوطني والتراث

 المشروعة؛
 ؛...المال العام كيفما كان موقعيم وكيفما كانت صفتيم التصدي لمصوص -
 مشينة و خطيرة و معرقمة لمتنمية؛ تصادية جرائماعتبار الجرائم االق -
 جرائم الرشوة و نيب المال العام. حماية كاشفي -

قد ثم اختيار الييئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب نموذجا لمرقابة من طرف و     
حاسبة من أجل المرا لدورىا الجوىري في المراقبة و دارية نظمنظمة العربية لمتنمية اإلال

 اختبلس األموال العامة.مكافحة الفساد والحد من نيب و 

 الهيئة الوطنية لمنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها: -2

بمقتضى 28"ة من الرشوة و محاربتياالييئة الوطنية لمنزاىة و الوقايحيث تم إحداث "    
إحداث ىذه  ، ويأتي29الييئة المركزية لموقاية من الرشوة"لتحل محل " 221.22قانون رقم 

 .11ال سيما الفقرة األخيرة من الفصل لممقتضيات الدستورية و  كامتدادالييئة 

ي تضطمع بميام تتعمق تعتبر الييئة المذكورة كشخصية معنوية ذات استقبلل مالو     
ضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد الذي يقصد بو إحدى بالمبادرة والتنسيق واإلشراف و 

حسب القانون الجاري بو العمل،  أو استغبلل النفوذ أو االختبلس أو الغدرجرائم الرشوة 
 كذلك بعض الجرائم المنصوص عمييا في القوانين الخاصة.و 

 ربط المسؤولية بالمحاسبةؤشرات المتعمقة بمبدأي الحكامة و الفقرة الثانية: الم

                                                           
 5103ٌولٌوز  5بتارٌخ  .415جرٌدة رسمٌة عدد  -

28
 

5115مارس  01حٌث كان ٌنظمها مرسوم صادر فً  -
29
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لميا في مؤشر إدراك الرشوة لسنة ثمانين عاالحيث تبوء المغرب المركز : مؤشر الرشوة
 2021عن تصنيف عام  22، بحسب تصنيف لمؤسسة "ترانسبرانسي" متقدما ب 2021

 .42الذي كان قد حل فيو بالمرتبة 

 14، إذ حاز عمى تنقيط بمد جرى تصنيفو 275ثمانين بين الالمغرب المرتبة  حتلاحيث     
متعمقة بالحكامة ومناخ االعمال خرى بر مؤشر الرشوة مرتبط مع مؤشرات أيعتبالمئة، و 

 التنمية البشرية.و 

موقع المغرب في ىو دليل عمى التحسن الكمي لالعموم فيذا التطور يعتبر ميم و  عمىو     
مجموعة من  اتخاذمحاربة الرشوة، وقد استطاعت المممكة في السنوات األخيرة من 

 :اإلجراءات في ىذا الصدد ونذكر منيا

لمالية المقدمة من طرف المجمس األعمى لمحسابات ية لجميع ممفات الجرائم احالة التمقائاإل-
 .عمى القضاء

ت من طرف لجنة عمى لمحساباالمجمس األ رتقاريالحريات بدراسة قيام وزارة العدل و -
 حالة بعضيا عمى النيابة العامة.مختصة بالوزارة وا  

المراقبة من طرف المفتشية فتحاص و التطوير شفافية المالية العمومية والرفع من عمميات ا-
 العامة لممالية.

 ارتفاع عدد قضايا الرشوة المرفوعة لمقضاء.-

الحصول عمى المعمومة من الحقوق يعتبر حق : مؤشر حق الحصول عمى المعمومة
منو "لممواطنين  27ما في الفصل سي، 2022والحريات األساسية التي نص عمييا دستور 

الحصول عمى المعمومة، الموجودة في حوزة اإلدارة العمومية، والمؤسسات المواطنات حق و 
 الييئات المكمفة بميام المرفق العام...".المنتخبة، و 

ن كما ىي متعارف نساااللتزام الدائم لممغرب بحقوق اإلتكريس ىذا الحق ليؤكد  ويأتي     
ن م 24المادة ق االنسان، و و عبلن العالمي لحقمن اإل 24عمييا عالميا، وبمقتضيات المادة 

مم المتحدة لمكافحة من اتفاقية األ 20العيد الدولي لمحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 
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مومات دارات العمومية بضرورة تمكين الموطنين من الحصول عمى المعاإل الفساد التي ألزمت
 ثقافة الحكامة الجيدة.ترسيخا لة و مشفافيلا الحق تعزيزا ارستيم ليذممبير الكفيمة لااتخاذ التدو 

نص  2000نوفمبر  10ن القانون االنجميزي عبر قانون ونجد في القوانين المقارنة أ     
لى المعمومات التي بحوزة السمطات العمومية لكنو يضع عمى الحق العام في الوصول إ

 مجموعة من االستثناءات قسميا الى نوعين:

ن فراج عالسمطات رغم وجوبيا بفحص ما إذا كان اإلاستثناءات نسبية: تمقى عمى عاتق -
 كثر من حجبيا.المعمومة يخدم المصمحة العامة أ

 .نواع من المعموماتة أمطمقة: ال يطبق فييا قياس المصمحة العامة وتيم ثماني استثناءات -

حيث تجمى ذلك  ،مغرب برنامج اإلدارة اإللكترونيةلقد تبنى ال مؤشر نزع الصفة المادية:
دف توفير خدمات ذات جودة عالية والعمل عمى أبريل بي 27عبر إطبلق البوابة الوطنية في 

دبير الصفقات تعزيز الشفافية مما فرض تكريس ىذا التوجو عبر تتبسيط المساطر و 
حيث تظير أىمية نزع الصفة المادية عن المساطر إبرام الصفقات  ،العمومية إلكترونيا

 .الوطني االقتصادالعمومية في 

 :عمىيقوم اإلطار القانوني لنزع الصفة المادية عن مساطر إبرام الصفقات العمومية     

 .بشأن صفقات العمومية 2007فبراير  5بتاريخ  01.144مرسوم رقم  -
 5الصادر في  72.07ة مقرر الوزير األول اإلطار المنظم لمصفقات العمومي -

  .2007سبتمبر  24الموافق  2124رمضان 
لؤلمن  ةاالستراتيجيبإحداث المجنة  2022سبتمبر  22الصادر  22.504مرسوم رقم  -

  .نظام المعمومات في إطار حماية نظم  المعمومات
 .2007نونبر  10في  05قانون المتعمق بالتبادل اإللكتروني لممعطيات رقم  -
والذي دخل حيز التطبيق في فاتح  2021الصادر في مارس  22.114مرسوم رقم  -

يم الصفقات العمومية لدولة والجماعات الترابية والييئات التابعة ليا وي 2025يناير 
 اإلداري.المؤسسات العمومية ذات الطابع و 
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نظام معموماتي تم تفعيل  نذكر عمى سبيل المثال أنو المقتضيات كامتداد لجل ىاتوو     
 تتمثل خصائص ىذاو   "gestion intégré des recettes "GIRخاص يطمق عميو اسم

 دارية بدل المساطر البطيئة إلدارة الموارد.في تبسيط المساطر اإل النظام

 يتميز ىذا البرنامج بعدة وظائف نذكر من بينيا:و     

 المحتممة؛غير تسجيل جميع الديون المحتممة و  -
 استخبلص الموارد عن طريق الوكالة؛تدبير  -
تدبير الحائزين و  غياراالنذارات التي توجو لمممزمين وتدبير االشعارات لؤل تدبير -

 ت ضرائب مستخمصة أو فائض ناتج األداء؛الودائع سواء كان
 العمميات المنزوعة لمصفة المادية؛يباشر تحويبلت الحسابات عن طريق  -
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 الخاتمة : 
ة نسق أو بنية متكاممة األوضاع والفعاليات تعتبر الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسب    

رح التصرفات لط مسمسل متماسك وفعال ذي مصداقية ، الغرض منيا وضعوالفاعمين
إشارة من ليم القدرة عمى فحصيا ذات الصمة بالمال العام رىن  واألعمال واإلنجازات

تتموىا المسألة أي وضع  المسئولين و ، دقتيا وجودتياوتقييميا والحكم عمى مدى صحتيا و 
متوضيحات البلزمة لجميع يم لتقديم ين بواجباتيم أمام عواقب أفعاليم، بمعنى ضرورةالمخم

، واألخذ ن حول كيفية استخدام صبلحياتيم وتصريف واجباتيماألطراف بمن فييم المواطني
 من اإلفبلت لفشل وعدم الكفاءة وعدمباالنتقادات التي توجو ليم وقبول المسؤولية عن ا

 الفساد.العقاب عن الخداع والغش واالنحراف و 

 

 

 

 

 

 


