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 الرتابية الجامعات ميزانية تنفيذ عىل الرقابة أليات

 الترابية  الجماعات  ميزانية تنفيذ  على الرقابة  أليات

  والمقاوالت لإلدارات المالية الصبغة ذات القانونية اإلستشارة ماستربسلك  باحث 

 وجدة االجتماعية و االقتصادية و القانونية العلوم كلية

 

اتجه املغرب منذ بداية االستقالل إىل اعتامد نظام الالمركزية يف توزيع االختصاصات واملوارد بني الدولة 

الذي كرس  2011والجامعات الرتابية، هذا النظام عرف العديد من اإلصالحات والتطورات إىل حني صدور دستور 

 يقوم مركزي، ال يمتنظ للمملكة الرتايب الفصل األول منه عىل نظام الجهوية املتقدمة حيث جاء فيه:" التنظيميف 

 628".املتقدمة الجهوية عىل

ولقد حظيت الجامعات الرتابية باهتامم املرشع الدستوري من خالل الدساتري املتعاقبة، حيث أفرد لها دستور 

الباب العارش هو األخر بثالثة فصول، لينص عليها  1992بينام خص لها دستور  الباب الثامن يف ثالثة فصول، 1962

الذي نظم الجامعات  2011، إىل أن جاء دستور 102، 101، 100يف الباب الحادي عرش منه يف الفصول  1996دستور 

 ثالثة عرش مها يفالرتابية يف الباب التاسع منه وانتقل بها من الجامعات املحلية إىل الجامعات الرتابية ونظ

 فصال.

 توالعامال  والتي تتجسد يف الوحدات الرتابية التالية: الجهات، 2011فالجامعات الرتابية من خالل دستور 

والجامعات، أصبحت تحتل مكانة مهمة ومحورية يف التنظيم الالمركزي، حيث تصنف ضمن أشخاص  واألقاليم

رق دميقراطية، واإلداري وتنتخ أجهزتها التقريرية بط املايل ستقاللواال  االعتبارية بالشخصية القانون العام وتتمتع

 املحلية مةالعا الخدمات بالخصوص كام أن املرشع قد أسند لها اختصاصات تصنف إىل اختصاصات ذاتية تهم

 هذا النقل ويكون .مالئم تنظيمي أو ترشيعي نص مبوجب إليها الدولة األساسية، واختصاصات منقولة تنقلها

 االختصاصات. تلك ملامرسة الالزمة املالية املوارد بتحويل وجوبا رتنامق

تؤطر مالية الجامعات الرتابية من خالل القوانني التنظيمية لكل جامعة عىل حدة بينام كانت يف السابق 

مختلفة  الألشك الرتابية للجامعات واملحاسباتية املالية ، كام تخضع العمليات629 45.08 رقم تؤطر مبوجب القانون

 من الرقابة تتوزع بني رقابة سياسية متارسها املجالس التداولية بشكل خاص، ورقابة إدارية تتوىل القيام بها املفتشية

                                                           

 5964الجريدة الرسمية عدد  ( بتنفيذ نص الدستور،2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف رقم  -628 

 .3600(، ص 2011يوليو  30) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ 

بتاريخ  1.09.02المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  45.08القانون رقم  -629 

 .2009فبراير  18الموافق ل  1430من صفر  22



 

 

 2019اي ـــم 22دد ــالع

226 

ة للاملية، إضافة إىل رقابة قضائية تتوىل القيام بها املجالس الجهوي العامة واملفتشية الرتابية لإلدارة العامة

 للحسابات.

يع آليات الرقابة عىل مالية الجامعات الرتابية حرص منه عىل حسن تدبريها، إىل فاملرشع قد حرص عىل تنو

أن ذلك يدفعنا إىل طرح التساؤل التايل: ما مدى فعالية هذه األليات وإىل أي حد تساهم يف تحصني وحامية 

 املال العام املحيل؟

اسية نناقش من خالله الرقابة السي ويف محاولة اإلجابة عن هذا التساؤل سنقسمه إىل محورين: املحور األول

 واإلدارية بينام نخصص املحور الثاين للرقابة القضائية التي متارسها املجالس الجهوية للحسابات.

 المحور األول: الرقابة ذات الطبيعة السياسية واإلدارية

امعات الرتابية وتتبعها الجتتمثل الوظيفة األساسية للرقابة السياسية واإلدارية فيام تقوم به من رصد اختالالت 

والقيام بالترصف الرقايب املناسب الذي تالئم وحجم االختالل املرصود، وتعترب العالقة بني هاتني الرقابتني عالقة 

تفاعلية يؤثر أحدهام يف األخر، كام تتعدد األجهزة والجهات املتدخلة يف مامرسة هذه الرقابة، حيث ميارس الرقابة 

جهزة واملنتخبون بعضهم عىل البعض اآلخر خاصة مراقبة املعارضة لألغلبية )الفقرة األوىل(، السياسية كل من األ 

فيام يقوم بالرقابة اإلدارية كل من سلطة اإلرشاف ممثلة يف وزارة الداخلية بأجهزتها املركزية والرتابية إىل جانب 

 ية )الفقرة الثانية(.وزارة املالية من خالل رقبتها عىل الترصف املايل للجامعات الرتاب

 الفقرة األولى: الرقابة السياسية

تتميز الرقابة السياسية التي تجريها املجالس التداولية عىل ميزانية الجامعات الرتابية بكونها رقابة شمولية، 

عديلها ت حيث تتمثل الرقابة السابقة يف اعتامد امليزانية، بينام تتجىل الرقابة املوازية يف تتبع تنفيذها عن طريق

وحرصها، حيث أقر املرشع املغريب من خالل القوانني التنظيمية إمكانية تعديل امليزانية خالل تنفيذها السنوي 

وذلك وفق الرشوط والشكليات املتبعة يف اعتامدها والتأشري عليها مام يسمح بتحويل لالعتامدات داخل نفس 

 630الربنامج أو داخل نفس الفصل.

                                                           
(، 2015يوليو  7) 1436رمضان  20الصادر في  1.15.83من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ظهير شريف رقم  224المادة -630 

(، ص.ص. 2015يوليو  23) 1436شوال  6الصادرة بتاريخ  6380المتعلق بالجهات، ج.ر. عدد  111.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

6585_6624. 

يوليو  7) 1436رمضان  20صادر في  1.15.84من القانون التنظيمي المتعلق بالعماالت واألقاليم، ظهير شريف رقم  192مادة _ال

يوليو  23) 1436شوال  6الصادرة بتاريخ  6380المتعلق بالعماالت واألقاليم، ج.ر. عدد  112.14(، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015

 .6659_6625(، ص.ص. 2015

(، 2015يوليو  7) 1436رمضان  20صادر في  1.15.85من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ظهير شريف رقم  201_المادة 

(، ص.ص. 2015يوليو  23) 1436شوال  6الصادرة بتاريخ  6380المتعلق بالجماعات، ج.ر. عدد  113.14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 

6660_6708. 



 

 

 2019اي ـــم 22دد ــالع

227 

لتي جاء بها املرشع من خالل القوانني التنظيمية للجامعات الرتابية، إلغاؤه للرقابة ومن ضمن املستجدات ا

الالحقة التي كانت تجريها املجالس التداولية من خالل الحساب اإلداري، وتعويضه بوسائل جديدة من قبيل 

يذية عن الطريقة التي التنف التدقيق والرقابة الداخليتني اللتان متنحان للهيآت املنتخبة الحق يف مساءلة األجهزة

 631ثم بها الرصف واإلنفاق الفعيل لالعتامدات املحلية.

ل يف معالجتنا لهذه الجزئية املتعلقة بالرقابة السياسية سوف نحاول أن ننكب عىل األليتني الحديثتني يف تفعي

 (.هذه املراقبة، األمر يتعلق بالتدقيق الداخيل )أوال(، ثم الرقابة الداخلية )ثانيا

 التدقيق الداخلي:-أوال

يعترب التدقيق الداخيل من الركائز األساسية للتدبري العمومي الرتايب، فهو تقنية حديثة تقدم الكثري من املزايا 

واإليجابيات للتحكم يف عمل الجامعات الرتابية سواء يف الجوانب املالية أو املحاسبية أو التنظيمية بشكل دوري، 

 632روقات القانونية واملالية التي أضحت مالزمة للعمل الجامعي وبالتايل تحسني نظام املراقبة.وتفادي تبعا لذلك الخ

فالتدقيق الداخيل هو أحد أوجه الرقابة السياسية التي متارسها املجالس التداولية عىل النشاط املايل للجامعات 

و مببادرة وايل الجهة أو عامل العاملة واإلقليم أ الرتابية، وقد خول املرشع للمجالس املنتخبة أو لرؤسائها، بعد إخبار 

من هذا األخري إخضاع تدبري الجهات أو العامالت أو األقاليم والجامعات والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها 

توجه و لعملية التدقيق، مبا يف ذلك التدقيق املايل. حيث تتوىل مهمة القيام بالدقيق الهيئات املؤهلة قانونا لذلك، 

وجوبا تقريرا إىل وايل الجهة أو عامل العاملة أو اإلقليم وتبليغ نسخة من التقرير إىل املجلس املعني ورئيسه، الذي 

يتوجب عليه عرض تقرير التدقيق عىل املجلس مبناسبة انعقاد الدورة املوالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق. ويف 

باآلمر من الحق يف الجواب، يحيل وايل الجهة أو عامل العاملة أو اإلقليم حالة رصد اختالالت وبعد متكني املعني 

  633التقرير إىل املحكمة املختصة.

إن السؤال الذي ميكن أن نطرحه يف هذا الصدد هو ما مدى فعالية هذه األلية؟ وهل هي كفيلة حقا بتحقيق 

 النجاعة يف تدبري موارد الجامعات الرتابية؟

ف أول األمر يف املجال املايل واملحاسبي قبل أن ينتقل إىل مجال املقاولة واإلدارة، وهو إن مفهوم التدقيق عر 

فهو يتسم بطابع خاص مييزه عن باقي األمناط الرقابية العادية والكالسيكية،  634ما كان يعرف بالتدقيق العميل.

                                                           
طوب  ،08/45بير مالية الجماعات الترابية بالمغرب، تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب على ضوء القانون رقم تدكريم لحرش،  -631 

 .142، ص.2010، 1بريس، ط.

، 163، عدد التدبير المقاوالتي للجماعات الترابية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنميةمحمد بوكطب،  -632 

 .120، ص.2017أكتوبر شتنبر_

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، سبق اإلشارة إليه. 248المادة  -633 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالعماالت واألقاليم، سبق اإلشارة إليه. 218المادة  -

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، سبق اإلشارة إليه. 274المادة  -

 .120م.س.، ص.محمد بوكطب،  -634 
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ة، ومؤرش عىل العام للجامعات الرتابي ويرى بعض الباحثني أن اللجوء إليه كرقابة حديثة فيه داللة عىل تطور األداء

تحديث التدبري الرتايب املايل ذاته، حيث يتعني عىل التدقيق الداخيل أن ينصب عىل الجانب املايل بالدرجة األوىل 

نظرا ألهمية الرقابة بالنسبة للحفاظ عىل املوارد الدولة، عىل أن تكون الدراسة الناتجة عن التدقيق دراسة معمقة 

لحساسية هدفها النهايئ صياغة تقرير مايل محقق ومعتمد، ليصبح فيام بعد مرجعا أساسيا ميكن أن يعول وشديدة ا

 635عليه يف حالة االنحراف أو االختالل.

ومن خالل قراءة النصوص القانونية يتضح أن املرشع املغريب جعل املطالبة بهذا التدقيق من اختصاص وزارة 

عامل العاملة أو اإلقليم، أو املجالس التداولية أو اآلمر بالرصف، ويف اعتقادنا الداخلية يف شخص وايل الجهة أو 

أن املرشع قد أحسن صنعا من خالل منحه هذا االختصاص لكل تلك الجهات خاصة املجلس التداويل، ألن من 

دد أن املرشع لصشأن ذلك أن ميكن املعارضة من مراقبة فعلية لتدبري املايل للجامعة، غري أن ما يسجل يف هذا ا

مل يحدد كيفية إرساء هذا التدقيق وتكريسه فعليا، إذ أن املواد السالفة الذكر مل تحدد بدقة كيفية القيام بهذا 

 التدقيق.

 ثانيا_ الرقابة الداخلية

دف هتشكر الرقابة الداخلية أحد آليات الرقابة السياسية التي متارسها املجالس التداولية عىل املالية املحلية، وت

إىل تحسني مستوى الشفافية داخل الجامعات الرتابية وتتلخص يف مختلف العمليات الالزمة لضامن تحقيق 

أهداف املؤسسة بفعالية وكفاءة وإصدار تقارير مالية موثوق بها، فالهدف األسايس للرقابة الداخلية يتعلق مبصداقية 

 لك استنادا إىل مجموعة من املعطيات املتعلقة ب :التقرير املالية وردود الفعل يف الوقت املناسب، ويتم ذ

 سالمة املعلومات والبيانات املالية؛ 

 التطابق مع السياسات والخطط اإلجراءات والقوانني والتعليامت والعقود؛ 

 حامية األصول املالية؛ 

 االستخدام االقتصادي والكفء للموارد املالية؛ 

 الية واألنشطة أو الربنامج؛إنجاز وتحقيق األهداف املوضوعة للعمليات امل 

فعملية املراقبة الداخلية كألية حديثة معتمدة إىل جانب الطرق التقليدية تسعى إىل تحقيق تدبري عمومي ترايب 

  636فعال، ورصد مواقع القوة من أجل تعزيزها ومواقع الضعف لتجاوزها.

لية، ويتعلق ة السياسية عىل املالية املحإضافة إىل كل ما سبق البد أن نشري إىل طرف أخر ميارس بدوره الرقاب

الذي نص عىل دور الجمعيات املهتمة بالشأن  12األمر باملواطنني الذين منحهم الدستور املغريب من خالل الفصل 

                                                           

 أنظر في ذلك: -635 

 .245_244كريم لحرش، التدبير المالي للجماعات الترابية بالمغرب، م.س.، ص.  

محمد الغالي والحسن الرشدي، الحكامة المالية في ضوء األدوار الجديدة للجماعات الترابية، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية 

 .262، ص. 2015كتوبر ، شتنبر_ أ124والتنمية، العدد 

 .246_245، م.س.، ص. التدبير المالي للجماعات الترابية بالمغربكريم لحرش،  -636 
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العام يف املساهمة يف إعداد قرارات ومشاريع  لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها، 

عىل حق املواطنني واملواطنات يف تقديم عرائض إىل السلطات العمومية، كام 15ذلك نص يف الفصل  إضافة إىل

عىل أن التنظيم الجهوي والرتايب يرتكز عىل مبدأ التدبري الحر و التعاون والتضامن  136أنه أكد من خالل الفصل 

من ذات الدستور عىل رورة تيسري  139ويؤمن مشاركة السكان املعنني يف تدبري شؤونهم، كام حث يف الفصل 

 مساهمة املواطنني واملواطنات يف إعداد برامج تنمية وتتبعها.

إضافة إىل ذلك تنص القوانني التنظيمية املتعلق بالجامعات الرتابية عىل إحداث أليات تشاركية للحوار 

املحددة يف  وتتبعها طبق للكيفياتوالتشاور لتيسري مهمة املواطنني واملواطنات والجمعيات يف إعداد برامج عمل 

كام تنص القوانني التنظيمية عىل  637القانون الداخيل للجامعة كام حدد رشوط تقديم العرائض من قبل املواطنني.

فإذا كان املرشع يهدف  638عمومية الدورات ورورة تعليق جدول أعامل الدورة وتواريخ انعقادها مبقر الجامعة.

جل تشاركية وتفعيل دور املجتمع املدين يف املشاركة يف تدبري الشؤون املحلية إال أن ما يسإىل تعزيز الدميقراطية ال

 أن القوانني التنظيمية تتسم بالكثري من الغموض وال يوجد تفعيل مبارش ملفهوم التشاركية.

 الفقرة الثانية: الرقابة اإلدارية

ه إما املفتشية ات الرتابية لتدقيق خارجي سنوي تجريأخضع املرشع املغريب العمليات املالية واملحاسبية للجامع

العامة للاملية أو املفتشية العامة لإلدارة الرتابية أو بشكل مشرتك بينهام، أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد 

الية. ملأعضائها وتحدد صالحيتها بقرار مشرتك للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية املكلفة با

وينجز يف ذلك تقرير تبلغ نسخة منه إىل رئيس الجامعة الرتابية املعنية وإىل وايل الجهة أو عامل العاملة أو اإلقليم 

وكذا إىل املجلس الجهوي للحسابات املعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا يف ضوء هذا التقرير. كام يتعني عىل الرئيس 

 639جامعة الرتابية الذي ميكنه أن يتداول يف شأنه دون اتخاد مقرر.تبليغ نسخة من التقرير إىل مجلس ال

                                                           
 أنظر المواد: -637 

  من القانون التنظيمي للجماعات، سبق اإلشارة إليه. 119المادة 

  من القانون التنظيمي للعماالت واألقاليم، سبق اإلشارة إليه. 110المادة 

  قانون التنظيمي المتعلق بالجهات، سبق اإلشارة إليه.من ال 116المادة 

 أنظر المواد: -638 

  من القانون التنظيمي للجماعات، سبق اإلشارة إليه. 48المادة 

  من القانون التنظيمي للعماالت واألقاليم، سبق اإلشارة إليه. 49المادة 

  من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، سبق اإلشارة إليه 51المادة. 

 أنظر المواد: -639 

  من القانون التنظيمي للجماعات، سبق اإلشارة إليه. 214المادة 

  من القانون التنظيمي للعماالت واألقاليم، سبق اإلشارة إليه. 205المادة 

  من القانون التنظيمي للجهات، سبق اإلشارة إليه. 227المادة 
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إن الحديث عن الرقابة اإلدارية يستوجب علينا نتوقف عند رقابة املفتشية العامة لإلدارة الرتابية )أوال(، ثم 

 الحديث عن رقابة املفتشية العامة للاملية )ثانيا(

 أوال_ رقابة المفتشية العامة لإلدارة الترابية

أوكل املرشع املغريب مهمة الرقابة اإلدارية عىل مالية الجامعات الرتابية بوزارة الداخلية باعتبارها سلطة 

وتبقى املفتشية العامة لإلدارة  640اإلرشاف األصلية عىل املجالس املنتخبة وأحدث لهذه الوزارة أجهزة مختصة تابعة لها

ب املرسوم املتعلق بالنظام األسايس الخاص باملفتشني العامني الرتابية أهم هذه اإلدارة، وقد تم إحداثها مبوج

وقد أسندت إىل هذه املفتشية مهمة املراقبة والتحقق من التسيري اإلداري والتقني  641لإلدارة الرتابية بوزارة الداخلية.

املفتشيات العامة  باقيواملحاسبي للمصالح التابعة للوزارة، وكذا الجامعات الرتابية ومجموعتها، وتبارش مهامها مثل 

للوزارات العامة للوزارات يف إطار برنامج دوري يحدده وزير الداخلية، أو يف إطار أعامل تفتيش استثنائية يقررها 

هذا األخري، ويحظى أعضاؤها بسلطة االطالع عىل كل الوثائق، كام ميكنهم اللجوء إىل أي تحقيق أو تحري 

 642ية.يرونه روريا إلنجاز مهامهم الرقاب

وعىل الرغم من األدوار التي تقوم بها املفتشية العامة لإلدارة الرتابية، يف الكشف عن مجموعة من الخروقات 

التي تشوب عملية التدبري املايل للجامعات الرتابية، فإن جملة من الحدود واإلكرهات الذاتية واملوضوعية تواجه 

عة نونية مسطرية تتجىل يف كون القانون املنظم مل يفصل يف طبياألدوار املنوطة بها. وهي ترجع إما العتبارات قا

دورها وطرق عملها والهدف من إقرارها، كام مل يتناول األمور األكرث أهمية كالجزاءات التي ميكن اتخاذها يف 

ملستجدات ا حالة اكتشاف املخالفات املالية، كام أن القوانني املؤطرة لها تتسم بالقدم ومل يتم تعديلها للتوافق مع

والقوانني التنظيمية املتعلقة بالجامعات. إضافة إىل االعتبار مادي برشي يتمثل يف كون  2011التي أىت بها دستور 

البنية العامة للمفتشية وطرق عملها موسومة بالطبيعة االنتقائية، وتتميز بضعف الوسائل املادية والبرشية املوضوعة 

 643تحت ترصفها.

 شية العامة للماليةثانيا_ رقابة المفت

، يعهد إليها مبراقبة مالية الدولة والجامعات 644املفتشية العامة للاملية، هي هيئة عليا للرقابة تتبع لوزارة املالية

الرتابية واملؤسسات العمومية وكل هيئة تستفيد من الدعم العمومي، فهي جهاز افتحاص وتفتيش مستقل ومختص 

                                                           
( في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة 1997ديسمبر  15) 1418عبان من ش 14صادر في  2-97-176من مرسوم رقم  3المادة  -640 

 14بتاريخ  2-04-750(، غيرت وتممت بالمادة األولى من المرسوم رقم 1998فبراير  5) 1418شوال  7بتاريخ  4558الداخلية ج. ر.عدد 

 (.2005ر يناي 6) 1425ذو القعدة  24بتاريخ  5280( ، ج. ر. عدد 2004ديسمبر  27) 1425ذي القعدة 

( في شأن النظام األساسي الخاص بالمفتشين العامين 1994يونيو  16) 1415محرم  6صادر في تاريخ  2.94.100مرسوم رقم  -641 

 (.1994يوليوز  20) 1415محرم  10، صادرة في 4264لإلدارة الترابية بوزارة الداخلية، الجريدة الرسمية عدد 

 م.س.، 2.94.100من مرسوم رقم  2المادة  -642 

 بتصرف. 151سعيد جفري، م.س.، ص. -643 

( بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة االقتصاد 2008أكتوبر  23) 1429من شوال  23صادر في  995-07-2من مرسوم رقم  3المادة  - 644

بتاريخ  6490(: ج. ر. عدد 2016أغسطس  3) 1437من شوال  29بتاريخ  2-16-422والمالية، غيرت بالمادة األولى من المرسوم رقم 

 ( .2016أغسطس  11) 1437دو القعدة  7



 

 

 2019اي ـــم 22دد ــالع

231 

ة واملالية املحلية، من خالل جملة من املهام واملجاالت التي تدخل ضمن اختصاصها، يف الرقابة عىل املالية العمومي

واملحددة بشكل دقيق يف إجراءات تحقيق بخصوص مصالح صندوق ومحاسبة النقود واملوارد التي ميسكها 

لرتابية ااملحاسبون العموميون، والتحقق من تسيري اآلمرين بالرصف بصفة عامة ومستخدمي الدولة والجامعات 

 بصفة خاصة.

كام يدخل ضمن دائرة االختصاصات التي متارسها املفتشية العامة للاملية مجموعة من املهام لها طابع رقايب 

وقايئ وأخرى ذات طابع رقايب زجري، حيث يستهدف األول إىل تقنني أساليب وطرق التدبري من خالل التقارير 

بري االقرتاحات واملالحظات الالزمة بشأن األخطاء املسجلة يف التد املقدمة من طرف مفتيش املالية والتي تتضمن

املايل من جهة. بينام يتجىل الطابع الزجري يف إعطاء نتائج ملموسة لعمليات التفتيش لتحريك املتابعات الالزمة 

 645تبعا للمخالفات الخطرية املسجلة يف مختلف العمليات املالية.

لم من العامة لإلدارة الرتابية، فإن املفتشية العامة للاملية هي األخرى مل تس فكام هو الشأن بالنسبة للمفتشية

قيود تحد من نجاعتها، إذ عىل املستوى القانوين نجد أن النصوص القانونية املنظمة تعود إىل فرتة الستينيات فهي 

ال عن عدم توفرها عىل سلطة ة، فضتتسم بالقدم، إىل جانب غياب االستقاللية حيث تعترب املفتشية تابعة لوزير املالي

 646الجزر والعقاب إذ ال متلك املفتشية إمكانية توقيع الجزاءات عىل من تبثت يف حقه املخالفات.

إن أهمية هذا النوع من الرقابة اإلدارية سواء التي تقوم بها املفتشية العامة لإلدارة الرتابية أو املفتشية العامة 

 سبق ذكره يف إرسال التقارير التي تنتجها إىل املجلس األعىل للحسابات واملجالسللاملية تتمثل إضافة إىل ما 

الجهوية الذي يتوىل املتابعات ويوقع الجزاءات، إال أن املرشع مطالب بتحديث القوانني املنظمة للمفتشيتني 

 ومنحها االختصاصات واإلمكانيات املادية من أجل أداء املهام املنوطة بها.

 ني: رقابة المجالس الجهوية للحسابات على مالية الجماعات الترابيةالمطلب الثا

تستلزم عملية الرقابة عىل املال العام وجود جهاز قضايئ متخصص يف امليدان املايل يتوىل هذه الرقابة، ذلك 

دارية أن التصدي الفعال لعمليات رصف املال العام وحسن تدبريه وترشيد أدائه ال ميكن أن تؤمنه األجهزة اإل 

وحدها، نظرا ملحدودية مجال تدخلها وضعف مواردها البرشية واملادية، كام ال ميكن لألجهزة السياسية أن تقوم 

برقابة فعالة يف هذا اإلطار، اليشء الذي يفرض وجود هيئة رقابية عليا متخصصة يف امليدان املايل تتسم 

و ما انتبه إليه املرشع وأحدث لذلك املجلس األعىل باالستقاللية والحياد عن الجهاز اإلداري والترشيعي، وه

 647للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات.

                                                           

 .251، م.س.، ص.تدبير مالية الجماعات الترابية بالمغربكريم لحرش،   -645 

 .153سعيد جفري، م،س.  -646 

تجدر اإلشارة إلى أن المجلس األعلى للحسابات تم إحداثه كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة على تنفيذ القوانين المالية  -647 

شتنبر  13ومع دستور  1996، في سنة 1960بعد أن كان عبارة عن اللجنة الوطنية للحسابات سنة  1979سنة  79-12مقتضى القانون ب

تم الرقي به إلى مصف مؤسسة دستورية وأفرد له الباب العاشر، كما نص الدستور كذلك على إحداث المجالس الجهوية للحسابات 
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تشكل املجالس الجهوية للحسابات امتداد لعمل املجلس األعىل للحسابات، إال أن عملها يقترص عىل النطاق 

رتابية األخرى وهيئتها من الدستور مراقبة حسابات الجهات والجامعات ال 149املحيل، إذ تتوىل حسب الفصل 

وكيفية قيامها بتدبري شؤونها. وتعاقب عمد االقتضاء عن كل اخالل بالقواعد السارية عىل العمليات املذكورة، وقد 

 648من مدونة املحاكم املالية. 118فصل املرشع يف هذه االختصاصات يف املادة 

(، ذات طبيعة قضائية )الفقرة األوىلتتوزع اختصاصات املجالس الجهوية للحسابات إىل نوعني، إحداهام 

 واألخرى ذات طبيعة إدارية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األولى: االختصاص القضائي 

يتجىل االختصاص القضايئ للمجالس الجهوية للحسابات يف عملية التدقيق والبت يف الحسابات إىل جانب 

 التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية.

 يق والبث في الحساباتالتدق-أوال

يعترب التدقيق والبث يف الحسابات أهم اختصاص أوكله املرشع للمجالس الجهوية، حيث خولها مهمة القيام 

يف حدود دائرة اختصاصها بالتدقيق والبت يف حسابات الجامعات الرتابية، وكذا يف حسابات املؤسسات العمومية 

الت واألقاليم ملزمة سنويا بتقديم حسابتها إىل املحاكم املالية الخاضعة لوصيتها. ومن تم فإن الجهات والعام

 الجهوية.

حيث ألزم املرشع يف مدونة املحاكم املالية املحاسبون العموميون للجامعات الرتابية ومجموعتها بتقديم 

لس بتقديم جحساباتهم بشكل سنوي إىل املجلس الجهوي للحسابات، كام يلزم محاسبو األجهزة الخاضعة لرقابة امل

البيانات املحاسبية السنوية عن عملية املداخيل والنفقات، وكذا عمليات املداخيل والنفقات، وكذا عملية الصندوق 

  649التي يتولون تنفيذها، وذلك وفق الكيفيات املقررة يف النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

                                                           

 99-62يونيو صدر القانون رقم  13بتاريخ  2002اعات الترابية وكيفية قيامها بشؤونها، وفي سنة التي كلفها بمراقبة حسابات الجم

بمثابة مدونة المحاكم المالية، وهو يتكون من ثالثة كتب ويوضح تنظيم واختصاصات المجلس األعلى في الكتاب األول، بينما يبين 

ينما شكل الكتاب الثالث النظام األساسي لقضاة المحاكم المالية، حيث اختصاصات وتنظيم المجالس الجهوية في الكتاب الثاني، ب

، وقد أكد الدستور المغربي لسنة 2004بنما الكتاب الثاني دخل حيز التنفيذ سنة  2003دخل الكتاب األول والثالث ابتداء من سنة 

 على دستورية هذه المؤسسة من خالل الباب العاشر منه. 2011

، منشورات مركز الدراسات واألبحاث حول الرقابة  -الكتب الثالث-الوسيط في شرح مدونة المحاكم المالية براو، راجع في ذلك: محمد 

 .2012والمحاسبة ومكافحة الفساد، دار السالم للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة األولى، 

، منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، يةمالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمعبد اللطيف بروحو، 

 .2011، 70سلسلة مواضيع الساعة، العدد 

المتعلق بمدونة  62.99( بتنفيذ القانون رقم 62.2002يونيو  13) 1423صادر في فاتح ربيع اآلخر  1.02.124ظهير شريف رقم  - 648

 (.2002أغسطس  15) 1423جمادى اآلخرة  6تاريخ ، صادرة ب5030المحاكم المالية، الجريدة الرسمية عدد 

 من مدونة المحاكم المالية، سبق اإلشارة إليها. 126المادة  - 649
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الرتابية كل  املثبتة للمداخيل ونفقات الجامعاتيتكون الحساب من وثائق ومستندات مثبتة، توجه املستندات 

ولعل  651بينام ميكن التدقيق يف مستندات األجهزة األخرى يف عني املكان. 650ثالثة أشهر إىل املجلس الجهوي

هذا االختصاص يعد من أبرز االختصاصات التي متارسها املجالس الجهوية، إذ أنها تهدف إىل التأكد من سالمة 

ها ها للمقتضيات القانونية الجاري بــــي، ومدى مطابقتـــــت التي ينجزها املحاسب العموماملداخيل والنفقا

 652العمل.

ويحيل وكيل امللك عىل املجلس الجهوي  653كام تشمل الرقابة القضائية الترصيح بالتسيري بحكم الواقع،

ايل أو العامل، وزير الداخلية أو الو  العمليات التي قد تشكل تسيريا بحكم الواقع، إما من تلقاء نفسه، أو بطلب من

 أو املمثل القانوين للجامعة الرتابية أو مجموعتها أو املحاسبيني العموميني.

ويف حالة  654كام يحق للمجلس الجهوي التصدي للنظر يف هذه الحالة مبارشة أثناء التدقيق يف الحسابات. 

 655من مدونة املحاكم املالية. 44و 43ادة اعترب املجلس شخصا محاسبا بحكم الواقع، طبقت مقتضيات امل

 التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية-ثانيا

إضافة إىل اختصاص التدقيق والبت يف الحسابات، متارس املجالس الجهوية للحسابات وظيفة التأديب 

عتها واملؤسسات الرتابية ومجمو املتعلق بامليزانية والشؤون املالية اتجاه كل مسؤول أو موظف أو عون تابع للجامعات 

                                                           

تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى القوانين التنظيمية للجماعات نصت على خضوع مالية الجماعات الترابية لمراقبة المجلس الجهوي  -650 

خة من تقرير التدقيق السنوي الذي تنجزه المفتشية العامة لإلدارة الترابية والمفتشية العامة للحسابات، كما نصت على أن ترسل نس

 للمالية إلى المجلس الجهوي للحسابات الذي يتخذ ما يراه مناسب في ضوء خالصات التقرير.

 أنظر: 

 من القانون التنظيمي للجماعات، سبق اإلشارة إليه. 214المادة 

 ون التنظيمي المتعلق بالعماالت واألقاليم، سبق اإلشارة إليه.من القان 205المادة  

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، سبق اإلشارة إليه. 227المادة  

 من مدونة المحاكم المالية، سبق اإلشارة إليها. 127المادة  -651 

المجلة  ،ي للجماعات تحليل لألدوار وتحديد للمسؤوليات، رقابة المجالس الجهوية للحسابات على التدبير المالمحمد الشريف بنخي -652 

 .99، ص.2016، 1المغربية للقانون اإلداري والعلوم اإلدارية، العدد 

من مدونة المحاكم المالية على ما يلي:" يتولى المجلس الجهوي في حدود اختصاصه بالتسيير بحكم الواقع  131تنص المادة  -653 

 القانونمن هذا  41حسب مدلول المادة 

"، ويراد بالتسيير بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد أو دفع 

النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد األجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة 

لق بأموال أو قيم ليست في ملك األجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم محاسب عمومي بعمليات تت

 بإنجازها وفق للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

 من ذات المدونة. 41أنظر المادة  

 من مدونة المحاكم المالية، سبق اإلشارة إليها. 132المادة  -654 

 من نفس المدونة. 133المادة  -655 
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من مدونة  56و 55و 54656العمومية الخاضعة لوصيتها يف حالة ارتكاب احدى املخالفات املنصوص عليها يف املواد 

 657املحاكم املالية.

ترفع القضايا إىل املجلس الجهوي من طرف وكيل امللك من تلقاء نفسه أو بطلب من ريس املجلس الجهوي، 

لداخلية والوزير املكلف باملالية رفع قضايا إىل املجلس الجهوي بواسطة وكيل امللك وبناء عىل كام ميكن لوزير ا

 658تقارير الرقابة أو التفتيش املشفوعة بالوثائق املثبتة.

فعىل غرار املجلس األعىل للحسابات، ولضبط املسؤوليات أكرث، فإن املخالفات املتعلقة بتنفيذ املداخيل 

ات األمالك العامة تم إفرادها عىل صعيد املتدخلني األساسني الثالثة يف مسلسل تنفيذ العملي والنفقات أو بتسيري

املالية العمومية. ويتعلق األمر باألمرين بالرصف واملراقبني واملحاسبني. وميكن أن يصل مبلغ الغرامة يف أقىص 

ما  مبالغ الغرامات فيمكن أن يصل إىل حده إىل ما يعادل صايف أجرته السنوية كاملة عن كل مخالفة، أما مجموع

 يساوي أربع سنوات من األجرة الصافية للمعني.

ويف حالة إذا تبني للمجلس أن املخالفات املرتكبة تسببت يف خسارة ألحد األجهزة الخاضعة لرقابته، ميكن 

 659نية.لها أن تأمر باسرتداد املبالغ التي ترصح بأنها مستحقة لفائدة األجهزة العمومية املع

 الفقرة الثانية: االختصاصات اإلدارية

تتوزع االختصاصات اإلدارية للمجالس الجهوية للحسابات بني مراقبة القرارات املتعلقة بامليزانية ومراقبة 

التسيري، إىل جانب مراقبة استخدام األموال العمومية. فعىل عكس اإلجراءات ذات الطابع القضايئ فإن املجالس 

                                                           

 هي: 54المخالفات التي نصت عليها المادة  -656 

  مخالفة قواعد االلتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها واألمر بصرفها؛

 عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛

 مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين واألعوان؛

 تعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها واألمر بصرفها؛مخالفة القواعد الم

 مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عمال بالنصوص التشريعية الجاري بهـا العمل؛

 مخالفة قواعد تدبير ممتلكات األجهزة الخاضعة لرقابة المجلس؛

 ز لالعتمادات؛التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاو

 إخفاء المستندات أو اإلدالء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة؛

 ةعدم الوفاء تجاهال أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانوني

 لبعض الملزمين بالضريبة؛

 أو لغيره على منفـعة غير مبررة نقدية أو عينية؛حصول الشخص لنفسه 

إلحاق ضرر بجـهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب اإلخالل الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من 

 خالل اإلغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم اإلشرافية.

 مالية.من مدونة المحاكم ال 136المادة  -657 

 من مدونة المحاكم المالية. 138المادة  -658 

 من مدونة المحاكم المالية. 66راجع في ذلك المادة  -659 
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متارس هذه االختصاصات ال تصدر أحكام وإمنا تصدر تقارير وتبدي أراء فيام يعرض عليها، وتتمثل الجهوية عندما 

 اختصاصاتها اإلدارية يف:

 مراقبة اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية-أوال

 خول املرشع لوزير الداخلية أو الوايل أو العامل يف حدود اختصاصاتهم القانونية عرض عىل املجلس الجهوي

كام يهم هذا اإلجراء حالة  660كل قضية تخص اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ ميزانية الجامعات الرتابية أو مجموعتها،

عدم املصادقة عىل الحساب اإلداري لجامعة ترابية أو هيئة من طرف املجالس التداولية، إذ يحق للسلطات املذكورة 

الجهوي، إما بصفة تلقائية أو بناء عىل طلب من اآلمر  إحالة الحساب اإلداري الغري مصادق عليه عىل املجلس

 661بالرصف املعني، أو من طرف الطرف الرافض للحساب اإلداري.

إن رقابة املجالس الجهوية للحسابات عىل تنفيذ ميزانية الجامعات الرتابية ومجموعتها تعد من صميم عملها، 

الة ت التي يجب عىل سلطة اإلرشاف أو ممثلها باستثناء حإال أن ما يسجل عىل املرشع املغريب أنه مل يحدد الحاال 

عدم املصادقة عىل الحساب اإلداري، فاملدونة مل تفصل يف هذا االخصاص وجعلت منه اختصاص عام، هذا 

االخالل يفتح املجال لالجتهاد من أجل تحديد اإلجراءات التي ميكن اعتامدها يف الحاالت التي مل توضحها 

الحال بالنسبة لحالة عدم التصويت عىل مرشوع امليزانية أو الهيئة يف اآلجل القانونية املحددة لها، املدونة كام هو 

 أو الحالة التي ميكن للمجلس التداويل أن يرفضها عىل الرغم من احرتام آجل التصويت.

 مراقبة التسيير واستخدام األموال العمومية-ثانيا

ة، ألموال العمومية من االختصاصات الكربى املسندة للمحاكم املالييعد اختصاص مراقبة التسيري واستخدام ا

والتي من خاللها يقف املجلس الجهوي للحسابات عىل جودة التسيري بالجامعات، بناء عىل مؤرشات املردودية يف 

لة بتحسني يكام ميكن بناء عىل مراقبة التسيري أن يديل باقرتاحات حول الوسائل الكف 662عالقتها باألهداف املعلنة.

 663طرقه والزيادة يف فعاليته ومردوديته.

إضافة إىل ذلك يقوم املجلس مبهام تقييم مشاريع األجهزة الخاضعة لرقابته، حيث يخضع لهذا النوع من 

املراقبة كل من الجامعات الرتابية ومجموعتها واملقاوالت والرشكات واملؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها وكذا 

 ملخولة المتياز يف مرفق محيل أو املعهود إليها بالتسيري.املقاوالت ا

إال أن ما يالحظ يف هذا الصدد هو مآل التقارير املتعلقة بالتسيري، إذ نجد املرشع يف املدونة املالية نص عىل 

أن رئيس املجلس الجهوي يوجه التقارير الخاصة إىل وزير الداخلية أو الوايل أو العامل، وذلك يف حدود 

فاملدونة مل تنص عىل توجيه  664ختصاصات املخولة لهم قانونا، وكذا إىل وزير املالية أو الخازن بالعاملة أو اإلقليم،اال 

                                                           
 من مدونة المحاكم المالية. 142_ المادة 660 

 من مدونة المحاكم المالية. 143المادة  -661 

 .102محمد الشريف بنخي، م.س.، ص.  -662 

 ة.من مدونة المحاكم المالي 147المادة  -663 

 من دونة المحاكم المالية. 152المادة  -664 
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التقارير املتعلقة بالتسيري إىل األجهزة املعنية باملراقبة، من أجل منحهم الفرصة ملعرفة أوجه القصور يف أدائهم، وإمنا 

زامية كام يالحظ أيضا أن التقارير املتعلقة بالتسيري ال تكتيس صبغة إل نص عىل توجيهها لسلطة اإلرشاف فقط،

 وإمنا تبقى مجرد مالحظات.

من مدونة املحاكم املالية، رقابة عىل استخدام األموال العمومية التي  154كام ميارس املجلس حسب املادة 

 همة يف رأساملها أو مساعدة من طرفتتلقاها املقاوالت والجمعيات وكل األجهزة األخرى التي تستفيد من مسا

جامعة ترابية أو مجموعة أو من أي جهاز آخر خاضع لرقابته، وذلك قصد التأكد من مدى مطابقة استخدام األموال 

 العمومية التي تم تلقيها لألهداف املتوخاة من وراء املساهمة أو املساعدة.

 بات، مل تسلم هي األخرى من املشاكل واإلكراهاتإن الرقابة القضائية املنوطة باملجالس الجهوية للحسا 

سواء املرتبطة بضعف نجاعة الدور املوكول للقضاء املايل من خالل ضعف ومحدودية الوسائل املادية والبرشية 

جامعة بينام عدد  124املوضوعة رهن إشارتها فعىل سبيل املثال بالنسبة للجهة الرشقية يبلغ عدد الجامعات الرتابية 

بلغ  2017و  2016رد البرشية للمجلس الجهوي لجهة الرشق حسب تقرير املجلس األعىل للحساباب برسم سنة املوا

مام يحول بني تغطية رقابة هذه املجالس لجميع الجامعات الرتابية وتجعل من مراقبة الجهة رقابة سنوية  22

االنتقاء هذه  طرح إشكالية املعايري املعتمدة يفوجوبية بينام تختار جامعات ترابية محددة تشملها باملراقبة وهو ما ي

الجامعات، إضافة إىل تلك اإلكراهات املرتبطة بتعدد االختصاصات وشساعة املهام املوكولة إليها، إذ متارس 

 اختصاصات واسعة ومتعددة.

هذه األجهزة بمن اإلكراهات األخرى التي تعرقل نجاعة أدوار القضاء املايل، تعدد عمل مساطر القايض املايل 

الرقابية، فضال عن تواضع السلطة الزجرية لهذه املجالس، والتي تلمس باألساس يف ضعف الغرامات التي يحق 

الحكم بها من قبلها، وبالخصوص يف عدد امللفات التي تحال عىل غرف جرائم األموال باملحاكم االستئنافية، إذ 

 يبقى يف املجمل عدد هذه امللفات جد ضعيف.

 ميكن الخالصة إليها بعد تناولنا لهذا املوضوع يتجىل يف ما ييل: إن ما

لقد عمل املرشع عىل إخضاع ميزانية الجامعات الرتابية إىل رقابة متعددة ومضاعفة تتجىل يف رقابة سياسية 

إلدارة الرتابية ل تقوم بها املجالس التداولية ورقابة إدارية تقوم بها كل من املفتشية العامة للاملية واملفتشية العامة

ورقابة قضائية نقوم بها املجالس الجهوية للحسابات، وهو ما من شأنه يف بعض األحيان أن يؤدي إىل تحقيق 

 نتائج عكسية.

ة ضعف التنسيق والتواصل بني هيئات الرقابة املختلفة، وغلبة الطابع التقني يف املراقبة خاصة بالنسبة للرقاب

 اإلدارية والقضائية.

 ة املوارد البرشية واملالية املوضوعة رهن إشارة هيئات الرقابة مام يحد من أدائها ألدوارها.محدودي
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املرشع املغريب مطالب بتحديث النصوص القانونية املؤطرة للرقابة املالية مام ينسجم مع التطورات الدستورية 

 والتنظيمية خاصة بالنسبة للجامعات الرتابية.

ايل السالف الذكر ميكن القول بأنه رغم عمل املرشع عىل مضاعفة الرقابة عىل وكجواب عىل التساؤل اإلشك

ميزانية الجامعات الرتابية، إال أن هذه الرقابة تبقى محدودة ومل تساهم بشكل فعيل يف حامية املال العام ذلك 

قافية واالجتامعية نيات الثأن حامية املال العام ليست رهينة فقط بتعزيز الرقابة عليه وإمنا بإحداث تغريات يف الب

 والسياسية وتعزيز تطبيق القانون.

 

  


