
  md elbouny 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 السنة الجامعیة : 
2017\2018  

 

عرض حول : مسؤولیة المحاسب العمومي 
 أمام المحاكم المالیة

 من إعداد الطلبة :
 

 محمد األمين العزاوي
 بكبو مصطفى  
 البوني محمد

 

 تحت اشراف الدكتور : 

 محمد بوجيدة  



 مقدمة  
يلعب نظام احملاسبة دورا حموريا يف تتبع تنقل األموال من ذمة إىل أخرى، فهي أداة 

لتتبع العمليات املالية املنجزة على مستوى كل مؤسسة ولغة خاصة بالقيمة املالية اليت 

اليت تفيد يف ومن جهة أخرى تعترب مصدرا للمعلومات  واملديونية،حتكمها ثنائية الدائنية 

 .وااللتزاماتتطرأ على هذه املوارد  والتزاماا والتغريات اليتنشأة تقييم موارد امل

ويعترب احملاسب العمومي العنصر الرئيسي املناط به مسؤولية تطبيق هذا النظام 

 للدولة،وبالتايل فهو حيظى بأمهية بالغة داخل املنظومة املالية  تدبريه،والسهر على حسن 

صوصية تربير كل ما له عالقة باملال العام وتوثيقه الشيء الذي جيعل مسؤوليته تتميز خب

على احترام  تنفق، واحلرصبشكل دقيق ومعرفة مصدر ومآل كل قيمة مالية حتصل أو 

 واإلنفاق.الضوابط القانونية املنصوص عليها يف هذا الشق املتعلق بالتحصيل 

 تمع ، جتعل ونظرا ملا حيظى به املال العام من دور وأمهية متس مجيع مكونات ا

املتصرف فيه حماط مبجموعة من الضوابط اليت حتكم كل تصرف فيه ، فاحملاسب العمومي 

بإعتباره ميارس اختصاص التحصيل  واإلنفاق الفعلي للموارد والنفقات جنده  مقيد 

بضوابط قانونية من جهة جتعل منه موضوع مساءلة من طرف الرقابة الرئاسية الداخلية ، 

أخرى برقابة خارجية اليت متارسها احملاكم املالية من خالل الفحص  ومقيد من جهة

 والتدقيق يف احلسابات املقدمة من طرفه .



ففي عالقته باآلمر بالصرف فاحلسابات املمسكة من طرفه جيب أن تكون متوازنة 

 وجيب أن تتطابق يف حصيلتها مع احلساب املمسوك من طرف اآلمر بالصرف .

بالس األعلى للحسابات فيجب عليه تقدمي حسابه يف اآلجال احملددة أما يف عالقته 

 كما أن يكون مستعدا ألي مراقبة يقوم ا هذا األخري .

 وملقاربة املوضوع من زاوية أكادميية ومعاجلته سننطلق من اإلشكالية التالية :

 رصد الضوابط القـانونية والقضائية إلثارة مسؤولية المحاسب العمومي ؟

 تتعرج من هذه اإلشكالية أسئلة فرعية :و

أين تتجلى مسؤولية احملاسب العمومي يف العمليات املتعلقة بتحصيل املوارد وصرف  -

ø النفقات 

- ø كيف عمل القاضي املايل على ترمجة الظوابط القانونية إللتزامات احملاسب العمومي 

 

 

 

 

 



 التايل:على التقسيم  عتماداالولإلجابة عن هذه التساؤالت مت 

 تعريف المحاسب العمومي مسؤولياته وأصنافه األول:المبحث  

 المحاسب العمومي وأصنافه  األول: تعريفالمطلب  

  أصناف المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم الثاني:المطلب  

 المحاسب العمومي  القـانونية للتزامات  : األسسثانيالالمبحث  

 التزامات المحاسب العمومي على مستوى التحصيل  االول:المطلب           

 التزامات المحاسب العمومي على مستوى اإلنفـاق  الثاني:المطلب  

 :تكييف القضاء المالي للتزامات المحاسب العمومي  لثالمبحث الثا

 على مستوى التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين. األول:المطلب        

 على مستوى التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. الثاني:المطلب           

 

 

 

 

 



 وأصنافهمسؤولياته  المحاسب العمومي    تعريف المبحث األول :
تعريف احملاسب العمومي ومن مث يف هذا املبحث سيتم اخلوض بشكل مدقق يف 

 تبيان أصنافه

 تعريف المحاسب العمومي   األول:المطلب  
وقد لقد مت تعريف احملاســـب العمومي، من خالل جمموعة من النصـــوص القانونية، 

-04-21املتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية الصادر بتاريخ 1أعطى املرسوم امللكي

، وجند نفس التعريف الذي اعتمده للمحاســــــب العمومييف فصــــــله الثالث تعريفا 1967

ملتعلق بتحديد مســـــــــؤولية اآلمرين بالصـــــــــرف ا 61-99الفصـــــــــل الثاين من القانون رقم 

 .2واملراقبني واحملاسبني العموميني

"كل موظف أو عون مؤهل ألن  به:فإن احملاســـب العمومي يراد  ،وطبقا هلذا الفصـــل

ينفذ باســـــــــم إحدى اهليئات (الدولة واجلماعات احمللية وهيئاا، وكذا املؤســـــــــســــــــــات 

الية للدولة) عمليات املداخيل أوالنفقات أو واملقاوالت العمومية اخلاضـــــــــعة للمراقبة امل

وإما بتحويالت داخلية  ،التصــــرف يف الســــندات إما بواســــطة أموال وقيم يتوىل حراســــتها

وإما بواســطة حماســبني عموميني آخرين أو حســابات خارجية لألموال املتوفرة  ،للحســابات

 ."3ا أو يأمر اااليت يراقب حرك

بســن نظام للمحاســبة  2010يناير  3الصــادر يف  2.09.441املرســوم رقم  وقد نص

العموميــة للجمــاعـات احملليــة وجمموعـاـا على تعريف للمحــاســــــــــب العمومي للجمــاعـات 

لكن هـــذه املرة ورد  ،الترابيـــة، واملالحظ أن املشـــــــــرع احتفظ بنفس التعريف الســـــــــــابق

 التعريف بنوع من التخصيص للمحاسب العمومي للجماعات الترابية. 

                                                            
 2843) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، اجلريدة الرمسية، عدد 1967أبريل  21(  1387حمرم  10بتاريخ  330.66ملكي رقم مرسوم  -9

 .810الصفحة  26،-04-1967بتاريخ 

الشريف رقم  املتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف واملراقبني واحملاسبني العموميني، الصادر بتنفيذه الظهري 61.99القانون رقم  -10

 .1168، الصفحة29/04/2002، بتاريخ 4999)،اجلريدة الرمسية، عدد2002أبريل  3( 1423من حمرم  19،  بتاريخ 1.02.25

إشكالية احملافظة على املال العام من خالل حتديد مسؤولية اآلمرين بالصرف واملراقبني واحملاسبني العموميني ، حبث عز الدين مكسي،  -11

امعية لنيل دبلوم الدرسات العليا املعمقة يف القانون العام ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، أكدال الرباط ، السنة اجل

 .94، ص: 2002ــ2001



لتشــــــري على أنه "يراد حســــــب  ،الســــــالف الذكر من املرســــــوم 11ت املادة وقد جاء

مدلول هذا املرســــــــوم باحملاســــــــب العمومي جلماعة حملية أو جمموعة، كل موظف أو عون 

مؤهل لتنفيـذ عمليـات املداخيـل أو النفقـات حلســــــــــاب هذه اهليئـات، أو التصـــــــــرف يف 

إما بواســـــطة أموال وقيم يتوىل حراســـــتها وإما بتحويل داخلي حلســـــابات وإما  ،الســـــندات

بواسطة حماسبني عموميني آخرين أو حسابات خارجية لألموال املتوفرة، واليت يأمر ا أو 

 ."4يراقب حركاا

راســـــــــيم الصــــــــــادرة تنفيــذا ملقتضـــــــــيــات القوانني التنظيميـة امل أن،ير بـالـذكر دواجلــ

واملتعلقــة بســـــــــن نظــام احملــاســـــــــبــة العموميــة للجمــاعــات الترابيــة قــد للجمــاعــات الترابيــة 

 .5بنفس التعريف يف املادة احلادية عشر تحتفظا

 المطلب الثاني : أصناف المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم
للتوضيح أكثر سيتم احلديث يف نقطة أوىل حول أصناف احملاسبني العموميني ومن 

 .ملسؤوليات اليت يساءلون عنها مث سيتم االنتقال إىل أنواع ا

 أصناف احملاسبني العموميني 

 : 6ينقسم احملاسبون العموميون إىل حماسبني رئيسني وحماسبني ثانويني

هم الذين يتعني عليهم مبقتضى القوانني و األنظمة املعمول  سيون:ياحملاسبون الرئ •

األعلى أو  للمجلسســـــــــواء   ا أو مبوجب مقرر للوزير املكلف باملالية أن يدلوا ســـــــــنويا

بصفتهم احملاسبني املكلفني احلسابات اليت ميسكوا اجلهوي للحسابات املختص ب الس

و كذا  ،وتشــــــتمل احلســــــابات املذكورة على العمليات اليت قاموا بتنفيذها شــــــخصــــــيا ،ا

 العمليات اليت قاموا مبركزة مستنداا املثبتة أو اليت منحوها ترتيال ائيا.

احملاســـــــــبون الثانويون: هم الذين تكون العمليات اليت قاموا بتنفيذها ممركزة من  •

طرف حماســــــب رئيســــــي يتوىل القيام بالترتيل النهائي هلا بعد االطالع على مســــــتنداا 

                                                            
) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية وجمموعاا،  2010يناير  3( 1431من حمرم  17صادر يف   2.09.441املرسوم رقم  -4

 .401)، ص 2010فرباير  8( 1431صفر  23، الصادرة بتاريخ 5811اجلريدة الرمسيةعدد

وجمموعاا، العماالت واألقاليم وجمموعاا، اجلماعات ، للجهات 2-17-451، 2-17-450، 2-17-449مشاريع مراسيم رقم  -5

 ومؤسسات التعاون بني اجلماعات، على التوايل، بشأن سن نظام احملاسبة العمومية للجماعات الترابية.
6  -Mohamed HARAKAT, Droit budgetaire et finances publique au maroc , 2eme edition 2004 , DAR ESSALAM , p : 265-266 . 



وفق الشــروط  ،ة املدىل ا. غري أن مســؤوليتهم برســم العمليات املذكورة تبقى قائمةتاملثب

 يعية اجلاري ا العمل.احملددة يف النصوص التشر

 :  إىل اينقسم احملاسبون العموميون ف للجماعات الترابيةوبالنسبة 

 ∫ اخلزنة اجلماعيون املكلفون باألداء 

 ∫ القباض اجلماعيون 

 ∫ احملصلون اجلماعيون 

 الشسيعون. 

يتوىل اخلزنة املكلفون باألداء تنفيذ ومراقبة نفقات اجلماعات احمللية أو اموعات 

ذكورة، كما يعهد إىل القباض اجلماعيني حتصيل الواجبات والرسوم واألتاوى، اليت تكون امل

وكذا  ،اجلماعات احمللية وجمموعاا مؤهلة القتطاعها عمال بالقوانني واألنظمة املعمول ا

 .تنفيذ ومراقبة نفقات اجلماعات أو اموعات املذكورة

تيا باخلزنة احماســـــــــبني ملحقني حماســـــــــبويتوىل احملصـــــــــلون اجلماعيون، باعتبارهم 

اجلماعيني، حتصــــيل الواجبات والرســــوم واألتاوى اليت تكون اجلماعات احمللية وجمموعاا 

 .7مؤهلة الستيفائها طبقا للقوانني واألنظمة املعمول ا

كما أن الشــســيعون يتولون القيام بعمليات االســتيفاء أو األداء وفق الشــروط احملددة 

زير الداخلية.وميكن كذلك لشـــــســـــيع املداخيل أو النفقات باقتراح من اآلمر بتعليمية لو

بالصــرف، فتح حســاب لإليداع باخلزينة، خيصــص حصــريا لتلقي املداخيل املنجزة برســم 

شــســاعة املداخيل بالنســبة لألول وتســبيقات األموال من أجل أداء النفقات برســم شــســاعة 

 .8بالنسبة للثاين

 
 

                                                            
 بشأن سن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية وجمموعاا.  2.09.441من املرسوم رقم  14أنظر املادة  -7

 بشأن سن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية وجمموعاا، مرجع سابق.  2.09.441من املرسوم رقم  19أنظر ذا اخلصوص املادة  -8



واملالحظ أن املشــــــــرع من خالل املراســــــــيم املتعلقة بســــــــن نظام احملاســــــــبة العمومية 

منه إىل أن احملاســبون العموميون للجماعات الترابية  14للجماعات الترابية، أشــار يف املادة 

 هم : 

 اخلزنة اجلهويون. •

 خزنة العماالت واألقاليم. •

ى أن شــــري عللي 19 املادة حظ كذلك أن املشــــرع من خالل هذه املشــــاريع جاء يفالوامل

الشـــــســـــيعون يتولون القيام بعمليات االســـــتيفاء أو األداء وفق الشـــــروط احملددة بتعليمية 

 مشتركة لوزير الداخلية والوزير املكلف باملالية.

أو ما يعرف كذلك باحملاســــــــب  الواقع حماســــــــبا حبكمعالوة على هذا ميكن أن جند 

 الفعلي للجماعات الترابية.

بشــأن ســن نظام للمحاســبة العمومية للجماعات   2.09.441املرســوم رقم وقد أشــار 

وكذا املراســــــــيم املتعلقة بســــــــن نظام احملاســــــــبة العمومية  20احمللية وجمموعاا يف املادة 

للجماعات الترابية على أن احملاســـب حبكم الواقع،هو" كل شـــخص يقوم، من غري أن يكون 

ت املداخيل والنفقات ومســـــك والتصـــــرف يف مؤهال من طرف الســـــلطة املختصـــــة، بعمليا

األموال أو القيم اليت متلكها مجاعة حملية أو جمموعة." وأضــــــــــافت نفس املادة على أنه " 

باإلضـــافة إىل ذلك، يعترب مشـــاركا مســـؤوال عن التســـيري حبكم الواقع، كل موظف أو عون 

يعه إما على وكذا كل من هو حاصـــــــل على طلبية عمومية، الذي يكون مبرافقته أو تشـــــــج

املبالغة يف بيانات األمثان أو الفاتورات أو على حتريف بياناا، وقد عمد إىل وضــــــــع أوامر 

دون اإلخالل باألحكام اجلنائية املعمول .األداء أو احلواالت أو التربيرات أو أصـــــول صـــــورية

 ا."

لواقع وجترى على احملاســـب حبكم الواقع واملشـــارك أو املشـــاركون يف التســـيري حبكم ا

 ويتحملون نفس مسؤوليات احملاسب العمومي. ،نفس االلتزامات واملراقبة

 



  8أنواع مسؤوليات احملاسب العموميFPU

9 

يت تقع على عاتق احملاسب العمومي فمنها ما هو مدين تتعدد أنواع املسؤوليات ال

 وجنائي وأيضا ما هو إداري وشخصي.

نتيجة يعترب احملاسب العمومي مسؤوال مسؤولية مدنية : املسؤولية املدنية  •

، واملسؤولية وإفقار ذمته بشخص آخر  الضرر إخالله بالتزامه الذي أدى إىل إحلاق

احملاسب العمومي يف هذا الشق هي مسؤولية تقصريية وليست عقدية اليت تقع على 

 لكونه أخل بإلتزام قانوين .

املسؤولية اجلنائية : يعترب احملاسب العمومي مسؤوال جنائيا عندما حيدث  •

ضررا يصيب اتمع الرتكابه عمل حترمه النصوص القانونية اجلنائية املنصوص 

 قسم االموال .عليها بالقانون اجلنائي وخاصة 

املسؤولية االدارية : ويكون احملاسب متابعا إداريا لكونه ارتكب هفوة  •

تستوجب تأديبه داخل اطار العقوبات التأديبية املنصوص عليها بقانون الوظيفة 

 العمومية . 

املسؤولية الشخصية : تعترب املسؤولية امللقاة  على عاتق احملاسب العمومي  •

احملاسب وحده دون ان يتضامن معه شخص آخر ، أ أنه مسؤولية شخصية يتحملها 

 ال ميكن تشطري املسؤولية .

 
 
 
 

 

                                                            
9 Mohamed CHIGUER, secteur financier public, 2008 imprimerie al-kalam, Rabat, p 72. 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9335&vid=33


 المحاسب العمومي  القـانونية للتزامات  : األسسثانيالالمبحث  
تعرف احملاسبة العمومية على أا مجلة من القواعد اليت حتكم التصرف يف األموال 

العمومية من حيث إجناز العمليات املالية ومسك احلسابات يف شأا ومراقبتها 

على اآلمرين بالصرف واحملاسبني العموميني عند أداء مهامهم  منفذيها تفرضومسؤوليات 

صرف النفقات العامة حفاظا على األموال قصد استيفاء كل من اإليرادات و

 تلتزاما.وعليه فاحملاسب العمومي تقع عليه جمموعة من املسؤوليات واال10العمومية

 (املطلب الثاين). نفاق(املطلب األول) أو على مستوى اإلالتحصيل سواء على مستوى 

 المطلب االول: التزامات المحاسب العمومي على مستوى التحصيل

املوارد أول شق يهتم به احملاسب العمومي وفق السريورة الكرونولوجية  يعترب حتصيل

اليت تفرضها ثنائية املورد والنفقة، ومنه تتضح اوىل بوادر االلتزامات املرتبطة بوظيفته 

فالتحصيل خيضع موعة من الضوابط اليت ترتب مسؤوليات حياسب عليها يف حالة 

 جراءات القانونية اليت نص عليها املشرع .اإلخالل ا او عدم ادائها وفقا لإل

 

 

 

                                                            
ستر حرفوش ليلى، إفرواح فروجة، دور احملاسب العمومي واملفتشية العامة للمالية يف الرقابة على مالية اجلماعات اإلقليمية، رسالة لنيل ما -10

 .6. الصفحة 2016-2015باجلزائر، السنة اجلامعية  ñجباية  ñيف القانون العام، جامعة عبد الرمحان مرية 



  :الضوابط اليت حتكم حتصيل احملاسب العمومي للموارد العمومية 

حتكم مرحلة حتصيل املوارد العمومية بالنسبة للشق املتعلق باحملاسب العمومي 

 جمموعة من الضوابط  تبتدئ من مراقبة مشروعيتها وتنتهي بالتحصيل املادي هلا .

  مراقبة مشروعیة الموارد العمومیة 

قبل البدء بعملية التحصيل جيب على احملاسب التأكد من استيفاء عملية القبض املراد 

مباشرا جلميع الشروط والضوابط املتعلقة ا واليت ميكن تلخيصها يف ثالث نقاط 

 : أساسية

ـ  فاملداخيل  موضوع اإلستخالص جيب أن تتوفر على ترخيص  : مراقبة الترخیص المسبقـ

الستيفائها يف اطار قانون املالية السنوي أو يف اطار ميزانية اجلهاز احلكومي املعين وبالتايل 

يتعني على احملاسب ـــ بإعتباره اجلهة املكلفة بالتحصيل ـــ أن يتحقق من صدور الترخيص 

ق يتعلق مبوارد مستوفية لشكلية الترخيص املزدوج ، فإذا ثبت أن االمر يتعل

باالستخالص ، أصبحت تكتسي طابعا الزاميا ويتعني على احملاسب احتاذ مجيع التدابري 

 . 11ألجل حتصيل مبالغها

بعد التأكد من وجود الترخيص املسبق ينظر احملاسب ــ مراقبة صحة أوامر المداخیل : 

ة أوامر املداخيل ، فالبد من أن تكون صادرة حالعمومي يف شيء آخر بالغ االمهية ، وهو ص

عن اجلهات اليت يؤهلها القانون لذلك ، ومذيلة بصيغة القوة التنفيذية ، وذا الصدد 

                                                            
م ابراهيم بومحرة ، احملاسب العمومي بني القانون واكراه الواقع  ، حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا ، جامعة حممد اخلامس ، كلية العلو  -11

 .47، ص  2013ــ2012القانونية واالقتصادية واالجتماعية السويسي ، السنة اجلامعية 



اختصاص إصدار أوامر املداخيل إىل اآلمرين  15.97أسندت املادة الرابعة من القانون 

 .12هبالصرف على اختالف أصنافهم، كل يف جمال عمله ويف نطاق ختصص

فاألوامر بتحصيل املداخيل الصادرة عن اآلمرين : ــ مراقبة صحة اإلدراج في المحاسبة 

بالصرف يتوجب إدراجها يف حماسبات متسك وفقا للقواعد احملددة يف مرسوم احملاسبة 

 . 13العمومية للجماعات احمللية وجمموعاا

  لموارد العمومیة المادي ل لتحصیلا 

حتويل مبلغ الدين الواقع على عاتق مديين  الدولة واجلماعات متكن هذه العملية من 

الترابية وهيئاا واملؤسسات العمومية إىل  تسديد ما بذمتهم هلذه األشخاص العامة ويتأتى 

 حتصيل هذه املوارد عرب طريقتني :

 هذه الطريقة تبتدئ من تاريخ الشروع يف حتصيل الديون العمومية إىل الطریقة الودیة :ــ 

تاريخ استحقاقها ، فخالل هذه املرحلة يتوقف التحصيل على املبادرة اإلرادية للملزم ، 

يتجلى دور احملاسب عفي القيام ببعض اإلجراءات األولية للمتابعة اليت تتعلق بإخبار  بينما

امللزمني بتاريخ الشروع يف التحصيل وآخر اجل لألداء مع ضرورة حثهم على احترام هذه 

 أو انتهاء اآلجال. 15وختتتم هذه الطريقة بتحصيل احملاسب العمومي ملبلغ الدين،  14اآلجال

                                                            
هــ املوافق لـ فاتح يونيو  1421صفر  28بتاريخ  4800مبثابة مدونة حتصيل الديون العمومية ، ج.ر عدد 97ــ15من القانون رقم  4املادة   -12

2000. 

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات  2010يناير  03موافق  1431من حمرم  17صادر يف  2.09.441من املرسوم رقم  10املادة   -13

 .5811لية وجمموعاا، جريدة رمسية عدد احمل
 .50ابراهيم بومحرة ، احملاسب العمومي بني القانون واكراه الواقع  مرجع سابق ، ص   -14

بسن نظام ااسبة العمومية للجماعات احمللية وجمموعاا  هذا اإلختصاص  2.09.441من املرسوم رقم  33و  31وقد منحت املادتني  - 15

 للمحاسب العمومي.



تأيت هذه الطريقة بعد استيفاء الطريقة االوىل مع عدم التمكن من  ــ الطریقة الجبریة :

التحصيل الفعلي للدين ، فهذه الطريقة م املتقاعسني عن اداء ديوم الضريبية وذلك 

يف ذمتهم ، ويتجلى التزام احملاسب العمومي هنا يف مواكبة كل  قصد جربهم على أداء ما

 . 16مرحلة من مراحل التحصيل اجلربي كما نصت عليها مدونة حتصيل الديون العمومية

 مسؤولية احملاسب العمومي عن اجراءات التحصيل 

ينتج عن اجراءات  التحصيل للموارد العمومية اليت يباشرها احملاسب العمومي 

 أساسيتان : مسؤليتان

  مسؤولیة منبثقة عن عدم تحصیل دین مستحق 

بالنسبة هلذه النقطة فاإلشكال األساسي الذي يؤدي اىل عدم التحصيل هو سقوط الدين 

بالتقادم  ، ويف هذا الصدد فاملشرع ميز تقادم الدين العمومي يف حالتني ، إذا ترك أجل 

ذا مت الشروع يف اإلجراءات مث مت التخلي التقادم مير دون القيام بإجراءات التحصيل ، أو إ

 . 17عنها اىل أن تقادمت

وجتدر اإلشارة إىل أن آجال التقادم ينطلق ابتداء من تاريخ الشروع يف التحصيل بالنسبة 

 . 18للضرائب والرسوم واحلقوق اجلمركية وحقوق التسجيل والتنرب

                                                            
 مبثابة مدونة حتصيل الديون العمومية : 15ــ97مراحل التحصيل اجلربي حسب القانون رقم   -16

 ـ اإلكراه البدين ، ــ اإلنذار ــ احلجز ــ البيع ـ    

 من مدونة حتصيل الديون العمومية. 125املادة  -17
من مدونة حتصيل الديون العمومية، نفس املادة حددت مدة التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم واحلقوق  123الفقرة االوىل من املادة  - 18

 إلجراءات اليت تؤدي اىل قطع أو تعليق مدة التقادم.اجلمركية وحقوق التسجيل والتنرب يف أربع سنوات، كما حدد نفس املادة ا



حيث  19حتصيل مبلغ الدينأما املسؤولية هنا فتنشأ يف حالة إغفال احملاسب العمومي 

 تتم متابعته وفق اإلجراءات املنصوص عليها قانونا . 

  مسؤولیة منبثقة عن تحصیل دین غیر مستحق 

أو ما يسمى قانونا جبرمية الغدر وعليه "فإن كل املسامهات املباشرة وغري املباشرة دون 

ا ومبوجب  املسامهات املرخص هلا مبوجب األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول

ميزانيات اجلماعات احمللية أو جمموعاا تعترب مهما كان الوصف أو اإلسم الذي جتىب به 

حمظورة بتاتا وتتعرض السلطات اليت قد تأمر ا واملستخدمون الذين قد يضعون جداوهلا 

وحيددون تعاريفها أو الذين يقومون بتحصيلها للمتابعة بإعتبارهم مرتكبني جلرمية 

 ". 20  (…)الغدر

مستخدم يقوم بالتحصيل هو مسؤول عما يقوم  باعتبارهفاحملاسب العمومي ا وطبقا هلذ

  .الذكر بتحصيله ويدخل ضمن نطاق حمددات جرمية الغدر كما حددا املادة السالفة

 

 

 

 

 

                                                            
الصادرة  4999املتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين بالصرف واملراقبني واحملاسبني العموميني ، ج.ر عدد  61.99من القانون رقم  8املادة   -19

 2002أبريل  29بتاريخ ، 
 لية وجمموعاا .من مرسوم نظام حملاسبة العمومية للجماعات احمل 23املادة   -20



 املطلب الثاين : التزامات احملاسب العمومي على مستوى اإلنفاق

 على عديدة مسؤوليات بدورها ترتب واليت اإلنفاق مهمة تأيت بالتحصيل القيام بعد

 .التراتبية باملراقبة يتعلق فيما وأيضا وأدائها بالنفقة االلتزام يف العمومي احملاسب عاتق

  :وأدائهام بالنفقة لتزااال. 

 أننا غري العمومي احملاسب على عدة مسؤوليات وأدائها بالنفقة االلتزام مرحلة تكرس

 أيضا. استثناءات وجود نالحظ

    :تزام بالنفقةلالالى مستوى ع 

ات بالنفقات قبل أي التزام حبيث يقوم احملاسب العمومي ـــزامــــتتم مراقبة االلت    

روعة بالنظر ــــأكد من أن مقترحات االلتزام بالنفقات مشـــــمبراقبة املشروعية من خالل الت

ا قوم باملراقبة املالية للتأكد ممي. كما أنه يـاملال لألحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع

 يلي: 

∫وفر االعتمادات واملناصب املاليةت -  

  ∫اإلدراج املايل للنفقة -

∫صحة العمليات احلسابية ملبلغ االلتزام -  

-  خالهلا أدرجت اليت السنة طيلة اجمموع النفقة اليت تلتزم اإلدارة املعنية∫  

مادات السنة ـزام املقترح على استعمال جمموع اعتــيكون لاللتاالنعكاس الذي قد  -

  ؛                                                                                الالحقة∫ارية والسنوات ــاجل
احل الدولة ــزانيات مصــيـة أو مــة لقانون املاليــزيالت املاليـذه املراقبة يف إطار التنهتتم         

 .21زينةــة للخـابات اخلصوصيــمستقلة أو عند االقتضاء، برامج استعمال احلسة بصور املسرية

                                                            
) املتعلق مبراقبة نفقات الدولة، اجلريدة الرمسية عدد: 2008نوفمرب 4( 1429ذي القعدة  5صادر يف  2.07.1235من املرسوم رقم  3املادة  -21

  .  4163، الصفحة 2008نونرب  13، بتاريخ 5682



مقترحات االلتزام من لدن املصاحل اآلمرة بالصرف مرفقة ببطائق  وعند تقدمي

التزام تتضمن الترتيل وباب امليزانية املوافق له يف قانون املالية أو ميزانية مصلحة الدولة 

تتم مراقبة  .22املسرية بصورة مستقلة أو يف برامج االستعمال للحساب اخلصوصي للخزينة

 :كتايل لتزام بالنفقةاال

 ∫   رية على مقترح االلتزام بالنفقاتوضع التأشإما ب -

إما بإيقاف التأشرية على اقتراحات االلتزام بالنفقات وإعادة ملفات االلتزام غري  -

 تسويتها∫ أجل من بالصرف اآلمرة املصلحة إىل اھاملؤشر علي

 إما برفض التأشرية معلل∫ -

 ا،ھضالتأشرية أو رف، يف حالة إيقاف تضمن مجيع املالحظات على مقترح االلتزام

، وحتدد آجال وضع تأشرية احملاسب 23املعنية بالصرف اآلمرة املصلحة إىل واحد تبليغ يف

 العمومي على االلتزامات بالنفقات بالتأشرية أو ايقافها أو رفضها يف:

 يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة∫ 12 -

 أيام عمل كاملة بالنسبة لباقي النفقات. 5 -

بالنسبة لصفقات الدولة اليت يبد احملاسب العمومي أي جواب بشأا خالل غري أنه 

األجل املنصوص احملدد، جيب على احملاسب العمومي وضع التأشرية على مقترح االلتزام 

 . 24مبجرد انصرام األجل املذكور وإرجاع امللف إىل املصاحل اآلمرة بالصرف

 :داء النفقةألى مستوى ع  

. وال ميكن 25العمل الذي تربئ به املنظمة العمومية ذمتها من الدين، األداءيعترب   

أداء األوامر بالصرف أو احلواالت إال بعد التأشري عليها من طرف احملاسب املكلف 

                                                            
  من املرسوم املتعلق مبراقبة نفقات الدولة. 4املادة  -22
 .وم أعالهمن املرس 5املادة  -23

   من املرسوم أعاله. 6املادة  -24
 ، بسن نظام عام للمحاسبة العمومية 330.66رقم امللكي من املرسوم  41الفقرة األوىل من الفصل  -25



أن يقوم مبراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد جيب على احملاسب العمومي ث يحب .26بالنفقة

 من:

 صحة حسابات التصفية∫ -
 القبلية لاللتزام حينما تكون هذه التأشرية مطلوبة∫وجود التأشرية  -
 الصفة اإلبرائية للتسديد∫ -
 إمضاء اآلمر بالصرف املؤهل أو مفوضه∫ -
 توفر اعتمادات األداء∫ -
اإلدالء بالوثائق واملستندات املثبتة للنفقة املنصوص عليها يف القوائم املعدة من  -

 طرف وزير االقتصاد واملالية

ب العمومي أية خمالفة ألحكام هذه املادة فإنه يقوم بالتأشري إذا مل يعاين احملاس

 .                                                                                      .    وتسديد أوامر األداء

، خمالفة ملقتضيات املراقبة، وقت قيامه بغري أنه، إذا ما عاين احملاسب العمومي        

املادة فعليه إيقاف التأشرية وإرجاع أوامر األداء غري املؤشر عليها مرفقة مبذكرة معللة  هذه

بشكل قانوين تضم جمموع املالحظات اليت أثارها إىل اآلمر بالصرف بغرض تسويتها. 

ت أيام بالنسبة للنفقا 5 وحتدد آجال وضع التأشرية أو رفضها من لدن احملاسب العمومي يف

يوما بالنسبة للنفقات األخرى حتسب من تاريخ توصله بورقات  15ني ويف اخلاصة باملوظف

اخلاص   330.66من املرسوم امللكي رقم  86اإلصدار وأوامر األداء وذلك تغيريا للفصل 

 .27بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
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 الواردة على مراقبة املشروعية ستثناءاتاال: 
 

ومي بالنفقة أو أدائها يف ـب العمـزام احملاســالتاءات يف ــنستثوردت جمموعة من اال

 :وهي على الشكل التايل املتعلق مبراقبة نفقات الدولةمن املرسوم  ،11 ،10، 9 املواد
   

ال تعرض للتأشرية عند مراقبة االلتزام بالنفقات، النفقات املؤداة بدون سابق أمر  -

املشار إليه أعاله  330.66امللكي رقم من املرسوم  35بالصرف تطبيقا ملقتضيات الفصل 

 إال إذا كانت تلك النفقات م أجور موظفني وأعوان الدولة املدنيني والعسكريني.

ال ختضع ملراقبة املشروعية بالنظر لألحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع املايل  -

 من هذا املرسوم: 3املنصوص عليها يف املادة 

، باستثناء تلك املتعلقة بطة بالوضعيات اإلدارية والرواتبألعوان املرتنفقات املوظفني وا  -

مغادرة اخلدمة، مهما كان بقرارات التعيني والترسيم وإعادة اإلدماج وتغيري الدرجة و

 مبلغها

النفقات املتعلقة بالتحويالت واإلعانات املقدمة للمؤسسات العامة والضرائب والرسوم  -

والعقود  واإلجيارات مهما كان مبلغها باستثناء العقود األصلية لإلجياروالقرارات القضائية 

 ∫التعديلية املرتبطة ا

أو يساوي مخسة نفقات املوظفني واألعوان غري تلك املشار إليها أعاله اليت يقل مبلغها  -

  ∫) درهم5.000آالف (

 ∫) درهم20.000(نفقات املعدات واخلدمات اليت يقل مبلغها أو يساوي عشرين ألف  -

ب، ـدات الطلــات الدولة مبا يف ذلك سنـة األداء صفقــزام ومراقبــة االلتـراقبـال ختضع مل -

الربامج واملشاريع املستفيدة من أموال املسامهة  تفاقيات والعقود املربمة يف إطارواال

 .التفاقيات ثنائيةاخلارجية املقدمة يف شكل هبات تطبيقا 

 



   

   : التراتبيةاملراقبة  

تعترب املراقبة التراتبية صيغة خمففة ملراقبة االلتزام بالنفقات اليت جاء ا املرسوم    

، و تكمن املتعلق مبراقبة نفقات الدولة 2008نوفمرب  4الصادر يف  2.07.1235رقم 

أمهيه هذا اإلجراء يف كونه يندرج يف إطار تفعيل مقاربة جديدة لتدبري امليزانية املبنية 

يقصد باملراقبة التراتبية للنفقة املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة و ،على النتائج

من املرسوم السالف الذكر، املراقبة املخففة املطبقة على نفقات املصاحل اآلمرة بالصرف  2

، من بني عمليات املراقبة مراقبة داخلية متكنها من التأكد اليت جيب أن تتوفر على نظام

 .نصوص التنظيمية اجلاري ا العملسندة إليها وفق الامل

 االلتزام: لى مستوىع  

أ. من املشروعية بالنظر لألحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع املايل لاللتزام بالنفقات 

 ∫أدناه سقفها وطبيعتها 13املادة  تلك اليت حتدد غري

 ∫طيلة سنة اإلدراجزم ا اإلدارة ب. من جمموع النفقة اليت تلت

وات ـارية والسنــادات برسم السنة اجلــزام على استعمال جمموع االعتمــمن انعكاس االلت ج.

 الالحقة.

 :األمر بالصرف لى مستوىع 

 ∫من توفر االعتماداتأ. 

 ∫حينما تكون هذه التأشرية مطلوبة من وجود التأشرية القبلية لاللتزام ب.

 .28لنفس الدين ج. من عدم األداء املكرر
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  :ةطبيق املراقبة التراتبيت 

، ة للنفقات، يقوم احملاسب العمومي، يف مرحلة االلتزامملمارسة املراقبة التراتبي

 :بالتأكد من

 توفر االعتمادات واملناصب املالية∫  -

 ∫لعمليات احلسابية ملبلغ االلتزامصحة ا -

 ∫إلدراج املايلا -

 :بمشروعية مقترحات االلتزام بالنفقات املتعلقة  -

دمة اخلاصة قرارات التعيني والترسيم وإعادة اإلدماج وتغيري الدرجة ومغادرة اخل أ.

 ∫مبوظفي وأعوان الدولة

 ∫التعديلية املرتبطة االعقود األصلية لإلجيار والعقود  ب.

من مرسوم مراقبة نفقات  10من املادة  3عليها يف الفقرة نفقات املوظفني املنصوص    ت.

 ∫) درهم10.000مبلغها عشرة آالف ( ، على أن يفوقالدولة

 ) درهم∫100.000ج. نفقات املعدات واخلدمات اليت يفوق مبلغها مائة ألف (

خوذة املرتبطة ا واليت تفوق قيمتها، مأالصفقات والعقود امللحقة والقرارات التعديلية  د.

صفقات التفاوضية مهما كان ) درهم وكذا ال400.000أربعة مائة ألف ( ،بشكل منفصل

 ∫مبلغها

) من ر. العقود املربمة مع املهندسني املعماريني املتعلقة بالصفقات املشار إليها يف الفقرة (د

 ∫هذه املادة

 ) درهم.200.000االتفاقيات وعقود القانون العادي اليت يفوق مبلغها مائيت ألف ( ز.



 اسب العمومي أو رفضها أو إبداءحتدد آجال وضع تأشرية االلتزام من لدن احمل

 مالحظاته كما يلي:

 ∫) أيام بالنسبة لصفقات الدولة10(عشرة   -

 .29) أيام بالنسبة لباقي النفقات4أربعة (  -

املكلف ، بواسطة قرار للوزير 12يها يف املادة ميكن للمراقبة التراتبية املشار إل 

أن تكون موضوع ختفيف إضايف لفائدة املصاحل اآلمرة بالصرف اليت تستجيب  ،باملالية

، لالستفادة من هذا بعد تقييم كفاءا التدبريية 15للمعايري املنصوص عليها يف املادة 

، عالوة على املعايري ف أن تتوفر، جيب على املصاحل اآلمرة بالصرالتخفيف اإلضايف

 .ومراقبة داخلية، على نظام افتحاص أعاله 12يف املادة ملنصوص عليها ا
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 : تكييف القضاء املايل للتزامات احملاسب العمومي  لثاملبحث الثا
       

إن القضاء املايل يراقب مبدأ الشرعية على مستوى حتصيل املوارد العمومية وصرف 

نفقــات إشبــاع احلاجيــــــــــــــــات العمـومية، وبالتــايل فإن التـزامات احملــــاســب العمومي بـذات 

اكم املالية سواء من الشأن وبطبيعتها املاليـة، ال ختلــو من الرقــابة القضــائية اليت متارسها احمل

حيث التدقيـــق أو التــأديب. وبذلك سنحـاول اقتفاء طرائق تكييف القاضي املايل للتزامات 

 احملاسب العمومي من خالل املستويني معا السالفي الذكر. 

 املطلب األول : على مستوى التدقيق والبت يف حسابات احملاسبني العموميني.

قـرارات الس األعلى للحسابات ما يلي:"...... ملا  وعلى هذا النحو جـاء يف إحدى

غشت  06كان املقاول قد تقدم إىل مصاحل صاحب املشروع بطلـب تسلم الصفقة بتــاريخ 

، وملا كان حمضر التسلم املؤقت املضمن يف امللف الدائم للصفقة احملتفظ به مبصاحل 2001

ر التسلم النهائي يشري صراحة ، وملا كان حمض2006غشت  06اآلمر بالصرف مؤرخ يف 

 06، فإن التاريخ الواجب اعتماده هو 2006غشت  06إىل أن تاريخ التسلم املؤقت هو 

، وأما التاريخ الوارد باحملضر املقدم يف حساب التسيري فيمكن اعتباره خطأ 2001غشت 

 مادي، وبالتايل ال جمال لتطبيق غرامات التأخري.

ــابات بوجـدة يف إحدى عمليــات التدقيق اليت حبيث صرح الس اجلهوي للحس

م حسابات احملاسبني العموميني، بوجود عجـز يف حساب التسيري املتعلق حبساب مجاعة 

درهم، وذلك لعدم تصفيته  261.406.52قدره  2004وجدة برسم السنة املالية 

  .T/00-01/1لغرامات التأخري وخصمها من كشف احلساب الثالث للصفقة رقم 

وحيـث أكـد احملــاسب أن عمليـة معاينـة التأخيــر املتعلقـة بتنفيــذ الصفقـة 

من دفتر الشـروط اإلداريـة العامة  60واحتســاب الغرامـــات وتصفيتـها حسـب املــادة 

 تدخـل يف نطـاق مسؤولية اآلمر بالصرف وليس احملاسب العمومي.

للصفقة املضمن بامللف الدائم للصفقة  من جهة أخرى، أكد أن حمضر التسلم املؤقت

، 2001غشت  06احملتفظ به لدى مصاحل اآلمر بالصرف يشري إىل أن تاريخ التسلم هو 



، ويشري صراحة إىل أن تاريخ 2002غشت  26وحيث إن حمضر التسلم النهائي مت بتاريخ 

 ، وحيث سلم اآلمر بالصرف للمقاول وبطلب منه2001غشت  06التسلم املؤقت هو 

شهادة إدارية يقر فيها أن هذا األخري أجنز الصفقة يف احترام تام لكناش التحمالت ويف 

 الوقت املطلوب.

، وحيث إن مدة 2001يناير  16وحيث مت تبليغ األمر باخلدمة للمقاول بتاريخ 

أشهر ابتداء  7من دفتر الشروط اخلاصة حددت يف  53األشغال كما هي حمددة باملادة 

ايل ليوم تبليغ األمر باخلدمة. وبذلك اقتنع الس أن تاريخ التسلم املؤقت من اليوم املو

، وأنه قد مت إجنــاز الصفقة داخــل اآلجــال احملـددة، وال 2001غشـت  06للصفقة فعال هو 

 .  30جمال لتطبيق غرامات التأخري وما جاء به حساب التسيري من تاريخ يعترب خطأ مادي

الس األعلى للحسابات".... إن احملاسب العمومي، بأدائه ويف قرار آخر أكد 

لنفقات تتعلق بصفقة عمومية يف غيــاب وثائق مترابطة ومتنــاسقة تثبت إجناز اخلدمة 

بأكملها، يكون قد أخل بواجبه يف مراقبة صحة حسابات التصفية، خصوصا فيما يتعلق 

 بإثبات حقيقة الدين.

حســابات بوجدة يف إحدى عمليـات التدقيـق املتعلقة حبيث قضى الــس اجلهوي لل

. درهم، يف حساب ميزانية 399.374حبســابات احملاسبني العمومييــن بعجز قدره 

، وذلك ألداء حماسب اجلماعة حوالة 2004اجلماعة احلضرية كرسيف برسم السنة املالية 

يف غياب ما يربر  2004/16واملتعلقة بالصفقة رقم  19/11/2004، بتاريخ: 598رقم 

شخص لثالث ليال، حيث  200العمل املنجز، ويف ظل وجود خطأ يف تصفية مصاريف إيواء 

وقد مت التسلـم النهائي  18/11/2004أعطي األمر ببــدء اخلدمة للمقــاول بتاريخ: 

 .19/11/2004لألشغـال وأداء الكشـف احلسايب يف اليوم املوايل 

مللف، أن احملــاسب قام بأداء احلــوالة املذكــورة، مببلــغ وحيث يستفــاد من وثــائق ا

درهم، وحيث إنه من بني األشغال اليت تضمنتها الصفقة موضوع احلوالة إيواء  399.374

                                                            
، دليل القــرارات الصادرة عن الس األعلى للحسابات حول استئناف 5/2010ملف استئنــاف عدد  2011/1قــرار عدد :  -30

 . 24، الصفحة 2017أحكام االس اجلهوية للحسابات، طبعة 



ليال، وحيث متت فوترة ليايل املبيت يف كشف  3مشارك يف إحدى املهرجانات ملدة  200

شخص بكمية توافق  200ة على أساس إيواء احلســاب النهائي تطبيقا لألمثـان األحــادي

 درهم.  125.00ليلة بثمن  600

وحيث إن حمضر التسلم املؤقت والنهائي للصفقة يشريان إىل أن اللجنـة املتكـونة من 

الرئيـس والكـــاتـب العام قامت بالتحقـق من اخلـدمات املنجــزة يف إطار الصفقة، وحيث 

علق مبصــاريف اإليــواء من األشغــال موضوع الصفقة بني يستحيــل إجناز كل اجلــزء املت

 الفترة املمتدة من تاريخ أمر البدء باخلدمة وتاريخ استالمها. 

من  66وحيث إن احملاسب بأدائه مبلغ احلوالة يكون قد خالف مقتضيات املادة 

كن أن املتعلق مبحاسبة اجلماعات احمللية وهيآا، الذي ينص على " ال مي 1976مرسوم 

تؤدى احلواالت إال إذا كان مؤشرا عليها من لدن القابض بعد أن يكون قد راقب صحة 

 الدين وال سيما إثبات العمل املنجز وصحة احلسابات".

أمر  18/11/2004وحيث إن مصاريف اإليواء مربرة فيما يتعلق بليلة واحدة ( 

هائي للصفقة ) بذلك يكون تاريخ تسلم احملضر املؤقت والن ñ 19/11/2004ببدء اخلدمة 

املبلغ الذي اُدي للمقاول دون تربير للعمل املنجـز هو ما وافق مصــاريف اإليــواء واملبيـت 

. من أجــل ذلك قضـى 125*  2*  200=  50.000املتعلقة بليلتني وهو ما يعادل: 

درهم  399.374درهم بدل  50.000الـس األعلى للحســابات بوجـود عجـز جزئي قدره 

 . 31كما قضى بذلك الس اجلهوي للحسابات بوجدة

 املطلب الثاين : على مستوى التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية.

حيث جاء يف إحدى قــرارات الـس األعلـى للحســابات ما يلي "...... باعتبـار أن 

شغال واملواد املستعملة املبينة االتفاق بني صاحب املشروع واملقاول على الزيادة يف حجم األ

يف جدول األمثان املرفق بالصفقة، التزاما جديدا للصفقة، فإنه كان يتوجب أن تنصب 
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عمليات املراقبة املتعلقة مبطابقة األشغال على املعطيات اجلديدة املضافة إىل جدول 

 األمثان، قبل اإلشهاد على التسلم املؤقت.

ام بقواعد تنفيذ الصفقات العمومية يف جمال إن الدفع حبسن النية وعدم اإلمل

التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية، ال ميكن أن يعفي املتابعني من املسؤولية وإمنا 

 ميكن أن يعترب ظرفا من ظروف التخفيف عند حتديد الغرامات.

جة حيث وخالل إحدى عمليات املراقبة اليت قام ا الس اجلهوي للحسابات بطن

يف جمال التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية، أكد أن حمضر التسلم املؤقت للصفقة 

املقدم من رئيس القسم التقين للمجلـس القروي بوخـالف، ال يتطابق مضمونه مع حجم 

األشغال املنجـزة، حبيث اتفق رئيس الـس القــروي بوخالف ومكتب الدراسـات من 

جهة أخرى على إضافة مسكن للحارس، وبالتايل تغري مضمون الصفقة  جهة، واملقاول من

وحجم األشغال واملواد املستعملة يف جدول األمثان، وحيث تبعا لذلك وباعتبار هذا االتفاق 

كان التزاما إضافيا للصفقة، فإنه كان يتوجب أن تنصب عمليات املراقبة املتعلقة مبطابقة 

ديدة املضافة إىل جدول األمثان، وحيث إن دفتر الشروط األشغال كذلك على املعطيات اجل

مل ينص على إمكانية التسلم اجلزئي للصفقة، وما أشهد عليه  65اإلدارية العامة ويف مادته 

املستأنف يف حمضر التسلم املؤقت يكون خمــالفا للمادة املذكورة وغيــر مطابق حلجـم 

ـس األعلـى للحســابات بتأييد احلكـم املستـأنف األشغـال املنجــزة. وألجـل ذلك، قضى ال

 1500.00ومؤاخذة املعين باألمر على املخالفة التأديبية واحلكم عليه بغرامة قدرها 

 .32درهم

ويف قرار آخر للمجلس األعلى للحسابات أكد فيه ما يلي : ...... حيث صرح املعين 

لفعل األول املتمثل يف االلتزام خبصوص ا ñرئيس الس القروي بوخالف سابقا  ñباألمر 

اخلاصة باألشغال، املتعلق ببناء مسكن للحارس يف حدود  10/2004مبوجب الصفقة رقم 

درهم، رغم أن االعتمادات املالية املفتوحة يف ميزانية اجلماعة برسم السنة  72.937.20
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نه مل يتجاوز درهم، والصفقة حتمل تأشرية وزارة املالية وأ 70.000.00هي  2004املالية 

 السقف املتفق عليه يف الصفقة وأنه مل يكن يعلم أن هذا اإلجراء خمالف للقانون.

حيث وبالرجوع لدفتر الشروط اخلاصة بالصفقة املذكورة، يتضح أن املبلغ امللتزم به 

درهم. حيث وإن من اختصاصات رئيس  72.937.20واملخصص لبناء مسكن للحارس هو 

آمرا بالصرف، تنفيذ  امليزانية ووضع احلساب اإلداري طبقا للمادة الس اجلماعي بصفته 

املتعلق بامليثاق اجلماعي، ويعترب طبقا لذلك مسؤول بصفة  78.00من القانون رقم  47

شخصية عن التقيد بقواعد االلتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها واألمر بصرفها، كما تنص 

املتعلـق باملسـؤولية املـالية والشخصيـة لآلمرين  61.99 من القانــون رقم 4على ذلك املـادة 

 بالصرف واملراقبني املاليني واحملاسبني العموميني.

حيث ومبا أن االلتزام جيب أن يبقى يف حدود الترخيصات املضمنة بامليزانية وأن 

ول يكون متوقفا على االستشارات والتأشريات املنصوص عليها يف القوانني واألنظمة املعم

املتعلق مبحاسبة اجلماعات  1.76.576من املرسـوم  46ا، ال سيما ما ينص عليـه الفصل 

 احمللية وهيآا.

وحيث إن مسؤولية املراقب املايل واحملاسب العمومي وإن ثبتت، ال تلغي مسؤولية 

 اآلمر بالصـرف فكل متدخل يف العملية املاليـة مسؤول يف حـدود صالحيــاته عن القرارات

من  1اليت يتخذها ويؤشر عليها وينفذها خالل ممارسته ملهامه، كما تنص على ذلك املادة 

 السالف الذكر. 61.99القانون رقم 

ألجل ذلك قضى الس األعلى للحسـابات بإبطال احلكم الصادر عن الس اجلهوي 

ومؤاخذته للحسابات بطنجة، واحلكم تصديـا على رئيس الـس القروي بوخالف سابقا، 

 .     33درهم 30.000.00على األفعال املنسوبة إليه واحلكم عليه بغرامة قدرها 
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 خـــــــــامتــــــة

صفوة القول، جتعلنا هذه املـحاولة البحثية، نقف عند جمموعة من التأويالت اليت 

دقيق حاول من خالهلا القاضي املايل، ترمجة قواعد احملاسبة العمومية، سواء من حيث، الت

 أو من حيث التأديب، سواء على مستوى التحصيل أو إلنفاق.

وعليه، فإن القضــاء املالــي كما رأينـــــا سلفا، حيــــاول جــاهدا ويرهق نفسه فـي املسامهة 

يف احلد من املعامالت املالية اليت خترج عن نطاق مبدأ الشرعية، خصوصا تلك اليت ترتبط 

املتعلـــــــــق  61.99من القانــون رقم  6سب العمومي، كما تنــــاولتها الـمــادة بالتــــزامات احملـــــا

من مدونة  56مبسؤولية اآلمرون بالصرف واملراقبني املاليني واحملاسبني العمومني، واملادة 

 احملاكم املالية. 

سب العمــومي بالتـــالـي، ميكن القول من خالل كل ما تقدم سلفــا، إن مســؤولية احملـــا

ثـــابتة فـي حـق كل قابض أو خــــازن أو حمصــل قام بدون أي سند قانونـــي أو خــــالفه أو حاول 

 التملص منه، وذلك أمام احملاكم املالية.
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