الفصل األول :األنشطة المتعلقة باالختصاصات القضائية للمجلس
األعلى للحسابات
يشتمل هذا الفصل على ملخص عن األنشطة المترتبة عن ممارسة االختصاصات القضائية للمجلس األعلى للحسابات،
والتي تتمثل أساسا في االختصاصات المرتبطة بميدان التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين ،وبميدان
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،وكذا بالقضايا المعروضة على االستئناف .والتي يتولى ممارستها كل من
النيابة العامة لدى المجلس ،والغرف المختصة به.

I .Iأنشطة النيابة العامة
يتولى الوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى للحسابات ممارسة مهام النيابة العامة لدى هذا المجلس عمال بمقتضيات
المادة  14من القانون رقم  62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،وذلك في حدود االختصاصات ذات الصبغة
القضائية التي تطبع عمل هذه المحاكم ،والتي تهم أساسا ما يلي:
مادة التدقيق والبت في الحسابات :حيث يمارس الوكيل العام للملك اختصاصه في هذا الميدان من خاللاإلشراف على عملية توصل المجلس بحسابات األجهزة الخاضعة لرقابته في اآلجال المحددة بمقتضى
النصوص الجاري بها العمل ،وكذا عن طريق التماسه من الرئيس األول للمجلس تطبيق الغرامة عند
كل تأخير في تقديم الحسابات أو المستندات المثبتة في اآلجال المقررة ،وعند االقتضاء ،تطبيق الغرامة
التهديدية عن كل شهر من التأخير ،إلى جانب وضع مستنتجاته حول التقارير الواردة عليه في ميدان تدقيق
الحسابات ،فضال عن القيام بإحالته على المجلس للعمليات التي قد تشكل تسييرا بحكم الواقع إما من تلقاء
نفسه أو بناء على طلب من الجهات المخول لها ذلك قانونا؛
مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية :حيث يقوم الوكيل العام للملك برفع القضايا التي تندرجضمن هذا االختصاص إلى أنظار المجلس إما من تلقاء نفسه أو بطلب من إحدى الجهات المخول لها حق
رفع هذه القضايا ،وذلك بناء على الوثائق والمعلومات التي يتوصل بها أو التي يمكن أن يطلبها من الجهات
المختصة .كما يقوم بتتبع سير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة أمام المجلس في هذا الميدان ،ووضع
مستنتجاته حول التقارير التي ينجزها المستشارون المقررون عقب االنتهاء من التحقيق في الملفات
الموكولة إليهم.
وفيما يلي نقدم ملخصا عن أعمال النيابة العامة برسم سنتي  2016و:2017

أوال .مجال التدقيق والبت في الحسابات
1 .1مستنتجات النيابة العامة حول التقارير المنجزة في ميدان التدقيق في حسابات المحاسبين العموميين
وضعت النيابة العامة مستنتجاتها في مادة التدقيق والبت في الحسابات حول كافة التقارير الواردة عليها أساسا من غرفة
التدقيق والبت في الحسابات ،ومن الغرفتين األولى والثالثة ،إلى جانب غرفة االستئناف بالمجلس (بالنسبة لحسابات
السنوات المالية ما قبل دخول القانون رقم  62.99سالف الذكر حيز التنفيذ) .وقد بلغ مجموع هذه المستنتجات ،خالل
سنة  ،2016ما يعادل  108مستنتجا حول تقارير همت  334حسابا سنويا .فيما بلغ مجموعها ،خالل سنة  ،2017ما
يعادل  125مستنتجا حول تقارير همت  302حسابا سنويا.
ويبين الجدول التالي عدد هذه التقارير والمستنتجات المتعلقة بها والحسابات السنوية التي تهمها بحسب الغرف الواردة
منها بالمجلس:
الغرف
المعنية

عدد الحسابات السنوية

التقارير الواردة على
النيابة العامة

مستنتجات النيابة العامة

سنة  2016سنة  2017سنة  2016سنة  2017سنة  2016سنة 2017

الغرفة األولى

67

26

15

11

15

11

الغرفة الثالثة

16

78

06

15

06

15

غرفة التدقيق والبت في الحسابات

215

118

60

39

60

39

غرفة االستئناف

36

80

27

60

27

60

المجموع

334

302

108

125

108

125
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2 .2اإلحاالت المتعلقة بحاالت التسيير بحكم الواقع
خالل سنة  ،2016توصلت النيابة العامة بملف واحد يهم عمليات قد تتطلب إعمال مسطرة التسيير بحكم الواقع،
وخالل سنة  ،2017توصلت النيابة العامة ،كذلك ،بملف واحد يهم نفس األمر .وعلى إثر ذلك ،قامت بإحالتهما على
الغرفة المختصة قصد استكمال باقي اإلجراءات المسطرية المنصوص عليها في المواد من  42إلى  44من مدونة
المحاكم المالية.

ثانيا .ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
توصلت النيابة العامة ،خالل سنة  ،2016بأربع ( )04طلبات لرفع قضايا إلى أنظار المجلس األعلى للحسابات في
مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،وذلك وفقا لمقتضيات المادة  57من مدونة المحاكم المالية ،ويتعلق
األمر بطلبين وردا من غرفتين بالمجلس ،فيما تم رفع القضية الرابعة من طرف الرئيس األول للمجلس بناء على نتائج
البحث التمهيدي المنجز حول المعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة إلحدى الوزارات.
وخالل سنة  ،2017توصلت النيابة العامة ،بعشر ( )10تقارير تتضمن أفعاال من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات
المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،وقامت ،تبعا لذلك ،برفع قضايا إلى أنظار
المجلس األعلى للحسابات في الميدان وفقا لمقتضيات المادة  57من مدونة المحاكم المالية ،ويتعلق األمر بتقرير ورد
عليها من غرفة التدقيق والبت في الحسابات ،فيما أحيلت عليها التقارير التسع ( )09األخرى من طرف الرئيس األول
للمجلس بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز ،طبقا للمادة  12من المدونة ،من طرف إحدى غرف المجلس حول
معطيات شكلت موضوع تقارير للمفتشية العامة إلحدى الوزارات.
وبعد االطالع على تلك التقارير ودارسة مختلف الملفات المرفقة بتقارير التحقيق التي أعدها المستشارون المقررون
بشأن قضايا رائجة في هذا الميدان أمام المجلس ،اتخذت النيابة العامة اإلجراءات القانونية المناسبة بحسب كل حالة،
وذلك على النحو التالي:
1 .1قرارات المتابعة أو الحفظ
أصدرت النيابة العامة عشرين ( )20قرارا في غضون سنة  ،2016وأربعة وأربعين ( )44قرارا خالل سنة ،2017
وذلك من أجل متابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
كما قامت ،على إثر ذلك ،باتخاذ أربع ( )04ملتمسات خالل سنة  ،2016وتسع ( )09ملتمسات خالل سنة ،2017
تلتمس فيها من السيد الرئيس األول تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في األفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى
األشخاص المتابعين في القضايا التي أحيلت على المجلس خالل السنتين المذكورتين.
2 .2المستنتجات
خالل سنة  ،2016توصلت النيابة العامة بسبعة وعشرين ( )27تقريرا أنجزها المستشارون المقررون في أعقاب
انتهاء التحقيقات التي كلفوا بها ،والتي تهم خمس ( )5قضايا رائجة أمام المجلس األعلى للحسابات في ميدان التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،توبع في إطارها سبعة وعشرون ( )27شخصا.
وخالل سنة  ،2017توصلت بواحد وعشرين ( )21تقريرا تتضمن نتائج التحقيق في الملفات التي تهم خمس ()5
قضايا رائجة أمام المجلس األعلى للحسابات في نفس الميدان ،حيث توبع في إطارها واحد وعشرون ( )21شخصا.
وقد وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن كافة تقارير التحقيق المشار إليها أعاله في أفق استكمال باقي مراحل
المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من  61إلى  70من مدونة المحاكم المالية.
ويلخص الجدول التالي عمل النيابة العامة لدى المجلس في هذا الميدان:
سنة 2016

سنة 2017

السنة المعنية
القضايا المرفوعة إلى المجلس

04

09

ملتمسات النيابة العامة

04

09

قرارات المتابعة

20

44

مقررات الحفظ

00

00

تقارير التحقيق الواردة على النيابة العامة

27

21

مستنتجات النيابة العامة

27

21

8
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ثالثا .القضايا المعروضة على االستئناف
خول القانون رقم  62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية ألطراف محددة في المواد  45و 71و 134و 140من المدونة
حق استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف بالمجلس أمام هيئة الغرف المشتركة،
وكذا حق استئناف األحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات أمام الغرفة المختصة بالمجلس ،وذلك فيما يخص
مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وفي هذا اإلطار ،توصلت النيابة العامة ،خالل سنة  ،2016بثالث ( )03عرائض استئناف همت ،على التوالي ،قرارا
صادرا عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس ،وحكمين صادرين عن مجلسين جهويين
للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .فيما توصلت ،خالل سنة  ،2017بعريضة واحدة
الستئناف حكم صادر عن أحد المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وبناء عليه ،تقدمت النيابة العامة بثالثة ( )03ملتمسات في سنة  ،2016وملتمس واحد في سنة  ،2017إلى السيد
الرئيس األول للمجلس قصد تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في طلبات االستئناف المذكورة.
كما وضعت النيابة العامة لدى المجلس ،خالل سنة  ،2016مستنتجاتها بخصوص ثمانية ( )08تقارير أنجزت في
أعقاب انتهاء التحقيق في طلبات استئناف ثمانية ( )08أحكام نهائية صادرة عن بعض المجالس الجهوية للحسابات في
مادة التدقيق والبت في الحسابات ،وكذا بخصوص تقريرين ( )02يتعلقان بنتائج التحقيق في طلبي استئناف حكمين
نهائيين صادرين عن مجلسين جهويين للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وخالل سنة  ،2017وضعت ذات النيابة العامة مستنتجاتها بخصوص ثالثة عشر ( )13تقريرا بشأن التحقيق في
طلبات استئناف أحكام صادرة عن بعض المجالس الجهوية للحسابات :اثنا عشر ( )12منها تهم مادة التدقيق والبت في
الحسابات ،وواحد يهم مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية .كما وضعت مستنتجا آخرا بخصوص تقرير
يتضمن نتائج التحقيق في طلب استئناف قرار صادر عن الغرفة المختصة بالمجلس كان معروضا على أنظار هيئة
الغرف المشتركة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ويمكن تلخيص هذه المعطيات كاآلتي:
سنة 2016

سنة 2017

السنة المعنية
عرائض االستئناف الواردة على النيابة العامة

03

01

ملتمسات النيابة العامة

03

01

تقارير التحقيق الواردة على النيابة العامة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية

02

02

تقارير التحقيق الواردة على النيابة العامة في مادة التدقيق والبت في الحسابات

08

12

مستنتجات النيابة العامة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

02

02

مستنتجات النيابة العامة في مادة التدقيق والبت في الحسابات

08

12

رابعا .الطعن بالنقض
يحق للوكيل العام للملك لدى المجلس األعلى للحسابات وألطراف أخرى محددة بمقتضى المادتين  49و 73من القانون
رقم  62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية ممارسة الطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل ستين يوما الموالية
لتاريخ تبليغ القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية ،إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أو عدم احترام اإلجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم
اختصاص المجلس.
وفي هذا اإلطار ،تقدمت النيابة العامة لدى المجلس ،خالل سنة  ،2016بعريضة واحدة من أجل نقض قرار صادر
عن غرفة االستئناف بالمجلس في مادة التدقيق والبت في الحسابات .أما خالل سنة  ،2017فلم تتقدم بأية عريضة في
هذه الشأن.
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خامسا .القضايا ذات الصبغة الجنائية
خالل سنة  ،2016عرضت ثماني ( )08قضايا على النيابة العامة لدى المجلس ،من بينها ستة ( )06أحيلت عليها من
طرف وكالء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وفقا لمقتضيات المادة  162من المدونة.
وخالل سنة  ،2017أحيلت عليها ستة ( )06قضايا من طرف وكالء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وفقا لنفس
المقتضيات.
وطبقا لمقتضيات المادة  111من مدونة المحاكم المالية ،أحالت النيابة العامة ،على أنظار السيد وزير العدل (قبل دخول
المقتضيات المعدلة لهذه المادة حيز التنفيذ) ،قضية واحدة خالل سنة  ،2016وثالث ( )03قضايا خالل سنة ،2017
تتضمن أفعال قد تكتسي صبغة جنائية ،والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف المختصة
قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
كما اتخذت ،خالل سنة  ،2016خمس ( )05مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص خمسة ( )05قضايا.،
وخالل سنة  ،2017تم اتخاذ ثالث مقررات مماثلة بخصوص ثالث ( )03قضايا ،وذلك بالنظر لعدم كفاية القرائن
واإلثباتات الالزمة إلثارة هذه الدعوى بشأنها.
ويقدم الجدول التالي ملخصا لهذه المعطيات:
سنة 2016

سنة 2017

السنة المعنية
الملفات المحالة على النيابة العامة

08

06

مقررات بعدم اثارة الدعوة العمومية

05

03

الملفات المرفوعة إلى السيد وزير العدل

01

03

ملفات في طور الدراسة

02

00

 IIIIأنشطة غرف المجلس
أوال .التدقيق والبت في الحسابات
في هذا الميدان تميزت حصيلة أعمال غرف المجلس بما يلي:

1 .1بالنسبة للغرفة األولى
قامت الغرفة األولى خالل سنتي  2016و 2017بتدقيق  89حسابا خاصا بمحاسبي البعثات الدبلوماسية والقنصلية،
وأوجهت على إثر ذلك مذكرتين للمالحظات .كما أصدرت  78قرارا نهائيا بشأن حسابات المحاسبين المذكورين.
2 .2بالنسبة للغرفة الثالثة
خالل سنتي  2016و ،2017قامت هذه الغرفة بتدقيق  42بيانا محاسبيا ،من أصل  95بيانا خاصا بالمؤسسات
والمقاوالت العمومية الخاضعة الختصاصاتها .وعلى إثر ذلك ،وجهت الغرفة  139مذكرة مالحظات ،وأصدرت 23
قرارا نهائيا بإبراء ذمة المحاسبين العموميين المعنيين.
إضافة إلى ذلك ،قامت هذه الغرفة بإصدار القرارات النهائية المتعلقة ب 49حسابا ،موزعة ما بين  48حسابا يخص
القباضات ،وحساب واحد يتعلق بخزينة وزارية ،كما أصدرت قرارا تمهيديا واحدا بخصوص حساب خزينة وزارية.
3 .3بالنسبة لغرفة التدقيق والبت في الحسابات
بخصوص تدقيق الحسابات ،قامت غرفة التدقيق والبت في الحسابات ،خالل سنتي  2016و ،2017بتدقيق  389حسابا،
منها  235حسابا تتعلق بالخزنة اإلقليميين ،و 46تخص القنصليات والبعثات الدبلوماسية ،و 105تخص القباضات،
وثالث ( )03حسابات تهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ،كما تم الشروع في تدقيق حسابات الخزنة
الوزاريين المعنيين بتنفيذ ميزانيات  16قطاعا وزاريا.
وهكذا ،وجهت الغرفة  113مذكرة مالحظات ،تم تبليغ جميعها إلى المحاسبين المعنيين ،حيث جاءت موزعة على
النحو التالي:
 23حسابا تهم القباضات؛ 15حسابا تتعلق بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية؛ 50حسابا تخص الخزينات اإلقليمية؛ 25-حسابا تهم قباض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
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وقبل عرض نتائج عمليات البت في الحسابات ،تجدر اإلشارة إلى أن تدخالت الغرفة مكنت مجموعة من األجهزة
العمومية من استرجاع ما مجموعه  2.010.755,00درهم في إطار تسوية الوضعية المالية والمحاسبية ،وذلك في
عملية استباقية ،قبل صدور القرارات التمهيدية والنهائية بهذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بالبت في الحسابات ،فقد أصدرت غرفة التدقيق والبت في الحسابات ،خالل سنتي  2016و ،2017ما
مجموعه  404قرارا ،موزعة بين  27قرارا تمهيديا و 377قرارا نهائيا.
وبموجب القرارات التمهيدية ،وجهت أوامر إلى المحاسبين العموميين المعنيين من أجل تبرير المخالفات أو إرجاع
المبالغ موضوع هذه المخالفات إلى األجهزة المعنية بمبلغ إجمالي قدره  8.505.052,92درهم .وتهم هذه القرارات
التمهيدية ثمانية ( )08خزنة إقليميين و 19قابضا.
أما فيما يتعلق بالقرارات النهائية ،فقد أصدرت الغرفة ،خالل سنتي  2016و ،2017ما مجموعه  377قرارا ،تسعة
منها قضت بالعجز بمبلغ إجمالي قدره  57.583.316,72درهم .وتتوزع القرارات النهائية الصادرة عن الغرفة،
حسب نوعية المراكز المحاسبية ،على النحو التالي:
المراكز المحاسبية حسب النوعية

مجموع مبلغ العجز

عدد القرارات النهائية

الخزينات اإلقليمية

235

1.077.685,03

القباضات

94

56.505.631,69

الوكاالت المحاسبية للسفارات والقنصليات

48

-

المجموع

377

57.583.316,72

ويجب التذكير ،فيما يخص القباضات ،بأنه تم إيالء أهمية كبيرة للباقي استخالصه ،وخاصة الديون التي تكون قد
تقادمت دون قيام القباض بإجراءات التحصيل الالزمة.
وفي هذا الباب ،تقوم الغرفة بمراسلة القباض من أجل اإلدالء بالقوائم اإلسمية التي تبين الديون والمدينين وإجراءات
التحصيل التي تم القيام بها .كما يتم إجراء تحريات ميدانية لتقييم أنظمة المراقبة الداخلية من أجل الوقوف على
المخاطر المحتملة ،خصوصا فيما يتعلق باإللغاءات والتخفيضات.
غير أنه ،ورغم كون مسؤولية المحاسب العمومي أمام قاضي الحسابات تبقى موضوعية وال مجال في إثارتها لمراعاة
الظروف المحيطة بممارسة المهام المرتبطة بها ،كما استقر على ذلك الفقه والقضاء في هذا المجال ،فإن المجلس يدعو
الجهات المسؤولة ،وخاصة المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية ،إلى توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية
لعملية استخالص المداخيل العمومية ،إذ في ذلك استثمار من شأنه المساهمة في الرفع من مستوى التحصيل.
وبخصوص الخزنة اإلقليميين ،فإن المنهجية المعتمدة قد ارتكزت ،أساسا ،على اإلعداد الجيد للمهمة الرقابية من خالل
جمع المعلومات والمعطيات حول التسيير المالي لألجهزة موضوع الرقابة ،مع األخذ بعين االعتبار أوجه الخلل في
نظام المراقبة الداخلية ،وخاصة على مستوى تنفيذ العمليات المالية .كما تم التركيز أيضا على المخاطر المحتملة لدى
كل متدخل في هذه العمليات.
 .1.3أهم المالحظات المسجلة
باعتماد المنهجية المذكورة أعاله ،خالل سنتي  2016و ،2017تم تسجيل مجموعة مالحظات همت الجوانب اآلتية:
 .أالمالحظات المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية

تتعلق أهم المالحظات المسجلة ،بهذا الخصوص ،بما يلي:
اللجوء المتكرر إلى صفقات التسوية؛اإلدالء ،ضمن ملفات الصفقات العمومية ،بأوراق ومستندات غير صحيحة أو مزورة؛عدم األخذ بعين االعتبار التخفيضات المنصوص عليها في الصفقات أو العقود؛عدم استغالل البنايات وعدم استعمال التوريدات المقتناة؛عدم قابلية المنجزات لالستغالل واالستعمال؛عدم ربط البنايات المنجزة بشبكة الماء والكهرباء؛إنجاز نفس األشغال والخدمات ،في نفس الوقت ،عن طريق صفقة وسند طلب؛-أداء نفقات صورية أو وهمية؛
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المبالغة في األثمان؛تباين بين الكميات المؤدى عنها والكميات المسلمة؛تباين كبير في ثمن نفس السلعة أو نفس الخدمة على مستوى صفقتين متتاليتين؛عدم تطبيق غرامات التأخير؛اإلدالء بمحاضر تسليم غير صحيحة بهدف إخفاء التأخر في إنجاز األشغال؛عدم تأسيس الضمان النهائي في اآلجال القانونية؛عدم تطبيق غرامة التأخير عن استالم الرسم الهندسي الجامع؛إنجاز أشغال ال تتطابق مع ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة. .بالمالحظات المتعلقة بتدبير سندات الطلب
همت أهم المالحظات المسجلة ،في هذا اإلطار ،ما يلي:

عدم اللجوء إلى المنافسة بعدم طلب البيانات المضادة لألثمان أو اللجوء إليها بشكل صوري فقط؛األداء بناء على الفاتورة األولية وعلى أساس بيان األثمنة؛أخطاء في حسابات التصفية (خاصة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة)؛األداء في غياب مجموع الوثائق المثبتة؛أداء نفقات صورية ووهمية؛تباين بين الكميات المؤدى عنها والكميات المسلمة.لكن ،يجب التأكيد على أن أغلب المالحظات التي تم تسجيلها من طرف الغرفة تتعلق بالمصالح اآلمرة بالصرف،
ذلك أنها تخص المراحل اإلدارية لتنفيذ العمليات المالية ،في الوقت الذي سجل فيه المجلس إيالء عناية أكبر من
طرف المحاسبين العموميين للمراحل المحاسبية التي يتولونها في إطار تنفيذ هذه العمليات ،وخاصة بعد مراجعة نظام
مسؤولية المحاسبين العموميين.
 .2.3الشروع في تدقيق حسابات الخزنة الوزاريين
كما كان مبرمجا ،وتطبيقا لمقتضيات المادة  25من القانون رقم  62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،باشرت
الغرفة ،ابتداء من يوليوز سنة  ،2016عملية تدقيق حسابات  16قطاعا وزاريا ،وذلك بعد أن تم اإلدالء بها إلى
المجلس من طرف الخزنة الوزاريين المعنيين.
وقد تم تدقيق الحسابات المذكورة وإعداد المخرجات المرتبطة بها وفق ما هو منصوص عليه في المادة  31من
القانون سالف الذكر فيما يتعلق بتوجيه المالحظات إلى مختلف المتدخلين في العمليات المالية ،كل حسب اختصاصه،
وكذا وفق ما نصت عليه المادة  32من نفس القانون ،من ضرورة إعداد تقريرين يبسط األول نتائج التحقيق المتعلقة
بالحساب المقدم من طرف المحاسب العمومي ،وكذا األفعال األخرى التي من شأنها أن تثبت مسؤولية مختلف
المدبرين العموميين في إطار االختصاصات القضائية للمجلس ،فيما يتضمن التقرير الثاني المالحظات المتعلقة بتسيير
الجهاز العمومي المعني.
 .أمحاور العمليات الرقابية

ركزت عمليات التدقيق ،وخصوصا في جانبها المتعلق بالتسيير ،على المحاور التالية:
تحليل الوضعية المالية؛الحكامة :المساءلة والشفافية؛تقييم نظام المراقبة الداخلية؛المجهودات المبذولة في مجال االقتصاد في الموارد؛تقييم إدارة المشاريع وتدبير الطلبيات العمومية؛تدبير المرافق العمومية من طرف الخواص؛تقييم مستوى االنخراط في اإلصالحات المتعلقة بالمالية العمومية.ولقد تم اختيار هذه المحاور والتركيز عليها بالنظر إلى المهمة المعهود بها إلى المجلس األعلى للحسابات ،والمتمثلة،
حسب ما نصت عليه مقتضيات الفصل  147من الدستور ،في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية
والمحاسبة ،على مستوى مصالح الدولة وباقي األجهزة العمومية األخرى.
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كما يجد هذا االختيار تبريره في ارتباط معظم المحاور المشار إليها أعاله بالجانب التنظيمي إلدارة الشؤون المالية
داخل األجهزة المعنية باعتبار هذا الجانب عنصرا أساسيا في تعزيز نظام المراقبة الداخلية ،وحجر الزاوية في عملية
تحسين إدارة الموارد المالية وتحصينها من أجل تحقيق األهداف المرسومة.
وبالتركيز على المحاور المذكورة أعاله ،حاول المجلس تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بإدارة الشؤون المالية
للقطاعات موضوع عمليات التدقيق ،من أجل إصدار التوصيات التي يراها كفيلة بالحد من تلك المخاطر ،مساهمة
منه في دعم الشفافية وإشاعة ثقافة التواصل والرفع من األداء واالرتقاء بخدمات المرفق العام إلى المستوى المنشود.
وجدير بالتذكير ،أن هذه المهمات الرقابية تصادف دخول مجموعة من مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون
المالية حيز التنفيذ ،وخاصة ما يتعلق بإرساء نظام محاسبة عامة للدولة يقوم على مبدأ االستحقاق ،بما يقتضيه ذلك من
ضرورة أن تكون هذه الحسابات صادقة وقادرة على أن تعكس صورة حقيقية لممتلكات الدولة ولوضعيتها المالية في
أفق التصديق عليها من قبل المجلس األعلى للحسابات.
وتجدر اإلشارة إلى أنه ،وبالرغم من كون عمليات التدقيق تنصب على حسابات تدخل ضمن الفترة الممتدة من
سنة  2010إلى سنة  ،2015فإن تقييم المحاور المشار إليها أعاله ،في جانبها المتعلق بالتسيير ،ركز باألساس
على الجوانب التنظيمية الحالية .ويمكن تبرير هذا االختيار بتوخي الراهنية والداللة والفائدة ،سواء على مستوى
االستنتاجات والخالصات أو على مستوى التوصيات.
 .بالمنهجية المتبعة

تم تنفيذ العمليات الرقابية وفق المنهجية المتعارف عليها في مجال التدقيق ،وذلك من خالل:
التعرف على الجهاز ،من حيث البيئة العامة التي يمارس فيها وظيفته وطريقة تدبيره ونظام المراقبةالداخلية المعتمد به ،فضال عن تقييم المخاطر المرتبطة بذلك .ولهذا الغرض ،تم االطالع على الوثائق
المتوفرة ،وخاصة تقارير المفتشيات والتقارير السنوية المتضمنة ألنشطة الجهاز ،باإلضافة إلى الميزانيات
والحسابات اإلدارية والحسابات المعدة من طرف الخازن الوزاري المعني؛
إعداد خطة للتدقيق ،وذلك على ضوء المخاطر التي تم تحديدها خالل المرحلة السابقة؛إعداد وتوجيه استبيانات إلى المسؤولين وعقد اجتماعات ومقابالت والقيام بتحريات ميدانية؛تجميع المعلومات المتوصل إليها وتحليلها ،ثم القيام باالستنتاجات والخالصات الالزمة؛توجيه المالحظات إلى المسؤولين من أجل استطالع وجهات نظرهم ،وذلك تفعيال لمسطرة التواجهية؛إعداد التقريرين سالفي الذكر بعد األخذ بعين االعتبار األجوبة عن المالحظات؛-التداول بشأن هذين التقريرين وفق ما هو محدد في المادتين  37و 82من مدونة المحاكم المالية.

ثانيا .حاالت التسيير بحكم الواقع
أسفرت عمليات التدقيق التي قامت بها غرفة التدقيق والبت في الحسابات ،خالل سنتي  2016و2017عن وجود أفعال
من شأنها أن تشكل حاالت تسيير بحكم الواقع .وقد كانت هذه األفعال موضوع ملفين فيما يلي تفاصيلهما:
الجهاز العمومي

المرحلة التي وصلت إليها المسطرة

دار الصانع

ملف جاهز للبت

مديرية التجهيز بصفرو

قرار تمهيدي

ثالثا .التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
يمارس المجلس األعلى للحسابات ،باإلضافة إلى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات ،مهمة قضائية أخرى تهدف
إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد األجهزة الخاضعة الختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية ،في حالة ارتكابه إلحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد  54و 55و 56من مدونة المحاكم
المالية ،وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن
السلطات المؤهلة قانونا ،والمحددة في المادة  57من المدونة.
ويجسد هذا االختصاص الوظيفة العقابية للمجلس ،إذ يتولى البت في مسؤولية األشخاص المتابعين ،أمام المجلس
في إطار قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،بواسطة قرارات ،إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت
ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية ،وفي حالة العكس ،الحكم عليه بالغرامة المناسبة حسب ظروف
ومالبسات الفعل المرتكب في إطار الحدين األعلى واألدنى المحددين في المادة  66من مدونة المحاكم المالية.
وباإلضافة إلى الغرامة ،وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني ،يحكم المجلس
بإرجاع األموال المطابقة من رأسمال وفوائد.
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بيد أنه ،ولئن كان هذا االختصاص يكتسي طابعا زجريا وتقتبس المسطرة المتبعة بشأن ممارسته الخصائص األساسية
التي تتسم بها المسطرة الجنائية ،فإنه يختلف عن المساءلة الجنائية اعتبارا لكون المسؤولية في مادة التأديب المالي
ال يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي في المخالفات المرتكبة ،بل ترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه
بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين واألنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مسؤوليات ومهام وظيفية،
وال تشكل ،تبعا لذلك ،المساءلة الجنائية دائما وسيلة الردع المناسب ،خاصة بالنسبة للمخالفات ذات الصلة بأخطاء غير
عمدية تعكس سوء التدبير واختالالت في نظام المراقبة الداخلية و(أو) عدم كفاءة المسؤول المعني.
وبالتالي ،وألن اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يهدف إلى معاقبة صفة الشخص كمدبر عمومي
من خالل عقوبات مالية تروم حماية النظام القانوني للمالية العامة ،فقد كرست مدونة المحاكم المالية مبدأ قابلية تراكم
المتابعات أمام المجلس مع الدعوى الجنائية ،طبقا للمادة  111من هذه المدونة.
1 .1حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
 .أالقضايا الرائجة أمام المجلس

بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في فاتح يناير  2016ما
مجموعه ثمانية ( )08قضايا تابعت النيابة العامة لدى المجلس في إطارها  64شخصا.
وباإلضافة إلى هذه القضايا ،رفعت أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك لديه أربعة ( )04قضايا جديدة خالل
سنة  ،2016تابع في إطارها  23شخصا ،وتضاعف عدد هذه القضايا إلى  11قضية في سنة  2017همت 70متابعا،
ليصبح عدد القضايا الرائجة أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،خالل سنتي 2016
و ،2017ما مجموعه  23قضية يتابع في إطارها  157شخصا.
ويبين الجدول التالي تطور عدد القضايا الرائجة أمام المجلس خالل سنتي  2016و:2017
القضايا الرائجة
قبل فاتح
يناير 2016

خالل سنة
2016

خالل سنة
2017

المجموع

عند متم
دجنبر 2017

عدد القضايا الرائجة

08

4

11

23

13

عدد المتابعين

64

23

70

157

86

وتجدر اإلشارة إلى أن القضايا األربعة ( )4التي أحيلت على المجلس في سنة  2016تمت بمبادرة من مصادر داخلية
في إطار تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي كرستها مدونة المحاكم المالية ،وكذا في إطار تفعيل اختصاص البحث
التمهيدي الموكول إلى الرئيس األول للمجلس.
وهكذا ،وبناء على نتائج البحث التمهيدي الذي كلفت به غرفة التدقيق والبت في الحسابات ،وجه الرئيس األول طلبا
إلى النيابة العامة من أجل رفع قضية أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تتعلق بالتسيير
اإلداري والمالي للنيابة اإلقليمية بسال التابعة لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سال-زمور-زعير
(سابقا) ،والتي تابعت النيابة العامة في إطارها سبعة ( )7مسؤولين.
في نفس السياق ،وجهت الغرفة الثالثة بالمجلس طلب رفع قضيتين إلى النيابة العامة على إثر التداول في مشروع
التقرير الخاص المتعلق بمراقبة التسيير المالي لوزارة الصحة ،األولى تتعلق بتدبير المعدات الطبية ( 9متابعين)،
والثانية ،تهم توسعة المنشآت والمؤسسات الصحية ( 10متابعين) ،وذلك طبقا للمادة  84من مدونة المحاكم المالية.
كما وجهت غرفة التدقيق والبت في الحسابات إلى النيابة العامة طلبا من أجل رفع قضية أمام المجلس بشأن التسيير
المالي لمندوبية وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة ( 5متابعين) ،وذلك من خالل البت في حساب
الخزينة اإلقليمية بتمارة برسم السنوات المالية من  2009إلى  ،2013طبقا للمادة  37من مدونة المحاكم المالية.
وقد شكلت سنة  2017استمرارية في هذه المقاربة ،إذ كانت الغرفة الثالثة بالمجلس مصدر طلب رفع قضية جديدة،
تتعلق بالتسيير المالي لشركة العمران تامسنا تابعت النيابة العامة في إطارها ستة ( )6مسؤولين .كذلك ،اتسمت هذه
السنة بتفعيل مقتضيات المادة  12من مدونة المحاكم المالية ،التي تجيز للرئيس األول األمر إجراء بحث تمهيدي في
القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس ،والمادة  109من نفس المدونة التي توجب على الوزراء إحالة التقارير
التي تعدها المفتشيات التابعة لهم عندما تتضمن أفعاال قد تشكل مخالفات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون
المالية.
ففي سنة  ،2017رفعت النيابة العامة أمام المجلس ثمانية ( )08قضايا تتعلق بأفعال ارتكبها  53مسؤوال باألكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين لكل من جهة الرباط سال-زمور-زعير ،وجهة الدار البيضاء الكبرى ،وجهة تادلة-أزيالل،
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وجهة الشاوية-ورديغة ،وجهة سوس-ماسة ،وجهة فاس-بولمان ،وجهة طنجة-تطوان ،وجهة مراكش-تانسيفت ،وذلك
بناء على نتائج البحث التمهيدي المضمنة في تقرير الغرفة الثالثة بالمجلس الذي أنجزته بأمر من الرئيس األول
للمجلس األعلى للحسابات بشأن المالحظات الواردة في تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين حول
التسيير المالي لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويوضح الجدول التالي توزيع القضايا المتعلقة بمادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية منذ دخول مدونة
المحاكم المالية حيز التنفيذ ،حسب مصدر طلب رفع القضية:
القضايا المرفوعة أمام المجلس
الجهة التي رفعت القضية

منذ سنة  2003إلى غاية
فاتح يناير 2016

خالل سنة
2016

خالل سنة
2017

المجموع

الغرفة األولى

07

ـ

ـ

07

الغرفة الثانية

25

ـ

ـ

25

الغرفة الثالثة

24

02

ـ

26

الغرفة الرابعة

01

ـ

ـ

01

ـ

02

01

03

ـ

ـ

08

08

57

04

09

70

غرفة البت في الحسابات
النيابة العامة بناء على نتائج البحث التمهيدي
المأمور به من طرف الرئيس األول
المجموع

وقد أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل سنتي  2016و 2017عن البت في
الملفات المتعلقة ب  44مسؤوال بالمرافق واألجهزة العمومية المعنية .ويوضح الجدول التالي عدد المتابعين واألجهزة
العمومية المعنية بهذه القرارات:
نوع األجهزة
مرافق الدولة

المؤسسات
العمومية

السنة

األجهزة المعنية

عدد المتابعين

2017

وزارة الصحة :تدبير المعدات البيوطبية-وزارة الصحة :مشاريع بناء وتوسيع وتهيئة المؤسسات الصحية

19

2016

-المدرسة العليا للتكنولوجيا بسال

06

2017

الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقيةالكلية المتعددة االختصاصات بالرشيدية-جامعة موالي إسماعيل بمكناس

08

2016

شركة العمران الرباطالشراكة بين القطاعين العام والخاص حول األراضي الفالحيةللملك الخاص للدولة

04

2017

شركة العمران الرباط-شركة العمران تامسنا

شركات الدولة

المجموع

07
10

44

أما بالنسبة للغرامات المحكوم بها ،فقد تراوحت مبالغها ما بين  4.000درهم و 100.000درهم ،في حين لم تتم
مؤاخذة باقي المسؤولين لعدم ثبوت مسؤوليتهم عن األفعال موضوع المتابعة.
وبالموازاة مع القرارات التي أصدرتها هيئات غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،واصل المستشارون
المقررون بهذه الغرفة إجراءات التحقيق بشأن الملفات الرائجة ،إذ قاموا ،خالل سنتي  2016و ،2017بإنجاز 18
مهمة معاينة ميدانية ،وبعقد  52جلسة استماع إلى المتابعين المعنيين.
وخالل نفس الفترة ،تم توجيه  48تقريرا إلى النيابة العامة لدى المجلس األعلى للحسابات على إثر االنتهاء من
التحقيق ،وذلك قصد وضع مستنتجاتها ،ومتابعة ما تبقى من المسطرة ،من خالل تمكين المتابعين المعنيين من االطالع
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15

على ملفاتهم وإدالئهم شخصيا أو بواسطة محاميهم بمذكرات كتابية ،عند االقتضاء ،وذلك قبل إدراج هذه الملفات في
جدول جلسات الغرفة.
وتبعا لذلك ،بلغ عدد القضايا الجاهزة للحكم في متم  31دجنبر  2017ما مجموعه أربعة ( )04قضايا تتعلق بالنيابة
اإلقليمية بسال التابعة لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سال-زمور-زعير (سابقا) ،ومندوبية وزارة
الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة ،ومندوبية وزارة الشباب والرياضة بعمالة أنفا بالدار البيضاء ،وتهم 13
متابعا ،سيتم إدراجها في جداول الجلسات برسم سنة  .2018وبالموازاة مع ذلك ،يواصل المستشارون المقررون
استكمال إجراءات التحقيق وإعداد التقارير المتعلقة بالقضايا المتبقية في أفق إدراجها في جلسات الحكم بعد استنفاد
مرحلتي وضع النيابة العامة لمستنتجاتها وإطالع المتابعين ودفاعهم عن ملفات القضايا المعنية.
 .بالتعاون مع المجالس الجهوية للحسابات في مجال التحقيق

طبقا للمادة  158من القانون رقم  62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تعديلها بموجب المادة األولى من
القانون رقم  55.16الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.153في  21من ذي القعدة  25( 1437أغسطس
 ،)2016السيما الفقرة الثانية منها ،يمكن للرئيس األول ،بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية المعنية ،أن يكلف
قضاة معينين بالمحاكم المالية بالقيام في عين المكان بالمراقبة أو بالتحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل
في اختصاصات المجالس الجهوية.
وتفعيال لهذه المقتضيات الجديدة ،التي تكرس أن قضاة المحاكم المالية يشكلون هيئة واحدة ،طبقا للمادة  165من
المدونة ،وتراعي تكامل مختلف المحاكم المالية حتى ال تشكل محدودية الموارد البشرية عائقا أمام مبدأ البت في
القضايا داخل آجال معقولة ،وجهت بعض المجالس الجهوية للحسابات ،خالل سنة  ،2017طلبات إلى الرئيس األول
للمجلس األعلى للحسابات من أجل تكليف مستشارين مقررين بالمجلس بإجراء التحقيق في بعض القضايا الرائجة
أمام هذه المجالس الجهوية.
وتبعا لذلك ،قام الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بتعيين أربعة ( )4مستشارين مقررين من غرفة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية للتحقيق في  14قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات ،يتابع في إطارها
 78متابعا .وقد أنجزوا ،إلى حدود متم دجنبر  ،2017ما مجموعه  45تقريرا ،بعد االنتهاء من التحقيق في األفعال
المنسوبة إلى المتابعين المعنيين في إطار خمسة ( )5قضايا ،إذ عقدوا في هذا الصدد  48جلسة استماع و 15معاينة
ميدانية.
2 .2بعض القواعد والمبادئ المكرسة في القرارات الصادرة عن غرفة التأديب خالل سنتي  2016و2017
كما سبقت اإلشارة إليه ،أصدرت غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية  44قرارا تتعلق بالبت في مسؤولية
األشخاص المتابعين في إطار القضايا المتعلقة بالتسيير المالي للمدرسة العليا للتكنولوجيا بسال ،وبشركة العمران
تامسنا ،وبشركة العمران الرباط ،وبالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة ،وبجامعة موالي إسماعيل بمكناس،
وبالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية التابعة لهذه الجامعة ،إضافة إلى قضيتين تتعلقان بالتسيير المالي لوزارة
الصحة ،األولى تهم تدبير المعدات البيوطبية ،والثانية تتعلق بتوسعة المنشآت والوحدات الصحية.
وفي هذا اإلطار ،تمحورت األفعال موضوع المتابعة ،برسم هذه القضايا ،حول التوقيع على كشوفات الحساب
ومحاضر التسلم بشكل ال يعكس حقيقة الخدمات المنجزة ،وكذا اإلشهاد على تنفيذ أشغال ال تتطابق مع حجم ونوع
األشغال المتعاقد بشأنها .وقد كرست القرارات الصادرة عن المجلس في هذا اإلطار مجموعة من القواعد ،نورد أهمها
كالتالي:
يستوجب اإلشهاد على صحة إنجاز العمل تسلم األشغال موضوع الصفقة بعد التأكد من مطابقتها لحجمونوع األشغال المتعاقد بشأنها ،اعتبارا لكون هذه المطابقة تشكل عنصرا من عناصر إثبات العمل المنجز
وصحة عملية التصفية .وعليه ،يعتبر مخالفة لقواعد تصفية النفقات العمومية اإلشهاد على الكشوف
التفصيلية ،بالرغم من عدم مطابقة كميات األشغال المبينة فيها للكميات الحقيقية المنجزة والمضمنة في
جداول المنجزات؛
يعتبر التوقيع على محضري التسلم المؤقت والنهائي بما يفيد بإنجاز األشغال موضوع الصفقة وبمطابقتهالحجم ونوع األشغال المتعاقد بشأنها ،رغم عدم إنجاز جميع تلك األشغال وعدم مطابقة ما تم إنجازه
لمواصفات الصفقة ،مخالفة لقواعد تصفية النفقات العمومية ،وإدالء إلى المجلس بوثائق غير صحيحة؛
يتعين على العضو في لجنة التسلم قبل التوقيع على محضر التسلم المؤقت لألشغال موضوع صفقة عموميةالتحقق من إنجاز الخدمة ومن مطابقتها لطبيعة وكميات الخدمات المتعاقد بشأنها ،وهو ما يستوجب توفر
هذا العضو على دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المعنية وانتقاله إلى عين المكان رفقة األعضاء
اآلخرين في لجنة التسلم قصد معاينة األشغال المنجزة على أرض الواقع؛
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يعتبر االحتساب الصحيح ألجل تنفيذ الصفقة من قواعد صحة تصفية النفقات العمومية ،على اعتبار أنبنودها حددت باإلضافة إلى أجل التنفيذ المتعاقد بشأنه ،الجزاءات التي قد يتخذها صاحب المشروع في
حالة تأخر المقاوالت المتعاقد معها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية برسم الصفقة المعنية؛
يقتضي االحتساب الصحيح ألجل تنفيذ صفقة عمومية إصدار األوامر بالخدمة بشكل يطابق التواريخالفعلية الستئناف األشغال؛
يمس اإلشهاد على تسلم أشغال ال تتطابق مع حجم ونوع األشغال المتعاقد بشأنها باألسس التي قامت عليهاالمنافسة ،نظرا لكون هذه المواصفات ،وإن كانت تهم مرحلة التنفيذ ،فإنها تشكل محددات أساسية لتعهدات
المتنافسين في مرحلة تقديم العروض؛
ترتبط اجراءات التسلم النهائي لألشغال بتصفية مستحقات المتعاقد معه برسم صفقة عمومية ،إذ تبقىصحة أعمال التصفية المرتبطة بها رهينة بصحة الوثائق وبسالمة اإلجراءات المتخذة ،وفق ما تقتضيه
بنود الصفقة ومواد دفتر الشروط اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال السارية على تنفيذها؛
اإلعالن عن التسلم النهائي بالرغم من وجود معدات وتجهيزات لم يتم تركيبها وتشغيلها بصفة نهائيةطيلة الفترة المفترضة للضمان ،يفوت على صاحب المشروع ممارسة الحقوق الواردة في دفتر الشروط
اإلدارية العامة المطبقة على صفقات األشغال ،ويمكن من رفع اليد عن مبلغ االقتطاع الضامن المرصود
لتأمين االلتزامات التعاقدية للمقاولة؛
يعتبر التوقيع على محضر التسلم النهائي لألشغال موضوع صفقة عمومية وعلى كشف الحساب النهائيالمتعلق بها ،بالرغم من عدم تنفيذ المقاولة المتعاقد معها لجميع التزاماتها التعاقدية ،مخالفة لقواعد تصفية
النفقات العمومية ،وحصول الشخص لغيره على منفعة نقدية غير مبررة ،وإدالء إلى المجلس األعلى
للحسابات بوثيقة غير صحيحة؛
ال يشترط لقيام مخالفة قواعد تصفية النفقات العمومية تحقق الضرر بسبب ارتكابها ،اعتبارا لكون هذهالمخالفة تندرج ضمن المخالفات الشكلية وليست من مخالفات النتيجة ،وبالتالي ،يعتبر الضرر في حالة
ارتكاب هذه المخالفة من ظروف تقدير مبلغ الغرامة وليس من أركان قيامها؛
عدم اتخاذ المتابع بصفته مكلفا بتتبع تنفيذ األشغال اإلجراءات الالزمة الستصدار أوامر باستئناف األشغال،بخصوص الفترات التي تم خاللها تنفيذ أشغال متعاقد بشأنها ،يشكل مخالفة لقواعد تصفية النفقات العمومية
برسم الصفقات المعنية؛
يعتبر التوقيع على محضر التسلم المؤقت لألشغال موضوع صفقة عمومية بالرغم من عدم االنتهاء منتنفيذ جميع األشغال موضوعها ،كما تفيد بذلك محاضر تتبع الورش ،ودون تسجيل أي تحفظات في هذا
الشأن ،مخالفة لقواعد تصفية النفقات العمومية ،وإدالء بوثائق غير صحيحة ،ترتب عنه عدم احتساب فترة
تنفيذ األشغال ما بعد التسلم المؤقت ضمن األجل الفعلي للتنفيذ ،وتقليص األجل الفعلي للضمان؛
إذا كان الفعل الذي ارتكبه المتابع ،والمتعلق بإصدار األمر بأداء مبلغ االقتطاع الضامن بالرغم من عدمتنفيذ المقاولة المتعاقد معها لجميع التزاماتها التعاقدية ،قد يشكل مخالفة تستوجب المسؤولية في مادة
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،فإنه ال يمكن إثارة مسؤوليته مادام أن النيابة العامة قد تابعته
من أجل توقيع محضري التسلم المؤقت والنهائي ،والتي ثبت ،من خالل التحقيق ،عدم توقيعه عليهما،
وذلك تطبيقا للمبدأ الذي يقضي بعدم جواز معاقبة شخص في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون
المالية على أفعال لم تتابعه من أجلها النيابة العامة لدى المجلس األعلى للحسابات؛
حسن نية المتابع ال يشكل سببا إلعفائه من المسؤولية مادام أن األمر يتعلق في مادة التأديب المتعلقبالميزانية والشؤون المالية بمخالفات مادية ال يستوجب قيامها ثبوت الركن المعنوي ،بل فقط الركن المادي
الذي يجسد مخالفة لقاعدة قانونية أو اللتزام تعاقدي.
وبصفة عامة ،تتجلى أهمية هذه القواعد في تحقيق التكامل بين االختصاصات الرقابية والعقابية للمحاكم المالية بشكل
يوفق بين طبيعتها كمؤسسات قضائية ،من جهة ،وكجهاز أعلى للرقابة ،من جهة أخرى ،بشكل تصبح معه العقوبات
التي تصدرها هذه المحاكم في القضايا الرائجة أمامها في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،باإلضافة
إلى وظيفة الردع الخاص ،من اآلليات التي تهدف إلى المساهمة في تحسين التدبير العمومي ،وذلك من خالل العمل
على تفادي األخطاء المسجلة في التسيير العمومي والممارسات التي تخل بمبدأ تخليق هذا التدبير ،وكذا تجاوز
االختالالت التي تشوب أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة من طرف األجهزة العمومية المعنية.
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رابعا .استئناف األحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية
تقوم غرفة االستئناف بالبت في استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات ،سواء تعلق األمر باألحكام الصادرة في
إطار االختصاص المتعلق بالبت في الحسابات أو بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وفي هذا اإلطار ،بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة االستئناف في فاتح يناير  2016ما مجموعه  39ملفا ،موزعة ما
بين الملفات المرتبطة بالبت في الحسابات ب  26ملفا ،وتلك ذات الصلة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
ب  13ملفا .أما عدد الملفات التي عرضت ألول مرة على غرفة االستئناف ،خالل سنتي  2016و ،2017فقد بلغ
مجموعها  37ملفا.
أما بالنسبة إلى عدد ملفات االستئناف التي تم االنتهاء من التحقيق بشأنها ،خالل هاتين السنتين ،فقد بلغ ما مجموعه 23
ملفا .حيث تم ،على إثر ذلك ،إنجاز  23تقريرا من طرف المستشارين المقررين المعينين في هذا الصدد.
ويبن الجدول التالي هذه اإلحصائيات حسب طبيعة االختصاص.
الملفات الرائجة
في 2016/01/01

الملفات الموجهة إلى الغرفة
خالل سنتي  2016و2017

التقارير المنجزة

البت في الحسابات

26

34

20

التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

13

03

03

المجموع

39

37

23

طبيعة االختصاص

فضال عن ذلك ،عقدت غرفة االستئناف ،خالل سنتي  2016و ،2017ما يعادل  81جلسة ،موزعة ما بين جلسات
البت في الحسابات وجلسات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (جلسات الحكم وجلسات المداولة وجلسات
النطق بالحكم) .كما تم إصدار  49قرارا.
ويبين الجدول التالي عدد الجلسات المنعقدة من طرف غرفة االستئناف ،وكذا القرارات الصادرة عنها:
البت في الحسابات

التأديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية

المــجـمــوع

جلسات الحكم

34

15

49

جلسات المداولة

----

*16

*16

جلسات النطق بالحكم

----

*16

*16

القرارات الصادرة

33

16

49

الملفات الرائجة في 2017/12/31

27

01

28

الملفات الجاهزة للبت في 2017/12/31

01

00

01

طــبـيعة اإلنجاز

* يتضمن هذا العدد جلسة واحدة تتعلق بملف عقدت جلسة الحكم بشأنه خالل سنة .2015

وبخصوص نتائج قرارات المجلس فيما يتعلق باستئناف األحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في مجال
البت في الحسابات خالل سنتي  2016و ،2017والتي بلغ عددها  33قرارا نهائيا ،فقد تم تأييد األحكام المستأنفة كليا
بشأن  12ملفا ،وتم تأييدها جزئيا في  10ملفات ،في حين تم إلغائها وإخالء ذمة المحاسب من العجز المصرح به
بخصوص  10ملفات ،إضافة إلى عدم قبول االستئناف بشأن ملف واحد.
أما فيما يتعلق بنتائج قرارات استئناف األحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات في ميدان التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية ،برسم سنتي  2016و ،2017والتي بلغ عددها  16قرارا ،فقد تقرر عدم قبول االستئناف
بخصوص ملف واحد ،كما تقرر تأييد األحكام مع تخفيض مبلغ الغرامة أو تخفيض مبلغ التعويض المطابق المحكوم
بإرجاعه لفائدة األجهزة المعنية أو هما معا بشأن  14ملفا ،وذلك بعد األخذ بعين االعتبار الظروف المحيطة بالقضايا
موضوع هذه األحكام ،فيما تم تأكيد الحكم كليا بخصوص ملف واحد.
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