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11-04-2019 - Discipline budgétaire : 14 responsables et agents épinglés
La Cour des comptes a publié de nouveaux arrêts rendus par la Chambre de discipline
budgétaire et financière portant sur des affaires de mauvaise gestion budgétaire. Quelque 14
responsables et agents sont mis en cause. Les dossiers sont relatifs à quatre affaires
concernant l’Université Moulay Ismail de Meknès, les délégations du ministère de la Jeunesse
et du Sport des préfectures de Skhirat-Temara et de Casablanca-Anfa et la délégation
préfectorale de l’éducation et de la formation de Salé. Les amendes prononcées à l’encontre
des responsables au titre des arrêts publiés ont varié entre 2.500 DH et 900.000 DH», indique
la juridiction.

El Hadji Mamadou GUEYE
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11-04-2019 - DOC-Discipline budgétaire : La Cour des comptes publie des arrêts
concernant 14 dossiers

La Cour des comptes a publié de nouveaux arrêts portant sur des affaires de mauvaise gestion
budgétaire et impliquant 14 responsables et agents.
Les 14 dossiers portent sur quatre affaires relatives à :
 L’Université Moulay Ismail de Meknès,
 La délégation du ministère de la Jeunesse et du Sport de la préfecture de SkhiratTemara
 La délégation du ministère de la Jeunesse et du Sport de la préfecture de CasablancaAnfa
 La délégation préfectorale de l’éducation et de la formation de Salé.
"Sans préjudice des cas de personnes poursuivies, dont l’acquittement a été décidé par la
Cour, les amendes prononcées à l’encontre des autres responsables au titre des arrêts publiés
ont varié entre 2.500 dirhams et 900.000 dirhams", indique la juridiction.

5

10-04-2019 - La Cour des comptes rend publics les arrêts rendus par la chambre de
discipline budgétaire et financière : Quatorze responsables et agents mis en cause

Conformément aux dispositions de la Constitution de 2011, la Cour des comptes vient d’éditer
et de publier le quatrième recueil des arrêts rendus par la chambre de discipline budgétaire
et financière au titre de l’année 2018. Les arrêts publiés par la juridiction financière
concernent 14 responsables et agents mis en cause à la suite de décisions de poursuite prises
par le Procureur général du Roi près la Cour des comptes. Ces décisions ont été prises sur «la
base des résultats d’enquêtes préliminaires, réalisées en application de l’article 12 du Code
des juridictions financières, et suite aux déférés de formation relevant de la Chambre de
vérification et du jugement des comptes conformément à l’article 37 du Code précité», lit-on
sur un communiqué de la Cour.
Les affaires, révélées par les magistrats de la Cour, touchent quatre organismes, toujours selon
le même document. Il s’agit de l’Université Moulay Ismaïl de Meknès, la délégation provinciale
du ministère de la Jeunesse et des sports à la province Skhirate-Temara, la délégation
provinciale du ministère de la Jeunesse et des sports à la province Anfa-Casablanca, ainsi que
de la délégation préfectorale de l’éducation et de la formation de Salé.
Selon les élaborateurs du nouveau rapport, qui s’étale sur 42 pages, l’objectif de la nouvelle
publication est d’attirer l’attention sur les lacunes et insuffisances au niveau de la gestion
publique dans la perspective de les surmonter à l’avenir. Les magistrats de la Cour ciblent
particulièrement les cas d’infractions issues de mauvaises pratiques récurrentes, de
dysfonctionnements au niveau de l’organisation du service concerné ou de faiblesses au
niveau du système du contrôle interne.
À rappeler que «sans préjudice des cas de personnes poursuivies, dont l’acquittement a été
décidé par la Cour, les amendes prononcées à l’encontre des autres responsables au titre des
arrêts publiés ont varié entre 2.500 et 900.000 DH», lit-on sur la publication de la Cour présidé
par Driss Jetou.

Ayoub Lahrache
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10-04-2019 - Cour des comptes publie le 4ème recueil des arrêts rendus par la chambre
de discipline budgétaire et financière

La Cour des comptes a édité et publié le quatrième recueil des arrêts rendus par la chambre
de discipline budgétaire et financière au titre de l’année 2018, conformément aux dispositions
de l’alinéa 5 de l’article 148 de la Constitution et l’article 113 du Code des juridictions
financières (CJF) qui lui prescrivent la publication de ses travaux.
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09-04-2019 : Sanctions de la Cour des comptes. Le Président de l’Université de Meknès
empoche le « gros lot » avec 900.000 DH d’amende
La Cour des comptes a édité et publié le quatrième recueil des arrêts rendus par la chambre de DBF au
titre de l’année 2018.
Réalisées en application de l’article 12 du Code des juridictions financières, et suite aux déférés de
formations, relevant de la Chambre de vérification et du jugement des comptes, conformément à
l’article 37 du code précité, ces arrêts concernent 14 responsables et agents mis en cause à la suite de
décisions de poursuite prises par le procureur général du roi près la Cour des comptes sur la base des
résultats d’enquêtes préliminaires,
Les 14 dossiers portent sur quatre (4) affaires relatives aux organismes suivants :
- Université Moulay Ismail de Meknès;
- Délégation provinciale du ministère de la Jeunesse et du sport à la province Skhirat-Temara;
- Délégation provinciale du ministère de la Jeunesse et du sport à la province Anfa-Casablanca;
- Délégation préfectorale de l’Éducation et de la formation de Salé.
Sans préjudice des cas de personnes poursuivies, dont l’acquittement a été décidé par la cour, les
amendes prononcées à l’encontre des autres responsables au titre des arrêts publiés ont varié entre
2.500,00 DH et 900.000,00 DH.
L’amende maximale de 900.000 DH a été infligée au président de l’Université Moulay Ismail à Meknès.
L’université s’est retrouvée sous le radar de la Cour des comptes suite à une affaire relative à la gestion
du Centre de recherche relevant de l'université en question, entre 2010 et 2014, dans le cadre de la
discipline budgétaire et financière.
Afin d’illustrer la portée de ces arrêts et mettre en avant l’aspect pédagogique de la présente
publication, un effort a été consenti afin de dégager desdits arrêts les règles et principes essentiels et
à leur classification selon leur objet.
Ce faisant, la cour vise à attirer l’attention sur les lacunes et insuffisances au niveau de la gestion
publique dans la perspective de les surmonter à l’avenir, et particulièrement pour les cas d’infractions
issues de mauvaises pratiques récurrentes, de dysfonctionnements au niveau de l’organisation du
service concerné ou de faiblesses au niveau du système du contrôle interne.
D’autre part, la qualité des personnes mises en cause a été mise en exergue, vu l’importance que
revêtent, pour les formations du jugement, cette qualité, et d’une manière générale, les tâches
dévolues aux personnes poursuivies et leur position hiérarchique au sein des organismes concernés,
lors de l’attribution de la responsabilité à propos des infractions commises et à l’occasion de la fixation
du montant de l’amende correspondante.
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En outre, ces arrêts peuvent, par le biais des règles dégagées, profiter aux gestionnaires d’autres
organismes publics présentant des caractéristiques similaires, quant au mode de management, aux
règles de fonctionnement et aux contraintes qui pèsent sur leur gestion.

Lamiae Belhaj Soulami
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10-04-2019 - Cour des comptes/Maroc : 14 responsables et agents pointés du doigt
La Cour des comptes a édité et publié le quatrième recueil des arrêts rendus par la chambre de
discipline budgétaire et financière au titre de l’année 2018, conformément aux dispositions de
l’alinéa 5 de l’article 148 de la Constitution et l’article 113 du Code des juridictions financières
(CJF) qui lui prescrivent la publication de ses travaux.
Ces arrêts concernent 14 responsables et agents mis en cause à la suite de décisions de
poursuite prises par le Procureur général du Roi près la Cour des comptes sur la base des
résultats d’enquêtes préliminaires, réalisées en application de l’article 12 du CJF et suite aux
déférés de formations relevant de la Chambre de vérification et du jugement des comptes
conformément à l’article 37 du Code précité, précise la Cour des comptes dans un
communiqué.
Les 14 dossiers portent sur quatre affaires relatives à l’Université Moulay Ismail de Meknès, les
délégations du ministère de la Jeunesse et du sport des préfectures de Skhirat-Témara et de
Casablanca-Anfa ainsi que la délégation préfectorale de l’éducation et de la formation de Salé,
fait savoir la même source, indiquant que sans préjudice des cas de personnes poursuivies,
dont l’acquittement a été décidé par la Cour, les amendes prononcées à l’encontre des autres
responsables au titre des arrêts publiés ont varié entre 2.500 dirhams et 900.000 dirhams.
Afin d’illustrer la portée de ces arrêts et mettre en avant l’aspect pédagogique de cette
publication, un effort a été consenti afin de dégager desdits arrêts les règles et principes
essentiels et à leur classification selon leur objet, souligne la Cour des comptes qui vise à attirer
l’attention sur les lacunes et insuffisances au niveau de la gestion publique dans la perspective
de les surmonter à l’avenir, et particulièrement pour les cas d’infractions issues de mauvaises
pratiques récurrentes, de dysfonctionnements au niveau de l’organisation du service concerné
ou de faiblesses au niveau du système du contrôle interne.
D’autre part, la Cour des comptes note que la qualité des personnes mises en cause a été mise
en exergue vu l’importance que revêtent, pour les formations du jugement, cette qualité et,
d’une manière générale, les tâches dévolues aux personnes poursuivies et leur position
hiérarchique au sein des organismes concernés, lors de l’attribution de la responsabilité à
propos des infractions commises et à l’occasion de la fixation du montant de l’amende
correspondante.
En outre, ces arrêts peuvent, par le biais des règles dégagées, profiter aux gestionnaires
d’autres organismes publics présentant des caractéristiques similaires, quant au mode de
management, aux règles de fonctionnement et aux contraintes qui pèsent sur leur gestion,
ajoute le communiqué.
La Cour des comptes rappelle aussi qu’en sus de sa fonction dissuasive, elle aspire à travers
cette publication de cas concrets, à clarifier et informer sur les éléments et les bases qui
président à la mise en jeu de la responsabilité des gestionnaires publics et à la distinguer des
autres formes de responsabilité. Elle vise, également, l’instauration des règles de bonne gestion
dans le secteur public et la clarification de l’esprit des dispositions juridiques applicables à ce
10

sujet, dans l’objectif de faire régner une culture de bonne gestion et de consolider les principes
et les valeurs de bonne gouvernance.
Les arrêts publiés, en langue arabe, et les règles qui en sont dégagées, en langue française,
peuvent être téléchargés en version électronique sur le site internet de la Cour des comptes
(www.courdescomptes.ma), conclut le communiqué.
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 - 2019-04-11جطو “يدين”  14مسؤوال
ضمنهم رئيس جامعة وثالثة نواب إقليميين وعشرة مديرين ورؤساء مصالح
أقرت محاكم المجلس األعلى للحسابات باألفعال المنسوبة لرئيس سابق لجامعة موالي
إسماعيل ،والحكم عليه بغرامة  09مليون سنتيم ،ضمن الئحة جديدة من المسؤولين الذين
صدرت في حقهم قرارات تأديبية ،بناء على التقارير المنجزة من المجلس نفسه في ثالث سنوات
الماضية.
ففي عريضة اتهامات من  09صفحة ،استعرض المجلس األعلى للحسابات سيال من االختالالت
والتجاوزات المالية واإلدارية والتقنية وتالعبات في صفقات عمومية تدين المسؤول الجامعي طبقا
لمقتضيات المادة  66من القانون رقم  00.69المتعلق بمدونة المحاكم ،كما تدين مسؤولين آخرين
ينتمون إلى قطاعات الشباب والرياضة في عدد من المدن واألقاليم ،منها البيضاء ،ثم قطاع التربية
والتكوين بسال.
وثبت في حق رئيس الجامعة السابق إبرام اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغالل مركز
البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه االتفاقية ،كما ثبت في حقه ،بالدليل
والوثائق مخالفات أخرى ،من قبيل تجزيئ الصفقات عن طريق أداء نفقات من النوع نفسه عند
إنجاز إصالحات على البناية المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب.
وألحق رئيس الجامعة ضررا ماليا كبيرا بهذه المؤسسة العمومية ،جراء التقصير في تتبع تنفيذ
أشغال الصفقة رقم -F/32 9902المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة مركز البحث العلمي ،وعدم مطابقة
بعض األشغال المنجزة بخصوص الصفقة المتعلقة بأشغال المركز نفسه لتلك الواردة في جدول
أثمان الصفقة.
ومن بين المخالفات التي تورط فيها رئيس الجامعة إبرام عدة صفقات القتناء أدوات ومعدات في
غياب تحديد مسبق للحاجيات وعدم تطابق العالمات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة
في جداول أثمان الصفقات المعنية بها ،مع عدم احترام دفاتر التحمالت الخاصة ببعض الصفقات
عند اإلشهاد بتسلم المعدات المعنية بها ،وضياع آجال الضمان بالنسبة إلى المعدات موضوع
بعض الصفقات جراء تسلمها دون تشغيلها داخل اآلجال المحددة وعدم احترام شروط تخزينها،
ناهيك عن مخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة.
وفي سياق القرارات التأديبية نفسها ،أقرت محاكم المجلس األعلى للحسابات بمخالفات مدير
للمركز الوطني للتكوين واالصطياف بالهرهورة التابع للنيابة اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة
بعمالة الصخيرات تمارة ،جراء مؤاخذته بسوء تدبير خمس صفقات عمومية بماليين الدراهم لتوريد
مواد غذائية ومعدات للمؤسسة نفسها.
كما أدانت المحاكم نفسها مديرا لمركز لحماية الطفولة التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بالعمالة
نفسها ،بعد تورطه في توريدات غير قانونية تهم المؤسسة ،كما توجد سندات طلب محل شكوك
بالنسبة إلى قضاة المجلس ،في وقت لم يدل المسؤول بما يفيد تصرفه في أموال عمومية على
هذا النحو.
وفي النيابة اإلقليمية نفسها ،أصدر المجلس عقوبات تأديبية في حق مقتصد ومديري مركزين
لحماية الطفولة ،بينما آخذت سبعة مسؤولين (بينهم تقنية) بالنيابة اإلقليمية للتربية والتكوين
بسال ،خصوصا بمصلحة البنايات.
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وضمت الالئحة ثالثة نواب إقليميين بالشباب والرياضة ،منهم مندوب سابق بعمالة أنفا البيضاء
الذي آخذته المحاكم بالمنسوب إليه وحكمت علي بغرامة مالية ،جراء سوء تدبيره لعدد من
الصفقات العمومية وطلبات سندات ،وعدم ضبطه فواتير ومصاريف.
يوسف الساكت
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 - 2019-04-11المجلس األعلى للحسابات يصدر أحكاما وصلت إلى  90مليون
سنتيم في حق مسؤولين وموظفين عموميين
شملت جامعة موالي إسماعيل بمكناس ونيابة إقليمية للتربية والتكوين ومندوبيتين
إقليميتين للشباب والرياضة
أصدر المجلس األعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة  ،9902تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من
الفصل  042من الدستور ،والمادة  002من مدونة المحاكم المالية .وأوضح المجلس أن هذه
القرارات همت البت في مسؤولية  04مسؤوال وموظفا ،سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن
قررت المتابعة بشأنها ،تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس ،طبقا للمادة 09
من مدونة المحاكم المالية ،وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات بغرفة التدقيق والبت في
الحسابات بالمجلس ،طبقا للمادة  20من نفس المدونة.
وتعلقت القرارات المتخذة بأربع قضايا ،تخص كال من جامعة موالي إسماعيل بمكناس والنيابة
اإلقليمية للتربية والتكوين بسال ،والمندوبيتين اإلقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من
عمالتي الصخيرات -تمارة وآنفا -الدار البيضاء ،وأوضح المجلس في تقريره أنه باإلضافة إلى حاالت
عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن األفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا ،فقد
تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين  9099و 099ألف درهم.
ومن أجل تسهيل االطالع على مضمون هذه القرارات وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية
النشر هاته ،أكد المجلس أنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات
المنشورة وتصنيفها حسب موضوعها ،وذلك إلثارة االنتباه إلى الثغرات واالختالالت التي تشوب
التدبير العمومي ،وذلك من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل ،السيما في الحاالت التي
تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختالالت في تنظيم المرفق المعني أو ضعفا
في نظام المراقبة الداخلية.
من جهة أخ رى ،سجل المجلس األعلى للحسابات أنه تم إبراز الصفات الوظيفية للمسؤولين
المعنيين بهذه القرارات ،نظرا لألهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة ،وبصفة عامة ،دور
المتابع وموقعه في هرم التسلسل اإلداري بالنسبة لهيئات الحكم ،سواء في إسناد المسؤولية
عن المخالفات الثاب تة أوعند تقدير الغرامة عن ارتكابها ،وألن القواعد تمتد ،بالتبعية ،إلى مدبري
أجهزة عمومية أخرى مماثلة وتتشابه مع األجهزة المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي
تحكمه واإلكراهات التي يواجهها هذا التدبير.
وذكر المجلس أنه فضال عن وظيفة الردع العام ،فإنه يسعى من خالل نشر هذه المجموعة ،إلى
توضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المجلس في مجال التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خالل حاالت عملية ،وتمييزها عن األشكال األخرى من
المسؤولية ،وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي ،وتوضيح المقتضيات
القانونية التي تسري على هذا التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ
وقيم الحكامة الجيدة.
وبخصوص القرارات المتعلقة بجامعة موالي إسماعيل بمكناس ،أوضح المجلس األعلى للحسابات
أنه يمارس ،وفقا لمقتضيات المادة  00من القانون رقم  69 – 00المتعلق بمدونة المحاكم المالية،
مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو
موظف أو عون بإحدى األجهزة الخاضعة الختصاص المجلس في هذا المجال ،والواردة في نفس
المادة؛ مشيرا إلى أنه وبالنظر إلى أن الجامعات تعتبر مؤسسات عمومية بموجب المادة  4من
القانون رقم  90 – 99المتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم
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 0 – 99 – 000بتاريخ  00صفر  0490الموافق ل  00ماي  ،9999وتبعا لذلك تخضع جامعة موالي
إسماعيل بمكناس المحدثة بموجب القانون رقم  06 – 22الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
 0 – 20 – 044الصادر في  99من ربيع األول  0409الموافق ل  92أكتوبر  ،0020الختصاص المجلس
األعلى للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،طبقا ألحكام المادة00
سالفة الذكر ،فقد باشر المجلس مهامه وبيّن أن النيابة العامة تابعت رئيس الجامعة بتسع
مؤاخذات ،تتلخص في إبرام اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغالل مركز البحث العلمي في
غياب مصادقة مجلسها على هذه االتفاقية ،تجزيء الصفقات عن طريق أداء نفقات من نفس
النوع عند إنجاز إصالحات على البناية المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب،
إضافة إلى إلحاق ضرر مالي بالجامعة جراء التقصير في تتبع تنفيذ أشغال الصفقة رقم F-/29
 2013المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة مركز البحث العلمي ،وعدم مطابقة بعض األشغال المنجزة
برسم الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة مركز البحث العلمي لتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة،
إلى جانب إبرام عدة صفقات القتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد
تلبيتها ،وعدم تطابق العالمات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة في جداول أثمان
الصفقات المعنية بها ،فضال عن عدم احترام دفاتر التحمالت الخاصة ببعض الصفقات عند اإلشهاد
بتسلم المعدات المعنية بها ،وكذا ضياع آجال الضمان بالنسبة للمعدات موضوع بعض الصفقات
جراء تسلمها دون تشغيلها داخل اآلجال المحددة وعدم احترام شروط تخزينها ،وأخيرا مخالفة
قواعد تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة.
وبناء على ما سبق فقد قضى المجلس األعلى للحسابات ،حضوريا وابتدائيا وفي جلسة علنية،
بانعقاد اختصاص المجلس األعلى للحسابات للبت في هذه القضية في إطار مادة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،وبقيام مسؤولية رئيس الجامعة عن المخالفات الثابتة في
حقه ،والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 099ألف درهم طبقا لمقتضيات المادة  66من القانون رقم
 69.00المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي ما يتعلق بالقرارات الصادرة والمتعلقة بنيابة وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات -تمارة،
فقد تابعت النيابة العامة النائب اإلقليمي بناء على مجموعة من المؤاخذات المتمثلة في إبرام
الصفقات أرقام  9900 / 0و  9900 / 9و  9900 / 2و  9900 / 4و  9900 / 0و  9900 / 6و 9902 / 0
وإصدار سندات الطلب أرقام  9900 / 2و  9900 / 90و  9909 / 90و  9909 / 62و  9902 / 02بعد
استالم التوريدات ،إلى جانب األمر بأداء النفقات المتعلقة بالصفقات أرقام  9900 / 0و 9900 / 9
و  9900 / 4و  9900 / 0و  9900 / 6وسندات الطلب أرقام  9900 / 90و  9909 / 90و 9909 / 62
و  9902 / 02رغم تجاوز مبلغها لقيمة التوريدات المستلمة بشكل فعلي ،فضال عن إبرام الصفقة
رقم  9902 / 0استنادا إلى توريدات لم ينجزها صاحب الصفقة ،واألمر بأداء النفقات المتعلقة
بالصفقة رقم  9902 / 0قبل التسلم الفعلي لجميع التوريدات.
وبعد استيفاء كافة المساطر واإلجراءات المعمول بها ،أوضح المجلس أنه قضى ،حضوريا وابتدائيا
وفي جلسة علنية ،بانعقاد اختصاص المجلس األعلى للحسابات للبت في هذه القضية في إطار
مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،وبمؤاخذة النائب اإلقليمي لوزارة الشبيبة
والرياضة بعمالة الصخيرات -تمارة من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة مالية
قدرها ستة آالف درهم ،طبقا لمقتضيات المادة  66من القانون رقم  69.00المتعلق بمدونة
المحاكم المالية.
وفي الشق المرتبط بمقتصد بالنيابة اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات – تمارة،
أوضح المجلس األعلى للحسابات أن النيابة العامة آخذته بصفته مقتصدا بالمركز الوطني للتكوين
واالصطياف الهرهورة من أجل اإلشهاد على تسلم التوريدات موضوع الصفقات أرقام  9900 / 0و
 9900 / 9و  9900 / 4و  9900 / 0و  9900 / 6رغم تجاوز مبلغها لقيمة التوريدات المستلمة
بشكل فعلي ،وقضى المجلس األعلى للحسابات بمؤاخذته من أجل المخالفات الثابتة في حقه
والحكم عليه بغرامة مالية قدرها ثالثة آالف درهم ،طبقا لمقتضيات المادة  66من القانون رقم
 69.00المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي ما يتعلق بمدير المركز الوطني للتكوين واالصطياف بالهرهورة التابع للنيابة اإلقليمية لوزارة
الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة ،فقد آخذته النيابة العامة من أجل تصفية النفقات
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المتعلقة بالصفقات أرقام  9900 / 0و  9900 / 9و  9900 / 4و  9900 / 0و  9900 / 6رغم تجاوز
مبلغها لقيمة التوريدات المستلمة بشكل فعلي ،وبناء عليه قضى المجلس األعلى للحسابات
بمؤاخذته من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها أربعة آالف درهم،
طبقا لمقتضيات المادة  66من القانون رقم  69.00المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
أما بخصوص مدير مركز لحماية الطفولة التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بعمالة الصخيرات -تمارة،
فقد قضى المجلس األعلى للحسابات بمؤاخذته من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم
عليه بغرامة مالية قدرها ثالثة آالف وخمسمائة درهم ،طبقا لمقتضيات المادة  66من القانون رقم
 69.00المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،وذلك بعد أن آخذته النيابة العامة بتصفية النفقات
المتعلقة بسندات الطلب أرقام  9900 / 90و  9909 / 90و  9909 / 62و  9902 / 02على أساس
توريدات يتجاوز مبلغها قيمة ما تم استالمه بشكل فعلي ،وتصفية النفقات المتعلقة بالصفقة رقم
 9902 / 90استنادا إلى توريدات لم ينجزها صاحب الصفقة وقبل التسلم الفعلي لجميع التوريدات.
وإلى جانب ما سبق ،فقد قضى المجلس األعلى للحسابات بمؤاخذة مقتصد مركز حماية الطفولة
التابع لنيابة وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة ،من أجل اإلشهاد على تسلم
التوريدات موضوع سندات الطلب أرقام  9900 / 90و  9900 / 90و  9900 / 62و  9900 / 02رغم
تجاوز مبلغها لقيمة التوريدات المستلمة بشكل فعلي ،واإلشهاد على إنجاز الخدمة موضوع
الصفقة رقم  9902 / 90استنادا إلى توريدات لم ينجزها صاحب الصفقة وقبل التسلم الفعلي
لجميع التوريدات ،وتم الحكم عليه بغرامة مالية قدرها ألفان و خمسمئة درهم ،طبقا لمقتضيات
المالية.
المحاكم
بمدونة
المتعلق
69.00
رقم
القانون
من
66
المادة
مندوبية الشباب والرياضة بأنفا -الدار البيضاء ،هي األخرى شكلت موضوعا لقرارات المجلس
األعلى للحسابات ،حيث تمت مؤاخذة المندوب اإلقليمي السابق من أجل أداء نفقات دون إنجاز
مجموع ما يقابلها من أشغال وخدمات متعاقد بشأنها في إطار سندات الطلب أرقام9909 / 02 :
و  9909 / 92و  9902 / 06و  ،9902 / 90وتم الحكم عليه بغرامة مالية قدرها سبعة آالف درهم،
طبقا لمقتضيات المادة  66من القانون رقم  69.00المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
أما بخصوص النيابة اإلقليمية للتربية والتكوين بسال ،فقد تمت مؤاخذة النائب اإلقليمي من أجل
مخالفة قواعد تدبير الممتلكات التابعة للوزارة في ما يخص االستفادة غير المبررة لمسؤولين من
جوائز التميز الموجهة للتالميذ المتفوقين ،وتمكين مديرين سابقين لمؤسستين تعليميتين من
االستفادة من السكن الوظيفي بدون وجه حق ،إضافة إلى التنزيل المالي غير القانوني لبعض
النفقات المؤداة بواسطة سندي الطلب رقمي  S / 2011 / 22و  S / 2011 / 24بغرض تجاوز
االعتمادات المخصصة لهذا النوع من النفقات ،وكذا عدم احترام مبدأ المنافسة والمبالغة في
األثمان عند االلتزام ببعض النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب أرقام  S / 2011 / 96و / 49
 S / 2010و  ،S / 2012 / 09إلى جانب عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات
ا لعمومية في ما يخص إصدار أوامر بالخدمة صورية إلنجاز األشغال موضوع بعض الصفقات قصد
إعفاء المقاولين المتعاقد معهم من تطبيق غرامات التأخير في حقهم ،وعدم مطابقة بعض
األشغال المنجزة برسم مجموعة من الصفقات للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر التحمالت
الخاصة بها ،ف ضال عن التقصير في تتبع ومراقبة تنفيذ األشغال المتعلقة بإنجاز مجموعة من
الصفقات ،وبناء على ما سبق وبعد استيفاء المساطر واإلجراءات المعمول بها ،تم الحكم على
المعني باألمر بغرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم طبقا لمقتضيات المادة  66من القانون رقم
 69.00المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وإلى جانب النائب اإلقليمي ،فقد تمت مؤاخذة تقني بمصلحة البنايات بالنيابة اإلقليمية للتربية
والتكوين بسال ،من أجل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في ما
يخص اإلشهاد الخاطئ بإنجاز بعض األشغال رغم عدم مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في
دفاتر التحمالت الخاصة بالصفقات أرقام  S / 2011 / 00و  S / 2011 / 09و ، S / 2011 / 02
واإلشهاد الخاطئ بتسلم خدمات وإنجاز أشغال تتعلق ببعض الصفقات لم يثبت تسلمها وإنجازها
فعليا على أرض الواقع ،وتم الحكم بقيام مسؤوليته ،وبغرامة مالية قدرها ثمانية آالف درهم ،طبقا
لمقتضيات المادة  66من القانون رقم  69.00المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
أما بخصوص رئيس مصلحة البنايات بالنيابة اإلقليمية للتربية والتكوين بسال ،فقد قضى المجلس
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األعلى للحسابات بالحكم عليه بغرامة قدرها ستة آالف درهم ،طبقا لمقتضيات المادة  66من
القانون رقم  69.00المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،وذلك من أجل عدم احترام النصوص
التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في ما يخص اإلشهاد الخاطئ بتسلم وإنجاز بعض
األشغال رغم عدم مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر التحمالت الخاصة بالصفقتين
رقمي  S / 2009 / 042و .S / 2010 / 90
وارتباطا بنفس الملف ،قضى المجلس األعلى بعدم ثبوت مسؤولية موظف بمصلحة البنايات
بالنيابة اإلقليمية للتربية والتكوين بسال ،عن المؤاخذة المنسوبة إليه والمتمثلة في مخالفة قواعد
تدبير الممتلكات التابعة للوزارة بمناسبة إنجاز أشغال الصفقة رقم  ،S / / 2011 62التي تتعلق
بأشغال تأهيل ثانوية النهضة بمبلغ  4.920.696090درهم .بالمقابل قضى المجلس األعلى بقيام
مسؤولية تقنية بمصلحة البنايات بالنيابة اإلقليمية للتربية والتكوين بسال بالمنسوب إليها والحكم
عليها بغرامة مالية قدرها سبعة آالف درهم ،طبقا لمقتضيات المادة  66من القانون رقم 69.00
المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،وذلك من أجل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة
بالصفقات العمومية في ما يخص اإلشهاد الخاطئ بتسلم وإنجاز بعض األشغال رغم عدم
مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر التحمالت الخاصة بالصفقات أرقام S / 2009 / 042
.و  S / 2010 / 90و  S / 2010 / 96و  S / 2011 / 04و  S / 2011 / 00و  S / 2011 / 29؛ والصفقة
رقم .S / 2009 / 042
وفي ما يخص رئيس مصلحة البنايات بالنيابة اإلقليمية للتربية والتكوين بسال ،الذي تابعته النيابة
العامة من أجل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في ما يخص اإلشهاد
الخاطئ بتسلم وإنجاز بعض األشغال رغم عدم مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر
التحمالت الخاصة بالصفقتين رقمي  S / 2011 / 04و  ، S / 2011 / 00فقد قضى المجلس األعلى
للحساب ات بقيام مسؤوليته عن المخالفات الثابتة في حقه ،والحكم عليه بغرامة مالية قدرها
خمسة آالف درهم ،طبقا لمقتضيات المادة  66من القانون رقم  69.00المتعلق بمدونة المحاكم
المالية .كما تمت مؤاخذة رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية والمالية بالنيابة اإلقليمية للتربية
والتكوي ن بسال ،والحكم عليه بغرامة مالية قدرها خمسة آالف درهم ،من أجل عدم احترام مبدأ
المنافسة والمبالغة في األثمان عند االلتزام ببعض النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب.

وحيد مبارك
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 - 2019-04-11جطو يصدر قرارات تأديبية في حق  14مسؤوال
مسؤولون بجامعة مكناس ومديرون وموظفون بوزارتي الشباب والرياضة والتربية
الوطنية
أصدر المجلس األعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة  ،9902وتهم هذه القرارات البت في مسؤولية
 04مسؤوال وموظفا ،سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها ،تبعا لنتائج
البحو ث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس ،وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات بغرفة
التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار أربع قضايا تتعلق بجامعة موالي إسماعيل بمكناس ،والنيابة
اإلقليمية للتربية والتكوين بسال ،والمندوبيتين اإلقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من
عمالتي الصخيرات -تمارة وآنفا -الدار البيضاء ،مشيرا إلى أنه باإلضافة إلى حاالت عدم ثبوت
مسؤولية بعض المتابعين عن األفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا ،تراوحت الغرامات
المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين  9099و 099ألف درهم.
ومن بين الملفات التي صدرت بشأنها قرارات التأديب ،ملف جامعة مكناس ،الذي سبق لـ”األخبار”
أن كشفت العديد من الخروقات واالختالالت التي يعرفها مركز البحث العلمي فيها .وأحال الوكيل
العام للملك لدى المجلس األعلى للحسابات ملفا يتضمن اختالالت مالية قد تستوجب عقوبة
جنائية ،على محمد عبد النباوي ،الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،رئيس النيابة العامة،
قصد اتخاذ ما يراه مالئما بشأنه ،ويتعلق األمر بملف االفتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس حول
هذا المركز ،وأفاد الوكيل العام بأن النيابة العامة لدى المجلس األعلى للحسابات ،أحالت بتاريخ
 9نونبر  ،9900القضية المتعلقة بتدبير مركز البحث العلمي التابع لجامعة موالي إسماعيل
بمكناس ،خالل الفترة ما بين سنتي  9909و ،9904على أنظار المجلس في إطار مادة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ،وعلى إثر انتهاء مسطرة التحقيق ،طبقا للمقتضيات
المنصوص عليها في المواد من  00إلى  64من مدونة المحاكم المالية ،قضى المجلس األعلى
للحسابات ابتدائيا بمؤاخذة المتابعين الثالثة في إطار هذه القضية والحكم عليهم ،وفقا للمادة
 66من المدونة ،بغرامات مالية تتراوح بين  099ألف درهم و 099ألف درهم ،بحسب أهمية المبالغ
المعنية بالمخالفات الثابتة في حق كل واحد منهم .وتبين لهيئة الحكم ،خالل مداوالتها عقب
انعقاد جلسات المناقشة المرتبطة بهذه القضية على التوالي في  09أكتوبر و 9نونبر  9900و2
ماي  ،9902وجود قرائن على ارتكاب أفعال من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية.
وبخصوص المؤاخذات الواردة في تقرير المجلس األعلى للحسابات ،فإنها تتعلق بإبرام اتفاقية مع
شركة خاصة من أجل استغالل مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه
االتفاقية ،وتجزيء الصفقات عن طريق أداء نفقات من النوع نفسه عند إنجاز إصالحات على البناية
المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب ،وإلحاق ضرر مالي بالجامعة جراء التقصير
في تتبع تنفيذ األشغال المتعلقة بتهيئة مركز البحث العلمي ،وعدم مطابقة بعض األشغال
المنجزة برسم الصفقة المتعلقة بتهيئة المركز لتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة ،وإبرام عدة
صفقات القتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد تلبيتها ،وعدم تطابق
العالمات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة في جداول أثمان الصفقات المعنية بها ،وعدم
احترام دفتر التحمالت الخاص ببعض الصفقات عند اإلشهاد بتسلم المعدات المعنية بها ،وضياع
آجال الضمان بالنسبة إلى المعدات موضوع بعض الصفقات ،جراء تسلمها دون تشغيلها داخل
اآلجال المحددة وعدم احترام شروط تخزينها ،ومخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة.
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ومن بين الملفات التي أصدر المجلس األعلى للحسابات بشأنها قرارات التأديب ،ملف المندوب
اإلقليمي وموظفين بمندوبية الشبيبة والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة ،حيث كشفت عملية
االفتحاص التي قام بها قضاة المجلس ،وجود خروقات وتالعبات في تفويت الصفقات ،تتجلى في
إبرام عدة صفقات بعد استالم التوريدات ،وكذلك األمر بأداء النفقات المتعلقة بالصفقات رغم تجاوز
مبلغها لق يمة التوريدات المستلمة بشكل فعلي ،وإبرام صفقة استنادا إلى توريدات لم ينجزها
صاحب الصفقة ،وكذلك األمر بأداء النفقات المتعلقة بالصفقة قبل التسلم الفعلي لجميع
التوريدات.
كما أصدر جطو قرارا تأديبيا في حق المدير السابق وموظفين بالمديرية اإلقليمية للتربية والتكوين
بمدينة سال ،بعد رصد عدة خروقات واختالالت ،والتقصير في تتبع ومراقبة تنفيذ األشغال المتعلقة
بإنجاز مجموعة من الصفقات.
محمد اليوبي
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 - 2019-04-11العثماني..القرارات التأديبية للمجلس األعلى تؤكد أن بالدنا ماضية
في تنزيل قيم الحكامة الجيدة
علق سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ،على القرارات التأديبية التي أصدرها المجلس األعلى
للحسابات في حق  04مسؤوال وموظفا.
وكتب العثماني في صفحته على “فيسبوك” “أعلن المجلس األعلى للحسابات قرارات تأديبية
صدرت عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة  .9902وهمت القرارات
 04مسؤوال وموظفا”.
وأضاف رئيس الحكومة معلقا “وتؤكد هذه القرارات مرة أخرى أن بالدنا ماضية بشكل عملي
وبتظافر جهود كل المؤسسات في تنزيل قيم الحكامة الجيدة ،وحسن التدبير العمومي ،ومحاربة
الفساد على أساس قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وكان مجلس الحسابات قد أوضح في بالغ له أن هذه القرارات تأتي في إطار أربع قضايا تتعلق
بجامعة موالي إسماعيل بمكناس والنيابة اإلقليمية للتربية والتكوين بسال والمندوبيتين
اإلقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي الصخيرات -تمارة وآنفا -الدار البيضاء ،مشيرا
إلى أنه باإلضافة إلى حاالت عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن األفعال المنسوبة إليهم في
إطار هذه القضايا ،تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين 9099
و 099ألف درهم.
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 - 2019-04-10مجلس الحسابات ُيصدر قرارات تأديبية في حق  14مسؤوال ً وموظفاً
أصدر المجلس األعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة  ،9902وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة
من الفصل  042من الدستور ،والمادة  002من مدونة المحاكم المالية .وأوضح المجلس ،في بالغ
له ،أن هذه القرارات همت البت في مسؤولية  04مسؤوال وموظفا ،سبق للنيابة العامة لدى
المجلس أن قررت المتابعة بشأنها ،تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس،
طبقا للمادة  09من مدونة المحاكم المالية ،وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات بغرفة التدقيق
والبت في الحسابات بالمجلس ،طبقا للمادة  20من نفس المدونة.
وأضاف البالغ ،أن هذه القرارات تأتي في إطار أربع قضايا تتعلق بجامعة موالي إسماعيل بمكناس
والنيابة اإلقليمية للتربية والتكوين بسال والمندوبيتين اإلقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من
عمالتي الصخيرات -تمارة وآنفا -الدار البيضاء ،مشيرا إلى أنه باإلضافة إلى حاالت عدم ثبوت
مسؤولية بعض المتابعين عن األفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا ،تراوحت الغرامات
المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين  9099و 099ألف درهم.
وأكد المجلس أنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات المنشورة وتصنيفها
حسب موضوعها ،وذلك إلثارة االنتباه إلى الثغرات واالختالالت التي تشوب التدبير العمومي ،وذلك
من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل ،السيما في الحاالت التي تنتج فيها هذه المخالفات
عن ممارسات متواترة أو اختالالت في تنظيم المرفق المعني أو ضعفا في نظام المراقبة الداخلية.
من جهة أخرى ،سجل المجلس األعلى للحسابات أنه تم إبراز الصفات الوظيفية للمسؤولين
المعنيين بهذه القرارات ،نظرا لألهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة ،وبصفة عامة ،دور
المتابع وموقعه في هرم التسلسل اإلداري بالنسبة لهيئات الحكم سواء في إسناد المسؤولية
عن المخالفات الثابتة أو عند تقدير الغرامة عن ارتكابها ،وألن القواعد تمتد ،بالتبعية ،إلى مدبري
أجهزة عمومية أخرى مماثلة وتتشابه مع األجهزة المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي
تحكمه واإلكراهات التي يواجهها هذا التدبير.
وذكر المصدر ذاته بأنه فضال عن وظيفة الردع العام ،يسعى المجلس ،من خالل نشر هذه
المجموعة ،إلى توضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المجلس في
مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خالل حاالت عملية ،وتمييزها عن األشكال
األخرى من المسؤولية ،وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي ،وتوضيح
المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير
وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة .ويمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستنبطة منها
باللغة العربية ،وكذا ترجمة هذه القواعد إلى اللغة الفرنسية ،على الموقع اإللكتروني للمجلس
األعلى للحسابات “.”www.courdescomptes.ma
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 - 2019-04-10المجلس األعلى للحسابات يغرم  14مسؤوال
نشر المجلس األعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة .9902
وقال بالغ للمجلس إن عملية النشر تأتي تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل  042من
الدستور ،والمادة  002من مدونة المحاكم المالية ،حيث همت هذه القرارات البث في مسؤولية
 04مسؤوال وموظفا في إطار أربع قضايا تتعلق بكل من جامعة موالي إسماعيل بمكناس والنيابة
اإلقليمية للتربية والتكوين بسال ،والمندوبيتين اإلقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من
عمالتي الصخيرات -تمارة وأنفا -الدار البيضاء.
بالغ المجلس األعلى أضاف أنه سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها ،تبعا
لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس ،طبقا للمادة  09من مدونة المحاكم المالية،
وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس ،طبقا
للمادة  20من المدونة نفسها.
وباإلضافة إلى حاالت عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن األفعال المنسوبة إليهم في إطار
هذه القضايا ،يضيف بالغ المجلس ،فقد تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا
النشر ما بين  0990 9099ألف درهم.
ومن أجل تسهيل اإلطالع على مضمون هذه القرارات ،وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية
النشر هاته ،يقول المجلس إنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات
المنشورة وتصنيفها حسب موضوعها ،وذلك إلثارة االنتباه إلى الثغرات واالختالالت التي تشوب
التدبير العمومي ،وذلك من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل ،سيما في الحاالت التي
تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختالالت في تنظيم المرفق المعني أو ضعفا
في نظام المراقبة الداخلية.
فضال عن هذا ،يقول البالغ إنه تم إبراز الصفات الوظيفية للمسؤولين المعنيين بهذه القرارات ،نظرا
لألهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة ،وبصفة عامة ،دور المتابع وموقعه في هرم
التسلسل اإلداري بالنسبة إلى هيئات الحكم سواء في إسناد المسؤولية عن المخالفات الثابتة
أو عند تقدير الغرامة عن ارتكابها ،وألن القواعد تمتد ،بالتبعية ،إلى مدبري أجهزة عمومية أخرى
مماثلة وتتشابه مع األجهزة المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمه واإلكراهات
التي يواجهها هذا التدبير.
وفضال عن وظيفة الردع العام ،يضيف المجلس أنه يسعى إلى توضيح خصائص وعناصر قيام
مسؤولية المدبرين العموميين أمام المجلس في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون
المالية من خالل حاالت عملية ،وتمييزها عن األشكال األخرى من المسؤولية ،وكذا المساهمة
في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي ،وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا
التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
موالي ادريس المودن
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 - 2019-04-10المجلس األعلى للحسابات يصدر عقوبات تأديبية في حق 14
مسؤوال
أصدر المجلس األعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة  ،9902وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة
من الفصل  042من الدستور ،والمادة  002من مدونة المحاكم المالية.
وأوضح المجلس ،في بالغ له ،أن هذه القرارات همت البت في مسؤولية  04مسؤوال وموظفا،
سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها ،تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة
من طرف المجلس ،طبقا للمادة  09من مدونة المحاكم المالية ،وكذا بناء على طلبات صادرة عن
هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس ،طبقا للمادة  20من نفس المدونة.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار أربع قضايا تتعلق بجامعة موالي إسماعيل بمكناس والنيابة
اإلقليمية للتربية والتكوين بسال والمندوبيتين اإلقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي
الصخيرات -تمارة وآنفا -الدار البيضاء ،مشيرا إلى أنه باإلضافة إلى حاالت عدم ثبوت مسؤولية
بعض المتابعين عن األفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا ،تراوحت الغرامات المحكوم بها
برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين  9099و 099ألف درهم.
ومن أجل تسهيل االطالع على مضمون هذه القرارات وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية
النشر هاته ،أكد المجلس أنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات
المنشورة وتصنيفها حسب موضوعها ،وذلك إلثارة االنتباه إلى الثغرات واالختالالت التي تشوب
التدبير العمومي ،وذلك من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل ،السيما في الحاالت التي
تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختالالت في تنظيم المرفق المعني أو ضعفا
في نظام المراقبة الداخلية.
من جهة أخرى ،سجل المجلس األعلى للحسابات أنه تم إبراز الصفات الوظيفية للمسؤولين
الم عنيين بهذه القرارات ،نظرا لألهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة ،وبصفة عامة ،دور
المتابع وموقعه في هرم التسلسل اإلداري بالنسبة لهيئات الحكم سواء في إسناد المسؤولية
عن المخالفات الثابتة أو عند تقدير الغرامة عن ارتكابها ،وألن القواعد تمتد ،بالتبعية ،إلى مدبري
أجهزة عمومية أخرى مماثلة وتتشابه مع األجهزة المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي
تحكمه واإلكراهات التي يواجهها هذا التدبير.
وذكر المصدر ذاته بأنه فضال عن وظيفة الردع العام ،يسعى المجلس ،من خالل نشر هذه
المجموعة ،إلى توضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المجلس في
مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خالل حاالت عملية ،وتمييزها عن األشكال
األخرى من المسؤولية ،وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي ،وتوضيح
المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير
وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة .ويمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستنبطة منها
باللغة العربية ،وكذا ترجمة هذه القواعد إلى اللغة الفرنسية ،على الموقع اإللكتروني للمجلس
األعلى للحسابات"www.courdescomptes.ma".
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" - 2019-04-10مجلس الحسابات" ُي َ
غرم مسؤولين بسبب إبرام صفقات عمومية
معيبة
نشر المجلس األعلى للحسابات جملة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية
والشؤون المالية برسم سنة  ،9902همت مسؤولين في جامعة ونيابتين إقليميتين لوزارة الشباب
والرياضة ونيابة إقليمية للتربية والتكوين تتضمن غرامات مالية ،بسبب اختالالت في الصفقات
العمومية وسندات الطلبات.
ويأتي إصدار المجلس لهذه القرارات في إطار مواصلته نشر المقررات القضائية ،تطبيقاً لمقتضيات
الفقرة الخامسة من الفصل  042من الدستور والمادة  002من مدونة المحاكم المالية ،وهذا
اإلصدار يعتبر الرابع من نوعه منذ سنة .9900
وفي وثيقة نشرها المجلس سالف الذكر ،اليوم الثالثاء ،كشف أن قراراته همت كال ً من جامعة
المولى إسماعيل بمكناس ،والنيابة اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة،
والمندوبية اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة بأنفا بالدار البيضاء ،والنيابة اإلقليمية للتربية والتكوين
بسال.
في ملف جامعة المولى إسماعيل بمدينة مكناس ،تابع المجلس رئيساً سابقا للجامعة ذاتها
بسبب التسيير المالي لمركز البحث العلمي بالجامعة نفسها من خالل صفقات شابتها خروقات
مع مختبرات وشركات عدة بماليين الدراهم خالل سنوات.
وحكم قضاة المجلس األعلى للحسابات في هذا الملف على الرئيس السابق للجامعة سالفة
الذكر بغرامة مالية قدرها  09مليون سنتيم؛ وهو القرار موضوع طعن باالستئناف من لدن الرئيس
المعني أمام هيئة الغرف المشتركة بالمجلس األعلى للحسابات.
أما الملف الثاني المتعلق بنيابة وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة ،أورد المجلس أن
المسؤولين عن النيابة ارتكبوا مخالفات في عدد من الصفقات والسندات خالل السنوات الماضية
دون التقيد بالضوابط القانونية والمسطرية.
وقضى المجلس في هذا الصدد على نائب إقليمي في النيابة بغرامة مالية قدرها أربعة آالف
درهم ،أما القرار اآلخر فشمل مدير مركز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة بعمالة
الصخيرات تمارة بسبب نفقات متعلقة بسندات الطلب شملت توريدات تجاوز مبلغها قيمة ما تم
استالمه ،إضافة إلى تصفية نفقات متعلقة بصفقة استناداً على توريدات لم ينجزها صاحب
الصفقة؛ وهو ما جر عليه غرامة مالية قدرها  2099درهم ،كما شمل القرار مقتصد بنفس المركز
وذلك بإدانته بارتكابه مخالفات وحكم عليه بغرامة مالية قدرها  9099درهم.
أما القرار الثالث الذي كشف عنه المجلس األعلى للحسابات ،فيتعلق بمندوب إقليمي بمندوبية
الشباب والرياضة بأنفا الدار البيضاء بسبب مخالفات ارتكبها في تصفية نفقات عمومية عديدة
جرت عليه غرامة مالية قدرها  0999درهم.
وفيما يخص القرار الرابع المتعلق بالنيابة اإلقليمية للتربية والتكوين بسال ،فهو يتعلق بمخالفة
قواعد تدبير الممتلكات خصوصاً السكن الوظيفي ،إضافة إلى مخالفات همت صفقات عمومية،
حيث حكم قضاة إدريس جطو على النائب اإلقليمي بغرامة مالية قدرها  49ألف درهم.
وشملت قرارات المجلس أيضاً تقنيا يعمل بمصلحة البنايات بالنيابة ذاتها بسبب إشهادات خاطئة
متعلقة بالصفقات العمومية ،وقضت في حقه بغرامة مالية قدرها  6999درهم ،إضافة إلى تقنية
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بالمصلحة عينها بـ 0999درهم ،ورئيس المصلحة نفسها بخمسة آالف درهم ،ورئيس مصلحة
الشؤون اإلدارية والمالية بـ 0999درهم.
وقال المجلس إنه يسعى ،من خالل نشر هذه القرارات ،إلى تحقيق وظيفة الردع العام وتوضيح
خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام مجالس التأديب المتعلقة بالميزانية
والشؤون العامة ،إضافة إلى المساهمة إرساء قواعد حسن التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم
الحكامة الجيدة.
يوسف لخضر
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 - 2019-04-10مجلس جطو يصدر قرارات تأديبية في حق  14مسؤوال وغرامات
تصل إلى  900ألف درهم
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 - 2019-04-10مجلس جطو :قرارات تأديبية بحق  14مسؤوال وموظفا
أصدر المجلس األعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة  ،9902وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة
من الفصل  042من الدستور ،والمادة  002من مدونة المحاكم المالية.
وأوضح المجلس ،في بالغ له ،أن هذه القرارات همت البت في مسؤولية  04مسؤوال وموظفا،
سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها ،تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة
من طرف المجلس ،طبقا للمادة  09من مدونة المحاكم المالية ،وكذا بناء على طلبات صادرة عن
هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس ،طبقا للمادة  20من نفس المدونة.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار أربع قضايا تتعلق بجامعة موالي إسماعيل بمكناس والنيابة
اإلقليمية للتربية والتكوين بسال والمندوبيتين اإلقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي
الصخيرات  -تمارة وآنفا -الدار البيضاء ،مشيرا إلى أنه باإلضافة إلى حاالت عدم ثبوت مسؤولية
بعض المتابعين عن األفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا ،تراوحت الغرامات المحكوم بها
برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين  9099و 099ألف درهم.
ومن أجل تسهيل االطالع على مضمون هذه القرارات وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية
النشر هاته ،أكد المجلس أنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات
المنشورة وتصنيفها حسب موضوعها ،وذلك إلثارة االنتباه إلى الثغرات واالختالالت التي تشوب
التدبير العمومي ،وذلك من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل ،السيما في الحاالت التي
تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختالالت في تنظيم المرفق المعني أو ضعفا
في نظام المراقبة الداخلية .من جهة أخرى ،سجل المجلس األعلى للحسابات أنه تم إبراز
الصفات الوظيفية للمسؤولين المعنيين بهذه القرارات ،نظرا لألهمية القصوى التي تكتسيها هذه
الصفة ،وبصفة عامة ،دور المتابع وموقعه في هرم التسلسل اإلداري بالنسبة لهيئات الحكم سواء
في إسناد المسؤولية عن المخالفات الثابتة أو عند تقدير الغرامة عن ارتكابها ،وألن القواعد تمتد،
بالتبعية ،إلى مدبري أجهزة عمومية أخرى مماثلة وتتشابه مع األجهزة المعنية من حيث خصائص
التدبير والقواعد التي تحكمه واإلكراهات التي يواجهها هذا التدبير.
وذكر المصدر ذاته بأنه فضال عن وظيفة الردع العام ،يسعى المجلس ،من خالل نشر هذه
المجموعة ،إلى توضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المجلس في
مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خالل حاالت عملية ،وتمييزها عن األشكال
األخرى من المسؤولية ،وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي ،وتوضيح
المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير
وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة .ويمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستنبطة منها
باللغة العربية ،وكذا ترجمة هذه القواعد إلى اللغة الفرنسية ،على الموقع اإللكتروني للمجلس
األعلى للحسابات“www.courdescomptes.ma”.
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 - 2019-04-10مجلس جطو يصدر غرامات في حق  14مسؤوال
نشر المجلس األعلى للحسابات ،المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة .9902
وقال بالغ للمجلس ،إن عملية النشر تأتي تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 042
من الدستور ،والمادة  002من مدونة المحاكم المالية ،حيث همت هذه القرارات البث في
مسؤولية  04مسؤوال وموظفا في إطار أربع قضايا تتعلق بكل من جامعة موالي اسماعيل بمكناس
والنيابة االقليمية للتربية والتكوين بسال ،والمندوبيتين اإلقليميتين لوزارة الشباب والرياضة ،بكل
من عمالتي الصخيرات تمارة وأنفا الدار البيضاء ،وفق ماذكرت يومية “أخبار اليوم” ،في عددها ليوم
األربعاء.
وباإلضافة إلى حاالت عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن األفعال المنسوبة إليهم ،في إطار
هذه القضايا ،فقد تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات مابين  9099درهم و 099ألف
درهم ،بحسب المنبر اإلعالمي المذكور.
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 - 2019-04-10مجلس الحسابات يصدر قرارات تأديبية في حق  14مسؤوال وموظفا
أصدر المجلس األعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة  ،9902وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة
من الفصل  042من الدستور ،والمادة  002من مدونة المحاكم المالية.
وأوضح المجلس ،في بالغ له ،أن هذه القرارات همت البت في مسؤولية  04مسؤوال وموظفا،
سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها ،تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة
من طرف المجلس ،طبقا للمادة  09من مدونة المحاكم المالية ،وكذا بناء على طلبات صادرة عن
هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس ،طبقا للمادة  20من نفس المدونة.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار أربع قضايا تتعلق بجامعة موالي إسماعيل بمكناس والنيابة
اإلقليمية للتربية والتكوين بسال والمندوبيتين اإلقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي
الصخيرات -تمارة وآنفا -الدار البيضاء ،مشيرا إلى أنه باإلضافة إلى حاالت عدم ثبوت مسؤولية
بعض المتابعين عن األفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا ،تراوحت الغرامات المحكوم بها
برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين  9099و 099ألف درهم.
ومن أجل تسهيل االطالع على مضمون هذه القرارات وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية
النشر هاته ،أكد المجلس أنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات
المنشورة وتصنيفها حسب موضوعها ،وذلك إلثارة االنتباه إلى الثغرات واالختالالت التي تشوب
التدبير العمومي ،وذلك من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل ،السيما في الحاالت التي
تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختالالت في تنظيم المرفق المعني أو ضعفا
في نظام المراقبة الداخلية.
من جهة أخرى ،سجل المجلس األعلى للحسابات أنه تم إبراز الصفات الوظيفية للمسؤولين
المعنيين بهذه القرارات ،نظرا لألهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة ،وبصفة عامة ،دور
المتابع وموقعه في هرم التسلسل اإلداري بالنسبة لهيئات الحكم سواء في إسناد المسؤولية
عن المخالفات الثابتة أو عند تقدير الغرامة عن ارتكابها ،وألن القواعد تمتد ،بالتبعية ،إلى مدبري
أجهزة عمومية أخرى مماثلة وتتشابه مع األجهزة المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي
تحكمه واإلكراهات التي يواجهها هذا التدبير.
وذكر المصدر ذاته بأنه فضال عن وظيفة الردع العام ،يسعى المجلس ،من خالل نشر هذه
المجموعة ،إلى توضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المجلس في
مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خالل حاالت عملية ،وتمييزها عن األشكال
األخرى من المسؤولية ،وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي ،وتوضيح
المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير
وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
ويمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستنبطة منها باللغة العربية ،وكذا ترجمة هذه
القواعد إلى اللغة الفرنسية ،على الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى للحسابات
"."www.courdescomptes.ma
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 - 2019-04-10جطو ُيغرم مسؤولين بسبب اختالالت في صفقات عمومية تراوحت
قيمتها بين  900ألف درهم و 2000درهم
أصدرت غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التابعة للمجلس األعلى للحسابات
برسم سنة  ،9902قرارات بالجملة في حق كل من جامعة موالي إسماعيل بمكناس ،والنيابة
اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات -تمارة ،والمندوبية اإلقليمية لوزارة الشباب
والرباضة بأنفا بالدارالبيضاء ،والنيابة االقليمية للتربية والتكوين بسال ،وذلك بسبب اختالالت في
إبرامهم لصفقات عمومية .وذكر المجلس ،إلى أنه يسعى من خالل نشره لهذه القرارات إلى
توضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المجلس في مجال التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خالل حاالت عملية ،وتمييزها عن األشكال األخرى من
المسؤولية ،وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي ،وتوضيح المقتضيات
القانونية التي تسري على هذا التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ
وقيم الحكامة الجيدة.
تسيير جامعة موالي إسماعيل بمكناس
يتعلق القرار األول ،وفق المجلس ،برئيس سابق لجامعة موالي اسماعيل الذي عين لمدة 4
سنوات على رأس الجامعة ،حيث قضى بتغريمه  099ألف درهم ،بسبب إبرامه اتفاقية مع شركة
خاصة من أجل استغالل مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه االتفاقية،
وتجزيئ الصفقات عن طريق أداء نفقات من نفس النوع عند إنجاز إصالحات على النيابة العامة
المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب ،وإلحاق ضرر مالي بالجامعة من جراء
التقصير في تتبع أشغال صفقة متعلقة بإنجاز مركز البحث العلمي .كم أبرم المعني باألمر ،يضيف
المجلس ،صفقات عدة القتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد تلبيتها،
مع مخالفة تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة ،وعدم احترام دفاتر التحمالت الخاصة ببعض
الصفقات عند اإلشهاد بتسلم المعدات المعنية بها.
نيابة وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات-تمارة
ويتعلق القرار الثاني ،نائب وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات-تمارة ،من أجل إبرام صفقات
إصدار سندات الطلب بعد استالم التوريدات ،وإبرام صفقة استنادا إلى توريدات لم ينجزها صاحب
الصفقة ،واألمر بأداء النفقات قبل التسلم الفعلي لجميع التوريدات ،وقضى المجلس بمؤاخذته
من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة قدرها  6آالف درهم .أما مقتصد النيابة
اإلقليمية لوزارة الشباب بعمالة الصخيرات تمارة ،وفق قضاة جطو ،فتم تغريمه  2آالف درهم ،من
أجل اإلشهاد على تسلم توريدات موضوع صفقة رغم تجاوز مبلغها لقيمة التوريدات المسلمة
بشكل فعلي ،فيما تم تغريم مدير المركز الوطني للتكوين واالصطياف بالهرهورة  4آالف درهم،
أما مدير مركز حماية الطفولة التابع للوزارة ،فتم الحكم عليه بغرامة قدرها  2099درهم ،فيما تم
تغريم مقتصد مركز حماية الطفولة  9099درهم.
مندوبية الشباب والرياضة أنفا-الدار البيضاء
ويتعلق القرار الثالث ،وفق المجلس ،بالمندوب اإلقليمي للشباب والرياضة أنفا-الدار البيضاء ،حيث
قام بأداء نفقات دون إنجاز مجموع ما يقابلها من أشغال وخدمات متعاقد بشأنها ،ليتم تغريمه 0
آالف درهم.
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النائب االقليمي للتربية والتكوين بسال
أما القرار الرابع ،فيتعلق بالنائب اإلقليمي للتربية والتكوين بسال ،ليقضي بالحكم عليه بغرامة
قدرها  49ألف درهم ،بسبب مخالفته لقواعد تدبير الممتلكات من حيث االستفادة غير المبررة
من جوائز التميز الموجهة للتالميذ المتفوقين ،وتمكين مديرين سابقين لمؤسستين تعليميتين
من االستفادة من السكن الوظيفي بدون وجه حق ،وعدم احترام مبدأ المنافسة والمبالغة في
األثمان عند االلتزام ببعض النفقات المنجزة ،وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات
العمومية .كما قضى المدلس ،بتغريم تقني بمصلحة البنايات بالنيابة االقليمية للتربية والتكوين
بسال ،يتابع من أجل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في ما يخص
اإلشهاد الخاطئ بإنجاز بعض األشغال رغم عدم مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر
التحمالت الخاصة بالصفقات ،بغرامة قدرها  2آالف درهم ،ورئيس مصلحة البنايات بالنيابة االقليمية
للتربية والتكوين بسال بغرامة قدرها  6آالف درهم.
سكينة خرباش
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 - 2019-04-10مجلس جطو يصدر قرارات تأديبية في حق  14مسؤوال وموظفا
أصدر المجلس األعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة  ،9902وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة
من الفصل  042من الدستور ،والمادة  002من مدونة المحاكم المالية.
وهمت هذه القرارات ،وفق بالغ للمجلس ،البت في مسؤولية  04مسؤوال وموظفا ،سبق للنيابة
العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها ،تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف
المجلس ،طبقا للمادة  09من مدونة المحاكم المالية ،وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات
بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس ،طبقا للمادة  20من نفس المدونة.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار أربع قضايا تتعلق بجامعة موالي إسماعيل بمكناس والنيابة
اإلقليمية للتربية والتكوين بسال والمندوبيتين اإلقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي
الصخيرات -تمارة وآنفا -الدار البيضاء ،مشيرا إلى أنه باإلضافة إلى حاالت عدم ثبوت مسؤولية
بعض المتابعين عن األفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا ،تراوحت الغرامات المحكوم بها
برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين  9099و 099ألف درهم.
ومن أجل تسهيل االطالع على مضمون هذه القرارات وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية
النشر هاته ،أكد المجلس أنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات
المنشورة وتصنيفها حسب موضوعها ،وذلك إلثارة االنتباه إلى الثغرات واالختالالت التي تشوب
التدبير العمومي ،وذلك من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل ،السيما في الحاالت التي
تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختالالت في تنظيم المرفق المعني أو ضعفا
في نظام المراقبة الداخلية.
وسجل المجلس األعلى للحسابات أنه تم إبراز الصفات الوظيفية للمسؤولين المعنيين بهذه
القرارات ،نظرا لألهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة ،وبصفة عامة ،دور المتابع وموقعه في
هرم التسلسل اإلداري بالنسبة لهيئات الحكم سواء في إسناد المسؤولية عن المخالفات الثابتة
أو عند تقدير الغرامة عن ارتكابها ،وألن القواعد تمتد ،بالتبعية ،إلى مدبري أجهزة عمومية أخرى
مماثلة وتتشابه مع األجهزة المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمه واإلكراهات
التي يواجهها هذا التدبير.

33

 : 2019-04-10المجلس األعلى للحسابات :اختالالت في التذبير العمومي تجر 14
مسؤول وموظف للمحاسبة
أصدر المجلس األعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب
المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة  ،9902وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة
من الفصل  042من الدستور ،والمادة  002من مدونة المحاكم المالية.
وأوضح المجلس ،في بالغ له ،أن هذه القرارات همت البت في مسؤولية  04مسؤوال وموظفا،
سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها ،تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة
من طرف المجلس ،طبقا للمادة  09من مدونة المحاكم المالية ،وكذا بناء على طلبات صادرة عن
هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس ،طبقا للمادة  20من نفس المدونة.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار أربع قضايا تتعلق بجامعة موالي إسماعيل بمكناس والنيابة
اإلقليمية للتربية والتكوين بسال والمندوبيتين اإلقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي
الصخيرات  -تمارة وآنفا -الدار البيضاء ،مشيرا إلى أنه باإلضافة إلى حاالت عدم ثبوت مسؤولية
بعض المتابعين عن األفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا ،تراوحت الغرامات المحكوم بها
برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين  9099و 099ألف درهم.
ومن أجل تسهيل االطالع على مضمون هذه القرارات وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية
النشر هاته ،أكد المجلس أنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات
المنشورة وتصنيفها حسب موضوعها ،وذلك إلثارة االنتباه إلى الثغرات واالختالالت التي تشوب
التدبير العمومي ،وذلك من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل ،السيما في الحاالت التي
تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختالالت في تنظيم المرفق المعني أو ضعفا
في نظام المراقبة الداخلية.
من جهة أخرى ،سجل المجلس األعلى للحسابات أنه تم إبراز الصفات الوظيفية للمسؤولين
المعنيين بهذه القرارات ،نظرا لألهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة ،وبصفة عامة ،دور
المتابع وموقعه في هرم التسلسل اإلداري بالنسبة لهيئات الحكم سواء في إسناد المسؤولية
عن المخالفات الثابتة أو عند تقدير الغرامة عن ارتكابها ،وألن القواعد تمتد ،بالتبعية ،إلى مدبري
أجهزة عمومية أخرى مماثلة وتتشابه مع األجهزة المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي
تحكمه واإلكراهات التي يواجهها هذا التدبير.
وذكر المصدر ذاته بأنه فضال عن وظيفة الردع العام ،يسعى المجلس ،من خالل نشر هذه
المجموعة ،إلى توضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المجلس في
مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خالل حاالت عملية ،وتمييزها عن األشكال
األخرى من المسؤولية ،وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي ،وتوضيح
المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير
وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
ويمكن تحميل القرارات المذكورة والقواعد المستنبطة منها باللغة العربية ،وكذا ترجمة هذه
القواعد إلى اللغة الفرنسية ،على الموقع اإللكتروني للمجلس األعلى للحسابات «
.» www.courdescomptes.ma
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