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املؤسســة  هــذه  قيــام  عــىل   لِحــْرُص  ا

م�رســة  يف  الســي�   ٬ الدســتورية �هامهــا 

٬ ويف  ليــة العموميــة لعليــا عــىل املا ا قبــة  املرا

وقيــم  مبــادئ  وح�يــة  تدعيــم  مجــال 

الحكامــة الجيــدة والشــفافية واملحاســبة. 
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مع  انسجاما  التوجهات،  هذه  بلورة  متت  وقد 
تشاورية  مقاربة  وفق  الفضىل،  املامرسات 
وتشاركية، انخرطت فيها مختلف مكونات املحاكم 
األطراف  انتظارات  االعتبار  بعني  وأخذت  املالية، 

ذات العالقة. 

كام تم استحضار التحديات الناجمة عن التحوالت 
عن  فضال  والوطني٬  الدويل  السياقان  يعرفها  التي 
التطور  وكذا  الجديد،  التنموي  النموذج  توصيات 
الذي عرفه تدبري الشأن العام بصفة عامة، والتدبري 
املبني عىل النتائج للاملية العمومية بصفة خاصة.

املالية  للمحاكم  االسرتاتيجية  التوجهات  وترتبط 
برسم الفرتة 2022-2026 مبجاالت الربمجة، وإعداد 
التقارير، وجودة التوصيات وتتبعها، وإرساء سياسة 
وإرساء  البرشية،  املوارد  وتأهيل  مالمئة،  عقابية 

أسس صلبة من أجل التحول الرقمي.

والله ويل التوفيق.

       زينب العدوي
الرئيس األول للمجلس األعىل للحسابات
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الرتكيــز عــىل املهــام الرقابيــة ذات القيمــة 

الحاليــة  بالرهانــات  واملرتبطــة  املضافــة 

وآثارهــا،  العموميــة  واملشــاريع  للربامــج 

باإلضافــة إىل ضــامن تغطيــة واســعة لألجهــزة 

عــرب  املاليــة   املحاكــم  ملراقبــة  الخاضعــة 

اللجــوء إىل آليــات مالمئــة للمراقبــة والرصــد.

إنجــاز أعــامل ذات جــودة داخــل آجــال 

املخاطــر  مقاربــة  اعتــامد  مــع  معقولــة، 

وبرمجــة متعــددة الســنوات، بهــدف ضــامن 

التــوازن والشــمولية يف مامرســة االختصاصات 

ولضــامن املرونــة الالزمــة مــن أجــل مســايرة 

الواقــع واإلشــكاليات والرهانــات الجديــدة  

ــي. ــري العموم للتدب

ــاز  ــداد وإنج ــدة يف إع ــة جدي ــامد مقارب اعت

ــن  ــث الشــكل وم ــن حي ــر الســنوي م التقري

ــون: ــث املضم حي

• ــائل واضحــة بخصــوص اإلشــكاليات 	 رس

الرقابيــة  للمهــامت  تبعــا  الكــربى 

املنجــزة.

• توصيــات مقرتحــة وفــق منظــور يهــدف 	

األداء  وتحســني  النجاعــة  تحقيــق  إىل 

عــىل  واملســاعدة  املشــاريع  وإنجــاز 

اتخــاذ القــرار  وتــدارك املخاطــر.

ــراز  ــر مــن خــالل إب ــة التقري تســهيل مقروئي

املالحظــات األساســية والــدروس املســتخلصة 

مــن مختلــف املهــامت الرقابيــة وكــذا النقــط 

اإليجابيــة املســجلة وســبل التحســينات عــىل 

مســتوى تدبــري األجهــزة والربامــج واملشــاريع.

ــة توضــع رهــن إشــارة  إحــداث منصــة رقمي

ــس، بهــدف  ــة املجل ــزة الخاضعــة لرقاب األجه

ضــامن تتبــع فعــال للتوصيــات الصــادرة عــن 

ــات  ــغ املعطي ــهيل تبلي ــة وتس ــم املالي املحاك

ــات, واملعلوم

ملخاطــب  الحكوميــة  القطاعــات  تعيــني 

محــدد قصــد تســهيل التبــادل والتنســيق، 

وذلــك بهــدف التوفــر بصفــة منتظمــة عــىل 

ــي  ــة الت املعلومــات واملــؤرشات بشــأن العناي

تــم إيالؤهــا للتوصيــات ومــدى تقــدم مســار 

واإلكراهــات  التأخــر  وأســباب  تطبيقهــا 

املرتبطــة بتطبيقهــا.

التوصيــات  تتبــع  وحــدة  مــع  التنســيق 

الحكومــة. رئاســة  لــدى  املحدثــة 

ــاء  ــة إلنش ــة املندمج ــة املراقب ــامل مقارب إع

ــات  ــف اختصاص ــني مختل ــة ب ــور قانوني جس

املحاكــم املاليــة، يتوخــى مــن خاللهــا إعطــاء 

دفعــة قويــة للوظيفــة العقابيــة وتحقيــق 

ــام. ــاص والع ــردع الخ ال

ــة  ــة للمحاكــم املالي اعتــامد السياســة العقابي

عــىل معايــري عقالنيــة وموضوعيــة، تأخــذ 

التــي  بعــني االعتبــار الظــروف واألســباب 

كانــت وراء ارتــكاب املخالفــات املســجلة، 

وكــذا خطــورة الــرر وآثــاره املاليــة والبنيوية 

ــني. ــىل املواطن ــه ع ــة ووقع والتنظيمي

التنسيق مع السلطة القضائية.

تأهيــل املــوارد البرشيــة عــن طريــق التكويــن 

ــات  ــض الفئ ــتهداف بع ــع اس ــف، م والتوظي

التــي تتوفــر عــىل تجــارب يف مجــاالت معينــة 

)مهــن املســتقبل والقطاعــات املتطــورة(.

تعزيــز ثقافــة الجــودة واإلتقــان والتقيــد 

باملعايــري املهنيــة وتطويــر آليــات للمســاعدة 

لتحليــل  تقنيــات  قبيــل  مــن  املراقبــة  يف 

املخاطــر ومراقبــة األنظمــة املعلوماتيــة.

إرســاء ثقافــة رقميــة عــىل مســتوى املحاكــم 

ــق  ــدة لتحقي ــات جدي ــامد تقني ــة واعت املالي

قيمــة مضافــة يف مامرســة مهامهــا، وكــذا 

لتعزيــز مســتوى تحليــل املعطيــات وتبســيط 

ــر  ــداد التقاري ــة إع ــني طريق ــاطر وتحس املس

ــة. ــم املالي ــامل املحاك ــع أع وجمي

تشــجيع العمــل التشــاريك وتبادل املســتندات 

ــة إىل  ــق، باإلضاف ــابات والوثائ ــة الحس ورقمن

ضــامن أمــن النظــام املعلومــايت للمحاكــم 

ــة. املالي
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4 - التحليل الرباعي لنقاط القوة 
والضعف ورصد الفرص والتهديدات 

3 - تحديد القضايا االسرتاتيجية يف ارتباط مع رؤية 
ومهمة وقيم املجلس

6 - تحديد
األثر املنشود 

للمجلس والنتائج 
واملخرجات الالزمة 

لتحقيقه

5 - تحديد الخيارات 
االسرتاتيجية والفرضيات 

واملخاطر ومؤرشات القياس 

2 - رصد آراء أهم األطراف ذات الصلة

SAI-PMF* 1 - قياس أداء املحاكم املالية باستخدام إطار

تدعيم وح·ية مبادئ وقيم 
الحكامة الجيدة والشفافية 

واملحاسبة للدولة والج·عات 
الرتابية وباقي  األجهزة 

العمومية 
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تخطيط فعال وشامل للرقابة يقوم عىل رصد املخاطر ويأخذ بعني االعتبار انتظارات األطراف 

ذات الصلة

منهجيات رقابية تتالءم واملعايري الدولية 

كفاءات ومهارات متطورة يف جميع مجاالت التحقيق القضايئ والرقابة  والتقييم

تقنيات رقابية تستند إىل استعامل التكنولوجيا الحديثة ونظم املعلوميات

حكامة داخلية ونظم تدبريية فعالة 

منظومة متكاملة ملراقبة الجودة

تبني واعتامد نظرية التغيري ملواكبة تطور املجلس

آليات تواصلية فعالة مع األطراف ذات الصلة

استقاللية يضمنها الدستور 

وإطار قانوين مينح

اختصاصات واسعة 

تقارير فعالة لتتبع التوصيات الصادرة عن 

املجلس

 تقارير رقابية ذات جودة عالية وانتاجية مرتفعة 

تأخذ بعني االعتبار أهداف التنمية املستدامة

تقارير املساءلة

قرارات تعكس وظيفة عقابية  فعالة

تقارير ذات جودة تخص تقييم الربامج 

واملشاريع العمومية 

تقارير رقابية ذات جودة حول التحول  الرقمي

تواصل فعال بشأن نتائج الرقابة

تبني األطراف ذات الصلة لنتائج املهامت 

الرقابية ولتوصيات املجلس والدفع بتطبيقها 

وتتبعها

الرفع من أثر أعامل املجلس وتعزيز ثقة 

الرأي العام فيه 

تحسني التزام املؤسسات العمومية بتطبيق 

القوانني واألنظمة ومبادئ الحكامة الجيدة 

واملساهمة يف مكافحة الفساد

الرفع من أثر الربامج واملشاريع العمومية  مبا 

يف ذلك مشاريع التحول الرقمي

تتبع تنفيذ أهداف التنمية املستدامة

• املساءلة 	 تعزيز 

والنزاهة  والشفافية 

العام  القطاع  يف 

بني  والرشاكات 

والجامعات  الدولة 

الرتابية وباقي األجهزة 

والقطاع  العمومية 

الخاص   

• الخدمات 	 تحسني 

والتجهيزات العمومية 

حياة  عىل  واألثر 

وإطار  املواطنني 

االستثامر  

األوراش الكبرىالتدبير المبني على األداء والنتائج الجهوية المتقدمةالنموذج التنموي الجديدالسياق
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المؤسسات  الحكومة،  رئاسة 
الشؤون  الداخلية،  الدستورية، 
الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة 
األوقاف  العدل،  بالخارج،  المقيمين 
العامة  األمانة  اإلسالمية،  والشؤون 
للحكومة، إدارة الدفاع الوطني، الثقافة، 
البرلمان،  مع  العالقات  االتصال، 
االنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة، إدارة 
السجون، األحزاب السياسية، المجتمع 

المدني

االقتصاد والمالية 
االستثمار وااللتقائية 

المندوبية السامية للتخطيط
المؤسسات البنكية

أنظمة التقاعد

التجهيز
الماء

إعداد التراب الوطني والتعمير 
واإلسكان وسياسة المدينة

الطاقة
المعادن

البيئة والتنمية المستدامة
النقل واللوجستيك 

الفالحة والتنمية القروية 
الصيد البحري

المياه والغابات 
التجارة والصناعة

السياحة
الصناعة التقليدية 

االقتصاد االجتماعي 
الشغل واإلدماج المهني

والتعليم  الوطنية  التربية 
األولي

التعليم العالي والبحث العلمي
التكوين المهني 

الصحة والحماية االجتماعية
التغطية الصحية اإلجبارية 

الرياضة
الشباب

التضامن واإلدماج االجتماعي 
واألسرة

التأديب المتعلق 
بالميزانية والشؤون 

المالية

استئناف أحكام 
المجالس الجهوية 

للحسابات

التصريح االجباري 
بالممتلكات

جهة طنجة تطوان الحسيمة
جهة الشرق

جهة فاس مكناس
جهة الرباط سال القنيطرة

جهة بني مالل خنيفرة
جهة الدارالبيضاء سطات

جهة مراكش أسفي
جهة درعة تافياللت

جهة سوس ماسة
جهة كلميم واد نون

جهة العيون الساقية الحمراء
جهة الداخلة وادي الذهب
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