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 2023مارس  07 الرباط في

 بالغ حصفي 

 2021سنة التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم  نشر  حول 

الرامية إلى الحرص على قيام    لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا  للتوجيهات الساميةطبقا  

للحسابات بمهامه الدستورية، السيما في ممارسة املراقبة العليا على املالية العمومية، وفي   األعلىجلس  ملا

  148، وتطبيقا ملقتضيات الفصل  واملحاسبةمجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية  

  وأعمال ها عن أعمالللحسابات بنشر التقرير السنوي املتضمن بيان  األعلى جلس  ملمن دستور اململكة، قام ا

  مكرر   7175، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد  2021  سنةاملجالس الجهوية للحسابات برسم  

 . 2023مارس  07املوافق ل  1444شعبان  14بتاريخ 

املقاربة الجديدة املعتمدة في إطار التوجهات االستراتيجية للمحاكم    وفق  التقرير السنوي   هذا  إعداد  قد تمو 

للفترة   إلى  2026-2022املالية  واالرتقاء بوظيفته  ته  تسهيل مقروئي هذا التقرير و   تجويد مضمون   والرامية 

أداة للتوجيه واملواكبة واملساعدة على اتخاذ    ،املحاسبةكآلية لتكريس مبدأ    دورهإلى    باإلضافة،  يكون حتى  

املحتملة املخاطر  وتدارك  األداء  وتحسين  التركيزالقرار  خالل  من  وذلك  بأهم    ،  املتعلقة  الخالصات  على 

التوصيات املقترحة لتحسين  و سبل اإلصالح  مع عرض    ،اإلشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي

  واألجهزة والبرامج واملشاريع التي شملتها املراقبة أو التقييم  العمومية  العمومية وتدبير املرافقتسيير املالية  

تنفيذها مدى    املحاكم   أصدرتها  التي  القضائية  والقرارات   واألحكام  واإلجراءات  التدابير  مآل   وكذا  ،وتتبع 

 . املالية

املحاكم املالية   فيها شرعت التتبع التي مهامنتائج  مرة، وألول  ،يتضمن التقرير السنوي ، ووفقا لهذا املنظور 

التحكم في    على  مع حث األطراف املعنيةاإلصالح الكبرى املهيكلة التي انخرطت فيها بالدنا،  أوراش  ب  واملتعلقة

 .هاأثر الرفع من و ها تنفيذ التسريع من وتيرة  املخاطر املرتبطة بحكامة هذه األوراش وعلى

خصصت   الرقابيةكما  مهامها  من  جزًءا  املالية  هذا  املحاكم  في  من    املضمنة  مجموعة  لتقييم  التقرير، 

" ولتسليط الضوء على  19التدابير واإلجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية خالل فترة جائحة "كوفيد  

تدبير  و والسياحة    تداعياتها على بعض املجاالت الحيوية ذات البعد الجهوي واملحلي، مثل الصحة والتعليم

 الجماعات الترابية.
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إلى    وبالنظر  في كثير من الحاالت،  النقائص املسجلة سابقا من طرف املجلس تعزى،  إلى أن مجموعة من 

اإلداري وإنجاز املشاريع والبرامج وتدبير املرافق العمومية،    التدبير  يخص  فيما  سيما  الالعنصر البشري،  

  ألهميتهما   نظرا  والتعليم،  الصحة   بقطاعي  البشرية   املوارد   تدبير   بمراقبة  أولية،  مرحلة  في  املجلس،  قام   فقد

ن البالغة،    .السنوي  التقرير هذا  في نتائجها خالصات وَضمَّ

  أساسية   رافعة  باعتباره  السنوي،  التقرير   في  مهم   بحيز   االستثمار   بتشجيع   املتعلقة  الجوانب   استأثرت  وقد

  من   وكذا   االستثمار   منظومة  إصالح   ورش تتبع  خالل من   وذلك   الشغل،  فرص  وإحداث االقتصادية  للتنمية

  وبفضاءات  الشباب  املقاولين   بمشاتل  املتعلقة  كتلك   املجال،  بهذا  صلة  ذات  رقابية  مهام  جازإن  خالل

  .الصناعي االستقبال

فصول، يتناول كل واحد منها االختصاصات املنوطة    وفق ثمانية  2021سنة    تبويب تقريرفقد تم  وهكذا،  

 باملجلس األعلى واملجالس الجهوية للحسابات. 

، أي التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب املتعلق  املخصص لألنشطة القضائية  للفصل األول بالنسبة  ف

  وخالصة اإلحصائيات ذات الصلة  مجموعة من  فيقدم بيانا عن هذه األنشطة و بامليزانية والشؤون املالية،  

السلطات    إلى  إحالةاألفعال التي تم الوقوف عليها، والتي كانت موضوع متابعة داخل املحاكم املالية أو    ألهم

  عن   الصادرة  والقرارات  األحكام  في  املكرسة  والقواعد  لمبادئ القضائية أو اإلدارية. كما تطرق هذا الفصل ل

، كل حسب موقعه  العموميةملسؤولي األجهزة    وتوجيهات  تشكل دروسا  والتي  ،املجال  هذا   في  املالية   املحاكم

 .  املعيبةتفادي املمارسات لالستفادة منها قصد  وصفته،

ستعرض، وألول مرة، خالصات حول  شكل أحد أهم مستجدات التقرير السنوي، إذ ي ي ف،  الفصل الثانيأما  

األخيرة،    ، كبرى إصالح  أوراش  خمسة  تقدم   السنوات  في  بالدنا  فيها  العمومية،   تتعلقانخرطت  باملالية 

 . والحماية االجتماعية، واملؤسسات واملقاوالت العمومية، واإلصالح الجبائياالستثمار، منظومة و 

مهمة رقابية من طرف    200، مراقبة التسيير وتقييم البرامج واملشاريع، حيث تم إنجاز الفصل الثالثويهم 

  20غرف املجلس األعلى للحسابات، غالبيتها )  من طرفأنجزت    24، منها  2021خالل سنة    املحاكم املالية

 ي عشرة.  تمهمة على مستوى املجالس الجهوية للحسابات االثن 176مهمة( تكتس ي طابعا موضوعاتيا، و

املالية،   القطاعات  هّمت  متنوعة،  بمواضيع  تتعلق  إعداد خالصات  تم  الرقابية  املهام  هذه  من  وانطالقا 

والتكوين   والتربية  الصحة  والثقافية،  وقطاعات  واإلدارية  اإلنتاجية  القطاعات  وكذا  العالي  والتعليم 

وتقديم الخدمات األساسية في الوسط القروي    الجهات،تدبير    سيما  ال  ،باإلضافة إلى مواضيع ذات بعد ترابي

 .  الحضريةوتدبير الوكاالت 

هذه   خالل  من  التركيز  تم  السنوي،  التقرير  مقروئية  تسهيل  أجل  علىومن  املالحظات    الخالصات  أبرز 

في صلب املالحظات    االعتبار أجوبة األجهزة املعنية  مع األخذ بعين   ،والتوصيات والتي تم إدماج مضامينها 

  .املسجلة من قبل املحاكم املالية
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باملالية  وقد تم تسليط الضوء، بصفة خاصة، في هذا التقرير السنوي على بعض نقط االهتمام ذات الصلة  

تحديات من  تواجهه  وما  بضرورة    العمومية  جهة،  من  على    توفيرترتبط،  والحفاظ  امليزانياتية  الهوامش 

اقتصادية، ومن جهة أخرى، بالحاجة إلى زيادة النفقات من  -التوازنات املالية والتحكم في املؤشرات املاكرو 

   إضافية. أجل تمويل اإلصالحات الكبرى وما يقتضيه ذلك من تعبئة مداخيل

غرف املجلس    التي قامت بها   يتطرق ألهم خالصات عمليات تتبع التوصيات ف  ،الرابعالفصل  وبخصوص  

، من أجل الوقوف على مستوى تفاعل األجهزة املعنية مع  األعلى للحسابات واملجالس الجهوية للحسابات

تخصيص جزء من هذا الفصل لتتبع  هذه التوصيات وأثر ذلك على املواطن وعلى التدبير العمومي. كما تم 

 . التوصيات املرتبطة بتدبير اإلعانات املمنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية

  املجلس  قام، والذي 2020جلس حول تنفيذ قانون املالية لسنة ملخصا لتقرير امل الفصل الخامسويقدم 

يونيو    18لقانون املالية الصادر بتاريخ    130.13من القانون التنظيمي رقم    66طبقا ملقتضيات املادة    بإعداده

البرملان  و   ،2015 إلى    قبل  مرة،  وألول   ،التقرير  هذا  ةمناقش   تمت  حيث  ،2022يوليوز    شهر  خاللوجهه 

 . املالية قانون   مشروع مناقشة في الشروع

باملمتلكات،    الفصل السادس  ويهم بالتصريح اإلجباري  حيث يقدم حصيلة عمليات  االختصاص املرتبط 

سيما فيما يخص معايير تحديد    ال،  ويستعرض بعض النقائص املرصودة  إيداع التصاريح باملحاكم املالية

 . التصريح نموذج محتوى وب امللزمين قوائماألشخاص الخاضعين للتصريح والسلطات املؤهلة لحصر 

  األحزاب   حسابات  بتدقيقاملرتبطة    للحسابات  األعلى  املجلسالختصاصات    السابع  الفصل  يتطرق و 

 .االنتخابية بالعمليات املتعلقة  النفقات وفحص   السياسية

الثامن  ويتناول  على   الفصل  خاصة  الدعم،  وأنشطة  املالية  للمحاكم  الجديدة  االستراتيجية  التوجهات 

، فضال  الدولي والشراكة  والتعاون مستوى تدبير املوارد املالية والبشرية وتنمية القدرات ونظم املعلومات  

 عن أنشطة كتابة الضبط لدى هذه املحاكم. 

 

الرسمي لألمانة    املوقععلى    2021  سنةبرسم  تحميل التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات  يمكن  

   www.sgg.gov.maالعامة للحكومة: 

انطالقا من املوقع الرسمي    باللغتين العربية والفرنسية  املحاور الرئيسية لهذا التقرير كما يمكن تحميل  

 www.courdescomptes.maللحسابات:  للمجلس األعلى 

 

http://www.sgg.gov.ma/
http://www.courdescomptes.ma/

