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ـــالغ  بـــــــــ
 

، الذي أناط باملجلس ألاعلى للحسابات مهمة فحص النفقات اململكة من دستور  341طبقا ألحكام الفصل 

 ؛املتعلقة بالعمليات الانتخابية

املتعلق  95133نواب والقانون التنظيمي رقم املتعلق بمجلس ال 01133القانون التنظيمي رقم وعمال بمقتضيات 

 ؛الس الجماعات الترابيةبانتخاب أعضاء مج

حسابات بتقديم  امللزمين، يتعين على وكالء لوائح الترشيح واملترشحين أنهب ذكري ملجلس ألاعلى للحساباتافإن 

هذه  ، إيداع(بيان مصادر التمويل وجرد املصاريف الانتخابية والجداول امللحقة به)حمالتهم الانتخابية 

 8لنهائية القتراع نتائج االعن  الرسمي إلاعالنيوما من تاريخ ( 02)لدى املجلس داخل أجل ستين الحسابات 

من القانون  391واملاد   01133القانون التنظيمي رقم  من 59اد  قتضيات املطبقا ملوذلك ، 0203 سبتمبر

 ؛املشار إليهما اعاله 95133التنظيمي رقم 

الكيفيات  وفقهم قصد إيداع حسابات رقميةمنصة  ،املعنيينرهن إشار  امللزمين املجلس وضع  ولهذا الغرض،

 :واملراحل التالية

  https://elections.courdescomptes.ma  :املنصة الرقميةالتسجيل القبلي للمترشح عبر  -أوال      

  ،بية ومصاريفهاإدخال املعطيات املتعلقة بمداخيل الحملة الانتخا -ثانيا

بيان مصادر التمويل هذا الحساب  يتضمن) وتوقيعها حساب الحملة الانتخابيةطبع نسخة من  -ثالثا

 ،(وجرد املصاريف وامللحقات

ئق املثبتة مرفقا بالوثا ،قصد إيداع الحساب املذكور أعاله عبر الرابط املخصص لذلك، حجز موعد -رابعا

 ةالجهوي املجالس أحدكتابة الضبط بب املجلس ألاعلى للحسابات أوببط بكتابة الض ،للمصاريف الانتخابية

 1الوارد بيانات مقارها في الجدول رفقته للحسابات

ألاطر املكلفة  لفائد  عن بعد لقاء تواصليا، 0203سبتمبر  30يوم الخميس سينظم املجلس وفي هذا إلاطار 

كيفية إيداع حسابات الحمالت ية واملنظمات النقابية، حول بالتدبير املالي وإلاداري والتواصل باألحزاب السياس

مراقبة صرف الدعم املؤطر  لعملية والتنظيمية  التشريعيةالانتخابية من طرف املترشحين، واملقتضيات 

 1العمومي املمنوح لها

 

 

https://elections.courdescomptes.ma/


البريد إلالكتروني/الهاتف العنوان املحاكم املالية  

 املجلس ألاعلى للحسابات
حي  -نقة التوت ز  - 01قطاع 

 الرباط -الرياض 

05 37 57 67 00 

ccomptes@courdescomptes.ma 

املجلس الجهوي للحسابات 

 -تطوان  -طنجة لجهة 

 الحسيمة

 طنجة  -زنقة سجلماسة  01رقم 
05 39 32 54 89 

crc.tanger@courdescomptes.ma 

املجلس الجهوي للحسابات 

 لجهة الشرق 

 -طريق موحا أوحمو  01رقم 

 وجدة 

05 36 70 65 33 

crc.oujda@courdescomptes.ma 

 املجلس الجهوي للحسابات

 مكناس -لجهة فاس 
 فاس -شارع الحسن الثاني 

05 35 65 24 87 

crc.fes@courdescomptes.ma 

 املجلس الجهوي للحسابات

 -سال  -لجهة الرباط 

 القنيطرة

زاوية شارع فرنسا  62قم ر

 - أكدال –وزنقة أم الربيع 

 الرباط

05 37 77 89 84 

crc.rabat@courdescomptes.ma 

املجلس الجهوي للحسابات 

 خنيفرة -لجهة بني مالل 

شارع محمد  22-2عمارة املهدي 

 بني مالل  -السادس 

05 23 42 22 62 

crc.benimellal@courdescomptes.ma 

 املجلس الجهوي للحسابات

 -البيضاء  لجهة الدار

 سطات

القبطان ادريس  زنقة 01رقم 

الدار  -عين البرجة  -شباكو  

 البيضاء املحطة

05 22 60 64 21 

crc.casablanca@courdescomptes.ma 

للحسابات  الجهوي املجلس 

 آسفي -مراكش لجهة 

سيدي يوسف بن  -شارع أكدال 

 مراكش -علي 

05 24 40 07 37 

crc.marrakech@courdescomptes.ma 

 املجلس الجهوي للحسابات

 تافياللت -لجهة درعة 

ساحة  -شارع محمد السادس 

 الرشيدية -الحسن الثاني 

05 35 57 39 58 

crc.errachidia@courdescomptes.ma 

املجلس الجهوي للحسابات 

 ماسة -لجهة سوس 

 -زنقة واد زيز، حي رياض السالم 

 أكادير

05 28 29 61 61 

crc.agadir@courdescomptes.ma 

لحسابات املجلس الجهوي ل

 واد نون  -لجهة كلميم 

ملتقى شارع ابن سينا " أ"بلوك 

حي  -وشارع عمر بن عبد العزيز 

 كلميم -تيرت العليا 

05 28 77 43 95 

crc.guelmim@courdescomptes.ma 

املجلس الجهوي للحسابات 

الساقية  -لجهة العيون 

 الحمراء

 -شارع عالل بن عبد هللا 

 العيون 

05 28 99 67 21 

crc.laayoune@courdescomptes.ma 

املجلس الجهوي للحسابات 

وادي  -لجهة الداخلة 

 الذهب

 الداخلة -شارع الوالء 
05 28 93 21 76 

crc.dakhla@courdescomptes.ma 

 

 


