
 

 

 

 

 

 

 

 

 0202أكتوبر  21الرباط في 

 بــــــــــــالغ

من دستور المملكة، الذي أناط باملجلس األعلى للحسابات مهمة فحص النفقات  241طبقا ألحكام الفصل 

 المتعلقة بالعمليات االنتخابية؛

 01.22رقم المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي  01.22وعمال بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات  11.22المتعلق بمجلس المستشارين والقانون التنظيمي رقم 

 الترابية؛

مالتهم بوجوب اإلدالء بحسابات ح ،ملزمينوكالء لوائح الترشيح والمترشحين اليذكر املجلس األعلى للحسابات 

سبتمبر  02و 1( يوما من تاريخ اإلعالن الرسمي عن النتائج النهائية القتراعات 02داخل أجل ستين )االنتخابية 

 10والمادة  01.22من القانون التنظيمي رقم  11، وذلك على التوالي طبقا لمقتضيات المادة 0202أكتوبر  1و

 .المشار إليها أعاله 11.22من القانون التنظيمي رقم  211والمادة  01.22من القانون التنظيمي رقم 

فقد وضع املجلس رهن إشارة المعنيين باألمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق  ،ولهذا الغرض

 :الكيفيات التالية

 descomptes.mahttps://elections.cour  الرقمية:التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة  -أوال 

 تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة االنتخابية ومصاريفها، -ثانيا

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

 وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به(،

قصد إيداع الحساب المذكور أعاله، مرفقا بالوثائق  ،لذلكحجز موعد عبر الرابط املخصص  -رابعا

الحملة االنتخابية، وذلك بكتابة الضبط باملجلس األعلى للحسابات أو بكتابة  لمصاريفالمثبتة 

 الضبط بأحد املجالس الجهوية للحسابات الوارد بيانات مقارها في الجدول رفقته.

 

  

https://elections.courdescomptes.ma/


 اإللكترونيالهاتف/البريد  العنوان المحاكم المالية

حي  -زنقة التوت  - 01قطاع  املجلس األعلى للحسابات

 الرباط -الرياض 

 

05 37 57 67 00 

ccomptes@courdescomptes.ma 

 

c 

 

 املجلس الجهوي للحسابات

 -تطوان  - طنجةلجهة 

 الحسيمة

 -سجلماسة زنقة  00 

 طنجة 

05 39 32 54 89 

crc.tanger@courdescomptes.ma 

 
 الجهوي للحساباتاملجلس 

 لجهة الشرق 

 - موحا أوحمو طريق 01رقم 

 وجدة 

05 36 70 65 33 

crc.oujda@courdescomptes.ma 

 
هة لجاملجلس الجهوي للحسابات

 مكناس - فاس
 فاس -شارع الحسن الثاني 

05 35 65 24 87 

crc.fes@courdescomptes.ma 

 
هة لجاملجلس الجهوي للحسابات

 القنيطرة -سال  –الرباط 

زاوية شارع فرنسا وزنقة  62

 الرباط -أكدال  -أم الربيع 

05 37 77 89 84 

crc.rabat@courdescomptes.ma 

 
 املجلس الجهوي للحسابات

 خنيفرة -لجهة بني مالل 

شارع  62-6عمارة المهدي 

 بني مالل  -محمد السادس 

05 23 42 22 62 

crc.benimellal@courdescomptes.ma 

 
هة لجاملجلس الجهوي للحسابات

 سطات - الدارالبيضاء

زنقة القبطان  01رقم 

 -عين البرجة- ادريس شباكو

 الدار البيضاء املحطة

05 22 60 64 21 

crc.casablanca@courdescomptes.ma 

 
 للحسابات الجهوي املجلس 

 آسفي - مراكشلجهة 

سيدي  -شارع أكدال 

 مراكش -يوسف بن علي 

05 24 40 07 37 

crc.marrakech@courdescomptes.ma 

 
 املجلس الجهوي للحسابات

 تافياللت -لجهة درعة 

 -شارع محمد السادس 

 -ساحة الحسن الثاني 

 الرشيدية

05 35 57 3958 

crc.errachidia@courdescomptes.ma 

 
 املجلس الجهوي للحسابات

 ماسة -لجهة سوس 

زنقة واد زيز،حي رياض 

 أكادير -السالم 

05 28 29 61 61 

crc.agadir@courdescomptes.ma 

 

 املجلس الجهوي للحسابات

 واد نون  -لجهة كلميم 

بلوك "أ" ملتقى شارع ابن 

سينا وشارع عمر بن عبد 

 -حي تيرت العليا  -العزيز 

 كلميم

05 28 77 43 95 

crc.guelmim@courdescomptes.ma 

 املجلس الجهوي للحسابات

الساقية  -لجهة العيون 

 الحمراء

 -شارع عالل بن عبد الله 

 العيون 

05 28 99 67 21 

crc.laayoune@courdescomptes.ma 

 
 املجلس الجهوي للحسابات

 وادي الذهب -لجهة الداخلة 
 الداخلة -شارع الوالء 

05 28 93 21 76 

crc.dakhla@courdescomptes.ma 

 


