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طرق التحري والتدقيق ويتميز نظام مراقبة المالية العمومية بتعدد المتدخلين وبتعدد المساطر  - 

ھيئات تختلف من حيث انتماءاتھا اإلدارية،  بھايخضع تنفيذ الميزانية لسلسلة من المراقبات تقوم  - 

ولكنھا تلتقي في استقالليتھا بالنسبة للجھة المنفذة للنفقات وفي حرصھا على تأمين االستعمال 

.  السليم  للمال العام  والتصدي للتجاوزات التي يمكن حدوثھا في ھذا الصدد 

22

:وتكتسي ھذه المراقبة شكلين رئيسيين  - 

المراقبة القبلية ؛ �

.البعديةالمراقبة �



):مراقبة االلتزامات و صحة النفقات(مراقبة تنفيذ النفقات �

الدولة؛•

الجماعات المحلية؛•

.المؤسسات والمقاوالت العمومية•

ھيئات التفتيش المالي؛�
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ھيئات التفتيش المالي؛�

المراقبة العليا للمالية والمحاسبة؛�

الرقابة البرلمانية؛�

.مراقبة المجتمع�



الدولة 
المتعلق بمراقبة ) 2008نوفمبر  4( 1429ذي القعدة  5صادر في  2-07- 1235المرسوم رقم 

 2008نونبر 13الصادرة يوم الخميس 5682الجريدة الرسمية رقم  .نفقات الدولة

44



 المراقبة الذاتية لإلدارات    
 

بالنظام الشامل للمراقبة التي تمارس داخل اإلدارات، بھدف  ضمان حسن المراقبة الداخلية تھتم 

:تطبيق التشريعات والمساطر في النطاق المالي وتھدف المراقبة الذاتية إلى 

؛مطابقة القوانين والتشريعات السارية المفعول  �

55

حماية الممتلكات واألموال العمومية؛�

.اكتشاف وتدارك األخطاء قبل إنجاز األشغال�



.تتم مراقبة االلتزامات بالنفقات قبل أي التزام�

بمراقبة المشروعية من خالل التأكد من أن مقترحات االلتزام بالنفقات مشروعة المحاسب العمومي يقوم �

:كما أنه يقوم بالمراقبة المالية للتأكد من ما يلي. بالنظر لألحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي

والمناصب المالية ؛ االعتماداتوفر ت -

اإلدراج المالي للنفقة ؛ -       

صحة العمليات الحسابية لمبلغ االلتزام ؛ -

مراقبة االلتزامات 
يقضي بإلحاق المراقبة العامة ) 2006فبراير  13( 2.06.52مرسوم رقم 

لاللتزام بنفقات الدولة إلى الخزينة العامة للمملكة وبتحويل اختصاصات المراقب 
العام لاللتزام بنفقات الدولة إلى الخازن العام للمملكة

66

صحة العمليات الحسابية لمبلغ االلتزام ؛ -

طيلة السنة التي أدرجت خاللھا ؛ بھامجموع النفقة التي تلتزم اإلدارة المعنية  -

السنة الجارية والسنوات  اعتماداتاالنعكاس الذي قد يكون لاللتزام المقترح على استعمال مجموع -

.الالحقة

المالية لقانون المالية أو ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة  التنزيالتفي إطار  المراقبةھذه تتم �

.مستقلة أو ، عند االقتضاء ، برامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة



ترفق اقتراحات االلتزام بالنفقات المقدمة من طرف المصالح اآلمرة بالصرف ببطاقة 

ميزانية مصلحة أو الميزانية العامة تتضمن التنزيل وباب الميزانية الموافق له في  اإللتزام

برامج االستعمال للحساب الخصوصي للخزينة أو في الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

77

برامج االستعمال للحساب الخصوصي للخزينة أو في الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

.المعنية



:تتم مراقبة االلتزام بالنفقات

على مقترح االلتزام بالنفقات ؛بوضع التأشيرة إما -

على اقتراحات االلتزام بالنفقات وإعادة ملفات االلتزام غير بإيقاف التأشيرة إما -

؛ من أجل تسويتھاالمؤشر عليھا إلى المصلحة اآلمرة بالصرف 

.معللبرفض التأشيرة إما -

88

.معللبرفض التأشيرة إما -

تبليغ تضمن جميع المالحظات على مقترح االلتزام ، في حالة إيقاف التأشيرة أو رفضھا ، في 

.إلى المصلحة اآلمرة بالصرف المعنيةواحد 



:في رفضھاأو يقافھا المحاسب العمومي على االلتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إآجال وضع تأشيرة تحدد 

؛يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة) 12(اثني عشر  -

.  أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات األخرى) 5( مسةخ-

.تحتسب ھذه اآلجال ابتداء من تاريخ إيداع مقترح االلتزام بالنفقةو
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.تحتسب ھذه اآلجال ابتداء من تاريخ إيداع مقترح االلتزام بالنفقةو-

يجب على المحاسب العمومي وضع التأشيرة  لمراقبة التزامات النفقات، ل المحددااألجانصرام بمجرد 

.على مقترح االلتزام وإرجاع الملف إلى المصلحة اآلمرة بالصرف المعنية



يجب على المصالح اآلمرة بالصرف ، قبل أي شروع في تنفيذ األشغال أو الخدمات أو تسليم  - 

 الخدماتي، أن تبلغ مع المصادقة ، عندما يستلزم األمر ذلك ، إلى المقاول أو المورد أو  التوريدات

الموضوعة على الصفقات بما في ذلك سندات الطلب وعلى  مراجع التأشيرة على النفقاتالمعني ، 

، إن وجدت ، في حالة ما إذا كانت ھذه بھااالتفاقيات وعلى العقود وكذا على العقود الملحقة 
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.التأشيرة مطلوبة

المعني أن يطالب المصلحة اآلمرة  الخدماتييمكن ، عند االقتضاء ، للمقاول أو المورد أو  - 

.بالصرف المعنية بمراجع التأشيرة المذكورة



على مستوى مرحلة األداء-ب

:يجب على المحاسب العمومي ، قبل التأشير من أجل األداء ، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من

صحة حسابات التصفية ؛ *

وجود التأشيرة القبلية لاللتزام حينما تكون ھذه التأشيرة مطلوبة ؛ *

.للتسديد اإلبرائيةالصفة  *

:كما أن المحاسب العمومي مكلف بالتأكد من
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:كما أن المحاسب العمومي مكلف بالتأكد من

إمضاء اآلمر بالصرف المؤھل أو مفوضه ؛ *

األداء ؛ اعتماداتتوفر  *

اإلدالء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليھا في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية ،  *

.بما في ذلك تلك التي تحمل اإلشھاد بتنفيذ الخدمة من طرف اآلمر بالصرف أو اآلمر بالصرف المساعد المؤھل

.إذا لم يعاين المحاسب العمومي أية مخالفة ألحكام ھذه المادة فإنه يقوم بالتأشير وتسديد أوامر األداء



غير أنه ، إذا ما عاين المحاسب العمومي ، وقت قيامه بالمراقبة ، مخالفة لمقتضيات ھذه المادة فعليه إيقاف 

التأشيرة وإرجاع أوامر األداء غير المؤشر عليھا مرفقة بمذكرة معللة بشكل قانوني تضم مجموع 

.المالحظات التي أثارھا إلى اآلمر بالصرف بغرض تسويتھا

أيام بالنسبة للنفقات ) 5(تحدد آجال وضع التأشيرة أو رفضھا من لدن المحاسب العمومي في خمسة 

يوما بالنسبة للنفقات األخرى تحسب من تاريخ توصله ) 15(الخاصة بالموظفين وفي خمسة عشر 

المشار إليه  330-66من المرسوم الملكي رقم  86بورقات اإلصدار وأوامر األداء وذلك تغييرا للفصل 
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المشار إليه  330-66من المرسوم الملكي رقم  86بورقات اإلصدار وأوامر األداء وذلك تغييرا للفصل 

.أعاله



االستثناءات

:تخضع لمراقبة المشروعية ال

، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعيين بالوضعيات اإلدارية والرواتب نفقات الموظفين واألعوان المرتبطة -

، إال إذا كانت تلك بدون سابق أمر بالصرف المؤداةالنفقات ال تعرض للتأشيرة عند مراقبة االلتزام بالنفقات،  -

.النفقات تھم أجور موظفي وأعوان الدولة المدنيين والعسكريين
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، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعيين بالوضعيات اإلدارية والرواتب نفقات الموظفين واألعوان المرتبطة -

الموظفين واألعوان نفقات كل و كذا وإعادة اإلدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة ، مھما كان مبلغھا  والترسيم

ھم ؛در) 5.000(التي يقل مبلغھا أو يساوي خمسة آالف 

النفقات المتعلقة بالتحويالت واإلعانات المقدمة للمؤسسات العامة والضرائب والرسوم والقرارات القضائية -

؛بھاالمرتبطة  والعقودالتعديليةواإليجارات مھما كان مبلغھا باستثناء العقود األصلية لإليجار 

.رھمد) 20.000(نفقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغھا أو يساوي عشرين ألف  -



ال تخضع لمراقبة االلتزام ومراقبة األداء صفقات الدولة بما في ذلك سندات الطلب، واالتفاقيات والعقود المبرمة في  -

.إطار البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساھمة الخارجية المقدمة في شكل ھبات تطبيقا التفاقيات ثنائية

االستثناءات
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على المصالح اآلمرة يتعين التحمل المحاسبي في محاسبته لاللتزامات، من أجل  

بالصرف أن توجه ، في نھاية كل شھر ، إلى المحاسب العمومي المعني بيانا يتضمن 

 اعتماداتوصاحب الصفقة وموضوع ومبلغ النفقة المدرج في  االمرجع المطابق لھ

  .األداء الخاصة بالسنة الجارية وكذا اإلدراج المالي المعني



التراتبيةالمراقبة 

المطبقة على نفقات المصالح اآلمرة بالصرف التي يجب أن المراقبة المخففة للنفقة،  التراتبية يقصد بالمراقبة

:تمكنھا من التأكد  نظام مراقبة داخلية تتوفر على 

:في مرحلة االلتزام-

من المشروعية بالنظر لألحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي لاللتزام بالنفقات ؛) أ

اإلدارة طيلة سنة اإلدراج ؛ بھامن مجموع النفقة التي تلتزم ) ب

.برسم السنة الجارية والسنوات الالحقة االعتماداتمن انعكاس االلتزام على استعمال مجموع ) ج
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.برسم السنة الجارية والسنوات الالحقة االعتماداتمن انعكاس االلتزام على استعمال مجموع ) ج

:في مرحلة األمر بالصرف -

؛ االعتماداتمن توفر ) أ

من وجود التأشيرة القبلية لاللتزام حينما تكون ھذه التأشيرة مطلوبة ؛) ب

.من عدم األداء المكرر لنفس الدين) ج



:، بالتأكد منمرحلة االلتزام للنفقات، يقوم المحاسب العمومي ، في  التراتبيةلممارسة المراقبة 

والمناصب المالية ؛ االعتماداتتوفر  -

صحة العمليات الحسابية لمبلغ االلتزام ؛ -

اإلدراج المالي ؛ -

:بمشروعية مقترحات االلتزام بالنفقات المتعلقة  -

؛ نموظفيالبوإعادة اإلدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة  والترسيمقرارات التعيين  -

؛ بھاالمرتبطة  التعديليةالعقود األصلية لإليجار والعقود  -

التراتبيةالمراقبة 
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؛ بھاالمرتبطة  التعديليةالعقود األصلية لإليجار والعقود  -

درھم ؛ (10.000)يفوق مبلغھا عشرة آالفالتي نفقات الموظفين  -

درھم ؛) 100.000(نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغھا مائة ألف   -

   والعقود المبرمة مع المھندسين المعماريين  بھاالمرتبطة  التعديليةالصفقات والعقود الملحقة والقرارات  -

؛درھم) 400.000(أربعة مائة ألف  التي تفوق قيمتھا بھا المتعلقة   

الصفقات التفاوضية مھما كان مبلغھا ؛ -

.درھم) 200.000(التفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغھا مائتي ألف ا -



تحدد آجال وضع تأشيرة االلتزام من لدن المحاسب العمومي أو رفضھا أو إبداء مالحظاته 

:كما يلي

أيام بالنسبة لصفقات الدولة ؛) 10(عشرة  - 

التراتبيةالمراقبة 
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.أيام بالنسبة لباقي النفقات) 4(أربعة  - 



بواسطة قرار للوزير المكلف بالمالية  لفائدة المصالح  تخفيف إضافي، أن تكون موضوع التراتبيةيمكن للمراقبة 

:ومراقبة داخلية تمكنھم من التأكد افتحاصعلى نظام ، التي تستجيبو  التدبيريةتقييم كفاءتھا بعد  اآلمرة بالصرف

من صحة العمليات الحسابية لمبلغ االلتزام ؛ -
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؛.من صحة اإلدراج المالية للنفقة -

من المشروعية بالنظر لألحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي لاللتزام بالنفقات؛ -



العامة للمالية أو  المفتشيةتنجزھا  افتحاصللمصلحة اآلمرة بالصرف في إطار عملية  التدبيريةيتم تقييم الكفاءة 

معتمدة لھذه الغاية بقرار  افتحاصالخزينة العامة للمملكة أو أي جھاز للتفتيش أو المراقبة أو أية ھيئة مراقبة أو 

.للوزير المكلف بالمالية

المذكورة على  االفتحاصيأمر الوزير المكلف بالمالية بمبادرة منه أو بناء على طلب الوزير المعني بإجراء عملية 

.االفتحاصوتؤدي إلى صياغة تقرير  لالفتحاصأساس النظام المرجعي 
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:للمصلحة اآلمرة بالصرف ، على الجوانب األربع التالية التدبيريةالكفاءة  الفتحاصينصب النظام المرجعي 

كفاءة التدبير المالي ؛-

الكفاءة في تنفيذ النفقات ؛-

كفاءة المراقبة الداخلية ؛-

.للمعلومات التدبيريةالكفاءة -



بالنسبة للمصالح اآلمرة بالصرف المستفيدة من التخفيف اإلضافي، يقوم المحاسب العمومي ، في مرحلة االلتزام ، 

:بالتأكد من

والمناصب المالية ؛ االعتماداتتوفر  *

:بالمشروعية بالنظر لألحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات االلتزام بالنفقات المتعلقة  *

وإعادة اإلدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بموظفي وأعوان الدولة ؛ والترسيمقرارات التعيين ) أ

؛ بھاالمرتبطة  التعديليةالعقود األصلية لإليجار والعقود ) ب

والتي تفوق قيمتھا ، مأخوذة بشكل منفصل ، مليون  بھاالمرتبطة  التعديليةالصفقات والعقود الملحقة والقرارات ) ج

درھم وكذا الصفقات التفاوضية مھما كان مبلغھا ؛) 1.000.000(
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درھم وكذا الصفقات التفاوضية مھما كان مبلغھا ؛) 1.000.000(

لصفقاتاھذه بالعقود المبرمة مع المھندسين المعماريين المتعلقة ) د

.

:تحدد آجال وضع تأشيرة االلتزام من لدن المحاسب العمومي أو رفضھا أو إبداء مالحظاته كما يلي

أيام بالنسبة لصفقات الدولة ؛) 7(سبعة -

.أيام بالنسبة لباقي النفقات) 3(ثالثة -



:يجب على المحاسب العمومي ، قبل التأشير من أجل األداء ، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة ، بالتأكد من

صحة العمليات الحسابية للتصفية ؛ *

.للتسديد اإلبرائيةالصفة  *

:كما يقوم المحاسب العمومي بالتأكد من

إمضاء اآلمر بالصرف المؤھل أو مفوضيه ؛ *

اإلدالء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليھا في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية ،  *
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.بما في ذلك تلك التي تحمل اإلشھاد بتنفيذ الخدمة من طرف اآلمر بالصرف أو اآلمر بالصرف المساعد المؤھل

ال يجوز ، في أية حالة من الحاالت ، للمحاسب العمومي أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة مشروعية النفقة في مرحلة 

.األداء



تتكون ملفات االلتزام بالنفقات غير 

الخاضعة لمراقبة المشروعية، من بطاقة 

إرساليات وفق نموذج المحدد بمقرر 

للوزير المكلف بالمالية ، بھدف وضع 

ويحتفظ . التأشيرة والتحمل المحاسبي

2222

اآلمر بالصرف المعني بالوثائق 

والمستندات المرتبطة بملفات االلتزام 

.بالنفقات



على مستوى مرحلة االلتزام-أ

،  بهإذا رفض المحاسب العمومي التأشيرة ، وتمسكت المصلحة اآلمرة بالصرف بمقترح االلتزام الذي تقدمت 

.أحال الوزير المعني األمر إلى الخازن العام للمملكة لنفي أو تأكيد ھذا الرفض

إذا نفى الخازن العام للمملكة رفض التأشيرة ، أمر المحاسب العمومي بالتأشير على مقترح االلتزام بالنفقات ؛ 

.وإذا أكده ، جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخل الوزير األول

مساطر صرف النظر والتسخير

2323

.وإذا أكده ، جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخل الوزير األول

في ھذه الحالة ، يجوز للوزير األول تجاوز رفض التأشيرة المذكور بمقرر ماعدا إذا كان ھذا الرفض معلال بعدم 

:أو المناصب المالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي ، غير أن للوزير األول أن يستشير مسبقا االعتماداتتوفر 

لجنة الصفقات ، إذا كان مقترح االلتزام بالنفقات ناتجا عن صفقة أو اتفاقية أو عقد مبرم لحساب الدولة ؛-

لجنة يرأسھا األمين العام للحكومة أو الشخص الذي يعينه لھذا الغرض وتتألف من ممثلي الوزير المعني باألمر -

والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والخازن العام للمملكة إذا كان مقترح االلتزام 

.بالنفقات ناتجا عن قرار يتعلق بموظفي وأعوان الدولة



على مستوى مرحلة األداء -ب 

من ھذا  18أو المادة) الفقرة ما قبل األخيرة( 8إذا أوقف المحاسب العمومي أداء النفقة تطبيقا لمقتضيات المادة 

المرسوم وطلب اآلمر بالصرف ، كتابة وتحت مسؤوليته صرف النظر على ذلك ، باشر المحاسب العمومي الذي لم 

نسخة مذكرة مالحظاته وكذا األمر  الحوالةعن ذلك ، التأشير ألجل األداء وأرفق مع األمر بالصرف أو  مسؤواليعد 

.بالتسخير

استثناء من مقتضيات المادة السابقة يجب على المحاسب العمومي أن يرفض االمتثال األوامر التسخير إذا كان 
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:إيقاف األداء معلال بأحد األسباب التالية

أو عدم توفرھا أو عدم كفايتھا ؛ االعتماداتعدم وجود -

للتسديد ؛ اإلبرائيةعدم توفر الصفة -

.عدم وجود التأشيرة القبلية لاللتزام حينما تكون ھذه التأشيرة مطلوبة-



في حالة رفض األمر بالتسخير يخبر المحاسب العمومي فورا الوزير المكلف بالمالية الذي 

.يبت في األمر

غير أنه ، في حالة عمليات تقتضيھا حاجيات الدفاع الوطني ال يمكن للمحاسب العمومي 

لرفض أداء األجور وغيرھا من الرواتب المصروفة  االعتماداتاالستناد إلى عدم توفر 
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لرفض أداء األجور وغيرھا من الرواتب المصروفة  االعتماداتاالستناد إلى عدم توفر 

للعسكريين غير الضباط وكذا التعويضات عن الغذاء والسفر واإلقامة الممنوحة لمجموع 

.المستخدمين العسكريين



الجماعات المحلية
 

بسن )  2010يناير  3( 1431من محرم  17صادر في  2.09.441مرسوم رقم ال
نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتھا
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:تخضع نفقات الجماعات المحلية ومجموعاتھا إلى  

؛اإللتزاممراقبة مالية في مرحلة  - 

.مراقبة صحة النفقة في مرحلة األداء - 
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ممارسة المراقبة المالية كيفياتو  اإللتزاممساطر 

: بھاتعتبر ملتزما 

.، في بداية السنة المالية.األقساط السنوية للقروض وو االشتراكات  كاألكرية النفقات الدائمة -

.جميع النفقات األخرى حسب صدور المقررات المتخذة من طرف اآلمر بالصرف -

:  على تجري المراقبة المالية

.و المناصب المالية اإلعتماداتتوفر  -
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.و المناصب المالية اإلعتماداتتوفر  -

.اإلدراج المالي للنفقة -

.اإللتزامصحة العمليات الحسابية لمبلغ  -

.الجماعة المحلية أو المجموعة طيلة السنة التي أدرجت خاللھا بھامجموع النفقة التي تلتزم  -

ألجل اإلشھاد عليھا والتكفل ” ببطاقة إرساليات"بالنفقات، المعدة من طرف اآلمرين بالصرف  باإللتزامترفق المقترحات 

.محاسبيا بھا

.بھايحتفظ اآلمر بالصرف المعني بالمستندات المثبتة المتعلقة بالبطاقة، قصد إرفاقھا بملف اآلمر بالدفع المتعلق 



ممارسة المراقبة المالية كيفياتو  اإللتزاممساطر 

:تجرى المراقبة المالية

.بالنفقات اإللتزامإما باإلشھاد على مقترح  -

.إما بتعليق اإلشھاد على بطاقة اإلرساليات التي يتم إرجاعھا إلى اآلمر بالصرف قصد التسوية و -

تكون محل إرسال واحد  و، عند تعليق اإلشھاد ، في وثيقة واحدة اإللتزامتضمن جميع المالحظات التي يثيرھا مقترح 

.إلى اآلمر بالصرف
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.إلى اآلمر بالصرف

أيام عمل كاملة بالنسبة )  8(يحدد األجل المخول للخازن المكلف باألداء ، لوضع إشھاده أو تعليقه في ثمانية 

.اإللتزامأيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات األخرى، ابتداء من تاريخ إيداع مقترح ) 5(خمسة  وللصفقات 

،  اإللتزاميتعين على الخازن المكلف باألداء، في غياب أي جواب داخل األجل المحدد، أن يضع إشھاده على مقترح 

.إرجاعه إلى اآلمر بالصرف وبمجرد انصرام ھذا األجل 



ممارسة المراقبة المالية كيفياتو  اإللتزاممساطر 

، أن يبلغوا مع  التوريداتيتعين على اآلمرين بالصرف ، قبل الشروع في أي تنفيذ لألشغال أو الخدمات أو تسليم 

" بطاقة اإلرساليات" المعني، مراجع اإلشھاد الذي تم وضعه على  الخدماتيالمصادقة إلى المقاول أو المورد أو 

.كذا العقود الملحقة إن وجدت وو العقود  اإلتفاقات والمتعلقة بالصفقات وسندات الطلب 

.أن يطالب اآلمر بالصرف المعني بمراجع اإلشھاد المذكور الخدماتييجوز عند االقتضاء للمقاول أو المورد أو 
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عندما يتمسك اآلمر بالصرف بمقترح التزام بنفقة، تم تعليق اإلشھاد عليه، يعرض األمر على وزير الداخلية أو 

.الشخص المفوض من لدنه من أجل البت فيه

في ھذه الحالة يجوز لوزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه بموجب مقرر، صرف النظر عن تعليق اإلشھاد 

.أو المناصب المالية اإلعتماداتالمذكور، ماعدا إذا كان تعليق اإلشھاد معلال بنقص أو عدم توفر 

الفرع الثالث



مراقبة صحة النفقات

:يتعين على الخازن المكلف باألداء، قبل وضع التأشيرة من أجل األداء، أن يمارس مراقبة صحة النفقة من حيث

.صحة حسابات التصفية -

.المالي اإللتزاموجود اإلشھاد المسبق على  -

.للتسديد اإلبرائيةالصفة  -

:  باإلضافة إلى ذلك، يتكلف الخازن السابق الذكر بالتأكد من

.توقيع اآلمر بالصرف المؤھل أو الشخص المفوض من لدنه -
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.توقيع اآلمر بالصرف المؤھل أو الشخص المفوض من لدنه -

.األداء اعتماداتتوفر  -

.توفر األموال -

، بما فيھا المستندات المتضمنة لإلشھاد على بھااإلدالء بالمستندات المثبتة المنصوص عليھا في األنظمة المعمول  -

.الخدمة المنجزة، من طرف اآلمر بالصرف المؤھل



يندرج توفر األموال في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي تستعمل بموجبھا مجموع األموال المتوفرة 

.لتغطية مجموع النفقات دون تمييز في التخصيص األصلي لألموال

أداء النفقات التي يحتفظ بأوامر  وإذا لم يسجل الخازن المكلف باألداء أية مخالفة، يقوم بوضع التأشيرة 

.بھاالمنصوص عليھا في األنظمة المعمول  بھااإلثباتات المتعلقة  وأدائھا 

3232

و يحيل بعد ذلك على األمر بالصرف أوامر األداء الواجب أداؤھا نقدا معززة بأوراق إصدارھا لتسليمھا 

بصفة قانونية بعبارة  ممھورةكذا أوراق اإلصدار المتعلقة باألداء عن طريق التحويل  وللمستفيدين منھا 

.التحويل أو بمراجع عملية المقاصة المحتملة



مراقبة صحة النفقات

يرجع  وغير أنه إذا الحظ الخازن المكلف باألداء مخالفة بالنظر ألحكام ھذه المادة، يقوم بتعليق التأشيرة 

إلى اآلمر بالصرف األوامر باألداء غير مؤشر عليھا معززة بمذكرة معللة قانونا تشتمل على مجموع المالحظات 

.المسجلة من طرفه من أجل التسوية

أيام عمل كاملة بالنسبة لنفقات ) 3(يتوفر الخازن المكلف باألداء، من أجل وضع تأشيرته أو تعليقھا، على ثالثة 

أوامر  وأيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات األخرى، ابتداء من تاريخ تسلم أوراق اإلصدار ) 5(خمسة  والموظفين، 

.باألداء
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.باألداء

طلب اآلمر  وأعاله،  74إذا قام الخازن المكلف باألداء بتعليق أداء نفقة بموجب الفقرة السادسة من المادة 

تحت مسؤوليته، تجاوز ھذا الرفض، يقوم الخازن المكلف باألداء، الذي تستبعد حينئذ مسؤوليته،  وبالصرف، كتابة 

.األمر بالتسخير وبوضع تأشيرته من أجل األداء ويرفق األمر باألداء بنسخة من المذكرة المتضمنة لمالحظاته 



استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يتعين على الخازن المكلف باألداء أن يرفض االمتثال ألوامر 

:التسخير عندما يكون تعليق األداء معلال بأحد األسباب اآلتية

.أو عدم توفرھا أو عدم كفايتھا اإلعتماداتإما بعدم وجود  - 

.إما بعدم وجود األموال أو عدم توفرھا أو كفايتھا - 

.اإللتزامإما بعدم وجود اإلشھاد المسبق على مقترح  - 

.للتسديد اإلبرائيةإما بانعدام الصفة  - 
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.للتسديد اإلبرائيةإما بانعدام الصفة  - 

يقوم الخازن المكلف باألداء، في حالة رفض التسخير فورا، بإخبار الوزير المكلف بالمالية أو الشخص 

.المفوض من لدنه لھذا الغرض الذي يبت في األمر



المؤسسات العمومية
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 1424من رمضان  16في  1- 03- 195شريف رقم الظھير البتنفيذه  صادرال 69- 00القانون رقم 
  المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وھيئات أخرى



:على ذلك القانون المذكور إلى  ينصتھدف ھذه المراقبة كما 
الخاضعة للمراقبة المالية ؛ الھيآتالمتابعة المنتظمة لتسيير •
السھر على صحة عملياتھا االقتصادية والماليـة، بـالنظر إلـى أحكـام النصـوص القانونيـة والتنظيميـة والنظاميـة  •

.المطبقة عليھا 
ألھداف المحددة لھا ؛اتقييم جودة تسييرھا وإنجازاتھا االقتصادية والمالية وكذا مطابقة تسييرھا للمھام و•
؛ والتدبيريةالعمل على تحسين منظوماتھا اإلعالمية •
.جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بمحفظة سندات الدولة وإنجازاتھا االقتصادية والمالية •
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مؤسسـات ( التـي تسـاھم الدولـة فـي رأسـمالھا  وھيآتھـاوتشمل مجاالت المراقبة المالية جميع المنشآت العموميـة 
باسـتثناء بعـض ) عمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاوالت ذات االمتياز

بنك المغرب وصندوق اإليداع والتدبير والمؤسسـات الماليـة وشـركات ( الھيئات التي تخضع لمراقبة مالية خاصة 
...).التأمين وإعادة التأمين 



و طريقة تسييرھا ونظامھا اإلعالمي  للھيآتوتختلف كيفية المراقبة المالية تبعا للشكل القانوني 
:ھذه المراقبة تنقسم إلى أربعة أشكال .  
المراقبة القبلية ؛•
المراقبة المواكبة ؛•
؛) بعدية(المراقبة بمقتضى اتفاقية •
؛)بعدية( المراقبة التعاقدية •
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مراقب الدولة وخازن مكلف باألداء أساسا  بھايقوم لمراقبة قبلية تخضع المؤسسات العامة 

مراقب الدولة

 االقتناءاتمسبق على بسلطة تأشير يتمتع مراقب الدولة ، ضمن الحدود التي يعينھا الوزير المكلف بالمالية ، 
والخدمات وكذا منح اإلعانات المالية  والتوريداتالعقارية وجميع العقود أو االتفاقيات المتعلقة باألشغال 

ويمارس كذلك حق تأشير مسبق على قرارات تسيير المستخدمين بالمؤسسات العامة التي ال تتوفر . والھبات
على أساس أھمية الھيئة وعدد المحددة من طرف وزير المالية وتبين الحدود . على نظام أساسي للمستخدمين

.العمليات المعنية ومبالغھا
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.العمليات المعنية ومبالغھا

.وفي حالة رفض التأشيرة ، يبت الوزير المكلف بالمالية في األمر بصفة نھائية

يجوز لمراقب الدولة كذلك أن يبدي رأيه في كل عملية تتعلق بتسيير الھيئة أثناء مزاولة مھامه وأن يبلغه كتابة 
.إلى الوزير المكلف بالمالية أو رئيس مجلس اإلدارة أو الجھاز التداولي أو إدارة الھيئة بحسب الحالة

ويحرر في شأن مھمته تقريرا سنويا يوجھه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرض على مجلس اإلدارة أو الجھاز 
.التداولي



الخازن المكلف باألداء

عن صحة عمليات النفقات سواء بالنظر إلى أحكام  مسؤواليعتبر الخازن المكلف باألداء كمحاسب عمومي 
.النصوص القانونية والتنظيمية أو إلى أحكام األنظمة األساسية والمالية للھيئة

وبناء على وثائق صحيحة تثبت  االعتماداتتتم لفائدة الدائن الحقيقي ومن توفر  األداءاتيجب عليه التأكد من أن 
.حقوق الدائن والخدمة المنجزة حقية

عندما يوجه رفضا معلال إلى مدير الھيئة ويوجه إليه بعد ذلك  مسؤولغير أن الخازن المكلف باألداء يصبح غير 
ويجب عليه التقيد بھذا التسخير الذي يلحقه باألمر . المدير المذكور أمرا بالتسخير قصد التأشير على وسيلة األداء

.باألداء ويخبر بذلك فورا الوزير المكلف بالمالية
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.باألداء ويخبر بذلك فورا الوزير المكلف بالمالية

يوقع الخازن المكلف باألداء مع مدير الھيئة أو الشخص المؤھل على وسائل األداء مثل الشيكات والتحويالت 
.واألوراق التجارية

.بناء على قرار للوزير المكلف بالمالية المداخيلويمكن أن يؤھل الخازن المكلف باألداء إلجراء مراقبة على 



:تخضع للمراقبة المواكبة بدال من المراقبة القبلية
المؤسسات العامة التي تثبت اعتمادھا الفعلي لمنظومة لإلعالم والتسيير والمراقبة الداخلية

.برامجالمؤسسات العامة المرتبطة مع الدولة بعقود 

.لجنة للتدقيقإحداث للمراقبة المواكبة يجب على الھيئات الخاضعة 

من عضوين إلى أربعة أعضاء يعينھم مجلس اإلدارة أو مراقب الدولة تتألف لجنة التدقيق باإلضافة إلى 
.عنھم شخصيا لھذا الغرض ينوبالجھاز التداولي من بين األعضاء غير المسيرين أو ممن 
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تؤھل لجنة التدقيق من خالل عمليات التدقيق لتقيم العمليات وجودة التنظيم ودقة وحسن تطبيق منظومة 
مھمة األمر بعمليات التدقيق الداخلي والخارجي وأعمال التقييم التي  بھاوتناط . اإلعالم وإنجازات الھيئة

ويجوز لھا باإلضافة إلى ذلك أن تشرك أي خبير مستقل في . تراھا ضرورية وإنجازھا على نفقة الھيئة
.أشغالھا

توجه لجنة التدقيق مباشرة إلى مدير الھيئة تقريرا يتضمن نتائج تدخالتھا وكذا التوصيات التي تراھا مفيدة 
لتحسين التسيير والتحكم في المخاطر االقتصادية والمالية للھيئة ويعرض ھذا التقرير على مجلس اإلدارة 

.أو الجھاز التداولي



الشركات التي تملك فيھا مباشرة الدولة أو جماعة وشركات الدولة  يمكن أن تخضع للمراقبة بمقتضى اتفاقية
.مبرمة مع الدولة ومعھود بمتابعتھا إلى مندوب للحكومةاتفاقية مراقبة محلية أغلبية رأس المال من خالل 

اتفاقية المراقبة على التزامات شركة الدولة أو الشركة التابعة العامة المتعاقدة ، خاصة المقررات  تنصيجب أن 
الواجب الحصول في شأنھا على الترخيص المسبق من مجلس إدارتھا أو مجلس إدارة المقاولة األم واللجان 
المتعين إحداثھا لدى مجلس إدارتھا والمساطر المتعلقة بالمراقبة الداخلية الواجب اعتمادھا وكذا المعلومات 
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المتعين إحداثھا لدى مجلس إدارتھا والمساطر المتعلقة بالمراقبة الداخلية الواجب اعتمادھا وكذا المعلومات 
.المطلوب تبليغھا إلى المقاولة األم



التي تظل خاضعة للمراقبة المقررة و الھيئات التالية المراقبة المالية  على � تدخل في نطاق تطبيق 
::في النصوص الجارية عليھا

بنك المغرب ؛-
صندوق ا*يداع والتدبير ؛-
؛نا�ئتمامؤسسات  -
المقاو�ت الخاضعة للتشريع المتعلق بالتأمين وإعادة التأمين ؛-

4242



؛العامة للمالية المفتشية.�

؛العامة لإلدارة الترابية المفتشية�

.وزاراتللعامة ال مفتشياتال�

المراقبة اإلدارية  -ھيئات التفتيش المالي 
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ويمارس في ھذا الصـدد مراقبـة . ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين الماليةالمجلس األعلى للحسابات يتولى 
:والمردوديةمزدوجة،   مراقبة قضائية ومراقبة التسيير التي تقوم على تقدير النتائج المحققة 

البت في الحسابات العمومية؛ �
التسيير بحكم الواقع؛�
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؛�
مراقبة التسيير؛�
مراقبة استخدام األموال العمومية ؛�
العمومي؛ االحسانمراقبة استخدام األموال التي يتم جمعھا عن طريق التماس �

مراقبة المحاكم المالية
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العمومي؛ االحسانمراقبة استخدام األموال التي يتم جمعھا عن طريق التماس �
تقديم المساعدة للسلطة القضائية؛�
تقديم المساعدة للبرلمان ؛�
تقديم المساعدة للحكومة؛ �
؛اإلنتخابيةمراقبة الحسابات السنوية لألحزاب السياسية وتمويل الحمالت  �
.مراقبة التصاريح اإلجبارية بالممتلكات �



مراقبة حسابات الجماعـات المحليـة وھيئاتھـا والمؤسسـات العموميـة للحسابات  الجھويةالمجالس وتتولى 
:المحلية وكيفية قيامھا بتدبير شؤونھا

البت في الحسابات العمومية المتعلقة بالجماعات المحلية؛  �
التسيير بحكم الواقع؛ �
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية؛ �
مراقبة التسيير؛ �
مراقبة استخدام األموال العمومية ؛ �
تقديم المساعدة للسلطة القضائية؛ �
مراقبة اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية؛ �
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مراقبة اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية؛ �
.  مراقبة التصاريح اإلجبارية بالممتلكات �



:   قابة البرلمانر  -

تعتبر الرقابة السياسية التي يمارسھا البرلمان على السلطة التنفيذية من أھم مظاھر الرقابة الخارجية على اعتبار أن 

ھذه المجالس إنما تجسد اإلرادة الشعبية فھي بمثابة عقل وبصر الشعب في ترجمة سياساته وأھدافه وطموحاته والتي 

:ال يمكن ترجمتھا دون المال العام، ويمكن أن تمارس ھذه الرقابة بواسطة

؛التصويت على قانون المالية•

التصويت على قانون التصفية؛•
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األسئلة الكتابية والشفوية؛�•

؛اللجان النيابية لتقصي الحقائق

؛سحب الثقة�•

,ملتمس الرقابة�•



مراقبة المجتمع

 

و إن كان ھذا الشكل الرقابي لم يتم تنظيمه بعد في بالدنـا بشـكل واضـح ، إال أنـه بـدأت 

ويتعلــق األمــر باالحتجــاج علــى مجموعــة مــن . تبــرز بعــض مظــاھره فــي اآلونــة األخيــرة

الممارســات غيــر القانونيــة أو بتقــديم المقترحــات للنھــوض بالعمــل االجتمــاعي أو  لتحســين 

منظمـات غيـر حكوميـة (ويقوم بھذا الدور كل من  المجتمع المـدني . شروط عيش المواطنين 
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).البصرية  والصحافة ، وسائل اإلعالم السمعية ( وسائل اإلعالم  و...)  وجمعيات



:الحصة المقبلة

) االلتزامات والعامة واإلدارية(تقديم مختلف أنواع المحاسبة العمومية   -           
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- Présentation des différents types de la comptabilité publique Présentation des différents types de la comptabilité publique Présentation des différents types de la comptabilité publique Présentation des différents types de la comptabilité publique 

(engagements, générale et administrative(engagements, générale et administrative(engagements, générale et administrative(engagements, générale et administrative).


