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 والتوصيات املالحظات أهم

وكذا  1السياسية باألحزاب قاملتعل 29.11 رقم التنظيمي القانون  من  44املادة وملقتضيات دستور ال  من 147 الفصل  ألحكام طبقا

 األعلى املجلسقام  كما تم تغييرهما وتتميمهما،  2املتعلق بمدونة املحاكم املالية 62.99 القانون رقم املادة الثالثة من قتضياتمل 

 في للمساهمة لها املمنوح السنوي  الدعم برسم نفقاتها صحة وفحص  السياسية ألحزابالحسابات السنوية ل  تدقيقب  للحسابات

 .2018السنة املالية  رسمب العادية الوطنية مؤتمراتها تنظيم مصاريف وكذا تدبيرها مصاريف تغطية

التدبير املالي واملحاسباتي  همتملالحظات املوجهة إليها والتي قدمت إجابات على ا معظم األحزاب السياسية أنقد سجل املجلس و 

 ؤطرة ملاليتها.التزامها باملقتضيات القانونية والتنظيمية امل مدى و 

منها ( 31ثالثون )واحد و ( حزبا، أودع 34ن )يأنه من أصل أربعة وثالث تبين املعطيات املتعلقة بتقديم الحسابات السنوية، ومن خالل 

الحزب املغربي الحر وحزب االتحاد املغربي للديمقراطية  في حين تخلف عن القيام بذلك كل منحساباتهم السنوية لدى املجلس، 

  للقوات الشعبية.االتحاد الوطني وحزب 

 مليون درهم، 120,84ما مجموعه  2018، فقد بلغت مواردها خالل سنة األحزاب السياسيةوحسب ما تم التصريح به من طرف 

مليون درهم( الذي يتوزع أساسا بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية  66,34وتشمل من جهة، الدعم املقدم من طرف الدولة )

 لحمالتل  مليون درهم( وكذا الدعم املخصص 7,50مليون درهم( وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ) 58,60التدبير ) مصاريف

املحصل عليها من مليون درهم(  54,50ومن جهة أخرى املوارد الذاتية ) (، مليون درهم 0,24) تشجيع تمثيلية النساءو  االنتخابية

 أخرى.ائدات االنخراط والهبات والوصايا وعواجبات 

   مليون درهم. 116,87 ما قدره املصرح بصرفها األحزاب السياسيةوفي املقابل بلغت نفقات 

عدة عن برسم الدعم السنوي ألحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها السنوية ل حساباتالعملية تدقيق  وقد أسفرت

 مالحظات، أهمها:

  دعم إلى الخزينةالحول إرجاع مبالغ  

مليون درهم  1,07قدرها  بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينةأحزاب ( 06ستة )ت التنظيمية ذات الصلة، قامو  التشريعية قتضياتامل ب  عمال

حزبا بإرجاع  (20) عشرونيقم  لموفي املقابل  ، 2019مليون درهم خالل سنة  5,07أحزاب بإرجاع مبلغ ( 09وتسعة ) 2018خالل سنة 

 12، تتعلق بالدعم املمنوح لألحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة )اقتراعات درهم مليون  20,82قدرها إلى الخزينة  مبالغ دعم

 2017 تي( أو برسم الدعم السنوي عن سن 2016أكتوبر  7و 2015أكتوبر  2و 2015سبتمبر  4و 2011نوفمبر  25و 2009يونيو 

 منح التي ياتاالغ لغير املستعمل أو4 غير املستعمل  والدعمدرهم(  مليون  2,19) 3غير املستحقالدعم  بين بالغوتتوزع هذه امل .2018و

 (.مليون درهم 55,31بوثائق إثبات ) هصرف يتم تبريرالذي لم  والدعمدرهم(  مليون  08,5) 5أجلها من

 
 .2011 أكتوبر 22 املوافق 1432 القعدة ذي من 24في  1.11.166 رقم الشريف  الظهير بتنفيذه الصادر - 1

 ، 2002يونيو  13املوافق  1423 اآلخر اتح ربيعف في 1.02.124شريف رقم ال ظهيرال بتنفيذه الصادر - 2
 املعني. االقتراع املحصل عليها في  للنتائجالعائد له وفقا  واملبلغالدولة في تمويل الحمالت االنتخابية  مساهمةالتسبيق املقدم للحزب برسم  مبلغالفرق بين  حاصل 3
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 حول اإلشهاد بصحة الحساب

 :تبين أن السنوية، مبحساباتهللمجلس  واأدل الذين ،( حزبا31) واحد وثالثينمن أصل 

 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء املحاسبين، منها: (23) وعشرين ثةالث  -

o حسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ؛ قدموا ( حزبا21عشرين )و  اواحد 

o زب املؤتمر الوطني االتحادي وحزب حاألمر ب ا بتحفظ، ويتعلق ممشهود بصحتهحسابين  ا( قدم02) حزبين

 طليعة الديمقراطي االشتراكي؛ال 

املحدد  من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي 5700املعيار  تراع لمتقارير خبراء محاسبين  قدمت أحزاب( 04) أربعة -

خبير  تقرير قدمالذي  العدالة والتنمية بحزبمن طرف املجلس الوطني لهيئة الخبراء املحاسبين باملغرب، ويتعلق األمر 

محاسبين  راءرير خباتق تقدم أخرى  أحزاب (03)ثالثةو  املذكور  وفق نماذج التقارير امللحقة باملعيار لم يتم وضعهمحاسب 

تكون صورة ها أنب " ا و للوضعية املالية للحزب" دون أن يشهد أمينةباإلشهاد بأن القوائم التركيبية " تعطي صورة فيها  وااكتف

 حزب االستقالل وحزب الحرية والعدالة االجتماعيةويتعلق األمر ب  صاصه"أمينة ألصول الحزب وخصومه وفائضه أو خ

 ؛ املواطنةوحزب القوات 

بصحة الحسابات  يتم اإلشهادتقديم تقارير الخبراء املحاسبين وبالتالي لم  دون  السنوية حساباتهاقدمت ( أحزاب 03)ثالثة  -

 ؛حزب النهج الديمقراطيو  راطي الوطنيوالحزب الديمق ، ويهم األمر حزب العهد الديمقراطياملذكورة

لخبير محاسب من خالله اإلشهاد بصحة الحساب أو تقديم أي رأي بشأنه، وبالتالي ارفض ( قدم تقريرا 01) اواحد احزب  -

 29.11من القانون التنظيمي رقم  42ملقتضيات املادة اعتبر املجلس أنه لم يتم اإلشهاد بصحة الحساب السنوي تطبيقا 

 .اإلصالح والتنميةحزب ، ويتعلق األمر ب رسالف الذك

 الوثائق املكونة للحسابات السنوية  حول 

 لوحظ بشأن الوثائق املكونة للحسابات السنوية أن:

القرار املشترك لوزير ( أحزاب لم تقدم كل الجداول املكونة لقائمة املعلومات التكميلية واملنصوص عليها في 03)ثالثة  -

( املتعلق باملخطط 2009أبريل  23) 1430اآلخر  من ربيع 27الصادر في  1078.09د واملالية رقم الداخلية ووزير االقتصا

، ويتعلق األمر بحزب العهد الديمقراطي وحزب اإلصالح والتنمية والحزب الديمقراطي املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية

 الوطني؛

الديمقراطي والحزب الديمقراطي  العهد ويتعلق األمر بحزب ، كييناملتعلقة بحسابيهما البن  ( لم يقدما الكشوفات02)حزبين  -

 الوطني؛

 
 .لهالحزب ومبلغ الدعم العائد طرف  من املنجزة االنتخابية املصاريف  مجموع  بين الفرق  حاصل 4

( 2015 يوليو )فاتح  1436 رمضان من 14 في الصادر 2.15.451 رقم املرسوم من األولىضمن أوجه الصرف املحددة في املادة  التندرجصرفه من طرف الحزب في نفقات  تمالدعم الذي  مبلغ 5

 الجهوية العامة واالنتخابات الجماعية العامة االنتخابات في املشاركة السياسية األحزاب بها تقوم التي االنتخابية الحمالت يلتمو  في الدولة مساهمة باستعمال املتعلقة والشكليات اآلجال بتحديد

 ذي 6 في الصادر 2.16.667من املرسوم ونفس املادة  املستشارين؛ مجلس أعضاء انتخاب في  املشاركة النقابية واملنظمات السياسية األحزاب بها تقوم التي االنتخابية الحمالت تمويل في وكذا

 العامة االنتخابات في املشاركة السياسية األحزاب بها تقوم التي االنتخابية الحمالت تمويل في الدولة مساهمة باستعمال املتعلقة والشكليات اآلجال بتحديد( 2016 أغسطس 10) 1437 لقعدةا

 .النواب مجلس أعضاء النتخاب
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 29.11من القانون التنظيمي رقم  44مستندات اإلثبات املنصوص عليه في املادة ب  ا( أحزاب لم تقدم للمجلس جرد03ثالثة )  -

 الديمقراطي. نهجلا الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب العهد سالف الذكر، ويتعلق األمر بحزب

 مسك املحاسبة  حول 

 النقط التالية: اهمت املالحظات املتعلقة بمسك املحاسبة أساس

مات املنصوص عليها في ءوفق الدليل العام للمعايير املحاسبية دون مراعاة املال اتهامسك محاسب قامت ب  ( أحزاب08)ثمانية  -

 1078.09لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم ر املشترك املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القرا

حزب والديمقراطية و  املستدامة وحزب العهد الديمقراطي وحزب الوحدة والتنمية البيئة بحزب ويتعلق األمر ،سالف الذكر

 راطي؛يمقالد النهج وحزب اإلصالح والتنمية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب حزب النهضةو الخضر املغربي 

 445حساب رقم العلى مستوى املوازنة ب إلى الخزينة الواجب إرجاعها بتنزيل مبالغ الدعم  لم تقم( حزبا 17عشر )سبعة  -

ب التجمع الوطني لألحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم بحزب االستقالل وحز  ويتعلق األمردائنة"،  -"الدولة 

االجتماعية والحزب االشتراكي املوحد وحزب املؤتمر الوطني االتحادي وحزب جبهة  واإلشتراكية وحزب الحركة الديمقراطية

ضة والفضيلة ة وحزب البيئة والتنمية املستدامة وحزب االنصاف وحزب الخضر املغربي وحزب النهالقوى الديمقراطي 

ديمقراطي والحزب الديمقراطي وحزب الحرية والعدالة االجتماعية وحزب الوسط االجتماعي وحزب العمل وحزب املجتمع ال 

 الوطني؛

( أحزاب لم تقم بتنزيل بعض املوارد أو املصاريف بالحسابات املعنية على مستوى حساب العائدات والتكاليف، 05خمسة ) -

يلزم الحزب بتقييد جميع العمليات املحاسبية في الحسابات املناسبة، ويتعلق األمر بحزب  الذي الوضوح مبدأ ما يخالف وهو

 تقالل وحزب الحركة الشعبية وحزب املؤتمر الوطني االتحادي وحزب التقدم واالشتراكية وحزب اإلصالح والتنمية؛ ساال 

مومي"، باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم حزب اإلصالح والتنمية اكتفى على مستوى حساب "التمويل الع -

املنصوص عليه في الدليل العام للمعايير  6ة، وهو ما يخالف مبدأ الوضوحواملبالغ التي قام بإرجاعها إلى الخزين  لهاملمنوحة 

 بين املبالغ؛  7واملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب الذي يمنع أي عملية مقاصة  ملحاسبيةا

حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي لم يسجل أي مبلغ على مستوى جدول "التمويل العمومي " وكذا جدول "الديون" رغم  -

 حساب العائدات والتكاليف؛املوازنة و ن الحسابين املعنيين يبرزان أرصدة على مستوى أ

ا يخالف مقتضيات الدليل العام حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية قدم حساب "الصندوق" بأرصدة دائنة وهو م -

 للمعايير املحاسبية التي التسمح بوجود رصيد دائن بالحساب املذكور؛

وفق النماذج  8الجداول املكونة لقائمة املعلومات التكميليةلم يقوما بوضع  وحزب العمل  "يون الجددالديمقراط"حزب  -

للقرار املشترك لوزير الداخلية ووزير  2بامللحق رقم شار إليها امل و املتعلق بالقواعد املحاسبية  9.88القانون رقم الواردة ب 

 ؛سالف الذكر 1078.09اإلقتصاد واملالية رقم 

 
6- Principe de clarté  
7 - Compensation 

8 - Tableaux de l’ETIC. 
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حساب التتضمن املدلى بها للمجلس  سجالت املحاسبيةال أن بأداء عدة نفقات نقدا في حين أيضا قاما ن احزب الن اهذ -

بإدراج كل العمليات املنجزة خالل السنة في  ةملزم ألحزاباحيث أن  ،9ما يخالف قاعدة الشمولية "الصندوق" وهو

 ا.سنوي السجالت املحاسبية والقوائم التركيبية التي يتم حصرها 

 قات فحص صحة النف  حول 

فقات ن  وكانتمليون درهم، 116,87ما يعادل  2018بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها من طرف األحزاب السياسية برسم سنة 

 مليون درهم موضوع مالحظات من طرف املجلس، تتوزع بين: 3,17بمبلغ إجمالي قدره 

 درهم؛ مليون  2,36 بلغمب املطلوبة ثباتاإلنفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق  -

 درهم؛ 353.850,00 نفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية بمبلغ -

 .درهم 463.852,93 اسم الحزب بمبلغنفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير  -

 أداء النفقات  طرق  حول 

حين في  درهم 60.550,00 بما مجموعهت لنفقا بدل الشيك أو التحويل البنكي، نقدا باألداءحزب جبهة القوى الديمقراطية قام 

 29.11من القانون التنظيمي رقم  40وهو ما يخالف مقتضيات املادة  ،درهم 10.000,00منها مبلغ  نفقة أو يتجاوز مبلغ كل  يساوي 

 .سالف الذكر

 التوصيات
 

تحسين  وبهدفالسنة املالية ب  لقاملتعنفقاتها برسم الدعم العمومي تدقيق حسابات األحزاب السياسية وكذا فحص صحة  خاللمن 

 :بمايليالسلطات الحكومية املختصة واألحزاب السياسية  املجلس يوص يلألحزاب،  واملحاسباتيالتدبير املالي 

 فيما يخص السلطات الحكومية املختصة

ء بشأنها بوثائق تم اإلدالالتي لم ي و املستعملة  غيرو املستحقة  ملبالغ غيرإلى الخزينة ا السياسية األحزابرجع ت أن  الحرص على .1

حمالتها االنتخابية وكذا املبالغ غير املستعملة برسم مساهمة الدولة في برسم مساهمة الدولة في تمويل املطلوبة ثبات اإل

 في حق األحزاب التي لم تقم بعد بهذا اإلجراء القانوني؛  اتخاذ اإلجراءات الالزمةعند االقتضاء و  ؛تغطية مصاريف التدبير

 ؛ لكل صنف من نفقات األحزاب بالنسبة الثبوتيةالوثائق الئحة  إعدادى ل علالعم .2

العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة األطر اإلدارية لألحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط املحاسبي املوحد وإعداد  .3

 حزاب السياسية.دليل للمساطر املحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين األ 

 

 

 

 
9- Exhaustivité des écritures 
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 اب السياسيةص األحز فيما يخ

 اإلثبات بوثائق بشأنها اإلدالء يتم لم والتيمبالغ الدعم غير املستحقة وغير املستعملة  إلى الخزينة رجاعاإل على  العمل  .4

 تغطية في الدولة مساهمة برسم املستعملة غير املبالغ وكذا االنتخابية حمالتها تمويل  في الدولة مساهمة برسم املطلوبة

 ر؛التدبي مصاريف

املتعلق  29.11على تقديم كل الوثائق املكونة للحسابات السنوية في اآلجال املقررة في القانون التنظيمي رقم  الحرص .5

باألحزاب السياسية وعلى اإلشهاد بصحة الحسابات املدلى بها وفق مقتضيات القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير 

والتعاقدي" للهيئة  من "دليل معايير التدقيق القانوني 5700يار املع ووفقالذكر سالف  1078.09االقتصاد واملالية رقم 

 الوطنية للخبراء املحاسبين وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات املالية؛ 

وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير املحاسبية" مع مراعاة املالءمات املنصوص عليها في  تهامحاسب العمل على مسك  .6

 حاسبي املوحد لألحزاب السياسية.املخطط امل
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 تقديم

وكذا  10السياسية باألحزاب املتعلق 29.11 رقم التنظيمي القانون  من  44املادة وملقتضيات دستور ال  من 147 الفصل ألحكام طبقا

 األعلى املجلسقام  م تغييرهما وتتميمهما،ا ت كم 11املتعلق بمدونة املحاكم املالية 62.99 القانون رقم املادة الثالثة من قتضياتمل 

 لها املمنوح السنوي  الدعم برسم نفقاتها صحة وفحص  السياسية ألحزابالحسابات السنوية ل تدقيقب ) املجلس (للحسابات

 .2018بخصوص السنة املالية  العادية الوطنية مؤتمراتها تنظيم مصاريف وكذا تدبيرها مصاريف تغطية في للمساهمة

 السنوية حساباتها تقدم بأن ملزمة السياسية األحزاب فإن لذكرا سالف التنظيمي القانون  من 44و 42 املادتين بمقتضيات وعمال

 .املحاسبين الخبراء هيئة جدول  في مقيد محاسب خبير طرف من بصحتها مشهود ديرقت  أبعد على سنة كل  من مارس 31 في للمجلس

 الحزب عن الوطني املسؤول إلى إنذارا للمجلس األول  الرئيس يوجه القانونية، اآلجال في ائقوالوث  املستندات تقديم عدم حالة وفي

 فإنه األجل،  هذا انصرام بعد وضعيته بتسوية املعني الحزب يقم لم وإذا  .يوما ثالثين أجل خالل ة الحزبوضعي  تسوية أجل من وذلك

 بها الجاري  القوانين في املقررة واملتابعات التدابير باتخاذ اإلخالل دون  ية، وال امل  السنة برسم السنوي  الدعم من االستفادة في حقه يفقد

 .العمل 

 القانون  من 43فقد نصت املادة ، تدبيرها مصاريف تغطية في للمساهمة ألحزاب السياسيةل املمنوح السنوي  الدعمبخصوص و 

أن تثبت ب  ملزمة األحزاب السياسية التي استفادت من الدعم أن على ، تميمهوت  غييرهت كما تم  املشار إليه أعاله ، 29.11 قمر  التنظيمي

على أنه  12الثالثةكما نصت املادة املذكورة في فقرتها  أن املبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الغايات التي منحت من أجلها.

لدعم أو املساهمة التي تلقاها وفق أحكام يجب على كل حزب سياس ي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من ا"

  ."...  3413و 32 املادتين

 يدلي بأن ملزم املسؤول الوطني عن الحزب فإن العادية، الوطنية املؤتمرات تنظيم مصاريف تغطية في الدولة مساهمة بخصوصأما 

 الخبراء هيئة جدول  في مقيد محاسب خبير طرف من بصحتها مشهود الشأن،  هذا في فعلية بصورة إنفاقها تم التي للمصاريف ببيان

 بتحديد( 2012 يوليو 05) 1433 شعبان من 15 في الصادر 2.12.293 رقم رسومامل  من 4 املادة ملقتضيات طبقا وذلك املحاسبين، 

 .صرفه وطرق  السياسية لألحزاب املمنوح الدعم توزيع كيفيات

 يتم لم اإلطار هذا في تسلمه مبلغ كل ، الخزينة إلى يرجع بأن ملزم سياس ي حزب كل  فإن املرسوم،  نفس من 5 املادة بمقتضيات وعمال

 .أجلها من منح التي لألغراض جزئيا أو كليا استعماله

 السياسية األحزاب احترام مدى من التأكد إلى هدفي منهجيا إطارا املجلس حدد النفقات،  صحة وفحص الحسابات هذه ولتدقيق

 .العمل  بها الجاري  املحاسبية والقواعد يةوالتنظيم القانونية للمقتضيات

 
 .2011 أكتوبر 22 املوافق 1432 القعدة ذي من 24 بتاريخ 1.11.166 رقم الشريف  الظهير بتنفيذه الصادر - 10

 ، 2002يو يون 13املوافق  1423 اآلخر فاتح ربيع في 1.02.124شريف رقم ال ظهيرال بتنفيذه الصادر - 11

 . السياسية باألحزاب املتعلق 29.11 رقم التنظيمي يقض ي بتغيير وتتميم القانون  21.16تنظيمي رقم الانون القتمت إضافة الفقرة الثالثة بموجب  -  12

 .السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير الدعمتتعلق ب 32املادة  -  13
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 الوثائق بمجموع إدالئها ومن القانونية اآلجال في لحساباتها السياسية األحزاب تقديم من البداية،  في املجلس تأكد الصدد، هذا وفي

 الخبراء بتقارير املتعلقة املحاور  شملت والتي النفقات،  صحة فحص و  الحسابات هذه تدقيق عملية باشر ثم لها، املكونة واملستندات

 .نفقاتصحة ال و  واردامل  ومشروعية املحاسبية القواعد احترام ومدى املقدمة السنوية الحسابات ومحتوى  املحاسبين

أو  بتبريراتهم اإلدالء قصد األحزاب عن الوطنيين املسؤولين إلى توجيهها تم املالحظات، من مجموعة عن العملية هذه أسفرت وقد

 .االقتضاء عند بتعقيباتهم

 السياسيةاألحزاب  فقدأدلتكل من الحزب االشتراكي املوحد وحزب العهد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني،  باستثناءو 

التزامها باملقتضيات القانونية مدى التدبير املالي واملحاسباتي و  همت والتي املجلس طرف من لهااملوجهة  املالحظات عن بأجوبة

 ملاليتها.ملؤطرة والتنظيمية ا

 مواردها وحجم السياسية لألحزاب السنوية الحسابات بتقديم املتعلقة ملعطياتا في جزئه األول  املجلس من خالل هذا التقرير ويعرض

 ائجلنت  الثالث في جزئه تفصيلي بشكل يتطرق  أن على املذكورة الحسابات لتدقيق العامة النتائج الثاني جزئه في يتناول  فيما ونفقاتها، 

 .سياسية هيئة بكل  الخاصة التدقيق
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 الجزء األول: معطيات عامة حول حسابات األحزاب السياسية

 تقديم الحسابات السنوية .1

فإن األحزاب السياسية  سالف الذكر،املتعلق باألحزاب السياسية  29.11من القانون التنظيمي رقم  44مقتضيات املادة استنادا إلى 

 . وحيث أن هذا التاريخ صادفعلى أبعد تقدير 2019مارس  31 في 2018سنوية لدى املجلس برسم سنة ملزمة بإيداع حساباتها ال 

 .2019 أبريل  فاتحثنين متد إلى يوم االا، فإن األجل حداأل يوم  عطلة

 وية لدى املجلس( حزبا حساباتهم السن 31ثالثون )واحد و  ، أودعحزبا (34ن )ياملجلس أنه من أصل أربعة وثالث  هذا اإلطار، سجل  وفي

وحزب االتحاد املغربي للديمقراطية الحزب املغربي الحر ذلك كل من القيام ب  تخلف عنو ، 2017 سنة برسم( حزبا 30) نيمقابل ثالث 

  وحزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية.

، 2019أكتوبر  9يوليوز و 24بتاريخ توالي على ال  امهب توصالاللذين ين األول حزبين إلى ال ينإنذار  بتوجيه في هذا الصدد وقد قام املجلس

خالف داخلي حول لوجود حزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية "مراسلة تم ت في حين لم ، أي رد بهذا الشأن مي قدتم ت لم ي  أنه غير

 .2019 ز يو ليو  8بتاريخ  /م.د.ت/ق.ت6806 وزير الداخلية رقم رسالةما ورد ب حسب "للحزب األمانة العامة

 السنوية داخل األجل القانوني، كما يبين ذلك الجدول التالي:( حزبا قامت بإيداع حساباتها 27ن )يوعشر  ةسبعأن  ملجلسوسجل ا
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 داخل األجل السنويةأدلت بحساباتها : األحزاب التي  1 رقم جدول 

 ةالسنوي اتتاريخ اإلدالء بالحساب األحزاب السياسية 

 2019يناير  22 حزب األمل  1

 2019يناير  28 الديمقراطي لعهد حزب ا 2

 2019مارس  07 والفضيلةحزب النهضة  3

 2019مارس  08 حزب الوحدة والديمقراطية 4

 2019مارس  19 حزب الشورى واالستقالل  5

 2019مارس  20 حزب التقدم واالشتراكية 6

 2019مارس  21 حزب الخضر املغربي  7

9201مارس  12 حزب النهضة  8  

2019مارس  27 شتراكي للقوات الشعبيةتحاد اال حزب اال 9  

 2019مارس  27 حزب االتحاد الدستوري 10

 2019مارس  27 حزب الحرية والعدالة االجتماعية  11

 2019مارس  27 حزب املجتمع الديمقراطي  12

 2019مارس  28 حزب التجمع الوطني لألحرار  13

9201مارس  82 حزب اإلنصاف 14  

9201مارس  82 االجتماعيحزب الوسط  15  

 2019مارس  29 العدالة والتنميةحزب  16

2019مارس  29 حزب األصالة واملعاصرة  17  

2019مارس  29 حزب االستقالل  18  

2019مارس  29 حزب الحركة الشعبية  19  

2019مارس  29 حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية 20  

2019مارس  29 حزب املؤتمر الوطني االتحادي  21  

2019مارس  29 الديمقراطيين الجددحزب  22  

2019مارس  29 حزب العمل   23  

2019  أبريل فاتح حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي  24  

2019أبريل   فاتح حزب جبهة القوى الديمقراطية 25  

2019أبريل   فاتح حزب البيئة والتنمية املستدامة 26  

2019أبريل   تحفا حزب اإلصالح والتنمية  27  

 :األحزاب التالية، ويتعلق األمر ب املذكور  بعد انصرام األجل  أحزاب بحساباتها (04) ةأربع أدلتفي حين 

 خارج األجل السنويةقدمت حساباتها : األحزاب التي 2 رقم جدول 

 ةالسنوي اتتاريخ اإلدالء بالحساب األحزاب السياسية 
 2019أبريل  09 حزب النهج الديمقراطي 1

 2019يوليو  10 القوات املواطنةحزب  2

 2019يوليو  25 الحزب الديمقراطي الوطني  3

 2019أكتوبر  31 الحزب االشتراكي املوحد  4
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كما هو مبين ، نسبيا مقارنة بالسنتين الفارطتين استقراراقد عرف داخل األجل القانوني إلدالء بالحسابات السنوية اوجدير بالذكر أن 

 :ليبالجدول التا

 تطور وتيرة احترام األجل القانوني لإلدالء بالحسابات : 3 رقم جدول 

 السنوات
 بحساباتها السنويةأدلت عدد األحزاب التي 

 األجل القانوني  داخل

بعد انصرام األجل بحساباتها السنوية األحزاب التي أدلت 

 القانوني

2016 28 04 

2017 27 03 

2018 27 
04 

 ةالسياسيموارد األحزاب  .2

مليون  367,64و 2017مليون درهم سنة  128,04مقابل  مليون درهم 120,84بلغت موارد األحزاب السياسية املصرح بها ما مجموعه 

مليون درهم( الذي يتوزع أساسا بين الدعم السنوي  66,34. وتشمل من جهة، الدعم املقدم من طرف الدولة )2016درهم سنة 

، ومن جهة أخرى مليون درهم( 7,50مليون درهم( وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية ) 58,59ر )للمساهمة في تغطية مصاريف التدبي

 7,16غير جارية )وعائدات رهم( مليون د 46,40ساهمات )واجبات االنخراط وامل التي تشمل أساسا مليون درهم(  54,50املوارد الذاتية )

 من البيان التالي: يتضح، كما مليون درهم(
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ع ي توز ، اآلتي بعدهيلخص الجدول كما  السياسية وكذاحسب طبيعتها،  األحزاب حسباملوارد املصرح بها  توزيع 1 امللحق رقمويبرز 

 :األحزاب السياسية حسب طبيعتها مواردوتطور مجموع 

 (بالدرهم)                                            2016منذ سنة  تطور موارد األحزاب السياسية حسب طبيعتهاتوزيع و : 4 رقم جدول 

2018 2017 2016 
 طبيعة املوارد

 املبلغ  النسبة املبلغ  النسبة املبلغ  النسبة

 صاريفاملمساهمة الدولة في تغطية  996,18 298 316 86,03% 301,31 728 75 59,15% 719,39 337 66 54,90%
 التدبير  -     258,11 032 59 16,06% 750,01 593 58 45,76% 750,01 593 58 48,49%

 العاديةتنظيم املؤتمرات الوطنية    -     980,43 224 3 0,88% 568,70 137 15 11,82% 877,11 503 7 6,21%

 تشجيع تمثيلية النساء  -     103,02 953 0,26% 003,58 367 0,29% 599,61 140 0,12%

 الحمالت االنتخابية  -     654,62 088 253 68,84% 979,02 629 1 1,27% 492,66 99 0,08%

 موارد ذاتية 294,74 343 51 13,97% 593,82 309 52 40,85% 486,70 499 54 45,10%
 واجبات االنخراط واملساهمات  -     678,59 554 27 7,49% 878,25 725 46 36,49% 647,81 404 46 38,40%

 عائدات غير جارية   -     666,81 986 15 4,35% 819,64 623 2 2,05% 891,30 160 7 5,93%

 استغالل أخرى موارد   -     501,00 196 7 1,96% 525,00 673 2 2,09% 946,53 548 0,45%

 عائدات مالية  -     448,34 605 0,16% 370,93 286 0,22% 001,06 385 0,32%

 وع العام جمامل  290,92 642 367 100,00% 895,13 037 128 100,00% 206,09 837 120 100,00%
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 عمومي الدعم ال . أ

مليون درهم، يتوزع بين الدعم السنوي برسم  66,34بلغ الدعم العمومي املمنوح من طرف الدولة لألحزاب السياسية ما مجموعه 

درهم مليون  7,50( وتنظيم املؤتمرات الوطنية العادية بمبلغ %88,33مليون درهم ) 58,59املساهمة في تغطية مصاريف التدبير بمبلغ 

 مليون درهم 0,24إجمالي قدره  النساء بمبلغ تمثيلية لتشجيعاملخصص  دعمالو االنتخابية  مويل الحمالت( واملساهمة في ت 11,31%)

(0,36%.) 

 الدعم السنوي  •

املالية ون قان املتعلق باألحزاب السياسية، خصص  29.11من القانون التنظيمي رقم  33استنادا إلى مقتضيات الفقرة األولى من املادة 

برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير األحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية  درهم مليون  80مبلغ  2018لسنة 

 ما يعادلمليون درهم أي  66,10ما مجموعه في هذا اإلطار لألحزاب السياسية  فعليا صرفهاملالي الذي تم  الغالف بلغ حين في ،العادية

  بين: بلغ. ويتوزع هذا امل املذكور  ع االعتمادات املفتوحة برسم قانون املاليةمجمو من  82,62%

o مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير : 

أبريل  18بتاريخ  م.إ/3362 رسالة وزير الداخلية رقم، حسب املالي الذي تم تخصيصه لألحزاب السياسية في هذا اإلطاربلغ الغالف 

، بينما لم يتم صرف مبلغ ( حزبا27درهم على سبعة وعشرين ) مليون  58,59( مليون درهم، وزعت منه 60)ن يست ما مجموعه  ، 2018

 التالي: كما هو مبين بالجدول ( أحزاب سياسية، 03مليون درهم العائد لثالثة ) 1,41إجمالي قدره 

 ص لهااملخص  لم يصرف لها مبلغ الدعم السنوي  التي  السياسية األحزابقائمة : 5 رقم جدول 

  عدم صرف مبالغ الدعم أسباب بالدرهم()   مبلغ الدعم السياسية األحزاب

حسب ما ورد  القضاء علىمعروض داخل الحزب خالف  وجود 468.750,00 العهد الديمقراطيحزب 

 2018 أبريل 18بتاريخ  أم./3362 وزير الداخلية رقم رسالةب 

  الحزب  بذمة بقي إلى الخزينة مستحق غير مبلغإرجاع  عدم 468.750,00 حزب االتحاد املغربي للديمقراطية

 2011و 2009  انتخابات برسم( درهم 469.117,39)

 468.750,00 الحزب الديمقراطي الوطني
درهم( بقي  651.991,70) إلى الخزينة إرجاع مبلغ غير مستحق عدم

 2015الجماعية والجهوية لسنة برسم االنتخابات  الحزب ةبذم

o الوطنية العاديةريف تنظيم املؤتمرات في تغطية مصا مساهمة الدولة: 

مليون درهم، يتوزع  7,50ما مجموعه  ، 2018خالل السنة املالية  ،بلغ الغالف املالي الذي تم صرفه لألحزاب السياسية في هذا الصدد

مليون درهم تم  3,75ومبلغ ، 2017خالل سنة  الوطنية العادية هامؤتمراتتم منحه لألحزاب التي عقدت مليون درهم  3,75بين مبلغ 

 األحزاب املبينة بالجدول التالي:يتعلق األمر ب ، و 2018منحه لألحزاب التي عقدت مؤتمراتها الوطنية العادية خالل سنة 
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 (مدرهبال)                         توزيع مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم املؤتمرات الوطنية العادية : 6 رقم جدول 

 صرفه تم الذي التكميلي أو  اإلجمالياملبلغ 

 2018خالل سنة  لألحزاب

لألحزاب   صرفهبلغ التسبيق الذي تم م

 2017خالل سنة 

تاريخ تنظيم 

 املؤتمرات
 السياسيةاألحزاب 

 حزب العدالة والتنمية  2017   676,41 147 3

 حزب املؤتمر الوطني اإلتحادي 2017   967,75 120

 حزب جبهة القوى الديمقراطية 2017   967,75 120

 حزب النهضة والفضيلة 2017   967,75 120

 حزب الحرية والعدالة االجتماعية 2017   967,75 120

 حزب املجتمع الديمقراطي 2017   967,75 120

 املجموع    0,00 515,16 752 3

 حزب الحركة الشعبية                        2018   382.69 057 2

اكية                    2018   750,00 468  حزب التقدم واالشتر

 حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية   2018   627,50 76

 الحزب االشتراكي املوحد                     2018 187,50 117 187,50 117

 حزب اإلنصاف                              2018   375,00 234

 حزب الخضر املغربي                         2018   375,00 234

 حزب النهضة   2018 967,74 120 364,26 107

 حزب اإلصالح والتنمية                    2018   925,00 220

 حزب العمل                                  2018   375,00 234

 املجموع    155,24 238 361,95 751 3

 املجموع العام    155,24 238 877,11 503 7

 االنتخابية مساهمة الدولة في تمويل الحمالت •

 االنتخابية هحمالت  تمويل  في الدولة مساهمة برسم درهم 99.492,66 قدره لحزب العمل  دعم مبلغ صرف تم ، 2018 خالل سنة

جاه الخزينة من خالل إرجاعه ملبلغ ته ت وضعي بتسوية  قام أن بعد النواب، مجلس أعضاء النتخاب 2016 أكتوبر 7اقتراع  بمناسبة

 2015 سبتمبر 4 اقتراع بمناسبة االنتخابية حمالته تمويل  في الدولة مساهمة برسم درهم 96.222,77مستحق قدره  غير إجمالي

 .والجهوية الجماعية املجالس أعضاء النتخاب

 النساء تمثيلية الدولة لتشجيع دعم •

الحركة  درهم( وحزب 105.000,00حزب العدالة والتنمية ) لكل مندرهم  140.599,61 ي قدرهصرف مبلغ إجمال تمخالل هذه السنة، 

 النساء. لتشجيع تمثيلية الدولة دعم  برسم درهم( 35.599,61)الشعبية 

 موارد ذاتية.أيضا  حزاب السياسية، شملت موارد األحزابدولة املمنوح لأل إضافة إلى دعم ال 

   ذاتيةال وارد امل . ب

( %85,15) واجبات االنخراط واملساهمات بينتتوزع أساسا  مليون درهم،  54,50 السياسية ما مجموعه ألحزابالذاتية ل  ردوابلغت امل 

 .(% 13,14) عائدات غير جاريةو 
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 املالحظات التالية: سياسيةل ا وتثير املعطيات املتعلقة بموارد األحزاب

من مجموع املوارد  % 54,90 ناهزخالل هذه السنة ما ي  دولةمن طرف ال لألحزاب السياسية املمنوح  العمومي الدعممثل  -

 ؛2016سنة  %86,03و 2017سنة  %59,15 املصرح بها، مقابل 

سنة  %88,50مقابل  ، 2018سنة  برسممن مجموع املوارد املصرح بها  %89,83 ( أحزاب ما نسبته07) سبعةموارد شكلت  -

 التالي:ينة بالجدول األحزاب املب ونخص بالذكر  ،2016سنة  %85,57و 2017

 (بالدرهم)    األحزاب السياسية من مجموع املوارد بعض : تطور حصص7 رقم جدول 

2018 2017 2016 
 األحزاب السياسية

 املبلغ  النسبة املبلغ  النسبة املبلغ  النسبة

 حزب العدالة والتنمية 611,06 515 98 26,80% 407,32 975 40 32,00% 019,08 249 38 31,65%

 حزب التجمع الوطني لألحرار 124,08 555 38 10,49% 563,48 198 24 18,90% 810,47 643 22 18,74%

 حزب األصالة واملعاصرة 978,46 181 71 19,36% 237,80 970 15 12,47% 940,15 299 16 13,49%

 حزب االستقالل 370,29 380 37 10,17% 198,54 444 15 12,06% 556,54 235 14 11,78%

 حزب الحركة الشعبية 134,27 447 20 5,56% 845,45 373 4 3,42% 771,66 195 7 5,96%

 حزب التقدم واالشتراكية 542,96 022 27 7,35% 130,38 616 2 2,04% 535,40 390 5 4,46%

 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 580,22 493 21 5,85% 718,14 740 9 7,61% 727,56 535 4 3,75%

 املجموع  341,34 596 314 85,57% 101,11 319 113 88,50% 360,86 550 108 89,83%

 باقي األحزابمجموع موارد  949,58 045 53 14,43% 794,02 718 14 11,50% 845,23 286 12 10,17%

 كل األحزاب  مجموع موارد 290,92 642 367 100,00% 895,13 037 128 100,00% 206,09 837 120 100,00%

 

 التالي:وذلك كما هو مبين بالجدول  سجيل تفاوت في حصة التمويل العمومي من مجموع املوارد من حزب آلخر، ت  تم -
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 التمويل العمومي من مجموع املوارد: حصة 8 رقم جدول 

 عدد األحزاب السياسية مجموع املوارد منحصة التمويل العمومي 

 حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية 100,00%

08 

 الديمقراطيةالوحدة و حزب  100,00%

 حزب النهضة والفضيلة  100,00%

 حزب الشورى واالستقالل  100,00%

 النهضة حزب  100,00%

 حزب األمل  100,00%

 حزب العمل  100,00%

 حزب املجتمع الديمقراطي  100,00%

  حزب االتحاد الدستوري  99,85%

  حزب اإلنصاف  99,84%

  الديمقراطية القوى جبهة حزب  99,49%

 09 حزب الديمقراطيون الجدد 99,45%

  حزب البيئة والتنمية املستدامة 99,36%

  الحرية والعدالة االجتماعيةحزب  99,21%

  حزب اإلصالح والتنمية 98,31%

  حزب املؤتمر الوطني اإلتحادي  93,49%

  حزب الخضر املغربي  92,50%

 حزب الحركة الشعبية 86,27%

06 

 حزب الوسط اإلجتماعي  83,15%

 حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي  80,64%

 املوحدالحزب االشتراكي  80,53%

 حزب األصالة واملعاصرة  77,46%

 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 76,65%

 حزب العدالة والتنمية 49,86%

04 
 حزب االستقالل  44,40%

 الشتراكيةحزب التقدم وا 26,09%

 حزب التجمع الوطني لألحرار 24,10%

 27 املجموع العام 54,90%

اعتمدت كليا على مواردها الذاتية لعدم استفادتها من التمويل  التي قدمت حساباتها إلى املجلس، باقي األحزابأن نبغي التذكير ب وي 

)حزب القوات املواطنة وحزب النهج الديمقراطي(، أو لوجود  يعيةاالنتخابات العامة التشر العمومي، ويرجع ذلك إما لعدم مشاركتها في 

أو لعدم إرجاع مبلغ غير مستحق إلى الخزينة برسم  األمين العام )حزب العهد الديمقراطي(،نزاع معروض أمام القضاء حول منصب 

 .الوطني(ابقة )الحزب الديمقراطي استحقاقات س

 نفقات األحزاب السياسية .3

 2017سنة مليون درهم  138,43مقابل مليون درهم  116,87قدره  ا من طرف األحزاب السياسية، ماصرح بصرفهنفقات امل البلغت 

 هذه النفقات:شمل ، وت 2016مليون درهم سنة  417,99و
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مليون درهم  93,98و 2017سنة  درهم مليون  94,63 (، مقابل%83,68)درهم مليون  97,80يقارب مبلغ بما تكاليف التسيير  -

 ؛2016سنة 

 2017سنة  مليون درهم 30,56(، مقابل %8,42مليون درهم ) 9,84يناهز تنظيم املؤتمرات الوطنية العادية بما  مصاريف -

 ؛2016مليون درهم سنة  6,31و

مليون درهم  25,24و 2017سنة  درهم مليون  13,24(، مقابل %7,90درهم )مليون  9,23بما مجموعه  اقتناء أصول ثابتة -

 .2016سنة 

 حسب األحزاب السياسية وكذا حسب طبيعتها. املصرح بصرفها نفقاتالتوزيع  2 امللحق رقم ويبرز

 املالحظات التالية: السياسية وتثير املعطيات املتعلقة بنفقات األحزاب

 % 85,80و 2017سنة  %88,28 مقابل ،من مجموع النفقات املصرح بصرفها %86,71( أحزاب ما يقارب 07ة )سبعأنجزت  -

 كما هو مبين في الجدول التالي: ، 2016 سنة

 (بالدرهم)                                    األحزاب السياسية من مجموع النفقات املنجزة بعض : تطور حصص9 رقم جدول 

2018 2017 2016 
 األحزاب السياسية 

 املبلغ  النسبة املبلغ  النسبة املبلغ  النسبة

 حزب العدالة والتنمية 361,61 740 92 22,19% 527,45 936 42 31,02% 647,31 841 28 24,68%

 حزب التجمع الوطني لألحرار 219,35 792 50 12,15% 785,51 747 24 17,88% 777,52 096 21 18,05%

 حزب األصالة واملعاصرة 043,47 511 93 22,37% 568,78 095 15 10,90% 489,50 149 16 13,82%

 حزب االستقالل 444,57 438 38 9,20% 363,92 242 20 14,62% 832,87 765 14 12,63%

 حزب الحركة الشعبية 500,26 207 22 5,31% 040,31 320 4 3,12% 192,41 992 9 8,55%

 حزب التقدم واالشتراكية 604,51 894 36 8,83% 265,14 583 5 4,03% 749,38 739 6 5,77%

 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 446,82 067 24 5,76% 932,00 285 9 6,71% 424,02 748 3 3,21%

 املجموع  620,59 651 358 85,80% 483,11 211 122 88,28% 113,01 334 101 86,71%

 مجموع نفقات باقي األحزاب  341,25 340 59 14,20% 671,80 222 16 11,72% 478,47 533 15 13,29%

 مجموع نفقات كل األحزاب  961,84 991 417 100,00% 154,91 434 138 100,00% 591,48 867 116 100,00%

 

 % 94,74من تكاليف تنظيم املؤتمرات الوطنية العادية و %74,05من نفقات التسيير و %87,22بصرف هذه األحزاب قامت  -

  هذه األحزاب من مختلف أنواع النفقات: كل من األصول الثابتة، ويبرز الجدول التالي حصص اقتناء من تكاليف 
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 (بالدرهم)                                           النفقات طبيعة حسب سياسيةال األحزاب حصص توزيع: 10 رقم جدول 

 اقتناء أصول ثابتةتكاليف 
تكاليف تنظيم املؤتمرات الوطنية 

 العادية
 تكاليف التسيير

 األحزاب السياسية

 املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة

 حزب العدالة والتنمية 735,76 338 26 26,93% 0,00 0,00% 911,55 502 2 27,12%

 حزب التجمع الوطني لألحرار 925,03 023 16 16,39% 0,00 0,00% 852,49 072 5 54,96%

 األصالة واملعاصرةحزب  385,90 495 15 15,84% 0,00 0,00% 103,60 654 7,09%

 حزب االستقالل  649,27 322 14 14,65% 0,00 0,00% 183,60 443 4,80%

 حزب الحركة الشعبية 540,65 737 4 4,84% 161,76 186 5 52,70% 490,00 68 0,74%

 حزب التقدم واالشتراكية 003,48 636 4 4,74% 601,90 100 2 21,35% 144,00 3 0,03%

 بيةحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشع 424,02 748 3 3,83% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

 املجموع 664,11 302 85 87,22% 763,66 286 7 74,05% 685,24 744 8 94,74%

 مجموع نفقات باقي األحزاب 612,91 493 12 12,78% 931,06 553 2 25,95% 934,50 485 5,26%

 املجموع العام 277,02 796 97 100% 694,72 840 9 100% 619,74 230 9 100%
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 ج العامة لتدقيق الحسابات السنوية وفحص صحة النفقاتنتائ: الالثانيالجزء 

 ، ، عن مجموعة من املالحظات2018 املالية سنةال أسفرت عملية تدقيق حسابات األحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها برسم 

 اتهم. بتعقيب و بتوضيحاتهم قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤولين الوطنيين عن األحزاب، وذلك قصد اإلدالء 

لدعم  اإلدالء بوثائق محاسبية أو مستنداتقامت بتقديم تعقيبات وب  باملالحظات املذكورة، األحزاب املعنية جل  وتجدر اإلشارة إلى أن

 أجوبتها.

ومن خالل األجوبة املقدمة، الحظ املجلس أن بعض األحزاب لم تقدم تبريرات كافية بخصوص بعض املالحظات التي همت الجوانب 

اء املحاسبين ومحتوى الحسابات السنوية املقدمة ومدى احترام القواعد وتقارير الخبر  الخزينةإلى  الدعم ة بإرجاع مبالغاملتعلق

 املحاسبية ومشروعية موارد ونفقات األحزاب. 

  الخزينةحول إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى  .1

مليون درهم  1,07قدرها  بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة أحزاب (06)ت ستة قام، ةل التنظيمية ذات الصالتشريعية و  باملقتضياتعمال 

ويتعلق األمر بمساهمة الدولة في تمويل ، 2019مليون درهم خالل سنة  5,07( أحزاب بإرجاع مبلغ قدره 09) وتسعة 2018خالل سنة 

 الحمالت املتعلقة باالستحقاقات االنتخابية التالية: 

  ضاء مجلس النوابعأالنتخاب  2011نوفمبر  25اقتراع  -أ 

 ثباتاإلبوثائق  بشأنه لم يتم اإلدالءمبلغ دعم غير مستعمل و، قام حزب التجمع الوطني لألحرار بإرجاع مبلغ دعم 2019سنة خالل 

 درهم. 789.675,22بما مجموعه  املطلوبة

 النتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوية 2015سبتمبر  4اقتراع   -ب

حزب العمل مبلغ أرجع و ، درهم 917.552,05 قدرهغير مستعمل بإرجاع مبلغ دعم التجمع الوطني لألحرار ب حز ، قام 2018 خالل سنة

 درهم.    96.222,77قدره  غير مستحقدعم 

 كل من كما قامدرهم،  917.552,02قدره غير مستعمل بإرجاع مبلغ دعم  أيضاحزب التجمع الوطني لألحرار  قام، 2019وخالل سنة 

درهم  53.550,00 على التواليبماقدره  ي دعمإرجاع مبلغب  حزب النهضة والفضيلةي للقوات الشعبية و د االشتراكحزب االتحا

  .املطلوبة ثباتاإلبوثائق  مابشأنهاإلدالء لم يتم  درهم 4.060,00و

 املستشارينالنتخاب أعضاء مجلس  2015أكتوبر  2اقتراع   -ج 

استعمل لغير درهم  1.874.350,02قدره بلغ دعم إجمالي بإرجاع م 2019خالل سنة حزب العدالة والتنمية  قامفي هذا اإلطار، 

 .ات التي منح من أجلهايالغا

 

 

 



 

23 

 

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2016أكتوبر  7اقتراع  -د

ب حز يتعلق األمر بدرهم، و  42.072,46 بما مجموعه غير مستعملة، عمدت بعض األحزاب إلى إرجاع مبالغ دعم 2018خالل سنة 

حزب الوحدة والديمقراطية ( و درهم 14.809,55) حزب املجتمع الديمقراطي( و درهم 21.499,85) الطليعة الديمقراطي االشتراكي

 .(درهم 5.763,06)

( 04قامت أربعة )كما ، درهم 280.535,00قدره  غير مستعمل، قام حزب النهضة والفضيلة بإرجاع مبلغ دعم 2019خالل سنة و 

 بين تتوزعدرهم  1.084.633,30 بما مجموعه بوثائق اإلثبات املطلوبة استعمالها لم يتم اإلدالء بشأنلغ دعم أحزاب بإرجاع مبا

( وحزب الوحدة والديمقراطية درهم 64.198,47) الطليعة الديمقراطي االشتراكيحزب ( و درهم 980.000,00)حزب الحركة الشعبية 

 (.درهم 7.199,83) دامةالبيئة والتنمية املست حزب درهم( و  33.235,00)

برسم مساهمة الدولة في تغطية  إلى الخزينة غير مستعملةيشار أخيرا إلى أن بعض األحزاب السياسية قامت بإرجاع مبالغ دعم 

إرجاع كل من حزب الديمقراطيون الجدد وحزب العمل،  2018سجلت سنة وفي هذا اإلطار،  .2017برسم سنة  مصاريف التدبير

 دعم مبلغ 2019حزب اإلصالح والتنمية، خالل سنة أرجع فيما درهم،  519,99درهم و 17.356,16هما على التوالي ملبلغي دعم قدر 

 درهم.  60.788,21قدره 

 :2017األحزاب السياسية بإرجاعها إلى الخزينة منذ سنة  بعض  ويلخص الجدول التالي مبالغ الدعم العمومي التي قامت

 



24 

 

 (بالدرهم)                                                           2017منذ سنة  األحزاب السياسية بإرجاعها إلى الخزينة بعض لتي قامت: مبالغ الدعم ا12 رقم جدول 

االستحقاق االنتخابي/الدعم  2017 2018 2019

 األحزاب السياسية املبلغ  األحزاب السياسية املبلغ  األحزاب السياسية املبلغ  السنوي 

النتخاب أعضاء  2011نوفمبر  25اقتراع  - - - - حزب التجمع الوطني لألحرار  675,22 789

             مجلس النواب

 حزب التجمع الوطني لألحرار  812,93 000 1 لألحرارحزب التجمع الوطني   552,05 917 حزب التجمع الوطني لألحرار  552,05 917

اء  النتخاب أعض 2015سبتمبر  4اقتراع 

 املجالس الجماعية والجهوية 

 حزب الوحدة والديمقراطية 264,03 694 حزب العمل 222,77 96 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 550,00 53

 حزب الخضر املغربي 480,26 679 - - حزب النهضة والفضيلة 060,00 4

 حزب الوسط االجتماعي 935,34 620 - - - -

 حزب العمل 000,00 580 - - - -

 حزب اإلنصاف 955,78 555 - - - -

 حزب اإلصالح والتنمية 616,36 298 - - - -

 حزب النهضة والفضيلة 507,50 298 - - - -

 الديمقراطيحزب العهد   337,30 3 - - - -

            

النتخاب أعضاء   2015أكتوبر  2 راعاقت حزب الحركة الشعبية 000,00 400 - - حزب العدالة والتنمية 350,02 874 1

       مجلس املستشارين 

 حزب النهضة  475,08 51 حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي 499,85 21 حزب الحركة الشعبية 000,00 980

النتخاب أعضاء   2016أكتوبر  7اقتراع 

 مجلس النواب

 حزب الحركة الشعبية 365,56 38 ديمقراطيحزب املجتمع ال 809,55 14 حزب النهضة والفضيلة  535,00 280

 اإلنصافحزب  070,00 2 حزب الوحدة والديمقراطية 763,06 5 حزب الطليعة الديمقراطي اإلشتراكي 198,47 64

 حزب الوحدة والديمقراطية 235,00 33
 

  - - 

           حزب البيئة والتنمية املستدامة 199,83 7

 
            

 - - حزب الديمقراطيون الجدد 356,16 17 حزب اإلصالح والتنمية 788,21 60

 - - حزب العمل 519,99 - - 2017السنة املالية 

            

 املجموع 820,14 223 5 723,43 073 1 143,80 065 5

 املجموع العام  687,37 362 11
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درهم إلى  1.639.894,00لتنمية، إلى تحويل مبلغ قدره اإلصالح وا، عمد حزب 2018إضافة إلى كل ما سبق، يشار إلى أنه خالل سنة 

 الخزينة، دون أن يبرز األسباب الكامنة وراء ذلك.  

درهم، ويتعلق األمر  مليون  20,82بما مجموعه  إلى الخزينة مبالغ دعم إرجاعوفي املقابل سجل املجلس أن بعض األحزاب لم تقم ب 

 تغطيةبرسم مساهمة الدولة في لغ دعم ي تمويل الحمالت املتعلقة باستحقاقات انتخابية وبمبابمبالغ دعم برسم مساهمة الدولة ف

 :كالتالي، وتتوزع 2018و 2017مصاريف التدبير عن سنتي 

 أعضاء مجلس النواب النتخاب 2011نوفمبر  25النتخاب أعضاء مجالس الجماعات و 2009 يونيو  12ااقتراع -أ 

 ومبالغ حزب االتحاد املغربي للديمقراطيةدرهم يخص مليون  0,47 إجمالي غير مستحق قدره دعم همت املالحظات عدم إرجاع مبلغ

درهم( وحزب التجمع الوطني لألحرار  214.178,63درهم، تتوزع بين هذا األخير ) مليون  0,23 غير مستعملة بما مجموعه دعم

 درهم(. 15.151,69)

 الجماعية والجهوية النتخاب أعضاء املجالس 2015سبتمبر  4اقتراع  -ب

 لغير  مستعملة أو غير مستعملة  دعم ومبالغ مليون درهم 1,72 إجمالي غير مستحق قدره دعم مبلغ إرجاع عدم الصدد هذا في لوحظ

 10,00 قدرها املطلوبة بشأنها بوثائق اإلثبات درهم ومبالغ دعم لم يتم اإلدالء مليون  1,93 مجموعه بماالتي منحت من أجلها  الغايات

 ي:وتتوزع كالتال درهم، مليون 

 مبالغ دعم غير مستحقة •

درهم(  1.070.138,47بالحزب املغربي الحر )ين، ويتعلق األمر غير مستحقي دعم غل مبلوحظ أن حزبين لم يقدما ما يثبت إرجاعهما 

 .درهم( 651.991,70وبالحزب الديمقراطي الوطني )

 مبالغ دعم غير مستعملة •

 درهم. 94.495,68 مبلغ قدرهب مستعمل غير دعم  غل مبه حر لم يقدم ما يثبت إرجاعلوحظ أن الحزب املغربي ال

 عملة للغايات التي منحت من أجلهامبالغ دعم غير مست •

 مبلغ قدرهب للغايات التي منح من أجلها مستعملغير دعم  غل مب لوحظ أن حزب التجمع الوطني لألحرار لم يقدم ما يثبت إرجاعه 

 درهم.  1.835.104,11

 املطلوبة ثباتاإلبوثائق  هاصرفدعم لم يتم دعم  الغبم •

ويتعلق األمر بحزب  ، املطلوبة ثباتاإلدعم لم يتم اإلدالء بشأنها بوثائق لغ امب  اقدم ما يثبت إرجاعهتلم  ( أحزاب07)سبعة  لوحظ أن

لديمقراطية االجتماعية درهم( وحزب الحركة ا 1.452.000,00درهم( وحزب الحركة الشعبية ) 6.703.448,00االستقالل )

درهم( وحزب  265.288,85تحادي )اال درهم( وحزب املؤتمر الوطني 614.743,88درهم( وحزب التقدم واالشتراكية ) 821.311,41)

 درهم(. 52.053,51درهم( والحزب االشتراكي املوحد ) 93.288,85جبهة القوى الديمقراطية )
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 س املستشارينالنتخاب أعضاء مجل 2015أكتوبر  2اقتراع  -ج 

 وتتوزع كالتالي:درهم مليون  1,66 مبالغ دعم بما مجموعهعدم إرجاع  املسجلة في هذا الاإلطار،  همت املالحظات

 مبالغ دعم غير مستعملة •

 درهم. 185.076,00 مبلغ قدرهب مستعمل غير دعم  غل مب الحركة الديمقراطية االجتماعية لم يقدم ما يثبت إرجاعه حزب لوحظ أن 

 عملة للغايات التي منحت من أجلهار مستدعم غيمبالغ  •

 1.400.000,00التجمع الوطني لألحرار )ويتعلق األمر بحزب  ، مستعملينغير ي دعم غل مب لوحظ أن حزبين لم يقدما ما يثبت إرجاعهما 

 درهم(. 78.000,00) الحركة الشعبيةدرهم( وبحزب 

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2016أكتوبر  7اقتراع  -د

درهم مليون  0,49 بما مجموعهلغايات التي منحت من أجلها غير المستعملة أو مبالغ دعم غير مستعملة الحظات عدم إرجاع امل  همت

 وتتوزع كالتالي: درهممليون  3,55 قدرها املطلوبة ومبالغ دعم لم يتم اإلدالء بشأنها بوثائق اإلثبات

 مبالغ دعم غير مستعملة •

درهم، ويتعلق األمر بالحزب  85.419,61دعم غير مستعملة قدرها لغ امب  اقدم ما يثبت إرجاعهت م ل  أحزاب( 03)ثالثة  لوحظ أن

 7.034,61درهم( وحزب الحرية والعدالة االجتماعية ) 15.000,00)درهم( وحزب الخضر املغربي  63.385,00الديمقراطي الوطني )

 درهم(.

 أجلها  مبالغ دعم غير مستعملة للغايات التي منحت من •

ويتعلق األمر بالحزب  للغايات التي منحا من أجلها، مستعملينغير ي دعم غل مب لوحظ أن حزبين لم يقدما ما يثبت إرجاعهما 

 درهم(. 180.105,00) الحركة الشعبيةدرهم( وحزب  226.817,00الديمقراطي الوطني )

 املطلوبة ثباتاإلبوثائق  هاصرفدعم لم يتم دعم  مبالغ •

ويتعلق األمر بحزب  ، املطلوبة ثباتاإلدعم لم يتم اإلدالء بشأنها بوثائق لغ امب  اقدم ما يثبت إرجاعهتلم  ( حزبا12)عشر ثنيا لوحظ أن

درهم(  وحزب الحركة الديمقراطية االجتماعية  646.242,56) درهم( وحزب االستقالل 984.848,38) التجمع الوطني لألحرار

رهم( وحزب د 277.000,00وحزب النهضة والفضيلة )درهم(  294.730,00) الجتماعيةالعدالة ادرهم( وحزب الحرية و  616.579,56)

درهم( وحزب  100.000,00درهم( وحزب الحركة الشعبية ) 121.107,88) درهم( وحزب العمل 240.000,00العهد الديمقراطي )

وحزب املؤتمر  درهم( 70.297,59) ملغربيب الخضر ادرهم( وحز  83.112,91درهم( وحزب االنصاف ) 99.564,00املجتمع الديمقراطي)

 .درهم( 20.406,67الوطني االتحادي)

 2017سنة  عنمصاريف التدبير  تغطيةمساهمة الدولة في  -ه

أي حاصل الفرق بين مبلغ  ، درهممليون  0,55 عملة قدرهاغير مست  دعم لغامب ها ما يثبت إرجاع( أحزاب لم تقدم 06لوحظ أن ستة )

( وحزب الوسط درهم 215.680,91ر بحزب الخضر املغربي )لها ومجموع نفقات التدبير املنجزة، ويتعلق األمالدعم السنوي املمنوح 

 65.286,46درهم( وحزب املجتمع الديمقراطي ) 52.374,53درهم( وحزب الحرية والعدالة االجتماعية ) 146.739,65االجتماعي )

 درهم(. 25.068,36رهم( وحزب الحركة الديمقراطية االجتماعية )د 42.680,94( وحزب البيئة والتنمية املستدامة )درهم
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 2018سنة عن مصاريف التدبير  تغطيةمساهمة الدولة في   -و

درهم، ويتعلق األمر بحزب اإلنصاف مليون  0,22 عملة قدرهاغير مست  دعم لغاب ملا مهما يثبت إرجاع اقدمي ( لم 02) حزبينلوحظ أن 

 .( درهم 104.199,84ة )قوى الديمقراطي ( وحزب جبهة ال درهم 110.925,39)

 :إلى الخزينة اإرجاعهويلخص الجدول التالي املعطيات املتعلقة باملبالغ التي لم تقم بعض األحزاب السياسية ب 
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 (بالدرهم)                                                                        إلى الخزينة اإرجاعهالتي لم تقم بعض األحزاب السياسية ب الدعم مبالغ: 13 جدول رقم

 املطلوبةمبالغ دعم لم يتم دعم صرفها بوثائق اإلثبات 
 لغير  مستعملة أو  مبالغ دعم غير مستعملة

 أجلها من منحت التي الغايات
 مبالغ دعم غير مستحقة

 االستحقاق االنتخابي/الدعم السنوي 

 األحزاب السياسية املبلغ لسياسيةاألحزاب ا املبلغ األحزاب السياسية املبلغ
 25النتخاب أعضاء مجالس الجماعات و 2009 يونيو 12اقتراعي  حزب االتحاد املغربي للديمقراطية   117,39 469 حزب االتحاد املغربي للديمقراطية   178,63 214    

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2011نوفمبر 
     حرار حزب التجمع الوطني لأل   151,69 15    

            

 الحزب املغربي الحر  138,47 070 1 حزب التجمع الوطني لألحرار   104,11 835 1 االستقالل حزب   448,00 703 6

النتخاب أعضاء املجالس الجماعية  2015سبتمبر  4اقتراع 

 والجهوية

 الحزب الديمقراطي الوطني           991,70 651 الحزب املغربي الحر  495,68 94 حزب الحركة الشعبية  000,00 452 1
        حزب الحركة الديمقراطية اإلجتماعية  311,41 821
         حزب التقدم واالشتراكية  743,88 614
        حزب املؤتمر الوطني االتحادي  288,85 265

         حزب جبهة القوى الديمقراطية  288,85 93
       ي املوحد االشتراكالحزب  053,51 52

            
     حزب التجمع الوطني لألحرار  000,00 400 1    

    حزب الحركة الديمقراطية اإلجتماعية  076,00 185     النتخاب أعضاء مجلس املستشارين  2015أكتوبر  2اقتراع 
     حزب الحركة الشعبية  000,00 78    
      

     الحزب الديمقراطي الوطني           202,00 290 ر طني لألحراالتجمع الو حزب  848,38 984

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2016أكتوبر  7اقتراع 

      حزب الحركة الشعبية 105,00 180 حزب االستقالل   242,56 646
 املغربي حزب الخضر  000,00 15 حزب الحركة الديمقراطية اإلجتماعية  579,56 616

 
    

     حزب الحرية والعدالة االجتماعية  034,61 7 حزب الحرية والعدالة االجتماعية  730,00 294
       حزب النهضة والفضيلة  000,00 277
       حزب العهد الديمقراطي  000,00 240
        حزب العمل  107,88 121
         حزب الحركة الشعبية  000,00 100

        لديمقراطي حزب املجتمع ا 564,00 99
         حزب االنصاف  112,91 83
 حزب الخضر املغربي  297,59 70

 
       

         حزب املؤتمر الوطني االتحادي  406,67 20
      
            

     حزب الخضر املغربي  680,91 215   

 2017السنة املالية 

     حزب الوسط اإلجتماعي  739,65 146    
     حزب املجتمع الديمقراطي  286,46 65    
     حزب الحرية والعدالة االجتماعية  374,53 52    
     حزب البيئة والتنمية املستدامة  680,94 42    
     حزب الحركة الديمقراطية اإلجتماعية  068,36 25    
            
     حزب االنصاف  925,39 110    

     حزب جبهة القوى الديمقراطية  199,84 104     2018 السنة املالية
         

 املجموع 247,56 191 2 303,80 077 5 024,05 556 13          

 املجموع العام  575,41 824 20
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 تاحول اإلشهاد بصحة الحساب .2

بحصر حسابه سنويا. سياسية، فإن كل حزب مطالب "املتعلق باألحزاب ال  29.11من القانون التنظيمي رقم  42ملقتضيات املادة طبقا 

". واستنادا إلى ذلك، نص القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير ويشهد بصحته خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء املحاسبين 

د القوائم التركيبية التي من عند اختتام كل دورة محاسبية بإعدا، على أن كل حزب ملزم "سالف الذكر 1078.09االقتصاد واملالية رقم 

 ".ا أن تكون صورة أمينة ألصوله وخصومه ولوضعيته املالية وفائضه وخصاصهشأنه

 ، تبين أن:2018سم سنة ( حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى املجلس بر 31ثالثين )واحد و وفي هذا اإلطار، ومن أصل 

 منها: مقيد في هيئة الخبراء املحاسبين ا من طرف خبير محاسبحسابات مشهود بصحته تقدم حزبا( 23) وعشرين ثالثة •

 اواحدو  2017سنة  ( حزبا18ثمانية عشر )مقابل بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ  واأدل ( حزبا 21)ن يعشر و  اواحد  -

وحزب الحركة  لألحرار الوطني التجمع . ويتعلق األمر بكل من حزب األصالة واملعاصرة وحزب2016( حزبا سنة 21ن )ي وعشر 

واالشتراكية وحزب الحركة وحزب التقدم وحزب االتحاد الدستوري الشعبية وحزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 

املستدامة وحزب  والتنمية البيئة وحزبجبهة القوى الديمقراطية  وحزباملوحد والحزب االشتراكي الديمقراطية االجتماعية 

وحزب الديمقراطيون الجدد وحزب النهضة والفضيلة وحزب ب الخضر املغربي نصاف وحز وحزب اإل الوحدة والديمقراطية 

  طي؛الديمقراوحزب العمل وحزب املجتمع الشورى واالستقالل وحزب النهضة وحزب األمل وحزب الوسط االجتماعي 

 ،2016ب سنة ( أحزا06تة )وس 2017سنة ( أحزاب 04أربعة )ا بتحفظ مقابل ممشهود بصحتهين حساب ( قدما 02)ن يحزب  -

 : بما يلي أهم التحفظاتتتعلق و 

o  :؛عدم تقديم وصوالت تسليم السلع والخدماتحزب املؤتمر الوطني االتحادي 

o  بشأن حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي: تسجيل مبالغ االنخراطات على مستوى املحاسبة في غياب أي معلومات

 أداؤها؛ قائمة املنخرطين ومبالغ االنخراطات الواجب

من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي واملحدد من  5700خبراء محاسبين لم تراع املعيار  تقارير قدمت أحزاب( 04) أربعة •

 طرف املجلس الوطني لهيئة الخبراء املحاسبين باملغرب ويتعلق األمر ب: 

o  والذي  ، املذكور  املعيارامللحقة ب  التقارير وفق نماذج لم يتم وضعهمحاسب  خبير تقريرحزب العدالة والتنمية قدم

باحترام نماذج التقارير امللحقة بالدليل املذكور، وإذا استدعت وضعية معينة أي تغيير في الصيغة،  يلزم الخبراء

  ؛يجب وضع طلب ترخيص بشأنه لدى الهيئة سالفة الذكر

o  للوضعية  أمينةتعطي صورة  " التركيبية أن القوائمباإلشهاد ب وا اكتفمحاسبين خبراء  تقارير تقدم ( أحزاب03)ثالثة

وهمت هذه  ،"تكون صورة أمينة ألصول الحزب وخصومه وفائضه أو خصاصهها أنب"  يشهدوا " دون أناملالية للحزب

 ؛وحزب القوات املواطنة كل من حزب االستقالل وحزب الحرية والعدالة االجتماعيةاملالحظة حسابات 

وبالتالي لم يتم اإلشهاد بصحة الحسابات تقارير الخبراء املحاسبين،  السنوية دون تقديمت حساباتها ( أحزاب قدم03)ثالثة  •

  املذكورة، ويتعلق األمر بحزب العهد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهج الديمقراطي.
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تقديم أي رأي بشأنه، وبالتالي الحساب أو  تقريرا لخبير محاسب رفض من خالله اإلشهاد بصحة اإلصالح والتنميةقدم حزب  •

 اعتبر املجلس أنه لم يتم اإلشهاد بصحة الحساب السنوي تطبيقا للمادة املشار إليها أعاله.

فإن املجلس يشار في هذا الصدد إلى أن الحزب الديمقراطي الوطني اكتفى بتقديم تقرير مالي منجز من طرف مكتب للمحاسبة وبالتالي 

 اإلشهاد بصحة الحساب من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء املحاسبين.يتم  اعتبر أنه لم

 حول الوثائق املكونة للحسابات املقدمة .3

 لوحظ بشأن الوثائق املكونة للحسابات السنوية املدلى بها للمجلس أن:

لوزير الداخلية ك وص عليها في القرار املشتر نصوامل( أحزاب لم تقدم كل الجداول املكونة لقائمة املعلومات التكميلية 03)ثالثة  -

والحزب  وحزب اإلصالح والتنمية بحزب العهد الديمقراطيويتعلق األمر ، سالف الذكر 1078.09ووزير االقتصاد واملالية رقم 

 الوطني؛الديمقراطي 

 29.11التنظيمي رقم  من القانون  44املادة مستندات اإلثبات املنصوص عليه في ب  ا( أحزاب لم تقدم للمجلس جرد03ثالثة ) -

 ؛الديمقراطي النهج الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب العهد سالف الذكر، ويتعلق األمر بحزب

الديمقراطي والحزب الديمقراطي  العهد ويتعلق األمر بحزب ، املتعلقة بحسابيهما البنكيين ( لم يقدما الكشوفات02)حزبين  -

 .الوطني

 اسبةاملححول مسك  .4

 همت املالحظات املتعلقة بمسك املحاسبة بشكل أساس ي النقط التالية: 

مات املنصوص عليها في ءوفق الدليل العام للمعايير املحاسبية دون مراعاة املال اتهامسك محاسب ( أحزاب قامت ب 08) ثمانية -

 1078.09واملالية رقم ووزير االقتصاد لوزير الداخلية املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القرار املشترك 

وحزب  وحزب الوحدة والديمقراطية العهد الديمقراطيوحزب بحزب البيئة والتنمية املستدامة ويتعلق األمر  ،سالف الذكر

 وحزب النهج الديمقراطي؛ والحزب الديمقراطي الوطني وحزب اإلصالح والتنمية وحزب النهضةالخضر املغربي 

حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم باحتساب على مستوى حساب "التمويل العمومي"،  ىاكتفنمية حزب اإلصالح والت -

املنصوص عليه في الدليل العام للمعايير  14وهو ما يخالف مبدأ الوضوح ، الخزينةبإرجاعها إلى  قامواملبالغ التي له املمنوحة 

  ؛بين املبالغ 15عملية مقاصة  املحاسبية واملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب الذي يمنع أي

 ب العائدات والتكاليف وهو( أحزاب لم تقم بتنزيل بعض املوارد أو املصاريف على مستوى الحسابات املعنية بحسا05) خمسة -

يلزم الحزب بتقييد جميع العمليات املحاسبية في الحسابات املناسبة؛ ويتعلق األمر بحزب  الذيمبدأ الوضوح  ما يخالف

   ؛وحزب اإلصالح والتنميةوحزب الحركة الشعبية وحزب املؤتمر الوطني االتحادي وحزب التقدم واالشتراكية االستقالل 

 -"الدولة  445املوازنة رقم  حسابب لغ اب هذه املبتنزيل  لم تقمإلى الخزينة  بإرجاع مبالغ الدعم املطالبة حزبا( 17) عشر سبعة -

وحزب وحزب التقدم واإلشتراكية وحزب الحركة الشعبية جمع الوطني لألحرار الت وحزببحزب االستقالل  ويتعلق األمر ،دائنة"

وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب االشتراكي املوحد وحزب املؤتمر الوطني االتحادي الحركة الديمقراطية االجتماعية 

 
14- Principe de clarté  
15 - Compensation 
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وحزب الحرية والعدالة  ة والفضيلةوحزب النهض الخضر املغربيوحزب وحزب االنصاف وحزب البيئة والتنمية املستدامة 

 ؛والحزب الديمقراطي الوطني وحزب العمل وحزب املجتمع الديمقراطي وحزب الوسط االجتماعي االجتماعية

املتعلق  9.88وفق النماذج الواردة بالقانون رقم  16بوضع الجداول املكونة لقائمة املعلومات التكميلية امو لم يق( 02) ناحزب  -

املتعلق  1078.09وزير اإلقتصاد واملالية رقم للقرار املشترك لوزير الداخلية و  2ية واملشار إليها بامللحق رقم بالقواعد املحاسب

 ؛وحزب العمل  الديمقراطيون الجدد بحزب األمرويتعلق ، يةباملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياس

املدلى بها للمجلس حساب "الصندوق" السجالت املحاسبية  تتضمن بأداء عدة نفقات نقدا في حين الأيضا  قاما هاذان الحزبان -

كل العمليات املنجزة خالل السنة في السجالت املحاسبية  بإدراج ةملزم ألحزاباحيث أن  ،17ما يخالف قاعدة الشمولية وهو

  ؛والقوائم التركيبية التي يتم حصرها سنويا

ايير بأرصدة دائنة وهو ما يخالف مقتضيات الدليل العام للمع حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية قدم حساب "الصندوق" -

 ر؛املحاسبية التي التسمح بوجود رصيد دائن بالحساب املذكو 

"الديون" رغم أن حساب"التمويل العمومي " وكذا حسابحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي لم يسجل أي مبلغ على مستوى  -

 .والتكاليفحساب العائدات و  املوازنة توى الحسابين املعنيين يبرزان أرصدة على مس

 نفقات ال فحص صحةحول  .5

مليون درهم، وقد لوحظ أن  116,87ما يعادل  2018األحزاب السياسية برسم سنة بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها من طرف 

 املصرح اتمن مجموع النفق %3,52 بنسبة أي املجلس طرفمليون درهم كانت موضوع مالحظات من  3,17نفقات بمبلغ إجمالي قدره 

 . 2016مليون درهم سنة  9,79و 2017مليون درهم سنة  7,68، مقابل هاصرفب 

وأخرى تم بشأنها تقديم وثائق  املطلوبة ثباتاإلوتوزعت النفقات موضوع مالحظات املجلس بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق 

 .املعني يم وثائق في غير اسم الحزبإثبات لكنها غير كافية وأخيرا نفقات تم بشأنها تقد

مليون درهم، أي ما  2,36خالل هذه السنة ما قدره  املطلوبة ثباتاإلوبلغ مجموع النفقات التي لم يتم بشأنها تقديم وثائق 

فقات ، بينما بلغ مجموع الن 2016مليون درهم سنة   1,64و  2017مليون درهم سنة  7,22من مجموع النفقات، مقابل   %2,61يعادل

من مجموع النفقات، مقابل  % 0,39دل ، أي ما يعا2018درهم سنة  353.850,00التي تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غير كافية ما قدره 

 ، وأخيرا بلغت النفقات التي تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب2016مليون درهم سنة  7,89و 2017مليون درهم سنة  0,11

مليون  0,27و  2017مليون درهم سنة   0,35من مجموع النفقات، مقابل  % 0,51درهم، أي ما يعادل  463.852,93 ما يناهز املعني

 . 2016درهم سنة 

 :2018ويبرز الجدول التالي نتائج فحص وثائق اإلثبات املدلى بها من طرف األحزاب السياسية برسم سنة 

 
16 - Tableaux de l’ETIC. 

17- Exhaustivité des écritures 
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 (بالدرهم)                                                                                                  2018  سنة برسم السياسية األحزاب طرف من بها املدلى الوثائق فحص نتائج: 14 رقم جدول 

 (3+2+1املجموع )
نفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير  

 (3اسم الحزب )

نفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات  

 (2غير كافية )

  ائقنفقات لم يتم بشأنها تقديم وث

 (1) لوبةاملط ثباتاإل
 األحزاب السياسية مجموع التكاليف  

من   سبةالن

 مجموع النفقات  
 املبلغ 

النسبة من  

 مجموع النفقات  
 املبلغ 

النسبة من  

 مجموع نفقات  
 املبلغ 

النسبة من  

 مجموع النفقات  
 املبلغ 

 الديمقراطي  العهد حزب 139,84 215 139,84 215 100,00%         139,84 215 100,00%

 الوطني  الديمقراطي الحزب 901,67 391 501,67 363 92,75%         501,67 363 92,75%

 والتنمية  اإلصالح حزب 589,41 681     745,00 135 19,92%     745,00 135 19,92%

 والفضيلة النهضة حزب 475,35 753     300,00 60 8,00% 533,70 89 11,88% 833,70 149 19,89%

 االجتماعية الديمقراطية كةحر ال  حزب 640,27 149 1         014,79 162 14,09% 014,79 162 14,09%

 االستقالل  حزب 832,87 765 14 400,00 448 1 9,81%     813,10 18 0,13% 213,10 467 1 9,94%

 العمل  حزب 625,37 814     000,00 66 8,10%     000,00 66 8,10%

 املوحد  االشتراكي  الحزب 033,91 259 1     805,00 86 6,89%     805,00 86 6,89%

 االشتراكي  الديمقراطي الطليعة حزب 898,89 630 404,00 26 4,19%     431,39 16 2,60% 835,39 42 6,79%

 الديمقراطي  املجتمع حزب 621,14 615 524,10 22 3,66%     409,96 11 1,85% 934,06 33 5,51%

 جتماعيإل االوسط  حزب 328,73 611 600,00 3 0,59%     237,58 24 3,96% 837,58 27 4,55%

 والديمقراطية الوحدة حزب 668,09 530 000,00 8 1,51%     826,87 12 2,42% 826,87 20 3,92%

 الديمقراطية القوى  جبهة  حزب 550,16 364         575,41 12 3,45% 575,41 12 3,45%

 واملعاصرة  األصالة حزب 489,50 149 16 000,00 270 1,67%         000,00 270 1,67%

 االنصاف  حزب 199,61 592         379,80 7 1,25% 379,80 7 1,25%

 لألحرار  الوطني التجمع حزب 777,52 096 21     000,00 5 0,02% 023,38 46 0,22% 023,38 51 0,24%

 والتنمية  العدالة حزب 647,31 841 28         262,94 61 0,21% 262,94 61 0,21%

 االجتماعية والعدالة الحرية حزب 171,10 743         344,01 1 0,18% 344,01 1 0,18%

 املجموع  590,74 207 90 569,61 357 2 2,61% 850,00 353 0,39% 852,93 463 0,51% 272,54 175 3 3,52%

file:///C:/Users/maitbelq/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/depenses%202018.xlsx%23Feuil1!I145
file:///C:/Users/maitbelq/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/depenses%202018.xlsx%23Feuil1!I145
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 النفقات   أداء طرق  حول  .6

نفقة  مبلغ كل نقدا رغم أن  هم.در  60.550,00ما مجموعه بأداء  2018سنة  خالل قام حزبا واحداأن  سجل املجلس في هذا اإلطار

والتي تنص على أنه  29.11من القانون التنظيمي رقم  40درهم، وهو ما يخالف مقتضيات املادة  10.000,00يتجاوز  أو يساوي 

حزب جبهة "؛ ويتعلق األمر ب درهم بواسطة شيك 10.000س ي يساوي أو يفوق مبلغها يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سيا"

 الديمقراطية.وى الق

 .2016سنة  درهم مليون  4,95 ما يناهزو درهم مليون  0,93 ما مجموعه 2017 سنة خاللبلغت هذه النفقات فقد لإلشارة، و 
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 التوصيات

 وبهدفاملالية السنة ب  املتعلقخالل تدقيق حسابات األحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي من 

 :بمايلياملجلس السلطات الحكومية املختصة واألحزاب السياسية  يوص ي، 2018لتدبير املالي واملحاسباتي لألحزاب ين اتحس

 فيما يخص السلطات الحكومية املختصة

والتي لم يتم اإلدالء املستعملة املستحقة وغير  ملبالغ غير السياسية إلى الخزينة ا األحزابأن ترجع  الحرص على .1

املطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها االنتخابية وكذا املبالغ غير املستعملة برسم ئق اإلثبات بشأنها بوثا

في حق األحزاب التي لم تقم  عند االقتضاء اتخاذ اإلجراءات الالزمةو  مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير؛

 بعد بهذا اإلجراء القانوني؛ 

 ؛بالنسبة لكل صنف من نفقات األحزاب الثبوتيةائق الئحة الوث إعدادالعمل على  .2

العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة األطر اإلدارية لألحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط املحاسبي املوحد  .3

 وإعداد دليل للمساطر املحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين األحزاب السياسية.

األحزاب السياسية فيما يخص    

 بوثائق بشأنها اإلدالء يتم لم والتيمبالغ الدعم غير املستحقة وغير املستعملة  إلى الخزينة رجاعاإل على  العمل .4

 مساهمة برسم املستعملة غير  املبالغ وكذا االنتخابية حمالتها تمويل في الدولة مساهمة برسم املطلوبة اإلثبات

 التدبير؛ مصاريف تغطية في الدولة

 29.11ابات السنوية في اآلجال املقررة في القانون التنظيمي رقم ثائق املكونة للحسعلى تقديم كل الو  الحرص .5

املتعلق باألحزاب السياسية وعلى اإلشهاد بصحة الحسابات املدلى بها وفق مقتضيات القرار املشترك لوزير 

ل معايير التدقيق من "دلي 5700املعيار  الذكر ووفقسالف  1078.09الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم 

والتعاقدي" للهيئة الوطنية للخبراء املحاسبين وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات  نونيالقا

 املالية؛ 

وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير املحاسبية" مع مراعاة املالءمات املنصوص  تهاالعمل على مسك محاسب .6

 حزاب السياسية.ها في املخطط املحاسبي املوحد لأل علي
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 حزب سياس يبكل  الخاصة نتائج ال: الثالثالجزء 

وتجدر اإلشارة   .سياسية هيئة بكل  الخاصة الحسابات السنوية وفحص صحة النفقات تدقيق نتائج املجلس في هذا الجزء يعرض

 ها على ضوءكل مندبير املمنوح لمساهمة الدولة في تغطية مصاريف الت  مبلغأهمية  إلى أن ترتيب األحزاب السياسية يستند إلى

 النتخاب أعضاء مجلس النواب. 2016أكتوبر  7النتائج املحصل عليها خالل إقتراع 

 

 حزب العدالة والتنمية

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019 مارس 29للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية لعدالة والتنمية قدم حزب ا

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  29.11من القانون التنظيمي رقم  44جل املحدد في املادة اخل األ د

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 رد ونفقات الحزبموا

 :أساسا همتدرهم، و  38.249.019,08وعه بلغت موارد الحزب هذه السنة ما مجم

 (؛%48,37درهم ) 18.500.026,31واجبات االنخراط واملساهمات: مبلغ  -

 ؛ (%41,35درهم ) 15.816.818,66: مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

ديسمبر  10و 9قد يومي تنظيم املؤتمر الوطني العادي املنع في تغطية مصاريف الدولة مساهمةبرسم كميلي بلغ الت امل  -

 (.%8,23درهم ) 3.147.676,41 :2017

لى حساب الخازن إدرهما  1.874.350,02بمبلغ إجمالي قدره  2019 فبراير 8أمري تحويل مؤرخين فيأدلى ب يشار إلى أن الحزب 

طار مساهمة الدولة في تمويل الوزاري لدى وزير الداخلية والذي يمثل املبلغ الذي استعمل لغير الغايات التي منح من أجلها في إ

 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين. 2015أكتوبر  2لحزب بمناسبة اقتراع االنتخابية ل حمالتال

 شمل:درهم، وت  28.841.647,31قدره  ت هذه السنة مابلغفقد  ،أما نفقات الحزب

درهم  19.188.092,69و 2017 درهم سنة 26.268.647,74مقابل  ،(%91,32درهم ) 26.338.735,76 تكاليف التسيير: -

 ؛2016سنة 

درهم سنة  797.912,60و 2017سنة  درهم 10.192.744,00مقابل ( %8,68درهم ) 2.502.911,55 اقتناء أصول ثابتة: -

 ؛2016

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول  صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص 

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها التوضيحات أو ، من أجل تقديم 2019 سبتمبر 19 وطني عن الحزب بتاريـخال 

 املالحظات التالية: ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص 2019أكتوبر  18 املجلس بتاريخ
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 ة الحساباإلشهاد بصححول 

من دليل "معايير التدقيق القانوني  5700لوحظ أن تقرير الخبير املحاسب لم يتم وضعه وفق نموذج التقرير امللحق باملعيار 

 ةباحترام نماذج التقارير امللحقوالتعاقدي" املحدد من طرف املجلس الوطني لهيئة الخبراء املحاسبين باملغرب، الذي يلزم الخبراء 

أي استثناء أوجبته وضعية معينة، يستلزم وضع طلب الترخيص بشأن ذلك لدى هيئة الخبراء  ور وينص على أنبالدليل املذك

  .املحاسبين

لخبير وفي رده، أوضح املسؤول الوطني أنه " تمت موافاة املجلس األعلى للحسابات بالتقرير املفصل كما تسلمه الحزب من ا

بكل معلومة من شأنها أن تساهم ملجلس، حيث أكد أنه مستعد إلمداد هيئة املجلس املحاسب، وقد تم إخباره بمحتوى مالحظة ا

 في توضيح مضمون التقرير".

من دليل "معايير  5700وجب التذكير بأن موضوع املالحظة يخص عدم وضع تقرير الخبير املحاسب وفق النموذج امللحق باملعيار 

 جابة عليه.لتدقيق القانوني والتعاقدي" وهو ما لم تتم اإل ا

 فحص املواردحول 

درهم رغم أنها ال تندرج ضمن املوارد  277.478,12 شملت فوائد وعائدات مالية بمبلغ إجمالي قدره أن موارد الحزب لوحظ

 سالف الذكر. 29.11من القانون التنظيمي رقم  31املحددة في املادة 

ائد ناتجة عن الحساب اهذه املوارد عبارة عن فوفي جوابه، أوضح املسؤول الوطني أن"  لجاري للحزب بالخزينة العامة للمملكة، و

تحصيلها بإرادة منه وال تدخل في إطار سياساته املالية، إذ تقوم الخزينة العامة للمملكة  وليست مرتبطة بتوظيف ألموال الحزب،وال يتم 

الوطني الخامس للحزب قرارا يمنع استعمال هذه بتحويلها إلى حساب الحزب بوتيرة نصف سنوية بدون طلب منه، وقد اتخذ املؤتمر 

حساب خصوص ي يسمى "حساب دعم الهيئات الشعبية وذوي االحتياج" املوارد في تدبير شؤون الحزب، ويقض ي القرار املذكور بإحداث 

ائد املوارد الخاصة به. حيث توجه هذه املبالغ لدعم بعض أنشطة الجمعيات التي تتقدم بطلب ال دعم، إضافة إلى تشكل هذه الفو

على  2014ررة. ونعمل ابتداء من سنة تقديم إعانات لبعض الحاالت االجتماعية في وضعية صعبة كما يتبين ذلك من خالل الوثائق املب

 ".تجميع هذه النفقات في تقرير خاص يرفق مع تقرير الحساب السنوي 

 حول فحص صحة النفقات

درهم، تم  53.202,34والكهرباء بمبلغ املاء درهم وكذا مصاريف  8.060,60قدره الهاتف بمبلغ  مصاريفأداء تبرير لوحظ أنه ل

 .وبالتالي ال يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه، اسم الحزبغير معنونة ب  فاتوراتاإلدالء ب 

خاصة مصاريف املاء  ،هاملبررة بوثائق إثبات في غير اسم هيجد، بخصوص بعض مصاريفجوابه، أكد املسؤول الوطني أن الحزب " فيو

بعض مالكي العقارات املكتراة في املساعدة على القيام صعوبات في إقناع  ،والكهرباء والهاتف واالنترنيت املتعلق بمقرات الحزب

 ".عمل على تسوية هذا امللفال يالز  ه. لكنهبإجراءات تحويل االشتراكات باسم

وفي غياب ذلك، ال يمكن يفيد أن هذه النفقات تخص مقراته ومعنونة باسمه، للتذكير، فالحزب مطالب في هذا اإلطار بتقديم ما 

 باعتبار أنها نفقات غير مبررة. ن تكاليــفهتنزيل هذه النفقات ضم
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 حزب األصالة واملعاصرة

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019 مارس 29ابات بتاريخ للمجلس األعلى للحس 2018قدم حزب األصالة واملعاصرة حسابه السنوي برسم السنة املالية 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  29.11من القانون التنظيمي رقم  44داخل األجل املحدد في املادة 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 :وزع أساسا بينوتت درهم،  16.299.940,15 وارد الحزب هذه السنة ما قدرهت مبلغ

 ؛(%77,46درهم ) 12.626.660,37: في تغطية مصاريف التدبيرمساهمة الدولة  -

 (؛%19,90درهم ) 3.243.722,00واجبات االنخراط واملساهمات:  -

 .(% 2,50درهم ) 408.051,00 :موارد استغالل أخرى  -

 :شمل وت  ، درهم 16.149.489,50سنة ما مجموعه فقد بلغت هذه ال  أما نفقات الحزب،

درهم  12.473.283,04و 2017سنة  درهم 14.598.385,99مقابل (، %95,95درهم ) 15.495.385,90 تكاليف التسيير: -

 ؛2016سنة 

م سنة دره 73.269,00و 2017سنة  درهم 497.182,79 (، مقابل% 4,05درهم ) 654.103,60 :اقتناء أصول ثابتة -

2016 . 

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول أسفرت عملية 

جوبة التي توصل بها التبريرات الالزمة. ومن خالل األ  التوضيحات أو ، من أجل تقديم2019 سبتمبر 19 الوطني عن الحزب بتاريـخ

مالحظة تتعلق بصحة نفقات الحزب، حيث أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص  تبين، 2019نوفمبر  5 املجلس بتاريخ

دره بمبلغ إجمالي قعن التنقل والكشوفات البنكية، أن نفقات تخص تعويضات  18لوحظ من خالل معطيات دفتر األستاذ

 ثائق مثبتة بشأنها.  طريق تحويالت بنكية دون تقديم أي و درهم تم أداؤها عن  270.000,00

مستشار قانوني تم تكليفه من طرف الحزب بتأطير الشباب ومناضلي ب"األمر يتعلق  وفي معرض جوابه، أوضح املسؤول الوطني بأن

درهم ملدة   30.000,00ر ب والحقوقية بمجموعة من األقاليم بثمن جزافي للشهر يقدالحزب حول مجموعة من املواضيع القانونية 

 محدودة." 

 .كوثائق مثبتة 19يتعين تقديم العقد املبرم مع املعني باألمر وكذا مذكرات أتعابهفإنه لإلشارة، 

 

  

 
18 Grand livre 
19 - Notes d’honoraires 
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 حزب االستقالل

 تقديم الحساب السنوي 

 داخل، أي 2019مارس  29للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية ستقالل قدم حزب اال 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  29.11من القانون التنظيمي رقم  44األجل املحدد في املادة 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011توبر أك 22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166

 موارد ونفقات الحزب

 :درهم، وتشمل  14.235.556,54ما يعادل  بلغت موارد الحزب هذه السنة

 ؛(%44,40درهم ) 6.320.783,21: مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

 (؛ %40,07درهم ) 5.704.773,33عائدات غير جارية:  -

 .(%15,52درهم ) 2.210.000,00 واملساهمات: االنخراط واجبات -

 :كون مندرهم، وتت  14.765.832,87فقد بلغت هذه السنة ما قدره  ،أما نفقات الحزب

درهم  12.666.072,72و 2017سنة درهم  10.986.703,47(، مقابل %97,00درهم ) 14.322.649,27 تكاليف التسيير: -

 ؛2016سنة 

 .2016درهم سنة  410.263,28و 2017درهم سنة  25.580,00، مقابل (%3,00)هم در  443.183,60 ثابتة:اقتناء أصول  -

 سنوي وفحص صحة النفقاتنتائج تدقيق الحساب ال

أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول 

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها  التوضيحات أو ، من أجل تقديم2019 سبتمبر 19 بتاريـخالوطني عن الحزب 

 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: 2019أكتوبر  18 املجلس بتاريخ

لم يتم اإلدالء بشأنه بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته  إرجاع مبلغ دعم إلى الخزينة عدم حول 

 جهويةالنتخاب أعضاء املجالس الجماعية وال 2015 سبتمبر  4اقتراع بمناسبة االنتخابية 

أنه اعتبر ، سبق للمجلس أن درهم 6.703.448,00 قدره إجمالي لوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ دعم

، وهو ما يخالف 2.15.45120بوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص عليها في املادة الثالثة من املرسوم رقم  صرفه لم يتم اإلدالء بشأن

ويتوزع املبلغ سالفي الذكر.  2.15.451املادة الخامسة من املرسوم رقم و  29.11من القانون التنظيمي رقم  45مقتضيات املادة 

 املبين أعاله بين:

 
السياسية ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب 2015)فاتح يوليو  1436من رمضان  14في  الصادر - 20

ية واملنظمات النقابية املشاركة في انتخاب أعضاء شاركة في االنتخابات العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسامل

 مجلس املستشارين.
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o أدلى الحزبدرهم يتعلق بتقديم دعم مالي للمترشحين الجماعيين ولتبرير صرفه،    1.241.000,00مبلغ إجمالي قدره 

بالنسبة للمترشحين املستفيدين، فإن  أما فقط،  كل منهماملبلغ املقدم لو  رشحين املستفيدينتبالئحة تضم أسماء امل 

جزء فقط  اآلخر بتبريرالبعض فيما اكتفى ، االنتخابيةم تهمصاريف حمالب  دع لدى املجلس جرداالبعض منهم لم يو 

 من الدعم املتوصل به بوثائق اإلثبات؛

o  م إثبات صرفه بوصوالت م مالي للمترشحين الفرديين ت درهم يتعلق بتقديم دع 4.340.655,00مبلغ إجمالي قدره و

  فقط؛ استالم

o  درهم يهم مصاريف تم أداؤها على املستوى املحلي ولم يتم دعمها بأي وثائق إثبات؛  544.793,00ومبلغ إجمالي قدره 

o  درهم تم احتسابه مرتين ضمن مصاريف الحملة االنتخابية؛ 215.000,00ومبلغ قدره 

o حزب، رغم أنه تم إرجاعه رهم تم احتسابه ضمن مصاريف الحملة االنتخابية للد 362.000,00ره ومبلغ إجمالي قد

 إلى الحساب البنكي للحزب من طرف بعض مفتشيه، أي أن األمر يتعلق بمبلغ لم يتم استعماله.

نص على أن املصاريف التي تعذر إثباتها ت 2.15.452من املرسوم  3الفقرة الثانية من املادة  وفي جوابه، أشار املسؤول الوطني إلى أن "

"..   القرار  وأضاف أنموضوع تصاريح باملصاريف املذكورة يعدها ويشهد بصحتها ممثلو األحزاب املعينين لهذا الغرض " يجب أن تكون 

يف، حيث إن بيان ظرا لخصوصيات األحزاب فيما يتعلق بااللتزام باملصار ... أتى بمواصفات واستثناءات ن 1078.09املشترك رقم 

اتير والتي يحدد سقفها من طرف الحزب، يمكن تعزيزها  النفقات الصغرى املتعلقة باملصاريف العامة التي يصعب تبريرها بواسطة فو

" الحزب قد سجل في  .  كما أوضح أن"املنجزة بوثائق إثبات داخلية موقعة من طرف مسؤولين حزبيين إثنين قصد إثبات صحة الخدمة

درهم وهذا املبلغ شكل عتبة مصاريف الحملة وزيادة على ذلك، فقد وقع   1.000ين لكل مترشح هو خلي أن املبلغ األقص ى املتعمحضر دا

ائح اتفاقية تمويل تحدد أنه يجب أن تصرف املبالغ املمنوحة طبقا ملقتضيات  املادة الثانية للمرسوم الذي الحزب مع مختلف وكالء اللو

ائح ملزمون يحدد الشكليات املتعلق باإلدالء للمجلس بجميع املستندات طبقا ملقتضيات  ة باستعمال مساهمة الدولة وأن وكالء اللو

.  رهم د  1.000... وصل يبرر توصلهم بمبلغ  " مفتش ي الحزب استلموا من املترشحين الفرادى وختم بأن  ".... 59-11القانون التنظيمي 

انطالقا مما سلف، ي نصوص التنظيمية أن مذكرات التفاهم ...وكذا املحضر الداخلي ون ومختلف البموجب القان الحزب عتبر و

بخصوص مبلغ املساهمة يشكلون وثائق دالة تبرر املصاريف. وهذا اإلجراء القديم املمارس من طرف حزبنا يعود إلى ما قبل دخول 

يمه الحالي من أجل تجنب خطر تأويل النصوص ذ وإن الحزب سيتخذ في املستقبل جميع اإلجراءات لتنظحيز التنفي 29-11القانون 

 ايات، يعتبر الحزب أن صرف هذه املبالغ له ما يبرره.. وال يعتبر بأي حال يدخل في حساب "الدولة الدائنة".ولهذه الغ

 :بما يلي يجب التوضيح في هذا اإلطار

o  وأن خضعت لفحص من طرف  الحمالت االنتخابية بمناسبة االقتراع املذكور، سبقمصاريف إثبات أن مستندات

نفس ، ضمن جوابهقدم، ، الذي في هذا الصدد إلى املسؤول الوطني عن الحزب ةتوجيه مالحظحينها املجلس، وتم 

بالوثائق املطلوبة وأنه حث  جميع وكالء اللوائح املعنيين لتزويد املجلسراسل أشار إلى أنه و  أعاله الجواب املذكور 

ملية يستدعي التماس ير واملستندات الضرورية للمركز العام وأن القيام بهذه العمفتش ي الحزب على تقديم الفوات 

درهم ومبلغ  215.000,00مبلغ  أثرا بخصوص لم يجد مدة إضافية ملد املجلس بهذه الوثائق. وأضاف أنه

 درهم؛  362.000,00

o  حين؛يتوصل بعد ذلك بأية وثيقة إثبات من طرف الحزب أو من طرف املترشاملجلس لم أن 

o أن خالله من واعتبر ، 2017 ديسمبر 25  بتاريخ اإلطار هذا في تقرير ونشر بإعداد ذلك بعد قام املجلس أن 

 ال الفرديين،  املترشحين طرف من املوقعة االستالم ووصوالت والحزب الجماعيين املترشحين بين املبرمة االتفاقيات
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 ألزمت والتي املذكور  2.15.451 رقم املرسوم من الثالثة املادة يف عليها املنصوص املثبتة الوثائق مقام تقوم أن يمكن

 وحددت أجلها من منحت التي للغايات استعمالها تثبت التي بالوثائق تدلي أن الدولة مساهمة تلقت التي األحزاب

 اثلة املم اإلثبات مستندات من أخرى  مستندات أي أو أتعاب بيانات أو اتفاقيات أو فاتورات في الوثائق هذه

 ممثلي لدن من بصحتها ومشهود الخدمات ومقدمي املوردين قبل من وموقعة ومؤرخة باملخالصات مشفوعة

 املادة؛ نفس من الثانية الفقرة في إليها املشار الصغرى  بالنفقات منها تعلق ما إال السياسية،  األحزاب

o الجواب نفس ،2018 سنة حساب ققيتد بمناسبة له املوجهة املالحظة على رده ضمن قدم الوطني املسؤول أن 

فيما يخص دعم املترشحين الجماعيين والفرديين الذي  2017املالحظة على إثر تدقيق حساب سنة  هذه على املقدم

 لم يتم إرجاعه إلى الخزينة؛

o لم( درهم 362.000,00+  درهم 215.000,00+  درهم 544.793,00) درهم 1.121.793,00 قدره إجمالي دعم مبلغ أن 

 بشأنه؛ جواب أي تقديم يتم

o اعتماد يمكن ال أعاله،  إليه املشار 2.15.451 رقم املرسوم من الثالثة املادة من الثانية الفقرة ملقتضيات استنادا أنه 

أي مستندات أخرى من بالنفقات الصغرى في إثبات النفقات إال إذا تعذر دعم صرفها بفاتورات أو التصريحات 

ولة إلى أن جواب املسؤول الوطني ورد بصيغة عامة وشمل املبالغ املح، أضف إلى ذلك لةاملماث  اإلثباتمستندات 

مترشحيه ومفتشياته في مجملها، ولم يقدم تفاصيل بشأن كل نفقة تم إنجازها وأسباب تعذر إثبات صرفها كما 

 سلف الذكر؛

o فقط للمترشحين الدعم مبلغ ليمست  عمليات إثبات وثائق تمثل املترشحين طرف من املوقعة االستالم وصوالت أن 

 بالنفقات الصغرى.التصريحات  مقام تقوم أن لها يمكن ال أنه كما املنجزة، النفقات صرف تثبت وال

سالفي الذكر،  2.15.451املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11التنظيمي رقم  القانون من  45وعليه، وطبقا ملقتضيات املادة 

 املشار إليه أعاله. بلغامل إلى الخزينةرجع فإن الحزب مطالب بأن ي 

لم يتم اإلدالء بشأنه بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته  إلى الخزينةإرجاع مبلغ دعم  عدم حول 

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2016أكتوبر  7االنتخابية بمناسبة اقتراع 

أنه لم اعتبر درهم، سبق للمجلس أن  646.242,56قدره  إجمالي زينة مبلغ دعملوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخ

وهو ما يخالف   ،  2.16.66721بوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص عليها في املادة الثالثة من املرسوم رقم  صرفه يتم اإلدالء بشأن

 ور:املرسوم املذكور؛ ويشمل املبلغ املذكواملادة الخامسة من  29.11من القانون التنظيمي رقم  45مقتضيات املادة 

كتعويض عن مصاريف  درهم تتعلق بمبالغ تم صرفها لفائدة مفتش ي الحزب 308.000,00قدره  إجمالي نفقات بمبلغ -

أوامر تحويل بنكية، بينما تقديم الحزب باكتفى "التنقل ألجل تأطير املناضلين خالل الحملة االنتخابية". ولدعم صرفها، 

 املطلوبة؛ثبات اإلوثائق لم يقدم 

للمساهمة في تمويل  وكالء لوائح الترشيحدرهم تتعلق بتقديم دعم مالي ل  338.242,56قدره بمبلغ إجمالي ونفقات  -

 حمالتهم االنتخابية، حيث لم يتم اإلدالء بشأنها بأي وثائق إثبات.

 

يات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية جال والشكل( بتحديد اآل 2016أغسطس  10) 1437ذي القعدة  6في  الصادر - 21

 املشاركة في االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب.



 

41 

 ب.يشار إلى أن هذه املالحظة لم تثر أي رد من طرف املسؤول الوطني عن الحز 

 :بما يلي لتذكيروجب ا في هذا اإلطارو 

الحمالت االنتخابية بمناسبة االقتراع املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف مصاريف إثبات مستندات أن  -

بخصوص ه جواب ضمن  أدلى ، الذيتوجيه مالحظات في هذا الصدد إلى املسؤول الوطني عن الحزب احينهاملجلس، وتم 

 338.242,56بشأن مبلغ ، و املفتشين تفيد تسلمهم للمبالغ املعنيةبإشهادات موقعة من طرف ، درهم 308.000,00مبلغ 

مجموع الدعم املمنوح لوكالء اللوائح الذين لم يقدموا أي  تهمبفواتير معنونة باسم الحزب بمبالغ إجمالية أدلى درهم، 

 ؛ةتخابي االن  محمالتهبمصاريف تصريحات  لدى املجلسوثائق إثبات أو لم يودعوا 

واعتبر من خالله أنه في حال تخلف  ، 2018نوفمبر  14بتاريخ  في هذا اإلطار أن املجلس قام بعد ذلك بإعداد ونشر تقرير -

ثائق اإلثبات، فإن املسؤول الوطني، باعتباره الجهة التي تدبر الدعم املمنوح للحزب والتي يوجه املترشحون عن تقديم و 

، هو املطالب بالقيام 29.11من القانون التنظيمي رقم  45نذار املنصوص عليه في املادة إليها الرئيس األول للمجلس اإل 

لتي تثبت صرف املترشحين ملبالغ الدعم املمنوحة لهم من ستندات والوثائق ابجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على امل 

 طرف الحزب؛

سالفي الذكر،  2.16.667املرسوم رقم  واملادة الخامسة من ا 29.11التنظيمي رقم  القانون من  45وعليه، وطبقا ملقتضيات املادة 

 املشار إليه أعاله. بلغاملإلى الخزينة فإن الحزب مطالب بأن يرجع 

 حول اإلشهاد بصحة الحساب

ه "أخذا واكتفى باإلشارة إلى أن للحزب ممتلكات العقارية ل لوحظ أن الخبير املحاسب تحفظ في تقريره بشأن الوضعية القانونية ل 

قدمة من طرف خاصيات مصاريف التظاهرات املنظمة من طرف األحزاب السياسية، فإن القوائم التركيبية امل بعين االعتبار 

بأنها تكون صورة أمينة ألصول الحزب وخصومه وفائضه أو دون أن يشهد " الحزب تعطي صورة أمينة للوضعية املالية للحزب" 

الصادر في  1078.09ك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم ص عليه في القرار املشتر وذلك خالفا ملا هو منصو  "،خصاصه

من دليل  5700املعيار ضمن و  ( املتعلق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية2009أبريل  23) 1430من ربيع اآلخر  27

 اسبين باملغربوطني لهيئة الخبراء املحاملحدد من طرف املجلس ال معايير التدقيق القانوني والتعاقدي 

تعطي صورة صادقة  2018وفي رده، أشار املسؤول الوطني إلى أن الخبير املحاسب شهد بوضوح بأن القوائم التركيبية لسنة 

ك إلى أن هناك اقتراحات لنماذج من طرف منظمات مغربية وفرنسية وليس هنا ، كما أشاروأعطى مالحظاته عن املمتلكات وغيرها

 نموذج ذو تحرير موحد من طرف القانون.  

 .للتذكير، لم يقدم الحزب أي توضيحات بخصوص مالحظة الخبير بشأن الوضعية القانونية للممتلكات العقارية للحزب

 حول مسك املحاسبة

 الحزب:لوحظ في هذا اإلطار أن 

 ؛دائنة" -" الدولة 445ازنة بالحساب لم يقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى املو  -
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درهم )عائدات الكراء  5.704.773,33قام ضمن حساب العائدات والتكاليف، بتنزيل عائدات غير جارية بما مجموعه  -

من طرف املقاول الذي أوكل إليه بناء مقر الحزب( بكل من حساب  سيارة ومبلغ الدين املتنازل عليه 44وعائدات بيع 

وحساب " 23عوض حساب "عائدات تنازالت عن أصول ثابتة "22وحساب "عائدات استغالل أخرى  ""عائدات األنشطة

 ؛"24"عائدات غير جارية أخرى 

في حين تم تنزيل املبلغ  ، درهم 1.190.378,79سجل بجدول "اإلعانات املمنوحة للجمعيات واملؤسسات" مبلغا قدره  -

"إعانات  656عوض الحساب " نخراطات وهبات"ا 6146الحساب ب حساب العائدات والتكاليف على مستوى املذكور 

  ."ممنوحة

ائر حقيقية مبررة بو  7.349.690,56" مبلغ إلى أن الحزب  عن الوطنيوفي جوابه، أشار املسؤول  ائق ومستندات تم ثدرهم هو صو

بعد  2018ت وتكاليف سنة كما أرفق جوابه بحساب جديد لعائداتقديمها للمجلس لذا ال يمكن للحزب اعتبارها كديون عليه."  

 يالت عليه تخص تنزيل املصاريف موضوع املالحظة بالحسابات املخصصة لها.إدخال تعد

 املتعلق باملخطط املحاسبي 1078.09ة ووزير االقتصاد واملالية رقم لوزير الداخلي  يجدر التذكير من جهة، بأن القرار املشترك

خصومه وهو أمر يتعذر تحقيقه في اد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله و املوحد لألحزاب السياسية يلزم األحزاب بإعد

غياب األخذ بعين االعتبار مجموع املعطيات املحاسبية وخاصة ديون الحزب. ومن جهة ثانية، بأنه وعالقة بالتعديالت التي عرفها 

م يتم على مستوى محاسبة السنة املالية التي ت ن أي تصحيح ألخطاء محاسبية أو سهو، يجب أن حساب العائدات والتكاليف، فإ

 .2019الحالة، يتعلق األمر بالسنة املالية  ههذخاللها اكتشاف األخطاء املذكورة، وفي 

 فحص املواردحول 

درهم تمثل عائدات كراء عقارات، في حين أن هذه املداخيل ال  3.062.467,33لوحظ أن الحزب تلقى مداخيل بمبلغ إجمالي قدره 

 املتعلق باألحزاب السياسية.  11-29من القانون التنظيمي  31رج ضمن موارد األحزاب املحددة في املادة تند

انتظار ذلك تستعمله  اإلدارة وفي إليه " قام ببناء مقره الجديد ... ولم تنتقل أن الحزباملسؤول الوطني وفي معرض جوابه، أوضح  

فإنها تساعد على التخفيف من عبء  نزل امل كراء "  وأضاف أنه بالنسبة ملداخيل مؤقت.الشركة التي قامت ببناء املقر مقابل كراء 

 املصاريف.

 للتذكير، فالحزب مطالب في هذا الصدد بالتقيد باملقتضيات القانونية ذات الصلة. 

  

 
22 - Autres produits d’exploitation 
23 - Produits des cessions d’immobilisations 
24 - Autres produits non courants 
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 حول فحص صحة النفقات

 :بهذا الشأن لوحظ

 درهم لم يتم دعمها بأي وثائق إثبات؛1.448.400,00أن مصاريف تسيير املفتشيات بمبلغ إجمالي قدره  -

درهم، تم اإلدالء بفاتورات غير معنونة باسم الحزب،  18.813,10أنه لتبرير مصاريف املاء والكهرباء بمبلغ إجمالي قدره  -

 الحزب. تكاليــفوبالتالي ال يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن 

البنكية لفائدة املفتشيات قد تقلص وسيعمل... على تبرير جميع ق بالتحويالت املبلغ املتعل"وفي جوابه، أشار املسؤول الوطني إلى أن  

مقرات يكتريها لذا بسبب إلى أنه قد تم اإلدالء بفاتورات غير معنونة باسم الحزب كما أشار  ."النفقات في السنة املقبلة بشكل نهائي

 يتم إدراجها ضمن تكاليفه.

 بالوثائق املثبتة.  2018دعم مصاريف املفتشيات املنجزة خالل سنة عدم ب يجب التذكير بأن موضوع املالحظة يتعلق 

ب، فإنه مطالب في هذا اإلطار بالتقيد باملقتضيات القانونية ذات الصلة وعالقة بالنفقات املدعمة بوثائق غير معنونة باسم الحز 

 للتمكن من احتساب النفقات املعنية ضمن تكاليفه. 
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ي لألحرارمع الوطنحزب التج  

 تقديم الحساب السنوي 

، 2019مارس  28للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018 حسابه السنوي برسم السنة املالية التجمع الوطني لألحرارقدم حزب 

ظهير الشريف املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه ال 29.11من القانون التنظيمي رقم  44أي داخل األجل املحدد في املادة 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011كتوبر أ 22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 :بين أساساتوزع درهم، وت 22.643.810,47بلغت موارد الحزب هذه السنة 

 (؛% 74,25درهم ) 16.813.000,00واجبات االنخراط واملساهمات:  -

 .( %24,10درهم ) 5.456.952,41: ريف التدبيرفي تغطية مصا مساهمة الدولة -

 2019و 2018درهم، يتوزع بين سنتي  2.624.779,32قدره  اإلشارة إلى أن الحزب قام بإرجاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينةتجدر 

 كالتالي:

ويل حمالته االنتخابية درهم برسم مبلغ الدعم غير املستعمل من مساهمة الدولة في تم 917.552,05: 2018سنة  -

 والجهوية؛اعية النتخاب أعضاء املجالس الجم 2015سبتمبر  4بمناسبة اقتراع 

 يتوزع بدوره كالتالي: درهم،  1.707.227,27: 2019سنة  -

o 917.552,05 ؛بمناسبة االقتراع املذكور ملستعمل من مساهمة الدولة درهم برسم مبلغ الدعم غير ا 

o 789.675,22  لدعم الذي لم يتم اإلدالء بشأنه بوثائق اإلثبات الدعم غير املستعمل ومبلغ ادرهم برسم مبلغ

النتخاب أعضاء مجلس  2011 نوفمبر 25اقتراع بمناسبة املطلوبة من مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية 

 اب.النو 

 ن:درهم، وتتوزع بي 21.096.777,52 قدرهفقد بلغت هذه السنة ما  ،أما نفقات الحزب

درهم  017.648.773,9و 2017سنة  درهم 15.925.948,18 (، مقابل% 75,95درهم ) 16.023.925,03 تكاليف التسيير: -

 ؛2016سنة 

درهم  6.131.002,36و 2017سنة  درهم 445.005,07(، مقابل % 24,05درهم ) 5.072.852,49 :اقتناء أصول ثابتة -

  .2016سنة 

 النفقات نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة

أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول 

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها  التوضيحات أو تقديم، من أجل 2019 سبتمبر 19 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: 2019أكتوبر  18 املجلس بتاريخ
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برسم مساهمة الدولة   مبلغ لم يتم اإلدالء بشأنه بوثائق إثباتو الخزينة إلى  غير مستعمل دعم إرجاع مبلغ عدم حول 

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2011 نوفمبر  25اقتراع بمناسبة في تمويل الحمالت االنتخابية 

 :درهم، يتوزع بين 804.826,91قدره  إلى الخزينة إجمالي مبلغ إرجاعأن صرح أن الحزب لم يقم ب  لمجلسسبق ل 

 ؛درهم 401.267,21قدره  غير مستعمل دعم مبلغ -

 .وثائق تثبت صرفه فعليا للمترشحينلم يتم اإلدالء بشأنه ب ، درهم 403.559,70قدره  دعم مبلغو  -

 .درهم 789.675,22قدره إلى الخزينة  دعم لغبإرجاع مب الحزب قام رده،  ضمنو 

الحزب يكون ، 609.112.25املرسوم رقم واملادة الرابعة من  29.11 رقممن القانون التنظيمي  45وعليه، وطبقا ملقتضيات املادة 

   درهم. 15.151,69قدره املبلغ املتبقى و بأن يرجع إلى الخزينة  امطالب 

بمناسبة برسم مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية  الخزينةإلى  غير مستعمل دعم إرجاع مبلغعدم حول 

 النتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوية 2015 سبتمبر  4اقتراع 

 مبلغللمجلس أن اعتبره ، سبق درهم 1.835.104,11قدره  إجمالي دعم مبلغ الخزينةأن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى  لوحظ

، إذ قام الحزب بخصم هذا املبلغ من الدعم الذي قدمه للمترشحين واالحتفاظ به في الحساب البنكي ستعمالهلم يتم ا دعم

 . تهللحزب واحتسابه كهبة لفائد

إرجاعه إلى الخزينة  تقدم الحزب ما يثب على إثر ذلك ، و درهم 4.671.021,14للتذكير، لقد سبق للمجلس أن حدد هذا املبلغ في 

 نفس املبلغو  2018درهم خالل سنة  917.552,05ومبلغ  2017درهم خالل سنة  812,93درهم و 1.000.000,00قدرهما  مبلغين

 .2019خالل سنة 

ولم يتبق إال مبلغ  درهم، 4.670.208,21درهم من أصل  2.835.104,10قام بإرجاع مبلغ أن الحزب " أكد املسؤول الوطني  ، في جوابهو

 درهم".  1.835.104,11

سالفي الذكر،  2.15.451املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11التنظيمي رقم  القانون من  45املادة ت قا ملقتضياوعليه، وطب 

 درهم(. 1.835.104,11) ، أي ماقدرهبقى من املبلغ املذكور يكون الحزب مطالبا بأن يرجع إلى الخزينة املت 

بمناسبة لة في تمويل الحمالت االنتخابية همة الدو برسم مسا الخزينة إلى غير مستعمل دعم مبلغ إرجاع عدم حول 

 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين 2015 أكتوبر  2اقتراع 

أنه ب  ، سبق أن صرح املجلسدرهم 1.400.000,00قدره دعم إجمالي  مبلغ الخزينةأن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى  لوحظ

 . تهواحتسبه كهبة لفائد همن الدعم الذي قدمه ملترشحي إذ قام الحزب بخصم هذا املبلغ  ،لم يتم استعماله

 تم توجيهه فعال للمترشحين اللذين تنازلوا عنه فيما بعد ...".   إلى أن هذا املبلغ"املسؤول الوطني  شارأ ،جوابهوضمن 

 في هذا الصدد، وجب التذكير بما يلي:

 
التي تقوم بها األحزاب السياسية  ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية2011أكتوبر  25) 1432من ذي القعدة  27صادر في ال - 25

 النتخاب أعضاء مجلس النواب.املشاركة في االنتخابات العامة 
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املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف  أن مستندات إثبات مصاريف الحمالت االنتخابية بمناسبة االقتراع -

 توجيه مالحظة في هذا الصدد إلى املسؤول الوطني عن الحزب؛  حينها املجلس، وتم

أن الفقرة على  من خالله ، وأكد2017يناير  3أنه على إثر ذلك، قام املجلس بإعداد ونشر تقرير في هذا الصدد بتاريخ  -

 لفي تموي ، توجب على األحزاب أن تستعمل مساهمة الدولة 29.11ي رقم من القانون التنظيم 43املادة  الثانية من

ة وفق الشكليات املحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها، ومن بين هذه الغايات ما االنتخابي  هاحمالت

ذا الدعم ة أن يكون هاملذكور كتقديم دعم مالي للمترشحين، شريط 2.15.451نصت عليه املادة األولى من املرسوم رقم 

املبلغ املشار إليه ال يمكن تنزيل  استنادا إلى ذلك، اعتبر املجلس أنهو  ، على سبيل املساهمة في تمويل حمالتهم االنتخابية

 االنتخابية؛ ةنفقال منزلة 

سالفي الذكر،  2.15.451املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11التنظيمي رقم  القانون من  45املادة وعليه، وطبقا ملقتضيات 

 درهم(. 1.400.000,00مجموع املبلغ املذكور ) الخزينةيكون الحزب مطالبا بأن يرجع إلى 

برسم مساهمة الدولة في تمويل الحمالت  لم يتم اإلدالء بشأنه بوثائق إثباتإلى الخزينة  دعم إرجاع مبلغ عدم حول 

 اء مجلس النوابالنتخاب أعض 2016أكتوبر  7اقتراع بمناسبة االنتخابية 

 درهم، سبق للمجلس أن 984.848,38 قدره مالي قدمه ملترشحيهدعم  مبلغ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة لوحظ

  . 667.62.126 من املرسوم رقم املادة الثالثة عليها فيبوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص أنه لم يتم اإلدالء بشأنه اعتبر 

أنه ال يوجد مبرر قانوني يحتم عليه إرجاع هذا املبلغ على   "الحزبوطني أنضح املسؤول ال وفي جوابه، أو  أثبت أنه سلم املبلغ للمترشحين، و

 اعتبار أن امللزمين بتقديم الوثائق اإلثباتية للمصاريف هم املترشحون الذين استفادوا منه ...". 

 :بما يلي في هذا الصدد وجب التذكير

االنتخابية بمناسبة االقتراع املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف مصاريف الحمالت أن مستندات إثبات  -

 ه حينهاصرفلتبرير ، واكتفى الحزب وثائق اإلثبات املطلوبةيتم االدالء بشأنه بلم أن املبلغ املذكور املجلس، حيث لوحظ ب 

 ؛ةاملذكور  مبالغل لوكالء اللوائح تسلم ب تفيد بتقديم نسخ شيكات وإشهادات 

، إلى أن جوابه ضمن أشار ، الذيإلى املسؤول الوطني عن الحزب طارتوجيه مالحظة في هذا اإل ب  وقتهااملجلس قام  أن -

ائح الترشيح أن يودعوا داخل أجل شهر واحد تصريحاتهم  ي على أنه  تنص 27.11من القانون التنظيمي رقم  95"املادة  جب على وكالء لو

فقد اتصل الحزب باملترشحين ما عدا الذين تعذر عليه ذلك... ويطلب من املجلس بأن ال يحتسب على  لدى املجلس مباشرة. ورغم ذلك، 

 ؛ ذمة الحزب املبالغ غير املصرح بها من طرف املترشحين"

 وأكد من خالله: ، 2018نوفمبر  14بتاريخ في هذا الصدد بإعداد ونشر تقرير  قام املجلسأن   -

o توجب على األحزاب أن تستعمل مساهمة الدولة 29.11التنظيمي رقم من القانون  43املادة  أن الفقرة الثانية من ،

ة وفق الشكليات املحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها، ومن بين االنتخابي  هاحمالت لفي تموي

ن، شريطة لي للمترشحيقديم دعم مااملذكور كت  2.16.667هذه الغايات ما نصت عليه املادة األولى من املرسوم رقم 

 ادة الثالثة من نفس املرسوم؛امل أن يكون ذلك مدعما بوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص عليها في 

 
( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية 2016أغسطس  10) 1437 دةذي القع 6 في الصادر - 26

 ..نتخاب أعضاء مجلس النوابال املشاركة في االنتخابات العامة 
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o  عن تقديم وثائق اإلثبات، فإن املسؤول الوطني، باعتباره الجهة التي تدبر الدعم املترشحون في حال تخلف أنه

من القانون التنظيمي رقم  45لمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة املمنوح للحزب والتي يوجه إليها الرئيس األول ل

والوثائق التي تثبت صرف ل على املستندات ، هو املطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصو 29.11

 الدعم املمنوحة لهم من طرف الحزب؛ملبالغ  املترشحين

سالفي الذكر،  2.16.667املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11رقم  ظيميالتن القانون من  45املادة وعليه، وطبقا ملقتضيات 

 درهم(. 984.848,38) يكون الحزب مطالبا بأن يرجع إلى الخزينة مجموع املبلغ املذكور 

 حول مسك املحاسبة

، بينما لم يقم دائنة" - ة"الدول  :445املوازنة بالحساب رقم  على مستوى  درهم 2.752.656,16الحزب اكتفى بتنزيل مبلغ  لوحظ أن

 درهم. 984.848,38و درهم 1.400.000,00و درهم 804.826,91بتنزيل بنفس الحساب املبالغ املشار إليها أعاله وقدرها 

درهم   984.848,38و  درهم 1.400.000,00السابقة، لم يتم تنزيل مبلغي  "تبعا ألجوبة الحزب هاملسؤول الوطني أن وضمن جوابه، أوضح 

رجاعه قبل نهاية سنة إدرهم، فقد تمت برمجة  804.826,91". أما مبلغ "الدولة دائنة : 445الخصوم بالحساب رقم  -وازنة ضمن امل

2019 ." 

 : 445رقم بالحساب املوازنة على مستوى  إلى الخزينةاملطالب بإرجاعها  الدعم تنزيل كل مبالغ في هذا الصدد يتعين على الحزب

 ".دائنة - "الدولة

 واردامل  فحصحول 

درهم رغم أنها ال تندرج ضمن املوارد املحددة  72.033,71 شملت فوائد وعائدات مالية بمبلغ إجمالي قدره أن موارد الحزب لوحظ

  سالف الذكر. 29.11من القانون التنظيمي رقم  31في املادة 

ائد التي تمنحأن هذا املبلغ " إلى ، أشار املسؤول الوطنيوفي تعقيبه ة تلقائيا عن كل الحسابات ها الخزينة العامة للمملكيتعلق بالفو

 ".الدائنة املفتوحة لديها

 ، فالحزب مطالب في هذا الصدد بالتقيد باملقتضيات القانونية ذات الصلة.للتذكير

 اتصحة النفقفحص حول 

انونية لكونها ال لقا الشروطال تستوفي جميع  فاتورة الحزب قدم درهم، 5.000,00قدره  بمبلغ نفقة لتبرير أنه لوحظ -

وال  ،تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم املنهي املنصوص عليهما في القوانين واألنظمة ذات الصلة

 (.145( ومدونة الضرائب )املادة 49املتعلق بمدونة التجارة )املادة  15.95سيما القانون رقم 

اتير على جميع  امستقبال حريص  الحزب كون يسوف ملالحظة وجيهة وأضاف"وفي جوابه، أقر املسؤول الوطني بأن هذه ا على توفر الفو

 الشروط القانونية". 

 

درهم،  8.400,00درهم وضريبة بمبلغ قدره  37.623,38قدره  إجمالي مصاريف املاء والكهرباء بمبلغه لتبرير لوحظ أن كما  -

 .يــفهيمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكالفي غير اسم الحزب، وبالتالي ال  إثبات تقديم وثائقتم 
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لم يتمكن الحزب من تسجيل العدادات في اسمه إال خالل وفي رده، أشار املسؤول الوطني إلى أنه فيما يخص استهالك املاء والكهرباء،"

ائب بتغيير اسم املعني باألمردرهم فقد " 8.400,00" أما بخصوص مبلغ  2018شهر غشت   ". وعدت مصلحة الضر

، وفي غياب ذلك، ال يمكن ومعنونة باسمه تذكير، فالحزب مطالب في هذا اإلطار بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مقراتهلل 

 باعتبار أنها نفقات غير مبررة. تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه
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 الحركة الشعبيةحزب 

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019مارس  29 للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ 2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  الحركة الشعبيةقدم حزب 

الشريف املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير  29.11من القانون التنظيمي رقم  44داخل األجل املحدد في املادة 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011كتوبر أ 22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 :أساسا شمل وتدرهم،  7.195.771,66 بلغت موارد الحزب هذه السنة ما مجموعه

 ؛(% 57,18درهم ) 4.114.765,39: مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

: 2018سبتمبر  30و 29و 28أيام تنظيم املؤتمر الوطني العادي املنعقد  في تغطية مصاريف الدولة مساهمة -

 (؛%28,59درهم ) 2.057.382,69

 .(% 10,95)درهم  787.620,00ساهمات: امل واجبات االنخراط و  -

تم اإلدالء بشأنه لم يدرهم  980.000,00، بإرجاع مبلغ دعم إلى الخزينة قدره 2019وتجدر اإلشارة إلى أن الحزب قام خالل سنة 

النتخاب أعضاء مجلس  2016أكتوبر  7يل حمالته االنتخابية بمناسبة اقتراع الدولة في تمو برسم مساهمة  بأي وثائق إثبات

 النواب. 

 :بين أساسا توزعوت ، درهم 9.992.192,41أما نفقات الحزب، فقد بلغت هذه السنة ما قدره 

 (؛%51,90درهم ) 5.186.161,76تنظيم املؤتمر الوطني العادي:  مصاريف -

درهم  6.478.246,72و 2017سنة  درهم 4.200.564,11 (، مقابل%47,41درهم ) 4.737.540,65 تكاليف التسيير: -

 .2016سنة 

 تائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقاتن

املسؤول أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى 

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها  أو التوضيحات ، من أجل تقديم2019 سبتمبر 19 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: 2019أكتوبر  15 املجلس بتاريخ
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 هحمالتات برسم مساهمة الدولة في تمويل لم يتم اإلدالء بشأنه بوثائق إثب إلى الخزينة دعم عدم إرجاع مبلغحول 

 والجهويةالنتخاب أعضاء املجالس الجماعية  2015 سبتمبر  4اقتراع بمناسبة االنتخابية 

درهم، سبق للمجلس أن  1.452.000,00قدره  قدمه ملترشحيه لوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ دعم

، وهو 2.15.45127بوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص عليها في املادة الثالثة من املرسوم رقم  صرفه صرح أنه لم يتم اإلدالء بشأن

 سالفي الذكر. 2.15.451واملادة الخامسة من املرسوم رقم  29.11من القانون التنظيمي رقم  45ما يخالف مقتضيات املادة 

في فقرته األولى التي سالف الذكر  2.15.451ى من املرسوم رقم ولوفي جوابه، أوضح املسؤول الوطني أن الحزب اعتمد املادة األ 

أن املبالغ املذكورة يجب أن تستعمل بوجه خاص في تقديم  ، اعتبرت من بين مصاريف الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب

 ية.دعم مالي في شكل مبالغ تسلم للمترشحين على سبيل املساهمة في تمويل حمالتهم االنتخاب

 إلى ما يلي:وجبت اإلشارة في هذا الصدد و 

الحمالت االنتخابية بمناسبة االقتراع املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف املجلس، مصاريف أن مستندات إثبات  -

ضمن رده، نفس الجواب املشار إليه  قدم وتم حينها توجيه مالحظة في هذا اإلطار إلى املسؤول الوطني عن الحزب، الذي

أسماء باستالم أو نسخ لشيكات وقائمة ب  بإشهاداتاألمر ويتعلق  التي تم اإلدالء بها سلفا، بنفس الوثائق  هأرفقكما ه أعال 

 منهم؛كل واحد واملبلغ العائد لرشحين املستفيدين تامل 

في حال تخلف  واعتبر من خالله أنه ، 2017ديسمبر  25بتاريخ أن املجلس قام بعد ذلك بإعداد ونشر تقرير في هذا الصدد  -

حون عن تقديم وثائق اإلثبات، فإن املسؤول الوطني، باعتباره الجهة التي تدبر الدعم املمنوح للحزب والتي يوجه إليها املترش

هو املطالب بالقيام بجميع ، 29.11من القانون التنظيمي رقم  45الرئيس األول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة 

صرف املترشحين ملبالغ الدعم املمنوحة لهم من طرف ة للحصول على املستندات والوثائق التي تثبت اإلجراءات الضروري 

 الحزب؛

سالف الذكر، يجب أن تستعمل مساهمة  29.11من القانون التنظيمي رقم  43املادة  الفقرة الثانية من قتضياتطبقا مل أنه  -

ددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت وفق الشكليات املح ة لألحزاب السياسيةحمالت االنتخابي ال لفي تموي الدولة 

املذكور، تقديم دعم مالي  2.15.451من أجلها، ومن بين هذه الغايات التي نصت عليها املادة األولى من املرسوم رقم 

األمر بأوجه ، شريطة أن تقدم وثائق تثبت صرف هذا الدعم، وذلك على غرار ما يتم اإلدالء به حين يتعلق للمترشحين

تلف اللوازم ...(، وهو ما تم التنصيص عليه الصرف األخرى املنصوص عليها في املادة األولى املذكورة )مصاريف الطباعة، مخ

إذ أوجبت تقديم وثائق إثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات  صراحة ضمن املادة الثالثة من املرسوم سالف الذكر،

 أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة، إال ما تعلق منها بالنفقات الصغرى؛ أتعاب أو أي مستندات

يات تسليم وصوالت االستالم ونسخ الشيكات...( ال تمثل سوى وثائق إثبات عمل )الوثائق املرفقة بإجابات املسؤول الوطني أن  -

 مبلغ الدعم للمترشحين وال يمكن اعتمادها كوثائق إثبات للمصاريف املنجزة؛

سالفي الذكر،  2.15.451املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11التنظيمي رقم  القانون من  45طبقا ملقتضيات املادة ه، و وعلي 

 عاله.مبلغ الدعم املشار إليه أإلى الخزينة فإن الحزب مطالب بأن يرجع 

 
ة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية جال والشكليات املتعلق( بتحديد اآل 2015)فاتح يوليو  1436من رمضان  14في  الصادر - 27

ء ملشاركة في انتخاب أعضااسية واملنظمات النقابية ااملشاركة في االنتخابات العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السي

 مجلس املستشارين.
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بمناسبة ت االنتخابية برسم مساهمة الدولة في تمويل الحمال  دعم غير مبرر إلى الخزينة إرجاع مبلغ عدم حول 

 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين 2015 أكتوبر  2اقتراع 

غير مبرر، وهو  اعتبره ، سبق للمجلس أندرهم 78.000,00دعم قدره لوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ 

 سالفي الذكر؛ 2.15.451سة من املرسوم رقم واملادة الخام 29.11من القانون التنظيمي رقم  45ما يخالف مقتضيات املادة 

الحزب قام بطبع التزكيات للمترشحين وإعداد البرنامج االنتخابي، مما استلزمه اقتناء  لى أن "وفي جوابه، أشار املسؤول الوطني إ

 كما قدم فاتورة اقتناء اآللة الناسخة ونسخة لشيك األداء.    معدات معلوماتية منها آلة النسخ."  

 الصدد وجب التذكير:هذا وفي 

االنتخابية بمناسبة االقتراع املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف املجلس، الحمالت مصاريف إثبات أن مستندات  -

حسب أحكام الفقرة  " أوضح ضمن تعقيبه بأنهالذي  إلى املسؤول الوطني عن الحزبطار في هذا اإل  ةوتم حينها توجيه مالحظ

ات املبينة ... ومن بينها اقتناء مختلف اللوازم ، تستعمل أموال الحملة للغاي29.11تنظيمي رقم ن القانون الم 43املادة  الثانية من

التي تتطلبها الحملة االنتخابية، وبهذا فإن الحزب خالل حملته االنتخابية قام باقتناء آلة متعددة االختصاصات وأهمها الطباعة 

 ."لق من ملفات لتنظيم اللقاءات وبرامج التواصل مع الناخبينحيث كان يقوم بطبع التزكية وكل ما يتع

بلوازم كما يتعلق باقتناء معدات وليس  ، واعتبر من خالله بأن األمر2017يناير  3املجلس قام بإعداد ونشر تقرير بتاريخ أن  -

 ؛سالف الذكر 2.15.451من املرسوم رقم  هو منصوص عليه في املادة األولى

تقتصر على النفقات التي لها صلة بالحملة االنتخابية والتي مويل الحمالت االنتخابية ساهمة الدولة في ت أن أوجه استعمال م -

تخص فقط املشتريات التي أدرجها املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية ضمن حساب العائدات والتكاليف على 

( املدرجة في املخطط املحاسبي املذكور ضمن املوازنة ielMatér) مل املعدات ، وال يمكن أن تش28مستوى تكاليف االستغالل

التي تتجاوز مدة استخدامها املدة املتعلقة بالحملة   على مستوى حسابات األصول الثابتة باعتبار أنها من األصول املعمرة

 نتخابية. ضمن النفقات اال  تكاليف اقتناء آلة نسخ االنتخابية، وبالتالي ال يمكن تنزيل 

سالفي الذكر،  2.15.451املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11التنظيمي رقم  القانون من  45تضيات املادة طبقا ملقوعليه، و 

 املبلغ املشار إليه أعاله.إلى الخزينة فإن الحزب مطالب بأن يرجع 

الحملة االنتخابية   بوثائق إثبات أو ال يخص استعماله لم يتم اإلدالء بشأن إرجاع مبلغ دعم إلى الخزينة عدم حول 

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2016أكتوبر  7مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية بمناسبة اقتراع  برسم

 استعمالهأن    اعتبر درهم، سبق للمجلس أن 280.105,00لوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ دعم قدره 

املنصوص بوثائق اإلثبات املطلوبة  استعماله تم اإلدالء بشأندرهم( أو لم ي  180.105,00) هقدر ا بمية ال يخص الحملة االنتخاب

من القانون  45وهو ما يخالف مقتضيات املادة ، درهم( 100.000,00) هقدر ابم 2.16.66729رقم عليها في املادة الثالثة من املرسوم 

 م املذكور.واملادة الخامسة من املرسو  29.11رقم  التنظيمي

 
28 -   Achat consommés de matières et de fournitures. 

( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية 2016أغسطس  10) 1437ذي القعدة  6في  الصادر - 29

 االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب.ملشاركة في ا
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درهم يخص اقتناء سيارة من أجل استخدامها في نقل وسائل الدعاية  180.105,00أن مبلغ  إلى وفي رده، أشار املسؤول الوطني

بجداول  جوابهوأرفق  ، درهم يتعلق بدعم مباشر تم تقديمه ملترشح بمناسبة االقتراع املذكور  100.000,00االنتخابية وأن مبلغ 

 رشحين وكذا شيكات وكشوفات بنكية.    بالغ املالية للمتونسخ لوثائق تثبت تسليم امل بأسماء املستفيدين 

 إلى ما يلي:اإلشارة  توجب في هذا الصدد و 

املسؤول الوطني تثبت تسليم مبلغ الدعم للمترشحين،  وال يمكنها أن تقوم مقام الوثائق املثبتة بجواب  أن الوثائق املرفقة  -

ألزمت األحزاب التي تلقت مساهمة الدولة  يوالت 2.16.667 من املرسوم رقم  لثةاملادة الثاة األولى من املنصوص عليها في الفقر 

وحددت هذه الوثائق في فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات  ، للغايات التي منحت من أجلهاأن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها 

املماثلة مشفوعة باملخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل املوردين  اإلثباتأتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات 

بالنفقات الصغرى املشار إليها في  منها ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي األحزاب السياسية، إال ما تعلق

 ؛الفقرة الثانية من نفس املادة

املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف املجلس، أن مستندات إثبات مصاريف الحمالت االنتخابية بمناسبة االقتراع  -

درهم أنه  180.105,00بشأن مبلغ  أوضح في هذا اإلطار إلى املسؤول الوطني عن الحزب، الذي ةحظوتم حينها توجيه مال 

 ، "2.16.667م إلنجاح العملية االنتخابية، قام الحزب باقتناء املستلزمات الضرورية للتنقل ... حسب املادة األولى من املرسوم رق"

 ؛نفس الوثائق املشار إليها أعالهقدم درهم،  100.000,00وحول مبلغ 

 خالله:واعتبر من  ، 2018نوفمبر  14بتاريخ في هذا الصدد أن املجلس قام بإعداد ونشر تقرير  -

o  ن املرسوم أوجه استعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية كما هو منصوص عليها في املادة األولى مأن

النتخابية والتي تخص فقط املشتريات سالف الذكر، تقتصر على النفقات التي لها صلة بالحملة ا 2.16.667رقم  

التي أدرجها املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية ضمن حساب العائدات والتكاليف على مستوى تكاليف 

املدرجة في املخطط املحاسبي املذكور ضمن املوازنة على ( Matériel) ، وال يمكن أن تشمل املعدات 30االستغالل

التي تتجاوز مدة استخدامها املدة املتعلقة بالحملة   األصول الثابتة باعتبار أنها من األصول املعمرةمستوى حسابات 

 االنتخابية، وبالتالي ال يمكن تنزيلها ضمن النفقات االنتخابية. 

o  عمل سالف الذكر، يجب أن تست  29.11من القانون التنظيمي رقم  43املادة  منالفقرة الثانية  قتضياتأنه طبقا مل

ة لألحزاب السياسية وفق الشكليات املحددة بموجب نص تنظيمي حمالت االنتخابي ال ل في تمويمساهمة الدولة 

  2.16.667 للغايات التي منحت من أجلها، ومن بين هذه الغايات التي نصت عليها املادة األولى من املرسوم رقم

تثبت صرف هذا الدعم، وذلك على غرار ما يتم  تقديم دعم مالي للمترشحين، شريطة أن تقدم وثائقك ،املذكور 

اإلدالء به حين يتعلق األمر بأوجه الصرف األخرى املنصوص عليها في املادة األولى املذكورة )مصاريف الطباعة، 

 مختلف اللوازم ...(؛

o  جهة التي تدبر إلثبات، فإن املسؤول الوطني، باعتباره الح الترشيح عن تقديم وثائق اأنه في حال تخلف وكالء لوائ

من القانون  45الدعم املمنوح للحزب والتي يوجه إليها الرئيس األول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة 

املستندات والوثائق التي تثبت ، هو املطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على 29.11التنظيمي رقم 

 .الغايات التي منحت من أجلها في الحزبوحة لهم من طرف صرف وكالء اللوائح ملبالغ الدعم املمن 

 
30 -   Achat consommés de matières et de fournitures. 
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سالفي الذكر، فإن  2.16.667واملادة الخامسة من املرسوم  29.11التنظيمي رقم  القانون من  45وعليه، وطبقا ملقتضيات املادة 

 مجموع املبلغين املشار إليهما أعاله. خزينةال إلىالحزب مطالب بأن يرجع 

 حول مسك املحاسبة

عوض حساب "واجبات االنخراط  31لوحظ أن الحزب قام بتنزيل واجبات االنخراط بحساب "عائدات استغالل أخرى"

 -" الدولة 445ب رقم بالحسا ، على مستوى املوازنة ،واملساهمات"، وأنه لم يقم بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة

 دائنة".

وازنة ودفتر األستاذ وفي جوابه، أشار املسؤول الوطني إلى أنه قد تم تنزيل مبلغ واجبات االنخراط بالحساب املعني وأرفق جوابه بامل 

 بعد إدخال التعديل املذكور عليهما. فيما لم يقدم أي رد بشأن عدم تنزيل الدين سالف الذكر باملوازنة.

 الصدد بأن: ير في هذايجب التذك

أي تصحيح ألخطاء محاسبية أو سهو يجب أن يتم على مستوى محاسبة السنة املالية التي تم خاللها اكتشاف األخطاء  -

 ؛2019ة، ويتعلق األمر في هذه الحالة بالسنة املالية املذكور 

املوحد لألحزاب السياسية  املحاسبيباملخطط املتعلق  1078.09لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم  القرار املشترك -

اب األخذ بعين يلزم األحزاب بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه وهو أمر يتعذر تحقيقه في غي 

 االعتبار مجموع املعطيات املحاسبية وخاصة ديون الحزب. 

 موارد الحزبحول 

رغم أن هذه املداخيل ال  مالية عن وديعة ألجل، درهم عبارة عن فوائد  22.750,00تلقى مداخيل بمبلغ قدره  الحزب أن لوحظ

 املتعلق باألحزاب السياسية. 11-29من القانون التنظيمي  31ضمن موارد الحزب املحددة في املادة  تندرج

 .وضمن جوابه، أوضح املسؤول الوطني أن الفوائد والعائدات تتعلق بضمان لقرض خاص بإحدى شركات الحزب

ويتعين على الحزب في  ألجل  املبلغ املذكور كفوائد عن وديعةللتذكير، تظهر الكشوفات البنكية للحزب وكذا تقرير الخبير املحاسب 

 هذا اإلطار التقيد باملقتضيات القانونية ذات الصلة.

  

 
31 - Autres produits d’exploitation 
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 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية

 تقديم الحساب السنوي 

 27للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  للقوات الشعبيةاالتحاد االشتراكي قدم حزب 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه  29.11من القانون التنظيمي رقم  44، أي داخل األجل املحدد في املادة 2019مارس 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011كتوبر أ 22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166الظهير الشريف رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 ن:بيأساسا  وزعوتت  درهم،  4.535.727,56 موارد الحزب هذه السنة ما قدره بلغت

  ؛(%76,65درهم ) 3.476.519,97: مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

 .(%21,26درهم ) 964.471,00 :واملساهمات االنخراط واجبات -

اعتبر  درهم، سبق للمجلس أن  53.550,00إلى الخزينة قدره دعم بإرجاع مبلغ  2019وتجدر اإلشارة إلى أن الحزب قام خالل سنة 

 سبتمبر 4بأي وثائق إثبات، وذلك برسم مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية بمناسبة  صرفه أنه لم يتم اإلدالء بشأن

 جهوية.جالس الجماعية والالنتخاب أعضاء امل 2015

سنة درهم  5.557.828,32ما قدره مقابل  ،درهم 3.748.424,02 مجموعهفهمت كليا تكاليف التسيير بما  أما نفقات الحزب،

 . 2016هم سنة در  5.113.328,35و 2017

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول الوطني عن  مالحظة فريدةات عن أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفق

يوم املجلس  هتوصل ب  ذيالالجواب ومن خالل  التبريرات الالزمة.  التوضيحات أو ، من أجل تقديم2019 سبتمبر 19 الحزب بتاريـخ

ن عائدات لقة بموارده، حيث لوحظ أاملالحظة املعنية واملتع، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص 2019أكتوبر 4

ضمن موارد  ملداخيل ال يندرجدرهم يمثل عائدات كراء عقار، في حين أن هذا الصنف من ا 52.800,00الحزب شملت مبلغا قدره 

 املتعلق باألحزاب السياسية.  11-29من القانون التنظيمي  31األحزاب املحددة في املادة 

عائدات كراء سطح مقر الحزب التصاالت املغرب لتثبيت جهاز القط إلى أن املبلغ املذكور يتعلق ب  وفي جوابه، أشار املسؤول الوطني

 درهم. وأضاف أن فسخ العقد يتطلب موافقة الشركة املعنية. 4.400,00شهرية قدرها مقابل سومة كرائية 

 .لإلشارة، فالحزب مطالب في هذا اإلطار بالتقيد باملقتضيات القانونية ذات الصلة
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 حزب االتحاد الدستوري

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019مارس  27للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  االتحاد الدستوريقدم حزب 

ه الظهير الشريف املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذ 29.11من القانون التنظيمي رقم  44داخل األجل املحدد في املادة 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011كتوبر أ 22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبيرأساسا من  درهم، وتتكون  938.916,06بلغت موارد الحزب هذه السنة ما مجموعه 

(99,85%).  

ما فقط، التي بلغت  التسييرتكاليف خص درهم، وت  1.542.396,76فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه  ، زبأما نفقات الح

 .2016درهم سنة  4.150.498,66قدره ما و  2017سنة  درهم 1.861.646,01مجموعه 

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن 

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها التوضيحات أو ، من أجل تقديم 2019 سبتمبر 20 الحزب بتاريـخالوطني عن 

 املالحظات املذكورة. قدم تبريرات كافية بخصوص، تبين أن الحزب 2019أكتوبر  18 املجلس بتاريخ
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اكية  حزب التقدم واالشتر

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019مارس  20للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  التقدم واالشتراكيةقدم حزب 

صادر بتنفيذه الظهير الشريف املتعلق باألحزاب السياسية ال  29.11من القانون التنظيمي رقم  44داخل األجل املحدد في املادة 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432ذي القعدة من  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 :أساساشمل درهم، وت  5.390.535,40بلغت موارد الحزب هذه السنة ما قدره 

 (؛% 64,08درهم ) 3.454.402,00واجبات االنخراط واملساهمات:  -

 ؛(% 17,39درهم ) 937.500,00: مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

 (؛% 9,81درهم ) 528.980,00عائدات غير جارية:  -

درهم  468.750,00: 2018ماي  13و 12و 11تنظيم املؤتمر الوطني العادي املنعقد أيام  في تغطية مصاريف الدولة مساهمة -

(8,70%). 

 بين: أساسا درهم، وتتوزع 6.739.749,38هذه السنة ما قدره  بلغتفقد  ،أما نفقات الحزب

درهم سنة  7.442.537,54و 2017سنة  درهم 5.251.147,81 ، مقابل (% 68,79)درهم  4.636.003,48 تكاليف التسيير: -

 ؛2016

 (.% 31,17)درهم  2.100.601,90 :تنظيم املؤتمر الوطني العادي مصاريف -

 النفقاتص صحة نتائج تدقيق الحساب السنوي وفح

أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول 

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها  التوضيحات أو ، من أجل تقديم2019 سبتمبر 19 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: 2019 أكتوبر 3 املجلس بتاريخ

بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل  صرفه لم يتم اإلدالء بشأن الخزينةإلى  دعم إرجاع مبلغ عدم حول  

 ةالنتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوي 2015 سبتمبر  4اقتراع بمناسبة االنتخابية  هحمالت

لم يتم  ، سبق للمجلس أن صرح أنهدرهم 614.743,88قدره دعم  مبلغ الخزينةإلى ه ما يثبت إرجاعأن الحزب لم يقدم  لوحظ

ملقتضيات وذلك خالفا ، 12.15.4532 من املرسوم رقم املادة الثالثةفي  بوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص عليها صرفه اإلدالء بشأن

 .سالفي الذكر 2.15.451املرسوم رقم املادة الخامسة من و  29.11ظيمي رقم من القانون التن  45املادة 

 
الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية  ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل2015)فاتح يوليو  1436من رمضان  14في  الصادر - 32

اسية واملنظمات النقابية املشاركة في انتخاب املشاركة في االنتخابات العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السي

 .أعضاء مجلس املستشارين
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...  يجد صعوبات في تتبع املترشحين الذين لم يدلوا بما يفيد صرفهم للدعم املالي، الوطني إلى أن الحزب "وضمن جوابه، أشار املسؤول 

اباو  ، قام الحزب بتقديم اقتراحات مفادها أن خصص لألحزابم اإلضافي املعالدخلية في موضوع طرق صرف لسيد وزير الدااعلى  جو

طلبا الستعطافه  2019يناير  9راسل الرئيس األول للمجلس بتاريخ وأضاف أن الحزب "، مباشرة"تكون املحاسبة مطلوبة من املترشحين 

عجزا ماليا  لحزبمة الدولة مما سبب لواألخذ بعين االعتبار اإلكراهات املالية التي يعيشها الحزب وأن الحملة االنتخابية فاقت مساه

 هتمكين املجلس لتمس مني. وعليه، 2019يونيو  14خلية في نفس املوضوع بتاريخ وزير الدا ةراسلتمت م درهم. كما 2.889.716,12قدره 

جددا قصد ل بهم ماالتصا هالذين لم يدلوا بمستندات اإلثبات بخصوص حمالتهم اإلنتخابية حتى يتسنى ل لحزبمن الئحة املترشحين ل

 ها من الحزب". رجاع املبالغ املالية التي توصلوا بإاملستندات املطلوبة أو من  هكينمت

 في هذا الصدد وجبت اإلشارة إلى ما يلي:

، أن مستندات إثبات مصاريف الحمالت االنتخابية بمناسبة االقتراع املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف املجلس -

أنه يعمل على أن يوافي " ،جوابهضمن  أكد ، الذيالصدد إلى املسؤول الوطني عن الحزب حظة في هذاتوجيه مال  حينهاوتم 

 "؛املعنيون باألمر املجلس بالوثائق املتعلقة بحمالتهم االنتخابية

 أن املجلس لم يتوصل بعد ذلك بأية وثيقة إثبات من طرف الحزب أو من طرف املترشحين املعنيين؛ -

لم يتم  أن املبلغ املذكور  من خالله واعتبر ، 2017ديسمبر  25 بتاريخد ونشر تقرير في هذا الصدد عدابإ قام جلساملأن   -

 ه بوثائق اإلثبات املطلوبة؛صرف اإلدالء بشأن

سالفي الذكر،  2.15.451املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11رقم من القانون التنظيمي  45وعليه، وطبقا ملقتضيات املادة 

 ع املبلغ املذكور إلى الخزينة.لحزب مطالب بأن يرجفإن ا

 مسك املحاسبة حول 

 -" الدولة 445على مستوى املوازنة بالحساب رقم  ،لوحظ أن الحزب لم يقم بتنزيل مبلغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة -

 دائنة".

 - "الدولة : 445رقم بحساب Bilan-passif) )ازنة و املبخصوم  هتنزيلسيقوم ب" الحزبأن  إلى وفي معرض جوابه، أشار املسؤول الوطني

 ".املدينون" - األعضاء" : 346رقم حساب البBilan-actif) )املوازنة ضعه بأصول يس ه"كما أن دائنة

املوحد  املتعلق باملخطط املحاسبي 1078.09لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم  تجب اإلشارة إلى أن القرار املشترك

ياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه وهو أمر يتعذر تحقيقه في غياب حزاب السلأل 

 زب. األخذ بعين االعتبار مجموع العمليات املحاسبية بما فيها ديون الح

تم تنزيله بحساب  درهم 468.750,00والبالغ  تنظيم مؤتمره الوطني العاديللحزب ل الدعم الذي منحته الدولة أن  لوحظكما 

 -" بدل حساب "الدعم العمومي" وذلك على مستوى حساب العائدات والتكاليف...( مؤتمرات، الخ"عائدات األنشطة )تظاهرات و 

 عائدات.

ؤتمرات" الذي يخص "تنظيم األنشطة والتظاهرات امل 712املبلغ املذكور وضع في الحساب رقم أن "ب، أقر املسؤول الوطني ضمن ردهو 

 الخاص بالدعم العمومي".  716ضعه في الحساب رقم يتم و ولم 

 ملقتضيات املحاسبية ذات الصلة.تقيد بافالحزب مطالب في هذا الصدد بال ، وعليه
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الديمقراطية االجتماعيةحزب الحركة   

 تقديم الحساب السنوي 

مارس  29للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018لية حسابه السنوي برسم السنة املا الحركة الديمقراطية االجتماعيةقدم حزب 

السياسية الصادر بتنفيذه الظهير املتعلق باألحزاب  29.11من القانون التنظيمي رقم  44األجل املحدد في املادة داخل ، أي 2019

 .يرهكما تم تتميمه وتغي  2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166الشريف رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 :من ، وتتكون درهم 545.377,50 ما مجموعه بلغت موارد الحزب هذه السنة

 (؛% 85,95درهم ) 468.750,00مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير:  -

رهم د 76.627،50: 2018أبريل  14و 13تنظيم املؤتمر الوطني العادي املنعقد يومي  في تغطية مصاريف الدولة مساهمة -

 (؛14,05%)

 درهم، تتوزع بين: 1.149.640,27مجموعه  هذه السنة ما فقد بلغت ،أما نفقات الحزب

 (؛% 58,86درهم ) 676.627,50العادي: تنظيم املؤتمر الوطني  مصاريف  -

 .2016درهم سنة  600.326,68و 2017سنة  درهم 443.681,64، مقابل (% 41,14) درهم 473.012,77تكاليف التسيير:  -

 ائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقاتتن

أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول 

ل بها التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصالتوضيحات أو ، من أجل تقديم 2019 سبتمبر 19 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: 2019أكتوبر  17 املجلس بتاريخ

بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل  استعماله لم يتم اإلدالء بشأنإلى الخزينة دعم  مبلغ عدم إرجاعحول 

 والجهويةء املجالس الجماعية اب أعضاالنتخ 2015 سبتمبر  4اقتراع بمناسبة الحمالت االنتخابية 

أن  سبق للمجلس ،درهم 821.311,41 قدرهقدمه ملترشحيه  دعم مبلغ الخزينةإلى ه ما يثبت إرجاعلوحظ أن الحزب لم يقدم 

من املرسوم رقم  املادة الثالثة عليها فيبوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص  استعماله لم يتم اإلدالء بشأن صرح أنه

املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11 رقم من القانون التنظيمي 45املادة قتضيات خالفا مل وذلك ، الذكر سالف 2.15.451

  سالفي الذكر. 2.15.451

الحزب كان محروما من دفتر الشيكات يؤدي بها الدعم للمترشحين، فكانت وسيلته  " أن لىإاملسؤول الوطني شار أجوابه،  وضمن

بتوصلهم بدعم من الحزب ... ومنهم من يبعث لهم الدعم عن  يؤدي لهم مبلغ الدعم نقدا، ويسلمهم مطبوعا كإشهاد الوحيدة هي أن

 .2019يوليوز  18للمجلس مؤرخة في  بها بعث رسالة من نسخة وقدم" البريد ...طريق 
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 وفي هذا الصدد، وجب التذكير بما يلي:

مبلغ زب بوثائق تثبت صرف الغ الدعم للمترشحين، إنما بعدم إدالء الحأن موضوع املالحظة ال يتعلق بكيفية صرف مب  -

أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة  اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أوفي شكل فاتورات  ، الدعم املذكور 

 الذكر؛ سالف 2.15.451من املرسوم رقم  لثةفي املادة الثا انصوص عليهامل 

ابية بمناسبة االقتراع املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف املجلس، اريف الحمالت االنتخأن مستندات إثبات مص -

 حينها هصرفلتبرير اكتفى الحزب و ، ه بوثائق اإلثبات املطلوبةصرف لم يتم اإلدالء بشأناملبلغ املذكور حيث لوحظ بأن 

 ورة؛املذك مبالغل ل املترشحينتسلم بتفيد بتقديم أوامر تحويالت وإشهادات 

 إشهادات ضمن جوابه،  قدم إلى املسؤول الوطني عن الحزب، الذيطار بتوجيه مالحظة في هذا اإل  وقتهاأن املجلس قام  -

 على الوحيدة ة الحزبحج االشهادات تلك ..." :أن إلى أشارو  الحزب بمساهمة بتوصلهم إقرارهممع عليها موقعا للمترشحين

اتصل الحزب باملترشحين   ...لمجلسل وتسليمها توثيقها على  بالحزب املالية لجنة تحرص كما ،... الدعم، مبالغ تسلموا أنهم و

أكد اتير مدعومة االنتخابية همتحمل بيانات تقديم عليهم و  ....   أن وأضاف ..."  عاتقهم على املسؤولية  وتبقى ،... واملستندات بالفو

 االنتخابية حمالتهم مصاريف ببيانات االدالء عدم حالة في همترشحي مسؤولية الحزب تحمل عن تتحدث لم القانونية النصوص"

 همتإحال أو ...الجماعة في العضوية على الحاصلين على التشطيب إمكانية مع املترشحين إلى التقصير مسؤولية بتحديد اكتفت بل

 ؛ ..." القضاء على

 املترشحون واعتبر من خالله أنه في حال تخلف  ، 2017ديسمبر  25بإعداد ونشر تقرير في هذا الصدد بتاريخ قام املجلس أن   -

عن تقديم وثائق اإلثبات، فإن املسؤول الوطني، باعتباره الجهة التي تدبر الدعم املمنوح للحزب والتي يوجه إليها الرئيس 

ع اإلجراءات ي م، هو املطالب بالقيام بج29.11من القانون التنظيمي رقم  45األول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة 

 ؛ملبالغ الدعم املمنوحة لهم من طرف الحزباملترشحين  الضرورية للحصول على املستندات والوثائق التي تثبت صرف

 ل في تموي، توجب على األحزاب أن تستعمل مساهمة الدولة 29.11من القانون التنظيمي رقم  43املادة  أن الفقرة الثانية من -

بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها، ومن بين هذه الغايات ما  يات املحددةة وفق الشكلاالنتخابي  هاحمالت

ذا الدعم على املذكور كتقديم دعم مالي للمترشحين، شريطة أن يكون ه 2.15.451نصت عليه املادة األولى من املرسوم رقم 

ادة الثالثة من نفس امل لوبة املنصوص عليها في سبيل املساهمة في تمويل حمالتهم االنتخابية ومدعم بوثائق اإلثبات املط

 االثبات وثائق مقام تقوم أن يمكن الوثائق املدلى بها من طرف الحزب ال  ناعتبر املجلس أاستنادا إلى ذلك، املرسوم، و 

 املطلوبة؛

سالفي الذكر،  2.15.451 املرسوم رقمواملادة الخامسة من  29.11التنظيمي رقم  القانون من  45املادة وعليه، وطبقا ملقتضيات 

 درهم(. 821.311,41يكون الحزب مطالبا بأن يرجع إلى الخزينة مجموع املبلغ املذكور )

بمناسبة برسم مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية الخزينة غير مستعمل إلى  دعم إرجاع مبلغ عدم حول 

 النتخاب أعضاء مجلس املستشارين 2015 أكتوبر  2اقتراع 

أنه لم ب أن صرح للمجلس ، سبق درهم 185.076,00إجمالي قدره  دعم مبلغ إلى الخزينةه ما يثبت إرجاعأن الحزب لم يقدم  حظلو 

درهم( واملبلغ املصرح بصرفه  705.826,00) منوح لهبين مبلغ املساهمة امل حاصل الفرق والذي يعتبر  يتم استعماله،
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واملادة  املتعلق باألحزاب السياسية 29.11رقم من القانون التنظيمي  45ملادة درهم(، وذلك خالفا ملقتضيات ا 520.750,00)

 . 12.15.4533املرسوم رقم الخامسة من 

 الحزب توصل بالدعم املتعلق بانتخابات مجلس املستشارين متأخرا عن فترة االنتخابات   وضمن جوابه، أكد املسؤول الوطني أن "

انية ( ... مما اضطر لحسا2016يناير  6) مطوقا بديون مصاريف االنتخابات، فيتم أداؤها متأخرة عن  ، علما أنه كان2016به مع ميز

ة لالنتخابات هو دعم متكامل وموحد ال فرق بين انتخاب وآخر، فكيف تواريخها حاملا يتوصل بالدعم، ألن الحزب يعتبر أن دعم الدول

درهم، علما أنه استفاذ بسلف من الرئيس املؤسس مبلغه   761.345,45باستطاعة الحزب أن يرجع مبلغا ... وحاصل العجز لديه 

 درهم".  582.284,35درهم وكان مطوقا بعجز مالي مبلغه  3.000.000,00

 التذكير بما يلي:وفي هذا الصدد، وجب 

جلس، أن مستندات إثبات مصاريف الحمالت االنتخابية بمناسبة االقتراع املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف امل -

 ، الذي قدم نفس الجواب املشار إليه أعاله؛عن الحزب توجيه مالحظة في هذا اإلطار إلى املسؤول الوطني حينها وتم

، واعتبر من خالله أن لكل استحقاق انتخابي 2017يناير  3بإعداد ونشر تقرير في هذا الصدد بتاريخ  قام املجلسأن   -

وأن صرف مبالغ مساهمة الدولة، وبما أنها  ، بمقتضيات تنظيمية خاصة مساهمة خاصة يتم تحديد مبلغها وطرق صرفها

الها فقط للغايات التي منحت من أجلها، وال يمكن أموال عمومية، فهو يخضع ملبدإ تخصيص االعتمادات، أي أن يتم استعم

حين نصت على  29.11يمي رقم من القانون التنظ 43وهو ما أكدت عليه الفقرة الثانية من املادة  لألحزاب أن تحيد عن ذلك.

لك أن املبالغ التي يجب على األحزاب السياسية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حمالتها االنتخابية أن تثبت كذ" أنه 

 ."للغايات التي منحت من أجلها …حصلت عليها قد تم استعمالها 

سالفي الذكر،  2.15.451املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11 مرق من القانون التنظيمي 45وعليه، وطبقا ملقتضيات املادة 

 درهم(. 185.076,00إليه )يكون الحزب مطالبا بأن يرجع إلى الخزينة مبلغ الدعم املشار 

بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل  استعماله لم يتم اإلدالء بشأندعم إلى الخزينة  عدم إرجاع مبلغحول 

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2016 أكتوبر  7اقتراع بمناسبة النتخابية الحمالت ا

درهم، سبق للمجلس أن  616.579,56 قدره قدمه ملترشحيه دعم الخزينة مبلغإلى ه ما يثبت إرجاعلوحظ أن الحزب لم يقدم 

، 667.62.134رقم من املرسوم  لثةالثاة املاد عليها فيبوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص  استعماله صرح أنه لم يتم اإلدالء بشأن

 املذكور. املرسومواملادة الخامسة من  29.11من القانون التنظيمي رقم  45ملقتضيات املادة وذلك خالفا 

جلس األعلى اإلشكال يكمن في كون بعض املترشحين لم يدلوا بتصريحات مصاريفهم إلى امل وفي رده، أكد املسؤول الوطني أن "

لهم الدعم ووقعوا عليه في إشهادات ...،"  املجلس هذا الوزر، رغم أنه قام بالواجب وسلمصبح الحزب يتحمل في نظر للحسابات، في

أن   لهمن أين فدرهم،  1.114.714,44بعجز مالي مبلغه  2016" أنهى انتخابات  وأضاف أنه من خالل بيان املحاسب، يتبين أن الحزب

 27و 7وقدم نسخة من محضري لجنة مالية الحزب مؤرخين في  ن يؤدي الديون التي بذمته".يرجع املبلغ املذكور وهو لم يستطع أ

 
( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية 2015)فاتح يوليو  1436من رمضان  14 في الصادر - 33

 ات النقابية املشاركة في انتخاب أعضاء مجلس املستشارين.ية واملنظماملشاركة في االنتخابات العامة الجهوية وكذا تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياس

( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية 2016أغسطس  10) 1437 ذي القعدة 6 في الصادر - 34

 .ضاء مجلس النوابنتخاب أعال املشاركة في االنتخابات العامة 
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 500.000,00و درهم1.500.000,00تطلب من خاللهما قرضين من رئيس مجلس رئاسة الحزب، قدرهما على التوالي  2016 سبتمبر

 درهم.

 ر بما يلي:وفي هذا الصدد، وجب التذكي

لس، قتراع املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف املجمالت االنتخابية بمناسبة االأن مستندات إثبات مصاريف الح -

اكتفى الحزب بتقديم أوامر و ، لم يتم اإلدالء بوثائق اإلثبات املطلوبةشار إليه، املبلغ امل  أنه لتبرير صرفحيث لوحظ 

 املذكورة؛ مبلغل ل املترشحين تسلم ب تفيد تحويالت وإشهادات 

الحزب " أن إلى ضمن جوابه،  أشار لوطني عن الحزب، الذيإلى املسؤول ا طارة في هذا اإل نها بتوجيه مالحظأن املجلس قام حي  -

اتير واملستندات  ...ال يتدخل في مصاريف وطرق تدبير مترشحيه ومترشحاته النتخاباتهم  أما أن يطلب منهم الحزب أن يمدوه بالفو

علما أن قانون االنتخابات حمل مسؤولية اإلدالء ببيانات مصاريف حملتهم  ...التي تثبت مصاريفهم فهذا عمل ليس مطلوب منا 

اتير واملستندات ... لذلك يبقى عليهم وحدهم وزر تعاملهم مع القانون االنتخابية معززة بال  ". ...فو

تخلف املترشحون  ، واعتبر من خالله أنه في حال2018نوفمبر  14بإعداد ونشر تقرير في هذا الصدد بتاريخ قام أن املجلس  -

املمنوح للحزب والتي يوجه إليها الرئيس  ئق اإلثبات، فإن املسؤول الوطني، باعتباره الجهة التي تدبر الدعمعن تقديم وثا

، هو املطالب بالقيام بجميع اإلجراءات 29.11من القانون التنظيمي رقم  45األول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة 

 الضرورية للحصول على املستندات والوثائق التي تثبت صرف املترشحين ملبالغ الدعم املمنوحة لهم من طرف الحزب.

 ل في تموي، توجب على األحزاب أن تستعمل مساهمة الدولة 29.11من القانون التنظيمي رقم  43املادة  ن الفقرة الثانية منأ -

ة وفق الشكليات املحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها، ومن بين هذه الغايات ما االنتخابي  هاحمالت

املذكور كتقديم دعم مالي للمترشحين، شريطة أن يكون هذا الدعم على  2.16.667نصت عليه املادة األولى من املرسوم رقم 

ادة الثالثة من نفس امل سبيل املساهمة في تمويل حمالتهم االنتخابية ومدعم بوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص عليها في 

 االثبات وثائق مقام تقوم أن نيمك الب وثائق املدلى بها من طرف الحز ال  ناملرسوم، واستنادا إلى ذلك، اعتبر املجلس أ

 املطلوبة؛

سالفي الذكر،  2.16.667املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11التنظيمي رقم  القانون من  45املادة وعليه، وطبقا ملقتضيات 

 درهم(. 616.579,56يكون الحزب مطالبا بأن يرجع إلى الخزينة مجموع املبلغ املذكور )

سنة  عن برسم مساهمة الدولة في تمويل مصاريف التدبير  إلى الخزينة غير مستعمل دعم بلغإرجاع م حول عدم

2017 

درهم، أي حاصل الفرق بين مبلغ  25.068,36غير مستعمل قدره  دعم مبلغ الخزينةإلى  هإرجاعلوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت 

ملقتضيات الفقرة الثالثة من  خالفاوذلك  (،درهم 46,681.344)  35التسييرنفقات ومبلغ  (درهم 468.750,00ه )ل منوح الدعم امل 

 .تغييره وتتميمه تمكما  29.11من القانون التنظيمي رقم  43املادة 

انيولو جزء يسير حاول توفير  الحزب " املسؤول الوطني أن وضح، أوضمن جوابه من بعض املصاريف التي يؤديها من ماله  تهمن ميز

وما يوجد في خزينة الحزب وما يوفره، له  ،شهر أبريل من نفس السنة في ؤتمر املعلى عقد  مقبال  الحزب كان نأل  ،2017الخاص عن سنة 

وعندما حان املوظفين، كامل الحق في صرفه عن املؤتمر، علما أن األمين العام أنفق من ماله الخاص الكثير وأدى تعويضات األعوان و 

 
 .دون احتساب مخصصات االستهالك - 35
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درهم   76.627,60على  فقط درهم، وحصل الحزب 676.627,50ل الرئيس املؤسس مبلغ موعد املؤتمر صرف من ماله الخاص ومن ما

 ."كتعويض من الدولة عن مصاريف املؤتمر

 وفي هذا الصدد، وجب التذكير بما يلي:

ى كل ... يجب عل" التي تنص على أنه  29.11من القانون التنظيمي رقم  43الفقرة الثالثة من املادة أنه استنادا إلى مقتضيات  -

"، 3436و  32حزب سياس ي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم أو املساهمة التي تلقاها وفق أحكام املادتين 

ه في الدليل العام للمعايير املحاسبية واملخطط املحاسبي املوحد وإلى مبدإ تخصص الدورات املحاسبية املنصوص علي 

، فإنه ال يمكن "37العائدات والتكاليف بالدورة املحاسبية التي تخصها فعليا، وبها فقط  ربط" لألحزاب السياسية، الذي يوجب

لتمويل مؤتمر الحزب الذي كان مزمع وقتها أن ينعقد خالل السنة  2017بمبلغ الدعم غير املستعمل خالل سنة  اإلحتفاظ

 (؛2018املوالية )

حيث لوحظ بأن املبلغ  ، 2017 برسم السنة املاليةنفقاته  صحةحزب وفحص حساب الاملجلس سبق وأن قام بتدقيق أن  -

  .إلى الخزينةه إرجاعطالب الحزب ب  وبالتالي، ستعمالهااملذكور لم يتم 

سالف الذكر، يكون الحزب مطالبا بأن يرجع إلى  29.11من القانون التنظيمي  43املادة  من الفقرة الثالثة وعليه، وطبقا ملقتضيات

 .درهم( 25.068,36لدعم املشار إليه )الخزينة مبلغ ا

 حول مسك املحاسبة

 أن: في هذا الصدد لوحظ

 املحاسبية؛، مخالفا بذلك الدليل العام للمعايير 38حساب "الصندوق" يبرز أحيانا أرصدة دائنة -

 درهم لم يتم تحصيلها من طرف 500.000,00قدرها  40" يظهر دائنية39مدينون  - مرتبطة منخرطون وحساباتحساب " -

 الحزب منذ سنوات؛

درهم املشار إليها سلفا  25.068,36درهم و 616.579,56درهم و 821.311,41و درهم 185.076,00 باملقدرة  بالغامل  -

  دائنة". - "الدولة :445رقم بالحساب  املوازنةعلى مستوى  هالم يتم تنزيل ، إلى الخزينةها إرجاعوالواجب 

 يلي: إلى ما املسؤول الوطنيشار أ ،وفي جوابه

اكم عليه ديون من خالل العجز السنوي، سنة عن  املحاسب نأ"  ، حساب الصندوق حول  - يقع في حيرة من أمره ألن الحزب تتر

 يكون الرئيس املؤسس الذي يدعم الحزب كلما دعت الضرورة"؛ أن صاحبها أخرى وحصته من هذه الديون 

بعد فوزه في  حد املترشحين في انتخابات مجلس النوابأ سبق أن ساعد به" أن الحزب درهم،  500.000,00حول مبلغ   -

 ؛ االنتخابات، وما زال ينتظر أداءه بعدما تعذر عليه جمع املبلغ ... ويأسف الحزب عن عدم إدراجه في خانة الدائنية ..."

 .املسؤول الوطني عن الحزبلم يثر الشطر األخير من املالحظة أي رد من لإلشارة، 

 
ذي   6بتاريخ  1.16.119الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  21.16أعاله، بمقتض ى املادة الثانية من القانون التنظيمي رقم  43تمت إضافة الفقرة الثالثة للمادة  - 36

 ( 2016أغسطس  10) 1437القعدة 

 
37 - «Les produits et charges doivent être rattachés à l’éxercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement». 
38 - Soldes créditeurs 
39 - Adhérents et comptes rattachés- débiteurs 
40 - Créance 
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رصيد حساب "الصندوق" ال يمكنه أن يكون دائنا  يجدر التذكير بأنتضيات الدليل العام للمعايير املحاسبية، امتثاال ملقو  غير أنه

املتعلق  1078.09لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم  كما وجبت اإلشارة إلى أن القرار املشتركبأي حال من األحوال، 

ة يلزم األحزاب بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه وهو أمر لألحزاب السياسي املوحد  باملخطط املحاسبي

يتعذر تحقيقه في غياب األخذ بعين االعتبار مجموع العمليات املحاسبية بما فيها ديون الحزب. وتبعا لذلك، فالحزب مطالب في 

 هذا اإلطار باالمتثال للمقتضيات املحاسبية ذات الصلة.

 فقاتحول فحص صحة الن

درهم  150.000,00أداء تكاليف الكراء ومصاريف املاء والكهرباء بمبلغ قدره على التوالي  أن لوحظ في هذا اإلطار

وبالتالي ال يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن  ، الحزب درهم قد تم دعمه بتوصيل كراء وفاتورات غير معنونين باسم 12.014,79و

 ؛تكاليــفه

" ... عند كتابة عقد الكراء ألحت السيدة صاحبة امللك أن يكون الكراء في اسم األمين العام وليس  أنه طنيوفي رده، أوضح املسؤول الو 

 داء في اسمه"؛في اسم الحزب، ... وكذلك الشأن بالنسبة للماء والكهرباء، ويجد الحزب نفسه ملزما باأل 

قات تخص مقراته ومعنونة باسمه، وفي غياب ذلك، ال يمكن للتذكير، فالحزب مطالب في هذا اإلطار بتقديم ما يفيد أن هذه النف

 باعتبار أنها نفقات غير مبررة. تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه
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 الحزب االشتراكي املوحد

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019أكتوبر  31 اريخللمجلس األعلى للحسابات بت  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  الحزب االشتراكي املوحدقدم 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  29.11من القانون التنظيمي رقم  44األجل املحدد في املادة  خارج

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432قعدة من ذي ال  24بتاريخ  1.11.166

 موارد ونفقات الحزب

 :خص وت درهم، 727.638,50 رد الحزب هذه السنة ما مجموعهبلغت موا

 ؛(%64,42) درهم 468.750,00 :مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

 21و 20و19تنظيم املؤتمر الوطني العادي املنعقد أيام  في تغطية مصاريف الدولة مساهمةاملبلغ التكميلي برسم  -

 (.% 16,11درهم ) 117.187,50: 2018يناير

 (.%19,47) درهم 141.701,00واجبات االنخراط واملساهمات: مبلغ  -

 :وتتكون من درهم،  1.259.033,91 أما نفقات الحزب فقد بلغت ما قدره

درهم سنة  103.359,65و 2017درهم سنة  497.512,25(، مقابل ما قدره %58,10)رهم د 731.563,41تكاليف التسيير:  -

 ؛2016

 (؛%38,59درهم ) 485.845,50الوطني العادي:  مصاريف تنظيم املؤتمر -

 (.%3,31درهم ) 41.625,00اقتناء أصول ثابتة:  -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

 ةنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول أسفرت عملية تدقيق الحساب الس

بأي توصل ي لم غير أن املجلسالتبريرات الالزمة. التوضيحات أو ، من أجل تقديم 2019 نوفمبر 20 خعن الحزب بتاريـ ةالوطني 

 ما يلي:ملالحظات وتخص ا أجوبة من الحزب.

ه بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل صرف إلى الخزينة لم يتم اإلدالء بشأنعدم إرجاع مبلغ دعم حول 

 النتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوية 2015 سبتمبر  4اقتراع  بمناسبةالحمالت االنتخابية 

بالدعم املقدم للمترشحين الذي درهم، يتعلق  52.053,51 دعم قدره مبلغ إلى الخزينةه ما يثبت إرجاعلوحظ أن الحزب لم يقدم 

ملذكور، والذي سبق للمجلس أن صرح بتحويالت باسم املستفيدين أو إشهادات تقر بتوصلهم بالدعم ا صرفه بتبرير اكتفى الحزب
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وذلك خالفا ، 12.15.4541من املرسوم رقم  لثةفي املادة الثا انصوص عليهبوثائق اإلثبات امل صرفه أنه لم يتم اإلدالء بشأن

 سالفي الذكر.  2.15.451املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11 رقم من القانون التنظيمي 45قتضيات املادة مل 

 املحاسبةمسك  حول 

لم جدول " الديون"، بينما قائمة املعلومات التكميلية ب على مستوى لوحظ أن الحزب أدرج مبلغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة 

 دائنة". -" الدولة 445على مستوى املوازنة بالحساب رقم  هيقم بتنزيل 

 فحص صحة النفقات حول 

درهم دون دعمها  86.805,00أن الحزب قام بأداء نفقات بمبلغ إجمالي قدره لوحظ من خالل الكشوفات البنكية ودفتر األستاذ 

 بأي وثائق إثبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
السياسية قة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعل2015)فاتح يوليو  1436من رمضان  14في  الصادر - 41

اسية واملنظمات النقابية املشاركة في انتخاب املشاركة في االنتخابات العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السي

 .اء مجلس املستشارينأعض
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 حزب املؤتمر الوطني االتحادي

 الحساب السنوي تقديم 

، 2019مارس  29للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  املؤتمر الوطني االتحاديقدم حزب 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  29.11من القانون التنظيمي رقم  44األجل املحدد في املادة  داخلأي 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 ن:كون موتتدرهم،  630.767,75 قدرهما  بلغت موارد الحزب هذه السنة

 (؛%74,31درهم ) 468.750,00: مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

أكتوبر  22و 21و 20تنظيم املؤتمر الوطني العادي املنعقد أيام  في تغطية مصاريف الدولة مساهمةاملبلغ التكميلي برسم  -

 (؛%19,18درهم ) 120.967,75 :2017

 .(%6,51) درهم 41.050,00جبات االنخراط واملساهمات: وامبلغ  -

فقط، والتي بلغت ما قدره  تكاليف التسييرتخص درهم،  572.086,43مجموعه فقد بلغت هذه السنة ما  ،أما نفقات الحزب

 .2016درهم سنة  345.840,43و 2017سنة  درهم 449.850,20

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول  أسفرت

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها التوضيحات أو ، من أجل تقديم 2019 سبتمبر 19 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 زب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: ، تبين أن الح2019أكتوبر  23 املجلس بتاريخ

 بوثائق إثبات  مابشأن استعمالهلم يتم اإلدالء إلى الخزينة  ي دعمعدم إرجاع مبلغحول 

 لوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغي الدعم التاليين:

النتخاب  2015سبتمبر  4مويل حملته االنتخابية برسم اقتراع درهم برسم مساهمة الدولة في ت  265.288,85مبلغ دعم قدره  -

بوثائق اإلثبات املطلوبة  استعماله اإلدالء بشأن أعضاء املجالس الجماعية والجهوية، سبق للمجلس أن صرح أنه لم يتم

لقانون التنظيمي رقم من ا 45ملقتضيات املادة وذلك خالفا ، 2.15.45142الثالثة من املرسوم رقم املادة  عليها فياملنصوص 

 واملادة الخامسة من املرسوم املذكور؛ 29.11

 2016أكتوبر  7برسم مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية بمناسبة اقتراع  درهم 20.406,67ومبلغ دعم قدره  -

ثبات املطلوبة ق اإلبوثائ استعماله النتخاب أعضاء مجلس النواب، سبق للمجلس أن صرح أنه لم يتم اإلدالء بشأن

 
بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية ( 2015)فاتح يوليو  1436من رمضان  14في  الصادر - 42

لنقابية املشاركة في انتخاب أعضاء ي تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية واملنظمات ااملشاركة في االنتخابات العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا ف

 مجلس املستشارين.



 

67 

حاصل الفرق بين مجموع مبلغ الدعم املقدم  يشكلالذي و  ، 2.16.66743الثالثة من املرسوم رقم  املادة  عليها فياملنصوص 

درهم( ومبلغ تمويل الحزب لحملته  121.046,00بأي وثائق إثبات ) استعماله للمترشحين الذي لم يتم اإلدالء بشأن

واملادة الخامسة من  29.11من القانون التنظيمي رقم  45ملقتضيات املادة وذلك خالفا  درهم(،  100.639,33االنتخابية )

 املرسوم املذكور؛

"الحزب سبق له أن قدم للمجلس كشوفات التحويالت البنكية لفائدة مترشحيه لالنتخابات  وفي جوابه، أوضح املسؤول الوطني أن

دون أن نتوصل بأي تنبيه أو رفض  2015املجلس في االنتخابات السابقة على  الجماعية، علما أن هذه الكشوفات كانت مقبولة لدى

طرف املترشحين مشكل مطروح لدى جل األحزاب ...واملبالغ املشار  مشكل عدم تبرير املصاريف من. وأضاف أن "لهذه الوثائق اإلثباتية"

انيتنا ال تسمح بإرجاع هذه   املبالغ". إليها تم صرفها من قبل املترشحين ... وميز

 يجب التذكير في هذا الصدد:

مصاريف الحمالت االنتخابية لألحزاب، أن اعتبر كشوفات  مستندات إثبات أن املجلس لم يسبق له، على إثر فحص  -

 التحويالت البنكية لفائدة مترشحي األحزاب بمثابة وثائق إثبات؛

سبق وأن  2016أكتوبر  7و 2015سبتمبر  4اقتراعي  أن وثائق إثبات صرف النفقات الخاصة بالحمالت االنتخابية بمناسبة -

 ؛ جيه مالحظات في هذا الصدد إلى املسؤول الوطني عن الحزب، وتم حينها تو خضعت لفحص من طرف املجلس

أن ، إلى »2015سبتمبر  4بخصوص الدعم املقدم ملترشحيه بمناسبة اقتراع  ، ضمن جوابه ، أشار حينها أن املسؤول الوطني -

باتات بالنسبة للبعض وفي ملترشحيه تم وفقا ملا ينص عليه القانون وهي مثبتة بتحويالت بنكية ألغلب املرشحين وبإث دعم الحزب

ائرهم" ؛ فيما اكتفى ردا على نفس كل األحوال ال يمكن للحزب أن يقوم مقام املرشحين في إثبات املصاريف التي يقومون بها في دو

باإلدالء بأوامر تحويالت بنكية باسم املستفيدين وإشهادات تقر بتوصلهم باملبلغ ، 2016أكتوبر  7املالحظة برسم اقتراع 

 ؛سالف الذكر 2.16.667ادة الثالثة من املرسوم رقم في امل  انصوص عليهوامل  املطلوبة  ثباتاإل كور، بينما لم يقدم وثائقاملذ

 

ادات بالتوصل بمبالغ الدعم تثبت عمليات أداء املبالغ عتبر أن التحويالت البنكية لفائدة املترشحين أو إشهي أن املجلس  -

أن  هااعتمادها كوثائق إثبات للمصاريف املنجزة، حيث أن الكشوفات واإلشهادات املذكورة ال يمكنللمترشحين وال يمكن 

، سالفي الذكر 2.16.667رقم املرسوم و   2.15.451 رقم املرسوم تقوم مقام الوثائق املنصوص عليها في املادة الثالثة من

وثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها في شكل اللتان ألزمتا األحزاب التي تلقت مساهمة الدولة أن تدلي بال

فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة مشفوعة باملخالصات ومؤرخة 

ا تعلق بالنفقات ردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي األحزاب السياسية، إال موموقعة من قبل املو 

 الصغرى؛

 

مستندات إثبات صرف املبالغ املمنوحة فحص  حول  2017ديسمبر  25أن املجلس قام بعد ذلك بإعداد ونشر تقرير بتاريخ  -

نوفمبر  14، وتقرير بتاريخ 2015 سبتمبر 4اقتراع مناسبة ب االنتخابية  هاحمالتلألحزاب برسم مساهمة الدولة في تمويل 

فحص مستندات إثبات صرف املبالغ املمنوحة لألحزاب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها االنتخابية  حول  2018

 

قوم بها األحزاب السياسية ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي ت2016أغسطس  10) 1437ذي القعدة  6في  الصادر - 43

 مجلس النواب.املشاركة في االنتخابات العامة النتخاب أعضاء 
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ليهما أعاله، حينها الحزب من خالل التقريرين بإرجاع مبلغي الدعم املشار إ املجلس وطالب ،2016أكتوبر  7اقتراع بمناسبة 

واملرسوم  2.15.451املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11مي رقم التنظي  القانون من  45وعليه، وطبقا ملقتضيات املادة 

 ين املذكورين.بلغاملإلى الخزينة سالفي الذكر، فإن الحزب يكون مطالبا بأن يرجع  2.16.667رقم 

 حول اإلشهاد بصحة الحساب

 موضوع الفاتورات  الخدماتبشأن عدم توصله بوصوالت تسليم السلع أو تحفظا ر املحاسب تضمن لوحظ أن تقرير الخبي

 املدعمة للمصاريف املدرجة في محاسبة الحزب، لذا تعين تقديم توضيحات بهذا الشأن.

 وفي جوابه، أوضح املسؤول الوطني أنه سيأخذ مالحظة الخبير املحاسب بعين االعتبار.

 مسك املحاسبة حول 

 وحظ في هذا اإلطار أن:ل 

 عوض حساب "واجبات االنخراط واملساهمات"؛  44دات استغالل أخرى"واجبات االنخراط تم تنزيلها بحساب "عائ -

 دائنة". -: "الدولة 445رقم بالحساب املوازنة على مستوى  الخزينة الحزب لم يقم بتنزيل مبلغي الدعم الواجب إرجاعهما إلى -

أنه سيقوم بتنبيه املحاسب بخصوص تنزيل واجبات االنخراط، وأضاف أن الجواب على الشطر وطني وضمن رده، أكد املسؤول ال 

 وأنه ال يتوفر على هذه املبالغ.إلى الخزينة  املالحظة مرتبط بالجواب على املالحظة املتعلقة بإرجاع مبالغ الدعمالثاني من 

املتعلق باملخطط  1078.09لية ووزير االقتصاد واملالية رقم الداخلوزير  تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن القرار املشترك

املوحد لألحزاب السياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه وهو أمر ال يمكن  املحاسبي

املنصوص  45الوضوح ن مبدأكما أتحقيقه إذا لم يتم األخذ بعين االعتبار مجموع العمليات املحاسبية وخصوصا ديون الحزب، 

املذكور، يلزم الحزب بتقييد جميع العمليات املحاسبية في عليه في الدليل العام للمعايير املحاسبية واملخطط املحاسبي املوحد 

 وتبعا لذلك، فالحزب مطالب في هذا اإلطار باالمتثال للمقتضيات املحاسبية ذات الصلة. الحسابات املناسبة.

  

 
44 - Autres produits d’exploitation 

45 - Principe de clarté 
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عة الديمقراطي االشتراكي حزب الطلي  

 تقديم الحساب السنوي 

 أبريل  فاتح يومللمجلس األعلى للحسابات  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  الطليعة الديمقراطي االشتراكيقدم حزب 

در بتنفيذه الظهير املتعلق باألحزاب السياسية الصا 29.11من القانون التنظيمي رقم  44، أي داخل األجل املحدد في املادة 2019

 31تاريخ  أن تبار، باعكما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166الشريف رقم 

 . 2019صادف يوم األحد، لذلك امتد أجل تقديم الحسابات السنوية إلى يوم االثنين فاتح أبريل  2019مارس 

 موارد ونفقات الحزب

 ن:بيوزع وتت  درهم، 581.300,00 ارد الحزب هذه السنة ما مجموعهبلغت مو 

 ؛(%80,64) درهم 468.750,00 :مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

 .(%19,36) درهم 112.550,00واجبات االنخراط واملساهمات:  -

رهم برسم مساهمة الدولة في تمويل الحمالت د 85.698,32قدره إلى الخزينة بإرجاع مبلغ إجمالي وتجدر اإلشارة إلى أن الحزب قام 

درهم  21.499,85، يتوزع بين مبلغ غير مستعمل قدره النواب النتخاب أعضاء مجلس 2016أكتوبر  7االنتخابية بمناسبة اقتراع 

خالل سنة اعه بإرج قام درهم 64.198,47بوثائق إثبات قدره  استعماله ، ومبلغ لم يتم اإلدالء بشأن2018خالل سنة بإرجاعه قام 

2019.  

درهم، وبلغت ما قدره  630.898,89مجموعه فقد بلغت هذه السنة ما كليا تكاليف التسيير، همت التي أما نفقات الحزب و 

 .2016درهم سنة  93.246,62و 2017درهم سنة  476.219,96

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

ص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفح

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها  التوضبحات أو ، من أجل تقديم2019 سبتمبر 19 بتاريـخالوطني عن الحزب 

 املالحظات التالية:  ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص2019أكتوبر  18 املجلس بتاريخ

 اإلشهاد بصحة الحساب حول 

تحفظا يتعين تقديم تفاصيل بشأنه، يتعلق بمبالغ االنخراطات املسجلة على مستوى لوحظ أن تقرير الخبير املحاسب تضمن 

 محاسبة الحزب في غياب أي معلومات بشأن قائمة املنخرطين ومبالغ االنخراطات الواجب أداؤها.

لتحفظ على الئحة أعضاء "... ينحصر واجب الحزب في التصريح بكل املبالغ املتحصل عليها واملسؤول الوطني أنه وفي جوابه، أوضح ا

ائح اإلسمية للمنخرطين واملنخرطات وال الئحة  الحزب ومنخرطيه ووضعيتهم املالية تجاه الحزب..... إن الحزب غير ملزم باإلدالء باللو

 الداعمين ماديا للحزب".

أبريل  23) 1430اآلخر  من ربيع 27صادر في  1078.09شترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم امل  قرارينص ال للتذكير، 

كل على أن  ضمن املقتضيات الخاصة بمسك محاسبة األحزاب،  املوحد لألحزاب السياسية باملخطط املحاسبياملتعلق ( 2009
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ولم تثر هذه  ، ومراجع املستندات التي تثبتها ملية ومحتواها والحساب املتعلق بهابيان مصدر الع يتضمنيجب أن  محاسبيتسجيل 

 املقتضيات أي استثناء بشأن حساب معين.

 مسك املحاسبة حول 

 لوحظ أن الحزب لم يسجل أي مبلغ:

بلغا قدره على مستوى جدول " التمويل العمومي" رغم أن حساب العائدات والتكاليف يبرز بحساب "التمويل العمومي" م -

 درهم؛ 468.750,00

درهم على مستوى "ديون الخصوم املتداولة" في  51.489,50تنزيل مبلغ قدره وعلى مستوى جدول "الديون" رغم أنه تم  -

 موازنة الحزب.

ن وأشار إلى أ  .7161وضمن رده، قدم املسؤول الوطني نسخة من دفتر األستاذ تبرز تنزيل مبلغ الدعم العمومي بالحساب رقم  

 .2018ة درهم يتعلق بمجموعة من الفواتير لم تسدد خالل سن  51.489,50مبلغ 

للتوضيح، فموضوع املالحظة يتعلق بعدم إدراج املبلغين موضوع املالحظة على مستوى الجداول املعنية ضمن قائمة املعلومات 

 باالمتثال للمقتضيات املحاسبية ذات الصلة. وتبعا لذلك، فالحزب مطالب في هذا اإلطار التكميلية املدلى بها من طرف الحزب.

 النفقاتحول فحص صحة 

تم تقديم إشهادات بالتوصل باملبالغ املعنية عوض اإلدالء بوثائق  درهم، 26.404,00بمبلغ إجمالي قدره لتبرير نفقات  لوحظ أنه

 .ت اإلثبات املماثلةإثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندا

 تقديم وثائق إثبات صرف النفقات ، بينما لم يتماملذكورة صرف املبالغأوجه وفي جوابه، قدم املسؤول الوطني توضيحات بشأن 

 .في هذا الصدد من طرف املجلس التي تمت إثارتها الحظةكما ورد بامل 

وثائق إثبات غير معنونة باسمه، وبالتالي ال هم، قدم الحزب در  16.431,39لتبرير صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره كما لوحظ أنه 

 يمكن تنزيلها ضمن تكاليــفه.

وضمن جوابه، أشار املسؤول الوطني إلى أن املصاريف املذكورة تخص الحزب، وقدم إيضاحات حول موضوع كل نفقة وعالقتها 

 .(. ماعات حزبية...بتدبير الحزب )فاتورات في اسم مناضلي الحزب تخص مبيتهم بمناسبة اجت 

تنزيل هذه للتذكير، فموضوع املالحظة إنما يتعلق بتقديم ما يفيد أن النفقات معنونة في اسم الحزب، وفي غياب ذلك، ال يمكن 

 باعتبار أنها نفقات غير مبررة. النفقات ضمن تكاليــفه
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 حزب جبهة القوى الديمقراطية

 تقديم الحساب السنوي 

، 2019 أبريل  فاتح يومللمجلس األعلى للحسابات  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  لديمقراطيةاجبهة القوى قدم حزب 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  29.11من القانون التنظيمي رقم  44أي داخل األجل املحدد في املادة 

مارس  31تاريخ باعتبار أن  كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22افق ل املو  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 .2019صادف يوم األحد، لذلك امتد أجل تقديم الحسابات السنوية إلى يوم االثنين فاتح أبريل  2019

 موارد ونفقات الحزب

 :هم أساسادرهم، وت 592.717,75بلغت موارد الحزب هذه السنة ما يناهز 

 (؛%79,08) درهم 468.750,00: لدولة في تغطية مصاريف التدبيرمساهمة امبلغ  -

 :2017يوليو  26و 25تنظيم املؤتمر الوطني العادي يومي  في تغطية مصاريف الدولة مساهمةبرسم  كميليبلغ الت امل  -

 (.%20,41درهم ) 120.967,75

، والتي بلغت ما قدره درهم 364.550,16جموعه فقد بلغت هذه السنة ما موالتي تهم كليا تكاليف التسيير، أما نفقات الحزب 

 .2016درهم سنة  686.908,99و 2017درهم سنة  519.543,54

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من 

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها أو  التوضيحات، من أجل تقديم 2019 سبتمبر 19 بتاريـخ الوطني عن الحزب

 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: 2019أكتوبر  15 املجلس بتاريخ

بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل  استعماله لم يتم اإلدالء بشأن الخزينةإلى  دعم إرجاع مبلغ معد حول 

 النتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوية 2015 سبتمبر  4اقتراع بمناسبة الحمالت االنتخابية 

لم يتم اإلدالء  ، سبق للمجلس أن صرح أنهدرهم 93.288,85 قدره مبلغا الخزينةإلى ه ما يثبت إرجاعأن الحزب لم يقدم  لوحظ

ملقتضيات وذلك خالفا ، 12.15.4546 من املرسوم رقم لثةالثا املادة عليها فيبوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص  استعماله بشأن

   .2.15.451املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11من القانون التنظيمي رقم  45املادة 

افاو  ه"راسل مرشحي ، أشار املسؤول الوطني إلى أن الحزبردهوفي  ، باستعجال، بنسخة بجميع البيانات واملستندات تهطالبهم بمو

لم  ها أنماالستحقاق مع تقديمها إلى املجالس الجهوية للحسابات. وبالثبوتية املتعلقة بمصاريفهم في الحملة االنتخابية بمناسبة هذا 

افايتم   ".  بالبيانات املطلوبة، فقد تقرر تحمل مسؤولية ارجاع هذا املبلغ من طرف الحزب الحزب ةمو

 
حمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل ال2015)فاتح يوليو  1436من رمضان  14في  الصادر - 46

ات النقابية املشاركة في انتخاب االنتخابات العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية واملنظم املشاركة في 

 .أعضاء مجلس املستشارين
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 املشار إليه أعاله. بلغامل  الخزينةإلى وعليه، فإن الحزب مطالب بأن يرجع 

برسم مساهمة الدولة في تمويل مصاريف التدبير عن السنة إلى الخزينة  غير مستعمل دعم عدم إرجاع مبلغ حول 

 2018املالية 

درهم، أي حاصل الفرق بين  104.199,84ره غير مستعمل قد دعم لوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ

، وذلك خالفا ملقتضيات الفقرة الثالثة من (47درهم 16,550.364)ومبلغ النفقات  (درهم 468.750,00) مبلغ الدعم املمنوح له

 سالف الذكر. 29.11من القانون التنظيمي رقم  43املادة 

درهم تم اقتراضه من طرف  62.375,00ه في ارجاع دين قيمته د تم استعمالاملبلغ املشار إليه قوضمن رده، أوضح املسؤول الوطني أن "

لتغطية مصاريف تم احتسابها  % 100الحزب في السنوات املنصرمة من عند جريدة "املنعطف" والتي هي لإلشارة تابعة للحزب بنسبة 

العملية املحاسبية بالسنة املالية التي تحدث فيها  وتسجيلها في حينها طبقا ملبدأ استقاللية السنوات املحاسبية والذي يقض ي بإرفاق

حزب دين على الجريدة درهم املشار إليه، وبالتالي فلل 104.199,84درهم والذي يفوق  140.000,00وبالتالي تم إرجاع املبلغ بتحويل قيمته 

 درهم".   77.625,00بقيمة 

يده على مستوى حساب العائدات والتكاليف، بل يتم ذلك ال يتم تقي 48لكن وجب التوضيح أن سداد الديون هي عملية خزينة

"ديون : 14رقم  حسابومن جهة أخرى بال (5بحسابات الخزينة )القسم  من جهة حصريا على مستوى املوازنة، إذ يدرج أي أداء

 : "ديون الخصوم املتداولة".44 بالحساب رقم التمويل" أو

ليف تم تسجيلها حين اإللتزام بها بالتوالي على مستوى املوازنة وحساب العائدات كما أن ديون الحزب تتعلق باقتناء أصول أو تكا

كاليف جديدة يتوجب إضافتها إلى والتكاليف بغض النظر عن وقت سدادها. وبالتالي ال يمكن اعتبار سداد الديون بمثابة ت

 الحزب. مصاريف تدبير

سالف الذكر، فإن الحزب مطالب بأن  29.11القانون التنظيمي رقم  من 43ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة وعليه، وطبقا 

 .درهم 104.199,84 مبلغا غير مستعمل قدره إلى الخزينةيرجع 

 مسك املحاسبةحول 

  دائنة". - "الدولة :445رقم  حسابالب  ،إلى الخزينةهما إرجاعالواجب  ينتنزيل املبلغ ، املوازنةعلى مستوى  ،يتمه لم لوحظ أن 

 لى أن هذه املالحظة لم تثر أي رد من طرف املسؤول الوطني عن الحزب.يشار إ

املتعلق باملخطط  1078.09لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم  ينبغي التذكير في هذا الصدد بأن القرار املشتركو 

مينة ألصوله وخصومه وهو أمر يتعذر املوحد لألحزاب السياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أ املحاسبي

فالحزب مطالب في هذا زب. وتيعا لذلك، تحقيقه في غياب األخذ بعين االعتبار مجموع العمليات املحاسبية بما فيها ديون الح

 باالمتثال للمقتضيات املحاسبية ذات الصلة. اإلطار
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 فحص صحة النفقاتحول 

، قدم الحزب وثائق إثبات غير درهم 12.575,41 بمبلغ إجمالي قدره اء والكهرباءامل النفقات التي تخص لتبرير صرف  هأن لوحظ 

 .وبالتالي ال يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفهمعنونة باسمه، 

كان يؤديها الحزب باسم األمين العام السابق، فقد تم توجيه مراسلة  ي الت"نفقات خصوص هذه الوفي رده، أكد املسؤول الوطني أنه ب

 ". م الحزبإلى الشركة املعنية قصد تحويل هذه املصاريف باس

، وفي غياب ذلك، ال يمكن ومعنونة باسمه للتذكير، فالحزب مطالب في هذا اإلطار بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مقراته

 باعتبار أنها نفقات غير مبررة. تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه

 كيفية أداء النفقاتحول 

يمثالن الباقي الواجب أداؤه على اللذين درهم و  40.000,00درهم و 20.550,00 قدرهما مبلغينوحظ أن الحزب قام بأداء نقدا ل 

من القانون التنظيمي رقم  40وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من املادة  ،2016/35و 2017/12رقم  تينر فاتو التوالي من ال 

درهم  10.000لى أنه "يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياس ي يساوي أو يفوق مبلغها عنص تي تسالف الذكر ال  29.11

 ".بواسطة شيك

  10.000,00بأداء نقدا للفاتورتين املذكورتين عن طريق دفعات ال تتجاوز قيمتها  قاموفي جوابه، أشار املسؤول الوطني إلى أن الحزب"

درهم  8.000,00درهم و 6.000,00درهم و 4.550,00شهادات األداء نقدا لدفعات من فئة ". كما قام بتقديم نسخ إل درهم لكل دفعة

وال  أداء نقدا للباقي الواجب أداؤه من الفاتورتين املذكورتينال أنه، وبالرجوع إلى يومية الصندوق، يتبين أنه تم إ درهم. 9.000,00و

أو  بواسطة شيكهاتين النفقتين  بالتالي كان يتعين على الحزب أداء كل من، و وفق ما جاء في الجواب أعالهوجود ألي أثر ألداء نفقات 

 .سالف الذكر 29.11مي رقم من القانون التنظي  40قتضيات الفقرة الثانية من املادة تحويل بنكي وذلك طبقا مل 
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 حزب البيئة والتنمية املستدامة

 تقديم الحساب السنوي 

، 2019 أبريل  فاتح يومللمجلس األعلى للحسابات  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  تدامةالبيئة والتنمية املسقدم حزب 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  29.11التنظيمي رقم من القانون  44أي داخل األجل املحدد في املادة 

مارس  31تاريخ  كما تم تتميمه وتغييره، باعتبار أن 2011أكتوبر  22 املوافق ل 1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 .2019ثنين فاتح أبريل صادف يوم األحد، لذلك امتد أجل تقديم الحسابات السنوية إلى يوم اال 2019

 موارد ونفقات الحزب

 غطية مصاريف التدبيرمساهمة الدولة في ت شمل أساسا درهم، وت 471.750,00 قدرهبلغت موارد الحزب هذه السنة ما 

(99,36%.) 

 استعماله لم يتم اإلدالء بشأندرهم  7.199,83بإرجاع مبلغ إلى الخزينة قدره  2019تجدر اإلشارة إلى أن الحزب قام خالل سنة 

اء النتخاب أعض 2016أكتوبر  7برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية املتعلقة باقتراع  أي وثائق إثبات، وذلكب 

 مجلس النواب.

درهم، مقابل ما قدره  476.121,39الحزب والتي تهم كليا تكاليف التسيير، فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه أما نفقات 

 .2016درهم سنة  358.922,87و 2017درهم سنة  390.549,06

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

الحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول حة النفقات عن مجموعة من املأسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص ص

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها التوضيحات أو ، من أجل تقديم 2019 سبتمبر 19 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 الحظات التالية: ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص امل 2019نوفمبر  29 املجلس بتاريخ

سنة  عن مصاريف التدبير غطية برسم مساهمة الدولة في تإلى الخزينة  غير مستعمل دعم عدم إرجاع مبلغ حول 

2017 

درهم، أي حاصل الفرق بين مبلغ  42.680,94غير مستعمل قدره  امبلغ الخزينةإلى  هإرجاعلوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت 

ملقتضيات الفقرة الثالثة من  خالفا، وذلك (درهم 426.069,06) 49التسيير نفقاتومبلغ  (درهم 0468.750,0ه )ل منوح الدعم امل

 .تغييره وتتميمه تمكما  29.11من القانون التنظيمي رقم  43املادة 

، حيث تم تقديم فاتورتين 2017الحساب السنوي قدم على إثر تدقيق جواب امل الوضمن جوابه، أدلى املسؤول الوطني بنفس 

 2017 التسيير ميزانية من املذكور  املبلغ من أكثر استعمال لتبريردرهم تتعلقان بتهييئات مختلفة  80.500,00بمبلغ إجمالي قدره 

 . الحزب علىين دأنها  وأضاف
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ورتين، محاسبة الحزب ال تتضمن أي أثر للفاتورتين املذكوبالرجوع إلى الوثائق املكونة للحساب املقدم من طرف الحزب، تبين أن 

سالف الذكر، يكون الحزب مطالبا بأن  29.11من القانون التنظيمي رقم  43ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة  وتبعا لذلك وطبقا

 .درهم 42.680,94غير مستعمل قدره  اعتبره املجلس امبلغ إلى الخزينة يرجع

 املحاسبةمسك  حول 

 في هذا الصدد: لوحظ

ع املالءمات املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القرار أن مسك محاسبة الحزب لم ترا -

( املتعلق 2009أبريل  23)1430من ربيع اآلخر  27صادر في  1078.09رقم  املشترك لوزير الداخلية ووزير اإلقتصاد واملالية

املرفق  " 50الحسابات املبسطة والخاصةاستعمال"مصنف  باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية، وخصوصا

 .للقرار املذكور  1بامللحق رقم 

أخذ بعين اإلعتبار مالحظات املجلس حول مسك محاسبة الحزب، وقد تم ابالغ املحاسب وفي رده، أكد املسؤول الوطني أن الحزب "

 ".الحقا املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسيةس احترام املكلف على أسا

 - "الدولة :445رقم  بالحساب ملوازنةعلى مستوى ا هلم يتم تنزيلاملشار إليه أعاله  إلى الخزينةه إرجاعالواجب بلغ أن امل -

  دائنة".

 يشار إلى أن هذه املالحظة لم تثر أي رد من طرف املسؤول الوطني عن الحزب.

املتعلق باملخطط  1078.09القتصاد واملالية رقم لوزير الداخلية ووزير ا وينبغي التذكير في هذا الصدد بأن القرار املشترك

املوحد لألحزاب السياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه وهو أمر يتعذر  املحاسبي

مطالب في هذا بار مجموع العمليات املحاسبية بما فيها ديون الحزب. وتبعا لذلك، فالحزب تحقيقه في غياب األخذ بعين االعت 

 اإلطار باالمتثال للمقتضيات املحاسبية ذات الصلة.

 

 

 

  

 
50 - Nomenclature simplifiée et spécifique des comptes. 
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 حزب الوحدة والديمقراطية

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019 مارس 8للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  الوحدة والديمقراطيةقدم حزب 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  29.11لقانون التنظيمي رقم من ا 44داخل األجل املحدد في املادة 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 .لة في تغطية مصاريف التدبيرمساهمة الدو  وتتكون كليا ، درهم 468.750,73بلغت موارد الحزب ما مجموعه 

درهم برسم  5.763,06غير مستعمل إلى الخزينة قدره دعم ، بإرجاع مبلغ 2018وتجدر اإلشارة إلى أن الحزب قام، خالل سنة 

 النتخاب أعضاء مجلس النواب، كما قام خالل سنة 2016 أكتوبر 7اقتراع بمناسبة مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية 

مساهمة الدولة في  برسم إثباتبوثائق  استعماله درهم لم يتم اإلدالء بشأن 33.235,00إلى الخزينة قدره دعم بإرجاع مبلغ  2019

 نفس االقتراع.بمناسبة تمويل حمالته االنتخابية 

والتي بلغت  (،%99,57)درهم، تخص أساسا تكاليف التسيير  530.668,09أما نفقات الحزب، فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه 

 . 2016درهم سنة  464.519,22و 2017درهم سنة  1.107.863,95ما قدره 

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول 

 ، من أجل تقديم التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس بتاريخ2019 سبتمبر 20 بتاريـخالوطني عن الحزب 

 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: 2019أكتوبر  7

 املحاسبة مسك حول 

ألحزاب السياسية موضوع القرار لوحظ أن مسك املحاسبة لم يراع املالءمات املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد ل 

( املتعلق 2009أبريل  23) 1430من ربيع اآلخر  27الصادر في  1078.09املشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم 

 1السياسية وخصوصا استعمال "مصنف الحسابات املبسطة والخاصة" املرفق بامللحق رقم باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب 

 لنفس القرار.  2 رقم بامللحق املرفق" والتكاليف العائدات حسابرار املذكور و"نموذج للق

وضمن جوابه، أشار املسؤول الوطني إلى أنه سلم املالحظة للخبير املحاسب الذي أعاد تقديم كل من القوائم التركيبية ودفتر 

خال تعديالت عليها بغرض احتساب مبلغ الدين املشار إليه األستاذ ودفتر اليومية وقائمة املعلومات التكميلية بعد أن قام بإد

را جديدا حول الحساب السنوي للحزب. فيما لم يتم تقديم أي إجابة بشأن اعتماد املالءمات تبعا لذلك تقري وقدم أعاله، 

 املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية سالف الذكر في مسك املحاسبة.

  ير في هذا الصدد أن:يجب التذك
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السنة املالية التي تم خاللها اكتشاف األخطاء  أي تصحيح ألخطاء محاسبية أو سهو يجب أن يتم على مستوى محاسبة -

 ؛2019املذكورة، ويتعلق األمر في هذه الحالة بالسنة املالية 

 1078.09ة ووزير االقتصاد واملالية رقم املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القرار املشترك لوزير الداخلي  -

ت املتعلقة بمسك املحاسبة وخاصة استعمال "مصنف الحسابات املبسطة سالف الذكر، يلزم األحزاب باعتماد املالءما

 والخاصة" و"نموذج حساب العائدات والتكاليف".

 حول فحص صحة النفقات

 في هذا الصدد: لوحظ

درهم بوصلي استالم دون تقديم أي وثائق  8.000ه بتظاهرات بمبلغ إجمالي قدره أن الحزب اكتفى بدعم مصاريف مشاركت  -

 إثبات للمصاريف املنجزة. 

 وفي جوابه، قدم املسؤول الوطني إيضاحات حول أوجه صرف املبلغ موضوع املالحظة.

 تقديم وثائق إثبات صرف املبلغ املذكور.تجب اإلشارة إلى أن موضوع املالحظة يتعلق بعدم 

درهم(، قدم الحزب وثائق إثبات غير معنونة  9.920,14درهم( والهاتف ) 2.906,73ه لتبرير صرف نفقات املاء والكهرباء )ن أ -

 باسمه، وبالتالي ال يمكن تنزيلها ضمن تكاليــفه.

راسل الشركة  ية فواتير املاء والكهرباء وأنه سبق له أنوضمن جوابه، أوضح املسؤول الوطني أنه يعمل جاهدا على تسوية وضع

.  أما بخصوص مصاريف الهاتف، فأشار إلى أن إدارة الشركة املعنية تكتفي بتسجيل 2018فبراير  19املعنية بهذا الشأن بتاريخ 

تذكيرها بذلك. وأرفق أسماء األشخاص الذين يستعملون الهواتف على الفواتير عوض تسجيل اسم الحزب وأنه راسل الشركة ل 

 الت الحزب للشركتين املعنيتين.إجاباته بنسخ من مراس

لإلشارة، فالحزب مطالب في هذا اإلطار بالتقيد باملقتضيات القانونية ذات الصلة للتمكن من احتساب النفقات املعنية ضمن 

 تكاليفه.
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 حزب العهد الديمقراطي

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019يناير  28للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018 ةالعهد الديمقراطي حسابه السنوي برسم السنة املالي قدم حزب 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  29.11من القانون التنظيمي رقم  44األجل املحدد في املادة  داخل 

 ره.كما تم تتميمه وتغيي 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

  .2018لم يسجل حساب العائدات والتكاليف أي موارد بخصوص سنة 

 التدبير، في تغطية مصاريف  الدولة مساهمةالعائد للحزب برسم درهم  468.750,00قدره  دعم لإلشارة، فإنه لم يتم صرف مبلغ

 وزير الداخلية رقم  رسالةحسب ما ورد ب العام"منصب األمين  على القضاء حول  يعرف خالفا معروضا حاليالكونه وذلك "

 .2018أبريل  18بتاريخ  /م.إ.3362

تكاليف التسيير فقط، والتي بلغت ما قدره تخص  ،درهم 215.139,84 ما مجموعههذه السنة أما نفقات الحزب، فقد بلغت 

 .2016درهم سنة  490.384,24و 2017درهم سنة  312.330,51

 وي وفحص صحة النفقاتنتائج تدقيق الحساب السن

أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول 

بأي أجوبة.  لم يتوصل من الحزب املجلس، غير أن ، من أجل تقديم التبريرات الالزمة2019أكتوبر  2 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 يلي:وتخص املالحظات ما 

بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل  استعماله لم يتم اإلدالء بشأندعم إلى الخزينة  عدم إرجاع مبلغحول  

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2016 أكتوبر  7اقتراع بمناسبة الحمالت االنتخابية 

درهم، سبق للمجلس أن صرح أنه  240.000,00 دعم قدره إلى الخزينة مبلغه ما يثبت إرجاعلوحظ من جهة، أن الحزب لم يقدم 

وذلك خالفا ، 667.62.151رقم من املرسوم  لثةفي املادة الثا انصوص عليهاملاملطلوبة ثبات اإلبوثائق  استعماله لم يتم اإلدالء بشأن

 املذكور. املرسومواملادة الخامسة من  29.11من القانون التنظيمي رقم  45ملقتضيات املادة 

 "الدولة الدائنة". 445الخصوم بالحساب رقم  -ن جهة أخرى أن الحزب لم يقم بتنزيل املبلغ املذكور ضمن املوازنة كما لوحظ م

 

نتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت اال 2016أغسطس  10) 1437 ذي القعدة 6 في الصادر - 51

 .نتخاب أعضاء مجلس النوابال املشاركة في االنتخابات العامة 
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 اإلشهاد بصحة الحسابحول 

أن الحزب لم يقدم تقرير خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء املحاسبين، وبالتالي لم يتم اإلشهاد بصحة الحساب  لوحظ

 املتعلق باألحزاب السياسية. 29.11من القانون التنظيمي رقم  42قتضيات املادة السنوي خالفا مل 

 حول الوثائق املكونة للحساب السنوي 

من  44مستندات اإلثبات املنصوص عليه في املادة ب  االكشوفات املتعلقة بالحساب البنكي للحزب وجرد لوحظ أن الحزب لم يقدم

 ذكر.سالف ال  29.11القانون التنظيمي رقم 

املنصوص عليها في القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير قائمة املعلومات التكميلية ل لم يقدم الوثائق املكونة  هلوحظ أن كما 

( واملتعلق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب 2009أبريل  23) 1430من ربيع اآلخر  27الصادر في  1078.09واملالية رقم  االقتصاد

 الوثائق التالية:لق األمر ب السياسية.  ويتع

 مناهج رئيسية للتقويم الخاصة باألحزاب السياسية؛ -

 قائمة االستثناءات؛  -

 قائمة تغييرات املناهج؛ -

 الديون؛جدول  -

 جدول الضمانات العينية املقدمة أو املتلقاة؛ -

 ائتمان اإليجار؛  عملياتخارج تعهدات مالية متلقاة أو مقدمة  -

 ؛والتكاليف تفاصيل بنود حساب العائدات -

 ؛جدول الهبات والوصايا والتبرعات -

 ؛جدول التمويل العمومي -

 ؛واملؤسساتجدول اإلعانات املمنوحة من طرف الحزب للجمعيات  -

 .االنتخابات فيجدول الدعم املمنوح من طرف الحزب للمرشحين  -

 مسك املحاسبةحول 

ملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القرار مات املنصوص عليها في اءلوحظ أن مسك محاسبة الحزب لم يراع املال

استعمال "نماذج القوائم التركيبية" املرفقة ، وخصوصا املتعلق باملخطط املحاسبي لألحزاب السياسية 1078.09املشترك رقم 

 لنفس القرار.  2بامللحق رقم 

 اتصحة النفقفحص حول 

بينة بحساب العائدات والتكاليف بمبلغ إجمالي امل املنجزة و  النفقات موعمج بخصوص وثائق مثبتةلوحظ أن الحزب لم يقدم أي 

 .52درهم 215.139,84قدره 

 
 احتساب مخصصات االستغالل  دون  - 52
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 حزب اإلنصاف

 تقديم الحساب السنوي 

األجل  داخل ، أي 2019مارس  28للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018 حسابه السنوي برسم السنة املالية اإلنصافقدم حزب 

 1.11.166املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  29.11القانون التنظيمي رقم  من 44املحدد في املادة 

  .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ 

 موارد ونفقات الحزب

 :بين أساسا توزعوت درهم،  704.265,00بلغت موارد الحزب هذه السنة ما قدره 

 (؛% 66,56درهم ) 468.750,00: مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

 درهم 234.375,00: 2018أبريل  24مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم املؤتمر الوطني العادي املنعقد يوم  -

(33,28%.) 

 درهم، وتتكون من: 592.199,61أما نفقات الحزب فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه 

 ؛2016درهم سنة  434.739,41و 2017درهم سنة  541.708,91(، مقابل %55,74)درهم  330.062,75 التسيير:تكاليف  -

 (.%44,26)درهم  262.136,86: مصاريف تنظيم املؤتمر الوطني العادي -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول  أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها  التوضيحات أو ، من أجل تقديم2019 سبتمبر 25 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 ية: ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التال 2019أكتوبر  25 املجلس بتاريخ

بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل  استعماله لم يتم اإلدالء بشأن إلى الخزينة دعم إرجاع مبلغ حول عدم

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2016أكتوبر  7اقتراع بمناسبة الحمالت االنتخابية 

درهم، سبق للمجلس أن صرح أنه لم يتم  83.112,91 قدره دعم إلى الخزينة مبلغه ما يثبت إرجاعأن الحزب لم يقدم  لوحظ

 الفرق  حاصل  أي، 667.62.153رقم من املرسوم  املادة الثالثة عليها فيبوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص  استعماله اإلدالء بشأن

 االنتخابية  لحملته الحزب تمويل  مبلغو ( درهم 122.717,00) إثبات وثائق بأي بشأنه اإلدالء يتم الذي لم املبلغ مجموع بين

 املذكور. املرسومواملادة الخامسة من  29.11من القانون التنظيمي رقم  45املادة ملقتضيات وذلك خالفا  (، درهم 39.604,09)

املشار إليه إلى الخزينة كمبلغ لم يتم  املبلغ "لم يسبق للمجلس أن طالب الحزب بإرجاعمعرض جوابه، أكد املسؤول الوطني أنه وفي 

أكتوبر  7اقتراع بمناسبة . كما أن تقرير املصاريف الخاصة بالحمالت االنتخابية ..برسم مساهمة الدولة  تباثنه بوثائق إاإلدالء بشأ

 املجلس". والتقرير السنوي لحسابات الحزب ال يعكسان األرقام املشار إليها أعاله في مالحظة  2016
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 بما يلي: ذكيرفي هذا الصدد وجب الت 

النفقات الخاصة بالحمالت االنتخابية بمناسبة االقتراع املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف أن وثائق إثبات صرف  -

 توجيه مالحظة في هذا الصدد إلى املسؤول الوطني عن الحزب؛ حينها املجلس، وتم 

رورة اإلدالء بمصاريف  ... قام بمراسلة املترشحين لتذكيرهم مرة أخرى بض"إلى أنه  جوابه،، ضمن أشار حينها أن املسؤول الوطني -

 ؛"...27.11من القانون التنظيمي  95حملتهم وبمصادر تمويلها ... طبقا للمادة 

 أن املجلس لم يتوصل بعد ذلك بأية وثيقة إثبات من طرف الحزب أو من طرف املترشحين؛ -

األحزاب السياسية برسم  مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمتهاأنه على إثر ذلك، تم إعداد ونشر تقرير بشأن فحص  -

 83.112,91، وطالب املجلس حينها الحزب بإرجاع مبلغ الدعم املشار إليه أعاله )2018نوفمبر  14بتاريخ  ،املساهمة املذكورة

 2.16.667املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11التنظيمي رقم  القانون من  45درهم(، وذلك طبقا ملقتضيات املادة 

 سالفي الذكر؛

عن سنة  مصاريف التدبير برسم مساهمة الدولة في تمويل  إلى الخزينةغير مستعمل  دعم حول عدم إرجاع مبلغ

2018 

درهم، أي حاصل الفرق بين  110.925,39غير مستعمل قدره  دعم إلى الخزينة مبلغ هإرجاعلوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت 

 824,61.573) 54التسيير نفقاتومبلغ  درهم( 468.750,00) ريف تدبيرهللمساهمة في تغطية مصا للحزبمنوح مبلغ الدعم امل 

 سالف الذكر. 29.11من القانون التنظيمي رقم  43ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة  خالفا، وذلك درهم(

رف الخبير املحاسب، طبقا لتقرير الحساب السنوي الخاص بالحزب واملصادق عليه من طأنه "أشار املسؤول الوطني إلى وفي جوابه، 

درهم، مما أعطى  614.992,77درهم وبلغت مصاريف تسييره  703.125,00هو  2018فإن الدعم السنوي الذي استفاد منه الحزب سنة 

 درهم وهو املبلغ الذي سيتم إرجاعه إلى الخزينة".   88.132,23فائضا قدره 

احتساب  تمحيث ال ي  ، درهم 614.992,77درهم وليس  357.824,61كما سبق اإلشارة، فإن مصاريف تسيير الحزب بلغت ما قدره 

 .55احتسابهايتم فقط و درهم باعتبارها تكاليف ال تؤدى  16,22.793والبالغة  مخصصات االستهالك

من  درهم لم يتم استعماله في إطار الدعم املمنوح له 110.925,39مبلغا قدره  إلى الخزينةوعليه، فإن الحزب مطالب بأن يرجع 

 رقمالتنظيمي من القانون  43 الثالثة من املادة الفقرة، وذلك عمال بمقتضيات تدبيرالتغطية مصاريف  رف الدولة للمساهمة فيط

 سالف الذكر، والذي يتم احتسابه كما هو مبين أعاله. 29.11

 حول مسك املحاسبة

بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل  استعماله درهم، والذي لم يتم اإلدالء بشأن 83.112,91 مبلغا قدرهلوحظ أن 

 - "الدولة :445املوازنة بالحساب رقم  على مستوى  هلم يتم تنزيل ، املذكور  2016أكتوبر  7اقتراع بمناسبة الحمالت االنتخابية 

 دائنة".

 يشار إلى أن هذه املالحظة لم تثر أي رد من طرف املسؤول الوطني عن الحزب.

 
 . دون احتساب مخصصات االستهالك - 54

55 - Charges non décaissables ou calculées. 
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املوحد  املتعلق باملخطط املحاسبي 1078.09لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم  القرار املشتركأن تجب اإلشارة إلى 

وهو أمر يتعذر تحقيقه في غياب  ، لألحزاب السياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه

 ا فيها ديون الحزب.بم األخذ بعين االعتبار مجموع العمليات املحاسبية

 اتصحة النفقفحص حول 

، درهم 1.606,60بما مجموعه  درهم ومصاريف املاء والكهرباء 5.773,20الهاتف بمبلغ إجمالي قدره صاريف متبرير ل لوحظ أنه 

 .وبالتالي ال يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه ،هاسمي معنونة ف غير بفاتوراتأدلى الحزب 

اتير خاصة بالهاتف النقال الذي " أنإلى املسؤول الوطني  أشار جوابه،معرض وفي  اتير الهاتف تحمل اسم رئيس الحزب، وهي فو فو

املسؤول القانوني عنه، هو الحزب و العقد املبرم مع شركة املاء والكهرباء هو باسم رئيس " وأن "يستعمله في نطاق نشاطه الحزبي

اتير متعلقة بمقر الحزب وليس بالسكن  ."الخاص بالسيد الرئيس والفو

، وفي غياب ذلك، ال يمكن اسمهفي ومعنونة  للتذكير، فالحزب مطالب في هذا اإلطار بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مقراته

 باعتبار أنها نفقات غير مبررة. تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه
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 حزب الخضر املغربي

 تقديم الحساب السنوي 

، أي داخل 2019مارس  21للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018قدم حزب الخضر املغربي حسابه السنوي برسم السنة املالية 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  29.11من القانون التنظيمي رقم  44األجل املحدد في املادة 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق  1432ة من ذي القعد 24بتاريخ  1.11.166

 موارد ونفقات الحزب

 :شمل وت  ،درهم 760.125,00بلغت موارد الحزب هذه السنة ما مجموعه 

 ؛(% 61,67) درهم 468.750,00: مصاريف التدبيرمساهمة الدولة في تغطية  -

درهم  234.375,00: 2018نوفمبر  18و 17و 16أيام  تنظيم املؤتمر الوطني العادي في تغطية مصاريف الدولة مساهمة -

 ؛(30,83%)

 .(% 7,50) درهم 57.000,00: موارد استغالل أخرى  -

 درهم، وتتكون من: 920.126,60أما نفقات الحزب فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه 

درهم سنة  584.568,60و 2017سنة  درهم 253.069,09(، مقابل %52,32)درهم  481.449,40تكاليف التسيير بما قدره  -

 ؛2016

 (.%47,68)درهم  438.677,20مصاريف تنظيم املؤتمر الوطني العادي بمبلغ قدره  -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول  أسفرت

 28 ، من أجل تقديم التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس بتاريخ2019 سبتمبر 25 لحزب بتاريـخالوطني عن ا

 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: 2019أكتوبر 

 2017برسم سنة  دبير مصاريف الت غطيةغير مستعمل برسم مساهمة الدولة في ت دعم مبلغ إرجاع عدمحول 

غير  أنه مبلغ، سبق للمجلس أن صرح درهم 215.680,91قدره ا مبلغ إلى الخزينة ا هإرجاعلوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت 

 253.069,09) 56التسيير نفقاتومبلغ  (درهم 468.750,00) للحزباملمنوح حاصل الفرق بين مبلغ الدعم باعتبار أنه مستعمل، 

 سالف الذكر. 29.11من القانون التنظيمي رقم  43ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة  اخالف، وذلك (درهم

ة على إرجاع أي جزء من الدعم سياسيالب احز لأل  القانون التنظيمي"ال تنص أي مادة من مواد ه، أوضح املسؤول الوطني أنه ردوفي 

اكمة، املخصص للتسيير ألنه عملية مستمرة في الزمان، هذا باإلضافة إ علما أن صرف الدعم ال  لى كون الحزب ال زال يشكو من ديون متر

انية ملدة ست ة أشهر، هذا يتم إال منتصف السنة املالية، في شهر يونيو، فكيف للحزب أن يضطلع بأدواره ويتدبر سير عمله بدون ميز

شجيع األحزاب على صرف كل الدعم املالي السنوي مهما باإلضافة إلى أن املشرع لن تكون نيته االبتعاد عن قواعد الحكامة الجيدة عبر ت

 
 .2015سبتمبر  4مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية بمناسبة اقتراع  ومبلغ الدعم غير املستحق الذي تم إرجاعه إلى الخزينة برسم دون احتساب مخصصات االستهالك - 56



 

84 

هو الدعم املخصص لإلنتخابات التشريعية  وفق املساطر واآلجال، والدعم املعني باإلرجاع في حالة عدم صرفهبلغ حجمه، بل العكس. 

 ".من القانون املشار إليه سابقا 45ت أو محلية أو جهوية، وهو ما تمت اإلحالة إليه في املادة كان

وجوب إرجاع مبلغ الدعم السنوي غير املستعمل  وضيح بأنه خالفا ملا ورد في جواب املسؤول الوطني، فإنفي هذا اإلطار، وجب الت 

بمقتض ى املادة تها تمت إضاف التي 29.11القانون التنظيمي رقم  من 43الفقرة الثالثة من املادة  منصوص عليه صراحة ضمن

أغسطس  10) 1437ذي القعدة  6بتاريخ  1.16.119الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  21.16رقم  الثانية من القانون التنظيمي

" ... يجب على كل حزب سياس ي أن يرجع تلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم يستعمله من الدعم أو املساهمة التي تنص على أنه  ، إذ (2016

املشار إليها تخص الدعم السنوي املمنوح من طرف الدولة لألحزاب  32 فإن املادة، للتذكير . ... "34و 32تلقاها وفق أحكام املادتين 

املذكورة الدعم املمنوح من طرف الدولة لألحزاب السياسية  34 مصاريف تدبيرها، بينما تهم املادةللمساهمة في تغطية السياسية 

  الحمالت االنتخابية. للمساهمة في تغطية مصاريف

سالف الذكر، فإن الحزب يكون مطالبا بأن  29.11من القانون التنظيمي رقم  43ضيات الفقرة الثالثة من املادة ملقت وعليه، وطبقا 

 .درهم 215.680,91إلى الخزينة مبلغا غير مستعمل قدره يرجع 

تمويل بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في  استعماله يتم اإلدالء بشأن لمالخزينة دعم إلى  عدم إرجاع مبلغحول 

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2016 أكتوبر  7اقتراع بمناسبة الحمالت االنتخابية 

درهم  15.000,00درهم، يتوزع بين مبلغ دعم قدره  85.297,59 قدره إلى الخزينة مبلغاه ما يثبت إرجاعلوحظ أن الحزب لم يقدم 

درهم سبق  70.297,59زب، ومبلغ دعم للمترشحين قدره تم إرجاعه من طرف أحد املستفيدين وتحويله إلى الحساب البنكي للح

، 667.62.157رقم من املرسوم  ثةاملادة الثال  عليها فيبوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص  اإلدالء بشأنهللمجلس أن صرح أنه لم يتم 

 املذكور. املرسومواملادة الخامسة من  29.11من القانون التنظيمي رقم  45ملقتضيات املادة وذلك خالفا 

يتعلق بخطأ ملستخدم البنك، لكونه حول املبلغ مرتين، فاألمر درهم،  15.000,00بلغ بالنسبة مل "أنه وفي رده، أوضح املسؤول الوطني 

وتم تقديم نسخة للكشف البنكي يبرز إرجاع  إثر ذلك استرجع الحزب املبلغ املذكور، ولم يحتسب مرتين في التقرير املالي للحزب"وعلى 

ائح بعد اإلعالن عن النتائج إلعداد امللفات  له سبقالحزب  وأضاف أن " ،لحزببلغ املذكور إلى حساب اامل  أن راسل كل وكالء اللو

إيداعها لدى املصالح املعنية للمجلس األعلى  لدى الحزب للتكفل بذلك. ومباشرة بعد توصل الحزب  للحسابات أو املحاسباتية و

 ". الالزمةو  ملجلس باملعطيات املطلوبةرت إدارة الحزب اتصاالت لجمع البيانات للتمكن من مد اباملراسلة الجديدة للمجلس، أج

 درهم، يجدر التذكير بما يلي: 15.000,00بخصوص مبلغ 

، التي تمت إثارتها بمناسبة فحص وثائق إثبات صرف النفقات الخاصة بالحمالت االنتخابية بمناسبة أن موضوع املالحظة -

اكتفى ، هصرف لتبريرو  باسم الحزب،  غير مترشحلم تبين صفته و  شخصاملذكور ل  مبلغللالحزب  تسليمهم  كور، االقتراع املذ

نصوص املطلوبة واملثبات اإللم يتم تقديم وثائق املذكور، بينما  مبلغل ل املعنيتسلم  استالم تفيد باإلدالء بوصوالتالحزب 

 ؛الذكر سالف 2.16.667رقم ادة الثالثة من املرسوم في امل  اعليه

 

( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية 2016أغسطس  10) 1437 ذي القعدة 6 في الصادر - 57
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إلى الحساب  نفس املبلغ الذي تم تحويله خطأ مرتين لنفس الشخص، ما يثبت إرجاع ضمن جوابه، قدم أن املسؤول الوطني -

إلى  هما يثبت إرجاع الشخص أونفس صرف املبلغ الذي بقي بحوزة  تثبتأي وثيقة  في حين لم يتم تقديم، البنكي للحزب

 الخزينة؛

االنتخابية بمناسبة االقتراع املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف نفقات الخاصة بالحمالت أن وثائق إثبات صرف ال  -

 املجلس، وتم حينها توجيه مالحظة في هذا الصدد إلى املسؤول الوطني عن الحزب؛

 وحول مبلغ الدعم املقدم للمترشحين، يجدر التوضيح بأنه:

سالف الذكر، يجب أن تستعمل مساهمة  29.11لقانون التنظيمي رقم من ا 43املادة  الفقرة الثانية من قتضياتطبقا مل  -

ة وفق الشكليات املحددة بموجب نص تنظيمي، ومن بين هذه الشكليات ما نصت عليه حمالت االنتخابيال ل في تمويالدولة 

ت ت أو اتفاقيات أو بيانااملذكور، التي حددت وثائق إثبات النفقات في شكل فاتورا 2.16.667املادة الثالثة من املرسوم رقم 

 تعلق منها بالنفقات الصغرى؛ إال ماأتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة، 

في حال تخلف وكالء لوائح الترشيح عن تقديم وثائق اإلثبات، فإن املسؤول الوطني، باعتباره الجهة التي تدبر الدعم املمنوح  -

، هو 29.11من القانون التنظيمي رقم  45املنصوص عليه في املادة األول للمجلس اإلنذار  للحزب والتي يوجه إليها الرئيس

املطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على املستندات والوثائق التي تثبت صرف وكالء اللوائح ملبالغ الدعم 

 املمنوحة لهم من طرف الحزب.

 بتاريخ نشره تماملذكور  االقتراع بمناسبة االنتخابية بالحمالت الخاصة النفقات فحص  حول  تقرير بإنجاز قام املجلس أن  -

للمجلس أن اعتبر من خالله أنه لم يتم اإلدالء بشأن استعمال مبلغ الدعم املشار إليه بالوثائق  سبق، 2018 نوفمبر 14

 املثبتة.

 2.16.667املرسوم رقم واملادة الخامسة من  29.11مي رقم التنظي  القانون من  45واستنادا لكل ما سبق وطبقا ملقتضيات املادة 

 درهم. 85.297,59، يكون الحزب مطالبا بأن يرجع إلى الخزينة ما مجموعه الذكر يسالف

  حول مسك املحاسبة

شترك لوزير الداخلية ووزير امل  قرارال  ضمنمات املنصوص عليها ءراع املالت أن مسك محاسبة الحزب لم  من جهة، لوحظ

املوحد لألحزاب  تعلق باملخطط املحاسبيامل( 2009أبريل  23) 1430اآلخر  من ربيع 27صادر في ال  1078.09قتصاد واملالية رقم اال

م يقم ، ومن جهة أخرى، أن الحزب ل للقرار املذكور  2بامللحق رقم  ةاملرفق نماذج القوائم التركيبيةوخصوصا استعمال  ،السياسية

 دائنة".  -: "الدولة 445املشار إليها أعاله بحساب املوازنة رقم  الخزينة جب إرجاعها إلىبتنزيل مبالغ الدعم الوا

"تم اعتماد مخطط الحسابات املالئم لقانون معيار املحاسبة العامة الذي يحترم النمط  أنه  إلى املسؤول الوطنيشار رده، أضمن و 

وحد لألحزاب السياسية، مع استعمال حسابات فرعية للفصل بين املغربي، والذي ال يختلف في مضمونه عن املخطط املحاسبي امل

 مختلف النفقات، وإعطاء صورة واضحة ومفصلة للمحاسبة ..."  

وإن كان يستمد مقتضياته بشكل واسع من  ،أن املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسيةب التذكير ينبغي طار، في هذا اإل 

إنه في نفس الوقت، أضفى مالءمات تأخذ بعين االعتبار الخصوصية التي تميز هذه الهيئات الدليل العام للمعايير املحاسبية، ف

، من خالل إضافة بعض الحسابات على مستوى املوازنة وحساب ال الحصر لذات الطبيعة السياسية، وذلك على سبيل املثا
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ت انتخابية(، عائدات األنشطة، واجبات العائدات والتكاليف )منخرطون وحسابات مرتبطة، مخصصات ملواجهة تكاليف )حمال 

 .(إلخ  ط ومساهمات، تمويل عمومي ... االنخرا
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الديمقراطيون الجددحزب   

 تقديم الحساب السنوي 

أي ، 2019مارس  29للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  الديمقراطيون الجددقدم حزب 

بتنفيذه الظهير الشريف املتعلق باألحزاب السياسية الصادر  29.11من القانون التنظيمي رقم  44داخل األجل املحدد في املادة 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 .(%99,45) مصاريف التدبير تغطية الدولة فيمساهمة درهم تخص أساسا  471.350,00 بلغت موارد الحزب ما مجموعه

درهم برسم الدعم الذي منح  17.356,16قدره  الخزينةسنة، بإرجاع مبلغ غير مستعمل إلى هذه ال  الحزب، خالللإلشارة فقد قام 

 .2017له للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير برسم السنة املالية 

قدره تخص تكاليف التسيير فقط، والتي بلغت ما ، درهم 479.547,06الحزب، فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه  أما نفقات

 .2016درهم سنة  60.462,47و 2017درهم سنة  438.696,84

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

ا إلى املسؤول الوطني عن ماملجلس بتوجيههقام الحظتين أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن م

أكتوبر  22 ، من أجل تقديم التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس بتاريخ2019 سبتمبر 24 بتاريـخالحزب 

 في هذا الصدد أن: لوحظ، إذ مسك املحاسبةة تتعلق ب، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص مالحظ2019

املتعلق بالقواعد  9.88لم يتم وفق النماذج الواردة بالقانون رقم  يةوضع الجداول املكونة لقائمة املعلومات التكميل  -

 27الصادر في  1078.09للقرار املشترك لوزير الداخلية ووزير اإلقتصاد واملالية رقم  2بامللحق رقم املحاسبية واملشار إليها 

 ؛( املتعلق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياس ي2009 ريلأب  23)1430من ربيع اآلخر 

املحاسبية املدلى بها السجالت درهم، بينما ال تتضمن  41.375,10بأداء عدة نفقات نقدا بمبلغ إجمالي قدره  الحزب قام -

 للمجلس )دفتر األستاذ، دفتر اليومية( أية إشارة إلى حساب الصندوق. 

 ما يلي: نيرده، أوضح املسؤول الوط وفي

املخطط الحزب سيأخذ بعين االعتبار مستقبال بهذه املالحظة ذات الصلة باملقتضيات املرتبطة ببخصوص وضع الجداول، أن " -

 "؛املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية

 "بدل حساب الصندوق اعتمد الحساب الجاري منذ تأسيسه،  ،"الحزبحول أدا النفقات نقدا، أن  -

الحزب ملزم بإدراج كل العمليات املنجزة خالل السنة في السجالت املحاسبية فإن  ، 58قا لقاعدة الشموليةالتذكير بأنه وفيجدر 

  سنويا.والقوائم التركيبية التي يتم حصرها 
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 حزب النهضة والفضيلة

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019 مارس 7ابات بتاريخ للمجلس األعلى للحس 2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  حزب النهضة والفضيلةقدم 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  29.11من القانون التنظيمي رقم  44األجل املحدد في املادة  داخل 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011توبر أك 22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 :شمل درهم، وت  589.717,75موارد الحزب هذه السنة ما مجموعه  بلغت

 ؛(%79,49) درهم 468.750,00: مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

 :2017ديسمبر  24 يومتنظيم املؤتمر الوطني العادي املنعقد  في تغطية مصاريف الدولة مساهمةبرسم كميلي بلغ التامل  -

 .(%20,51) درهم 120.967,75

لم يتم اإلدال بشأنه بوثائق  درهم 4.060,00قدره  الخزينةإلى دعم مبلغ بإرجاع ، 2019خالل سنة  لإلشارة، فقد قام الحزب

النتخاب أعضاء  2015سبتمبر  4حمالته االنتخابية بمناسبة اقتراع  مويل مساهمة الدولة في ت برسم، وذلك اإلثبات املطلوبة

ه ت برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالدرهم  280.535,00ذا مبلغ دعم غير مستعمل قدره وك املجالس الجماعية والجهوية

  النتخاب أعضاء مجلس النواب. 2016أكتوبر  7اقتراع االنتخابية بمناسبة 

غت (، والتي بل 99,50%درهم وتتعلق أساسا بتكاليف التسيير ) 753.475,35د بلغت هذه السنة ما مجموعه أما نفقات الحزب، فق

 .2016درهم سنة  343.495,42و 2017درهم سنة  503.950,25ما قدره 

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن 

يوم فاتح تقديم التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ، من أجل 2019 سبتمبر 19 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: 2019أكتوبر 

لم يتم اإلدالء بشأنه بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل الحمالت إلى الخزينة  إرجاع مبلغ دعمحول عدم 

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2016أكتوبر  7نتخابية بمناسبة اقتراع اال 

درهم، سبق للمجلس أن صرح أنه لم يتم  277.000,00قدره  دعم لوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ

وذلك خالفا ، 2.16.66759رقم رسوم من امل  املادة الثالثة عليها فيبوثائق اإلثبات املطلوبة املنصوص  استعماله اإلدالء بشأن

 واملادة الخامسة من املرسوم املذكور. 29.11من القانون التنظيمي رقم  45ملقتضيات املادة 

 

بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية ( 2016أغسطس  10) 1437ذي القعدة  6في  الصادر - 59

 النتخاب أعضاء مجلس النواب. املشاركة في االنتخابات العامة
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إلى السيد الخازن الوزاري املعتمد لدى وزارة  2019يناير  22خزينة الحزب قامت بالتسديد يوم وفي رده أشار املسؤول الوطني إلى أن" 

 بنكي يشمل املبالغ التي تم أداؤها. ق جوابه بنسخ لشيكين ونسخة رسالة التسديد وكشف حسابوأرفالداخلية.."  

الذي ورد ضمن جواب املسؤول الوطني وكذا الوثائق و  يجب التذكير في هذا الصدد بأن الدين الذي تم تسديده من طرف الحزب

خابية حمالته االنت  مويل مساهمة الدولة في ت درهم( برسم  4.060,00غير املدعم بوثائق إثبات) يتعلق بمبلغ الدعم  املرفقة به، 

 280.535,00وكذا مبلغ الدعم غير املستعمل )  النتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوية 2015سبتمبر  4بمناسبة اقتراع 

عضاء مجلس النواب، اللذين النتخاب أ 2016أكتوبر  7اقتراع ه االنتخابية بمناسبة ت برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالدرهم( 

 واملشار إليهما أعاله. 2019يناير  23قام بإرجاعهما بتاريخ 

درهم ويظل مطالبا  277.000,00وبالتالي فإن الحزب لم يقدم أي جواب حول عدم إرجاع املبلغ موضوع املالحظة والذي قدره 

 بإرجاعه إلى الخزينة.

 حول مسك املحاسبة 

الحساب املوازنة ب لى مستوى درهم( ع 277.000,00) الخزينةيل مبلغ الدين الذي لم يتم إرجاعه إلى لوحظ أن الحزب لم يقم بتنز 

 .دائنة" -" الدولة 445رقم 

بلغ غير املدعم بوثائق إثبات أي مجموع امل  ، درهم 284.595,00وفي رده قدم املسؤول الوطني دفتر اليومية يبرز إدراج مبلغ 

دائنة " سالفي  -" الدولة 445على مستوى الحساب رقم  ، درهم( 280.535,00غير املستعمل ) درهم( ومبلغ الدعم 4.060,00)

  الذكر.

 .على مستوى املوازنة الحزب لم يقدم أي جواب حول عدم تنزيل مبلغ الدين موضوع املالحظةأن تجب اإلشارة إلى 

املتعلق باملخطط  1078.09ير االقتصاد واملالية رقم لوزير الداخلية ووز  وينبغي التذكير في هذا الصدد بأن القرار املشترك

املوحد لألحزاب السياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه وهو أمر يتعذر  املحاسبي

حزب مطالب في هذا لذلك، فالتبعا زب. و تحقيقه في غياب األخذ بعين االعتبار مجموع العمليات املحاسبية بما فيها ديون الح

 اإلطار باالمتثال للمقتضيات املحاسبية ذات الصلة.

 اتصحة النفقفحص حول 

 في هذا الصدد: لوحظ

درهم رغم أنها ال تتضمن كل البيانات  60.300,00أن الحزب قام بأداء فاتورات تخص اقتناء الوقود بمبلغ إجمالي قدره  -

( بتطبيق بعض 2013سبتمبر  11) 1434ذي القعدة  4الصادر في  2.12.503من املرسوم رقم  25املنصوص عليها في املادة 

ير لحماية املستهلك، وخصوصا كمية املنتوج أو الكشف املفصل للخدمة القاض ي بتحديد تداب  31.08أحكام القانون رقم 

 وكذا سعر البيع الواجب أداؤه واملتعلق بكل منتوج أو خدمة على حدة. 

».. إدارة الحزب اتصلت باملوزع.. الذي أكد أنه يعتقد على أن املبلغ والنوعية كافيين في أن ؤول الوطني املسوفي معرض جوابه أوضح 

 رات. .... ووعد بأنه سوف يحرص على أن تتضمن الفاتورات القادمة البيانات من تحديد كمية املنتوج وسعر البيع." الفاتو 

 قتضيات القانونية ذات الصلة.لإلشارة، فالحزب مطالب في هذا اإلطار بالتقيد بامل 
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درهم، تم اإلدالء  2.413,70درهم و 87.120,00أنه لتبرير تكاليف الكراء ومصاريف املاء والكهرباء بمبلغ قدره على التوالي  -

 .بفاتورات غير معنونة باسم الحزب، وبالتالي ال يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه

 ". الحزب الزال في حوار وإلحاح مع مالك املقر لحل هذه املشكلة أن " إلىاملسؤول الوطني وفي رده، أشار 

، وفي غياب ذلك ومعنونة باسمه يتعين على الحزب تقديم ما يثبت أن هذه النفقات تخص مقراتهيجب التوضيح في هذا اإلطار أنه 

 .ضمن تكاليــفه هاتنزيل غير مبررة وال يمكن بالتالي هذه النفقات  تعتبر
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 حزب الشورى واالستقالل

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019مارس  19للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018قدم حزب الشورى واالستقالل حسابه السنوي برسم السنة املالية 

ر بتنفيذه الظهير الشريف املتعلق باألحزاب السياسية الصاد 29.11من القانون التنظيمي رقم  44داخل األجل املحدد في املادة 

 كما تم تتميمه وتغييره. 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432القعدة من ذي  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 .مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير كليا هموت ،درهم 468.750,00 بلغت موارد الحزب هذه السنة ما مجموعه

 مقابل ما قدره درهم،  562.026,43 يعادلتخص كليا تكاليف التسيير، فقد بلغت هذه السنة ما  أما نفقات الحزب والتي

 .2016سنة  درهم 528.430,25و 2017درهم سنة  618.130,35

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات  

ا إلى املسؤول الوطني عن موجيههقام املجلس بت  تينأسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مالحظ

 أكتوبر 17، من أجل تقديم التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس بتاريخ 2019 سبتمبر 25 بتاريـخالحزب 

 تين املذكورتين.الحظامل، تبين أن الحزب قدم تبريرات كافية بخصوص 2019
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يةحزب الحرية والعدالة االجتماع  

 تقديم الحساب السنوي 

 مارس 27 للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ 2018 حسابه السنوي برسم السنة املالية الحرية والعدالة االجتماعيةقدم حزب 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير  29.11من القانون التنظيمي رقم  44، أي داخل األجل املحدد في املادة 2019

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166ف رقم الشري 

 موارد ونفقات الحزب

 :أساسا ، وتشمل درهم 594.417,75 قدرهموارد الحزب هذه السنة ما  بلغت

 (؛ % 78,86درهم ) 468.750,00: مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

: 2017نوفمبر  12 يومتنظيم املؤتمر الوطني العادي املنعقد  في تغطية مصاريف الدولة مساهمةبرسم كميلي تبلغ ال امل  -

 .(%20,35)درهم  120.967,75

 : شمل درهم، وت  743.171,10 أما نفقات الحزب فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه

 ؛ 2016سنة  درهم 435.009,73و 2017سنة  مدره 380.798,96 (، مقابل %61,46)درهم  456.769,60 تكاليف التسيير: -

 .2016درهم سنة  107.437,50و 2017سنة  درهم 277.512,00مقابل  ، (%38,54)درهم  286.401,50 :اقتناء أصول ثابتة -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول  مجموعة من املالحظاتأسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن 

 14 ، من أجل تقديم التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس بتاريخ2019 سبتمبر 20 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: 2019أكتوبر 

 ى الخزينة رجاع مبالغ الدعم إلإ حول عدم

 مبالغ الدعم التالية:إلى الخزينة  لوحظ في هذا اإلطار أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه

النتخاب  2016أكتوبر  7درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية بمناسبة اقتراع  301.764,61مبلغ قدره  -

 تم اإلدالء بشأنلم يو درهم(  7.034,61)بما قدره عمل مبلغ غير مستأعضاء مجلس النواب، سبق للمجلس أن صرح أنه 

وهو درهم(،  294.730,00)بما قدره  2.16.66760رقم ادة الثالثة من املرسوم املنصوص عليها في امل ثبات اإلبوثائق  استعماله

 واملادة الخامسة من املرسوم املذكور؛ 29.11من القانون التنظيمي رقم  45ما يخالف مقتضيات املادة 

، سبق للمجلس 2017سنة عن درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الحزب  52.374,53ومبلغ دعم قدره  -

درهم( ومبلغ  468.750,00) للحزبحاصل الفرق بين مبلغ الدعم املمنوح  مبلغ غير مستعمل، باعتبار أنهأن صرح أنه 

 
عمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باست2016أغسطس  10) 1437ذي القعدة  6في  الصادر - 60

 املشاركة في االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب.
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من القانون التنظيمي رقم  43تضيات الفقرة الثالثة من املادة ق، وهو ما يخالف م61درهم( 416.375,47النفقات املنجزة )

29.11.   

درهم   6.000,00درهم املتبقي من مساهمة الدولة قد أدي منه مبلغ  7.034,61" مبلغ  أنوفي معرض جوابه، أوضح املسؤول الوطني 

 نتخابات ألنها أديت بعد وضع الحساب بتاريخالخاص باال ... ولم تدرج بتقرير الخبير  29/12/2016أتعاب الخبير املحاسب بتاريخ 

أنه تبقى مبلغ  17/11/2016 وأرفق جوابه بفاتورة الخبير  درهم كرصيد جديد في الحساب الخاص باالنتخابات.." 1.028,00و

 .درهم 294.730,00الذي قدره بلغ املوالكشوفات البنكية املخصصة للحملة. ولم يتم تقديم أي جواب بشأن 

لم تكتمل بعد حيث هناك  2017أن مصاريف سنة "أكد  ، 2017بلغ غير املستعمل برسم الدعم العمومي لسنة امل بخصوصو 

ان بالدعم إال في بداية شهر أبريل ولتغطية مصاريف بداية السنة ك الحزب توصليلم و مصاريف راجعة لشهر دجنبر غير مسجلة .... 

وحدد مجموع املصاريف التي لم يتم تسجيلها على مستوى محاسبة سنة "  2017لعدم إرجاع املبلغ املتبقي من سنة  امضطر  الحزب

   .درهم 24.972,84في مبلغ  2017

 في هذا الصدد وجبت اإلشارة إلى:

النفقات الخاصة بالحمالت االنتخابية بمناسبة االقتراع املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف أن وثائق إثبات صرف  -

اإلدالء بشأن صرفه الذي تم بلغ وامل درهم( 7.034,61)الحزب بإرجاع مبلغ الدعم غير املستعمل  طالب حينهاالذي املجلس و 

اإلدالء بشأنه بوثائق إثبات املذكورة عوض  مبالغل ل املترشحين تسلم بتفيد بنسخ شيكات وحواالت بريدية وإشهادات 

 ؛درهم( 294.730,00)

سيعمل على مراجعة الحساب املتعلق املوجهة إليه حينها، إلى أنه "...  ةضمن جوابه على املالحظأشار أن املسؤول الوطني،  -

عمل على إخبار جميع املرشحين ... أكد أن الحزب "و  دعم املذكور مع الخبير املحاسب للقيام بالواجب وتصحيح الوضعية"بال

، متضمنة تصريحاتهمين تخلفوا عن إيداع وقدم الئحة بأسماء املترشحين الذ املعنيين ... بهذه املالحظة برسائل في املوضوع".

 عناوينهم وأرقام هواتفهم؛ 

أن املسؤول الوطني سبق وقدم نفس الجواب على املالحظة املتعلقة بإرجاع مبلغ الدعم السنوي غير املستعمل واملوجهة له  -

 ؛  2017بمناسبة تدقيق الحساب السنوي لسنة 

مصاريف الحمالت  مستندات إثبات بشأن فحص  2018نوفمبر  14اريخ أن املجلس قام بعد ذلك بإعداد ونشر تقرير بت  -

 2017حول تدقيق حساب التسيير لسنة  2019أبريل  29تقرير بتاريخ إعداد ونشر االقتراع املذكور، و بمناسبة االنتخابية 

 ؛أعاله الحزب بإرجاع مبالغ الدعم املشار إليهامن خاللهما وطالب 

 ، في بداية السنة املوالية حصرها عند اختتام الدورة املحاسبيةإعدادها و  سبق أن تم 2017حسابات الحزب عن سنة  أن -

 ؛وتم اإلشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب

املنصوص عليه في الدليل العام للمعايير املحاسبية واملخطط املحاسبي املوحد  62تخصص الدورات املحاسبية إبدوفقا مل  أنه -

يح ألخطاء محاسبية أو سهو يجب أن يتم على مستوى محاسبة السنة املالية التي تم أي تصح ، فإنلألحزاب السياسية

  ؛2018خاللها اكتشاف األخطاء املذكورة، ويتعلق األمر في هذه الحالة بالسنة املالية 

 
 حتساب مخصصات االستهالك ومصاريف املؤتمردون ا - 61
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، فإن 2.16.667املرسوم رقم املادة الخامسة من و  29.11التنظيمي رقم  القانون من  45و 43تين وعليه، وطبقا ملقتضيات املاد

 مجموع املبالغ املشار إليها أعاله.إلى الخزينة الحزب مطالب بأن يرجع 

 حول اإلشهاد بصحة الحساب

باإلشارة إلى أن القوائم التركيبية تعطي صورة أمينة للوضعية  لخبير املحاسبمن خالله ااكتفى  ا دم تقرير قلوحظ أن الحزب 

ائم التركيبية من ت النقدية املسجلة برسم السنة املعنية عوض تقديم إشهاد بأناملالية للحزب ونتيجة العمليات والتدفقا " القو

في ملا هو منصوص عليه ، وذلك خالفا وخصاصه" شأنها أن تكون صورة أمينة ألصول الحزب وخصومه ولوضعيته املالية وفائضه

( 2009أبريل  23) 1430من ربيع اآلخر  27صادر في ال  1078.09القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم 

ني والتعاقدي من دليل معايير التدقيق القانو  5700وكذا ضمن املعيار  املتعلق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية

  .املحدد من طرف املجلس الوطني لهيئة الخبراء املحاسبين باملغرب

 . 2018مارس  12آخر للخبير املحاسب مؤرخا في  وضمن رده، قدم املسؤول الوطني تقريرا

، املالحظةضوع التقرير املقدم يتضمن نفس اإلشهاد الوارد بتقرير الخبير املحاسب املدلى به ضمن الحساب السنوي مو فلإلشارة، 

 فالحزب مطالب في هذا الصدد بالتقيد باملقتضيات التنظيمية ذات الصلة.وعليه 

 حول مسك املحاسبة

 -" الدولة 445مستوى املوازنة بالحساب رقم  لىعإلى الخزينة  إرجاعهاواجب الحزب لم يقم بتنزيل مبالغ الدعم ال  لوحظ أن

 (درهم 120.967,75)املبلغ التكميلي برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمر الحزب  تم تقييددائنة"، وأنه 

 "التمويل العمومي".  بحساب "واجبات االنخراط ومساهمات" عوض حساب 

الدولة دائنة، ألن  445لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم والتقييدها بالحساب رقم  الحزبوضمن جوابه، أوضح املسؤول الوطني بأن "

وأضاف بشأن  وكذلك مصاريف مستقبلية لغاية الحصول على الدعم..." 2017...هناك مصاريف في ذمة الحزب راجعة لشهر دجنبر 

غ التكميلي برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمر الحزب بحساب "واجبات االنخراط ومساهمات"   تنزيل املبل 

 بأنه سوف يتدارك الخطأ.

يلزم سالف الذكر،  1078.09لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم  تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن القرار املشترك

ئم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه وهو أمر يتعذر تحقيقه في غياب األخذ بعين االعتبار مجموع األحزاب بإعداد قوا

 املعطيات املحاسبية بما فيها ديون الحزب.
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 حول موارد الحزب

سنة درهم عبارة عن عائدات مالية بشأن سندات صندوق تم اقتناؤها  4.700,00لوحظ أن الحزب تلقى مداخيل بمبلغ قدره 

 من القانون التنظيمي 31درهم، رغم أن هذه املداخيل ال تندرج ضمن موارد الحزب املحددة في املادة  500.000,00بمبلغ  2018

 املتعلق باألحزاب السياسية. 11-29 رقم

ائد مالية خالل الستة أشهر والبالغة  ىارتأ"..  الحزب أناملسؤول الوطني وفي رده، أوضح  درهم من أجل   4.750,00الحصول على فو

 مصلحة الحزب للحصول على موارد مالية استثنائية." 

 ة ذات الصلة.لإلشارة، فالحزب مطالب في هذا اإلطار بالتقيد باملقتضيات القانوني 

 حول فحص صحة النفقات

غير معنونة باسم الحزب،  بفاتورات ، تم اإلدالءدرهم 1.344,01تبرير أداء مصاريف املاء والكهرباء بمبلغ إجمالي قدره للوحظ أنه 

 .وبالتالي ال يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه

ابتداء من "مالك املقر أصر على أن يبقى عقد املاء والكهرباء بوضمن رده، أشار املسؤول الوطني إلى أن   الحزب ر قد غي 2019اسمه..... و

 املوضوع."املقر ولن تكون هناك مشكلة بسبب هذا 

حزب مطالب في هذا اإلطار بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مقراته ومعنونة باسمه، وفي غياب ذلك، ال يمكن للتذكير، فال

 باعتبار أنها نفقات غير مبررة. تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه
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 حزب النهضة

 تقديم الحساب السنوي 

األجل  داخل ، أي 2019مارس  21للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  حزب النهضةقدم 

 1.11.166املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  29.11من القانون التنظيمي رقم  44املحدد في املادة 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011كتوبر أ 22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ 

 موارد ونفقات الحزب

 :وزع بيندرهم، وتت 576.114,26بلغت موارد الحزب هذه السنة ما قدره 

 (؛%81,36درهم ) 468.750,00: مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

: 2018يناير  14 يوماملنعقد  تنظيم املؤتمر الوطني العادي في تغطية مصاريف الدولة مساهمةبرسم  كميليبلغ الت امل  -

 .(%18,64درهم ) 107.364,26

 درهم، وتتكون من: 739.114,28أما نفقات الحزب فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه 

 ؛2016درهم سنة  485.465,62و 2017درهم سنة  601.074,15(، مقابل %60,07)درهم  443.962,28 التسيير:تكاليف  -

 (؛%30,89)درهم  228.332,00 :مصاريف تنظيم املؤتمر الوطني العادي -

 .2017درهم سنة  24.000، مقابل (%9,04)درهم  66.820,00 : اقتناء أصول ثابتة -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن 

 17من أجل تقديم التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس بتاريخ  2019 تمبرسب 27الوطني عن الحزب بتاريـخ

الحزب أن  لوحظمالحظة واحدة تتعلق بمسك املحاسبة، حيث تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص  ،2019أكتوبر 

سالف  1078.09ألحزاب السياسية موضوع القرار املشترك رقم مات املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد ل ءراع املالي لم 

و"نماذج القوائم  للقرار املذكور  1خاصة" املرفق بامللحق رقم الذكر، وخصوصا استعمال "مصنف الحسابات املبسطة وال

  لنفس القرار. 2التركيبية" املرفقة بامللحق رقم 

املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد ستقبال على احترام املالءمات الحزب سيحرص موفي جوابه، أوضح املسؤول الوطني أن " 

 ".  1078.09ترك رقم لألحزاب السياسية موضوع القرار املش
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 حزب األمل

 تقديم الحساب السنوي 

األجل  ل داخ، أي 2019يناير  22 للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ 2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  حزب األمل قدم 

 1.11.166املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  29.11من القانون التنظيمي رقم  44املحدد في املادة 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ 

 موارد ونفقات الحزب

 .مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبيرمن  كليا وتتكون درهم،  468.750,00 قدرهت موارد الحزب هذه السنة ما بلغ

درهم مقابل ما قدره  468.818,79أما نفقات الحزب والتي تخص كليا تكاليف التسيير، فقد بلغت هذه السنة ما يعادل 

 .2016درهم سنة  312.209,19و 2017درهم سنة  457.903,03

 حص صحة النفقاتنتائج تدقيق الحساب السنوي وف

  ة.مالحظأي  صحة النفقات عن سفر عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص لم ت 
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 حزب اإلصالح والتنمية

 تقديم الحساب السنوي 

، أي داخل 2019 أبريل  فاتح يومللمجلس األعلى للحسابات  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  اإلصالح والتنميةقدم حزب 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  29.11من القانون التنظيمي رقم  44ل املحدد في املادة األج

 2019مارس  31تاريخ  ، باعتبار أنكما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166

 .2019تقديم الحسابات السنوية إلى يوم االثنين فاتح أبريل صادف يوم األحد، لذلك امتد أجل 

 موارد ونفقات الحزب

 بين: أساسا درهم، وتتوزع 701.535,00بلغت موارد الحزب هذه السنة ما قدره 

 (؛%66,82درهم ) 468.750,00الدولة في تغطية مصاريف التدبير: مساهمة  -

درهم  220.925,00: 2018وطني العادي املنعقد يوم فاتح أبريل تنظيم املؤتمر ال  في تغطية مصاريف الدولة مساهمة -

(31,49%.) 

األسباب الكامنة وراء  دون أن يبرز درهم 1.639.894,00دره قإلى الخزينة  مبلغإرجاع ب  2018خالل سنة  الحزب قاملإلشارة، فقد 

سم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف درهم بر  60.788,21قدره غير مستعمل مبلغ  بإرجاع 2019 سنة خاللكما قام  ،ذلك

 .2017السنة املالية عن التدبير 

 :شمل درهم، وت  681.589,41 قدرههذه السنة ما  بلغتأما نفقات الحزب فقد 

 ؛2016درهم سنة  153.855,74و 2017سنة درهم  365.233,79 (، مقابل% 56,51درهم ) 385.176,41 تكاليف التسيير: -

 (؛% 32,41درهم ) 220.925,00طني العادي: تنظيم املؤتمر الو  مصاريف -

 (.% 10,47) 2017سنة  درهم 42.728,00 (، مقابل% 11,08)درهم  75.488,00 اقتناء أصول ثابتة: -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

هها إلى املسؤول أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجي

 11 بها املجلس بتاريخ، من أجل تقديم التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل 2019 سبتمبر 19 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: 2019أكتوبر 
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 اإلشهاد بصحة الحسابحول 

خالفا دلى بحسابه السنوي مرفقا بتقرير خبير محاسب رفض من خالله اإلشهاد بصحة الحساب السنوي لوحظ أن الحزب أ

شترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم امل  قرارسالف الذكر وال  29.11من القانون التنظيمي رقم  42ملقتضيات املادة 

، حيث أشار املوحد لألحزاب السياسية ( يتعلق باملخطط املحاسبي2009أبريل  23) 1430اآلخر  من ربيع 27صادر في  1078.09

ائم التركيبية ... تعطي هليس بمقدور "الخبير املحاسب إلى أنه  ووضعيته صورة أمينة ألصول الحزب وخصومه  التأكد من أن القو

 ".إصدار  رأي بشأنها هنوبالتالي اليمك ونتيجة عملياته وتطور تدفقاته النقدية ... 2018دسنبر  31املالية في 

افق ومنظوره الحزب قدميحقا لم " أنهاملسؤول الوطني  أكد جوابه،وفي   ...". الحساب بكيفية تتو

 حول الوثائق املكونة للحساب السنوي 

 1078.09شترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم امل قرارال  في عليها املنصوص الوثائق كل  يقدم لم الحزب أن لوحظ

جدول ب  األمر يتعلق، واملوحد لألحزاب السياسية تعلق باملخطط املحاسبيامل( 2009أبريل  23) 1430اآلخر  من ربيع 27صادر في ال 

قدمة خارج عمليات امل تلقاة أو املالية امل تعهدات الوجدول  الضمانات العينية املقدمة أو املتلقاةوجدول  جدول الديون و  الدائنيات

 .ائتمان اإليجار

 هذا من اختصاص املحاسب". "املشار إليها أعاله وأشار إلى أن  الوطني الوثائقاملسؤول ضمن رده، لم يقدم و 

 وعليه، فالحزب مطالب في هذا الصدد بالتقيد باملقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

 املحاسبةمسك حول 

 لوحظ في هذا الصدد:

ت املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القرار أن مسك محاسبة الحزب لم تراع املالءما -

استعمال"مصنف الحسابات  ، وخصوصاسالف الذكر 1078.09رقم  املشترك لوزير الداخلية ووزير اإلقتصاد واملالية

 ؛ر املذكور للقرا (1)املرفق بامللحق رقم  " 63املبسطة والخاصة

مجموع  درهم، أي حاصل الفرق بين - 1.067.406,50 مبلغا قدره العائداتيبرز على مستوى  حساب العائدات والتكاليفأن  -

وهو ما ، (درهم 1.757.081,50)تم إرجاعه إلى الخزينة الذي بلغ املمجموع و  درهم( 689.675,00)منوح للحزب مبلغ الدعم امل 

 بية واملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسيةاملنصوص عليه في الدليل العام للمعايير املحاس 64يخالف مبدأ الوضوح

 ؛بين املبالغ 65الذي يمنع أي عملية مقاصة

درهم( ال  500,00( ضمن قائمة املعلومات التكميلية األخرى )1أن مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات الوارد بالجدول رقم ) -

درهم( وأن هذا املبلغ تم تنزيله  7.300,00) عائداتال  -حساب العائدات والتكاليفيتطابق مع املبلغ الوارد على مستوى 

 ساهمات أخرى جارية غير مستديمة )هبات ووصايا والخ...(". بحساب "عائدات غير جارية" عوض حساب "م

 
63 - Nomenclature simplifiée et spécifique des comptes. 
64 - Principe de clarté 

65 - Compensation 
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 على األخرى، ألشطر بالنسبة ل  بينما أكد يشار إلى أن الشطر األول من املالحظة لم يثر أي رد من طرف املسؤول الوطني عن الحزب، 

 .الحزب على إخباره املحاسب وسيعمل من اختصاص  األمرأن 

 الصدد بالتقيد باملقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.للتذكير، فالحزب مطالب في هذا 

 فحص صحة النفقاتحول 

 الصدد:في هذا  لوحظ

في شكل فواتير  إثبات وثائقيم عوض تقد 66سند تسلم الحزب قدم درهم، 116.000,00قدره  إجمالي بمبلغ نفقات لتبرير أنه -

أو أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة كما هو منصوص عليه في القوانين واألنظمة ذات الصلة وال سيما 

 .(145( ومدونة الضرائب )املادة 4القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك )املادة  31.08القانون رقم 

اتير صادرة من طرف بائعين ال يتوفرون على رقم  أها وثيقة تثبتها بكيفية كل نفقة لأن " وفي رده، أكد املسؤول الوطني و بأخرى، ربما الفو

 )البتانتا( أو ش يء من هذا القبيل". القيد في الضريبة املهنية

ية لكونها ال ال تستوفي جميع الشروط القانون  فواتير الحزب قدم درهم، 19.745,00قدره  إجمالي بمبلغ نفقات لتبرير أنه -

تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم املنهي املنصوص عليهما في القوانين واألنظمة ذات الصلة، وال 

 . (145( ومدونة الضرائب )املادة 49املتعلق بمدونة التجارة )املادة  15.95سيما القانون رقم 

تي تستوفي جميع الشروط القانونية تتطلب حصول الحزب على دعم عمومي أكثر ال  املسؤول الوطني أن الفواتيروفي جوابه، أكد 

 أهمية مما يحصل عليه.

 للتذكير، فالحزب مطالب في هذا الصدد بالتقيد باملقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

 

 

 

  

 
66 - Bon de réception. 
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 حزب الوسط االجتماعي

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019 مارس 28 للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ 2018برسم السنة املالية  حسابه السنوي  الوسط االجتماعيقدم حزب 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  29.11من القانون التنظيمي رقم  44داخل األجل املحدد في املادة 

 .ا تم تتميمه وتغييرهكم 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432عدة من ذي الق 24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 :شمل درهم، وت  563.750,00بلغت موارد الحزب هذه السنة ما يعادل 

 (؛%83,15درهم ) 468.750,00: مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير -

 (.%16,85درهم ) 95.000,00واجبات االنخراط واملساهمات:  -

ما قدره مقابل  درهم 611.328,73، فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه التسييروالتي تخص كليا تكاليف  أما نفقات الحزب

 .2016درهم سنة  235.916,59و 2017درهم سنة  322.010,35

 النفقاتنتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة 

لى املسؤول أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إ

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها  التوضيحات أو ، من أجل تقديم2019سبتمبر  20 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: 2019أكتوبر  23 املجلس بتاريخ

سنة  عن برسم مساهمة الدولة في تمويل مصاريف التدبير الخزينة  إلى غير مستعمل دعم حول عدم إرجاع مبلغ

2017 

درهم، أي حاصل الفرق بين  146.739,65غير مستعمل قدره  دعم مبلغ الخزينةلوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى 

وذلك خالفا ملقتضيات الفقرة ، (درهم ,35322.010) 67تسييرال نفقات ومبلغ  (درهم 468.750,00) مبلغ الدعم املمنوح للحزب

 سالف الذكر. 29.11من القانون التنظيمي رقم  43الثالثة من املادة 

لحزب ملتزم بإرجاع املبلغ قريبا حسب االتفاق مع وزارة الداخلية وبطلب منها. وسيوافي ا أن " إلى املسؤول الوطنيشار وفي جوابه، أ

 ". املجلس بوثيقة تثبت إرجاع ذلك املبلغ

  املحاسبة كمس حول 

 -" الدولة 445على مستوى املوازنة بالحساب رقم  ،لوحظ أن الحزب لم يقم بتنزيل مبلغ الدين الذي لم يتم إرجاعه إلى الخزينة

 دائنة".

 يشار إلى أن هذه املالحظة لم تثر أي رد من طرف املسؤول الوطني عن الحزب.

 
 .دون احتساب مخصصات االستهالك - 67
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املتعلق باملخطط  1078.09ير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم لوز  املشتركوينبغي التذكير في هذا الصدد بأن القرار 

املوحد لألحزاب السياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه وهو أمر يتعذر  املحاسبي

لذلك، فالحزب مطالب في هذا  تبعاو يون الحزب. تحقيقه في غياب األخذ بعين االعتبار مجموع العمليات املحاسبية بما فيها د

 اإلطار باالمتثال للمقتضيات املحاسبية ذات الصلة.

 فحص صحة النفقاتحول 

 :قام بأداء أن الحزب في هذا اإلطار لوحظ

مستندات دون أن يتم بشأنه تقديم أي وثائق إثبات في شكل فاتورات أو أي  درهم 3.600,00مبلغ قدره التغذية بمصاريف  -

القاض ي  31.08تندات اإلثبات املماثلة املنصوص عليها في القوانين واألنظمة ذات الصلة والسيما القانون رقم أخرى من مس

 (؛145( ومدونة الضرائب )املادة 4بتحديد تدابير لحماية املستهلك )املادة 

 ".الحقابالفاتورة املجلس  وافيياإلتصال باملمون وسحاليا تعذر على الحزب أنه » املسؤول الوطنيكد وفي رده، أ

 للتذكير، فالحزب مطالب في هذا الصدد بالتقيد باملقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

، غير أنه درهم 21.564,12قدره  إجمالي بمبلغالهاتف صاريف مدرهم و  2.673,46قدره  إجمالي مصاريف املاء والكهرباء بمبلغ -

سم الحزب، وبالتالي ال يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن معنونة باغير  لتبرير صرف هذه النفقات، تم تقديم فاتورات

 .تكاليــفه

الحزب يكتري مقره بواسطة عقد، إال أنه عند التوقيع على العقد تم  ن "أوضح املسؤول الوطني أ، املاء والكهرباءبالنسبة ملصاريف ف

أنه خارج الوطنتغيير العداد نظرا لكون صاحب املحل يعيش  إلى حد الساعة هة التي تسمح بتغيير العداد وتعذر عليإغفال الوثيق ، و

 ؛أخيرا وقع على وثيقة تسمح بتغيير العداد"

 ، أدلى الحزب بكشف ملجموع األداء الذي قام به لفائدة شركة اإلتصاالت باسم جريدة "الوسط".وبخصوص مصاربف الهاتف

، وفي غياب ذلك، هومعنونة باسم يفيد أن هذه النفقات تخص مقراتهالحزب مطالب في هذا اإلطار بتقديم ما در التوضيح أن جي 

 باعتبار أنها نفقات غير مبررة. تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفهال يمكن 
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 حزب العمل

 تقديم الحساب السنوي 

، أي داخل األجل 2019 سمار  29للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018 حسابه السنوي برسم السنة املالية العملقدم حزب 

 1.11.166املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  29.11من القانون التنظيمي رقم  44املحدد في املادة 

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ 

 موارد ونفقات الحزب

 وتتكون من:درهم،  802.617,66السنة ما مجموعه بلغت موارد الحزب هذه 

 (؛%58,40درهم ) 468.750,00مصاريف التدبير:  تغطية مساهمة الدولة فيمبلغ  -

درهم  234.375,00: 2018فبراير  25تنظيم املؤتمر الوطني العادي املنعقد يوم  في تغطية مصاريفالدولة  مساهمةمبلغ  -

 (؛29,20%)

 أعضاء النتخاب 2016 أكتوبر 7اقتراع  بمناسبة االنتخابية الحمالت تمويل في الدولة همةمسامبلغ الحصة الثانية من  -

 (.%12,40) درهم 99.492,66النواب:  مجلس

برسم درهم،  96.222,77قدره  الخزينةغير مستحق إلى دعم بإرجاع مبلغ  ،سنةهذه ال  الحزب قام خاللتجدر اإلشارة إلى أن 

 ، وكذاوالجهويةاملجالس الجماعية  النتخاب أعضاء 2015سبتمبر  4بمناسبة اقتراع  ته االنتخابيةمساهمة الدولة في تمويل حمال

الذي منح له للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير برسم السنة املالية درهم برسم الدعم  519,99مبلغ غير مستعمل قدره 

2017 . 

 درهم، وتتوزع بين: 814.625,37أما نفقات الحزب فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه 

درهم  369.308,66و 2017درهم سنة  468.234,01(، مقابل %70,37)درهم  573.238,37تكاليف التسيير بما مجموعه  -

 ؛2016سنة 

 (.%29,63)درهم  241.387,00اريف تنظيم املؤتمر الوطني العادي بمبلغ قدره مص -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

ية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول أسفرت عمل

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها  التوضيحات أو ، من أجل تقديم2019 سبتمبر 24 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 م يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: ، تبين أن الحزب ل 2019أكتوبر  22 املجلس بتاريخ
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و لم يتم اإلدالء بشأنه بوثائق إثبات برسم أ ال يخص الحملة االنتخابية دعم إلى الخزينة  عدم إرجاع مبلغحول 

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2016 أكتوبر  7اقتراع بمناسبة مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية 

ن صرح أنه ال يخص درهم، سبق للمجلس أ 121.107,88 قدره دعم إلى الخزينة مبلغه ما يثبت إرجاعن الحزب لم يقدم لوحظ أ

وذلك ، 667.62.168رقم من املرسوم  لثةفي املادة الثا انصوص عليهثبات امل اإلالحملة االنتخابية أو لم يتم اإلدالء بشأنه بوثائق 

 املذكور. املرسومواملادة الخامسة من  29.11ون التنظيمي رقم من القان 45ملقتضيات املادة خالفا 

درهم(  150.500,00املبلغ الذي ال يخص الحملة االنتخابية ))املذكور أعاله هو حاصل الفرق بين مجموع بلغ لإلشارة، فإن امل

 37.392,12الحزب لحملته االنتخابية )لغ تمويل بمن جهة، وم (درهم( 8.000,00واملبلغ الذي لم يتم اإلدالء بشأنه بوثائق إثبات )

 درهم( من جهة ثانية.

 الحزب سيعمل على إرجاع هذه املبالغ إلى خزينة الدولة في أقرب وقت ممكن". جوابه، أشار املسؤول الوطني إلى أن "  وضمن

 حول مسك املحاسبة 

 في هذا الصدد أن: لوحظ

للقرار املشترك لوزير الداخلية ووزير  2بامللحق رقم شار إليها امل و  69 الجداول املكونة لقائمة املعلومات التكميلية وضع -

( املتعلق باملخطط املحاسبي املوحد 2009أبريل  23)1430من ربيع اآلخر  27صادر في ال  1078.09واملالية رقم  االقتصاد

  ؛اسبيةاملتعلق بالقواعد املح 9.88القانون رقم النماذج الواردة ب لم يتم وفق ، لألحزاب السياسية

الوثائق املحاسبية املدلى بها للمجلس )دفتر كما أن بأداء عدة نفقات نقدا، غير أنه لم يتم مسك يومية الصندوق  الحزب قام -

 أية إشارة إلى حساب الصندوق؛تتضمن ال األستاذ، دفتر اليومية( 

 - "الدولة 445الحساب رقم ى مستوى املوازنة ب عل ،املبلغ الواجب إرجاعه إلى الخزينة املشار إليه أعاله الحزب لم يقم بتنزيل -

 دائنة".

 رده، أوضح املسؤول الوطني ما يلي: وفي

املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب الحزب سيعمل على استدراك ذلك وفق ما ينص عليه بخصوص وضع الجداول، أن "  -

 "؛ السياسية

ري عوض حساب الصندوق منذ البداية، حيث يدفع األمين " الحزب اعتمد استعمال الحساب الجاحول أدا النفقات نقدا، أن  -

 العام في الحساب الجاري املبالغ التي يحتاجها الحزب ثم يقوم بسحبها عندما تسمح الوضعية بذلك ..."؛ 

 .املسؤول الوطني عن الحزبرد من  لم يثر الشطر األخير من املالحظة أيلإلشارة، 

 املتعلق باملخطط املحاسبي 1078.09لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم  املشترك ينبغي التذكير في هذا الصدد بأن القرار

املوحد لألحزاب السياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه وهو أمر يتعذر تحقيقه في 

 

( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية 2016أغسطس  10) 1437 عدةذي الق 6 في الصادر - 68

 .نتخاب أعضاء مجلس النوابال املشاركة في االنتخابات العامة 

69 - Les tableaux de l’ETIC. 
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وبة واألخذ بعين االعتبار مجموع العمليات املحاسبية. وتبعا املطل  املعلومات التكميلية وقائمةغياب مسك الدفاتر املحاسبية 

 طار باالمتثال للمقتضيات القانونية واملحاسبية ذات الصلة.لذلك، فالحزب مطالب في هذا اإل 

 حص صحة النفقاتفحول 

كل البيانات  تتضمنرغم أنها ال  درهم تتعلق بالصوتيات والتغذية 66.000,00قدره بمبلغ بأداء فاتورة  لوحظ أن الحزب قام

بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  (2013سبتمبر  11) 1434ذي القعدة  4صادر في ال  2.12.503رسوم رقم املنصوص عليها في امل

سعر البيع الواجب وكذا  ملنتوج أو الكشف املفصل للخدمةاكمية وخصوصا  القاض ي بتحديد تدابير لحماية املستهلك 31.08

 .منتوج أو خدمة على حدةأداؤه واملتعلق بكل 

اتير جوابه، أشار املسؤول الوطني إلى أن "  وفي الحزب سيعمل على إستدراك هذه التفاصيل التي ينبغي أن تكون متضمنة في الفو

 مستقبال".
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 حزب املجتمع الديمقراطي

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019مارس  27للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ  2018السنة املالية حسابه السنوي برسم  املجتمع الديمقراطيقدم حزب 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  29.11من القانون التنظيمي رقم  44داخل األجل املحدد في املادة 

 .تميمه وتغييرهكما تم ت 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166رقم 

 موارد ونفقات الحزب

 :شمل درهم، وت  589.717,75 بلغت موارد الحزب هذه السنة ما مجموعه

 (؛%79,49درهم ) 468.750,00: مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبيرمبلغ  -

 :2017ديسمبر  23 يومتنظيم املؤتمر الوطني العادي املنعقد  في تغطية مصاريف الدولة مساهمةبرسم كميلي بلغ التامل  -

 .(%20,51درهم ) 120.967,75

برسم مساهمة درهم  14.809,55قدره الخزينة  إلىغير مستعمل  دعم مبلغ، بإرجاع سنةهذه ال  خالللإلشارة، فقد قام الحزب 

 النتخاب أعضاء مجلس النواب. 2016أكتوبر  7اقتراع بمناسبة  الدولة في تمويل حمالته االنتخابية

%(، والتي بلغت  98,46درهم وتخص أساسا تكاليف التسيير ) 615.621,14ب، فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه أما نفقات الحز 

 .2016درهم سنة  455.044,99و 2017درهم سنة  382.656,62ما قدره 

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

ة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعأسفرت 

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها  التوضيحات أو ، من أجل تقديم2019 سبتمبر 19 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 ب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: ، تبين أن الحز 2019أكتوبر  24 املجلس بتاريخ

بوثائق إثبات برسم مساهمة الدولة في تمويل  استعماله لم يتم اإلدالء بشأن إلى الخزينة دعم إرجاع مبلغ ول عدمح

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2016أكتوبر  7اقتراع بمناسبة الحمالت االنتخابية 

سبق للمجلس أن صرح أنه لم يتم  درهم،  99.564,00 قدره دعم إلى الخزينة مبلغه ما يثبت إرجاعأن الحزب لم يقدم  لوحظ

وذلك خالفا ، 667.62.170رقم من املرسوم  لثةفي املادة الثا انصوص عليهامل املطلوبة ثباتاإلبوثائق  استعماله اإلدالء بشأن

  .املرسوم نفسواملادة الخامسة من  29.11من القانون التنظيمي رقم  45ملقتضيات املادة 

 

اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية ( بتحديد 2016أغسطس  10) 1437 ذي القعدة 6 في الصادر - 70
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"سبق للحزب اإلدالء بوثائق اإلثبات التي تخص بعض من وكالء الترشيح، حيث أن الحزب ال  نية أنه، أوضحت املسؤولة الوطوفي ردها

الحصول على مستندات اإلثبات برسم الدعم الذي توصل يزال يعمل على اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الضرورية والالزمة في سبيل 

 به باقي وكالء الترشيح من طرف الحزب".

 د وجب التذكير بما يلي:في هذا الصد

بالنسبة للحزب ولتبرير صرف هذا املبلغ، اكتفى باإلدالء بنسخ حواالت بريدية أو أوامر تحويالت بنكية تفيد إرسال املبالغ  -

  2.16.667ادة الثالثة من املرسوم رقم في امل  انصوص عليهاملطلوبة وامل ثباتاإلثائق و ، بينما لم يقدم املذكورة لوكالء اللوائح

ه تأكد املجلس أنهم توصلوا فعال بمبلغ الدعم املذكور، إال أن فقد أما بالنسبة لوكالء لوائح الترشيح املعنيين، . سالف الذكر

 من بينهم: لوحظ أن

 

o بحملتيهما يناملتعلق ينالتصريح درهم، إال أنهما قدما، ضمن 90.050,00استفادا من دعم إجمالي قدره  نوكيلي الئحتي 

درهم، بينما لم يتم  61.600,00لدى املجلس، وثائق تثبت صرف نفقات ال تتجاوز مبلغا قدره  ينودعامل االنتخابية 

 درهم؛ 28.450,00تقديم أي وثيقة إثبات بشأن صرف املبلغ املتبقي وقدره 

o  يف بمصار  تصريحات لدى املجلس ايودعو لم درهم، إال أنهم  71.114,00وكالء لوائح استفادوا من دعم إجمالي قدره

 .االنتخابية محمالته

أن وثائق إثبات صرف النفقات الخاصة بالحمالت االنتخابية بمناسبة االقتراع املذكور، سبق وأن خضعت لفحص من طرف  -

 توجيه مالحظة في هذا الصدد إلى املسؤولة الوطنية عن الحزب؛  حينهاوتم املجلس، 

الحزب وجد صعوبة كبيرة إلقناع املترشحين بتقديم تصاريح " أن، ضمن جوابها ، أ إلى أشارت حينها أن املسؤولة الوطنية -

بمصاريف حمالتهم االنتخابية علما أن الحزب حاول بجميع الطرق التواصل معهم ولكن دون جدوى وليس للحزب أي  سلطة 

م يسبق له  زب لوبحكم ضعف التجربة في التعامل مع الدعم املخصص لالنتخابات إلن الح ...إلرغامهم على وضع تصريحاتهم 

تجربة في هذا الصدد وألول مرة يتوصل الحزب بدعم الدولة لهذا كانت صعوبة كبيرة في التمكن من اآلليات القانونية التي تمكن 

 ؛من السيطرة على إلزام املترشحين بإيداع مصاريف حمالتهم االنتخابية"

 رف املترشحين؛من طأن املجلس لم يتوصل بعد ذلك بأية وثيقة إثبات من طرف الحزب أو  -

، وطالب املجلس حينها 2018نوفمبر  14بتاريخ  أنه على إثر ذلك، تم إعداد ونشر تقرير بشأن فحص النفقات املذكورة -

التنظيمي رقم  القانون من  45درهم( ، وذلك طبقا ملقتضيات املادة  99.564,00الحزب بإرجاع مبلغ الدعم املشار إليه أعاله )

 سالفي الذكر. 2.15.451املرسوم رقم ن سة مواملادة الخام 29.11

سنة  عنبرسم مساهمة الدولة في تمويل مصاريف التدبير إلى الخزينة  غير مستعملدعم  إرجاع مبلغ حول عدم

2017 

 سبق أن صرح املجلس درهم،  65.286,46 غير مستعمل قدره دعم لوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغ

نفقات مجموع و  (درهم 468.750,00) حاصل الفرق بين مبلغ الدعم املمنوح لهنه مبلغ دعم لم يتم استعماله، باعتبار أنه بشأنه أ
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من  43درهم(، وذلك خالفا ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة  8.697,00الثابتة )صول األ درهم( و  394.766,54) 71التسيير

 .72رسالف الذك 29.11لتنظيمي رقم القانون ا

درهم، ويتعلق بتغطية مصاريف التدبير  70.600,00الحزب تم تدعيمه بسلف قدره جوابها، أوضحت املسؤولة الوطنية أن " ضمنو 

املبلغ ما هو إال دين في  . وأن هذا 2012في ظل غياب الدعم املمنوح الذي لم يتوصل به الحزب إال في أواخر سنة  2012برسم السنة املالية 

جلس املوقر بجميع شموليته والسجالت املسلم للم 2012دة السيدة األمينة العامة. كما أن الحساب السنوي لسنة ذمة الحزب لفائ

درهم نقدا   9.000,00رجاع جزء من الدين بمبلغ إتم " وأضافت أنه".  2012املحاسبتية تشير إلى ادراج كل العمليات املنجزة خالل سنة 

درهم وذلك بعد املصادقة عليه في محضر  61.600,00تم تسديد ما تبقى من الدين أي مبلغ  08/12/2017وبتاريخ  30/09/2013بتاريخ 

ن تنظيمي لألحزاب يمنع من خالل اجتماع أعضاء األمانة العامة وقد أدلى الحزب للمجلس املوقر بهذا املحضر. علما أنه ال يوجد قانو 

 .2017للسنة املالية املحاسبية جوابه بالسجالت  وأرفقارجاع الديون القديمة التي تكون في ذمة الحزب". 

ال يتم تقييده على مستوى حساب العائدات والتكاليف، بل يتم ذلك  73لكن وجب التوضيح أن سداد الديون هي عملية خزينة

: "ديون 14حساب رقم ومن جهة أخرى بال (5حسابات الخزينة )القسم من جهة ب  ،إذ يدرج أي أداءحصريا على مستوى املوازنة، 

 : "ديون الخصوم املتداولة".44رقم الحساب التمويل" أو 

كما أن ديون الحزب تتعلق باقتناء أصول أو تكاليف تم تسجيلها حين اإللتزام بها بالتوالي على مستوى املوازنة وحساب العائدات 

 والتكاليف بغض النظر عن وقت سدادها. 

 الحزب. مصاريف تدبيرتكاليف جديدة يتوجب إضافتها إلى وبالتالي ال يمكن اعتبار سداد الديون بمثابة 

سالف الذكر، فإن الحزب يكون مطالبا بأن  29.11من القانون التنظيمي رقم  43ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة طبقا وعليه، و 

 درهم 65.286,46قدره غير مستعمل  دعم إلى الخزينة مبلغيرجع 

 مسك املحاسبةحول 

 - "الدولة :445بالحساب رقم 74الخصوم -ضمن املوازنة  همايتم تنزيل الدعم الواجب إرجاعهما إلى الخزينة لم  يلوحظ أن مبلغ

 دائنة".

 لحزب.عن ايشار إلى أن هذه املالحظة لم تثر أي رد من طرف املسؤولة الوطنية 

املوحد  املتعلق باملخطط املحاسبي 1078.09 لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية رقم أن القرار املشتركغي التذكير ب ب وين

لألحزاب السياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه وهو أمر يتعذر تحقيقه في غياب 

 زب.األخذ بعين االعتبار مجموع العمليات املحاسبية بما فيها ديون الح

  

 
 .مصاريف تنظيم املؤتمرو  دون احتساب مخصصات االستهالك - 71

ذي   6بتاريخ  1.16.119الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  21.16أعاله، بمقتض ى املادة الثانية من القانون التنظيمي رقم  43للمادة الفقرة الثالثة  تمت إضافة - 72

 .(2016أغسطس  10) 1437القعدة 

73 - Opération de trésorerie 

74 - Bilan - Passif 
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 اتصحة النفقفحص 

 في هذا الصدد: لوحظ

بشأن صرف نفقات نقدا تتعلق بتنقالت ومهام قامت بها األمينة العامة للحزب خارج الحزب لم يقدم أي وثائق مثبتة  أن -

 درهم. 22.524,10إجمالي قدره  الوطن بمبلغ

هورية  فعليا بتنقالت ومهام قامت بها األمينة العامة بالجمتعلق يجوابا عن هذه املالحظة، أكدت املسؤولة الوطنية أن املبلغ "

انية كافية لهذا السفر خالل  التونسية مما يصعب تبريره. للتوضيح، فقد صادق أعضاء املكتب السياس ي سلفا على تخصيص ميز

 2019مارس  27لس املوقر بتاريخ هذا الشأن، وقد أدلى به الحزب سابقا لدى املج ( في2018غشت  15االجتماع وتحرير محضر )املؤرخ في 

 في القريب ألعاجل". وسنقدم ما يفيد ذلك 

إن مصادقة أعضاء املكتب السياس ي على قيام األمينة العامة للحزب بمهام خارج الوطن وتحرير محضر بخصوص ذلك ال يقوم 

فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو شكل للنفقات الناجمة عن تلك املهام إذ أوجب تقديم وثائق إثبات في  ثبتةامل الوثائق مقام 

  .املماثلة اإلثباتندات أخرى من مستندات أي مست 

درهم قد تم  6.544,31درهم و 4.865,65أداء مصاريف املاء والكهرباء ومصاريف الهاتف بمبلغ إجمالي قدره على التوالي  أن -

 .وبالتالي ال يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه ،الحزب دعمه بفاتورات غير معنونة باسم

يزال يجد صعوبة في القيام بإجراءات  الذي ال حزب، لل ي " تخص املقر املركز سؤولة الوطنية إلى أن هذه املصاريف وفي ردها، أشارت امل 

اتير االشتراك للماء و  هتحويل وصوالت الكراء باسم الكهرباء هي مقرونة بوصوالت الكراء التي نظرا لوفاة مالك العقار، السيما أن فو

 شتراك باسم الحزب. وال يزال الحزب يعمل على تسوية هذا امللف بإجراء مفاوضات مع ورثة الهالك". تطالب بها وكاالت ...الجراء اال 

، وفي غياب ذلك، ال يمكن ومعنونة باسمه للتذكير، فالحزب مطالب في هذا اإلطار بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مقراته

 ير مبررة.باعتبار أنها نفقات غ تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه
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 الحزب الديمقراطي الوطني 

 تقديم الحساب السنوي 

، أي 2019يوليو  25 للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ 2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  الديمقراطي الوطنيحزب القدم 

السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  املتعلق باألحزاب 29.11من القانون التنظيمي رقم  44األجل املحدد في املادة  خارج

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166

 ارد ونفقات الحزبمو 

 .2018لم يسجل حساب العائدات والتكاليف أي موارد بخصوص سنة 

درهم،  468.750,00قدره  تدبيرالفي تغطية مصاريف  الدولة مساهمةم لإلشارة، فإنه لم يتم صرف مبلغ الدعم العائد للحزب برس

درهم غير مستحق برسم  651.991,70 قدره دعم وذلك بسبب عدم تسوية وضعيته تجاه الخزينة، حيث الزال بذمته مبلغ

النتخاب أعضاء  2015سبتمبر  4حمالته االنتخابية بمناسبة اقتراع مويل برسم مساهمة الدولة في ت التسبيق الذي منح له 

 .201575 ويةاملجالس الجماعية والجه

 2017درهم سنة  382.656,62 مقابلدرهم،  391.901,67، فخصت كلها تكاليف التسيير بمبلغ قدره أما نفقات الحزب

 . 2016درهم سنة  455.044,99و

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

حص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وف

 بأي أجوبة من الحزب،توصل ي لم غير أن املجلس، من أجل تقديم التبريرات الالزمة. 2019أكتوبر  8الوطني عن الحزب بتاريـخ 

 ما يلي: ملالحظات وتخص ا

 إلى الخزينة  مبالغ الدعم إرجاع حول عدم

 حزب لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبالغ الدعم التالية:لوحظ أن ال

 2015سبتمبر  4درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية بمناسبة اقتراع  651.991,70قدره  إجمالي مبلغ -

اصل الفرق بين أن صرح أنه مبلغ دعم غير مستحق، أي حالنتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوية، سبق للمجلس 

درهم(، وذلك خالفا 98.008,30درهم( واملبلغ العائد له وفقا لنتائج االنتخابات ) 750.000,00مبلغ التسبيق املقدم له )

 ؛ 76 2.15.450من املرسوم رقم  3سالف الذكر واملادة  29.11من القانون التنظيمي  45ملقتضيات املادة 

 2016أكتوبر  7بمناسبة اقتراع حمالت االنتخابية المساهمة الدولة في تمويل  برسمدرهم  290.202,00 قدره إجمالي ومبلغ -

يخص  درهم( وال 63.385,00) بما قدره عمل غير مست سبق للمجلس أن صرح أنه مبلغ دعم  ،النتخاب أعضاء مجلس النواب

 
 . 2018أبريل18ريخ م.إ بتا/3362رسالة وزير الداخلية رقم  -  75
( في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة في االنتخابات 2015يوليو  09) 1436من رمضان  22الصادر في - 76

املنظمات النقابية املشاركة في انتخاب أعضاء األحزاب السياسية و  العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها

 مجلس املستشارين.
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 29.11من القانون التنظيمي رقم  45و 43تين وذلك خالفا ملقتضيات املاد درهم(،  226.817,00) بما قدرهالحملة االنتخابية 

 سالفي الذكر. 2.16.667رقم  املرسومواملادة الخامسة من 

 اإلشهاد بصحة الحسابحول 

وتبعا لذلك فإنه لم يتم  ، لوحظ أن الحزب اكتفى بتقديم تقرير مالي حول حسابات الحزب منجز من طرف مكتب للمحاسبة

وذلك خالفا ملقتضيات الفقرة  ، ب مقيد في جدول هيئة الخبراء املحاسبيناإلشهاد بصحة الحساب السنوي من طرف خبير محاس

وملا هو منصوص عليه في القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير  سالف الذكر 29.11من القانون التنظيمي رقم  42األولى من املادة 

 لسياسية.املتعلق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب ا 1078.09تصاد واملالية رقم االق

 الوثائق املكونة للحساب السنوي  حول  

سالف الذكر  29.11من القانون التنظيمي رقم  44لوحظ في هذا اإلطار أن الحزب لم يقدم الجرد املنصوص عليه في املادة 

ر االقتصاد والكشوفات البنكية للحساب املفتوح باسمه وكذا الوثائق املنصوص عليها في القرار املشترك لوزير الداخلية ووزي 

 ، ويتعلق األمر بالوثائق التالية: سالف الذكر 1087.09واملالية رقم 

 مناهج رئيسية للتقويم الخاصة باألحزاب السياسية؛   -

 ت؛قائمة االستثناءا -

 قائمة تغييرات املناهج؛  -

 جدول سندات املساهمة؛ -

 جدول الدائنات؛ -

 جدول الديون؛  -

 قاة؛  جدول الضمانات العينية املقدمة أو املتل  -

 جدول الهبات والوصايا والتبرعات؛ -

 جدول التمويل العمومي؛  -

 جدول اإلعانات املمنوحة من طرف الحزب للجمعيات واملؤسسات؛  -

 املمنوح من طرف الحزب للمترشحين في االنتخابات.جدول الدعم  -

 

 مسك املحاسبةحول 

درهم، موضوع املالحظة  942.193,70زينة بما مجموعه إرجاعها إلى الخواجب أن الحزب لم يقم بتنزيل مبالغ الدعم ال لوحظ 

 دائنة"؛ - "الدولة 445املوازنة بالحساب رقم  على مستوى األولى، 

 ووزير االقتصاد الداخلية املشترك لوزير القرار في عليها املنصوص ماتءاملال تراعلم  الحزب محاسبة مسك ه عندأن كما لوحظ 

 للقرار 1 رقم بامللحق املرفق والخاصة" املبسطة الحسابات مصنف" استعمال وخصوصا سابقااملشار إليه  1087.09واملالية رقم 

  القرار. لنفس 2 رقم املرفقة بامللحق "التركيبية القوائم نماذج" أعاله و املذكور 
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 اتصحة النفقفحص حول 

نفقات بمبلغ إجمالي ق مثبتة بشأن صرف أن الحزب لم يقدم أي وثائ  من خالل الوثائق املدلى بها ضمن الحساب السنوي،  لوحظ

 درهم. 363.501,67قدره 
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 حزب القوات املواطنة

 تقديم الحساب السنوي 

 خارج، أي 2019يوليو  10بتاريخ للمجلس األعلى للحسابات  2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  حزب القوات املواطنةقدم 

املتعلق باألحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  29.11من القانون التنظيمي رقم  44 األجل املحدد في املادة

 .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166

 موارد ونفقات الحزب

 ى غير جارية.موارد أخر خص درهم ت  11,27قدره بلغت موارد الحزب هذه السنة ما 

درهم  375.811,36درهم، مقابل  380.891,66أما نفقات الحزب والتي تخص كليا تكاليف التسيير، فقد بلغت هذه السنة ما قدره 

 .2016درهم سنة  641.793,27و 2017سنة 

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

ا إلى املسؤول الوطني عن مقام املجلس بتوجيهه تينالحظم أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن

ديسمبر  5 ، من أجل تقديم التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس بتاريخ2019 سبتمبر 20 الحزب بتاريـخ

دم قأن الحزب ، حيث لوحظ باإلشهاد بصحة الحساب املتعلقة الحظة امل كافية بخصوص ، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات 2019

باإلشارة إلى أن القوائم التركيبية تعطي صورة أمينة للوضعية املالية للحزب ونتيجة  لخبير املحاسبا يكتفي من خالله اتقرير 

ائم التركيبية من شأنها أن تكون صورة العمليات وتدفقات الخزينة املسجلة برسم السنة املعنية، عوض تقديم إشهاد بأن"  القو

من  42املادة لك خالفا ملقتضيات الفقرة األولى من ، وذينة ألصول الحزب وخصومه ولوضعيته املالية وفائضه أو خصاصه"أم

في القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير ملا هو منصوص عليه و  املتعلق باألحزاب السياسية 29.11القانون التنظيمي رقم 

حاسبي املوحد لألحزاب ( املتعلق باملخطط امل2009أبريل  23) 1430من ربيع اآلخر  27في الصادر  1078.09االقتصاد واملالية رقم 

 السياسية.

 الذي سبق وأن أدلى به للمجلس. لخبير املحاسبا تقريروضمن جوابه، اكتفى املسؤول الوطني باإلدالء بنفس 

 سبية ذات الصلة.ملقتضيات القانونية واملحاتقيد باوعليه، فالحزب مطالب في هذا الصدد بال
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 حزب النهج الديمقراطي

 الحساب السنوي تقديم 

 خارجأي  ، 2019أبريل  9 للمجلس األعلى للحسابات بتاريخ 2018حسابه السنوي برسم السنة املالية  النهج الديمقراطيقدم حزب 

ية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم املتعلق باألحزاب السياس 29.11من القانون التنظيمي رقم  44األجل املحدد في املادة 

  .كما تم تتميمه وتغييره 2011أكتوبر  22املوافق ل  1432من ذي القعدة  24بتاريخ  1.11.166

 موارد ونفقات الحزب

 .واجبات االنخراط واملساهمات حصريا منوتتكون  درهم، 38.505,50 هقدر بلغت موارد الحزب هذه السنة ما 

 76.021,50درهم، تخص تكاليف التسيير فقط، والتي بلغت ما قدره  38.505,50مجموعه ما  ه السنةهذنفقات الحزب بلغت و 

 .2016درهم سنة  97.746,00و 2017درهم سنة 

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات

جيهها إلى املسؤول أسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتو 

التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها  التوضيحات أو ، من أجل تقديم2019 سبتمبر 19 الوطني عن الحزب بتاريـخ

 ن الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظات التالية: ، تبين أ2019أكتوبر  18 املجلس بتاريخ

 اإلشهاد بصحة الحساب حول 

ن الحزب أدلى بحسابه السنوي دون تقديم تقرير الخبير املحاسب، وبالتالي لم يتم اإلشهاد بصحة الحساب السنوي من أ لوحظ

املتعلق  29.11من القانون التنظيمي رقم  42املادة قتضيات طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء املحاسبين خالفا مل

 باألحزاب السياسية.

سيوافي املجلس برأي خبير الحسابات الذي أعد التقرير في أجل ال يتعدى أسبوع من تاريخ إيداع " هأن  إلى ؤول الوطنيسامل شار ، أردهوفي 

 .للخبير املحاسب بأي تقريرإعداد هذا التقرير املجلس لم يتوصل لحد للتذكير، فإن  ."( 2019أكتوبر  18)املراسلة 

 الوثائق املكونة للحساب السنوي حول 

 .املتعلق باألحزاب السياسية 29.11من القانون التنظيمي رقم  44لم يقدم الجرد املنصوص عليه في املادة لحزب ا لوحظ أن

 .املسؤول الوطني عن الحزبيشار إلى أن هذه املالحظة لم تثر أي رد من طرف 

 مسك املحاسبةحول 

خطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع مات املنصوص عليها في املءراع املالت مسك محاسبة الحزب لم عند  هلوحظ أن 

استعمال "نماذج القوائم التركيبية" ، وخصوصا املتعلق باملخطط املحاسبي لألحزاب السياسية 1078.09القرار املشترك رقم 

  .ن الحزباملسؤول الوطني عأي رد من طرف  كذلك يشار إلى أن هذه املالحظة لم تثر لنفس القرار. 2املرفقة بامللحق رقم 
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 2018 : توزيع موارد األحزاب السياسية حسب طبيعتها برسم سنة1  امللحق رقم

حصة التمويل 

العمومي في 

 مجموع املوارد

 املجموع العام

 مصاريفالدعم العمومي للمساهمة في تغطية  املوارد الذاتية

 األحزاب السياسية
 املجموع

عائدات غير 

 جارية
 عائدات مالية

د استغالل موار 

 أخرى 

واجبات 

اإلنخراط 

 واملساهمات

 املجموع

الحمالت االنتخابية 

وتشجيع تمثيلية  

 النساء

تنظيم املؤتمرات 

 الوطنية العادية
 التدبير 

 حزب العدالة والتنمية  818,66 816 15 676,41 147 3 000,00 105 495,07 069 19 026,31 500 18   478,12 277 019,58 402 524,01 179 19 019,08 249 38 49,86%
 حزب األصالة واملعاصرة  660,37 626 12     660,37 626 12 722,00 243 3 051,00 408   506,78 21 279,78 673 3 940,15 299 16 77,46%
 حزب االستقالل  783,21 320 6    783,21 320 6 000,00 210 2    773,33 704 5 773,33 914 7 556,54 235 14 44,40%

 حزب التجمع الوطني لألحرار 952,41 456 5     952,41 456 5 000,00 813 16   033,71 72 824,35 301 858,06 186 17 810,47 643 22 24,10%

 ركة الشعبية حزب الح 765,39 114 4 382,69 057 2 599,61 35 747,69 207 6 620,00 787 738,00 605,24 30 060,73 169 023,97 988 771,66 195 7 86,27%
 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 519,97 476 3     519,97 476 3 471,00 964 554,13 73 183,99 998,47 20 207,59 059 1 727,56 535 4 76,65%

 حزب االتحاد الدستوري 500,00 937    500,00 937     416,06 1 416,06 1 916,06 938 99,85%
 حزب التقدم واالشتراكية   500,00 937 750,00 468   250,00 406 1 402,00 454 3 903,40   980,00 528 285,40 984 3 535,40 390 5 26,09%

 حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية  750,00 468 627,50 76  377,50 545       0,00 377,50 545 100,00%
 الحزب االشتراكي املوحد    750,00 468 187,50 117   937,50 585 701,00 141       701,00 141 638,50 727 80,53%
 حزب املؤتمر الوطني اإلتحادي 750,00 468 967,75 120  717,75 589 050,00 41      050,00 41 767,75 630 93,49%

 راطي االشتراكي حزب الطليعة الديمق 750,00 468     750,00 468 550,00 112       550,00 112 300,00 581 80,64%
 حزب جبهة القوى الديمقراطية  750,00 468 967,75 120  717,75 589     000,00 3 000,00 3 717,75 592 99,49%

 حزب البيئة والتنمية املستدامة  750,00 468     750,00 468   000,00 3     000,00 3 750,00 471 99,36%
 حزب الوحدة والديمقراطية  750,00 468    750,00 468     0,73 0,73 750,73 468 100,00%

 حزب العهد الديمقراطي                     0,00         0,00 0,00 

 حزب اإلنصاف  750,00 468 375,00 234   125,00 703  140,00 1    140,00 1 265,00 704 99,84%
    حزب الخضر املغربي 750,00 468 375,00 234   125,00 703   000,00 57     000,00 57 125,00 760 92,50%

 حزب الديمقراطيين الجدد  750,00 468    750,00 468 600,00 2      600,00 2 350,00 471 99,45%
 حزب النهضة والفضيلة  750,00 468 967,75 120   717,75 589         0,00 717,75 589 100,00%

 حزب الشورى واالستقالل 750,00 468    750,00 468       0,00 750,00 468 100,00%
 حزب الحرية والعدالة االجتماعية  750,00 468 967,75 120   717,75 589     700,00 4   700,00 4 417,75 594 99,21%
       حزب النهضة 750,00 468 364,26 107  114,26 576       0,00 114,26 576 100,00%

 حزب األمل 750,00 468     750,00 468         0,00 750,00 468 100,00%
 حزب اإلصالح والتنمية   750,00 468 925,00 220   675,00 689  560,00 4  300,00 7 860,00 11 535,00 701 98,31%

 حزب الوسط اإلجتماعي  750,00 468     750,00 468 000,00 95       000,00 95 750,00 563 83,15%

 حزب االتحاد املغربي للديمقراطية        0,00       0,00 0,00 
 حزب العمل  750,00 468 375,00 234 492,66 99 617,66 802         0,00 617,66 802 100,00%

 حزب املجتمع الديمقراطي  750,00 468 967,75 120  717,75 589       0,00 717,75 589 100,00%

 حزب الديمقراطي الوطني          ال       0,00         0,00 0,00 

 الحزب املغربي الحر      0,00       0,00 0,00 
 حزب القوات املواطنة        0,00       11,27 11,27 11,27 0,00%

 حزب النهج الديمقراطي       0,00 505,50 38      505,50 38 505,50 38 0,00%

   الوطني للقوات الشعبية حزب االتحاد       0,00         0,00 0,00 

 املجموع العام 750,01 593 58 877,11 503 7 092,27 240 719,39 337 66 647,81 404 46 946,53 548 001,06 385 891,30 160 7 486,70 499 54 206,09 837 120 54,90%
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 2018 حسب طبيعتها برسم سنة : توزيع نفقات األحزاب السياسية املصرح بصرفها2  امللحق رقم

 املجموع العام

تكاليف 

تنظيم 

املؤتمرات 

الوطنية 

 العادية 

 تكاليف التسيير 

اقتناء أصول 

 ثابتة 
 األحزاب السياسية

 املجموع 
تكاليف 

 مختلفة 

مساعدات  

مالية 

 للجمعيات  

 تكاليف مالية 
دعم 

 املترشحين  

تكاليف 

 املستخدمين 

مشتريات   تكاليف خارجية  

مستهلكة من  

 مواد ولوازم 

  تكاليف خارجية

 مختلفة 

مؤتمرات 

 وتظاهرات 

تنقالت ومهام  

 واستقباالت

أجور وسطاء 

أتعاب   و

صيانة 

 وإصالحات 
 تكاليف اإليجار

 حزب العدالة والتنمية  911,55 502 2 045,26 284 1 178,06 470 2 776,09 336 000,00 46 788,37 887 1 223,23 101 10 222,70 523 3 084,66 544 6     000,00 15 417,39 130 735,76 338 26   647,31 841 28
 حزب األصالة واملعاصرة  103,60 654 957,64 798 3 410,62 294 2 228,85 121 000,00 41 562,46 222 2   441,00 800 823,72 046 6   836,61 151   125,00 18 385,90 495 15   489,50 149 16
 حزب االستقالل  183,60 443 236,28 293 897,89 375 1 229,90 392 550,00 123 983,68 986 8   293,18 865 1 535,89 143 1       922,45 141 649,27 322 14   832,87 765 14
 حزب التجمع الوطني لألحرار 852,49 072 5 977,98 838 1 309,09 110 3 704,86 49 700,00 245 307,39 383 4   402,81 480 1 652,44 864 1     000,00 060 1 870,46 990 1 925,03 023 16   777,52 096 21
 حزب الحركة الشعبية  490,00 68 673,38 673 243,27 424 347,43 109 000,00 132 588,35 715   639,91 163 1 253,67 441 1       794,64 77 540,65 737 4 161,76 186 5 192,41 992 9
 االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية   058,43 106 922,00 50 831,94 113 780,00 182 976,11 330   062,96 898 884,25 006 2   862,07 7   046,26 51 424,02 748 3   424,02 748 3
 حزب االتحاد الدستوري   430,38 43 560,00 487 340,00 000,00 42 488,00 45   231,54 144 082,43 775       264,41 4 396,76 542 1   396,76 542 1
 حزب التقدم واالشتراكية  144,00 3 040,00 345 392,72 69 770,80 50 000,00 30 762,00 554   944,78 356 705,75 584   880,99 631 2 800,00 10 706,44 1 003,48 636 4 601,90 100 2 749,38 739 6
حزب الحركة الديمقراطية     794,79 12 000,00 300 873,98 40 000,00 28 330,00 74   950,30 16         63,70 012,77 473 627,50 676 640,27 149 1

 املوحد الحزب االشتراكي  625,00 41 571,52 57 300,00 30 610,00 1 520,00 31 091,47 466   935,42 64 127,00 69 000,00 10     408,00 563,41 731 845,50 485 033,91 259 1 االجتماعية 
 حزب املؤتمر الوطني اإلتحادي   934,37 144 200,00 205 200,00 13 000,00 27 264,00 58   244,10 11 241,96 112       2,00 086,43 572   086,43 572
حزب الطليعة الديمقراطي    264,97 215 100,00 32 000,00 20 200,00 26 384,13 222   105,79 40 654,00 72       190,00 2 898,89 630   898,89 630

 حزب جبهة القوى الديمقراطية    569,41 21 000,00 204 255,00 5 200,00 34 241,82 43   127,93 14 000,00 42       156,00 550,16 364   550,16 364 االشتراكي 
 حزب البيئة والتنمية املستدامة    396,48 36 000,00 162 950,00 19 000,00 25 662,29 80   329,38 55 777,94 96       5,30 121,39 476   121,39 476
 حزب الوحدة والديمقراطية  300,00 2 534,98 169 350,00 130   300,00 15 738,60 86   329,29 42 843,76 77       271,46 6 368,09 528   668,09 530
 حزب العهد الديمقراطي                 000,00 24 720,00 159   000,00 30 737,84   682,00           139,84 215   139,84 215
 حزب اإلنصاف    510,34 80 000,00 60   800,00 9 187,07 103   485,24 16 080,10 60         062,75 330 136,86 262 199,61 592
 حزب الخضر املغربي   293,91 6 200,00 157   000,00 10 738,50 203   022,53 58 016,40 46       178,06 449,40 481 677,20 438 126,60 920
 حزب الديمقراطيون الجدد   868,70 1 000,00 96       200,00 25 222,40 182 000,00 173   255,96 1     547,06 479   547,06 479
 حزب النهضة والفضيلة  800,00 3 376,75 10 120,00 87   000,00 15 047,00 99 118,00 32 822,60 27 630,00 178     966,00 14 595,00 284 675,35 749   475,35 753
 حزب الشورى واالستقالل   877,87 291 000,00 108 189,20 000,00 6 877,47 108   081,89 17 000,00 30         026,43 562   026,43 562
 حزب الحرية والعدالة االجتماعية  401,50 286 010,61 18 250,00 159 472,43 19 600,00 22 678,64 23 692,00 49 056,44 22 588,42 140       421,06 1 769,60 456   171,10 743
 حزب النهضة  820,00 66 772,85 67 350,00 200 699,00 000,00 47 865,66 42   274,77 85           962,28 443 332,00 228 114,28 739
 حزب األمل   259,67 193 760,00 207 770,00 17 000,00 5 334,49 31   694,63 13           818,79 468   818,79 468
 حزب اإلصالح والتنمية  488,00 75 663,00 79 740,00 55   640,00 56 361,20 151   852,21 40         920,00 176,41 385 925,00 220 589,41 681
 حزب الوسط اإلجتماعي    645,46 47 000,00 96 000,00 20 000,00 22 940,00 114   136,15 193 607,12 117         328,73 611   328,73 611

 حزب االتحاد املغربي للديمقراطية                             0,00   0,00

 حزب العمل   143,25 9 680,00 34           930,00 510   320,44 4   164,68 14 238,37 573 387,00 241 625,37 814

 حزب املجتمع الديمقراطي  500,00 9 321,12 23 400,00 127   800,00 10 694,50 240   870,48 52 000,00 134 809,55 14 225,49 2     121,14 606   621,14 615

 الحزب الديمقراطي الوطني             400,00 14 000,00 90   400,00 14 000,00 14   901,67 71 200,00 187         901,67 391   901,67 391

 الحزب املغربي الحر                           0,00  0,00

 حزب القوات املواطنة    857,20 5 100,50 14     271,75 10   391,07 13 793,47 336   418,00   59,70 891,69 380   891,69 380

 حزب النهج الديمقراطي    520,00       345,00 36   640,50 1           505,50 38   505,50 38

حزب االتحاد الوطني للقوات                            0,00   0,00

 املجموع  619,74 230 9 006,60 916 9 184,15 000 13 249,48 333 1 490,00 279 1 247,79 340 21 233,23 208 10 395,67 274 11 512,98 792 22 809,55 24 799,56 799 2 766,00 100 1 582,01 726 2 277,02 796 97 694,72 840 9 591,48 867 116   الشعبية
 


