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 مداولة 

 

  السياسية  باألحزاب املتعلق  29.11 قمر  التنظيمي القانون  من  44املادة وملقتضيات ر الدستو  من  147 الفصل ألحكام طبقا

 املجلس  قام ،وتتميمهماهما  ر تم تغيي  كما   املاليةاملتعلق بمدونة املحاكم   62.99 قمر قتضيات املادة الثالثة من القانون  مل  وكذا 

 لها  املمنوح  السنوي  الدعم سم ر ب نفقاتها  صحة وفحص السياسية ألحزابل  السنوية  الحسابات قيق بتد للحسابات األعلى

 .2019العادية بخصوص السنة املالية  الوطنية اتهار مؤتم تنظيم يفر مصا  وكذا هار تدبي يفر مصا تغطية في للمساهمة

  آيت مصطفى    ستاذاألولى، واأل   فةر الغع بر ئيس فر أوشن    أحمد   ستاذ من األ لجنة تتكون  ف  ر في هذا الشأن من ط  رير تقتم إنجاز  و 

 فة. ر ين بذات الغر زي مستشا  آيتخديجة   ستاذةبلق واأل 

 ف هيئة مكونة من: ر من ط  عليه واملصادقة ري ر هذا التق بشأن  تداول الوقد تم 

 ئيسا؛ر ئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، ر يس جطو، الر ذ. إد -

 للحسابات، عضوا؛، الكاتب العام للمجلس األعلى رمحمد دي .ذ -

 عضوا؛  األولى، فةر الغ  ئيسر   الصوابي،. محمد ذ -

 ، عضوا؛ثانيةفة الر ئيس الغر ، البسطاوي ذ. محمد  -

 ، عضوا؛ ثالثةفة الر ئيس الغر ذ. محمد كمال الداودي،   -

 ، عضوا؛ ابعةر فة الر ئيس الغر ،  انير النم حسنذ.  -

 ، عضوا؛الخامسةفة  ر غالئيس ر ذ. بوشعيب بيبط،  -

 ؛، عضواالسادسةفة ر غالئيس  ر اسماعيلي علوي،    شيدر ذ.  -

 فة التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية، عضوا؛ ر ئيس غ ر اهيم بن به، ر ذ. اب -

 ة عن املجالس الجهوية للحسابات، عضوا؛ر فة استئناف األحكام الصادر ئيس غر ذ. أحمد أمساس،   -

  ؛عضوا ،في الحسابات توالب  التدقيق فةر غئيس ر  القاسمي،   أحمدذ.  -

 عام، عضوا؛ ال  رر قوامل باملمتلكات ي ر اإلجبا  يحر التص  فة ر غ ئيسر ذ. عبد العزيز كلوح،   -

 عضوا.  ،أشغال املجالس الجهوية للحسابات منسق ، كر ز ل. عبد الصمد ذ -
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 والتوصيات   املالحظات  أهم

وكذا   1السياسية باألحزاب املتعلق  29.11 قمر  التنظيمي القانون  من  44املادة  وملقتضيات ر دستو ال  من  147 الفصل  ألحكام طبقا

من  قتضياتمل  الثالثة  املالية  62.99 قمر القانون    املادة  املحاكم  بمدونة  تغيي   2املتعلق  تم  وتتميمهما، ر كما   األعلى املجلسقام   هما 

 تغطية في  للمساهمة لها املمنوح السنوي  الدعم سمر ب  نفقاتها صحة وفحص السياسية ألحزابالحسابات السنوية ل  تدقيقب للحسابات

 .2019السنة املالية سم ر ب   العادية الوطنية اتهار مؤتم تنظيم يفر مصا وكذا هار تدبي  يفر مصا

  التدابير   مع  انسجاماو ،  ببالدنا  املستجد   كورونا  جائحة فيروستفش ي  مع    لحساباتها هذه السنةتقديم األحزاب السياسية  نظرا لتزامن  و 

لشروط    جديدة   آلية   للحسابات   األعلى   املجلس   اعتمد فقد    ، ها انتشار   لتفادي  املختصة  السلطات   إليها   دعت   التي   الوقائية تستجيب 

أدائهوتضمن    به  العاملين  ولجميع  للمرتفقين  الصحية  السالمة   رقمية  منصة  بإعداد  قام  إذوالقانونية،    الدستورية  ملهامه  استمرارية 

 .2019 املالية السنة برسم لحساباتها املكونة للوثائق  اإللكتروني  اإليداع من السياسية األحزاب تمكين بهدف 

ن  و وعشر   سبعة  قامالسنوية للمجلس،    مبحساباتهوا  أدل ذين  ( حزبا ال 32ه من أصل اثنين وثالثين )أناملجلس في هذا الصدد،    وسجل

 . أعالهشار إليها امل  رقميةال  من خالل املنصة املذكورة حسابات ال بإيداع( حزبا  27)

إنه   املادة    استناداوحيث  مقتضيات  رقم    44إلى  التنظيمي  القانون  بإيداع    الذكر،  سالف   29.11من  ملزمة  السياسية  األحزاب  فإن 

 .  على أبعد تقدير 2020مارس  31في  2019حساباتها السنوية لدى املجلس برسم سنة 

املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن    2.20.292املرسوم بقانون رقم  عتبار مقتضيات  أخذا بعين ال و 

"يوقف سريان مفعول جميع اآلجال املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية أنه    على السادسة    تهضمن ماد   الذي نص     عنها

 ؛ ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم املوالي ليوم رفع حالة الطوارئ املذكور"  ،الجاري بها العمل خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها

بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس   املتعلقةم  ي سااملر   مقتضياتوكذا  

وعوض أحكام    نسخ الذي    الذكر   سالف  2.20.292  رقم   املرسوم بقانون   بتغيير   42.20  رقم   القانون ، وأيضا مقتضيات  19كوفيد    - كورونا  

 . 2020 غشت 3  ثنينال  يكون يومتقديم الحسابات السنوية ل أجل آخرفإن ،  بقانون   املرسوم ذات املادة السادسة من 

( حزبا حساباتهم السنوية لدى  32وثالثون )  إثنان   هذه السنة  ( حزبا، أودع34ن )ي أنه من أصل أربعة وثالث   هذا اإلطار، سجل املجلس   وفي

  الوطني التحاد  وحزباملغربي الحر  الحزب كل من   ذلكالقيام ب عن  وتخلف، 2018 سنة خالل( حزبا 31) ينثالث و  واحدمقابل   ، املجلس 

  ثمانية  أودعت حين    في   ، القانوني   األجل   داخل  السنوية  حساباتها  بإيداع  قامت   حزبا(  24)  ين وعشر   أربعة  أن كما لوحظ  ،  الشعبية  للقوات

 . بعد انصرام األجل املذكور  حساباتها( أحزاب 08)

وتشمل    ،مليون درهم  127,39  سنة ما مجموعههذه ال   دها خالل ر ، فقد بلغت موا األحزاب السياسيةف  ر يح به من ط ر وحسب ما تم التص

الدولة املقدم من طرف  الدعم  تغطية مصاريف    ، مليون درهم  59,66  بلغبم   من جهة،  في  للمساهمة  السنوي  الدعم  بين  يتوزع  الذي 

الذاتية  املوارد    ، ومن جهة أخرى ؛  (%1,40)  وكذا تشجيع تمثيلية النساء  ،(%0,39)  الوطنية العادية  ؤتمراتامل تنظيم  و   ، (%98,21)  التدبير

درهم  67,73  بلغبم واملساهمات  ، مليون  النخراط  واجبات  أساسا  تشمل  جارية  ،(%65,92)  التي  غير    ،(%33,63)  أخرى   وعائدات 

 (. %0,45)وعائدات مالية 

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

 ،  2002يونيو  13املوافق  1423 اآلخر في فاتح ربيع 1.02.124الشريف رقم   بتنفيذه الظهير  الصادر - 2
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  بين   أساسا  توزع ت   مليون درهم،  145,73  مجموعهما  هذه السنة    بلغت النفقات املصرح بصرفها من طرف األحزاب السياسيةوفي املقابل  

 (.%,17,93واقتناء أصول ثابتة ) ، ( %81,89)تكاليف التسيير 

  عدة مالحظات، عن  سم الدعم السنوي ر ب ألحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها  السنوية ل   حساباتال عملية تدقيق    تر وقد أسف 

  قد سجل املجلس أن معظمو قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤولين الوطنيين عن األحزاب، وذلك قصد اإلدلء بتوضيحاتهم وبتعقيباتهم.  

 ملحاور التالية:ا أساسا  املالحظات املوجهة إليها والتي همت   بشأناألحزاب قدمت إجابات   هذه 

   دعم إلى الخزينةالجاع مبالغ  ر حول إ

بما    إلى الخزينة  الذي حصلت عليه   دعمال   جزء من   جاعر بإحزاب  بعض األ ت  التنظيمية ذات الصلة، قامو   يعية ر التش  قتضياتامل ب   عمال

  جاع مبالغ دعمر بإأحزاب أخرى    قمت لم وفي املقابل   ،2020سنة    هم خاللر مليون د  7,08و  2019هم خالل سنة  ر مليون د  5,07مجموعه  

  25اقتراع  و  2009يونيو    12اع  ر سم استحقاقات انتخابية سابقة )اقت ر ب   ها ، تتعلق بالدعم املمنوح ل همر د  مليون   13,75ها  ر قدإلى الخزينة  

  2017  تي سم الدعم السنوي عن سن ر ب وكذا    ،2016  ر أكتوب   7اقتراع  و   2015  ر أكتوب   2اقتراع  و   2015  ر سبتمب   4اقتراع  و   2011  ر نوفمب 

  منح  التي   اياتالغ  راملستعمل لغي   أو 4املستعمل  روالدعم غي  ، هم(ر مليون د  2,19)   3املستحق   ر بالغ بين الدعم غيامل   هذهوتتوزع    .9201و

 هم(. ر مليون د 9,07)املطلوبة ثبات اإلبوثائق  هف ر ص رير الدعم الذي لم يتم تب أخيرا و  ،هم(ر د  مليون  2,49)  5أجلها  من

 حول اإلشهاد بصحة الحساب

 أن: سجل املجلس سنة، هذه ال السنوية برسم  مبحساباتهوا  أدل ذين ( حزبا ال32ن وثالثين )ي من أصل اثن 

ستة  بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء املحاسبين، منها    ا( حزبا قدمت حسابات مشهود28وعشرين )ثمان   -

بصحتهما بتحفظ، ويتعلق    ا( قدما حسابين مشهود02ن )اوحزب   ، بصحتها بدون تحفظ   ا( حزبا أدلوا بحسابات مشهود26ن )و وعشر 

 الحركة الديمقراطية الجتماعية؛ حزب حزب العدالة والتنمية و كل من األمر ب 

من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي واملحدد    5700املعيار  فيها  راع  ي خبراء محاسبين لم    تقارير  قدمت  ( أحزاب03ثالثة ) -

  التقارير املقدمة باإلشهاد بأن القوائم التركيبية  من خالل  ت، حيث اكتف باملغرب  من طرف املجلس الوطني لهيئة الخبراء املحاسبين

املالية   تكون صورة أمينة ألصول الحزب وخصومهها  أنب"  " عوض اإلشهاد  للوضعية املالية للحزب  أمينةتعطي صورة    " ولوضعيته 

   ؛وحزب القوات املواطنة والعدالة الجتماعيةحزب الستقالل وحزب الحرية  يتعلق األمر ب ، و "فائضه أو خصاصهو 

ر املحاسب، وبالتالي لم يتم اإلشهاد بصحة الحساب املذكور، ويهم  ي السنوي دون تقديم تقرير الخب ه  ( قدم حساب 01)  واحد  حزب -

  .األمر حزب جبهة القوى الديمقراطية

 
 عليها في القتراع املعني. حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق املقدم للحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية واملبلغ العائد له وفقا للنتائج املحصل   -3 

 الفرق بين مبلغ الدعم العائد للحزب ومجموع املصاريف النتخابية املنجزة.حاصل  - 4

(  2015)فاتح يوليو    1436من رمضان    14في   الصادر  2.15.451مبلغ الدعم الذي تم صرفه من طرف الحزب في نفقات لتندرج ضمن أوجه الصرف املحددة في املادة األولى من املرسوم رقم    - 5

الجماعية والنتخابات العامة الجهوية    ليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت النتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة في النتخابات العامةبتحديد اآلجال والشك

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

في النتخابات العامة  ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت النتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة2016أغسطس  10) 1437القعدة 

 اب أعضاء مجلس النواب.لنتخ

 



 

7 

 

 الوثائق املكونة للحسابات السنوية   حول 

 بشكل أساس ي النقط التالية:   الوثائق املكونة للحسابات السنوية املقدمةهمت املالحظات املتعلقة ب 

( أحزاب لم تقدم كل الجداول املكونة لقائمة املعلومات التكميلية واملنصوص عليها في القرار املشترك لوزير الداخلية  05خمسة ) -

، ويتعلق األمر بحزب النهضة وحزب اإلصالح والتنمية والحزب الديمقراطي الوطني وحزب  1078.096القتصاد واملالية رقم  ووزير  

 النهج الديمقراطي وحزب التحاد املغربي للديمقراطية؛

- ( الديمق04أربعة  العهد  بحزب  البنكية، ويتعلق األمر  بحساباتها  املتعلقة  الكشوفات  تقدم كل  لم  املجتمع  ( أحزاب  راطي وحزب 

 الديمقراطي والحزب الديمقراطي الوطني وحزب التحاد املغربي للديمقراطية؛

سالف    29.11من القانون التنظيمي رقم    44( أحزاب لم تقدم للمجلس جردا بمستندات اإلثبات املنصوص عليه في املادة  03ثالثة ) -

 تحاد املغربي للديمقراطية وحزب النهج الديمقراطي؛الذكر، ويتعلق األمر بالحزب الديمقراطي الوطني وحزب ال 

مبلغ الدعم املخصص لتشجيع    تضمنانالحزب الشتراكي املوحد قدم جدول "الدعم العمومي" وكذا حساب العائدات والتكاليف ي -

في حين ل تبرز كشوفات الحساب البنكي املقدمة من طرف الحزب أي عملية بشأن توصله    ، درهم(   70.000,00تمثيلية النساء )

 بهذا املبلغ. 

 مسك املحاسبة   حول 

 أن: مسك املحاسبةسجل املجلس بشأن 

- ( في  08ثمانية  عليها  املنصوص  املالءمات  مراعاة  دون  املحاسبية  للمعايير  العام  الدليل  وفق  محاسباتها  بمسك  قامت  أحزاب   )

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

وحزب الحرية والعدالة الجتماعية وحزب النهضة    عهد الديمقراطي وحزب الخضر املغربيحزب ال بسالف الذكر، ويتعلق األمر  

 والحزب الديمقراطي الوطني وحزب النهج الديمقراطي؛   للديمقراطية  املغربي التحادحزب و  وحزب اإلصالح والتنمية

تقم  ابحز أ(  10)  ةعشر  - مبالغ  لم  الخزينة  ها  إرجاعالواجب    الدعم  بتنزيل  مستوى  إلى  بالحساب  -  املوازنةعلى  رقم   الخصوم 

دائنة"، ويتعلق األمر بحزب الستقالل وحزب التجمع الوطني لألحرار وحزب الحركة الديمقراطية الجتماعية وحزب    - "الدولة  :445

ال  وحزب  الديمقراطية  القوى  جبهة  وحزب  التحادي  الوطني  الديمقراطي املؤتمر  و   عهد  النهضة  الحرية  وحزب  وحزب  الفضيلة 

 والحزب الديمقراطي الوطني؛  للديمقراطية املغربي التحادحزب و والعدالة الجتماعية  

،  بأداء عدة نفقات نقدات  قام رغم أنها    ،املدلى بها للمجلس حساب "الصندوق"املحاسبية    هاسجالتتتضمن    مل   ( أحزاب03ثالثة ) -

أن األحزاب ملزمة بإدراج كل العمليات املنجزة خالل السنة في السجالت املحاسبية والقوائم    إذ  ، 7ما يخالف قاعدة الشمولية  وهو

 ؛  وحزب العمل  ن الجددي الديمقراطي  ، ويتعلق األمر بكل من حزب اإلصالح والتنمية وحزبالتركيبية التي يتم حصرها سنويا

)يحزب  - لقائمة  02ن  املكونة  الجداول  بوضع  يقوما  لم  التكميلية (  رقم    8املعلومات  بالقانون  الواردة  النماذج  املتعلق    9.88وفق 

بامللحق رقم   إليها  ال   2بالقواعد املحاسبية واملشار  الداخلية ووزير  لوزير  املشترك  واملالية رقم  للقرار  املتعلق    1078.09قتصاد 

 وحزب العمل؛  ن الجدديلديمقراطي حزب اكل من  باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية، ويتعلق األمر ب

 
 ( املتعلق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية 2009أبريل  23) 1430من ربيع اآلخر  27الصادر في  - 6

7- Exhaustivité des écritures 
8 - Tableaux de l’ETIC 
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حزب اإلصالح والتنمية اكتفى على مستوى حساب "التمويل العمومي"، باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبلغ الدعم املمنوح   -

  ، باحتساباملذكور  حساب نفس الاكتفى على مستوى  التقدم والشتراكية له واملبالغ التي قام بإرجاعها إلى الخزينة، كما أن حزب 

ال  بين مجموع مبلغ الدعم املمنوح له واملبلغ  إلى الخزينة،  واجب  حاصل الفرق  يلزم    9الحيطةوهو ما يخالف مبدأ  إرجاعه  الذي 

اكتسابها العائدات عند  بتسجيل  الوضوح كذا  و   الحزب  يمنع أي عملية مقاصة   10مبدأ  املبالغ  11الذي  في  ،  بين  املنصوص عليهما 

 للمعايير املحاسبية واملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية؛ الدليل العام  

،  املشار إليه سلفا  مبدأ الوضوح  وهو ما يخالف  تكاليف بالحسابات املناسبة، أو ال عائدات  ( لم يقوما بتنزيل بعض ال 02ن )يحزب  -

 ؛النهضة والفضيلة وحزبحزب العدالة والتنمية ونخص بالذكر كال من 

مخالفا بذلك مقتضيات الدليل    ، أرصدة دائنة الذي يبرز أحيانا  اطية الجتماعية قدم حساب "الصندوق"  حزب الحركة الديمقر  -

 العام للمعايير املحاسبية التي لتسمح بوجود رصيد دائن بالحساب املذكور؛ 

موازنة هذه   ل تبرز املبالغ املتعلقة بالدورة املحاسبية السابقة، كما أنه خالل وضع 12قدم قوائم تركيبية  الديمقراطي العهدحزب  -

املالية   السنة  برسم  املحاسبية  الدورة  أرصدة  ترحيل  يتم  لم  باملوازنة2018السنة،  املساس  "عدم  قاعدة  يخالف  ما  وهو   ،13  

صدة حسابات املوازنة الختامية للسنة يتم نقلها عند افتتاح  املنصوص عليه في الدليل العام للمعايير املحاسبية الذي يقتض ي أن أر 

 .السنة املوالية، دون إدخال أي تصحيحات أو تعديالت على هذه األرصدة

 قات فحص صحة النف  حول 

ب ر فها من طر ح بص ر لنفقات املصا  مجموع  بلغ ال   سمر ف األحزاب السياسية  سجل املجلس  و هم،  ر مليون د  145,73  قدرهما    ، سنةهذه 

  مقابل،  املصرح بصرفها  اتمن مجموع النفق  %1,60  بنسبة  أي هم،  ر مليون د  2,34ه  ر إجمالي قدفقات بمبلغ  ن مالحظات بخصوص تنفيذ  

 : خص املالحظات املشار إليهات و  .ما يعكس تحسنا ملموسا في إثبات صرف النفقات وهو  ، 2017سنة   %5,55و 2018سنة  2,72%

 ؛ (%81,03) املطلوبة ثبات اإلنفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق  -

 ؛ (%2,06) كافية ر نفقات تم بشأنها تقديم وثائق إثبات غي -

 .(%16,91) اسم الحزب غير معنونة ب نفقات تم بشأنها تقديم وثائق  -

 أداء النفقات  وسيلة حول 

أو    يساوي منها كل   مبلغ، رغم أن  درهم  440.110,20  بما مجموعه  التحويل البنكي ل الشيك أو  ذب   نقدا  نفقات بأداء (01واحد )حزب  قام  

، ويتعلق األمر بحزب جبهة  ر سالف الذك  29.11قم  ر من القانون التنظيمي    40وهو ما يخالف مقتضيات املادة    ، هم ر د  10.000  يتجاوز 

  القوى الديمقراطية.  

 
9 - Principe de prudence 
10 - Principe de clarté 
11 - Compensation 

12 - Etats de synthèse 

13 - Règle d'intangibilité du bilan 



 

9 

 

 التوصيات
 

تدقيق حسابات األحزاب   بالسنة املالية  من خالل  نفقاتها برسم الدعم العمومي املتعلق  ، سجل  2019السياسية وكذا فحص صحة 

املجلس تحسنا في األداء املالي واملحاسباتي لعدد من األحزاب. ومن أجل ترسيخ هذا املنحى، يوص ي السلطات الحكومية املختصة واألحزاب 

 :السياسية بما يلي

 ة املختصةفيما يخص السلطات الحكومي        

التي لم  تلك  و املستعملة    ر وغياملستحقة    ر ملبالغ غيإلى الخزينة ا  السياسية  األحزابإرجاع    مواصلة املجهودات املبذولة من أجل  .1

تمويل حمالتها النتخابيةبرسم    اإلثبات املطلوبةبوثائق  ها  يتم اإلدلء بشأن في  املستعملة    روكذا املبالغ غي   ،مساهمة الدولة 

بتسوية  األحزاب التي لم تقم  في حق    اءات الالزمةر اتخاذ اإلجعند القتضاء  و   ،ريف التدبي ر سم مساهمة الدولة في تغطية مصار ب 

   ؛تجاه الخزينة  وضعيتها

 ؛ بالنسبة لكل صنف من نفقات األحزاب الثبوتيةلئحة الوثائق  إعدادالعمل على  .2

استعمالها للمخطط املحاسبي املوحد وإعداد    ر ض تيسير ية لألحزاب بغر اإلدا  ر تكوينية لفائدة األطات  ر العمل على تنظيم دو  .3

 حزاب السياسية.ك بين األ ر املحاسبية ونظام معلوماتي مشت ر دليل للمساط

 املعنية فيما يخص األحزاب السياسية       

إ  العمل .4 الدعم  جاع  ر على  غيمبالغ  الخزينة  بشأن  التيتلك  و املستعملة    راملستحقة وغي   رإلى  اإلدلء  يتم  اإلثبات    بوثائقها  لم 

  تغطية   في  الدولة  مساهمة  سمر ب  املستعملة  رغي  املبالغ  وكذا  ، النتخابية  حمالتها  تمويل   في  الدولة  مساهمة  سمر باملطلوبة  

 ؛ رالتدبي يفر مصا

املتعلق باألحزاب   29.11قم  ر ة في القانون التنظيمي  رر السنوية في اآلجال املقعلى تقديم كل الوثائق املكونة للحسابات    ص ر الح .5

القتصاد واملالية    رالداخلية ووزي   ر ك لوزي ر املشت  رار السياسية وعلى اإلشهاد بصحة الحسابات املدلى بها وفق مقتضيات الق

السياسية    1078.09قم  ر  لألحزاب  املحاسبي  باملخطط  معايي  5700  راملعيا  ووفق املتعلق  "دليل  التدقيق    ر من 

 اء املحاسبين وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات املالية؛  ر والتعاقدي" للهيئة الوطنية للخب القانوني

اعاة املالءمات املنصوص عليها في املخطط  ر بية" مع ماملحاس  ر وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايي  ة حاسب املالعمل على مسك   .6

 املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية. 
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 تقديم

  وكذا   14السياسية  باألحزاب املتعلق  29.11 قمر  التنظيمي  القانون  من   44املادة  وملقتضيات  ر دستو ال  من 147 الفصل ألحكام  طبقا

القانون  مل  من  الثالثة  املادة  املالية  62.99 قم ر قتضيات  املحاكم  بمدونة  تغيي  15املتعلق  تم  وتتميمهما، ر كما   األعلى املجلس  قام هما 

 تغطية في  للمساهمة لها املمنوح السنوي  الدعم سمر ب  نفقاتها صحة وفحص السياسية ألحزابل   السنوية  الحسابات تدقيقب للحسابات

 .2019العادية بخصوص السنة املالية  الوطنية اتهار مؤتم تنظيم يفر مصا وكذا هار تدبي  يفر مصا

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

 هيئة جدول  في مقيد محاسب رخبي فر ط من بصحتها مشهود املعنيةالسنة املوالية للسنة   من سر ما  31 في  تقدير أبعد علىللمجلس  

   .املحاسبين اءر الخب

 وذلك عن الحزب  الوطني  املسؤول  إلى ار إنذا للمجلس  األول  ئيسر ال يوجه القانونية،  اآلجال  في والوثائق  املستندات  تقديم عدم  حالة  وفي

 يفقد فإنه األجل،  هذا امر انص بعد وضعيته بتسوية املعني الحزب يقم لم وإذا   يوما. ثالثين أجل  خالل الحزب  ةوضعي  تسوية أجل  من

 .العمل  بها  ي ر الجا القوانين  في  ة رر املق واملتابعات  ر التدابي  باتخاذ  اإلخالل دون  املوالية، السنة  سم ر ب  السنوي  الدعم من  الستفادة  في حقه

التنظيمي   القانون  من  43نصت املادة    فقد  ،ها ر تدبي يف ر مصا تغطية في للمساهمة السياسية  ألحزابل  املمنوح السنوي  الدعم  وبخصوص

أن تثبت أن املبالغ التي حصلت عليها قد تم  ب األحزاب السياسية التي استفادت من الدعم ملزمة    أن  على أعاله،   إليه  راملشا 29.11 قمر 

جع  ر على كل حزب سياس ي أن ي  يجب " أنه على 16الثالثةتها ر ة في فقر نصت املادة املذكو  كمااستعمالها في الغايات التي منحت من أجلها. 

 ...".   3417و 32 املادتين أحكام وفق  تلقاها التي  املساهمة أو  الدعم من يستعملهتلقائيا إلى الخزينة كل مبلغ لم 

السياسية،  الوطنية اتر املؤتم تنظيم يفر مصا تغطية في الدولة مساهمة بخصوص  أما لألحزاب  عن   فإن العادية  الوطني  املسؤول 

 محاسب  ر خبي فر ط  من  بصحتها مشهود  الشأن،  هذا في فعلية  ة ر بصو  إنفاقها  تم التي  يف ر للمصا ببيان  يدلي  بأن ملزم الحزب املعني

  05)  1433  شعبان من  15 في رالصاد  2.12.293 قمر  سومر امل من 4 املادة ملقتضيات  طبقا وذلك  املحاسبين،  اءر الخب هيئة جدول  في مقيد

 .فهر ص ق ر وط السياسية لألحزاب املمنوح الدعم توزيع كيفيات ( بتحديد2012 يوليو 

 يتم لم راإلطا هذا في مبلغ تسلمه كل  ، الخزينة إلى جعر ي  بأن ملزم سياس ي  حزب كل  فإن سوم، ر امل  نفس من 5 املادة  بمقتضيات وعمال

 .أجلها من  منح التي اضر لألغ جزئيا أو  كليا استعماله

التأكد   هدفي منهجيا  ار إطا  املجلس  حدد  النفقات،  صحة وفحص  الحسابات  هذه  ولتدقيق   السياسية األحزاب امر احت مدى من  إلى 

 .العمل  بها ي ر الجا املحاسبية والقواعد والتنظيمية القانونية للمقتضيات

 الوثائق  بمجموع إدلئها ومن  القانونية اآلجال  في لحساباتها السياسية األحزاب تقديم من ،أولى  حلةر مفي  املجلس تأكدي الصدد، هذا  وفي

في    رباشي  ثم ، ا وضعيته  تسوية  ض ر بغ  التي لم تدل بحساباتها  األحزاب  إلى  ربتوجيه إنذا  ، ثانية حلة  ر في مويقوم    لها، املكونة واملستندات

 
 . 2011 أكتوبر  22املوافق   1432 القعدة  ذي من 24بتاريخ  1.11.166 رقم الشريف  الظهير بتنفيذه الصادر -14

 .  2002يونيو  13املوافق  1423 اآلخر فاتح ربيع في 1.02.124شريف رقم ال بتنفيذه الظهير الصادر -15

 السياسية.  باألحزاب املتعلق  29.11 رقم التنظيمي يقض ي بتغيير وتتميم القانون   21.16تمت إضافة الفقرة الثالثة بموجب القانون التنظيمي رقم  - 16

 السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير.  الدعمب تتعلق  32 املادة - 17



 

11 

 

 رير بتقا املتعلقة  ر املحاو املنجزة. وتطال عملية التدقيق والفحص    النفقات صحة فحص و الحسابات   هذه تدقيق  عملية ةر حلة أخير م

 .نفقاتال  صحةو  در واامل  وعيةر ومش املحاسبية القواعد امر احت ومدى املقدمة السنوية الحسابات ومحتوى  املحاسبين اءر الخب

بتب قصد األحزاب عن الوطنيين  املسؤولين إلى توجيهها تم املالحظات، من مجموعة عن  العملية هذه تر أسف وقد  أو اتهم  ر ي ر اإلدلء 

 .القتضاء عند بتعقيباتهم

  همت  والتي  ، املجلس ف ر ط من إليها  املوجهة املالحظات عن بأجوبة  السياسيةاألحزاب  كل  فقدأدلتاكي املوحد، ر الحزب الشت باستثناءو 

 ملاليتها.   ةر املؤطباملقتضيات القانونية والتنظيمية  التزامها مدى و  واملحاسباتي املالي  رالتدبي

دها  ر موا وحجم  السياسية لألحزاب السنوية  الحسابات  بتقديم  املتعلقة ملعطيات ا  األول  جزئه في  ر ي ر ض املجلس من خالل هذا التق ر ويع

 لنتائج الثالث جزئه  في تفصيلي ق بشكل ر يتط أن على ،ر املذكو  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 

 السنوية تقديم الحسابات  .1

  التدابير   مع  وانسجاما،  ببالدنا  املستجد   كورونا  جائحة فيروستفش ي  هذه السنة مع    تقديم األحزاب السياسية لحساباتهانظرا لتزامن  

لشروط    جديدة   آلية   للحسابات   األعلى   املجلس   اعتمد فقد    ، ها انتشار   لتفادي  املختصة  السلطات   إليها   دعت   التي   الوقائية تستجيب 

  منصة   بإعداد  املجلس  قام  إذوالقانونية،    الدستورية  ملهامه  وتضمن استمرارية أدائه  به  العاملين   ولجميع  للمرتفقين  الصحية  السالمة

 .2019 املالية السنة برسم لحساباتها  املكونة للوثائق  اإللكتروني اإليداع من السياسية األحزاب تمكين   بهدف رقمية

ن  و وعشر   سبعة  قامالسنوية للمجلس،    مبحساباتهوا  أدل ذين  ( حزبا ال 32ه من أصل اثنين وثالثين )أناملجلس في هذا الصدد،    وسجل

 . شار إليها سلفامن خالل املنصة امل  املذكورة حسابات ال بإيداع( حزبا  27)

املادة    استناداه  إن   وحيث  مقتضيات  التنظيمي    44إلى  القانون  بإيداع    ،ر الذك  سالف   29.11قم  ر من  ملزمة  السياسية  األحزاب  فإن 

 .  رعلى أبعد تقدي  2020س ر ما 31في  2019سم سنة ر حساباتها السنوية لدى املجلس ب 

ضمن    نص  قد  18  اءات اإلعالن عنهار الصحية وإجئ  ر املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوا  2.20.292قم  ر سوم بقانون  ر إن امل  وحيث 

ي بها العمل خالل  ر يعية والتنظيمية الجار يان مفعول جميع اآلجال املنصوص عليها في النصوص التشر "يوقف سأنه    علىالسادسة    تهماد

 ؛"ر ئ املذكو ر طوافع حالة الر ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم املوالي ليوم  ،ئ الصحية املعلن عنهار ة حالة الطوار فت

 املتعلقة   2.20.45623قم  ر و   2.20.40622قم  ر و   2.20.37121قم  ر و   2.20.33020قم  ر و   2.20.29319قم  ر م  ي سار امل   ملقتضيات   ار واعتبا

 ؛ 19كوفيد  -ونا ر وس كو راب الوطني ملواجهة تفش ي في ر جاء التر أ رئ الصحية بسائ ر يان مفعول حالة الطوار بتمديد مدة س

  ذات   وعوض أحكام املادة السادسة من  نسخ  قد  ، ر الذك  سالف  2.20.292  قمر   بقانون   سومر امل   ربتغيي  42.2024  قمر   القانون   إن  وحيث

 ؛ بقانون   سومر امل 

 . 2020  غشت  3 اإلثنين يومكون  يتقديم الحسابات السنوية ل أجل رآخفإن  

( حزبا حساباتهم السنوية لدى  32وثالثون )  إثنان   هذه السنة  أودع( حزبا، 34ن )ي بعة وثالث ر ، سجل املجلس أنه من أصل أرهذا اإلطا  وفي

  الوطني التحاد  وحزب ربي الح ر املغ  الحزب كل من   ذلكالقيام ب عن  وتخلف، 2018 سنة خالل( حزبا 31) ينثالث و  واحدمقابل   ، املجلس 

 .  الشعبية للقوات

 
  5بتاريخ   1.20.60الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   23.20املصادق عليه بالقانون رقم و  ( 2020 مارس 24  بتاريخ مكرر  6867ج.ر عدد ) (2020مارس  23) 1441من رجب  28الصادر في  -18

 .  (2020ماي  28)  1441شوال 

 . 19كوفيد  -الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا ( بإعالن حالة 2020مارس   24)  1441من رجب  29الصادر في  - 19

 . 19كوفيد   -( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 2020 أبريل  18) 1441 شعبانمن  24الصادر في  - 20

   .19كوفيد  -( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 2020ماي  19)  1441ان من رمض 25الصادر في  - 21

وبسن مقتضيات   19كوفيد  -ملواجهة تفش ي فيروس كورونا ( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني 2020يونيو  9)  1441من شوال  17الصادر في  - 22

 .خاصة بالتخفيف من القيود املتعلقة بها

 . 19كوفيد   -( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 2020 يوليو  9)  1441  من ذي القعدة 17الصادر في  - 23

 . 2020  يوليو   27  بتاريخ 6903. ج.ر عدد (2020يوليو    25)  1441ذي الحجة   4بتاريخ  1.20.67بتنفيذه الظهير الشريف رقم  الصادر  - 24
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أي    تقديم  تملم ي  أنه  رغي   ، 2020  رسبتمب   15يوم    ه ب   توصل   الذي  ر الح  بير املغ  الحزبإلى    رإنذافي هذا الصدد بتوجيه    املجلس   قام   وقد

" حسب ما للحزب العامة األمانة حول  داخلي خالف لوجود" الشعبية للقوات الوطني التحاد حزب اسلةر م تتمحين لم  في ، د بهذا الشأنر 

 . 2020 رسبتمب  28يخ ر ق.ت.س بتا/س.ش/م.6127قم ر الداخلية  ر سالة وزي ر د ب ر و 

 : التالي الجدول  ذلك  يبين  كما  القانوني،  األجل  داخل   السنوية حساباتها بإيداع  قامت  حزبا( 24) ين ر وعش بعر أ أن  املجلس وسجل

 

 داخل األجل السنويةحساباتها ودعت أ: األحزاب التي  1 قمر  جدول 

   يداعيخ اإل ر تا األحزاب السياسية 

 2020  ر اير فب 07 األمل  حزب 1

 2020 سر ما 09 اطية ر والديمق الوحدة حزب 2

 2020 سر ما 10 اكية ر والشت التقدم حزب 3

 2020 ماي 26 ية والعدالة الجتماعية ر الح حزب 4

 2020  يونيو 02 النهضة   حزب 5

 2020  يونيو 04 الشعبية للقوات اكير الشت التحاد حزب 6

 2020  يونيو 08 ر ار لألح الوطني التجمع حزب 7

2020  يونيو 10 الجتماعي  الوسط  حزب 8  

2020  يونيو 24 ي ر الدستو  التحاد حزب 9  

2020  يونيو 25 الجدد  اطيين ر الديمق حزب 10  

2020  يونيو 27 العمل   حزب 11  

2020  يونيو 30 الستقالل  حزب 12  

2020  يونيو 30 الوطني التحادي   ر املؤتم حزب 13  

2020  يوليو 01 الجتماعية اطيةر الديمق كةر الح حزب 14  

 2020  يوليو 01 اإلنصاف  حزب 15

 2020  يوليو 03 كة الشعبية  ر الح حزب 16

 2020  يوليو 03 اكير الشت  اطير الديمق الطليعة حزب 17

 2020  يوليو 03 والفضيلة  النهضة حزب 18

2020  يوليو 07 ة  ر األصالة واملعاص حزب 19  

2020  يوليو 80 اطير الديمق املجتمع حزب 20  

   2020يوليو   15 بير املغ ر الخض  حزب 21

2020  يوليو 16 اطيةر الديمق القوى  جبهة حزب 22  

2020  يوليو 27 والستقالل  ى ر الشو  حزب 23  

2020  يوليو 28 اطية ر للديمق  بير املغ التحاد حزب 24  
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 :التالية باألحزاب  راألم ويتعلق ، ر املذكو ام األجل ر بعد انص حساباتها( أحزاب 08)  ثمانية  أودعتحين  في

 ج األجلر خا السنويةت حساباتها أودع: األحزاب التي 2 قمر  جدول 

 يداع يخ اإل ر تا األحزاب السياسية 

 2020 غشت 06 املوحد اكير الشت الحزب 1

 2020 غشت 07 والتنمية  العدالة حزب 2

 2020  رسبتمب 07 اطي  ر العهد الديمق حزب 3

 2020  رسبتمب 09 اإلصالح والتنمية   حزب 4

 2020 ر أكتوب 12 املواطنة  القوات حزب 5

 2020 ر أكتوب 15 اطي ر الديمق النهج حزب 6

 2020 ر أكتوب 19 املستدامة والتنمية  البيئة حزب 7

 2020 ر أكتوب 19 الوطني اطير الديمق الحزب 8

اإلطا  ريشا هذا  أن   ر في  ) ر أ  إلى  تودع  04بعة  لم  أحزاب  بإنذا(  توصلها  بعد  إل  السنوية  ال   ر حساباتها  األعلى  ر من  للمجلس  األول  ئيس 

 .اطير الديمق  النهج   حزبو   املستدامة  والتنمية  البيئة  حزب و   املواطنة  القوات  وحزب  الوطنياطي  ر لحزب الديمقاب   رويتعلق األمللحسابات،  

القانوني    داخل السنوية    الحسابات  إيداعأن    ربالذك   ر وجدي  هو مبين    كما   طتين، ر الفا  بالسنتين   نةر مقا  نسبيا  اجعار ت ف  ر ع   قداألجل 

 : التالي بالجدول 

 الحسابات  يداعام األجل القانوني إل ر ة احتر وتي  ر تطو  : 3 قمر  جدول 

 السنوات 
حساباتها السنوية ودعت أعدد األحزاب التي 

 األجل القانوني  داخل

 حساباتها السنويةودعت األحزاب التي أعدد 

 ام األجل القانونير بعد انص  

2017 27 03 

2018 27 04 

2019 24 08 

 د األحزاب السياسيةر موا .2

املصر موابلغت   السياسية  األحزاب  بهار د  السنة  ح  مجموعه  هذه  د  127,39  ما  مقابل  ر مليون  د  120,84هم،   2018سنة    همر مليون 

مليون درهم، الذي يتوزع بين الدعم    59,66بلغ  بم   الدعم املقدم من طرف الدولة. وتشمل من جهة،  2017هم سنة  ر مليون د  128,04و

التدبير   في تغطية مصاريف  للمساهمة  تمثيلية النساء   (%0,39)الوطنية العادية    ؤتمراتاملتنظيم  و (  %98,21)السنوي    وكذا تشجيع 

أخرى   ؛(1,40%) الذاتية  ،ومن جهة  واملساهمات    67,73بلغ  بم  املوارد  النخراط  واجبات  أساسا  تشمل  التي  (  %65,92)مليون درهم، 

من البيان    يتضح كما    تتوزع موارد األحزاب السياسية حسب طبيعتها و   .(%0,45)وعائدات مالية    (%33,63)  أخرى   وعائدات غير جارية

 التالي: 
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   :األحزاب السياسية وكذاحسب طبيعتها توزيع املوارد املصرح بها حسبجدول التالي  الويبرز 

  

مساهمة الدولة في تغطية 
مصاريف التدبير

46,00%

مساهمة الدولة لتشجيع 
تمثيلية النساء

مساهمة الدولة في تغطية 0,65%
مصاريف تنظيم المؤتمرات 

الوطنية العادية
0,18%

عائدات مالية
0,24%

عائدات غير جارية أخرى
17,88%

واجبات اإلنخراط 
والمساهمات
35,05

توزيع موارد األحزاب السياسية حسب طبيعتها 
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 بالدرهم                                                                                                                                2019: توزيع موارد األحزاب السياسية حسب طبيعتها برسم سنة 4 رقم جدول 

حصة التمويل 

العمومي في مجموع 

 در املوا

 املجموع العام
 يفر الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصا د الذاتيةر املوا

 السياسيةاألحزاب 
 املجموع 

ية  ر جا ر عائدات غي

 ى ر أخ
 عائدات مالية

اط  ر نخواجبات اال 

 واملساهمات 
 املجموع 

تشجيع تمثيلية 

 النساء 

ات  ر تنظيم املؤتم 

 الوطنية العادية 
 ر التدبي 

 حزب العدالة والتنمية  818,66 816 15   000,00 70 818,66 886 15 162,33 214 21 613,77 250 155,81 143 931,91 607 21 750,57 494 37 42,37%
 ة ر حزب األصالة واملعاص  660,37 626 12   000,00 100 660,37 726 12 510,00 12   857,23 337 5 367,23 350 5 027,60 077 18 70,40%
 حزب الستقالل  783,21 320 6    783,21 320 6    100,00 428 5 100,00 428 5 883,21 748 11 53,80%

 رار حزب التجمع الوطني لألح 952,41 456 5     952,41 456 5 000,00 968 19 779,13 39 857,94 249 11 637,07 257 31 589,48 714 36 14,86%
 كة الشعبية                       ر حزب الح 765,39 114 4   000,00 100 765,39 214 4 400,00 572 150,00 17 899,63 13 449,63 603 215,02 818 4 87,48%

 اكي للقوات الشعبيةر التحاد الشتحزب  519,97 476 3   000,00 100 519,97 576 3 420,00 359 5,25 000,00 462 425,25 821 945,22 397 4 81,32%
 ير حزب التحاد الدستو  500,00 937    500,00 937      0,00 500,00 937 100,00%

 اكية                   ر حزب التقدم والشت 500,00 937   000,00 99 500,00 036 1 589,73 785 1   155,34 100 745,07 885 1 245,07 922 2 35,47%
 اطية الجتماعية  ر كة الديمقر حزب الح 750,00 468    750,00 468      0,00 750,00 468 100,00%
 اكي املوحد                     ر الحزب الشت 750,00 468   000,00 70 750,00 538 781,50 176     781,50 176 531,50 715 75,29%

 الوطني اإلتحادي رحزب املؤتم 750,00 468    750,00 468 205,00 89    205,00 89 955,00 557 84,01%
 اكي ر اطي الشتر حزب الطليعة الديمق 750,00 468     750,00 468 650,00 200   734,00 37 384,00 238 134,00 707 66,29%

 اطية ر حزب جبهة القوى الديمق 750,00 468   000,00 100 750,00 568    20,00 20,00 770,00 568 100,00%
 حزب البيئة والتنمية املستدامة  750,00 468     750,00 468 500,00   000,00 2 500,00 2 250,00 471 99,47%
 اطية ر حزب الوحدة والديمق 750,00 468    750,00 468    3,36 3,36 753,36 468 100,00%

 اطي               ر حزب العهد الديمق       0,00       0,00 0,00 
 حزب اإلنصاف                                750,00 468   000,00 100 750,00 568 740,00 7    740,00 7 490,00 576 98,66%

 بي                          ر املغ رحزب الخض 750,00 468   000,00 95 750,00 563       0,00 750,00 563 100,00%
 اطيين الجدد             ر حزب الديمق 750,00 468 375,00 234  125,00 703 801,00    801,00 926,00 703 99,89%

 حزب النهضة والفضيلة  750,00 468     750,00 468       0,00 750,00 468 100,00%
 ى والستقاللر حزب الشو  750,00 468    750,00 468      0,00 750,00 468 100,00%
 ية والعدالة الجتماعية ر حزب الح 750,00 468     750,00 468       0,00 750,00 468 100,00%

 حزب النهضة                                      750,00 468    750,00 468      0,00 750,00 468 100,00%
 حزب األمل  750,00 468     750,00 468       0,00 750,00 468 100,00%

 حزب اإلصالح والتنمية                    750,00 468     750,00 468    850,00 850,00 600,00 469 99,82%
 حزب الوسط اإلجتماعي  750,00 468     750,00 468 500,00 175     500,00 175 250,00 644 72,76%

 اطية  ر بي للديمقر حزب التحاد املغ      0,00      0,00 0,00 

 حزب العمل                                  750,00 468     750,00 468       0,00 750,00 468 100,00%
 اطي ر حزب املجتمع الديمق 750,00 468    750,00 468 000,00 7    000,00 7 750,00 475 98,53%

 اطي الوطني           ر الحزب الديمق       0,00       0,00 0,00 
         

 ر بي الحر الحزب املغ     

 حزب القوات املواطنة        0,00     6,16 6,16 6,16 0,00%
 اطي ر حزب النهج الديمق      0,00 100,00 73    100,00 73 100,00 73 0,00%

   حزب التحاد الوطني للقوات الشعبية             

 املجموع العام  750,01 593 58 375,00 234 000,00 834 125,01 662 59 359,56 643 44 548,15 307 639,47 775 22 547,18 726 67 672,19 388 127 46,83%
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 :األحزاب السياسية حسب طبيعتها در موامجموع  ر وتطو ع ي توز ،  اآلتي بعده يلخص الجدول و 

 هم( ر )بالد               2017منذ سنة  د األحزاب السياسية حسب طبيعتهار موا ر تطو توزيع و : 5 قمر  جدول 

2019 2018 2017 
 در طبيعة املوا

 املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة

 يف ر مساهمة الدولة في تغطية مصا 301,31 728 75 59,15% 719,39 337 66 54,90% 125,01 662 59 46,83%

 ر التدبي  -     750,01 593 58 45,76% 750,01 593 58 48,49% 750,01 593 58 46,00%

 ات الوطنية العادية ر تنظيم املؤتم   -     568,70 137 15 11,82% 877,11 503 7 6,21% 375,00 234 0,18%

 تشجيع تمثيلية النساء  -     003,58 367 0,29% 599,61 140 0,12% 000,00 834 0,65%

 الحمالت النتخابية   -     979,02 629 1 1,27% 492,66 99 0,08% 0,00 0,00%

 د ذاتيةر موا 593,82 309 52 40,85% 486,70 499 54 45,10% 547,18 726 67 53,17%

 اط واملساهمات ر واجبات النخ  -     878,25 725 46 36,49% 647,81 404 46 38,40% 359,56 643 44 35,04%

 ية  ر جا رعائدات غي  -     819,64 623 2 2,05% 891,30 160 7 5,93% 639,47 775 22 17,88%

 ى ر د استغالل أخر موا  -     525,00 673 2 2,09% 946,53 548 0,45% 0,00 0,00%

 عائدات مالية   -     370,93 286 0,22% 001,06 385 0,32% 548,15 307 0,24%

 املجموع العام  895,13 037 128 100,00% 206,09 837 120 100,00% 672,19 388 127 100,00%

 

 وسيتم التطرق في البداية ملكونات الدعم العمومي املمنوح لألحزاب السياسية وبعد ذلك ملواردها الذاتية. 

 عموميالدعم الأوال:  

سم  ر هم، يتوزع بين الدعم السنوي بر مليون د  59,66  قدرهف الدولة لألحزاب السياسية ما  ر الدعم العمومي املمنوح من طمجموع  بلغ  

هم  ر مليون د 0,24ات الوطنية العادية بمبلغ ر وتنظيم املؤتم ، (%98,21هم )ر مليون د 58,59بمبلغ   ريف التدبير تغطية مصااملساهمة في  

 (.%1,40) همر مليون د 0,83 النساء بمبلغ تمثيلية لتشجيعاملخصص   دعم ال و   ، (0,39%)

 الدعم السنوي   . أ 

املالية    قانون املتعلق باألحزاب السياسية، خصص    29.11قم  ر من القانون التنظيمي    33ة األولى من املادة  ر استنادا إلى مقتضيات الفق

ب   2019لسنة    اتها ر مؤتم  وتنظيم  السياسية  األحزاب  رتدبي   يفر مصا  تغطية  في  الدولة  مساهمة  سمر ب هم  ر مليون د  80  مبلغاعتمادات 

أي    ،همر مليون د  58,83ما مجموعه  لألحزاب السياسية    رفعليا في هذا اإلطا  فهر صاملالي الذي تم    الغالفبلغ    حين   في  ،العادية  الوطنية

   بين: بلغ . ويتوزع هذا املر املذكو  سم قانون املاليةر من مجموع العتمادات املفتوحة ب %73,54 ما يعادل

o ر يف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا 

تم   الذي  املالي  الغالف  في هذا اإلطابلغ  السياسية  ماي    28  يخ  ر بتا  م.إ/5216  قمر الداخلية    رسالة وزير ، حسب  رتخصيصه لألحزاب 

بينما لم يتم ص( حزبا27ين )ر هم على سبع وعشر د  مليون   58,59هم، وزعت منه  ر ( مليون د60)ستين  ما مجموعه    ، 2019 ف مبلغ  ر ، 

 التالي:  بالجدول  ةبين امل سياسيةال حزاب أل هم العائد ل ر مليون د 1,41ه ر إجمالي قد
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 اجع لهار ال ف لها مبلغ الدعم السنوي ر لم يص  التي  السياسية األحزابقائمة : 6 قمر  جدول 

  25ف مبالغ الدعمر عدم ص أسباب هم( ر بالد)الدعم مبلغ  األحزاب السياسية

 468.750,00 اطي ر الديمق العهد حزب

 خالل   العامة  األمانة  منصب  بشأن   قضائية   منازعة  موضوع  الحزب  ن و ك"  

  باطر بال  الستئناف  محكمة  بشأنه  تر أصد  وقد.  2018و  2017  سنتي 

 ةر الوزا  مصالح   روستباش  ،2019  يل ر أب  10  يخر بتا  النزاع  في  البات  هار ار ق

  ر فو   البنكي  حسابه  إلى  2019  سنة   سمر ب  له   اجعر ال  املبلغ  تحويل  عملية

 ."لذلك الالزمة التمهيدية اءاتر اإلج استكمال

 468.750,00 اطيةر للديمق بير املغ االتحاد حزب
  بسبب   التوالي  على  الثامنة  للسنة  السنوي   الدعم  مبلغلحزب  ل  فر يص  لم"  

 الجماعية النتخابات منذ بذمته بقيت مستحقة رغي مبالغ جاعهر إ عدم

 ."2011و 2009 سنتي  اةر املج يعيةر والتش

 468.750,00 الوطني اطير الديمق الحزب

  على   الثالثة  للسنة  الحزب  لفائدة  السنوي   الدعم  مبلغ  ف ر ص  يتم  لم"  

  النتخابات  منذ  بذمته  بقي  مستحق  رغي   مبلغ  جاعهر إ  عدم  بسبب  التوالي

 . "2015 لسنة والجهوية الجماعية

o ات الوطنية العاديةر يف تنظيم املؤتمر مساهمة الدولة في تغطية مصا 

العادي    الوطني   هر عقد مؤتمبمناسبة  اطيين الجدد  ر لحزب الديمق همر د  234.375,00  ه ر قدغالف مالي صرف    2019عرفت السنة املالية  

 . املذكورة سنةال  خالل

 النساء تمثيليةع الدولة لتشجي دعم . ب

، استفادت  همر د  834.000,00  ما مجموعه   النساءسم دعم الدولة لتشجيع تمثيلية  ر ب  خالل هذه السنةبلغ الغالف املالي الذي تم منحه  

وحزب التحاد    كة الشعبية ر وحزب الح  ةر حزب األصالة واملعاص  هم لكل منر د  100.000,00ف مبلغ  ر إذ تم ص( أحزاب،  09تسعة )منه  

اكية  ر التقدم والشتحزب  لهم  ر د   99.000,00، وكذا مبلغ  اطية وحزب النصافر اكي للقوات الشعبية وحزب جبهة القوى الديمقر الشت

   . اكي املوحدر والحزب الشتحزب العدالة والتنمية  لكل من    همر د  70.000,00مبلغ  ا  ر ، وأخيبير املغ  رحزب الخضلهم ر د  95.000,00ومبلغ  

   ذاتية الد ر وااملثانيا: 

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

(  %65,92)  اط واملساهماتر واجبات النخ  بينأساسا  تتوزع    هم، ر مليون د  67,73  السياسية ما مجموعه  ألحزابالذاتية ل   در وابلغت امل 

 . (% 33,63) يةر جا رعائدات غيو 

 :سياسيةل ا د األحزابر املعطيات املتعلقة بموايتبين من خالل و 

السياسية  املمنوح    تمويلالأن   - طلألحزاب  الدولةر من  السنة  مثل   ف  املوا% 46,83  هذه  مجموع  املصر من  بهار د  مقابل  ،  ح 

 ؛2017سنة   %59,15و 2018 ةسن  54,90%

 
 . 2019 ماي  28 بتاريخ إ م. /5216 عدد الداخلية وزير رسالة - 25
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سنة    %89,83بلغت النسبة املذكورة    وقد  ، ( أحزاب07)   سبعةأنجزت من طرف  من مجموع املوارد املصرح بها    %91,20أن   -

 : كما هو مبين بالجدول التالي، وذلك 2017سنة  %88,50و 2018

 هم( ر )بالد                                                 در األحزاب السياسية من مجموع املوا حصص ر : تطو 7 قمر  جدول 

2019 2018 2017 
 األحزاب السياسية

 املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة

 حزب العدالة والتنمية  407,32 975 40 32,00% 019,08 249 38 31,65% 750,57 494 37 29,43%

 را ر حزب التجمع الوطني لألح 563,48 198 24 18,90% 810,47 643 22 18,74% 589,48 714 36 28,82%

 ة ر حزب األصالة واملعاص 237,80 970 15 12,47% 940,15 299 16 13,49% 027,60 077 18 14,19%

 حزب الستقالل 198,54 444 15 12,06% 556,54 235 14 11,78% 883,21 748 11 9,22%

 كة الشعبيةر حزب الح 845,45 373 4 3,42% 771,66 195 7 5,95% 215,02 818 4 3,78%

 اكي للقوات الشعبيةر حزب التحاد الشت 718,14 740 9 7,61% 727,56 535 4 3,75% 945,22 397 4 3,45%

 اكيةر حزب التقدم والشت 130,38 616 2 2,04% 535,40 390 5 4,46% 245,07 922 2 2,29%

 املجموع   101,11 319 113 88,50% 360,86 550 108 89,83% 656,17 173 116 91,20%

 د باقي األحزاب ر مجموع موا  794,02 718 14 11,50% 845,23 286 12 10,17% 016,02 215 11 8,80%

 املجموع العام 895,13 037 128 100,00% 206,09 837 120 100,00% 672,19 388 127 100,00%

 

 التالي: وذلك كما هو مبين بالجدول   ، رمن حزب آلخ تفاوتا سجلت أن حصة التمويل العمومي من مجموع املوارد  -
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 در : حصة التمويل العمومي من مجموع املوا8 قمر  جدول 

 حصة التمويل العمومي 

 در مجموع املوا من 
 عددال األحزاب السياسية

 ي ر حزب التحاد الدستو  100,00%

11 

 اطية الجتماعية ر كة الديمقر حزب الح 100,00%

 اطيةر الديمقجبهة القوى حزب  100,00%

 اطيةر الديمقالوحدة و حزب  100,00%

 بي ر املغ رحزب الخض 100,00%

 حزب النهضة والفضيلة  100,00%

 ى والستقالل ر حزب الشو  100,00%

 ية والعدالة الجتماعية ر حزب الح 100,00%

 حزب النهضة  100,00%

 حزب األمل  100,00%

 حزب العمل  100,00%

99, 98  اطيون الجددر حزب الديمق %

05 

99, 28  حزب اإلصالح والتنمية %

99, 74  حزب البيئة والتنمية املستدامة %

 اإلنصاف حزب  98,66%

 اطي ر حزب املجتمع الديمق 98,53%

 كة الشعبية ر حزب الح 87,48%

11 

48  الوطني اإلتحادي  رحزب املؤتم 01%,

18  اكي للقوات الشعبيةر حزب التحاد الشت 32%,

 اكي املوحدر الحزب الشت 75,29%

27 , 67  حزب الوسط اإلجتماعي  %

07  ة ر حزب األصالة واملعاص 40%,

 اكي ر اطي الشتر حزب الطليعة الديمق 66,29%

 حزب الستقالل  53,80%

 حزب العدالة والتنمية 42,37%

 اكيةر حزب التقدم والشت  35,47%

 ر ار حزب التجمع الوطني لألح 14,86%

 27 املجموع العام 46,86%

دها الذاتية لعدم استفادتها من التمويل العمومي،  ر اعتمدت كليا على موا  التي قدمت حساباتها إلى املجلس،  باقي األحزابإلى أن    ريشا

مشار وي  لعدم  إما  ذلك  في  ر جع  التشكتها  العامة  الديمق  يعيةر النتخابات  النهج  وحزب  املواطنة  القوات  نزاع  ر )حزب  لوجود  أو  اطي(، 

األمين  ر مع منصب  حول  القضاء  أمام  الديمقوض  العهد  )حزب  إ  اطي(، ر العام  لعدم  مب ر أو  غياجاع  ب   ةمستحق  رلغ  الخزينة  سم  ر إلى 

 . الوطني(اطي ر الحزب الديمقو اطية  ر للديمق  بير املغ  التحاد حزبابقة )استحقاقات س

 نفقات األحزاب السياسية .3

املصالبلغت   بصر نفقات  طر ح  من  السياسيةر فها  األحزاب  السنة    ف  د  145,73  مجموعه  ماهذه  ارتفاعا    هم، ر مليون  بذلك  مسجلة 

 : توزع بين، وت(همر مليون د 138,43) 2017( وهمر مليون د  116,87) 2018باملقارنة مع سنتي 
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التسيي - سنة    همر د  مليون   94,63و  2018سنة    همر دمليون    97,80مقابل  (،  %81,89)  همر مليون د  119,33بلغ  بم   رتكاليف 

 ؛2017

ثابتة - سنة    همر د  مليون   13,24و  2018سنة    همر دمليون    9,23، مقابل  ( %,17,93)هم  ر مليون د  26,14  بلغ بم   اقتناء أصول 

 ؛2017

 30,56و  2018سنة    همر مليون د  9,84  ، مقابل (%0,18)هم  ر د  مليون   0,26  بلغات الوطنية العادية بم ر يف تنظيم املؤتمر مصا -

 . 2017هم سنة ر مليون د

 :حسب األحزاب السياسية وكذا حسب طبيعتها فهار ح بصر املص نفقاتالتوزيع جدول التالي  الز رويب
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 2019حسب طبيعتها برسم سنة  : توزيع نفقات األحزاب السياسية املصرح بصرفها9جدول رقم 

 املجموع العام 

تكاليف 

تنظيم 

ات ر املؤتم

الوطنية  

 العادية 

   ر تكاليف التسيي
اقتناء أصول  

 ثابتة 
مجموع  األحزاب السياسية

تكاليف  

 ر التسيي

تكاليف  

 مختلفة 

مساعدات 

مالية 

 للجمعيات 

تكاليف  

 مالية 

دعم  

 شحين  ر املت

تكاليف  

 املستخدمين 

يات ر مشت جية  ر تكاليف خا

مستهلكة من 

 مواد ولوازم  

تكاليف 

جية  ر خا

 مختلفة 

ات ر مؤتم

 ات ر وتظاه

تنقالت ومهام  

 واستقباالت

وسطاء  ر أجو 

 وأتعاب 

صيانة 

 وإصالحات 
 رتكاليف اإليجا

 العدالة والتنميةحزب  823,88 956 10 169,27 535 1 741,25 433 2 053,50 443 884,00 80 281,55 759 1 304,50 597 9 017,43 039 4 125,53 123 7     000,00 15 721,37 763 298,40 790 27   122,28 747 38

 ة ر واملعاصحزب األصالة  794,76 165 654,54 490 872,37 264 2 337,99 256 587,00 304 514,47 681 3   342,62 334 1 199,74 088 6   815,07 171   564,90 61 888,70 653 14   683,46 819 14

 حزب الستقالل  984,36 772 3 960,60 167 152,29 269 2 506,69 272 120,00 114 314,18 187 9   374,22 508 1 154,76 168 1     036,61 402 005,21 350 624,56 439 15   608,92 212 19

 ر ار حزب التجمع الوطني لألح 217,38 102 9 025,18 777 3 500,91 008 4 672,30 54 000,00 88 163,26 722 4   380,73 009 1 575,36 206 2     000,00 548 3 844,15 591 17 161,89 006 37   379,27 108 46

 كة الشعبية ر حزب الح 632,00 12 235,55 495 627,59 398 924,01 64 857,04 198 949,12 109 1   236,88 056 1 503,43 477 1       806,84 36 140,46 838 4   772,46 850 4

 الشعبية اكي للقواتر حزب التحاد الشت 000,00 400 369,05 158 766,00 119 080,82 79 236,93 345 820,53 512   912,01 832 342,74 891 1   642,86   740,51 114 911,45 054 4   911,45 454 4

 ي ر حزب التحاد الدستو    993,06 26 160,00 533   000,00 18     892,62 40 631,82 769       8,34 685,84 388 1   685,84 388 1

 اكيةر حزب التقدم والشت 626,48 512 1 946,82 492 750,00 11 015,87 10 000,00 30 956,21 282   240,86 371 003,34 619   195,28 168-   368,77 16 086,59 666 1   713,07 178 3

 اطية الجتماعية ر كة الديمقر حزب الح   329,35 9 000,00 300   000,00 28 795,00 215   527,58 8   000,00 20     641,63 108 293,56 690   293,56 690

 اكي املوحد ر الحزب الشت   411,23 45 500,00 31 640,58 2 000,00 47 949,84 403     819,00 81   41,00   0,00 361,65 612   361,65 612

 الوطني اإلتحادي  ر حزب املؤتم   657,86 47 200,00 205   200,00 25 671,50 55   340,20 34 830,76 88       4,00 904,32 456   904,32 456

 اكي ر اطي الشتر حزب الطليعة الديمق 447,00 38 519,55 83 900,05 27 513,00 10 000,00 18 923,72 436   190,58 56 134,80 92     500,00 188 269,47 64 951,17 977   398,17 016 1

 اطيةر حزب جبهة القوى الديمق   665,75 67 000,00 180 722,00 000,00 58 581,77 307   615,78 55         168,14 753,44 669   753,44 669

 حزب البيئة والتنمية املستدامة  344,00 96 860,33 208 000,00 202 015,00 8 000,00 30 705,00 92   776,69 34 521,64 62       199,83 7 078,49 646   422,49 742

 اطية ر حزب الوحدة والديمق   477,64 78 800,00 150 800,00 1 000,00 18 681,42 191   253,01 82 707,76 28       1,70 721,53 551   721,53 551

 اطي               ر حزب العهد الديمق     420,00 242     300,00 42   939,90 147           659,90 432   659,90 432

 حزب اإلنصاف    297,04 248 000,00 66   000,00 12 604,40 197   691,83 16 358,40 61     000,00 50   951,67 651   951,67 651

 بير املغ ر حزب الخض 040,00 23 423,75 168 750,00 150   000,00 15 656,00 111 261,00 44 009,86 59 016,40 118       58,93 175,94 667   215,94 690

 اطيون الجدد ر حزب الديمق   339,50 7 000,00 96       790,50 137 390,10 7 500,00 216   759,46 1     779,56 466 058,40 263 837,96 729

 حزب النهضة والفضيلة   893,61 5 020,00 116   000,00 15 924,00 121 642,00 50 690,50 23 220,00 201   27,50 350,00 18   767,61 552   767,61 552

 ى والستقالل ر حزب الشو    313,73 192 438,60 112   000,00 6 010,99 126   976,58 13 000,00 30         739,90 480   739,90 480

 ية والعدالة الجتماعية ر حزب الح 939,00 28 518,90 49 040,00 160 262,99 28 000,00 21 714,98 77   994,30 36 649,80 141       215,53 3 396,50 518   335,50 547

 حزب النهضة    568,84 73 210,00 206 455,00 000,00 8 699,91 185   284,18 13           217,93 487   217,93 487

 حزب األمل  360,00 9 108,68 119 760,00 207 058,60 57 000,00 10 720,41 48   367,31 16         375,00 390,00 459   750,00 468

 حزب اإلصالح والتنمية  960,00 11 361,50 4 850,00 103 711,00 2 000,00 37 631,40 175   387,49 33         582,85 4 524,24 361   484,24 373

 حزب الوسط اإلجتماعي    166,78 3 400,00 92 350,00 500,00 20 600,00 206,41 345 800,72 10 885,85 179       1,00 910,76 652   910,76 652

 اطية  ر بي للديمقر حزب التحاد املغ   800,00 232 000,00 180                     800,00 412   800,00 412

 حزب العمل    663,58 6 540,44 30     000,00 6   720,00 000,00 432   783,05 1   000,00 6 707,07 483   707,07 483

 اطير حزب املجتمع الديمق   216,75 13 920,00 139   800,00 7 649,09 83 357,80 84 633,21 43 000,00 126   700,53 1   000,00 3 277,38 503   277,38 503

 اطي الوطني           ر الحزب الديمق   200,00 7 500,00 82   200,00 7 000,00 16   236,29 39 000,00 96         136,29 248   136,29 248

 ر بي الحر الحزب املغ                 

 حزب القوات املواطنة   737,11 4 703,50 107     112,00 1   871,33 224 244,72 119       13,07 681,73 457   681,73 457

 اطير حزب النهج الديمق 200,00 4         060,00 48   353,00         500,00 1 913,00 49   113,00 54

حزب التحاد الوطني للقوات                  

 املجموع  368,86 135 26 885,55 821 8 523,00 231 15 119,35 293 1 384,97 563 1 990,75 202 24 562,21 259 10 447,81 152 11 425,85 419 23 000,00 20 574,19 9 886,61 221 4 091,24 134 19 891,53 329 119 058,40 263 318,79 728 145   الشعبية
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 املالحظات التالية: السياسية املعطيات املتعلقة بنفقات األحزاب ر وتثي

  %86,71  ، مقابلةالنفقات املنجز   مجموع   من  %90,15 نسبته( أحزاب ما  07ة )سبعمثلت النفقات املصرح بصرفها من طرف   -

 الجدول التالي: ب كما هو مبين وذلك   ،2017سنة  %88,28و 2018سنة 

 هم( ر )بالد                                    األحزاب السياسية من مجموع النفقات املنجزة حصص ر : تطو 10 قمر  جدول 

2019 2018 2017 
 األحزاب السياسية 

 املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة

 را ر حزب التجمع الوطني لألح 785,51 747 24 17,88% 777,52 096 21 18,05% 379,27 108 46 31,64%

 حزب العدالة والتنمية  527,45 936 42 31,02% 647,31 841 28 24,68% 122,28 747 38 26,59%

 حزب الستقالل  363,92 242 20 14,62% 832,87 765 14 12,63% 608,92 212 19 13,18%

 ة ر حزب األصالة واملعاص 568,78 095 15 10,90% 489,50 149 16 13,82% 683,46 819 14 10,17%

 كة الشعبيةر حزب الح 040,31 320 4 3,12% 192,41 992 9 8,55% 772,46 850 4 3,33%

 اكي للقوات الشعبيةر حزب التحاد الشت 932,00 285 9 6,71% 424,02 748 3 3,21% 911,45 454 4 3,06%

 اكيةر حزب التقدم والشت 265,14 583 5 4,03% 749,38 739 6 5,77% 713,07 178 3 2,18%

 املجموع 483,11 211 122 88,28% 113,01 334 101 86,71% 190,91 372 131 90,15%

 مجموع نفقات باقي األحزاب  671,80 222 16 11,72% 478,47 533 15 13,29% 127,88 356 14 9,85%

 املجموع العام 154,91 434 138 100,00% 591,48 867 116 100,00% 318,79 728 145 100,00%

 

ز الجدول  راألصول الثابتة، ويبمن تكاليف اقتناء    %  99,19و  رمن نفقات التسيي  %88,37  إنجازب هذه األحزاب    نفس  قامت -

 هذه األحزاب من مختلف أنواع النفقات: كل من  التالي حصص

 هم( ر )بالد                                تهاطبيع حسب املنجزة من مجموع النفقات سياسيةال األحزاب حصص توزيع: 11 قمر  جدول 

 اقتناء أصول ثابتة 
 ات ر تكاليف تنظيم املؤتم

 الوطنية العادية
 رتكاليف التسيي

 األحزاب السياسية

 املبلغ النسبة املبلغ النسبة املبلغ النسبة

 ر ار حزب التجمع الوطني لألح 161,89 006 37 31,01% 0,00 0,00% 217,38 102 9 34,83%

 حزب العدالة والتنمية 298,40 790 27 23,29% 0,00 0,00% 823,88 956 10 41,92%

 حزب الستقالل   624,56 439 15 12,94% 0,00 0,00% 984,36 772 3 14,44%

 ة ر حزب األصالة واملعاص 888,70 653 14 12,28% 0,00 0,00% 794,76 165 0,63%

 كة الشعبية ر حزب الح 140,46 838 4 4,05% 0,00 0,00% 632,00 12 0,05%

 اكي للقوات الشعبيةر حزب التحاد الشت 911,45 054 4 3,40% 0,00 0,00% 000,00 400 1,53%

 اكيةر حزب التقدم والشت  086,59 666 1 1,40% 0,00 0,00% 626,48 512 1 5,79%

 املجموع 112,05 449 105 88,37% 0,00 0,00% 078,86 923 25 99,19%

 مجموع نفقات باقي األحزاب  779,48 880 13 11,63% 058,40 263 100,00% 290,00 212 0,81%

 املجموع العام 891,53 329 119 100% 058,40 263 100% 368,86 135 26 100%
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 : النتائج العامة لتدقيق الحسابات السنوية وفحص صحة النفقات الثانيالجزء  

  ، ، عن مجموعة من املالحظات2019  املالية  سنةال سم  ر ت عملية تدقيق حسابات األحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها ب ر أسف

 بتعقيباتهم. و بتوضيحاتهم قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤولين الوطنيين عن األحزاب، وذلك قصد اإلدلء  

لدعم    اإلدلء بوثائق محاسبية أو مستنداتقامت بتقديم تعقيبات وب ة،  ر األحزاب املعنية باملالحظات املذكو جل    ة إلى أن ر اإلشا  روتجد

 أجوبتها.

ات كافية بخصوص بعض املالحظات التي همت الجوانب  ر ي ر املقدمة، لحظ املجلس أن بعض األحزاب لم تقدم تبومن خالل األجوبة  

بإ مبالغر املتعلقة  احتر الخب  ر ي ر وتقا  الخزينةإلى    الدعم  جاع  ومدى  املقدمة  السنوية  الحسابات  ومحتوى  املحاسبين  القواعد  ر اء  ام 

 د ونفقات األحزاب. ر وعية موار املحاسبية ومش

   الخزينةجاع مبالغ الدعم العمومي إلى ر ل إحو  .1

خالل    إلى الخزينةجزء من الدعم الذي حصلت عليه    جاعر بإ  أحزابعدة  ت  قام  ، 26ة التنظيمية ذات الصل يعية و ر التش  باملقتضياتعمال 

التوالي    مجموعه بما    2020و  2019سنتي   د  5,07على  د  7,08و   همر مليون  في  خص  ي و   ،همر مليون  الدولة  الحمالت مساهمة    تمويل 

 :  ريف التدبير مصا تغطيةفي  وكذا باستحقاقات انتخابية املتعلقة  النتخابية

 النتخاب أعضاء مجلس النواب  2011 ر نوفمب 25اع ر اقت -أ 

  الذي   دعم ال   ومبلغ  ستعملامل   رغي دعم  ، يهم مبلغ الدرهم  789.675,22مبلغ    جاع ر بإ،  2019  خالل سنة   رار لألححزب التجمع الوطني   قام

 املطلوبة. اإلثباتبوثائق    فهر ص بشأن   اإلدلء يتم لم

 النتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوية 2015 ر سبتمب 4اع ر اقت -ب

  حزبهم، كما قام كل من  ر د  917.552,02  ه ر قدمستعمل    ر غيمبلغ دعم    جاعر بإ  رار التجمع الوطني لألح  حزب   قام   ،2019  سنة  خالل

  املطلوبة  اإلثبات   بوثائق   هما فر ص   بشأن   اإلدلء   يتم  لم  دعم  مبلغي   جاعر بإ  والفضيلة  النهضة  وحزب   الشعبية   للقوات  اكير الشت  التحاد 

 .  همر د 4.060,00وهم ر د 53.550,00 التوالي  على هما ر قد  بما

الغايات التي    رلغي  ستعمل ا  همر د  1.835.104,11  هر قدمبلغ دعم    رار التجمع الوطني لألح  حزب جاعر إ  2020سجلت سنة    إضافة إلى ذلك، 

  اإلثبات   بوثائق  افهر بشأن ص  اإلدلء  يتم  هم لمر د  3.668.811,03بما مجموعه    لغ دعماب مب ( أحزا06ة )ت سإرجاع  وكذا  منح من أجلها،  

الوطني    رهم( وحزب املؤتمر د  603.368,34كة الشعبية )ر وحزب الح  هم(ر د  2.449.896,85بحزب الستقالل )  ر، ويتعلق األماملطلوبة

 
  املتعلقة   والشكليات  اآلجال  بتحديد   2011/ 25/10  في  الصادر  2.11.609  رقم   املرسوم  من  الرابعة  واملادة  السياسية  باألحزاب  املتعلق   29-11  رقم  القانون التنظيمي  من   45  و   43ن  ااملادت   -  26 

وم رقم  الخامسة من املرس  املادةو   النواب  مجلس   أعضاء  لنتخاب  العامة  النتخابات  في  املشاركة  السياسية  األحزاب  بها  تقوم  التي  النتخابية  الحمالت  تمويل   في  الدولة  مساهمة  باستعمال

 السياسية   األحزاب  بها  تقوم  التي  النتخابية  الحمالت  تمويل  في  الدولة  مساهمة  باستعمال  املتعلقة  والشكليات  اآلجال  بتحديد(  2015  يوليو   فاتح)  1436  رمضان  من  14  في الصادر  2.15.451

 مجلس  أعضاء  انتخاب  في  املشاركة  النقابية  واملنظمات  السياسية  األحزاب  بها  تقوم  التي  النتخابية  الحمالت   تمويل  في  وكذا  الجهوية  العامة  والنتخابات  الجماعية  العامة  النتخابات  في  املشاركة

  الحمالت   تمويل  في  الدولة  مساهمة  باستعمال  املتعلقة  والشكليات  اآلجال  بتحديد(  2016  أغسطس  10)  1437  القعدة  ذي  6  في الصادر  2.16.667الخامسة من املرسوم رقم    املادةو   املستشارين

 . النواب مجلس أعضاء لنتخاب العامة النتخابات في املشاركة السياسية األحزاب بها تقوم التي النتخابية
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هم( ر د  93.288,85)  ةاطي ر الديمقالقوى    ةجبههم( وحزب  ر د  204.914,63)  اكيةر تقدم والشتوحزب ال   هم(ر د  265.288,85التحادي )

 هم(. ر د 52.053,51) اكي املوحد ر شتحزب اإل الو 

 ين ر النتخاب أعضاء مجلس املستشا 2015 ر أكتوب 2اع ر اقت -ج 

  من   منح   التي   الغايات   رلغي   استعملهم  ر د  1.874.350,02  هر قدجاع مبلغ دعم إجمالي  ر بإ  2019  سنةحزب العدالة والتنمية خالل    قام

 .أجلها

 النتخاب أعضاء مجلس النواب  2016 ر أكتوب 7اع ر اقت -د

( أحزاب 04بعة )ر أ قامت   كما   ، هم ر د 280.535,00ه ر قد مستعمل  ر غيجاع مبلغ دعم ر قام حزب النهضة والفضيلة بإ  ، 2019 سنة خالل

بوثائق اإلثبات املطلوبةفر ص  بشأن   اإلدلء   يتم   لم  همر د  1.084.633,30  مجموعه  بما جاع مبالغ دعم  ر بإ كة  ر الح  حزب   بين  تتوزع ،ها 

( الوحدة  همر د  64.198,47)  اكير الشت  اطي ر الديمق  الطليعة  حزب( و همر د  980.000,00الشعبية    33.235,00اطية )ر والديمق( وحزب 

 (.همر د 7.199,83البيئة والتنمية املستدامة ) حزبهم( و ر د

مستعملين   ر غي دعم  ي مبلغية والعدالة الجتماعية ر وحزب الح بي ر املغ  رخض ال حزبكل من   جاعر إ 2020إضافة إلى ذلك، سجلت سنة 

  هم لم ر د 816.219,05( أحزاب مبالغ دعم بما مجموعه  07سبعة )إرجاع ، وكذا  همر د 7.034,61و  همر د 15.000,00  ما على التواليهر قد

ية والعدالة  ر هم( وحزب الحر د  277.000,00)  نهضة والفضيلةبحزب ال   راملطلوبة، ويتعلق األم  اإلثبات  بوثائق  فهار بشأن ص   اإلدلء  يتم

هم( وحزب النصاف  ر د  99.564,00اطي )ر املجتمع الديمقوحزب   همر د  121.107,88وحزب العمل )  هم( ر د  144.730,00)  الجتماعية

 .هم(ر د 20.406,67الوطني التحادي ) روحزب املؤتمهم( ر د  70.297,59بي )ر املغ  ر خضال  وحزب هم(ر د 83.112,91)

يف  ر سم مساهمة الدولة في تغطية مصار مستعملة إلى الخزينة ب   رجاع مبالغ دعم غير ا إلى أن بعض األحزاب السياسية قامت بإر أخي  ريشا

 .2018و 2017سم سنتي ر ب   هااملمنوحة ل  رالتدبي

 2017 املالية سنةالمصاريف التدبير برسم  -ه

سنة  ( أحزاب خالل  05بينما قامت خمسة )هم،  ر د  60.788,21ه  ر جاع مبلغ دعم قدر قام حزب اإلصالح والتنمية بإ،  2019  سنةخالل  

قدر إب   2020 إجمالي  دعم  مبلغ  األمر د  522.762,49  هر جاع  ويتعلق  الخض  رهم،  )ر املغ  ر بحزب  الوسط    هم(ر د  215.680,91بي  وحزب 

  هم(ر د  52.374,53الجتماعية )ية والعدالة  ر وحزب الح  هم( ر د  65.286,46اطي )ر هم( وحزب املجتمع الديمقر د  146.739,65الجتماعي )

 هم(. ر د 42.680,94وحزب البيئة والتنمية املستدامة ) 

 2018 املالية سنةالمصاريف التدبير برسم  -و

سنة   من حزب جاعر إ  2020سجلت  القوى   نصافال   كل  جبهة  قد  رغي   دعم  ي مبلغاطية  ر الديمقوحزب  التوالي ر مستعملين  على    هما 

 هم،ر د 104.199,84و همر د 110.925,39

 :2018جاعها إلى الخزينة منذ سنة ر بعض األحزاب السياسية بإ  قامت  التي العمومي  الدعم مبالغ التالي الجدول  ويلخص 
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 هم( ر )بالد                                                           2018منذ سنة  جاعها إلى الخزينةر األحزاب السياسية بإ بعض : مبالغ الدعم التي قامت12 قمر  جدول 

 االستحقاق االنتخابي/الدعم السنوي  2018 2019 2020

  األحزاب السياسية املبلغ األحزاب السياسية املبلغ األحزاب السياسية املبلغ

 النتخاب أعضاء مجلس النواب  2011 ر نوفمب 25اع ر اقت     ر ار حزب التجمع الوطني لألح  675,22 789    

              
 ر ار حزب التجمع الوطني لألح  552,05 917 ر ار حزب التجمع الوطني لألح  552,05 917 حزب الستقالل  896,85 449 2

النتخاب أعضاء املجالس   2015 ر سبتمب 4اع ر اقت

 الجماعية والجهوية

 حزب العمل  222,77 96 اكي للقوات الشعبيةر حزب التحاد الشت 550,00 53 ر ار حزب التجمع الوطني لألح  104,11 835 1

     حزب النهضة والفضيلة  060,00 4 كة الشعبية ر حزب الح 368,34 603

         الوطني التحادي  رحزب املؤتم 288,85 265

         اكيةر حزب التقدم والشت  914,63 204

         اطيةر حزب جبهة القوى الديمق 288,85 93

         اكي املوحد ر الحزب االشت 053,51 52

النتخاب أعضاء مجلس   2015 ر أكتوب 2اع ر اقت     حزب العدالة والتنمية 350,02 874 1                

             ينر املستشا

 اكي ر اطي اإلشتر حزب الطليعة الديمق 499,85 21 كة الشعبية ر حزب الح 000,00 980 حزب النهضة والفضيلة  000,00 277

 النتخاب أعضاء مجلس النواب  2016 ر أكتوب 7اع ر اقت

 اطي ر حزب املجتمع الديمق 809,55 14 حزب النهضة والفضيلة  535,00 280 ية والعدالة الجتماعية ر حزب الح 764,61 151

 اطيةر حزب الوحدة والديمق 763,06 5 اكي ر اطي اإلشتر حزب الطليعة الديمق 198,47 64 حزب العمل  107,88 121

    اطيةر حزب الوحدة والديمق 235,00 33 اطي ر حزب املجتمع الديمق 564,00 99
     حزب البيئة والتنمية املستدامة 199,83 7 بي ر املغ رب الخضحز  297,59 85

      حزب النصاف  112,91 83
         الوطني التحادي  رحزب املؤتم 406,67 20

 اطيون الجددر حزب الديمق 356,16 17 حزب اإلصالح والتنمية 788,21 60 بي ر املغ رحزب الخض 680,91 215            

 2017املالية السنة 
 حزب العمل  519,99     حزب الوسط اإلجتماعي  739,65 146

         اطي ر حزب املجتمع الديمق 286,46 65

         ية والعدالة الجتماعية ر حزب الح 374,53 52

         حزب البيئة والتنمية املستدامة   680,94 42
          

         حزب النصاف  925,39 110 2018السنة املالية 
اطيةر حزب جبهة القوى الديمق  199,84 104           

 املجموع 723,43 073 1 143,80 065 5 056,52 080 7

 املجموع العام  923,75 218 13 
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هم إلى الخزينة،  ر د  12.000,00ه  ر ، عمد حزب اإلصالح والتنمية، إلى تحويل مبلغ قد2019  سنةإلى أنه خالل    رإضافة إلى كل ما سبق، يشا

 ذلك.   سبب  ز ردون أن يب 

 يتوزع بين: ،  همر د مليون  13,75بما مجموعه   إلى الخزينة  مبالغ دعم جاعر إوفي املقابل سجل املجلس أن بعض األحزاب لم تقم ب 

التي بذمتها إلى الخزينة وتعهدت بتسوية   الدعم أحزاب قامت بإرجاع جزء من مبالغمليون درهم، يخص  9,06مبلغ إجمالي قدره  -

)حزب اإلستقالل وحزب الحركة الشعبية وحزب الحرية    2021على دفعة واحدة خالل سنة    بخصوص املبلغ املتبقى  وضعيتها

 حزب التقدم والشتراكية(؛ و حزب التجمع الوطني لألحرار ) 2022و 2021والعدالة اإلجتماعية( أو على دفعتين خالل سنتي 

قدره   - إجمالي  يهم    4,69مبلغ  درهم،  ال مليون  مبالغ  إرجاع  إلى  تعمد  لم  الخزينةأحزاب  إلى  بذمتها  التي  الحركة  حزب  )  دعم 

وحزب العهد  للديمقراطية    املغربي  التحاد والحزب الديمقراطي الوطني وحزب    والحزب املغربي الحر   الديمقراطية الجتماعية

   وحزب املؤتمر الوطني التحادي(. الديمقراطي 

استحقاقات  بمناسبة   النتخابية  مساهمة الدولة في تمويل الحمالتهم  ييشار إلى أن املبلغ الذي لم يتم إرجاعه إلى الخزينة املذكور سلفا  

 :2019و  2017برسم سنتي  ر يف التدبير مصا تغطيةفي وكذا  سابقة انتخابية

اقتراع  النتخاب أعضاء مجالس الجماعات  2009 يونيو  12 اعر اقت -أ   أعضاء مجلس النواب   النتخاب 2011 ر نوفمب 25و

دعم    ومبلغ   همر د  469.117,39ه ر قد  الخزينة   إلى   مستحق   رغي دعم   مبلغ  جاعر إلم يعمد إلى   اطيةر للديمق بير املغ   التحاد   لوحظ أن حزب 

  15.151,69ه  ر مستعمل قد  ر جع إلى الخزينة مبلغ دعم غير لم ي   رار الوطني لألح حزب التجمع  ، وأن  همر د  214.178,63  ه ر قد  مستعمل   ر غي

 .همر د

 النتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوية 2015 ر سبتمب 4اع ر اقت -ب

 : بينتوزع  هم، ي ر د مليون  8,15 ه ر مبلغ دعم إجمالي قد جاعها إلى الخزينةر إ يثبت  ماتقدم أحزاب لم ( 06ستة ) أن  لوحظ في هذا الصدد 

 651.991,70)  اطي الوطني ر الحزب الديمقو   (همر د  1.070.138,47)  رالح   بير املغ  الحزب كال من    يهمانين  مستحق  رغي   ني مبلغ -

 ؛هم(ر د

 ؛همر د  94.495,68ه ر قد ا مب  ر الح بير املغ الحزب ويخص  مستعمل  رمبلغ غي -

حزب الستقالل  بكل من    األمر   هم، ويتعلقر د  6.333.323,47بما مجموعه    املطلوبة  ثباتاإلبوثائق    هافر صلم يتم دعم    مبالغ -

الحر د  4.253.551,15) الشعبية )ر هم( وحزب  الحر د  848.631,66كة  الديمقر هم( وحزب   821.311,41اطية الجتماعية )ر كة 

 .هم(ر د 409.829,25اكية ) ر هم( وحزب التقدم والشتر د

 

 ين ر النتخاب أعضاء مجلس املستشا 2015 ر أكتوب 2اع ر اقت -ج 

 : تشمل و  ، هم ر دمليون  1,66 بما مجموعهإلى الخزينة مبالغ دعم ( أحزاب 03ثالثة )جاع ر عدم إ ، راملسجلة في هذا اإلطا همت املالحظات 

 ؛همر د 185.076,00 هر قد بما  اطية الجتماعية  ر كة الديمقر الححزب يهم  مستعمل  ر غي  امبلغ -

هم( ر د  1.400.000,00)  رار التجمع الوطني لألححزب  كل من  ب   رويتعلق األم  ، من أجلها  الغايات التي منحا  ر استعمال لغي  ني مبلغ -

 هم(.ر د 78.000,00) كة الشعبيةر الحوحزب 
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 النتخاب أعضاء مجلس النواب  2016 ر أكتوب 7اع ر اقت -د

 : توزع بيني  ،همر د  مليون   3,21ه  ر قدمبلغ دعم إجمالي   إلى الخزينة   اجاعهر قدم ما يثبت إت  ( أحزاب لم07لوحظ في هذا الصدد أن سبعة )

 ؛هم(ر د 63.385,00اطي الوطني )ر الحزب الديمقيهم  مستعمل  رمبلغ غي -

هم( وحزب  ر د  226.817,00اطي الوطني )ر الديمق  لحزب كل من اب  رويتعلق األم،  من أجلها  الغايات التي منحا   رغياستعمال ل   ني مبلغ -

 ؛هم(ر د 180.105,00) الشعبيةكة ر الح

يتم دعم    مبالغ - ب و   ،املطلوبة  ثبات اإلبوثائق    هافر صلم  األمر  لألحيتعلق  الوطني  التجمع  هم( وحزب  ر د  984.848,38)  رار حزب 

الحر د  646.242,56)  الستقالل وحزب  الديمقر هم(  )ر كة  الجتماعية  الديمقر د  616.579,56اطية  العهد  وحزب  اطي  ر هم( 

 .هم(ر د 100.000,00كة الشعبية )ر وحزب الحهم( ر د 150.000,00ية والعدالة الجتماعية )ر وحزب الح هم( ر د 240.000,00)

 

 2019و 2017سنتي   برسم ر التدبييف ر مصا -ه

أن املجلس  إثنين    سجل  بالم  حزبين  غي جاع  ر يقوما  دعم  الخزينة،   رمبلغي  إلى  األم   مستعملين  الحب  رويتعلق  اطية  ر الديمقكة  ر حزب 

( في  سم  ر ب   هم(ر د  25.068,36الجتماعية  الدولة  التدبي ر مصا  تغطية مساهمة  املؤتم ،  2017عن سنة    ريف  الوطني التحادي    ر وحزب 

 .  2019سم نفس املساهمة عن سنة ر ب هم( ر د 11.845,68)

 :إلى الخزينة اجاعهر إالسياسية ب ويلخص الجدول التالي املعطيات املتعلقة باملبالغ التي لم تقم بعض األحزاب 
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 هم( ر )بالد                                                                        إلى الخزينة اجاعهر إالتي لم تقم بعض األحزاب السياسية ب الدعم مبالغ: 13 قمر جدول 

 فهار مبالغ دعم لم يتم دعم ص

 بوثائق اإلثبات املطلوبة 

 مستعملة أو مستعملة ر مبالغ دعم غي

 الغايات التي منحت من أجلها  ر لغي

 مبالغ دعم

 االنتخابي/الدعم السنوي االستحقاق  مستحقة ر غي 

 األحزاب السياسية املبلغ األحزاب السياسية املبلغ األحزاب السياسية املبلغ

النتخاب أعضاء   2009يونيو 12اع ر اقت اطية ر بي للديمقر حزب التحاد املغ 117,39 469 اطية ر بي للديمقر حزب التحاد املغ 178,63 214    

  ر نوفمب 25اقتراع مجالس الجماعات و 

 النتخاب أعضاء مجلس النواب 2011

     ر ار حزب التجمع الوطني لألح  151,69 15    

            

 ربي الحر الحزب املغ 138,47 070 1 ربي الحر الحزب املغ 495,68 94 حزب الستقالل   551,15 253 4

النتخاب أعضاء   2015 ر سبتمب 4اع ر اقت

 املجالس الجماعية والجهوية

 اطي الوطني           ر الحزب الديمق 991,70 651    كة الشعبية ر حزب الح 631,66 848

         اطية اإلجتماعية ر كة الديمقر حزب الح 311,41 821

         اكيةر حزب التقدم والشت  829,25 409

     ر ار حزب التجمع الوطني لألح 000,00 400 1                
النتخاب أعضاء   2015 ر أكتوب 2اع ر اقت

 ينر مجلس املستشا
     اطية اإلجتماعية ر كة الديمقر حزب الح 076,00 185    

    كة الشعبية ر حزب الح 000,00 78    

     اطي الوطنير الديمقالحزب  202,00 290 ر ار حزب التجمع الوطني لألح 848,38 984            

النتخاب أعضاء   2016 ر أكتوب 7اع ر اقت

 مجلس النواب 

     كة الشعبية ر حزب الح 105,00 180 حزب الستقالل   242,56 646

         اطية اإلجتماعية ر كة الديمقر حزب الح 579,56 616

         اطي ر حزب العهد الديمق 000,00 240

        والعدالة الجتماعية ية ر حزب الح  000,00 150

         كة الشعبية ر حزب الح 000,00 100

            
     حزب الحركة الديمقراطية اإلجتماعية  068,36 25    

 2017السنة املالية 
          

2019السنة املالية    الوطني اإلتحادي  رحزب املؤتم 845,68 11    
      

            
 

 املجموع 247,56 191 2 123,04 494 2 993,97 070 9

 املجموع العام  364,57 756 13
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 تاحول اإلشهاد بصحة الحساب .2

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

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

عند اختتام كل دورة محاسبية بإعداد القوائم التركيبية التي من شأنها أن تكون  سالف الذكر، على أن كل حزب ملزم "  1078.09واملالية رقم  

 ". أمينة ألصوله وخصومه ولوضعيته املالية وفائضه وخصاصهصورة 

 أن: سجل املجلس السنوية،   مبحساباتهوا أدل ذين ( حزبا ال32ن وثالثين )ي وفي هذا اإلطار، ومن أصل اثن 

  ة بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء املحاسبين، مقابل ثالث  ا( حزبا قدمت حسابات مشهود28وعشرين )ثمان   •

 منها: 2017( حزبا خالل سنة 26وستة وعشرين ) 2018سنة    حزبا( 23) وعشرين 

وثمانية    2018( حزبا سنة  21مقابل واحد وعشرين )  ، بصحتها بدون تحفظ  ا( حزبا أدلوا بحسابات مشهود26ن )و وعشر ستة   -

( حز 18عشر  سنة  (  وحزب،  2017با  واملعاصرة  األصالة  حزب  من  بكل  األمر  الحركة    الوطني  التجمع  ويتعلق  وحزب  لألحرار 

الشتراكي  والحزب  والشتراكية  التقدم  الدستوري وحزب  التحاد  الشعبية وحزب  للقوات  الشتراكي  التحاد  الشعبية وحزب 

املستدامة وحزب الوحدة    والتنمية  البيئة  وحزبمقراطي الشتراكي  وحزب املؤتمر الوطني التحادي وحزب الطليعة الدي املوحد  

الديمقراطي  والديمقراطية العهد  الديمقراطي   وحزب  املغربي وحزب  الخضر  اإلنصاف وحزب  النهضة  ي وحزب  الجدد وحزب  ن 

و  النهضة وحزب األمل  الشورى والستقالل وحزب  والتنميةحزب  والفضيلة وحزب  الوسط    اإلصالح  الجتماعي وحزب  وحزب 

 وحزب النهج الديمقراطي ؛   الحزب الديمقراطي الوطني و   التحاد املغربي للديمقراطية وحزب العمل وحزب املجتمع الديمقراطي

،  2017( أحزاب سنة  04وأربعة )  2018سنة    األحزاب  نفس عدد  مقابل   ، بتحفظ   مابصحته   امشهود   ينحساب   اقدم(  02ن )احزب  -

 بما يلي:    أساسا التحفظاتتعلق ت و 

o   :وجوب  ، وكذا  ملساطر املحاسبية والرقابة الداخلية ادليل  و   غياب جرد سنوي لألصول الثابتة حزب العدالة والتنمية

 ؛تقوية محاسبة الهيآت الترابية للحزب

o   الحزب،    محاسبة  في  النخراط  واجبات  ، عدم إدراجغياب جرد لألصول الثابتةالحركة الديمقراطية الجتماعية:  حزب

 . املنجزة املهمات عن  وتقارير بمهمة القيام بأوامر التنقل تعويضات  صرف عدم دعموكذا 

من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي واملحدد    5700املعيار  ها  فيراع  ي خبراء محاسبين لم    تقارير  قدمت  ( أحزاب03ثالثة ) •

  باإلشهاد بأن القوائم التركيبيةالتقارير املقدمة    من خالل  تاكتف ، حيث  املحاسبين باملغربمن طرف املجلس الوطني لهيئة الخبراء  

ولوضعيته املالية تكون صورة أمينة ألصول الحزب وخصومه  ها  أنب"  عوض اإلشهاد  "  للوضعية املالية للحزب  أمينةتعطي صورة    "

   وحزب القوات املواطنة. الحرية والعدالة الجتماعيةحزب الستقالل وحزب ، ، ونخص بالذكر " فائضه أو خصاصهو 

ر املحاسب، وبالتالي لم يتم اإلشهاد بصحة الحساب املذكور، ويتعلق  ي السنوي دون تقديم تقرير الخب   ( قدم حسابه01)واحد    حزب •

  .حزب جبهة القوى الديمقراطيةب األمر 
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 حول الوثائق املكونة للحسابات املقدمة .3

 بشكل أساس ي النقط التالية:   الوثائق املكونة للحسابات السنوية املقدمةاملالحظات املتعلقة ب همت 

( أحزاب لم تقدم كل الجداول املكونة لقائمة املعلومات التكميلية واملنصوص عليها في القرار املشترك لوزير الداخلية  05خمسة ) -

علق األمر بحزب النهضة وحزب اإلصالح والتنمية والحزب الديمقراطي  سالف الذكر، ويت   1078.09ووزير القتصاد واملالية رقم  

 الوطني وحزب النهج الديمقراطي وحزب التحاد املغربي للديمقراطية؛

- ( املجتمع  04أربعة  الديمقراطي وحزب  العهد  بحزب  البنكية، ويتعلق األمر  بحساباتها  املتعلقة  الكشوفات  تقدم كل  لم  ( أحزاب 

 الديمقراطي الوطني وحزب التحاد املغربي للديمقراطية؛الديمقراطي والحزب 

سالف    29.11من القانون التنظيمي رقم    44( أحزاب لم تقدم للمجلس جردا بمستندات اإلثبات املنصوص عليه في املادة  03ثالثة ) -

 الديمقراطي؛الذكر، ويتعلق األمر بالحزب الديمقراطي الوطني وحزب التحاد املغربي للديمقراطية وحزب النهج 

مبلغ الدعم املخصص لتشجيع    تضمنانالحزب الشتراكي املوحد قدم جدول "الدعم العمومي" وكذا حساب العائدات والتكاليف ي -

في حين ل تبرز كشوفات الحساب البنكي املقدمة من طرف الحزب أي عملية بشأن توصله    ، درهم(   70.000,00تمثيلية النساء )

 بهذا املبلغ. 

 حاسبة املحول مسك  .4

 سجل املجلس بشأن مسك املحاسبة أن:

ب 08)  ثمانية - قامت  أحزاب  محاسب (  للمعايي  اتهامسك  العام  الدليل  م  ر وفق  دون  املالر املحاسبية  في  ءاعاة  عليها  املنصوص  مات 

الق موضوع  السياسية  لألحزاب  املوحد  املحاسبي  ووزي   ر لوزي ك  ر املشت  رار املخطط  واملالية    ر الداخلية   1078.09قم  ر القتصاد 

  وحزب النهضة  وحزب الحرية والعدالة الجتماعية  بير املغ  ر وحزب الخض  اطير العهد الديمقحزب  ب  رويتعلق األم  ، رسالف الذك 

 اطي؛ ر وحزب النهج الديمق  اطي الوطنير والحزب الديمق  للديمقراطية  املغربي التحادحزب و  وحزب اإلصالح والتنمية

تقم  ابحز أ(  10)  ةعشر  - مبالغ  لم  الخزينة  ها  إرجاعالواجب    الدعم  بتنزيل  مستوى إلى  بالحساب  -  املوازنة  على  رقم   الخصوم 

دائنة"، ويتعلق األمر بحزب الستقالل وحزب التجمع الوطني لألحرار وحزب الحركة الديمقراطية الجتماعية وحزب    - "الدولة  :445

ا القوى  جبهة  وحزب  التحادي  الوطني  ال املؤتمر  وحزب  الديمقراطي لديمقراطية  الحرية    عهد  وحزب  والفضيلة  النهضة  وحزب 

 والحزب الديمقراطي الوطني؛  للديمقراطية املغربي التحادحزب و والعدالة الجتماعية  

،  نقدابأداء عدة نفقات  ت  قامرغم أنها    املدلى بها للمجلس حساب "الصندوق" املحاسبية    هاسجالتلم تتضمن    ( أحزاب03ثالثة ) -

أن األحزاب ملزمة بإدراج كل العمليات املنجزة خالل السنة في السجالت املحاسبية والقوائم    إذ  ، 27ما يخالف قاعدة الشمولية   وهو

 ؛  وحزب العمل  ن الجددي الديمقراطي  ، ويتعلق األمر بكل من حزب اإلصالح والتنمية وحزبالتركيبية التي يتم حصرها سنويا

- ( التكميلية لم  (  02حزبان  املعلومات  لقائمة  املكونة  الجداول  بوضع  رقم    28يقوما  بالقانون  الواردة  النماذج  املتعلق    9.88وفق 

بامللحق رقم   إليها  الداخلية ووزير  2بالقواعد املحاسبية واملشار  لوزير  املشترك  واملالية رقم  ال   للقرار  املتعلق    1078.09قتصاد 

 ؛ وحزب العمل  ن الجدديالديمقراطي  حزبكل من  ، ويتعلق األمر بلسياسيةباملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب ا

 
27- Exhaustivité des écritures 
28 - Tableaux de l’ETIC 
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املمنوح  ق بين مجموع مبلغ الدعم  ر حاصل الفباحتساب  على مستوى حساب "التمويل العمومي"،    ىاكتفحزب اإلصالح والتنمية   -

، باحتساب  املذكور  حسابنفس الاكتفى على مستوى  التقدم والشتراكية حزب كما أن   ، الخزينة جاعها إلى ر بإ قام واملبالغ التي  له

الذي يلزم    29الحيطة وهو ما يخالف مبدأ  إرجاعه إلى الخزينة،  واجب  حاصل الفرق بين مجموع مبلغ الدعم املمنوح له واملبلغ ال 

اكتسابها العائدات عند  بتسجيل  الوضوح كذا  و   الحزب  يمنع أي عملية مقاص  30مبدأ  املبالغ  31ة الذي  في  ،  بين  املنصوص عليهما 

 ؛ الدليل العام للمعايير املحاسبية واملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية

،  املشار إليه سلفا  مبدأ الوضوح  وهو ما يخالف  تكاليف بالحسابات املناسبة،أو العائدات  ( لم يقوما بتنزيل بعض ال 02حزبان ) -

 ؛النهضة والفضيلة  وحزبحزب العدالة والتنمية من  يتعلق األمر بكلو 

مقتضيات الدليل    ا بذلكخالفم  ، صدة دائنة ر أالذي يبرز أحيانا  قدم حساب "الصندوق"  اطية الجتماعية  ر كة الديمقر حزب الح -

 ؛ ر صيد دائن بالحساب املذكو ر املحاسبية التي لتسمح بوجود  رالعام للمعايي

املبالغ املتعلقة بالدورة املحاسبية    تبرزل    ( وحساب العائدات والتكاليف وازنة)امل   32قدم قوائم تركيبية  الديمقراطي  حزب العهد -

أنه خالل وضع املالية   السابقة، كما  السنة  برسم  املحاسبية  الدورة  أرصدة  ترحيل  يتم  لم  السنة،  ما  2018موازنة هذه  ، وهو 

املنصوص عليه في الدليل العام للمعايير املحاسبية الذي يقتض ي أن أرصدة حسابات    "33يخالف قاعدة "عدم املساس باملوازنة

 .املوازنة الختامية للسنة يتم نقلها عند افتتاح السنة املوالية، دون إدخال أي تصحيحات أو تعديالت على هذه األرصدة

 نفقات ال فحص صحةحول  .5

سجل املجلس  هم، وقد ر مليون د 145,73قدره ما ي  2019سم سنة ر األحزاب السياسية بف ر فها من ط ر ح بص ر بلغ مجموع النفقات املص 

  ، مقابلهافر صب   ح ر املص   اتمن مجموع النفق  %1,60  بنسبة  أي   ، مليون درهم  2,34  ه ر بمبلغ إجمالي قدنفقات  مالحظات بخصوص تنفيذ  

 تحسنا ملموسا في إثبات صرف النفقات.، وهو ما يعكس  2017هم سنة ر مليون د 7,68و 2018مليون درهم سنة  3,17

ى تم بشأنها تقديم وثائق إثبات  ر وأخ   املطلوبة  ثبات اإلوتوزعت النفقات موضوع مالحظات املجلس بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق  

 .املعني اسم الحزب  را نفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غي ر كافية وأخي  رغي

بنسبة  هم، أي ما  ر د  1.899,394,08ه  ر خالل هذه السنة ما قد  املطلوبة  ثباتاإل وبلغ مجموع النفقات التي لم يتم بشأنها تقديم وثائق  

، بينما بلغ مجموع النفقات 2017هم سنة  ر د  7.218.817,13و  2018درهم سنة    2.357.569,61  من مجموع النفقات، مقابل   1,30%

  353.850,00  النفقات، مقابل   من مجموع  %  0,03  مثلأي ما ي   درهم،   48.250,00  ه ر كافية ما قد  ر وثائق إثبات غيالتي تم بشأنها تقديم  

قدره  ما   املعني  اسم الحزب ر ا بلغت النفقات التي تم بشأنها تقديم وثائق في غير ، وأخي2017هم سنة ر د 114.534,00و  2018درهم سنة 

هم سنة  ر د  351.103,02و  2018هم سنة   ر مليون د  463.852,93  من مجموع النفقات، مقابل  %  0,27  نسبته هم، أي ما  ر د  396.529,91

2017 . 

 :2019سم سنة ر ف األحزاب السياسية ب ر ز الجدول التالي نتائج فحص وثائق اإلثبات املدلى بها من طرويب

 
29 - Principe de prudence 
30 - Principe de clarté 
31 - Compensation 

32 - Etats de synthèse 

33 - Règle d'intangibilité du bilan 
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 هم( ر )بالد                                                                                                   2019  سنة سمر ب السياسية األحزاب فر ط من بها املدلى  الوثائق فحص نتائج: 14 قمر  جدول 

 املجموع 
نفقات تم بشأنها تقديم وثائق  

 إثبات في غير اسم الحزب 

نفقات تم بشأنها تقديم وثائق  

 إثبات غير كافية 

نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق اإلثبات  

 مجموع النفقات  املطلوبة 

(1) 
 األحزاب السياسية

 النسبة 
(5(/)1) 

 املبلغ
(5) 

 النسبة 
(4(/)1) 

 املبلغ
(4) 

 النسبة
 (3)/ (1 ) 

 املبلغ
(3) 

 النسبة 
(2(/)1) 

 املبلغ
(2) 

 حزب االستقالل  608,92 212 19 557,66 401 1 7,29%    310,30 26 0,14% 867,96 427 1 7,43%

 الحزب الديمقراطي الوطني  136,29 248 136,29 232 93,55%       136,29 232 93,55%

 الحزب االشتراكي املوحد  361,65 612 370,13 200 32,72%    794,72 18 3,07% 164,85 219 35,79%

 حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية 293,56 690 000,00 20 2,90%    587,44 157 22,83% 587,44 177 25,73%

 حزب النهضة والفضيلة 767,61 552       616,44 88 16,03% 616,44 88 16,03%

 حزب العدالة والتنمية  122,28 747 38       008,28 45 0,12% 008,28 45 0,12%

 حزب اإلصالح والتنمية  484,24 373 000,00 13 3,48% 950,00 15 4,27% 388,00 2 0,64% 338,00 31 8,39%

 حزب الحرية والعدالة االجتماعية 335,50 547 000,00 24 4,38% 700,00 6 1,22%    700,00 30 5,61%

 الديقراطيين الجدد حزب  837,96 729    400,00 23 3,21%    400,00 23 3,21%

 حزب الوحدة والديمقراطية 721,53 551    200,00 2 0,40% 979,28 17 3,26% 179,28 20 3,66%

 حزب الوسط اإلجتماعي 910,76 652 330,00 8 1,28%    298,38 3 0,51% 628,38 11 1,78%

 حزب االنصاف  951,67 651       805,22 10 1,66% 805,22 10 1,66%

 حزب املجتمع الديمقراطي  277,38 503       527,78 10 2,09% 527,78 10 2,09%

 حزب جبهة القوى الديمقراطية 753,44 669       025,98 10 1,50% 025,98 10 1,50%

 حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي  398,17 016 1       188,09 5 0,51% 188,09 5 0,51%

 املجموع 960,96 759 65 394,08 899 1 2,89% 250,00 48 0,07% 529,91 396 0,60% 173,99 344 2 3,56%
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 النفقات  أداء وسيلة حول  .6

مبلغ كل غم أن  ر نقدا    درهم  440.110,20ما مجموعه  نفقات ب   بأداءسنة  هذه ال   خالل   قام (  01حزبا واحدا )  أن  رسجل املجلس في هذا اإلطا

يجب أن يتم والتي تنص على أنه "  29.11قم  ر من القانون التنظيمي    40هم، وهو ما يخالف مقتضيات املادة  ر د  10.000يتجاوز    أو  يساوي   منها

 اطية.ر الديمقحزب جبهة القوى ب  ر "؛ ويتعلق األمهم بواسطة شيكر د 10.000س ي يساوي أو يفوق مبلغها كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

35 

 

 حزب سياس ي بكل  الخاصة نتائج ال: الثالثالجزء  

إلى مقتضيات املادة    استناداإلى أنه    ، لدى املجلس   2019سنة    برسمها  حساباتاألحزاب السياسية ل  إيداع بداية تجدر اإلشارة بخصوص تاريخ  

 .  على أبعد تقدير  2020 مارس 31في القيام بذلك ملزمة ب ها فإن  الذكر،  سالف  29.11من القانون التنظيمي رقم  44

املتعلق بسن أحكام   2.20.292املرسوم بقانون رقم    ملقتضيات  واعتبارا،  املستجد   كورونا  فيروسوحيث تزامن القيام بذلك مع تفش ي جائحة  

بحالة عنها   خاصة  اإلعالن  وإجراءات  الصحية  بقانون   بتغيير  42.20  رقم  القانون و   ، الطوارئ  رقم ي سااملر وكذ    ، 2.20.292  رقم  املرسوم  م 

بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ    املتعلقة  2.20.45638رقم  و   2.20.40637رقم  و   2.20.37136رقم  و   2.20.33035رقم  و   2.20.29334

 .2020 غشت  3 اإلثنين  يكون يومتقديم الحسابات السنوية  ل   أجل  آخر فإن ، الصحية 

تيب  ر أن ت ينبغي التذكير ب و .  سياسية هيئة بكل الخاصة الحسابات السنوية وفحص صحة النفقات  تدقيق  نتائج املجلس في هذا الجزء  ضر يعو 

السياسية الصدد    فياملعتمد    األحزاب  إلى هذا  في تغطية مصا  أهمية مبلغ  يستند  الدولة  التدبير مساهمة  ل  ريف    على ضوء   حزبكل  املمنوح 

 لنتخاب أعضاء مجلس النواب. 2016 ر أكتوب  7اع  ر قتاالنتائج املحصل عليها خالل 

 

  

 
 . 19كوفيد  -( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 2020مارس   24)  1441من رجب  29الصادر في  - 34

 . 19كوفيد   -( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 2020 أبريل  18) 1441 شعبانمن  24الصادر في  - 35

   .19كوفيد  -( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 2020ماي  19)  1441من رمضان  25الصادر في  - 36

وبسن مقتضيات خاصة   19كوفيد  -( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 2020يونيو  9)  1441من شوال  17الصادر في  - 37

 .بالتخفيف من القيود املتعلقة بها

 . 19كوفيد   -( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تفش ي فيروس كورونا 2020  يوليو )  1441  من ذي القعدة 17الصادر في  - 38
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 حزب العدالة والتنمية 

 تقديم الحساب السنوي 

ب العدالة والتنمية  حزب    أودع السنوي  املالية  ر حسابه  السنة  ال   2019سم  لإليداع اإللكت ر باملنصة  التي أعدها املجلس  وني لحسابات رقمية 

 . رمن نفس الشه  3في  األجل املحدد  جر خا، أي 2020غشت    7 يخر بتا األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 بين: أساسا   وتتوزع هم، ر د 37.494.750,57السنة ما مجموعه  هذهد الحزب ر موا بلغت 

 (؛%56,58) همر د 21.214.162,33اط واملساهمات: ر النخ واجبات -

 (. %42,18)  همر د 15.816.818,66: رالتدبي يفر مصا تغطية  في الدولة مساهمة -

،  الغايات التي منح من أجلها رلغي  استعملهما ر د 1.874.350,02ه ر دعم إلى الخزينة قد مبلغ جاعر بإ 2019  سنة خالل  قامإلى أن الحزب   ريشا

 .ينر املستشا مجلس  أعضاء  لنتخاب 2015 ر أكتوب  2 اعر اقت بمناسبةالنتخابية  هحمالت مساهمة الدولة في تمويل  سمر ب  وذلك 

 : خص هم، وتر د 38.747.122,28ه ر ت هذه السنة ما قدبلغ فقد   ،أما نفقات الحزب

 ؛ 2017  سنة  همر د  26.268.647,74و  2018هم سنة  ر د  26.338.735,76(، مقابل  %71,72هم )ر د  27.790.298,40:  رالتسيي  تكاليف -

 . 2017سنة    همر د  10.192.744,00و  2018سنة    همر د  2.502.911,55مقابل    ،(%28,28هم )ر د  10.956.823,88:  ثابتة  أصول   اقتناء -

 تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات نتائج 

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

من   رديسمب  3يوم   بها املجلسات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل ر ي ر التبالتوضيحات أو ، من أجل تقديم 2020 رنوفمب  3 يـخ ر بتاالحزب  

 ات كافية بخصوص املالحظات التالية:  ر ي ر ، تبين أن الحزب لم يقدم تبنفس السنة

 اإلشهاد بصحة الحساب حول 

لوحظ أن تقرير الخبير املحاسب تضمن مجموعة من التحفظات تعين تقديم تفاصيل بشأنها، ويتعلق األمر أساسا بغياب جرد سنوي لألصول  

 .وجوب تقوية محاسبة الهيآت الترابية للحزب، وكذا ملساطر املحاسبية والرقابة الداخليةا دليل و  الثابتة

 وفي رده، أوضح املسؤول الوطني مايلي: 

غير أن هذه السنة ولظروف   ،2008الحزب يتوفر على جرد لألصول الثابتة منذ سنة  أن "    ، غياب جرد سنوي لألصول الثابتةفيما يتعلق ب   -

 "؛استثنائية لم يتمكن من تحيينه، وسيعمل على ذلك السنة املقبلة

الحزب يعمل على وضع اللمسات األخيرة على دليل للمساطر املحاسبية  أن "    ، غياب دليل للمساطر املحاسبية والرقابة الداخلية  حول  -

 ؛ ملصادقة عليه من طرف الهيآت املخولة"والرقابة الداخلية، وسيتم تسليمه للخبير املحاسب فور ا

للحزب  - الترابية  الهيآت  تقوية محاسبة  الترابية رغم  أن  ،  بخصوص وجوب  " الحزب يعمل سنة بعد سنة على تقوية محاسبة هيآته 

 اإلكراهات الحقيقية في هذا الورش".

 .القانونية والتنظيمية ذات الصلةمتثال للمقتضيات في هذا الشأن بال  وجب التذكير بأن الحزب مطالب
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 حول مسك املحاسبة 

بتنزيل مبلغ  ساهمات" و امل نخراط و بتنزيل مبلغ الدعم العمومي بحساب "واجبات ال   من جهة،   لوحظ أن الحزب قام نخراط واجبات ال كذا 

العمومي"ساهمات  امل و  الدعم   " مستوى   ،بحساب  على  ب   وذلك  الستغالل  والتكاليفحساب  عائدات  أخرى  العائدات  جهة  ومن  بتسجيل  ، 

ساهمات" وذلك على مستوى عائدات الستغالل  امل نخراط و مساهمات األعضاء بحساب "عائدات غير جارية أخرى" عوض حساب " واجبات ال 

 بحساب العائدات والتكاليف. 

  ،لشطر الثاني من املالحظةأما بالنسبة ل يها خطأ رقن املبالغ".  وقع فمن املالحظة " للشطر األول بالنسبة  هوفي جوابه، أوضح املسؤول الوطني أن 

  .ساهمات"املنخراط و سيعمل السنة املقبلة على تسجيل مساهمات األعضاء في حساب" واجبات اال  أن الحزب"أكد 

 .متثال للمقتضيات املحاسبية ذات الصلةبال   أن الحزب مطالبفي هذا الصدد  التذكير  ينبغي

 د ر املوافحص حول 

  أنها ل تندرج ضمن املوارد املحددة في املادة  درهم رغم  250.613,77  شملت فوائد وعائدات مالية بمبلغ إجمالي قدره موارد الحزب  أن  لوحظ

 سالف الذكر.  29.11من القانون التنظيمي رقم  31

الحساب الجاري للحزب بالخزينة العامة للمملكة، وليست مرتبطة هذه املوارد عبارة عن فوائد ناتجة عن  وفي جوابه، أوضح املسؤول الوطني أن"  

حساب الحزب  بتوظيف ألموال الحزب،وال يتم تحصيلها بإرادة منه وال تدخل في إطار سياساته املالية، إذ تقوم الخزينة العامة للمملكة بتحويلها إلى 

للحزب قرارا يمنع استعمال هذه املوارد في تدبير شؤون الحزب، ويقض ي  بوتيرة نصف سنوية بدون طلب منه، وقد اتخذ املؤتمر الوطني الخامس  

القرار املذكور بإحداث حساب خصوص ي يسمى "حساب دعم الهيئات الشعبية وذوي االحتياج" تشكل هذه الفوائد املوارد الخاصة به. حيث توجه  

تقديم إعانات لبعض الحاالت االجتماعية في وضعية صعبة كما    هذه املبالغ لدعم بعض أنشطة الجمعيات التي تتقدم بطلب الدعم، إضافة إلى

 ".على تجميع هذه النفقات في تقرير خاص يرفق مع تقرير الحساب السنوي  2014يتبين ذلك من خالل الوثائق املبررة. ونعمل ابتداء من سنة 

 حول فحص صحة النفقات 

درهم، قدم الحزب وثائق إثبات غير معنونة باسمه،    45.008,28أنه لتبرير صرف النفقات التي تخص املاء والكهرباء بمبلغ إجمالي قدره    لوحظ

 وبالتالي ل يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه.

ملبررة بوثائق إثبات في غير اسمه، صعوبات في يجد، بخصوص بعض مصاريف املاء والكهرباء اأن الحزب "  إلى  ملسؤول الوطنيشار ا ، أضمن ردهو 

 ". إقناع بعض مالكي العقارات املكتراة في املساعدة على القيام بإجراءات تحويل االشتراكات باسمه. لكنه الزال يعمل على تسوية هذا امللف

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

  النفقات ضمن تكاليــفه باعتبار أنها نفقات غير مبررة. 
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ة ر حزب األصالة واملعاص   

 تقديم الحساب السنوي 

لحسابات وني  ر قمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكتر باملنصة ال  2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي ب   ة ر صالة واملعاصاأل حزب    أودع

 .غشت من نفس السنة 3في  األجل املحدد داخل ، أي  2020يوليو    7 يخر بتا األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 أساسا:  خص وتهم، ر د 18.077.027,60 هر د الحزب هذه السنة ما قدر بلغت موا

 ؛(%69,85هم )ر د 12.626.660,37: ريف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا -

 ناتجة عن إعادة تصنيف ديون الحزب. ،  ( % 29,53هم )ر د 5.337.857,23 :ى ر ية أخر جا ر عائدات غي -

 : شمل وت  ، همر د 14.819.683,46أما نفقات الحزب، فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه 

 ؛ 2017هم سنة  ر د  14.598.385,99و  2018هم سنة  ر د  15.495.385,90مقابل    ، (%98,88هم )ر د   14.653.888,70:رتكاليف التسيي -

  .2017هم سنة ر د  497.182,79و  2018هم سنة ر د 654.103,60مقابل  ، ( % 1,12)هم ر د 165.794,76:اقتناء أصول ثابتة -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

خ ير الوطني عن الحزب بتاا إلى املسؤول  مقام املجلس بتوجيهه  تينالحظمت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن  ر أسف

،  من نفس السنة  ر أكتوب   4  يوم ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر التب  التوضيحات أو  ، من أجل تقديم 2020غشت    5

األستاذ واملوازنة أنه لم  ر من خالل دفتلوحظ مالحظة تتعلق بمسك محاسبة الحزب، حيث ات كافية بخصوص ر ي ر أن الحزب لم يقدم تب تبين

ة املحاسبية كما يقتض ي ذلك الدليل العام ر الدو   رآخفي  ) همر د  19.190,00) حسابات تسوية بالخصوم" "   4497قم  ر يتم تصفية الحساب  

 املحاسبية. ر للمعايي

 . 2020الحساب السنوي  سمر ب   ر الوطني بأنه سيعمل على تصفية الحساب املذكو ض جوابه، أكد املسؤول ر وفي مع

  .الصلة ذات املحاسبية باملقتضيات بالتقيد راإلطا هذا في مطالب  فالحزب  ة، ر لإلشا
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 حزب االستقالل 

 تقديم الحساب السنوي 

وني لحسابات األحزاب رالتي أعدها املجلس لإليداع اإللكتقمية  ر باملنصة ال   2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي ب   ستقاللال حزب    أودع

 . غشت من نفس السنة 3في  األجل املحدد  داخل ، أي 2020يونيو   30 يخر بتا  السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 :هم، وتشمل ر د 11.748.883,21 جموعهد الحزب هذه السنة ما  ر بلغت موا

 ؛(%53,80هم ) ر د 6.320.783,21: ريف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا -

 . وكراء عقار ، تخص عائدات تفويت أصول ثابتة(%46,20هم )ر د 5.428.100,00: ى ر أخ يةر جا ر عائدات غي -

 6.703.448,00ه  ر من مجموع مبلغ دعم قد  همر د  2.449.896,85ه  ر قدإلى الخزينة    مبلغ دعم  جاعر بإ  ، 2020سنة    خالل  إلى أن الحزب قام  ريشا

  رسبتمب  4اع  ر اقتبمناسبة  سم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية ر ب فه بوثائق اإلثبات املطلوبة، وذلك ر يتم اإلدلء بشأن صهم لم  ر د

 لنتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوية. 2015

 : تكون منهم، وتر د 19.212.608,92ه ر فقد بلغت هذه السنة ما قد ،أما نفقات الحزب

 ؛ 2017سنة  هم  ر د  10.986.703,47و  2018سنة    همر د  14.322.649,27(، مقابل  %80,36هم )ر د  15.439.624,56  :رالتسييتكاليف   -

 . 2017هم سنة ر د 25.580,00و 2018هم سنة ر د 443.183,60 ، مقابل(%19,64)هم ر د 3.772.984,36 ثابتة:اقتناء أصول  -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

من نفس    27يومات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر التب  التوضيحات أو  ، من أجل تقديم2020  ريوم فاتح أكتوبالحزب  

 ات كافية بخصوص املالحظات التالية: ر ي ر الحزب لم يقدم تب، تبين أن رالشه

  حول إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة

فه بوثائق اإلثبات ر لم يتم اإلدلء بشأن ص  همر د  4.899.793,71ه  ر إجمالي قد  دعم  مبلغ   الخزينة  إلى  جاعهر إ  يثبت   ما  يقدم   لم   الحزب   أن  لوحظ

 : املطلوبة، ويتوزع بين

لنتخاب    5201  ر سبتمب  4اع  ر اقتبمناسبة  سم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية  ر ب   39همر د  4.253.551,15  هر دعم قدمبلغ   -

 أعضاء املجالس الجماعية والجهوية؛

بمناسبة اقتر ب   همر د  646.242,56ه  ر مبلغ دعم قد - تمويل حمالته النتخابية  في  لنتخاب    2016  ر أكتوب   7اع  ر سم مساهمة الدولة 

 أعضاء مجلس النواب.

 
 . 2020تم األخذ بعين اإلعتبار املبلغ الذي تم إرجاعه إلى الخزينة سنة  - 39



 

40 

 

إلى أن " درهم إلى الخزينة وذلك على شكل   7.349.690,56الحزب التزم بتسوية الوضعية املالية وإرجاع مبلغ    وفي جوابه، أشار املسؤول الوطني 

".  2020يوليوز    29درهم بتاريخ    2.449.896,85.... الدفعة األولى تم تسديدها بما قيمته    2022و  2021و  2020ثالث دفعات على مدى ثالث سنوات  

 م إرجاعه لدى الخازن الوزاري لوزارة الداخلية.وأرفق جوابه بوصل إيداع املبلغ الذي ت 

املادة   ملقتضيات  وطبقا  رقم    القانون من    45وعليه،  رقم    29.11التنظيمي  املرسوم  من  الخامسة  من    2.15.45140واملادة  الخامسة  واملادة 

 .درهم 4.899.793,71 املتبقى، أي ما قدره بلغامل إلى الخزينة، فإن الحزب مطالب بأن يرجع  2.16.66741املرسوم رقم 

 حول اإلشهاد بصحة الحساب 

بشأن الوضعية القانونية للممتلكات العقارية للحزب وعدم احتساب  أساسا لوحظ أن الحزب قدم تقرير الخبير املحاسب يتحفظ من خالله

أي مخصصات ملواجهة مخاطر التكاليف الضريبية، واكتفى باإلشارة إلى أنه "أخذا بعين العتبار خاصيات تكاليف التظاهرات املنظمة من  

بأنها ة أمينة للوضعية املالية للحزب" دون أن يشهد "  طرف األحزاب السياسية، فإن القوائم التركيبية املقدمة من طرف الحزب تعطي صور 

وذلك خالفا ملا هو منصوص عليه في القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير    "،تكون صورة أمينة ألصول الحزب وخصومه وفائضه أو خصاصه

 ق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية( املتعل 2009أبريل    23)  1430من ربيع اآلخر    27الصادر في    1078.09القتصاد واملالية رقم  

 . من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي املحدد من طرف املجلس الوطني لهيئة الخبراء املحاسبين باملغرب 5700ضمن املعيار كذا و 

مالحظاته   قدمتعطي "صورة صادقة" و   2019وضمن رده، أوضح املسؤول الوطني أن الخبير املحاسب شهد بوضوح بأن القوائم التركيبية لسنة  

ية املمتلكات وغيرها، كما أشار إلى أن النموذج الذي يعتمده الحزب يتالءم ونموذج القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير القتصاد واملالحول 

 على املالحظات. من دليل التدقيق القانوني والتعاقدي. وأضاف أن إشهاد الخبير يجيب   5700وملا هو مضمن باملعيار 

تجب اإلشارة إلى أن الحزب لم يقدم أي توضيحات بخصوص مالحظة الخبير بشأن الوضعية القانونية للممتلكات العقارية وعدم احتساب 

 أي مخصصات للمخاطر الضريبية. وعليه، فالحزب مطالب بالمتثال للمقتضيات التنظيمية ذات الصلة.

 حول مسك املحاسبة 

إلى الخزينة على مستوى املوازنة بالحساباإلطار أن الحزب    هذافي    لوحظ بتنزيل مبالغ الدعم الواجب إرجاعها   - "الدولة  :445  رقم  لم يقم 

 دائنة". 

درهم   2.449.896,85" الحزب اعترف باملبلغ العالق بذمته وقبل إرجاعه على شكل ثالث دفعات بما قيمته  إلى أن   وفي جوابه، أشار املسؤول الوطني

   .سيأخذ بعين االعتبار هذه املالحظة" 2020"التقرير السنوي لسنة  وأضاف أنبعد إنجاز وإيداع التقرير السنوي"  2020يوليوز  29تاريخ ب

سبتمبر    4عن مصاريف الحمالت النتخابية بمناسبة اقتراع    2017ديسمبر    25يجدر التذكير من جهة، بأنه منذ نشر تقرير املجلس بتاريخ  

لنتخاب أعضاء مجلس النواب وحصر مبالغ الدعم الواجب    2016أكتوبر    7لنتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوية واقتراع    2015

ترك لوزير  إرجاعها إلى الخزينة، كان لزاما على الحزب إدراجها ضمن ديونه على مستوى املوازنة إلى حين تسويتها. ومن جهة ثانية، بأن القرار املش

باملخطط املحاسبي  1078.09ووزير القتصاد واملالية رقم  الداخلية   املوحد لألحزاب السياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم تركيبية   املتعلق 
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بما في ذلك ديون  وهو أمر يتعذر تحقيقه في غياب األخذ بعين العتبار مجموع املعطيات املحاسبية    ، تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه

 .  الحزب

 د ر املوافحص حول 

عائدات كراء عقارات، في حين أن هذا الصنف من املداخيل ل    همدرهم ت  3.133.600,00لوحظ أن الحزب تلقى مداخيل بمبلغ إجمالي قدره  

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

املخطط املحاسبي. وأضاف وفي رده، أوضح املسؤول الوطني أنه تم إدراج عائدات كراء عقارات الحزب حسب طبيعة موردها في انتظار تعديل   

 أن هذه املوارد تمكنه من تمويل بعض األنشطة الحزبية.

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

 حول فحص صحة النفقات 

الشأن بهذا  قدره   لوحظ  إجمالي  بمبلغ  املفتشيات  تسيير  مصاريف  قدره  درهم    1.373.180,00أن  إجمالي  بمبلغ  والكهرباء  املاء  وتكاليف 

 درهم لم يتم دعم صرفها بأي وثائق إثبات. 100.192,93

  وثائق قدم  ما  ن يب  ،درهم  45.504,97مبلغ قدره  بشأن صرف  وثائق إثبات كافية  ب ضمن جوابه،  الحزب  ، أدلى  مصاريف املاء والكهرباء   وبخصوص

 28.377,66تكاليف بمبلغ    صرف  تتثب أي وثيقة  دل ب ولم ي   ،درهم  26.310,30يف بمبلغ    دعم مصار بشأن    غير معنونة باسم الحزب   إثبات

 درهم. 

لم تثر أي رد من طرف املسؤول  إنها  درهم، ف  1.373.180,00وعالقة باملالحظة املتعلقة بمصاريف تسيير مفتشيات الحزب بمبلغ إجمالي قدره  

 الوطني.  

 اإلطار بالتقيد باملقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.يجب التذكير بأن الحزب مطالب في هذا 
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را ر حزب التجمع الوطني لألح  

 تقديم الحساب السنوي 

وني لحسابات رقمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكت ر باملنصة ال   2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي ب   رار لألح  الوطني  التجمعحزب    أودع

 .غشت من نفس السنة 3في  األجل املحدد داخل ، أي  2020يونيو    8 يخر بتا السياسيةاألحزاب 

 د ونفقات الحزبر موا

 أساسا:شمل هم، وت ر د 36.714.589,48د الحزب هذه السنة ر بلغت موا

 (؛% 54,39هم )ر د 19.968.000,00اط واملساهمات: ر واجبات النخ -

 ثابتة؛عائدات تفويت أصول  أساسا  تخص (،  % 30,64)هم ر د 11.249.857,94ية: ر جا ر عائدات غي -

 .(%14,86هم ) ر د 5.456.952,41: ريف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا -

 : توزع بيني   هم، ر د 1.707.227,27 هر قدالخزينة   إلى إجمالي جاع مبلغ دعم ر بإ 2019  سنة خاللإلى أن الحزب قام  ريشا

بشأن    أو  مستعمل  رغي   دعم  مبلغ - يتم اإلدلء  املطلوبة قد  صرفهلم  سم مساهمة  ر ب   وذلك   ، همر د  789.675,22ه  ر بوثائق اإلثبات 

 النواب؛ مجلس  أعضاء لنتخاب  2011 ر نوفمب  25 اعر اقتبمناسبة الدولة في تمويل حمالته النتخابية  

غي   مبلغ  - قد  ردعم  وذلك همر د  917.552,05ه  ر مستعمل  النتخابية  ر ب  ،  تمويل حمالته  في  الدولة  مساهمة    4  اعر اقت  بمناسبة سم 

 . والجهوية الجماعية املجالس أعضاء لنتخاب 2015 رسبتمب

تمويل حمالته ر ب  همر د  1.835.104,11  هر قد  الخزينة  إلى  مستعمل  رجاع مبلغ دعم غي ر بإ  2020سنة  خالل    كما قام في  سم مساهمة الدولة 

 .ر املذكو  2015 رسبتمب  4اع ر بمناسبة اقتالنتخابية  

 : شمل هم، وت ر د 46.108.379,27 هر قدفقد بلغت هذه السنة ما  ،أما نفقات الحزب

التسيي - )ر د  37.006.161,89  :رتكاليف  مقابل  %  80,26هم  سنة   همر د  15.925.948,18و  2018سنة    همر د  16.023.925,03(، 

 ؛2017

  .2017سنة  همر د 445.005,07و 2018سنة  همر د 5.072.852,49(، مقابل % 19,74هم )ر د 9.102.217,38 :اقتناء أصول ثابتة -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

من نفس    27يوم  ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر التب  التوضيحات أو  ، من أجل تقديم2020غشت    5  يـخر بتاالحزب  

 ات كافية بخصوص املالحظات التالية: ر ي ر زب لم يقدم تبتبين أن الح  ، رالشه

 حول إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة 

 :التالية الدعم مبالغ الخزينة إلى جاعهر إ  يثبت   ما يقدم  لم الحزب  أن  لوحظ
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سم مساهمة الدولة في  ر ب شحين، وذلك  ر فعليا للمت فهر ص تثبتوثائق  تقديم لم يتم استعماله أو  42هم ر د 15.151,69ه ر قد دعممبلغ  -

 ؛ النواب مجلس أعضاء خابلنت  2011 رنوفمب 25اع ر بمناسبة اقتتمويل حمالته النتخابية 

في تمويل حمالته النتخابية  ر بوذلك    ، همر د  1.400.000,00ه  ر قدمستعمل    ر دعم غي  مبلغ -   2اع  ر بمناسبة اقتسم مساهمة الدولة 

   ؛ينر لنتخاب أعضاء مجلس املستشا 2015 رأكتوب 

املطلوبة  صرفه  بشأن   اإلدلء  يتم  لم   همر د  984.848,38ه  ر قد  دعم مبلغ   - تمويل  ر ب   وذلك   ،بوثائق اإلثبات  في  الدولة  سم مساهمة 

 .النواب مجلس  أعضاء لنتخاب 2016 ر أكتوب  7  اعر اقتبمناسبة حمالته النتخابية  

هم ر د  1.400.000,00  مبلغجاع  ر ، فإن الحزب يتعهد بإ..." من أجل تسوية نهائية لجميع املبالغ العالقة    هاملسؤول الوطني أن   أكد  جوابه، ض  ر مع  وفي

 . "2022 ر شتنب ر هم خالل شه ر د 1.000.000,00 مبلغو  2021 ر شتنب ر خالل شه

  سوم ر امل   من  الخامسة  واملادة   ، 2.11.60943قم  ر سوم  ر ابعة من امل ر واملادة ال   29.11قم  ر   التنظيميمن القانون    45  املادةملقتضيات   طبقاعليه و و 

ي   يكون   ،   2.16.66745  قمر سوم  ر امل   من  الخامسة  واملادة  ، 2.15.45144  قمر  بأن  مطالبا  الخزينة  ر الحزب  إلى  ما  املتبقى   املبلغجع  أي    ه ر قد، 

 هم. ر د 2.400.000,00

 حول مسك املحاسبة 

بينما لم يقم بتنزيل    ، دائنة"  -  "الدولة  :445قم  ر الخصوم بالحساب    -هم ضمن املوازنة  ر د  1.835.104,11لوحظ أن الحزب اكتفى بتنزيل مبلغ  

 هم.ر د 2.400.000,00 مجموعه بماإليها أعاله   رى املشا ر بنفس الحساب املبالغ األخ

 . الوطني املسؤول ف ر ط من  در  أي رتث  لم  املالحظة هذه أن  إلى ريشا

بأن القرار املشتركيجب التذكير في هذا   باملخطط املحاسبي   1078.09لوزير الداخلية ووزير القتصاد واملالية رقم    الصدد  املوحد  املتعلق 

بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه، وهو أمر يتعذر تحقيقه في غياب األخذ بعين    كل حزب لألحزاب السياسية يلزم  

 .المتثال للمقتضيات املحاسبية ذات الصلة يتعين على الحزبوعليه  ، بما في ذلك ديون الحزبحاسبية العتبار مجموع املعطيات امل

 د ر فحص املواحول 

 31د املحددة في املادة ر ج ضمن املوار غم أنها ل تندر هم ر د 39.779,13ه ر د الحزب شملت فوائد وعائدات مالية بمبلغ إجمالي قد ر أن موا لوحظ

  .رسالف الذك  29.11قم ر من القانون التنظيمي 

 ". بهاالحسابات الدائنة املفتوحة  كل  على تلقائياالعامة  الخزينةبالتعويض الذي تمنحه  يتعلق راألم" أن املسؤول الوطني  أكد ده، ر  وفي

 .الصلة ذات القانونية باملقتضيات بالتقيد   الصدد هذا في  مطالب فالحزب ،رللتذكي 
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كة الشعبية ر حزب الح   

 تقديم الحساب السنوي 

ب  حسابه  الشعبية  كةر الححزب    أودع املالية  ر السنوي  السنة  ال  2019سم  لإليداع اإللكتر باملنصة  التي أعدها املجلس  وني لحسابات رقمية 

 .غشت من نفس السنة 3في  األجل املحدد داخل ، أي  2020يوليو    3 يخر بتا األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 :بينأساسا تتوزع هم، ر د 4.818.215,02 د الحزب هذه السنة ما مجموعهر بلغت موا

 ؛(% 85,40هم ) ر د 4.114.765,39: ريف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا -

 ؛ (% 11,88)هم ر د 572.400,00ساهمات: امل اط و ر واجبات النخ -

 (.%2,08هم )ر د 100.000,00الدولة لتشجيع تمثيلية النساء: مساهمة  -

،  بأي وثائق إثبات  فهر ص   تم اإلدلء بشأن لم يهم  ر د  980.000,00ه  ر جاع مبلغ دعم إلى الخزينة قدر بإ  2019 سنةإلى أن الحزب قام خالل   ريشا

كما قام خالل سنة ؛ لنتخاب أعضاء مجلس النواب 2016 رأكتوب  7اع ر سم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية بمناسبة اقتر ب   وذلك

فه ر لم يتم اإلدلء بشأن ص  همر د  1.452.000,00ه  ر من مجموع مبلغ دعم قد  همر د  603.368,34ه  ر إلى الخزينة قد  دعم  جاع مبلغر بإ  2020

لنتخاب أعضاء املجالس    2015  ر سبتمب  4اع  ر اقتبمناسبة  سم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية  ر ب بوثائق اإلثبات املطلوبة، وذلك  

 الجماعية والجهوية.

نفقات الحزب ما    ، أما  السنة  بلغت هذه  التسيي أساسا  ، وتخص  همر د  4.850.772,46مجموعه  فقد  درهم   4.838.140,46بمبلغ    رتكاليف 

 .2017سنة  همر د  4.200.564,11و 2018سنة  همر د 4.737.540,65، مقابل (99,74%)

 تائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات ن

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

من نفس    10ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس يوم  ر ي ر أو التب ، من أجل تقديم التوضيحات2020  رنوفمب   3 يـخر بتاالحزب  

 ات كافية بخصوص املالحظتين التاليتين:  ر ي ر الحزب لم يقدم تب، تبين أن رالشه

  حول إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة

 :التالية الدعم مبالغ الخزينة إلى جاعهر إ  يثبت   ما يقدم  لم الحزب  أن  لوحظ

سم  ر ب، وذلك  بوثائق اإلثبات املطلوبةتم اإلدلء بشأن استعماله  لم ي  46هم ر د  848.631,66ه  ر قد  شحيه ر ملت  الحزب   قدمه   دعم مبلغ   -

 لنتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوية؛  2015 رسبتمب  4اع ر اقتبمناسبة مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية  

تمويل حمالته النتخابية  ر ب وذلك    ، همر د  78.000,00ه  ر قد  رربم  ر دعم غي  مبلغ - في  الدولة  اقتسم مساهمة    ر أكتوب  2اع  ر بمناسبة 

   ؛ينر لنتخاب أعضاء مجلس املستشا 2015
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النتخابيةهم  ر د  280.105,00  هر قد  دعممبلغ   - الحملة  يخص  ي هم(  ر د  180.105,00)  ل  لم  استعماله  أو  بشأن  اإلدلء  بوثائق  تم 

  2016  ر أكتوب   7  اع ر اقتبمناسبة  سم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية  ر ب   وذلك ،  هم(ر د  100.000,00)  اإلثبات املطلوبة 

 النواب. مجلس  أعضاء لنتخاب 

ة ر ة بتنسيق مع املصالح املختصة بوزار تمت تسوية الوضعية املالية للحزب املتعلقة باملبالغ املذكو  ، أوضح املسؤول الوطني أنه"جوابهض  ر مع  وفي

هم إلى  ر د 603.368,34يح بتحويل مبلغ ر فق جوابه بنسخة لتصر ". وأهم على شكل دفعتينر د 1.810.105,00ه  ر لتسديد مبلغ إجمالي قد الداخلية

وكذا بنسخة   2021يل  ر أب   رهم( في شهر د  1.206.736,66)  ى الداخلية يلتزم من خاللها بتسديد املبلغ املتبق  ر سالة موجهة لوزي ر الخزينة ونسخة ل

 املجلس.  رير دة بتقر يقة تسديد مبالغ الدعم املعنية والوار ة الداخلية بشأن طر ي لوزار ة للخازن الوزاسالة موجهر ل 

سوم  ر امل   من  الخامسة  واملادة   ،2.15.45147  قم ر   سومر امل   من  الخامسة  واملادة  29.11قم  ر   التنظيمي من القانون    45  املادة ملقتضيات    وعليه وطبقا 

 هم. ر د 1.206.736,66 هر املتبقى، أي ما قد املبلغ جع إلى الخزينة ر الحزب مطالبا بأن ي  يكون   ،  2.16.66748 قمر 

 د ر وافحص امل  حول 

ج ضمن  ر غم أن هذه املداخيل ل تندر ،  وديعة ألجل ة عن فوائد مالية عن  ر هم عبار د  17.150,00ه  ر لوحظ أن الحزب تلقى مداخيل بمبلغ قد

 املتعلق باألحزاب السياسية. 11-29من القانون التنظيمي   31د الحزب املحددة في املادة ر موا

لق كة في ملكية  ر لش  2000ض خصص منذ سنة  ر وضمن جوابه، أكد املسؤول الوطني أن الحزب يتلقى هذه الفوائد والعائدات عن ضمان 

 الحزب.

البنكية للحزب وكذا تق  ر، تشيرللتذكي  إلى أن املبلغ املذكو   رالخبي   ري ر الكشوفات  يتعين على  ، وعليه  يمثل فوائد عن وديعة ألجل  ر املحاسب 

 التقيد باملقتضيات القانونية ذات الصلة.  رالحزب في هذا اإلطا

 

  

 
والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت النتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة في النتخابات ( بتحديد اآلجال  2015)فاتح يوليو    1436من رمضان    14في   الصادر  - 47

 كة في انتخاب أعضاء مجلس املستشارين. املشار  العامة الجماعية والنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت النتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية واملنظمات النقابية

في النتخابات   ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت النتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة2016أغسطس    10)   1437ذي القعدة    6في   الصادر  - 48

 العامة لنتخاب أعضاء مجلس النواب.



 

46 

 

 اكي للقوات الشعبية ر حزب االتحاد االشت

 تقديم الحساب السنوي 

الشعبيةر الشتالتحاد  حزب    أودع للقوات  ب   اكي  السنوي  املالية  ر حسابه  السنة  ال  2019سم  لإليداع ر باملنصة  املجلس  أعدها  التي  قمية 

 . غشت من نفس السنة 3في  األجل املحدد داخل ، أي  2020يونيو  4 يخر بتا وني لحسابات األحزاب السياسيةراإللكت 

 د ونفقات الحزبر موا

 بين: أساسا هم، وتتوزع  ر د 4.397.945,22ه ر قدد الحزب هذه السنة ما ر موا بلغت 

 (؛ %79,05هم ) ر د 3.476.519,97: ريف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا -

 (؛ %10,50هم )ر د 462.000,00ى: ر ية أخر جا ر عائدات غي -

 (؛ %8,17هم )ر د 359.420,00اط واملساهمات: ر واجبات النخ -

 (.%2,27هم )ر د 100.000,00مساهمة الدولة لتشجيع تمثيلية النساء:  -

بأي وثائق إثبات،    فهر ص  لم يتم اإلدلء بشأن  همر د  53.550,00ه  ر إلى الخزينة قددعم  جاع مبلغ  ر بإ  2019  سنةإلى أن الحزب قام خالل    ريشا

 الجماعية والجهوية. لنتخاب أعضاء املجالس  2015 ر سبتمب 4 اعر اقت بمناسبةسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية ر ب وذلك 

 هم، وتتكون من: ر د 4.454.911,45ه ر أما نفقات الحزب، فقد بلغت هذه السنة ما قد

 ؛2017هم سنة ر د 5.557.828,32و 2018هم سنة ر د 3.748.424,02(، مقابل %91,02هم )ر د 4.054.911,45: رتكاليف التسيي  -

 (.%8,98هم )ر د  400.000,00اقتناء أصول ثابتة:  -

 تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات نتائج 

 5 يـخ ر ت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مالحظتين قام املجلس بتوجيههما إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتار أسف

، تبين أن  ر من نفس الشه 18ات الالزمة.  ومن خالل الجواب الذي توصل به املجلس يوم ر ي ر ، من أجل تقديم التوضيحات أو التب 2020 غشت

هم يمثل  ر د  52.800,00ه  ر ده، حيث لوحظ أن عائدات الحزب شملت مبلغا قدر ات كافية بخصوص املالحظة املتعلقة بموار ي ر الحزب لم يقدم تب

 11-29نظيمي  من القانون الت  31د األحزاب املحددة في املادة  ر ج ضمن موار ، في حين أن هذا الصنف من املداخيل ل يندراء عقار عائدات ك

 املتعلق باألحزاب السياسية.  

إلى أن املبلغ املذكو   روفي جوابه، أشا لتثبيت جهاز لقط مقابل  ر الحزب لتصالت املغ  راء سطح مقر يتعلق بعائدات ك  ر املسؤول الوطني  ب 

كة ر أن فسخ العقد يتطلب موافقة الش  رلتسوية هذه الوضعية غي   تل مجهودا ذ هم. وأضاف أنه ب ر د  4.400,00ها  ر ية قدر ائية شهر سومة ك

 املعنية.

 بالتقيد باملقتضيات القانونية ذات الصلة. رة، فالحزب مطالب في هذا اإلطار لإلشا
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ي ر حزب االتحاد الدستو   

 تقديم الحساب السنوي 

وني لحسابات ر قمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكتر باملنصة ال   2019سم السنة املالية  ر السنوي ب   حسابه  ير الدستو   التحادحزب    أودع

 . غشت من نفس السنة 3في   األجل املحدد  داخل، أي 2020يونيو   24 يخر بتا األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 .فقط ر يف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا هموت هم، ر د 937.500,00 هر قدد الحزب هذه السنة ما ر بلغت موا

هم ر د  1.542.396,76هم، مقابل  ر د  1.388.685,84فقط، فقد بلغت ما مجموعه    رأما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي

 .2017هم سنة ر د 1.861.646,01و 2018سنة 

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

 عملية تدقيق الحساب السنوي للحزب وفحص صحة نفقاته عن أي مالحظة.  رلم تسف
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اكية ر حزب التقدم واالشت  

 تقديم الحساب السنوي 

  داخل، أي  2020س  ر ما  10  يخر بتااألعلى للحسابات    املجلس  لدى  2019سم السنة املالية  ر السنوي ب  حسابه  اكيةر والشت  التقدمحزب    أودع

 .غشت من نفس السنة  3في  األجل املحدد

 د ونفقات الحزبر موا

 :بينأساسا  تتوزع هم،ر د 2.922.245,07 مجموعهد الحزب هذه السنة ما ر موا بلغت 

 (؛ % 61,10) همر د 1.785.589,73: واملساهمات اطر النخ واجبات -

 .(% 32,08) همر د 937.500,00: رالتدبي يفر مصا تغطية  في الدولة مساهمة -

 614.743,88ه  ر من مجموع مبلغ دعم قد  همر د  204.914,63  هر قد  الخزينة  إلى  دعم  مبلغ  جاعر بإ  ، 2020  سنة   خالل   قام  الحزب  أن  إلى  ريشا

  رسبتمب   4  اعر اقت  بمناسبة   النتخابية  حمالته  تمويل  في  الدولة  مساهمة  سمر ب  وذلك   املطلوبة،  اإلثبات   بوثائق ه  صرفا  بشأن  اإلدلء   تمي  لم  همر د

 .والجهوية الجماعية املجالس  أعضاء لنتخاب  2015

   :شمل ، وت همر د 3.178.713,07ه ر هذه السنة ما قد  بلغتفقد   ،أما نفقات الحزب

 ؛2017هم سنة ر د 5.251.147,81و 2018سنة هم ر د 4.636.003,48(، مقابل % 52,41هم )ر د 1.666.086,59 :رتكاليف التسيي  -

 (. % 47,59)هم ر د 1.512.626,48إقتناء أصول ثابتة:  -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

يوم فاتح   ا إلى املسؤول الوطني عن الحزب مام املجلس بتوجيههالحظتين قت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مر أسف

، تبين أن  رمن نفس الشه   5يوم  ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ات الالزمة.  ر ي ر التب   التوضيحات أو  ، من أجل تقديم2020  رأكتوب 

 :  تينر ذكو امل  تين ات كافية بخصوص املالحظ ر ي ر الحزب لم يقدم تب

  الخزينةإلى  دعمال جاع مبلغر إ حول 

أنه لم يتم اإلدلء بشأن   حر ص أن للمجلس  سبق ، 49هم ر د 409.829,25  هر قدإلى الخزينة مبلغ دعم   هجاعر لوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إ

لنتخاب أعضاء   2015  رسبتمب   4اع  ر اقتبمناسبة  سم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية  ر ، وذلك ب صرفه بوثائق اإلثبات املطلوبة

 املجالس الجماعية والجهوية. 

  ...".، 2022و 2021تي سم سنر ب تين أساس دفع على الخزينة إلى ر املذكو  املبلغ  جاعر بإ  يلتزم" الحزب  أن الوطني  املسؤول  كدجوابه، أ ض ر مع وفي

 الحزب  فإن   ، ر الذك  سالفي   2.15.451قم  ر سوم  ر واملادة الخامسة من امل  29.11  قمر من القانون التنظيمي    45وطبقا ملقتضيات املادة    وعليه، 

 . الخزينة إلى  املتبقى املبلغجاع ر إب  مطالب 
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 مسك املحاسبة  حول 

ق  ر هم، أي حاصل الفر د  421.756,12ه  ر قد  ياالعمومي مبلغا صاف   حساب التمويل  ز على مستوى رالعائدات والتكاليف يب   حسابلوحظ أن  

هم(، وهو ما يخالف مبدأ ر د  614.743,88جاعه إلى الخزينة )ر هم( واملبلغ الذي لم يتم إر د  1.036.500,00بين مجموع مبلغ الدعم العمومي ) 

املنصوص    ،بين املبالغ   52الذي يمنع أي عملية مقاصة   51مبدأ الوضوح كذا  و ،  الذي يلزم الحزب بتسجيل العائدات عند اكتسابها  50الحيطة

 املحاسبية واملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية. ر عليهما في الدليل العام للمعايي

إليها أعاله، إلتزام الحزب بمبدأ الحيطة والوضوح    ر املتعلق باملالحظة املشا  ر ي ر ة، من خالل التبر تمت اإلشااملسؤول الوطني إلى أنه "    رده، أشار وضمن  

 ". الذي يمنع أي عملية مقاصة بين املبالغ

القر اإلشا  ردتج أن  إلى  لوزير املشت  رار ة  ووزي   رك  واملالية    ر الداخلية  املحاسبي  1078.09قم  ر القتصاد  باملخطط  لألحزاب  املتعلق  املوحد 

حالة عدم التقيد باملبادئ    تحقيقه في  ريتعذ  ر وهو أم  ، ة أمينة ألصوله وخصومهر كيبية تعطي صو ر السياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم ت 

 يات املحاسبية ذات الصلة.الحزب مطالب في هذا الصدد بالتقيد باملقتض إن وعليه، فاملحاسبية، 

 
50 - Principe de prudence 
51 - Principe de clarté 
52 - Compensation 



 

50 

 

اطية االجتماعية ر كة الديمقر حزب الح   

 تقديم الحساب السنوي 

وني  ر قمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكتر باملنصة ال  2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي ب  الجتماعية  اطيةر الديمق  كةر الححزب    أودع

 . من نفس السنة غشت 3في  ، أي داخل األجل املحدد2020يوم فاتح يوليو   لحسابات األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 . فقط  ريف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا خص وت هم، ر د 468.750,00 هر قد ما السنة هذه الحزب  در موا بلغت 

هم سنة ر د  473.012,77هم، مقابل  ر د 690.293,56فقط، فقد بلغت ما مجموعه    ر أما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي

 .2017سنة  443.681,64و 2018

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

  رسبتمب   10يخ  ر ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس بتار ي ر أو التب   التوضيحات، من أجل تقديم  2020  غشت  5 يـخر بتاالحزب  

 ات كافية بخصوص املالحظات التالية: ر ي ر بين أن الحزب لم يقدم تب ، تمن نفس السنة

 حول إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة 

 : تشمل مبالغ دعم إلى الخزينة،   هجاعر إما يثبت  مدلوحظ أن الحزب لم يق 

لنتخاب    2015  رسبتمب   4اع  ر بمناسبة اقتسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية  ر ب   همر د  821.311,41  هر مبلغ دعم قد -

والجهوية الجماعية  املجالس  دعم    أنه  حر ص   أن  للمجلس   سبق،  أعضاء  الحزب مبلغ  أن    شحيهر ملت  قدمه  اإلدلء  دون  بشأن  يتم 

 ؛2.15.45153قم ر سوم ر من امل  الثالثة املادة في  عليهااإلثبات املطلوبة املنصوص   بوثائق استعماله  

تمويل حمالته النتخابية  ر ب   همر د  185.076,00ه  ر قدمبلغ دعم   - في  لنتخاب    2015  ر أكتوب   2  اعر اقتبمناسبة  سم مساهمة الدولة 

املساهمة  ق بين مبلغ  ر أنه حاصل الف  راستعماله، باعتبانه مبلغ دعم لم يتم  أ ح  ر سبق للمجلس أن ص   ،ينر أعضاء مجلس املستشا

 ؛هم(ر د  520.750,00فه )ر ح بصر هم( واملبلغ املصر د  705.826,00) له منوح امل 

تمويل حمالته النتخابية  ر ب   همر د  616.579,56ه  ر قدمبلغ دعم   - في    لنتخاب   2016  ر أكتوب   7  اعر اقتبمناسبة  سم مساهمة الدولة 

ه بوثائق اإلثبات  صرفبشأن  دلء  إل دون أن يتم ا  شحيه ر ملت  الحزب  مبلغ دعم قدمه  أنه  ح ر سبق للمجلس أن ص ،  النواب  مجلس   أعضاء

 ؛2.16.66754قم ر سوم ر من امل  لثةاملطلوبة املنصوص عليها في املادة الثا

 
الحمالت النتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة في النتخابات ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل  2015)فاتح يوليو    1436من رمضان    14الصادر في    - 53

 .املستشارينالعامة الجهوية وكذا تمويل الحمالت النتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية واملنظمات النقابية املشاركة في انتخاب أعضاء مجلس 

كة في النتخابات ر ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت النتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشا2016أغسطس    10)   1437  ذي القعدة  6  في رالصاد  - 54
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ح أنه  ر للمجلس أن ص  سبق   ،2017سنة    سمر ب  ر يف التدبير الدولة في تمويل مصا  مساهمةسم  ر ب  همر د  25.068,36ه  ر مبلغ دعم قد -

يتم   لم  باعتبامبلغ دعم  الف  راستعماله،  امل ر أنه حاصل  الدعم  بين مبلغ     55ر التسيي  نفقاتهم( ومبلغ  ر د  468.750,00)  هل   منوحق 

 هم(.ر د 443.681,64)

االستحقاقات االنتخابية   حول   الداخلية  ر وزي  مع  السياسية  األحزاب  اجتماع  في  املوضوع  حر ط  تم"    هأن   إلى الوطني    املسؤول  رأشاجوابه،    وضمن

 صيغة  إيجاد  الوقت  نفس  وفي  ة،ر الثغ  هذه  مللئ  قانونية  صيغة  اليجاد  الحكومةئيس  ر مع    املشكل   هذا  حر سيط  أنه  األحزاب  أمناء  ووعد...    القادمة

 ...".  أقساط على يجر بالتد املبالغ هذه ألداء

الخامسة   املادة  كذاو  2.15.451  قمر   سومر امل   من  الخامسة  واملادة  29.11  قمر   التنظيمي  القانون   من  45و  43  املادتين  ملقتضيات  وطبقا  وعليه، 

الذك  2.16.667قم  ر سوم  ر امل من   املشا  مبالغ  الخزينة  إلى  جعر ي   بأن   مطالبا  الحزب   يكون   ، ر سالفة  )  اإليه  رالدعم   همر د  821.311,41أعاله 

 . (همر د 25.068,36هم ور د 616.579,56و همر د 185.076,00و

 ساب االشهاد بصحة الح حول 

 :عدم أساسا  تخص تحفظات  تضمن  املحاسب رالخبي ر ي ر تق أن  لوحظ

 الثابتة؛ لألصول   در ج وضع -

 الشأن؛  هذا في  بر املغ بنك  لتعليمات  وفقا املستعمل  رغي  البنكي  الحساب إغالق -

 الحزب؛  محاسبة في اطر النخ واجبات اجر إد -

 ؛56البنكي  بر التقا وضعيات  إعداد -

 . املنجزة املهمات  عن ر ي ر وتقا بمهمة القيام  ربأوام   التنقل  تعويضات ف ر ص دعم -

ليس   الحزب، وأن  سهوا  د ر الج  على  ر يم  ته لجع  العمل  وضغط   ونار كو   جائحة أيامخالل    املحاسب  عمل  فو ر "ظأن    نيالوط  املسؤول   أوضح  ده،ر   وفي

ف  ر عدم دعم ص بخصوص    وأضاف،  مالية الحزب"  في   األشخاص  من  مساهمات  أو   مالية  اطاتر انخ  هناك  ليسو   مستعمل  ر غي  بنكي  حسابيه  دل

 80.000,00يفها فاقت  ر أن مصا  مغر   عنها  الحزب   استغنى   وقتها،  في  ةر الفاتو   تسليم  عن  البنزين  محطة  مسؤول  ر تأخ"بعدما  تعويضات التنقل، أنه  

 هم". ر د

 وضع  قبل  األولية   مالحظاتهفي    جاء  ما  ر ير لتب  واملستندات   بالوثائق  املحاسب  ر الخبي   موافاة من جهة،    ،كان لزاما على الحزب  بأنه   رالتذكي   ر يجد

 وفقا  سنويا  حصرها  يتم  التي  التركيبية  والقوائم  املحاسبية  السجالت  في  السنة  خالل  املنجزة  العمليات  كل   إدراج  ثانية،   جهة  ومن  ، ه النهائي ر ي ر تق

تقتضيه   ب   57الشمولية   قاعدةملا  عليها  بالإن  ف  وعليه، ،  املحاسبية  للمعايير  العام  الدليل املنصوص  الصدد  هذا  في  مطالب    تقيدالحزب 

 .الصلة  ذات املحاسبية باملقتضيات

 حول مسك املحاسبة 

 الصدد: هذا  في لوحظ 

 املحاسبية؛ ر للمعايي  العام الدليل مقتضيات بذلك مخالفا ، 58دائنة صدةر أ  أحيانا  زريب "الصندوق"  حساب أن -
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ف  ر هم لم يتم تحصيلها من ط ر د  500.000,00ها  ر قد  60دائنية  ريظه "  59مدينون   - تبطة  ر م طون وحساباتر : "منخ 346  قمر   الحساب   أن -

 ؛الحزب منذ سنوات

 دائنة". - "الدولة 445الخصوم بالحساب رقم  -ضمن املوازنة واجب إرجاعها إلى الخزينة لغ ال ا م تنزيل املب ت لم يه أن  -

 يكون   الحزب  وأن...    العمل  وضغط  الجائحة  وفر بظ  تعلل  املحاسب  فإن"    الصندوق،   حساببخصوص    أنهإلى    الوطني  املسؤول  رأشا  جوابه،   وفي

 أحد  يؤديه  أن  ر انتظا  فيالحزب    نأ"أكد    هم،ر د  500.000,00  مبلغ  حول ... " و  بسلفاته الوحيد الذي يدعم الحزب  ر باعتبا  املؤسس  ئيسر لل  مدينا

 . الوطني املسؤوليثر أي رد من طرف   يشار إلى أن الشطر األخير من املالحظة لم. ..." القادمة االنتخابات قبل املنتخبين

صيد حساب "الصندوق" ل يمكنه أن يكون دائنا بأي حال  ر   بأن   رالتذكي   ريجداملحاسبية،    ر ملقتضيات الدليل العام للمعايي  امتثال و   أنه  رغي

  املوحد  املحاسبي   باملخطط  املتعلق  1078.09قم  ر القتصاد واملالية    رالداخلية ووزي   رلوزي   كر املشت  رار الق  أن  إلى  ةر اإلشا  وجبت   كمامن األحوال،  

بعين    تحقيقه  ريتعذ  رأم  وهو  وخصومه  ألصوله  أمينة  ة ر صو   تعطي  كيبيةر ت   قوائم  بإعداد  األحزاب  يلزم  السياسية  لألحزاب في غياب األخذ 

 .املعمول بها املحاسبية التقيد باملقتضيات وفي حالة عدم  العتبار مجموع العمليات املحاسبية بما فيها ديون الحزب

 حول فحص صحة النفقات 

 : رطالوحظ في هذا اإل 

سم انتخابات جزئية،  ر الحزب ب   عن  شحر هم تم منحه ملتر د  20.000,00ه  ر مبلغا قد  زاريب   61األستاذ   رأن حساب العائدات والتكاليف ودفت -

ف هذا املبلغ، تم تقديم حوالة  ر ص ر ي ر شحين". وفي هذا الصدد لوحظ أنه لتبر ة للمتر "مساعدة مباش 61840قم ر وتم تنزيله بالحساب 

 .املماثلةى من مستندات اإلثبات  ر ات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخر اإلدلء بوثائق إثبات في شكل فاتو   عوض يدية  ر ب 

يف مكتب الحزب، ويصعب إثبات ر " يعطى سنويا ملنسق الحزب بمدينة سطات لتغطية مصا  ر وفي جوابه، أوضح املسؤول الوطني أن املبلغ املذكو 

 شحين".ر "املحاسب أخطأ عندما وضعه في باب مساعدة املت ، وأضاف أنة ويتم متابعة أعماله عن بعد ..."ر بالفاتو يفه ر مصا

ات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات ر ف أي مبلغ بوثائق إثبات في شكل فاتو ر بأن يثبت ص  من جهة،   فإن الحزب مطالب  رللتذكي 

اإلثبات  ر أخ مستندات  من  أخةاملماثل ى  جهة  ومن  الوضوح ى  ر ،  ملبدأ  طبقا  املناسبة،  الحسابات  في  املحاسبية  العمليات  جميع   62بتقييد 

 .لألحزاب السياسيةاملحاسبية واملخطط املحاسبي املوحد   راملنصوص عليه في الدليل العام للمعايي

  ه صرف  دعم  تم  قد  همر د  7.587,44و  همر د  150.000,00  التوالي  على  هر قد  بمبلغ  باءر والكه   املاء  يفر ومصا  اءر الك  تكاليف  أداء  أن -

 .وبالتالي ل يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه ، الحزب  باسم  معنونين رغي  اتر وفاتو  اءر ك بتوصيل

 ..."؛  يبر الق في حل له سيوجد املشكل  وهذااألمين العام ...  اسمه في ر ت أن تؤجر الحزب أص ر " ...  مالكة مقده، أوضح املسؤول الوطني أنه ر  وفي

اته ومعنونة باسمه، وفي غياب ذلك، ل يمكن تنزيل هذه  ر بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مق  رفالحزب مطالب في هذا اإلطا  ،رللتذكي 

 ة. ررمب ر أنها نفقات غي رالنفقات ضمن تكاليــفه باعتبا

 

 
59 - Adhérents et comptes rattachés- débiteurs 

60 - Créance 

61 - Grand-livre 

62 - Principe de clarté 
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املوحد اكي  ر الحزب االشت  

 تقديم الحساب السنوي 

ب   املوحد   اكير الشت  الحزب   أودع وني لحسابات رقمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكتر باملنصة ال   2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي 

 . رمن نفس الشه  3في  األجل املحدد ج ر خا، أي 2020غشت    6يخ ر بتا األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 أساسا:  خص وت هم،ر د 715.531,50 د الحزب هذه السنة ما مجموعهر موابلغت 

 ؛(%65,51) همر د 468.750,00 :ريف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا -

 (.%24,71) همر د 176.781,50اط واملساهمات: ر واجبات النخ -

 اإلثبات  بوثائقاستعماله    بشأن  اإلدلء  تمي  لمهم  ر د 52.053,51  هر قد  الخزينة  إلى  دعم مبلغ  جاعر بإ  ، 2020 سنة  خالل  قام  الحزب   أن   إلى  ريشا

 الجماعية   املجالس   أعضاء  لنتخاب   2015  ر سبتمب   4  اعر اقت  بمناسبة   النتخابية   حمالته   تمويل  في   الدولة   مساهمة  سم ر ب   وذلك   املطلوبة،

 والجهوية. 

هم سنة ر د  731.563,41 هم، مقابلر د 612.361,65  فقط، فقد بلغت ما مجموعه  ر أما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي

 . 2017هم سنة ر د 497.512,25و 2018

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

عن    ةالوطني   ةت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول ر أسف

وتخص    بأي أجوبة من الحزب.توصل  ي   لم  أن املجلس   رغيات الالزمة.  ر ي ر التبالتوضيحات أو  ، من أجل تقديم  2020  روبأكت   2  يـخ ر الحزب بتا

 ما يلي:ملالحظات ا

 املقدم الوثائق املكونة للحسابحول 

البالغ قدره  لوحظ أن جدول "الدعم العمومي " وكذا حساب العائدات والتكاليف   تمثيلية النساء  يشمالن مبلغ الدعم املخصص لتشجيع 

، غير أن كشوفات الحساب البنكي املقدمة 2019غشت    24درهم والذي توصل به الحزب وفق معطيات الجدول املذكور بتاريخ    70.000,00

 أي عملية بشأن توصل الحزب بهذا املبلغ. زمن طرف الحزب ل تبر

 مسك املحاسبة  حول 

درهم، الرصيد املبين في    77.275,12درهم( يفوق بمبلغ قدره    928.529,90)لوحظ أن رصيد الحساب البنكي املسجل على مستوى املوازنة  

 تعين تقديم توضيحات بشأن الفرق املذكور. ، درهم(. لذا 851.254,78) 2019دجنبر   31الكشف البنكي بتاريخ 
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 فحص صحة النفقات  حول 

دون دعم درهم    200.370,13بأداء نفقات بمبلغ إجمالي قدره  من جهة،  لوحظ من خالل الكشوفات البنكية ودفتر األستاذ أن الحزب قام  

غير معنونة    إثبات  بوثائق، غير أنه لتبرير صرفها، أدلى  درهم18.794.72بصرف نفقات بمبلغ قدره  ، ومن جهة أخرى،  بأي وثائق إثبات صرفها  

 ضمن تكاليفه.تنزيل هذه النفقات  وبالتالي ل يمكن ه، باسم
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الوطني االتحادي  ر حزب املؤتم  

 تقديم الحساب السنوي 

السنوي   التحادي  الوطني  راملؤتم حزب    أودع املالية  ر ب   حسابه  السنة  ال   2019سم  اإللكت ر باملنصة  لإليداع  املجلس  أعدها  التي  وني  رقمية 

 .غشت من نفس السنة   3في  األجل املحددداخل ، أي  2020يونيو  30يخ ر بتا  لحسابات األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 :شمل وت هم، ر د 557.955,00 مجموعهد الحزب هذه السنة ما ر بلغت موا

 (؛%84,01هم )ر د 468.750,00: رالتدبييف ر مساهمة الدولة في تغطية مصا -

 .(%15,99) همر د 89.205,00اط واملساهمات: ر واجبات النخ -

  بوثائقاستعماله    بشأن  اإلدلء   تم ي   لمهم  ر د  285.695,52بما مجموعه    الخزينة  إلى   دعم  مبلغ   جاعر بإ  ، 2020  سنة  خالل   قام   الحزب  أن   إلى   ريشا

  الجماعية  املجالس   أعضاء  لنتخاب  2015  ر سبتمب  4  اعر اقت  بمناسبة  النتخابية  حمالته  تمويل   في  الدولة  مساهمة  سمر ب   وذلك   املطلوبة،   اإلثبات

 هم(.ر د 20.406,67لنتخاب أعضاء مجلس النواب ) 2016 رأكتوب  7اع ر هم( واقت ر د  265.288,85والجهوية )

تكاليف التسيي هم سنة ر د  572.086,43هم، مقابل  ر د  456.904,32ه  ر دقفقط، فقد بلغت ما    ر أما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة 

 . 2017هم سنة ر د 449.850,20و 2018

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

من    ر نوفمب  3  يخر ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس بتار ي ر التبالتوضيحات أو  ، من أجل تقديم  2020غشت    6  يـخ ر بتاالحزب 

 :  تينالتالي تينات كافية بخصوص املالحظر ي ر ، تبين أن الحزب لم يقدم تبنفس السنة

 إلى الخزينة  دعمال جاع مبلغر إ حول 

إ يثبت  ما  يقدم  لم  الحزب  أن  دعم  ر لوحظ  مبلغ  الخزينة  إلى  قد  رغيجاعه  تمويل  ر ب   همر د  11.845,68ه  ر مستعمل  في  الدولة  مساهمة  سم 

التدبي ر مصا سنة    ريف  الف،  2019عن  حاصل  املر أي  الدعم  مبلغ  بين  للحزب  ق    63رالتسيي نفقات  ومبلغ    (همر د  468.750,00)منوح 

 .(همر د 456.904,32)

 املستعمل وأنه سيوافي املجلس بما يثبت ذلك.  رجاع املبلغ غي ر الحزب سيقوم بإ أن الوطني  املسؤول أوضح جوابه، وفي

 مسك املحاسبة  حول 

اج  ر قام بإدو  دائنة"-: "الدولة 445قم ر على مستوى املوازنة بالحساب  الخزينة جاعه إلى ر لم يقم بتنزيل مبلغ الدعم الواجب إ  الحزب لوحظ أن 

 . العمومياط ومساهمات" بالجدول املخصص للتمويل ر مبلغ "واجبات النخ

 .  الثاني من املالحظة رالشط". فيما لم يقدم أي توضيح بشأن  جاع املبلغر بعد إ ر ك األمر سيتم تداده، أكد املسؤول الوطني أنه "ر وضمن 

 
 .دون احتساب مخصصات الستهالك - 63
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 باملخطط املحاسبياملتعلق    1078.09قم  ر القتصاد واملالية    ر الداخلية ووزي   رلوزي   كر املشت  رار في هذا الصدد من جهة، بأن الق  ر يجب التذكي

تحقيقه في غياب األخذ   ريتعذ  ر وهو أم  ،ة أمينة ألصوله وخصومهر كيبية تعطي صو ر املوحد لألحزاب السياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم ت 

 ر ار املنصوص عليها في القومن جهة ثانية، بأنه طبقا للمقتضيات املحاسبية   مجموع العمليات املحاسبية بما فيها ديون الحزب.  ربعين العتبا

جاعه وذلك بتقييد  ر اج مبلغ الدين باملحاسبة قبل وبعد إر ، فإن العمليات املحاسبية يتم تسجيلها تبعا لتسلسلها الزمني لذا يتعين إدر املذكو 

 تبطة بهذا الدين في الحسابات املناسبة.ر جميع العمليات املحاسبية امل 

 بالمتثال للمقتضيات املحاسبية ذات الصلة. رطاوتبعا لذلك، فالحزب مطالب في هذا اإل  
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اكي ر اطي االشتر حزب الطليعة الديمق  

 تقديم الحساب السنوي 

وني  رقمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكت ر باملنصة ال   2019سم السنة املالية ر حسابه السنوي ب  اكير الشت اطي ر الديمق الطليعة حزب  أودع

 . غشت من نفس السنة 3األجل املحدد في  داخل ، أي  2020يوليو  3يخ ر السياسية بتالحسابات األحزاب 

 د ونفقات الحزبر موا

 : خص هم، وتر د 707.134,00د الحزب هذه السنة ما مجموعه ر بلغت موا

 ؛(%66,29) همر د 468.750,00: رالتدبي يفر مصا تغطية  في الدولة مساهمة -

 ؛(%28,37) همر د 200.650,00اط واملساهمات: ر واجبات النخ -

 (. % 5,34) همر د 37.734,00: يةر جا ر غي  عائدات -

بوثائق اإلثبات   صرفههم لم يتم اإلدلء بشأن  ر د  64.198,47ه  ر جاع مبلغ دعم إلى الخزينة قدر بإ  2019  سنةخالل  إلى أن الحزب قام    ريشا

 لنتخاب أعضاء مجلس النواب.  2016 رأكتوب 7اع ر النتخابية بمناسبة اقتسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته ر املطلوبة، وذلك ب 

 هم، وتشمل: ر د 1.016.398,17ه ر أما نفقات الحزب، فقد بلغت هذه السنة ما قد

 ؛2017هم سنة ر د  476.219,96و  2018هم سنة ر د 630.898,89(، مقابل % 96,22هم )ر د 977.951,17: رتكاليف التسيي  -

 (. % 3,78هم )ر د 38.447,00ثابتة: إقتناء أصول  -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

من نفس    24يوم  ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر التب  حات أويالتوض  ، من أجل تقديم2020غشت    5  يـخر بتاالحزب  

 ات كافية بخصوص املالحظات التالية: ر ي ر ، تبين أن الحزب لم يقدم تبرالشه

 حول فحص صحة النفقات 

  يمكن   ل   وبالتالي   ،الحزب  باسم   معنونة   ر غي  أنهارغم    هم،ر د  3.597,00  هر قد  بمبلغ   بالتنقل  املتعلقة  369/ 19  قمر   ة ر الفاتو   أداء  تم  أنه  لوحظ 

 .تكاليــفه  ضمن تنزيلها

بتعويض   راألمأن    إلىالوطني    املسؤول  رأشا  جوابه،   وضمن ل ر تم ص  يتعلق  امل با عضو  فه    نفقته   على  رسف  بطاقة  اقتنى  قد  كانكزية  ر للجنة 

 ة.   ر ة املذكو ر فق جوابه بنسخة للفاتو ر وأ  ، حزبية مهمة في للتنقل 

 130.104,00ه  ر قد  إجمالي   بمبلغ   للحزب  كزي ر امل   رللمق   ية ر الشه  يف ر املصااألستاذ والكشوفات البنكية أن    ر دفت  معطيات لوحظ من خالل  كما  

 . إثباتبأي وثائق   فهار ص هم لم يتم دعمر د

  يف ر املصا  دعم   تمحين    في  هم،ر د  128.512,91  هر قد  ف تكاليف بمبلغ إجمالي ر ص إثبات كافية بشأن    وثائق جوابه، قدم املسؤول الوطني    وضمن

 معنونة باسم الحزب. ر هم بوثائق غير د 1.591,09 والهاتف( بمبلغ باء  ر )املاء والكهاملتبقية 
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  ضمن   املعنية  يفر املصا  احتساب  من  للتمكن  الصلة  ذات  والتنظيمية  القانونية  باملقتضيات  بالتقيد  راإلطا  هذا  في  مطالب  فالحزب  ة، ر لإلشا

 .تكاليفه
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اطيةر حزب جبهة القوى الديمق  

 تقديم الحساب السنوي 

ب   اطيةر الديمق  القوى   جبهةحزب    أودع السنوي  املالية  ر حسابه  السنة  ال   2019سم  اإللكتر باملنصة  لإليداع  املجلس  أعدها  التي  وني  ر قمية 

 .غشت من نفس السنة   3األجل املحدد في  داخل ، أي  2020يوليو  16يخ ر لحسابات األحزاب السياسية بتا

 د ونفقات الحزبر موا

  أساسا:هم هم، وتر د 568.770,00 مجموعهد الحزب هذه السنة ما ر بلغت موا

 (؛%82,41)  همر د 468.750,00: ريف التدبير مبلغ مساهمة الدولة في تغطية مصا -

 (.%17,58) همر د 100.000,00: النساء تمثيلية   لتشجيعمساهمة الدولة    -

 بين:   يتوزع  همر د 197.488,69إلى الخزينة بما مجموعه  مبلغ دعم جاعر بإ ، 2020سنة   خالل إلى أن الحزب قام ريشا

سم مساهمة الدولة في تمويل حمالته  ر ب   وذلك  اإلدلء بشأن استعماله بوثائق اإلثبات املطلوبة،  لم يتم  همر د  93.288,85  هر قد  مبلغ دعم -

 لنتخاب أعضاء املجالس الجماعية والجهوية؛  2015 رسبتمب  4 اعر اقتبمناسبة النتخابية  

 .2018 سنة سمر ب   رالتدبي يفر مصا تغطية  فيالدولة  مساهمة سمر ب  همر د 104.199,84 هر قد مستعمل رغي دعم   مبلغ -

هم سنة ر د 364.550,16هم، مقابل  ر د 669.753,44  فقط، فقد بلغت ما مجموعه  ر تكاليف التسييأما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة  

 .  2017هم سنة ر د 519.543,54و 2018

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

من    رنوفمب  3  يومات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر التبأو    التوضيحات، من أجل تقديم  2020  رأكتوب  3  يـخر بتاالحزب  

 ات كافية بخصوص املالحظات التالية:  ر ي ر ، تبين أن الحزب لم يقدم تبنفس السنة

 اإلشهاد بصحة الحساب  حول 

  ر ف خبي ر املحاسب، وبالتالي لم يتم اإلشهاد بصحة الحساب السنوي من ط   رالخبي   ري ر لوحظ أن الحزب أدلى بحسابه السنوي دون تقديم تق

وفي   رسالف الذك  29.11قم ر من القانون التنظيمي  42اء املحاسبين، خالفا ملا هو منصوص عليه في املادة ر محاسب مقيد في جدول هيئة الخب

( يتعلق باملخطط  2009يل  ر أب   23)  1430  ر اآلخ بيعر من    27في    رصادال   1078.09قم  ر القتصاد واملالية    رالداخلية ووزي   ر ك لوزي ر شتامل  رار قال 

 .املوحد لألحزاب السياسية املحاسبي

افاة املجلس بتقاملسؤول الوطني إلى أنه " روفي جوابه، أشا  اآلجال".  بر أق املحاسب في  ر الخبي ر ي ر سيتم مو

 للمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. متثال بال  ر، فالحزب مطالب في هذا اإلطارللتذكي 
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 مسك املحاسبة حول 

   دائنة". - "الدولة :445رقم  ، بالحسابإلى الخزينةهما إرجاعالواجب  ينتنزيل املبلغ ، املوازنةعلى مستوى  ،يتمه لم  لوحظ أن 

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

املوحد   املتعلق باملخطط املحاسبي  1078.09لوزير الداخلية ووزير القتصاد واملالية رقم    وينبغي التذكير في هذا الصدد بأن القرار املشترك

بعين   في غياب األخذ  تحقيقه  يتعذر  أمر  أمينة ألصوله وخصومه وهو  تركيبية تعطي صورة  بإعداد قوائم  يلزم األحزاب  السياسية  لألحزاب 

عا لذلك، فالحزب مطالب في هذا اإلطار بالمتثال للمقتضيات املحاسبية ذات ب بار مجموع العمليات املحاسبية بما فيها ديون الحزب. وت العت 

 الصلة.

 فحص صحة النفقات حول 

معنونة باسمه،    ر وثائق إثبات غي، قدم الحزب  همر د  10.025,98  هر بمبلغ إجمالي قد باءر املاء والكهالنفقات التي تخص  ف  ر ص  رير لتب هأن لوحظ  

 .وبالتالي ل يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه

كة ر اسلة إلى الشر كان يؤديها الحزب باسم األمين العام السابق، فقد تم توجيه م  ي التده، أكد املسؤول الوطني أنه بخصوص هذه النفقات "ر وفي  

 ". يف باسم الحزبر املعنية قصد تحويل هذه املصا

تنزيل هذه  اته ومعنونة باسمه، وفي غياب ذلك، ل يمكن  ر بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مق  ر، فالحزب مطالب في هذا اإلطارللتذكي 

 ة. ررمب ر أنها نفقات غي رباعتبا النفقات ضمن تكاليــفه

 أداء النفقات  وسيلةحول 

مبلغ    يساوي أو يفوق   منهاغم أن مبلغ كل  ر   ،همر د  440.110,20ه  ر بمبلغ إجمالي قدنقدا  مجموعة من النفقات  لوحظ أن الحزب قام بأداء  

نص على أنه تي تال  " ر سالف الذك 29.11قم ر من القانون التنظيمي  40ة الثانية من املادة  ر وهو ما يخالف مقتضيات الفق هم، ر د 10.000,00

 ". هم بواسطة شيكر د  10.000,00"يجب أن يتم كل إنجاز لنفقة لفائدة حزب سياس ي يساوي أو يفوق مبلغها 

 هم لكل دفعةر د  10.000,00يق دفعات ال تتجاوز قيمتها  ر ة عن طر ات املذكو ر لفاتو اقام بأداء نقدا  املسؤول الوطني إلى أن الحزب"  روفي جوابه، أشا

 ".  كما قام بتقديم نسخ إلشهادات األداء نقدا ملختلف الدفعات. 

ة  ر قتضيات الفقأو تحويل بنكي وذلك طبقا مل   بواسطة شيك  همر د  10.000,00يساوي أو يفوق مبلغها  كان يتعين على الحزب أداء كل نفقة  

 . رسالف الذك 29.11قم ر من القانون التنظيمي  40الثانية من املادة 
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البيئة والتنمية املستدامةحزب   

 تقديم الحساب السنوي 

ب   حسابه  املستدامة  والتنمية  البيئةحزب    أودع املالية  ر السنوي  السنة  ال   2019سم  اإللكتر باملنصة  لإليداع  املجلس  أعدها  التي  وني  ر قمية 

 .غشت من نفس السنة 3في  األجل املحددج ر خا، أي 2020 رأكتوب 19يخ ر بتا  لحسابات األحزاب السياسية

 . 2020 رسبتمب 17ئيس األول للمجلس األعلى للحسابات يوم ر ال رالسنوي إل بعد توصله بإنذاة، فإن الحزب لم يعمد إلى إيداع حسابه ر لإلشا

 د ونفقات الحزبر موا

 (. %99,45) ر يف التدبير تغطية مصامساهمة الدولة في أساسا  خص هم، وت ر د 471.250,00 هر قدد الحزب هذه السنة ما ر بلغت موا

أي وثائق إثبات،  ب   استعماله   لم يتم اإلدلء بشأن هم ر د 7.199,83ه  ر إلى الخزينة قد  دعم   جاع مبلغ ر بإ  2019 سنة   إلى أن الحزب قام خالل   ريشا

؛ كما قام خالل سنة لنتخاب أعضاء مجلس النواب 2016 رأكتوب  7اع ر اقتبمناسبة سم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية ر ب   وذلك

 .2017  سنة  سمر ب  ر التدبي  يف ر مصا  تغطية  في الدولة    مساهمة   سمر ب  همر د  42.680,94ه  ر إلى الخزينة قد  مستعمل  ر غي  جاع مبلغ دعمر بإ  2020

 هم، وتشمل: ر د 742.422,49أما نفقات الحزب، فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه 

 ؛2017هم سنة ر د  390.549,06و  2018هم سنة ر د 476.121,39(، مقابل % 87,02هم )ر د 646.078,49: رالتسيي تكاليف  -

 (. % 12,98هم )ر د 96.344,00إقتناء أصول ثابتة:  -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

من نفس    25  يخر ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس بتار ي ر التبالتوضيحات أو  ، من أجل تقديم  2020  رنوفمب 9  يـخر بتاالحزب  

 ة. ر ات كافية بخصوص املالحظات املذكو ر ي ر تبين أن الحزب قدم تب،  رالشه
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اطيةر حزب الوحدة والديمق  

 تقديم الحساب السنوي 

  داخل، أي  2020س  ر ما  9يخ  ر املجلس األعلى للحسابات بتا  لدى  2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي ب   اطيةر والديمق  الوحدةحزب    أودع

 .غشت من نفس السنة  3األجل املحدد في 

 د ونفقات الحزبر موا

 .فقط ريف التدبي ر مساهمة الدولة في تغطية مصا هموت ، همر د 468.753,36د الحزب ما مجموعه ر بلغت موا

 ثبات اإل بوثائق    استعماله  هم لم يتم اإلدلء بشأنر د  33.235,00ه  ر إلى الخزينة قددعم  جاع مبلغ  ر سنة بإهذه ال   قام خالل  إلى أن الحزب  ريشا

 . لنتخاب أعضاء مجلس النواب 2016 رأكتوب 7 اعر اقتبمناسبة مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية   سمر ب  املطلوبة، وذلك

هم سنة ر د 530.668,09هم، مقابل  ر د 551.721,53  فقط، فقد بلغت ما مجموعه  ر أما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي

 . 2017هم سنة  ر د 1.107.863,95و 2018

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات  

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

، تبين أن  ر من نفس الشه 12يوم  ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلسر ي ر التب، من أجل تقديم 2020غشت  5 يـخ ر بتاالحزب 

 بفحص صحة النفقات، إذ لوحظ:  واملتعلقتينتين التالي  تين ات كافية بخصوص املالحظ ر ي ر الحزب لم يقدم تب

معنونة باسمه،    ر (، قدم الحزب وثائق إثبات غيهمر د  16.457,33هم( والهاتف )ر د  1.521,95باء )ر ف نفقات املاء والكه ر ص  ر ي ر أنه لتب -

 وبالتالي ل يمكن تنزيلها ضمن تكاليــفه. 

تحمل نفس العنوان املثبت قي عقد   ركزي للحزب والفواتي ر امل   ر باء تتعلق باملقر يف املاء والكهر وضمن جوابه، أوضح املسؤول الوطني أن مصا

 2018  راي ر فب  19يخ  ر بهذا الشأن بتا كة التوزيع املعنيةر اسل شر اء، وأضاف أنه يعمل جاهدا على تسوية هذه الوضعية حيث سبق له أن  ر الك

ولم يتلق   2019رأكتوب 2يخ ر كة املعنية بتار ة الشر اسل إدار إلى أنه  ريف الهاتف، فأشار . أما بخصوص مصا2019 رشتنب  30يخ ر وجدد طلبه بتا

 كتين املعنيتين. ر اسالت الحزب للشر فق جوابه بإشهادات مسؤولي الحزب املستفيدين من الهاتف وكذا نسخ مل ر أأي جواب. و 

 بالتقيد باملقتضيات القانونية ذات الصلة للتمكن من احتساب النفقات املعنية ضمن تكاليفه. رة، فالحزب مطالب في هذا اإلطار لإلشا

قم القيد في  ر وط القانونية، وذلك لكونها ل تتضمن  ر ة ل تستوفي جميع الشر قدم الحزب فاتو هم،  ر د  2.200,00نفقة بمبلغ    ر ي ر أنه لتب -

املتعلق    15.95قم  ر سم املنهي املنصوص عليهما في القوانين واألنظمة ذات الصلة، ول سيما القانون  ر قم القيد في ال ر ي و ر السجل التجا

(  2013سبتمبر    11)  1434ذي القعدة    4صادر في  ال   2.12.503املرسوم رقم  و   (145ائب )املادة  ر ( ومدونة الض49ة )املادة  ر بمدونة التجا

 (. 25)املادة   تحديد تدابير لحماية املستهلكالقاض ي ب  31.08بتطبيق بعض أحكام القانون رقم  

 اسلة. ر فق جوابه بنسخة من امل ر ة وأر ة املذكو ر كة املعنية بشأن الفاتو ر اسل الشر املسؤول الوطني إلى أنه  رده، أشار وفي 

 م املقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.ر في هذا الصدد أن الحزب مطالب بدعم نفقاته بوثائق تحت ريجب التذكي 

  



 

63 

 

اطي ر حزب العهد الديمق  

 تقديم الحساب السنوي 

وني لحسابات رقمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكتر باملنصة ال  2019سم السنة املالية  ر ب   اطي حسابه السنوي ر حزب العهد الديمق  أودع

 . غشت من نفس السنة 3في   األجل املحدد ج ر خا، أي 2020 رسبتمب  7يخ ر بتا األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 .  2019سم السنة املالية ر حساب العائدات والتكاليف بد على مستوى ر لم تسجل أي موا

  سنة سم  ر ب   رتدبي اليف  ر في تغطية مصا  الدولة  مساهمةسم  ر العائد للحزب بهم  ر د  468.750,00ه  ر قد  دعم  ف مبلغر لم يتم ص إلى أنه    ريشا

 االستئناف  محكمة  بشأنه  تر أصد  وقد.  2018و  2017  سنتي   خالل  العامة  األمانة  منصب  بشأن  قضائية  منازعة  موضوع   الحزب  لكون ، وذلك "2019

 البنكي   حسابه  إلى  2019  سنة  سمر ب  له  اجعر ال  املبلغ  تحويل  عملية  ةر الوزا  مصالح  ر وستباش  ،2019  يلر أب  10  يخر بتا  النزاع  في  البات  هار ار ق  باطر بال

 .2019ماي  28يخ ر بتا م.إ./5216عدد الداخلية   روزي   سالةر د ب ر حسب ما و  "لذلك الالزمة التمهيدية اءاتر اإلج استكمال ر فو 

هم سنة ر د 215.139,84هم، مقابل  ر د 432.659,90  فقط، فقد بلغت ما مجموعه  ر أما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي

 . 2017هم سنة ر د 312.330,51و 2018

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

، تبين  من نفس السنة  ر نوفمب  4  يوم  ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس.  ات الالزمةر ي ر ، من أجل تقديم التب2020  رأكتوب   5  يـخ ر بتاالحزب  

 :ف املسؤول الوطني عن الحزبر د من طر أي  ر تثة لم  التالي املالحظات أن 

 دعم إلى الخزينة ال جاع مبلغر إحول  

أنه لم يتم اإلدلء ح  ر هم، سبق للمجلس أن صر د  240.000,00  هر دعم قد  إلى الخزينة مبلغه  جاعر ما يثبت إلوحظ من جهة، أن الحزب لم يقدم  

بوثائق   املطلوبةبشأن صرفه  النتخابية  ر ب   وذلك ،  اإلثبات  تمويل حمالته  في  الدولة  لنتخاب   2016  رأكتوب  7اع  ر اقتبمناسبة  سم مساهمة 

 أعضاء مجلس النواب.

 قدمحول الوثائق املكونة للحساب امل

 الكشوفات املتعلقة بحساباته البنكية. لوحظ أن الحزب لم يقدم

 مسك املحاسبة حول 

 في هذا الصدد:  لوحظ

ك ر املشت  رار مات املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القءاع املالر أن مسك محاسبة الحزب لم ي  -

قم  ر فقة بامللحق  ر كيبية" امل ر استعمال "نماذج القوائم الت، وخصوصا  املتعلق باملخطط املحاسبي لألحزاب السياسية  1078.09قم  ر 

 ؛رار لنفس الق 2
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 دائنة"؛  - "الدولة :445قم ر الخصوم بالحساب  -املوازنة على مستوى جاعه إلى الخزينة ر إواجب أنه لم يتم تنزيل املبلغ ال -

ز أي مبلغ على مستوى  رهم، بينما ل تب ر د 432.659,90ز على مستوى الخصوم ما مجموعه رمتوازنة، إذ تب راملقدمة غي 64ن املوازنةأ -

 األصول؛ 

   ؛ة املحاسبية السابقةر زان املبالغ املتعلقة بالدو رل يب  65وحساب العائدات والتكاليف  املوازنةن أ -

"عدم   قاعدة، وهو ما يخالف 2018سم السنة املالية ر ة املحاسبية ب ر صدة الدو ر حيل أر ، لم يتم ت 2019 موازنة سنة أنه خالل وضع -

سم  ر املحاسبية الذي يقتض ي أن موازنة افتتاح السنة هي موازنة الختام ب   رعليه في الدليل العام للمعايي   املنصوص  66ةاملساس باملوازن 

الية، دون إدخال أي تصحيحات أو  و صدة حسابات املوازنة الختامية للسنة يتم نقلها عند افتتاح السنة امل ر السنة املاضية، وأن أ

   صدة.ر تعديالت على هذه األ 

 

 
64 - Bilan 

65 - Compte de produits et charges 

66 - Règle d'intangibilité du bilan 
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 حزب اإلنصاف 

 تقديم الحساب السنوي 

ب   نصافحزب اإل   أودع وني لحسابات األحزاب رقمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكتر باملنصة ال   2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي 

 . من نفس السنةغشت   3في  ، أي داخل األجل املحدد2020 يوليو يوم فاتح السياسية  

 د ونفقات الحزبر موا

 أساسا: وتشمل هم، ر د 576.490,00ه ر الحزب هذه السنة ما قدد ر موا بلغت 

 (؛ % 81,31) همر د 468.750,00: رالتدبي يفر مصا تغطية  في الدولة مساهمة -

 (.%17,35) همر د 100.000,00: النساء تمثيلية لتشجيعمساهمة الدولة  -

 بين:   يتوزع  همر د 194.038,30إلى الخزينة بما مجموعه  مبلغ دعم جاعر بإ ، 2020سنة   خالل قام الحزب إلى أن  ريشا

سم مساهمة الدولة في تمويل حمالته  ر ب   وذلك  ،املطلوبة  اإلدلء بشأن استعماله بوثائق اإلثبات  لم يتم  همر د  83.112,91  هر قد  دعم  بلغم -

 النواب؛ مجلس  أعضاء لنتخاب  2016 رأكتوب 7 اعر اقتبمناسبة النتخابية  

 .2018 سنة سمر ب   رالتدبي يفر مصا تغطية  فيالدولة  مساهمة سمر ب  همر د 110.925,39 هر قد مستعمل رغي دعم   مبلغ -

 سنةهم  ر د  330.062,75  مقابلهم،  ر د 651.951,67فقط، فقد بلغت ما مجموعه    ر أما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي

 . 2017هم سنة ر د 541.708,91و 2018

 الحساب السنوي وفحص صحة النفقات نتائج تدقيق 

يـخ ر قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتايدة  ر الحظة فت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مر أسف

التب2020غشت    11 أو  التوضيحات  تقديم  الالزمة. ومن خالل األجو ر ي ر ، من أجل  املجلس  ب ات  بها  توصل  التي  نفس    رسبتمب  فاتح  يومة  من 

ه  ر إجمالي قد  بمبلغ  يفر مصا  ري ر تبل إذ لوحظ أنه    ات، صحة النفق  فحص مالحظة تهم  ات كافية بخصوص  ر ير ، تبين أن الحزب لم يقدم تب السنة

  .وبالتالي ل يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه ،هاسمب   معنونة رغي اتر فاتو ، أدلى الحزب ب همر د 10.805,22

باء هو باسم  ر كة املاء والكهر م مع شر ب باسم الحزب وأن العقد املبر م مع اتصاالت املغر العقد املب  ر " قد تم تغيي  أنهاملسؤول الوطني    كدأ  ده، ر وفي  

 . ات"ر إليه بالفاتو  ر الحزب الذي يوجد بالعنوان املشا ر إليها بمق ر املشا  ر الفواتي تتعلقئيس الحزب واملسؤول القانوني عنه، و ر 

 . ةر املذكو  اإلتصالت كة ر ش مع مر املب العقدفإنه لم يتم تقديم  ة ر لإلشا

وباعتبار أن   .راسم شخص آخب وليس   اسمهب اته ومعنونة ر بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مق رفالحزب مطالب في هذا اإلطا ،رللتذكي 

ية ر و ر ية الضر ده املالية وأمالكه املنقولة والعقار في موا  فر ويتص  ويتملكأن يقتني بعوض    الكامل   الحق   له ف  ،  ية ر الحزب يتمتع بالشخصية العتبا

أهدافهر ملما نشاطه وتحقيق   باألحزاب  املتعلق   29.11  قمر   التنظيمي   القانون   من  30و  2  تيناملاد   في  عليه  منصوص   هوملا    وفقا وذاك  ،  سة 

 ة. رر مب رأنها نفقات غي روفي غياب ذلك، ل يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه باعتبا السياسية،
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بي ر املغ  ر حزب الخض  

 تقديم الحساب السنوي 

الخض  أودع ب ر املغ   رحزب  السنوي  حسابه  املالية  ر بي  السنة  ال   2019سم  املجلس  ر باملنصة  أعدها  التي  اإللكت قمية  لحسابات رلإليداع  وني 

 . من نفس السنةغشت  3في   ، أي داخل األجل املحدد 2020 يوليو   15يخ ر األحزاب السياسية بتا

 د ونفقات الحزبر موا

 :شمل وت  ،همر د 563.750,00د الحزب هذه السنة ما مجموعه ر بلغت موا

 ؛ (% 83,15هم )ر د 468.750,00: ريف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا -

 (.%16,85) همر د 95.000,00: النساء تمثيلية لتشجيعمساهمة الدولة  -

 : بين يتوزع همر د 300.978,50إلى الخزينة بما مجموعه  دعم مبلغ جاعر بإ 2020سنة   خالل قامإلى أن الحزب  ريشا

قدمه الحزب    دعم  ومبلغ  للحزب،   البنكي  الحساب  إلى  وتحويله  املستفيدين  أحد  فر ط  من  جاعهر إ  تم  همر د  15.000,00  هر قد  دعم  مبلغ -

سم مساهمة الدولة في تمويل حمالته  ر ب   وذلك   املطلوبة،   اإلثبات  بوثائق  استعماله  اإلدلء بشأن  يتم  لمو   همر د  70.297,59  هر قد  هشحي ر ملت

 النواب؛ مجلس  أعضاء لنتخاب  2016 رأكتوب 7 اعر اقتبمناسبة النتخابية  

 .2017 سنة سمر ب   رالتدبي يفر مصا تغطية  فيالدولة  مساهمة سمر ب  همر د 215.680,91 هر قد مستعمل رغي دعم   مبلغ -

 : شمل هم، وت ر د 690.215,94نفقات الحزب فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه  أما

 ؛ 2017هم سنة ر د 253.069,09و 2018سنة  همر د 481.449,40مقابل  ،(%96,66) همر د 667.175,94 بلغبم  رالتسيي  تكاليف -

 (. %3,34هم )ر د 23.040,00بمبلغ   ثابتة أصول  اقتناء -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

،  من نفس السنة  ر سبتمب  11يوم  ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر ، من أجل تقديم التب 2020  غشت   5 يـخر بتاالحزب  

تبتبين أن   يقدم  لم  مات ءاع املالر ت ن مسك محاسبة الحزب لم  أ  لوحظ ة تتعلق بمسك املحاسبة، إذ  ات كافية بخصوص مالحظر ي ر الحزب 

يل  ر أب  23)  1430  راآلخ بيعر من    27في    رصادال   1078.09قم  ر القتصاد واملالية    رالداخلية ووزي  رك لوزير شتامل  رار قال   ضمن املنصوص عليها  

املحاسبي تعلق  امل (  2009 السياسية باملخطط  لألحزاب  استعمال    ، املوحد   رار للق  2قم  ر بامللحق    ةفقر امل  كيبيةر الت  القوائم  نماذجوخصوصا 

 . ر املذكو 

 ال  والذي  بي، ر املغ  النمط  م ر يحت  الذي  العامة  املحاسبة  ر معيا  لقانون   املالئم الحسابات   مخطط  اعتماد"تم    أنه  الوطني  املسؤول   أكد   جوابه،  وضمن

وكذا إعداد   النفقات،  مختلف   بين   للفصل  عيةر ف  حسابات   استعمال  مع  السياسية،  لألحزاب  املوحد  املحاسبي   املخطط   عن  مضمونه  في   يختلف

 ة واضحة ومفصلة للمحاسبة ..."  ر صو  إعطاءبهدف  تكميليةجداول معلوماتية 

وإن كان يستمد مقتضياته بشكل واسع من الدليل العام   السياسية،  لألحزاب   املوحد   املحاسبي   املخطط   بأن  رالتذكي   ينبغي ،  رهذا اإلطا  في

الخصوصية التي تميز هذه الهيئات ذات الطبيعة السياسية،    راملحاسبية، فإنه في نفس الوقت، أضفى مالءمات تأخذ بعين العتبا  ر للمعايي
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 وحساباتطون  ر )منخ  والتكاليف  العائدات  وحساب  املوازنة  وى مست   على   الحسابات  بعض  إضافة  خالل   من  ، ر وذلك على سبيل املثال ل الحص

 إلخ(.   ومساهمات، تمويل عمومي ...  اطر النخ واجبات  األنشطة،  عائدات(، انتخابية)حمالت  تكاليف ملواجهة  مخصصات تبطة، ر م
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 ن الجدد ياطير حزب الديمق

 تقديم الحساب السنوي 

وني لحسابات رقمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكتر باملنصة ال  2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي ب   الجدد   اطيون ر الديمقحزب    أودع

 . من نفس السنةغشت  3في   ، أي داخل األجل املحدد 2020يونيو   25يخ ر بتا األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 أساسا: هم، وتشمل ر د 703.926,00د الحزب هذه السنة ما مجموعه ر موا بلغت 

 (؛%66,59هم )ر د 468.750,00: رالتدبي يفر مصا تغطية  في الدولة مساهمة -

 (.%33,29هم )ر د 234.375,00:  2019 سر ما 30و 29 ي الوطني العادي املنعقد يوم ريف تنظيم املؤتمر مساهمة الدولة في تغطية مصا -

 :همهم، وتر د 729.837,96فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه  ،نفقات الحزب أما

 ؛ 2017 سنة همر د 438.696,84و 2018سنة  همر د 479.547,06(، مقابل %63,96) همر د 466.779,56 :رالتسيي  تكاليف -

 .(%36,04هم )ر د 263.058,40الوطني العادي:  ر تنظيم املؤتم  يفر مصا -

 النفقات نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة 

يـخ ر ا إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتامقام املجلس بتوجيهه  الحظتينت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مر أسف

، تبين أن الحزب من نفس السنة ر سبتمب 18يوم ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس ر ي ر ، من أجل تقديم التب2020غشت  6

 :  تينالتالي  تين بخصوص املالحظ ات كافية  ر ي ر م تبلم يقد

 املحاسبة  مسك حول 

 لوحظ في هذا الصدد أن: 

  ر املتعلق بالقواعد املحاسبية واملشا  9.88قم  ر دة بالقانون  ر لم يتم وفق النماذج الوا  وضع الجداول املكونة لقائمة املعلومات التكميلية -

  يلر أب   23)1430  ربيع اآلخر من    27في    رالصاد  1078.09قم  ر قتصاد واملالية  ال  ر الداخلية ووزي   ر ك لوزي ر املشت  رار للق  2قم  ر بامللحق  إليها  

 ة؛ ( املتعلق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسي 2009

  الوثائق   تتضمن   م ول   الصندوق   يومية  مسك   يتم  لم   أنه   غير هم،  ر د  21.103,06ه  ر عدة نفقات نقدا بمبلغ إجمالي قد  بأداء  قام  الحزب -

 الصندوق.  حساب إلى إشارة  أي( اليومية دفتر األستاذ،)دفتر   للمجلس  بها املدلى  املحاسبية

 ةر و ر ض  وإلىاملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية  بة التقيد  ر و ر إلى ض  املحاسب" قد تم تنبيه    أنه  إلىاملسؤول الوطني    رأشا  جوابه،   وفي

 ". ي ر الجا الحساببدل   الصندوق  حساب  اعتماد

  املوحد  املحاسبي  باملخطط  املتعلق   1078.09قم  ر القتصاد واملالية    ر الداخلية ووزي   ر لوزي   كر املشت  رار الق  بأن   الصدد   هذا  في   رالتذكي   ينبغي 

ت  بإعداد قوائم  يلزم األحزاب  السياسية  أمر كيبية تعطي صو ر لألحزاب  أمينة ألصوله وخصومه وهو  بعين    ريتعذ  رة  في غياب األخذ  تحقيقه 
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اج كل العمليات  ر بإد  ا الحزب ملزم  يكون   ، 67الشمولية   لقاعدة   وفقا  أنه  إلى   ةر اإلشا  رتجدكما    نقدا،  أداؤها  يتم  التيتكاليف  مجموع ال   رالعتبا

 .  سنوياها ر كيبية التي يتم حصر املنجزة خالل السنة في السجالت املحاسبية والقوائم الت

 . الصلة ذات  املحاسبية للمقتضيات  بالمتثال  مطالب فالحزب  وعليه، 

 النفقات  صحة  فحصحول 

 رصاد ال   2.12.503قم  ر سوم  ر أنها ل تتضمن كل البيانات املنصوص عليها في امل  غمر هم  ر د  23.400,00  بمبلغ ة ر أن الحزب قام بأداء فاتو   لوحظ

  ر لحماية املستهلك وخصوصا سع   رالقاض ي بتحديد تدابي  31.08قم  ر ( بتطبيق بعض أحكام القانون  2013 رسبتمب  11)  1434ذي القعدة    4في  

 البيع الواجب أداؤه واملتعلق بكل منتوج أو خدمة على حدة. 

 ". بها التوصل حاملا ةر بالفاتو  املجلس سيوافي"  املسؤول الوطني أنه  أكد ده، ر  وفي

  ذات الصلة. تنظيميةوال   القانونية للمقتضيات  بالمتثال راإلطا هذا في مطالب فالحزب   لذلك،   وتبعا
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 حزب النهضة والفضيلة 

 تقديم الحساب السنوي 

لحسابات وني  رقمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكتر باملنصة ال  2019سم السنة املالية  ر ب   حسابه السنوي   والفضيلة  النهضة  حزب  أودع

 .غشت من نفس السنة 3في  األجل املحددداخل ، أي  2020يوليو    3يخ ر بتا األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 .فقط ر يف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا هموت ، همر د 468.750,00 هر قدد الحزب هذه السنة ما ر بلغت موا

الحزب قام    ريشا أن  يتم اإلدل  همر د  4.060,00ه  ر قد  الخزينةإلى  دعم  مبلغ  جاع  ر بإ  2019  سنةخالل  إلى  بوثائق اإلثبات   فهر ص   بشأن  ءلم 

وذلك  املطلوبة ت  سم ر ب ،  في  الدولة  اقت  مويلمساهمة  بمناسبة  النتخابية  الجماعية   2015  ر سبتمب   4اع  ر حمالته  املجالس  أعضاء  لنتخاب 

  ر أكتوب  7اع  ر اقته النتخابية بمناسبة  ت سم مساهمة الدولة في تمويل حمالر ب هم  ر د 280.535,00ه  ر مستعمل قد  روكذا مبلغ دعم غي  ،والجهوية

بشأن    ءهم لم يتم اإلدلر د 277.000,00ه ر الخزينة قدإلى جاع مبلغ دعم ر بإ  2020كما قام خالل سنة  ؛لنتخاب أعضاء مجلس النواب 2016

 .ر اع  املذكو ر قتسم نفس ال ر بوثائق اإلثبات املطلوبة وذلك ب فهر ص

سنة  هم  ر د 753.475,35  هم، مقابلر د  552.767,61  فقد بلغت ما مجموعهفقط،    روالتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي   ، أما نفقات الحزب

 . 2017هم سنة ر د 503.950,25و 2018

 النفقات نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة 

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

، تبين أن  رمن نفس الشه  6يوم  ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر ، من أجل تقديم التب 2020غشت    5  يـخر بتاالحزب  

 :  تينالتالي  تين ات كافية بخصوص املالحظ ر ي ر الحزب لم يقدم تب

 حول مسك املحاسبة  

 لوحظ في هذا الصدد أن الحزب: 

-" الدولة 445قم ر هم على مستوى املوازنة بالحساب ر د 277.000,00ه ر قدوالذي جاعه إلى الخزينة وقتها ر لم يقم بتنزيل املبلغ الواجب إ -

 ائنة"؛ د

مبلغا قد - واملؤسسات"  للجمعيات  املمنوحة  "اإلعانات  بجدول  املذكو ر د  8.350,00ه  ر سجل  املبلغ  تنزيل  تم  في حين  على مستوى    ر هم، 

 " ضمن حساب العائدات والتكاليف.  68"إعانات ممنوحة  656ى" عوض الحساب ر حساب "تكاليف استغالل أخ

دائنة" وبتحويل مبلغ اإلعانات املمنوحة للجمعيات إلى    -ده أوضح املسؤول الوطني أن املحاسب قام بتنزيل مبلغ الدين بحساب "الدولة  ر وفي  

تفاصيل  ر . وأ656قم  ر الحساب   والتكاليف وجدول  العائدات  باملوازنة وحساب  املتعلق   بنودفق جوابه  والتكاليف والجزء  العائدات  حساب 

 ة عليهم.ر األستاذ وذلك بعد إدخال التعديالت املذكو  ربالحساب "إعانات ممنوحة" من دفت
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التذكي  اإلطا  ريجب  الدو   رفي هذا  تخصص  ملبدإ  املحاسبية ر بأنه وفقا  للمعايي   69ات  العام  الدليل  في  املحاسبية واملخطط    راملنصوص عليه 

 املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية، فإن أي تصحيح ألخطاء محاسبية أو سهو يجب أن يتم على مستوى محاسبة السنة املالية التي تم خاللها

 . 2020في هذه الحالة بالسنة املالية   رة، ويتعلق األمر اكتشاف األخطاء املذكو 

 ات صحة النفقفحص  حول 

هم، تم اإلدلء بوثائق إثبات ر د 1.496,44هم ور د 87.120,00ه على التوالي ر باء بمبلغ قدر يف املاء والكهر اء ومصار تكاليف الك رير لوحظ أنه لتب

 .معنونة باسم الحزب، وبالتالي ل يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه رغي

موافقته.   راء وأنه لزال ينتظ ر من أجل إعادة صياغة عقد الك  ر املسؤول الوطني إلى أنه وجه عدة طلبات ملالك املق  رض جوابه، أشار وفي مع

تقديم عقد باسم الحزب بكة املعنية  ر حيث طالبت الش  ر بالعقد املذكو تبط  ر باء باسم الحزب مر ات املاء والكهر وأضاف أن عدم عنونة فاتو 

 لتسوية الوضعية.

اته ومعنونة باسمه، وفي غياب ذلك، ل يمكن تنزيل هذه  ر بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مق  ر، فالحزب مطالب في هذا اإلطارللتذكي 

 ة. ررمب ر أنها نفقات غي رالنفقات ضمن تكاليــفه باعتبا
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ى واالستقالل ر حزب الشو   

 تقديم الحساب السنوي 

وني لحسابات رقمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكت ر باملنصة ال  2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي ب ى والستقالل ر شو حزب ال  أودع

 . سنةمن نفس ال غشت   3في  األجل املحدد داخل ، أي  2020يوليو   27 يوماألحزاب السياسية 

 د ونفقات الحزبر موا

 .فقط ر يف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا هموت ، همر د 468.750,00 هر قدد الحزب هذه السنة ما ر بلغت موا

هم سنة ر د  562.026,43 مقابل  ، همر د 480.739,90فقط، فقد بلغت ما مجموعه    ر أما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي

 . 2017 سنة همر د 618.130,35و 2018

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات   

 يـخر ا إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتامقام املجلس بتوجيهه  تينت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مالحظر أسف

، تبين أن الحزب من نفس السنة  رنوفمب  5يوم  ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر التب، من أجل تقديم  2020  رأكتوب  12

 تين. ر تين املذكو الحظامل ات كافية بخصوص ر ي ر قدم تب 
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ية والعدالة االجتماعية ر حزب الح   

 تقديم الحساب السنوي 

ب   الجتماعية  والعدالة  يةر الححزب    أودع وني  رقمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكتر باملنصة ال  2019السنة املالية    سمر حسابه السنوي 

 . غشت من نفس السنة 3في  األجل املحددداخل ، أي  2020ماي  26يخ ر بتا  لحسابات األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 .فقط ر يف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا هموت ، همر د 468.750,00 هر قدد الحزب هذه السنة ما ر بلغت موا

 هم يتوزع بين: ر د 204.139,14جاع مبلغ دعم إلى الخزينة بما مجموعه ر بإ 2020سنة   خالل إلى أن الحزب قام ريشا

لنتخاب أعضاء   2016 ر أكتوب   7اع ر سم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية بمناسبة اقتر هم ب ر د 151.764,61ه ر مبلغ دعم قد -

 هم(؛  ر د144.730,00فه بأي وثائق إثبات )ر هم( وبمبلغ لم يتم اإلدلء بشأن صر د 7.034,61مستعمل ) رمجلس النواب، يتعلق بمبلغ غي 

 . 2017الحزب لسنة  ريف تدبي ر سم مساهمة الدولة في تغطية مصار هم ب ر د 52.374,53ه ر مستعمل قد رومبلغ دعم غي  -

 :  شمل هم، وت ر د 547.335,50 فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه ،الحزبأما نفقات 

 ؛ 2017سنة  همر د 380.798,96و 2018سنة  همر د  456.769,60 (، مقابل %94,71)هم ر د 518.396,50 :رتكاليف التسيي  -

 .2017سنة  همر د 277.512,00و 2018سنة  همر د 286.401,50 (، مقابل%5,29)هم ر د 28.939,00 :اقتناء أصول ثابتة -

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

،  من نفس السنة رسبتمب  18 يوم  توصل بها املجلس ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي ر ي ر ، من أجل تقديم التب 2020غشت  10 يـخر بتاالحزب  

 ات كافية بخصوص املالحظات التالية:  ر ي ر تبين أن الحزب لم يقدم تب

 جاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ر حول إ

الدولة في تمويل  سم مساهمة  ر ب   70همر د  150.000,00ه  ر جاعه إلى الخزينة مبلغ دعم قدر أن الحزب لم يقدم ما يثبت إ  رلوحظ في هذا اإلطا

بمناسبة اقت للمجلس أن ص  2016  رأكتوب  7اع  ر حمالته النتخابية  لم يتم اإلدلء بشأن  ر لنتخاب أعضاء مجلس النواب، سبق  ح أنه مبلغ 

 ملطلوبة.افه بوثائق اإلثبات ر ص

الداخلية    رسالة موجهة لوزي ر جوابه بنسخة ل فق  ر جوابه، أوضح املسؤول الوطني أنه قد عمل على تسوية الوضعية املالية للحزب وأضمن  و 

بإ من خاللها  املذكو ر يلتزم  املبلغ  الخزينة خالل سنة  ر جاع  ل   2021  إلى  الوزار وبنسخة  للخازن  موجهة  املوضوع  نفس  في  وزار سالة  لدى  ة ر ي 

 الداخلية. 
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جع ر ، فإن الحزب مطالب بأن ي 2.16.667قم  ر سوم  ر املاملادة الخامسة من  و   29.11قم  ر التنظيمي    القانون من    45ةوعليه، وطبقا ملقتضيات املاد

 .سلفا إليه راملشااملبلغ إلى الخزينة 

 حول اإلشهاد بصحة الحساب 

للحزب ة أمينة للوضعية املالية  ر كيبية تعطي صو ر ة إلى أن القوائم التر املحاسب باإلشا  ر ا  اكتفى من خالله الخبير ي ر لوحظ أن الحزب قدم تق

ة أمينة ر كيبية من شأنها أن تكون صو ر القوائم التسم السنة املعنية عوض تقديم إشهاد بأن" ر ونتيجة العمليات والتدفقات النقدية املسجلة ب 

القألصول الحزب وخصومه ولوضعيته املالية وفائضه وخصاصه في  ملا هو منصوص عليه  لوزي ر املشت  رار "، وذلك خالفا   ر الداخلية ووزي   رك 

( املتعلق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية 2009يل  ر أب   23)  1430  ربيع اآلخر من    27في    رالصاد  1078.09قم  ر قتصاد واملالية  ال

   .بر اء املحاسبين باملغر ف املجلس الوطني لهيئة الخبر التدقيق القانوني والتعاقدي املحدد من ط رمن دليل معايي 5700 روكذا ضمن املعيا

ى لإلشهاد. ر نفس املالحظة في السنوات املاضية، وطلب موافاته بصيغة أخ  ناملسؤول الوطني إلى أنه سبق أن قدم جوابا ع  رده، أشار وضمن  

 املحاسب الذي سبق أن أدلى به للمجلس ضمن حسابه السنوي.   رالخبي ر ي ر فاق جوابه بنسخة لنفس تقر واكتفى بإ

 التقيد باملقتضيات القانونية واملحاسبية ذات الصلة.وعليه، فالحزب مطالب في هذا الصدد ب 

 حول مسك املحاسبة 

 : رلوحظ في هذا اإلطا

في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القرار املشترك لوزير   - يراع املالءمات املنصوص عليها  أن مسك املحاسبة لم 

 ؛ املذكور  1078.09الداخلية ووزير القتصاد واملالية رقم 

 . دائنة"- "الدولة  :445قم ر الخصوم بالحساب  -املوازنة على مستوى  جاعها إلى الخزينةر إواجب أن الحزب لم يقم بتنزيل مبالغ الدعم ال  -

جاع مبالغ  ر املالحظة املتعلقة بعدم إ  ن هذه املالحظة يوجد ضمن جواب الحزب ع  ن ض جوابه، أكد املسؤول الوطني بأن الجواب عر وفي مع

 الدعم إلى الخزينة. 

الخصوم ومسك املحاسبة    -جاعها إلى الخزينة ضمن املوازنة  ر بأن موضوع املالحظة يخص عدم تنزيل مبالغ الدعم التي لم يتم إ  روجب التذكي 

 ؛ وهو ما لم تتم اإلجابة عليه.رة سالف الذك اعاة املالءمات املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسي ر دون م

بإعداد  كل حزب  ، يلزم  رسالف الذك   1078.09قم  ر القتصاد واملالية    ر الداخلية ووزي   ر لوزي   ك ر املشت  رار ة في هذا الصدد إلى أن القر اإلشا  ر تجدو 

مجموع املعطيات املحاسبية بما فيها    رتحقيقه في غياب األخذ بعين العتبا   ريتعذ  روهو أم  ، ة أمينة ألصوله وخصومهر كيبية تعطي صو ر قوائم ت 

 بالتقيد باملقتضيات املحاسبية ذات الصلة.  روتبعا لذلك، فإن الحزب مطالب في هذا اإلطا ديون الحزب.

 حول فحص صحة النفقات 

 لوحظ في هذا الصدد أن الحزب قام بأداء:

غم أنها ل تتضمن كل  ر هم،  ر د  6.700,00ه  ر يف الستقبال بمبلغ قدر واملتعلقة بمصا  03/07/2019خة في  ر املؤ   2019/21قم  ر ة  ر الفاتو  -

( بتطبيق بعض أحكام القانون  2013  رسبتمب  11)  1434ذي القعدة    4في    رالصاد  2.12.503قم  ر سوم  ر عليها في امل البيانات املنصوص
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البيع الواجب أداؤه    ركمية املنتوج أو الكشف املفصل للخدمة وكذا سعلحماية املستهلك وخصوصا   رالقاض ي بتحديد تدابي   31.08قم  ر 

 واملتعلق بكل منتوج أو خدمة على حدة.

ة تتضمن تفاصيل  ر فق جوابه بفاتو ر وأ  ...، من مناضلي الحزب    ربعة عشر ة تتعلق باستقبال أر ده، أوضح املسؤول الوطني أن الفاتو ر وضمن  

 املتعلق بكل منتوج أو خدمة. رتحديد الكمية أو السعبشأن موضوع الوجبات املقدمة دون  

 ذات الصلة.  والتنظيمية  بالتقيد باملقتضيات القانونية ر، فالحزب مطالب في هذا اإلطارللتذكي 

 فها بأي وثائق مثبتة.ر هم دون دعم صر د 24.000,00ه ر الهياكل املحلية للحزب بمبلغ إجمالي قد ر يف تسيير مصا -

أشار وضمن   أناملسؤو   رده،  إلى  الوطني  أر مصا  "   املبلغ يخص   ل  املحلية،  الهياكل  منسقي على  حواالت    ر عب  ر هم كل شهر د  1.000,00سلت  ر يف 

 ات تعيين املنسقين.  ر ار سال ولقر فق جوابه بنسخ للحوالت ولجدول اإل ر ". وأ ات جهوية للعناية بنظافتهار ون على مقر األقاليم الذين يتوف

إن الحزب مطالب  ب ومن جهة ثانية،  ، يف الهياكل املحلية بالوثائق املثبتة ر بأن موضوع املالحظة يتعلق بعدم دعم مصا  ، من جهة ر يجب التذكي

 . ى من مستندات اإلثبات املماثلةر ات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخ ر ف أي مبلغ بوثائق إثبات في شكل فاتو ر بأن يثبت ص
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 حزب النهضة 

 تقديم الحساب السنوي 

ب   النهضةحزب    أودع السنوي  املالية  ر حسابه  السنة  ال   2019سم  اإللكتر باملنصة  لإليداع  املجلس  أعدها  التي  األحزاب ر قمية  لحسابات  وني 

 . غشت من نفس السنة 3في  األجل املحددداخل ، أي 2020يونيو   2يخ ر بتا  السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 .فقط ر يف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا هموت ، همر د 468.750,00 هر قدد الحزب هذه السنة ما ر بلغت موا

هم سنة ر د  443.962,28هم، مقابل  ر د 487.217,93  فقط، فقد بلغت ما مجموعه  ر أما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي

 . 2017هم سنة ر د 601.074,15و 2018

 ساب السنوي وفحص صحة النفقات نتائج تدقيق الح

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

  ،من نفس السنة  رسبتمب   10  يخر ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس بتار ي ر من أجل تقديم التب  2020غشت    7  يـخر بتاالحزب  

 : تين التالي تين ات كافية بخصوص املالحظ ر ي ر م يقدم تبتبين أن الحزب ل 

 قدمحول الوثائق املكونة للحساب امل

 في   رالصاد   1078.09  قمر   واملالية  القتصاد  رووزي   الداخلية  رلوزي   كر املشت  رار الق  في  عليها  املنصوص   الوثائق   بعض  لوحظ أن الحزب لم يقدم

ئيسية للتقويم ر ال   املناهج  جدول ب   راألم  ويتعلق  السياسية،  لألحزاب  املوحد  املحاسبي  باملخطط   املتعلق (  2009يل  ر أب  23)  1430  ر بيع األخر   27

 الديون وكذا وضعية الصندوق.  جدول ات املناهج و ر تغيي  قائمةالستثناءات و  قائمةو  السياسيةالخاصة باألحزاب 

 .السنوي  حسابه ضمن بها املدلى الوثائق  نفس تقديم الحزب  عن  الوطني  املسؤول  أعاد املالحظة، نع  وجوابا

ص على تقديم مجموع الوثائق املكونة  ر والح   الصلة   ذات  والتنظيمية   القانونية  باملقتضيات   بالتقيد   الصدد  هذا  في  مطالب   فالحزب   لذلك،  وتبعا 

 لحسابه السنوي. 

 مسك املحاسبة حول 

ك  ر املشت  رار عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القمات املنصوص  ءاع املالر ي الحزب لم    أن   الصدد،  هذا  فيلوحظ  

الذك  1078.09قم  ر  امل ر سالف  والخاصة"  املبسطة  الحسابات  "مصنف  استعمال  وخصوصا  بامللحق  ر ،  و"نماذج    ر املذكو   رار للق  1قم  ر فق 

 . رار لنفس الق 2قم ر فقة بامللحق ر كيبية" امل ر القوائم الت

من    اقتنائه  مجةر ب  على سيعمل   وأنهمع املخطط املحاسبي املوحد   يتوافق آلينامج  ر غياب ب إلى   اجعر   ذلكجوابه، أوضح املسؤول الوطني أن    وفي

 . ماتيجال املعلو املاألخصائيين في 

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



 

77 

 

 األمل حزب 

 تقديم الحساب السنوي 

 3في  ، أي داخل األجل املحدد2020 راير فب 7يخ ر لدى املجلس األعلى للحسابات بتا 2019سم السنة املالية ر حسابه السنوي ب األمل حزب  أودع

 . غشت من نفس السنة

 د ونفقات الحزبر موا

 .فقط ر يف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا هموت ، همر د 468.750,00 هر قدد الحزب هذه السنة ما ر بلغت موا

درهم   459.390,00 بمبلغ قدره  رتكاليف التسييأساسا  ، وتخص  همر د  468.750,00أما نفقات الحزب، فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه  

 .2017هم سنة ر د  457.903,03و 2018سنة  همر د 468.818,79مقابل (، 98,11%)

 السنوي وفحص صحة النفقات نتائج تدقيق الحساب 

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

تبين أن    ،رالشه  نفس  من   18يوم  ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر من أجل تقديم التب   2020غشت    7يـخ  ر بتاالحزب  

   .املالحظات جميعات كافية بخصوص ر ي ر الحزب قدم تب 
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 حزب اإلصالح والتنمية

 تقديم الحساب السنوي 

األجل  ج  ر خا، أي  2020  رسبتمب   9يخ  ر بتا لحسابات  األعلى ل املجلس    لدى   2019سم السنة املالية  ر ب  حسابه السنوي   والتنمية  اإلصالح حزب    أودع

 .غشت من نفس السنة 3في  املحدد

 د ونفقات الحزبر موا

 . (%99,82) ر يف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصاأساسا خص هم، وت ر د 469.600,00ه ر د الحزب هذه السنة ما قدر بلغت موا

يف  ر سم مساهمة الدولة في تغطية مصار هم ب ر د  60.788,21ه  ر قدمستعمل    رغي   دعم   مبلغ  جاعر بإ  2019  سنةقام خالل    الحزب   ن إلى أ  ريشا

 ز سبب ذلك.  رهم دون أن يبر د 12.000,00 هر دق  جاع مبلغر بإ 2020؛ كما قام خالل سنة 2017السنة املالية عن   رالتدبي

   :همهم، وتر د 373.484,24 هر قدهذه السنة ما  بلغت أما نفقات الحزب فقد 

 ؛2017سنة هم ر د  365.233,79و  2018سنة  همر د 385.176,41 (، مقابل% 96,80هم )ر د 361.524,24 :رتكاليف التسيي  -

 .2017سنة  همر د  42.728,00و 2018سنة  همر د  75.488,00 (، مقابل % 3,20)هم ر د 11.960,00 اقتناء أصول ثابتة: -

 تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات نتائج 

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

، تبين أن  ر من نفس الشه  5يوم  ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر ، من أجل تقديم التب2020  ر ب يوم فاتح أكتو الحزب  

 ات كافية بخصوص املالحظات التالية:  ر ي ر الحزب لم يقدم تب

 قدمحول الوثائق املكونة للحساب امل

 27في  رالصاد 1078.09قم ر القتصاد واملالية  رالداخلية ووزي  رك لوزير املشت رار الق لوحظ أن الحزب لم يقدم كل الوثائق املنصوص عليها في

عات ر بجدول الهبات والوصايا والتب  ريتعلق األم، و املوحد لألحزاب السياسية  ( املتعلق باملخطط املحاسبي 2009يل  ر أب  23)  1430  راآلخ بيع ر من  

ط من  املمنوحة  اإلعانات  وجدول  العمومي  التمويل  للجمعياتر وجدول  الحزب  ط  ف  من  املمنوح  الدعم  وجدول  الحزب ر واملؤسسات  ف 

 شحين في النتخابات.ر للمت 

 هذا من اختصاص املحاسب". إلى أن "  رإليها أعاله وأشا  رده، لم يقدم املسؤول الوطني الوثائق املشار وضمن 

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

 مسك املحاسبة حول 

 : شأنلوحظ في هذا ال 
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 ر ك لوزي ر املشت  رار اع املالءمات املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القر ي أن مسك محاسبة الحزب لم  

فق بامللحق  ر امل  "   71املبسطة والخاصة استعمال"مصنف الحسابات  ، وخصوصار سالف الذك  1078.09قم  ر قتصاد واملالية  ال   ر الداخلية ووزي 

 ؛ ر املذكو  رار ( للق1قم )ر 

 

هم، أي  ر د  407.961,79ه  ر بحساب "إعانات الستغالل" مبلغا صافيا قدالعائدات  ز على مستوى  ريب   حساب العائدات والتكاليف   أن -

وهو ما  ،  هم(ر د  60.788,21جاعه إلى الخزينة )ر تم إالذي  هم( واملبلغ  ر د  468.750,00إليه سلفا )  رق بين مبلغ الدعم املشار حاصل الف

الذي يمنع أي   املحاسبية واملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية  راملنصوص عليه في الدليل العام للمعايي  يخالف مبدأ الوضوح

 بين املبالغ؛  72عملية مقاصة

  ،وإيداع أموال بالصندوق وأداء مجموعة من النفقات نقدا علما أنه قام بعدة عمليات سحب  ،  أن الحزب لم يمسك يومية الصندوق  -

ما يخالف    وهو ،  ة إلى حساب الصندوق ر ( ل تتضمن أي إشا74اليومية  ردفت و   73األستاذ   ركما أن الوثائق املحاسبية املدلى بها للمجلس )دفت 

السجالت املحاسبية والقوائم التركيبية التي يتم  حيث أن األحزاب ملزمة بإدراج كل العمليات املنجزة خالل السنة في  ،  قاعدة الشمولية 

 . حصرها سنويا

 ده عن هذه املالحظات، طلب املسؤول الوطني عن الحزب من املجلس أن يمده بنماذج مسك املحاسبة ليتبعها أويمألها.  ر وفي 

 مقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. يا للحزب، وبالتالي فهو املطالب بالمتثال لل ر ، فإن مسؤولية مسك املحاسبة، تعود حصرللتذكي 

 فحص صحة النفقات حول 

 : أن الحزب لوحظ في هذا الصدد 

 هم تتعلق بتنظيم لقاءين تواصلين.ر د 13.000,00ه ر ف نفقات بمبلغ إجمالي قدر صتثبت لم يقدم أي وثائق   -

  ر وللزيادة قي التدقيق سنطلب من املستفيدين التأكيد بأنهم توصلوا بالقدالحزب وجه للمجلس الحواالت البنكية  ده، أكد املسؤول الوطني أن "ر وفي  

 فوه". ر املالي وص

قم القيد  ر وط القانونية لكونها ل تتضمن  ر ل تستوفي جميع الش  رهم، قدم فواتي ر د  15.950,00ه  ر نفقات بمبلغ إجمالي قد  صرف   ر ي ر لتب -

املتعلق   15.95قم ر سم املنهي املنصوص عليهما في القوانين واألنظمة ذات الصلة، ول سيما القانون ر قم القيد في ال ر ي و ر في السجل التجا 

 (. 145ائب )املادة ر ( ومدونة الض49ة )املادة ر بمدونة التجا

 اة. ونة بأهمية املبالغ املؤدر وط القانونية تكون مقر التي تستوفي جميع الش روفي جوابه، أكد املسؤول الوطني أن الفواتي 

معنونة باسم الحزب، وبالتالي ل يمكن تنزيل هذه    ر ات غير هم، تم اإلدلء بفاتو ر د  2.388,00ه  ر نيت بمبلغ قدر يف األنت ر مصا  رير أنه لتب  -

 .النفقات ضمن تكاليــفه

 ضمن تكاليــفه".   تندرج هذه النفقاتده، أكد املسؤول الوطني أن "  ر وفي 

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

 
71 - Nomenclature simplifiée et spécifique des comptes 
72 - Compensation 
73 - Grand livre 
74 - Livre journal  
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 حزب الوسط االجتماعي 

 تقديم الحساب السنوي 

وني لحسابات رقمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكت ر باملنصة ال   2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي ب  الوسط الجتماعي حزب    أودع

 . من نفس السنةغشت  3في   ، أي داخل األجل املحدد 2020 يونيو   10يخ ر بتا األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 : شمل هم، وت ر د 644.250,00د الحزب هذه السنة ما يعادل ر موا بلغت 

 (؛%72,76) همر د 468.750,00: رالتدبي يفر مصا تغطية  في الدولة مساهمة -

 (.%27,24) همر د 175.500,00اط واملساهمات: ر النخ واجبات -

  تغطية  فيالدولة    مساهمة  سم ر ب   همر د  146.739,65ه  ر قد  إلى الخزينة  مستعمل  ر غيدعم  مبلغ    جاعر بإ  2020سنة    خالل   قامإلى أن الحزب    ريشا

 . 2017 املالية السنة سمر ب   رالتدبي يفر مصا

هم سنة ر د  611.328,73  مقابل  هم، ر د 652.910,76  مجموعه  ما فقد بلغت    ،فقط   ر التسيي  تكاليف  هذه السنة  والتي تخص الحزب  نفقات  أما

 . 2017هم سنة ر د 322.010,35و 2018

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

من    رنوفمب  9يوم    ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلسر ي ر التب  التوضيحات أو  ، من أجل تقديم2020  رأكتوب  9  يـخر بتاالحزب  

 :  تينالتالي تينات كافية بخصوص املالحظر ي ر ين أن الحزب لم يقدم تب، تب نفس السنة

 فحص صحة النفقات حول 

 أن الحزب قام بأداء: رفي هذا اإلطا لوحظ

فها بأي وثائق إثبات في شكل  ر هم دون دعم صر د  5.000,00ه  ر يف التنقل بمبلغ قدر هم ومصار د  3.330,00ه  ر يف التغذية بمبلغ قدر مصا -

قم  ر ى من مستندات اإلثبات املماثلة املنصوص عليها في القوانين واألنظمة ذات الصلة ولسيما القانون  ر مستندات أخات أو أي  ر فاتو 

 (. 145ائب )املادة ر ( ومدونة الض 4لحماية املستهلك )املادة  ر القاض ي بتحديد تدابي 31.08

اتهما سيوافي ر إعادة نشاطهما وفتح مق ر وفي انتظا، 19يد فن بسبب جائحة كو الزالتا مغلقتيده، أكد املسؤول الوطني أن املقاولتين املعنيتين "ر وفي 

 . "املعنيتين  تينر الحزب املجلس بالفاتو 

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

ف هذه  ر ص   ري ر لتب، و همر د  1.431,60ه  ر قد  إجمالي  بمبلغالهاتف  يف  ر صامهم و ر د  1.866,78ه  ر قد  إجمالي  باء بمبلغر يف املاء والكهر مصا -

 . سم الحزب، وبالتالي ل يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفهمعنونة با ر ات غير النفقات، تم تقديم فاتو 
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العقا، أوضح املسؤول الوطني أن "باءر املاء والكه يف  ر فبالنسبة ملصا  ، 19يد  فاملجيء اآلن بسبب جائحة كو ج ويصعب عليه  ر يقيم بالخا  ر مالك 

يف الهاتف ر مصابف الهاتف، أكد املسؤول الوطني أنها "ر ؛ وبخصوص مصا"  سم الحزبالعداد في ا  ر ولكن عند مجيئه سيعمل الحزب على تغيي

 .فية "ر يف الظر الذي يستغله الحزب في عمل لجنة اإلعالم للحزب وتدخل كذلك في املصا

اته ومعنونة باسمه، وفي غياب ذلك، ل يمكن  ر بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مق  رالب في هذا اإلطاالتوضيح أن الحزب مط  ريجد

 ة. ررمب ر أنها نفقات غي رباعتبا تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه
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 اطيةر للديمق بير املغ االتحاد حزب

 السنوي  الحساب تقديم

وني رقمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكت ر باملنصة ال  2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي ب   اطيةر للديمق  بير املغ   التحاد حزب    أودع

 .غشت من نفس السنة   3األجل املحدد في  داخل ، أي  2020يوليو  28يخ ر لحسابات األحزاب السياسية بتا

 نفقات الحزبد و ر موا

 .  2019السنة املالية  سمر بحساب العائدات والتكاليف د على مستوى ر لم تسجل أي موا

 االنتخابات   منذ  بذمته  بقيت  مستحقة  ر غي  مبالغ  جاعهر إ  عدم  بسبب   التوالي  على  الثامنة  للسنة  السنوي   الدعم  مبلغ  للحزب   فر يص   لم"    هإلى أن   ريشا

 . 2019ماي  28يخ ر بتا /م.إ.5216عدد الداخلية   روزي  سالةر د ب ر حسب ما و " 2011و  2009  سنتي  اةر املج يعيةر والتش الجماعية

 هم.ر د 412.800,00 فقط، فقد بلغت ما مجموعه رأما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي 

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

يوم   املجلس بتوجيهها إلى املسؤول الوطني عن الحزبت عملية تدقيق الحساب وفحص صحة النفقات عن مجموعة من املالحظات قام ر أسف

، تبين أن الحزب لم ر من نفس الشه  19يوم  ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر ، من أجل تقديم التب2020  ر فاتح أكتوب 

 ات كافية بخصوص املالحظات التالية: ر ي ر يقدم تب

 الخزينة دعم إلى ال لغاجاع مبر إ حول 

 هم، يتوزع بين: ر د 683.296,02ه ر جاع مبلغ دعم إجمالي إلى الخزينة قدر لوحظ أن الحزب لم يقم بإ

 يشمل:  75همر د 469.117,39مستحق بما مجموعه  رغي مبلغ دعم  -

o تمويل حمالته النتخابية  ر ب   همر د  411.270,02  هر مبلغا قد في  الدولة  اقتسم مساهمة  لنتخاب    2009يونيو    12  اعر بمناسبة 

هم( واملبلغ العائد له وفق نتائج  ر د 500.000,00ق بين مبلغ التسبيق املقدم للحزب )ر أي حاصل الف ، أعضاء املجالس الجماعية 

 ؛ هم(ر د 88.729,98النتخابات )

o لنتخاب    2011  ر نوفمب  25  اعر بمناسبة اقتسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية  ر ب هم  ر د  457.847,37  ه ر ا قدمبلغ

ق بين مبلغ التسبيق  ر حاصل الف أنه    ر، باعتبامستحق   رغيح بشأنه أنه مبلغ دعم  ر سبق للمجلس أن صأعضاء مجلس النواب،  

 . هم(ر د 214.178,63النتخابات )هم( واملبلغ العائد له وفق نتائج ر د 672.026,00املقدم للحزب )

،  2011  رنوفمب   25  اعر بمناسبة اقتسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية  ر ب   همر د  214.178,63ه  ر مستعمل قد  رمبلغ دعم غي -

ة  ر ف املساهمة املذكو ر لكون الحزب لم يوجه مستندات إثبات ص  استعماله إثبات  ح بشأنه أنه مبلغ دعم لم يتمر سبق للمجلس أن ص 

 .اتئيس األول للمجلس األعلى للحساب ر إلى ال 

 
   درهم(. 400.000,00)  2014الذي قام الحزب بإرجاعه إلى الخزينة سنة   الدعم غير املستحق تم األخذ بعين اإلعتبار مبلغ - 75
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 بمبلغ   للخزينة  مدين  أنه  وجد  ه،ر أمو   زمام  جديدة   قيادة  وتحمل  2012  سنة  ه ر مؤتم  وبعد   الحزب   أنإلى "    الوطني  املسؤول  رأشا  جوابه،   وضمن

دفع الحزب إلى التوجه إلى القضاء،   مما...    املستحق  ر غي  اإلجمالي  املبلغ  أصل  من  همر د  400.000,00  مبلغ  جاع ر بإ  2014  سنة  وقام  هم،ر د  869.117,39

...    ولم يقم الحزب بتسوية الوضعية إال   الحزب   فإن  الخزينة،  إلى  املبالغ  هذه  جاعر إ  ةر و ر بض   قضائي  حكم  ر صدو   وبعدحين بت القضاء في امللف. 

 ... ".  املبالغ هذه تسديد كيفية الداخلية ةر وزا مع يناقش

قم ر سوم  ر ملادة الثالثة من املاو   2.06.360 قمر سوم  ر واملادة الثالثة من امل   29.11قم  ر  التنظيمي القانون  من  45املادة    قتضيات مل   وطبقا  وعليه 

 683.296,02ه  ر إجماليا قد  مبلغاجع إلى الخزينة  ر الحزب مطالبا بأن ي   يكون   ، ر سالفي الذك  2.11.609 قمر  سومر امل  من ابعةر ال  واملادة  2.11.608

 .همر د

 قدمالوثائق املكونة للحساب املحول 

 : أن الحزب الشأن بهذا لوحظ

يقدم   - الق  بعضلم  في  عليها  واملنصوص  السنوي  للحساب  املكونة  لوزير املشت  رار الوثائق  ووزي   رك  قم  ر واملالية    القتصاد  رالداخلية 

  ر .  ويتعلق األمة( واملتعلق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسي 2009يل ر أب  23) 1430 ربيع اآلخر من  27في  ر الصاد 1078.09

 التالية: وثائقبال 

o  املناهج؛  ر تغيي قائمةو  قائمة الستثناءاتو  ئيسية للتقويم خاصة باألحزاب السياسيةر مناهج 

o  ج عمليات ائتمان  ر قدمة خاامل لقاة أو  تامل الية  امل تعهدات  وجدول ال   جدول الضمانات العينية املقدمة أو املتلقاة و   جدول الديون

 والتكاليف؛   العائدات حساب بنود  تفاصيلوجدول  راإليجا

o  واملؤسسات للجمعيات   الحزب فر ط من  املمنوحة اإلعانات جدول و   عات ر والتب والوصايا  الهبات جدول . 

  44عليه في املادة    املنصوص د مستندات اإلثبات  ر جب وكذا    2019 ر وديسمب  ري نوفمب ر حسابه البنكي املتعلقة بشه  بكشوفات   يدل   لم -

 املتعلق باألحزاب السياسية.  29.11قم ر من القانون التنظيمي 

 أن:  الوطني  املسؤول  أكدده، ر  وفي

باألساس إلى جع  ر ي  1078.09قم  ر واملالية    االقتصاد  ر الداخلية ووزي  ر ك لوزي ر املشت  ر ار القوجود بعض الوثائق املنصوص عليها في  " ... عدم    -

 ؛ انون األحزاب السياسيةقالسنوي وفق ما ينص عليه  ر ير وضع التق مهمةالذي أسندت له املحلف  املحاسب ر الخبيف ر عدم طلبها من ط

 ف الدائنين".ر وال تتم فيه أي عملية مالية لكونه محجوزا عليه من ط ينر الشه هذين خالل بنكية عملية أي فر يع لم البنكي الحساب -

 ف املسؤول الوطني للحزب.ر أي جواب من ط ر لم تث   اإلثبات مستندات  د ر بجإلى أن املالحظة التي تخص اإلدلء  ريشا

طالب بالمتثال للقوانين امللحزب، وبالتالي فهو  ل يا  ر حص  ، تعودة ر اإلدلء لدى املجلس األعلى للحسابات بالوثائق املذكو مسؤولية  إن  ، فرللتذكي 

  القتصاد   ر الداخلية ووزي   رك لوزي ر املشت   رار الق( و 44)املادة    29.11  قمر  القانون التنظيميالتنظيم املالي للحزب، ول سيما    ر واألنظمة التي تؤط

 إليهما سلفا. راملشا 1078.09قم ر واملالية 

  

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/161351.htm
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 حول مسك املحاسبة 

 : الخصوص بهذا لوحظ

مات املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القرار املشترك  ءراع املالي أن مسك محاسبة الحزب لم   -

 القرار؛ لنفس 2 رقم بامللحق املرفقة" التركيبية القوائم"نماذج  استعمال ، وخصوصا الذكر سالف 1078.09رقم 

الخصوم بالحساب   -املوازنة  على مستوى جاعها إلى الخزينة، موضوع املالحظة األولى،  واجب إر عم ال أن الحزب لم يقم بتنزيل مبالغ الد  -

 دائنة"؛  - "الدولة  :445قم ر 

يخالف    مستوى   علىهم  ر د  116.400,00ه  ر بمبلغ إجمالي قد  تكاليف   تقييد  يتم  لم  هن أ - العائدات والتكاليف، وهو ما    قاعدة حساب 

للمعايي  ااملنصوص عليه  76الشمولية في السجالت  ر املحاسبية والتي توجب إد  رفي الدليل العام  اج كل العمليات املنجزة خالل السنة 

 :  سنوياها ر كيبية التي يتم حصر املحاسبية والقوائم الت

أن    الوطني  املسؤول   رأشا،  جوابه ض  ر مع  وفي ...  إلى   ألن   املسؤولية،  املحلف  املحاسب  فيه  يتحمل   كيبيةر الت  القوائم   في  التكاليف  اجر إد  عدم" 

 العمل؛  بها ي ر الجا القوانين مع ينسجم بما ر األم هذا إصالح  إلعادة مستعد والحزب...  العمل بهذا القيام مهمة به أناط الحزب

 . للحزب  الوطني املسؤول  فر ط من  رد أي ار يثي  لم املالحظة من والثاني  األول  ينر الشط  أن  إلى ريشا

ك  ر املشت  رار القب دة  ر الوامقتضيات املحاسبية  ل يا للحزب، وبالتالي فهو املطالب بالمتثال لر ، فإن مسؤولية مسك املحاسبة، تعود حص رللتذكي 

بإعداد قوائم تركيبية  كل حزبيلزم  ذكور القرار امل ، أضف إلى ذلك أن  إليه أعاله  راملشا  1078.09قم  ر واملالية    القتصاد  رالداخلية ووزي   رلوزي 

تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه، وهو أمر يتعذر تحقيقه في غياب األخذ بعين العتبار مجموع املعطيات املحاسبية بما في ذلك ديون  

 .لةالمتثال للمقتضيات املحاسبية ذات الصيتعين على الحزب ، وعليه  وفي حالة عدم التقيد باملبادئ والقواعد املحاسبية الحزب
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 حزب العمل 

 تقديم الحساب السنوي 

ب  العمل حزب    أودع السنوي  املالية  ر حسابه  السنة  ال   2019سم  اإللكتر باملنصة  لإليداع  املجلس  أعدها  التي  األحزاب رقمية  لحسابات  وني 

 . من نفس السنةغشت   3في  ، أي داخل األجل املحدد 2020 يونيو   27يخ ر بتا  السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

 .فقط ر يف التدبير مساهمة الدولة في تغطية مصا هموت ، همر د 468.750,00 هر قدد الحزب هذه السنة ما ر بلغت موا

هم ل يخص الحملة النتخابية أو لم يتم اإلدلء ر د  121.107,88ه ر جاع مبلغ دعم إلى الخزينة قدر بإ 2020  سنة خالل  إلى أن الحزب قام ريشا

بوثائق  فر ص  بشأن املطلوبةه  النتخابية  ر ب   ، وذلك اإلثبات  تمويل حمالته  في  الدولة   لنتخاب  2016  رأكتوب  7  اعر اقتبمناسبة  سم مساهمة 

   .النواب مجلس أعضاء

سنة   هم ر د  573.238,37هم، مقابل  ر د 483.707,07فقط، فقد بلغت ما مجموعه    ر أما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي

 . 2017هم سنة ر د 468.234,01و 2018

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

من نفس    27  يومات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر من أجل تقديم التوضيحات أو التب  ، 2020غشت    8يـخ  ر بتاالحزب  

 إذ لوحظ في هذا الصدد:، املحاسبة بمسكة تتعلق ات كافية بخصوص مالحظر ي ر زب لم يقدم تب، تبين أن الحرالشه

  ر )دفت   للمجلس   بها  املدلى   املحاسبية  الوثائق  تتضمن  مول   الصندوق   يومية  مسك  يتم  لم  أنه  رغي   نقدا،   نفقات  عدة   بأداء  قام  الحزب   أن -

 الصندوق؛  حساب إلى ة ر إشا أي( اليومية ردفت  األستاذ،

  القتصاد   رالداخلية ووزي  رك لوزير املشت  رار للق  2قم  ر بامللحق  إليها    رشاامل و      77أن وضع الجداول املكونة لقائمة املعلومات التكميلية  -

  لم  ،السياسية( املتعلق باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب  2009يل  ر أب   23) 1430  ربيع اآلخر من    27في    ر صادال   1078.09قم  ر واملالية  

 املتعلق بالقواعد املحاسبية. 9.88قم ر القانون ب   دةر الوا النماذج  وفق يتم

 الحساباستعمال    عوضفي النفقات املؤداة نقدا    الصندوق   حساب  استعمالمستقبال ب  يلتزم" الحزب    أناملسؤول الوطني    أكد  جوابه،   وضمن

 ي ". ر الجا

 .الحزب عن الوطني املسؤولف ر ط من  در  أي  املالحظة من  الثاني ر الشط ريث  لم  ة، ر لإلشا

  املوحد  املحاسبي   باملخطط  املتعلق   1078.09قم  ر القتصاد واملالية    رالداخلية ووزي  ر لوزي   كر املشت  رار الق  بأن  الصدد   هذا   في   ر التذكي  ريجد

ت  تحقيقه في غياب األخذ بعين   ريتعذ  ر وهو أم  ، ة أمينة ألصوله وخصومهر كيبية تعطي صو ر لألحزاب السياسية يلزم األحزاب بإعداد قوائم 
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العمليات  اج كل  ر بإد  ا الحزب ملزم  يكون   ، 78الشمولية   لقاعدة   وفقا  أنه  إلى   ةر اإلشا  رتجدكما    نقدا،  أداؤها  يتم  تكاليف التيمجموع ال   رالعتبا

 .  سنوياها ر كيبية التي يتم حصر املنجزة خالل السنة في السجالت املحاسبية والقوائم الت

 . الصلة ذات  املحاسبية للمقتضيات  بالمتثال  مطالب فالحزب  ، يه ل وع
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اطي ر حزب املجتمع الديمق  

 تقديم الحساب السنوي 

وني لحسابات رقمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكتر باملنصة ال  2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي ب   اطير املجتمع الديمقحزب    أودع

 .من نفس السنةغشت  3في  ، أي داخل األجل املحدد2020  يو ليو   8يخ ر بتا األحزاب السياسية

 د ونفقات الحزبر موا

موا مجموعه  ر بلغت  ما  السنة  هذه  الحزب  وت ر د  475.750,00د    ر التدبي   يف ر مصا  تغطية   في   الدولة   مساهمة  مبلغ من  أساسا    تكون هم، 

(98,53%.) 

 : بين  يتوزع  ، همر د 164.850,46إلى الخزينة بما مجموعه  دعم مبلغ جاعر بإ 2020  سنة خالل قام الحزب إلى أن  ريشا

تمويل  ر ب   وذلك  املطلوبة،  اإلثبات   بوثائق   استعماله  بشأن   اإلدلء  يتم   لم  هم ر د  99.564,00  ه ر قد  دعم  مبلغ - في  الدولة  سم مساهمة 

 النواب؛ مجلس  أعضاء لنتخاب 2016 ر أكتوب  7  اعر اقتبمناسبة حمالته النتخابية  

 .2017 سنة سمر ب   رالتدبي يفر مصا تغطية  فيالدولة  مساهمة سمر ب  همر د 65.286,46 هر قد مستعمل رغي دعم  ومبلغ -

 سنة  هم ر د 615.621,14  ، مقابلهمر د 503.277,38  فقط، فقد بلغت ما مجموعه  ر والتي تخص هذه السنة تكاليف التسييأما نفقات الحزب 

 . 2017 سنة همر د 382.656,62و 2018

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

عن    ةالوطني   ةاملالحظات قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول ت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن مجموعة من  ر أسف

من    رسبتمب  2  يومات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ر ي ر ، من أجل تقديم التوضيحات أو التب 2020غشت    6يـخ  ر الحزب بتا

 : أي رد من طرف املسؤولة الوطنية عن الحزب ار يتث  لم ين و ت التالي تينات كافية بخصوص املالحظر ي ر ، تبين أن الحزب لم يقدم تبسنةنفس ال 

 قدمحول الوثائق املكونة للحساب امل

وكذا الصفحة الثانية من الكشف البنكي املتعلق    2019يونيو    رلوحظ أن الحزب لم يقدم الكشف البنكي للحساب املفتوح باسمه عن شه

 ماي من نفس السنة. ربشه

 ات صحة النفق  فحصحول 

 فه ر دعم ص  تم   قد   همر د  4.083,75و  همر د  6.444,03  التوالي   على  هر قد  إجمالي   بمبلغ   باءر والكه  املاء   وتكاليف   الهاتف   يف ر مصا  أداء أن  لوحظ

 .وبالتالي ل يمكن تنزيل هذه النفقات ضمن تكاليــفه ، الحزب  باسم  معنونة رغي  اتر بفاتو 

تنزيل هذه  اته ومعنونة باسمه، وفي غياب ذلك، ل يمكن  ر بتقديم ما يفيد أن هذه النفقات تخص مق  ر، فالحزب مطالب في هذا اإلطارللتذكي 

 ة. ررمب ر أنها نفقات غي رباعتبا النفقات ضمن تكاليــفه
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 الوطني           اطي ر الحزب الديمق

 تقديم الحساب السنوي 

وني لحسابات ر قمية التي أعدها املجلس لإليداع اإللكتر باملنصة ال   2019سم السنة املالية ر حسابه السنوي ب   الوطني   اطير الديمقحزب  ال  أودع

 . غشت من نفس السنة 3في   األجل املحدد ج ر خا، أي 2020 رأكتوب 19 يخر بتا األحزاب السياسية

 . 2020 رسبتمب 15ئيس األول للمجلس األعلى للحسابات يوم ر ال رالسنوي إل بعد توصله بإنذاة، فإن الحزب لم يعمد إلى إيداع حسابه ر لإلشا

 د ونفقات الحزبر موا

 .  2019سم السنة املالية ر حساب العائدات والتكاليف بد على مستوى ر لم تسجل أي موا

 منذ   بذمته  بقي  مستحق  ر غي  مبلغ  جاعهر إ  عدم   بسبب  التوالي  على  الثالثة  للسنة  الحزب   لفائدة  السنوي   الدعم  مبلغ  فر ص   يتم  لم"  إلى أنه    ريشا

 .2019ماي  28يخ  ر بتا /م.إ.5216عدد الداخلية   روزي سالةر د ب ر حسب ما و   "2015 لسنة والجهوية الجماعية االنتخابات

هم سنة ر د  391.901,67مقابل    هم، ر د 248.136,29  فقط، فقد بلغت ما مجموعه  ر أما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي

 . 2017هم سنة ر د 382.656,62و 2018

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

،  سنةمن نفس ال ديسمبر    11  يومومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  ات الالزمة.  ر ي ر ، من أجل تقديم التب2020  ر نوفمب  5  يـخ ر بتاالحزب  

 :  ةالتالي ات الحزب لم يقدم تبريرات كافية بخصوص املالحظتبين أن 

 إلى الخزينة  جاع مبالغ الدعمر حول إ

 جاعه إلى الخزينة مبالغ الدعم التالية:ر لوحظ أن الحزب لم يقدم ما يثبت إ

لنتخاب    2015  ر سبتمب  4اع  ر بمناسبة اقتسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية ر ب هم  ر د  651.991,70ه  ر قد  إجمالي   دعم   مبلغ  -

 مستحق؛  ر ح أنه مبلغ دعم غير أعضاء املجالس الجماعية والجهوية، سبق للمجلس أن ص

لنتخاب أعضاء    2016  رأكتوب  7اع  ر اقتبمناسبة  سم مساهمة الدولة في تمويل حمالته النتخابية  ر هم ب ر د  290.202,00ه  ر قد  دعم   ومبلغ -

  63.385,00)  أو لم يتم استعماله هم(  ر د  226.817,00الحملة النتخابية )  صح أنه مبلغ دعم ل يخ ر مجلس النواب، سبق للمجلس أن ص

 .(همر د

الوطني    أكد  ، رده   وضمن في ذمة  "    هأن املسؤول  التي  املبالغ  الداخلية الستخالص مجموع  اتفاق استثنائي مع وزارة  ابرام  ، وذلك على الحزبتم 

 ". والثالثة خالل العام املقبل، وكل ذلك بعد اإلستفادة من الدعم املقدم من طرف الوزارة  ةدفعات، األولى خالل الشهر الجاري، والثاني
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واملادة الخامسة من    02.15.4579من املرسوم رقم    ثالثةواملادة ال   29.11التنظيمي رقم    القانون من    45و  43تين  وعليه، وطبقا ملقتضيات املاد 

 .درهم 942.193,70املتبقى، أي ما قدره  بلغامل إلى الخزينة، فإن الحزب مطالب بأن يرجع  2.16.66780املرسوم رقم 

 

 قدمالوثائق املكونة للحساب امل حول 

سالف الذكر والكشوفات البنكية   29.11من القانون التنظيمي رقم    44لوحظ في هذا اإلطار أن الحزب لم يقدم الجرد املنصوص عليه في املادة  

واملالية رقم   الداخلية ووزير القتصاد  لوزير  املشترك  القرار  في  عليها  املنصوص  الوثائق  باسمه وكذا  املفتوحة  سالف    1078.09للحسابات 

 ر، ويتعلق األمر بالوثائق التالية: الذك 

 قائمة تغييرات املناهج؛  و  قائمة الستثناءاتو  مناهج رئيسية للتقويم الخاصة باألحزاب السياسية -

 جدول الضمانات العينية املقدمة أو املتلقاة؛   و   جدول الديون و  جدول الدائنات  -

جدول  و   اإلعانات املمنوحة من طرف الحزب للجمعيات واملؤسسات  جدول و  جدول التمويل العموميو  جدول الهبات والوصايا والتبرعات -

 الدعم املمنوح من طرف الحزب للمترشحين في النتخابات. 

الحزب  عن  الوطني  املسؤول  من طرف  رد  أي  تثر  لم  املالحظة  هذه  أن  إلى  و يشار  الحزب  عليه  ،  على  للمقتضياتيتعين  القانونية   المتثال 

 . ذات الصلةتنظيمية ال و 

 مسك املحاسبة حول 

 :لوحظ بهذا الشأن

  1087.09قم  ر واملالية    القتصاد   ر ووزي   الداخلية  ر ك لوزير املشت  را ر الق  في   عليها  املنصوص   املالءمات  اعر ي   لم  الحزب  محاسبة  أن مسك  -

و  ر املذكو   رار للق  1  قمر   بامللحق  فقر امل   والخاصة"  املبسطة  الحسابات  مصنف"  استعمال  وخصوصا  إليه سابقا  راملشا   نماذج "  أعاله 

  ؛رار الق لنفس  2 قمر  فقة بامللحق ر كيبية امل ر الت القوائم

الخصوم بالحساب    -املوازنة    على مستوى جاعها إلى الخزينة، موضوع املالحظة األولى،  ر إواجب  أن الحزب لم يقم بتنزيل مبالغ الدعم ال  -

 دائنة". - "الدولة  :445قم ر 

 ". الحزب سيقوم في هذه العملية توازيا مع التسوية بأداء الديون لفائدة وزارة الداخلية"  أنملسؤول الوطني وضح اأ ،في جوابهو

بأن القرار املشترك باملخطط املحاسبي   1078.09لوزير الداخلية ووزير القتصاد واملالية رقم    يجب التذكير في هذا الصدد  املوحد  املتعلق 

بإعداد قوائم تركيبية تعطي صورة أمينة ألصوله وخصومه، وهو أمر يتعذر تحقيقه في غياب األخذ بعين    كل حزب لألحزاب السياسية يلزم  

 .المتثال للمقتضيات املحاسبية ذات الصلةيتعين على الحزب ، وعليه  العتبار مجموع املعطيات املحاسبية بما في ذلك ديون الحزب

  

 
تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة في النتخابات العامة الجماعية ن مساهمة الدولة في تمويل الحمالت النتخابية التي  أ( في ش2015يوليو   09)  1436من رمضان    22لصادر في  ا  - 79

 . تقوم بها األحزاب السياسية واملنظمات النقابية املشاركة في انتخاب أعضاء مجلس املستشارين والنتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحمالت النتخابية التي

في النتخابات   ( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت النتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية املشاركة2016س  أغسط  10)   1437ذي القعدة    6في   الصادر  - 80

 العامة لنتخاب أعضاء مجلس النواب.
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 ات صحة النفقفحص  حول 

النفقات بمبلغ إجمالي قد  الحسابلوحظ من خالل الوثائق املقدمة ضمن   فها بأي  ر هم لم يتم دعم صر د  248.136,29ه  ر السنوي، أن كل 

 وثائق إثبات. 

، بينما لم يتم اإلدلء بشأن درهم  16.000,00قدره  إجمالي    التنقل بمبلغبوثائق تثبت صرف نفقات تخص  املسؤول الوطني  دلى  رده، أ  ضمنو 

إثبات في شكل فاتورات أو أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة املنصوص عليها  بأي وثائق  درهم 232.136,29صرف مبلغ قدره 

 . في القوانين واألنظمة ذات الصلة

 والتنظيمية ذات الصلة. للتذكير، فالحزب مطالب في هذا الصدد بالتقيد باملقتضيات القانونية 
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 حزب القوات املواطنة

 تقديم الحساب السنوي 

ب   املواطنة  القوات  حزب  أودع السنوي  السنةر حسابه  ال   2019املالية    سم  اإللكت ر باملنصة  لإليداع  املجلس  أعدها  التي  وني لحسابات رقمية 

 . غشت من نفس السنة 3في   األجل املحدد ج ر خا، أي 2020 رأكتوب12 يخر بتا األحزاب السياسية

 . 2020 رسبتمب 16ئيس األول للمجلس األعلى للحسابات يوم ر ال رالسنوي إل بعد توصله بإنذاة، فإن الحزب لم يعمد إلى إيداع حسابه ر لإلشا

 د ونفقات الحزبر موا

 . 2019سم السنة املالية ر هم على مستوى حساب العائدات والتكاليف ب ار د 6,16د بمبلغ ر تم تسجيل موا

هم سنة ر د  380.891,66هم، مقابل  ر د 457.681,73  فقط، فقد بلغت ما مجموعه  ر أما نفقات الحزب والتي تخص هذه السنة تكاليف التسيي

 . 2017هم سنة ر د 375.811,36و 2018

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

 4 ا إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ مقام املجلس بتوجيهه  تينالحظمأسفرت عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن  

، تبين أن الحزب لم يقدم من نفس الشهر  29يوم  ، من أجل تقديم التبريرات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس  2020نوفنبر

 لخبير املحاسب ا يكتفي من خالله ادم تقرير قأن الحزب  املالحظة املتعلقة باإلشهاد بصحة الحساب، حيث لوحظ  تبريرات كافية بخصوص  

م التركيبية تعطي صورة أمينة للوضعية املالية للحزب ونتيجة العمليات وتدفقات الخزينة املسجلة برسم السنة املعنية،  باإلشارة إلى أن القوائ 

بأن"   إشهاد  تقديم  أو  عوض  وفائضه  املالية  ولوضعيته  وخصومه  الحزب  ألصول  أمينة  صورة  تكون  أن  شأنها  من  التركيبية  القوائم 

ملا هو منصوص  و  املتعلق باألحزاب السياسية 29.11من القانون التنظيمي رقم  42املادة ة األولى من "، وذلك خالفا ملقتضيات الفقر خصاصه

( املتعلق  2009أبريل    23)  1430من ربيع اآلخر    27الصادر في    1078.09في القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير القتصاد واملالية رقم  عليه  

 سياسية.باملخطط املحاسبي املوحد لألحزاب ال 

 .لخبير املحاسبا تقرير وفي جوابه، أعاد املسؤول الوطني تقديم نفس 

 للتذكير، فالحزب مطالب في هذا الصدد بالتقيد باملقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. 
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اطي ر حزب النهج الديمق  

 تقديم الحساب السنوي 

  ج ر خا ، أي  2020  ر أكتوب   15  يخر بتالحسابات  ل   األعلى املجلس    لدى   2019سم السنة املالية  ر حسابه السنوي ب   اطير الديمق  النهجحزب    أودع

 .غشت من نفس السنة  3األجل املحدد في 

 . 2020 رسبتمب 18ئيس األول للمجلس األعلى للحسابات يوم ر ال رالسنوي إل بعد توصله بإنذاة، فإن الحزب لم يعمد إلى إيداع حسابه ر لإلشا

 ونفقات الحزبد ر موا

 هم.ر د  73.100,00 هر فقط، ما قد اط واملساهماتر واجبات النخ  والتي تخص د الحزب هذه السنة ر بلغت موا

مجموعه   ما  السنة  هذه  بلغت  فقد  الحزب،  نفقات  التسييهمر د  54.113,00أما  تكاليف  أساسا  وتخص  قدره    ر،   درهم  49.913,00بمبلغ 

 .2017هم سنة ر د 76.021,50و 2018سنة  همر د 38.505,50مقابل (، 92,24%)

 نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات 

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

من نفس    28  يوم  ات الالزمة. ومن خالل األجوبة التي توصل بها املجلس ر ي ر التب   التوضيحات أو   ، من أجل تقديم2020  رنوفمب  3  يـخر بتاالحزب  

 :  تينالتالي تين ات كافية بخصوص املالحظر ي ر أن الحزب لم يقدم تب، تبين رالشه

 قدمالوثائق املكونة للحساب املحول 

وكذا   املتعلق باألحزاب السياسية  29.11قم  ر من القانون التنظيمي    44د املنصوص عليه في املادة  ر الجالحزب لم يدل ب   أن  في هذا الصدد   لوحظ

مناهج  ب   راألم  ويتعلق  ، رسالف الذك   1078.09قم  ر   واملالية  القتصاد  رووزي  الداخلية  رك لوزي ر املشت  رار الق  في  عليها  املنصوص  الوثائق  بعض ب 

   .ات املناهجر قائمة تغييوكذا  قائمة الستثناءاتو  السياسية ئيسية للتقويم الخاصة باألحزاب ر 

 مسك املحاسبة حول 

ك  ر املشت  رار املنصوص عليها في املخطط املحاسبي املوحد لألحزاب السياسية موضوع القمات  ءاع املالر لوحظ أن مسك محاسبة الحزب لم ي 

لنفس   2قم  ر فقة بامللحق  ر كيبية" امل ر استعمال "نماذج القوائم الت، وخصوصا  املتعلق باملخطط املحاسبي لألحزاب السياسية  1078.09قم  ر 

 . رار الق

ن أو   الحسابات باملعطيات الخاصة بحساب الحزب ...  ر جائحة الوباء حالت دون توصل خبيوف  ر ... ظ"    أناملسؤول الوطني    أكد  جوابه،   وضمن

 . " مقابل خدماتهم ... ر وال يلجأ إلى خدمات املمونين والوسطاء الذين يعطون فواتي الحزب ال يتلقى أي دعم كيفما كان ...

املخطط املحاسبي املوحد  ومسك املحاسبة وفق ما يمليه  حسابات السنويةاملكونة لل وثائق إلزامية اإلدلء بال أن ب ، رفي هذا اإلطا روجب التذكي 

من الدعم السنوي الذي  تستفيد  فقط على األحزاب التي    رل تقتص والتقيد باملقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة،    لألحزاب السياسية

 ة.دها املالي ر موا ركذلك جميع األحزاب السياسية كيفما كان مصدها، بل تشمل  ر يف تدبي ر تمنحه الدولة للمساهمة في تغطية مصا


