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 تقديـــــــــــــم

املتعلق بالحزاب السياسية  11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة  تدستور وملقتضياالمن  741 حكام الفصلطبقا ل 

 ،وتغييره كما تم تتميمه (1177أكتوبر 11) 7441من ذي القعدة  14بتاريخ  7.77.711الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمتها  بفحص ،ملجلسي هذا التقرير با، الذي سيشار إليه فاملجلس العلى للحسابات قام

مجالس النتخاب أعضاء  1174 سبتمبر 4ة برسم اقتراع حمالتها االنتخابي لتمويبرسم مساهمة الدولة في  الحزاب السياسية

 .اتجالس الجهمالجماعات واملقاطعات و 

تساهم الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم  ،املذكور  11.77رقم  من القانون التنظيمي 44وعمال بمقتضيات املادة 

 العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية. نتخاباتاال السياسية املشاركة في بها الحزاب 

مة باقتراح من القانون التنظيمي، يحدد املبلغ الكلي لهذه املساهمة بقرار يصدره رئيس الحكو  نفس من 44املادة  بمقتض ىو 

 السلطات الحكومية املكلفة بالداخلية والعدل واملالية.

قرار رئيس  الولى من ةبموجب املاد ( مليون درهم141)مائتين وخمسين  ياملساهمة فاملبلغ الكلي لهذه د يحدتم ت، ليهعو 

تمويل  في الدولة ملساهمة يالكلبتحديد املبلغ ( 1174يوليو  1) 7441من رمضان  11الصادر في  4.44.74الحكومة رقم 

ليوم  الجهويةاالنتخابات العامة املشاركة في االنتخابات العامة الجماعية و  الحمالت االنتخابية التي تقوم بها الحزاب السياسية

( 711) لالنتخابات العامة الجماعية ومائةمن املبلغ املذكور ( مليون درهم 741يخصص مائة وخمسون )و  ،1174سبتمبر  4

 الجهوية. العامة يون درهم لالنتخاباتمل

كيفيات توزيع مبلغ املساهمة املشار إليها  تم تحديد، سالف الذكر من القانون التنظيمي 41واستنادا إلى مقتضيات املادة 

ن مساهمة الدولة في تمويل أ( في ش1174يوليو  فاتح) 7441من رمضان  74الصادر في  1.74.441 املرسوم رقمبموجب 

ت االنتخابية التي تقوم بها الحزاب السياسية املشاركة في االنتخابات العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية الحمال 

وكذا في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها الحزاب السياسية واملنظمات النقابية املشاركة في انتخاب أعضاء مجلس 

 املستشارين.

 كذلك ونص من مبلغ املساهمة %41من تسبيق ال يفوق هيآت املذكورة في مادته الثالثة استفادة ال املرسوم أجاز نفسكما  

على وجوب إرجاع املبلغ غير املستحق للخزينة العامة في حالة ما إذا كان املبلغ العائد لحزب سياس ي غير كاف السترجاع مبلغ 

 التسبيق.

السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية إلى املجلس بيانا باملبالغ التي منحت لكل  ، وجهتةذكور امل ةاملاد نفس مقتضيات بناء علىو 

 .1حزب سياس ي

التي  الحزاب السياسية على أن سالف الذكر من القانون التنظيمي 44املادة نصت ، مقابل االستفادة من املساهمة املذكورةو 

استعمالها في  البة بأن تثبت أن املبالغ التي حصلت عليها قد تمفي تمويل حمالتها االنتخابية، مط استفادت من مساهمة الدولة

 .أجلها اآلجال ووفق الشكليات املحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من

                                                 
 1174مبر بتس 74.إ بتاريخ  /م4444عدد رسالة السيد وزير الداخلية  -1
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( بتحديد اآلجال والشكليات 1174)فاتح يوليو  7441من رمضان  74 في الصادر 1.74.447املرسوم رقم تم إصدار  عليهو 

مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها الحزاب السياسية املشاركة في االنتخابات املتعلقة باستعمال 

تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها الحزاب السياسية واملنظمات في الجهوية وكذا  الجماعية واالنتخابات العامة العامة

 : ما يلي املعنية الحزاب السياسيةأوجب على الذي ، و تشارينالنقابية املشاركة في انتخاب أعضاء مجلس املس

أشهر  (14) إلى الرئيس الول للمجلس داخل أجل ال يزيد على ثالثة صرف املساهمة املشار إليها إثبات توجيه مستندات أوال:

 )املادة الرابعة(؛ من تاريخ صرف مساهمة الدولة

 :)املادة الولى( اهمة املذكورة، بوجه خاص للغايات التاليةاملبالغ املمنوحة برسم املساستعمال  ثانيا:

املنظمات النقابية ملترشحيها على سبيل املساهمة في  وأ تقديم دعم مالي في شكل مبالغ تسلمها الحزاب السياسية -

 تمويل حملتهم االنتخابية؛

 ؛الصحافة والطبع وتعليق امللصقات تغطية مصاريف -

 ؛وتعليقها وعند االقتضاء كراء أماكن تعليقها انتخابيةت إعالنا تغطية مصاريف إنجاز -

 أداء الجور عن مختلف الخدمات واستخدام الشخاص للقيام ببعض العمال؛ -

 ذات الصلة بالحملة االنتخابية؛ واالجتماعات العامةتغطية مصاريف تنظيم اللقاءات  -

 ؛االنترنيتالخاصة أو  اإلذاعاتخابية عبر تغطية مصاريف إنجاز وبث وصالت إشهارية لها صلة بالحملة االنت -

 اقتناء مختلف اللوازم التي تتطلبها الحملة االنتخابية؛ -

 تغطية مصاريف أخرى مختلفة منجزة يوم االنتخاب بارتباط مع إجراء االقتراع. -

( 61دة ابتداء من اليوم الستين )خالل الفترة املمت "... فقط املصاريف املشار إليها التي يتم إنجازهاالخذ بعين االعتبار  ثالثا:

يوليو إلى  1أي الفترة املمتدة من  ة الثانية(،املاد)"( املوالي لتاريخ االقتراع31السابق لتاريخ االقتراع إلى غاية اليوم الثالثين )

  .1174 سبتمبر 4باعتبار أن االقتراع تم يوم  1174أكتوبر 4غاية 

أو بيانات أتعاب أو أي مستندات إثبات  أو اتفاقيات شكل فاتورات املذكورة فيساهمة تثبت استعمال امل ثائقاإلدالء بو  رابعا:

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

 ة الثالثة(؛املاد) املعينين لهذا الغرض واملنظمات النقابية الحزاب السياسية

يوجه إلى املسؤول الوطني  العلى للحسابات الرئيس الول للمجلسعلى أن  11.77رقم  القانون التنظيميمن  44ملادة وتنص ا

يوما من  (41) أو تسوية وضعية الحزب خالل أجل ثالثين العامة الخزينة إلى الدعم إرجاع مبلغمن أجل  االحزب إنذار عن 

  :إذا تبين للمجلسفي حالة ما  تاريخ اإلنذار 

 ؛أن املستندات املدلى بها ال تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال املبلغ املذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها -

 .املطلوبة والوثائق املثبتةباملستندات دل يلم  الحزبأن  -
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تفادة من الدعم يفقد الحزب حقه في االس ،االستجابة إلنذار الرئيس الول للمجلس داخل الجل املحدد قانوناتتم إذا لم و 

دون اإلخالل باتخاذ التدابير واملتابعات املقررة في القوانين الجاري وذلك  العامة السنوي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة

 .بها العمل

، تم تحديد إطار منهجي يهدف إلى التأكد من الهيآت الحزبية املعنيةاملستندات املدلى بها من طرف  باشرة أعمال فحصومل

 ، وذلك من خالل تتبع املراحل التالية:ذات الصلةحترام املقتضيات القانونية والتنظيمية ا

 خارج الجل؛التي قامت بذلك تلك و  حصر الئحة الحزاب السياسية التي أدلت بتصاريحها داخل الجل املحدد -

 ا؛صرفهتحديد املبالغ املصرح ب -

 إلى الخزينة الذي يجب إرجاعه املبلغتحديد و بأكمله  غ الدعملم تقم بصرف مبل صر الئحة الحزاب السياسية التيح -

 )الفرق بين مبلغ الدعم املتوصل به واملبلغ املصرح بصرفه(؛ العامة

 غير املدعمة بوثائق تبريرية؛ صرفهاتحديد املبالغ املصرح ب -

 .فحص الوثائق املدلى بها شكال ومضمونا -

قصد اإلدالء بتعقيباتهم  تم توجيهها إلى املسؤولين الوطنيين عن الحزابوأسفرت هذه العملية عن مجموعة من املالحظات، 

 عند االقتضاء.

توزيع مبلغ و للمجلس مستندات إثبات صرف مبالغ الدعم  مبتقدي املتعلقة تاملعطياالول في جزئه ويعرض هذا التقرير 

الحسابات املذكورة على أن فحص النتائج العامة ل ثاني، فيما يتناول في جزئه الاملصرح بصرفها غواملبالاملذكورة ساهمة امل

 .حزب سياس يبكل  لنتائج التدقيق الخاصة لثالثا هيتطرق بشكل تفصيلي في جزئ
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 الحمالت االنتخابية حساباتالجزء األول: معطيات حول 

 تقديم حسابات الحمالت االنتخابية

مساهمة من املستفيدة  ، فإن الحزاب السياسيةالذكر سالف 1.74.447طبقا ملقتضيات املادة الرابعة من املرسوم رقم 

املجالس أعضاء املجالس الجماعية و النتخاب أعضاء  1174 سبتمبر 4تمويل حمالتها االنتخابية بمناسبة اقتراع  في الدولة

ى الرئيس الول إلصرف املساهمة املذكورة  إثبات مستنداتالتي تتضمن  حسابات حمالتها االنتخابيةتوجيه ب ملزمة ،الجهوية

 ساهمة.هذه امل أشهر من تاريخ صرف (14) للمجلس داخل أجل ال يزيد على ثالثة

رغم  للمجلسالذي لم يقدم حساب حملته االنتخابية  ه باستثناء الحزب املغربي الليبراليخصوص أنبهذا ال سجل املجلسيو 

( املستفيدة من الدعم املذكور قامت حزبا11) السياسيةالحزاب  كلفإن  ،1171مايو  71 بتاريختوصله برسالة في هذا الشأن 

كما هو  قانوناحدد داخل الجل املقامت بذلك  حزبا (71) تسعة عشر، منها لدى املجلسبإيداع حسابات حمالتها االنتخابية 

 مبين بالجدول التالي:

 جل القانونيداخل األ  الحملة االنتخابيةقامت بإيداع حساب : الئحة األحزاب التي 10جدول رقم 

 الهيئات الحزبية تاريخ اإليداع

 حزب التقدم واالشتراكية 14/11/1174

 حزب اإلصالح والتنمية 11/1174//14

 حزب اليسار الخضر املغربي 14/71/1174

 حزب النهضة 74/71/1174

 حزب الحرية والعدالة االجتماعية 74/71/1174

 دامةحزب البيئة والتنمية املست 11/71/1174

 حزب الوحدة والديمقراطية 14/71/1174

 حزب التجديد واإلنصاف 14/71/1174

 حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي 11/77/1174

 حزب المل 14/77/1174

 حزب املؤتمر الوطني االتحادي 14/77/1174

 حزب الوسط االجتماعي 77/77/1174

 حزب الشورى واالستقالل 11/77/1174

 حزب املجتمع الديمقراطي  17/71/1174

 حزب الحركة الشعبية 14/71/1174

 حزب االستقالل 77/71/1174

 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 77/71/1174

 حزب الصالة واملعاصرة 74/71/1174

 الحزب االشتراكي املوحد 74/71/1174

 التالية: تبالهيآ المر جل، ويتعلق حساباتها بعد انصرام هذا ال أحزاب  (71) عشرةبينما قدمت 
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 األجل القانوني خارج الحملة االنتخابيةقامت بإيداع حساب : الئحة األحزاب التي 15جدول رقم 

 حزبيةالهيئات ال تاريخ اإليداع

 حزب النهضة والفضيلة 14/77/1174

 حزب العهد الديمقراطي 71/71/1174

 الديمقراطيين الجددحزب  71/71/1174

 ياالتحاد الدستور حزب  14/71/1174

 الحزب الديمقراطي الوطني 14/17/1171

 حزب العدالة والتنمية 17/11/1171

 حزب العمل 14/14/1171

 حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية 14/14/1171

 جبهة القوى الديمقراطيةحزب  74/14/1171

 حزب التجمع الوطني لألحرار 14/14/1171

 لنموذج موحد. عال يخضلألحزاب الحملة االنتخابية  اتن تقديم حسابأفي هذا اإلطار إلى تجب اإلشارة 

 مبلغ مساهمة الدولةتوزيع 

املشار  4.44.74قرار رئيس الحكومة رقم حدد ، الذكر سالف 11.77رقم  من القانون التنظيمي 44ملادة ا استنادا إلى مقتضيات

 املشاركة في االنتخاباتفي تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها الحزاب السياسية  ةساهمة الدولالكلي ملبلغ امل أعالهإليه 

دعم ، يتوزع بين ( مليون درهم141ن )يخمسمائتين و  في 1174 سبتمبر 4يوم لالجهوية االنتخابات العامة الجماعية و  العامة

 (.مليون درهم 711) نتخابات الجهويةاال دعم ( و مليون درهم 741)االنتخابات الجماعية 

مليون  141941ما مجموعه  بعد حصر مجموع الصوات واملقاعد املحصل عليهابلغ املبلغ الكلي املستحق العائد لألحزاب قد و 

 درهم، وذلك 114.441941قدره  بالغوال االتحاد املغربي للديمقراطيةصرف مبلغ الدعم العائد لحزب غير أنه لم يتم  ،درهم

تسويته لوضعيته تجاه الخزينة حيث عدم إلى " ،1174سبتمبر  74بتاريخ  إ/م. 4444عدد لسيد وزير الداخلية رسالة اراجع حسب 

 ."1177و 1111درهم( واملوجود بذمته منذ انتخابات  411.771941لم يقم بإرجاع املبلغ غير املستحق )

 االقتراع املذكور:شاركة في مويبرز الجدول التالي املبلغ الكلي املستحق لكل هيئة سياسية 
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                                                                                          بالدرهم  وتاريخ صرفه مبلغ الدعم العائد لكل حزب سياس ي :13جدول رقم 

تاريخ صرف مبلغ 

 2الدعم

 حزبيةالهيئات ال حقاملبلغ الكلي املست املبلغ الذي تم صرفه لكل هيئة حزبية

 مبلغ التسبيق التكميلياملبلغ 

74/11/1174  حزب العدالة والتنمية 74, 419 546 52 108,75 539 11 310,99 007 41 

74/11/1174  واملعاصرة حزب الصالة 175,05 716 48 314,67 177 6 860,38 538 42 

74/11/1174  حزب االستقالل 060,07 980 38 584,02 950 6 476,05 029 32 

74/11/1174  حزب التجمع الوطني لألحرار 578,83 934 31 787,08 494 6 791,75 439 25 

71/11/1174  الشعبية حزب الحركة 923,71 126 22 674,17 555 4 249,54 571 17 

74/11/1174  حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية 814,22 998 18 212,98 962 5 601,24 036 13 

74/11/1174  واالشتراكية حزب التقدم 980,90 029 13 616,59 355 3 364,31 674 9 

74/11/1174  الدستوري حزب االتحاد 595,05 200 12 018,78 672 3 676,27 528 8 

74/11/1174  الديمقراطية االجتماعية حزب الحركة 296,41 030 2 634,15 164 1 662,26 865 

74/11/1174  حزب جبهة القوى الديمقراطية 431,84 652 1 634,15 164 1 797,69 487 

14/14/1174  حزب العهد الديمقراطي 937,15 023 1 634,15 164 1 - 

74/11/1174  حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي 718,54 836 000,00 750 718,54 86 

71/11/1174  الحزب االشتراكي املوحد 718,54 836 000,00 750 718,54 86 

14/14/1174  حزب املؤتمر الوطني االتحادي 718,54 836 634,15 164 1 - 

14/14/1174  حزب البيئة والتنمية املستدامة 134,18 702 634,15 164 1 - 

11/14/1174  حزب الوحدة والديمقراطية 370,12 470 634,15 164 1 - 

77/14/1174  حزب النهضة والفضيلة 492,50 451 000,00 750 - 

71/41/1174  حزب اإلصالح والتنمية 383,64 451 000,00 750 - 

11/14/1174  حزب الديمقراطيون الجدد 565,05 246 000,00 750 - 

 حزب االتحاد املغربي للديمقراطية 456,82 228 - - -

11/14/1174  حزب التجديد واإلنصاف 044,22 194 000,00 750 - 

77/14/1174  حزب الحرية والعدالة االجتماعية 688,01 136 634,15 164 1 - 

74/14/1174  حزب الوسط االجتماعي 064,66 129 000,00 750 - 

74/11/1174  حزب الشورى واالستقالل 106,71 105 - 106,71 105 

47/14/1174  الحزب الديمقراطي الوطني 008,30 98 000,00 750 - 

14/14/1174  لليبراليالحزب املغربي ا 495,68 94 634,15 164 1 - 

11/14/1174  حزب العمل 777,23 73 000,00 750 - 

11/14/1174  حزب المل 384,40 73 634,15 164 1 - 

47/14/1174  حزب اليسار الخضر املغربي 519,74 70 000,00 750 - 

74/11/1174  حزب النهضة 225,43 61 - 225,43 61 

74/11/1174  يمقراطيحزب املجتمع الد 712,97 58 - 712,97 58 

 املجموع 191,52 392 249 024,39 689 66 172,67 578 191 

                                                 
استثناء حزب العهد الديمقراطي وحزب املؤتمر الوطني االتحادي ب 1171أغسطس  71بتاريخ  1114رقم و  1174مبر بتس 74بتاريخ  . إم/4444عدد السيد وزير الداخلية  تارسال -2

بالنسبة لهذه الرسالة املذكورة أشارت  املعنية لنتم اعتماد تاريخ تحويل مبلغ الدعم املبين في الكشوفات البنكية لألحزاب  المل حيثوحزب الحرية والعدالة االجتماعية وحزب 

 لى تواريخ إرجاع املبالغ غير املستحقة إالحزاب 
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 مليون  144911 ما مجموعهبلغ لألحزاب السياسية  فعليا صرفهتم الغالف املالي الذي  إلى أن الصددفي هذا  وتجدر اإلشارة

غير أنه يجب التذكير في هذا  ،ةاملقرر مجموع االعتمادات بمبلغ فاق أي  )مجموع مبالغ التسبيق واملبالغ التكميلية( درهم

 الصدد أن الحزاب التي استفادت من مبلغ تسبيق تجاوز املبلغ الكلي املستحق ملزمة بإرجاع املبالغ غير املستحقة للخزينة

حيث استفادت  ،درهممليون  1971مجموعها املشار إليه أعاله( والتي بلغت في  1.74.441)املادة الثالثة من املرسوم رقم 

املبالغ الكلية  عدرهم في حين لم يتجاوز مجمو  مليون  74974قدره حزاب املبينة في الجدول أسفله من تسبيق إجمالي ال 

 درهم: مليون  4914قدره ما  لها املستحقة

                                                                       : مبلغ الدعم العائد لكل حزب سياس ي واملبلغ الواجب إرجاعه إلى الخزينة10جدول رقم 

 الدرهم

املبلغ غير املستحق الواجب 

 إرجاعه
 الهيئات الحزبية املبلغ الكلي املستحق مبلغ التسبيق

 حزب العهد الديمقراطي 937,15 023 1 634,15 164 1 697,00 140

 حزب املؤتمر الوطني االتحادي 718,54 836 634,15 164 1 915,61 327

 حزب البيئة والتنمية املستدامة 134,18 702 634,15 164 1 499,97 462

 الوحدة والديمقراطيةحزب  411,71 411 634,15 164 1 264,03 694

 حزب النهضة والفضيلة 492,50 451 000,00 750 507,50 298

 حزب اإلصالح والتنمية 383,64 451 000,00 750 616,36 298

 حزب الديمقراطيين الجدد 565,05 246 000,00 750 434,95 503

 حزب التجديد واإلنصاف 044,22 194 000,00 750 955,78 555

 حزب الحرية والعدالة االجتماعية 688,01 136 634,15 164 1 946,14 027 1

 حزب الوسط االجتماعي 064,66 129 000,00 750 935,34 620

 الوطني الحزب الديمقراطي 008,30 98 000,00 750 991,70 651

 الحزب املغربي الليبرالي 495,68 94 634,15 164 1 138,47 070 1

 حزب العمل 777,23 73 000,00 750 222,77 676

 حزب المل 384,40 73 634,15 164 1 249,75 091 1

 حزب اليسار الخضر املغربي 519,74 70 000,00 750 480,26 679

 املجموع  213,05 122 2 039,12 025 10 122,63 199 9

 

 املبالغ املصرح بصرفهاتوزيع 

 141941ما يناهز  برسم االنتخابات الجماعية والجهوية الحزاب السياسية املصرح بصرفها من طرف نفقاتال مجموع بلغ

 :نفقات حسب طبيعتهاهذه التوزيع جدول أسفله برز الويمليون درهم. 



10 

 

 بالدرهم                                                                            صرح بصرفها حسب ببيعههانفقات األحزاب السياسية امل : توزيع12جدول رقم  

 كراء السيارات والوقود والهاتف مصاريف مختلفة املجموع العام
مصاريف تنظيم اللقاءات واالجتماعات 

 العامة
 مصاريف األجور 

الدعاية مصاريف 

 والتواصل
 األحزاب السياسية مصاريف دعم املترشحين مصاريف الطبع

 حزب العدالة والتنمية    960,00 722 18    185,18 436 14    404,00 430       430,35 220 1        181,22 415 1    044,61 555    122,60 018 16    327,96 798 52 

 حزب الصالة واملعاصرة    300,00 925 2       206,32 375 36       800,00 859 1     310,26 114        279,47 001 7           273,20 478      736,40 98    905,65 852 48    

 حزب االستقالل    835,40 571 11    219,50 401 12    252,40 313 3      500,00 551         941,80 970 6      006,35 417 1       694,90 124         450,35 350 36  

 حزب التجمع الوطني لألحرار    519,24 498 5       625,90 264 12    220,00 207    962,00 324 1       847,43 491 4          864,17 331 3      727,16 814 4           765,90 933 31    

 حزب الحركة الشعبية    602,61 285 11    534,60 862 6         291,80 399 2      000,00 224       490,00 857    062,00 64       077,00 370        058,01 063 22   

 االتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةحزب     047,00 898 2      056,60 420 9         378,00 550 1      252,00 920          048,99 342 2       241,77 187 1      331,16 403       355,52 721 18  

 حزب التقدم واالشتراكية    300,00 301 5      432,37 818 7    558,32 974 1      600,00 167    843,81 89    032,33 424    930,19 143         697,02 919 15      

 حزب االتحاد الدستوري    000,00 967 4    336,80 998 4       424,34 719 2    900,00 195        520,00 200    649,24 100      097,60 52         927,98 233 13      

 حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية    000,00 523 1       520,00 687        915,00 264    550,00 11         985,00 486 2    

 حزب جبهة القوى الديمقراطية    395,50 480       939,68 585    600,00 291      255,54 97    155,00 24    890,51 176    236,23 656 1  

 حزب العهد الديمقراطي    000,00 380         460,00 506    000,00 6      061,60 111    078,25 19               599,85 022 1   

 حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي    000,00 92      537,20 540    736,00 91      555,00 10    977,00 20         740,00 107       545,20 863    

 ي املوحدالحزب االشتراك    753,00 192        288,00 525    264,00 128    000,00 6         761,00 20    917,53 18      744,50 3       728,03 895        

 حزب املؤتمر الوطني االتحادي    439,50 415      544,00 59    904,00 402      831,00 35    482,69 31             008,50 16          209,69 961   

 حزب البيئة والتنمية املستدامة    533,00 260        520,00 675    200,00 61      368,00 4    000,00 3       565,44 74       186,44 079 1    

 حزب الوحدة والديمقراطية    300,00 71         522,07 637        369,70 52    212,01 142    700,00 4                103,78 908        

 حزب النهضة والفضيلة    000,00 162        700,00 299    000,00 48    400,00 33        105,00 4    640,00 29             587,50 22                432,50 599      

 حزب اإلصالح والتنمية    622,00 479       000,00 127             500,00 17             006,98 12       000,00 10            128,98 646       

 ن الجدديحزب الديمقراطي      338,00 481    000,00 120    000,00 18        020,00 19      200,00 19          558,00 657           

 حزب التجديد واإلنصاف    290,16 246      265,60 221    072,00 251    000,00 10           994,62 20    543,88 57      568,02 35          734,28 842       

 حزب الحرية والعدالة االجتماعية      464,00 115    160,00 8    600,00 112              076,64 4        300,64 240     

 حزب الوسط االجتماعي    548,00 44         384,80 768    300,00 8    000,00 24      679,50 4    401,05 30       100,10 68       413,45 948      

 حزب الشورى واالستقالل    400,00 28         694,56 220        465,00 27    281,40 45          840,96 321     

 الحزب الديمقراطي الوطني    000,00 200      560,00 283      430,00 73         000,00 115    478,06 41        691,65 69         159,71 783     

 حزب العمل      081,76 581      500,00 166          520,00 46       101,76 794      

 حزب المل      200,00 422    100,00 5      870,00 6    540,00 8        790,00 9       500,00 452

 حزب اليسار الخضر املغربي    918,00 455       250,00 518        880,00 77    400,00 67             448,00 119 1        

 حزب النهضة      526,00 275          250,00 11        830,00 4             606,00 291    

 حزب املجتمع الديمقراطي      272,00 109          450,00 9            722,00 118      

 املجموع    763,41 202 68     664,94 218 113    164,86 894 15    884,61 162 5       283,68 242 24        057,52 189 8         209,87 653 22      028,89 563 257 
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 املعطيات عدة مالحظات أهمها:هذه وتثير 

 العدالة والتنميةحزب ، ويتعلق المر بمن مجموع النفقات املصرح بصرفها %14974 ناهزأحزاب ما ي( 14) ثمانيةأنجزت  -

حزب و  (%71941) حزب التجمع الوطني لألحرار( و %74977االستقالل )وحزب  (%74911حزب الصالة واملعاصرة )( و 11941%)

وأخيرا حزب  (%1974لتقدم واالشتراكية )حزب او  (%1911االشتراكي للقوات الشعبية ) االتحاد حزبو  (%4941الحركة الشعبية )

 ؛(%4974االتحاد الدستوري )

 بمصاريف الطبع، ويتعلق المر الحزاب السياسية مصاريفمجموع  من %11944 قاربنفقات ما يالأصناف من  ثالثة مثلت -

 .(%1947تكاليف تنظيم اللقاءات واالجتماعات العامة )و  (%11944) ودعم املترشحين (44911%)
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 املصاريف لفحص تائج العامةالن: ثانيالجزء ال

مجموعة من املالحظات قام املجلس  ن، عستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابيةم أسفرت عملية فحص

  .خالل أجل ثالثين يوما قصد اإلدالء بتعقيباتهم املسؤولين الوطنيين عن الحزاببتوجيهها إلى 

 لدعم أجوبتهاإثبات ديم تعقيباتها واإلدالء أيضا بوثائق املعنية باملالحظات املذكورة، عملت على تقهيآت وتجدر اإلشارة إلى أن معظم ال

  داخل اآلجال القانونية.

لم تقدم تبريرات كافية بخصوص بعض املالحظات التي همت السياسية  املجلس من خالل الجوبة املقدمة، أن بعض الحزاب وسجل

صرف مبالغ دون دعمها بأي وثائق إثبات وأخيرا القيام ب وصرفوغير املستعمل  املستحقبإرجاع مبالغ الدعم غير الجوانب املتعلقة 

 .الحملة االنتخابية تندرج ضمن مصاريف نفقات ال

  عدم إرجاع مبالغ الدعم غير املستحق حول 

فاق املبالغ الكلية املستحقة لها وبالتالي، فهي ملزمة وفقا  سجل املجلس أن مجموع مبالغ التسبيق املقدم لبعض الحزاب السياسية

 1971والتي بلغت في مجموعها  للخزينة ةغير املستحقاملشار إليه أعاله، بإرجاع املبالغ  1.74.441حكام املادة الثالثة من املرسوم رقم ل 

قدره عن إرجاع مبلغ إجمالي  أحزاب أخرى في حين تخلفت  درهمامليون  1911ه إرجاع ما قدر قامت بعض الحزاب ب وقد .ادرهم مليون 

 :ويتعلق المر بالهيآت الحزبية التالية اهمر د مليون  1941

 بالدرهم                                                                    معطيات حول مبالغ الدعم غير املستحق   : 16جدول رقم  

 الهيآت الحزبية املبلغ غير املستحق املبلغ الذي تم إرجاعه املبلغ الذي لم يتم إرجاعه

 حزب العهد الديمقراطي 697,00 140 697,00 140 

 حزب املؤتمر الوطني االتحادي 915,61 327 915,61 327 

 حزب البيئة والتنمية املستدامة 499,97 462 499,97 462 

 حزب الوحدة والديمقراطية 264,03 694 264,03 694 

 حزب النهضة والفضيلة 507,50 298 507,50 298 

 حزب اإلصالح والتنمية 616,36 298 616,36 298 

 حزب الديمقراطيين الجدد 434,95 503 434,95 503 

 حزب التجديد واإلنصاف 955,78 555 955,78 555 

 حزب الحرية والعدالة االجتماعية 946,14 027 1 946,14 027 1 

 
 حزب الوسط االجتماعي 935,34 620 935,34 620

 مقراطي الوطنيالحزب الدي 991,70 651  991,70 651

 الحزب املغربي الليبرالي 138,47 070 1  138,47 070 1

 حزب العمل 222,77 676  222,77 676

 
 حزب المل 249,75 091 1 249,75 091 1

 
 حزب اليسار الخضر املغربي 480,26 679 480,26 679

 املجموع 9.199.122363 6.110.215369 5.391.325390
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  غ الدعم غير املستعملإرجاع مبال عدم حول 

تم حصر املصرح بصرفها، وتبعا لذلك مبالغ النفقات فاقت  السياسية لبعض الحزاب ةمبالغ الدعم العائدمجموع  أن سجل املجلس

 العائد للحزب املغربي الليبرالي الذي لم يقدمدرهم  14.414914. وباستثناء مبلغ درهم مليون  4971عملة في ستامللغ غير ابمجموع امل

إلى الخزينة مجموع املبالغ غير املستعملة من طرف باقي الحزاب املعنية  إرجاع، فقد تم حساب مصاريف حملته االنتخابية للمجلس

 ة:التاليويتعلق المر بالهيآت الحزبية ، الذكر ةسالف 1.74.447املرسوم رقم املادة الخامسة من  قتضياتملطبقا وذلك  العامة

 بالدرهم                                                           معطيات حول مبالغ الدعم غير املستعملة :11 جدول رقم                                                                                     

 حزبيةلالهيآت ا غير املستعمل املبلغ املبلغ الذي تم ارجاعه املبلغ الذي لم يتم ارجاعه

 
 االستقاللحزب  1.111.111911 1.111.111911

 
 حزب التجمع الوطني لألحرار 471914 471914

 حزب الحركة الشعبية 14.414911 14.414911 

 االتحاد االشتراكي للقوات الشعبيةحزب  111.444911 111.444911 

 حزب العهد الديمقراطي 4.441941 4.441941 

14.414914 
 

 الحزب املغربي الليبرالي 14.414914

136092.09  5.912.110332 313211.13.16  املجموع 

 

  التي لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثباتالنفقات حول 

النفقات املنصوص عليها في املرسوم الئحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من  تجب اإلشارة في هذا اإلطار إلى أنه لم يتم وضع

تم دعمها بوثائق إثبات الحزاب السياسية جميع النفقات املصرح بصرفها من طرف  أن سجل املجلسسالف الذكر.  وقد  1.74.447رقم

لم  بصرفها، حيثالنفقات املصرح  مجموع من% 1أي ما يمثل درهم  مليون  71941 قدرهبعض النفقات بمبلغ إجمالي كافية، باستثناء 

 أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو  أو كل فاتورات اإلدالء بشأنها بوثائق إثبات في ش يتم

  .ملشار إليه أعالها 1.74.447ادة الثالثة من املرسوم رقم املفي  املنصوص عليها

 ويتعلق المر بالنفقات التالية:

 مجموع املصاريف غير املدعمة بوثائق اإلثبات. من%41سبة بن أي ادرهم مليون  74947قدره  ادعم املترشحين بمتخص مصاريف : أوال

 قدره مبلغودعم املترشحين الفرديين ب ادرهم مليون  1911بين دعم املترشحين الجماعيين والجهويين بمبلغ قدره  هذه النفقات وتتوزع

واملبلغ تضم أسماء املترشحين املستفيدين  ةولتبرير صرف الدعم املذكور، اكتفت معظم الحزاب املعنية بتقديم الئح .درهما مليون  4914

 .أو وصوالت بتسلم املبالغأو اتفاقيات موقعة مع املترشحين  املقدم لكل واحد منهم

 املذكور لم يودعوا لدى املجلس جردا بمصاريف حمالتهم االنتخابيةالجماعيين والجهويين املعنيين بالدعم  املترشحينولإلشارة فإن 

 7441ذي الحجة  14بتاريخ  7.77.714الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  41-77 رقم من القانون التنظيمي 741وذلك خالفا للمادة 

 إثبات. بوثائق الدعمأو لم يبرروا مجموع  ،(1177نوفمبر 17)
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  :السياسية التالية بيتعلق المر بالحزاو 

  (؛يخص املترشحين الفرديينمنه درهم  4.441.144911)درهم  4.447.144911بمبلغ إجمالي قدره  حزب االستقالل -

 درهم؛ 4.414.411911حزب التقدم واالشتراكية بمبلغ إجمالي قدره  -

 ؛درهم منه يخص املترشحين الفرديين( 111.111911) درهم 7.441.111911 حزب الحركة الشعبية بمبلغ إجمالي قدره -

 درهم؛ 7.114.111911حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية بمبلغ إجمالي قدره  -

 درهم؛ 417.117941حزب االتحاد الدستوري بمبلغ إجمالي قدره  -

 درهم؛ 441.141911حزب املؤتمر الوطني االتحادي بمبلغ إجمالي قدره  -

 درهم  141.144911حزب اليسار الخضر املغربي بمبلغ إجمالي قدره  -

 درهم؛ 141.111971حزب التجديد واإلنصاف بمبلغ إجمالي قدره  -

 درهم؛ 114.471974اإلصالح والتنمية بمبلغ إجمالي قدره حزب  -

 درهم؛ 111.444911حزب البيئة والتنمية املستدامة بمبلغ إجمالي قدره  -

 درهم؛ 714.741911الحزب الديمقراطي الوطني بما قدره  -

 درهم؛ 741.111911حزب النهضة والفضيلة بمبلغ إجمالي قدره  -

 درهم منه يخص املترشحين الفرديين(؛ 14.114911)درهم  777.114911ي قدره الحزب االشتراكي املوحد بمبلغ إجمال -

 درهم؛  11.141914حزب جبهة القوى الديمقراطية بمبلغ إجمالي قدره  -

درهم منه يخص املترشحين  41.141911)درهم  17.141911حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية بمبلغ إجمالي قدره  -

 الفرديين(؛

 درهم؛ 17.411911والديمقراطية بمبلغ إجمالي قدره حزب الوحدة  -

 درهم؛ 41.444911حزب الوسط االجتماعي بمبلغ إجمالي قدره  -

 ؛درهم 74.444914حزب العدالة والتنمية بمبلغ إجمالي قدره  -

 درهم؛ 4.111911قدره حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي بمبلغ إجمالي  -

في  احتفظ به الحزبالتجمع الوطني لألحرار، إذ  بدرهم لم يتم إثبات استعماله من طرف حز  4.117.117974مبلغ إجمالي قدره  ثانيا:

 مترشحيه؛مقدمة له من طرف كهبة واحتسبه البنكي  هحساب

مصاريف مختلفة تم أداؤها من طرف توزع بين درهم لم يتم دعمه بأي وثيقة إثبات وي 7.474.414911مبلغ إجمالي قدره  ثالثا:

املنجزة من طرف الحزب  والجور ومصاريف التجمعات الخطابية درهم( ونفقات الكراء 7.717.114911)حزب االستقالل مفتشيات 

 درهم(؛ 711.141911)الديمقراطي الوطني 
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 حول التصريح بصرف نفقات ال تخص الحملة االنتخابية 

ال تندرج ضمن الغايات املحددة في املادة وتلك التي  سلفا اإليهاملشار  ةالزمني الفترةخارج  تم إنجازها مصاريفتتوزع هذه النفقات بين 

 11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة  الفقرة الثانية من وهو ما يخالف مقتضيات سالف الذكر 1.74.447من املرسوم رقم  ثانيةال

لتي حصلت عليها قد تم استعمالها في اآلجال ووفق الشكليات ...أن تثبت أن املبالغ ااملشار إليه أعاله والتي توجب على الحزاب السياسية "

 ".املحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها

 11يومي ليواء اإل بمصاريف تتعلق و ا درهم 1.111911 مجموعه بلغت النفقات التي تم إنجازها خارج الفترة املحددة للحملة االنتخابية ماو 

 .الصالة واملعاصرةزب ح لفائدة 1174يونيو  14و

مجموعه ما  بلغت ، فقدسالف الذكر 1.74.447رقم  من املرسوم ولىال ال تندرج ضمن الغايات املحددة في املادة  النفقات التيأما 

 :درهما، تتوزع بين711.411911

 ؛سبتمبرغشت و  العاملين بالحزب عن شهري لجور  االتحاد الدستوريحزب بأداء  درهم يتعلق 741.411911مبلغ قدره  -

من طرف درهم يتعلق بتسديد مصاريف الحملة االنتخابية النتخاب أعضاء مجالس العماالت والقاليم  15.000.00قدره مبلغ  -

سالف الذكر على أن الدولة تساهم في  11.77رقم من القانون التنظيمي  44املادة  في حين نصت حزب االتحاد الدستوري 

كما  ،لتي تقوم بها الحزاب السياسية املشاركة في االنتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعيةتمويل الحمالت االنتخابية ا

املبلغ الكلي ملساهمة الدولة في تمويل الحمالت  ىاملشار إليه سلفا حدد في مادته الول 4.44.74أن قرار رئيس الحكومة رقم 

 سبتمبر 4يوم الجهوية لاالنتخابات العامة الجماعية و  العامة ركة في االنتخاباتاملشاالتي تقوم بها الحزاب السياسية  االنتخابية

استعمال الدعم املقدم للحزب للمساهمة في حملته االنتخابية الجماعية والجهوية في تمويل  نيمك ال وتبعا لذلك   1174

 ؛ مصاريف حملة مجالس العماالت والقاليم

 الوطني.م أداء منحة العيد من طرف الحزب الديمقراطي هي درهم 74.111911إجمالي قدره مبلغ  -

 :حسب الحزاب السياسية موضوع املالحظات املسجلة أعاله الجدول التالي توزيع املبالغ لخصوي
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 بالدرهم                                                   حزبيةاملبالغ التي لم يتم ارجاعها أو تبريرها حسب الهيئات ال : توزيع11 جدول رقم

 املجموع

نفقات تم 

إنجازها خارج 

الحيز الزمني 

املخصص 

للحملة 

 االنتخابية

نفقات ال تندرج 

ضمن الغايات 

املحددة في املادة 

الثانية من املرسوم 

5.02.020 

مبلغ النفقات التي لم 

يتم بشأنها تقديم أي 

 وثائق إثبات 

املبلغ غير 

 املستعمل
 ألحزاب السياسيةا املبلغ غير املستحق

74.444914 
  

 حزب العدالة والتنمية   74.444914

 حزب الصالة واملعاصرة     1.111911 1.111911

 حزب االستقالل   1.114.444911   1.114.444911

4.117.117974   4.117.117974 
 

 حزب التجمع الوطني لألحرار 

 يةحزب الحركة الشعب   7.441.111911   7.441.111911

 حزب االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية   17.141911   17.141911

 حزب التقدم واالشتراكية   4.414.411911   4.414.411911

 حزب االتحاد الدستوري    417.117941 711.411911  144.417941

 حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية   7.114.111911   7.114.111911

 حزب جبهة القوى الديمقراطية   11.141914   11.141914

 حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي   ,4.111911   4.111911

 الحزب االشتراكي املوحد   777.114911   777.114911

 حزب املؤتمر الوطني االتحادي   441.141911   441.141911

 ةحزب البيئة والتنمية املستدام   111.444911   111.444911

 حزب الوحدة والديمقراطية   17.411911   17.411911

 حزب النهضة والفضيلة   741.111911   741.111911

 حزب اإلصالح والتنمية   114.471974   114.471974

 حزب التجديد واإلنصاف   141.111971   141.111971

41.444911   41.444911  
 

 حزب الوسط االجتماعي

7.147.117911  911.11174  الحزب الديمقراطي الوطني 147.117911  444.141911  

 الحزب املغربي الليبرالي  7.111.744941  14.414914    7.714.144974

 حزب العمل 111.111911     111.111911

141.144911   286 648,00  
 

 حزب اليسار الخضر املغربي

329.319655.11  311.1111  016.111311 391109.399.13  املجموع 5.391.325390 90.092361 

 

 :الهيآت الحزبية مطالبة بإرجاع إلى الخزينة العامة كون توعليه، 

  ؛غير املستحقالدعم مبالغ 

  ؛لم يتم استعماله الدعم الذي مبالغو  
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  باملستندات والوثائق أنها املبالغ التي لم يتم اإلدالء بشو  من أجلها تطبقا للغايات التي منحلم يتم تبرير صرفها  التياملبالغ و

 11.77التنظيمي رقم  القانون من  44وذلك طبقا ملقتضيات املادة  ،التمويل الذاتيوذلك بعد احتساب مبلغ  املطلوبةاملثبتة 

 الذكر. يسالف 1.74.447املرسوم رقم املادة الخامسة من و  1.74.441املادة الثالثة من املرسوم رقم و 

 حظات، قدم املجلس العلى للحسابات مجموعة من التوصيات.وتبعا ملا تم تسجيله من مال 

  املجلس توصـيـــات

التها االنتخابية بمناسبة مساهمة الدولة في تمويل حمبرسم  من خالل فحص الوثائق املثبتة املدلى بها من طرف الحزاب السياسية

 :حزبيةال هيآتلكل من السلطات الحكومية املختصة وال التوصيات التالية املجلس العلى للحساباتقدم ي، 1174 شتنبر 4اقتراع 

 فيما يخص السلطات الحكومية املختصة 

طبقا لم يتم تبرير صرفها  ، وكذا املبالغ التيمن الدعم املمنوح لها املستحقةللمبالغ غير السياسية  الحرص على إرجاع الحزاب -

طبقا وذلك  ،باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبةاإلدالء بشأنها تم وأخيرا املبالغ التي لم ي من أجلها تللغايات التي منح

واملادة الثالثة من املرسوم  1.74.447املرسوم رقم املادة الخامسة من  11.77التنظيمي رقم  القانون من  44املادة ملقتضيات 

 ؛أعاله ااملشار إليهم 1.74.441رقم 

 لحسابات الحمالت االنتخابية؛نموذج موحد إصدار  -

 ؛الذكر سالف 1.74.447النفقات املنصوص عليها في املرسوم رقموضع الئحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من  -

 فيما يخص األحزاب السياسية  

 ؛الذكر سالف 1.74.447املرسوم رقمفي اآلجال املقررة في  حسابات الحمالت االنتخابيةالعمل على تقديم  -

 وعلى إرجاع املبالغ املحولة غير املستعملة؛ بالوثائق املثبتة لهياكل املحليةإلى الة املبالغ املحو  إرفاقعلى  حرصال -

االمتثال للمقتضيات القانونية املتعلقة بتقديم حسابات حمالتهم االنتخابية املستفيدين من الدعم على ن ترشحيامل حث -

  ؛للمجلس

 روط القانونية؛على دعم مصاريف الحمالت االنتخابية بوثائق تستوفي الش الحرص -

 هذه النفقات: أن تكون  ، وال سيمااملرسوم املذكور عليها في  صاملنصو  الصغرى  احترام املقتضيات الخاصة بالنفقات -

o ؛أو بيانات أتعاب أو أي مستندات إثبات مماثلة أو اتفاقيات فاتوراتبواسطة يتعذر إثباتها بمصاريف  متعلقة 

o إثبات صحة الخدمة املنجزة. قصدي الحزاب السياسية مثلبوثائق داخلية موقعة من طرف م مدعمة 
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 حزبية بكل هيئة  نتائج الخاصةال: لثالجزء الثا

 حزب العدالة والتنمية

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

س النتخاب أعضاء املجال 1174سبتمبر 4برسم اقتراع  مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابيةبمبلغ حزب العدالة والتنمية توصل 

فاتح تاريخ ساهمة املذكورة بصرف امل إثباتللمجلس العلى للحسابات بمستندات  وأدلى ،1174سبتمبر 74بتاريخ  الجماعية والجهوية

 سالف الذكر. 1.74.447الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  خارجي أ ،1171 فبراير

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

 41.114.411911بينما بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما قدره ،ادرهم 41.441.471914 للحزب ما قدره العائد بلغ دعم الدولة

وتكاليف مختلفة  درهم( 74.441.744974) الطبع درهم( ومصاريف74.111.111911ويتوزع هذا املبلغ أساسا بين دعم املترشحين ) ما.دره

 .درهم( 71.174.711911)

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 الته االنتخابية.الدولة في تمويل حم برسم مساهمةتسلمها الحزب  املبالغ التيمستندات اإلثبات املتعلقة بصرف 

ها قام املجلس بتوجيه، درهم 474.144941بمبلغ إجمالي قدره  تتعلق بصرف نفقات ثالث مالحظات إبداء وقد أسفرت هذه العملية عن

من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة العامة  ،1171 ديسمبر 41 إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ

 أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ. خالل

 .1171فبراير 17 بتاريخ عن الحزب موضع جواب من طرف املسؤول الوطني اتوقد كانت هذه املالحظ

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

 ؛درهم 444.114941قدره بمبلغ  اتتقديم تبريرات اعتبرها املجلس كافية تتعلق بصرف نفق تم أوال:

إذ  ،تتعلق بالدعم املقدم ملترشحي الحزب درهم، 41.141974بمبلغ إجمالي قدره نفقات  صرف تبريرات كافية بشأنيتم تقديم لم  ا:ثاني

وعليه وجب على الحزب تقديم ما يثبت  .ثبتوا صرفهلم ي و لوحظ أن املترشحين املعنيين لم يستعملوا جزئيا أو كليا مبلغ الدعم املذكور أ

اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة  شكل فاتورات أو بوثائق فيذكور صرف املبلغ امل

 . سالف الذكر 1.74.447املنصوص عليها في املادة الثالثة من املرسوم رقم 

ملترشحين املعنيين من أجل اإلدالء بالوثائق أن مصالح اإلدارة املركزية للحزب تتواصل مع اإلى  لحزبعن ااملسؤول الوطني شار  وفي رده أ

 املطلوبة وأنه سيوافي املجلس العلى للحسابات بهذه الوثائق فور التوصل بها.
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وبالتالي  درهم 14.414911   قدره كافية بشأن نفقات بمبلغ املجلساعتبرها  أدلوا بتبريرات املعنيين املترشحين بعض أنتجب اإلشارة إلى 

  .درهم 74.444914وقدره زب قائمة بشأن تبرير املبلغ املتبقي تظل مسؤولية الح

 ؛ةملذكور النفقة موضوع املالحظة افاق مبلغ  درهم 147.114911بلغ وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف الحملة االنتخابية الذي 

تم اإلدالء و  طبقا للغايات التي منح من أجلهاه مجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرف نفإن املجلس يعتبر أ

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  القانون من  44كما هو منصوص عليه في املادة  باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبةبشأنه 

 .سالف الذكر السياسية
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 زب األصالة واملعاصرةح

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء  1174سبتمبر 4 برسم اقتراع مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية غاملعاصرة بمبلو صالة حزب ال توصل 

تاريخ ساهمة املذكورة بصرف امل إثباتللمجلس العلى للحسابات بمستندات وأدلى  ،1174سبتمبر 74 خوالجهوية بتارياملجالس الجماعية 

 سالف الذكر. 1.74.447استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم ي داخل الجل املحدد لذلك أ ،1174ديسمبر74

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

 44.441.114914 ما قدره بينما بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ،ادرهم 44.171.714914 للحزب ما قدره العائد بلغ دعم الدولة

 تنظيم اللقاءات واالجتماعات العامة وتكاليفدرهم(  41.414.111941) الطبعمصاريف ويتوزع هذا املبلغ أساسا بين  ما.دره

 درهم(. 7.441.411911) وتكاليف الدعاية والتواصل درهم( 1.114.411911) دعم املترشحيندرهم( و  1.117.111941)

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77التنظيمي رقم من القانون  44طبقا ملقتضيات املادة 

 الدولة في تمويل حمالته االنتخابية. برسم مساهمةتسلمها الحزب  املبالغ التيمستندات اإلثبات املتعلقة بصرف 

إلى ها قام املجلس بتوجيه، درهم 411.111911قدره  صرف نفقات بمبلغ إجماليتهم  اتمالحظ إبداء ثالث وقد أسفرت هذه العملية عن

من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة العامة خالل  ،1171 ديسمبر 14 املسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ

 أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ.

  .1171فبراير  17 بتاريخ عن الحزب موضع جواب من طرف املسؤول الوطني اتوقد كانت هذه املالحظ

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

 .درهم 411.111911تقديم تبريرات اعتبرها املجلس كافية تتعلق بصرف نفقة بمبلغ قدره  تم أوال:

يونيو  14و 11 ييوم عن تخص مصاريف اإليواءدرهم  1.111911بشأن صرف نفقة بمبلغ إجمالي قدره  إجابةلم يتم تقديم أي  ثانيا:

من  ثانيةال ةاملادالحيز الزمني املنصوص عليه في خارج إنجازها ، إذ تم احتسابه ضمن مصاريف الحملة االنتخابية رغم أنه تم 1174

 املشار إليه أعاله؛ 1.74.447املرسوم رقم 

 ؛ةملذكور النفقة موضوع املالحظة ادرهم فاق مبلغ  741.141911وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف الحملة االنتخابية الذي بلغ 

تم اإلدالء و  طبقا للغايات التي منح من أجلهامجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه  نفإن املجلس يعتبر أ

املتعلق بالحزاب  11.77تنظيمي رقم ال القانون من  44كما هو منصوص عليه في املادة  باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبةبشأنه 

 .سالف الذكر السياسية
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 حزب االستقـالل

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

املجالس النتخاب أعضاء  1174 سبتمبر 4اقتراع برسم  مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابيةستقالل بمبلغ حزب اال توصل 

 77تاريخ ساهمة املذكورة بصرف امل إثباتجلس العلى للحسابات بمستندات للم، وأدلى 1174 سبتمبر 74بتاريخ  الجماعية والجهوية

 سالف الذكر. 1.74.447ي داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم أ ،1174 ديسمبر

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

 41.441.441944بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما قدرهبينما ، امدره 44.141.111911 للحزب ما قدره العائد بلغ دعم الدولة

 4 درهم قام الحزب بإرجاعه إلى الخزينة العامة بتاريخ 1.111.111911وبقي من مجموع الدعم مبلغا غير مستعمل قدره  مادره

 .1171يناير

درهم(  77.417.444941دعم املترشحين ) صاريفمدرهم( و  71.417.171941)مصاريف الطبع بين  أساسا الحزب تتوزع مصاريف

وتكاليف  درهم( 4.474.141941) الدعاية والتواصلومصاريف  درهم( 1.111.147941) اللقاءات واالجتماعات العامة مصاريف تنظيمو 

 .درهم( 7.471.111944كراء السيارات والوقود )

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44ات املادة طبقا ملقتضي

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية. 

درهم، قام املجلس  1.117.744941قدره  إجمالي بمبلغ اتتتعلق بصرف نفق خمس مالحظاتوقد أسفرت هذه العملية عن إبداء 

، من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع 1171يوليو  71ثم بتاريخ  1171 ديسمبر 14 بتوجيههما إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ

 املبلغ املذكور إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ. 

 .1171أغسطس 71ثم بتاريخ يناير  14بتاريخ  املوجهة له اتسؤول الوطني عن الحزب على املالحظوقد أجاب امل

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

  ؛درهم1.441.141941بمبلغ قدره ات تم تقديم تبريرات اعتبرها املجلس كافية تتعلق بصرف نفق :أوال

 التالية:المر بالنفقات  ويتعلق درهم 1.114.444.11قدره بمبلغ إجمالي ات أن صرف نفقلم يتم تقديم تبريرات كافية بش :ثانيا

لتبرير صرف هذا املبلغ  لوحظ أنه درهم إذ1.241.000.00قدره الجماعيين بمبلغ  تعلق بالدعم املقدم للمترشحيننفقات ت       .7

 ين املستفيديناملترشح ؛ غير أن بعضكل واحد منهمم لاملبلغ املقدرشحين املستفيدين و تأدلى الحزب بالئحة تضم أسماء امل

فيما لم يبرر  ،1174 سبتمبر 4االنتخابية بمناسبة اقتراع م تهمصاريف حمالب ادجر لدى املجلس لم يودعوا ن ياملعني

ل شك يوعليه وجب على الحزب تقديم ما يثبت صرف املبلغ املذكور ف .مجموع مبلغ الدعم املتوصل بهمستفيدون آخرون 
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 لثةفي املادة الثا انصوص عليهاملأي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة  اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو  أو فاتورات 

 .سالف الذكر 1.74.447املرسوم رقم من 

لداء مصاريف  هإلى مفتشياتمن طرف الحزب درهم، تتعلق باملبالغ التي تم تحويلها  4.411.444911نفقة بمبلغ إجمالي قدر       .1

 حيث لوحظ أن:حملته االنتخابية على املستوى املحلي 

في  إثباتوثائق تم دعمه فقط بوصوالت استالم دون تقديم  درهم 4.441.144911 بقيمة ملترشحين الفرديينادعم مبلغ  -

ادة الثالثة من املماثلة املنصوص عليها في امل اإلثباتشكل فاتورات أو اتفاقيات أو أي مستندات أخرى من مستندات 

املبالغ املحولة إلى بعض املناطق من جهة، ومن جهة  علم يتم استعمال أو تبرير مجمو  ر؛سالف الذك 1.74.447املرسوم 

 أخرى تم تبرير دعم املترشحين الفرديين 

  ؛ثباتدرهم تم أداؤها على املستوى املحلي ولم يتم دعمها بأي وثيقة إ 444.114911مصاريف بمبلغ إجمالي قدره  -

درهم تم احتسابه مرتين ضمن مصاريف الحملة االنتخابية )على مستوى مصاريف املفتشيات  174.111911مبلغا قدره  -

 (؛على مستوى دعم املترشحين الجماعيين كذلكو املحلية للحزب 

يتم  درهم تم إرجاعها إلى الحساب البنكي للحزب من طرف بعض مفتشيه أي أنها لم 411.111911مبالغا قدرها  -

 استعمالها ورغم ذلك تم احتسابها ضمن مصاريف الحملة االنتخابية للحزب.

هذه املالحظات تتعلق باملبالغ التي سلمت بواسطة شيكات )أرقامها موجودة  أن: "إلى  ، أشار املسؤول الوطني عن الحزب أجوبتهوضمن 

دتهم في الحملة االنتخابية، وبالنسبة لجميع الذين تسلموا هذا الدعم في الالئحة املرسلة إليكم( إلى وكالء اللوائح الذي قرر الحزب مساع

من املركز العام لحزب االستقالل، وقعوا على اتفاقية مع املركز العام للحزب لتبرير مصاريفهم وتقديمها مباشرة إلى املجلس األعلى 

يكم مباشرة، ولديكم الالئحة الكاملة ملن توصل بالدعم والذي للحسابات، وبذلك فالحزب ال يتوفر على نسخ من وثائق اإلثبات التي وجهت إل

. تطبيقا .......درهم مضروبة في عدد املرشحين في الالئحة. أما الذين لم يتوصلوا بالدعم لسبب أو آلخر، لم يوقع أي اتفاقية 0.111311قدره 

عدد وأوضح كذلك أن: "في اآلجال املحددة في القانون..." ، فإن جميع الصفقات واألعمال أنجزت59.00من قانون األحزاب رقم  30للمادة 

بعث وتحويل  ..درهم لكل مرشح فردي. وقد قررت قيادة الحزب،  0.111311مرشح، وقد حدد مبلغ  00.135تجاوز ....املرشحين الفرديين 

مع ذلك ملزيد من التدقيق مراسلههم وإجبارهم على  املبالغ املتعلقة باملترشحين الفرديين إلى مفتش ي الحزب باإلقليم لتوزيعها عليهم. وقد تم

، وهناك بعض املفتشين، باالتفاق 59.00من القانون التنظيمي رقم  03استعمال الدعم في الغايات التي منح من أجلها وذلك ببقا للمادة 

ة االنتخابية. إن غالبية املفتشين وزعوا مبلغ مع املترشحين، استعملوا هذه املبالغ سواء في الطبع أو التنقل أو أمور أخرى تستلزمها الحمل

درهم على كل مرشح فردي بعد التوقيع على وصل استالم من برف املرشح الستعماله في الحملة االنتخابية، وهو أقص ى ما يمكن  0.111311

  القيام به بالنسبة آلالف املترشحين الفرديين..."

حث لتزويد املجالس الجهوية أو املجلس العلى للحسابات بالوثائق املطلوبة وأنه يين أنه كاتب جميع وكالء اللوائح املعنوأشار إلى 

أن القيام بهذه العملية يستدعي التماس مدة إضافية ملد الضرورية للمركز العام و مفتش ي الحزب على تقديم الفواتير واملستندات 

   .اآلخرين نيبلغامل بخصوصلم يجد أثرا  وأضاف أنه   .املجلس بهذه الوثائق

 أن: هذا الصدديجب التوضيح في 

ال من طرف املترشحين وال من لم يتم بشأنه تقديم أي وثيقة إثبات املعنيين باملالحظة  املقدم للمترشحين الجماعيينالدعم  مبلغ -

 ؛طرف الحزب
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 ؛عنية باملالحظةامل املجلس لم يتوصل بأي وثائق مثبتة بشأن مصاريف الحملة التي تم إنجازها من طرف املفتشيات -

يمكن أن تقوم  الووصوالت االستالم املوقعة من طرف املترشحين الفرديين والحزب  الجماعيين االتفاقيات املبرمة بين املترشحين  -

ألزمت الحزاب التي تلقت مساهمة  ياملذكور والت 1.74.447من املرسوم رقم  لثةاملادة الثامقام الوثائق املثبتة املنصوص عليها في 

الدولة أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها وحددت هذه الوثائق في فاتورات أو اتفاقيات أو 

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

بالنفقات الصغرى املشار إليها في الفقرة  منها دن ممثلي الحزاب السياسية، إال ما تعلقومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من ل

 ؛الثانية من نفس املادة

املبالغ غير املستعملة  يبينانوجرد املصاريف املقدم من طرف املفتشيات املعنية االنتخابية الكشوفات البنكية لحساب الحملة  -

 ؛درهم 411.111911بمبلغ إجمالي قدره  الحزبالتي تم إرجاعها من طرف مفتش ي 

وضعية مصاريف املفتشيات وكذا جداول الدعم املقدمة من طرف الحزب تشير إلى احتساب دعم مقدم لبعض مترشحي الحزب  -

الجنوبية بمبلغ  تارودانت)املفتشيات ضمن مصاريف كذلك و للمترشحين  الدعم املقدم من طرف الحزبمجموع ضمن 

 .درهم( 14.111911درهم وبنسليمان بمبلغ  47.111911اكش بمبلغ درهم ومر  11.111911

وحيث إن املسؤول الوطني عن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الكفيلة للحصول على املستندات الضرورية لتبرير مبلغ الدعم 

 وتقديمها للمجلس؛

من  44املادة املنصوص عليه في نذار اإل  س العلى للحساباتإليها الرئيس الول للمجل يوجهوحيث إنه يعتبر الجهة الوحيدة التي 

 شار إليه سلفا؛امل 11.77القانون التنظيمي رقم 

  فإن مسؤوليته تظل قائمة إلى حين تسوية وضعية الحزب.

الخامسة من  واملادة املتعلق بالحزاب السياسية 11.77التنظيمي رقم  القانون من  44املادة طبقا ملقتضيات وعليه، يكون الحزب 

باملستندات والوثائق املثبتة تم اإلدالء بشأنه لم يمطالبا بإرجاع إلى الخزينة العامة املبلغ سالف الذكر،  1.74.447املرسوم رقم 

 درهم(. 6.703.448.00) املطلوبة
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 حزب التجمع الوبني لألحرار

 اإلثباتتقديم مستندات  .7

النتخاب أعضاء  1174سبتمبر  4اقتراع برسم  همة الدولة في تمويل حمالته االنتخابيةمسا غلألحرار بمبلتجمع الوطني حزب التوصل 

ساهمة املذكورة صرف امل إثباتللمجلس العلى للحسابات بمستندات وأدلى  ،1174سبتمبر  74املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447دة الرابعة من املرسوم رقم الجل املحدد لذلك استنادا إلى املا خارجي أ ،1171مايو  14تاريخ ب

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .1

 47.144.114911بينما بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما قدره ، ادرهم 47.144.414944ه للحزب ما قدر  العائد بلغ دعم الدولة

درهم(  4.414.471914الدعم املالي املقدم للمترشحين )درهم( و  71.114.114911مصاريف الطبع )بين أساسا  ويتوزع هذا املبلغ ما.دره

درهم( وأجور العاملين  4.447.414971درهم( وتكاليف كراء السيارات ) 4.417.441944ومصاريف تنظيم اللقاءات واالجتماعات )

 درهم(. 4.474.111971درهم( ونفقات مختلفة ) 7.414.111911)

 ملتعلقة بصرف مبلغ الدعما اإلثباتنتائج فحص مستندات  .4

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 الدولة في تمويل حمالته االنتخابية. برسم مساهمةتسلمها الحزب  املبالغ التيمستندات اإلثبات املتعلقة بصرف 

بمبلغ إجمالي  نفقات درهم( وصرف 471914) بإرجاع مبلغ غير مستعمل انتتعلق تين اثنتينمالحظ إبداء ذه العملية عنوقد أسفرت ه

أجل  ن، م1171يوليو  71ثم بتاريخ  يناير 1 إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريخهما قام املجلس بتوجيه درهم، 47.714.441911قدره 

 بلغ املذكور إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ.تسوية وضعية الحزب أو إرجاع امل

 .1171أكتوبر 4ثم بتاريخ  فبراير 17 بتاريخ عن الحزب موضع جواب من طرف املسؤول الوطني تيناملالحظ اتينوقد كانت ه

 :لوحظ أنهعلى إثر ذلك و 

 درهم( 4.111.11917)املبررة غير خزينة الدولة من مجموع مبلغ النفقات  إلى درهم 7.111.111911إرجاع مبلغ  تتم تقديم ما يثب :أوال

من رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية، يتعهد من املسؤول الوطني عن الحزب بنسخة  أدلى كما (. 471914)ومبلغ الدعم غير املستعمل 

 إلى خزينة الدولة. غير املبرر  خاللها بإرجاع املبلغ

 ،درهم 11.414.147911نفقات بمبلغ إجمالي قدره كافية بخصوص صرف  اعتبرها املجلس يراتتم تقديم تبر  ثانيا:

خصم هذا املبلغ من مبلغ  تمإذ  ،درهم 4.111.114917 مبلغ إجمالي قدره إثبات استعماللم يتم تقديم تبريرات كافية بشأن  ثالثا:

ولوحظ في هذا  .للحزبقدمها املترشحون املعنيون  واحتسابه كهبة االحتفاظ به في الحساب البنكي للحزبو الدعم املقدم للمترشحين 
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الصدد أن خصم مبلغ دعم الحزب املقدم للمترشحين واحتسابه كهبة لفائدة الحزب نفسه أو لغيره اليمكن اعتباره من املصاريف 

  .سالف الذكر 1.74.447االنتخابية للحزب املنصوص عليها في املادة الولى من املرسوم رقم 

درهم قد تم صرفه  30.930.211331مبلغ املساهمة الكلي الذي بلغ " أن  لحزبعن ا املسؤول الوطنيأوضح  وردا على مالحظات املجلس،

درهم عبارة  0.611.511350املركزية و ةدرهم مصاريف الحملة االنتخابية لإلدار  121.306311درهم سلمت للمترشحين... 56.212.500369...كامال

درهم لم يتم قبولها.. فإن الحزب يتعهد بإرجاع  0.611.511350نظرا ألن بريقة صرف .....و (compensation)مع هبة املترشحين  عن معاوضة

من رسالة موجهة إلى وزارة الداخلية، يتعهد من خاللها بإرجاع املبلغ املذكور إلى بنسخة وأرفق جوابه املبلغ املذكور إلى الخزينة العامة." 

 ة. خزينة الدول

ولم يكن موضوع أي  يتم صرفه نهائيا من طرف الحزب لي جهة أو منسق درهم لم 4.111.114917يجب التوضيح في هذا اإلطار أن مبلغ 

سالف الذكر،  11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة  الفقرة الثانية من قتضياتطبقا مل نهأو سحب من الحسابات البنكية للحزب 

ة لألحزاب السياسية وفق الشكليات املحددة بموجب نص تنظيمي حمالت االنتخابيال لفي تموياهمة الدولة يجب أن تستعمل مس

املذكور كتقديم دعم مالي  1.74.447، ومن بين هذه الغايات ما نصت عليه املادة الولى من املرسوم للغايات التي منحت من أجلها

ملساهمة في تمويل حمالتهم االنتخابية وبالتالي اليمكن تنزيل هذه النفقات منزلة للمترشحين شريطة أن يكون هذا الدعم على سبيل ا

  النفقات االنتخابية.

نسخة من رسالة موجهة إلى الخازن الوزاري املعتمد لدى وزارة الداخلية مرفقة بنسخة لشيك بمبلغ بأدلى  الحزب وتجب اإلشارة إلى أن

درهم( ومبلغ الدعم غير  4.111.114917)مجموع مبلغ النفقات غير املبررة  الولى مندرهم يتعلق بإرجاع الدفعة  7.111.111911

  (. درهم 471914املستعمل )

مع احتساب  للغايات التي منح من أجلها املبلغ الذي لم يتم إثبات استعمالهوفي انتظار توصل املجلس بالوثائق املثبتة إلرجاع  وعليه

 املتعلق بالحزاب السياسية 11.77التنظيمي رقم  القانون من  44املادة طبقا ملقتضيات يكون الحزب  ،إرجاعهاتم  تيالالدفعة الولى 

  .إلى الخزينة العامةدرهم  4.117.117974 بلغمبإرجاع مطالبا ، سالف الذكر 1.74.447املرسوم رقم واملادة الخامسة من 
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 حزب الحركة الشعبية

 اإلثباتتقديم مستندات  .7

النتخاب أعضاء املجالس  1174سبتمبر  4اقتراع برسم  مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابيةبمبلغ الشعبية  ركةالححزب توصل 

 4بتاريخ ساهمة املذكورة صرف امل إثباتللمجلس العلى للحسابات بمستندات  وأدلى ،1174سبتمبر  71الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  الجل املحدد داخل يأ ،1174ديسمبر 

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .1

 11.114.144917ه بينما بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما قدر  ،ادرهم 11.711.114917ه للحزب ما قدر  العائد بلغ دعم الدولة

ومصاريف  درهم( 1.411.444911الطبع ) مصاريفدرهم( و  77.144.111917عم املترشحين )ويتوزع هذا املبلغ أساسا بين د ما.دره

 درهم(. 1.411.117941) الدعاية والتواصل

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .4

س العلى للحسابات مهمة فحص املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجل 11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 الدولة في تمويل حمالته االنتخابية. برسم مساهمةتسلمها الحزب  املبالغ التيمستندات اإلثبات املتعلقة بصرف 

وصرف نفقات بمبلغ إجمالي  درهم( 14.414911) ات تتعلق بإرجاع مبلغ غير مستعملمالحظعدة  إبداء وقد أسفرت هذه العملية عن

من أجل  1171 يوليو 71ثم بتاريخ  نايري 1 إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريخها قام املجلس بتوجيهدرهم،  1.114.111911قدره 

 تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ.

سبتمبر  71 بتاريخ ثم يوليو 14بتاريخ و  فاتح فبراير بتاريخ عن الحزب طنيموضع جواب من طرف املسؤول الو  اتوقد كانت هذه املالحظ

1171. 

 لوحظ أنه:على إثر ذلك و 

درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل  14.414911 قدرهعمل إلى الخزينة العامة مبلغا غير مست الحزب ما يثبت إرجاعتم تقديم  :أوال

املرسوم رقم واملادة الخامسة من  11.77من القانون التنظيمي رقم  44وص عليه في املادة ما هو منصعمال بوذلك  ،حمالته االنتخابية

 سالفي الذكر. 1.74.447

 درهم؛      1.441.111911قدره تتعلق بصرف نفقات بمبلغ إجمالي  تم تقديم تبريرات، اعتبرها املجلس كافية :ثانيا

 قدرهنفقة بمبلغ برهم، ويتعلق المر د 7.441.111911 ت بمبلغ إجمالي قدرهم تبريرات كافية بشأن صرف نفقايلم يتم تقد :الثثا

 مصاريفب اجردللمجلس بعض املترشحين املعنيين لم يقدموا درهم تتعلق بالدعم املقدم للمترشحين، إذ لوحظ أن  1.111.111911

كل واملبلغ العائد لرشحين املستفيدين تتضم أسماء املت نسخ لشيكا وأباشهادات باستالم  أخرى بالغ دعم ماقتصر االنتخابية فيما  حمالتهم
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في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات  وعليه وجب على الحزب تقديم ما يثبت صرف املبلغ املذكور  .واحد منهم

 وهو ما يخالف مقتضياتسالف الذكر  1.74.447من املرسوم رقم  لثةأخرى من مستندات اإلثبات املماثلة املنصوص عليها في املادة الثا

 املشار إليه أعاله. 11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة  الفقرة الثانية من

الشعبية اعتمدت على املادة األولى من املرسوم رقم  ةالحرك ...."أن لحزبعن ااملسؤول الوطني  أوضحجوابا على مالحظات املجلس، و 

في فقرتها األولى حيث تعتبر من بين مصاريف الحمالت االنتخابية التي تقوم بها األحزاب السياسية  5102ح يوليوز الصادر في فات 5.02.020

حين وكذا املنظمات النقابية، في مادته األولى أن املبالغ املذكورة يجب أن تستعمل بوجه خاص في تقديم دعم مالي في شكل مبالغ تسلم للمترش

تبريرات اعتبرها املجلس كافية بشأن نفقات بمبلغ وقدم  مثبتة وأرفق إجاباته بوثائقمويل حمالتهم االنتخابية" على سبيل املساهمة في ت

 .درهم 7.411.111911

ألزمت الحزاب التي تلقت مساهمة الدولة أن تدلي بالوثائق التي  1.74.447أن املادة الثالثة من املرسوم  وجب التذكير في هذا الصددو 

الها للغايات التي منحت من أجلها وحددت هذه الوثائق في فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من تثبت استعم

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

 بالنفقات الصغرى املشار إليها في الفقرة الثانية من نفس املادة.الحزاب السياسية، إال ما تعلق 

وحيث إن املسؤول الوطني عن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الكفيلة للحصول على املستندات الضرورية لتبرير مبلغ الدعم 

 وتقديمها للمجلس؛

القانون من  44املادة املنصوص عليه في نذار اإل  لمجلس العلى للحساباتإليها الرئيس الول ل يوجهوحيث إنه يعتبر الجهة الوحيدة التي 

 شار إليه سلفا؛امل 11.77التنظيمي رقم 

  فإن مسؤوليته تظل قائمة إلى حين تسوية وضعية الحزب.

ادة الخامسة من وامل املتعلق بالحزاب السياسية 11.77التنظيمي رقم  القانون من  44املادة طبقا ملقتضيات وعليه، يكون الحزب 

باملستندات والوثائق املثبتة تم اإلدالء بشأنه الذي لم يمطالبا بإرجاع إلى الخزينة العامة املبلغ  الذكر،سالفي  1.74.447املرسوم رقم 

 .درهم(7.441.111911) املطلوبة
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 االشتراكي للقوات الشعبية االتحادحزب 

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

 1174 سبتمبر 4برسم اقتراع  مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابيةبمبلغ اكي للقوات الشعبية االشتر  االتحادحزب توصل 

صرف  إثباتللمجلس العلى للحسابات بمستندات ، وأدلى 1174 سبتمبر 74 املجالس الجماعية والجهوية بتاريخالنتخاب أعضاء 

سالف  1.74.447ل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم الج داخل ي، أ1174ديسمبر  77تاريخ ساهمة املذكورة بامل

  الذكر.

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

 74.117.444941بينما بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما قدره ، ادرهم 74.114.474911 للحزب ما قدره العائد بلغ دعم الدولة

اللقاءات  مصاريف تنظيمدرهم( و  1.414.141911درهم( ودعم املترشحين ) 1.411.141911)الطبع  ريفمصاتوزع أساسا بين تو  ،مادره

والوقود  السيارات كراءدرهم( ومصاريف  7.441.414911وتكاليف الدعاية والتواصل )درهم(  1.441.144911واالجتماعات العامة )

  درهم(. 7.741.147911) والهاتف

 .1174ديسمبر 11الخزينة العامة بتاريخ  درهم( إلى 111.444911) غير املستعملقام الحزب بإرجاع املبلغ 

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 الدولة في تمويل حمالته االنتخابية. برسم مساهمةرف املبالغ التي تسلمها الحزب مستندات إثبات ص

ها قام املجلس بتوجيه درهم، 7.414.111911تتعلق بصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره عدة مالحظات  إبداء وقد أسفرت هذه العملية عن

من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ  1171 يوليو 71ثم بتاريخ  1171ديسمبر  14 إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ

 املذكور إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ.

 . 1171 أغسطس 11ثم بتاريخ  1171فبراير 11 بتاريخ عن الحزب موضع جواب من طرف املسؤول الوطني اتوقد كانت هذه املالحظ

 لوحظ أنه:على إثر ذلك و 

 ؛درهم 7.141.711911ره لق بصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدتتع تم تقديم تبريرات، اعتبرها املجلس كافية :أوال

 ويتعلق المر بالنفقات التالية: درهم، 17.141911م تبريرات كافية بشأن صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدرهيلم يتم تقد :ثانيا

إذ لوحظ أنهم لم يقدموا ، الجماعيين والجهويين رشحينتلبعض املقدمة بمبالغ الدعم امل درهم متعلقة 74.111911 قدرهانفقة  .7

وعليه وجب . الحزب بتقديم نسخ لوامر التحويل البنكية أو نسخ لشيكات فيما اكتفىاالنتخابية للمجلس حمالتهم  مصاريفب اجرد

نات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيا على الحزب تقديم ما يثبت صرف املبلغ املذكور 
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الفقرة الثانية  وهو ما يخالف مقتضياتسالف الذكر،  1.74.447من املرسوم رقم  لثةاإلثبات املماثلة املنصوص عليها في املادة الثا

 املشار إليه أعاله. 11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة  من

هذا تبرير أن الحزب اكتفى ل لوحظ في هذا الصدد ، إذالدعم املقدم للمترشحين الفرديينب درهم تتعلق 41.141911نفقة بقيمة  .1

املشار إليه سلفا،  1.74.447ادة الثالثة من املرسوم رقم في امل هاعلي املنصوص وصوالت استالم بدل وثائق اإلثباتبتقديم دعم ال

 سالفة الذكر: 11.77ون التنظيمي رقم من القان 44املادة  الفقرة الثانية من وهو ما يخالف مقتضيات

وطلب منهم تقديم الوثائق املثبتة بالتصريح بنفقاتهم االنتخابية راسل املترشحين املعنيين  أنه الوطني عن الحزب لأوضح املسؤو  وفي رده

يف بالعالم القروي، فقد "نظرا لصعوبة إثبات املصار  تجاوبهم، وأنهغير أنه سجل عدم جهوي أو املجلس العلى للحسابات للمجلس ال

 وأرفق جوابه بوثائق. ".اعتمد املسؤولون الحزبيون محليا على إشهادات موقعة باستالم املبلغ من برف املترشحين

 املعنيين. الجماعيين أو الجهويين بتصريحات املترشحين فيما بعد املجلس لم يتوصل لإلشارة، 

أن تقوم مقام وثائق االثبات املنصوص عليها في املادة الثالثة  نم مبالغ الدعم ال يمكووجب التذكير في هذا الصدد أن اإلشهادات باستال 

سالف الذكر التي ألزمت الحزاب التي تلقت مساهمة الدولة أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي  1.74.447من املرسوم 

قيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة منحت من أجلها وحددت هذه الوثائق في فاتورات أو اتفا

مشفوعة باملخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل املوردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الحزاب السياسية، إال ما 

 تعلق بالنفقات الصغرى املشار إليها في الفقرة الثانية من نفس املادة.

ن املسؤول الوطني عن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الكفيلة للحصول على املستندات الضرورية لتبرير مبلغ الدعم وحيث إ

 وتقديمها للمجلس؛

القانون من  44املادة املنصوص عليه في نذار إليها الرئيس الول للمجلس العلى للحسابات اإل  يوجهوحيث إنه يعتبر الجهة الوحيدة التي 

 شار إليه سلفا؛امل 11.77لتنظيمي رقم ا

  فإن مسؤوليته تظل قائمة إلى حين تسوية وضعية الحزب.

واملادة الخامسة من السياسية املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  القانون من  44املادة طبقا ملقتضيات وعليه، يكون الحزب 

باملستندات والوثائق املثبتة تم اإلدالء بشأنه الذي لم يلخزينة العامة املبلغ مطالبا بإرجاع إلى اسالفي الذكر  1.74.447املرسوم رقم 

 (، درهم 17.141911) املطلوبة
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 حزب التقدم واالشتراكية

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

ب أعضاء النتخا 1174سبتمبر  4برسم اقتراع  مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابيةبمبلغ  تقدم واالشتراكيةحزب التوصل 

ساهمة املذكورة صرف امل إثباتللمجلس العلى للحسابات بمستندات وأدلى  ،1174سبتمبر  74املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم داخل ي أ ،1174 سبتمبر14تاريخ ب

 صرح بصرفهامبلغ الدعم والنفقات امل .5

 74.171.111911 بينما بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما قدره، ادرهم 74.111.141911للحزب ما قدره العائد بلغ دعم الدولة

درهم( ومصاريف الدعاية  4.417.411911دعم املترشحين )درهم( و  1.474.441941الطبع ) مصاريفويتوزع هذا املبلغ أساسا بين  ما.رهد

 درهم(. 7.114.444941)والتواصل 

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 تمويل حمالته االنتخابية.الدولة في  برسم مساهمةتسلمها الحزب  املبالغ التيمستندات إثبات صرف 

قام املجلس درهم،  4.711.741911إجمالي قدره إبداء مالحظتين اثنتين تتعلقان بصرف نفقتين بمبلغ  عملية عنهذه الأسفرت وقد 

املذكور  من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ 1171 وليوي 14ثم بتاريخ  يناير 1 إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريخها بتوجيه

 إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ.

 .1171سبتمبر 11ثم بتاريخ  يناير 71وقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب على املالحظتين بتاريخ 

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

 درهم. 741.141911 قدرهة بمبلغ افية تتعلق بصرف نفق: تم تقديم تبريرات اعتبرها املجلس كأوال

الدعم املقدم تتوزع بين  درهم 4.111.111911: لم يتم تقديم تبريرات كافية بشأن صرف نفقة بمبلغ إجمالي قدره ثانيا .4

تم دعمه فقط بتحويالت باسم املستفيدين أو وضع رهن إذ لوحظ أنه لتبرير صرف هذا املبلغ  درهم(4.711.111911)للمترشحين

 ونفقة ؛لدى املجلساالنتخابية م بمصاريف حملته فيما لم يودع املترشحون املعنيون جرداقر بتوصلهم بالدعم املذكور اإلشارة ت

غير أنهم لم يستعملوا درهم تتعلق بدعم املترشحين الذين أودعوا جرد مصاريفهم االنتخابية لدى املجلس  414.411911 قدره بمبلغ 

في شكل فاتورات  وعليه وجب على الحزب تقديم ما يثبت صرف املبلغ املذكور   .لم يثبتوا صرفه و ر أجزئيا أو كليا مبلغ الدعم املذكو 

من املرسوم رقم  لثةأو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة املنصوص عليها في املادة الثا

 املشار إليه أعاله. 11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة  فقرة الثانية منال وهو ما يخالف مقتضياتسالف الذكر،  1.74.447
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ن باألمر بالوثائق املتعلقة و إننا نعمل على أن يوافيكم املعني: "إلىاملسؤول الوطني عن الحزب  أشار  ،1171يناير  71وضمن رده بتاريخ 

 .درهم 411.441911ات مصاريف بعض مترشحيه بمبلغ إجمالي قدره سبتمبر بوثائق إثب 11وأدلى بتاريخ  "بحمالتهم االنتخابية.

 لإلشارة، لم يتوصل املجلس بأي تصريحات للمترشحين الذين لم يدلوا بجرد مصاريفهم االنتخابية. 

بالوثائق التي  ألزمت الحزاب التي تلقت مساهمة الدولة أن تدلي 1.74.447هذا الصدد، أن املادة الثالثة من املرسوم  يالتذكير فوجب و 

تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها وحددت هذه الوثائق في فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من 

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

 اب السياسية، إال ما تعلق بالنفقات الصغرى املشار إليها في الفقرة الثانية من نفس املادة.الحز 

وحيث إن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على املستندات الالزمة وتقديمها للمجلس لتبرير استعمال الدعم  

 املشار إليه سلفا؛ 11.77القانون التنظيمي رقم  من 44وفق الشكليات املحددة كما نصت على ذلك املادة 

من القانون التنظيمي رقم  44وحيث يعتبر الحزب الجهة الوحيدة التي يوجه إليها الرئيس الول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة 

 املطلوبة؛ اإلثباتاملشار إليه سلفا من أجل إرجاع املبالغ غير املبررة أو غير املدعمة بوثائق  11.77

 ؛وتبعا لذلك فإن مسؤوليته تظل قائمة إلى حين تسوية وضعية الحزب

 درهم؛ 1.441.171971وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة الحزب بلغ ما مجموعه 

سالفي الذكر  1.74.447املرسوم رقم واملادة الخامسة من  11.77من القانون التنظيمي  44طبقا ملقتضيات املادة وعليه، يكون الحزب 

بعد الذي لم يتم اإلدالء بشأنه باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة  درهم 174.144944قدرها مطالبا بإرجاع إلى الخزينة العامة مبلغ

 . احتساب مبلغ التمويل الذاتي
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 الدستوري االتحادحزب 

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء  1174سبتمبر  4برسم اقتراع  لدولة في تمويل حمالته االنتخابيةمساهمة ابمبلغ  الدستوري االتحادحزب توصل 

ساهمة املذكورة صرف امل إثباتللمجلس العلى للحسابات بمستندات  ، وأدلى1174سبتمبر  74املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447لرابعة من املرسوم رقم الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة اخارج ي أ ،1174 ديسمبر14تاريخ ب

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

بينما بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما قدره  ،ادرهم 71.111.414914 للحزب ما قدره العائد بلغ دعم الدولة

درهم(  4.111.111911)املترشحين ودعم رهم( د 4.114.441941الطبع ) مصاريفويتوزع هذا املبلغ أساسا بين  ما.دره74.144.111914

ومستحقات  درهم( 111.411911) تنظيم اللقاءات واالجتماعات العامة وتكاليف درهم( 1.171.414944)والتواصل ومصاريف الدعاية 

 درهم(. 714.111911)العاملين 

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 الدولة في تمويل حمالته االنتخابية. برسم مساهمةتسلمها الحزب  املبالغ التيمستندات اإلثبات املتعلقة بصرف 

ها قام املجلس بتوجيه درهم، 1.144.147911ت بمبلغ إجمالي قدره تتعلق بصرف نفقامالحظات  عدة إبداء وقد أسفرت هذه العملية عن

، من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة العامة 1171ديسمبر  11 إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ

 خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ.

  .1171يناير  14 بتاريخ عن الحزب املسؤول الوطني موضع جواب من طرف اتوقد كانت هذه املالحظ

 لوحظ أنه:على إثر ذلك و 

 درهم. 111.111911قدره  نفقات بمبلغ إجماليتتعلق بصرف  تقديم تبريرات، اعتبرها املجلس كافية تم -أوال

 لمر باملصاريف التالية:ا درهم ويتعلق 7.114.147911قدره نفقة بمبلغ إجمالي  تبريرات كافية بشأن تقديم لم يتم -ثانيا

لوحظ أن إذ  ،تتعلق بأداء أجور العاملين بالحزب عن شهري غشت وسبتمبردرهم،  741.411911بمبلغ إجمالي قدره  ةنفق .7

ضمن قائمة املصاريف املحددة بمقتض ى املادة الولى باحتسابها ضمن مصاريف الحملة االنتخابية رغم أنها ال تندرج  الحزب قام

 11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة  الفقرة الثانية من و ما يخالف مقتضياتهو املذكور. 1.74.447قم من املرسوم ر 

املشار إليه أعاله والتي توجب على الحزاب السياسية "...أن تثبت أن املبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها ...وفق 

 منحت من أجلها". الشكليات املحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي
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درهم تتعلق بالدعم املقدم للمترشحين، إذ  7.471.111911نفقة بمبلغ  تشملدرهم  7.171.447911قدره  بمبلغ إجمالينفقة  .1

بمصاريف  تم تقديم إشهادات بالتوصل بمبالغ فيما لم يودع املترشحون املعنيون جرداصرف هذا املبلغ لتبرير  هلوحظ أن

جرد لدى املجلس درهم تتعلق بدعم املترشحين الذين أودعوا  411.447911قدره بمبلغ  ، ونفقةاملجلسلدى االنتخابية م حملته

لبعض املصاريف غير أن املجلس لم يتوصل  ةاالنتخابية ووجهت لهم مالحظات من أجل استكمال اإلثباتات الالزم مصاريفهمفب

 اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو  أو ق تثبت صرفه في شكل فاتورات بوثائ املبلغ املذكور  وعليه وجب على الحزب دعم بأي إجابات.

سالف الذكر  1.74.447من املرسوم رقم  لثةاملادة الثافي  انصوص عليهاملأي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة 

 أعاله.ليه املشار إ 11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة  الفقرة الثانية من وهو ما يخالف مقتضيات

كما  ووثائق إثبات للمصاريف املعنية وضمن رده قدم املسؤول الوطني عن الحزب تصريحات باملصاريف االنتخابية للمترشحين املعنيين

غ من أنه بالنسبة لألجور الخاصة بالعاملين فقد تم اإلدالء بها في التقرير املالي السنوي لتسيير الحزب وبالتالي يجب حذف هذا املبلأوضح " 

 فإن هذا املبلغ تم إدراجه عبر الخطأ ".  ه.. وعليالتقرير الخاص باالنتخابات...

 :وتبين من خالل املستندات املقدمة

 درهم؛ 7.777.111911بمبلغ إجمالي قدره  دعمتتعلق بصرف  تم تقديم تبريرات، اعتبرها املجلس كافية أنه -

 414.414911درهم واملبلغ املبرر  7.111.111911ن مبلغ الدعم املقدم )حاصل الفرق بي درهم 417.117941قدره دعم  أن مبلغ -

 ؛1171أكتوبر  1االنتخابات التشريعية لمصاريف تتعلق بتقديم وثائق  بشأنه تم ،درهم من طرف أحد مترشحي الحزب(

ومبلغ الدعم املصرح  نملترشحين اثنيمن طرف الحزب درهم( بين مبلغ الدعم املصرح بتقديمه  74.111911)املسجل أن الفرق  -

موقعين من طرف شخصين يبينان لكل إشهاد، درهم  1.411911بالتوصل بمبلغ  نبإشهاديتم دعمه  هما،بالتوصل به من طرف

أوضح املسؤول الوطني عن الحزب أن املبلغ يتعلق  ا....، كمأنهما أشرفا على التواصل خالل الحملة االنتخابية ملجلس عمالة 

 العمالة املعنية.الخاصة بانتخابات مجلس بمصاريف الدعاية 

سالف الذكر نصت على أن الدولة تساهم في تمويل  11.77رقم من القانون التنظيمي  44املادة  أن في هذا الصدد التذكير  وجب

عية،  كما أن قرار رئيس الحمالت االنتخابية التي تقوم بها الحزاب السياسية املشاركة في االنتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشري

تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها  في ملساهمة الدولة الكلياملبلغ  املشار إليه سلفا حدد في مادته الولى 4.44.74الحكومة رقم 

تنادا إلى ذلك، فإنه واس، 1174سبتمبر  4املشاركة في االنتخابات العامة الجماعية واالنتخابات العامة الجهوية ليوم  الحزاب السياسية

ال يمكن استعمال الدعم املقدم للحزب للمساهمة في حملته االنتخابية الجماعية والجهوية في تمويل مصاريف حملة مجالس العماالت 

 والقاليم. 

تم اإلدالء بشأنه درهم واملبلغ الذي لم ي 711.411911في  طبقا للغايات التي منح من أجلهااملبلغ الذي لم يتم تبرير صرفه  يحددوعليه، 

 ؛درهم 417.117941في  باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة

 درهم فاق مجموع املبلغين املذكورين؛ 7.144.441914وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف الحملة االنتخابية الذي بلغ 
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تم اإلدالء و  طبقا للغايات التي منح من أجلهاالدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه مجموع مبلغ مساهمة  نفإن املجلس يعتبر أ

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  القانون من  44املادة كما هو منصوص عليه في  باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبةبشأنه 

 .سالف الذكر السياسية
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 ماعيةزب الحركة الديمقرابية االجتح

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب  1174سبتمبر  4برسم اقتراع  مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابيةبمبلغ حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية توصل 

همة ساصرف امل إثباتللمجلس العلى للحسابات بمستندات وأدلى  ،1174سبتمبر  74أعضاء املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم خارج ي أ ،1171مارس  14تاريخ املذكورة ب

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

 ما.دره 1.441.144911 هبينما بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما قدر ، ادرهم 1.141.111947للحزب ما قدره العائد بلغ دعم الدولة

تنظيم اللقاءات ومصاريف  درهم( 141.411911) الطبع مصاريفدرهم( و 7.414.111911) دعم املترشحين بين أساسا ويتوزع هذا املبلغ

 درهم(. 114.174911واالجتماعات العامة )

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77قانون التنظيمي رقم من ال 44طبقا ملقتضيات املادة 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

ا هقام املجلس بتوجيه ،درهم 7.474.111911ه قدر إجمالي بصرف نفقتين بمبلغ  انتتعلق تينمالحظإبداء  عملية عنهذه الأسفرت وقد 

تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور من أجل  1171يوليو  71ثم بتاريخ  1171ديسمبر 14 إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ

 .إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ

 .1171يوليو 11ثم بتاريخ يناير  4بتاريخ  تينلى املالحظوقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب ع

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

 درهم. 111.111911: تم تقديم تبريرات اعتبرها املجلس كافية تتعلق بصرف نفقة بمبلغ قدره أوال

درهم تتعلق بالدعم املقدم للمترشحين، حيث  7.474.111911: لم يتم تقديم تبريرات كافية بشأن صرف نفقة بمبلغ إجمالي قدره ثانيا

وعليه وجب على  املذكور.لوحظ أن صرف هذا املبلغ تم دعمه بتحويالت باسم بعض املستفيدين أو إشهادات تقر بتوصلهم بالدعم 

ت أخرى من مستندات أي مستندا اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو  أو الحزب دعم املبلغ املذكور بوثائق تثبت صرفه في شكل فاتورات 

 الفقرة الثانية من وهو ما يخالف مقتضياتسالف الذكر  1.74.447من املرسوم رقم  لثةفي املادة الثا انصوص عليهاملاإلثبات املماثلة 

 املشار إليه أعاله. 11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة 

"... : إلى أنو  أشار  وقعا عليها وإقرارهم بتوصلهم بمساهمة الحزبإشهادات للمترشحين م ملسؤول الوطني عن الحزباقدم  وضمن رده

تلك االشهادات حجتنا الوحيدة على أنهم تسلموا منا مبالغ الدعم، وهي نفس اإلشهادات التي سلمناها إلى املحاسب والخبير للقيام 

بق لكم أن بعثتم لنا بأسماء بعض املترشحين الذين لم بحساباتهما، كما حرصت لجنة املالية بالحزب على توثيقها وتسليمها لكم... وقد س
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هاتفيا يدلوا ببياناتهم بما فيهم الذين فازوا في االنتخابات واكتسبوا العضوية في الجماعة الترابية، فقمنا بالواجب وكاتبناهم واتصلنا بهم 

نجهل حتى اليوم من قام بهذا العمل ومن تخلى عنه، وتبقى وأكدنا عليهم تقديم بيانات حملههم االنتخابية مدعومة بالفواتير واملستندات، و 

أن "  ....النصوص القانونية لم تتحدث عن تحمل الحزب مسؤولية مترشحيه في حالة عدم االدالء ببيانات  وأضاف املسؤولية على عاتقهم ..."

مكانية التشطيب على الحاصلين على العضوية في مصاريف حملههم االنتخابية بل  اكتفت بتحديد مسؤولية التقصير إلى املترشحين  مع إ

 أو إحالههم على القضاء...." ...الجماعة

واحد مترشح من بالنفقات االنتخابية بتصريح  ،أن املجلس توصل بعد إرسال املالحظات إلى الحزب إلى في هذا الصدد ت اإلشارةوجب

 وبرر صرفه كليا. درهم 41.111911من دعم قدره صرح باستفادته 

ألزمت الحزاب التي تلقت مساهمة الدولة أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها  1.74.447املادة الثالثة من املرسوم للتذكير فإن و 

للغايات التي منحت من أجلها وحددت هذه الوثائق في فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات 

وعة باملخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل املوردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الحزاب املماثلة مشف اإلثبات

. وتبعا لذلك، فإن اإلشهادات بالتسلم املوقعة من طرف السياسية، إال ما تعلق بالنفقات املشار إليها في الفقرة الثانية من نفس املادة

 ق االثبات سالفة الذكر.أن تقوم مقام وثائ ناملترشحين ال يمك

وحيث إن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على املستندات الالزمة وتقديمها للمجلس لتبرير استعمال الدعم 

 املشار إليه سلفا؛ 11.77من القانون التنظيمي رقم  44وفق الشكليات املحددة كما نصت على ذلك املادة 

من القانون التنظيمي رقم  44جهة الوحيدة التي يوجه إليها الرئيس الول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة وحيث يعتبر الحزب ال

 املطلوبة؛ اإلثباتاملشار إليه سلفا من أجل إرجاع املبالغ غير املبررة أو غير املدعمة بوثائق  11.77

 درهم؛ 441.144941مجموعه وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة الحزب بلغ ما 

سالفي الذكر  1.74.447املرسوم رقم واملادة الخامسة من  11.77من القانون التنظيمي  44طبقا ملقتضيات املادة وعليه، يكون الحزب 

بعد  بتة املطلوبةباملستندات والوثائق املثدرهم( الذي لم يتم اإلدالء بشأنه  417.477947) مبلغ الدعمبإرجاع إلى الخزينة العامة  مطالبا

  .احتساب مبلغ التمويل الذاتي
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 الديمقرابية ى جبهة القو حزب 

 اإلثباتتقديم مستندات .0

النتخاب أعضاء  1174سبتمبر  4برسم اقتراع  مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابيةبمبلغ  الديمقراطية ى جبهة القو حزب توصل 

ساهمة املذكورة صرف امل إثباتللمجلس العلى للحسابات بمستندات ، وأدلى 1174سبتمبر  74املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم خارج ي أ ،1171 أبريل 74تاريخ ب

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها.5

 ما.دره 7.141.141914 بينما بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما قدره، ادرهم 7.141.447944 قدرهللحزب ما  العائد بلغ دعم الدولة

الدعاية ومصاريف  درهم( 441.414941) دعم املترشحين مصاريفدرهم( و  444.141914الطبع ) مصاريفبين  أساسا ويتوزع هذا املبلغ

 .درهم( 117.111911) والتواصل

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم باتاإلثنتائج فحص مستندات .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 الدولة في تمويل حمالته االنتخابية. برسم مساهمةتسلمها الحزب  املبالغ التيمستندات اإلثبات املتعلقة بصرف 

إلى هما قام املجلس بتوجيهدرهم،  474.417914بمبلغ إجمالي قدره  صرف نفقاتتتعلق بات مالحظ إبداء فرت هذه العملية عنوقد أس

إرجاع املبلغ املذكور إلى  أو  الحزبمن أجل تسوية وضعية  ،1171يوليو71 ثم بتاريخ 1171ديسمبر  14 بتاريخ الحزباملسؤول الوطني عن 

 ثالثين يوما من تاريخ التبليغ.خالل أجل  العامة الخزينة

 .1171 أغسطس 14 ثم بتاريخفبراير  11بتاريخ  اتوقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب على املالحظ

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

 درهم؛ 44.114944قدم تبريرات اعتبرها املجلس كافية بشأن نفقة بمبلغ  :أوال

نفقة تتعلق بدعم درهم ويخص المر  414941 411قدره  بمبلغ إجمالينفقات  رات كافية بشأن صرفم تبريييتم تقد لم :ثانيا .7

ه كما أن ر مترشحي الحزب، إذ لوحظ أن الحزب اكتفى بتقديم تحويالت باسم املستفيدين أو إشهادات تقر بتوصلهم بالدعم املذكو 

ودعوا لدى لم ي املستفيدين من الدعم املذكور  الحزب مترشحي إن باقيدرهم، ف 11.111911باستثناء مترشح واحد استفاد من دعم قدره 

 أو وعليه وجب على الحزب دعم املبلغ املذكور بوثائق تثبت صرفه في شكل فاتورات .  املجلس جردا بمصاريف حمالتهم االنتخابية

من املرسوم  لثةفي املادة الثا اص عليهنصو املأي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة  اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو 

املشار إليه  11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة  الفقرة الثانية من وهو ما يخالف مقتضياتسالف الذكر  1.74.447رقم 

 أعاله.
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عم على مرشحي الحزب حرص حزب جبهة القوى الديمقرابية على تتبع صرف مبالغ الدأن:" وضمن رده، أوضح املسؤول الوطني عن الحزب 

وفقا للقانون. وعليه فلقد راسل الحزب اثنين من مسؤوليه اإلقليميين بخصوص مبالغ حولت لهما. كما عمل الحزب بعد ذلك على إحداث 

بالغ املحولة خلية باملقر املركزي من أجل تتبع نتائج االنتخابات وحث املرشحين ووكالء اللوائح على إيداع جرد بمصاريف الحملة بما فيها امل

" لهم باملجالس الجهوية..... تمت مراسلة جميع املرشحين لتقديم املستندات الثبوتية......وسنعمل على تبليغكم بجرد لنتائج هذه العملية.

   .وأرفق جوابه بمراسلتين وجههما إلى مسؤولين في الحزب قصد تقديم التبريرات الالزمة

ملصاريف بعض تبريرات اعتبرها املجلس كافية ، 1171غشت  14زب ضمن جوابه بتاريخ ولإلشارة، قدم املسؤول الوطني عن الح

وبجرد  بالئحة للمنتدبين املفوض لهم بمنح التزكيات برسم االنتخابات املعنية وأرفقها ،درهم 414.411914مترشحيه بمبلغ إجمالي قدره 

 . تحويالت الحزب ملترشحيه الجماعيين والجهويين

املستفيدين الباقين من املترشحين تصريح بأي املجلس لم يتوصل بعد إرسال املالحظات إلى الحزب  ي هذا الصدد إلى أنوجبت اإلشارة ف

 من الدعم.

ألزمت الحزاب التي تلقت مساهمة الدولة أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها  1.74.447وللتذكير فإن املادة الثالثة من املرسوم 

ت من أجلها وحددت هذه الوثائق في فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات للغايات التي منح

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

 في الفقرة الثانية من نفس املادة. السياسية، إال ما تعلق بالنفقات املشار إليها

وحيث إن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على املستندات الالزمة وتقديمها للمجلس لتبرير استعمال الدعم 

 املشار إليه سلفا؛ 11.77من القانون التنظيمي رقم  44وفق الشكليات املحددة كما نصت على ذلك املادة 

من القانون التنظيمي رقم  44بر الحزب الجهة الوحيدة التي يوجه إليها الرئيس الول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة وحيث يعت

 املشار إليه سلفا من أجل إرجاع املبالغ غير املبررة أو غير املدعمة بوثائق اإلثبات املطلوبة؛ 11.77

 درهم؛ 4.414971حزب بلغ ما مجموعه وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة ال

واملادة الخامسة من  املتعلق بالحزاب السياسية 11.77التنظيمي رقم  القانون من  44املادة طبقا ملقتضيات وعليه، يكون الحزب 

ملستندات والوثائق بامطالبا بإرجاع إلى الخزينة العامة مبلغ الدعم الذي لم يتم اإلدالء بشأنه سالفي الذكر،  1.74.447املرسوم رقم 

 .احتساب مبلغ التمويل الذاتي بعد (درهم 14.144941) املثبتة املطلوبة
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 العهد الديمقرابيحزب 

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء  1174سبتمبر  4برسم اقتراع  مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابيةعهد الديمقراطي بمبلغ حزب التوصل 

ساهمة املذكورة صرف امل إثباتللمجلس العلى للحسابات بمستندات وأدلى  ،1174 أغسطس 4ية والجهوية بتاريخ املجالس الجماع

 سالف الذكر. 1.74.447الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  خارجي ، أ1174ديسمبر 71تاريخ ب

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

 7.714.144974ا فيما بلغ مجموع التسبيق الذي استفاد منه الحزب ما قدره درهم 7.114.141974للحزب ما قدره العائد لةبلغ دعم الدو 

  .1174نونبر  71درهم( إلى الخزينة العامة بتاريخ  741.111911) ستحقاملدرهم وقام الحزب بإرجاع املبلغ غير 

 411.411911الطبع ) مصاريفما، ويتوزع هذا املبلغ أساسا بين دره 7.111.411944 وبلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما قدره

 درهم(.  441.111911درهم( ومصاريف دعم املترشحين )

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

جلس العلى للحسابات مهمة فحص املتعلق بالحزاب السياسية، تولى امل 11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول  درهم، 4.441941ة فريدة تهم إرجاع مبلغ غير مستعمل قدره عن مالحظ الفحصأسفرت عملية وقد 

تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين ، من أجل 1171ديسمبر 11 يـخالوطني عن الحزب بتار 

 . يوما من تاريخ التبليغ

 .1171يناير  41وقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب على املالحظة املوجهة له بتاريخ 

درهم برسم  4.441941ثبت إرجاعه إلى الخزينة العامة مبلغا غير مستعمل قدره ما يم يقدت ه تمأن للمجلس من خالل إجابة الحزب تبينو 

واملادة  11.77من القانون التنظيمي رقم  44مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية، وذلك عمال بما هو منصوص عليه في املادة 

 سالفي الذكر. 1.74.447الخامسة من املرسوم رقم 

وتم اإلدالء  طبقا للغايات التي منح من أجلهاأن مجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه  وعليه، اعتبر املجلس

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  القانون من  44كما هو منصوص عليه في املادة  باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبةبشأنه 

 سالف الذكر. السياسية
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 طليعة الديمقرابي االشتراكيحزب ال

 اإلثباتتقديم مستندات .0

النتخاب  1174 سبتمبر 4 توصل حزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع

صرف املساهمة  إثباتندات ، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمست1174سبتمبر  74أعضاء املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447أي داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  ،1174نونبر  1املذكورة بتاريخ 

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها.5

درهم،  414.444911املصرح بصرفها ما يعادل مجموع النفقات  بلغدرهم، بينما  441.174944بلغ دعم الدولة العائد للحزب ما مجموعه 

الدعاية درهم( ومصاريف  11.111911دعم املترشحين )و درهم(  441.441911) بين مصاريف الطبع وتتوزع هذه النفقات أساسا

 درهم(. 711.141911مصاريف مختلفة )درهم( و  17.141911) والتواصل

 عماملتعلقة بصرف مبلغ الد اإلثباتنتائج فحص مستندات .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

درهم، قام املجلس  44.141911قدره  إجمالي ين تتعلقان بصرف نفقتين بمبلغوقد أسفرت هذه العملية عن إبداء مالحظتين اثنت

، من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة 1171ديسمبر 11 بتوجيههما إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ

 العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ.

 .1171يناير  11طني عن الحزب على املالحظتين بتاريخ وقد أجاب املسؤول الو 

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

 درهم. 41.141911تم تقديم تبريرات اعتبرها املجلس كافية تتعلق بصرف نفقة بمبلغ قدره  أوال:

رهم تتعلق بالدعم املقدم للمترشحين، حيث د 71.111911: لم يتم تقديم تبريرات كافية بشأن صرف نفقة بمبلغ إجمالي قدره ثانيا

وعليه وجب على الحزب دعم املبلغ املذكور بوثائق تثبت  .تحويالت باسم املستفيدينصرف املبلغ املذكور لم يتم دعمه سوى بلوحظ أن 

في املادة  انصوص عليهاملأي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة  اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو  أو صرفه في شكل فاتورات 

 11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة  الفقرة الثانية من وهو ما يخالف مقتضياتسالف الذكر  1.74.447من املرسوم رقم  لثةالثا

  املشار إليه أعاله.

درهم وقدم  74.111911دره لإلشارة توصل املجلس بعد إرسال املالحظات للحزب، بتصريح أحد مترشحيه يبرز من خالله توصله بدعم ق

 درهم. 4.111911وبالتالي تظل مسؤولية الحزب قائمة بشأن تبرير املبلغ املتبقي وقدره  تبريرات كافية ملجموع مصاريفه االنتخابية

 ذكورة؛درهم فاق مبلغ النفقة موضوع املالحظة امل 11.411911وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف الحملة االنتخابية الذي بلغ 
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تم اإلدالء و  طبقا للغايات التي منح من أجلهامجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه  نفإن املجلس يعتبر أ

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  القانون من  44كما هو منصوص عليه في املادة  باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبةبشأنه 

 سالف الذكر. سيةالسيا
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 الحزب االشتراكي املوحد

 اإلثباتتقديم مستندات .0

النتخاب أعضاء  1174 سبتمبر 4 توصل الحزب االشتراكي املوحد بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع

صرف املساهمة املذكورة  إثباتات بمستندات ، وأدلى للمجلس العلى للحساب1174سبتمبر  71املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447أي داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  ،1174ديسمبر 74بتاريخ 

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها.5

درهم.  414.114914ما يناهز النفقات املصرح بصرفهامجموع بلغ درهم، بينما  441.174944للحزب ما مجموعه  بلغ دعم الدولة العائد

درهم( ومصاريف  711.144911املترشحين ) دعم درهم( ومصاريف 414.144911وتتوزع هذه النفقات أساسا بين مصاريف الطبع )

 درهم(. 714.114911) الدعاية والتواصل

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة طبقا ملقتضيات 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

قام املجلس بتوجيهها درهم،  741.177944قدره إجمالي بمبلغ إبداء ثالث مالحظات تتعلق بصرف نفقات  عملية عنهذه الأسفرت وقد 

تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ من أجل  ،1171وليوي 11ثم بتاريخ  1171 يسمبرد 11 عن الحزب بتاريـخ ةالوطني ةإلى املسؤول

 .املذكور إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ

يتم تقديم أي تعقيب عن مراسلة الحزب  مفيما ل 1171فبراير  17بتاريخ  هذه املالحظاتعن الحزب على  ةالوطني ةاملسؤول توقد أجاب

 .1171يوليو  11في املؤرخة 

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

 درهم. 47.444944تم تقديم تبريرات اعتبرها املجلس كافية تتعلق بصرف نفقة بمبلغ قدره  أوال:

درهم تتعلق بالدعم املقدم للمترشحين، حيث  774.114911لم يتم تقديم تبريرات كافية بشأن صرف نفقة بمبلغ إجمالي قدره  ثانيا:

وعليه  .بتحويالت باسم بعض املستفيدين أو إشهادات تقر بتوصلهم بالدعم املذكور صرف املبلغ املذكور لم يتم دعمه سوى أن لوحظ 

أي مستندات أخرى من  اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو  أو بلغ املذكور بوثائق تثبت صرفه في شكل فاتورات وجب على الحزب دعم امل

الفقرة  وهو ما يخالف مقتضياتسالف الذكر  1.74.447من املرسوم رقم  لثةفي املادة الثا انصوص عليهاملمستندات اإلثبات املماثلة 

 املشار إليه أعاله. 11.77قم من القانون التنظيمي ر  44املادة  الثانية من

 :ما يليالخيرة هذه  اللتبين من خو  ،جوابا على املالحظة قدمت املسؤولة الوطنية عن الحزب مجموعة من الوثائقو 

 درهم؛ 1.111911تم تقديم تبريرات اعتبرها املجلس كافية بشأن مبلغ قدره  -
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 درهم؛ 41.111911دعم قدره  بلغتم تقديم إشهادات بالصرف موقعة من طرف املستفيدين لتبرير م -

 14.114911 موقع من طرف المينة العامة للحزب واملكلف باملالية يقران فيه بصرف الفرق أي مبلغ قدره تقديم إشهادتم  -

 في الترشيحات الفردية.درهم 

املادة الثالثة من املرسوم  ي أن تقوم مقام الوثائق املنصوص عليها ف نالصدد أن اإلشهادات املذكورة ال يمكوجب التذكير في هذا 

ألزمت الحزاب التي تلقت مساهمة الدولة أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من التي  سالف الذكر  1.74.447

ثلة مشفوعة املما اإلثباتأجلها وحددت هذه الوثائق في فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات 

باملخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل املوردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الحزاب السياسية، إال ما تعلق 

 بالنفقات الصغرى املشار إليها في الفقرة الثانية من نفس املادة.

ندات الالزمة وتقديمها للمجلس لتبرير استعمال الدعم وحيث إن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على املست 

 املشار إليه سلفا؛ 11.77من القانون التنظيمي رقم  44وفق الشكليات املحددة كما نصت على ذلك املادة 

التنظيمي رقم  من القانون  44وحيث يعتبر الحزب الجهة الوحيدة التي يوجه إليها الرئيس الول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة 

 املطلوبة؛ اإلثباتاملشار إليه سلفا من أجل إرجاع املبالغ غير املبررة أو غير املدعمة بوثائق  11.77

 درهم؛ 41.111941وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة الحزب بلغ ما مجموعه 

 سالفي الذكر 1.74.447املرسوم رقم املادة الخامسة من و  11.77من القانون التنظيمي  44طبقا ملقتضيات املادة وعليه، يكون الحزب 

بعد  وذلكالذي لم يتم اإلدالء بشأنه باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة درهم  41.144947مطالبا بإرجاع إلى الخزينة العامة مبلغ 

 . احتساب مبلغ التمويل الذاتي
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 حزب املؤتمر الوبني االتحادي

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء  1174سبتمبر  4 توصل حزب املؤتمر الوطني االتحادي بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع

صرف املساهمة املذكورة  إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174 أغسطس 4املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  أي ،1174نونبر  4بتاريخ 

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

 7.714.144974فيما بلغ مجموع التسبيق الذي استفاد منه الحزب ما قدره  درهم، 441.174944بلغ دعم الدولة العائد للحزب ما قدره 

  .1174 أكتوبر 11العامة بتاريخ إلى الخزينة  درهم( 411.174917) بإرجاع املبلغ غير مستحقدرهم وقام الحزب 

درهم وتتوزع هذه النفقات أساسا بين مصاريف دعم املترشحين  117.111911ما يعادل  مجموع النفقات املصرح بصرفها بلغ

 درهم(. 411.114911)والتواصل الدعاية درهم( ومصاريف  474.441941)

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتائج فحص مستندات نت .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 .مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية

قام املجلس درهم،  444.111911إبداء مالحظتين اثنتين تتعلقان بصرف نفقتين بمبلغ إجمالي قدره  عملية عنهذه الأسفرت وقد 

تسوية وضعية الحزب أو إرجاع ، من أجل 1171يوليو  14ثم بتاريخ  1171دجنبر 11 ا إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخمبتوجيهه

 .ينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغاملبلغ املذكور إلى الخز 

املؤرخة  جلسأي تعقيبات بشأن مراسلة امل مفيما لم يقد 1171يناير  47وقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب على املالحظتين بتاريخ 

  .1171يوليو  14 في 

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

 درهم  14.141911عتبرها املجلس كافية بخصوص مبلغ إجمالي قدره تم تقديم تبريرات ا أوال:

حيث درهم تتعلق بالدعم املقدم للمترشحين،  411.141911: لم يتم تقديم تبريرات كافية بشأن صرف نفقة بمبلغ إجمالي قدره ثانيا

وعليه  .ات تقر بتوصلهم بالدعم املذكور بتحويالت باسم بعض املستفيدين أو إشهادصرف املبلغ املذكور لم يتم دعمه سوى أن لوحظ 

أي مستندات أخرى من  اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو  أو وجب على الحزب دعم املبلغ املذكور بوثائق تثبت صرفه في شكل فاتورات 

الفقرة  مقتضيات وهو ما يخالفسالف الذكر  1.74.447من املرسوم رقم  لثةفي املادة الثا انصوص عليهاملمستندات اإلثبات املماثلة 

 املشار إليه أعاله. 11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة  الثانية من
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إن دعم الحزب ملرشحيه تم وفقا ملا ينص عليه القانون وهي مثبتة بتحويالت بنكية وضمن رده، أوضح املسؤول الوطني عن الحزب أن: "

حوال ال يمكن للحزب أن يقوم مقام املرشحين في إثبات املصاريف التي يقوم بها هؤالء في ألغلب املرشحين وبإثباتات بالنسبة للبعض وفي كل األ 

 دوائرهم".

درهم  11.111911لإلشارة، توصل املجلس بعد إرسال املالحظات للحزب، بتصريح أحد مترشحيه يبرز من خالله توصله بدعم قدره 

 وقدم تبريرات كافية ملجموع مصاريفه االنتخابية.

تذكير في هذا الصدد أن التحويالت البنكية ال يمكنها أن تقوم مقام الوثائق املنصوص عليها في املادة الثالثة من املرسوم وجب ال

حيث ألزمت الحزاب التي تلقت مساهمة الدولة أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها وحددت  1.74.447

ت أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة مشفوعة باملخالصات هذه الوثائق في فاتورا

ومؤرخة وموقعة من قبل املوردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الحزاب السياسية، إال ما تعلق بالنفقات املشار 

 إليها في الفقرة الثانية من نفس املادة.

إن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على املستندات الالزمة وتقديمها للمجلس لتبرير استعمال الدعم  وحيث

 املشار إليه سلفا؛ 11.77من القانون التنظيمي رقم  44وفق الشكليات املحددة كما نصت على ذلك املادة 

من القانون التنظيمي رقم  44الرئيس الول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة  وحيث يعتبر الحزب الجهة الوحيدة التي يوجه إليها

 املشار إليه سلفا من أجل إرجاع املبالغ غير املبررة أو غير املدعمة بوثائق اإلثبات املطلوبة؛ 11.77

 درهم؛ 714.417974وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة الحزب بلغ ما مجموعه 

 سالفي الذكر 1.74.447املرسوم رقم واملادة الخامسة من  11.77من القانون التنظيمي  44طبقا ملقتضيات املادة يه، يكون الحزب وعل

بعد  لم يتم اإلدالء بشأنه باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة يدرهم( الذ 114.144944مطالبا بإرجاع إلى الخزينة العامة املبلغ )

 .  الذاتيتمويل احتساب مبلغ ال
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 حزب البيئة والتنمية املستدامة

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء  1174 سبتمبر 4 توصل حزب البيئة والتنمية املستدامة بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع

صرف املساهمة املذكورة  إثباتعلى للحسابات بمستندات ، وأدلى للمجلس ال 1174 أغسطس 4املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447أي داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  ،1174 أكتوبر 11بتاريخ 

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

 7.714.144974غ مجموع التسبيق الذي استفاد منه الحزب ما قدره فيما بل درهم، 111.744974بلغ دعم الدولة العائد للحزب ما قدره 

 .1174أكتوبر  17( إلى الخزينة العامة بتاريخ درهم 411.411911) ستحقاملدرهم؛ وقام الحزب بإرجاع املبلغ غير 

 114.411911ف الطبع )وتتوزع هذه النفقات أساسا بين مصاري .درهم 7.111.741944 يعادل ما مجموع النفقات املصرح بصرفها بلغ

 درهم(. 111.444911درهم( ومصاريف دعم املترشحين )

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 بالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.مستندات إثبات صرف امل

قام املجلس درهم،  444.144911قدره إجمالي إبداء مالحظتين اثنتين تتعلقان بصرف نفقتين بمبلغ  عملية عنهذه الأسفرت وقد 

ة وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة تسوي، من أجل 1171ديسمبر 14 ا إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخمبتوجيهه

 .العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ

 .1171يناير  4وقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب على املالحظتين بتاريخ 

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

 درهم. 114.411911بصرف نفقة بمبلغ قدره  : تم تقديم تبريرات اعتبرها املجلس كافية تتعلقأوال

 . درهم تتعلق بالدعم املقدم للمترشحين 111.444911: لم يتم تقديم تبريرات كافية بشأن صرف نفقة بمبلغ إجمالي قدره ثانيا

 .م املذكور بتحويالت باسم بعض املستفيدين أو إشهادات تقر بتوصلهم بالدعصرف املبلغ املذكور لم يتم دعمه سوى أن لوحظ إذ 

أي مستندات أخرى من  اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو  أو وعليه وجب على الحزب دعم املبلغ املذكور بوثائق تثبت صرفه في شكل فاتورات 

الفقرة  وهو ما يخالف مقتضياتسالف الذكر  1.74.447من املرسوم رقم  لثةفي املادة الثا انصوص عليهاملمستندات اإلثبات املماثلة 

 املشار إليه أعاله. 11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة  نية منالثا
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 .ودعوا لدى املجلس جردا بمصاريف حمالتهم االنتخابيةاملستفيدين من الدعم املذكور لم يالحزب  فإن مترشحيولإلشارة، 

 ةبت توصلهم بالدعم املذكور من أجل االستعانقدمنا تحويالت وإشهادات تث "املالحظة، أوضح املسؤول الوطني عن الحزب أن:وجوابا على 

بها في حملههم، ومن أجل إثبات نفقاتهم فقد راسلنا هؤالء املستفيدين... من أجل اإلدالء بوثائقهم التي تبرر صرف النفقات إلى مجلس 

 الحسابات ويبقى عليهم االستجابة لها."

 تصريح من املترشحين املعنيين.يتوصل املجلس بعد إرسال املالحظة للحزب بأي  لإلشارة، لم

ألزمت الحزاب التي تلقت مساهمة الدولة أن تدلي بالوثائق التي  1.74.447وجب التذكير في هذا الصدد، أن املادة الثالثة من املرسوم و 

أي مستندات أخرى من تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها وحددت هذه الوثائق في فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو 

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

 الحزاب السياسية، إال ما تعلق بالنفقات الصغرى املشار إليها في الفقرة الثانية من نفس املادة.

جميع اإلجراءات الضرورية للحصول على املستندات الالزمة وتقديمها للمجلس لتبرير استعمال الدعم وحيث إن الحزب مطالب بالقيام ب 

 املشار إليه سلفا؛ 11.77من القانون التنظيمي رقم  44وفق الشكليات املحددة كما نصت على ذلك املادة 

من القانون التنظيمي رقم  44ذار املنصوص عليه في املادة وحيث يعتبر الحزب الجهة الوحيدة التي يوجه إليها الرئيس الول للمجلس اإلن

 املطلوبة؛ اإلثباتاملشار إليه سلفا من أجل إرجاع املبالغ غير املبررة أو غير املدعمة بوثائق  11.77

 لم يتم تبريره؛ الذيدرهم( فاق مبلغ الدعم  411.141911)وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة الحزب 

وتم اإلدالء  طبقا للغايات التي منح من أجلهااعتبر املجلس أن مجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه  وعليه،

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  القانون من  44كما هو منصوص عليه في املادة  باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبةبشأنه 

 .لذكرسالف ا السياسية
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 حزب الوحدة والديمقرابية

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء  1174 سبتمبر 4توصل حزب الوحدة والديمقراطية بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع 

صرف املساهمة املذكورة  إثباتندات ، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمست1174 أغسطس 1املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447أي داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  ،1174أكتوبر 14بتاريخ 

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

 بلغو  .درهم 7.714.144974بلغ تسبيق قدره درهم في حين استفاد من م 411.411971للحزب ما قدره  بلغ مبلغ الدعم املستحق العائد

درهم( ومصاريف كراء  141.411911وتتوزع أساسا بين مصاريف الطبع ) ،درهم 114.714914ما يعادل مجموع النفقات املصرح بصرفها

 درهم(.  17.411911درهم( ودعم املترشحين ) 741.171917) السيارات والوقود والهاتف

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

أي حاصل الفرق بين مبلغ  ،درهم( 114.114914عن إبداء مالحظتين اثنتين تتعلقان بإرجاع مبلغ غير مستحق )وقد أسفرت هذه العملية 

درهم،  17.411911وصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره  التسبيق الذي استفاد منه الحزب ومبلغ الدعم العائد له وفقا لنتائج االنتخابات،

، من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور 1171ديسمبر 14 ني عن الحزب بتاريـخوقام املجلس بتوجيههما إلى املسؤول الوط

 إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ. 

 .1171يناير  71وقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب على املالحظتين بتاريخ 

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

درهما برسم مساهمة الدولة في تمويل  114.114914: تم تقديم ما يثبت إرجاع الحزب إلى الخزينة العامة مبلغا غير مستحق قدره والأ

 سالفي الذكر. 1.74.447من املرسوم  4واملادة  11.77من القانون  44وذلك عمال بما هو منصوص عليه في املادة  حمالته االنتخابية

حيث درهم تتعلق بالدعم املقدم للمترشحين،  17.411911م تبريرات كافية بشأن صرف نفقة بمبلغ إجمالي قدره : لم يتم تقديثانيا

وعليه وجب على الحزب  .بإشهادات بالتوصل بمبالغ موقعة من طرف املستفيدينصرف املبلغ املذكور لم يتم دعمه سوى أن لوحظ 

أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات  اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو  أو ورات دعم املبلغ املذكور بوثائق تثبت صرفه في شكل فات

 44املادة  الفقرة الثانية من وهو ما يخالف مقتضياتسالف الذكر  1.74.447من املرسوم رقم  لثةفي املادة الثا انصوص عليهاملاملماثلة 

 املشار إليه أعاله. 11.77من القانون التنظيمي رقم 
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درهم، املتعلقة بمصاريف الحملة الخاصة باقتراع  10.311311النفقة املحددة بقيمة ، أوضح املسؤول الوطني عن الحزب أن: "وضمن رده

موقعة من -وهي بمثابة اتفاقيات-( تهم مرشحين باسم الحزب واملكلفين بمهمة... وقد أدلوا من خالل إشهادات بالتوصل 5102 سبتمبر 0)

لغ التي توصلوا بها قد صرفت في إبار الحملة االنتخابية، إما في عقد االجتماعات، )التنقل واألكل...(، أو في دفع األجور برفهم بما يبرر أن املبا

 ."املستحقة ملقدمي الخدمات أو في تغطية مصاريف النفقات املنجزة يوم االقتراع..

لزمت الحزاب التي تلقت مساهمة الدولة أن تدلي بالوثائق التي أ 1.74.447أن املادة الثالثة من املرسوم  وجب التذكير، في هذا الصدد،

تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها وحددت هذه الوثائق في فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من 

دمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي املماثلة مشفوعة باملخالصات ومؤرخة وموقعة من قبل املوردين ومق اإلثباتمستندات 

 الحزاب السياسية، إال ما تعلق بالنفقات املشار إليها في الفقرة الثانية من نفس املادة.

تخص فاالتفاقيات  أعاله، أما ايمكن أن تقوم مقام الوثائق املنصوص عليها في املادة املشار إليه وتبعا لذلك فإن اإلشهادات بالتوصل ال

 املوردين أو مقدمي الخدمات.   و  الحزب ات مبرمة بيناتفاقي

وحيث إن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على املستندات الالزمة وتقديمها للمجلس لتبرير استعمال الدعم  

 يه سلفا؛املشار إل 11.77من القانون التنظيمي رقم  44وفق الشكليات املحددة كما نصت على ذلك املادة 

من القانون التنظيمي رقم  44وحيث يعتبر الحزب الجهة الوحيدة التي يوجه إليها الرئيس الول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة 

 املطلوبة؛ اإلثباتاملشار إليه سلفا من أجل إرجاع املبالغ غير املبررة أو غير املدعمة بوثائق  11.77

 ل قائمة إلى حين تسوية وضعية الحزب.وتبعا لذلك فإن مسؤوليته تظ

 تبريره؛فاق مبلغ الدعم الذي لم يتم  درهم 441.144911 هما قدر بلغ  الحزب الذيوحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة 

ن أجلها وتم اإلدالء وعليه، اعتبر املجلس أن مجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه طبقا للغايات التي منح م

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  من القانون  44بشأنه باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة كما هو منصوص عليه في املادة 

 .سالف الذكر السياسية
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 حزب النهضة والفضيلة

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء  1174 سبتمبر 4 تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراعتوصل حزب النهضة والفضيلة بمبلغ مساهمة الدولة في 

صرف املساهمة املذكورة  إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174 أغسطس 77املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447املرسوم رقم أي خارج الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من  ،1174نونبر  14بتاريخ 

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

مجموع  بلغ درهم.141.111911درهم في حين استفاد من مبلغ تسبيق قدره  447.411941بلغ مبلغ الدعم املستحق العائد للحزب ما قدره 

درهم( ومصاريف دعم  111.111911) ف الطبعوتتوزع أساسا بين مصاري ،درهم 411.441941ما يعادل  النفقات املصرح بصرفها

 درهم(.  44.111911)اإلشهار درهم( ومصاريف  711.111911) املترشحين

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

ابات مهمة فحص املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحس 11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

درهم وصرف نفقات بمبلغ إجمالي  114.411941بإرجاع مبلغ غير مستحق قدره  انتتعلق مالحظتينإبداء  عملية عنهذه الأسفرت وقد 

، من 1171يوليو 11ثم بتاريخ  1171ديسمبر 14 توجيهها إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخقام املجلس بدرهم، و  741.111911يناهز 

 . تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغأجل 

 .1171 أغسطس 1بتاريخ ثم يناير  71وقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب على املالحظات املوجهة له بتاريخ 

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

درهما برسم  114.411941، مبلغا غير مستحق قدره 1171فبراير  71: تم تقديم ما يثبت إرجاع الحزب إلى الخزينة العامة، بتاريخ أوال

واملادة الثالثة من املرسوم  11.77من القانون التنظيمي  44ملادة طبقا ملقتضيات امساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية وذلك 

 سالفي الذكر. 1.74.441رقم 

لوحظ إذ درهم تتعلق بالدعم املقدم للمترشحين،  741.111911: لم يتم تقديم تبريرات كافية بشأن صرف نفقة بمبلغ إجمالي قدره ثانيا

وعليه وجب  .إشهادات تقر بتوصلهم بالدعم املذكور بباسم بعض املستفيدين أو تحويالت صرف املبلغ املذكور لم يتم دعمه سوى بأن 

أي مستندات أخرى من مستندات  اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو  أو على الحزب دعم املبلغ املذكور بوثائق تثبت صرفه في شكل فاتورات 

 الفقرة الثانية من وهو ما يخالف مقتضياتسالف الذكر  1.74.447من املرسوم رقم  لثةفي املادة الثا انصوص عليهاملاإلثبات املماثلة 

  .املشار إليه أعاله 11.77من القانون التنظيمي رقم  44املادة 

 .ودعوا لدى املجلس جردا بمصاريف حمالتهم االنتخابيةاملستفيدين من الدعم املذكور لم يالحزب  فإن مترشحيولإلشارة، 

 



51 

 

"... اعتقدنا أن التصريحات باملصاريف االنتخابية، تقدم مباشرة للمجالس الجهوية... عن الحزب أن: وضمن رده، أوضح املسؤول الوطني 

بكل املستندات ووثائق  5102نونبر  52ولذلك بلبنا منهم وضع تصريحاتهم باملجالس املتواجدة بجهاتهم...وافيناكم في مراسلة سابقة بتاريخ 

املحاسب.... أكدنا حين، يقرون فيها بتوصلهم باملبالغ املالية املصرح بها في تقريرنا املنجز من برف اإلثبات تحمل اعترافات وتوقيعات املترش

 " 1171غشت  1وأضاف في جوابه بتاريخ  " ..لدى املجالس الجهوية بجهههمعلى املترشحين املستفيدين من الدعم بضرورة وضع تصريحاتهم 

على فواتير خاصة أثناء  ناريف الجانبية الصغيرة حيث إن أصحاب املحالت و الحرف ...ال يتوفرو نجد صعوبة في تحصيل فواتير بعض املص......

 الحمالت االنتخابية ....أمام هذه الصعوبات فإن مجلسكم سيتفهم عمق مالحظتنا ....."

اهمة الدولة أن تدلي بالوثائق التي ألزمت الحزاب التي تلقت مس 1.74.447أن املادة الثالثة من املرسوم  في هذا الصدد، وجب التذكير

تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها وحددت هذه الوثائق في فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من 

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

 الحزاب السياسية، إال ما تعلق بالنفقات املشار إليها في الفقرة الثانية من نفس املادة.

وحيث إن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على املستندات الالزمة وتقديمها للمجلس لتبرير استعمال الدعم 

 املشار إليه سلفا؛ 11.77من القانون التنظيمي رقم  44ملادة وفق الشكليات املحددة كما نصت على ذلك ا

من القانون التنظيمي رقم  44وحيث يعتبر الحزب الجهة الوحيدة التي يوجه إليها الرئيس الول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة 

 املطلوبة؛ اإلثباتائق املشار إليه سلفا من أجل إرجاع املبالغ غير املبررة أو غير املدعمة بوث 11.77

 درهم؛ 741.141911وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة الحزب بلغ ما مجموعه 

 سالفي الذكر 1.74.447املرسوم رقم واملادة الخامسة من  11.77من القانون التنظيمي  44طبقا ملقتضيات املادة وعليه، يكون الحزب 

 بعد وذلك الذي لم يتم اإلدالء بشأنه باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة درهم 4.111911غ مطالبا بإرجاع إلى الخزينة العامة مبل

 . الذاتياحتساب مبلغ التمويل 
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 حزب اإلصالح والتنمية

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء املجالس  1174 برسبتم 4 توصل حزب اإلصالح والتنمية بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع

صرف املساهمة املذكورة بتاريخ  إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174غشت 71الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447أي داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  ،1174سبتمبر 14

 النفقات املصرح بصرفهامبلغ الدعم و  .5

مجموع  بلغبينما  درهم141.111911درهم في حين استفاد من مبلغ تسبيق قدره  447.444914بلغ الدعم املستحق العائد للحزب ما قدره 

( درهم 411.111911درهم. وتتوزع هذه املصاريف أساسا بين مصاريف دعم املترشحين ) 141.714914ما يعادل  النفقات املصرح بصرفها

 درهم(. 711.111911ومصاريف الطبع )

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 همة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مسا

درهم وصرف نفقتين بمبلغ  114.171941بإرجاع مبلغ غير مستحق قدره  إبداء ثالث مالحظات تتعلق عملية عنهذه الأسفرت وقد 

 11ريخ ثم بتا 1171يسمبرد 14 قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخدرهم، و  411.741911قدره إجمالي 

 . تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغمن أجل  1171يوليو

 .1171يوليو14بتاريخ  مث يناير  71وقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب على املالحظات املوجهة له بتاريخ 

 مة أنه:وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقد

درهما برسم مساهمة الدولة في تمويل  114.171941: تم تقديم ما يثبت إرجاع الحزب إلى الخزينة العامة مبلغا غير مستحق قدره أوال

 سالفي الذكر. 1.74.441من املرسوم  4واملادة  11.77من القانون  44حمالته االنتخابية وذلك عمال بما هو منصوص عليه في املادة 

 درهم 1.711911كافية بشأن مبلغ قدره  ستبريرات اعتبرها املجلم قد: ثانيا

إذ لم يقدم الدعم املقدم للمترشحين، بتعلق تدرهم  414.141911الي قدره نفقات بمبلغ إجملم يتم تقديم أي تبريرات بشأن صرف  ثالثا:

بوثائق تثبت صرفه ولم يتم دعمه من طرف الحزب . جردا بمصاريف حمالتهم االنتخابيةاملستفيدين من الدعم املذكور الحزب  مترشحو 

في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة املنصوص عليها في املادة الثالثة من 

 . سالف الذكر 1.74.447رقم  املرسوم

بدعم من الحزب ين الشخاص )منسقي ومترشحي الحزب( الذين توصلوا الوطني للحزب بالئحة بأسماء وعناو  أدلى املسؤول رده،وفي 

 وثائق إثبات مصاريفهم للمجلس. لهم بشأن تقديموبنسخة لرسالة وجهها 
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تبريرات  ادرهم وقدم 44.411911و 1.111911على التوالي  بدعم قدره توصال  بتصريحين ملترشحين بعد ذلك، املجلستوصل  ولإلشارة

مصاريف الحملة االنتخابية ملترشحي  تكما أدلى منسق الحزب بإقليم شفشاون للمجلس بوثائق إثبا االنتخابية مايفهكافية ملجموع مصار 

 درهم. 41.444941اإلقليم وقدرها 

لتي ألزمت الحزاب التي تلقت مساهمة الدولة أن تدلي بالوثائق ا 1.74.447وجب التذكير، في هذا الصدد، أن املادة الثالثة من املرسوم 

تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها وحددت هذه الوثائق في فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من 

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

 ، إال ما تعلق بالنفقات املشار إليها في الفقرة الثانية من نفس املادة.الحزاب السياسية

وحيث إن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على املستندات الالزمة وتقديمها للمجلس لتبرير استعمال الدعم  

 املشار إليه سلفا؛ 11.77رقم من القانون التنظيمي  44وفق الشكليات املحددة كما نصت على ذلك املادة 

من القانون التنظيمي رقم  44وحيث يعتبر الحزب الجهة الوحيدة التي يوجه إليها الرئيس الول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة 

 املطلوبة؛ اإلثباتاملشار إليه سلفا من أجل إرجاع املبالغ غير املبررة أو غير املدعمة بوثائق  11.77

 درهم؛ 714.144944مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة الحزب بلغ ما مجموعه  وحيث إن

سالفي الذكر  1.74.447املرسوم رقم واملادة الخامسة من  11.77من القانون التنظيمي  44طبقا ملقتضيات املادة وعليه، يكون الحزب 

بعد احتساب وذلك  ء بشأنه باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبةالذي لم يتم اإلدالدرهم  47.111944 مطالبا بإرجاع إلى الخزينة العامة

 . الذاتيمبلغ التمويل 
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 حزب الديمقرابيون الجدد

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء  1174 سبتمبر 4ن الجدد بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع يتوصل حزب الديمقراطي

صرف املساهمة املذكورة بتاريخ  إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174غشت  11لجماعية والجهوية بتاريخ جالس اامل

 سالف الذكر. 1.74.447أي خارج الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  ،1174 ديسمبر71

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

وقام الحزب  درهم 141.111911في حين استفاد من مبلغ تسبيق قدره  ،درهم 141.414914الدولة العائد للحزب ما قدره بلغ دعم 

 .1171نونبر  71( إلى الخزينة العامة بتاريخ درهم 414.444914بإرجاع املبلغ غير املستحق )

 447.444911توزع هذه النفقات أساسا بين مصاريف الطبع )درهم وت 141.444911ما يعادل  مجموع النفقات املصرح بصرفها بلغ بينما 

 درهم(. 711.111911درهم( ومصاريف اإلشهار )

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

ة فحص املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهم 11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

 أي مالحظة. ولم تسفر هذه العملية عن تسجيل

اإلدالء وعليه، اعتبر املجلس أن مجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه طبقا للغايات التي منح من أجلها وتم 

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  من القانون  44بشأنه باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة كما هو منصوص عليه في املادة 

 .سالف الذكر السياسية
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 حزب التجديد واإلنصاف

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء  1174 سبتمبر 4 ه االنتخابية برسم اقتراعتوصل حزب التجديد واإلنصاف بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالت

صرف املساهمة املذكورة بتاريخ  إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174غشت  1املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447أي داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  ،1174أكتوبر  14

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

 درهم. 141.111911في حين استفاد من مبلغ تسبيق قدره  ،درهم 714.144911بلغ الدعم املستحق العائد للحزب ما قدره 

درهم( ومصاريف  147.111911درهم وتتوزع أساسا بين مصاريف اإلشهار ) 441.144914ما يعادل  مجموع النفقات املصرح بصرفها بلغ

 درهم(. 117.114911درهم( ومصاريف الطبع ) 141.111971دعم املترشحين )

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 ندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.مست

(، أي حاصل الفرق بين مبلغ درهم 444.144914وقد أسفرت هذه العملية عن إبداء مالحظتين تتعلقان بإرجاع مبلغ غير مستحق )

 141.111971وصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره  لنتائج االنتخابات، التسبيق الذي استفاد منه الحزب ومبلغ الدعم العائد له وفقا

من أجل تسوية وضعية  1171يوليو 71 ثم بتاريخ 1171ديسمبر 14 درهم، وقام املجلس بتوجيههما إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ

 يخ التبليغ. الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تار 

 .1171أكتوبر71 ثم بتاريخيوليو  47ويناير  14وقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب على املالحظات املوجهة له بتاريخ 

 444.144914تم تقديم ما يثبت إرجاع الحزب إلى الخزينة العامة مبلغا غير مستحق قدره  وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه

من  4واملادة  11.77من القانون  44وذلك عمال بما هو منصوص عليه في املادة االنتخابية همة الدولة في تمويل حمالته درهما برسم مسا

 سالفي الذكر. 1.74.441املرسوم 

تم  حيث لوحظ أنهدرهم تتعلق بالدعم املقدم للمترشحين  141.111971: لم يتم تقديم وثائق إثبات صرف نفقة بمبلغ إجمالي قدره ثانيا

بوثائق تثبت صرفه في شكل  هادعم االكتفاء بتقديم تحويالت باسم بعض املستفيدين أو إشهادات تقر بتوصلهم بالدعم املذكور عوض

 فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة املنصوص عليها في املادة الثالثة من املرسوم

ودعوا لدى املجلس جردا بمصاريف املستفيدين من الدعم املذكور لم يالحزب  فإن مترشحي. ولإلشارة، سالف الذكر 1.74.447رقم 

  .حمالتهم االنتخابية

لم يتم اإلدالء فاق مجموع مبلغ الدعم الذي  درهم 144.111911وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة الحزب بلغ ما مجموعه 

 ؛دات والوثائق املثبتة املطلوبةبشأنه باملستن
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 وعليه، اعتبر املجلس أن مجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه طبقا للغايات التي منح من أجلها وتم اإلدالء

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  من القانون  44بشأنه باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة كما هو منصوص عليه في املادة 

 .سالف الذكر السياسية
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 حزب الحرية والعدالة االجتماعية

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب  1174 سبتمبر 4 توصل حزب الحرية والعدالة االجتماعية بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع

صرف املساهمة  إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174 غشت 77لجهوية بتاريخ أعضاء املجالس الجماعية وا

 سالف الذكر. 1.74.447أي داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  ،1174أكتوبر 74 املذكورة بتاريخ

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

وقام الحزب  درهم. 7.714.144974في حين استفاد من مبلغ تسبيق قدره درهم،  741.144917ائد للحزب ما مجموعه الع بلغ دعم الدولة

 .1174نونبر  74( إلى الخزينة العامة بتاريخ درهم7.111.141974بإرجاع املبلغ غير املستحق )

درهم والجور  774.414911صاريف الطبع بما قدره درهم، وتخص أساسا م 141.411914بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما يعادل 

 درهم. 771.111911بما يناهز 

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 رف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.مستندات إثبات ص

 أي مالحظة. ولم تسفر هذه العملية عن تسجيل

 وعليه، اعتبر املجلس أن مجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه طبقا للغايات التي منح من أجلها وتم اإلدالء

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  من القانون  44دات والوثائق املثبتة املطلوبة كما هو منصوص عليه في املادة بشأنه باملستن

 .سالف الذكر السياسية
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 حزب الوسط االجتماعي

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء  1174 سبتمبر 4 توصل حزب الوسط االجتماعي بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع

صرف املساهمة املذكورة  إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174 أغسطس 74 املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ

 سالف الذكر. 1.74.447أي داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  ،1174نونبر  77بتاريخ 

 لغ الدعم والنفقات املصرح بصرفهامب .5

  درهم. 141.111911درهم في حين استفاد من مبلغ تسبيق قدره  711.114911بلغ الدعم املستحق العائد للحزب ما قدره 

( ودعم درهم 114.444941)مصاريف الطبع  درهم، وتخص أساسا 144.474944ما يعادل  مجموع النفقات املصرح بصرفها بلغ

 درهم(. 14.711971ومصاريف مختلفة ) درهم( 44.444911) املترشحين

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 حزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها ال

، أي حاصل الفرق بين مبلغ (درهم 111.144944تتعلق بإرجاع مبلغ غير مستحق ) وأسفرت هذه العملية عن تسجيل أربع مالحظات،

 .درهم 44.141911إجمالي قدره نفقات بمبلغ  وصرفالتسبيق الذي استفاد منه الحزب ومبلغ الدعم العائد له وفقا لنتائج االنتخابات، 

من أجل تسوية وضعية الحزب أو  1171 يوليو71 ثم بتاريخ 1171ديسمبر  11 وقام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول الوطني للحزب بتاريخ

 إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ. 

 .1171أغسطس 1 بتاريخثم فبراير  17بتاريخ  املالحظاتحزب على وقد أجاب املسؤول الوطني عن ال

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

 ؛درهم 1.414911بمبلغ إجمالي قدره  اتتم تقديم تبريرات كافية بشأن صرف نفق أوال:

درهما برسم مساهمة الدولة في تمويل  111.144944قدره تم تقديم ما يثبت إرجاع الحزب إلى الخزينة العامة مبلغا غير مستحق  :ثانيا

  الذكر؛سالفي  1.74.441من املرسوم  4واملادة  11.77من القانون  44عمال بما هو منصوص عليه في املادة  االنتخابية وذلكحمالته 

املقدم للمترشحين، حيث درهم تتعلق بالدعم  41.444911لم يتم تقديم تبريرات كافية بشأن صرف نفقة بمبلغ إجمالي قدره  :ثالثا

بإشهادات بالتوصل بمبالغ موقعة من طرف املستفيدين دون بنسخ للتحويالت و  دعمهبصرف هذا املبلغ الحزب اكتفى لتبرير لوحظ أن 

ثالثة املماثلة املنصوص عليها في املادة ال اإلثباتفي شكل فاتورات أو اتفاقيات أو أي مستندات أخرى من مستندات  إثباتوثائق تقديم 

بمصاريف حمالتهم االنتخابية  داجر  املجلسودعوا لدى املعنيين لم ي نياملترشحفإن ولإلشارة،  سالف الذكر. 1.74.447من املرسوم 

  .االقتراع املذكور بمناسبة 
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 ن.. بطانطا...املبلغ صرف على مرشحي الحزب بأقاليمنا الجنوبية الصحراوية لكل من وضمن جوابه، أوضح املسؤول الوطني للحزب أن "

ن بريق وكلميم و ....بجهة الداخلة و....بالعيون بوجدور و...بالعيون وغيرهم من املرشحين على الصعيد الوبني، هذه املبالغ التي توصلوا بها ع

علينا الحصول على  إال أن أغلب هؤالء املرشحين انسحبوا من الحزب بمجرد نهاية الحملة االنتخابية وتعذر  ،القنوات الرسمية كالبريد وغيره

  الوثائق التي تطلبونها. وإننا سنعمل ما في وسعنا ملوافاتكم بالبيانات بمجرد الحصول عليها."

 درهم؛ 41.444911في  باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبةوعليه، يحدد املبلغ الذي لم يتم اإلدالء بشأنه 

لم يتم اإلدالء بشأنه درهم( فاق مجموع مبلغ الدعم الذي  471.444911وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة الحزب )

 ؛درهم( 41.444911) باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة

تم اإلدالء و  طبقا للغايات التي منح من أجلهامجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه  نفإن املجلس يعتبر أ

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  القانون من  44كما هو منصوص عليه في املادة  ات والوثائق املثبتة املطلوبةباملستندبشأنه 

 سالف الذكر. السياسية
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 حزب الشورى واالستقالل

 اإلثباتتقديم مستندات .0

النتخاب أعضاء  1174سبتمبر  4 راعتوصل حزب الشورى واالستقالل بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقت

صرف املساهمة املذكورة  إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174سبتمبر  74املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 .سالف الذكر 1.74.447داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم  ي، أ1174نونبر  11بتاريخ 

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها.5

درهم،  417.441911درهم، بينما بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما يعادل  714.711917العائد للحزب ما مجموعه  بلغ دعم الدولة

 درهم(. 44.147941درهم( ومصاريف كراء السيارات والوقود ) 111.114941وتخص أساسا مصاريف الطبع )

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتستندات نتائج فحص م.3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

درهم تتعلق بمصاريف كراء السيارات إذ لوحظ أنه تم  4.411911 رت عملية الفحص عن مالحظة فريدة تهم نفقة بمبلغوقد أسف

م ت، أي أنها نفقة 1174يونيو  41و74 كراء خالل الفترة املمتدة بيناحتسابها ضمن مصاريف الحملة االنتخابية للحزب رغم أنها تخص ال

)فاتح يوليو  7441من رمضان  74في   الصادر 1.74.447من املرسوم رقم  ثانيةال ةاملادوص عليه في الحيز الزمني املنصخارج إنجازها 

( بتحديد اآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها الحزاب السياسية 1174

تخابات العامة الجهوية وكذا تمويل الحمالت االنتخابية التي تقوم بها الحزاب السياسية االن ماعية و املشاركة في االنتخابات العامة الج

 .واملنظمات النقابية املشاركة في انتخاب أعضاء مجلس املستشارين

املذكور إلى من أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ  1171يناير 14 وقام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ 

 الخزينة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ. 

 .وقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب على هذه املالحظات بنفس التاريخ

أن املبلغ قد تم صرفه داخل اآلجال القانونية وهذا يتعلق فقط بخطأ مادي جوابا على املالحظة أوضح املسؤول الوطني عن الحزب "...

 مستقبال على تفادي هذه الهفوات" ل.... وسنعمكتابة الفواتير خالل

 املبلغ املذكور؛ درهم فاق 171.144914بلغ وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة الحزب الذي 

تم اإلدالء و  جلهاطبقا للغايات التي منح من أمجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه  نفإن املجلس يعتبر أ

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  القانون من  44كما هو منصوص عليه في املادة  باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبةبشأنه 

 سالف الذكر. السياسية
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 الحزب الديمقرابي الوبني

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء  1174 سبتمبر 4ي تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع توصل الحزب الديمقراطي الوطني بمبلغ مساهمة الدولة ف

صرف املساهمة املذكورة بتاريخ  إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174غشت  47 املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ

 سالف الذكر. 1.74.447املرسوم رقم أي خارج الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من  ،1171يناير  14

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

 درهم.141.111911درهم في حين استفاد من مبلغ تسبيق قدره  14.114941بلغ الدعم املستحق العائد للحزب ما قدره 

درهم( ومصاريف  144.411911) درهم وتتوزع أساسا بين مصاريف الطبع 144.741917ما يعادل  مجموع النفقات املصرح بصرفها بلغ

 درهم(. 774.111911درهم( ومصاريف تنظيم اللقاءات واالجتماعات العامة ) 111.111911دعم املترشحين )

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  املتعلق بالحزاب السياسية، تولى 11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

أي حاصل  ،درهم( 147.117911غير مستحق ) امبلغإلى الخزينة العامة تتعلق بإرجاع مالحظات  أربعوأسفرت هذه العملية عن تسجيل 

وصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره  لتسبيق الذي استفاد منه الحزب ومبلغ الدعم العائد له وفقا لنتائج االنتخابات،الفرق بين مبلغ ا

 .1171 وليوي71 ثم بتاريخ 1171ديسمبر 14 بتاريخوقام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول الوطني للحزب  .درهم 411.141911

 ة للحزب واملتعلقة ب:لم يتوصل املجلس بأي جواب عن املالحظات املوجه

درهما برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته  147.117911قدره لم يتم تقديم ما يثبت إرجاع الحزب مبلغا غير مستحق  :أوال

 ؛سالفي الذكر 1.74.441من املرسوم  4واملادة  11.77من القانون  44وذلك عمال بما هو منصوص عليه في املادة  االنتخابية

 درهم وتخص: 444.141911قدره  تم تقديم تبريرات كافية بشأن صرف نفقة بمبلغ إجماليلم ي ثانيا:

لم يتم اإلدالء إذ لوحظ أنه درهم  711.141911قدره )كراء وأجور ومصاريف التجمعات الخطابية( بمبلغ إجمالي  نفقات مختلفة .7

 ؛سالف الذكر 1.74.447من املرسوم  باملستندات والوثائق املثبتة املنصوص عليها في املادة الثالثةها بشأن

صرف هذا الحزب اكتفى لتبرير حيث لوحظ أن درهم تتعلق بالدعم املقدم للمترشحين،  714.741911نفقة بمبلغ إجمالي قدره  .1

في شكل  إثباتوثائق تقديم بالتوصل بمبالغ موقعة من طرف املستفيدين دون  تبنسخ للتحويالت وبإشهادا دعمهباملبلغ 

املماثلة املنصوص عليها في املادة الثالثة من املرسوم  اإلثباتأو اتفاقيات أو أي مستندات أخرى من مستندات فاتورات 

بمصاريف حمالتهم االنتخابية  داجر  املجلسودعوا لدى املعنيين لم ي نياملترشحفإن ولإلشارة،  سالف الذكر. 1.74.447

  .االقتراع املذكور بمناسبة 
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تم احتسابها ضمن مصاريف درهم حيث لوحظ أنه  74.111911بمبلغ إجمالي قدره  العيد صرف منحةتبريرات كافية بشأن لم يتم تقديم  ثالثا:

سالف الذكر، وهو ما يخالف مقتضيات  1.74.447 رقم ندرج ضمن قائمة الغايات املحددة بمقتض ى املادة الولى من املرسومتالحملة رغم أنها ال 

 املشار إليه أعاله. 11.77من القانون التنظيمي رقم  44 الفقرة الثانية من املادة

التي يمكن تمويلها من مساهمة الدولة لغايات سالف الذكر حددت ا 1.74.447املادة الولى من املرسوم  وجب التذكير في هذا الصدد أن

 ب،  كما ألزمت املادة الثالثة من نفس املرسومفي الحمالت االنتخابية لألحزاب والتي ال تشمل أي نوع من املنح املقدمة للعاملين بالحز 

الحزاب التي تلقت مساهمة الدولة أن تدلي بالوثائق التي تثبت استعمالها للغايات التي منحت من أجلها وحددت هذه الوثائق في 

الصات ومؤرخة وموقعة من فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات اإلثبات املماثلة مشفوعة باملخ

قبل املوردين ومقدمي الخدمات ومشهود بصحتها من لدن ممثلي الحزاب السياسية، إال ما تعلق بالنفقات املشار إليها في الفقرة الثانية 

 من نفس املادة.

لمجلس لتبرير استعمال الدعم وحيث إن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على املستندات الالزمة وتقديمها ل 

 املشار إليه سلفا؛ 11.77من القانون التنظيمي رقم  44وفق الشكليات املحددة كما نصت على ذلك املادة 

من القانون التنظيمي رقم  44وحيث يعتبر الحزب الجهة الوحيدة التي يوجه إليها الرئيس الول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة 

 شار إليه سلفا من أجل إرجاع املبالغ غير املبررة أو غير املدعمة بوثائق اإلثبات املطلوبة؛امل 11.77

لم يتم اإلدالء بشأنه درهم( فاق مجموع مبلغ الدعم الذي  144.747947وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة الحزب )

 74.111911)أجلها طبقا للغايات التي منح من ملبلغ الذي لم يتم تبرير صرفه درهم( وا 444.141911)املطلوبة باملستندات والوثائق املثبتة 

 (؛درهم

مطالبا  سالفي الذكر 1.74.441من املرسوم رقم  4واملادة  11.77من القانون التنظيمي  44طبقا ملقتضيات املادة وعليه، يكون الحزب 

 .درهم( 147.117911غير املستحق ) مبلغ الدعمبإرجاع إلى الخزينة العامة 
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ملــــحزب الع  

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء املجالس الجماعية  1174 سبتمبر 4 توصل حزب العمل بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع

 ،1171مارس  4 اهمة املذكورة بتاريخصرف املس إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174 أغسطس 1والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447أي خارج الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم 

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

 رهم.د 141.111911درهم في حين استفاد من مبلغ تسبيق قدره  14.111914بلغ الدعم املستحق العائد للحزب ما قدره 

درهم. وتتوزع هذه النفقات أساسا بين مصاريف الطبع بما قدره  114.717911مجموع النفقات املصرح بصرفها ما يعادل  بلغ

 درهم.  711.411911درهم والجور بما قدره  447.147911

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77يمي رقم من القانون التنظ 44طبقا ملقتضيات املادة 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

أي حاصل الفرق بين مبلغ  درهم، 111.111911بإرجاع مبلغ غير مستحق قدره  تتعلقمالحظة إبداء  عملية عنهذه الأسفرت وقد 

قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول الوطني عن الحزب  التسبيق الذي استفاد منه الحزب ومبلغ الدعم العائد له وفقا لنتائج االنتخابات،

عامة خالل أجل تسوية وضعية الحزب أو إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزينة المن أجل  1171يوليو 71 ثم بتاريخ 1171يسمبرد 14 بتاريـخ

 . ثالثين يوما من تاريخ التبليغ

لم يقدم أي تعقيبات بشأن مراسلة حين  في 1171فبراير  14املوجهة له بتاريخ ة وقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب على املالحظ

 بخصوص إرجاع املبلغ املذكور. 1171يوليو  71املجلس بتاريخ 

لم يتم تقديم ما يثبت إرجاع الحزب إلى الخزينة العامة مبلغا غير مستحق قدره  نهاملقدمة أ اإلجابةوتبين للمجلس من خالل 

من القانون  44درهما برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية وذلك عمال بما هو منصوص عليه في املادة  111.111911

 سالفي الذكر. 1.74.441من املرسوم  4واملادة  11.77

ستحقة قد اجتمعت مع السيد رئيس املللتذكير فإن األحزاب املعنية بإرجاع املبالغ غير سؤول الوطني عن الحزب أنه "وضمن رده أوضح امل

 0درهم قد تم صرفه بالفعل بمناسبة الحملة االنتخابية القتراع  121.111311الحكومة حيث تم إخباره بأن مبلغ التسبيق الجزافي والذي هو 

ثبات الضرورية بل أكرر من ذلك هناك مساهمات مالية ذاتية لوكالء اللوائح فاتصل رئيس الحكومة بالسيد وزير بمستندات اإل 5102 سبتمبر

ل الداخلية بهذا الخصوص وذلك من أجل كون اإلرجاع يجب أن يهم فقط املبالغ الغير مبررة بالوثائق، وذلك في انتظار تعديل األنظمة املعمو 

 ".بها في هذا املجال
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سالفي الذكر  1.74.441واملادة الثالثة من املرسوم رقم  11.77من القانون التنظيمي  44طبقا ملقتضيات املادة كون الحزب وعليه، ي

 .درهم( 111.111911غير املستحق ) مبلغ الدعممطالبا بإرجاع إلى الخزينة العامة 
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 لــــحزب األم

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء املجالس الجماعية  1174 سبتمبر 4لة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع توصل حزب المل بمبلغ مساهمة الدو 

 ،1174نونبر  4 صرف املساهمة املذكورة بتاريخ إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174 أغسطس 1 والجهوية بتاريخ

 سالف الذكر. 1.74.447من املرسوم رقم  أي داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

وقام الحزب  درهم. 7.714.144974 في حين استفاد من مبلغ تسبيق قدره درهم، 14.444941بلغ دعم الدولة العائد للحزب ما قدره 

    .1174أكتوبر  11 خ( إلى الخزينة العامة بتاريدرهم 7.117.141914بإرجاع املبلغ غير املستحق )

 درهم 411.111911درهم، وتخص أساسا مصاريف الطبع بما قدره  441.411911ما يعادل  مجموع النفقات املصرح بصرفها بلغ 

 .درهم 1.111911ومصاريف مختلفة 

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77م من القانون التنظيمي رق 44طبقا ملقتضيات املادة 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

 أي مالحظة. ولم تسفر هذه العملية عن تسجيل

ار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه طبقا للغايات التي منح من أجلها وتم اإلدالء وعليه، اعتبر املجلس أن مجموع مبلغ مساهمة الدولة املش

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  من القانون  44بشأنه باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة كما هو منصوص عليه في املادة 

 السياسية.
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 حزب اليسار األخضر املغربي

 اإلثباتتقديم مستندات  .0

النتخاب أعضاء  1174 سبتمبر 4 توصل حزب اليسار الخضر املغربي بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع

صرف املساهمة املذكورة بتاريخ  إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174 غشت 47بتاريخ املجالس الجماعية والجهوية 

 سالف الذكر. 1.74.447اخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم أي د ،1174أكتوبر  4

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها .5

مجموع  بلغ درهم.141.111911درهم في حين استفاد من مبلغ تسبيق قدره  11.471914بلغ الدعم املستحق العائد للحزب ما قدره  

درهم( ومصاريف دعم  474.141911وتتوزع أساسا بين مصاريف الطبع ) ،درهم 7.771.444911ا يعادل م النفقات املصرح بصرفها

 درهم(. 444.174911املترشحين )

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات  .3

جلس العلى للحسابات مهمة فحص املتعلق بالحزاب السياسية، تولى امل 11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

أي حاصل الفرق بين  درهم( 111.441911ستحق )املغير  الدعم بإرجاع مبلغ وقد أسفرت هذه العملية عن إبداء ثالث مالحظات تتعلق

 414.414911قدره  إجمالي نفقتين بمبلغ تفاد منه الحزب ومبلغ الدعم العائد له وفقا لنتائج االنتخابات، وبصرفمبلغ التسبيق الذي اس

أجل تسوية وضعية الحزب أو  ، من1171يوليو71 ثم بتاريخ يناير  1 قام املجلس بتوجيهها إلى املسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخو  .درهم

 ة العامة خالل أجل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ.إرجاع املبلغ املذكور إلى الخزين

املجلس راسلة لم يقدم أي تعقيبات بشأن محين  في 1171فبراير  فاتحوقد أجاب املسؤول الوطني عن الحزب على املالحظتين بتاريخ 

 .1171يوليو  71املؤرخة في 

 وتبين للمجلس من خالل الجوبة املقدمة أنه:

 درهم. 11.441911اعتبرها املجلس كافية تتعلق بصرف نفقة بمبلغ قدره تم تقديم تبريرات : أوال

درهما برسم مساهمة الدولة في تمويل  111.441911تم تقديم ما يثبت إرجاع الحزب إلى الخزينة العامة مبلغا غير مستحق قدره : ثانيا

 االنتخابية.حمالته 

لكون قانون األحزاب السياسية يعاقب األحزاب على عدم مشاركهها في االنتخابات نظرا وضمن رده أوضح املسؤول الوطني عن الحزب أنه "... 

 لدورتين، ونظرا ألن النتخابات كلفة مالية يصعب على األحزاب السياسية ذات املوارد املحدودة جدا تأمينها، ففي اجتماع جمعها مع السيد

( 53بمقر وزارة الداخلية بالبت األحزاب الصغرى في االجتماع وعددها ) 5106مارس  9وزير العدل والحريات والسيد وزير الداخلية يوم 

إعفاءها من إرجاع املستحقات التي تم صرفها فعليا على االنتخابات وتم تبريرها محاسباتيا، وتلقت وعدا بالنظر في املوضوع من برف 
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عات الجاري بها العمل وعلى اإلسهام في سيرورة التأهيل السيدين رئيس ي لجنة االنتخابات، والحزب حريص على احترام القوانين والتشري

الديمقرابي للمؤسسات وللمجتمع، والحزب يقوم بمساعي متعددة لتصحيح هذا الوضع مع الجهات املعنية، بعدما وجه رسالة في املوضوع 

 إلى السيد وزير الداخلية..."

حيث لوحظ أن  درهم تتعلق بالدعم املقدم للمترشحين 141.144911ه: لم يتم تقديم وثائق إثبات صرف نفقة بمبلغ إجمالي قدر ثالثا

تقديم ادات بالتوصل بمبالغ موقعة من طرف املستفيدين دون هبإشبنسخ للتحويالت و  دعمهبصرف هذا املبلغ الحزب اكتفى لتبرير 

لة املنصوص عليها في املادة الثالثة من املماث اإلثباتفي شكل فاتورات أو اتفاقيات أو أي مستندات أخرى من مستندات  إثباتوثائق 

بمصاريف حمالتهم االنتخابية  داجر  املجلسودعوا لدى املعنيين لم ي نياملترشحفإن ولإلشارة،  سالف الذكر. 1.74.447املرسوم 

 .االقتراع املذكور بمناسبة 

ملرشحين على القوانين الجاري بها العمل خاصة ما "قد سبق وأبلعنا كل اوجوابا على املالحظة، أشار املسؤول الوطني عن الحزب إلى أن 

" وأرفق جوابه بوثائق إثبات ملصاريف وكيل الئحة جهوية ووثائق تخص نفقات ..يتعلق بالتقارير املالية، وأعدنا التذكير بمراسلة جديدة.

 مختلفة.

زمة وتقديمها للمجلس لتبرير استعمال الدعم وحيث إن الحزب مطالب بالقيام بجميع اإلجراءات الضرورية للحصول على املستندات الال 

 املشار إليه سلفا؛ 11.77من القانون التنظيمي رقم  44وفق الشكليات املحددة كما نصت على ذلك املادة 

ي رقم من القانون التنظيم 44وحيث يعتبر الحزب الجهة الوحيدة التي يوجه إليها الرئيس الول للمجلس اإلنذار املنصوص عليه في املادة 

 املشار إليه سلفا من أجل إرجاع املبالغ غير املبررة أو غير املدعمة بوثائق اإلثبات املطلوبة؛ 11.77

لم يتم اإلدالء بشأنه درهم( فاق مجموع مبلغ الدعم الذي  7.144.114911وحيث إن مبلغ التمويل الذاتي ملصاريف حملة الحزب )

 درهم(؛ 141.144911) باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة

تم اإلدالء و  طبقا للغايات التي منح من أجلهامجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه  نفإن املجلس يعتبر أ

زاب املتعلق بالح 11.77التنظيمي رقم  القانون من  44كما هو منصوص عليه في املادة  باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبةبشأنه 

 .سالف الذكر السياسية
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 ةـــــــــــــحزب النهض

 اإلثباتتقديم مستندات .0

النتخاب أعضاء املجالس الجماعية  1174سبتمبر  4توصل حزب النهضة بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع 

 ،1174أكتوبر 74 صرف املساهمة املذكورة بتاريخ إثباتات بمستندات ، وأدلى للمجلس العلى للحساب1174سبتمبر  74والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447أي داخل الجل املحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم 

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها.5

درهم،  117.111911لنفقات املصرح بصرفها ما يعادل درهم، بينما بلغ مجموع ا 17.114944العائد للحزب ما مجموعه  بلغ دعم الدولة

 . درهم( 77.141911( مصاريف كراء السيارات والوقود )درهم 114.411911)وتخص أساسا مصاريف الطبع 

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات .3

اب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص املتعلق بالحز  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 مستندات إثبات صرف املبالغ التي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.

 أي مالحظة. ولم تسفر هذه العملية عن تسجيل

رير صرفه طبقا للغايات التي منح من أجلها وتم اإلدالء وعليه، اعتبر املجلس أن مجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تب

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  من القانون  44بشأنه باملستندات والوثائق املثبتة املطلوبة كما هو منصوص عليه في املادة 

 .سالف الذكر السياسية
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 حزب املجتمع الديمقرابي

 اإلثباتتقديم مستندات .0

النتخاب أعضاء  1174سبتمبر  4مع الديمقراطي بمبلغ مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية برسم اقتراع توصل حزب املجت

صرف املساهمة املذكورة  إثبات، وأدلى للمجلس العلى للحسابات بمستندات 1174سبتمبر  74املجالس الجماعية والجهوية بتاريخ 

 سالف الذكر. 1.74.447ملحدد لذلك استنادا إلى املادة الرابعة من املرسوم رقم أي داخل الجل ا ،1174 فاتح ديسمبر بتاريخ

 مبلغ الدعم والنفقات املصرح بصرفها.5

درهم،  774.111911درهم، بينما بلغ مجموع النفقات املصرح بصرفها ما يعادل  44.171911العائد للحزب ما مجموعه  بلغ دعم الدولة

  درهم(. 1.441911) ( ومصاريف كراء السيارات والوقوددرهم711.111911)وتخص أساسا مصاريف الطبع 

 املتعلقة بصرف مبلغ الدعم اإلثباتنتائج فحص مستندات .3

املتعلق بالحزاب السياسية، تولى املجلس العلى للحسابات مهمة فحص  11.77من القانون التنظيمي رقم  44طبقا ملقتضيات املادة 

 تي تسلمها الحزب برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته االنتخابية.مستندات إثبات صرف املبالغ ال

 أي مالحظة. ولم تسفر هذه العملية عن تسجيل

 وعليه، اعتبر املجلس أن مجموع مبلغ مساهمة الدولة املشار إليه أعاله قد تم تبرير صرفه طبقا للغايات التي منح من أجلها وتم اإلدالء

املتعلق بالحزاب  11.77التنظيمي رقم  من القانون  44املثبتة املطلوبة كما هو منصوص عليه في املادة بشأنه باملستندات والوثائق 

 .سالف الذكر السياسية

 

 

 


