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إلى السيد رئيس نادي قضاة المغرب
األستاذ عبد اللطيف الشنتوف
نادي قضاة المغرب
الشقة الكائنة بالبناية حرف س بالمعهد العالي للقضاء
الطابق السفلي شارع المهدي بنبركة السويسي الرباط

تقرير خاص بأوجه صرف دعم وزارة العدل و الحريات لسنة 2015
الخاص بنادي قضاة المغرب
( تقرير تكميلي)
يشرفني أن أتقدم إلى جنابكم الموقر بخالصات مهمتنا المتعلقة بافتحاص المصاريف المؤداة من
طرف نادي قضاة المغرب في إطار الدعم المتوصل به عن سنة  2015من طرف وزارة العدل و
الحريات
سياق المهمة
تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب السيد رئيس نادي قضاة المغرب من أجل المساهمة في طلب
عروض مشاريع الوداديات و الجمعيات المهنية لقضاة و موظفي وزارة العدل و الحريات.
هدف المهمة
تهدف مهمتنا إلى افتحاص المصاريف المؤداة في إطار صرف الدعم المتوصل به عن سنة
 2015من طرف وزارة العدل و الحريات
مصادر المعلومات
يعتمد التقرير على المعلومات و الوثائق المحاسبية المثبتة للمصاريف المدلى بها من طرف السيد
رئيس نادي قضاة المغرب و هي كاآلتي:
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 نسخ الفواتير أو الوصوالت نسخ الشيكات كشوفات الحساب البنكي من  2016/08/01إلى 2018/02/28اإلجراءات
تم افتحاص جل الوثائق اإلثباتية المدلى بها مع التأكد من إصدار شيك أداء مع اعتبار إصدار و
تسليم الشيك بمثابة أداء رغم عدم استخالصه من طرف المستفيدين إلى غاية 2018/02/28
االستنتاجات
بالنظر إلى الوثائق المحاسبية و المعلومات المدلى بها ،فإن نادي قضاة المغرب نظم ندوة بمدينة
القنيطرة بتاريخ  2016/12/17حول موضوع "حوكمة عمل المجلس األعلى للسلطة القضائية :
رؤى استشرافية في ضوء مدونة السلوك القضائي و النظام الداخلي للمجلس"
تطلب تنظيم الندوة السالف ذكرها مبلغ  41 961,00درهم ،و يبين الجدول التالي تفصيل هذا
المبلغ.
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تقرير تكميلي بأوجه صرف دعم وزارة العدل و الحريات لسنة 2015
"المشروع الخاص بجمعية نادي قضاة المغرب"
نوع النشاط

تاريخ التنظيم و مكانه

ندوة حول موضوع
"حوكمة عمل المجلس
األعلى للسلطة القضائية
 :رؤى استشرافية في
ضوء مدونة السلوك
القضائي و النظام
الداخلي للمجلس"

 2016/12/17بمدينة القنيطرة

فئة المستهدفين و عددهم
القضاة و الباحثين في مجال
القانون

حوالي  200شخص

نوعية النفقات

المبلغ المصروف على النشاط

مساهمة الوزارة

طبع الشارات
تسجيل فيديو
اإلشهار
اإليواء و األكل

379177
41 961,00

41 961,00

المطبوعات الذراع

41 961,00
تقرير رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة
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379179
379191
379176
379178

مجموع المبالغ التي تم صرفها من مبلغ الدعم المقدم من طرف الوزارة
نوعية الوثائق المثبتة لصرف الدعم و رقم ترتيب الوثيقة في ملحق التقرير (شيكات،
وصالت ،بونات ،إشهادات )...

رقم شيك الصرف

نسخ الفواتير و الوصوالت
نسخ الشيكات

 بالنسبة لباقي األنشطة التي قام بها النادي خالل سنة  2016فإنه تم افتحاص مصاريفها و إعدادتقرير بشأنها بتاريخ  ، 2016/08/24حيث خلص التقرير إلى أن مجموع المبالغ التي تم صرفها
من مبلغ الدعم المقدم من طرف الوزارة هو 92 457,80 :درهم
 تكاليف افتحاص مصاريف األنشطة السالف ذكرها  3000,00 :درهم تكاليف التقرير التكميلي ألوجه صرف دعم وزارة العدل و الحريات لسنة  2600 :2015درهمبناء عليه يكون المبلغ اإلجمالي الذي تم إنفاقه هو 140 018,80 :درهم
المرفقات
 نسخ الفواتير نسخ الشيكات -تقرير مفصل لرئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة
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