ان ما يقع داخل المجلس الأعلى للحسابات من فوضى في التسيير المالي و الاداري بلغ حدا لايطاق، والسؤال هنا هل السيد الرئيس الأول للمجلس لايعلم بما يقع في مؤسسته التي من المفروض هو رئيسها ؟ والتي بالأحرى يجب أن تكون نمودجا يحتدى به من ناحية التسيير الاداري و المالي.
 ان جملة ما يقع في المجلس من خروقات هي

اجبار قضاة و موظفين من المقربين للكاتب العام على التوقيع عن تعويضات عن التنقل  وهمية  دون أن يستفيد منها أصحابها الموقعون مبررين لهم دلك كون التعويضات عن التنقل الممنوحة للرئيس الأول لاتكفيه لسد النفقات المترتبة عن كترة تنقله للخارج

تعيين قضاة رؤساء أقسام مما يشكل استنزافا للمجلس من القضاة وانحرافا للمهمة التي عينوا من أجلها بظهير شريف رغم توفر المجلس على موظفين أكفاء

 عدم تمكين القضاة المكلفين بمراقبة تدبيرمؤسسة داخل مدينة الرباط من سيارات المصلحة لانجاز مهمتهم مع تمكين غيرهم من الموظفين بأكثر من سيارة لقضاء مصالحهم الخاصة طيلة الأيام وحتى أوقات الرخص الادارية

وجود رئيس(ة) مصلحة رئيسا على نفسه دون وجود أي موظف بالمصلحة تحت إمرته مما يدل على وهمية المصلحة

 اقتناء المجلس لحواسيب محمولة صغيرة الحجم جدا لاتصلح إلا للترفيه و كدلك لهواتف محمولة من النوع الرفيع (سامسونغ كلاكسي 2)  الباهظة الثمن حوالي 7000،00 درهم و هواتف محمولة أخرى مع تعبئة شهرية 500 درهم وتوزيعها كهدايا على رؤساء أقسام و رؤساء غرف و رؤساء جهويات

 منح سيارات المصلحة لمسؤولين مع التعويض عن السيارة

وضع سيارات رهن إشارة رؤساء الغرف (قضاة من الدرجة الاستثنائية)  في إطار أوامر دائمة بمهمة (وأثناء الرخص الادارية) و استفادتهم من الوقود بقيمة 2000.00 درهم وسيمات الطرق السيارة إضافة إلى تعويض عن السيارة بمبلغ قدره 3000 درهم في الشهر طبقا للمرسوم رقم 2.97.1052 صادر (2 فبراير 1998) ج ر د عدد 4558 ص 498 ومرسوم 2.75.176 (8 أبريل 1975) ج ر د عدد 3258 ص 1043 و مرسوم 2.82.526 (13 يناير 1983) ج ر د عدد 3664  ص 106 اللدي ينص على استفادتهم بنفس التعويضات الممنوحة للمديرين المركزيين
 
وضع سيارات رهن إشارة رؤساء ألأقسام في إطار أوامر دائمة بمهمة (وأثناء الرخص الادارية) و استفادتهم من الوقود بقيمة 4000 درهم وسيمات الطرق السيارة إضافة إلى تعويض عن السيارة بمبلغ قدره 2000 درهم في الشهر طبقا للمرسوم رقم 2.97.1052 صادر (2 فبراير 1998) ج ر د عدد 4558 ص 498

وضع سيارات رهن إشارة رؤساء المصالح في إطار أوامر دائمة بمهمة (وأثناء الرخص الادارية) و استفادتهم من الوقود بقيمة 2000 درهم وسيمات الطرق السيارة إضافة إلى تعويض عن السيارة بمبلغ قدره 1250 درهم في الشهر طبقا للمرسوم رقم 2.97.1052 صادر (2 فبراير 1998) ج ر د عدد 4558 ص 498

 غياب الإعلان عن تقديم الترشيحات لملء مناصب المسؤولية الشاغرة

ترتكز التعيينات في مناصب المسؤولية فقط على اقتراح الإدارة ، حيث لم يلاحظ تطبيق مسطرة الإعلان ( المادة 5 من المرسوم رقم 2.11.681 صادر (25 نوفنبر 2011 ) ج ر د عدد 6007 مكرر ص 6254 ) عن الترشيحات على مستوى المجلس رغم توفر المجلس على موظفين متصرفين من الدرجة الثانية و على خدمة فعلية أكثرمن سنتين بكثير . مما يتنافى وقواعد المنافسة و الإنصاف في اختيار الأصلح



