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املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

مر�سوم رقم � 2.16.297صادر يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو )2016
بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين امل�ستمر لفائدة �أع�ضاء جمال�س اجلماعات
الرتابية ومدتها و�رشوط اال�ستفادة منها وم�ساهمة اجلماعات الرتابية يف تغطية
م�صاريفها
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق باجلهات ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 1.15.83بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  56منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  54منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق باجلماعات ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 1.15.85بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  53منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  10رم�ضان  16( 1437يونيو ،)2016
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
ت�شمل دورات التكوين امل�ستمر ،يف مدلول هذا املر�سوم ،ب�صفة خا�صة ،الندوات واللقاءات
وحلقات وور�شات التكوين وكذا التكوين املنظم عن بعد ،كما ميكن أ�ن ت�شمل زيارات ميدانية
مرتبطة مبو�ضوع التكوين.
املادة الثانية
عمال ب أ�حكام املادة  82من القانون التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله رقم  ،111.14ت�رشف اجلهة
على التكوين امل�ستمر لفائدة أ�ع�ضاء جمال�س اجلماعات الرتابية يف املجاالت التي تدخل يف
االخت�صا�صات امل�سندة �إليها مبوجب الن�صو�ص الت�رشيعية اجلاري بها العمل.

--

ولهذا الغر�ض ،تتوىل اجلهة ،خالل ال�سنة أ
الوىل من مدة انتداب املجل�س ،وبتن�سيق مع العماالت
أ�و أ
القاليم واجلماعات الواقعة داخل النفوذ الرتابي للجهة� ،إعداد الت�صميم املديري اجلهوي للتكوين
امل�ستمر.

املادة الثالثة
الت�صميم املديري اجلهوي للتكوين امل�ستمر وثيقة جهوية حتدد ،انطالقا من ت�شخي�ص أ�ويل
مل ؤ�هالت أ�ع�ضاء جمال�س اجلماعات الرتابية ،واملهام التدبريية امل�سندة �إليهم ،واالخت�صا�صات
املخولة للجماعات الرتابية حماور و أ�ولويات التكوين ،واملدة الزمنية التي ي�ستغرقها ،والغالف املايل
الذي يتعني ر�صده له.
املادة الرابعة
حتدث ،حتت رئا�سة رئي�س جمل�س اجلهة أ�و من ميثله ،جلنة جهوية للتكوين امل�ستمر يناط بها :
� −إعداد الت�صميم املديري اجلهوي للتكوين امل�ستمر لفائدة أ�ع�ضاء جمال�س اجلماعات الرتابية
وحتيينه ؛
 −و�ضع الربنامج ال�سنوي لدورات التكوين امل�ستمر املنبثق عن الت�صميم املديري اجلهوي وحتديد
الفئات التي ميكن أ�ن ت�ستفيد منها واملدة الزمنية التي ت�ستغرقها والغالف املايل املتوقع
لتغطيتها ؛
� −إعداد تقرير �سنوي يف متم �شهر نوفمرب من كل �سنة حول ح�صيلة برنامج التكوين.
تت أ�لف اللجنة اجلهوية للتكوين امل�ستمر من أ
الع�ضاء التايل بيانهم :
 −ر ؤ��ساء جمال�س العماالت أ
والقاليم الواقعة داخل النفوذ الرتابي للجهة أ�و من ينوب عنهم ؛
 −رئي�سا اجلماعتني اللتني ت�ضمان أ�كرب عدد من ال�سكان على م�ستوى كل عمالة أ�و �إقليم من
العماالت أ�و أ
القاليم املكونة للجهة ؛
 −ممثلو عمال العماالت أ
والقاليم باجلهة ؛
 −رئي�س اللجنة الدائمة التابعة ملجل�س اجلهة التي يدخل التكوين امل�ستمر �ضمن �صالحياتها ؛
 −ممثل عن وايل اجلهة ؛
 −امل�س ؤ�ول عن التكوين امل�ستمر ب إ�دارة اجلهة.
ميكن لرئي�س جمل�س اجلهة أ�ن يدعو ،عن طريق وايل اجلهة ،م�س ؤ�ويل امل�صالح الالممركزة
للدارة املركزية ،حل�ضور اجتماعات اللجنة اجلهوية ،كما ميكن له أ�ن يدعو ،مببادرة منه ،أ�ي
إ
�شخ�ص �آخر يرى فائدة يف ح�ضوره.
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جتتمع اللجنة ،بدعوة من رئي�سها ،مرتني على أ
القل يف ال�سنة ،وكلما اقت�ضت الظروف ذلك.
يتوىل امل�س ؤ�ول عن التكوين امل�ستمر ب إ�دارة اجلهة كتابة اللجنة وتتبع تنفيذ برنامج التكوين
امل�ستمر لفائدة أ�ع�ضاء جمال�س اجلماعات الرتابية.

املادة اخلام�سة
تقوم امل�صالح املركزية لوزارة الداخلية املكلفة بالتكوين امل�ستمر مبا يلي :
 −مواكبة اجلهة يف تدبري جمال التكوين امل�ستمر ؛
� −إعداد ون�رش الوثائق املرجعية والبيداغوجية ذات ال�صلة بالتكوين امل�ستمر ؛
 −تقدمي اال�ست�شارة للجهة يف جمال هند�سة التكوين ؛
 −تدبري �شبكة املكونني ؛
 −تنظيم لقاءات حت�سي�سية عند بداية مدة انتداب جمل�س اجلهة حول طرق تدبري وعمل املجال�س ؛
 −تنظيم دورات التكوين امل�ستمر لفائدة أ�ع�ضاء جمال�س اجلماعات الرتابية.

املادة ال�ساد�سة
ميكن لرئي�س جمل�س اجلهة ،بعد مداوالت املجل�س ،عقد اتفاقيات مع وزارة الداخلية يف جمال
التكوين امل�ستمر من أ�جل تنظيم وت أ�طري دورات تكوينية خا�صة لفائدة أ�ع�ضاء جمال�س اجلماعات
الرتابية.
املادة ال�سابعة
حتدد مدة دورات التكوين امل�ستمر التي ي�ستفيد منها أ�ع�ضاء جمال�س اجلماعات الرتابية ح�سب
طبيعة احلاجيات املعرب عنها ،والتوجهات املحددة يف الت�صميم املديري اجلهوي للتكوين ،مع
أ
الخذ بعني االعتبار خ�صو�صيات اجلهة ،على أ�ن ال تقل مدة التكوين ،خالل مدة انتداب املجل�س،
عن ثمانية أ�يام لكل ع�ضو من أ�ع�ضاء جمال�س اجلماعات الرتابية كحد أ�دنى.
الدنى امل�شار �إليه يف الفقرة أ
يتم تفعيل احلد أ
الوىل أ�عاله قبل متم ال�سنة الثالثة من مدة انتداب
املجل�س.

املادة الثامنة
تتحمل اجلهة ن�سبة  %25على أ
القل من م�صاريف الربنامج ال�سنوي للتكوين امل�ستمر الذي تعده
اللجنة اجلهوية املن�صو�ص عليها يف املادة  4أ�عاله ،وتتحمل العماالت أ�و أ
القاليم واجلماعات الواقعة
داخل النفوذ الرتابي للجهة الن�سبة املتبقية على أ��سا�س قاعدة عدد أ�ع�ضاء املجال�س امل�ستفيدين.
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وميكن ،عند االقت�ضاء ،ألي جماعة ترابية الرفع من م�ساهمتها يف متويل الربنامج ال�سنوي للتكوين
امل�ستمر.
ميكن أ�ن تفعل هذه امل�ساهمات يف �إطار تعاقدي بني اجلهة و العماالت أ�و أ
القاليم واجلماعات
الواقعة داخل النفوذ الرتابي للجهة.

املادة التا�سعة
ي�سند �إىل وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�سوم الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
وحرر بالرباط يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو )2016
الم�ضاء  :عبد االله ابن كريان.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء :حممد ح�صاد.
إ
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مر�سوم رقم � 2.16.300صادر يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو)2016
القليم وتتبعه وحتيينه وتقييمه
بتحديد م�سطرة �إعداد برنامج تنمية العمالة �أو إ
و�آليات احلوار والت�شاور إلعداده
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ  20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املواد  80و 81و 82
و 83و 84منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية،
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ 10رم�ضان  16( 1437يونيو ،)2016
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
تطبيقا ألحكام املادة  82من القانون التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله رقم  ،112.14يحدد هذا
القليم وتتبعه وحتيينه وتقييمه و�آليات احلوار
املر�سوم م�سطرة �إعداد برنامج تنمية العمالة أ�و إ
والت�شاور إلعداده.
املادة 2
القليم الوثيقة املرجعية لربجمة امل�شاريع أ
والن�شطة ذات
يعترب برنامج تنمية العمالة أ�و إ
أ
القليم بهدف النهو�ض بالتنمية االجتماعية خا�صة
الولوية املقرر أ�و املزمع �إجنازها برتاب العمالة أ�و إ
يف الو�سط القروي وكذا يف املجاالت احل�رضية.
املادة 3
تطبيقا ألحكام املادة  80من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم  ،112.14يحدد برنامج
القليم ،ملدة �ست �سنوات ،الربامج وامل�شاريع التنموية املقرر برجمتها أ�و �إجنازها
تنمية العمالة أ�و إ
أ
القليم ،مع مراعاة ما يلي :
أ�و امل�ساهمة فيها برتاب العمالة �و إ
 −حتديد برنامج التنمية أ
القليم ؛
للولويات التنموية للعمالة أ�و إ
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القليم ل�سيا�سات وا�سرتاتيجيات الدولة فيما يخ�ص توفري التجهيزات
 −مواكبة برنامج تنمية العمالة أ�و إ
واخلدمات أ
الق�صاء واله�شا�شة يف
ال�سا�سية والتنمية االجتماعية يف الو�سط القروي وحماربة إ
خمتلف القطاعات االجتماعية ؛
 −ال�سعي �إىل حتقيق االن�سجام وااللتقائية مع توجهات برنامج التنمية اجلهوي عند وجوده ؛
 −اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية امل�ستدامة ؛
 −أ
القليم أ�و التي ميكن تعبئتها ،وكذا
المكانيات املادية املتوفرة للعمالة أ�و إ
الخذ بعني االعتبار إ
القليم واجلماعات الرتابية أ
الخرى وهيئاتها
االلتزامات املتفق يف � أش�نها بني العمالة أ�و إ
القليم.
واملقاوالت العمومية والقطاعات االقت�صادية واالجتماعية بالعمالة أ�و إ

املادة 4
القليم ،خالل ال�سنة أ
الوىل من مدة انتداب املجل�س ،قرار �إعداد
يتخذ رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
القليم ،بعد اجتماع �إخباري وت�شاوري يدعو له أ�ع�ضاء املكتب
م�رشوع برنامج تنمية العمالة أ�و إ
القليم أ�و من ميثله هذا
ور ؤ��ساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب املجل�س .يح�رض عامل العمالة أ�و إ
االجتماع.
القليم ،م�س ؤ�ويل
القليم أ�ن يدعو ،عن طريق عامل العمالة أ�و إ
ميكن لرئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
للدارة املركزية حل�ضور هذا االجتماع ،كما ميكن له ،مببادرة منه ،أ�ن يدعو
امل�صالح الالممركزة إ
لهذا االجتماع أ�ي �شخ�ص يرى فائدة يف ح�ضوره.

املادة 5
القليم داخل أ�جل
القليم قرار �إعداد م�رشوع برنامج تنمية العمالة أ�و إ
يعلق مبقر العمالة أ�و إ
الخباري والت�شاوري امل�شار �إليه يف املادة 4
اخلم�سة ع�رش ( )15يوما املوالية النعقاد االجتماع إ
القليم داخل أ
الجل نف�سه.
أ�عاله ،كما يبلغ هذا القرار �إىل عامل العمالة أ�و إ
يت�ضمن هذا القرار ،ب�صفة خا�صة ،اجلدولة الزمنية لعملية �إعداد م�رشوع برنامج تنمية العمالة
القليم ،وال �سيما تاريخ بداية انطالق عملية �إعداده.
أ�و إ

املادة 6
القليم عرب املراحل التالية :
يتم �إعداد م�رشوع برنامج تنمية العمالة أ�و إ
أ�) �إجناز ت�شخي�ص يربز و�ضعية التجهيزات واخلدمات أ
ال�سا�سية يف الو�سط القروي للعمالة أ�و
الق�صاء واله�شا�شة يف خمتلف القطاعات االجتماعية .ويت�ضمن هذا الت�شخي�ص،
القليم وم ؤ��رشات إ
إ
أ
القليم وجردا للم�شاريع
عالوة على ذلك ،مقومات و�إكراهات التنمية االجتماعية بالعمالة �و إ
املربجمة أ�و املتوقعة من طرف الدولة والفاعلني العموميني آ
الخرين داخل النفوذ الرتابي للعمالة
القليم ؛
أ�و إ
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ب) و�ضع وترتيب أ
القليم أ�خذا بعني االعتبار �سيا�سات وا�سرتاتيجيات
الولويات التنموية للعمالة أ�و إ
الدولة وان�سجاما مع توجهات برنامج التنمية اجلهوية متى توفر ؛
القليم ،مع أ
والن�شطة ذات أ
ج) حتديد وتوطني امل�شاريع أ
الخذ بعني
الولوية بالن�سبة للعمالة أ�و إ
أ
المكانات املادية املتوفرة لديها �و التي ميكن لها تعبئتها خالل ال�سنوات ال�ست التي �سيتم
االعتبار إ
العمل فيها بربنامج التنمية ؛
القليم ونفقاتها التقديرية اخلا�صة بال�سنوات الثالث أ
الوىل لربنامج
د) تقييم موارد العمالة أ�و إ
القليم ؛
تنمية العمالة أ�و إ
القليم ،مع و�ضع منظومة لتتبع امل�شاريع
ه) بلورة وثيقة م�رشوع برنامج تنمية العمالة أ�و إ
والربامج حتدد فيها أ
الهداف املراد بلوغها وم ؤ��رشات الفعالية املتعلقة بها.

املادة 7
القليم وفق منهج ت�شاركي.
يتم �إعداد م�رشوع برنامج تنمية العمالة أ�و إ
القليم ب إ�جراء م�شاورات مع :
ولهذه الغاية ،يقوم رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
 −املواطنات واملواطنني واجلمعيات وفق آ
الليات الت�شاركية للحوار والت�شاور املحدثة لدى جمل�س
القليم طبقا ألحكام املادة  110من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم  112.14؛
العمالة أ�و إ
 −الهي أ�ة اال�ست�شارية املكلفة بتفعيل مبادئ امل�ساواة وتكاف ؤ� الفر�ص ومقاربة النوع املن�صو�ص عليها يف
املادة  111من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم .112.14

املادة 8
تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة  80من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم ،112.14
القليم ب�صفته مكلفا
القليم بتن�سيق مع عامل العمالة أ�و إ
يتم �إعداد م�رشوع برنامج تنمية العمالة أ�و إ
للدارة املركزية.
بتن�سيق أ�ن�شطة امل�صالح الالممركزة إ
املادة 9
القليم ،بطلب
القليم ،أ�ثناء �إعداد م�رشوع برنامج تنمية العمالة أ�و إ
يقوم رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
أ
القليم ،من امل�صالح اخلارجية للدولة واجلماعات
امل�ساعدة التقنية ،عن طريق عامل العمالة �و إ
الرتابية أ
الخرى وامل ؤ��س�سات العمومية واملقاوالت العمومية.
وتتمثل هذه امل�ساعدة التقنية ،على وجه اخل�صو�ص ،يف ما يلي :
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القليم باملعلومات واملعطيات وامل ؤ��رشات والوثائق املتوفرة حول امل�شاريع
أ�) مد العمالة أ�و إ
الدارة واجلماعات الرتابية أ
الخرى وامل ؤ��س�سات العمومية واملقاوالت العمومية
املنجزة و التي تعتزم إ
القليم ؛
والقطاع اخلا�ص �إجنازها فوق تراب العمالة أ�و إ
ب) �إمكانية تعبئة املوارد الب�رشية التابعة للم�صالح اخلارجية للدولة التي ميكنها امل�ساهمة يف
القليم.
�إعداد م�رشوع برنامج تنمية العمالة أ�و إ
الدارة واجلماعات الرتابية أ
الخرى وامل ؤ��س�سات العمومية واملقاوالت العمومية مد
يتعني على إ
القليم باملعطيات وامل ؤ��رشات والوثائق امل�شار �إليها يف الفقرة أ� من هذه املادة داخل
العمالة أ�و إ
أ�جل أ�ق�صاه �شهران من تاريخ تقدمي طلب امل�ساعدة التقنية.

املادة 10
القليم على اللجان
القليم م�رشوع برنامج تنمية العمالة أ�و إ
يعر�ض رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
الدائمة لدرا�سته ثالثني ( )30يوما على أ
القل قبل تاريخ عقد املجل�س للدورة العادية أ�و اال�ستثنائية
املخ�ص�صة للم�صادقة عليه.
املادة 11
القليم على املجل�س،
القليم م�رشوع برنامج تنمية العمالة أ�و إ
يعر�ض رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
قبل نهاية ال�سنة أ
الوىل من مدة االنتداب ،ق�صد اتخاذ مقرر يف � أش�نه.
يكون هذا امل�رشوع مرفقا مبا يلي :
 −منظومة تتبع امل�شاريع والربامج امل�شار �إليها يف الفقرة ه من املادة  6من هذا املر�سوم ؛
 −تقارير اللجان الدائمة.

املادة 12
القليم قابال للتنفيذ
القليم املتعلق بربنامج تنمية العمالة أ�و إ
ي�صبح مقرر جمل�س العمالة أ�و إ
القليم طبقا ألحكام املادة  109من القانون التنظيمي
بعد الت أ��شري عليه من قبل عامل العمالة أ�و إ
ال�سالف الذكر رقم .112.14
املادة 13
عمال ب أ�حكام املادة  95من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم  ،112.14يتوىل رئي�س جمل�س
القليم.
القليم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أ�و إ
العمالة أ�و إ
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املادة 14
القليم ب إ�عداد تقرير �سنوي لتقييم تنفيذ برنامج تنمية العمالة
يقوم رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
القليم.
أ�و إ
يت�ضمن هذا التقرير ،على وجه اخل�صو�ص ،بيانات حول :
القليم ،مع قيا�س م ؤ��رشات الفعالية
 −ن�سبة �إجناز امل�شاريع املربجمة يف برنامج تنمية العمالة أ�و إ
املتعلقة بها وامل�ضمنة يف منظومة تتبع امل�شاريع والربامج امل�شار �إليها يف الفقرة ه من املادة 6
من هذا املر�سوم ؛
والكراهات املحتملة التي قد تعرت�ض �إجنازها،
المكانيات املادية املر�صودة للم�شاريع والربامج إ
 −إ
مع اقرتاح احللول الكفيلة بتجاوزها.

املادة 15
القليم على اللجان الدائمة للمجل�س إلبداء
يعر�ض تقرير تقييم تنفيذ برنامج تنمية العمالة أ�و إ
الر أ�ي حوله داخل أ
الجل املن�صو�ص عليه يف املادة  10من هذا املر�سوم.
القليم هذا التقرير يف أ�ول دورة عادية أ�و ا�ستثنائية يعقدها بعد
يتدار�س جمل�س العمالة أ�و إ
التو�صل بتقارير اللجان الدائمة.
القليم ،كما يتم ن�رشه بجميع الو�سائل
يعلق ملخ�ص من التقرير ال�سنوي مبقر العمالة أ�و إ
املتاحة.

املادة 16
القليم ،ابتداء من ال�سنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ،
ميكن حتيني برنامج تنمية العمالة أ�و إ
وفق امل�سطرة املتبعة يف �إعداده املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم.
املادة 17
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية ،اىل وزير الداخلية.
وحرر بالرباط يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو .)2016
الله ابن كريان.
الم�ضاء :عبد إ
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :حممد ح�صاد.
إ
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مر�سوم رقم � 2.16.303صادر يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو )2016
بتطبيق �أحكام املادة  50من القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت
وا ألقاليم
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  50منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  10رم�ضان  16( 1437يونيو ،)2016
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
القليم ،وفق النماذج املرفقة بهذا املر�سوم� ،إعداد قوائم تت�ضمن
يتوىل رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
معطيات وبيانات دقيقة و�شاملة تهم ،ب�صفة خا�صة ،ما يلي :
 −املوارد الب�رشية ؛
 −املوارد املالية ؛
 −أ
المالك العقارية ؛

 −أ
الدوات واملعدات ؛
 −العربات آ
والليات ؛

 −االلتزامات واالتفاقيات والعقود املختلفة ؛
 −املنازعات الق�ضائية.
تلحق هذه القوائم مبح�رض عملية ت�سليم ال�سلط امل�شار �إليه يف املادة الثانية أ�دناه.

املادة الثانية
تثبت عملية ت�سليم ال�سلط بني الرئي�س املنتهية مدة انتدابه أ�و نائبه ح�سب الرتتيب يف حالة
القليم اجلديد يف حم�رض ،حتت �إ�رشاف عامل العمالة أ�و
وفاة الرئي�س ورئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
القليم أ�و من ميثله.
إ
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يوقع املح�رض والقوائم املرفقة به امل�شار �إليها يف املادة أ
الوىل أ�عاله من قبل :
 −الرئي�س املنتهية مدة انتدابه أ�و نائبه ح�سب الرتتيب يف حالة وفاة الرئي�س ؛
القليم اجلديد.
 −رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
يتعني على الرئي�س املنتهية مدة انتدابه الذي أ�عيد انتخابه رئي�سا أ�ن يوقع ،حتت �إ�رشاف عامل
القليم أ�و من ميثله ،على القوائم امل�شار �إليها يف املادة أ
الوىل أ�عاله.
العمالة أ�و إ

املادة الثالثة
�إذا رف�ض الرئي�س املنتهية مدة انتدابه أ�و نائبه ح�سب الرتتيب يف حالة وفاة الرئي�س أ�و رئي�س
القليم اجلديد أ�و كالهما التوقيع ،أ�ثناء عملية ت�سليم ال�سلط ،على املح�رض
جمل�س العمالة أ�و إ
أ
أ
أ
أ
والقوائم املرفقة به أ�و �إذا مل يح�رض �حدهما �و كالهما عملية ت�سليم ال�سلط لي �سبب من ال�سباب،
القليم جلنة �إدارية حتل حمل الطرف الغائب أ�و املمتنع عن تنفيذ �إجراءات
يعني عامل العمالة أ�و إ
عملية ت�سليم ال�سلط أ�و هما معا.
تت أ�لف هذه اللجنة ،حتت رئا�سة املدير العام للم�صالح ،من مدير � ؤ
ش�ون الرئا�سة واملجل�س وممثل
القليم.
لعامل العمالة أ�و إ
الدارية ،يف جميع احلاالت ،حم�رضا بذلك يوقعه أ�ع�ضا ؤ�ها ويوجه �إىل عامل
يحرر رئي�س اللجنة إ
القليم.
العمالة أ�و إ

املادة الرابعة
القليم اجلديد حم�رض ت�سليم ال�سلط وذيله بعبارة تفيد حتفظه
�إذا وقع رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
على بع�ض القوائم املرفقة به ،ف إ�نه يتعني عليه أ�ن يرفع تقريرا يف هذا ال� أش�ن �إىل عامل العمالة �وأ
القليم يربر فيه أ��سباب حتفظه ،وذلك داخل أ�جل ال يتعدى ثالثة أ��شهر من تاريخ انتهاء عملية ت�سليم
إ
ال�سلط ،و�إال اعترب حتفظه الغيا.
املادة اخلام�سة
القليم اجلديد توجيه نظريين من حم�رض ت�سليم ال�سلط
يتعني على رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
القليم داخل أ�جل �سبعة أ�يام من تاريخ انتهاء عملية ت�سليم
والقوائم املرفقة به �إىل عامل العمالة أ�و إ
ال�سلط.
املادة ال�ساد�سة
تطبق أ�حكام هذا املر�سوم على �إجراءات ت�سليم ال�سلط بني الرئي�س املنتهية مهامه ،ألي �سبب
من أ
ال�سباب ،والرئي�س املنتخب.
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املادة ال�سابعة
ي�سند �إىل وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�سوم الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
وحرر بالرباط يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو .)2016
الم�ضاء :عبد االله ابن كريان.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :حممد ح�صاد.
إ
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اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم...................

امللحقـ ــات

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم...................

املوارد الب�رشية

املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................

موظفوأو اإلقليم
موظفو العمالة
الجدول– 1
الجدول رقم
الجهة
رقم – 1
اإلطار أو الدرجة

االسم العائلي والشخصي

السلم

الرتبة

الوظيفة

تاريخ التوظيف

محرر ممتاز
محرر
كاتب ممتاز
كاتب
كاتب ممتاز للحالة المدنية
مراقب ممتاز للحالة المدنية
مراقب للحالة المدنية
كاتب للحالة المدنية
عون التنفيذ ممتاز
عون التنفيذ
عون مصلحة ممتاز
عون مصلحة
تقني من الدرجة الثالثة
تقني من الدرجة الرابعة
مساعد تقني مختص
مساعد تقني
ممرض مجاز من الدولة د II

ممرض مساعد د I
ممرض مساعد د II

مبرمج ممتاز
مبرمج
عريف
مسير آلة ممتاز
مسير آلة
عون عمومي خارج الصنف الممتاز
عون عمومي خارج الصنف
عون عمومي من الصنف األول
عون عمومي من الصنف الثاني
عون عمومي من الصنف الثالث
عون عمومي من الصنف الرابع
رسام واضع المشاريع
رسام
مسير أوراش ممتاز
مسير أوراش
آخرون

الرئيس الجديد

الرئيس السابق
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مالحظـــــات

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................

الجدول رقم  - 2األطر العليا العاملة بمصالح موظفو العمالة أو اإلقليم
اإلطار أو الدرجة

االسم العائلي والشخصي

السلم والرتبة

الشهادة

المهمة أو المصلحة المعين بها

تاريخ التوظيف

مالحظـــــات

متصرف ممتاز
متصرف
متصرف مساعد
إعالمي مختص
مهندس الدولة
مهندس معماري
مهندس التطبيق
طبيب
بيطري
محلل منظم
محلل
تقني ممتاز
آخرون

الرئيس الجديد

الرئيس السابق

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  - 3أطر العمالة أو اإلقليم الملحقة لدى اإلدارات أو جماعات ترابية أخرى
اإلطار أو الدرجة

االسم العائلي والشخصي

السلم والرتبة

الوظيفة

تاريخ التوظيف

إدارة أو جماعة اإللحاق

األطر العليا

األطر المتوسطة والصغرى

الرئيس الجديد

الرئيس السابق
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مالحظـــــات

املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  - 4موظفو العمالة أو اإلقليم الموضوعون رهن إشارة بعض اإلدارات أو الجماعات الترابية
اإلطار أو الدرجة

االسم العائلي
والشخصي

الدرجة
والرتبة

الوظيفة

تاريخ التوظيف

اإلدارة أو الجماعة الموضوع رهن
إشارتها

الرئيس السابق

مالحظـــات

الرئيس الجديد

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 5المناصب الشاغرة
اإلطار

الدرجة

مالحظـــات

العدد

عارف
مسير آلة ممتاز
مسير آلة
رسام واضع مشاريع
رسام
مسير أشغال ممتاز
مسير أشغال
مساعد تقني خارج الصنف ممتاز
مساعد تقني خارج الصنف
مساعد تقني الصنف األول
مساعد تقني الصنف II

مساعد تقني الصنف III
مساعد تقني الصنف IV

الرئيس الجديد

الرئيس السابق
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59.11

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم...................

املـــــوارد املاليــــــــة

املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
الجدول رقم  – 6خاص بمداخيل ميزانية التسيير لسنة( ...السنة المالية لسنة تسليم السلط = )n
عمالة أ�و �إقليم........................
الباقي استخالصه في

تقديرات

لسنةالمداخيل
اإلجمالية
التسيير nلسنة( ...السنة التحمالت
 – 6الفصل
القسم رقمالباب
اإلصدارات برسم سنة
المحققةالسلط = )n
تسليم
المالية
بمداخيل ميزانية
خاص
الفقرةالجدول
الميزانية
n-1-12-31

الفقرة

القسم

الباب

الفصل

تقديرات
الميزانية

اإلصدارات برسم سنة n

الباقي استخالصه
في n-1-12-31

الباقي استخالصه

التحمالت اإلجمالية

الرئيس السابق

الرئيس الجديد

الرئيس السابق

الرئيس الجديد

المداخيل المحققة

الباقي استخالصه

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 7خاص بمداخيل ميزانية التجهيز لسنةn...
الفقرة

القسم

الباب

الفصل

تقديرات الميزانية

اإلصدارات برسم
سنة n

الباقي استخالصه
في n-1-12-31

التحمالت اإلجمالية

المداخيل المحققة

الباقي استخالصه

المجموع

الرئيس الجديد

الرئيس السابق

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................

الجدول رقم  – 8خاص بأشغال التجهيز

طبيعة المشروع

تحديد الموقع

سنة انتهاء األشغال

الكلفة اإلجمالية

 -1بناء وتبليط الطرق
 -2األرصفة
 -3مد قنوات التطهير
 -4مد قنوات الماء

الرئيس الجديد

الرئيس السابق
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مصدر التمويل

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  8مكرر ،وضعية القروض
تاريخ منح القرض

مؤسسة االقتراض

طبيعة المشروع

قيمة القرض

المبلغ المدفوع

مدة القرض

الرئيس السابق

المديونية الجارية إلى غاية 31
يوليوز n

الرئيس الجديد

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 9حالة اعتمادات التسيير لميزانيةn ...
الفقرة

القسم

الباب

الفصل

االعتمادات المفتوحة
بما فيها التحويالت

المصاريف الملتزم
بها

مبلغ الحواالت
الصادرة

باقي االلتزامات

المجموع

الرئيس الجديد

الرئيس السابق
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االعتمادات
المتوفرة

مالحظات

املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 10حالة اعتمادات التجهيز لميزانيةn ...
الفقرة

القسم

الباب

الفصل

اعتمادات
2015

االعتمادات
المنقولة

مجموع
االعتمادات

االلتزامات

مبلغ الحواالت
الصادرة

باقي االلتزامات

اعتمادات غير ملتزم بها

المجموع

الرئيس الجديد

الرئيس السابق

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................

الجدول رقم  – 11خاص بوضعية سير إنجاز المشاريع
المشروع

البرنامج

الكلفة اإلجمالية

مرجع صفقة اإلنجاز

الرئيس السابق

المبالغ المؤداة

الرئيس الجديد
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النسبة المائوية لتقدم األشغال

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم...................

ا ألمالك العقارية

املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 12البنايات المخصصة لالستعمال اإلداري والتقني ()1
الرقم الترتيبي

المحتوى

المساحة

العنوان

المراجع العقارية ()2

االستعمال الحالي أو المخصص
لها

مالحظات

( )1يتعين تمييز األكرية في جدول ملحق
( )2يتعين تحديد رقم الرسم العقاري أو رقم مطلب التحفيظ ،أو عند االقتضاء ،بيان أن العقار غير محفظ
الرئيس الجديد

الرئيس السابق

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 13جرد البنايات السكنية ()3
الرقم الترتيبي

المحتوى

المساحة

العنوان

المراجع العقارية

القاطـــــــن ()4

( )3يتعين تمييز األكرية في جدول ملحق.
( )4يتعين بيان هوية القاطن وصفة االستغالل (كراء ،سكن وظيفي)...
يقترح االقتصار على جدول إحصائي ،متى كانت وفرة الدور السكنية تبرر ذلك.
الرئيس الجديد

الرئيس السابق
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مالحظــــــــات

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 14جرد األراضي غير المبنية
الرقم الترتيبي

المحتوى

المساحة

العنوان

المراجع العقارية

الرئيس السابق

االستعمال الحالي

مالحظات

الرئيس الجديد

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 15جرد الحدائق والمنتزهات العمومية
الرقم الترتيبي

المحتوى

المساحة

العنوان

المراجع العقارية

الرئيس السابق

االستغالل المحتمل

الرئيس الجديد
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مالحظات

املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 16جرد مواقف السيارات
الرقم الترتيبي

المحتوى

المساحة

العنوان

المراجع العقارية

الرئيس السابق

طريقة التسيير

مالحظات

الرئيس الجديد

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 17جرد التجهيزات الفوقية
الرقم الترتيبي

طبيعة التجهيزات

المحتوى

المساحة

العنوان

المراجع العقارية

التجهيزات االقتصادية
التجهيزات االجتماعية
التجهيزات الثقافية
التجهيزات الرياضية والترفيهية
تجهيزات أخرى

( )1تسيير مباشر ،عن طريق الوكالة ،امتياز ،اإليجار ...
الرئيس الجديد

الرئيس السابق
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طريقة التسيير ()1

مالحظات

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم...................

ا ألدوات واملعدات

املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 18خاص باألدوات ()1
الرقم الترتيبي

العدد

النوع

المصلحة المستعملة لها

حالتها الراهنة

مالحظات

( – )1يخصص جدول آخر يحمل رقم  18مكرر لألدوات التي لم تعد صالحة لالستعمال.

الرئيس الجديد

الرئيس السابق

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 19خاص بالمعدات ()1
الرقم الترتيبي

النوع

العدد

المصلحة المستعملة لها

حالتها الراهنة

( – )1يخص جدول آخر يحمل رقم  19مكرر للمعدات التي لم تعد صالحة لالستعمال
الرئيس الجديد

الرئيس السابق
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مالحظــــــــات

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم...................

العربات وا آلليات

املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 20خاص بالسيارات ()1
الرقم الترتيبي

نوع السيارة

رقم التسجيل

تاريخ الشروع في
استعمالها

المصلحة المستعملة لها

حالتها الراهنة ()2

مالحظات

( – )1يخصص جدول آخر يحمل رقم  20مكرر لألدوات التي لم تعد صالحة لالستعمال.
( – )2تحديد ما إذا كانت ما تزال مستعملة أم أنها قد صرفت من الخدمة.
الرئيس الجديد

الرئيس السابق

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................
الجدول رقم  – 21خاص بالشاحنات واآلليات األخرى ()1
الرقم الترتيبي

النوع

رقم التسجيل

تاريخ الشروع في
استعمالها

المصلحة المستعملة لها

حالتها الراهنة

( -)1يخصص جدول آخر يحمل رقم  21مكرر لألدوات التي لم تعد صالحة لالستعمال.
الرئيس الجديد

الرئيس السابق
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مالحظات

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم...................

االتفاقيات والعقود
وااللتزامات املختلفة

املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................

الجدول رقم  – 22خاص باالتفاقيات والعقود المختلفة
تاريخ إبرام
االتفاقية أو العقد

رقم االتفاقية أو العقد

موضوع االتفاقية أو العقد

الطرف المتعاقد معه

الرئيس السابق

االلتزامات المترتبة عن
االتفاقية أو العقد

الحقوق المترتبة عن
االتفاقية أو العقد

الرئيس الجديد
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مالحظات

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم...................

املنازعـــات الق�ضـــائية

املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

اململكة املغربية
وزارة الداخلية
عمالة أ�و �إقليم........................

الجدول رقم  – 23خاص بالمنازعات القضائية
طبيعة الدعوى أو النزاع

الطرف المتنازع معه

تاريخ الدعوى أو النزاع

مآل الدعوى ()1

االلتزامات المحتملة المترتبة
عن الدعوى أو النزاع

 -1بالنسبة لألحكام النهائية أو المشمولة بالنفاذ المعجل ينبغي تحديد اإلجراءات المتخذة بشأن تنفيذها.

الرئيس الجديد

الرئيس السابق
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مالحظـــــات

مر�سوم رقم � 2.16.306صادر يف  23رم�ضان  29( 1437يونيو )2016
القليم
بتحديد م�ضمون الربجمة املمتدة على ثالث �سنوات اخلا�صة مبيزانية العمالة �أو إ
وكيفيات �إعدادها
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  175منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  10رم�ضان  16( 1437يونيو ،)2016
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
القليم �إعداد م�رشوع الربجمة املمتدة على ثالث �سنوات اخلا�صة
يتوىل رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
القليم طبقا لربنامج
القليم ،بناء على توقعات جمموع موارد وتكاليف العمالة أ�و إ
مبيزانية العمالة أ�و إ
القليم.
تنمية العمالة أ�و إ
يكون م�رشوع هذه الربجمة مقرونا ب أ�هداف وم ؤ��رشات النجاعة.

املادة الثانية
يتم �إعداد م�رشوع الربجمة الثالثية يف أ�جل أ�ق�صاه نهاية �شهر أ�غ�سط�س من كل �سنة.
املادة الثالثة
حتني الربجمة املمتدة على ثالث �سنوات كل �سنة ملالئمتها مع تطور جمموع موارد وتكاليف
القليم ،مع �إعادة ترتيب أ
الولويات بالن�سبة للم�شاريع املربجمة.
العمالة أ�و إ
تكون تقديرات املداخيل والنفقات بر�سم ال�سنة أ
الوىل متطابقة مع تقديرات امليزانية.

املادة الرابعة
يحدد بقرار لل�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية منوذج بيان الربجمة املمتدة على ثالث �سنوات
القليم.
اخلا�صة مبيزانية العمالة أ�و إ
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املادة اخلام�سة
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية.
وحرر بالرباط يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو .)2016
الم�ضاء :عبد االله ابن كريان.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :حممد ح�صاد.
إ
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مر�سوم رقم � 2.16.309صادر يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو )2016
القليم
بتحديد �رشوط وكيفيات حتويل االعتمادات املفتوحة يف ميزانية العمالة �أو إ
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ  20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادتني  93و192
منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  10رم�ضان  16( 1437يونيو،)2016
ر�سم ما يلي :

الباب أ
الول
�رشوط وكيفيات حتويل اعتمادات الت�سيري والتجهيز
املادة أ
الوىل
القليم طبق ال�رشوط
حتول اعتمادات الت�سيري والتجهيز املفتوحة يف ميزانية العمالة أ�و إ
والكيفيات املن�صو�ص عليها يف هذا الباب.
املادة الثانية
القليم يتخذ بعد
حتول اعتمادات الت�سيري داخل نف�س الف�صل بقرار لرئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
مداولة املجل�س.
القليم يتخذ دون
حتول اعتمادات الت�سيري داخل نف�س الربنامج بقرار لرئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
مداولة املجل�س.

املادة الثالثة
القليم يتخذ بعد
حتول اعتمادات التجهيز داخل نف�س الف�صل بقرار لرئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
القليم.
القليم وت أ��شرية عامل العمالة أ�و إ
مداولة جمل�س العمالة أ�و إ
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القليم يتخذ دون
حتول اعتمادات التجهيز داخل نف�س الربنامج بقرار لرئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
مداولة املجل�س.

املادة الرابعة
القليم على قرارات حتويل اعتمادات التجهيز داخل نف�س الف�صل خالل
ي ؤ��رش عامل العمالة أ�و إ
أ�جل ع�رشين ( )20يوما من تاريخ التو�صل بها ،بعد الت أ�كد من احرتام أ�حكام هذا املر�سوم.
القليم أ�ي قرار يف � أش�ن قرارات حتويل اعتمادات التجهيز داخل
�إذا مل يتخذ عامل العمالة أ�و إ
الجل املن�صو�ص عليه يف الفقرة أ
نف�س الف�صل خالل أ
الوىل أ�عاله ،ف إ�ن هذه القرارات تعترب يف
حكم امل ؤ��رش عليها.

املادة اخلام�سة
القليم واخلازن
تبلغ قرارات حتويل اعتمادات الت�سيري والتجهيز فور �إقرارها �إىل عامل العمالة أ�و إ
القليم.
لدى العمالة أ�و إ

الباب الثاين
أ�حكام انتقالية وختامية
املادة ال�ساد�سة
يعمل ب أ�حكام الباب أ
الول من هذا املر�سوم ابتداء من تاريخ ن�رش الن�ص التنظيمي املن�صو�ص
عليه يف املادة  148من القانون التنظيمي رقم  112.14يف اجلريدة الر�سمية .ويف انتظار ذلك ،ي�ستمر
القليم ،ب�صفة انتقالية ،يف حتويل االعتمادات ،يف �إطار التبويب اجلاري به
رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
أ
العمل ،وفق ال�رشوط والكيفيات املن�صو�ص عليها يف الفقرتني �) وب) بعده :
أ�) فيما يخ�ص ميزانية الت�سيري :
 حتول اعتمادات الت�سيري داخل نف�س الف�صل بقرار لرئي�س املجل�س يتخذ دون مداولة املجل�س ؛ حتول اعتمادات الت�سيري داخل نف�س الباب بقرار لرئي�س املجل�س يتخذ بعد مداولة املجل�سالقليم.
وت أ��شرية عامل العمالة أ�و إ
ب) فيما يخ�ص ميزانية التجهيز :
 حتول اعتمادات التجهيز بقرار لرئي�س املجل�س يتخذ بعد مداولة املجل�س وت أ��شرية عاملالقليم.
العمالة أ�و إ
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املادة ال�سابعة
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد
واملالية ،كل واحد منهما فيما يخ�صه.
و حرر بالرباط يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو .)2016
الم�ضاء :عبد االله ابن كريان.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :حممد ح�صاد.
إ
وزير االقت�صاد و املالية،
الم�ضاء  :حممد بو�سعيد.
إ
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مر�سوم رقم � 2.16.312صادر يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو )2016
القليم
بتحديد �إجراءات ترحيل االعتمادات املفتوحة يف ميزانية العمالة �أو إ
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املواد  158و 159و160
منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  10رم�ضان  16( 1437يونيو ،)2016
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
عمال ب أ�حكام الفقرة الثانية من املادة  160من القانون التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله رقم ،112.14
حتدد على النحو التايل� ،إجراءات ترحيل اعتمادات الت�سيري والتجهيز �إىل ميزانية ال�سنة املقبلة.
 ترحل �إىل ميزانية ال�سنة املقبلة اعتمادات الت�سيري امللتزم بها وغري امل ؤ�داة عند اختتام ال�سنةاملالية ؛
 ترحل �إىل ميزانية ال�سنة املقبلة اعتمادات أالداء بر�سم نفقات التجهيز التي كانت مو�ضوع
التزامات م ؤ��رش عليها ومل ي�صدر أ
المر ب�رصفها عند اختتام ال�سنة املالية ،وكذا اعتمادات
أ
الداء غري امللتزم بها عند اختتام ال�سنة املالية ،مبا يف ذلك أ�ر�صدة ال�سنوات ال�سابقة.
يتم ترحيل االعتمادات بعد االطالع على بيان يعده آ
المر بال�رصف وي ؤ��رش عليه اخلازن لدى
القليم داخل أ�جل أ�ق�صاه  31يناير من ال�سنة املوالية الختتام ال�سنة املالية.
العمالة أ�و إ

املادة الثانية
القليم ،بعد الت أ��شري عليها من قبل اخلازن
تبلغ قرارات ترحيل االعتمادات �إىل عامل العمالة أ�و إ
القليم.
لدى العمالة أ�و إ
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املادة الثالثة
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد
واملالية ،كل واحد منهما فيما يخ�صه.
وحرر بالرباط يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو .)2016
الم�ضاء :عبد االله ابن كريان.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :حممد ح�صاد.
إ
وزير االقت�صاد واملالية،
االم�ضاء  :حممد بو�سعيد.
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مر�سوم رقم � 2.16.315صادر يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو )2016
القليم املعرو�ضة على جلنة
بتحديد قائمة الوثائق الواجب �إرفاقها مبيزانية العمالة �أو إ
امليزانية وال�ش�ؤون املالية والربجمة
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  176منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  10رم�ضان  16( 1437يونيو ،)2016
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
تطبيقا ألحكام املادة  176من القانون التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله رقم  ،112.14يعر�ض م�رشوع
القليم على جلنة امليزانية وال� ؤ
ش�ون املالية والربجمة لدرا�سته ،مرفقا بالوثائق
ميزانية العمالة أ�و إ
ال�رضورية التالية :
القليم ؛
 بيان عن الربجمة املمتدة على ثالث �سنوات اخلا�صة مبيزانية العمالة أ�و إ م�رشوع جناعة أالداء بر�سم ال�سنة املعنية ؛
 بيان خا�ص عن االلتزامات املالية الناجتة عن االتفاقيات والعقود املربمة من قبل العمالة أ�والقليم وال�ضمانات املمنوحة ؛
إ
 بيان خا�ص عن أالق�ساط ال�سنوية املتعلقة بت�سديد القرو�ض بر�سم ال�سنة املالية املعنية ؛
 بيان عن القرارات أالقليم ؛
والحكام الق�ضائية ال�صادرة �ضد العمالة أ�و إ
 بيان خا�ص عن املداخيل امل�ستخل�صة ،وتلك التي مل يتم ا�ستخال�صها بعد خالل ال�سنتنياملن�رصمتني ،وكذا املداخيل امل�ستخل�صة �إىل غاية �شهر �سبتمرب من ال�سنة اجلارية ؛
 بيان خا�ص عن النفقات امللتزم بها وامل ؤ�داة بر�سم ميزانيتي الت�سيري والتجهيز خالل ال�سنتنياملن�رصمتني ،وكذا النفقات امللتزم بها وامل ؤ�داة �إىل غاية �شهر �سبتمرب من ال�سنة اجلارية ؛
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 مذكرة تقدمي حول نفقات الت�سيري تربز تطور هذه النفقات وبنيتها وخ�صائ�صها وتقديراتها بر�سمال�سنة املالية املعنية وال�سنة املوالية ،وكذا تطور عدد املوظفني.

املادة الثانية
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية.
وحرر بالرباط يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو .)2016
الم�ضاء :عبد اهلل ابن كريان.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :حممد ح�صاد.
إ
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مر�سوم رقم � 2.16.318صادر يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو )2016
القليم
بتحديد كيفيات حت�ضري القوائم املالية واملحا�سبية املرفقة مبيزانية العمالة �أو إ
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ  0 2من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  181منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  10رم�ضان  16( 1437يونيو ،)2016
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
تطبيقا ألحكام املادة  181من القانون التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله رقم  ،112.14يحدد هذا
القليم املوجهة �إىل
املر�سوم كيفيات حت�ضري القوائم املحا�سبية واملالية املرفقة مبيزانية العمالة أ�و إ
القليم ق�صد الت أ��شري عليها.
عامل العمالة أ�و إ
املادة الثانية
ت�شمل القوائم املحا�سبية :
 بيانا خا�صا عن املداخيل امل�ستخل�صة ،وتلك التي مل يتم ا�ستخال�صها بعد خالل ال�سنتنياملن�رصمتني ،وكذا املداخيل امل�ستخل�صة �إىل غاية �شهر �سبتمرب من ال�سنة اجلارية ؛
 بيانا خا�صا عن النفقات امللتزم بها وامل ؤ�داة بر�سم ميزانيتي الت�سيري والتجهيز خالل ال�سنتنياملن�رصمتني ،وكذا النفقات امللتزم بها وامل ؤ�داة �إىل غاية �شهر �سبتمرب من ال�سنة اجلارية.
وت�شمل القوائم املالية :
 بيانا خا�صا عن أالق�ساط ال�سنوية املتعلقة بت�سديد القرو�ض بر�سم ال�سنة املالية املعنية ؛
 بيانا عن القرارات أالقليم ؛
والحكام الق�ضائية ال�صادرة �ضد العمالة أ�و إ
 بيانا خا�صا عن االلتزامات املالية الناجتة عن االتفاقيات و العقود املربمة من قبل العمالة أ�والقليم ؛
إ
الجبارية.
 -بيانا خا�صا عن النفقات إ
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املادة الثالثة
المر بال�رصف �إعداد القوائم املحا�سبية امل�شار �إليها يف الفقرة أ
يتوىل آ
الوىل من املادة 2
أ�عاله طبق الن�صو�ص التنظيمية املتعلقة ب�سن نظام للمحا�سبة العمومية للجماعات الرتابية
وجمموعاتها.
القليم.
يتعني أ�ن تكون هذه القوائم املحا�سبية م ؤ��رشا عليها من قبل اخلازن لدى العمالة أ�و إ

املادة الرابعة
يتعني أ�ن يعد آ
المر بال�رصف القوائم املالية امل�شار �إليها يف الفقرة الثانية من املادة  2أ�عاله
بكيفية �صادقة.
املادة اخلام�سة
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية.
وحرر بالرباط يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو .)2016
الم�ضاء :عبد االله ابن كريان.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :حممد ح�صاد.
إ
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املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

مر�سوم رقم � 2.16.404صادر يف  30من �شوال � 4( 1437أغ�سط�س )2016
والقليم
بتحديد �رشوط و م�ساطر ت�شجيع التعاون و الت�شاور و التكامل بني العمالة إ
بال�رشاف املنتدب على امل�رشوع
واجلماعات املوجودة برتابها يف كل ما يرتبط إ
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  6منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق باجلماعات ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 1.15.85بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  )2015؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  29من �شوال  3( 1437أ�غ�سط�س ،)2016
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
تطبيقا ألحكام البند الثاين من املادة  6من القانون التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله رقم ،112.14
القليم الذي تقع داخل نفوذه
ميكن أ�ن تعهد جماعة أ�و أ�كرث ،مبوجب اتفاقية� ،إىل العمالة أ�و إ
ال�رشاف على �إجناز م�رشوع با�سمها وحل�سابها طبق ال�رشوط
الرتابي ،بتنفيذ كل أ�و بع�ض مهام إ
وامل�ساطر املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم.
املادة 2
يراد يف مدلول هذا املر�سوم بامل�صطلحات التالية ما يلي :
 امل�رشوع  :أال�شغال والتوريدات واخلدمات التي تعتزم جماعة أ�و أ�كرث �إجنازها طبقا للن�صو�ص
التنظيمية اجلاري بها العمل ؛
 �صاحب امل�رشوع  :اجلماعة أ�و اجلماعات التي تقع داخل النفوذ الرتابي لعمالة أ�و �إقليم ؛القليم الذي يعهد �إليه ،وفق ال�رشوط والكيفيات
 �صاحب امل�رشوع املنتدب  :العمالة أ�و إاملن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم ،ببع�ض مهام �صاحب امل�رشوع.
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املادة 3
ال�رشاف املنتدب على امل�رشوع ،ب�صفة خا�صة ،مبا يلي :
ميكن أ�ن تتعلق مهام إ
الدارية والتقنية التي �سيتم مبوجبها درا�سة وتنفيذ امل�رشوع ؛
 حتديد ال�رشوط إ تتبع وتن�سيق الدرا�سات ؛ فح�ص امل�شاريع التمهيدية وامل�شاريع ؛ اعتماد امل�شاريع التمهيدية وامل�شاريع ؛ تهييئ ملفات اال�ست�شارة ؛ �إبرام ال�صفقات طبقا للن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل ؛ تدبري ال�صفقة بعد امل�صادقة عليها من قبل رئي�س جمل�س اجلماعة أ�و ر ؤ��ساء جمال�س اجلماعاتاملعنية ؛
 تتبع أال�شغال وتن�سيقها ومراقبتها ؛
 -ا�ستالم امل�رشوع.

املادة 4
القليم ،بعد
ال�رشاف املنتدب على امل�رشوع املزمع �إجنازه �إىل العمالة أ�و إ
يتخذ قرار �إ�سناد إ
أ
أ
القليم.
مداوالت متطابقة ملجل�س اجلماعة �و جمال�س اجلماعات املعنية وجمل�س العمالة �و إ
املادة 5
ال�رشاف املنتدب ،على وجه اخل�صو�ص ،ح�سب احلالة ،على ما يلي :
تن�ص اتفاقية إ
 العمل أ�و أال�رشاف املنتدب على امل�رشوع و�آجال تنفيذها ؛
العمال التي ت�شكل مو�ضوع إ
 املهام املوكولة �إىل �صاحب امل�رشوع املنتدب ؛ الو�ضعية القانونية للعقار املقام عليه امل�رشوع ؛ طريقة متويل العمل طبقا للن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل ؛ كيفيات املراقبة التقنية واملالية واملحا�سبية التي ميار�سها �صاحب امل�رشوع يف خمتلفمراحل العملية ؛
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 �رشوط املوافقة على امل�شاريع التمهيدية وت�سلم امل�رشوع ؛ ال�رشوط التي يعاين �صاحب امل�رشوع وفقها انتهاء مهمة �صاحب امل�رشوع املنتدب ؛ ال�رشوط التي ميكن وفقها ف�سخ االتفاقية ؛ الكيفيات التي يتم وفقها حل النزاعات املرتبطة بتنفيذ االتفاقية ؛ الكيفيات التي يتم وفقها موافاة �صاحب امل�رشوع بتقارير دورية عن ن�سبة تقدم أال�شغال وبتقرير
مف�صل يتناول جردا جلميع العمليات املرتبطة باالتفاقية.

املادة 6
القليم على
ي�صادق جمل�س اجلماعة أ�و جمال�س اجلماعات ،ح�سب احلالة ،وجمل�س العمالة أ�و إ
ال�رشاف املنتدب.
اتفاقية إ
ال�رشاف املنتدب قابلة للتنفيذ �إال بعد الت أ��شري عليها من قبل عامل العمالة أ�و
ال تكون اتفاقية إ
أ
أ
القليم داخل أ�جل ( )20يوما من تاريخ التو�صل بها ،بعد الت�كد من احرتام �حكام هذا املر�سوم.
إ
ال�رشاف املنتدب داخل أ
الجل
القليم أ�ي قرار يف � أش�ن اتفاقية إ
�إذا مل يتخذ عامل العمالة أ�و إ
املن�صو�ص عليه يف الفقرة أ
الوىل من هذه املادة ،ف إ�ن هذه االتفاقية تعترب يف حكم امل ؤ��رش
عليها.

املادة 7
ال�رشاف املنتدب يكون مو�ضوع عقد ملحق.
كل تغيري يطر أ� على اتفاقية إ
ال يكون العقد امللحق �صحيحا �إال بعد امل�صادقة عليه طبق ال�رشوط وامل�ساطر املن�صو�ص عليها
يف هذا املر�سوم.

املادة 8
يتعني على �صاحب امل�رشوع مد �صاحب امل�رشوع املنتدب بجميع الوثائق والبيانات والرتاخي�ص
ال�رشاف املنتدب على امل�رشوع.
ال�رضورية لتنفيذ اتفاقية إ
املادة 9
ال يكون �صاحب امل�رشوع املنتدب م�س ؤ�وال أ�مام �صاحب امل�رشوع �إال عن ح�سن تنفيذ املهام
ال�رشاف املنتدب.
امل�سندة �إليه مبوجب اتفاقية إ
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املادة 10
تنتهي م�س ؤ�ولية �صاحب امل�رشوع املنتدب مبجرد الت�سلم النهائي للم�رشوع.
املادة 11
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية.
وحرر بالرباط يف  30من �شوال  4( 1437أ�غ�سط�س .)2016
الله ابن كريان.
الم�ضاء :عبد إ
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :حممد ح�صاد.
إ
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مر�سوم رقم � 2.16.402صادر يف  4حمرم � 6( 1438أكتوبر  )2016بتحديد
القليم والوثائق املثبتة التي
�شكل العري�ضة املودعة لدى رئي�س جمل�س العمالة �أو إ
يتعني �إرفاقها بها
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  116منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  29من �شوال  3( 1437أ�غ�سط�س ،)2016
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
ميكن للمواطنات واملواطنني واجلمعيات أ�ن يودعوا عرائ�ض لدى رئي�س جمل�س العمالة أ�و
القليم ،وفق ال�رشوط والكيفيات املن�صو�ص عليها يف املواد من � 112إىل  116من القانون
إ
التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله رقم .112.14
املادة الثانية
تطبيقا ألحكام الفقرة أ
الخرية من املادة  116من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم
 ،112.14يحدد �شكل العري�ضة وفق امللحق املرفق بهذا املر�سوم.
املادة الثالثة
يجب أ�ن ترفق العري�ضة املقدمة من قبل املواطنات واملواطنني بن�سخ من البطائق الوطنية
للتعريف اخلا�صة مبقدمي العري�ضة.
املادة الرابعة
يجب أ�ن ترفق العري�ضة املقدمة من قبل اجلمعيات بالوثائق املثبتة التالية :
 ن�سخة من الو�صل النهائي امل�سلم للجمعية ،والفروع وامل ؤ��س�سات التابعة لها عند االقت�ضاء ،أ�ووثيقة تثبت أ�ن اجلمعية م ؤ��س�سة ب�صفة قانونية وفق أ�حكام الف�صل  5من الظهري ال�رشيف رقم
 1.58.376بتنظيم حق ت أ��سي�س اجلمعيات ؛
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 ن�سخة من النظام أال�سا�سي للجمعية ؛
 وثيقة تثبت ال�صالحيات املخولة �إىل ال�شخ�ص الذي يتوىل ،با�سم اجلمعية ،تتبع م�سطرة تقدميالعري�ضة.

املادة اخلام�سة
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية �إىل وزير الداخلية.
وحرر بالرباط يف  4حمرم  6( 1438أ�كتوبر .)2016
الله ابن كريان.
الم�ضاء  :عبد إ
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :حممد ح�صاد.
إ
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الـملح ـ ــق

ملحق باملر�سوم رقم  2.16.402ال�صادر يف  4حمرم � 6( 1438أكتوبر )2016
�شكل العري�ضة املودعة لدى رئي�س جمل�س اجلهة
عري�ضة مودعة لدى رئي�س جمل�س عمالة أ�و �إقليم .................................... :
 تاريخ تقدمي العري�ضة: 1......................................................................................
 مو�ضوع العري�ضة:1......................................................................................
......................................................................................
ال�سباب الداعية �إىل تقدمي العري�ضة أ
 أوالهداف املتوخاة منها :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
 البيانات ال�شخ�صية وتوقيعات مقدمي العري�ضة أ�و املمثل القانوين للجمعية :......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

 1يتعني التن�صي�ص على تاريخ تقدمي العري�ضة وعلى مو�ضوعها يف بداية كل �صفحة من �صفحاتها.
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مر�سوم رقم � 2.16.494صادر يف  4حمرم � 6( 1438أكتوبر  )2016بتحديد
القليم و نوابه وكاتب
�رشوط منح التعوي�ضات ومقاديرها لرئي�س جمل�س العمالة �أو إ
املجل�س ونائبه ور ؤ��ساء اللجان الدائمة ونوابهم
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ  20من رم�ضان 7 ( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  53منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛

وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  29من �شوال  3( 1437أ�غ�سط�س ،)2016
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
القليم ونوابه وكاتب املجل�س ونائبه ور ؤ��ساء اللجان الدائمة
يتقا�ضى رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
ونوابهم تعوي�ضات عن التمثيل طبقا ألحكام هذا املر�سوم.
طبقا ألحكام الفقرة الرابعة من املادة  53من القانون التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله رقم ،112.14
القليم منتخب يف جمل�س جماعة ترابية أ�خرى
ال ميكن أ�ن ي�ستفيد ع�ضو يف جمل�س العمالة أ�و إ
أ�و غرفة مهنية �إال من التعوي�ضات التي متنحها �إحدى هذه الهيئات بح�سب اختياره ،با�ستثناء
تعوي�ضات التنقل.

املادة الثانية
القليم ونوابه وكاتب املجل�س ونائبه ور ؤ��ساء اللجان الدائمة
يتقا�ضى رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
ونوابهم تعوي�ضا �صافيا �شهريا عن التمثيل وفق اجلدول املرفق بهذا املر�سوم.
القليم �إذا
يخف�ض �إىل الن�صف ،مبلغ التعوي�ض عن التمثيل املخول لرئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
كان املعني أ
بالمر ع�ضوا ب أ�حد جمل�سي الربملان أ�و موظفا أ�و عونا ب إ�دارة عمومية أ�و جماعة ترابية
أ�و م�ستخدما أ�و عونا مب ؤ��س�سة أ�و مقاولة عمومية أ�و ب أ�ي �شخ�ص اعتباري من أ��شخا�ص القانون العام،
ويتقا�ضى ،بهذه ال�صفة ،أ�جرة أ�و تعوي�ضا من ميزانية الدولة أ�و اجلماعات الرتابية أ�و امل ؤ��س�سة أ�و
املقاولة أ�و ال�شخ�ص االعتباري املعني.
ي ؤ�دى التعوي�ض عن التمثيل عند متم كل �شهر ،وتر�صد االعتمادات املخ�ص�صة له مبيزانية
القليم.
العمالة أ�و إ
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املادة الثالثة
القليم من
القليم ونوابه وباقي أ�ع�ضاء جمل�س العمالة أ�و إ
ي�ستفيد رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
تعوي�ضات يومية عن التنقل مبنا�سبة املهام التي يقومون بها داخل املغرب وخارجه لفائدة املجل�س
الذي ينتمون �إليه .وحتدد ،على النحو التايل ،مقادير هذه التعوي�ضات :
الدارة املركزية
القليم التعوي�ض عن التنقل املمنوح ملديري إ
 −يتقا�ضى رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
وفق الن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل ؛
القليم التعوي�ض عن التنقل املمنوح ملوظفي الدولة
 −يتقا�ضى نواب رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
املرتبني يف ال�سلم  11وفق الن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل ؛
القليم التعوي�ض عن التنقل املمنوح ملوظفي الدولة املرتبني
 −يتقا�ضى باقي أ�ع�ضاء جمل�س العمالة أ�و إ
يف ال�سلم  10وفق الن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل.
المر بتنقل خارج املغرب ،وجب أ�ن تكون أ
�إذا تعلق أ
الوامر بالقيام مبهمة موقعة من قبل وزير
الداخلية أ�و ال�سلطة املفو�ضة من لدنه لهذا الغر�ض.
القليم.
تر�صد االعتمادات املخ�ص�صة للتعوي�ضات عن التنقل مبيزانية العمالة أ�و إ

املادة الرابعة
القليم ونوابه
يعمل ب أ�حكام املادة  2أ�عاله ابتداء من تاريخ انتخاب رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
وكاتب املجل�س ونائبه ور ؤ��ساء اللجان الدائمة ونوابهم مع خ�صم التعوي�ضات التي �سبق و أ�ن ا�ستفادوا
منها طبقا ألحكام املر�سوم رقم  2.04.753ال�صادر يف  6ذي احلجة  17( 1425يناير  )2005املتعلق
بالتعوي�ضات عن املهام والتمثيل املمنوحة ألع�ضاء مكاتب املجال�س اجلهوية وجمال�س العماالت
أ
والقاليم واملجال�س اجلماعية وجمال�س املقاطعات ،وذلك منذ تاريخ انتخابهم.
املادة اخلام�سة
مع مراعاة احكام املادة  4أ�عاله ،تن�سخ أ
الحكام املطبقة على أ�ع�ضاء جمال�س العماالت أ�و
أ
القاليم الواردة يف املر�سوم ال�سالف الذكر رقم  2.04.753ال�صادر يف  6ذي احلجة  17( 1425يناير
 )2005ابتداء من تاريخ ن�رش هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية.
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املادة ال�ساد�سة
ي�سند �إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد واملالية ،كل واحد منهما فيما يخ�صه ،تنفيذ هذا
املر�سوم الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
وحرر بالرباط يف  4حمرم  6( 1438أ�كتوبر .)2016
الم�ضاء  :عبد االله ابن كريان.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :حممد ح�صاد.
إ
وزير االقت�صاد واملالية،
الم�ضاء  :حممد بو�سعيد.
إ
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الـمـلح ـ ــق

املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

- 65 -

مر�سوم رقم � 2.17.224صادر يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو )2017
ال�شارة للتفرغ التام ملزاولة
بتحديد كيفيات تطبيق ا ألحكام املتعلقة بالو�ضع رهن إ
مهام رئي�س جمل�س عمالة �أو �إقليم
رئي�س احلكومة،
بناء على الد�ستور ،وال �سيما الف�صل  90منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف
رقم  1.15.84بتاريخ  20من رم�ضان  7( 1436يوليو  )2015وال �سيما املادتني  58و 59منه ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  13من رم�ضان  8( 1438يونيو ،)2017
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
تطبيقا ألحكام املادة  58من القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ،يحدد
هذا املر�سوم كيفيات ا�ستفادة كل موظف أ�و عون من موظفي و أ�عوان الدولة واجلماعات الرتابية
وامل ؤ��س�سات العمومية ،انتخب رئي�سا ملجل�س عمالة أ�و �إقليم ،بناء على طلب منه ،من حالة الو�ضع
ال�شارة ملمار�سة مهامه بتفرغ تام.
رهن إ
املادة الثانية
الدارة أ�و
القليم ،مبوجب قرار يتخذ من قبل رئي�س إ
ال�شارة لدى العمالة أ�و إ
يتم الو�ضع رهن إ
اجلماعة الرتابية أ�و امل ؤ��س�سة العمومية التي ينتمي �إليها املوظف أ�و العون املعني ،بناء على الطلب
الذي يوجهه �إليه هذا أ
الخري لهذا الغر�ض.
املادة الثالثة
ال�شارة ابتداء من تاريخ انتخاب املوظف أ�و العون املعني رئي�سا
ي�رسي مفعول الو�ضع رهن إ
القليم.
ملجل�س العمالة أ�و إ
القليم ألي �سبب
وينتهي ،تلقائيا ،عند انتهاء رئا�سة املوظف أ�و العون املعني ملجل�س العمالة أ�و إ
من أ
ال�سباب ،طبقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة  59من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم
.112.14
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ال�شارة يف حالة ما �إذا طلب املوظف أ�و العون املعني أ
بالمر ذلك أ�و
كما ينتهي الو�ضع رهن إ
يف حالة فقدانه ،ألي �سبب من أ
ال�سباب ،ل�صفة موظف أ�و عون ب إ�دارة الدولة أ�و باجلماعة الرتابية
أ�و بامل ؤ��س�سة العمومية.

املادة الرابعة
ال�شارة
الدارة أ�و اجلماعة الرتابية أ�و امل ؤ��س�سة العمومية ،ن�سخة من قرار الو�ضع رهن إ
يوجه رئي�س إ
الخبار� ،إىل ال�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية.
ومن قرار انتهائه ،ق�صد إ
املادة اخلام�سة
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش باجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد
الدارة وبالوظيفة العمومية ،كل
واملالية والوزير املنتدب لدى رئي�س احلكومة املكلف ب إ��صالح إ
واحد منهم فيما يخ�صه.
وحرر بالرباط يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو .)2017
الم�ضاء � :سعد الدين العثماين.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :عبد الوايف لفتيت.
إ
وزير االقت�صاد واملالية،
الم�ضاء  :حممد بو�سعيد.
إ
الدارة
الوزير املنتدب لدى رئي�س احلكومة املكلف ب إ��صالح إ
وبالوظيفة العمومية،
الم�ضاء  :حممد بنعبد القادر.
إ
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مر�سوم رقم � 2.17.280صادر يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو )2017
القليم
بتحديد كيفيات منح الت�سبيقات املالية من طرف الدولة لفائدة العمالة �أو إ
وت�سديدها
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ،ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ  20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  169منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  13من رم�ضان  8( 1438يونيو ،)2017
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
متنح الت�سبيقات املالية املن�صو�ص عليها يف املادة  169من القانون التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله
الجبارية املتعلقة بالت�سيري.
رقم  112.14لت�سديد النفقات إ
املادة الثانية
القليم �إىل
يكون منح الت�سبيقات املالية مو�ضوع طلب معلل يوجهه رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
ال�سلطة احلكومية املكلفة باملالية عن طريق ال�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية ،م�شفوعا ببيان
القليم من �رضائب الدولة.
عن و�ضعية ا�ستخال�ص املداخيل ال�رضيبية وح�صة العمالة أ�و إ
يحال الطلب املذكور �إىل ال�سلطة احلكومية املكلفة باملالية بعد موافقة وزير الداخلية.

املادة الثالثة
القليم داخل نف�س ال�سنة املالية
يتم ت�سديد الت�سبيقات املالية التي ا�ستفادت منها العمالة أ�و إ
مو�ضوع اال�ستفادة.
املادة الرابعة
يحدد �سعر فائدة هذه الت�سبيقات و�رشوط منحها ومدة وم�سطرة ت�سديدها بقرار م�شرتك لوزير
الداخلية والوزير املكلف باملالية.
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املادة اخلام�سة
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش باجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد
واملالية ،كل واحد منهما فيما يخ�صه.
وحرر بالرباط يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو .)2017
الم�ضاء � :سعد الدين العثماين.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :عبد الوايف لفتيت.
إ
وزير االقت�صاد واملالية،
الم�ضاء  :حممد بو�سعيد.
إ
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مر�سوم رقم � 2.17.283صادر يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو )2017
القليم لدى اخلزينة العامة للمملكة
بتحديد كيفيات �إيداع �أموال العمالة �أو إ
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ،ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ  20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  188منه ؛
و باقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  13من رم�ضان  8( 1438يونيو ,)2017
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
تطبيقا ألحكام املادة  188من القانون التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله رقم  ،112.14تودع أ�موال
القليم وجوبا باخلزينة العامة للمملكة ،وفق الكيفيات وال�رشوط املن�صو�ص عليها يف
العمالة أ�و إ
املادة  103من املر�سوم رقم  2.09.441ال�صادر يف  17من حمرم  3( 1431يناير  )2010ب�سن نظام
للمحا�سبة العمومية للجماعات املحلية وجمموعاتها.
املادة الثانية
القليم �إخبار آ
المر بال�رصف عند نهاية كل �شهر بالو�ضعية
يجب على اخلازن لدى العمالة أ�و إ
القليم �سواء تعلق أ
المر باملداخيل أ�و النفقات أ�و االعتمادات املتوفرة.
املالية للعمالة أ�و إ
املادة الثالثة
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش باجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد
واملالية ،كل واحد منهما فيما يخ�صه.
وحرر بالرباط يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو .)2017
االم�ضاء � :سعد الدين العثماين.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :عبد الوايف لفتيت.
إ
وزير االقت�صاد واملالية،
الم�ضاء  :حممد بو�سعيد.
إ
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مر�سوم رقم � 2.17.286صادر يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو )2017
القليم
بتحديد كيفيات و�رشوط ح�رص النتيجة العامة مليزانية العمالة �أو إ
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ،ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ  20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  194منه ؛
و باقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  13من رم�ضان  8( 1438يونيو ,)2017
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
تطبيقا ألحكام املادة  194من القانون التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله رقم  112.14يتوىل رئي�س
القليم ،عند االنتهاء من تنفيذ ميزانية ال�سنة� ،إعداد بيان تنفيذ امليزانية وفق
جمل�س العمالة أ�و إ
التبويب اجلاري به العمل.
القليم املقبو�ضة ونفقاتها امل أ�مور ب�رصفها،
يح�رص هذا البيان املبلغ النهائي ملداخيل العمالة أ�و إ
وذلك يف أ�جل أ�ق�صاه  31يناير من ال�سنة املوالية.
يحدد منوذج بيان تنفيذ امليزانية بقرار م�شرتك لوزير الداخلية ووزير االقت�صاد واملالية.

املادة الثانية
حت�رص يف النتيجة العامة للميزانية النتائج النهائية املتعلقة بتنفيذ امليزانية وامليزانيات
امللحقة واحل�سابات اخل�صو�صية.
املادة الثالثة
يجب مراعاة ال�رشوط التالية أ�ثناء ح�رص النتيجة العامة :
• بالن�سبة للميزانية ،ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الفقرة أ
الخرية من املادة  194واملادة  195من
القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم  112.14؛
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• بالن�سبة للح�سابات املر�صودة ألمور خ�صو�صية ،ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الفقرتني  7و 8من
املادة  163من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم  112.14؛
• بالن�سبة حل�سابات النفقات من املخ�ص�صات ،ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الفقرة  3من املادة
 164من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم .112.14

املادة الرابعة
القليم وفق النماذج امللحقة بهذا املر�سوم ،و ميكن
حت�رص النتيجة العامة مليزانية العمالة أ�و إ
عند االقت�ضاء ،تغيري وتتميم هذه النماذج بقرار م�شرتك لوزير الداخلية ووزير االقت�صاد واملالية.
املادة اخلام�سة
الخبار ،ن�سخة من بيان تنفيذ امليزانية �إىل
توجه ،قبل نهاية �شهر فرباير من كل �سنة ،ق�صد إ
القليم و �إىل امل�صالح املركزية بوزارة الداخلية املكلفة باملالية املحلية وامل�صالح
عامل العمالة أ�و إ
املخت�صة التابعة لل�سلطة احلكومية املكلفة باملالية.
املادة ال�ساد�سة
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش باجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد
واملالية ،كل واحد منهما فيما يخ�صه.
وحرر بالرباط يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو .)2017
االم�ضاء � :سعد الدين العثماين.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :عبد الوايف لفتيت.
إ
وزير االقت�صاد واملالية،
الم�ضاء  :حممد بو�سعيد.
إ
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الـملحـ ـ ـق ــات
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 - Iالمداخيل

المداخيـــــــــل
بيان

 -1الميزانية

الجزء األول
مجموع الموارد

 الضرائب والرسوم المحلية حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من الدولة مدخول الخدمات مدخول االمالك االمدادات والمساعدات والمساهمات -مداخيل مختلفة

الجزء الثاني
مجموع الموارد

تقديرات الميزانية

الصافي من المداخيل المقررة

المداخيل المقبوضة

1

2

3

)XXX (1

-------------------------------

-------

)XXX (5

-------------------------

)XXX (2

 مداخيل مقابل خدمات------ حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة ------- حصيلة االقتراضات------ فوائض مالية------ إمدادات------ مداخيل مختلفة------مجموع الميزانية
أ2+1=1

-------------------------------------

-------

)XXX (9

------------------------)XXX (6

أ6+5=2

-------------------------------------

)XXX (10

أ10+9=3

 -2الحسابات الخصوصية
 -1حسابات مرصودة ألمور خصوصية

)XXX (3

)XXX (7

)XXX (11

 -2حسابات النفقات من المخصصات

)XXX (4

)XXX (8

)XXX (12

مجموع الحسابات الخصوصية

ج4+3=1

ج8+7=2

ج12+11=3

مجموع الميزانيات الملحقة

هـ1

هـ2

هـ3

حساب ..........
حساب ..........
.......... ........
حساب ..........
حساب ..........
.......... ........

المجموع العام

-------------------------------------------------------------

أ + 1ج+ 1
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هـ1

-------------------------------------------------------------

أ + 2ج+ 2

هـ2

-------------------------------------------------------------

أ + 3ج+ 3

هـ3
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 - IIالنفقات

النفقات
بيان

مجموع اإلعتمادات
المفتوحة

المصاريف الملتزم
بها

الحواالت الصادرة
والمؤشر عليها

االعتمادات المرحلة

االعتمادات الملغاة

4

5

6

7

8

 -1الميزانية
الجزء األول
مجموع النفقات

 نفقات المنتخبين نفقات الموظفين نفقات تسديد الديون النفقات المتعلقة بااللتزامات الماليةالناتجة عن االتفاقيات والعقود المبرمة
 نفقات تنفيذ االحكام االعانات والمساعدات المقدمةللجمعيات
 -نفقات مختلفة

الجزء الثاني
مجموع النفقات

 نفقات األشغال استهالك رأسمال الدين المقترض اإلمدادات الممنوحة حصص المساهمات -نفقات مختلفة

مجموع الميزانية

)XXX (13

-------------------

)XXX (17

-------------------

)XXX (21

-------------------

)XXX (25

-------------------

)XXX (29

-------------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

)XXX (14

------------------------------ب14+13=1

)XXX (18

------------------------------ب18+17=2

)XXX (22

------------------------------ب22+21=3

*)XXX (26

------------------------------ب26+25=4

*)XXX (30

------------------------------ب30+29=5

 -2الحسابات الخصوصية
 -1حسابات مرصودة ألمور خصوصية

)XXX (15

)XXX (19

)XXX (23

)XXX (27

)XXX (31

 -2حسابات النفقات من المخصصات

)XXX (16

)XXX (20

)XXX (24

)XXX (28

)XXX (32

حساب -------- ..........
حساب -------- ..........
-------- .......... ........

حساب ..........
حساب ..........
.......... ........

مجموع الحسابات الخصوصية
مجموع الميزانيات الملحقة
المجموع العام

--------------------د16+15=1
و1

ب + 1د+ 1

----------------------

---------------------د20+19=2
و2

و1

ب + 2د+ 2

----------------------

-----------------------د24+23=3
و3

و2
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ب + 3د+ 3

----------------------

---------------------د28+27=4
و4

و3

ب+ 4د +4

----------------------

--------------------د32+31=5
و5

و4

ب + 5د+ 5

و5
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بيان

النفقات
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المداخيـــــــــل

الصافي من المداخيل
تقديرات الميزانية
المقررة

مجموع الميزانية

مجموع الحسابات الخصوصية

المداخيل
المقبوضة

1

أ2+1=1
ج4+3=1

مجموع االعتمادات المصاريف الملتزم الحواالت الصادرة
والمؤشر عليها
بها
المفتوحة

2

أ6+5=2
ج8+7=2

االعتمادات المرحلة االعتمادات الملغاة

3

أ10+9=3
ج12+11=3

4

ب14+13=1
د16+15=1

5

ب18+17=2
د20+19=2

6

ب22+21=3
د24+23=3

7

ب26+25=4
د28+27=4

8

ب30+29=5
د32+31=5

مجموع الميزانيات الملحقة
و1

هـ1

و2

هـ2

و3

هـ3

و4

و3

ب+ 4د +4

و4

ب + 5د+ 5

و5

و5

المجموع العام

أ + 1ج+ 1

هـ1

أ + 2ج+ 2

هـ2

أ + 3ج+ 3

هـ3

ب + 1د+ 1

و1

ب + 2د+ 2

و2

الفائض الحقيقي الخام

الفائض الحقيقي الصافي

ب + 3د+ 3

(ب + 3د + 3و - )3أ + 3ج + 3هـ)3
)ب + 4د + 4و)] - (4ب + 3د + 3و( -) 3أ + 3ج + 3هـ[(3

 المبالغ المرحلة من ميزانية التسيير تساوي مجموع االعتمادات المفتوحة الملتزم بها وغير المؤداة )*(.المبالغ الملغاة من ميزانية التسيير تساوي مجموع االعتمادات المفتوحة وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.
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املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

مر�سوم رقم � 2.17.289صادر يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو )2017
بتحديد طبيعة وكيفيات �إعداد ون�رش املعلومات واملعطيات امل�ضمنة يف القوائم
املحا�سبية واملالية املن�صو�ص عليها يف املادة  219من القانون التنظيمي رقم
 112.14املتعلق بالعماالت وا ألقاليم
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ،ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  219منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  13من رم�ضان  8( 1438يونيو ,)2017
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
حتدد ،وفق النماذج امللحقة بهذا املر�سوم ،طبيعة املعلومات واملعطيات امل�ضمنة يف القوائم
القليم أ
وال�شخا�ص االعتبارية
املحا�سبية واملالية املتعلقة بالت�سيري والو�ضعية املالية لكل من العمالة أ�و إ
القليم.
اخلا�ضعة للقانون العام أ�و اخلا�ص التي تقوم بت�سيري مرفق عمومي تابع للعمالة أ�و إ
ميكن عند االقت�ضاء تغيري أ�و تتميم املعلومات واملعطيات التي تت�ضمنها القوائم املحا�سبية
واملالية املحددة يف النماذج امل�شار �إليها يف الفقرة أ�عاله ،بقرار م�شرتك لوزير الداخلية ووزير
االقت�صاد واملالية.

املادة الثانية
يتوىل آ
المر بال�رصف املعني القيام ،حتت م�س ؤ�وليته ،ب إ�عداد القوائم املحا�سبية واملالية ون�رشها :
 −خالل ال�شهر املوايل لل�شهر الذي يتم فيه الت أ��شري أ�و امل�صادقة على امليزانية من طرف ال�سلطة
املخت�صة أ�و اجلهاز املخت�ص ح�سب احلالة ،بالن�سبة لل�سنة املالية اجلارية ؛
 −خالل ال�شهر املوايل لل�شهر الذي يتم فيه ح�رص امليزانية من طرف ال�سلطة املخت�صة أ�و اجلهاز
املخت�ص ح�سب احلالة ،بالن�سبة لل�سنة املالية املختتمة.

- 77 -

املادة الثالثة
الوىل أ�عاله على أ
يتم ن�رش القوائم املحا�سبية واملالية امل�شار �إليها يف املادة أ
الداري
القل باملقر إ
للدارة املعنية وبالبوابة االلكرتونية للمديرية العامة للجماعات املحلية.
الرئي�سي إ
املادة الرابعة
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش باجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد
واملالية ،كل واحد منهما فيما يخ�صه.
وحرر بالرباط يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو .)2017
الم�ضاء � :سعد الدين العثماين.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :عبد الوايف لفتيت.
إ
وزير االقت�صاد واملالية،
الم�ضاء :حممد بو�سعيد.
إ
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الـملحـ ـ ـقــات

الجهة  /العمالة أو اإلقليم  /الجماعة:

قائمة الموارد المالية
المسجل بالميزانية

نوع المدخول المالي

الموارد المالية التي تم تحصيلها الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها

نسبة التحصيل

المجموع العام
توقيع
رئيس مجلس جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة.........................

الجهة  /العمالة أو اإلقليم  /الجماعة:

قائمة القروض
برسم سنة

طبيعة القرض

نوع المشروع

الجهة المانحة للقرض

مدة القرض

قيمة القرض

.....................................

الدين السنوي المؤدى
أصل الدين

الديون المتبقية

فوائد الدين

و حرر ب ……………… بتاريخ ………………….
تأشيرة
المحاسب المختص لميزانية جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة

توقيع
رئيس مجلس جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة.........................
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املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

الجهة  /العمالة أو اإلقليم  /الجماعة:

اإلعانات والمنح المالية
برسم سنة

الجمعية المستفيدة

غرض الجمعية

مبلغ االعانة أوالمنحة

منحة السنة الماضية

منجزات الجمعية

.....................................

مالحظات

و حرر ب ……………… بتاريخ ………………….
تأشيرة
المحاسب المختص لميزانية جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة

توقيع
رئيس مجلس جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة.........................

الجهة  /العمالة أو اإلقليم  /الجماعة:

قائمة مصاريف التسيير
برسم سنة

نوع المصاريف

االعتمادات النهائية

المصاريف الملتزم بها

الحواالت الصادرة و المؤشر عليها

االعتمادات الملغاة

.....................................

االعتمادات المنقولة

المجموع العام
و حرر ب ……………… بتاريخ ………………….
تأشيرة
المحاسب المختص لميزانية جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة

توقيع
رئيس مجلس جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة.........................
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الجهة  /العمالة أو اإلقليم  /الجماعة:

قائمة مصاريف التجهيز
برسم سنة

االعتمادات النهائية

نوع المصاريف

المصاريف الملتزم بها

الحواالت الصادرة
والمؤشر عليها

.....................................

االعتمادات الملغاة االعتمادات المنقولة

المجموع العام
و حرر ب ……………… بتاريخ ………………….
تأشيرة
المحاسب المختص لميزانية جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة

توقيع
رئيس مجلس جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة.........................

الجهة  /العمالة أو اإلقليم  /الجماعة:

بيان الحسابات الخصوصية
برسم سنة

نوع الحساب الخصوصي

بيان الحساب

الحواالت الصادرة
االعتمادات الملتزم بها اعتمادات األداء المصاريف الملتزم بها
والمؤشر عليها

.....................................

االعتمادات المنقولة

حسابات المرصودة ألمور
خصوصية

حسابات النفقات من المبالغ
المرصودة

و حرر ب ……………… بتاريخ ………………….
تأشيرة
المحاسب المختص لميزانية جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة

توقيع
رئيس مجلس جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة.........................
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املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم
الجهة  /العمالة أو اإلقليم  /الجماعة:

بيان الميزانيات الملحقة
برسم سنة

بيان

تقديرات
الميزانية

الصافي من
المداخيل المقررة

المداخيل
المقبوضة

مجموع االعتمادات
المفتوحة

المصاريف
الملتزم بها

الحواالت الصادرة
والمؤشر عليها

.....................................

اعتمادات
منقولة

اعتمادات
ملغاة

المجموع العام
و حرر ب ……………… بتاريخ ………………….
تأشيرة
المحاسب المختص لميزانية جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة

توقيع
رئيس مجلس جهة  /عمالة أو إقليم  /جماعة.........................
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مر�سوم رقم � 2.17.292صادر يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو )2017
القليم وامليزانيات امللحقة
بتحديد كيفيات �إدراج توازنات ميزانية العمالة �أو إ
واحل�سابات اخل�صو�صية يف بيان جممع
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ،ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادة  146منه ؛
وبعد االطالع على املر�سوم رقم  2.16.315ال�صادر يف  23من رم�ضان  23 ( 1437يونيو )2016
القليم املعرو�ضة على جلنة امليزانية
بتحديد قائمة الوثائق الواجب �إرفاقها مبيزانية العمالة أ�و إ
وال� ؤ
ش�ون املالية والربجمة ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  13من رم�ضان  8( 1438يونيو ،)2017
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
لتطبيق أ�حكام املادة  146من القانون التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله رقم  ،112.14يجب أ�ن تدرج
توازنات امليزانية واحل�سابات اخل�صو�صية وامليزانيات امللحقة يف بيان جممع يت�ضمن على اخل�صو�ص
املعطيات التالية :
 −املعطيات املتعلقة باملداخيل أ�و النفقات املدرجة باجلزء أ
القليم ؛
الول من ميزانية العمالة أ�و إ
 −املعطيات املتعلقة باملداخيل أ�و النفقات املدرجة باجلزء الثاين من ميزانية العمالة أ�و
القليم ؛
إ
 −املعطيات املتعلقة باملداخيل أ�و النفقات املدرجة باحل�سابات املر�صودة ألمور خ�صو�صية
وح�سابات النفقات من املخ�ص�صات ؛
 −املعطيات املتعلقة باملداخيل أ�و النفقات املدرجة بامليزانيات امللحقة.
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املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

املادة الثانية
القليم ب إ�عداد م�رشوع البيان املجمع عند �إعداد م�رشوع
يقوم رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
امليزانية.
تتميما للمادة أ
الوىل من املر�سوم امل�شار �إليه أ�عاله رقم  ،2.16.315يرفق البيان املجمع مب�رشوع
القليم املعرو�ض على جلنة امليزانية وال� ؤ
ش�ون املالية والربجمة.
ميزانية العمالة أ�و إ

املادة الثالثة
يحدد �شكل البيان املجمع وفق النموذج امللحق بهذا املر�سوم .و ميكن عند االقت�ضاء تغيريه أ�و
تتميمه بقرار م�شرتك لوزير الداخلية ووزير االقت�صاد واملالية.
املادة الرابعة
القليم ،بعد الت�صويت على امليزانية ،بن�سخة من البيان املجمع
يبعث رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
القليم و�إىل امل�صالح املركزية بوزارة الداخلية املكلفة باملالية املحلية ،ق�صد
�إىل عامل العمالة أ�و إ
الخبار.
إ
املادة 5
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد
واملالية ،كل واحد منهما فيما يخ�صه.
وحرر بالرباط يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو .)2017
الم�ضاء � :سعد الدين العثماين.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :عبد الوايف لفتيت.
إ
وزير االقت�صاد واملالية،
الم�ضاء  :حممد بو�سعيد.
إ
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الـملح ـ ــق

املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم
النموذج الملحق بالمرسوم رقم  2.17.292بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية العمالة او االقليم والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع

 -1الميزانية

بيان
الجزء األول

المداخيـــــــــل

مجموع الموارد

المصاريف

)XXX (1
-------------------------------------------------------------

 الضرائب والرسوم المحلية حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة مدخول الخدمات مدخول االمالك امدادات ومساعدات ومساهمات -مداخيل مختلفة

مجموع النفقات

)XXX (3
-----------------------------------------------------------------------

 نفقات المنتخبين نفقات الموظفين نفقات تسديد الديون النفقات المتعلقة بااللتزامات المالية الناتجة عن االتفاقيات والعقود المبرمة نفقات تنفيذ االحكام االعانات والمساعدات المقدمة للجمعيات -نفقات مختلفة

الجزء الثاني

مجموع الموارد

)XXX (2
-----------------------------------------------------------------------

 فوائض مالية حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة مداخيل ضريبية أخرى مداخيل مقابل خدمات حصيلة االقتراضات إمدادات مختلفة -مداخيل مختلفة

مجموع النفقات

)XXX (4
-------------------------------

 نفقات األشغال استهالك رأسمال الدين المقترض اإلمدادات الممنوحة حصص المساهمات -نفقات مختلفة

مجموع الميزانية

 -2الحسابات الخصوصية
 -1حسابات مرصودة ألمور خصوصية
حساب ..........
حساب ..........

 -2حسابات النفقات من المخصصات

حساب ..........
حساب ..........

مجموع الحسابات الخصوصية
 -3مجموع الميزانيات الملحقة

)XXX (5
--------------------)XXX (6
--------------------ج= ()6(+)5

)XXX (7
--------------------)XXX (8
--------------------د= ()8(+)7

-------------------------------

-------------------------------

هـ

ميزانية ملحقة ..........
ميزانية ملحقة ..........
.......... ........

و

أ+ج+هـ

المجموع العام
الموازنة

أ= ()2(+)1

--------------------ب=()4(+)3

ب+د+و

االعتمادات المقترحة برسم السنة

المداخيل
المصاريف
الفائض

أ+ج+هـ
ب+د+و
)ب+د+و(
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-

)أ+ج+هـ(

مر�سوم رقم � 2.17.295صادر يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو )2017
القليم
بتحديد القواعد التي تخ�ضع لها عمليات االقرتا�ضات التي تقوم بها العمالة �أو إ
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ،ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املواد  93و 95و109
و 168منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  13من رم�ضان  8( 1438يونيو ،)2017
ر�سم ما يلي :

املادة أ
الوىل
يق�صد يف مدلول هذا املر�سوم بعملية االقرتا�ض كل عملية يتم مبوجبها و�ضع أ�موال أ�و االلتزام
القليم التي تكون ملزمة ب إ�رجاعها وفق
بو�ضعها من طرف م ؤ��س�سة ائتمان رهن ت�رصف العمالة أ�و إ
�رشوط تعاقدية.
املادة الثانية
تخ�ص�ص القرو�ض ،ب�صفة ح�رصية ،لتمويل نفقات التجهيز.
القليم يف م�شاريع تكون مو�ضوع عقود
ميكن أ�ن تخ�ص�ص القرو�ض لتمويل م�ساهمات العمالة أ�و إ
تعاون أ�و �رشاكة.

املادة الثالثة
طبقا ألحكام املادة  93من القانون التنظيمي امل�شار �إليه أ�عاله رقم  ،112.14يتداول جمل�س
القليم يف االقرتا�ضات وال�ضمانات املطلوبة.
العمالة أ�و إ
القليم مبداوالته يف كل قر�ض على حدة ويف نوعية امل�رشوع املراد
يف�صل جمل�س العمالة أ�و إ
أ
متويله ،وكذا يف طبيعة ال�ضمانات املطلوبة عند االقت�ضاء التي ي�شرتط �ن تكون متنا�سبة مع حجم
القر�ض.
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املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

القليم التداول يف � أش�ن فتح خط اعتماد لتمويل جمموعة من امل�شاريع
ميكن ملجل�س العمالة أ�و إ
عن طريق قرو�ض خم�ص�صة لكل م�رشوع على حدة.

املادة الرابعة
طبقا ألحكام املادة  109من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم  ،112.14ال تكون املقررات
املتعلقة باالقرتا�ضات وال�ضمانات قابلة للتنفيذ �إال بعد الت أ��شري عليها من قبل عامل العمالة أ�و
القليم ،داخل أ
الجل املن�صو�ص عليه يف نف�س املادة.
إ
املادة اخلام�سة
القليم اللجوء �إىل االقرتا�ضات لدى م ؤ��س�سات االئتمان الوطنية أ�و أ
الجنبية أ�و
ميكن للعمالة أ�و إ
الدولية.
يتم الرتخي�ص باالقرتا�ضات لدى م ؤ��س�سات االئتمان الوطنية أ�و أ
الجنبية أ�و الدولية ،مبوجب
قرار م�شرتك لل�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية وال�سلطة احلكومية املكلفة باملالية ،داخل أ�جل
القليم املعني بن�سخة من ر�سالة
أ�ق�صاه  20يوما من تاريخ تو�صلهما من قبل رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
حتمل موافقة م ؤ��س�سة االئتمان املعنية ،بعد مراقبة ما يلي :
القليم ؛
 −احرتام مداوالت جمل�س العمالة أ�و إ
القليم على ت�سديد أ�ق�ساط القر�ض ؛
 −القدرة املالية للعمالة أ�و إ
 −بنود م�رشوع عقد القر�ض ؛
القليم ،عند االقت�ضاء.
 −ال�ضمانات املمنوحة من قبل العمالة أ�و إ

املادة ال�ساد�سة
يجب أ�ن ين�ص عقد القر�ض ،ب�صفة خا�صة ،على ما يلي :
 −مبلغ القر�ض ؛
 −مو�ضوع القر�ض ؛
 −مدة ت�سديد القر�ض ؛
 −ن�سبة الفائدة الثابتة أ�و املتغرية املعتمدة ؛
 −كيفيات ا�ستهالك القر�ض ؛
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� −آليات أ
الداء امل�سبق للقر�ض ؛
القليم عند االقت�ضاء.
 −ال�ضمانات املمنوحة من قبل العمالة أ�و إ

املادة ال�سابعة
�إذا ن�ص عقد القر�ض على ن�سبة فائدة متغرية ،فيجب أ�ن تكون قواعد احت�ساب هذه الن�سبة
القليم.
وا�ضحة مبا ي�سمح بتوقع التحمالت املالية للعمالة أ�و إ
املادة الثامنة
القليم ،بعد موافقة جمل�سها ،أ�ن تقوم ب إ�عادة جدولة ت�سديد أ�ق�ساط القرو�ض
ميكن للعمالة أ�و إ
املمنوحة لها أ�و ت�سديدها بكيفية م�سبقة.
تكون عملية �إعادة اجلدولة مو�ضوع عقد جديد مع م ؤ��س�سة االئتمان املعنية.

املادة التا�سعة
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش باجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد
واملالية ،كل واحد منهما فيما يخ�صه.
وحرر بالرباط يف  14من رم�ضان  9( 1438يونيو .)2017
االم�ضاء � :سعد الدين العثماين.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :عبد الوايف لفتيت.
إ
وزير االقت�صاد واملالية،
الم�ضاء  :حممد بو�سعيد.
إ
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املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

مر�سوم رقم � 2.17.305صادر يف � 8شوال  3( 1438يوليو  )2017بتحديد
آ
القليم لبلوغ حكامة جيدة يف تدبري
الليات وا ألدوات الالزمة ملواكبة العمالة �أو إ
�ش�ؤونها وممار�سة االخت�صا�صات املوكولة �إليها
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ،ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ  20من رم�ضان 7( 1436يوليو ،)2015وال�سيما املادة  220منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  27من رم�ضان  22( 1438يونيو ،)2017
ر�س ــم ما يلـي :

املادة أ
الوىل
الول من الفقرة أ
تطبيقا ألحكام البند أ
الوىل من املادة  220من القانون التنظيمي امل�شار �إليه
القليم
أ�عاله رقم  ،112.14ت�ضع ال�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية رهن �إ�شارة جمل�س العمالة أ�و إ
الليات أ
القائم يف تاريخ ن�رش هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،آ
والدوات التالية لدعم القدرات
القليم :
التدبريية ملنتخبي العمالة أ�و إ
القليم و�صالحيات املجل�س والرئي�س ،وال�سيما تلك املتعلقة
 −دالئل حول اخت�صا�صات العمالة أ�و إ
القليم وتدبري املوارد الب�رشية ؛
بالنظام املايل و�إعداد برنامج تنمية العمالة أ�و إ
القليم ؛
 −مونوغرافية العمالة أ�و إ
القليم يف جمال �صالحياته على م�ستوى
 −منظومة لتقدمي اال�ست�شارة لرئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
م�صالح ال�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية.
القليم
تقوم امل�صالح املركزية لوزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة جمل�س العمالة أ�و إ
القليم و�صالحيات جمل�سها ،طبقا ألحكام املر�سوم رقم 2.16.297
يف جماالت اخت�صا�صات العمالة أ�و إ
ال�صادر يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو  )2016بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين امل�ستمر
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لفائدة أ�ع�ضاء جمال�س اجلماعات الرتابية ومدتها و�رشوط اال�ستفادة منها وم�ساهمة اجلماعات
الرتابية يف تغطية م�صاريفها.

املادة الثانية
تطبيقا ألحكام البند الثاين من الفقرة أ
الوىل من املادة  220من القانون التنظيمي ال�سالف
القليم يف
الذكر رقم  ،112.14تعمل ال�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية على مواكبة العمالة أ�و إ
تبني أ�نظمة التدبري الع�رصي ،وال �سيما من خالل :
القليم ؛
� −إعداد دالئل للم�ساطر إلدارة العمالة أ�و إ
� −إعداد نظام معلوماتي مندمج يهم املجاالت املالية واملحا�سبية وو�ضعه رهن �إ�شارة العمالة أ�و
القليم ؛
إ
القليم وم ؤ��رشات لتقييم وتتبع أ�دائها وقيا�س م�ستوى �إجناز
� −إعداد منوذج للوحات القيادة بالعمالة أ�و إ
وجناعة وجودة أ�ن�شطتها ؛
الدارية والتنظيمية وحت�سني مردودية مواردها
القليم من أ�جل تقوية قدراتها إ
 −مواكبة العمالة أ�و إ
الب�رشية وكذا جتويد اخلدمات املقدمة من قبلها.

املادة الثالثة
تطبيقا ألحكام البند الثالث من الفقرة أ
الوىل من املادة  220من القانون التنظيمي ال�سالف
القليم يف و�ضع
الذكر رقم  ،112.14تواكب ال�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية م�صالح العمالة أ�و إ
منظومة للمراقبة الداخلية و�إحداث وظيفة االفتحا�ص الداخلي وو�ضع �آليات للتقييم اخلارجي،
وال�سيما من خالل :
� −إعداد و�إ�صدار دليل يو�ضح املبادئ أ
ال�سا�سية ومكونات منظومة املراقبة الداخلية واالفتحا�ص
بال�ضافة �إىل طريقة جتميع وحتليل املخاطر ؛
الداخلي وطريقة اعتمادهما إ
 −تنظيم دورات تكوينية حول املراقبة الداخلية واالفتحا�ص الداخلي من أ�جل �إر�ساء ثقافة املراقبة
القليم ؛
داخل العمالة أ�و إ
� −إعداد منوذج لدفرت التحمالت املعد لغر�ض التدقيق اخلارجي املن�صو�ص عليه يف املادة  218من
القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم .112.14
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املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

املادة الرابعة
تطبيقا ألحكام البند الرابع من املادة  220من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم ،112.14
القليم ،عن طريق عامل
الدارات املعنية ،بعد تو�صلها بطلب من رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
تعمل إ
أ
أ
القليم بجميع املعلومات والوثائق ال�رضورية املتوفرة
و
�
العمالة
جمل�س
مد
على
قليم،
ال
و
�
العمالة
إ
إ
لديها لتمكينه من ممار�سة �صالحياته.
املادة اخلام�سة
ي�سند �إىل وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�سوم الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية.
وحرر بالرباط يف� 8شوال  3( 1438يوليو .)2017
االم�ضاء � :سعد الدين العثماين.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
االم�ضاء  :عبد الوايف لفتيت.
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مر�سوم رقم � 2.16.309صادر يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو )2016
القليم
بتحديد �رشوط وكيفيات حتويل االعتمادات املفتوحة يف ميزانية العمالة �أو إ
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ 20من رم�ضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال�سيما املادتني  93و 192
منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  10رم�ضان  16( 1437يونيو،)2016
ر�سم ما يلي :

الباب أ
الول
�رشوط وكيفيات حتويل اعتمادات الت�سيري والتجهيز
املادة أ
الوىل
القليم طبق ال�رشوط
حتول اعتمادات الت�سيري والتجهيز املفتوحة يف ميزانية العمالة أ�و إ
والكيفيات املن�صو�ص عليها يف هذا الباب.
املادة الثانية
القليم يتخذ بعد
حتول اعتمادات الت�سيري داخل نف�س الف�صل بقرار لرئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
مداولة املجل�س.
القليم يتخذ دون
حتول اعتمادات الت�سيري داخل نف�س الربنامج بقرار لرئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
مداولة املجل�س.

املادة الثالثة
القليم يتخذ بعد
حتول اعتمادات التجهيز داخل نف�س الف�صل بقرار لرئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
القليم.
القليم وت أ��شرية عامل العمالة أ�و إ
مداولة جمل�س العمالة أ�و إ
القليم يتخذ دون
حتول اعتمادات التجهيز داخل نف�س الربنامج بقرار لرئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
مداولة املجل�س.
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املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

املادة الرابعة
القليم على قرارات حتويل اعتمادات التجهيز داخل نف�س الف�صل خالل
ي ؤ��رش عامل العمالة أ�و إ
أ
أ
أ�جل ع�رشين ( )20يوما من تاريخ التو�صل بها ،بعد الت�كد من احرتام �حكام هذا املر�سوم.
القليم أ�ي قرار يف � أش�ن قرارات حتويل اعتمادات التجهيز داخل
�إذا مل يتخذ عامل العمالة أ�و إ
الجل املن�صو�ص عليه يف الفقرة أ
نف�س الف�صل خالل أ
الوىل أ�عاله ،ف إ�ن هذه القرارات تعترب يف
حكم امل ؤ��رش عليها.

املادة اخلام�سة
القليم واخلازن
تبلغ قرارات حتويل اعتمادات الت�سيري والتجهيز فور �إقرارها �إىل عامل العمالة أ�و إ
القليم.
لدى العمالة أ�و إ

الباب الثاين
أ�حكام انتقالية وختامية
املادة ال�ساد�سة
يعمل ب أ�حكام الباب أ
الول من هذا املر�سوم ابتداء من تاريخ ن�رش الن�ص التنظيمي املن�صو�ص
عليه يف املادة  148من القانون التنظيمي رقم  112.14يف اجلريدة الر�سمية .ويف انتظار ذلك ،ي�ستمر
القليم ،ب�صفة انتقالية ،يف حتويل االعتمادات ،يف �إطار التبويب اجلاري به
رئي�س جمل�س العمالة أ�و إ
العمل ،وفق ال�رشوط والكيفيات املن�صو�ص عليها يف الفقرتني أ�) و ب) بعده :
أ�) فيما يخ�ص ميزانية الت�سيري :
 حتول اعتمادات الت�سيري داخل نف�س الف�صل بقرار لرئي�س املجل�س يتخذ دون مداولة املجل�س ؛ حتول اعتمادات الت�سيري داخل نف�س الباب بقرار لرئي�س املجل�س يتخذ بعد مداولة املجل�سالقليم.
وت أ��شرية عامل العمالة أ�و إ
ب) فيما يخ�ص ميزانية التجهيز :
 حتول اعتمادات التجهيز بقرار لرئي�س املجل�س يتخذ بعد مداولة املجل�س وت أ��شرية عامل العمالةالقليم.
أ�و إ
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املادة ال�سابعة
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش يف اجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد
واملالية ،كل واحد منهما فيما يخ�صه.
وحرر بالرباط يف  23من رم�ضان  29( 1437يونيو .)2016
الم�ضاء  :عبد االله ابن كريان.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :حممد ح�صاد.
إ
وزير االقت�صاد و املالية،
الم�ضاء  :حممد بو�سعيد.
إ
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املرا�سيم التطبيقية للقانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم

مر�سوم رقم � 2.17.352صادر يف � 8شوال  3( 1438يوليو  )2017بتحديد
القليم
تبويب ميزانية العمالة �أو إ
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ،ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ  20من رم�ضان  7( 1436يوليو  )2015وال�سيما املادة  148منه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد بتاريخ  27من رم�ضان  22( 1438يونيو ،)2017
ر�س ــم ما يلـي :

املادة أ
الوىل
تطبيقا ألحكام املادة  148من القانون التنظيمي امل�شار �إليها أ�عاله رقم  ،112.14يحدد تبويب
القليم بقرار م�شرتك لل�سطلة احلكومية املكلفة بالداخلية وال�سلطة احلكومية
ميزانية العمالة أ�و إ
املكلفة باملالية.
املادة الثانية
ي�سند �إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد واملالية تنفيذ هذا املر�سوم الذي ين�رش باجلريدة
الر�سمية.
وحرر بالرباط يف� 8شوال  3( 1438يوليو .)2017
االم�ضاء � :سعد الدين العثماين.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الم�ضاء  :عبد الوايف لفتيت.
إ
وزير االقت�صاد واملالية،
الم�ضاء :حممد بو�سعيد.
إ
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مر�سوم رقم � 2.17.450صادر يف  4ربيع ا ألول  23( 1439نوفمرب )2017ب�سن
نظام للمحا�سبة العمومية للعماالت وا ألقاليم وجمموعاتها
رئي�س احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم ،ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.15.84بتاريخ  20من رم�ضان  7( 1436يوليو )2015وال �سيما املادتني  191و 193
منه ؛
وعلى القانون رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات املحلية ،ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف
رقم  1.07.195بتاريخ  19من ذي القعدة  30( 1428نوفمرب  ،)2007كما وقع تغيريه وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  39.07ب�سن أ�حكام انتقالية فيما يتعلق ببع�ض الر�سوم واحلقوق وامل�ساهمات
أ
والتاوى امل�ستحقة لفائدة اجلماعات املحلية ،ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.07.209
بتاريخ  16من ذي احلجة  27( 1428دي�سمرب  )2007؛
وعلى القانون رقم  15.97مبثابة مدونة حت�صيل الديون العمومية ،ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.00.175بتاريخ  28من حمرم  3( 1421ماي  ،)2000كما وقع تغيريه وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  61.99املتعلق بتحديد م�س ؤ�ولية آ
المرين بال�رصف واملراقبني واملحا�سبني
العموميني ،ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.02.25بتاريخ  19من حمرم  3( 1423أ�بريل
 ،)2002كما وقع تغيريه وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم  62.99املتعلق مبدونة املحاكم املالية ،ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف
رقم  1.02.124بتاريخ فاحت ربيع آ
الخر  13( 1423يونيو  ،)2002كما وقع تغيريه وتتميمه ؛
وباقرتاح من وزير الداخلية ووزير االقت�صاد واملالية ؛
وبعد املداولة يف جمل�س احلكومة املنعقد يف  2ذي احلجة  24( 1438أ�غ�سط�س ،)2017
ر�سـم ما يلـي :

املادة أ
الوىل
يراد باملحا�سبة العمومية املطبقة على العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها ،جمموع القواعد املنظمة
بال�ضافة �إىل حتديدها اللتزامات
لتنفيذ ومراقبة عملياتها املالية واملحا�سبية وكذا م�سك حما�سبتها إ
وم�س ؤ�وليات أ
العوان املكلفني بتطبيقها.
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وت�شتمل العمليات املالية واملحا�سبية للعماالت أ
والقاليم وجمموعاتها على العمليات املتعلقة
بامليزانية واخلزينة واملمتلكات.

املادة 2
يهدف هذا املر�سوم �إىل حتديد :
ال�سا�سية للمحا�سبة العمومية للعماالت أ
 املبادئ أوالقاليم وجمموعاتها  ،وكذا الرتخي�صات
باملخالفة لها ،يف ق�سمه أ
الول ؛
 القواعد املطبقة على تنفيذ عمليات املداخيل والنفقات وكذا عمليات اخلزينة ،يف ق�سمهالثاين ؛
 القواعد املطبقة على املحا�سبة ،يف ق�سمه الثالث ؛ القواعد املتعلقة بت�صفية امليزانية وتقدمي احل�سابات واملراقبة ،يف ق�سمه الرابع ؛ أالحكام املختلفة واالنتقالية ،يف ق�سمه اخلام�س.

الق�سم أ
الول
مبادئ �أ�سا�سية
الباب أ
الول
مبادئ عامة
املادة 3
يعهد بالعمليات املالية واملحا�سبية املرتتبة على تنفيذ ميزانيات العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها
�إىل آ
المرين بال�رصف واملحا�سبني العموميني.
املادة 4
تتنافى مهمة آ
المر بال�رصف مع مهمة املحا�سب العمومي ،ما مل ين�ص على خالف ذلك.
ال يجوز لزوج آ
المر بال�رصف أ�ن يقوم مبهمة املحا�سب العمومي املعني بالعمالة أ�و االقليم أ�و
أ
آ
املجموعة التي يتوىل المر بال�رصف ممار�سة مهمته بها .وتطبق نف�س حالة التنايف على ��صوله
وفروعه.
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الباب الثاين
القواعد اخلا�صة آ
بالمرين بال�رصف

الفرع ا ألول
قواعد عامة
املادة 5
يراد يف مدلول هذا املر�سوم آ
بالمر بقب�ض مداخيل العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة و�رصف
نفقاتها ،كل �شخ�ص له ال�صفة ألجل :
� −إثبات الديون امل�ستحقة وت�صفيتها أ
والمر بتح�صيلها ؛
 −االلتزام بديون وت�صفيتها أ
والمر ب�رصفها.

املادة 6
يجوز آ
للمر بال�رصف ،حتت م�س ؤ�وليته ،أ�ن يفو�ض �إم�ضاءه �إىل املدير العام للم�صالح مبوجب
أ
أ
قرار حمرر ،يف ن�سختني ��صليتني ،تبلغ واحدة منهما �إىل املحا�سب املكلف .ويجب �ن تت�ضمن
الن�سختان أ
ال�صليتان املذكورتان منوذجا إلم�ضاء آ
المر بال�رصف املنتدب.
المر بال�رصف املنتدب حتت م�س ؤ�ولية ومراقبة آ
يت�رصف آ
المر بال�رصف.

املادة 7
المر بال�رصف آ
يجب أ�ن يعتمد آ
والمر بال�رصف املنتدب ،امل�شار �إليهما يف هذا املر�سوم با�سم
أ
آ
«المر بال�رصف» ،لدى املحا�سب املكلف باملداخيل والنفقات و�ن يدليا له بنماذج من �إم�ضائهما.
املادة 8
يتحمل آ
المرون بال�رصف ،أ�ثناء مزاولة مهامهم ،امل�س ؤ�وليات املن�صو�ص عليها يف الن�صو�ص
الت�رشيعية اجلاري بها العمل.
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الفرع الثاين
مبادئ التنظيم
املادة 9
ال يجوز آ
لليداع لتلقي أ�موال يف
للمر بال�رصف ،بهذه ال�صفة ،أ�ن يفتح ح�سابا جاريا أ�و ح�سابا إ
أ
أ
ملكية العمالة �و االقليم واملجموعة �و معهود بها �إليهم.
كما ال يجوز له أ�ن يت�رصف يف أ�موال مقيدة يف اعتماد ح�ساب مفتوح يف ا�سم املحا�سب
القليم واملجموعة �إال مبوجب أ�وامر ت�صدر �إىل هذا املحا�سب مدعمة بالوثائق
العمومي للعمالة أ�و إ
املثبتة املحددة يف الن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل.

املادة 10
الوامر أ
الوامر باملداخيل أ�و أ
تدرج أ
بالداء ال�صادرة عن آ
المرين بال�رصف يف حما�سبات مت�سك
وفقا للقواعد املحددة يف هذا املر�سوم ويف القرارات والتعليميات املتخذة لتطبيقه.

الباب الثالث
القواعد اخلا�صة باملحا�سبني العموميني

الفرع ا ألول
قواعد عامة
املادة 11
القليم واملجموعة ،كل موظف أ�و
يراد يف مدلول هذا املر�سوم باملحا�سب العمومي للعمالة أ�و إ
عون م ؤ�هل لتنفيذ عمليات املداخيل أ�و النفقات حل�ساب هذه الهيئات ،أ�و الت�رصف يف ال�سندات
�إما بوا�سطة أ�موال وقيم يتوىل حرا�ستها و�إما بتحويل داخلي حل�سابات و�إما بوا�سطة حما�سبني عموميني
�آخرين أ�و ح�سابات خارجية أ
للموال املتوفرة ،والتي ي أ�مر بها أ�و يراقب حركاتها.
املادة 12
يعهد �إىل املحا�سب العمومي وحده القيام مبا يلي ،ما مل تن�ص أ�حكام تنظيمية على خالف
ذلك :
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 −مراقبة االلتزام بنفقات العمالة أ�و االقليم وجمموعاتها طبقا ألحكام الفرع الثاين من الباب الثاين
من الق�سم الثاين من هذا املر�سوم ؛
 −مراقبة �صحة نفقات العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها و أ�دائها �إما ب أ�مر �صادر عن آ
المر بال�رصف
الجراء الواجب
املعتمد و�إما بعد االطالع على �سندات يقدمها الدائنون و�إما مببادرة منه ،وكذا إ
الداء أ
اتخاذه ب� أش�ن التعر�ضات وكل موانع أ
الخرى ؛
 −ا�ستيفاء احلقوق نقدا والر�سوم امل�رصح بها ،وفق ال�رشوط املقررة يف الن�صو�ص الت�رشيعية
والتنظيمية اجلاري بها العمل ؛
 −التكفل ب أ�وامر املداخيل الفردية أ�و اجلماعية ال�صادرة عن آ
المر بال�رصف وحت�صيلها وفق ال�رشوط
املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم ؛
 −املحافظة على أ
الموال والقيم التي يتوىل حرا�ستها ؛
 −الت�رصف يف أ�موال وحركات احل�سابات اخلارجية أ
للموال املتوفرة التي يتوىل حرا�ستها أ�و ي أ�مر
بحركاتها ؛
 −م�سك حما�سبة العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة وجمع عمليات املداخيل والنفقات التي مت تنفيذها
حل�سابها طبقا ألحكام هذا املر�سوم ؛
 −املحافظة على الوثائق املثبتة للعمليات التي قام بتنفيذها أ�و جمعها.
كما يتوىل ،عالوة على ذلك ،القيام بجميع امل�ساعي ال�رضورية لتح�صيل املداخيل ويتعني عليه
أ�ن يخرب آ
المر بال�رصف بكل ناق�ص للقيمة يعاينه يف مداخيل امللك اخلا�ص للعمالة أ�و االقليم أ�و
املجموعة.

املادة 13
ينق�سم حما�سبو العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها �إىل حما�سبني رئي�سيني وحما�سبني ثانويني :
 −املحا�سبون الرئي�سيون هم الذين يتعني عليهم مبقت�ضى القوانني أ
والنظمة اجلاري بها العمل أ�و
مبوجب مقرر للوزير املكلف باملالية أ�ن يدلوا �سنويا �إىل املجل�س اجلهوي للح�سابات املخت�ص،
بح�سابات العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها ب�صفتهم حما�سبني مكلفني بها .وت�شتمل احل�سابات
املذكورة على العمليات التي قاموا بتنفيذها وكذا العمليات التي قاموا بجمع وثائقها املثبتة
أ�و التي منحوها �إدراجا نهائيا ؛
 −املحا�سبون الثانويون هم الذين يقومون بتنفيذ العمليات التي يتم جمعها من طرف حما�سب رئي�سي
بالدراج النهائي لها بعد االطالع على وثائقها املثبتة املدىل بها .غري أ�ن م�س ؤ�وليتهم
يتوىل القيام إ
بر�سم العمليات املذكورة ،تظل قائمة وفق ال�رشوط املحددة يف الن�صو�ص الت�رشيعية اجلاري
بها العمل.
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املادة 14
املحا�سبون العموميون للعماالت أ
والقاليم وجمموعاتها هم :
 −اخلزنة اجلهويون ؛
 −خزنة العماالت أ�و أ
القاليم ؛
 −القبا�ض.

الفرع الثاين
قواعد التنظيم
املادة 15
يعني املحا�سبون العموميون امل�شار �إليهم يف املادة  14أ�عاله مبقرر للوزير املكلف باملالية
أ�و ال�شخ�ص املفو�ض من لدنه لهذا الغر�ض .وتوجه ن�سخة من مقرر تعيينهم �إىل املجل�س أ
العلى
للح�سابات ق�صد تبليغها �إىل املجل�س اجلهوي للح�سابات املخت�ص.
ويخ�ضع املحا�سبون املذكورون ،قبل توليهم ألول مركز ح�سابي� ،إىل �إجراء أ�داء اليمني وفق
ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل.
تربم اتفاقية �رشاكة بني وزارة الداخلية واخلزينة العامة للمملكة من أ�جل حتديد طبيعة
اخلدمات التي ميكن �إجنازها لفائدة العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها يف جمال اال�ست�شارة وامل�ساعدة
القانونية واملالية ،وال�سيما تعبئة املوارد اجلبائية وتنفيذ النفقات.

املادة 16
يتعني على املحا�سبني العموميني للعماالت أ
والقاليم وجمموعاتها ،مبجرد ا�ستالم مهامهم �إبرام
أ
أ
أ
عقد ت أ�مني ،ب�صفة فردية أ�و جماعية ،لدى �إحدى �رشكات الت�مني املعتمدة من �جل ت�مني
م�س ؤ�وليتهم ال�شخ�صية واملالية أ�ثناء مزاولة مهامهم ،وذلك طبقا للن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية
اجلاري بها العمل.
املادة 17
يتوىل املحا�سبون العموميون للعماالت أ
والقاليم وجمموعاتها ت�سيري املراكز احل�سابية املعهودة
�إليهم.
وميكن أ�ن ي�ساعدهم يف ذلك نائب أ�و عدة نواب يفو�ضون �إليهم �إم�ضائهم ق�صد الت�رصف با�سمهم
وحتت مراقبتهم وم�س ؤ�وليتهم.
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يتعني على املحا�سبني العموميني ونوابهم أ�ن يكونوا معتمدين لدى الهيئات املا�سكة حل�سابات
خارجية أ
للموال املتوفرة التي ي أ�مرون بحركاتها أ�و يراقبونها.
يتوفر كل مركز ح�سابي على �صندوق واحد ،وعند احلاجة ،على ح�ساب بريدي جاري واحد
أ�و ح�ساب فرعي جاري للخزينة أ�و هما معا.
وال ميكن ،يف أ�ي حال من أ
الحوال ،أ�ن يحمل ح�ساب املركز احل�سابي اال�سم ال�شخ�صي للمحا�سب
العمومي.

املادة 18
يتحمل املحا�سبون العموميون ،أ�ثناء مزاولة مهامهم ،امل�س ؤ�وليات املن�صو�ص عليها يف الن�صو�ص
الت�رشيعية اجلاري بها العمل.
املادة 19
يتوىل ال�ش�سيعون القيام بعمليات اال�ستيفاء أ�و أ
الداء وفق ال�رشوط املحددة بتعليمية م�شرتكة
لوزير الداخلية والوزير املكلف باملالية.
ميكن ل�ش�سيعي النفقات ،باقرتاح من آ
لليداع باخلزينة العامة
المر بال�رصف ،فتح ح�ساب إ
للمملكة ،يخ�ص�ص ح�رصيا لتلقي ت�سبيقات أ
الموال من قبل املحا�سب املكلف واملخ�ص�صة ألداء
النفقات عن طريق ال�ش�ساعة.
ميكن ،عند االقت�ضاء ،تكليف �ش�سيعي املداخيل ،مبوجب قرار م�شرتك للوزير املكلف باملالية
والوزير املعني ،با�ستيفاء مداخيل حل�ساب الدولة .حتدد ،وفق نف�س الكيفيات ،طبيعة هذه
املداخيل.

الفرع الثالث
الت�سيري بحكم الواقع
املادة 20
طبقا للن�صو�ص الت�رشيعية اجلاري بها العمل ،يعترب حما�سبا بحكم الواقع ،كل �شخ�ص يبا�رش،
من غري أ�ن ي ؤ�هل لذلك من طرف ال�سلطة املخت�صة ،عمليات قب�ض املداخيل ودفع النفقات
وحيازة وا�ستعمال أ�موال أ�و قيم يف ملك العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة.
عالوة على ذلك ،يعترب م�شاركا م�س ؤ�وال عن الت�سيري بحكم الواقع ،كل موظف أ�و عون وكذا
كل نائل لطلبية عمومية ،يكون مبوافقته أ�و باملبالغة يف بيانات أ
الثمان أ�و الفاتورات أ�و بتحريف
بياناتها ،قد عمد عن علم �إىل حترير أ�وامر أ
الداء أ�و حواالت أ�و تربيرات أ�و أ��صول �صورية.
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الخالل أ
بالحكام اجلنائية اجلاري بها العمل ،يخ�ضع املحا�سب بحكم الواقع وامل�شارك
دون إ
أ�و امل�شاركون يف الت�سيري بحكم الواقع لنف�س االلتزامات واملراقبة ويتحملون نف�س م�س ؤ�وليات
املحا�سب العمومي.

الق�سم الثاين
القواعد املطبقة على تنفيذ عمليات املداخيل والنفقات وكذا عمليات اخلزينة
الباب أ
الول
القواعد املتعلقة بعمليات املداخيل

الفرع ا ألول
قواعد عامة
املادة 21
ت�شتمل موارد العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها على ما يلي :
 الر�سوم واحلقوق أوالتاوى املحدثة لفائدتها مبوجب الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها
العمل ؛
 دخول أالمالك ؛
 ح�صيلة أالجور عن اخلدمات املقدمة ؛
 ح�صيلة اال�ستغالالت وامل�ساهمات املالية ؛القرتا�ضات ؛
 ح�صيلة إ أ�موال امل�ساعدات والهبات والو�صايا ؛ كل املداخيل أالخرى املحدثة لفائدتها مبوجب الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها
العمل أ�و الناجتة عن مقررات ق�ضائية أ�و اتفاقيات.
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املادة 22
يرخ�ص �سنويا بتح�صيل املداخيل ،مبوجب ميزانيات العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها.
املادة 23
طبقا للن�صو�ص الت�رشيعية اجلاري بها العمل ،ف إ�ن كل امل�ساهمات املبا�رشة وغري املبا�رشة،
دون امل�ساهمات املرخ�صة مبوجب أ
الحكام الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل ومبوجب
ميزانيات العماالت أ
والقاليم أ�و جمموعاتها تعترب ،مهما كان الو�صف أ�و اال�سم الذي ت�ستخل�ص به،
حمظورة بتاتا وتتعر�ض ال�سلطات التي قد ت أ�مر بها ،وامل�ستخدمون الذين قد ي�ضعون جداولها
ويحددون تعاريفها أ�و الذين يقومون بتح�صيلها للمتابعة باعتبارهم مرتكبني جلرمية الغدر ب�رصف
النظر عن �إقامة دعوى اال�سرتداد خالل ثالث �سنوات ،على اخلزنة أ�و القبا�ض أ�و أ
ال�شخا�ص الذين قد
يقومون بقب�ضها.
ويتعر�ض كذلك للعقوبات املقررة يف � أش�ن مرتكبي جرمية الغدر جميع املمار�سني لل�سلطة
العمومية أ�و املوظفني العموميني الذين ،ب�شكل أ�و ب آ�خر أ
ولي �سبب كان ،مينحون دون ترخي�ص
قانوين أ�و تنظيمي �إعفاءات من احلقوق أ�و ال�رضائب أ�و الر�سوم ،أ�و يقومون بت�سليم منتوجات أ�و
خدمات مقدمة من طرف العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة جمانا ،يف حني أ�نها تخ�ضع طبقا للن�صو�ص
الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل ،ألداء أ�تاوة أ�و أ�جرة عن اخلدمات املقدمة.

املادة 24
يتم �إثبات ديون العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها ،وت�صفيتها ،ح�سب طبيعتها ،وفق ال�رشوط
املحددة بالقوانني أ
والنظمة اجلاري بها العمل أ�و على أ��سا�س اتفاقيات أ�و طبقا ملقررات ق�ضائية.
املادة 25
تدرج املداخيل مبيزانية ال�سنة التي مت خاللها حت�صيلها.
ويتم ا�ستخال�ص مبلغ احل�صائل بكامله دون مقا�صة بني املداخيل والنفقات.

املادة 26
يتم حت�صيل ديون العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها طبقا ألحكام القانون امل�شار �إليه أ�عاله رقم
 15.97مبثابة مدونة حت�صيل الديون العمومية.
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الفرع الثاين
إ��صدار ا ألوامر باملداخيل
املادة 27
يكون كل دين متت ت�صفيته ،ما مل ين�ص على خالف ذلك ،حمل أ�مر باملداخيل فردي أ�و
جماعي ي�صدره آ
المر بال�رصف مذيال بال�صيغة التنفيذية ومعززا بكل الوثائق التي تثبت م�رشوعية
اال�ستخال�ص.
غري أ�نه ،تطبيقا ألحكام القانون امل�شار �إليه أ�عاله رقم  47.06املتعلق بجبايات اجلماعات
املحلية ،ال يتم �إ�صدار أ�وامر باملداخيل بر�سم الر�سوم املحدثة لفائدة العمالة أ�و االقليم التي يقل
مبلغها عن مائة ( )100درهم.

املادة 28
يجب أ�ن يبني كل أ�مر باملداخيل أ��س�س ت�صفية الدين وكذا العنا�رص التي متكن من التحقق
من هوية املدين.
املادة 29
ت�ستحق الر�سوم والديون أ
الخرى التي تكون حمل أ�وامر باملداخيل ،فردية كانت أ�و جماعية،
ما مل ترد أ�حكام خمالفة يف الن�صو�ص اخلا�صة بكل واحد منها ،مبجرد ال�رشوع يف حت�صيل أ
الوامر
باملداخيل املذكورة أ�و حلول أ�جل اال�ستحقاق املحدد يف ال�سند الذي نتج عنه الدين.
املادة 30
يرتتب على كل اتفاقية أ�و عقد أ�و التزام يت�ضمن ا�ستخال�ص مداخيل على أ�ق�ساط ميتد ت�سديدها
لعدة �سنوات� ،إ�صدار آ
المر بال�رصف ألمر باملداخيل عن املبلغ امل�ستحق بر�سم كل �سنة ،يوجهه
�إىل املحا�سب العمومي �شهرين قبل تاريخ اال�ستحقاق.
المر باملداخيل ال�صادر بر�سم ال�سنة أ
ويجب أ�ن يكون أ
الوىل معززا بنظري من ال�سند الذي نتج
عنه الدين.
ويف حالة حدوث تغيري ،يلحق ال�سند املت�ضمن للتغيري أ
بالمر باملداخيل ال�صادر بر�سم ال�سنة
املعنية.
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الفرع الثالث
التكفل ب�أوامر املداخيل وحت�صيلها
املادة 31
أ
يتكفل املحا�سب املكلف بالتح�صيل املخت�ص بالوامر باملداخيل التي مت �إ�صدارها.
لل�صدار أ�و يف جذاذة �إلكرتونية
ت�سجل ب�صورة �إجمالية أ�وامر املداخيل الفردية يف أ�وراق إ
تبلغ �إىل املحا�سب املكلف بالتح�صيل ،الذي يتحقق من مطابقة املجموع العام مع التكفالت التي
قبلها.
المر على تخفي�ض و�إلغاء أ
وينطبق نف�س أ
الوامر باملداخيل.
ال�شكال وال�رشوط املن�صو�ص عليها يف القوانني أ
ت�صدر أ�وامر املداخيل اجلماعية وفق أ
والنظمة
التي تخ�ضع لها الديون املتعلقة بها.

املادة 32
والدراج
يتعني على املحا�سب املكلف بالتح�صيل أ�ن يقوم �سلفا ،مبراقبة م�رشوعية عملية القب�ض إ
املايل وكذا التحقق من الوثائق املثبتة املحددة قائمتها بقرار م�شرتك لوزير الداخلية والوزير
املكلف باملالية.
ويت أ�كد ،وفق نف�س ال�رشوط ،من م�رشوعية تخفي�ضات املداخيل و�إلغائها.
و�إذا عاين املحا�سب املكلف بالتح�صيل ،أ�ثناء قيامه باملراقبة� ،إغفاال أ�و خط أ� ماديا بالنظر �إىل
المر باملداخيل أ�و أ
الوىل والثانية أ�عاله ،يقوم ب إ�رجاع أ
أ�حكام الفقرتني أ
باللغاء أ�و بالتخفي�ض
المر إ
�إىل آ
المر بال�رصف ،مدعما مبذكرة معللة ب�صفة قانونية من أ�جل الت�سوية.

املادة 33
يتم حت�صيل ديون العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها مبوجب أ�وامر باملداخيل طبقا للت�رشيع
اجلاري به العمل ،وال�سيما القانون ال�سالف الذكر رقم  15.97مبثابة مدونة حت�صيل الديون العمومية،
وكذا أ
النظمة أ�و االتفاقيات التي أ�حدثتها.
املادة 34
يتم ا�ستيفاء املداخيل بالدفع نقدا أ�و بت�سليم �شيكات بنكية أ�و بريدية أ�و بتحويلها حل�ساب مفتوح
با�سم املحا�سب العمومي املعني.
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ميكن أ�ي�ضا ا�ستيفاء املداخيل ب أ�ي و�سيلة أ�خرى من و�سائل أ
الداء املن�صو�ص عليها يف الن�صو�ص
الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل أ�و لدى م ؤ��س�سات االئتمان املعتمدة أ�و بو�ضع جميع و�سائل
أ
الداء رهن ت�رصف العمالء أ�و القيام بتدبريها.
حتدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه املادة بقرار للوزير املكلف باملالية.

املادة 35
يتعني على املحا�سب العمومي ،عند كل دفع نقدا ،ت�سليم و�صل أ�و خمال�صة تكون مبثابة �سند
جتاه العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة الدائنة .وميكن �إ�صدار ال�سندات املذكورة بطريقة �إلكرتونية.
ا�ستثناء من أ�حكام الفقرة ال�سابقة ،ال ميكن ت�سليم و�صل أ�و خمال�صة عندما يت�سلم الطرف الذي
قام بالدفع ،مقابل ذلك ،طوابع أ�و أ�وراق أ�و ب�صفة عامة ،توريدات تثبت حيازتها لوحدها أ�داء احلقوق
أ�و عندما يتم ت�سليم خمال�صة بخ�صو�ص وثيقة يتم �إرجاعها أ�و ت�سليمها للطرف الذي قام بالدفع.

الفرع الرابع
واللغاءات وقبول إ�لغاء الديون غري القابلة للتح�صيل
ال�شكايات إ
املادة 36
واللغاءات املتعلقة بديون العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها القوانني
ت�رسي على ال�شكايات إ
أ
والنظمة التي أ�حدثت الديون املذكورة.
املادة 37
يرتتب على كل خط أ� يف الت�صفية أ�و ا�ستعمال مزدوج أ�و خاطئ ي�رض باملدين� ،إ�صدار أ�مر
ب إ�لغاء املداخيل أ�و التخفي�ض منها .ويحدد أ
اللغاء ويف حالة التخفي�ض ،أ��س�س
المر املذكور أ��سباب إ
الت�صفية اجلديدة.
عندما يتعلق أ
المر با�ستعمال مزدوج أ�و بخط أ� ح�سابي مادي ،يعد آ
المر بال�رصف ،تلقائيا أ�و
أ
اللغاء �و التخفي�ض ،مذيلة ب�صيغة التنفيذ.
بطلب من املدينني ،قرارات إ
يوجه آ
المر بال�رصف القرارات املذكورة �إىل املحا�سب املكلف بالتح�صيل من أ�جل تخفي�ض
املبالغ املتكفل بها ،ويتوىل هذا االخري ،عند االقت�ضاء ،توجيه ن�سخة من هذه القرارات �إىل
املحا�سب املكلف ق�صد التقييد والتخفي�ض.
وفيما يتعلق بالديون املدرجة يف جداول ال�رضائب والر�سوم التي ت�صدرها م�صالح الوزارة املكلفة
واللغاءات �إىل املحا�سب املكلف بالتح�صيل ،على �شكل �شهادات �إلغاء أ�و
باملالية ،تبلغ التخفي�ضات إ
تخفي�ض.
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اللغاء أ�و التخفي�ض ،حمل أ�مر بالدفع من ميزانية
الرجاعات املرتتبة على إ
يجب أ�ن تكون إ
العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة.
يرتتب على �إلغاء الديون ،مبوجب مقرر ق�ضائي مكت�سب لقوة ال�شيء املق�ضي به ،تخفي�ض املبالغ
املتكفل بها يف ح�سابات املحا�سب املكلف بالتح�صيل.

املادة 38
�إذا تبني أ�ن الديون غري قابلة للتح�صيل أ�و �إذا تعذر التعرف على املدينني ألي �سبب من
أ
بالثباتات
ال�سباب ،ف إ�ن املحا�سب املكلف بالتح�صيل يقرتح قبول �إلغائها ،بوا�سطة بيانات معززة إ
أ
آ
املطلوبة يوجهها اىل المر بال�رصف ق�صد اتخاذ قرار يف �ش�نها وذلك وفق ال�رشوط املقررة يف
املادة  126من القانون ال�سالف الذكر رقم  15.97مبثابة مدونة حت�صيل الديون العمومية.
ال يرتتب على قبول �إلغاء دين غري قابل للتح�صيل �إبراء ذمة املدين من هذا الدين وال ميكن أ�ن
ي�شكل عائقا أ�مام مبا�رشة التح�صيل �إذا ما حت�سنت حالة املدين املادية أ�و مت حتديد مكانه.
ال ي ؤ�دي قبول �إلغاء ديون غري قابلة للتح�صيل تتعلق بح�ص�ص مت من خاللها احل�صول على دفعات
�إىل أ�ي �إرجاع أ�و ا�سرتداد.
يبلغ قبول الديون امللغاة املدرجة يف جداول ال�رضائب والر�سوم ال�صادرة عن م�صالح الوزارة
املكلفة باملالية� ،إىل املحا�سب املكلف بالتح�صيل بوا�سطة �شهادات قبول �إلغاء الديون.

املادة 39
الح�سان بقرار ي�صدره آ
المر بال�رصف بعد مداولة املجل�س وت أ��شرية
يتم �إبراء الذمة على وجه إ
أ
القليم طبقا ملقت�ضيات املادة  109من القانون امل�شار اليه �عاله رقم 112.14
عامل العمالة أ�و إ
املتعلق بالعماالت أ
البراء قد افتعل
البراء املذكور ال يجوز منحه �إذا كان طالب إ
والقاليم .غري أ�ن إ
الع�رس كما هو حمدد يف املادة  84من القانون ال�سالف الذكر رقم  15.97مبثابة مدونة حت�صيل
الديون العمومية.
الح�سان أ�ي ا�سرتداد للمبالغ التي قد �سبق أ�دا ؤ�ها ق�صد
ال يرتتب على �إبراء الذمة على وجه إ
التخفيف من الدين أ
ال�صلي.
وتعترب ن�سخة من القرار امل�شار �إليه يف الفقرة أ
الوىل أ�عاله وثيقة �إثبات لتخفي�ض الدين حمل
�إبراء الذمة أ�و �إلغائه.
غري أ�ن أ�حكام هذه املادة ال تطبق على الديون املرتتبة أ
بال�سا�س على ديون جبائية م�ستحقة
وال على الديون املرتتبة على أ�حكام �صادرة لفائدة العماالت أ
أ
والقاليم �و جمموعاتها.
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املادة 40
يحتفظ املحا�سب املكلف بالتح�صيل باجلداول �إىل غاية ان�رصام أ�جل ع�رش �سنوات بعد ت�صفية
�آخر ح�صة ،ليتم �إيداعها بعد ذلك يف أ�ر�شيف العمالة أ�و االقليم او املجموعة املعنية.
غري أ�نه يتم ت�سليم اجلداول املحتفظ بها بطريقة �إلكرتونية لدى املحا�سب املكلف بالتح�صيل
�إىل العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة املعنية بعد ت�صفية �آخر ح�صة.

الفرع اخلام�س
ا�ستيفاء احلقوق نقدا والر�سوم امل�صرح بها
املادة 41
يجوز أ�ن يعهد باال�ستيفاء �إىل �ش�سيعي املداخيل �إذا كانت املداخيل م�ستحقة نقدا ،أ�و عندما تكون
هناك فائدة يف أ�داء اخلدمة ب�شكل جيد أ�و من أ�جل التقلي�ص من �إجراءات تنقالت املدينني.
املادة 42
ميكن أ�ن يتوىل �ش�سيع أ�و �ش�سيعو املداخيل ا�ستيفاء الواجبات نقدا والر�سوم امل�رصح بها .وميكن
لهم أ�ن ي�ستعينوا ب�ش�سيعني م�ساعدين.
املادة 43
تدفع فورا املداخيل املح�صل عليها عن طريق الدفع التلقائي بر�سم احلقوق امل�ستحقة نقدا أ�و
الر�سوم امل�رصح بها من لدن املحا�سب املخت�ص وال�ش�سيعني الذين قاموا با�ستيفائها �إىل املحا�سب
املكلف الذي يتعني عليه �إدراج املبلغ ،مبجرد ت�سلمه ،مبيزانية العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة
املعنية.
يقوم املحا�سب املكلف مبجرد ح�رص ح�سابات ال�شهر ،وعلى أ�بعد تقدير يف اليوم الثامن من
ال�شهر املوايل ،بتبليغ آ
المر بال�رصف املعني مببلغ املداخيل املنجزة خالل ال�شهر املن�رصم
أ
بالثباتات املطلوبة ،ق�صد �إ�صدار �مر مبداخيل «الت�سوية»
بوا�سطة �شهادة �إجمالية للمداخيل مدعمة إ
أ
أ
بر�سم ال�شهر الذي مت فيه �إثبات املداخيل .ويجب �ن يتم �إ�صدار المر باملداخيل املذكور من
طرف آ
المر بال�رصف قبل اليوم اخلام�س ع�رش من ال�شهر املوايل.
�إذا مل يتم �إ�صدار أ
المر باملداخيل ،يقوم املحا�سب املذكور ب إ�رفاق ن�سخة من �شهادة املداخيل
ال�سالفة الذكر بح�ساب العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة.
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املادة 44
حتدث �ش�ساعات املداخيل بقرار آ
للمر بال�رصف.
الجراءات� ،ش�سيع أ�و عدة �ش�سيعني للمداخيل وكذا نوابهم وحتدد فيه
ويعني بقرار ،طبق نف�س إ
ال�شارة �إىل طبيعة املداخيل التي يتم الرتخي�ص لهم بتح�صيلها،
اخت�صا�صاتهم وجماالت تدخلهم مع إ
وفقا لقرارت �إحداث �ش�ساعات املداخيل.

املادة 45
يقوم املحا�سب املكلف ،دون �سابق �إ�شعار ،وكلما ارت أ�ى ذلك أ�و بطلب من آ
المر بال�رصف ،يف
مكتب �ش�سيع املداخيل ويف مراكز نوابه ،مبا يلي :
 مراقبة ال�صندوق واملحا�سبة ؛ جرد التذاكر والقيم أالخرى ودفاتر املخال�صات ؛
 تقييم �سري ال�ش�ساعة و أ�دائها.ويتعني �إجراء املراقبة واجلرد ال�سالفي الذكر مرة كل �سنة على أ
القل.
ويلزم �ش�سيع املداخيل بتقدمي جميع الوثائق أ�و القيم املطلوبة عند �إجراء كل مراقبة.
ويخ�ضع �ش�سيعو املداخيل ،عالوة على ذلك ،للمراقبة املن�صو�ص عليها يف املادة  159أ�دناه.
ويطلع املحا�سب املكلف ،فورا ،آ
المر بال�رصف ووزير الداخلية ووزير املالية ،بكل �إخالل أ�و
خمالفة أ
للنظمة� ،ضبطها أ�ثناء القيام بعملية املراقبة.
ويحدد تنظيم �ش�ساعات املداخيل وت�سيريها وعالقاتها مع املحا�سب املكلف ،بتعليمية م�شرتكة
لوزير الداخلية ووزير املالية.

املادة 46
يعترب �ش�سيع املداخيل ونوابه م�س ؤ�ولني عن االختال�سات والتالعبات واخل�صا�ص والعجز املرتكب
العوان الذين يعملون حتت �إمرتهم ،ما مل تتم م ؤ�اخذة أ
أ�و املعاين يف �صندوقه أ�و يف �صناديق أ
العوان
املذكورين.
ويتم الت�رصيح بكونهم مدينني مبقرر ي�صدره وزير املالية أ�و ال�شخ�ص الذي ينتدبه لهذا الغر�ض،
�إما باقرتاح من آ
المر بال�رصف بعد ا�ستطالع ر أ�ي وزير الداخلية و�إما بناء على حم�رض املراقبة،
حترره �إحدى هيئات التفتي�ش امل ؤ�هلة ،بعد �إخبار وزير الداخلية.
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ويحل ال�ش�سيع الذي قام ب�سد اخل�صا�ص أ�و تغطية العجز ،حمل العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة يف
حقوقها من أ�جل حت�صيل املبالغ التي كانت مو�ضوع أ�داء م�سبق.
وميكن أ�ن يح�صل ال�ش�سيع ونوابه على �إعفاء من م�س ؤ�وليتهم وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها
يف القانون امل�شار �إليه أ�عاله رقم  61.99املتعلق بتحديد م�س ؤ�ولية آ
المرين بال�رصف واملراقبني
واملحا�سبني العموميني.
الح�سان من الديون لفائدة �ش�سيع املداخيل ،وفق ال�رشوط
وميكن منح �إبراء الذمة على وجه إ
املن�صو�ص عليها يف القانون ال�سالف الذكر رقم .61.99

املادة 47
يف حالة ارتكاب خط أ� من طرف �ش�سيع املداخيل ،يجوز للمحا�سب املكلف اتخاذ التدابري
الكفيلة بو�ضع حد للمخالفات التي متت معاينتها .وميكن أ�ن تثار م�س ؤ�ولية املحا�سب املكلف �إذا مل
يقم ب أ�عمال املراقبة املوكولة �إليه أ�و مل يطالب فورا بدفع املداخيل التي مل يتم �إجنازها يف أ
الجل
املحدد.
يقيم املحا�سب املكلف ،امل�رصح مب�س ؤ�وليته املالية ،دعواه على أ�موال �ش�سيع املداخيل املنقولة
والثابتة وذلك بحلوله حمل العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة يف حقوقها.

املادة 48
يتعني على �ش�سيع املداخيل ،مبجرد ا�ستالمه ملهامه� ،إبرام عقد ت أ�مني لدى �إحدى �رشكات
الت أ�مني املعتمدة ي�ضمن ،خالل مدة مزاولة مهامه ،م�س ؤ�وليته ال�شخ�صية واملالية ،وذلك طبقا
للت�رشيع اجلاري به العمل.
وعند انتهاء مهام ال�ش�سيع أ�و يف حالة انتقاله ،ي�سلم �إليه �إبراء من طرف آ
المر بال�رصف بناء
القليم أ�و
على �شهادة �صادرة عن املحا�سب املكلف تثبت أ�ن ال�ش�سيع املذكور غري مدين للعمالة أ�و إ
للمجموعة ب أ�ي مبلغ أ�و قيمة عند انتهاء مدة ت�سيريه.
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الباب الثاين
القواعد املطبقة على عمليات النفقات

الفرع ا ألول
قواعد عامة
املادة 49
ال ميكن االلتزام بنفقات العماالت أ
والقاليم واملجموعات وتنفيذها ،ب�صورة قانونية� ،إال �إذا كانت
مطابقة للقوانني أ
والنظمة التي أ�حدثتها وكانت مقررة يف ميزانياتها.
طبقا ألحكام املادة  153من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم  112.14املتعلق بالعماالت
أ
والقاليم ،يجب أ�ن تظل االلتزامات بالنفقات يف حدود ترخي�صات امليزانية.

املادة 50
تدرج النفقات يف احل�ساب بر�سم ال�سنة املالية التي أ��رش خاللها املحا�سب املكلف على أ
الوامر
أ
بالداء ويجب أ�ن ت ؤ�دى من اعتمادات ال�سنة املذكورة ،أ�يا كان تاريخ الدين.
املادة 51
والقاليم وجمموعاتها وت�صفيتها أ
يتم االلتزام بنفقات العماالت أ
والمر ب�رصفها و أ�دائها وفق
ال�رشوط املحددة يف هذا الباب ،ما مل ين�ص على خالف ذلك يف الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية
اجلاري بها العمل.
املادة 52
االلتزام هو العمل الذي حتدث أ�و تثبت مبوجبه العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة التزاما من � أش�نه
أ�ن يرتتب عليه حتمل.
وال ميكن التعهد به �إال من طرف آ
المر بال�رصف الذي يعمل وفقا ل�سلطاته وبعد ا�ستيفائه
لل�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة  49أ�عاله.

املادة 53
تهدف الت�صفية �إىل الت أ�كد من حقيقة الدين وح�رص مبلغ النفقة.
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ويبا�رش الت�صفية العون املخت�ص حتت م�س ؤ�وليته ،بعد االطالع على ال�سندات التي تثبت احلقوق
املكت�سبة للدائنني.
ويراد بالعون املخت�ص يف مدلول هذا املر�سوم ،ال�شخ�ص امل ؤ�هل من طرف آ
المر بال�رصف
املعني ،لت�سلم أ
ال�شهاد من طرف
ولل�شهاد على تنفيذ اخلدمة قبل إ
ال�شغال أ�و التوريدات أ�و اخلدمات إ
آ
المر بال�رصف.
وعند عدم وجود عون خمت�ص ،يتوىل آ
المر بال�رصف ،مبا�رشة وحتت م�س ؤ�وليته ،القيام
وال�شهاد على تنفيذ اخلدمة.
بالت�صفية إ

املادة 54
الداري الذي يحتوي طبقا لنتائج الت�صفية على أ
أ
المر ب أ�داء دين
المر بال�رصف هو العمل إ
العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة .ويناط هذا العمل آ
بالمر بال�رصف.
المر بال�رصف �إ�صدار أ�مر أ
يرتتب على أ
بالداء .غري أ�نه ،ميكن القيام ب أ�داء بع�ض النفقات دون
أ�مر �سابق بال�رصف ،ويتم حتديد قائمة النفقات املذكورة بقرار م�شرتك لوزير الداخلية ووزير
املالية .وين�رش هذا القرار باجلريدة الر�سمية.
ويتم تبليغ النفقات امل ؤ�داة دون أ�مر �سابق بال�رصف فورا ،من طرف املحا�سب املكلف� ،إىل
آ
المر بال�رصف .

املادة 55
تخ�ضع نفقات العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها �إىل :
 مراقبة م�سبقة ،يف مرحلة االلتزام ؛ مراقبة �صحة النفقة ،يف مرحلة أالداء.
جترى املراقبة امل�سبقة على االلتزام ومراقبة �صحة النفقة طبقا ألحكام هذا الباب.
غري أ�ن املراقبة امل�سبقة على االلتزام تكون مو�ضوع تخفيف يدعى «مراقبة تراتبية» ،وذلك
وفق ال�رشوط والكيفيات املن�صو�ص عليها يف الفرع الثالث من هذا الباب.
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الفرع الثاين
م�ساطر االلتزام وكيفيات ممار�سة مراقبة االلتزام بالنفقات
أ�) م�ساطر االلتزام

املادة 56
يبلغ آ
المر بال�رصف ،بوا�سطة دعامة ورقية أ�و �إلكرتونية ،كل مقرتح التزام أ�و �إلغاء أ�و تخفي�ض
التزام �إىل املحا�سب املكلف ،من أ�جل الت أ��شري عليه و�إدراجه يف حما�سبته.
املادة 57
يتم االلتزام ،منذ بداية ال�سنة املالية ،بالنفقات الدائمة املحدثة بوثائق ال تت�ضمن مدة حمددة
وال ميكن وقف العمل بها �إال بوثائق تنهي العمل بها .وحتدد قائمة هذه النفقات بقرار لوزير
الداخلية.
ولهذا الغر�ض ،يبلغ آ
المر بال�رصف املحا�سب املكلف مبقرتح االلتزام مدعوما ببيان موجز
ي�ضم ،ح�سب كل �سطر يف امليزانية ،الوثائق اجلارية ال�صالحية.

املادة 58
تعترب ملتزما بها :
 النفقات الدائمة ،يف بداية ال�سنة املالية ؛ جميع النفقات أالخرى ح�سب �صدور القرارات املتخذة من طرف آ
المر بال�رصف.

املادة 59
يقوم آ
المر بال�رصف ،خالل �شهر يناير من كل �سنة ،ب إ�عداد :
 قائمة ب أ��سماء موظفي و أ�عوان العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة ،تت�ضمن مبلغ رواتبهم ،ويتم ت�سليمنظريين من هذه القائمة �إىل املحا�سب املكلف ؛
كالكرية واال�شرتاكات أ
أ
 قائمة مف�صلة بالنفقات الدائمة أوالق�ساط ال�سنوية للقرو�ض.
الخرى
ويف حالة حدوث تغيريات خالل ال�سنة بر�سم النفقات الدائمة أ�و قائمة املوظفني أ
والعوان ،يقوم
آ
المر بال�رصف ب إ�عداد بيانات تعديلية ويوجهها فورا يف نظريين �إىل املحا�سب املكلف.
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املادة 60
يجوز االلتزام بنفقات التجهيز مو�ضوع ترخي�ص يف الربنامج يف حدود اعتمادات االلتزام
املقررة يف هذا الرتخي�ص.
ب) كيفيات ممار�سة مراقبة االلتزام

املادة 61
مع مراعاة أ�حكام الفقرة الثالثة من هذه املادة ،يقوم املحا�سب املكلف مبراقبة امل�رشوعية
من خالل الت أ�كد من أ�ن مقرتحات االلتزام بالنفقات م�رشوعة بالنظر �إىل أ
الحكام الت�رشيعية
والتنظيمية ذات الطابع املايل اجلاري بها العمل.
كما يقوم املحا�سب املكلف باملراقبة املالية للت أ�كد مما يلي :
 توفر االعتمادات واملنا�صب املالية ؛الدراج املايل للنفقة ؛
 إ �صحة العمليات احل�سابية ملبلغ االلتزام يف �ضوء العنا�رص املتوفرة ؛ جمموع النفقة التي تلتزم بها العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة طيلة ال�سنة التي أ�درجت خاللها.ال تخ�ضع ملراقبة امل�رشوعية بالنظر �إىل أ
الحكام الت�رشيعية والتنظيمية ذات الطابع املايل :
أ�) نفقات املوظفني أ
الدارية والرواتب ،با�ستثناء تلك املتعلقة بقرارات
والعوان املتعلقة بالو�ضعيات إ
الدماج وتغيري الدرجة ومغادرة اخلدمة ،مهما كان مبلغها ؛
التعيني والرت�سيم و�إعادة إ
والعانات املقدمة �إىل امل ؤ��س�سات العمومية وبال�رضائب والر�سوم
ب) النفقات املتعلقة بالتحويالت إ
وباليجارات مهما كان مبلغها ،با�ستثناء العقود أ
لليجار والعقود
وبالقرارات الق�ضائية
إ
ال�صلية إ
التعديلية املرتبطة بها ؛
ج) نفقات املوظفني أ
والعوان غري تلك امل�شار �إليها أ�عاله التي يقل مبلغها أ�و ي�ساوي خم�سة �آالف
( )5.000درهم ؛
د) نفقات املعدات واخلدمات التي يقل مبلغها أ�و ي�ساوي ع�رشين أ�لف ( )20.000درهم ؛
هـ) التعوي�ضات بر�سم ر�صيد الوفاة ؛
التاوات املتعلقة باملاء والكهرباء واالت�صاالت الال�سلكية ؛
و) إ
ز) �صوائر الت أ�مني لعربات حظرية ال�سيارات ؛
ح) اال�شرتاكات يف اجلرائد و املجالت و املن�شورات أ
الخرى ،كيفما كان �شكلها ؛
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ط) اقتناء ال�صويرات بوا�سطة اتفاقيات ل�رشاء الوقود و الزيوت و�إ�صالح حظرية ال�سيارات وكذا
لنقل املوظفني أ
والعوان.
تظل النفقات امل�شار �إليها يف الفقرة الثالثة أ�عاله خا�ضعة للمراقبة املالية.
ميكن تغيري أ�و تتميم طبيعة و�سقف النفقات املذكورة بقرار م�شرتك لوزير الداخلية وللوزير
املكلف باملالية.

املادة 62
لتنفيذ مراقبة االلتزام بالنفقات ،ترفق مقرتحات االلتزام بالنفقات ،املعدة من طرف آ
المر
بال�رصف ببطاقة التزام حتدد ،على وجه اخل�صو�ص ،بنود امليزانية واالعتمادات املتوفرة وكذا
مبلغ مقرتح االلتزام.
ويبلغ آ
المر بال�رصف الوثائق املثبتة املتعلقة مبقرتحات االلتزام �إىل املحا�سب املكلف ،ق�صد
�إجراء مراقبة االلتزام.
تتكون ملفات االلتزام بالنفقات غري اخلا�ضعة ملراقبة امل�رشوعية بالنظر �إىل أ
الحكام الت�رشيعية
والتنظيمية ذات الطابع املايل من بطاقة �إر�ساليات حتدد ،على وجه اخل�صو�ص ،بنود امليزانية
واالعتمادات املتوفرة وكذا مبلغ مقرتح االلتزام ،من أ�جل و�ضع الت أ��شرية على توفر االعتمادات أ�و
املنا�صب املالية والتكفل املحا�سبي بهما.
الر�ساليات مبقرر لوزير الداخلية.
يحدد منوذج بطاقة إ
يحتفظ آ
المر بال�رصف بالوثائق املتعلقة مبلفات االلتزام بالنفقات غري اخلا�ضعة ملراقبة
أ
امل�رشوعية ،ق�صد �إرفاقها مبلف المر بالدفع املتعلق بها.

املادة 63
تتم مراقبة االلتزام بالنفقات :
 �إما بو�ضع الت أ��شرية على مقرتح االلتزام بالنفقات ؛ و�إما بتعليق الت أ��شرية على مقرتح االلتزام و�إعادة ملفات االلتزام غري امل ؤ��رش عليها �إىل آالمر
بال�رصف ق�صد ت�سويتها ؛
 و�إما برف�ض معلل للت أ��شرية.يف حالة تعليق الت أ��شرية أ�و رف�ضها ،ت�ضمن جميع املالحظات التي يثريها مقرتح االلتزام وتبلغ
مرة واحدة �إىل آ
المر بال�رصف.
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املادة 64
يحدد أ
الجل املخول للمحا�سب املكلف ،لو�ضع الت أ��شرية أ�و تعليقها يف اثنى ع�رش ( )12يوم عمل
كاملة بالن�سبة لل�صفقات وخم�سة ( )5أ�يام عمل كاملة بالن�سبة للنفقات أ
الخرى ،وذلك ابتداء من
تاريخ �إيداع مقرتح االلتزام.
ويف غياب أ�ي جواب داخل أ
الجل املحدد ،يتعني على املحا�سب املكلف و�ضع ت أ��شريته على
مقرتح االلتزام ،مبجرد ان�رصام أ
الجل املذكور و�إرجاعه �إىل آ
المر بال�رصف.
غري أ�نه ال يجوز االحتجاج ب أ�حكام هذه املادة �ضد املحا�سب املكلف �إال من طرف آ
المر
بال�رصف املعني.

املادة 65
ال تخ�ضع للت أ��شرية ،عند مراقبة االلتزام بالنفقات ،النفقات امل ؤ�داة بدون أ�مر �سابق بال�رصف
امل�شار �إليها يف املادة  54أ�عاله.
املادة 66
المر بال�رصف ،قبل ال�رشوع يف تنفيذ أ
يتعني على آ
ال�شغال أ�و اخلدمات أ�و ت�سليم التوريدات،
أ�ن يبلغ �إىل املقاول أ�و املورد أ�و اخلدماتي املعني ،امل�صادقة ومراجع الت أ��شرية التي مت و�ضعها على
مقرتحات االلتزام املتعلقة بال�صفقات العمومية و�سندات الطلب واالتفاقات والعقود وكذا بالعقود
امللحقة �إن وجدت.
يجوز ،عند االقت�ضاء ،للمقاول أ�و املورد أ�و اخلدماتي أ�ن يطالب آ
المر بال�رصف املعني مبراجع
الت أ��شرية املذكورة.

املادة 67
المر بال�رصف مبقرتح االلتزام بنفقة رف�ض املحا�سب الت أ��شري عليها ،يعر�ض أ
�إذا مت�سك آ
المر
على وزير الداخلية أ�و ال�شخ�ص املفو�ض من لدنه من أ�جل البت فيه.
ويف هذه احلالة ،يجوز لوزير الداخلية أ�و ال�شخ�ص املفو�ض من لدنه مبوجب مقرر ،جتاوز رف�ض
الت أ��شري املذكور ،ماعدا �إذا كان رف�ض الت أ��شري معلال بنق�ص أ�و عدم توفر االعتمادات أ�و املنا�صب
املالية أ�و بعدم التقيد بن�ص ت�رشيعي أ�و تنظيمي.
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الفرع الثالث
املراقبة الرتاتبية للنفقة
املادة 68
أ
يق�صد باملراقبة الرتاتبية للنفقة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الخرية من املادة  55أ�عاله،
املراقبة املخففة املطبقة على نفقات العماالت أ
والقاليم واملجموعات التي يجب أ�ن تتوفر على
نظام مراقبة داخلية متكنها من الت أ�كد ،من بني عمليات املراقبة امل�سندة �إليها مبوجب الن�صو�ص
التنظيمية اجلاري بها العمل :
 - 1يف مرحلة االلتزام :
أ�) من امل�رشوعية بالنظر �إىل أ
الحكام الت�رشيعية والتنظيمية ذات الطابع املايل لاللتزام بالنفقات
غري تلك امل�شار �إليها يف البند  )4من املادة  69أ�دناه ؛
الدراج ؛
القليم أ�و املجموعة طيلة �سنة إ
ب) من جمموع النفقة التي تلتزم بها العمالة أ�و إ
ج) من انعكا�س االلتزام على ا�ستعمال جمموع االعتمادات بر�سم ال�سنة اجلارية وال�سنوات الالحقة.
 - 2يف مرحلة أ
المر بال�رصف :
أ�) من توفر االعتمادات ؛
ب) من وجود الت أ��شرية القبلية لاللتزام ،حينما تكون هذه الت أ��شرية مطلوبة ؛
ج) من عدم أ
الداء املكرر لنف�س الدين.

املادة 69
يقوم املحا�سب العمومي ،عند ممار�سة املراقبة الرتاتبية للنفقات امل�شار �إليها يف املادة 68
أ�عاله ،بالت أ�كد ،يف مرحلة االلتزام ،مما يلي :
 -1توفر االعتمادات واملنا�صب املالية ؛
� -2صحة العمليات احل�سابية ملبلغ االلتزام ؛
الدراج املايل ؛
 -3إ
 -4امل�رشوعية بالنظر �إىل أ
الحكام الت�رشيعية والتنظيمية ذات الطابع املايل بالن�سبة ملقرتحات
االلتزام بالنفقات املتعلقة مبا يلي :
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الدماج وتغيري الدرجة ومغادرة اخلدمة اخلا�صة باملوظفني
أ�) قرارات التعيني والرت�سيم و�إعادة إ
أ
والعوان ؛
ب) العقود أ
لليجار والعقود التعديلية املرتبطة بها ؛
ال�صلية إ
ج ) نفقات املوظفني أ
والعوان غري تلك امل�شار �إليها يف البند أ�) من الفقرة الثالثة من املادة 61
أ�عاله ،التي يفوق مبلغها ع�رشة �آالف ( )10.000درهم ؛
د) نفقات املعدات واخلدمات التي يفوق مبلغها مائة أ�لف ( )100.000درهم ؛
هـ) ال�صفقات والعقود امللحقة والقرارات التعديلية املرتبطة بها والتي تفوق قيمتها ،م أ�خوذة ب�شكل
منف�صل ،أ�ربعة مائة أ�لف ( )400.000درهم ،وكذا ال�صفقات التفاو�ضية مهما كان مبلغها ؛
و) العقود املربمة مع املهند�سني املعماريني املتعلقة بال�صفقات امل�شار �إليها يف هـ) من هذا البند ؛
ز) االتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغها مائتي أ�لف ( )200.000درهم.

املادة 70
ميكن للمراقبة الرتاتبية امل�شار �إليها يف الفقرة أ
الخرية من املادة  55أ�عاله أ�ن تكون مو�ضوع
تخفيف �إ�ضايف لفائدة العماالت أ�و أ
القاليم أ�و املجموعات التي تتوفر ،عالوة على املعايري املن�صو�ص
أ
عليها يف املادة  68أ�عاله ،على نظام افتحا�ص ومراقبة داخلية متكنهم من الت�كد :
أ�) من امل�رشوعية بالنظر �إىل أ
الحكام الت�رشيعية والتنظيمية ذات الطابع املايل لاللتزام بالنفقات
غري تلك امل�شار �إليها يف البند  )2من الفقرة أ
الوىل من املادة  71أ�دناه ؛
ب) من �صحة العمليات احل�سابية ملبلغ االلتزام ؛
الدراج املايل للنفقة.
ج) من �صحة إ

املادة 71
ال�ضايف ،بالت أ�كد،
يقوم املحا�سب املكلف ،عند ممار�سة املراقبة الرتاتبية مو�ضوع التخفيف إ
يف مرحلة االلتزام ،مما يلي :
 )1توفر االعتمادات واملنا�صب املالية ؛
 )2امل�رشوعية بالنظر �إىل أ
الحكام الت�رشيعية والتنظيمية ذات الطابع املايل بالن�سبة ملقرتحات
االلتزام بالنفقات املتعلقة مبا يلي :
الدماج وتغيري الدرجة ومغادرة اخلدمة اخلا�صة باملوظفني
أ�) قرارات التعيني والرت�سيم و�إعادة إ
أ
والعوان ؛
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ب) العقود أ
لليجار والعقود التعديلية املرتبطة بها ؛
ال�صلية إ
ج) ال�صفقات والعقود امللحقة والقرارات التعديلية املرتبطة بها والتي تفوق قيمتها ،م أ�خوذة
ب�شكل منف�صل ،مليون ( )1.000.000درهم ،وكذا ال�صفقات التفاو�ضية مهما كان مبلغها ؛
د) العقود املربمة مع املهند�سني املعماريني املتعلقة بال�صفقات امل�شار �إليها يف ج) من هذا
البند.
ميكن تغيري أ�و تتميم طبيعة و�سقف النفقات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة بقرار م�شرتك
لوزير الداخلية والوزير املكلف باملالية.

املادة 72
القليم أ�و املجموعة ،بطلب من رئي�س املجل�س ،بقرار لوزير الداخلية ،بناء
ت ؤ�هل العمالة أ�و إ
على تقرير تنجزه ،ب�صفة م�شرتكة ،امل�صالح املخت�صة لوزارة الداخلية ووزارة املالية ،بعد �إجراء
افتحا�ص لكفاءتها التدبريية.
جترى عملية االفتحا�ص وفق نظام مرجعي يحدد بقرار م�شرتك لوزير الداخلية والوزير املكلف
باملالية.
ي�شتمل النظام املرجعي لالفتحا�ص على اجلوانب أ
الربع التالية :
 كفاءة التدبري املايل ؛ الكفاءة يف تنفيذ النفقات ؛ كفاءة املراقبة الداخلية ؛ الكفاءة التدبريية للمعلومات.يتم ،مبوجب قرار م�شرتك لوزير الداخلية والوزير املكلف باملالية ،و�ضع منظومة تتبع متكن
القليم أ�و املجموعة ال تزال يف
من التحقق من أ�ن جودة و�سالمة م�ساطر تنفيذ نفقات العمالة أ�و إ
نف�س م�ستوى الكفاءة التدبريية التي خولت لها اال�ستفادة من املراقبة الرتاتبية للنفقة.

الفرع الرابع
م�ساطر الت�صفية وا ألمر بال�صرف
املادة 73
ال يجوز ت�صفية أ�ي نفقة أ
والمر ب�رصفها من قبل آ
المر بال�رصف �إال بعد �إثبات حقوق الدائن.
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الثبات �إما ب�شهادة �إجناز اخلدمة أ�و بك�شف تف�صيلي يت�ضمن كمية ومبلغ التوريدات
ويكون هذا إ
امل�سلمة أ�و اخلدمات املقدمة أ�و أ
ال�شغال املنجزة .ويجب أ�ن يتم ح�رص جمموع البيانات احل�سابية
أ
والفاتورات املتعلقة بالك�شف التف�صيلي املذكور بالرقام واحلروف و أ�ن ي ؤ�رخها ويوقع عليها الدائنون
بال�ضافة �إىل ذلك� ،إىل عنوانهم و�إىل بيان هويتهم البنكية.
الذين يتعني عليهم أ�ن ي�شريوا فيه ،إ
بال�شهاد على اخلدمة املنجزة من
ويجب أ�ن تذيل البيانات احل�سابية والفاتورات املذكورة إ
طرف آ
المر بال�رصف ،ماعدا �إذا مت �إثبات ت�سليمها يف حم�رض يدخل يف عداد الوثائق املثبتة أ�و
بت�رصيح العون املخت�ص.

املادة 74
يت أ�كد العون املخت�ص امل�شار �إليه يف املادة  53أ�عاله من أ�ن النفقات التي متت ت�صفيتها قد وقع
الجراءات املن�صو�ص عليها يف الن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل.
االلتزام بها م�سبقا وفق إ
ويتحقق كذلك من احل�سابات والك�شوفات التف�صيلية وكذا من م�رشوعية الوثائق املثبتة.

املادة 75
يرتتب على النفقات التي متت ت�صفيتها وح�رصها �إ�صدار أ
المر ب�رصفها.
وال يجوز �إ�صدار أ
المر بال�رصف املذكور قبل تنفيذ اخلدمة أ�و حلول أ�جل الدين أ�و قبل �صدور
القرار الفردي بتخويل �إعانة أ�و منحة من�صو�ص عليها يف القوانني أ
والنظمة اجلاري بها العمل ،وذلك
مع مراعاة اال�ستثناءات الواردة يف الن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل أ�و يف قرار م�شرتك للوزير
املكلف باملالية ووزير الداخلية.
غري أ�نه يجوز منح ت�سبيقات أ�و دفعات م�سبقة للموظفني� ،إما عن طريق �ش�ساعة النفقات و�إما
بوا�سطة �إ�صدار أ�مر بال�رصف وفق ال�رشوط املحددة بقرار م�شرتك للوزير املكلف باملالية ووزير
الداخلية.
الوامر أ
تكون أ
بالداء م ؤ�رخة وحتمل رقما ترتيبيا من �سل�سلة فريدة ومت�صلة بر�سم كل �سنة مالية
وح�سب كل �آمر بال�رصف.
ويجب أ�ن تت�ضمن البيانات التالية :
 حتديد آالمر بال�رصف ؛
الدراج املايل ؛
 إ -ال�سنة التي ن� أش� خاللها الدين ؛
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 التحديد الدقيق للدائن  :اال�سم العائلي وال�شخ�صي أ�و العنوان التجاري وعند االقت�ضاء ،عنوانه ؛ مبلغ النفقة ومو�ضوعها ،وعند االقت�ضاء ،مراجع ال�سند املرفقة به الوثائق املثبتة ؛ مرجع الت أ��شرية على مقرتح االلتزام.ويرتتب على �إ�صدار أ
المر ب�رصف النفقات أ�دا ؤ�ها عن طريق التحويل.
الداء نقدا لفائدة أ
غري أ�نه يجوز أ
ال�شخا�ص الذاتيني وفق ال�رشوط املحددة بقرار م�شرتك للوزير
املكلف باملالية ووزير الداخلية.

املادة 76
المر أ
المر بال�رصف لفائدة هي أ�ة عمومية ،وجب �إ�صدار أ
�إذا مت أ
بالداء با�سم املحا�سب املكلف
أ
لدى هذه الهي�ة.
املادة 77
الوامر أ
المر بال�رصف ،حتت م�س ؤ�وليته ،بت�سليم أ
يقوم آ
بالداء للم�ستفيدين.
يبا�رش هذا الت�سليم مقابل �إبراء ،بعد الت أ�كد من هوية ه ؤ�الء امل�ستفيدين أ�و من هوية ذوي
حقوقهم أ�و ممثليهم وكذا من م�رشوعية ال�سلطات املخولة له ؤ�الء املمثلني.

املادة 78
المر أ
�إذا رف�ض الدائن ت�سلم أ
بالداء يجوز آ
للمر بال�رصف ،بقرار معلل ،تكليف املحا�سب املكلف
ب إ�يداع مبلغ أ
اليداع والتدبري و أ�ن يبلغ بذلك الدائن بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع
الداء لدى �صندوق إ
ال�شعار بالتو�صل.
إ
املادة 79
الوامر أ
يتم ح�رص أ
بالداء وتوقيعها و�إ�صدارها من طرف آ
المر بال�رصف مبجرد �إجناز اخلدمة،
الجناز ،وتوجه �إىل املحا�سب
وعلى أ�بعد تقدير خالل اخلم�سة و أ�ربعني ( )45يوما املوالية لتاريخ هذا إ
املكلف مرفقة بالوثائق املثبتة املتعلقة بها.
الوامر أ
وجتمع هذه أ
بالداء يف ورقة �إ�صدار ،وعند االقت�ضاء ،يف دعامة �إلكرتونية وتوجه من قبل
آ
المر بال�رصف �إىل املحا�سب املكلف.
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الفرع اخلام�س
كيفيات ممار�سة مراقبة �صحة النفقات
املادة 80
أ
يتعني على املحا�سب املكلف ،قبل الت أ��شري من أ�جل الداء ،أ�ن يقوم مبراقبة �صحة النفقة من
حيث :
 وجود الت أ��شرية القبلية على مقرتح االلتزام ،حينما تكون هذه الت أ��شرية مطلوبة ؛ �صحة ح�سابات الت�صفية ؛البرائية للت�سديد.
 ال�صفة إيكلف املحا�سب العمومي ،عالوة على ذلك ،بالت أ�كد من :
 �إم�ضاء آالمر بال�رصف أ�و ال�شخ�ص املفو�ض من لدنه ؛
 توفر اعتمادات أالداء ؛
 توفر أالموال ؛
الدالء بالوثائق املثبتة املحددة قائمتها بقرار م�شرتك لوزير الداخلية والوزير املكلف باملالية،
 إلل�شهاد على اخلدمة املنجزة.
املت�ضمنة
الوثائق
ذلك
يف
مبا
إ
ال يجوز ،يف أ�ي حال من أ
الحوال ،للمحا�سب املكلف أ�ن يقوم أ�و يعيد القيام مبراقبة م�رشوعية
النفقة يف مرحلة أ
الداء.
يندرج توفر أ
الموال ،امل�شار �إليه أ�عاله ،يف �إطار قاعدة وحدة ال�صندوق التي يتم مبوجبها
الموال املتوفرة لتغطية جمموع النفقات ب�رصف النظر عن التخ�صي�ص أ
ا�ستعمال جمموع أ
ال�صلي
أ
للموال.
�إذا مل يعاين املحا�سب املكلف أ�ي خمالفة ،يقوم بو�ضع الت أ��شرية و أ�داء النفقات التي يحتفظ
والثباتات املتعلقة بها املن�صو�ص عليها يف أ
النظمة اجلاري بها العمل.
ب أ�وامر أ�دائها إ
المر بال�رصف أ�وامر أ
ويعيد املحا�سب العمومي بعد ذلك �إىل آ
الداء الواجب أ�دا ؤ�ها نقدا ،معززة
أ
أ
ال�صدار املتعلقة بالداء عن طريق التحويل
ب أ�وراق �إ�صدارها لت�سليمها للم�ستفيدين وكذا �وراق إ
ممهورة ،ب�صفة قانونية ،بعبارة التحويل أ�و مبراجع أ
الداء أ�و مبراجع عملية املقا�صة املحتملة.
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غري أ�نه �إذا عاين املحا�سب املكلف خمالفة ألحكام هذه املادة ،ف إ�نه يقوم بتعليق الت أ��شري
الوامر أ
و�إرجاع أ
بالداء غري امل ؤ��رش عليها �إىل آ
المر بال�رصف ،معززة مبذكرة معللة ب�صورة قانونية
ت�ضم جمموع املالحظات امل�سجلة من طرفه من أ�جل الت�سوية.
يتوفر املحا�سب املكلف ،من أ�جل و�ضع ت أ��شريته أ�و تعليقها ،على خم�سة ( )5أ�يام بالن�سبة
لنفقات املوظفني ،وخم�سة ع�رش ( )15يوما بالن�سبة للنفقات أ
الخرى.
الجال امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة ابتداء من تاريخ ت�سلم أ
وت�رسي آ
الوامر بال�رصف وحواالت
أ
الداء.

املادة 81
�إذا قام املحا�سب املكلف بتعليق أ�داء نفقة مبوجب أ�حكام الفقرة ال�سابعة من املادة  80أ�عاله،
وطلب آ
المر بال�رصف ،كتابة وحتت م�س ؤ�وليته ،جتاوز هذا الرف�ض ،يقوم املحا�سب املكلف ،الذي
بالداء ،ويرفق هذا أ
المر أ
ت�ستبعد حينئذ م�س ؤ�وليته ،بو�ضع ت أ��شريته على أ
المر بن�سخة من مذكرة
مالحظاته ومن أ
المر بالت�سخري.
ا�ستثناء من أ�حكام الفقرة ال�سابقة ،يتعني على املحا�سب املكلف رف�ض االمتثال ألوامر الت�سخري
الداء معلال ب أ�حد أ
�إذا كان تعليق أ
ال�سباب التالية :
 عدم وجود االعتمادات أ�و عدم توفرها أ�و عدم كفايتها ؛ عدم وجود أالموال أ�و عدم توفرها أ�و عدم كفايتها ؛
 عدم وجود الت أ��شرية القبلية على مقرتح االلتزام ؛البرائية للت�سديد.
 انعدام ال�صفة إويف حالة رف�ض الت�سخري ،يقوم املحا�سب املكلف فورا ب إ�خبار الوزير املكلف باملالية أ�و ال�شخ�ص
املفو�ض من لدنه لهذا الغر�ض للبت يف أ
المر.

املادة 82
الوامر أ
يرخ�ص للمحا�سب املكلف بالت أ��شري على أ
بالداء املطابقة لنفقات التجهيز امللتزم بها
يف حدود االعتمادات املرحلة ،بناء على البيان املف�صل الذي أ�عده آ
ال�شهاد
المر بال�رصف ومت إ
عليه �سلفا من طرف املحا�سب املذكور.
الوامر أ
ويرخ�ص له كذلك بالت أ��شري على أ
بالداء ال�صادرة من اعتمادات الت�سيري غري امل ؤ�داة
بعد انتهاء ال�سنة ،وذلك بعد االطالع على بيان ترحيل االعتمادات الذي أ�عده آ
المر بال�رصف ومت
ال�شهاد عليه �سلفا من طرف املحا�سب املذكور.
إ
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املادة 83
ال يجوز للدائنني احلاملني ل�سندات أ�و أ�حكام م�شمولة بالتنفيذ �ضد عمالة أ�و �إقليم أ�و جمموعة
أ�ن يقوموا بطلب أ
الداء بكيفية �صحيحة �إال أ�مام آ
المر بال�رصف لهذه العمالة أ�و االقليم أ�و لهذه
املجموعة.
المر بال�رصف املعني عن �إ�صدار أ
�إذا امتنع آ
المر ب�رصف هذه النفقات ،جاز اللجوء �إىل حق
احللول وفق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة  189من القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق
بالعماالت أ
والقاليم.

املادة 84
الوامر أ
تعر�ض أ
بالداء ال�صادرة بر�سم �سنة مالية للت أ��شري عليها من طرف املحا�سب املكلف يف
أ�جل أ�ق�صاه  30دي�سمرب من نف�س ال�سنة.
ألجل ذلك ،يجب على آ
المر بال�رصف أ�ن يتدخل لدى الدائنني لدعوتهم �إىل مده بفاتوراتهم أ�و
بياناتهم احل�سابية قبل التاريخ املذكور.

املادة 85
�إذا أ�درجت نفقة ،بكيفية غري �صحيحة ،بر�سم ال�سنة املالية اجلارية ،ي�سلم آ
المر بال�رصف �إىل
الدراج يثبت مبوجبها املحا�سب الزيادة أ�و التخفي�ض من النفقات
املحا�سب املكلف �شهادة ب إ�عادة إ
ب أ��سطر امليزانية املعنية ،وترفق ال�شهادة املذكورة بالوثائق املثبتة بح�ساب العمالة أ�و االقليم �وأ
املجموعة.
املادة 86
�إذا مت أ�داء نفقة يتجاوز مبلغها حقوق الدائن ،وجب على آ
المر بال�رصف �إ�صدار أ�مر باملداخيل
�ضد امل�ستفيد من هذا أ
الداء يف حدود املبلغ املقبو�ض الزائد.
املادة 87
�إذا أ�درج آ
المر بال�رصف نفقة ،ب�صورة قانونية ،ومل ترتب كما يجب يف ح�سابات املحا�سب
أ
الدراج امل�شار �إليها يف
املكلف ،حرر هذا الخري �شهادة ت�ستعمل كما هو مبني يف �شهادة �إعادة إ
املادة  85أ�عاله.
وتبلغ فورا ن�سخة من هذه ال�شهادة �إىل آ
المر بال�رصف.
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املادة 88
تطبيقا ألحكام الفقرة أ
الخرية من املادة  193من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر رقم
والقاليم ،ميكن أ�ن يرتتب على �إعادة دفع أ
 112.14املتعلق بالعماالت أ
الموال بر�سم نفقات امليزانية
�إعادة �إقرار أ�و فتح اعتمادات ،وفق ال�رشوط وح�سب الكيفيات املحددة بعده.
يجوز �إقرار اعتمادات خالل ال�سنة املالية التي حتملت النفقة املطابقة.
كما ميكن فتح اعتمادات خالل ال�سنة املوالية لل�سنة التي حتملت هذه النفقة.
يتم �إعادة �إقرار االعتمادات أ�وفتحها بقرار آ
للمر بال�رصف بناء على الت�رصيح باملداخيل الذي
يعده املحا�سب املكلف.

الفرع ال�ساد�س
ا ألداء
املادة 89
أ
الداء هو العمل الذي تربئ به العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة ذمتها من الدين.
ال ميكن أ�ن يتم أ
الداء �إال لفائدة الدائن احلقيقي أ�و ممثله امل ؤ�هل.
ال ميكن أ�ن يتم أ
الداء قبل حتقيق اخلدمة أ�وحلول أ�جل الدين أ�و قبل �صدور املقرر الفردي
العانة أ�و املنحة.
بتخويل إ
ا�ستثناء من مبد أ� اخلدمة املنجزة املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة ،ميكن القيام ب أ�داء النفقات
املدرجة يف الالئحة التالية :
 اال�شرتاكات يف اجلرائد والدوريات واجلريدة الر�سمية واملن�شورات املختلفة واملجالتاملتخ�ص�صة أ�و اال�شرتاك من أ�جل الولوج �إىل قواعد بيانات �إلكرتونية ؛
 طلبية ل�رشاء م ؤ�لفات بالوحدة ؛ أ	�ق�ساط الت أ�مني.
ميكن تغيري أ�وتتميم هذه الالئحة بقرار م�شرتك لوزير الداخلية ووزير املالية.
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املادة 90
فيما يخ�ص االقتناءات املنجزة باخلارج ،ميكن أ�ن يرخ�ص للعماالت أ
والقاليم واملجموعات،
يف �إطار اتفاقيات أ�و اتفاقات أ�و �صفقات مربمة مع مقاوالت أ�جنبية ،بفتح اعتمادات بنكية ،وفق
ال�رشوط وح�سب الكيفيات املحددة بتعليمية م�شرتكة للوزير املكلف باملالية ووزير الداخلية.
املادة 91
ا�ستثناء من أ�حكام الفقرة الثانية من املادة  89أ�عاله وق�صد تب�سيط م�ساطر تنفيذ النفقات،
ميكن أ�ن ت ؤ�دى بع�ض النفقات على النحو التايل :
 ميكن أ�داء أ�جور اليد العاملة أوالعوان الداخلني يف حكمهم من طرف املحا�سب املكلف بناء على
أ�مر أ
بالداء يعد با�سمه ويدعم بجداول أليام العمل يعدها آ
المر بال�رصف ؛
 �إذا كانت م�صلحة ت�ضم عدة أ�عوان ت ؤ�دى أ�جورهم نقدا ،ميكن للمحا�سب املكلف أ�ن يقوم أبالداء،
بني يدي �ش�سيع يعينه آ
المر بال�رصف مقابل �إبراء .ولهذا الغر�ض ،حتدث �ش�ساعات للنفقات
بقرار آ
للمر بال�رصف .ويحدد هذا القرار مو�ضوع وطبيعة النفقات املراد تنفيذها يف �إطار هذه
ال�ش�ساعة .تتخذ قرارات ،وفق نف�س ال�شكليات ،يعني مبوجبها �ش�سيع أ�وعدة �ش�سيعني للنفقات
ونوابهم ؛
 ميكن أ�ن تدفع ل�ش�سيعي النفقات ت�سبيقات عن طريق ال�ش�ساعة ،ال يتجاوز مبلغها ال�سقف املحددبقرار لوزير الداخلية.
غري أ�نه ميكن الرفع من �سقف الت�سبيقات ،املحدد أ�عاله ،بقرار يتخذه آ
المر بال�رصف بعد
ت أ��شرية وزير الداخلية أ�و من ينوب عنه.

املادة 92
تطبق أ�حكام املادتني  46و 47أ�عاله املتعلقتني ،على التوايل ،مب�س ؤ�ولية �ش�سيعي املداخيل
واملراقبة املطبقة عليهم ،على �ش�سيعي النفقات.
يجب أ�ن يثبت �ش�سيعو النفقات للمحا�سب املكلف بوا�سطة آ
المر بال�رصف ،ا�ستعمال الت�سبيقات
أ�و �إرجاع أ
الموال التي مل يتم ا�ستعمالها ،يف أ�جل أ�ق�صاه ثالثة ( )3أ��شهر يبتدئ من تاريخ قب�ض
أ
الموال.
يف حالة عدم تربير ا�ستعمال أ
الموال املتلقاة ،أ�و يف حالة عدم �إرجاعها داخل آ
الجال املحددة،
يعترب �ش�سيع النفقات مدينا مبقرر للوزير املكلف باملالية أ�و لل�شخ�ص املفو�ض من لدنه لهذا الغر�ض
يتخذ مببادرة من وزير الداخلية أ�و من آ
المر بال�رصف� ،إما مبا�رشة و�إما بطلب من املحا�سب
املكلف.
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وميكن أ�ن يعترب مدينا كذلك ،وفق نف�س ال�شكليات ،يف حالة االختال�سات أ�و التالعبات أ�و
اخل�صا�ص املرتكب أ�و املثبت يف �صندوقه أ�و يف ح�ساباته.
ويتابع حت�صيل مبلغ العجز طبقا لل�رشوط املطبقة على ديون العماالت أ�و أ
القاليم أ�و
املجموعات.
حتدد قواعد ت�سيري �ش�ساعات نفقات العماالت أ
والقاليم أ�و املجموعات بتعليمية م�شرتكة للوزير
املكلف باملالية ووزير الداخلية.

املادة 93
يتعني على �ش�سيع النفقات ،مبجرد ا�ستالم مهامه� ،إبرام عقد ت أ�مني لدى �إحدى �رشكات
الت أ�مني املعتمدة من أ�جل �ضمان م�س ؤ�وليته ال�شخ�صية واملالية أ�ثناء مزاولته ملهامه ،وذلك طبقا
للت�رشيع اجلاري به العمل.
وعند انتهاء مهام ال�ش�سيع أ�و يف حالة انتقاله ،ي�سلم �إليه �إبراء من طرف آ
المر بال�رصف بناء على
القليم أ�و املجموعة
�شهادة �صادرة عن املحا�سب املكلف ،تثبت أ�ن ال�ش�سيع غري مدين للعمالة أ�و إ
ب أ�ي مبلغ أ�و قيمة عند انتهاء مدة ت�سيريه.

املادة 94
يتم بني يدي املحا�سب املكلف ،حتت طائلة البطالن ،كل حجز أ�و تعر�ض على مبالغ م�ستحقة
على العماالت أ
والقاليم أ�و على املجموعات أ�و �إ�شعار للغري احلائز ،أ�و كل التبليغات املتعلقة
أ
أ
أ
بتفويت هذه املبالغ �و نقلها وكل التبليغات الخرى الرامية �إىل توقيف الداء ،وذلك عن طريق
تبليغ يوجه أ�و ي�سلم �إىل ال�شخ�ص امل أ�مور با�ستالمه.
الجراءات امل�شار �إليها يف الفقرة
يف حالة نقل االخت�صا�صات بني حما�سبني عموميني ،ف إ�ن إ
أ
الوىل أ�عاله تبقى �سارية املفعول يف �إحداث �آثارها بني يدي املحا�سب املكلف اجلديد.
يت�ضمن كل �إجراء من �إجراءات املوانع امل�شار �إليها يف الفقرة أ
الوىل أ�عاله ،مت و�ضعه بني يدي
أ
املحا�سب املكلف ،بيان ا�سم و�صفة الطرف مو�ضوع احلجز أ�و التعر�ض �و كل تبليغ �آخر وتعيني
الدين مو�ضوع املانع وكذا حتديد امل�صلحة املكلفة بت�صفية النفقة.
لل�شعار للغري احلائز ،ف إ�ن تعيني الدين يتم على �سبيل اال�ستئنا�س.
غري أ�نه بالن�سبة إ
ال يرتتب أ�ي مفعول على احلجز أ�و التعر�ضات أ�و نقل الديون أ�و تفويتها وكل التبليغات أ
الخرى
المر أ
الرامية �إىل توقيف أ�داء دين� ،إذا متت بعد قيام املحا�سب املكلف بت�ضمني أ
بالداء بعبارة
أ
المر أ
للداء» أ�و «�صالح للت�سديد» أ�و عندما يكون أ
«�صالح أ
بالداء قد و�صل �إىل مرحلة الداء يف حالة
نزع ال�صفة املادية.
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الجراءات املانعة ،التي تثقل الرواتب أ
والجور امل ؤ�داة دون أ�مر �سابق
غري أ�نه يتم تنفيذ إ
ب�رصفها ،وامل�سلمة بعد عملية أ�داء هذه الرواتب أ
والجور ،ابتداء من ال�شهر املوايل لل�شهر الذي مت
فيه تبليغها.

املادة 95
ال يجوز �إجبار املحا�سبني املكلفني على القيام بت�رصيح �إيجابي .وي�سلمون بيانا يت�ضمن التبليغات
التي تكون قد وجهت لهم �ضد املدين واملبالغ التي يحوزونها حل�ساب هذا أ
الخري.
املادة 96
ال يكون للحجز أ�و التعر�ض املبلغ بني يدي املحا�سب أ�ي مفعول �إال خالل أ�جل خم�س �سنوات
ابتداء من تاريخ تبليغه ،ما مل يتم جتديده داخل هذا أ
الجراءات املتخذة
الجل ،كيفما كانت إ
الحقا ،و�إن �صدر حكم ب�صحته .ويتم الت�شطيب عليه تلقائيا من �سجالت املحا�سب املكلف ،وال
ي�ضمن يف البيانات امل�سلمة وفقا ألحكام املادة ال�سابقة.
املادة 97
�إذا كان الدين مو�ضوع تعر�ض أ�و حجز أ�و �إ�شعار للغري احلائز أ�و تفويت دين أ�و نقله ،وجب على
الطراف املعنية أ
املحا�سب املكلف أ�ن ي�سلم �إىل أ
بالمر ،بناء على طلب منهم ،م�ستخرجا أ�و بيانا
عن التعر�ض أ�و التبليغات املذكورة.
يودع املحا�سب املكلف كل مبلغ وقع اقتطاعه مبوجب املوانع ال�سالفة الذكر ،يف ح�ساب
أ
للغيار .غري أ�نه يتم أ�داء املبالغ املقتطعة بر�سم رهن ال�صفقات العمومية أ�و �إ�شعار للغري احلائز
أ�و تفويت الديون املرتتبة على أ
ال�شعار
الجور ،مبا�رشة للم�ستفيدين من هذا الرهن أ�و من هذا إ
للغري احلائز أ�و من تفويت الديون ،طبقا للت�رشيعات املطبقة عليها� ،إذا مل يتو�صل املحا�سب
املذكورمبوانع أ�خرى تتعلق بديون ي�سبق امتيازها امتياز الدائن املرتهن أ�و املفوت له.

املادة 98
والجور وغريها امل ؤ�داة من طرف العماالت أ�و أ
تبا�رش االقتطاعات من الرواتب أ
القاليم أ�و
بال�شعار للغري احلائز أ�و بتفويت الديون وفق ال�رشوط وطبق
املجموعات ،مبوجب احلجز أ�و إ
التعريفة املحددة يف الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل.
املادة 99
�إذا كان من الواجب أ�داء نفقة على أ�ق�ساط ،وجب موافاة املحا�سب املكلف ،عند أ�داء الق�سط
أ
الول ،ب أ��صل االتفاقية أ�و ال�صفقة أ�و العقد الذي ين�ص على االلتزام بالنفقة املذكورة م�شفوعا بن�سخة
مطابقة له.
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املادة 100
يتم ت�سديد نفقات العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها بتحويلها �إىل ح�سابات مفتوحة با�سم امل�ستفيدين
لدى امل ؤ��س�سات البنكية أ�و لدى حما�سبي اخلزينة.
كما يجوز ت�سديدها بت�سليم �شيكات أ�و نقود أ�و بكل �شكل �آخر من أ��شكال أ
اللكرتوين وفق
الداء إ
ال�رشوط املحددة يف الن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل.
ويتعني على املحا�سب العمومي أ�ن يطالب الدائن ،عند كل أ�داء نقدا ،ب أ�ن ي ؤ�رخ ويوقع على أ
المر
أ
البراء أ�ي قيد أ�و �رشط.
البراء .وال ينبغي أ�ن يت�ضمن هذا إ
بالداء ،ألجل إ
البراء مبراجع وثيقة تعريف ر�سمية،
ويعترب أ�داء نفقة نقدا مبثابة �إبراء للمحا�سب �إذا مت تعزيز إ
يقدمها الدائن أ�و ممثله.
يحدد �سقف نفقات العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها التي ميكن أ�دا ؤ�ها نقدا يف ع�رشة �آالف ()10.000
درهم .وميكن تغيري هذا ال�سقف بقرار م�شرتك للوزير املكلف باملالية ووزير الداخلية.

املادة 101
يعترب بيان التحويل الذي ي ؤ�رخه وي�شهد على �صحته املحا�سب املكلف مبثابة �إبراء له �إزاء
القليم أ�و املجموعة.
العمالة أ�و إ
وترب أ� ذمة املحا�سب املكلف �إزاء الدائن بت�سليمه �شهادة تت�ضمن امل�ساعي املتخذة من أ�جل
التحويل أ�و ا�ستعمال مبلغ الدين.

املادة 102
�إذا تعلق أ
المر ب أ�داء مبالغ مالية نقدا أل�شخا�ص أ�ميني ،جاز أ�دا ؤ�ها للم�ستفيدين الذين ي�ضعون
ب�صمات أ��صابعهم بح�ضور �شخ�ص حملف أ�و �شاهدين يثبتان هويتهما .ويتعني على ال�شاهدين املذكورين
التوقيع على ت�رصيح م�شرتك مع املحا�سب املكلف.
وت ؤ�دى املبالغ امل�ستحقة لفائدة ال�سجناء �إىل امل�ستفيدين منها بوا�سطة عون يعني بهذه ال�صفة
بعد �إدالئه بتوكيل يحمل توقيعا لكل من العون املذكور وال�سجني ،م ؤ��رش عليه ،ب�صفة قانونية ،من
طرف رئي�س امل ؤ��س�سة ال�سجنية ،ويكون هذا التوكيل معززا أ
باليداع بال�سجن.
بالمر إ
و أ�ما املبالغ امل�ستحقة لفائدة أ��شخا�ص ال ي�ستطيعون التوقيع أ�و ي�ستحيل عليهم ذلك ،فيجوز
أ�دا ؤ�ها ملمثليهم طبقا ألحكام املادة  103بعده.
ويجوز أ�داء املبالغ امل�ستحقة لفائدة أ��شخا�ص طريحي الفرا�ش ،نقدا بالتنقل �إىل مكان �سكناهم أ�و
بامل�ست�شفى أ�و بامللج أ� ،بوا�سطة عون م ؤ�هل ،ب�صفة قانونية ،من طرف املحا�سب املكلف وبح�ضور
�شاهدين يثبتان هويتهما.
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املادة 103
يتعني على املحا�سب املكلف ،بالن�سبة لكل أ�داء لفائدة أ��شخا�ص �آخرين غري أ��صحاب أ
الوامر
أ
بالداء ،أ�ن يطالب ،من أ�جل الت أ�كد من �صحة �إبراء الطرف القاب�ض ،ح�سب احلالة ،مبا يلي :
الدالء بعقد ر�سمي أ�و عريف م�صادق عليه ،ب�صفة قانونية ،يثبت �سلطاتهم ؛
 بالن�سبة للوكالء ،إلل�شخا�ص عدميي أ
 بالن�سبة للممثلني ال�رشعيني أالهلية� ،إثبات �صفتهم طبقا للقواعد العامة
والدالء بعقد الو�صاية عند االقت�ضاء ؛
للقانون إ
الدالء مب�ستخرج من احلكم النهائي يبني �صفتهم كممثلني للطرف امل�ستفيد،
 بالن�سبة للمحامني ،إأ
ؤ
الدالء بتوكيل ي�هلهم لت�سلم مبلغ الداء حل�ساب موكلهم ؛
و�إذا تعذر ذلك ،إ
 بالن�سبة ملمثلي الورثة عدميي أالراثة وعقد الو�صاية يتم حتريرهما ،عند
الدالء بر�سم إ
الهلية ،إ
االقت�ضاء ،من طرف العدول أ�و املوثقني أ�و احلاخامات وكذا بن�سخة موجزة من ر�سم وفاة
المر أ
�صاحب أ
بالداء بالن�سبة لذوي احلقوق.
المر أ
ويف حالة وفاة �صاحب أ
بالداء� ،إذا كان املبلغ الواجب دفعه ملجموع الورثة ال يتجاوز أ�لفي
( )2000درهم ،ينجز أ
الدالء ب�شهادة تت�ضمن تاريخ الوفاة وتعني ذوي
الداء ب�صورة �صحيحة مبجرد إ
الدالء ب أ�ي و�سيلة �إثبات أ�خرى .وت�سلم هذه ال�شهادة ،دون �صائر ،من طرف
احلقوق دون احلاجة �إىل إ
ال�سلطات املحلية أ�و املوثقني أ�و الق�ضاة أ�و احلاخامات .وميكن الرفع من ال�سقف املذكور بقرار
للوزير املكلف باملالية.
ويجوز للمحا�سب املكلف ،يف حدود املبلغ املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة ،أ�ن يقوم بت�سديد
البراء
املبالغ امل�ستحقة �إىل من يطلب ذلك من ورثة الدائن �رشيطة أ�ن يوافق الوارث الطالب على إ
من هذا املبلغ با�سم الورثة آ
البراء م�س ؤ�ولية املحا�سب املكلف.
الخرين املتغيبني .وتنتفي بهذا إ

املادة 104
بالداء ،يتعني على املعني أ
يف حالة �ضياع أ�مر أ
بالمر أ�ن يقدم ت�رصيحا بال�رشف آ
للمر بال�رصف
الذي يوجهه �إىل املحا�سب املكلف ،بعدما يكون قد �سلم نظريا منه ،بناء على �شهادة كتابية من
المر أ
املحا�سب املكلف تثبت أ�ن أ
بالداء املفقود مل يتم أ�دا ؤ�ه ال من طرفه وال حل�سابه و أ�ن الدين
املتعلق به مل يطله التقادم.
ويوجه املحا�سب املكلف ن�سخا من الت�رصيح بال�ضياع و�شهادة عدم أ
الداء �إىل آ
المر بال�رصف
المر أ
ال�صول �إىل نظري أ
الثبات .وت�ضاف أ
بالداء.
الذي يحتفظ بها ألجل إ
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املادة 105
ت ؤ�دى أ
الجور والرواتب عن كل �شهر عند انتهائه ،ويح�سب كل �شهر على ال�سواء بثالثني ()30
يوما .ويطبق نف�س أ
المر على التعوي�ضات الدورية ،ماعدا �إذا �صدرت مقررات خا�صة بتعيني �آجال
أ�خرى أ
للداءات.

الباب الثالث
عمليات اخلزينة
املادة 106
تعترب مبثابة عمليات للخزينة ،جميع حركات أ
الموال والقيم املمكن تداولها والودائع واحل�سابات
اجلارية والعمليات التي تهم ح�سابات خمتلف الديون.
املادة 107
تنفذ عمليات اخلزينة من قبل املحا�سبني العموميني� ،إما مببادرة منهم أ�و بطلب من آ
المرين
بال�رصف ،أ�و بطلب من أ��شخا�ص �آخرين م ؤ�هلني لذلك.
وتبني جميع عمليات اخلزينة ،ح�سب كل نوع ،يف ح�سابات اخلزينة دون مقا�صة بينها.
تدرج التحمالت واحل�صائل الناجتة عن تنفيذ عمليات اخلزينة يف ح�سابات امليزانية.

املادة 108
حتدث ح�سابات اخلزينة مبقرر م�شرتك للوزير املكلف باملالية ووزير الداخلية أ�و أ
ال�شخا�ص
املفو�ضني من لدنهم لهذا الغر�ض.
املادة 109
تودع وجوبا أ�موال العماالت أ
والقاليم أ�و املجموعات باخلزينة العامة للمملكة.
وتدرج هذه أ
الموال ،ح�سب كل عمالة أ�و �إقليم أ�و جمموعة ،يف ح�سابات خم�ص�صة لهذا
الغر�ض.
وتنتج هذه الودائع فوائد يحدد �سعرها وفق ال�رشوط املحددة بقرار للوزير املكلف باملالية.
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الق�سم الثالث
القواعد املطبقة على املحا�سبة
الباب أ
الول
قواعد عامة
املادة 110
تهدف املحا�سبة العمومية للعماالت أ
والقاليم واملجموعات �إىل بيان ومراقبة عملياتها املتعلقة
بامليزانية واملالية وكذا �إخبار هيئات املراقبة والتدبري.
تنظم املحا�سبة بكيفية ت�ساعد على ما يلي :
 معرفة العمليات املتعلقة بامليزانية واخلزينة ومراقبتها ؛ حتديد نتائج التنفيذ ال�سنوية ؛ معرفة و�ضعية املمتلكات ؛والقاليم وجمموعاتها جتاه أ
 معرفة التزامات العماالت أالغيار ؛
 تقدير أ�ثمان تكلفة اخلدمات و�سعرها ومردوديتها ،عند االقت�ضاء ؛	�إدماج عمليات العماالت أوالقاليم وجمموعاتها يف املحا�سبة الوطنية.
وتبني حما�سبة العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها ما يلي :
 العمليات املتعلقة بامليزانية ؛ عمليات اخلزينة ؛ العمليات املنجزة مع أالغيار ؛
 حركات املمتلكات وقيم اال�ستغالل.ومتكن من التعرف على نتائج ال�سنة املالية ومن �إعداد و�ضعيات التدبري والبيانات املالية.
ويتم م�سك هذه املحا�سبة عن كل �سنة مالية ،ما مل ين�ص على خالف ذلك.
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املادة 111
تتكون حما�سبة العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها من حما�سبة عامة وحما�سبة املواد والقيم
وال�سندات وحما�سبة �إدارية وحما�سبة تتعلق بامليزانية.

الباب الثاين
املحا�سبة العامة
املادة 112
مت�سك املحا�سبة العامة للعماالت أ
والقاليم وجمموعاتها طبقا ملخطط حما�سبي يخ�ضع ملبادئ
املدونة العامة للتنميط املحا�سبي واملعايري املحا�سبية الدولية.
يحدد هذا املخطط املحا�سبي بقرار م�شرتك للوزير املكلف باملالية ووزير الداخلية.
والقاليم وجمموعاتها من أ
يتكون املخطط املحا�سبي للعماالت أ
الجزاء التالية :
 اختيارات توجيهية و أ�هداف ومبادئ أ��سا�سية ؛ قواعد التنظيم وامل�ساطر ؛ تبويب وكيفيات عامة لت�سيري احل�سابات ؛ بيانات مالية وو�ضعيات التدبري ؛ قواعد التقييم.ويت�ضمن هذا املخطط أ�ي�ضا تبويبا للح�سابات موزعة على أ��صناف متجان�سة ت�سمى « أ�ق�سام» ويبلغ
عدد هذه أ
الق�سام ت�سعة :
 الق�سم  : 1ح�سابات التمويل الدائم ؛ الق�سم  : 2ح�سابات أال�صول الثابتة ؛
 الق�سم  : 3ح�سابات أال�صول املتداولة (خارج عمليات اخلزينة) واحل�سابات الداخلية ؛
 الق�سم  : 4ح�سابات اخل�صوم املتداولة (خارج عمليات اخلزينة) ؛ الق�سم  : 5احل�سابات املالية ؛ الق�سم  : 6ح�سابات التكاليف ؛ الق�سم  : 7ح�سابات احل�صائل ؛- 136 -
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 الق�سم  : 8االلتزامات اخلارجة عن احل�صيلة املحا�سبية ؛ الق�سم  : 9حما�سبة حتليلية للميزانية.تدرج العمليات الناجتة عن تنفيذ ميزانيات العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها بالق�سم  9يف حما�سبة
امليزانية.
يتم تف�صيل هذه املحا�سبة يف حما�سبات ثانوية يتم م�سكها ح�سب طبيعة املداخيل والنفقات.
ميكن تغيري تبويب احل�سابات بقرار م�شرتك لوزير الداخلية ووزير املالية.

املادة 113
مت�سك املحا�سبة العامة للعماالت أ
والقاليم وجمموعاتها من طرف آ
المرين بال�رصف واملحا�سبني
املكلفني ،كل فيما يخ�صه ،والذين يقومون ب إ�ثبات كل العمليات املنجزة حل�ساب هذه العماالت
أ
والقاليم أ�و هذه املجموعات ،بر�سم امليزانية وامليزانيات امللحقة واحل�سابات اخل�صو�صية ودفاتر
احل�سابات أ
الوىل والدفرت الكبري والدفاتر الثانوية.
يدرج حت�صيل منتوجات امليزانية ،ح�سب طبيعة املداخيل ،يف حما�سبة تو�ضح ب�صفة منف�صلة،
بر�سم ال�سنة اجلارية وال�سنة ال�سابقة وال�سنوات املن�رصمة ما يلي :
-

حتمالت أ
الوامر باملداخيل ؛

-

اللغاءات والتخفي�ضات ؛
إ

-

التح�صيل املنجز.

يدرج أ�داء نفقات امليزانية وامليزانيات امللحقة يف حما�سبة تبني ،ب�صفة منف�صلة ،ح�سب كل
وال�صدارات التي متكن من املقاربة بينها.
بند من بنود امليزانية ،االعتمادات إ

املادة 114
يقوم املحا�سبون العموميون بح�رص ح�ساباتهم و�سجالتهم املحا�سبية يف  31دي�سمرب من كل
�سنة.
ويقوم كل حما�سب ،يف هذا التاريخ ،ب إ�عداد بيان عن و�ضعية ال�صندوق واملحفظة املالية
وامليزان العام للح�سابات.
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املادة 115
يقوم املحا�سب املكلف ،يف ح�ساباته ،بجمع جمموع العمليات املنجزة من طرف املحا�سبني
العموميني آ
الخرين حل�ساب العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة ،ويتوىل حتديد نتيجة تنفيذ امليزانية
وفق ال�رشوط املحددة يف الباب الثامن من هذا الق�سم.
ويقوم على أ�بعد تقدير يف  31مار�س من ال�سنة املوالية ب إ�عداد البيانات املالية وو�ضعيات التدبري
التالية :
 احل�صيلة أ�و و�ضعية املمتلكات ؛ ح�ساب احل�صائل والتحمالت ؛ جدول العمليات املتعلقة بامليزانية ؛ جدول العمليات املالية ؛ و�ضعية خمتلف ديون العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة ؛ و�ضعية تنفيذ ميزانية العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة.ويجب أ�ن تعطي البيانات املالية وو�ضعيات التدبري امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة �صورة حقيقية
عن تنفيذ امليزانية وعن و�ضعية ممتلكات العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة .وميكن ،عند احلاجة،
الدالء ببيانات �إخبارية تكميلية لتعزيزها.
إ

املادة 116
اليل للمحا�سبة العمومية للعماالت أ
حتدد كيفيات امل�سك آ
والقاليم وجمموعاتها بقرار م�شرتك
للوزير املكلف باملالية ووزير الداخلية.

الباب الثالث
حما�سبة املواد والقيم وال�سندات
املادة 117
تهدف حما�سبة املواد والقيم وال�سندات �إىل جرد املخزونات املوجودة واحلركات املتعلقة مبا
يلي :
 خمزونات ال�سلع والتوريدات والف�ضاالت واملنتجات ن�صف اجلاهزة واملنتجات اجلاهزة واللفائفالتجارية ؛
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 املعدات واملنقوالت ؛ ال�سندات اال�سمية أ�و حلاملها أ�و للم أ�ذون يف �رصفها للغري والقيم املختلفة اخلا�صة أ�و املعهود بهاوالقاليم وجمموعاتها وكذا أ
�إىل العماالت أ
لليداع ؛
ال�شياء التي قد تكون �سلمت �إليها إ
لل�صدار أ�و للبيع.
 النماذج وال�سندات والتذاكر والطوابع وال�صويرات املعدة إكما تقوم هذه املحا�سبة بعملية اجلرد وتبني قيمة املواد والقيم وال�سندات التي تطبق عليها.
يتم م�سك املحا�سبة املذكورة وفق ال�رشوط والكيفيات املحددة بقرار م�شرتك لوزير الداخلية
والوزير املكلف باملالية.

املادة 118
مت�سك حما�سبة املواد والقيم وال�سندات من طرف آ
المر بال�رصف واملحا�سب املكلف ،كل
واحد بالن�سبة للمواد والقيم وال�سندات التي يحوزها أ�و يعهد بها �إليه ،وفق ال�رشوط وح�سب الكيفيات
املحددة بالقرار امل�شار �إليه يف الفقرة أ
الخرية من املادة  117أ�عاله.
املادة 119
عند انتهاء ال�سنة املالية ،يقوم آ
المر بال�رصف واملحا�سب املكلف ،كل واحد منهما فيما
يخ�صه ،ب إ�عداد ما يلي ،ح�سب املواد والقيم وال�سندات :
 بيان اجلرد أ�و ح�ساب اال�ستعمال ؛ الو�ضعية املحا�سبية ح�سب النوع ،التي تبني الو�ضعية يف بداية ال�سنة املالية واحلركات التي متالقيام بها خالل ال�سنة والو�ضعية عند انتهاء ال�سنة املالية.
ويتم �إعداد هذه البيانات والو�ضعيات على أ�بعد تقدير يف  31مار�س من ال�سنة املوالية لل�سنة
القليم أ�و املجموعة املعنية ،الذي يتوىل املحا�سب
التي تتعلق بها ألجل �إرفاقها بح�ساب العمالة أ�و إ
الدالء به �إىل املجل�س اجلهوي للح�سابات.
العمومي إ

الباب الرابع
الدارية
املحا�سبة إ
املادة 120
الدارية على أ��سا�س تبويب يحدد بقرار م�شرتك للوزير املكلف باملالية ووزير
مت�سك املحا�سبة إ
الداخلية.
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املادة 121
الدارية تنفيذ ترخي�صات امليزانية مق�سمة ح�سب تبويب امليزانية اجلاري به
تربز املحا�سبة إ
المر بال�رصف بالن�سبة للعمليات التي تقوم بها العمالة أ�و االقليم �وأ
العمل .ويتم م�سكها من طرف آ
املجموعة.
املادة 122
الدارية كذلك العمليات املتعلقة مبا يلي :
تبني املحا�سبة إ
الوامر باملداخيل املطابقة لها ،مبا فيها أ
	�إثبات املداخيل وت�صفيتها وكذا �إ�صدار أالوامر
باملداخيل املتعلقة بالت�سوية امل�شار �إليها يف املادة  43أ�عاله ؛
 االلتزام بالنفقات أوالمر ب�رصفها.
ويتم م�سك هذه املحا�سبة بطريقة متكن من متييز تنفيذ عمليات :
 امليزانية ؛ امليزانيات امللحقة ؛ -احل�سابات اخل�صو�صية.

املادة 123
الدارية امل�ستعملة يف تتبع تنفيذ املداخيل ما يلي :
ت�شمل �سجالت املحا�سبة إ
 الدفرت اليومي للحقوق املثبتة لفائدة العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة ؛ دفرت احل�سابات ح�سب نوع املداخيل.يربز الدفرت اليومي يف أ�عمدة منف�صلة ،الرقم الرتتيبي للدين وتاريخ ت�سجيله ،و�إدراجه
ومو�ضوعه ،وحتديد املدين ،ومبلغ املدخول.
ويت�ضمن دفرت احل�سابات املبالغ الواجب حت�صيلها مق�سمة ح�سب تبويب امليزانية اجلاري به
العمل.
وتقيد هذه العمليات بالتف�صيل ،عند االقت�ضاء ،يف دفاتر ثانوية يحدد عددها و�شكلها ،ح�سب
حاجيات امل�صالح ،بتعليمية م�شرتكة للوزير املكلف باملالية ووزير الداخلية.

املادة 124
الدارية امل�ستعملة يف تتبع تنفيذ النفقات ما يلي :
 ت�شمل �سجالت املحا�سبة إ- 140 -
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-

دفرت ت�سجيل حقوق الدائنني ،الذي مت�سكه م�صلحة ت�صفية النفقات آ
والمر بال�رصف ؛

-

الدفرت اليومي ألوامر أ
الداء ال�صادرة ؛

-

دفرت احل�سابات ح�سب أ�بواب النفقات.

مي�سك آ
المر بال�رصف الدفاتر املذكورة.
ومت�سك م�صالح الت�صفية و�إ�صدار أ
الوامر بال�رصف ،كلما دعت احلاجة �إىل ذلك� ،سجالت ودفاتر
للح�سابات ثانوية.

املادة 125
يت�ضمن دفرت ت�سجيل حقوق الدائنني ،ب إ�يجاز ،وح�سب كل بند من بنود امليزانية أ�و كل
ح�ساب خ�صو�صي ،على التوايل ،وكلما مت �إجنازها ،جميع العمليات املتعلقة بفتح االعتمادات
وتغيريها ،وااللتزام بالنفقات وت�صفيتها.
يوجه آ
المرون بال�رصف� ،شهريا� ،إىل املحا�سب املكلف و�ضعية تت�ضمن ،ح�سب بنود امليزانية
أ�و ح�سب احل�ساب اخل�صو�صي ،جميع االعتمادات املفتوحة ومبلغ االلتزامات امل ؤ��رش عليها حتى
�آخر يوم من ال�شهر املن�رصم.
وبعد ت أ�كده من مطابقة املعلومات املقدمة حل�ساباته اخلا�صة ،يعيد املحا�سب املكلف الو�ضعية
املذكورة ،بعد الت أ��شري عليها ب�صفة قانونية� ،إىل آ
المر بال�رصف املعني.

املادة 126
ي�ستعمل الدفرت اليومي ألوامر أ
الداء ال�صادرة ألجل الت�سجيل الفوري واملتتايل ح�سب ترتيب
الوامر أ
رقمي لكل أ
بالداء ال�صادرة خالل مدة الت�سيري.
يوجه آ
المرون بال�رصف� ،شهريا� ،إىل املحا�سب املكلف و�ضعية تو�ضح ،ح�سب بنود امليزانية أ�و
ال�صدارات حتى �آخر يوم من ال�شهر
ح�سب احل�ساب اخل�صو�صي ،جميع االعتمادات املفتوحة ومبلغ إ
املن�رصم.
وبعد ت أ�كده من مطابقة املعلومات املقدمة حل�ساباته اخلا�صة ،يعيد املحا�سب املكلف الو�ضعية،
بعد الت أ��شري عليها� ،إىل آ
المر بال�رصف املعني.

املادة 127
تثبت أ
الوامر باملداخيل ال�صادرة عن آ
المر بال�رصف احلقوق امل�ستحقة لفائدة العمالة أ�و االقليم
أ�و املجموعة.
وت�سجل يف دفرت احل�سابات الذي يت�ضمن عن كل بند من بنود امليزانية ما يلي :
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 رقم ترتيبي ؛ال�صدار ؛
 تاريخ إ نوع ال�سند ؛ حتديد نوع املدخول ؛ ا�سم املدين أ�و مرجع ال�سند اجلماعي ؛ مبلغ أالمر باملداخيل ؛
 بطاقة التعريف الوطنية بالن�سبة ألل�شخا�ص الذاتيني أ�و رقم التعريف املوحد بالن�سبة للمقاوالت ؛
الر�سال �إىل املحا�سب املكلف بالتح�صيل ؛
 تاريخ إال�صدار املدرج فيها ال�سند.
 -رقم ورقة إ

املادة 128
يت أ�لف الدفرت اليومي للحقوق املثبتة لفائدة العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة من النظري الثاين
ال�صدار املن�صو�ص عليه يف املادة  31أ�عاله أ�و من جذاذات �إلكرتونية.
ألوراق إ
املادة 129
الدارية املتعلقة بتنفيذ نفقات التجهيز على جز أ�ين :
ت�شتمل املحا�سبة إ
 يبني اجلزء أالول ،ح�سب كل �سنة مالية ،ترخي�صات االلتزام املمنوحة واالعتمادات املفتوحة
نتيجة لهذه الرتخي�صات ؛
 ويبني اجلزء الثاين ا�ستعمال آالمرين بال�رصف للرتخي�صات بااللتزام واالعتمادات املمنوحة
بر�سم ال�سنة املالية.
أ�) مي�سك اجلزء أ
الول يف دفرت لالعتمادات املفتوحة بوا�سطة ترخي�صات يف الربامج .ويبني
هذا الدفرت ،ح�سب الرتخي�ص ونوع النفقة ،املبلغ أ
ال�صلي للرتخي�ص بالنفقة ،والتغيريات املدخلة
عليه الحقا ،واملبلغ النهائي.
ويبني أ�ي�ضا ،بالن�سبة لكل ترخي�ص يف الربامج ،ما يلي :
 االلتزامات املرخ�ص بها حديثا بالن�سبة لل�سنة والناجتة عن جمموع مبلغ الرتخي�صاتواالعتمادات العادية املمنوحة بر�سم ال�سنة ؛
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الداءات املرخ�ص بها حديثا بالن�سبة لل�سنة والناجتة عن جمموع مبلغ اعتمادات أ
 أالداء املتعلقة
برتخي�صات يف الربامج بر�سم ال�سنوات املن�رصمة وعن اعتمادات أ
الداء املطابقة للرتخي�صات
يف الربامج بر�سم ال�سنة اجلارية وعن االعتمادات العادية املمنوحة بر�سم نف�س ال�سنة.
الداء منذ ال�سنة أ
 جمموع مبلغ ترخي�صات االلتزام وترخي�صات أالوىل لتنفيذ الرتخي�ص يف
الربامج.
ب) يتم م�سك اجلزء الثاين يف دفرت احل�سابات ،ح�سب طبيعة نفقات التجهيز.
مي�سك الدفرت املذكور ح�سب كل ترخي�ص يف الربامج وح�سب كل �سنة مالية بالن�سبة لكل
نوع من النفقة ترتب عليه ترخي�ص م�ستقل.

املادة 130
يت�ضمن �سجل حما�سبة النفقات امللتزم بها الذي مت�سكه م�صلحة املحا�سبة ،عن كل بند من
بنود امليزانية أ�و عن كل ح�ساب خ�صو�صي ما يلي :
 مبلغ االعتمادات املفتوحة ؛ ت�سجيل االلتزامات بالنفقات املقبولة ؛ مبلغ االعتمادات املتوفرة.ويبني ال�سجل ،فيما يخ�ص كل التزام بنفقة مقبول ،ح�سب رقم ترتيبي  :تاريخ ت�سلم االلتزام
امل ؤ��رش عليه ونوع النفقة وا�سم الدائن ومبلغ النفقة ،وعند االقت�ضاء ،تغيري التقدير أ
ال�صلي وكذا
مرجع أ
المر بال�رصف.
الر�ساليات ح�سب احلالة ،يف
ويقيد مقرتح االلتزام ،الذي يت أ�لف من بطاقة االلتزام وبطاقة إ
�سجل املحا�سبة امل�شار �إليه يف الفقرة أ
الوىل أ�عاله ،الذي يت�ضمن ما يلي :
 الرقم الرتتيبي ؛ مبلغ االعتمادات املفتوحة ؛ مبلغ النفقات امللتزم بها �سابقا ؛ مبلغ االعتمادات املتوفرة ؛ التنزيل املايل ؛ تاريخ ت�سلم مقرتح االلتزام ؛ -نوع النفقة ؛
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 ا�سم الدائن ؛ مبلغ النفقة.وترجع بطاقة االلتزام أ�و بطاقة االر�ساليات ح�سب احلالة حاملة ،ب�صفة قانونية ،لرقم الت�سجيل
�إىل م�صلحة التدبري بعد توقيع آ
المر بال�رصف عليها.
المر بال�رصف ،عالوة على ذلك ،جذاذة كاملة للموظفني أ
ومي�سك آ
والعوان الدائمني و�سجال
ال�شياء أ�و أ
للفاتورات وال�صفقات ت�سجل فيه عن كل �سنة مالية جميع أ
ال�شغال من نف�س النوع.
وميكن م�سك هذا ال�سجل بطريقة �إلكرتونية.

املادة 131
يت�ضمن دفرت ت�سجيل الطلبات أ�و التوريدات أ�و أ
ال�شغال الذي مي�سكه آ
المر بال�رصف عن كل
ف�صل ما يلي :
 الرقم الرتتيبي ؛ مراجع بطاقة االلتزام أ�و بطاقة االر�ساليات ح�سب احلالة ؛ تاريخ الطلبية ؛ ا�سم املورد أ�و اخلدماتي أ�و املقاول ؛ نوع النفقة ؛ مبلغ النفقة ؛ تاريخ ت�سلم الفاتورات واملذكرات ؛ تاريخ �إر�سال امللف الذي متت ت�صفيته �إىل م�صلحة املحا�سبة.مي�سك آ
المر بال�رصف أ�ي�ضا كنا�شا ذا أ�رومات ل�سندات الطلب املرقمة وكنا�شا لت�سجيل الفاتورات
واملذكرات املتلقاة وامل�ستعملة يوما بيوم.
وميكن م�سك دفرت الت�سجيل والكنا�ش ذي أ
الرومات امل�شار �إليهما يف الفقرتني ال�سابقتني،
بطريقة �إلكرتونية.

املادة 132
مي�سك آ
المر بال�رصف عالوة على ذلك ما يلي :
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 الدفرت اليومي ألوامر أالداء ال�صادرة التي ت�سجل يف �شكل �سل�سلة أ�رقام فريدة عن كل �سنة
مالية ؛
 �سجل حقوق الدائنني الذي يت�ضمن ،عن كل بند من بنود امليزانية ،مبلغ االعتمادات املفتوحةوتاريخ ورقم ومبلغ أ�وامر أ
ال�صدار املطابقة لها ؛
الداء ال�صادرة وكذا مرجع أ�وراق إ
 -ال�سجالت املت�ضمنة لبيانات أ��صول وخ�صوم العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة.

املادة 133
ي�ضع آ
المر بال�رصف ،عند اختتام ال�سنة املالية ،بيان تنفيذ امليزانية.
ويجب أ�ن تت�ضمن هذه الوثيقة يف أ�عمدة منف�صلة ما يلي :
يف املداخيل :
 أالرقام الرتتيبية لف�صول احل�ساب وامليزانية ؛
 بيان بنود امليزانية أ�و احل�سابات اخل�صو�صية ؛ التقديرات املالية ؛الثبات بعد خ�صم املبالغ امللغاة واملبالغ غري القابلة
 مبلغ احل�صائل ح�سب ال�سندات ووثائق إللتح�صيل ؛
 جمموع املداخيل عن كل بند.يف النفقات :
 أالرقام الرتتيبية لف�صول احل�ساب وامليزانية ؛
 بيان بنود امليزانية واحل�سابات اخل�صو�صية ؛ االعتمادات املفتوحة يف امليزانية وامليزانيات امللحقة واحل�سابات اخل�صو�صية مع التغيرياتاملدخلة عليها خالل ال�سنة ؛
 النفقات امللتزم بها ؛	�وامر أ
 أالداء ال�صادرة وامل ؤ��رش عليها ؛
 -االعتمادات الواجب ترحيلها ح�سب كل بند من بنود امليزانية وح�سب احل�سابات اخل�صو�صية ؛

- 145 -

 االعتمادات امللغاة.وتوجه ن�سخة م�شهود مبطابقتها أل�صل بيان تنفيذ امليزانية امل�شار �إليه يف الفقرة أ
الوىل �إىل
املحا�سب املكلف.

الباب اخلام�س
املحا�سبة املتعلقة بامليزانية

الفرع ا ألول
حما�سبة االلتزامات التي مي�سكها املحا�سب املكلف
املادة 134
مي�سك املحا�سب املكلف حما�سبة االلتزام بنفقات العماالت أ
والقاليم أ�و املجموعات التي يزاول
مهامه لديها فيما يخ�ص جمموع االعتمادات املفتوحة ح�سب كل بند من بنود امليزانية.
وتربز املحا�سبة املذكورة عن كل �شهر ما يلي :
 االعتمادات املفتوحة يف امليزانية وامليزانيات امللحقة واحل�سابات اخل�صو�صية بر�سم كل بندمن بنود امليزانية والتغيريات املدخلة عليها خالل ال�سنة ؛
 االلتزامات املنجزة على االعتمادات املذكورة من طرف آالمر بال�رصف ؛
 النفقات امل ؤ�داة دون أ�مر �سابق ب�رصفها ،خالل ال�شهر املعني.مي�سك املحا�سب املكلف فيما يخ�ص النفقات امل ؤ�داة دون أ�مر �سابق ب�رصفها ،حما�سبة
لالعتمادات املفتوحة وللنفقات املنجزة.
ومي�سك املحا�سب املكلف ،عالوة على ذلك ،حما�سبة لعدد املنا�صب املالية املفتوحة بجدول
املنا�صب امللحق بامليزانية ،والتي تربز ما يلي :
-

عدد املنا�صب املالية املفتوحة ؛

-

املنا�صب املالية امل�شغولة ؛

-

املنا�صب املالية ال�شاغرة.
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الفرع الثاين
حما�سبة ا ألموال
 135املادة
مي�سك املحا�سب املكلف حما�سبة ثانوية تربز ما يلي :
 النفقات املمتدة على عدة �سنوات ؛ النفقات بر�سم الربامج ؛ النفقات الدائمة ؛ االعتمادات املوقوفة لفائدة �ش�ساعات النفقات ؛ االلتزامات املرحلة من ال�سنة املن�رصمة.ومي�سك املحا�سب املكلف املحا�سبة املذكورة بناء على بيانات االلتزام بالنفقات وبيانات
النفقات الدائمة التي يعدها آ
المر بال�رصف والتي يقوم بتبليغها �إليه.

املادة 136
يثبت املحا�سبون العموميون ،جميع عمليات املداخيل والنفقات ،التي نفذوها أ�و قاموا بجمعها،
يف دفاتر يومية فرعية.
وتف�صل يف �سجالت ثانوية مداخيل ونفقات امليزانية وامليزانيات امللحقة واحل�سابات
اخل�صو�صية.
وي�سلم املحا�سب املكلف ،وجوبا ،عن جميع القيم املدفوعة �إليه و�صال مقتطعا من كنا�ش للقيم
ذي أ�رومات .ويتم �إدراج املحا�سبة املتعلقة بالقيم املذكورة يف كنا�ش حل�ساب اال�ستعمال.

املادة 137
أ
يتم بيان حت�صيل ديون العماالت والقاليم وجمموعاتها من طرف املحا�سبني ،عن كل نوع من
املداخيل ،يف حما�سبة تت�ضمن ب�صفة منف�صلة ،عن كل بند من البنود ،بالن�سبة لل�سنة اجلارية
وال�سنوات ال�سالفة ،التكفل ب أ�وامر املداخيل والتح�صيالت املنجزة.
وميكن م�سك و�إ�صدار املحا�سبة املذكورة بطريقة �إلكرتونية .
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املادة 138
يدرج أ�داء النفقات يف حما�سبة تبني ،ب�صفة منف�صلة ،ح�سب كل بند من بنود امليزانية
الوامر أ
االعتمادات املفتوحة و�إ�صدارات أ
بالداء.
املادة 139
يتعني على املحا�سب املكلف ،عند ح�رص ح�ساب �آخر كل �شهر ،أ�ن يبلغ آ
المر بال�رصف
قبل اليوم العا�رش من ال�شهر املوايل بو�ضعية موجزة لعمليات املداخيل والنفقات وبيان جممع
القليم أ�و املجموعة ،حتدد مناذجها بتعليمية م�شرتكة للوزير
لالعتمادات املتوفرة للعمالة أ�و إ
املكلف باملالية ووزير الداخلية.
ميكن أ�ن يبلغ املحا�سب املكلف الو�ضعيات امل�شار �إليها أ�عاله عرب تبادل �إلكرتوين حتدد �رشوطه
و أ��شكاله بقرار م�شرتك للوزير املكلف باملالية ووزير الداخلية.

املادة 140
مي�سك املحا�سب املكلف بالتح�صيل ،عالوة على ذلك ،حما�سبة تربز ما يلي :
 حما�سبة احلقوق املثبتة واملداخيل املنجزة عن كل بند وعن كل �سنة مالية ؛ �سجل �صوائر التح�صيل املدفوعة ؛ �سجل �صوائر التح�صيل امل�ستخل�صة ؛ -القيم التي يعهد بها �إليه املحا�سب املكلف بوا�سطة ح�ساب اال�ستعمال.

املادة 141
يتعني على املحا�سب املكلف ،عند ح�رص ح�ساب �آخر كل �شهر ،أ�ن يبلغ آ
المر بال�رصف قبل
اليوم العا�رش من ال�شهر املوايل مبا يلي :
 و�ضعية القيم ؛ -الو�ضعية املوجزة للتكفالت والتح�صيالت والباقي ا�ستخال�صه.
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الفرع الثالث
إ�ثبات عمليات املداخيل والنفقات
املادة 142
أ
حتدد قائمة الوثائق املثبتة لعمليات مداخيل ونفقات العماالت والقاليم وجمموعاتها مبوجب
القرار امل�شرتك املن�صو�ص عليه يف املادتني  32و 80من هذا املر�سوم.
املادة 143
الثباتات امل�سلمة �إىل أ�حد املحا�سبني العموميني امل�شار �إليهم
يف حالة �ضياع أ�و �إتالف أ�و �رسقة إ
يف املادة  14أ�عاله ،ميكن أ�ن ي أ�ذن اخلازن العام للمملكة أ�و ال�شخ�ص املفو�ض من لدنه لهذا الغر�ض،
للمحا�سب املكلف ب أ�ن يقوم بتعوي�ضها.
املادة 144
ميكن �إ�صدار وم�سك الدفاتر املحا�سبية والدفاتر اليومية وال�سجالت وخمتلف الوثائق امل�ستعملة
يف م�سك حما�سبة خمتلف عمليات املداخيل والنفقات واخلزينة ،بطريقة �إلكرتونية  ،وفقا للنماذج
املقررة يف الن�صو�ص التنظيمية اجلاري بها العمل.

الق�سم الرابع
القواعد املتعلقة بت�صفية امليزانية وتقدمي احل�سابات واملراقبة
الباب أ
الول
ت�صفية امليزانية
املادة 145
يتوىل املحا�سب العمومي ت�صفية امليزانية ،بعد ح�رص احل�سابات يف  31من �شهر دي�سمرب من
ال�سنة املعنية ويجب أ�ن تتم ت�صفية امليزانية على أ�بعد تقدير يف  31يناير من ال�سنة املوالية.
توجه �إىل آ
المر بال�رصف املعني ن�سخة من ت�صفية امليزانية املذكورة قبل اليوم العا�رش من ال�شهر
املوايل.
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املادة 146
الوامر أ
تدرج أ
بالداء امل ؤ��رش عليها من طرف املحا�سب العمومي وغري امل ؤ�داة قبل  31دي�سمرب
من �سنة �إ�صدارها ،يف بنود امليزانية املعنية ،بناء على قائمة يعدها املحا�سب املذكور ،معززة
بالوثائق املثبتة املطابقة لها.
الوامر أ
ويدرج مبلغ أ
بالداء املذكورة يف باب املداخيل بح�ساب للخزينة ي�سمى «املبالغ الباقية
الوامر أ
الواجب أ�دا ؤ�ها» ،الذي �ستدرج فيه أ
بالداء ال�سالفة الذكر وقت أ�دائها.
الوامر أ
الجراء على أ
بالداء ال�صادرة ب� أش�ن امليزانيات امللحقة واحل�سابات
وي�رسي نف�س إ
أ
اخل�صو�صية التي مل تكن مو�ضوع �داء يف  31دي�سمرب.

املادة 147
ترحل فوائ�ض ت�سيري اجلزء أ
الول من امليزانيات امللحقة �إىل اجلزء الثاين لعمليات التجهيز
من نف�س امليزانيات املذكورة ،ق�صد �إبراز الفائ�ض العام لت�سيريها الذي يجب أ�ن يدرج يف باب
املداخيل من اجلزء الثاين من امليزانية بتاريخ  31دي�سمرب ،تاريخ اختتام الت�سيري.
وتدرج أ�ر�صدة احل�سابات اخل�صو�صية املقفلة وكذا فوائ�ض موارد ح�سابات النفقات من املخ�ص�صات
التي مل يتم ا�ستهالكها خالل ال�سنة املوالية لفتحها يف امليزانية وفق نف�س ال�رشوط.
ترحل أ
الموال املتوفرة يف احل�سابات اخل�صو�صية الرائجة ،تلقائيا �إىل الت�سيري املوايل ل�ضمان
ا�ستمرار العمليات من �سنة مالية �إىل أ�خرى.

املادة 148
حتدد النتيجة املالية للت�سيري باملقارنة بني مداخيل ونفقات اجلزء أ
الول من امليزانية من
جهة ،وبني مداخيل ونفقات اجلزء الثاين من جهة أ�خرى.
وتربز الو�ضعية املذكورة فائ�ضا أ�و عجزا يف اجلزء أ
الول وفائ�ضا يف اجلزء الثاين عند اختتام
الت�سيري.

املادة 149
تثبت العمليات امل�شار �إليها يف املادتني  146و 147أ�عاله ،قبل ح�رص ح�سابات التدبري املنتهي
والناجت عنه الفائ�ض العام للت�سيري .ويتم �إثبات العمليات املذكورة برتخي�صات باال�ستخال�ص يعدها
املحا�سب العمومي ويوقعها مع آ
المر بال�رصف.
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املادة 150
ترحل من �سنة �إىل أ�خرى ترخي�صات امليزانية املتعلقة بنفقات التجهيز املقدمة ح�سب بنود
امليزانية وتبقى �صاحلة ما مل يتم �إلغا ؤ�ها.
تعترب االعتمادات املفتوحة بر�سم نفقات الت�سيري �سنوية وال ميكن أ�ن ترحل �إال االعتمادات
امللتزم بها وغري امل ؤ�داة عند اختتام ال�سنة املالية.
الول �إىل اجلزء الثاين من امليزانية بعد االحتفاظ أ
يرحل فائ�ض اجلزء أ
بالموال املتوفرة
باحل�سابات اخل�صو�صية.
الول باقتطاع من الفائ�ض املحتمل للجزء الثاين ،مع أ
وي�سدد عجز اجلزء أ
الخذ بعني االعتبار
جمموع االعتمادات املرحلة امللتزم بها ح�سب بنود امليزانية أ�و احل�سابات اخل�صو�صية.
تدرج النتيجة املالية العامة لالختتام ،التي تربزها و�ضعية عمليات التجهيز يف الت�سيري املوايل
بر�سم عمليات التجهيز يف البند امل�سمى «فائ�ض ال�سنة ال�سابقة».

املادة 151
يعد املحا�سب العمومي يف بداية �شهر يناير بيانا موجزا يف ثالثة نظائر للمبالغ الباقي ا�ستخال�صها
يف  31دي�سمرب ،حتدد ح�سب بنود امليزانية وبالن�سبة لكل بند بر�سم ال�سنة م�صدر الديون ،يوقع عليها
ويعر�ضها على ت أ��شرية آ
الدارية.
المر بال�رصف الذي يحتفظ بنظري منها ملحا�سبته إ
ويكون البيان املوجز املتعلق باملبالغ الباقي ا�ستخال�صها ،امل�شار �إليه يف الفقرة أ�عاله ،مدعما
بقائمة �إ�سمية.
وا�ستنادا �إىل النظري الثاين ،يتكفل املحا�سب املذكور يف ح�ساباته مببلغ الديون الباقي ا�ستخال�صها
يف البنود املالية املطابقة لها يف ميزانية ال�سنة املوالية.

الباب الثاين
تقدمي احل�سابات
املادة 152
يعد املحا�سب العمومي عند اختتام عمليات ال�سنة املالية ،ح�ساب العمالة أ�و االقليم أ�و
املجموعة.
ويربز احل�ساب املذكور ،يف �شكل تف�صيل للميزان النهائي ،تنفيذ ميزانية العمالة أ�و االقليم أ�و
املجموعة.

- 151 -

كما ي�شتمل على عمليات مداخيل ونفقات امليزانيات امللحقة واحل�سابات اخل�صو�صية وكذا
ح�سابات اخلزينة.
القليم أ�و املجموعة يف نهاية ال�سنة املقدم
ويربز هذا احل�ساب الو�ضعية املالية للعمالة أ�و إ
ب� أش�نها.

املادة 153
فيما يخ�ص بنود امليزانية التي مل ي�صدر ب� أش�نها أ�ي �سند للمداخيل ،يحرر آ
المر بال�رصف يف
� أش�نها �شهادة �سلبية.
املادة 154
يجب أ�ن يكون ح�ساب العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة �صحيحا و�صادقا� ،سواء من حيث املداخيل
أ�و من حيث النفقات ،و أ�ن ي ؤ�رخ ويوقع من طرف املحا�سب العمومي ،ويجب أ�ن تتم امل�صادقة
والتوقيع على كل �إحالة أ�و �شطب.
املادة 155
يف حالة ت�سيري جمز أ� ،يديل املحا�سب العمومي بح�ساب العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة التي
يزاول بها مهمته ،يف تاريخ تقدمي هذا احل�ساب.
ويقدم احل�ساب �إىل املجل�س اجلهوي للح�سابات الذي تدخل العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة يف
دائرة اخت�صا�صه.
يتكون احل�ساب من الوثائق املثبتة والوثائق العامة التالية :
 -1ن�سخة من امليزانية والن�سخ امل�شهود مبطابقتها أل�صل املقررات امل أ�ذون مبوجبها يف حتويل
االعتمادات ؛
 -2الرتخي�صات اخل�صو�صية امل أ�ذون مبوجبها يف تقييد اعتمادات �إ�ضافية وامللحقة ببيان موجز
للرتخي�صات املذكورة ؛
 -3ن�سخة م�شهود مبطابقتها أل�صل بيان تنفيذ ميزانية العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة ؛
 -4قائمة أ��صول العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة ،التي يتعني على آ
المر بال�رصف تقدميها �إىل املحا�سب
العمومي ؛
 -5ملحق بقائمة أ
ال�صول يت�ضمن �رشح أ��سباب الفرق بني �سنة و أ�خرى فيما يخ�ص كل ف�صل من
ف�صول املداخيل املبينة يف قائمة أ
ال�صول ؛
 -6قائمة خ�صوم العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة ؛
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 -7احل�ساب املح�صور يف  31دي�سمرب ال�ستعمال التذاكر أ�و ال�صويرات امل�ستعملة ال�ستخال�ص احل�صائل
عن طريق ال�ش�ساعة ؛
الحالة �إىل ح�ساب العمالة أ�و االقليم أ�و املجموعة امللحق به هذا القرار ؛
 -8قرار تعيني املحا�سب أ�و إ
 -9جرد الوثائق العامة.
غري أ�نه� ،إذا مل يقم آ
المر بال�رصف بتبليغ الوثائق العامة املذكورة يف الفقرات  3و 4و 5و6
أ�عاله� ،إىل املحا�سب العمومي ،يف ظرف خم�سة ع�رش ( )15يوما على أ�بعد تقدير ،قبل التاريخ
املقرر يف املادة  156بعده ،ف إ�ن احل�ساب املدىل به ،يجب أ�ن يكون مدعما بن�سخة من املرا�سلة التي
طلب بوا�سطتها املحا�سب العمومي من آ
المر بال�رصف موافاته بالوثائق العامة املذكورة.

املادة 156
القليم أ�و املجموعة امل�شار �إليه يف املادة  152أ�عاله يف أ�جل أ�ق�صاه
يتم تقدمي ح�ساب العمالة أ�و إ
 31مار�س من ال�سنة املوالية لل�سنة التي مت �إعداده ب� أش�نها من طرف املحا�سب العمومي �إىل رئي�سه
الت�سل�سلي الذي يحيله �إىل املجل�س اجلهوي للح�سابات املخت�ص يف أ�جل أ�ق�صاه  31يوليو من نف�س
ال�سنة.

الباب الثالث
املراقبة
املادة 157
متار�س املجال�س اجلهوية للح�سابات ،اخت�صا�صاتها على القرارات التي اتخذها أ�و أ��رش عليها أ�و
المرون بال�رصف واملحا�سبون العموميون بالعماالت أ
نفذها ،على التوايل ،آ
والقاليم وجمموعاتها،
أ
وذلك طبقا ألحكام القانون امل�شار �إليه �عاله رقم  62.99مبثابة مدونة املحاكم املالية.
تقدم ح�سابات العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها �إىل املجل�س اجلهوي للح�سابات املخت�ص وفق
الجراءات وداخل آ
الجال املن�صو�ص عليها يف القانون ال�سالف الذكر رقم  62.99وهذا املر�سوم
إ
والتعليميات املتخذة لتطبيقه.

املادة 158
القليم �إىل افتحا�ص مايل �سنوي ،ينجز طبق
تخ�ضع العمليات املالية واملحا�سبية للعمالة أ�و إ
ال�رشوط وح�سب الكيفيات املن�صو�ص عليها يف املادة  205من القانون التنظيمي ال�سالف الذكر
رقم  112.14املتعلق بالعماالت أ
والقاليم.

- 153 -

املادة 159
يقوم مبراقبة تدبري املحا�سبني العموميني ر ؤ��سا ؤ�هم الت�سل�سليون وهيئات املراقبة املخت�صة.
يتم �إجراء املراقبة املذكورة يف عني املكان و /أ�و بناء على الوثائق املحا�سبية.

الق�سم اخلام�س
�أحكام خمتلفة وانتقالية
املادة 160
تطبق أ�حكام هذا املر�سوم أ�ي�ضا على جمموعات اجلماعات الرتابية التي ال ت�ضم من بني
أ�ع�ضائها أ�ي جهة.
املادة 161
ميكن �إعداد الوثائق املثبتة لعمليات املداخيل والنفقات وعمليات اخلزينة واالحتفاظ بها
و�إر�سالها ب أ��شكال المادية ،وفق الكيفيات وال�رشوط املحددة بقرار م�شرتك لوزير الداخلية والوزير
املكلف باملالية.
املادة 162
يف انتظار �إقرار املخطط املحا�سبي امل�شار �إليه يف الفقرة الثانية من املادة  112أ�عاله  ،مت�سك
العماالت أ
والقاليم وجمموعاتها حما�سبة املواد والقيم وال�سندات وحما�سبة �إدارية وحما�سبة تتعلق
بامليزانية.
املادة 163
يدخل هذا املر�سوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ فاحت يناير  2018وين�سخ ،ابتداء من نف�س
الحكام املطبقة على العماالت أ
الحكام املخالفة ،وال�سيما أ
التاريخ ،جميع أ
والقاليم وجمموعاتها
الواردة يف املر�سوم رقم  2.09.441بتاريخ  17من حمرم  03( 1431يناير  )2010ب�سن نظام للمحا�سبة
العمومية للجماعات املحلية وجمموعاتها.
غري أ�نه تظل �سارية املفعول ،ب�صفة انتقالية� ،إىل حني تعوي�ضها طبقا ألحكام هذا املر�سوم،
الن�صو�ص املتخذة لتطبيق أ�حكام املر�سوم ال�سالف الذكر رقم  2.09.441بتاريخ  17من حمرم
 03( 1431يناير .)2010
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املادة 164
ي�سند تنفيذ هذا املر�سوم ،الذي ين�رش باجلريدة الر�سمية� ،إىل وزير الداخلية ووزير االقت�صاد
واملالية ،كل واحد منهما فيما يخ�صه.
وحرر بالرباط ،يف  4ربيع االول  23( 1439نوفمرب )2017
الم�ضاء � :سعد الدين العثماين.
إ
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
االم�ضاء  :عبد الوايف لفتيت.
وزير االقت�صاد واملالية،
االم�ضاء  :حممد بو�سعيد.

- 155 -

