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 :مــــــــــــقـــــــــدمــــــــــــــــــة
شھد مفھوم المحاسبة العمومیة تطورا لمواكبة التطور حیاة الدولة 

ووظائفھا، بما في ذلك االقتصادية، وما نتج علیھا من زيادة ملحوظة في 
حجم النفقات واختالف مجاالتھا، زيادة إلى ذلك نمو حجم االيرادات 

نابعھا ومصادرھا ، وانعكاس ذلك على نوعیة وجودة االداء واختالف م
المالي للدولة، حیث أضحت المحاسبة العمومیة أداة مھمة لمراقبة 

 وتقییم أداء وحدات القطاع العام في تسییر المال العام.

، 1وفي ھذا المجال تعتبر المحاسبة العمومیة احد فروع المحاسبة 
القانونیة ، ونظم المحاسبة التي  وتعرف بكونھا مجموعة من القواعد

تحكم وتتبع العملیات المالیة للھیئات العامة، وتنفیذھا والسیطرة علیھا 
2. 

وبصفة عامة يعتبر نظام المحاسبة العمومیة من اھم الضوابط التي 
تربط بین مختلف مراحل التدبیر المالي للمیزانیات، منذ االعداد والبرمجة 

ذ الفعلي الذي يتحدد ويتم بموجب اعتماد والمصادقة، مرورا بالتنفی
القواعد المحاسبیة ويتطلب بالضرورة مسك محاسبة منتظمة لكل 
العملیات التي تم تنفیذھا، ووصوال الى مرحلة المراقبة، التي ترتكز 

باألساس على ما تم مسكه في اطار سجالت خاصة بالمحاسبة 
یه،  وما نفذ العمومیة، للكشف عن مدى تطابق ماتمت المصادقة عل

 .3على ارض الواقع
																																																													

	ھناك عدة أنواع من المحاسبة:  1
: و تدرس التدفقات الحقیقیة و المالیة على مستوى األمة , و التي تحدث بین مختلف األعوان nationale	comptabilité	laالمحاسبة الوطنیة -

	.االقتصادیین 
: و تدرس التدفقات الحقیقیة و المالیة على مستوى الدولة ، الجماعات الترابیة و كل الھیئات   publique	comptabilité	laالمحاسبة العمومیة -

	العمومیة ذات الطابع اإلداري ( الھیئات ذات الطابع غیر التجاري و غیر الصناعي أي ال تھدف إلى تحقیق ربح ). 
	وھي ثالثة أنواع : محاسبة المؤسسة :- 

	: و تھتم بحساب تكالیف المنتجات و الخدمات، و تحلیلھا و التحكم فیھا. analytique	comptabilité	laا/ المحاسبة التحلیلیة 
ث : تعتمد ھذه المحاسبة على تقدیر ما سوف یحدث في المستقبل ، حی budgétaire	comptabilité	laب/ المحاسبة التقدیریة (الموازنیة ) 

	تقارن التقدیرات بما أنجز فعال و تستخرج الفروق.
	):  comptabilité	la	généraleج/ المحاسبة العامة(التجاریة  

 توجھ لتقدیم العدید من المعلومات
 الرقمیة طبقا العتبارات قانونیة و اقتصادیة , من خالل الحسابات التي تتم

 ذات الطابع المالي و على شكل تسجیل و تبویب وتلخیص العملیات و األحداث
 تتلخص فیما یلي :

 التسجیل : و ھو تسجیل جمیع العملیات المالیة في دفتر أو مجموعة دفاتر. -أ
 التبویب : و ھو ترتیب جمیع البیانات و تصنیفھا مع فرز العملیات و المعلومات ذات طبیعة واحدة. -ب
 بویبھا في صورةالتلخیص : و ھو تركیز البیانات التي تم تسجیلھا و ت -ج

 معلومات مفیدة على شكل تقاریر أو قوائم توضح النتائج و الحقائق المالیة
	"   mwww.comptapress.blogspot.coالمتحصل علیھا . "دروس في المحاسبة العامة"، عن الموقع االلكتروني :   " 

2		Jean-Claude	MAITROT	,comptabilité	publique	,	article	extrait	du	site		‘https://www.universalis.fr’	
	عمر العسري، النظام الجدید للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة بالمغرب :  3
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وقد بدأت المحاسبة العمومیة في التطور منذ ظھور جھاز الدولة كإطار 
تنظیمي وسیاسي و اقتصادي، واداري. وتطورت بوتیرة اسرع مع التطور 

، إلى أن أصبحت علما قائما 1789االداري وخاصة منذ الثورة الفرنسیة 
ى محلیة تعكس خصوصیات الدول بذاته له قواعده الثابتة، وقواعد أخر

التي تمارس فیھا، وذلك من خالل المجھودات المبذولة من طرف 
الھیئات والمنظمات الدولیة التي تشرف على تنظیم مھنة الممارسة 

 IFACالمحاسبیة ، وعلى رأسھا مجلس االتحاد الدولي للمحاسبین 
ب التطورات ، لتواك 4IPSASالذي يقوم بإصدار معايیر المحاسبة الدولیة 

الجديدة في وظائف الحكومة، واتساع نشاط القطاع العام، وما يترتب 
علیه من ازدياد كبیر في حجم النفقات وتنوع مجاالتھا واإليرادات وتنوع 

 .5مصادرھا

 

وھذا ما دفع بالمغرب الى تبني ھذا النموذج من المحاسبة من خالل 
) 1967ابريل  21(1387محرم  10بتاريخ  330-66المرسوم الملكي رقم 

، حیث عرف المحاسبة العمومیة 6بسن نظام عام للمحاسبة العمومیة
في الفصل االول منه على انھا " مجموع القواعد التي تجرى ما عدا 

في حالة سن مقتضیات مخالفة على العملیات المالیة والحسابیة 
ات للدولة والجماعات المحلیة ومؤسساتھا وھیآتھا والتي تحدد االلتزام

 والمسؤولیات المنوطة باألعوان المكلفین بھا".

والمالحظ ان تطبیق القواعد المحاسبیة لھذا المرسوم كان يسري 
فقط على الدولة ، دون المؤسسات العمومیة والجماعات المحلیة ، 

على اعتبار ان انظمة المحاسبة المطبقة على ھذه االخیرة ستحدد 
المالیة بعد استشارة الوزراء بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير 

																																																																																																																																																																																														
article	extrait	de	l’ouvrage	«	les	finances	des	collectivités	locales	dans	les	ETATS	du	Maghreb,sous	la	direction	
de	M.Amal	MECHERFI	»,p	41		

4  IPSAS	:International	Public	Sector	Accounting	Standards : المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام	
دولیة للقطاع العام"، مذكرة مقدمة الستكمال نور الھدى بولیفة، "واقع إصالح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري لمواجھة معاییر المحاسبة ال  5

، متطلبات شھادة ماستر اكادیمي، میدان العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، الشعبة : علوم التسییر، التخصص : تدقیق محاسبي 
	3، ص 2014-2015

، 2843) ، الجریدة الرسمیة عدد 1967أبریل  21( 1387محرم  10بسن نظام عام للمحاسبة العمومیة، بتاریخ  330.66مرسوم ملكي رقم   6
	810  ، الصفحة 26/04/1967بتاریخ 
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من المرسوم السالف  2المعنیین باألمر، كما نص على ذلك الفصل 
 الذكر.

من الباب الثالث من  34نفس االمر سیتم التنصیص علیه في الفصل 
، والذي 7المتعلق بالتنظیم المالي للجماعات المحلیة وھیئاتھا القانون

لمطبقة على الجماعات جاء فیه " ان أنظمة المحاسبة العمومیة ا
المحلیة والھیئات تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير المالیة ووزير 

 الداخلیة."

وبالفعل سیصدر ھذا المرسوم في نفس الیوم الذي صدر فیه ھذا 
شتنبر  30( 1396شوال  5بتاريخ  2.76.576القانون ، وھو المرسوم رقم 

ھو رصد وإعداد التقارير  ، وقد كان الغرض من صدور ھذا المرسوم8)1976
عن تنفیذ المیزانیة المأذون بھا من حیث االلتزام والتصفیة لكل سنة 

 .9مالیة

سنة على نظام المحاسبة العمومیة  34وھكذا ، بعد مرور حوالي 
، سیتم تعديل ھذا 1976للجماعات المحلیة الصادر بموجب مرسوم 

 3( 1431ن محرم م 17صادر في  2.09.441األخیر بموجب المرسوم رقم 
بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة  )2010يناير 

، الذي يتوخى تطبیق المقتضیات الواردة في القانون 10ومجموعاتھا
 18المتعلق بالتنظیم المالي للجماعات المحلیة ومجموعاتھا الصادر في 

 . 200911فبراير 

ة األولى منه وقد عرف ھذا المرسوم المحاسبة العمومیة في الماد
على انھا " مجموع القواعد المنظمة لتنفیذ ومراقبة العملیات المالیة 

																																																													
شتنبر  30( 1396شوال  5بتاریخ  1.76.584یتعلق بالتنظیم المالي للجماعات المحلیة وھیئاتھا الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  قانون  7

	.3034،الصفحة  01/10/1976مكرر بتاریخ -3335، الجریدة الرسمیة عدد   )1976
)، الجریدة الرسمیة عدد 1976شتنبر  30( 1396شوال  5بسن نظام المحاسبة الجماعات المحلیة وھیئاتھا، بتاریخ  2.76.576مرسوم رقم  8

	.3039  الصفحة 01/10/1976بتاریخ   مكرر،3335

	
9	Rachid	BOUBAKRY,	le	plan	comptable	général	des	collectivités	locales	au	Maroc,	mémoire	presente	pour	
l’obtention	du	diplôme	national	d’expert	comptable			2001-2002,	Institut	supérieur	de	commerce	et	
d’administration	des	entreprises,	p	8		

ینایر  3( 1431من محرم  17در في بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا، صا 2.09.441المرسوم رقم   10
	400)، الصفحة 2010فبرایر  8( 1431صفر  23الصادرة بتاریخ  5811  عدد  الجریدة الرسمیة   )2010

 22صادر في  1.09.02رقم   ھیر الشریفالمتعلق بالتنظیم المالي للجماعات المحلیة ومجموعاتھا، الصادر بتنفیذه الظ 45.08قانون   11
	. 545)، الصفحة 2009فبرایر23(1430صفر  27الصادرة في  5711) ، الجریدة الرسمیة عدد 2009فبرایر  18( 1430من صفر
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والمحاسبیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا وكذا مسك محاسبتھا 
باإلضافة إلى تحديدھا اللتزامات ومسؤولیات األعوان المكلفین 

 بتطبیقھا".

المحلیة وعمل كذلك على تصنیف مختلف العملیات المالیة للجماعات 
ومجموعاتھا، والتي تشمل على العملیات المتعلقة بالمیزانیة والخزينة 

. كما حدد مختلف انواع العملیات المحاسبیة للجماعات 12والممتلكات
المحلیة ومجموعاتھا، والتي تتكون من محاسبة عامة، ومحاسبة المواد 

 .13والقیم والسندات، ومن محاسبة ادارية، ومحاسبة المیزانیة

 – 14مع صدور القوانین التنظیمیة للجماعات الترابیة ( الجھات ومع
، وفي اطار تطبیق 2015) سنة 16الجماعات  – 15العماالت واالقالیم

ثالث مراسیم تتعلق  على17مقتضیات ھذه القوانین، تمت المصادقة 
 . 18بنظام المحاسبة العمومیة

 

 

																																																													
من محرم  17بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا،صادر في   2.09.441المرسوم رقم من  1المادة   12

	)2010فبرایر  8( 1431صفر  23رة بتاریخ ،صاد 5811  عدد  الجریدة الرسمیة   )2010ینایر  3( 1431
	من نفس المرسوم 105المادة   13
یولیو  7( 1436من رمضان  20صادر في  1.15.83شریف رقم الظھیر ، صادر بتنفیذه الالمتعلق بالجھات  111.14القانون التنظیمي رقم  14

	. 6585، ص )2015لیو یو 23( 1436شوال  6 الصادرة بتاریخ  ،6380،الجریدة الرسمیة عدد  ) 2015
من رمضان  20صادر في  1.15.84شریف رقم الظھیر ، الصادر بتنفیذه الالمتعلق بالعماالت و األقالیم  112.14القانون التنظیمي رقم   15

	6625)، ص 2015یولیو  23( 1436شوال  6الصادرة بتاریخ  ،6380الجریدة الرسمیة عدد ، ) 2015یولیو  7( 1436
من رمضان  20صادر في  51.15.8شریف رقم الظھیر ، الصادر بتنفیذه ال بالجماعاتالمتعلق  113.14نظیمي رقم القانون الت  16

	.  6660)، ص 2015یولیو  23( 1436شوال  6الصادرة بتاریخ  6380الجریدة الرسمیة عدد ، ) 2015یولیو  7( 1436
على ثالث مشاریع مراسیم تقدم بھا السید وزیر الداخلیة، تتعلق بتطویر نظام  2017غشت  24صادق مجلس الحكومة خالل اجتماعھ المنعقد یوم  17

نظیمیة المتعلقة المحاسبة العمومیة للجھات وللعماالت واالقالیم ومجموعاتھا ومؤسسات التعاون بین الجماعات، وذلك في إطار تطبیق مقتضیات القوانین الت

	بالجماعات الترابیة.
ثالث مراسیم جدیدة متعلقة بتطبیق القوانین التنظیمیة الخاصة بالجماعات الترابیة،  2017نونبر  30الصادرة بتاریخ  6626دد نشرت الجریدة الرسمیة ع 18

	ویتعلق األمر ب:

	بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجھات ومجموعاتھا. 2017نونبر  23صادر بتاریخ  2.17.449مرسوم رقم  *
	بسن نظام للمحاسبة العمومیة للعماالت واألقالیم ومجموعاتھا. 2017نونبر  23صادر بتاریخ  2.17.450مرسوم رقم  *
	بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات ومؤسسات التعاون بین الجماعات. 2017نونبر  23صادر بتاریخ  2.17.451مرسوم رقم  *
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 ھمیة الموضوع: أ

 تبرز اھمیة الموضوع على مستويین:

قانوني: يتجلى في معرفة المساطر والقواعد القانونیة  مستوى
 المعتمدة في تطبیق القواعد المحاسبیة للجماعات الترابیة.

مستوى عملي: يتجلى في اعتبار القواعد المحاسبة للجماعات 
الترابیة مرجعا اساسیا في انتاج وتثمین المعلومات المحاسبة 

المیزانیة  ق لعملیاتللجماعات الترابیة، حیث تعطي الوصف الدقی
السريع للمعلومات الموثوق بھا  والعملیات المالیة، وتقوم بالتقديم 

 التخاذ القرار . والضرورية

 

ما موقع القواعد المحاسبة من ھذا المنطلق تبرز  االشكالیة التالیة: 
 للجماعات الترابیة في المنظومة المالیة لھذه االخیرة؟

 

 عة من االسئلة الفرعیة:تتفرع عن ھذه االشكالیة مجمو

ماھي القواعد االدارية والمحاسبیة المطبقة على تنفیذ عملیات 
 المداخیل والنفقات؟

ماھي اصناف المحاسبة اصناف المحاسبة الخاصة بالجماعات الترابیة 
 ومجموعاتھا؟

 ولتحلیل ھذا الموضوع تم اعتماد المقاربة القانونیة.

الفرعیة سیتم اعتماد التقسیم ولإلجابة عن االشكالیة واالسئلة 
 التالي:

المبحث االول: القواعد االدارية والمحاسبیة المطبقة على 
 تنفیذ عملیات المداخیل والنفقات

 

المبحث الثاني: اصناف المحاسبة الخاصة بالجماعات الترابیة 
 ومجموعاتھا
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 على المطبقة والمحاسبیة اإلدارية القواعد: األول المبحث
 والنفقات المداخیل عملیات تنفیذ

 وأخرى إدارية عملیات إنجاز الترابیة الجماعات میزانیات تنفیذ يقتضي
 أو النفقة بدفع واألمر ،القرار اتخاذ اإلدارية العملیات تتضمن محاسبیة،

 المحاسبیة العملیات وتھم بالصرف، اآلمرون ويتوالھا ،اإليراد تحصیل
 .العمومیون المحاسبون بھا ويضطلع ،وصرفھا األموال قبض

 ختصاصإلوا اإلداري ختصاصإلا بین الفصل، ھذا من والغاية
 العمومیة األموال استخدام تفادي ھو المیزانیة، تنفیذ في المحاسبي

 بغیر المواطنین من األموال جباية أو ،قانونا لھا المحددة األوجه غیر في
 بالصرف مراآل من لكل المسؤولیة توضیح إلى إضافة ،19حق وجه

 .20العمومي والمحاسب

 لمطلبین؛ المبحث ھذا تقسیم سنحاول التوطئة، ھذه خالل من
 المسطرة- النفقات صرف مسطرة خالله من سنعالج األول، المطلب
 والمحاسبي اإلداري للتنفیذ سنخصصه والثاني  - والمحاسبیة اإلدارية

 .للمداخیل

 النفقات صرف مسطرة: األول المطلب
: ھي العملیات، من أنواع أربع إجراء العامة النفقات صرف يتطلب

 .النفقة وأداء ؛النفقة بدفع واألمر ؛النفقة وتصفیة ؛بالنفقة لتزامإلا
 بینما بالصرف، اآلمر ويتوالھا ،إداريا طابعا كتسيت األولى العملیاتو

 .العمومي المحاسب به يقوم محاسبیة عملیة ھي األخیرة العملیة

 للنفقات اإلداري نفیذالت: األول الفرع
 : بالنفقة لتزامإلا

 الجماعات بموجبه تثبت أو تحدث الذي اإلداري العمل عن لتزامإلا يعبر
 يمكن وال تحمل، عنه يترتب أن شأنه من التزاما مجموعاتھا أو الترابیة
 .21بالصرف اآلمر طرف من إال به التعھد

 مقتضیات ھاحددت مضبوطة قانونیة لمسطرة بالنفقة لتزامإلا ويخضع
 مقترح كل تبلیغ يتم حیث الذكر، السالف بالمحاسبة المتعلق المرسوم

																																																													
 .107، ص:2005 سنة األولى الطبعة  -البیضاء الدار – السبع عین المغربیة النشر دار العامة، المیزانیة قانون منصور، سوع.د -19

:	61.		,	p7ème	édition,	novembre	2015MECHEL	KLOPFER,	gestion	financière	des	collectivités	locales,	-20	
) بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة 2010ینایر  3( 1431من محرم  17ي صادر ف 2.09.441مرسوم رقم من  52المادة  -21	

 .)2010فبرایر  8( 1431صفر  23الصادرة بتاریخ  5811الجریدة الرسمیة عدد ، ومجموعاتھا
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 المعني المحاسب المكلف إلى تأخیر، دون التزام وتخفیض إلغاء أو التزام
 .22المحاسبة في وإدراجه علیه اإلشھاد أجل من

 المحدثة الدائمة بالنفقات المالیة، السنة بداية منذ لتزام،إلا ويتم
 تنھي بوثائق إال بھا العمل وقف يمكن وال محددة، مدة تتضمن ال بوثائق
 .الداخلیة لوزير بقرار الدائمة النفقات قائمة تحددو بھا، العمل

 المكلف الجماعي الخازن بتبلیغ الغرض لھذا بالصرف اآلمر يقوم 
 في سطر كل حسب _ يضم تلخیصي بیان لتزامإلا مقترح مع باألداء،

 .23الصالحیة الجارية الوثائق_ المیزانیة

 الترابیة للجماعات العمومیة المحاسبة مرسوم من 59 المادة أن كما
 كل من يناير شھر خالل القیام بضرورة بالصرف اآلمر ألزمت ومجموعاتھا،

 :التالیة القوائم بإعداد مالیة سنة

 .رواتبھم مبلغ تتضمن المجموعة، أو الجماعة موظفي بأسماء قائمة
 المحاسب المكلف؛ إلى القائمة ھذه من ننظیري تسلیم يتم

 واالشتراكات كاألكرية ،األخرى الدائمة بالنفقات مفصلة قائمة
 . للقروض السنوية واألقساط

 النفقة تصفیة

 موعد وحلول الدين، حقیقة من التأكد النفقة، تصفیة من الھدف يكمن
 بعد التصفیة عملیة وتجري أداؤه، الواجب المبلغ وحصر استحقاقه،

 وترتب للدائنین المكتسبة الحقوق تثبت التي السندات على طالعإلا
 .24الترابیة الجماعات ذمة في الدين

 : وھما بمرحلتین تمر النفقة وتصفیة

 اإلنجاز خالل من إال تتأكد ال العملیة وھذه :العمل إنجاز من التأكد
 بعد الإ المحلیین الموظفین مستحقات أداء مثال يمكن ال (للعمل الفعلي

 ؛)بوظائفھم قاموا قد ھؤالء أنمن  التأكد

 .الدين قیمة تحديد

 
																																																													

 من نفس المرسوم. 56المادة  -22	
 .محلیة ومجموعاتھانظام للمحاسبة العمومیة للجماعات ال المتعلقمن المرسوم 	،57المادة  -23	
 .115، مرجع سابق، ص: العامة المیزانیة قانون منصور، عسو -24	
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 النفقة بدفع األمر

 إلى أمره يصدر أن بالصرف اآلمر على يتعین ،النفقة تصفیة بعد
 بعض بأداء القیام يمكن أنه غیر النفقة، دين لدفع العمومي المحاسب

 المذكورة تالنفقا قائمة تحديد ويتم بالصرف، سابق أمر دون النفقات
 للجماعات الرسمیة بالجريدة القرار ھذا وينشر الداخلیة لوزير بقرار

 .المحلیة

 من تأخیر ودون بالصرف سابق أمر دون المؤداة النفقات تبلیغ ويتم
 للجماعة بالصرف اآلمر إلى باألداء، المكلف الجماعي الخازن طرف

 .25المعنیة المجموعة أو المحلیة

 يطلبه الذي المبلغ بنفس حوالة بإصدار رفبالص اآلمر يقوم بعدھا
 الذي المبلغ ألداء العمومي المحاسب إلى األمر إرسال ويتم الدائن،
 طرف من الحوالة ھذه تسلیم ويتم .به مدينة الترابیة الجماعة أصبحت

 التعرف بعد إبراء مقابل الدائنین، إلى مسؤولیته وتحت بالصرف اآلمر
 الدائن إلى الحوالة ھذه تسلیم يتم وال ممثلیھم، صحة أو ھويتھم على

 .الدائنین حقوق تثبت التي الوثائق كل من التأكد بعد إال

 تسديدھا وجب بالنفقة الخاصة الحوالة وضع عن االمتناع حالة وفي
 بالنسبة - للعامل، يمكن مجموعاتھا، أو الترابیة الجماعات قبل من

 يقوم أن - للجھات بالنسبة -، الوالي أو - واألقالیم والعماالت للجماعات
 بوضع إلیه إعذار بتوجیه بالصرف، اآلمر من استفسارات طلب بعد

 ،26عذارإلا تاريخ بعد أيام 7 أقصاه أجل في التنفیذ عدم حالة وفي الحوالة،
 للجماعات التنظیمي القانون من 76 المادة لمقتضیات حتكاماإل يتم

113.1427. 

																																																													
 .نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا المتعلقمرسوم من  54المادة  -25	
 .المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظیمي رقم من  198لمادة ا -26	

إذا امتنع الرئیس عن القیام باألعمال المنوطة بھ بمقتضى أحكام ھذا القانون التنظیمي " على ما یلي من نفس القانون تنص  76المادة  -27
	بمطالبتھ بمزاولة المھام المنوطة بھ.	قام عامل العمالة أو اإلقلیم، ماعةوترتب على ذلك إخالل بالسیر العادي لمصالح الج

عامل العمالة أو اإلقلیم األمر إلى القضاء االستعجالي  حیلیب دون استجابة الرئیس، من تاریخ توجیھ الطل )أیام7سبعة (بعد انصرام أجل  
 اإلداریة من أجل البت في وجود حالة االمتناع.بالمحكمة 

 اإلحالة بكتابة الضبط بھذه المحكمة. ساعة من تاریخ تسجیل طلب 48یبت القضاء االستعجالي داخل أجل  
إذا أقر الحكم القضائي حالة ، ة السابقة بواسطة حكم قضائي نھائي وعند االقتضاء بدون استدعاء األطرافالمشار إلیھ في الفقر تویتم الب

 ."عن القیام بھا األخیرلقیام باألعمال التي امتنع ھذا في االحلول محل الرئیس  للعاملاالمتناع، جاز 
 .112.14من القانون التنظیمي للعماالت أو األقالیم رقم  77ة والماد، 111.14من القانون التنظیمي للجھات رقم  79المادة وتقابلھا 
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 دون واحدة لسلسلة تراتبیا رقما ملوتح ،مؤرخة باألداء األوامر وتكون
 مساعد آمر أو بالصرف آمر كل وحسب ،مالیة سنة برسم انقطاع

 28 :التالیة البیانات تتضمن أن ويجب بالصرف،

 بالصرف؛ المساعد اآلمر أو بالصرف اآلمر تحديد

 المالي؛ اإلدراج

 الدين؛ خاللھا نشأ التي السنة

 ،التجاري العنوان أو والشخصي العائلي سماإل: للدائن الدقیق التحديد
 عنوانه؛ قتضاءإلا وعند

 به أرفقت الذي السند مراجع  االقتضاء وعند النفقة، وموضوع المبلغ
 المثبتة؛ المستندات

 .االلتزام مقترح على اإلشھاد مرجع االقتضاء، وعند

 يجوز أنه غیر التحويل، طريق عن األداء إلى النفقات بصرف األمر ويؤدي
 بقرار المحددة الشروط وفق الذاتیین األشخاص لفائدة انقد األداء

 في بالدفع األمر ويكون الداخلیة، ووزير بالمالیة المكلف للوزير مشترك
 .29باألداء بأمر مصحوبا الحالة، ھذه

 

 للنفقات بيسمحاال التنفیذ: الثاني الفرع
 

 النفقة أداء

 ويقصد الترابیة، الجماعات تنفقا إنجاز في مرحلة آخر الدفع أو األداء مرحلة تعتبر
 إلى المحلیة النفقة أداء إجراء ويعود الدفع، أمر به الصادر للمبلغ الفعلي الدفع بھا

 الصادرة بالحواالت توصله بعد ھذه التنفیذ عملیة يباشر الذي العمومي المحاسب
 .بالصرف اآلمر عن

 المرسوم لمقتضیات الترابیة الجماعات نفقات تخضع المرحلة ھذه خالل ومن
 في مالیة مراقبة إلى ومجموعاتھا الترابیة للجماعات العمومیة بالمحاسبة المتعلق

 .30أخرى جھة من األداء مرحلة في النفقات صحة ومراقبة جھة، من لتزامإلا مرحلة

																																																													
 .نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات المحلیة ومجموعاتھا المتعلقمرسوم من  69المادة  -28
 نفس المادة. -29	
 من نفس المرسوم. 55المادة  -30	
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 : بالنفقة لتزاماإل مراقبة

 - نھائیا لتزامإلا يصبح أن قبل - باألداء المكلف الجماعي الخازن مراقبة تنصب
 : يلي ما على

 المالیة؛ والمناصب االعتمادات توفر

 للنفقة؛ المالي اإلدراج

 االلتزام؛ لمبلغ الحسابیة العملیات صحة

 التي السنة طیلة المجموعة أو المحلیة الجماعة بھا تلتزم التي النفقة مجموع
 .31خاللھا أدرجت

 بالنفقات، لتزامإلا مقترح على باإلشھاد إما المالیة قبةاالمر تجرى أن ويمكن 
 بالصرف اآلمر إلى إرجاعھا يتم التي اإلرسالیات بطاقة على اإلشھاد بتعلیق وإما
 عند لتزام،إلا مقترح يثیرھا التي المالحظات جمیع تضمن أن على التسوية، قصد

 من بالصرف اآلمر إلى واحد إرسال محل وتكون ،واحدة وثیقة في اإلشھاد تعلیق
 .جھة

 ثمانیة في تعلیقه أو إشھاده لوضع باألداء، المكلف للخازن لالمخو األجل ويحدد
 بالنسبة كاملة عمل أيام) 5( وخمسة للصفقات بالنسبة كاملة عمل أيام) 8(

 .االلتزام مقترح إيداع تاريخ من ابتداء األخرى للنفقات

 أن المحدد، األجل داخل جواب أي غیاب في المحاسب المكلف  على ويتعین
 اآلمر إلى وإرجاعه ،األجل ھذا انصرام بمجرد لتزام،إلا مقترح ىعل إشھاده يضع

 إال باألداء المكلف الخازن ضد المادة ھذه بأحكام حتجاجإلا يجوز ال أنه غیر بالصرف،
 .32ثانیة جھة من المعني بالصرف اآلمر طرف من

 

 : النفقات صحة مراقبة

 يمارس أن األداء، أجل من التأشیرة وضع قبل باألداء، المكلف الخازن على يتعین
 :حیث من النفقة صحة مراقبة

     التصفیة؛ حسابات صحة

 المالي؛ االلتزام على المسبق اإلشھاد وجود

 للتسديد؛ اإلبرائیة الصفة

																																																													
 من نفس المرسوم. 61المادة  -31	
 من نفس المرسوم. 64المادة  -32	
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 :من بالتأكد الخازن يتكلف ذلك، إلى باإلضافة

 لدنه؛ من المفوض الشخص أو المؤھل بالصرف اآلمر توقیع

 األداء؛ اعتمادات توفر

 األموال؛ فرتو

 فیھا بما بھا، المعمول األنظمة في علیھا المنصوص المثبتة بالمستندات اإلدالء
 بالصرف اآلمر طرف من المنجزة، الخدمة على لإلشھاد المتضمنة المستندات

 .33المؤھل

 

 وأداء ،التأشیرة بوضع يقوم مخالفة، أية باألداء لمكلفا الخازن يسجل لم وإذا
 الخازن الحظ ما حالة وفي بھا، المتعلقة واإلثباتات أدائھا أوامرب يحتفظ التي ،النفقة

  أوامر بالصرف اآلمر إلى ويرجع ،التأشیرة بتعلیق يقوم مخالفة، أية باألداء المكلف
 مجموع على تشتمل قانونا معللة بمذكرة معززة علیھا، المؤشر غیر األداء

 وضع أجل من باألداء المكلف الخازن ويتوفر طرفه، من المسجلة المالحظات
 الموظفین، لنفقات بالنسبة كاملة عمل أيام) 3( ثالثة على تعلیقھا، أو تأشیرته
 تسلم تاريخ من ابتداء األخرى، للنفقات بالنسبة كاملة عمل أيام) 5( وخمسة

 .34األداء وأوامر اإلصدار أوراق

 وتحت كتابة رف،بالص اآلمر وطلب ،نفقة أداء بتعلیق باألداء المكلف الخازن قام إذا
 حینئذ تستبعد الذي باألداء المكلف الخازن يقوم الرفض، ھذا تجاوز مسؤولیته

 المذكرة من بنسخة باألداء األمر ويرفق األداء أجل من تأشیرته بوضع مسؤولیته،
 .35بالتسخیر واألمر لمالحظاته المتضمنة

 

 للمداخیل والمحاسبي اإلداري التنفیذ: الثاني المطلب
 للمداخیل اإلداري لتنفیذب على معالجة االمطل ھذا في سنعمل 

 ).الثاني الفرع( للمداخیل المحاسبي التنفیذ إلى إضافة ،)األول الفرع(

 للمداخیل اإلداري التنفیذ: األول الفرع
 اإلثبات،: وھي أساسیة مرحل بثالثة للمداخیل اإلداري التنفیذ يمر

 الترابیة الجماعات موارد صاستخال ويتم .بالمداخیل واألمر والتصفیة،
 بین الموارد ھذه طبیعة بحسب تختلف التي اآللیات من مجموعة عبر

 أوامر في تحديدھا يمكن التي واإلعدادية اإلجرائیة الطبیعة ذات اآللیات
																																																													

 من نفس المرسوم. 74ة الماد -33	
 من نفس المرسوم. 74المادة  -34	
 من نفس المرسوم. 75المادة  -35	
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 بالمداخیل، أمر محل تصفیته تمت دين كل يكون أنه ذلك المداخیل،
 بالصرف اآلمر فیذيةالتن بالصیغة ويذيله يصدره )جماعي أو فردي(

 أنه غیر ستخالص،إلا مشروعیة تبرر التي الوثائق بكل ومعززا المختص،
 يقل أو يعادل التي المحلیة الرسوم برسم بالمداخیل أوامر إصدار يجوز ال

 المتعلق 47.06 رقم القانون ألحكام طبقا درھم،) 100( مائة عن سقفھا
 لوزير بقرار األخرى الديون سقف ويحدد المحلیة الجماعات بجبايات
 .36الداخلیة

 أو لإلصدار قائمة في الفردية بالمداخیل األوامر إجمالیة بصورة تسجل
 الذي بالتحصیل، المكلف المحاسب إلى تبلغ معلوماتیة بطاقة في

 وينطبق قبلھا، التي التكفالت مع العام المجموع مطابقة من يتحقق
 .إلغائھا علىو بالمداخیل األوامر تخفیضات على األمر نفس

 المنصوص والشروط األشكال وفق الجماعیة بالمداخیل األوامر تصدر
 .37بھا المتعلقة الديون لھا تخضع التي واألنظمة القوانین في علیھا

 المحاسب ألزمت الذكر، السالف المرسوم من 31 المادة أن كما
 القبض عملیة مشروعیة بمراقبة سلفا يقوم أن بالتحصیل، المكلف

 في المقررة المثبثة المستندات من التحقق وكذا المالي يلوالتنز
 الوزير لدن من مشتركة بصفة المعدة القائمة وفي التنظیمیة النصوص
 من الشروط نفس وفق ويتأكد ،الداخلي ووزير بالمالیة المكلف

 .وإلغائھا المداخیل تخفیضات مشروعیة

 إغفاال لمراقبةبا قیامه أثناء بالتحصیل المكلف المحاسب اكتشف وإذا
 األمر بإرجاع يقوم أعاله، األولى الفقرة أحكام إلى بالنظر ماديا خطأ أو

 بمذكرة مدعما بالصرف اآلمر إلى بالتخفیض أو باإللغاء األمر أو بالمداخیل
 .التسوية أجل من قانونیة بصفة معللة

 الصادرة واألتاوى الرسوم بتحصیل بالتحصیل، المكلف المحاسب يتولى
 مدونة بمثابة 15.97 رقم القانون ألحكام طبقا بالمداخیل أوامر يقطر عن

 الجماعات بجبايات المتعلق 47.06 رقم والقانون العمومیة الديون تحصیل
 أو بنكیة شیكات بتسلیم أو نقدا بالدفع المداخیل إنجاز ويتم المحلیة،

 .المعني العمومي المحاسب باسم مفتوح لحساب بتحويل أو بريدية

																																																													
 من نفس المرسوم. 27المادة  -36	
 من نفس المرسوم. 31المادة  -37	
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 تجارية أوراق أو قیم بتسلیم المداخیل إنجار يمكن ذلك، على ةعالو
 بھا الجاري والتنظیمیة التشريعیة النصوص في الواردة الشروط وفق

 الشروط وفق اإللكتروني األداء وسائل من أخرى وسیلة بأي أو ،العمل
 .بالمالیة المكلف للوزير بقرار المحددة

 تسلیم ،ينقد دفع لك عند العمومي، المحاسب على يتعین كما
 ويمكن الدائنة، المحلیة الجماعة تجاه سند بمثابة يكون مخالصة أو وصل
 أو وصل تسلیم يمكن وال إلكترونیة، بطريقة المذكورة السندات إصدار

 أو طوابع ذلك، مقابل بالدفع، قام الذي الطرف يتسلم عندما مخالصة
 عندما أو الواجبات داءأ لوحدھا حیازته تبرر توريدا عامة، بصفة أو أوراق

 الذي للطرف تسلیمھا أو إرجاعھا تم وثیقة بخصوص مخالصة تسلیم يتم
 .38بالدفع قام
 

 للمداخیل المحاسبي التنفیذ: الثاني الفرع 
 

 مختلف في الترابیة الجماعات لمداخیل المحاسبي التنفیذ يتمثل
 لتحصیلا ويدل األخیرة، لھذه المستحقة المالیة الموارد تحصیل عملیات

 الملزمین ذمة من الجباية الستیفاء الضرورية بالعملیات القیام على عامة
 وال محددة، قانونیة لقواعد طبقا الترابیة الجماعات لخزينة وتوريدھا بھا،
 المختصة الجھة وقیام استحقاقاھا شروط بتوافر إال التحصیل ھذا يتم

 .مقدارھا بتحديد

 مدونة علیھا نصت التي اءاتاإلجر من مجموعة يتطلب التحصیل إن
 استیفاء في العمومي المحاسب يتبعھا التي العمومیة، الديون تحصیل

 أكدته ما وھذا الجبري، التحصیل أو الرضائي التحصیل بین المداخیل ھذه
 للجماعات العمومیة للمحاسبة نظام المتعلق مرسوم من 26 المادة

 ديون تحصیل تمي"    أنه على تنص والتي ومجموعاتھا، المحلیة
 القانون في المحددة الشروط وفق ومجموعاتھا المحلیة الجماعات

 39".العمومیة الديون تحصیل مدونة بمثابة 15.97 رقم أعاله إلیه المشار

																																																													
 من نفس المرسوم. 35المادة  -38	
 في شأن ھذا الموضوع یراجع:  -39	

ü  الضریبة أمام القضاء المغربي"، دار أبي رقراقمحمد القصري " المنازعات الجبائیة المتعلقة بربط وتحصیل	
 . 2011. للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة

ü عبد الرحمان ابلیال ورحیم الطور "تحصیل الضرائب والدیون العمومیة على ضوء المدونة الجدیدة القانون،	



	
	

	
	

15	

 الترابیة بالجماعات الخاصة المحاسبة أصناف: الثاني المبحث
 ومجموعاتھا

ا إلى بیان  ومراقبة تھدف محاسبة الجماعات المحلیة ومجموعاتھ
عملیاتھا  المتعلقة بالمیزانیة والمالیة،  وكذا إخبار وزارة الداخلیة 

وھیئات المراقبة والتدبیر، وتنظم المحاسبة بالشكل الذي يساعد 
 :  40على

معرفة العملیات المتعلقة بالمیزانیة والخزينة والعملیات المنجزة مع  -
 األغیار ومرقبتھا؛

 نفیذ السنوية؛تحديد نتائج الت -

 معرفة وضعیة الممتلكات؛-
 معرفة التزامات الجماعات المحلیة ومجموعاتھــا اتجاه األغیار؛  -
 حساب ثمن تكلفة الخدمات وسعرھا ومردوديتھا عند اإلقتضاء؛  -
 إدماج عملیات الجماعات المحلیة ومجموعاتھا في المحاسبة الوطنیة. -
 .حركات الممتلكات وقیم اإلستغالل  -

ھذا إلى جانب إمكانیة معرفة نتائج السنة المالیة وإعداد وضعیات 
التدبیر والبیانات المالیة، ويتم مسكھا عن كل سنة مالیة مالم تكن 

 ھناك مقتضیات مخالفة،
عمومــا، فإن محاسبة الجماعات الترابیة ومجموعتھــا تتكون من : 

والقیم  ؛ محاسبة الموادcomptabilité généraleمحاسبة عامة 
ثم  ; comptabilité des matiéres ;valeurs et titresوالسندات 

وأخیرا محاسبة  ; la comptabilité administrativeالمحاسبة اإلدارية 
	. 41comptabilité budgétaireالمیزانیة 

	المطلب األول : المحاسبة العامة ومحاسبة المواد والقیم والسندات

 عامة الفرع األول : المحاسبة ال
تقنیة من تقنیات  comptabilité généraleتعتبر المحاسبة العــامة 

التسییر التي تھتم بضبط وقیـــاس الحركــات الخــاصة باإلستغالل لدى 

																																																																																																																																																																																														
 . 2000مطبعة األمنیة، طبعة 15.97

ü التشریع والقضاء المغربي"، أطروحة لنیل الدكتوراه في عبد الحمید الحنودي، "تحصیل الدیون العمومیة في	
-2006الجامعیة  القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة، أكدال، الرباط، السنة

2007. 
متعلق بسن نظام للمحاسبة العمومیة للجماعات ، وال2010ینایر  3الصادر في  2.09.441من المرسوم رقم  104الفقرة الثانیة من المادة 40	

 ) .2010فبرایر  8( 5811الترابیة ومجموعاتھا، الجریدة الرسمیة عدد 
 من نفس المرســوم 105الفقرة األولــــى من المـــادة 41	
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المؤسسة، والناتجة سواء إثر الشاط الداخلي أو  إثر العالقات مع الخارج 
ت عملیات اعتمــادا على طريقة فنیة في التسجیل. وتعتبر ھذه الحركا

مالیة ناتجة عن مختلف التدفقات التي قامــت بھــا المؤسسة وتم 
تسجیلھا بطريقة معینة. كمــا تمثل المحاسبة العــامة أداة تسمح 

بمعرفة ما للھیئة وماعلیھــا، ومن جھة  –تسمى السنة  --لفترة زمنیة 
فترة ثانیة قیاس األداء والفعالیة من خالل النتیجة التي حققتھا خالل 

 معینة . 
وإجماال فإنه يمكن اعتبــار  المحاسبة العــامة أداة للتسجیل، يعني 

تسجیل تفاصیل العملیات  المــالیة   (النفقات واإليرادات) لألجھزة 
الحكومیة. كمــا تعتبر وسیلة لإلثباث، إذ من خاللھــا حفظ المستندات 

ات العملیات المالیة المبررة للعملیــات المالیة العمومیة أو حفظ مذكر
التي تؤديھا األجھزة الحكومیة. كمــا تســاعد ھذه المحاسبة (العامة) 

على تكريس  نمط مراقبة من نوع خاص  من خالل التأكد  من مدى 
 . 42مطابقة سیرورة العملیات المالیة للتعلیمات الصادرة بشأنھــا

خطط محاسبــة الجماعات الترابیة ومجموعاتھــا تمسك طبقا لم
 :  43محــاسبــي الذي يتكون  من األجزاء التــالیة

 اختیارات توجیھیة وأھداف ومبادئ أساسیة؛ -1
 قواعد التنظیم والمساطر؛  -2
 تبويب وكیفیات عــامة لتسییر الحسابات؛ -3
 بیانات مالیة ووضعیات التدبیر؛ -4
 قواعد التقییم؛ -5

على أًصنــاف متجانسة  ويتضمن أيضــــا تبويبـــــا للحسابات موزعة
 تسمى "أٌقســـام"، عددھا تسعة :

 القسم األول : حسابات التمويل  الدائم؛  
 القسم الثاني :  حسابات األصول الثابثة؛

 القسم الثالث: حسابات األصول المتداولة (خارج عملیات الخزينة)
 القسم الرابع : حسابات الخصوم المتداولة (خارج عملیات الخزينة)

 سم الخامس: الحسابات المالیة؛ الق
 القسم السادس: حسابات التكالیف؛ 

 القسم السادس: حسابات المحصوالت؛
																																																													

جـــامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل  عبد الحمید مرغیت :"أساسیات المحاسبة العمومیة" كلیة العلوم اإلقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ،42	
 . 3، الصفحة 2015الجزائر. دیسمبر 

 السالف الذكر . 2010من مرسوم المحاسبة العمومیة للجماعات الترابیة، لسنة  106المادة  43	
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 ؛ 44القسم الثامن: حسابات النتائج
 القسم التاسع: محاسبة تحلیلیة للمیزانیة. 

ويتم تفصیل ھذه المحاسبة في محاسبات ثانوية يتم مسكھا حسب 
 طبیعة المداخیل والنفقات.

لق بمسك المحاسبة العامة، فإن ھذه العملیة يتوالھا كل من فیما يتع
اآلمر بالصرف والمحاسبین العمومیین كل فیما يخصه، إذ يقوم ھؤالء  

بإثباث كل العملیات المنجزة لحساب ھذه الجماعات أو مجموعاتھا فیما 
يخص المیزانیة العامة والمیزانیات الملحقة  والحسابات الخصوصیة، 

 بات األولى، والدفتر الكبیر والدفاتر الثانوية .ودفاتر الحسا
كما يدرج تحصیل منتوجات المیزانیة حسب طبیعة المداخیل في 

 محاسبة توضح برسم السنة الجارية والسنوات المنصرمة ما يلي : 
 تحمالت األوامر بالمداخیل؛  -
 اإللغاءات والتخفیضات؛  -
 التحصیل المنجز. -

انیة  والمیزانیات الملحقة في محاسبة تبین ويدرج أداء  نفقات المیز
المیزانیة اإلعتمادات واإلصدرات  45على حدة، حسب كل باب من أبواب

 التي تمكن من المقاربة بینھمــا .
يتعین على المحاسبین العمومیین الجماعیین أن يقوموا بحصر 

ديسمبر  من كل سنة. وفي  31حساباتھم وسجالتھم المحاسبیة في 
يخ يتولى كل محاسب إعداد بیان عن وضعیة الصندوق نفس التار

، وبعد ذلك، يقوم الخازن 46والمحفظة المالیة والمیزان العام للحسابات
في حساباته، بمركزة مجموع العملیات المنجزة من  47المكلف باألداء

طرف  المحاسبین العمومیین الجماعیین اآلخرين لحساب نفس 
أيضا تحديد نتیجة تنفیذ المیزانیة.  الجماعة أو نفس المجموعة، ويتولى

بعد ذلك يقوم ھذا  األخیر  بإعادة ترتیب العملیات المذكورة بھدف تحديد 
مارس  من السنة الموالیة يقوم بإعداد  31نتیجة تدبیر الممتلكات، وفي 

 البیانات المالیة ووضعیات التدبیر التالیة : 
 الحصیلة أو وضعیة الممتلكات؛ -

																																																													
تخلي عن مفھوم "حسابات النتائج" ، في مشاریع المراسیم الجدیدة، المتعلقة بالمحاسبة العامة للجماعات الترابیة ومؤسسات التعاون بینھا، تم ال44	

 وعوضھ المشرع  بمفھوم "اإللتزامات الخارجة عن الحصیلة المحاسبیة"
 ود"مشاریع المراسیم الجدیدة المتعلقة بالمحاسبة العامة للجماعات الترابیة ومؤسسات التعاون بینھا، تستبدل مصطلح األبواب، بمصطلح "البن45	
 ة العمومیة للجماعات الترابیة السالف الذكر .من مرسوم المحاسب 108المادة 46	
الذي یوكل إلیھ مھمة تنفیذ ومراقبة نفقات الجماعات المحلیة ومجموعاتھا، وإن كان المشرع  2010ھو أحد المحاسبین الثانویین حسب مرسوم 47	

 دلھ ب "المحاسب المكلف" .في مشاریع المراسیم الجدیدة قد تخلى عن مصطلح "الخازن المكلف بالداء في ھذا النص، واستب



	
	

	
	

18	

 والت والتحمالت؛حسابات المحص-
 جدول العملیات المتعلقة بالمیزانیة؛ -
 جدول العملیات المالیة؛-
 وضعیة مختلف ديون الجماعة المحلیة أو المجموعة؛-
 وضعیة تنفیذ میزانیة الجماعة المحلیة أو المجموعة.-

البیانات المالیة ووضعیات التدبیر ھذه، يجب أن تعطي  صورة حقیقیة 
انیة وعن وضعیة الممتلكات الخاصة بالجماعة أو عن حالة تنفیذ المیز

المجموعة، ويمكن اإلدالء ببیانات تكمیلیة إخبارية لتعزيزھا، وذلك عند 
 . 48اإلقتضاء 

 
		,matiéres	des	comptabilitéالفرع الثاني : محاسبة المواد والقیم والسندات 

		valeurs	et	titres 
ى جرد المخزونات إل   تھدف محاسبة المواد والقیم والسندات

 :  49الموجودة والحركات المتعلقة أساسا ب
مخزونات السلع  والتوريدات والمنتجات نصف الجاھزة والمنتجات  -

 الجاھزة؛
 المعدات والمنقوالت؛-

السندات اإلسمیة  أو لحاملھا  أو للمأذون في صرفھــا للغي، والقیم  -
حلیة أو لمجموعاتھا، المختلفة الخاصة أو المعھود بھــا للجماعات الم

 وكذا األشیاء التي قد سلمت لإليداع عند اإلقتضاء؛
النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والصويرات المعدة لإلصدار أو  -

 للبیع.
كما تضع  الجرد وتبین قیمة المواد والقیم والسندات التي تطبق 

علیھا.وتمسك محاسبة المواد والقیم والسندات من طرف اآلمرين 
بالصرف والمحاسبین العمومیین الجماعیین، كل واحد بالنسبة للمواد 

 . 50والقیم والسندات التي يحوزھا
يتولى اآلمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون الجماعیون كل فیما 

يخصه حسب المواد والقیم والسندات بإعداد مايلي وذلك عند انتھاء 
 : 51السنة المالیة

																																																													
 	48 المادة 110 من مرسوم المحاسبة العمومیة للجماعات الترابیة لسنة 2010، سابق ذكره 

 ، سابق ذكره2010من مرسوم المحاسبة العمومیة للجماعات الترابیة لسنة  111المادة 49	
 من نفس المرسوم 112المادة 50	
 ممن نفس المرسو 113الفقرة األولى من المادة 51	
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 تعمال؛بیان الجرد أو حساب اإلس -
الوضعیة المحاسبیة حسب النوع، التي تبین الوضعیة في بداية السنة -

المالیة والحركات التي تم القیام بھا خالل السنة والوضعیة عند انتھاء 
 السنة المالیة .

وتتحدد المدة التي على أساسھا يتم إعداد ھذه البیانات والوضعیات 
تعلق بھــــا، ألجل مارس من السنة الموالیة للسنة التي ت 31في 

إرفاقھا بحساب الجماعة المحلیة أ المجموعة المعنیة، الذي يتولى 
 52الخازن المكلف باألداء واإلدالء به إلى المجلس الجھوي للحسابات

 الجماعات میزانیة ومحاسبة اإلدارية المحاسبة: الثاني المطلب
 الترابیة

 جھة من بتفصیل يةاإلدار المحاسبة سنشرع في ھذا المطلب إلى معالجة 
 ).الثاني الفرع( المیزانیة محاسبة ثم ،)األول الفرع(

 الترابیة للجماعات اإلدارية المحاسبة: األول الفرع
 للجماعات العامة  المحاسبة بنظام المتعلقة المرسوم صدور بعد

المحاسبة اإلدارية  ينظم سوف أنه إلى خالله من المشرع أشار الترابیة،
 ووزير بالمالیة المكلف الوزير بین مشترك بقرار تحدد تتبويبا أساس على

ا عائق يشكل ما وھو أن ھذا القرار لم يصدر بعد، المالحظ لكن الداخلیة،
 مستوى على الحاصل القانوني التحیین ومواكبة ،المرسوم تفعیل أمام 

  .الترابیة للجماعات القانونیة الترسانة
 يتم ،بالمیزانیة المتعلقة صاتالترخی ذتنفیتروم المحاسبة اإلدارية 

 بھا تقوم التي للعملیات بالنسبة بالصرف االَمر طرف من كھامس
 بھا يقوم التي العملیات إدراج ويتم ومجموعاتھا، الترابیة الجماعات

 فاالَمر 53.كذلك بالصرف االَمر حسابات في بالصرف ونالمساعد وناالَمر
 سوف والذي ،لمحاسبةا من النوع ھذا ظل في محوري دور له بالصرف

 . جزئیاتھا في التفصیل خالل من أھمیته تتضح

 للجماعات المحاسبة بنظام المتعلق المرسوم من 116 المادة حسب
 :التالیة العملیات المحاسبة اإلدارية  تبین الترابیة

																																																													
 من نفس المرسوم 113الفقرة الثانیة من المادة 52	
،ص 2010فبرایر  8الصادرة بتاریخ  5811المتعلق بنظام المحاسبة للجماعات الترابیة، ج.ر عدد  2.09.441من المرسوم رقم  115المادة  -53	
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 بما لھا، المطابقة بالمداخیل األوامر وكذا وتصفیتھا المداخیل إثباث
 بالتسوية؛ المتعلقة لبالمداخی األوامر فیھا

 بصرفھا؛ واألمر بالنفقات اإللتزام

 :من المداخیل تتبع في المستعملة اإلدارية المحاسبة تتكون

: ومجموعاتھا الترابیة الجماعات لفائدة المثبتة للحقوق الیومي الدفتر
. التسجیل وتاريخ الترتیبي الرقم منفصلة، أعمدة في الدفتر ھذا ويبرز

 الدخول؛ ومبلغ المدين وتحديد موضعه مع الدين وإدراج

 الحسابات دفتر يتضمن: المداخیل نوعیة حسب الحسابات دفتر
 .العمل به الجاري المیزانیة تبويب حسب تحصیلھا سیتم التي المبالغ

 االقتضاء عند. المذكورة العملیات تفصیل يتم أنه إلى اإلشارة وتجدر
 المصالح، جاتحا حسب ،وشكلھا عددھا يحدد ثانوية دفاتر في

 .الداخلیة ووزير بالمالیة المكلف الوزير بین مشترك تتخد بقرار بتعلیمات

 تنفید تتبع في المستعملة المحاسبة سجالت تتكون اَخر جانب وفي
 :من بالصرف المساعدون واالَمرون بالصرف االَمر يمسكھا التي النفقات

 صفیةت مصلحة من كل يمسكه الذي الدائنین، حقوق تسجیل دفتر
 أو تغییر أو بفتح المتعلقة العمیات كل يتضمن: بالصرف واالَمر النفقات
 وتصفیتھا؛ بالنفقات وااللتزام االعتمادات تفويض

 ألجل الصادرة األداء ألوامر يستعمل: الصادرة األداء وامرأل الیومي الدفتر
 باألداء األوامر لكل رقمي ترتیب حسب والمتتالي الفوري التسجیل

 اإلصدار أوراق من الدفتر ھذا يتألف كما التسییر، مدة خالل الصادرة
 بنظام المتعلق 2.09.441 المرسوم من 31 المادة في علیھا المنصوص
 .55إلكترونیة جدادات من أو 54الترابیة للجماعات المحاسبة

 .النفقات أبواب حسب الحسابات دفتر

 طرف من الدفاتر ھذه مسك يتم لذلك الضرورة دعت كلما أنه كما
 الصادرة بالمداخیل األوامر أن كما بالصرف، األمر وإصدار ،التصفیة مصالح

																																																													
 ھي:  31أوراق اإلصدار حسب المادة  -54	
 قائمة اإلصدار؛ -

 بطاقة معلوماتیة؛
 جع سابق.مر -55	
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 الترابیة الجماعات لفائدة المستحقة الحقوق تثبت بالصرف االَمر عن
 56.ومجموعاتھا

 المرسوم خالل من المشرع فإن للنفقات اإلدارية المحاسبة إطار وفي
 نفقات إلى أشار رابیة،الت للجماعات العمومیة المحاسبة بنظام المتعلق
 يبین: األول الجزء ين؛أجز إلى وقسمھا ،123 المادة في لوحدھا التجھیز
 المفتوحة عتماداتإلوا الممنوحة لتزامإلا ترخیصات مالیة سنة كل حسب
 االَمرين استعمال  الثاني الجزء بینمــا يبین الترخیصات، ھذه نتیجة

 السنة برسم الممنوحة عتماداتإلوا لتزامإلبا للترخیصات بالصرف
 .المالیة

 المفتوحة عتماداتإلا دفتر في مسكه يتم: األول بالجزء يتعلق ففیما
 الترخیص حسب الدفتر، ھذا ويبین. البرنامج في ترخیصات بواسطة
 الالحقة والتغییرات بالنفقة للترخیص األصلي المبلغ النفقة، وطبیعة
 :يلي ما البرامج يف ترخیص لكل بالنسبة ويبین. النھائي والمبلغ

 مجموع عن والناتجة للسنة بالنسبة حديثاً  بھا المرخص لتزاماتإلا
 السنة؛ برسم الممنوحة العادية عتماداتإلوا الترخیصات مبلغ

 مبلغ مجموع عن والناتجة ،للسنة بالنسبة حديثاً  بھا المرخص األداءات
 السنوات برسم البرامج في بترخیصات المتعلقة األداء اعتمادات
 برسم البرامج في للترخیصات المطابقة األداء اعتمادات وعن ،المنصرمة

 السنة؛ نفس برسم الممنوحة العادية عتماداتإلا وعن ،الجارية السنة

 األولى السنة ذمن األداء وترخیصات لتزاماإل ترخیصات مبلغ مجموع
 .البرامج في الترخیص لتنفیذ

 

 حسب الحسابات، دفتر في مسكه یتمف: الثاني بالجزء يتعلق فیما أما
 سنة كل حسب البرامج في ترخیص كل حسب ،التجھیز نفقات طبیعة
 .مستقل ترخیص إلى أدى النفقات من نوع لكل بالنسبة مالیة

 الذي بھا الملتزم النفقات محاسبة سجل أن إلى ،اإلشارة وتجدر
 :المیزانیة أبواب من باب كل عن يتضمن المحاسبة، مصلحة تمسكه

																																																													
 المتعلق بنظام المحاسبة للجماعات الترابیة، مرجع سابق. 2.09.441من المرسوم  121المادة  -56	
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 مبلغ المقبولة، بالنفقات لتزاماتإلا تسجیلو المفتوحة، اإلعتمادات مبلغ
 .المتوفرة عتماداتإلا

: ترتیبي رقم حسب مقبول، بنفقة التزام كل يخص فیما السجل ويبین 
 ومبلغ ،الدائن واسم ،النفقة ونوع ،علیه مؤشر لتزامإلا تسلم تاريخ

 57.بالصرف األمر مرجع وكذا ياألصل التقدير تغییر قتضاء،إلا وعند النفقة،

 محاسبة سجل تمسك الترابیة بالجماعات المحاسبة مصلحة أن كما
 ما المیزانیة أبواب من باب كل عن يتضمن والذي ،بھا الملتزم النفقات

 :يلي

 المفتوحة؛ االعتمادات مبلغ

 المقبولة؛ بالنفقات االلتزامات تسجیل

 .المتوفرة االعتمادات مبلغ

 

 اإلداري الحساب المالیة، السنة اختتام عند بالصرف، االَمر ويقدم
 نموذج حسب المیزانیة، تنفیذ بیان يسمى أصبح الذي المنصرم للتسییر

 جزء إلى الوثیقة ھذه تتقسم أن ويجب. الداخلیة وزير يحدده موحد
 .أعمدة إلى مفصلة النفقات،خاص ب  وجزء ،بالمداخیلمتعلق 

 :تتضمن أن يجب المداخیل ففي

 والمیزانیة؛ الحساب لفصول الترتیبیة رقاماأل

 الخصوصیة؛ الحسابات أو المیزانیة أبواب بیان

 المالیة؛ التقديرات

 المبالغ خصم بعد اإلثبات ووثائق السندات حسب الحصوالت مبلغ
 للتحصیل؛ القابلة غیر والمبالغ الملغاة

 .باب كل عن المداخیل مجموع

 

 

																																																													
 ، من المرجع السابق.124نفسھ، المادة  -57	
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 : النفقات وفي

 والمیزانیة؛ الحساب لفصول الترتیبیة األرقام

 الخصوصیة؛ الحسابات أو المیزانیة أبواب بیان

 خالل علیھا المدخلة التغییرات مع المیزانیة في المفتوحة االعتمادات
 السنة؛

 المرصدة؛ النفقات

 علیھا؛ والمؤشر باألداء الصادرة األوامر

 التجھیز؛ نفقات إلى ترحیلھا الواجب عتماداتإلا

 .غاةالمل عتماداتإلا

 الحساب ألصل بمطابقتھا مشھود الحساب ھذا من نسخة وتوجه
 .باألداء المكلف الخازن إلى اإلداري

 بالمیزانیة المتعلقة المحاسبة: الثاني الفرع
 

 الترابیة بالجماعات الخاصة المیزانیة المتعلقة المحاسبة تنقسم
 من الممسوكة لتزماتإلا محاسبة إلى ،58لھا المنظم المرسوم حسب

 عملیات إثبات ثم األموال ومحاسبة باألداء، المكلف المحاسب رفط
 .والنفقات المداخیل

 

 .باألداء الخازن المكلف طرف من الممسوكة االلتزامات محاسبة
 

 يخص فیما باألداء المكلف خازنال طرف من المحاسبة ھذه تمسك
 عن قتضاءإلا وعند المیزانیة، أبواب من باب كل عن المفتوحة عتماداتإلا

 نفقات محاسبة الخصوصیة، للحسابات بالنسبة ستعمالإلا برنامج كل
 59.لديھا مھامه يزاول التي ومجموعاتھا الترابیة الجماعات

 :يلي فیما المحاسبة ھذه وتبرز
																																																													

 ، مرجع سابق.2.09.441مرسوم رقم  58	
 من المرسوم أعاله. 128المادة  -59	
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 والحسابات الملحقة والمیزانیة المیزانیة في المفتوحة عتماداتإلا
 السنة؛ خالل علیھا المدخلة والتغییرات الخصوصیة

 االَمر طرف من المذكورة االعتمادات على تمت التي لتزاماتإلا
 بالصرف؛

 .المعني الشھر خالل بصرفھا، سابق أمر دون المؤداة النفقات

 

 من بالنفقات لتزامإلا محاسبة كذلك، الخازن المكلف باألداء ويمسك
 أو ترابیةال الجماعة لدى المعینین بالصرف المساعدين االَمرين طرف

 :يلي ما في بدورھا المحاسبة ھذه وتبرز .المجموعة

 السنة؛ خالل االعتمادات ھذه من والتخفیضات ةوضَ فَ المٌ  عتماداتإلا

 بالصرف االَمرين طرف من عتماداتإلا ھذه على المنجزة لتزاماتإلا
 المعنیین؛ بالصرف المساعدين

 .المعني الشھر خالل بصرفھا سابق أمر دون المؤداة النفقات

 

محاسب ال يمسك ؛بصرفھا األمر دون المؤداة نفقاتلل وبالنسبة
 والنفقات المفوضة عتماداتإلوا المفتوحة عتماداتاإل محاسبة، الملكلف
 المالیة المناصب محاسبة المكلف، المحاسب كذلك ويمسك .المنجزة
 والذي بالمیزانیة الملحق بالمناص بجدول والمفتوحة بالمیزانیة المدرجة

 .والشاغرة والمشغولة المفتوحة المالیة المناصب يبرز

 األموال محاسبة

 

 النفقات تتضمن ،الخازن المكلف باألداء يمسكھا ثانوية محاسبة ھي
 الدائمة والنفقات برنامج برسم والنفقات سنوات عدة على الممتدة

 من المرحلة لتزاماتإلوا ،النفقات شساعة لفائدة الموقوفة واالعتمادات
 60.المنصرمة السنة

																																																													
، 2012، سنة 106-105ماعات الترابیة، المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیة، عدد نصیر مكاوي، قراءة قانونیة لقواعد تدبیر نفقات الج -60	
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 بالنفقات لتزامإلا بیانات على بناء المذكورة المحاسبة سكم ويتم
 تبلیغھا تم والتي بالصرف االَمر يعدھا التي الدائمة النفقات وبیانات

 61.إلیه

 والنفقات المداخیل عملیات جمیع ،باألداء المكلف الخازن يثبت كما
 في وتفصل. فرعیة يومیة دفاتر في بمركزتھا اوقام أو نفذوھا التي

 والحسابات الملحقة والمیزانیات المیزانیة ونفقات مداخیل ثانوية سجالت
 . الخصوصیة

 طرف من ومجموعاتھا الترابیة الجماعات ديون تحصیلن بیا كذلك يتم
 محاسبة في المداخیل، من نوع كل عن بالتحصیل المكلف المحاسب

 الجارية للسنة بالنسبة األبواب، من باب كل عن منفصلة بصفة تتضمن
 .المنجزة والتحصیالت المداخیل بأوامر التكفل السالفة، سنواتوال

 منفصلة، بصفة تتضمن محاسبة في ھاؤأدا فیدرج للنفقات وبالنسبة
 .باألداء الصادرة واألوامر المفتوحة عتماداتإلا األبواب، من باب كل وعن

 :يلي ما تتضمن محاسبة بالتحصیل، المكلف المحاسب ويمسك

 كل وعن باب كل عن المنجزة والمداخیل مثبتةال الحقوق محاسبة -
 مالیة؛ سنة

 التحصیل؛ أجل من إلیه الموجھة الخارجیة اإلكراھات سجل -

 المدفوعة؛ التحصیل صوائر سجل -

 المستخلصة؛ التحصیل صوائر سجل -

 حساب بواسطة الجماعي الخازن إلیه بھا يعھد التي القیم -
 . االستعمال

 كیفیات الداخلیة ووزير بالمالیة المكلف وزيرلل مشتركة تعلیمیة وتحدد
 .الساعة لحد بشأنھا القرار يصدر لم والذي .المذكورة المحاسبة مسك

 كل آخر حساب حصر عند ،الخازن المكلف باألداء على يتعین كما
 ماب الموالي، الشھر من العاشر الیوم قبل بالصرف، اآلمر يبلغ أن شھر،

 :يلي

																																																													
 المتعلق بنظام المحاسبة للجماعات الترابیة، مرجع سابق. 2.09.441من المرسوم رقم  129المادة  -61	
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 المتوفرة األموال وحسابات الصندوق( رةالمتوف األموال وضعیة -
 تسییره؛ يتولى الذي المحاسبي بالمركز) الخارجیة

 القیم؛ وضعیة -

 "التحصیل صوائر" الحساب رصید -

 مع استخالصه والباقي ،والتحصیالت للتكفالت المختصرة الوضعیة-
 .المنصرم الشھر خالل بھا قام التي اإلجراءات بیان

 تم الترابیة للجماعات الجديدة راسیمالم مشاريع في أنه غیر
 االموال ووضعیة''  التحصیل صوائر''  الحساب رصید عن االستغناء
 أو المكلف المحاسب تسییره يتولى ذيال المحاسبي بالمركز المتوفرة

 62.سابقاً  الخازن

 لآلمر يدلي أن ذلك، على عالوة المحاسب المكلف على ويتعین
 بالتعلیمیة نموذجھا يحدد سبوعیة،أ بوضعیة اثنین يوم كل بالصرف

 .المادة ھذه من األولى الفقرة في إلیھا المشار المشتركة

 

 والنفقات المداخیل إثبات -ج

 

 ھي ،الجماعات ونفقات مداخیل لعملیات المثبتة المستندات قائمة إن
 العمومیة المحاسبة بنظام المتعلق المرسوم في علیھا المنصوص

 .العمل بھا الجاري التنظیمیة النصوص وكذلك ،بالتدريج

 المحاسبین ألحد المسلمة اإلثباتات سرقة أو إتالف أو ضیاع حالة وفي
 2.09.441 رقم المرسوم من 14 المادة في إلیھم المشار العمومیین

 أن يمكن ومجموعاتھا، الترابیة للجماعات المحاسبة بنظام المتعلق
 الغرض لھذا لدنه من المفوض الشخص أو للمملكة العام  الخازن يرخص

 على التابعین للمحاسبین لذلك، الداخلیة وزير يفوضه الذي والشخص
 الدفاتر ومسك إصدار يمكن كما 63.بتعويضھا يقوموا أن لسلطھم، التوالي

 في المستعملة الوثائق ومختلف والسجالت الیومیة والدفاتر المحاسبیة

																																																													
واألقالیم المتعلقة بنظام المحاسبة للجھات والعماالت  12.17.45 – 2.17.450 – 2.17.449المراسیم الثالث مشاریع ومثلھا في  135المادة  -62	

 والجماعات ومجموعاتھم.
 ، مرجع سابق.2.09.441من المرسوم رقم  137المادة  -63	
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 شكل في زينة،والخ والنفقات المداخیل عملیات مختلف محاسبة مسك
 بھا الجاري التنظیمیة النصوص في المقررة للنماذج وفقا إلكتروني،

 .العمل
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 ةـــمـــاتــــخ
ن المسار الذي  سلك المغرب من خالل اعتماده مجموعة من إ

فرض علیه تبني قواعد محاسبیة تتالءم مع  االلیات المالیة الجديدة،
میة للجماعات الترابیة، وھو ما اإلصالحات التي جاءت بھا القوانین التنظی

تم اإلعالن عنه من خالل المراسیم المتعلقة بالمحاسبة العمومیة 
للجماعات الترابیة ، والتي رمت الى ادخال قواعد حديثة لتنفیذ وتبسیط 

 وتخفیف المساطر المالیة والمحاسبیة.
حیث تم اعتماد نظام المراقبة المالیة والمحاسبة المطبقة على 

باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة، كما تم ادخال الجھات 
قواعد حديثة لتنفیذ وتخفیف المساطر المالیة والمحاسبیة، وذلك في 
اطار اعتماد التدبیر المرتكز على النتائج، إضافة الى تقوية دور رؤساء 

المجالس ، من خالل ادخال تحويالت على أسطر وفقرات المیزانیة في 
االعتمادات ، وذلك بالشكل الذي يتتبع تحقیق النتائج  اطار شمولیة

 واألھداف الظرفیة للجماعة.
كما عملت المراسیم على وضع آلیات لتطوير وعصرنة التدبیر المالي 

للعماالت واألقالیم ومجموعاتھا، في إطار المبادئ الدستورية العامة 
ة بحسن المتعلقة بربط المسؤولیة بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجید

التدبیر، وال سیما تلك التي تكرس قیم الشفافیة والمسؤولیة تماشیا 
 مع المقتضیات الدستورية الجاري بھا العمل.
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 قــــائـــمـــة المـــراجــــع المـــعـــتـــمــدة:
 باللغة العربیة

 الكتب:

 

عبد الحمید مرغیت :"أساسیات المحاسبة العمومیة" كلیة العلوم 
ية والتجارية وعلوم التسییر ، جـــامعة محمد الصديق بن اإلقتصاد

 . 2015 يحیى، جیجل الجزائر. ديسمبر

 السبع عین المغربیة النشر دار العامة، المیزانیة قانون عسو منصور،.د
 .2005 سنة األولى الطبعة  -البیضاء الدار –

 

 الرسائلاألطروحات و 

یة في التشريع والقضاء عبد الحمید الحنودي، "تحصیل الديون العموم
 المغربي"، أطروحة لنیل الدكتوراه في

القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة 
 2007-2006الجامعیة  واالقتصادية واالجتماعیة، أكدال، الرباط، السنة

نور الھدى بولیفة، "واقع إصالح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري 
لمحاسبة الدولیة للقطاع العام"، مذكرة مقدمة لمواجھة معايیر ا

الستكمال متطلبات شھادة ماستر اكاديمي، میدان العلوم االقتصادية و 
التجارية و علوم التسییر، الشعبة : علوم التسییر، التخصص : تدقیق 

 علوم و التجارية و االقتصادية العلوم ، كلیة2015-2014محاسبي ، 
 .الوادي – لخضر حمة الشھید التسییر، جامعة

 

 المجالت:

 الترابیة، الجماعات نفقات تدبیر لقواعد قانونیة قراءة مكاوي، صیرن
 2012 سنة ،106-105 عدد والتنمیة، المحلیة لإلدارة المغربیة المجلة

 :النصوص القانونیة
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 الصادر بتنفیذه بالجھات المتعلق 111.14 رقم التنظیمي القانون
              1436 رمضان من 20 في صادر 1.15.83 رقم الشريف الظھیر

 شوال 6  بتاريخ الصادرة 6380 عدد الرسمیة الجريدة ،) 2015 يولیو 7(
 ).2015 يولیو 23( 1436

الصادر  ، األقالیم و بالعماالت المتعلق 112.14 رقم التنظیمي القانون
 7( 1436 رمضان من 20 في صادر 1.15.84 رقم الشريف الظھیر بتنفیذه

 1436 شوال 6 بتاريخ الصادرة 6380 عدد الرسمیة لجريدة ،)2015 ولیوي
 .)2015 يولیو 23(

 الصادر بتنفیذهبالجماعات، المتعلق 113.14 رقم التنظیمي القانون
 يولیو 7( 1436 رمضان من 20 في صادر 1.15.85 رقم الشريف الظھیر
 يولیو 23( 1436 شوال 6 بتاريخ 6380 عدد الرسمیة الجريدة ،)2015
 .6660 ص ،)2015

شتنبر  30( 1396شوال  5بتاريخ  1.76.584ظھیر شريف رقم 
يتعلق بالتنظیم المالي للجماعات المحلیة وھیئاتھا،  بمثابة قانون )1976

 .3034  الصفحة 01/10/1976بتاريخ  bis-3335الجريدة الرسمیة عدد 

حلیة المتعلق بالتنظیم المالي للجماعات الم 45.08القانون رقم 
 22 صادر في 1.09.02رقم   ظھیر شريف، الصادر بتنفیذه الومجموعاتھا

الصادرة في  5711الجريدة الرسمیة عدد ،)2009فبراير  18( 1430من صفر
 ).2009فبراير23(1430صفر  27

) 2010 يناير 3( 1431 محرم من 17 في صادر 2.09.441 رقم مرسوم
 ومجموعاتھا، حلیةالم للجماعات العمومیة للمحاسبة نظام بسن

 فبراير 8( 1431 صفر 23بتاريخ  الصادرة 5811 عدد الرسمیة الجريدة
2010.( 

أبريل  21( 1387محرم  10بتاريخ  330.66مرسوم ملكي رقم 
 2843)بسن نظام عام للمحاسبة العمومیة، الجريدة الرسمیة عدد 1967

 .810 الصفحة 26/04/1967بتاريخ 

)،بسن 1976شتنبر  30( 1396شوال  5بتاريخ  2.76.576مرسوم رقم 
وھیئاتھا،الجريدة الرسمیة عدد  .نظام المحاسبة الجماعات المحلیة

3335-bis   3039  الصفحة 01/10/1976بتاريخ. 
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 للجھات المحاسبة بنظام المتعلق 2.17.449 رقم مرسوم مشروع
 .ومجموعاتھا

 تللعماال المحاسبة بنظام المتعلق 2.17.450 رقم مرسوم مشروع
 .ومجموعاتھا واألقالیم

 للجماعات المحاسبة بنظام المتعلق 2.17.451 رقم مرسوم مشروع
 .ومجموعاتھا

 

 باللغة الفرنسیة:
: Les ouvrages 

 

Michel Klopfer, gestion financière des collectivités locales, 
7ème édition, novembre 2010.. 

 

 ThèsesLes  

Rachid Boubakry, ‘ le plan comptable général des collectivités 
locales au maroc’, mémoire presente pour l’obtention du 
diplôme national d’expert comptable   2001-2002, Institut 
supérieur de commerce et d’administration des entreprises. 

Les articles  

Jean-Claude MAITROT ,comptabilité publique,    article 
extrait du site ‘www.universalis.fr’. 
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