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، 00.301) الجماعات: التنظٌمٌة الجدٌدة المتعلقة بالجماعات الترابٌةجاءت القوانٌن             

فً الشق المتعلق بالنظام  (  000301، مجالس الجهات: 007301مجالس األقالٌم و العماالت: 

المتعلق بالنظام  10312القانون رقم المالً للجماعات بأحكام جدٌدة لم ٌتم التنصٌص علٌها فً 

باستقالل مالً ٌمكن القول بانه أخرى ممتعا بذلك الجماعات الترابٌة المالً كما عدل أحكام 

و من اهم مستجدات القوانٌن التنظٌمٌة فٌما ،ممكنا اٌاها من تنفٌذ برنامج عملها  استقالل نسبً

 :ما ٌلًٌتعلق بمالٌة الجماعات 

 

التنصٌص على وجوب مصادقة المجلس على تعوٌض عدم كفاٌة الموارد المرصودة لنفقات  *

 التجهٌز ، حٌث أن المشرع سكت عن ذكر مصادقة المجلس

إمكانٌة إحداث وزٌر الداخلٌة لوحده دون وزٌر المالٌة خالفا للنظام المالً  التنصٌص على *

 لحسابات مرصودة ألمور خصوصٌة. 10312

ى إمكانٌة  تأشٌر العامل او من ٌنوب عنه على تغٌٌرات الحسابات المرصودة التنصٌص عل *

ألمور خصوصٌة عكس النظام السابق كانت التغٌٌرات التً تطرأ على الحسابات المرصودة 

 ألمور خصوصٌة تتطلب تأشٌرة وزٌر الداخلٌة و وزٌر المالٌة



وصٌة بقرار لوزٌر الداخلٌة التنصٌص على تصفٌة و إقفال الحسابات المرصودة ألمور خص *

 فقط دون وزٌر المالٌة

التنصٌص على إمكانٌة  تفوٌض وزارة الداخلٌة لمؤسسة ما  إحداث حسابات النفقات، عكس  *

 ٌنص على إمكانٌة التفوٌض.حٌث لم  10312النظام المالً 

التنصٌص على موارد أخرى للجماعات إلى جانب حصٌلة الضرائب و الموارد المرصودة  *

من طرف الدولة و حصٌلة األتاوى و األجور عن الخدمات و حصٌلة اإلقتراضات و 

 :المساعدات و الهبات  جاء القانون التنظٌمً بموارد اضافٌة تتمثل فً

 حصٌلة الغرامات   -0

 حصٌلة اإلستغالالت و األتاوى و حصص األرباح و الموارد  -7

المؤسسات و المقاوالت التابعة للجماعة او المساهمة حصٌلة المساهمات المالٌة المتأتٌة من  -.

 فٌها.

عن تحدٌدها إلى  10312نفقات أخرى للجماعات حٌث سكت النظام المالً  التنصٌص على *

جانب نفقات الموظفٌن و األعوان و المعدات و المصارف المتعلقة بإرجاع الدٌن و اإلمدادات 

 نفقات اخرى و هً الممنوحة للجماعة نص القانون التنظٌمً على

 النفقات المتعلقة بتنفٌذ القرارات و األحكام القضائٌة الصادرة ضد الجماعة. -0 

 النفقات المتعلقة بالتسدٌدات و التخفٌضات و اإلرجاعات الضرٌبٌة -7

 االحتٌاطٌةالنفقات الطارئة و المخصصات  -.

و العقود المبرمة من طرف  ٌاتاالتفاقالمالٌة الناتجة عن  بااللتزاماتالنفقات المتعلقة  -1

 الجماعة.

او نفقات المعدات  التنصٌص على عدم شمول نفقات التجهٌز على نفقات الموارد البشرٌة *

 مرتبطة بتسٌٌر المرافق التابعة للجماعةال

إلى جانب  10312التنصٌص على نفقة اجبارٌة اخرى حٌث لم ٌنص علٌها النظام المالً *

النفقات اإلجبارٌة اآلتٌة اجور الموظفٌن و التعوٌضات الممنوحة للموارد البشرٌة و أقساط 

 االلتزاماتالتأمٌن، مصارٌف استهالك الكهرباء و الماء و المواصالت، الدٌون المستحقة، 

و العقود المبرمة من طرف الجماعة، نص القانون التنظٌمً على  االتفاقٌاتعن  المالٌة الناتجة

 النفقات المتعلقة بتنفٌذ القرارات و األحكام القضائٌة الصادرة ضد الجماعة

بموجب القوانٌن التنظٌمٌة أصبح رؤساء الجماعات الترابٌة آمرٌن بالصرف، عكس النظام  *

المكلفة بالداخلٌة او من ٌنوب عنها من والة و عمال  حٌث السلطة الحكومٌة 10312المالً 

بالنسبة للمجالس الجهوٌة و اإلقلٌمٌة أما بالنسبة  العماالت و األقالٌم هم آمرون بالصرف



و ما  10312للجماعات فقد كان رؤساء الجماعات آمرٌن بالصرف فً ظل النظام المالً 

 .00.301ٌزالون فً القانون التنظٌمً 

و  ممارسة الصالحٌات الموكولة لعامل الرباطبلى نفقات اجبارٌة متعلقة التنصٌص ع *

 00.301من القانون التنظٌمً  000المنصوص علٌها فً المادة 

التنصٌص على تقلٌص آجال تعدٌل المٌزانٌة و التصوٌت علٌها إذا تم رفضها من طرف  *

القانون التنظٌمً على آجل ٌوما فٌما نص  00على آجل  10312العامل حٌث نص النظام المالً 

رفض التأشٌر، كما ٌجب تقدٌمها قبل فاتح ٌناٌر، عكس ما  بأسبابأٌام من تارٌخ التوصل  01

حٌث نص على تقدٌم المٌزانٌة بعد تعدٌلها فً تارٌخ ال ٌتعدى   10312نص علٌه النظام المالً 

 ٌناٌر 00

تضع وزارة الداخلٌة أو من ٌنوب عنها  االعتباررئٌس المجلس اسباب رفض التأشٌر بعٌن  ٌأخذإذا لم  ملحوظة:

 من المجلس الستفساراتلمٌزانٌة التسٌٌر و ذلك بعد طلبها 

التنصٌص على إمكانٌة العامل دعوة رئٌس المجلس لتسجٌل كل نفقة اجبارٌة لم تسجل  *

 بمٌزانٌة الجماعة.

ٌوما الموالٌة  00المجلس اٌداع المٌزانٌة بمقر الجماعة خاللالتنصٌص على إمكانٌة رئٌس  *

للتأشٌر علٌها  و توضع رهن اشارة العموم و ٌتم تبلٌغها إلى الخازن، حٌث سكت النظام المالً 

 على تحدٌد من سٌودعها. 10312

  اعتبار رئٌس المجلس آمرا بقبض مداخٌل الجماعة و صرف نفقاتها و ٌعهد بالعملٌات المالٌة *

 و المحاسباتٌة المترتبة عن تنفٌذ مٌزانٌة الجماعة إلى اآلمر بالصرف و الخازن.

 لجماعة بالخزٌنة العامة للمملكةالتنصٌص على وجوب اٌداع مداخٌل ا

التنصٌص على إمكانٌة توجٌه العامل إلعذار او إنذار إذا امتنعت الجماعة صرف نفقة  *

أٌام  2دم  األمر بصرف تلك النفقة فً اجل أقصاه اجبارٌة معٌنة  وجب تسدٌدها، وفً حالة ع

ٌوما، ٌحٌل العامل رفض صرف النفقة  1.الذي نص على آجل  10312عكس النظام المالً 

ساعة عكس ما تم التنصٌص علٌه  12داري و ٌبث فً القضٌة فً اإل االستعجالًإلى القضاء 

ئٌا بقرار لوزٌر الداخلٌة او من حٌث توضع أموال هاته النفقة تلقا 10312فً النظام المالً 

 ٌنوب عنه.

التنصٌص على النظام المالً لمؤسسة التعاون بٌن الجماعات التً كانت تسمى سابقا وفق  *

بمجموعات التجمعات الحضرٌة، حٌث نص على مواردها المالٌة  22311المٌثاق الجماعً 

 المحددة فً:

 مٌزانٌتهاـ مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة فً 0

 ـ اإلمدادات التً تقدمها الدولة7



 ـ المداخٌل المرتبطة بالمرافق المحولة للمؤسسة.

 ـ األتاوى و األجور عن الخدمات المقدمة1

 ـ مداخٌل تدبٌر الممتلكات0

 ـ حصٌلة اإلقتراضات المرخص بها6

 ـ الهبات و الوصاٌا و مداخٌل مختلفة 2

 نص على شمول تكالٌفها لنفقات التجهٌز و التسٌٌر كما

التنصٌص على النظام المالً لمجموعة الجماعات الترابٌة التً كانت تسمى وفق المٌثاق  *

بمجموعات الجماعات المحلٌة، حٌث نص على مواردها المالٌة و المحددة  22311الجماعً 

 فً:

 فً مٌزانٌتهاـ مساهمات الجماعات الترابٌة المكونة للمجموعة 0

 ـ اإلمدادات التً تقدمها الدولة7

 ـ المداخٌل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة.

 ـ حصٌلة االجور عن الخدمات المقدمة1

 ـ مداخٌل تدبٌر الممتلكات0

 ـ حصٌلة اإلقتراضات المرخص بها6

 ـ الهبات و الوصاٌا و مداخٌل مختلفة.2

 تجهٌز و التسٌٌركما نصت على شمول تكالٌفها لنفقات ال

التنصٌص على األمالك العقارٌة للجماعة سواء التابعة لملكها العام و لملكها الخاص، كما  *

تستفٌد الجماعة من تفوٌت الدولة لها ألمالك عقارٌة أو تضعها رهن اشارتها من اجل ممارسة 

 اختصاصاتها.

لجماعة ، إلى جانب مبدأ التنصٌص على مبادئ جدٌدة و المتعلقة بالصفقات التً تبرمها ا *

 الشفافٌة الحرة و الشفافٌة نص القانون التنظٌمً على مبادئ اخرى من قبٌل

 ـ حرٌة الولوج إلى الطلبٌة العمومٌة0

 ـ المساواة فً التعامل مع المتنافسٌن7

 ـ ضمان حقوق المتنافسٌن.



 ـ الشفافٌة فً اختٌارات صاحب المشروع1

 ـ قواعد الحكامة الجٌدة0

اتٌة  للجماعة لتدقٌق سنوي ٌنجزه المجلس التنصٌص على خضوع العملٌات المالٌة و المحاسب

 األعلى للحسابات و المفتشٌة العامة للمالٌة و المفتشٌة العامة لإلدارة الترابٌة.

 

 




