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نظام المحاسبة العمومية بالمخزن  إرتبطمن الناحية التاريخية، قبل الحماية الفرنسية  - 1

التي كان يفرضھا على القبائل من أجل استتباب األمن والمساھمة في  والجبايات

:جھد الحرب  وكذا على التجارة من خالل التحكم في أبواب المدن والموانئ

...والمكوس والخراج والمونةالترتيب والحركة والسخرة : الضرائب�

:نظام األمناء�

؛)أمين المراسي وأمين المستفاد وأمين القبيلة(أمناء محليون �

وزير (وأمين األمناء  السيارأمين الداخل وأمين الخارج أو ( مركزيونأمناء �
)المراقبة(وأمين الحسبة ) المالية

التاريخي التطور

33

)المراقبة(وأمين الحسبة ) المالية

 

المفھوم العصري للمحاسبة العمومية أدخل مع توقيع المغرب لمعاھدة الجزيرة  -2

نظام المحاسبة (والحماية الفرنسية ) إحداث بنك المغرب( 1906الخضراء سنة 

؛)1917العمومية والصفقات العمومية والنظام الضريبي ابتداء من سنة 

بسن نظام عام  1967والمرسوم الملكي لسنة  1958بعد االستقالل، ظھير  - 3

.للمحاسبة العمومية



موقع المحاسبة العمومية موقع المحاسبة العمومية 

وزارة الماليةوزارة الماليةوزارة الماليةوزارة المالية

الحسابات ا�داريةالحسابات ا�داريةالحسابات ا�داريةالحسابات ا�دارية

البرلمانالبرلمانالبرلمانالبرلمان على للحسابات
ٔ
على للحساباتالمجلس اال
ٔ
على للحساباتالمجلس اال
ٔ
على للحساباتالمجلس اال
ٔ
المجلس اال

مشروع قانون الماليةمشروع قانون الماليةمشروع قانون الماليةمشروع قانون المالية

قانون الماليةقانون الماليةقانون الماليةقانون المالية

إعداد الميزانيات النهائيةإعداد الميزانيات النهائيةإعداد الميزانيات النهائيةإعداد الميزانيات النهائية

لجان التحقيق

ديب المتعلق بالميزانية•
ٔ
 التا

مر الواقع•
ٔ
التسيير با

 رقابة التسيير•

موال العمومية•
ٔ
 مراقبة استعمال اال

موال ا�حسان العمومي•
ٔ
 مراقبة ا

المشاريع العمومية وتقييم البرامج •

مشروع قانون مشروع قانون مشروع قانون مشروع قانون 

التصفيةالتصفيةالتصفيةالتصفية

بالمطابقة العام التصريح•

 بتنفيذ المتعلق التقرير•

المالية قانون

العامة للمالية المفتشية•

44

قانون الماليةتنفيذ        

مر                                                                                                                                                                 
ٓ
مر ا
ٓ
مر ا
ٓ
مر ا
ٓ
بالصرفبالصرفبالصرفبالصرفا

Morasses Budgétaires
Morasses Budgétaires

الميزانيات

مراقبة االلتزاماتمراقبة االلتزاماتمراقبة االلتزاماتمراقبة االلتزامات

مراقبة المشروعيةمراقبة المشروعيةمراقبة المشروعيةمراقبة المشروعية

 ا�عتمادات تحويل•

 ا�عتمادات ترحيل•

 الطارئة النفقات باب من ا�قتطاع•

موال•
ٔ
 المساعدة ا

 جديدة اعتمادات فتح•

•... 

 

االلتزامااللتزام

و الرفض
ٔ
شيرة ا

ٔ
و الرفضالتا

ٔ
شيرة ا

ٔ
التا

داء 
ٔ
وامر اال

ٔ
داء ا

ٔ
وامر اال

ٔ
لمداخيللمداخيل  قبض قبض / / ا

داء
ٔ
داءاال
ٔ
اال

حسابات التدبيرحسابات التدبيرحسابات التدبيرحسابات التدبير

/  /  /  /  مرحلة ا�عداد مرحلة ا�عداد مرحلة ا�عداد مرحلة ا�عداد 

االحتياجاتاالحتياجاتاالحتياجاتاالحتياجات

المحاسب المحاسب المحاسب المحاسب 

العموميالعموميالعموميالعمومي



؛)وتعديله تغييره تم كما العمومية للمحاسبة عام نظام بسن 330- 66 رقم الملكي المرسوم�

ومجموعاتھا؛ المحلية للجماعات  العمومية للمحاسبة نظام بسن  2- 09-441 رقم المرسوم�

.العامة المؤسسات محاسبة على المطبقة القواعد بتحديد المتعلق  2- 89- 61 رقم المرسوم�

؛)...باألداء سابق أمر بدون النفقات المثبتة، الوثائق( المالية وزير قرارات�

)...الحسابات، تقديم المحاسبة، مسك( للمملكة العام الخازن تعليميات�

المالية؛ بقوانين المتعلق 98- 07 رقم التنظيمي القانون�

القانوني اإلطار

55

تعديله؛ تم كما العموميين والمحاسبين والمراقبين بالصرف اآلمرين مسؤولية بتحديد المتعلق 61- 99 رقم القانون�

المالية؛ المحاكم بمدونة المتعلق 62- 99 رقم القانون �

أخرى؛ وھيئات العامة المنشآت على للدولة المالية بالمراقبة المتعلق 69- 00 رقم القانون�

الدولة؛ نفقات بمراقبة المتعلق 2- 07- 1235 رقم مرسومال�

 صندوق" المسمى خصوصية ألمور المرصد الحساب إطار في المبرمجة النفقات تنفيذ بمساطر تعلقالم 2- 05-1017 رقم مرسومال�

؛“البشرية للتنمية الوطنية المبادرة دعم

أخرى؛ وھيئات العامة المنشآت لدى باألداء المكلفين والخزنة الحكومة ومندوبي الدولة بمراقبي لمتعلق 2- 02- 121 رقم المرسوم�



العمليات التي تجرى ماعدا في حالة سن مقتضيات مخالفة على مجموع القواعد المحاسبة العمومية ھي 

االلتزامات والمسؤوليات والتي تحدد  وھيآتھا والجماعات المحلية ومؤسساتھا للدولةالمالية والحسابية 

.بھاباألعوان المكلفين  المنوطة

لنظام المحاسبة العمومية ؛ المبادئ األساسية المقتضيات العامة التي تعتبر بمثابة �

وعند االقتضاء الترخيصات بالمخالفة لھا ؛ الدولةقواعد تطبيق ھذه المقتضيات على �

بسن نظام عام للمحاسبة العمومية  1387محرم  10بتاريخ  330- 66ملكي رقم المرسوم ال

66

وعند االقتضاء الترخيصات بالمخالفة لھا ؛ الدولةقواعد تطبيق ھذه المقتضيات على �

ووفقا للمبادئ األساسية لھذا المرسوم الملكي حددت بموجب مرسوم نظام المحاسبة العمومية  �

المرسوم (المؤسسات العمومية وعلى ) 2- 09-441المرسوم رقم (الجماعات المحلية المطبق على 

).المحاسبة العامة للمقاوالت التجارية� 2- 89- 61رقم 

بأن مقتضيات ھذا ) 1979مايو  3( 1399جمادى الثانية  6بتاريخ  14صرحت الغرفة الدستورية بالمجلس ا�على بالمقرر رقم 
    المرسوم الملكي المستفتى في شأنه ھي مقتضيات ذات الصبغة التنظيمية



؛ تمسك المحاسبة برسم كل سنة مالية�

إخبار سلطات المراقبة  الىومراقبة العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية وكذا   بيان الىتھدف و�

؛والتسيير

:قصد التمكين من  المحاسبة تنظمو�

معرفة العمليات المتعلقة بالميزانية والخزينة ومراقبتھا ؛ - 

تحديد نتائج التنفيذ السنوية ؛ -

77

تحديد نتائج التنفيذ السنوية ؛ -

معرفة وضعية الممتلكات ؛ -

؛ األغيارمعرفة التزامات الدولة تجاه  -

؛ ومردوديتھاحساب أثمان التكلفة وكلفة المصالح  -

.إدماج العمليات المحاسبية في المحاسبة الوطنية -

.



.محاسبة عامة ومحاسبة تحليلية ومحاسبة إداريةالعمومية محاسبة التتضمن 
  

:ما يلي العامة   المحاسبةتبين  �

العمليات المتعلقة بالميزانية ؛�

عمليات الخزينة ؛�

؛ األغيارلعمليات المنجزة مع �

.اإلستغاللحركات الممتلكات وقيم �

88

.ووضعيات التسييرإعداد القوائم المالية وتبرز كذلك نتائج السنة المالية وتمكن من �

ال يتم مسك ھذه ( ، عند االقتضاءومردوديتھامن حساب أثمان التكلفة وكلفة المصالح المحاسبة التحليلية تمكن �
.) المحاسبة لحد اآلن

جميع عمليات الموارد والنفقات المنجزة في إطار ترخيصات الميزانية، ويمسكھا المحاسبة اإلدارية تبين �
.اآلمرون بالصرف 



  : بالصرفمرآلا -   

 أو لرصد عمومي جھاز باسم مؤھل شخص كل والنفقات للمداخيل بالصرف عموميا آمرا يعتبر

 .أدائه أو دين باستخالص أمر أو تصفية أو إثبات

؛)الوزراء( القانونبحكمبالصرفمراآل �

 بعض مستقلة، بصورة المسيرة الدولة مرافق بعض رؤساء( المعينبالصرفمراآل �

المحاسباتية و المالية بالعمليات المكلفون األعوان

99

 بعض مستقلة، بصورة المسيرة الدولة مرافق بعض رؤساء( المعينبالصرفمراآل �

)...العامون المدراء

؛)السلطة تفويض( المنتدببالصرفمراآل �

.)اإلمضاء تفويض( بالصرفالمساعدمراآل �



: ، وتتم عبر مرحلتينباإليراداتباإليراداتالصالحيات المتعلقة   -

معاينة حقوق الجھاز العمومي في = يعد اإلجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي : اإلثبات�  

ميدان اإليرادات؛

ويتم . تحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي واألمر بتحصيلھا: التصفية�  

صالحيات اآلمر بالصرف 

1010

.في ھذه العملية إصدار سند التحصيل من اآلمر الصرف إلى المحاسب العمومي



: ، وتتم عبر ثالث مراحلبالنفقاتبالنفقاتالصالحيات المتعلقة 

ويعد اإلجراء الذي يتم بموجبه إلثبات نشوء الدين؛: اإللتزام�  

وفي ھذه . وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق المثبتة وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية: التصفية�  

والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة  اإلستالمالمرحلة يتم مراجعة سند الطلب أو الصفقة  مع وصل 

من حيث مطابقتھا للمقاييس المطبقة؛

ويعد اإلجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير األوامر باألداء أو : األمر بالصرف �  

وإرفاقھا بالوثائق المثبتة للدائن وھو األمر الموجه إلى المحاسب العمومي لدفع مبلغ من المال  الحواالت

1111

ال يمكن ألي آمر بالصرف أن يتوفر على أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح لمحاسب عمومي إال 
.بواسطة أوامر تصدر لھذا المحاسب وتدعم بأوراق اإلثبات القانونية

وإرفاقھا بالوثائق المثبتة للدائن وھو األمر الموجه إلى المحاسب العمومي لدفع مبلغ من المال  الحواالت

).الدائن(لشخص ما 



:  العموميالمحاسب - - - - 

التصرفوأالنفقاتوأالمداخيلعملياتجھاز عمومي باسمينفذنألمؤھلعوناوموظفكل 

ماإوللحساباتداخليةبتحويالتماإو    بھابھابھابھامعھود إليه معھود إليه معھود إليه معھود إليه وقيمموالأبواسطةماإالسنداتفي

المحاسباتية و المالية بالعمليات المكلفون األعوان

1212

حركاتھايراقبالتيالمتوفرةمواللألخارجيةحساباتوأاخرينعمومييننمحاسبيبواسطة

.بھامرأيوأ



:يعھد إلى المحاسبين العموميين وحدھم بما يلي 

التي يسلمھا اآلمرون بالصرف والديون المثبتة بعقدة أو رسم ملكية  المداخيلالتكفل بأوامر  - 

أو سند آخر يكون محفوظا لديھم والقيام باستيفائھا وكذا استخالص الحقوق نقدا ؛

إما بأمر صادر من اآلمرين بالصرف المعتمدين وإما بعد االطالع على  أداء النفقات - 

صالحيات المحاسب العمومي

1313

إما بأمر صادر من اآلمرين بالصرف المعتمدين وإما بعد االطالع على  أداء النفقات - 

والتبليغات  التعرضاتالسندات التي يقدمھا الدائنون وإما من تلقاء أنفسھم وكذا اإلجابة على 

  .األخرى

وأداء  والتأشير عليھا والحواالتيتولى المحاسب المكلف بالتسديد مراقبة األوامر بالصرف و

.مبالغھا



المحاسبون العموميون

عدد المراكز المحاسبية المحاسب العمومي

1 لمحاكم الماليةالدى  محاسبال العون

1 البرلمانلدى  محاسبال العون

1 )المؤدى الرئيسي لألجور والخازن الرئيسي (الخازن الرئيسي المكلف بالمركز الوطني للمعالجة 

10 خزنة الوزارات

1414

10 خزنة الوزارات

50 و األقاليم العماالتخزنة 

80 الوكاالت المحاسبية لدى البعثات الدبلوماسية بالخارج

91 الضريبية  االدارةمحصلو 

33 المباشرة و الضرائب غير الجماركإدارة محصلو 

24 الجماعات   خزنة ومحصلو

181 الجماعيون االقباض

كتاب الضبط بمحاكم؛�

الخزنة المؤدون واألعوان المحاسبون لدى المؤسسات العمومية؛�

...)والسمعي البصري والمجلس األعلى للتعليم  لإلتصالالوسيط والمحكمة الدستورية والھيئة العليا (محاسبو مؤسسات أخرى �



لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد  ودفع النفقات من غير أن يؤھل شخص يباشر كل 

أو يقوم  دون أن تكون له صفة محاسب ملك أحد األجھزة العمومية  وحيازة واستعمال أموال أو قيم في 

عمومي بعمليات  تتعلق بأموال أو قيم  ليست في ملك األجھزة  المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين 

.العمل بھايكلفون وحدھم  بانجازھا  وفقا للقوانين  واألنظمة الجاري 

حاصل على طلبات كل موظف أو عون وكذا كل من ھو  ،،،،عن التسيير بحكم الواقع مسؤوالمشاركا يعتبر 

أو على تحريف  الفاتورات، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات األثمان أو عمومية

محاسب بحكم الواقع ال

1515

أو على تحريف  الفاتورات، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه إما على المبالغة في بيانات األثمان أو عمومية

أو تبريرات أو أصول  حواالتالبيانات الواردة بھذه الوثائق، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر باألداء أو 

)م.م.م 41. م( .صورية

وتجرى على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس االلتزامات والمراقبات الجارية على محاسب 

.عمومي وتحمل نفس المسؤوليات



العمومي المحاسب مھام لمزاولة الالزمة الشروط

التعيين؛�

اليمين؛ أداء �

.التأمين �

1616

 الوزير مع مشتركة بصفة أو بالمالية المكلف الوزير طرف من العموميون المحاسبون يعين  :التعيين�
المعني؛



 لمحكمة األول الرئيس أمام اليمين ِيؤدوا أن بظھير المعينين غير العموميين المحاسبين على يجب�

الحالة؛ حسب االبتدائية المحكمة رئيس أو االستئناف

 لرئيس  أمام اإلجراء بھذا يقوموا أن الوطن خارج مھامھم لمزاولة المدعوين المحاسبين على يجب كما�

بالرباط؛ االستئناف لمحكمة األول

أداء القسم

1717

المحاسب؛ مھمة مزاولة مدة طوال صالحة أدائھا بعد اليمين تظل و�

أقسم بالله العظيم أن أدير بصدق وأمانة “�

األموال والقيم العامة المودعة لدي وان أتقيد 

بالقوانين واألنظمة التي تستهدف السهر على 

حصانة هذه األموال والقيم واستعمالها بصورة 

”مشروعة



 عقد إبرام مھامھم، العموميين المحاسبين استالم بمجرد العمومية، والھيئات اإلدارات على يتعين �

 خالل يضمن معتمدة، تأمين مقاولة لدى إليھا ينتمون الذين العموميين المحاسبين لفائدة نفقتھا على تأمين

.والمالية الشخصية مسؤوليتھم مھامھم مزاولة مدة

)2011. م.قمن  8م(التأمين 

1818

 والقيم ألموالا سرقة أو إتالف أو ياعض عنھا ينتج قد التي المخاطر ،التأمين عقد بموجب تؤمن، �

   .بمديونيتھم  تصريح أو حساباتھم في عجز ثبوت أو بحراستھا إليھم المعھود



:تثبت البيانات الحسابية في 

إذا كان المحاسب الذي يقيد العملية يتوفر في نفس الوقت على صفة لإلدراج النھائي حسابات �

أو النفقات وكانت لديه العناصر الالزمة لإلدراج ؛ بالمداخيلمحاسب مكلف 

إذا كانت العملية في انتظار التحويل أو كان المحاسب الذي يقيد العملية لإلدراج المؤقت حسابات �

أو النفقات دون التوفر على البيانات الكافية لإلدراج ؛ بالمداخيلمكلفا 

1919

إذا كانت العملية تحول إلى المحاسب المكلف بالتسديد ؛ لالتصالحسابات �

.إذا أسفرت العملية عن نتيجة تصرف ما للنتائجحسابات �



يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد كما يتوفر على حساب بريدي جار واحد ماعدا  �

؛في حالة ترخيص يمنحه وزير المالية

وال يمكن في أي حال من األحوال أن يحمل الحساب البريدي الجاري االسم الشخصي  �

.للمحاسب

2020

.للمحاسب



.مخالفة لذلك مقتضياتال يجمع بين مھام آمر بالصرف ومھام محاسب ماعدا إذا كانت ھناك �

يرسمھا ويحددھا    التيولكل مھمته لكل وظيفته : مبدأ الفصل بين األمر بالصرف والمحاسب العمومي�

الجمع بين  اليمكنإذ    إال استثناء، التلتقيانمھمتان متوازيتان    مھمة إدارية ومھمة مالية،   له القانون،

المال    يفسح المجال أمام التالعب في   ألن من شأن ذلك أن   الوظيفة اإلدارية ونظيرتھا المحاسبية،

.العمومي

مبدأ الفصل بين مهام اآلمر بالصرف ومهام المحاسب العمومي 

2121

.العمومي

 . ذلك   ھذا الموظف علىرقابة    إلى   الحيلولة دون ذلك ويؤدي   إلى   أما الفصل فيؤدي �



األمر بالتحصيل من طرف اآلمر  إنتظاردوم نقدا  المداخيليمكن للمحاسب العمومي أن يقوم بقبض  �

دوريا ألجل التسوية بإيعاز من المحاسب الذي  المداخيليوضع سند في ھذه الحالة . بالصرف

.استخلصھا

للمملكة بالخارج القيام بمھام اآلمر بالصرف ومھام التمثيليات الدبلوماسية يمكن لبعض رؤساء  �

المحاسب العمومي في اآلن نفسه؛

االستثناءات

2222

مھمة القيام ) أعوان تابعين لآلمر بالصرف( والمكلفين باألداء المفوضين  القباضيمكن أن تسند إلى  �

تعليمية وزير المالية لحساب المحاسبين العموميين بعمليات القبض أو األداء طبق الشروط المحددة في 

.1969مارس  26بتاريخ 



  الشسيعللقيام بالنفقات بحيث تمكن من خالل وضع سيولة مالية بيد استثنائية مسطرة النفقات  شساعةتعتبر �

Régisseur   لتسديد بعض النفقات نظرا لطبيعتھا وقلة أھميتھا ، وكذا نظرا لخاصيتھا المتمثلة في صعوبة

.تقديرھا مسبقا بحيث ال يمكن إخضاعھا للمسطرة العادية ألداء النفقات

2323

بكيفية  اإلستعجاليةمن القيام بالنفقات الضرورية للخدمات ذات الصبغة  اإلستثنايةالمسطرة تمكن ھذه �

.سريعة ومبسطة



الشساعةاإلجراءات المطلوبة إلحداث نظام �

.الجھاز العمومياقتراح �

 .الشساعةيتم بموجبه إحداث نظام وزير المالية إصدار قرار �

وأسقف األسطر المالية وفق دليل المساطر الخاص بالتدبير المالي  الشساعةتحديد مبلغ السقف األعلى لنظام �

.والمحاسبي

2424

.لتدبير السيولة المالية  هنائبو شسيعتعيين �



2525



2626



2727



 Opérations budgétaires Opérations budgétairesعمليات الميزانيةعمليات الميزانية��

المداخيلالمداخيل��

النفقاتالنفقات��

 opérations de trésorerie opérations de trésorerieعمليات الخزينةعمليات الخزينة��

تعتبر بمثابة عمليات للخزينة جميع العمليات المتعلقة بالنقود والقيم الممكن تداولھا والودائع والحسابات الجارية �

العمليات

2828

:والعمليات التي تھم حسابات مختلف الديون

تزويد الصناديق العمومية باألموال ؛تزويد الصناديق العمومية باألموال ؛��

العمليات المنجزة بحسابات اإليداع ؛العمليات المنجزة بحسابات اإليداع ؛��

؛؛إصدار القروض ذات األمدين القصير والمتوسط وتحويلھا وتدبير شؤونھا وإرجاعھاإصدار القروض ذات األمدين القصير والمتوسط وتحويلھا وتدبير شؤونھا وإرجاعھا��

��......



والحقوق المأذون فيھا  واألداءاتالعمومية على المتحصل من الضرائب األجھزة  مداخيلتشتمل  - 

وأمالك الدولة  واالستغالالتوعلى المتحصل من االحتكارات  بھابموجب القوانين واألنظمة المعمول 

.وكذا المبالغ الناتجة عن أحكام قضائية أو اتفاقيات

الذي تجبى  اإلسممھما كان الوصف أو  بھاكل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون  - 

أو  وتعاريفھامحظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضھا والمستخدمون الذين يضعون جداولھا  به

المداخيلالقواعد الخاصة بعمليات 

2929

أو  وتعاريفھامحظورة بتاتا وتتعرض السلطات التي تفرضھا والمستخدمون الذين يضعون جداولھا  به

؛لغدريباشرون جبايتھا للمتابعة باعتبارھم مرتكبين لجريمة ا

كما يتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر كل من يمنح، دون وجه حق،  - 

إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات 

.الدولة



أن يقوموا بمراقبة صحة  المداخيليتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص -

.االستخالص وإدراجه في محله وكذا بالتحقيق من األوراق المثبتة

التعريف بالمدين وكذا  بھايجب أن يتضمن كل أمر بالدفع أسس التصفية والعناصر التي يتأتى -

.جميع المعلومات التي من شأنھا ضمان المراقبة

3030

أو التخفيض منھا  المداخيلويترتب عن كل خطأ في التصفية يضر بالمدين إصدار أمر بإلغاء  - 

.وتبين في ھذا األمر أسباب اإللغاء أو أسس التصفية الجديدة



أو نسخة موجزة من حكم  للمداخيليتألف من سند  بالمداخيلأمر يصدر بشأن كل دين تمت تصفيته  - 

قضائي أو رسم يعتبر بمثابة سند أو قرار يتعلق بالباقي من الحسابات ، وعند عدم وجود آمر 

.المداخيلبالصرف مؤھل يصدر وزير المالية سند 

دوريا ألجل التسوية بإيعاز من المحاسب  المداخيلنقدا يوضع سند  قبوضةمال المداخيلوفيما يخص  - 

.الذي استخلصھا

3131

.الذي استخلصھا

والنفقات المداخيلبين دون مقاصة  المداخيلبكامله في  المحصوالتيدرج مبلغ   - 

.المفتوحة لھا أي مبلغ من الموارد الخصوصية االعتماداتوينبغي أن ال تزيد المصالح في مبالغ  - 



في أقساط لعدة سنوات يجب أن يوجه في  مداخيلكل اتفاقية أو عقد أو تعھد يحتوي على قبض  

.بالمداخيلنظيرين عند حلول أجل القسط األول إلى المحاسب المكلف 

ويباشر قبض مبالغ األقساط الموالية بإيعاز من المحاسب وتعتبر بمثابة ورقة مثبتة شھادة 

3232

ويباشر قبض مبالغ األقساط الموالية بإيعاز من المحاسب وتعتبر بمثابة ورقة مثبتة شھادة 

.يستند فيھا إلى العملية األولى للمداخيل



بدفع نقود أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بدفع مبالغ أو تحويلھا إلى حساب  المداخيلتنجز �
.و بتسليم قيم أو سندات تجاريةأمفتوح في اسم المحاسب العمومي 

أو عن طريق األداء اإللكتروني  بنكية بطائقكذلك بالدفع عن طريق  المداخيلويمكن أن تنجز �
Télépaiement)(.

.لعمومي الدائناللجھاز يترتب عن كل دفع لنقود تسليم وصول يعتبر بمثابة سند بالنسبة �
�  

3333

�  
يدفع أي وصل إذا تسلم الملتزم باألداء مقابل الدفع طوابع أو أوراقا وبوجه عام لوازم يثبت ال �

. التوفر عليھا وحدھا أداء لحقوق



: المداخيلتستوفى الديون العمومية المدرجة في أوامر 

خالل الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو اإلصدار وتاريخ  رضائياإما -

االستحقاق؛

المتعلق بتحصيل الديون  وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري وفق الشروط المحددة في القانون-

.العمومية

3434

.العمومية



.في ميزانياتھا وأن تكون مطابقة للقوانين واألنظمةجھزة العمومية األيجب أن تقرر نفقات �

بمسعى من األمر بالصرف ما عدا في حالة ترخيصات بالمخالفة واآلمر بدفعھا  وتصفيتھالنفقات با اإللتزاميباشر  �

.واردة في النصوص

.سندا يترتب عنه تحملالجھاز العمومي ھو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه  االلتزام�

.إال من طرف اآلمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته بهوال يمكن التعھد �

القواعد الخاصة بعمليات النفقات

3535

ويجب أن يبقى في حدود الترخيصات في الميزانية وأن يكون متوقفا على المقررات أو اإلعالنات أو التأشيرات �

.المنصوص عليھا في القوانين أو األنظمة

ويباشر ھذه التصفية رئيس المصلحة المختص تحت  .إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة التصفيةتھدف �

.مسؤوليته بعد اإلطالع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين

ويقوم بھذا الجھاز العمومي ھو العمل اإلداري الذي يحتوي طبقا لنتائج التصفية على األمر بأداء دين األمر بالصرف  �

.ويمكن القيام بھذه العملية طيلة السنة. العمل اآلمر بالصرف



 بموجب قرارتحدد طبيعة ھذه النفقات و .ھادون أمر سابق بصرفنفقات عمومية  ؤدىيأن للمحاسب العمومي  يمكن

:كما تم تتميمه) 12/12/1967( 67-681رقم  وزير الماليةل

وعمليات  االقتراضاتو مصاريف نشر عمليات السحب الستھالك  االقتراضاتالنفقات الخاصة بإصدار •

الخزينة؛

الرسوم األخرى المفروضة على قطاع الرياضة برسم الصفقات المبرمة في إطار التعاون  والرسوم الجمركية •

جمھورية الصين الشعبية؛ والثنائي بين المملكة المغربية 

القواعد الخاصة بعمليات النفقات

3636

جمھورية الصين الشعبية؛ والثنائي بين المملكة المغربية 

إدارة الضرائب؛ قباضاتاسترجاع ورد الضريبة على القيمة المضافة التي يتم تحصيلھا لدى •

رد المبالغ التي تم دفعھا إلى صندوق قابض إدارة الضرائب دون وجه حق؛•

النفقات التي تتعلق بالمخصصات اإلجمالية المدرجة بميزانيات الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة •

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على “المضافة برسم النفقات المدرجة في الحساب الخصوصي 

؛”القيمة المضافة



تؤرخ سندات األمر بالصرف وتحمل بخصوص كل آمر بالصرف رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة متصلة 

:بخصوص كل سنة ميزانية، ويجب أن تتضمن ھذه السندات البيانات التالية 

تعيين اآلمر بالصرف ؛ -

اإلدراج في الميزانية ؛ -

السنة األصلية للدين ؛ -

3737

السنة األصلية للدين ؛ -

االسم العائلي واالسم الشخصي والصفة وعند االقتضاء العنوان ؛: البيان الدقيق للدائن  -

مبلغ وموضوع النفقة وعند االقتضاء االستناد إلى الوثيقة المضافة إليھا األوراق المثبتة ؛ -

.االستناد إلى االلتزام عند االقتضاء-



.وسند لألداء حوالةويترتب عن األمر بالصرف إصدار سند لألمر بالصرف أو لتحرير �

.األداء للمستفيدين حواالتيقوم اآلمرون بالصرف تحت مسؤوليتھم بتسليم األوامر بالصرف أو  �

.ويباشر ھذا التسليم مقابل إبراء بعد التعرف على ھويتھم أو صحة سلطات ممثليھم�

3838

إذا رفض الدائن تسلم سند األداء أو عند االقتضاء األداء نفسه جاز لآلمر بالصرف تكليف المحاسب بإيداع  �

اإلشعار مبلغ األداء في صندوق اإليداع والتدبير بشرط أن يطلع على ذلك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع 

.باإلستالم



.إال بعد التأشير عليھا من طرف المحاسب المكلف بالنفقة الحواالتال يمكن أداء األوامر بالصرف أو �

.ذمته من الدينجھاز العمومي ال بهبرئ يھو العمل الذي  األداء �

وال يمكن أن يتم ھذا األداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتخويل إعانة أو منحة �

:وذلك مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليھا في القوانين واألنظمة

:العمل  تنفيد مبدإاستثناء من �

3939

:العمل  تنفيد مبدإاستثناء من �

أداء النفقات المتعلقة باالشتراكات في الجرائد والدوريات والمجالت المتخصصة ؛  -

األداء لولوج قواعد بيانات على الخط ؛ - 

 .األداء عند طلب شراء المؤلفات-



؛مباشرة حوالةأو بواسطة  الشساعةللمستخدمين إما عن طريق  تسبيقاتيمكن منح أقساط أو �

.للممونين والمقاولين طبق شروط تحدد بمرسوم تسبيقاتيمكن أن تمنح كذلك أقساط أو �

ال يمكن التنصيص على أية فائدة أو عمولة بنكية لصالح المقاولين أو الممونين أو المحاسبين المتصرفين �

4040

ال يمكن التنصيص على أية فائدة أو عمولة بنكية لصالح المقاولين أو الممونين أو المحاسبين المتصرفين �

.مالية بخصوص تنفيذ الخدمات أو األداء عنھا تسبيقاتبسبب قروض مؤقتة أو 



.بريدية أو تحويالت بنكية أو بريدية حواالتينجز التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة �

يتعين على المحاسب أن يطالب المدين قبل األداء نقدا بأن يؤرخ ويمضي ألجل اإلبراء األمر بالصرف أو  �

.وال ينبغي أن يتضمن ھذا اإلبراء أي قيد وال شرط الحوالة

ال يمكن أن تؤدى إال بالتحويل من حساب آلخر ما عدا في حالة  درھم 10.000كل نفقة تتجاوز  �

.ترخيصات بالمخالفة يمنحھا وزير المالية أو السلطة المفوض إليھا من طرفه في ھذا الصدد

4141

.ترخيصات بالمخالفة يمنحھا وزير المالية أو السلطة المفوض إليھا من طرفه في ھذا الصدد



التي تبرم وتنفذ وتمول وتسدد بموجبھا صفقات الدولة محددة في المرسوم  والكيفياتإن الشروط  �

).2007فبراير  5(   2.06.388 رقم

. اتلدعم النفق بھا ءالداإلالمثبتة الواجب قرارات وزير المالية قوائم المستندات بين تو�

نفقات الدولة المنجزة في إطار برامج قواعد المحاسبة العمومية، من حيث المراقبة، على ال تسري �

4242

نفقات الدولة المنجزة في إطار برامج قواعد المحاسبة العمومية، من حيث المراقبة، على ال تسري �

.مرتبطة مشاريع تستفيد من أموال مساعدات خارجية يمنحھا االتحاد األوربي في شكل ھبات



:تتحمل الدولة النفقات المترتبة عن التسديد في األحوال اآلتية  

إذا كانت كيفية التسديد المستعملة ضرورية للمحاسب كي يمكنه الحصول على إبراء ؛–

؛ إسعافيةإذا كان األمر يتعلق بإعانات –

.إذا كانت العقدة أو االتفاقية أو الفاتورة تتضمن بيان محل لألداء بالخارج–

4343

.في جميع الحاالت األخرى الصوائرويتحمل الدائن 



تتقادم وتنقضي بصفة نھائية، لفائدة الدولة والجماعات المحلية، جميع الديون التي لم تتم تصفيتھا       �

واألمر بدفعھا وتسديدھا، داخل أجل أربع سنوات تبتدئ من اليوم األول للسنة المالية التي أصبحت 

خاللھا الحقوق مكتسبة بالنسبة للدائنين المعينين موطنھم بالمغرب، وداخل أجل خمس سنوات بالنسبة 

؛للدائنين المقيمين خارج التراب الوطني

على الديون التي لم يتم األمر بدفعھا وتسديديھا داخل اآلجال المحددة، بفعل اإلدارة التقادم طبق يال      �

                       المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية ) 2004أبريل  21( 56.03القانون رقم النفقات العمومية   تقادم 

4444

على الديون التي لم يتم األمر بدفعھا وتسديديھا داخل اآلجال المحددة، بفعل اإلدارة التقادم طبق يال      �

؛أو نتيجة دعوى قضائية

طبق كذلك على الديون الناتجة عن الترقيات الخاصة بموظفي وأعوان الدولة والجماعات يوال      �

.المحلية 



ةالبشري مساطر خاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية

؛الميزانية ببند وليس عملية بكل محدد درھم 200 . 000 البالغ الطلب سندات سقف•

؛درھم مليون في يحدد الصندوق فسقف ،شساعةال إطار في للنفقة بالنسبة•

  االستشارة أجل قلصوي درھم مليون عن تقل التي للعمليات بالنسبة المحدودة االستشارة إلى اللجوء إمكانية•

4545

؛النفقة بموضوع المس دون ذلكو يوما 15 بدل أيام 10 إلى

واألداء؛ لاللتزام موقفة غير بمالحظة مصحوبة بالنفقات اللتزاما مراقبة تأشيرة•

.ةالنفق مراحل لكافة مختصرة جالآ اعتماد•



:الحصة المقبلة

مراقبة المالية العامة  -           
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