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الق�سم ا ألول
مقت�ضيات عامة

التعاون الم�شتركة بين الجهات ورئي�س مجل�س
المقاطعة في ما يخ�ص المقاطعات ؛

باب فريد
جمال التطبيق ـ تعريفات

 الخازن  :الخازن الجماعي والقاب�ضالجماعي والمحا�سب العمومي للجماعات
المحلية ومجموعاتها ؛

المادة أ
الولى  -يهدف هذا القانون �إلى
تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية
ومجموعاتها.

 المجل�س التداولي  :المجل�س الجهويوالقليم والمجل�س
ومجل�س العمالة �أ إ
الجماعي ولجنة التعاون الم�شتركة بين
الجهات ومجل�س المجموعة ومجل�س
المقاطعة ؛
 �سلطة الو�صاية  :وزير الداخلية �أومن ينوبعنه بالن�سبة للجهات والعماالت أ
والقاليم
والجماعات الح�ضرية والمجموعات والوالي
والقليم بالن�سبة للجماعات
�أوعامل العمالة �أ إ
القروية.

المادة  - 2يراد ح�سب مدلول هذا القانون
والن�صو�ص المتخذة لتطبيقه بما يلي:
 الجماعات المحلية  :الجهة والعمالةوالقليم والجماعة الح�ضرية والجماعة
إ
القروية ؛
 المجموعة  :لجنة التعاون الم�شتركة بينالجهات ومجموعة الجماعات المحلية ؛

الق�سم الثاين
امليزانية

 آالمر بال�صرف  :الوالي عامل العمالة
والقليم مقر الجهة في ما يخ�ص الجهات
�أ إ
والعامل في ما يخ�ص العماالت أ
والقاليم
ورئي�س المجل�س الجماعي في ما يخ�ص
الجماعات الح�ضرية والقروية والوالي
عامل عمالة الرباط في ما يخ�ص الجماعة
الح�ضرية للرباط ،وبا�شوات الم�شاور
في ما يخ�ص جماعات الم�شاور ورئي�س
مجل�س المجموعة في ما يخ�ص مجموعة
الجماعات المحلية ورئي�س لجنة التعاون
الم�شتركة بين الجهات في ما يخ�ص لجان

الباب ا ألول
مبادئ عامة
المادة  - 3الميزانية هي الوثيقة التي يقرر
وي ؤ�ذن بموجبها ،بالن�سبة لكل �سنة مالية ،في
مجموع موارد وتحمالت الجماعة المحلية
�أوالمجموعة.
المادة  - 4تبتدئ ال�سنة المالية في فاتح يناير
وتنتهي في  31دي�سمبر من نف�س ال�سنة.
-11-

المادة  - 5يمكن �أن تلزم مالية ال�سنوات
الموالية  :االتفاقيات المالية وال�ضمانات
اللتزام والترخي�صات
الممنوحة واعتمادات إ
في البرامج.

بقرار م�شترك لوزير الداخلية والوزير المكلف
بالمالية.
المادة  - 8ال يمكن ر�صد مدخول لنفقة من
بين المداخيل التي ت�ساهم في ت أ�ليف مجموع
الجزء أ
الول من الميزانية والميزانيات
الملحقة.

المادة  - 6ت�شتمل الميزانية على جزئين :
 الجزء أالول تدرج فيه عمليات الت�سيير
�سواء فيما يخ�ص المداخيل �أوالنفقات؛

يمكن ر�صد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في
�إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك
في �إطار الح�سابات الخ�صو�صية.
المادة  - 9يجب �أن تبقى االلتزامات
بالنفقات في حدود ترخي�صات الميزانية
بالن�سبة للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز وي�شملجميع الموارد المر�صدة للتجهيز واال�ستعمال
الذي خ�ص�صت ألجله.
بال�ضافة �إلى ذلك
ويمكن �أن ت�شتمل الميزانية إ
على ميزانيات ملحقة وح�سابات خ�صو�صية
ح�سبما هي محددة في المادة  10وما يليها
�إلى غاية المادة  13بعده.
ويجب �أن تكون الميزانية متوازنة في
جزئيها.
و�إذا ظهر فائ�ض تقديري في الجزء أ
الول
وجب ر�صده بالجزء الثاني.

تتوقف هذه االلتزامات على توفر اعتمادات
الميزانية بخ�صو�ص عمليات اقتناء ال�سلع
والخدمات وتوفر المنا�صب المالية بالن�سبة
للتوظيف.
المادة  - 10تحدث الميزانيات الملحقة
بقرار لوزير الداخلية.
تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية
لبع�ض الم�صالح التي ال تتمتع بال�شخ�صية
المعنوية والتي يهدف ن�شاطها ب�صفة �أ�سا�سية
�إلى �إنتاج �سلع �أو �إلى تقديم خدمات مقابل
�أداء �أجرة.
وت�شتمل الميزانيات الملحقة في جزء �أول
على مداخيل ونفقات الت�سيير من جهة كما
ت�شتمل من جهة �أخرى ،في جزء ثان ،على
نفقات التجهيز والموارد المر�صدة لهذه
النفقات .ويتم تقديمها دائما متوازنة.

وال يجوز ا�ستعمال مداخيل الجزء الثاني في
مقابل نفقات الجزء أ
الول.
تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة
والح�سابات الخ�صو�صية في بيان مجمع وفق
كيفيات تحدد بن�ص تنظيمي.
المادة  - 7تدرج الموارد والتحمالت في
فروع و�أبواب تنق�سم �إلى ف�صول وفقرات
و�أ�سطر وفق تبويب الميزانية الذي يتم �إعداده
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وتح�ضر الميزانيات الملحقة وي�صادق عليها
وتنفذ وتراقب طبق نف�س ال�شروط المتعلقة
بالميزانية.

 ح�سابات النفقات من المخ�ص�صات.المادة  - 12تحدث ح�سابات مر�صدة
ألمور خ�صو�صية بقرار م�شترك لوزير
الداخلية والوزير المكلف بالمالية بناء على
برنامج ا�ستعمال يعده آ
المر بال�صرف ،تنفيذا
لمداوالت المجل�س.
�إن الح�سابات المر�صدة ألمور خ�صو�صية
تبين فيها المداخيل المرتقبة المر�صدة لتمويل
�صنف معين من النفقات واال�ستعمال الذي
خ�ص�صت له هذه المداخيل.

ويعو�ض عدم كفاية مداخيل الت�سيير بدفع
مخ�ص�ص للت�سيير مقرر بر�سم التحمالت في
الجزء أ
الول من الميزانية.
�أما الفائ�ض المحتمل في مداخيل الت�سيير
بالن�سبة للنفقات فير�صد ،قبل كل �شيء،
لتمويل نفقات التجهيز ويدرج الباقي منه في
مداخيل الميزانية.

يدرج مبلغ التقديرات في الملخ�ص العام
للميزانية.
وتفتح اعتمادات أ
الداء في حدود المداخيل
المح�صل عليها بترخي�ص من وزير الداخلية �أو
من ينوب عنه.
�إذا تبين �أن المداخيل المح�صل عليها تفوق
التقديرات ،يمكن فتح اعتمادات �إ�ضافية في
حدود هذا الفائ�ض.

ويعو�ض عدم كفاية الموارد المر�صدة لنفقات
التجهيز بمخ�ص�ص للتجهيز مقرر في الجزء
الثاني من الميزانية.
المادة  - 11تهدف الح�سابات الخ�صو�صية :

 �إما �إلى بيان العمليات التي ال يمكن�إدراجها بطريقة مالئمة في الميزانية نظرا
لطابعها الخا�ص �أو لعالقة �سببية متبادلة بين
المد خول والنفقة ؛

ي�صادق وزير الداخلية على تغييرات الح�ساب
المر�صد ألمور خ�صو�صية ،بعد ت أ��شيرة الوزير
المكلف بالمالية.

الحتفاظ بنوعها
 و�إما �إلى بيان عمليات مع إالخا�ص و�ضمان ا�ستمرارها من �سنة مالية �إلى
�أخرى ؛
الحتفاظ ب أ�ثر عمليات تمتد على
 و�إما �إلى إما يزيد على �سنة دون تمييز بين ال�سنوات
المالية.

ترحل الموارد المالية المتوفرة في الح�ساب
المر�صد ألمور خ�صو�صية �إلى ال�سنة المالية
الموالية من �أجل ا�ستمرار العمليات من �سنة
�إلى �أخرى.
يمكن �أن ي�صفى في نهاية ال�سنة الثالثة كل
ح�ساب مر�صد ألمور خ�صو�صية لم تترتب

ت�شتمل الح�سابات الخ�صو�صية على ما يلي :
 ح�سابات مر�صدة ألمور خ�صو�صية؛-13-

عنه نفقات خالل ثالث �سنوات متتالية.
ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء
الثاني من الميزانية.
ي�صفى ويقفل الح�ساب المر�صد ألمور
خ�صو�صية بقرار م�شترك لوزير الداخلية
والوزير المكلف بالمالية.

الباب الثاين
برجمة متعددة ال�سنوات
المادة  - 14يتم �إعداد الميزانية على �أ�سا�س
برمجة تمتد على ثالث �سنوات لمجموع
موارد وتحمالت الجماعة المحلية �أو
المجموعة .وتحدد كيفية �إعداد هذه البرمجة
بقرار م�شترك لوزير الداخلية والوزير المكلف
بالمالية.
المادة  - 15يمكن �أن تكون برامج التجهيز
متعددة ال�سنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة
على ثالث �سنوات الم�شار �إليها في المادة
� 14أعاله مو�ضوع ترخي�صات في البرامج
على �أ�سا�س الفوائ�ض التقديرية وفق ال�شروط
المحددة بقرار لوزير الداخلية.
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المادة
تحدث ح�سابات
النفقات من المخ�ص�صات بقرار لوزير
الداخلية .و تدرج في ح�سابات النفقات من
مخ�ص�صات العمليات التي تمول بموارد يتم
تحديدها م�سبقا.
يجب �أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل �إنجاز
النفقة.

يرحل �إلى ال�سنة الموالية فائ�ض الموارد في
ح�سابات النفقات من المخ�ص�صات عن
كل �سنة مالية .و�إذا لم ي�ستهلك هذا الفائ�ض
خالل ال�سنة الموالية ،وجب �إدراجه في باب
المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية
الموالية للميزانية التي تم الح�صول عليه فيها.

الباب الثالث
و�ضع امليزانية والت�صويت عليها
وعر�ضها على امل�صادقة
المادة  - 16تح�ضر الميزانية من لدن رئي�س
المجل�س بالن�سبة للجماعات الح�ضرية
والقروية ومجموعاتها ومن طرف آ
المر
بال�صرف بالن�سبة للجهات والعماالت
أ
والقاليم.

بالن�سبة لح�سابات النفقات من المخ�ص�صات
المتعلقة بالمقاطعات ،يمكن �إعادة برمجة
الفائ�ض .و�إذا لم ي�ستهلك في ال�سنة الموالية
تطبق عليه �أحكام الفقرة المذكورة �أعاله.
يتم �إعداد ح�سابات النفقات من المخ�ص�صات
والم�صادقة عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق نف�س
ال�شروط المتعلقة بالميزانية.

تعر�ض الميزانية مرفقة بالوثائق ال�ضرورية
لدرا�ستها على اللجنة المخت�صة في �أجل
ع�شرة �أيام على أ
القل قبل تاريخ افتتاح الدورة
المتعلقة بالم�صادقة على الميزانية من طرف
المجل�س.
-14-

التنظيم المالي المحلي

تحدد الوثائق الم�شار �إليها �أعاله بقرار لوزير
الداخلية.
يجب �أن تعتمد الميزانية في تاريخ �أق�صاه 15
نونبر.
المادة  - 17يجب �أن تتم عملية الت�صويت
على المداخيل قبل الت�صويت على النفقات.

المادة  - 20بعد درا�سة الميزانية غير المعتمدة
و�أ�سباب الرف�ض ومقترحات التعديالت
المقدمة من لدن المجل�س وكذا أ
الجوبة
ب�ش أ�نها المقدمة من لدن الرئي�س ،تقوم
�سلطة الو�صاية بو�ضع ميزانية للت�سيير على
�أ�سا�س �آخر ميزانية م�صادق عليها مع مراعاة
تطور تحمالت وموارد الجماعة المحلية �أو
مجموعتها.

ويتم الت�صويت على تقديرات المداخيل
والنفقات كل باب على حدة.

وفي هذه الحالة ،يمكن للجماعة المحلية
�أو المجموعة �أن تقوم ب أ�داء أ
الق�ساط ال�سنوية
لالقترا�ضات.

بالن�سبة للمقاطعات يتم الت�صويت على
النفقات كل باب على حدة خالفا لمقت�ضيات
المادة  115من القانون رقم  78.00المتعلق
بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

المادة � - 21إذا لم يتم عر�ض الميزانية على
الم�صادقة في آ
الجال المحددة ،يمكن ل�سلطة
الو�صاية ،بعد طلب ا�ستف�سارات من آ
المر
بال�صرف� ،أن تقوم قبل فاتح يناير بو�ضع ميزانية
الت�سيير للجماعة المحلية �أو المجموعة على
�أ�سا�س �آخر ميزانية م�صادق عليها مع مراعاة
تطور تحمالت وموارد الجماعة المحلية �أو
المجموعة.

المادة  - 18تعر�ض ميزانية الجماعات
المحلية ومجموعاتها على م�صادقة �سلطة
الو�صاية في تاريخ �أق�صاه  20نونبر.

المادة  - 19في حالة عدم الت�صويت على
الميزانية في التاريخ المحدد في المادة 16
�أعاله ،يدعى المجل�س لالجتماع داخل �أجل
 15يوما ابتداء من تاريخ االجتماع الذي
تم خالله رف�ض الميزانية .ويدر�س المجل�س
جميع االقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية
التي من �ش أ�نها تفادي �أ�سباب رف�ضها.
ويتعين على آ
المر بال�صرف �أن يوجه �إلى �سلطة
الو�صاية في تاريخ �أق�صاه  15دي�سمبر الميزانية
المعتمدة و�إال الميزانية غير المعتمدة مرفوقة
بمحا�ضر مداوالت المجل�س.

وفي حالة �إعداد الميزانية وفق مقت�ضيات هذه
المادة ،يمكن للجماعة المحلية �أو المجموعة
�أن تقوم ب أ�داء أ
الق�ساط ال�سنوية لالقترا�ضات.

الباب الرابع
امل�صادقة على امليزانية
المادة  - 22مع مراعاة مقت�ضيات الفقرة
أ
الولى من المادة � 12أعاله ،تتم الم�صادقة على
ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها من
-15-

عليها من لدن المجل�س ،ويتعين على آ
المر
بال�صرف عر�ضها من جديد على �سلطة
الو�صاية للم�صادقة عليها في تاريخ ال يتعدى
 15يناير.
و�إذا لم ي ؤ�خذ ب أ��سباب رف�ض �سلطة الو�صاية
في الميزانية ،يتم تطبيق مقت�ضيات المادة 20
�أعاله.

لدن �سلطة الو�صاية وفق ال�شروط وال�شكليات
المحددة بن�ص تنظيمي.
المادة  - 23يجب �أن تكون الميزانية
الموجهة �إلى �سلطة الو�صاية ق�صد الم�صادقة
عليها مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على
ثالث �سنوات الم�شار �إليها في المادة 14
�أعاله وقوائم تركيبية للو�ضعية المالية للجماعة
المحلية �أو المجموعة التي يتم تحديد الئحتها
ونموذجها بقرار لوزير الداخلية.

المادة  - 25تتم الم�صادقة على الميزانية
وتبليغها داخل �أجل �أق�صاه  45يوما ابتداء من
تاريخ التو�صل بها من لدن �سلطة الو�صاية.

يمكن �إر�سال الوثائق المن�صو�ص عليها في
هذه المادة بطريقة �إلكترونية.

المادة � - 26إذا لم تتم الم�صادقة على
الميزانية قبل فاتح يناير ،يمكن �أن ي ؤ�هل
آ
المر بال�صرف ،بقرار ل�سلطة الو�صاية ،للقيام
بتح�صيل المداخيل وااللتزام بنفقات الت�سيير
وت�صفيتها وو�ضع الحواالت ب�ش أ�نها في حدود
االعتمادات المقيدة بر�سم �آخر ميزانية تمت
الم�صادقة عليها وذلك �إلى غاية الم�صادقة
على الميزانية.

المادة  - 24تتم الم�صادقة على الميزانية وفق
ال�شروط التالية :
 احترام القوانين أوالنظمة الجاري بها
العمل ؛
 التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيلوتقديرات النفقات ؛
الجبارية الم�شار �إليها في
 ت�سجيل النفقات إالمادة  41بعده.

وخالل نف�س الفترة ،يمكن آ
للمر بال�صرف،
ت�صفية وو�ضع الحواالت ل�صرف أ
الق�ساط
ال�سنوية لالقترا�ضات و�أداء الدفوعات المتعلقة
بال�صفقات التي تم االلتزام بنفقاتها قانونا.

�إذا لم تتمكن �سلطة الو�صاية بعد درا�سة
الميزانية من الم�صادقة عليها ،تعيد �إر�سالها
�إلى آ
المر بال�صرف مرفقة ب أ��سباب الرف�ض
وذلك في �أجل ال يتعدى  15يوما ابتداء من
تاريخ تو�صل �سلطة الو�صاية بالميزانية ق�صد
الم�صادقة عليها.
يتوفر آ
المر بال�صرف في هذه الحالة على �أجل
 15يوما إلعادة درا�سة الميزانية والت�صويت

المادة  - 27يتم �إيداع الميزانية بمقر
الجماعة المحلية �أو مجموعتها خالل 15
يوما الموالية للم�صادقة عليها .وتو�ضع رهن
ال�شهار.
�إ�شارة العموم بكل و�سيلة من و�سائل إ
ويتم تبليغها بدون �أجل �إلى الخازن من طرف
آ
المر بال�صرف.
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لمقرر يتخذه المجل�س ،تحويالت من فقرة
�إلى فقرات �أخرى بح�ساب المقاطعة.
غير�أن االعتمادات المقررة بر�سم النفقات
آ
التية ،ال يمكن �أن تكون مو�ضوع اقتطاعات
لفائدة نفقات �أخرى �إال بعد م�صادقة �سلطة
الو�صاية :
 نفقات الموظفين أوالعوان ؛

الق�سم الثالث
تنفيذ امليزانية
الباب ا ألول
تعديل امليزانية
المادة  - 28يمكن تعديل الميزانية خالل
ال�سنة ال�سيما بو�ضع ميزانيات معدلة .ويجب
�إدخال التعديالت على الميزانية وفق نف�س
ال�شكليات وال�شروط المتبعة في اعتمادها
والم�صادقة عليها ،با�ستثناء حاالت التعديل
التالية :

 النفقات المتعلقة بااللتزامات المالية الناتجةعن االتفاقيات والعقود المبرمة من طرف
الجماعة المحلية �أو مجموعتها �أو المقاطعة.
تبلغ قرارات تحويل االعتمادات الم�شار �إليها
�أعاله ،بدون �أجل �إلى �سلطة الو�صاية و�إلى
الخازن.
المادة  - 29يمكن �أن يترتب على �إرجاع
مبالغ بر�سم �أموال مقبو�ضة ب�صفة غير قانونية
�إقرار اعتمادات من جديد .غير �أن �إقرار هذه
االعتمادات ال يمكن �أن يتم �إال خالل ال�سنتين
المواليتين لل�سنة المالية التي تحملت بر�سمها
النفقة المطابقة.

 - 1بالن�سبة للجهات والعماالت وجماعات
الم�شور ،يمكن تحويل اعتمادات الت�سيير
داخل نف�س الف�صل و داخل نف�س الباب
بقرار آ
للمر بال�صرف بعد مداولة المجل�س
التداولي؛
 -2بالن�سبة للجماعات الح�ضرية والقروية:
 يمكن تحويل اعتمادات الت�سيير داخل نف�سالف�صل بقرار لرئي�س المجل�س دون اللجوء �إلى
مداولة المجل�س ؛

الباب الثاين
موارد اجلماعات املحلية وجمموعاتها

 يمكن تحويل اعتمادات الت�سيير داخلنف�س الباب بقرار لرئي�س المجل�س بعد مداولة
المجل�س.

المادة 30

-

ت�شتمل موارد الجماعات

المحلية على :
 ال�ضرائب والر�سوم الم أ�ذون للجماعةالمحلية في تح�صيلها طبقا للقوانين الجاري
بها العمل ؛

 - 3بالن�سبة للمقاطعات ،وخالفا لمقت�ضيات
المادة  120من القانون رقم  78.00المتعلق
بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه،
يمكن لرئي�س المقاطعة �أن يجري ،تنفيذا
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التاوى أ
 أوالجور عن الخدمات المقدمة ؛
 الموارد الناتجة عن تحويل جزء من �ضرائبور�سوم الدولة المخ�ص�صة لفائدة الجماعات
المحلية ؛
المدادات الممنوحة من طرف الدولة
 إ�أو�أ�شخا�ص معنوية يجري عليها القانون
العام؛
 ح�صيلة االقترا�ضات المرخ�ص بها ؛ دخول أالمالك و الم�ساهمات ؛
 �أموال الم�ساعدات ؛ الهبات والو�صايا ؛ مداخيل مختلفة والموارد أالخرى المقررة
في القوانين أ
والنظمة.

�صادقت عليها �سلطة الو�صاية.
المادة  - 33تخ�ضع عمليات االقترا�ضات التي
تقوم بها الجماعات المحلية ومجموعاتها
للم�صادقة الم�شتركة لوزير الداخلية والوزير
المكلف بالمالية.
المادة  - 34يعر�ض على م�صادقة وزير
الداخلية �أو من ينوب عنه قبول الهبات
والو�صايا التي تترتب عليها تحمالت.
المادة  - 35يمكن للجماعات المحلية
�أن ت�ستفيد من ت�سبيقات تمنحها الدولة في
�شكل ت�سهيالت مالية في انتظار ا�ستخال�ص
المداخيل الواجب تح�صيلها بر�سم الموارد
ال�ضريبية وبر�سم ح�صتها من �ضرائب الدولة.
وتحدد كيفيات منح هذه الت�سبيقات
وت�سديدها بن�ص تنظيمي.

وت�شتمل موارد مجموعة الجماعات المحلية
على م�ساهمة الجماعات أ
الع�ضاء في
والمدادات التي تقدمها الدولة
المجموعة إ
والمداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة �إلى
المجموعة وح�صيلة الخدمات الم ؤ�دى عنها
وح�صيلة الممتلكات وح�صيلة االقترا�ضات
المرخ�ص بها والهبات والو�صايا والمداخيل
المختلفة.

الباب الثالث
املتابعات واالمتيازات

المادة  - 36تجرى المتابعات بخ�صو�ص
ديون الجماعات المحلية ومجموعاتها طبقا
لمقت�ضيات القانون رقم  15.95بمثابة مدونة
تح�صيل الديون العمومية.

المادة  - 31تحدث بموجب ن�ص تنظيمي
التاوى أ
أ
والجور عن الخدمات المقدمة
الم�شار �إليها في المادة � 30أعاله.

المادة  - 37تتقادم ديون الجماعات المحلية
ومجموعاتها طبق ال�شروط المحددة في
القوانين المعمول بها في هذا الميدان وينتج
االمتياز فيها عن نف�س القوانين.

المادة  - 32ال تكون القرارات المتعلقة بفر�ض
الر�سوم �أو تغيير ن�سبها والم أ�ذون للجماعات
المحلية في اتخاذها قابلة للتنفيذ �إال �إذا
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المادة  - 38يحدث ،تحت �سلطة وزير
الداخلية ،م�ساعد ق�ضائي للجماعات المحلية

التنظيم المالي المحلي

يكلف بتقديم الم�ساعدة القانونية للجماعات
المحلية ومجموعاتها .وي ؤ�هل الم�ساعد
الق�ضائي ،في هذا ال�صدد ،للت�صرف لح�ساب
الجماعات المحلية ومجموعاتها كمدع �أو
مدعى عليه عندما تفو�ضه في الدعاوى التي
يكون الهدف منها الت�صريح با�ستحقاق ديون
على تلك الجماعات والمجموعات.

 نفقات التجهيز  :أال�شغال الجديدة
والبنايات والطرق والتجهيزات ذات النفع
المحلي وا�ستهالك ر�أ�سمال الدين المقتر�ض
والمدادات الممنوحة وح�ص�ص الم�ساهمات
إ
النجازات ذات الفائدة
والم�ساهمات في إ
المحلية �أو الوطنية التي تهم الجماعات
المحلية.

يجب �إدخال الم�ساعد الق�ضائي في الدعوى،
تحت طائلة عدم قبول المقال ،كلما �أقيمت
دعوى ق�ضائية بغر�ض الت�صريح با�ستحقاق
ديون على جماعة محلية �أو مجموعة.
يمكن �أن تكون خدمات الم�ساعدة الم�شار
�إليها في هذه المادة مو�ضوع اتفاقيات
بين وزير الداخلية والجماعات المحلية
ومجموعاتها .وتحدد هذه االتفاقيات على
الخ�صو�ص تحمل الم�صاريف الق�ضائية
و�أتعاب المحامين والخبراء والم�صاريف
المختلفة.

المادة  - 40ت�شتمل تحمالت المجموعات
على نفقات الت�سيير والتجهيز الالزمة إلنجاز
العمليات التي تم من �أجلها �إحداثها.
المادة  - 41تعتبر النفقات المتعلقة أ
بالغرا�ض
آ
التية �إجبارية بالن�سبة للجماعات المحلية
ومجموعاتها :
 رواتب وتعوي�ضات موظفي و�أعوانالجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا
�أق�ساط الت أ�مين ؛
 م�ساهمة الجماعات المحلية �أو مجموعاتهافي هيئات االحتياط و�صناديق تقاعد موظفي
و�أعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها
والم�ساهمة في نفقات التعا�ضديات ؛

الباب الرابع
حتمالت اجلماعات املحلية وجمموعاتها
المادة 39

-

 الم�صاريف المتعلقة با�ستهالك الماءوالكهرباء والموا�صالت ؛

ت�شتمل تحمالت الجماعات

المحلية على :
 نفقات ت�سيير الم�صالح  :الموظفونوالعوان وال�صيانة أ
أ
والدوات والتوريدات
والم�صاريف المالية المتعلقة ب إ�رجاع الدين
والمدادات الممنوحة والم�ساهمات في
إ
عمليات ذات فائدة محلية �أو وطنية وتحمالت
�أخرى مختلفة ؛

 الديون الم�ستحقة ؛ االلتزامات المالية الناتجة عن االتفاقياتوالعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية
�أومجموعاتها ؛
الجمالي لت�سيير المقاطعات
 المخ�ص�ص إ-19-

بالن�سبة للجماعات الح�ضرية التي تتوفر على
مقاطعات ؛

الحوالة .وفي حالة عدم التنفيذ في �أجل �أق�صاه
العذار ،يمكن �أن تو�ضع
 30يوما بعد تاريخ إ
هذه الحوالة تلقائيا بقرار لوزير الداخلية �أومن
ينوب عنه.

 النفقات المتعلقة بممار�سة االخت�صا�صاتالتي يخولها لها القانون.
المادة  - 42يجب �أن تت�ضمن ميزانية
الجماعات المحلية ومجموعاتها االعتمادات
الجبارية والموارد
المتعلقة بالنفقات إ
ال�ضرورية لتغطيتها.

المادة  - 44ت�شتمل المخ�ص�صات المر�صدة
بالميزانية لنفقات التجهيز على ما يلي:
 اعتمادات االلتزام التي تمثل الحد أالعلى
للنفقات الم أ�ذون آ
للمرين بال�صرف بااللتزام
أ
وال�شغال
بها ق�صد تنفيذ التجهيزات
المقررة؛
الداء التي تمثل الحد أ
 اعتمادات أالعلى
للنفقات الممكن و�ضع حواالت ب�ش أ�نها
خالل ال�سنة للوفاء بااللتزامات المبرمة من
طرف الجماعة المحلية �أو مجموعتها.

 الم�ساهمات والموارد المحولة لفائدةالمجموعات ؛

تقوم �سلطة الو�صاية تلقائيا بت�سجيل كل نفقة
�إجبارية لم يتم �إدراجها بميزانية الجماعة
المحلية ومجموعتها؛ وتتخذ لهذا الغر�ض
كل تدبير �ضروري بما في ذلك حذف نفقة
غير �إجبارية.
وال يجوز �أن يبا�شر تلقائيا ب�صفة �صحيحة �أي
ت�سجيل لنفقة �إجبارية ما لم يتم دعوة المجل�س
م�سبقا للقيام بذلك بموجب مداولة تتم طبقا
للمقت�ضيات الت�شريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل.
ويجب �أن تتم هذه المداولة داخل �أجل �أق�صاه
 15يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من قبل
�سلطة الو�صاية.

المادة  - 45تبقى الترخي�صات في البرامج
�صالحة �إلى �أن يتم �إلغا ؤ�ها .وي�صادق على
مراجعاتها المحتملة طبق نف�س ال�شروط
وال�شكليات المتبعة في الميزانية.
المادة  - 46تلغى اعتمادات الت�سيير المفتوحة
بر�سم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام
ال�سنة المالية.
ترحل اعتمادات الت�سيير الملتزم بها وغير
الم ؤ�داة عند اختتام ال�سنة المالية �إلى ال�سنة
الموالية.

المادة � - 43إذا امتنع آ
المر بال�صرف عن
و�ضع حوالة خا�صة بنفقة وجب ت�سديدها من
قبل الجماعة المحلية �أو المجموعة ،يمكن
ل�سلطة الو�صاية �أن تقوم ،بعد طلب ا�ستف�سارات
من آ
المر بال�صرف ،بتوجيه �إعذار �إليه بو�ضع

المادة  - 47مع مراعاة المقت�ضيات المتعلقة
بالترخي�صات في البرامج ،ال ين�ش أ� عن
االعتمادات المفتوحة بر�سم الميزانية� ،أي
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حق بر�سم الميزانية الموالية .غير �أن اعتمادات
أ
الداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني
من الميزانية و اعتمادات الت�سيير الم�شار �إليها
في المادة � 46أعاله ترحل �إلى ميزانية ال�سنة
الموالية.

ويدرج الفائ�ض في ال�سنة الموالية بر�سم
مداخيل الجزء الثاني في فقرة تحمل عنوان
«فائ�ض ال�سنة ال�سابقة» .
المادة  - 51يخ�ص�ص الفائ�ض الم�شار �إليه في
المادة � 50أعاله لتغطية االعتمادات المرحلة
من نفقات الت�سيير والتجهيز؛ كما يمكنه،
في حدود المبلغ المتوفر� ،أن ي ؤ�دي �إلى فتح
اعتمادات �إ�ضافية موجهة لتمويل نفقات
التجهيز.

المادة  - 48تخول اعتمادات الت�سيير الملتزم
بها وغير الم ؤ�داة وكذا اعتمادات أ
الداء
المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق
في مخ�ص�ص من نف�س المبلغ ي�ضاف �إلى
مخ�ص�صات ال�سنة.

المادة  - 52ي�ضع الخازن بعد االختتام
ال�سنوي لعملياته ح�ساب تدبير الجماعة
المحلية �أو مجموعتها والذي يت�ضمن تنفيذ
جميع عمليات مداخيل ونفقات الميزانية.

ويتم ترحيل االعتمادات بعد االطالع على
بيان مف�صل ي�ضعه آ
المر بال�صرف وي ؤ��شر عليه
الخازن.

المادة  - 53يعد آ
المر بال�صرف عند نهاية
الداري للنفقات
كل �سنة مالية الح�ساب إ
والمداخيل ويعر�ضه للدر�س على اللجنة
الدائمة المخت�صة للمجل�س ع�شرة �أيام على
أ
القل قبل عر�ضه على المجل�س التداولي
للت�صويت عليه خالل الدورة العادية أ
الولى
الموالية.

ويوجه نظير من هذا البيان �إلى �سلطة
الو�صاية.
المادة  - 49تتقادم الديون المترتبة على
الجماعات المحلية والمجموعات وت�سقط
عنها ب�صفة نهائية طبق نف�س ال�شروط المقررة
بالن�سبة للديون المترتبة على الدولة.

الق�سم الرابع
ح�صر امليزانية

الداري �إلى �سلطة
ويوجه نظير من الح�ساب إ
الو�صاية.

باب فريد
ح�صر ال�سنة املالية

الق�سم اخلام�س
مقت�ضيات خمتلفة

المادة  - 50تح�صر النتيجة العامة للميزانية
في نهاية كل �سنة طبق ال�شروط المحددة في
المر�سوم الم�شار �إليه في المادة  54بعده.

المادة  - 54تحدد قواعد المحا�سبة
العامة المطبقة على الجماعات المحلية
والمجموعات بمر�سوم يتخذ باقتراح من
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المالية.

الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة  - 55يجب �أن تبرم �صفقات
ومجموعاتها
المحلية
الجماعات
والم ؤ��س�سات العامة التابعة لها في �إطار احترام
المناف�سة الحرة وال�شفافية .وتحدد �شروط
وطرق �إبرام �صفقات الجماعات المحلية
ومجموعاتها والقواعد المتعلقة بتدبيرها
ومراقبتها بمر�سوم.

ال تطبق على المجموعات المراقبة المن�صو�ص
عليها في القانون رقم  69.00المتعلق بالمراقبة
المالية للدولة على المن�ش�آت العمومية وهيئات
�أخرى ال�صادر بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم
 1.03.195بتاريخ  16من رم�ضان 11( 1424
نوفمبر .)2003

يحددبن�صتنظيمينظامالمراقبةالماليةالخا�ص
بالم ؤ��س�سات العمومية وال�شركات التي
تحدثها الجماعات المحلية �أو مجموعاتها �أو
ت�ساهم في ر�أ�سمالها وفق ال�شروط المن�صو�ص
عليها في القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق
الجماعي ،كما تم تغييره وتتميمه .و�إلى حين
�صدور هذا المر�سوم تظل �سارية المفعول
مقت�ضيات القوانين أ
والنظمة الجاري بها
العمل.

المادة  - 56يمكن بطلب من المجل�س
التداولي �أو بمبادرة من آ
المر بال�صرف �أو من
وزير الداخلية �أن يخ�ضع تدبير الجماعات
المحلية ومجموعاتها والم ؤ��س�سات العامة
التابعة لها لعمليات تدقيق مالي.
�إذا تم التدقيق بطلب من المجل�س التداولي،
تبلغ ن�سخة من تقرير التدقيق �إلى �أع�ضاء هذا
المجل�س.

المادة  - 58يتعين على الجماعات المحلية
ومجموعاتها وكذا أ
ال�شخا�ص المعنوية
الخا�ضعة للقانون العام �أو الخا�ص والتي
تقوم بت�سيير مرفق عمومي تابع للجماعات
المحلية� ،أن تعمل على �إعداد قوائم تركيبية
تتعلق بت�سييرها وو�ضعياتها المالية واطالع
العموم عليها.

تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي
بقرار لوزير الداخلية.

يجب على آ
المر بال�صرف عر�ض تقارير
التدقيق على المجل�س التداولي بمنا�سبة انعقاد
الدورة أ
الولى العادية الموالية وتوجيه ن�سخة
�إلى وزير الداخلية.

المادة  - 57تدخل المراقبة المالية
للجماعات المحلية ومجموعاتها �ضمن
اخت�صا�ص المجال�س الجهوية للح�سابات طبقا
للقانون رقم  62.99بمثابة مدونة المحاكم

ويجب ن�شر هذه القوائم بالجريدة الر�سمية
للجماعات المحلية �أو �إبالغها �إلى علم العموم
بطريقة �إلكترونية.

ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات
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التنظيم المالي المحلي
والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها
وكذا �أ�شكال و�شروط �إعداد وتبليغ هذه
القوائم.

والم�ضمنة في ن�صو�ص ت�شريعية وتنظيمية
�أخرى جاري بها العمل ،على المقت�ضيات
المطابقة لها التي جاء بها هذا القانون.

المادة  - 59تبلغ ميزانيات الجماعات
المحلية ومجموعاتها �إلى وزارة المالية من
طرف وزارة الداخلية وفق �شروط محددة
بقرار م�شترك لوزير الداخلية والوزير المكلف
بالمالية.

المادة  - 63تظل مقت�ضيات القانون رقم
 39.07ب�سن �أحكام انتقالية في ما يتعلق ببع�ض
الر�سوم والحقوق والم�ساهمات أ
والتاوى
الم�ستحقة لفائدة الجماعات المحلية ال�صادر
بتنفيذه الظهير ال�شريف رقم 1.07.209
ال�صادر في  16من ذي الحجة 27( 1428
دي�سمبر � )2007سارية المفعول �إلى حين
ن�شر الن�ص المتخذ لتطبيق المادة � 31أعاله
بالجريدة الر�سمية.

المادة  - 60تحدد بقرار لوزير الداخلية
التدابير التي من �ش أ�نها �ضمان ح�سن تدبير مالية
الجماعات المحلية ومجموعاتها.
المادة  - 61تن�سخ مقت�ضيات الظهير ال�شريف
بمثابة قانون رقم  1.76.584ال�صادر في 5
�شوال � 30( 1396سبتمبر  )1976المتعلق
بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها.
غير �أن الن�صو�ص المتخذة لتطبيقه تظل �سارية
المفعول �إلى حين ا�ست�صدار المر�سومين
المن�صو�ص عليهما في المادتين  54و 55من
هذا القانون.
الحاالت �إلى مقت�ضيات
المادة  - 62تطبق إ
الن�صو�ص المن�سوخة بموجب المادة ال�سابقة
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