
الجریدة الرسمیة رقم 5747 الصادرة في  یوم 6 رجب 1430 ( 29 یونیو2009)
 
 

قرارمشترك لوزیر الداخلیة ووزیر االقتصاد والمالیة رقم 1078.09 صادر في 27 من ربیعاآلخر 1430 (23 أبریل 2009) یتعلق
.بالمخطط المحاسبي الموحد لألحزاب السیاسیة

 

وزیرالداخلیة،

ووزیر االقتصاد، والمالیة

بناء على القانون رقم36.04 المتعلق باألحزاب السیاسیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.06.18 بتاریخ 15 من محرم 1427 (14
فبرایر 2006) والسیما المادة 33 منھ ؛ وعلى القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة االنتخابات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.83

 بتاریخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبریل 1997) ، كما تم تغییره وتتمیمھ والسیما المادتین 285 و288 منھ ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.625الصادر في 16 من محرم 1430 (13 ینایر 2009) بتفویض وزیر الداخلیة ووزیر االقتصاد والمالیة تحدید
المخطط المحاسبي الموحد لألحزاب السیاسیة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.176 الصادر في 22 من ربیع اآلخر 1427 (21 أبریل 2006) بشأن الدعم السنوي الذي تمنحھ الدولة لألحزاب
السیاسیة واتحادات األحزاب السیاسیة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.360 الصادر في 29 من جمادى اآلخرة 1427 (25 یولیو 2006) في شأن مساھمة الدولة في تمویل الحمالت
االنتخابیة التي تقوم بھا األحزاب السیاسیة واتحادات األحزاب السیاسیة المشاركة في االنتخابات الجماعیة والتشریعیة وكذا في تمویل الحمالت

االنتخابیة التي تقوم بھا األحزاب السیاسیة واتحادات األحزاب السیاسیة والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارین ، كما تم
تغییره وتتمیمھ بالمرسوم رقم 2.08.745 الصادر في 2 محرم 1430 (30 دیسمبر 2008) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.3 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبریل 1993) بتحدید المواعید واإلجراءات المتعلقة بإثبات كیفیة استخدام
اإلعانات التي تقدمھا الدولة إلى األحزاب السیاسیة على سبیل المساھمة في تمویل الحمالت االنتخابیة التي تقوم بھا بمناسبة االنتخابات العامة

الجماعیة والتشریعیة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.88.19 الصادر في 16 من ربیع اآلخر 1410 (16 نوفمبر 1989) بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة؛
 

وبعد مصادقة المجلسالمنعقدة في 23 الوطني للمحاسبة على المخطط المحاسبي الموحد لألحزاب السیاسیة في جمعیتھ العامة
،مارس 2007

قررا: ما یلي 

المادة1 

تمسكاألحزاب.القرار السیاسیة واتحادات األحزاب السیاسیة محاسبة وفق المخطط المحاسبي الموحد الملحق بھذا

المادة2

ینشر ھذا القرار.المشترك بالجریدة الرسمیة

وحرر بالرباط في 27 من ربیع اآلخر 1430 (23 أبریل 2009 (
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                                                                                        وزیرا لداخلیة،

                                                                                   اإلمضاء : شكیب.بنموسى

                                                                                    وزیر االقتصاد، والمالیة 

                                                                                اإلمضاء : صالح.الدین المزوار

المخططالمحاسبي الموحد لألحزاب السیاسیة

تقدیم

إن وضع آلیات شفافةالسیما ما ،وواضحة لتوفیر المعلومات والبیانات المالیة والمحاسبیة حول أنشطة األحزاب السیاسیة 
التي تحققھا من واجبات انخراط أعضائھا ومنیتعلق بشروط استعمال الموارد المالیة التي تمنح لھا من طرف الدولة أو

اإلصالحات التي تنھجھا المملكة المغربیة من أجل تدعیم ثقة المواطنین في المؤسسات المتبرعین لھا، یندرج ضمن سلسلة
.والھیئاتالتمثیلیة

ویشكل قانون األحزابوضع نظام السیاسیة الذي تم إصداره مؤخرا لبنة أساسیة في سبیل تحدیث ھذه الھیئات وذلك من خالل
:مالي یھدف إلى

-  تنویع مصادرالتمویل لضمان الحصول على موارد كافیة وقارة ؛ 

-  ضبط التأثیراتالخاصة غیر المالئمة ؛ 

-  تكریس تكافؤ الفرص.بین األحزاب السیاسیة

،تظھر الحاجة الملحة لوضع نظام محاسبي موحد خاص باألحزاب السیاسیة یتوافق وخصوصیتھا، ومن ھذا المنطلق
ونتائجھا المالیة ، كما یمكن أیضا منومن شأنھ أن یكون عند نھایة كل دورة محاسبیة صورة أمینة وصادقة عن ممتلكاتھا

المالیة سواء الممنوحة لھا من طرف الدولة أو المستخلصة من معرفة شروط استعمال األحزاب السیاسیة لمواردھا
.وكذا منالمتبرعین واجبات انخراط األعضاء

وفي ھذا اإلطار، فإن األحزاب السیاسیة مدعوة إلى مسك محاسبة طبقا لمقتضیات المادة 33 من القانون رقم 36.04
المتعلق باألحزاب السیاسیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.06.18  بتاریخ 15 من محرم 1427 (14 فبرایر

2006 (

:أصبح من الضروري وضع نظام لھذه المحاسبة یرتكز في حده األدنى على المعطیات التالیة،ومن ھذا األساس
-  مخطط محاسبي موحدلألحزاب السیاسیة ؛

-  نظام معلوماتي؛مشترك بین األحزاب السیاسیة یمكنھم من استغالل أنجع للمخطط المحاسبي 

-  دلیل للمساطرالمحاسبیة؛ 

-  تنظیم دورات.المحاسبي تكوینیة لفائدة األحزاب السیاسیة بغرض تیسیر استعمالھا للمخطط 

یستمد المخطط المحاسبي وتیسیر اعتماده من طرف األحزاب السیاسیة، فإن مشروع ھذا المخططووعیا بضرورة تبسیط
الخصوصیة التي تمیز ھذه الھیئات ذات مقتضیاتھ بشكل واسع من الدلیل العام للمعاییر المحاسبیة، أخذا بعین االعتبار

.الطبیعة السیاسیة
:الدلیل العام للمعاییر المحاسبیة یفترض احترام المبادئ السبعة المحاسبیة التالیةإن االستناد إلى
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· استمراریةاالستغالل؛

· دوام المناھج؛

· الكلفة التاریخیة؛

· تخصص الدوراتالمحاسبیة ؛

· الحیطة؛

· الوضوح؛

· األھمیة.الدالة

 .Iمفاھیم عامة: 
1.    مصطلحات

یسمى الرصید الموجب.للنتیجة بـ "الفائض" عوض الربح

یسمى الرصید السالب.النتیجة بـ "الخصاص" عوض الخسارة

دائمة وضع األمالك ( المنقولة وغیر المنقولة) رھن إشارة األحزاب مجانا قصد استغاللھا بصفةقرض االستعمال: ھي
.)كالعقارات مثال)

 
 
 

2.    اإلطار العام :

 یجب على كل حزب سیاسيأن یمسك محاسبة وفق مقتضیات الدلیل العام للمعاییر المحاسبیة ، مع مراعاة 
: المنصوص علیھا في ھذا المخطط المحاسبيالمالئمات

وتبین فیما یلي: االستثناءات الرئیسیة

·        القوائمالتركیبیةوعددھا ثالثة عوض خمسة؛ 

·        تقویم المخزون بناءعلى ثمن الشراء ؛ 

·        تبریرالنفقاتالصغرى عن طریق اإلدالء بوثائق توقع على األقل من طرف مسؤولین اثنین عن الحزب 
.السیاسي

 

3.    تنظیم المحاسبة:

یجب على الحزبللمعاییر المحاسبیة. السیاسي احترام مقتضیات التنظیم المحاسبي كما ھو منصوص علیھ في الدلیل العام
.اختیاره وینبغي علیھ إیداع أموالھ باسمھ لدى مؤسسات بنكیة من

أمینة ألصولھ عند اختتام كل دورة محاسبیة بإعداد القوائم التركیبیة التي من شأنھا أن تكون صورةویلزم كل حزب سیاسي
. وخصومھ ولوضعیتھ المالیة وفائضھ وخصاصھ

 

4.    القوائم: التركیبیة
القوائم التركیبیة مع طبیعة تسییر األحزاب السیاسیة ، وخالفا لما ھو منصوص علیھ فيبغرض تبسیط ومالئمة

كال ال یتجزأ ، وھي الدلیل العام للمعاییر المحاسبیة ، تم تحدید ھذه القوائم في ثالثة عوض خمسة ، وتشكل
: كالتالي



· الموازنة؛

· حساب العائداتوالتكالیف ؛

· قائمة المعلومات.التكمیلیة
 

5.    قواعد المحاسبة:

-         تتم معالجة التمویلطریقة العمومي (دعم وإعانات الدولة لألحزاب السیاسیة بمناسبة الحمالت االنتخابیة) حسب 
منح ھذا التمویل ؛منحھا بصفة مباشرة أو غیر مباشرة (حصة اتحاد األحزاب السیاسیة) وحسب دوریة

-         تتم معالجة الوصایاوالھبات حسب استعمالھا وتخصیصھا؛ 

-         تقیدالمواردالعینیة بناء على قیمتھا التقدیریة (انظر الفقرة 6.3) ؛ 

-         یجب اإلشارة بدقة: في قائمة المعلومات التكمیلیة إلى المعلومات التالیة 

·  الھبات والوصایاوالتبرعات ؛ 

· التمویل العمومي (الموارد) ؛

· اإلعانات الممنوحةمن طرف الحزب للجمعیات والمؤسسات إلخ.. ؛

· الدعم المقدم من.طرف الحزب للمرشحین لالنتخابات

6.    قواعد التقیید:المحاسبي والتقویم

· الفائض أو الخصاص: 

إن النتیجة المحققةاألحوال توزیع الفائض عن طریق المحاسبة ھي النتیجة التي تم اكتسابھا نھائیا ، وال یمكن بأي حال من 
أو الخصاص طبقا لمقررات الجھاز التداولي للحزبعلى المنخرطین ولیس لھم فیھ أي حق فردي ، ویتم تخصیص الفائض

.األساسيكما ھو منصوص علیھ في نظامھ

· الوصایا والھبات: 

تعتبر الوصایاأھدافھ المبینة في والھبات المتعلقة باألمالك الدائمة، والموضوعة رھن تصرف الحزب السیاسي لتحقیق
، بمثابة مساھمات في األموال.الذاتیةأنظمتھاألساسیة

یتم تقدیم المعلومات.التكمیلیةالتكمیلیة المتعلقة بالوصایا والھبات في قائمة المعلومات

· تقویم الوصایا: والھبات

تقید األمالكفي تاریخ إدخالھا حسب المتعلقة بالوصایا والھبات عند إدخالھا إلى ممتلكات الحزب بقیمتھا الحالیة المقدرة
.ثمن السوق

· إعادة تقویم األصول:الثابتة

یمكن للحزب إعادةھذه العملیة نفس تقویم أصولھ الثابتة طبقا لمقتضیات الدلیل العام للمعاییر المحاسبیة. وتعتمد خالل
الفرق الناتج عن إعادة التقویم في خصوم الموازنة كیفیات إعادة التقویم المنصوص علیھا في القانون العام ، ویجب قید

.األصل الثابت المعاد تقویمھ في قائمة المعلوماتالتكمیلیةعلى حدة. ویجب أن تبین قیمة إدخال
ویمكن إدراج ھذه ، المسمى "فوارق إعادة التقویم" جمیع الفوارق المعاینة خالل عملیة إعادة التقویمتقید في الحساب

.التداولي المحدد في األنظمة األساسیة الفوارق كلیا أو جزئیا ضمن رأس المال الذاتي بقرار من الجھاز
.الفوارق لتعویض الخصاصوال یمكن استعمال ھذه

· تقویم المخزونات:

یمكن للحزب السیاسي.إجراء تقویم مبسط لمخزوناتھ على أساس ثمن الشراء

· موازنة االفتتاح: 

یجب أن تنجز األحزاب.التنفیذالسیاسیة موازنة االفتتاح خالل السنتین الموالیتین لدخول ھذا المخطط المحاسبي حیز



 

    IIالمقتضیات: الخاصة بمسك المحاسبة
1.    تنظیم المحاسبة: 

· تسجل العملیات؛المحاسبیة مرتبة تبعا لتسلسلھا الزمني عملیة بعملیة ویوما بیوم

· یتضمن كل تسجیلمحاسبي بیان مصدر العملیة ومحتواھا والحساب المتعلق بھا ومراجع المستندات التي
تثبتھا ؛

· یكون كل تسجیل من"التسجیالت المحاسبیة السالفة الذكر في صورة قید یتضمنھ سجل یسمى "دفتر الیومیة
یقید في الجانب الدائن ویتعلق كل قید على األقل بحسابین ویقید في الجانب المدین ألحدھما نفس المبلغ الذي

؛

· إن بیان النفقاتالصغرى المتعلقة بالمصاریف العامة (التي یحدد مسبقا سقفھا من طرف الحزب) والتي
مسؤولین تبریرھا بواسطة فواتیر مضبوطة یمكن تعزیزھا بوثائق إثبات داخلیة موقعة من طرف یصعب

المنجزة ؛ ثبات صحة الخدمةحزبیین اثنین قصد إ

· تنقل قیود دفترالیومیة إلى سجل یسمى "دفتر األستاذ" وتسجل فیھ وفق المصنف المرفق بھذا المخطط
المحاسبي ؛

· یجب وضع جرد یتضمنقیمة عناصر أصول الحزب وخصومھ على األقل مرة في كل دورة محاسبیة ،
الجرد ؛ وتضمن في دفتر

· یرقم ویوقع كاتبالضبط بالمحكمة االبتدائیة التابع لھ مقر الحزب حسب اإلجراءات العادیة ومن غیر
خاص ؛ مصاریف ، دفتر الیومیة ودفتر الجرد. ویخصص لكل دفتر رقم ینقلھ كاتب الضبط في سجل

· یجب تفصیل دفترالیومیة ودفتر األستاذ إلى عدة سجالت تابعة لھما تسمى"دفاتر مساعدة" السیما من أجل
توثیق العملیات المحاسبیة المنجزة مع الھیاكل المحلیة ؛

· في حال ال مركزةمحاسبة األحزاب السیاسیة ینبغي على الھیاكل المحلیة مسك محاسبتھا طبقا لمقتضیات ھذا
المخطط المحاسبي ؛

· یجب إعداد ومسكنوعھ الوثائق المحاسبیة المتعلقة بتسجیل العملیات والجرد دون بیاض أو تحریف مھما كان

· یحتفظ بالدفاترالمحاسبیة وبالمستندات اإلثباتیة طوال عشر سنوات ؛

· مدة الدورة.دیسمبرالمحاسبیة إثنا عشر شھرا وتبتدئ من فاتح ینایر إلى 31
 

2.    مخطط الحسابات: 

یستعمل الحزب السیاسي.1 من أجل مسك محاسبتھ مصنف الحسابات المبسطة والخاصة المرفق بالملحق رقم

 

3.    القوائمالتركیبیة ؛

تتضمن القوائم: التركیبیة

·       الموازنة؛

·        حسابالعائداتوالتكالیف ؛ 

·        قائمةالمعلومات.التكمیلیة
.القوائم بالملحق رقم 2ترفق نماذج ھذه

 



الملحق1 
مخططالحسابات

القسم1    

1.    حسابات التمویل.الدائم

 11 رؤوس أموال.نظامیة 

 111    أموال.ذاتیة
.التقویمفوارق إعادة    113 

.أخرىاحتیاطیات    115 
.اإلرصادفائض / خصاص قید    118 

.للدورة المحاسبیةفائض / خصاص    119 
 1191       فائض.

.خصاص       1199 

 13 رؤوس أموال ذاتیة.مماثلة

 131    إعانات.االستثمار

 14 دیون.التمویل 

 140    دیون.التمویل

 15  مخصصات مستدیمة.لمواجھة مخاطر وتكالیف

 151    مخصصات لمواجھة.مخاطر 
.تكالیفمخصصات لمواجھة    155 

 1555       مخصصات لمواجھة.تكالیف للتوزیع على عدة دورات محاسبیة - حمالت انتخابیة 

 16 حسابات ربط.الھیاكل المحلیة

 1601        حسابات مقر.الحزب 
.المحلیةحسابات الھیاكل       1602 

 

القسم2   

2.    حسابات األصول.الثابتة
.باألصول الثابتةقیم معدومة ملحقة    21 

 211       مصاریف.تمھیدیة 
.على عدة دورات محاسبیةتكالیف للتوزیع       212 

 22    حقوق معنویة.ملحقة باألصول الثابتة
.تجاريمحل         223 

.مختلفة ملحقة باألصول الثابتةحقوق معنویة         228 



 23    أصول ثابتة.مادیة

 231       أراض.
.مبان       232 

.عتاد وأدوات، إنشاءات تقنیة       233 
.النقلعتاد       234 

.المكتب وتھییئات مختلفةأثاث ، عتاد      235 
.مادیة أخرىأصول ثابتة      238 

.مادیة قید اإلنجازأصول ثابتة     239 
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