
نصوص قانونية





 ظهير



4

يعلم من ظهرينا الرشيف هذا أسامه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الرشيف 

مبا يأيت :

 

الفصل األول
عىل  تتوفر  عمومية  مؤسسة  والتدبري«  اإليداع  »صندوق  اسم  تحت  تحدث 

الشخصية املدنية واالستقالل املايل ويكون مركزها األسايس بالرباط.

 

الفصل الثاني
ظهرينا  يف  عليها  املنصوص  الكيفيات  طبق  والتدبري  اإليداع  صندوق  يكلف 

الرشيف هذا مبا يأيت :

• ملك 	 عىل  الجارية  القيم  عىل  واملحافظة  األموال  شؤون  بتدبري  القيام 

الصناديق أو املنظامت امللزمة به أو الراغبة فيه.

•  تلقى األمانات اإلدارية والقضائية وكذا الضامنات.	

•  تدبري شؤون الصناديق أو املصالح الخصوصية التي يعهد إليه بتسيريها.	

 

الجزء األول
التنظيم العام الخاص بالصندوق

 

الفصل الثالث
تؤسس لدى صندوق اإليداع والتدبري لجنة للحراسة تتألف كام يأيت :

•  عضوان اثنان من أعضاء املجلس العىل يعينهام وزير العدل ؛	

•  وزير االقتصاد الوطني أو ممثله ؛	

•  وزير املالية أو ممثله ؛	

•  مدير معهد اإلصدار.	

 

الفصل الرابع
إن لجنة الحراسة املكلفة باسم الدولة بإجراء املراقبة عىل عمليات الصندوق 

تتوفر بوجه خاص عىل االختصاصات التالية.

 1378 شعبان  فاتح  في  الصادر   1.59.074 رقم  شريف  ظهير 
اإليداع  صندوق  أحداث  بشأن   1959 يبراير   10 ل  الموافق 

والتدبير
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أوال - تتلقى دوريا بيان حالة الصندوق املذكور وتحاط علام بنشاطه. وتكلف 

األموال  من  التحقق  مببارشة  األقل  عىل  الشهر  يف  واحدة  مرة  أعضائها  أحد 

املوجودة لديه نقدا أو مبحفظة السندات املالية ؛

ثانيا - تقدم إىل مدير العام املالحظات واآلراء التي تراها رضورية ويرفع هذا 

عليها  ويعرض  اللجنة  إىل  تقدميها  يف  فائدة  يرى  التي  القضايا  جميع  املدير 

نظرياته لتحسني سري املصلحة ؛

ثالثا - تستشار لزوما كلام تعلق األمر بإسناد اختصاصات جديدة إىل الصندوق 

اإليداع والتدبري وكذا فيام يخص بعض العمليات املحددة مبوجب مرسوم ؛

املدير  إليها كل سنة  يقدمها  التي  اإلدارية  املصاريف  تنظر يف ميزانية   - رابعا 

املالية  قرار من وزير  املصادقة عليها مبوجب  قبل  املوالية  السنة  بشأن  العام 

تحاط الجنة املذكورة علام بتنفيذ تلك امليزانية؛

ونشاط  املايل  التسيري  عن  تقريرا  الرشيف  جنابنا  إىل  سنة  كل  تقدم   - خامسا 

الصندوق وينرش هذا التقرير  يف الجريدة الرسمية.

 

الفصل الخامس
يعني مبقتىض ظهري رشيف املدير العام لصندوق اإليداع والتدبري وال ميكن عزله 

إال طبق نفس الكيفيات وبطلب مدعم بأسباب تقدمه لجنة الحراسة. 

 
املصلحة ويأمر  أقسام  العمليات ويضبط مختلف  بإنجاز جميع  املدير  ويأمر 

ويصدر  منتظمة  بصفة  والصندوق  السجالت  ملسك  الالزمة  التدابري  باتخاذ 

األوامر بدفع املبالغ ويوقع عىل املراسالت العامة.

 
وميثل الصندوق اإليداع والتدبري لدى املحاكم سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه، 

وتلقى عىل عاتقه مسؤولية سوء التسيري واختالس أموال أو قيم الصندوق إذا 

شارك يف ذلك أو وافق عليه.

 
ويعني املستخدمني يف جميع املناصب ضمن الرشوط املقررة يف مرسوم ماعدا 

وظيفتي الكاتب العام وأمني الصندوق العام.

 
مرسوم  مبوجب  يعني  عام  كاتب  شؤونه  وتدبري  الصندوق  إدارة  يف  ويؤازره 

مقامه  يقوم  الذي  العام  الكاتب  إىل  سلطاته  من  جزءا  يفوض  أن  له  ويجوز 

بحكم القانون يف حالة تغيب أو حدوث مانع.

يصدره  قرار  الداخيل مبوجب  وتنظيمها  املصالح  اختصاصات مختلف  وتحدد 

املدير العام بعد استشارة لجنة الحراسة.
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الفصل السادس
يثبت  أو  ويبارش  والقيم  األموال  مبناولة  يعني مبوجب مرسوم  عام  أمني  يقوم 

والقيم  األموال  وتعهد  بحفظ  إليه  ويعهد  النفقات  وأداء  املداخيل  استخالص 

املودعة بني يديه عىل أي وجه كان ويبقى مسؤوال ماعدا يف حالة ظروف قاهرة 

عن كل عجز أو كل خطأ وكذا عن عدم صحة الوثائق الحسابية أو املربرة. 

وتخول لألمني العام صفة محاسب عمومي ويلزم بضامن يحدد مبلغه مبوجب 

مرسوم التسمية، وتعرض حساباته عىل محكمة الحسابات التي يؤدى أمامها 

اليمني بصفته املذكورة قبل الرشوع يف وظيفته.

 

الفصل السابع
العام باملغرب عمليات صندوق اإليداع والتدبري بصفته مأمورا  الخازن  يبارش 

لدى هذه املؤسسة.

محاسبني  بصفتهم  الربيد  ولقباض  الرضائب  ولقباض  املالية  لقباض  ويسمح 

ويعملون  النفقات  وبأداء  املدفوعة  أو  املودعة  املبالغ  بعض  بتلقي  عموميني 

هكذا لحساب الخازن العام وليس لهم صفة مأمورين.

 
الجزء الثاني

مصــــــلـــحة الـــــودائــــع
 

الفصل الثامن
يتلقى صندوق اإليداع والتدبري املبالغ التي يدفعها املودعون يف صندوق التوفري 

الوطني مع مراعاة ما هو رضوري للقيام بدفع املبالغ املعدة لإلرجاع.

 

يف  املقررة  الكيفيات  طبق  األموال  هذه  والتدبري  اإليداع  صندوق  ويستعمل 

النظام املتعلق بصندوق التوفري الوطني، ويحدد قرار من وزير املالية مقدار 

الفوائد التي يدفعها صندوق اإليداع والتدبري إىل صندوق التوفري الوطني عن 

املبالغ املودعة تنفيذا للفقرة السابقة.

 

للبناء  التوفري  حسابات  يف  املدرجة  املبالغ  والتدبري  اإليداع  صندوق  ويجمع 

ويدبر شؤونها، تلك الحسابات التي يكون قد فتحها يف اسم كل شخص ذايت 

أما صندوق التوفري الوطني وأما املنظامت التي يكون قد أبرم صندوق اإليداع 

والتدبري معها اتفاقيات صادق عليها وزير املالية.
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وبوجه  السابقة  الفقرات  مقتضيات  تطبيق  كيفيات  مرسوم  وتحدد مبوجب   

أموال  وتأسيس  اإليداع  وكيفيات  للبناء  التوفري  بحسابات  يتعلق  فيام  خاص 

االحتياط وتقدير الزيادة املتعلقة برأس املال.

 

الفصل التاسع
يتلقى صندوق اإليداع والتدبري طبق الكيفيات املقررة مبوجب مرسوم األموال 

التي يودعها املوثقون تنفيذا للفقرة الخامسة من الفصل 30 من الظهري الرشيف 

الصادر يف 10 شوال 1343 املوافق ل4 مايو 1925 ويترصف فيها بصفتها املالية.

 

الفصل العاشر
يتلقى الصندوق األموال التي يودعها كتاب الضبط باملحاكم مع مراعاة املبالغ 

الرضورية لعمليات التسيري.

 

 الفصل الحادي عشر
بصندوق  املنقولة  قيمها  املتبادل  التعاون  وصناديق  الرشكات  لزوما  تودع 

اإليداع والتدبري ويجوز أيضا لهذه املنظامت أن تطالب بفتح حسابات خاصة 

يف سجالته تقيد فيها النقود املتوفرة لديها.

 

الفصل الثاني عشر
يجوز للرشكات التعاونية الفالحية والصناعية أن تودع أموالها الحرة يف صندوق 

اإليداع والتدبري.

 

الفصل الثالث عشر
صناديق  أموال  اإليداع  وجه  عىل  يتلقى  أن  والتدبري  اإليداع  لصندوق  ميكن 

رواتب تعاقد موظفي املكاتب واملؤسسات العمومية والرشكات ذات االمتياز 

وأن يترصف فيها.

 

املحدثة  التقاعد  رواتب  صناديق  أرصدة  أيضا  يتلقى  ألن  الصندوق  ويؤهل 

لفائدة مأجوري الصناعة العرصية والتجارة وأن يترصف فيها.

 

الفصل الرابع عشر
يكلف صندوق اإليداع والتدبري بالتدبري املايل لرؤوس األموال وأموال املنظامت 

التالية:
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• األموال الحرة لألوقاف ؛	

• األموال الحرة لوكالء الغياب ؛	

• تحفيظ 	 بشأن  الصادر  الرشيف  للظهري  ضامنا  املحدث  التأمني  صندوق 

املوافق ل12   1331 رمضان   9 الصادر يف  الرشيف  الظهري  العقارات مبقتىض 

غشت 1913 ؛

• رؤوس األموال إليرادات حوادث الشغل املؤسسة مبوجب الظهري الرشيف 	

الصادر يف 25 ذي الحجة 1345 املوافق ل25 يونيو سنة 1927 ؛

• القرار الو زيري الصادر بشأن تطبيقه يوم 14 ذي القعدة 1362 املوافق ل13 	

نونرب 1943 ؛

• صندوق الضامن للمصابني بحوادث الشغل املحدث تطبيقا للظهري الرشيف 	

الصادر يف 25 شوال 1345 املوافق ل 25 يونيو سنة 1927 ؛

•  الصندوق املغريب لرواتب التقاعد املؤسس مبقتىض الظهري الرشيف الصادر 	

يف فاتح شوال 1348 املوافق لثاين مارس 1930 ؛

• الصادرة يف 23 شوال 1377 املوافق ل 13 مايو 	 باملراسم  واملضبوط تنظيمها 

1958 ؛

• 	 1348 شوال  فاتح  يف  الصادر  املؤسس  التقاعد  لرواتب  املغريب  الصندوق 

املوافق لثاين مارس 1930 ؛

• الصادر يف 29 	 بالظهري الرشيف  املعاش املحدث  الخاص برواتب  الصندوق 

محرم 1350 املوافق ل16 يونيو 1931 ؛

•  صندوق الرواتب العمرية للموظفني املساعدين التابعني لإلدارات العمومية 	

املحدث مبقتىض الظهري الرشيف الصادر يف 24 جامدى الثانية 1351 املوافق 

ل25 أكتوبر 1932 ؛

• أموال التضامن للمشغلني املحدثة بالظهري الرشيف الصادر يف 8 ذي الحجة 	

1361 املوافق ل 16دجنرب 1942 ؛

• صندوق أموال الزيادة يف اإليرادات املنفذة للمصابني بحوادث الشغل املحدث 	

مبوجب بالظهري الرشيف الصادر يف 2 ذي الحجة 1362 املوافق ل9 دجنرب1943.

 الجزء الثالث
مـــصلحـــة األمــــانـــــــــات

 الفصل الخامس عشر
أو  بها  املأمور  قيام  أو  كانت  نقدا  األمانات  والتدبري  اإليداع  صندوق  يتلقى 

املأذون فيها مبقتىض ظهري رشيف أو نص نظامي أو مقرر إداري أو قضايئ.
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 الفصل السادس عشر
يتلقى الصندوق بوجه خاص ما يأيت بيانه :

• األمانات اإلدارية ؛	

• الضامنات املؤقتة للراغبني يف املزايدة واملناقصة ؛	

• العمومية وللرايس عليهم 	 بامتيازات املصالح  للمنتفعني  النهائية  الضامنات 

مزاد الصفقات العمومية إلنجاز أشغال أو دفع لوازم ؛

• الضامنات اإلدارية املختلفة والضامنات املقررة يف القانون ؛	

• االقتطاعات املنجزة عىل أثر حجز ما للمدين لدى غريه أو املتعرضات عىل 	

املرتبات أو األجور التي يتقاضاها املوظفون املدنيون أو العسكريون.

 

الفصل السابع عشر
ضامنات  مرسوم  يف  املقررة  الكيفيات  وفق  والتدبري  اإليداع  صندوق  يتلقى 

املحاسبني العموميني واألعوان املحاسبني واملترصفني املحاسبني.

 
الجزء الرابع

المصـــالح المـــــسيــــرة
 

الفصل الثامن عشر
يقوم صندوق اإليداع والتدبري طبق الكيفيات املقررة يف مرسوم بتدبري شؤون 

الصندوق الوطني لرواتب التقاعد والتأمينات الذي سيحدث مبوجب ظهري رشيف.

 

الفصل التاسع عشر
يقوم صندوق اإليداع والتدبري طبق الكيفيات املقررة يف مرسوم صادر باقرتاح 

وزير الداخلية ووزير املالية بتدبري شؤون صندوق أموال التجهيز القروي الذي 

سيحدث مبوجب ظهري رشيف.

 
الجزء الخامس

نظام أموال الصندوق
 

الفصل العشرون
يدفع صندوق اإليداع والتدبري برسم املبالغ املودعة لديه وباستثناء الضامنات 

املؤقتة للراغبني يف املزايدة واملناقصة فوائد يحدد مقدارها مبقرر يصدره املدير 

العام بعد استشارة لجنة املراقبة. 
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ويقرر املدير العام بعد استشارة لجنة املراقبة وضمن نطاق التنظيم املعمول به 

يف هذا امليدان مبدأ ومقدار الفوائد التي يجب منحها لحسابات األموال املودعة 

املايل يف هذه  الترصف  الصندوق من أجل  التي يتحملها  التكاليف  بعد تقدير 

لحسابات.

 

الفصل الواحد والعشرون
يؤهل صندوق اإليداع والتدبري ألن مينح قروضا للجامعات املحلية للمساعدة 

عىل تحقيق أشغال التجهيز من املوارد أموال التجهيز القروي املنصوص عليها 

يف الفصل 19 وكذا من املبالغ العامة املتوفرة لديه.

ويؤهل الصندوق أيضا ألن مينح قروضا للرشكات ذات االمتيازات.

 

الفصل الثاني والعشرون
إن األموال املتوفرة يف الصندوق واملودعة يف الخزينة تنتج عنها فوائد يحدد 

قدرها مبوجب قرار يصدره وزير املالية. 

التي يتلقاها الصندوق  وتحدد قرارات يصدرها وزير املالية استعامل األموال 

وكذا كيفيات الترصف يف محفظات السندات املالية املؤسسة لتوظيف أموال 

الصندوق وكيفيات الترصف يف القيم التي يدفعها املودعون للصندوق.

الجزء السادس
مقتضيات مختلفة

 

الفصل الثالث والعشرون
تحدد كيفيات تطبيق ظهرينا الرشيف هذا مبراسيم تصدر باقرتاح وزير املالية.

 

الفصل الرابع والعشرون
شؤون  بإدارة  مرسوم  مبوجب  يحدد  تاريخ  إىل  باملغرب  العام  الخازن  يقوم 

صندوق اإليداع والتدبري تحت نفوذ وزير املالية وطبق الكيفيات التي يحددها 

هذا الوزير.

 

 الفصل الخامس والعشرون
يجري العمل بظهرينا الرشيف هذا ابتداء من فاتح يناير 1959 والسالم.

 وحرر بالرباط يف فاتح شعبان 1378 موافق 10 يربا ير 1959 

 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

اإلمضاء : عبد الله ابراهيم
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الحمد لله وحده

يعلم من ظهرينا الرشيف هذا أسامه الله و أعز أمره أنه :

مبقتىض الظهري الرشيف  رقم 1.59.074 الصادر يف فاتح شعبان 1378 املوافق ل 

10 فرباير 1959 بإحداث صندوق اإليداع و التسيري أصدرنا أمرنا الرشيف مبا يأيت 

الفصل األول
أن الفصول 3 و 6 و7 و 8 و14 من الظهري الرشيف رقم .1.59.074 املشار إليه اعاله 

املؤرخ يف فاتح شعبان 1378 املوافق ل 10 يرباير 1959 تتمم و تغري كام ييل:

الفصل الثالث ـ تؤسس لدى صندوق االيداع و التسيري لجنة للتعهد يؤلفها من 

يأيت:

• عضوان من املجلس األعىل يعينهام وزير العدل 	

• وزير االقتصاد الوطني أو ممثله	

• وزير املالية أو ممثله	

• وايل بنك املغرب أو ممثله	

الفصل السادس ـ ............................................................................

غري أن مهام القابض العام لدى صندوق االيداع و التسيري يزاولها اىل أن يتم 

نرش املرسوم املقرر يف الفقرة االوىل أعاله الخازن العام الذي يبارش عمليات هذا 

الصندوق بهذه الصفة ال غري.  

الفصل السابع ـ ان محاسبي الخزينة و القباض الجبائيني و قباض الربيد يخولون 

صفة محاسبني عموميني لتلقي االيداعات و الدفعات املأذون فيها من طرف 

و  الصندوق  ذلك  نفقات  ألداء  و  التسيري  و  االيداع  لصندوق  املديرالعام 

املؤسسات التي يسريها.

كام يجوز للمدير العام لصندوق االيداع و التسيري أن يأذن ملحاسبي الخزينة 

يتعلق  فيام  سيام  ال  و  املؤسسة  لحساب  مبارشة  العمليات  بعض  انجاز  يف 

بالضامنات أو بحسابات االيداع .

ظهير شريف رقم 1.59.420 في تغيير و تتميم الظهير الشريف 
 10 ل  الموافق   1378 في فاتح شعبان  الصادر  رقم 1.59.074 

يبراير 1959 بإحداث صندوق اإليداع و التسيير
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الفصل الثامن ـ يتلقى صندوق االيداع و التسيري املبالغ التي يدفعها املودعون يف 

صندوق التوفري الوطني.

و يستعمل  صندوق االيداع و التسيري املبالغ املدفوعة ضمن االحوال املقررة 

يف النظام املتعلق بصندوق التوفري الوطني مع مراعاة االموال املقررة رضروتها 

لضامن   دفع املبالغ املعدة لالرجاع و يحدد قرار من وزير املالية ..................

................................................................ الباقي ال تغيري فيه

املايل لرؤوس  بالتسيري  التسيري  االيداع و  ـ يعهد اىل صندوق  الرابع عرش  الفصل 

االموال و الصناديق و املنظامت االتية:

..................................................................................................................

....................................................

 صندوق ضامن السيارات املحدث مبقتىض الظهري الرشيف املؤرخ يف 28 جامدى 

الثانية 1378 املوافق ل 22 يرباير 1959.

الرشيف  الظهري  مبقتىض  املحدث  املوثقني  عمليات  لضامن  التأمني  صندوق 

الصادر يف 10 شوال 1343 املوافق ل 4 مايو 1925 و املغري بالظهري الرشيف املؤرخ 

يف 15 شعبان 1365 موافق 15 يوليوز1946.

الفصل الثاني 
أن الظهري الرشيف املشار إليه اعاله املؤرخ يف فاتح شعبان 1378 املوافق ل 10 

فرباير 1959يتمم بفصل هذا فحواه.

املنافية ملقتضيات ظهرينا  املقتضيات  تلغى جميع  ـ  العرشون  السادس  و  الفصل 

الرشيف هذا و السالم.

و حرر بالرباط يف 7 رجب عام 1379 موافق 6 يناير سنة 1960 و سجل برئاسة 

الوزارة بتاريخ 8 رجب 1379 موافق 7 يناير 1960.

رئيس الوزارة بالنيابة 

االمضاء : عبد الرحيم بوعبيد



مرسوم
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الحمد لله وحده

ان رئيس الوزارة

مبقتىض الظهري الرشيف رقم 1.59.074 الصادر يف فاتح شعبان 1378 املوافق ل 

10 يرباير 1959 بشأن إحداث صندوق اإليداع والتسيري وال سيام الفصل 23 منه 

وباقرتاح وزير املالية

يرسم ما ييل :

الجزء األول
التنظيم الحسابي

الفصل األول
القوانني  حسب  متسك  سجالت  يف  والتسيري  اإليداع  صندوق  عمليات  تدرج 

واألعراف املألوفة يف التجارة.

أما العمليات املادية لالستيفاء والدفع فيمكن مبارشتها بجميع األشكال املألوفة 

الحوالة  أو  االطرة  السفتجة  أو  التحويل املرصيف  التجارة وخصوصا بطريق  يف 

البطاقية أو الشيكات الربيدية.

الفصل الثاني
يؤهل وحده دون  و  املؤسسة وتحمالتها،  العام ويصفى حقوق  املدير  يثبت 

غريه الصدار السندات املثبتة تلك الحقوق والتحمالت غري أنه يجوز له تحت 

اإليداع  لصندوق  تابعني  أعوان  عدة  أو  عون  إىل  إمضائه  اسناد  مسؤوليته 

والتسيري.

الفصل الثالث
العمليات  جميع  مببارشة  العام  املدير  إرشاف  تحت  العام  القابض  إىل  يعهد 

املدير  يضعها  التي  السندات  االطالع عىل  بعد  والنفقات،  باملداخيل  املتعلقة 

العام للصندوق، ويسهر عىل محافظة وحراسة األموال املودعة بأي وجه كان.

مرسوم رقم 2.60.058 الصادر في 8 شعبان 1379  الموافق 6 
المالي والحسابي لصندوق اإليداع  التنظيم  بشأن  يبراير 1960 

والتسيير 
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العام حراسة وتسيري قيم الصندوق ويتدخل عالوة عىل ذلك  القابض  ويتوىل 

أو  بالبيع  أمر  تنفيذ  مثل  أخرى  عمليات  مبارشة  يف  العام  املدير  من  بطلب 

باالكتتاب يف االصدارات ومامرسة حقوق تخصيص االسهم وهلم جرا.

املربرة  األوراق  يدعم  حسابا  الوطنية  الحساب  لجنة  أىل  العام  القابض  يقدم 

للمداخيل والنفقات التي يبارش عملياتها.

الفصل الرابع
يستعني صندوق اإليداع والتسيري مبساعدة قباض املالية العاملني بصفة مراسيل 

هذه املؤسسة.

وبهذه الصفة فإن هؤالء املحاسبني العموميني :

• األوامر 	 عىل  بناء  واألداءات  االستخالصات  العام  القابض  لحساب  يبارشون 

باملداخيل والنفقات املؤرش عليها من طرفه.

• يساهمون يف باقي عمليات صندوق اإليداع والتسيري إما بإذن من املدير 	

العام وإما تلقائيا، فيام يخص العمليات التي يكونون قد حازوا من أجلها 

تفويضا دامئا من لدن املدير العام.

• ويجعل صندوق اإليداع والتسيري األوراق املؤيدة لعمليات املراسلني رهن 	

إشارة لجنة الحساب الوطنية.

الفصل الخامس
يعهد إىل القباض املاليني عالوة عىل ذلك مبا ييل :

• إرجاع الضامنات املالية النهائية واألمانات بعد إذن من املدير العام لصندوق 	

اإليداع والتسيري.

• تلقى طلبات األمانات وطلبات فتح حسابات الودائع املالية وعرضها عىل 	

املدير العام.

• مبارشة جميع العمليات التي قد يعهد إليهم بإنجازها من لدن املدير العام 	

أو القابض العام باسم املصالح املسرية.

الفصل السادس
ان محصىل مداخيل الربيد والتلغراف والتيلفون وقباضها ال يتوفرون عىل صفة 

املداخيل واملصاريف لحساب  إنجاز عمليات  مراسلني، وإمنا ميكنهم مع ذلك 

دون  وحدهم  يسلمون  املراسلني  أن  عىل  والتسيري  اإليداع  صندوق  مراسيل 

غريهم وصوالت مربئة.
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الفصل السابع 
ان جميع إجراءات الحجز املايل أو التعرضات عىل دفع املبالغ التي يجب أن 

احاالت  تبليغات  والتسيري وكذا جميع  اإليداع  بأي وجه كان صندوق  يؤديها 

وتحويالت هذه املبالغ وما سوى ذلك من اإلعانات يقصد منها تأخري ادائها أو 

إيقافها، يجب أن تبارش لدى القابض العام.

إىل  املرفوعة  التبليغات  أو  التعرضات  أو  املايل  الحجز  إجراءات  وتعترب جميع 

أشخاص غري القابض العام باطلة ال يعمل بها وال يعول عليها.

الفصل الثامن
يخول القابض العام وحده دون سواه حق املحاسبة بشأن التعرضات عىل االداء 

وموانعه.

وزيادة عىل االوامر بدفع النفقات املسند تسديدها للقابض العام فإنه يجب 

عليه وضع تأشرية خاصة تثبت عدم التعرضات أو وجودها عىل جميع ما تقوم 

به اإلدارة العامة من تحرير وصوالت االرجاع وتسليمها لالداء.

ويبلغ القابض العام إىل املراسلني موانع االداء املاسة بالنفقات املعهود إليهم 

بتسديدها من غري سابق تدخل املدير العام.

الجزء الثاني
التنظيم المالي

الفصل التاسع
يعرض املدير قبل 31 دجنرب من كل سنة عىل نظر لجنة الحراسة قامئة تقديرية 

للمداخيل والنفقات االدارية املتعلقة بالسنة املوالية لها وتكون هذه القامئة 

مبثابة امليزانية وتشتمل عىل قسمني احدهام يتعلق بالتسيري واالخر بالتجهيز، 

وتجب املصادقة عليها بقرار يصدره وزير املالية.

وتوضع امليزانية للمدة املرتاوحة بني فاتح يناير و 31 دجنربمن كل سنة وال ميكن 

العناوين  رصد  تغيري  يجوز  أنه  غري  لوضعها،  املتبعة  الصور  طبق  إال  تغيريها 

داخل امليزانية مبوجب مقررات يصدرها وزير املالية باقرتاح املدير العام.

الفصل العاشر
يكون املدير العام والخازن العام، كل واحدمنهام فيام يخصه مسؤوال عن تنفيذ 

امليزانية.



17

الفصل الحادي عشر
املالية  كانت مدتها وماهيتها عىل وزير  القروض كيفام  تعرض رشوط إصدار 

لقبولها بعد استشارة لجنة الحراسة، وكذا الشأن فيام يتعلق برشوط االلتجاء 

إىل اقرتاض بنيك مثل التسبيقات أو املكشوفات.

الفصل الثاني عشر
تنفيذ  فيام يخص  املنافسة  يستخدم  أن  والتسيري  اإليداع  يتعني عىل صندوق 

هذه  استعامل  تربر  اللوازم  أو  األشغال  وأهمية  ماهية  كانت  متى  نفقاته 

املسطرة.

الفصل الثالث عشر
يجب عىل املدير العام أن يوجه مرة واحدة كل ثالثة أشهر عىل األقل إىل أعضاء 

لجنة الحراسة وفقا ملقتضيات الفصل 4 من الظهري الرشيف املشار إليه أعاله 

املؤرخ يف فاتح شعبان 1378 املوافق ل 18 يرباير 1959 تقريرا عن حالة الصندوق 

ونشاطه.

ومن جهة أخرى يجب عىل عضو من لجنة الحراسة تعينه هي بنفسها أن يقوم 

مرة واحدة يف كل شهر عىل األقل بالتحقق من أموال الصندوق ومن املحفظة.

الفصل الرابع عشر
متسك املحاسبة العام لصندوق اإليداع والتسيري باإلدارة العامة لهذه املؤسسة.

املالية  السنة  لقفل  املوالية  األوىل  أشهر  الثالثة  بحر  يف  العام  املدير  ويرفع 

حسابات السنة املالية املنرصمة إىل لجنة الحراسة للمصادقة عليها وتكون هذه 

الحسابات عىل األخص مشتملة عىل :

• بيان للمقارنة بني املقدرات و املنجزات امليزانية.	

• العناوين حسابات 	 التي مست مبختلف  العمليات  املدعمة برشح  املوازنة 

االستغالل والخسائر واألرباح.

• تقرير عن نشاط الصندوق.	

الفصل الخامس عشر
تخصص نتائج االستغالل مبوجب مقرر من لجنة الحراسة يتخذ باقرتاح املدير 

العام ويصادق عليه وزير املالية والسالم.

وحرر بالرباط يف 8 شعبان 1379 املوافق ل 6 يرباير 1960.

رئيس الوزارة بالنيابة

اإلمضاء : عبد الرحيم بوعبيد


