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 :مقدمة

 والتً الموسعة الجهوٌة نحو توجه فً الزمن من عمد عن ٌزٌد ما منذ المغرب ٌسٌر
 المالً التدبٌر صعٌد على الترابٌة الجماعات إمكانٌات تطوٌر إلى  محالة ال تستدعً

 ٌتعلك آخر مستوى إلى الدولة طرف من علٌها الممارسة الوصاٌة من والتحول واإلداري
 أنها باعتبار العامة المالٌة من ٌتجزأ ال جزء الجماعٌة فالمالٌة ،1الدولة وبٌن بٌنها بالشراكة

 أن شؤنها من خصوصٌات بعدة تتمٌز الجماعٌة المالٌة لكن فٌها تإثر وبالتالً بها تتؤثر
. المالٌة وأسسه المحاسبٌة لواعده له بذاته لائما علما الجماعٌة المالٌة علم من جعلت
 لكٌانات المانونً بالوجود تعترف التً الالمركزٌة مبدأ إلى ٌحٌل الجماعً فالتنظٌم2وهكذا
 طرٌك عن الخاصة مصالحها تدبٌر صالحٌات على ومتوفرة معنوٌة شخصٌة ذات ثانوٌة

 والوحدة نسجامإلا على للحفاظ ضمانا المركزٌة الوحدة لوصاٌة ٌخضعون منتخبٌن أعضاء
 .الوطنٌة

 دورا تلعب المحلٌة المٌزانٌة فإن ٌجب كما بمهامها الترابٌة الجماعات هاته ولمٌام   
 ٌمكن وال الالمركزٌة الوحدات ونشاط عمل نظرٌا تلخص الصدد، ألنها هذا فً مهما

 منظم ومالً محاسبً ترتٌب عبر إال التنموٌة بالمهام واإلطالع االختصاصات ممارسة
 ومختلف البرمجة عن الناتجة التكالٌف برمجة بممتضاه وتتم المستعملة الموارد ٌسطر

 111111 الترابٌة للجماعات التنظٌمٌة الموانٌن ممتضٌات عرفت ولد .3بها المرتبطة النفمات

 المتعلك 11.111 والمانون واأللالٌم بالعماالت المتعلك 11.111 والمانون بالجهات المتعلك

 مجموع مالٌة سنة لكل بالنسبة بموجبها وٌإذن ٌمدر التً الوثٌمة بكونها المٌزانٌة بالجماعات

 .واإلللٌم العمالة وتكالٌف موارد
 تمٌٌم وٌتم وتكالٌفها مواردها مجموع صادق بشكل اإلللٌم أو العمالة مٌزانٌة تمدم   

 ٌمكن التً والتولعات إعدادها أثناء المتوفرة المعطٌات على بناء والتكالٌف الموارد صدلٌة
 .4عنها تنتج أن

 األمناء من تشكلت الحماٌة فمبل محطات بعدة بالمغرب المحلٌة المٌزانٌة مرت فمد
 ظل وفً. الجباٌات عن خاص بشكل مسإولٌن وكانوا المرى أو المدن فً سواء المحلٌٌن
 محلٌة مٌزانٌة تلتها ثم الشاوٌة منطمة همت جهوٌة مٌزانٌة أول وضعت الفرنسٌة الحماٌة
 وتادلة وفاس والرباط ومكناس الشرلً كالمغرب أخرى مناطك تدرٌجٌا شملت أخرى

 ..151 ومراكش

                                                             
 .1: ، ص.155 مراكش الوطنٌة والورالة المطبعة بالمغرب، المالٌة والممارسة المحلٌة الجماعات المهدي، بنمٌر - 1
 لنٌل بحث نموذجا، بولمان- فاس جهة المحلٌة التنمٌة فً المدنً المجتمع ومشاركة الترابٌة الجماعات جبران، بشرى - 2

 .11: ص ،111./ .11. الجامعٌة السنة الماستر، شهادة
 ...:ص ،112. الثانٌة الطبعة التنمٌة، ومتطلبات الرلابة والع بٌن الترابٌة الجماعات مالٌة برحو، اللطٌف عبد - 3
 ( 111.ٌولٌو  3) 11.2من رمضان  1.صادر فً  .111114ظهٌر شرٌف رلم  من 121 المادة - 4

 المتعلك بالجهات. 111111بتنفٌذ المانون التنظٌمً رلم 

( بتنفٌذ المانون التنظٌمً رلم 111.ٌولٌو  3) 11.2من رمضان  1.صادر فً  1111141شرٌف رلم  ظهٌر 111 المادة -

  .المتعلك بالعماالت و األلالٌم 11.111
  المتعلك 113.14 ، بتنفٌذ المانون التنظٌمً رلم111.ٌولٌوز  3الصادر فً  1111141الظهٌر الشرٌف رلم  من .11 المادة -

 بالجماعات
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 المٌثاق صدور خالل من محلً مالً نظام وضع على المغرب عمل اإلستمالل وبعد

 المستوى على المحلٌة الجماعات تجربة محدودٌة ظل فً لكن .152 سنة الجماعً

 بصدور ترابٌة جماعات إلى محلٌة جماعات من الجماعات ستتحول والمالً اإلداري

 مختلف تجاوز أجل التعدٌالت، ومن من بمجموعة جاء الذي 1532 لسنة الجماعً المٌثاق

 التحوالت سٌاق وفً عمود ثالثة من ألزٌد المحلٌة المالٌة الممارسة خلفتها التً اإلشكاالت
 على إن المانونٌة ترسانته تحدٌث تم بالمغرب المحلً العام الشؤن تدبٌر ٌشهدها التً

 المستوى على أو 114. سنة التنفٌذ حٌز المحلً الجبائً المانون بدخول الجبائً المستوى

 13114 رلم بالمانون وتتم عدل الذي التنفٌذ حٌز 34111 رلم المانون بدخول خاصة اإلداري

 بالتنظٌم المتعلك 11114 رلم المانون جانب إلى هذا ،115. لسنة الجماعً بالمٌثاق المتعلك

 .115. مارس 1 فً الصادر للجماعات المالً
 أكثر لإلصالح جدٌد ورش فتح تم 111. ٌولٌوز فاتح لدستور المغرب وباعتماد   

 وأهمٌة مكانة وتعزٌز المحلٌٌن للفاعلٌن المسإولٌة تحمٌل ترسٌخ نحو كلٌا وموجهة جرأة
 الدساتٌر ظل فً ممنوحة تكن لم التً ختصاصاتإلا من العدٌد وتحدٌد الترابٌة الجماعات

 بمجموعة األخرى هً جاءت التً  الترابٌة للجماعات التنظٌمٌة الموانٌن باإلضافة السابمة،
 بها المٌام الترابٌة الجماعات حك من التً المالٌة األعمال بتنظٌم المتعلمة المستجدات من

 . بها المرتبطة المحلٌة والخدمات المالٌة الواجبات أداء تنظٌم إلى إضافة
 الالمركزٌة بناء مسار فً محورٌة مكانة ٌحتل كونه فً تتجلى الموضوع فؤهمٌة   

 المانونٌة المنظومة بتطوٌر المغربً المشرع اهتمام فً كذلن وٌتجلى بالمغرب الترابٌة
 للمجالس المالٌة التدخالت مختلف الثالثة التنظٌمٌة الموانٌن جعلت حٌث المحلٌة المالٌة

 للجماعات الجدٌدة األدوار ضوء فً المالٌة الحكامة مبادئ لمختلف استجابة أكثر التداولٌة
 .5الترابٌة

الجماعات الترابٌة من حول مالٌة  اإلشكالٌة صٌاغة ٌمكن ذكره سبك ما خالل من  
 ؟ لى التدبٌر من خالل تطور القوانٌن المنظمة لهاا سٌٌرتال

 :فرعٌة أسئلة عدة إلى اإلشكالٌة هذه وتتفرع  
 ؟1532لبل سنة  المحلٌة المٌزانٌة مالمح أبرز هً ما -
 1532التً عرفتها مالٌة الجماعات المحلٌة بعد سنة  التعدٌالت أبرز هً ما -

  ؟115.والمراحل األولى لسنة 
 للجماعات التنظٌمٌة والموانٌن 111. دستور لدمها التً اإلضافات هً ماو -

 الجماعات؟ لهاته المالً للتدبٌر 111. لسنة الترابٌة
 .التالً التصمٌم اعتماد سٌتم الفرعٌة واألسئلة الرئٌسٌة اإلشكالٌة على وبناء

 .جماعات الترابٌة من خالل التسٌٌرمالٌة ال:  األول المبحث
 لتدبٌر.لجماعات الترابٌة من خالل امالٌة ا:  الثانً المبحث

  

                                                             
 العام المانون فً الدكتوراه لنٌل أطروحة الحكامة، ومتطلبات الوالع إكراهات بٌن المالً التدبٌر الراس، حمر سناء - 5

 .4: ص ،113./112. الجامعٌة السنة السٌاسٌة، والعلوم



 
4 

 

 .جماعات الترابية من خالل التسييرمالية ال: االول المبحث

نظرا ألنها تتضمن المواعد فرعا من فروع المالٌة العامة  تعتبر المالٌة المحلٌة

المنظمة لإلٌرادات والنفمات المتعلمة ببعض أشخاص المانون العام أال وهً الجماعات 

وشهد المغرب منذ المدم، تنظٌما مالٌا محكما عن طرٌك مإسسات مالٌة، كان  الترابٌة،

ٌكل ٌسهر ٌطغى علٌها الطابع التملٌدي الدٌنً، ومع ذلن كان ٌعتبر تنظٌما مالٌا منظما ومه

علٌه السلطان بنفسه، إلى جانب أشخاص تعرف علٌهم األمانة، حٌث كان ٌطلك علٌهم اسم" 

األمناء" ، لكن ستإدي بعض الظروف واألسباب إلى تدهور هذا النظام، والتً نذكر من 

بٌنها اللجوء إلى اإللتراض المفرط من الخارج، والتدبٌر الغٌر المعملن لموارد المالٌة 

الدخول فً كنف تحوالت لبل كل هذه العوامل ستإدي بالدولة المغربٌة إلى المحلٌة، 

المراحل ثم  )المطلب الثانً( 1532سنة  وبعد ءأثنا )المطلب األول(، ثم تحوالت ،1532

 .)المطلب الثالث( 115.األولى لسنة 

 .6791قبل سنة  المحليةالجماعات  مالية: االول المطلب

مما ال شن فٌه أن المٌزانٌة المحلٌة بالشكل الذي توجد علٌه الٌوم هً إفراز للتطور 

العام للنظام الالمركزي بالمغرب خاصة فً ظل الحماٌة، حٌث عملت هذه األخٌرة على 

اعات الترابٌة عن طٌك مجموعة من اإلجراءات المالٌة، كان من تحدٌث النظام المالً للجم

أبرزها إلغاء وظٌفة أمٌن األمناء وأسندت مهامها إلى الوزارات الكبرى، وفً ٌولٌوز 

تم إحداث المدٌرٌة العامة للمالٌة التً ضمت مصلحة للمٌزانٌة وأخرى لألمالن  .151

مٌزانٌة لإلمبراطورٌة الشرٌفة برسم المخزنٌة، حٌث عملت هذه المدٌرٌة على وضع أول 

شهدت أول ظهور للمٌزانٌة البلدٌة  1512، بعد ذلن وفً سنة 1511-.151السنة المالٌة 

 .6التً تم التنصٌص فٌها على جملة من الموارد والنفمات المشكلة لها

وعالوة على ذلن شهدت هذه المرحلة ظهور البوادر األولى لوضع نظام جبائً كفٌل 

حاجٌات الدولة، وكانت إدارة الحماٌة تنوي تنظٌم مالٌتها وهٌاكلها اإللتصادٌة إال أن بتسدٌد 

عملٌة وضع نظام جبائً للمدن اعترضتها العدٌد من الصعوبات، وأمام ضعف الموارد 

، واعتمدت .151المحلٌة وازدٌاد حاجٌات المدن ظهرت  بعض المٌزانٌات البلدٌة منذ سنة 

مدادات الدولة والمروض، كما ظهرت عدة نصوص تشرٌعٌة فً أغلب مواردها على إ

 .151تهدف إلى إعطاء نفس جدٌد للنظام المالً والمحاسبً للبلدٌات ، كظهٌر فاتح أبرٌل 

الذي حدد الرسوم والحموق البلدٌة، 1512ٌولٌوز  ..الذي ٌتعلك بالمحاسبة البلدٌة وظهٌر 

على توزٌع المٌاه، وفً نفس السنة تم كالرسم المفروض على الحفالت والرسوم المفروضة 

                                                             
  .3، ص، 111.ح الجدٌدة، الدار البٌضاء ، الطبعة الثانٌة، عسو منصور، لانون المٌزانٌة العامة ، مطبعة النجا- 6
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، هذا فضال عن 1512ٌونٌو  .إحداث منصب الخازن العام للمملكة بموجب مرسوم 

 .7الذي جاء برسوم بلدٌة أخرى 1513مارس  4.صدور ظهٌر 

والظروف التً كانت حوال لم ٌطرأ على النظام المالً الجماعً أي تغٌٌر، لكن األ

الجماعات تمارس خاللها استماللها المالً طرأ علٌها تطور محسوس انصب بالدرجة  

ولى على النظام المالً للجماعات المروٌة الذي ادخل علٌه اصالح جوهري، إذ أن هذه األ

الجماعات عرفت مٌزانٌات مستملة تبعا لما نص علٌه نظامها األساسً، لكنه ال وجود  فً 

لع لهذا النوع من المٌزانٌات والسبب ٌعود الى عدم وجود موارد مالٌة لارة وحمٌمة، الوا

فالمداخٌل الضعٌفة التً كانت  تحصلها هذه الجماعات كانت تدفع لحساب برٌدي خاص 

بكل واحدة منها، ومنه تإدى المصارٌف الملٌلة التً تنفمها سلطة المرالبة باسم الجماعة 

 .8المعنٌة باألمر

خول أمر التصرف فً األموال المحلٌة الى  1513فً سنة  اإلستمالل،  وبعد

المصادلة  دعولت صارت تعد مٌزانٌات لانونٌة بالمباض التابعٌن لوزارة المالٌة ومنذ ذلن ال

رب أن ٌجعل من الجماعات المحلٌة إختار المغوعلى نفس النهج  9علٌها وٌباشر فً تنفٌذها

الدٌممراطً، المالً والسٌاسً واإلداري و 10والخلٌة األساسٌة فً بناء هٌكله النواة األولى

وهكذا أصبحت حٌث  اتجه المرار السٌاسً إلى إعداد مجموعة من الصالحٌات المتدرجة، 

ون الجماعات المروٌة تخضع للنظام المالً البلدي وصارت عملٌات المٌزانٌة تخضع لمان

الذي  1512دجنبر  5.ري المشترن المإرخ فً ازلوٌضبط حساباتها بموجب المرار ا

وهكذا تم  ،151511ٌناٌر  11البلدٌة المإرخ فً استمد محتوٌاته من لانون ضبط الحسابات 

توحٌد مسطرة المٌزانٌة والمحاسبة بٌن مختلف الجماعات ولد تم تتوٌج هذا التوحٌد بموجب 

ٌمٌز هذا الظهٌر هو اتسامه  ، حٌث ٌتضح أن ما152112ٌونٌو  ..المٌثاق الجماعً لظهٌر 

بالطابع التسٌٌري فمط، بٌنما الطابع اإللتصادي ظل ضعٌفا إن لم نمل منعدما، وذلن بسبب 

ضعف الوسائل المالٌة والتمنٌة الخاصة بالجماعات، وكذلن على المستوى البشري، تحدٌدا 

زٌادة إلى ضعف وللة  ،13المستشارٌٌن الجماعٌٌن الذٌن تنعدم فٌهم الكفاءة وبعد الرإٌا

                                                             
عبدالعالً الفاللً، الجماعات الترابٌة بالمغرب بٌن الحكامة المالٌة وتجوٌد آلٌات الرلابة، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً  - 7

 11، ص 111.-111.فاس، السنة الجامعٌة  المانون العام ، كلٌة العلوم المانونٌة واإللتصادٌة واإلجتماعٌة
 .13، ص، مرجع سابك المهدي بنمبر،  - 8
 .14-13المهدي بنمبر، مرجع سابك، ص،  - 9

عبد اللطٌف الجزٌري، الجماعات الترابٌة بٌن والع الرلابة اإلدارٌة ومتطلبات التنمٌة، رسالة لنٌل شهادة الماستر،  - 10

 ... ص، 112./111.بفاس، السنة الجامعٌة  واالجتماعٌةواإللتصادٌة كلٌة العلوم المانونٌة 
 .14المهدي بنمبر، مرجع سابك، ص، - 11

( المتعلك بالتنظٌم الجماعً، الجرٌدة .152مارس... )1.35بتارٌخ ذي الحجة  11151.11ظهٌر شرٌف رلم  -12 

 . 115ص،  1521ٌونٌو  1.، بتارٌخ  143.الرسمٌة عدد 
13 - EL mouchtaray Mohamed. Le rôle  des collectivités locales dans le développement 

économiques et sociales du Maroc. REMALD.N°24. Thèmes actuels, 2000, p.57.  
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صدر  .152مارس  ..وبتارٌخ  اإلختصاصات الممنوحة للمجالس الجماعٌة وكذا لرئٌسها

ٌكتسً الجانب المالً أهمٌة كبرى فً إنجاح أو و14الظهٌر الخاص باألداء والرسوم البلدٌة

إفشال أي مشروع بعدم التركٌز، وال ٌختصر الجانب المالً فً حجم اإلعتمادات الممنوحة  

ولكن ، 15لإلدارة الترابٌة لصد إنجاز المشارٌع الموكولة، وتغطٌة النفمات التً تلتزم بها

ٌة إلى تنفٌذه ترابٌا ثم ٌمتد لٌشمل كل مراحل العملٌة المالٌة من إعداد مشروع لانون المال

لى تمدٌم لانون التصفٌة بما ٌتضمن هذه العملٌة من مرالبات واختصاصات وتمٌٌم أخٌرا ا

 عدة بالمغرب السٌاسٌة الحٌاة عرفت االستمالل، على المغرب حصول منذف .16للنتائج

 األحداث أمام ٌصمد لم األخٌر هذا لكن .152 دجنبر 11 الدستور أولها كان ر،ٌدسات

 توفر عدم بسبب وذلن الستٌنات منتصف فً السٌما و أندان المغرب عرفها التً السٌاسٌة

 .األساسٌة بوظائفها الدستورٌة المإسسات لمٌام المالئم السٌاسً المناخ

ٌونٌو  ..حاول المشرع المغربً ترسٌخ نظام مالً محلً مستمر بصدور ظهٌر 

ساكنة المحلٌة ي أتاح ألول مرة الفرصة لممثلً الخاص بالتنظٌم الجماعً، الذال 1521

المصادلة على مٌزانٌة الجماعة عن طرٌك التصوٌت وٌموم بتنفٌذها، وذلن بوضع المٌزانٌة 

فً الوثٌمة التً ٌتم فٌها التمدٌر واإلذن فً مداخٌل ومصروفات الجماعة لمدة سنة والتً 

ٌرهما والتصوٌت علٌهما فً تارٌخٌن مختلفٌن هما المٌزانٌة تشمل مٌزانٌتٌن ٌتم تحض

 17األصلٌة والمٌزانٌة اإلضافٌة 

توضع المٌزانٌة األصلٌة لتسدٌد نفمات التسٌٌر التً ٌتم تموٌلها بواسطة الموارد 

الجماعٌة العادٌة، وتنمسم إلى جزأٌن األول خاص بالمداخٌل والثانً خاص بالنفمات، ذلن 

من اختصاص المجلس الجماعً، الذي كان ٌلجؤ إلى مساعدة السلطة  أن إعدادها كان

المحلٌة وكذلن الموظفٌن العاملٌن بالجماعة، إذ كانت تبتدئ  من شهر شتنبر لٌتوفر المجلس 

 على ولت كاف لدراستها والتصوٌت علٌها أثناء دورتها العادٌة لشهر أكتوبر .

المستوٌٌن اإلداري والمالً لظهٌر فً ظل محدودٌة تجربة الجماعات المحلٌة على 

ومنها التنظٌم المالً المحلً سٌعمل من  1532فإن الموانٌن الصادرة سنة  1521ٌونٌو  ..

                                                             
( المتعلك بالرسوم البلدٌة الجماعً. الجرٌدة .152مارس..شوال ) 12بتارٌخ  112111.1ظهٌر شرٌف رلم  - 14

 .152ص،  .152بتارٌخ   141.الرسمٌة عدد 
دمحم األعرج، تحدٌث اإلدارة الترابٌة ومتطلبات التنمٌة بالمغرب، رسالة لنٌل شهادة الماستر، كلٌة العلوم المانونٌة  - 15

 .111ص،  114./113.واإللتصادٌة واإلجتماعٌة بفاس، السنة الجامعٌة، 
وحة لنٌل شهادة الدكتوراه فً المانون العام، جامعة دمحم الخامس، حلٌمة هادف، التدبٌر المحلً وإشكالٌة التحدٌث، أطر - 16

 21، ص،.11./111.الرباط، السنة الجامعٌة -كلٌة العلوم المانونٌة واإللتصادٌة واإلجتماعٌة أكدال
  .112كرٌم لحرش، مرجع سابك، ص،  - 17
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خاللها المشرع التنظٌمً على إدخال مجموعة من اإلصالحات على مستوى المالٌة 

 .18المحلٌة

اعات والذي كرس اختصاصات الجم .152وٌعد ثانً مٌثاق جماعً  بعد مٌثاق  

 .المحلٌة التً كانت تلعب دورا محتشما فً المجال اإللتصادي واإلجتماعً

 المحلٌة الجماعات أن على صراحة نص لد نجده ،.152 دجنبر 11 لدستور فبالنسبة     

 من 51-51-.5 الفصول خالل من وذلن والجماعات واأللالٌم العماالت هً بالمغرب

 ما على .5 الفصل نص إذ 51-.5 الفصالن هما الصدد هذا فً ٌهمنا الذي أما الدستور،

 إحداثها وٌكون والجماعات األلالٌمو العماالت هً بالمغرب المحلٌة الجماعات: " ٌلً

 مكلفة مجالس المحلٌة الجماعات تنتخب: " ٌلً ما على نص فمد 51 الفصل أما"  بمانون

 ". المانون ٌحددها التً الشروط طبك دٌمولراطٌا تدبٌرا شإونها بتدبٌر

" أن على 43 فصله فً نص الذي 1531 سنة  للمملكة الثانً الدستور صدر وبعده     

 أخرى محلٌة جماعة كلو والجماعات واأللالٌم العماالت هً بالمملكة المحلٌة الجماعات

 للجماعات منه الثامن الباب خصص الذي .153 الدستور أكد الذي الشًء " بمانون تحدث

 19المحلٌة.

وتتمتع وزارة المالٌة بالدور المهٌمن فً إعداد مشروع لانون المالٌة سواء على 

الصعٌد المانونً أو على الصعٌد العملً  لكن ذلن  ال ٌلغً مشاركة الوزارات األخرى حٌن 

إرتكاز الحكامة فً وذلن عبر  .20نها مع الوزارةـؤٌر ممترحات النفمات والمفاوضة بشتحض

الترابً على المماربة التشاركٌة إذ الطالات الخاللة لتطوٌر اإلنتاجٌة تدبٌر الشؤن العام 

المإسساتٌة واإلستفادة من مختلف الفعالٌات والكفاءات فً تعزٌز المدرة الجماعٌة على 

 .21التدبٌر وتطوٌرها

 .6791سنة  وبعد الثاني: مالية الجماعات المحلية أثناءالمطلب 

صدور مجموعة من الموانٌن منها الظهٌر المتعلك بالتنظٌم  1532سنة مد عرفت ل

والمرسوم الخاص بسن نظام لمحاسبة الجماعات  .22المحلٌة وهٌئاتهاالمالً للجماعات 

                                                             
 . 111، ص 114.، الدار البٌضاء الطبعة األولى سعٌد جفري، تدبٌر المالٌة العمومٌة بالمغرب، مطبعة أوماكراف -18

 1..ص سابك، مرجع بنمٌر، المهدي - 19
 .1.1، ص،1551عبد المادر تٌعالتً، المالٌة العامة، الجزء األول، الطبعة األولى،  - 20
رشٌد كركاب، دور الحكامة الجٌدة فً تدبٌر الشؤن العام الترابً، رسالة لنٌل شهادة الماستر، كلٌة العلوم المانونٌة  - 21

 .45، ص113./112.واإللتصادٌة واإلجتماعٌة بفاس، السنة الجامعٌة، 
جماعات المحلٌة وهٌئاتها بمثابة لانون ٌتعلك بالتنظٌم المالً لل 1532شتنبر  12بتارٌخ  .1132114ظهٌر شرٌف رلم  - 22

 .1532أكتوبر  .1مكرر بتارٌخ  11..الجرٌدة الرسمٌة عدد 
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لتدبٌر المالً حٌث سٌتم إدخال مجموعة من اإلصالحات على ا .23المحلٌة وهٌئاتها

من واحدة وخاصة على المستوى المٌزانٌاتً، فمد انتملت المٌزانٌة  للجماعات الترابٌة،

تجهٌز، إلى مٌزانٌة واحدة تضم ة  تخص التسٌٌر واألخرى إضافٌة تخص التسمى أصلٌ

ولد كان اإلنفتاح السٌاسً الذي عرفه  ،التسٌٌر فً جزئها األول والتجهٌز فً جزئها الثانً

المغرب فً منتصف السبعٌنات والذي ارتبط أساسا بنجاح المسٌرة الخضراء، والتحام 

ظٌم الجماعً  المتعلك بالتن 1532شتنبر  1.الشعب بالعرش، األثر الكبٌر فً اصدار ظهٌر 

حٌث منح المشرع للمجلس الجماعً اختصاصات وصالحٌات واسعة فً مجال التنمٌة 

سواء فً اللجان  24االلتصادٌة واالجتماعٌة من بٌنها اختصاصات ما تتعلك بالجانب المالً

 الداخلٌة أو على مستوى المجلس الجماعً أو عند منالشة الحساب اإلداري.

لٌتم اعتماد المخططات التنموٌة على المستوى المحلً، وفً  1532صدور ظهٌر ف

أعماب ذلن شهدت الجماعات المحلٌة إعمال منهجٌة التصادٌة تشرن المطاعٌن العام  

اص فً تسٌٌر المرافك العامة، حٌث سٌتم التخلً عن مجموعة من اإلختصاصات من والخ

ه الفترة بتفوٌت بعض محلٌة، لتموم هذه األخٌرة إبان هذطرف الدولة لصالح الجماعات ال

أدخلت  1553المطاعات  للشركات الخاصة عن طرٌك عمد اإلمتٌاز، ومع حلول سنة 

لجماعات عن تسٌٌر بعض المرافك كتوزٌع الماء سٌاسة التدبٌر المفوض تخلت بموجبه ا

، الذي  .11.، ثم جاء مٌثاق جماعً  جدٌد لسنة 25والكهرباء والتطهٌر، وجمع النفاٌات

أعطى للجماعات المحلٌة صفة الشرٌن اإللتصادي وأعطاها اختصاصات واسعة فً مجال 

ة ذات الفائدة المشتركة التنمٌة المحلٌة من خالل البث فً شؤن إحداث شركات التنمٌة المحلٌ

بٌن الجماعات والعماالت واأللالٌم والجهات أو المساهمة فً رأسمالها وأعطى كذلن لهذه 

الهٌآت إمكانٌة إبرام اتفالٌات التعاون والشراكة من أجل التنمٌة اإللتصادٌة فضال عن ذلن 

الذي 1111426تم تعزٌز هذه المماربة اإلصالحٌة بصدور المٌثاق الجماعً بموجب لانون 

حث على ضرورة توفر كل جماعة على مخطط أو برنامج عمل مع النهوض بؤدوار رئٌس 

 المجلس الجماعً فً تسٌٌر موارد ونفمات الجماعة .

فً أوانه لفزة نوعٌة فً مجال تدبٌر الشؤن  1532ر شتنب 1.هكذا فمد شكل ظهٌر 

تتمثل فً سوء  نتمادات العام االلتصادي المحلً، إال أن هذه التجربة عرفت مجموعة من اإل

جماعات  ٌم اإلداري على مستوى البنٌة اإلدارٌة المحلٌة الشًء الذي أدى الى ظهورالتمس
                                                             

 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلٌة وهٌئاتها. 1532شتنبر  1.الصادر بتارٌخ  1321131.المرسوم رلم  - 23
، 1554والنشر، الرباط،  مٌشٌل روسً، المإسسات اإلدارٌة المغربٌة، الطبعة األولى، الشركة المغربٌة للطباعة - 24

 .113ص.
السداسً الخامس شعبة المانون العام، السنة  المحلٌة، ألمٌت على طلبةزبٌدة نكاز، محاضرات فً مادة المالٌة  - 25

 113.-112.الجامعٌة 
ذه الظهٌر الشرٌف رلم المتعلك بالتنظٌم المالً للجماعات المحلٌة ومجموعاتها ، الصادر بتنفٌ 11114المانون رلم  - 26

 (.115.فبراٌر  14) 11.1صفر  ..الصادر فً  .111511
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مانونً وتشتته على مستوى الوظٌفة غنٌة وأخرى فمٌرة، ثم الغموض الذي هم اإلطار ال

الالمركزٌة وذلن على مستوى اإلختصاصات أو على مستوى إشكالٌات الحساب اإلداري، 

 .27أو الوصاٌا على الشرطة اإلدارٌة

 بموجب تمت آخرى دستورٌة مراجعة عرف لد بدوره الذي .155 شتنبر 1 إستفاء وفً

 .155228تنبرش .1 بإستفاء

 المحلٌة  الجماعات ضمن الجهة مرة ألول أضاف فمد 1551 شتنبر 1 دستور أما     

 ما وهو محلٌة، جماعة مستوى إلى بالجهة اإلرتماء تم أي منه، 51 الفصل خالل السٌما

: " ٌلً ما على منه 111 الفصل نص حٌث ،1552 لسنة الدستورٌة المراجعة كرسته

 والمروٌة الحضرٌة والجماعات واأللالٌم والعماالت الجهات هً بالمملكة المحلٌة الجماعات

 ". بمانون إال محلٌة جماعة أي إحداث ٌمكن وال

 لم لكنها اإلداري،و المالً وباالستمالل المعنوٌة بالشخصٌة لها اإلعتراف تم كما     

 الجماعات ببالً عاللاتها ٌحددو تموٌلها مصادرو إختصاصها ٌنظم لانونً بنص تحضى

 المانون بموجب إال ولروٌة، حضرٌة جماعاتو وألالٌم عماالت من األخرى الترابٌة

 .155229أبرٌل . فً المإرخ 13152

إضافة  ،30مد شكلت التعدٌالت التً ادخلت على الظهٌر المتعلك بالمٌثاق الجماعًلو 

اختالالت المانون السابك  الذي جاء لتجاوز 113.سنة  1311231صدار المانون رلم الى إ

ومن أجل تمكٌن الجماعات المحلٌة من منظومة جبائٌة أكثر نجاعة تساٌر  451.1رلم 

مختلف اإلصالحات التً همت الشؤن المحلً من خالل تبسٌط الجباٌات المحلٌة وتبسٌط 

 .المساطر

 .9007محلية خالل المراحل األولى لسنة مالية الجماعات الث: الثالالمطلب 

فً الصادر  .1114111الشرٌف رلم مد شكلت التعدٌالت التً ادخلت على الظهٌر ل

، منعطفا هاما فً مسار تحدٌث الترسانة 13114مانون رلم بتنفٌذ ال 115.فبراٌر  14

                                                             
27  - ABDELLAH HARSSI, Bilan de la décentralisation communale, in la décentralisation 

administrative au Maroc, REMALD, N° 32, Thèmes actuels.2001.p,35. 
 بٌنها فٌما السٌاسٌة الهٌئات إنسجام عدم إلى باألساس ترجع .152 دستور إستمرار لعدم الرئٌسٌة األسباب من لعل- 28

 .1521 سنة البٌضاء، بالدار واإلضطرابات األحداث بعض ولوع إلى إضافة
 ذي .. فً الصادر ،1153141 رلم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذ الصادر الجهات، بتنظٌم المتعلك 52-13 رلم المانون - 29

 1.ص ،1553 بتارٌخ ،5531 عدد الرسمٌة، الجرٌدة ،1553 أبرٌل .1 ل الموافك ،1113 المعدة
المتعلك  34111بتنفٌذ المانون رلم  .11.اكتوبر.1) ..11رجب  1.الصادر بتارٌخ  111.1.53شرٌف رلم  ظهٌر - 30

 بالمٌثاق الجماعً.
المتعلك  31112( بتنفٌذ المانون رلم 113.نونبر 1.) 11.4ذي المعدة  15صادر فً  11131151ظهٌر شرٌف رلم  - 31

 بجباٌات الجماعات المحلٌة.
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الجماعات المحلٌة وتمكٌنها من اداء  من وتٌرةالمانونٌة لتدبٌر الشؤن المحلً، لصد الرفع 

 .لمهام المنوطة بها على اكمل وجها

خالصات الدراسة التمٌٌمٌة لحصٌلة الممارسة الجماعٌة فً ظل المٌثاق وتبمى 

دافعا حاسما للمراهنة على آلٌة الحكامة المحلٌة بشكل ٌسمح للجماعة  .11.الجماعً لسنة 

السرٌع لمضاٌا ٌد والحضرٌة و المروٌة بمواكبة المستجدات التً ٌعرفها التطور المتزا

ذلن وفك ممارابات تجعل من الحكامة و حسن حاجٌات الملحة للساكنة المحلٌة والمرب و ال

فً هذا اإلطار عمل ، وو المخططات التنموٌة المحلٌة التدبٌر أساسا إلعداد التصورات

ت بمبادئ و ممومات الحكامة المالٌة المحلٌة بغٌة تجاوز اإلكراها 13114المانون رلم 

المرتبطة بالتدبٌر باعتبارها الماسم المشترن لخالصات الدراسة التمٌٌمٌة لحصٌلة المٌثاق 

 . .11.الجماعً 

لعل أولى هذه اآللٌات إلرار التخطٌط االستراتٌجً فً صبغة مخطط جماعً و

ٌصوت لى إلى أن المجلس الجماعً ٌدرس وفً فمرتها األو 2.للتنمٌة حٌث تشٌر المادة 

ٌحدد األعمال التنموٌة الممرر ماعً للتنمٌة ٌعده رئٌس المجلس ومخطط ج على مشروع

الثالثة من  إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، مع إمكانٌة تحٌٌنه إنطاللا من السنة

 ٌمتد العمل به حتى السنة األولى من االنتداب الموالً. دخوله حٌز التنفٌذ و

مة إلى العمل وفك مخطط متعدد السنوات ، بعد هذا التعدٌل ٌتماشى مع عودة الحكو

المتعلك بالمٌثاق الجماعً  1532شتنبر  1.أن تخلت عنه لمدة طوٌلة، و لمد كان ظهٌر 

 السابك ٌنص على أن المجالس الجماعٌة تموم بإعداد مخطط للتنمٌة االلتصادٌة 

ن أمام تولف ، شرٌطة أال ٌتعارض مع المخطط الوطنً، و لكاالجتماعٌة و الثمافٌةو

ل بالمخططات الحكومات السابمة على إعداد مخططاتها التنموٌة، إن الهدف من العودة للعم

هو إبراز لدرة المنتخبٌن على تشخٌص والع جماعتهم، ومعرفة لمتعددة السنوات. وا

ذلن حتى ٌتسنى للحكومة الجماعات اآلنٌة و المستمبلٌة، وتصوراتهم عن احتٌاجات هاته 

م و نوعٌة الدعم الذي ستمدمه "الجماعات الترابٌة". هذه المخططات الجماعٌة معرفة حج

للتنمٌة نص المشرع على ضرورة أن تكون فً إطار منهجٌة تشاركٌة، تؤخذ بعٌن االعتبار 

على الخصوص مماربة النوع االجتماعً كما أن هذا المخطط ٌمكن تعٌٌنه ابتداءا من السنة 

فٌذ، هذه المفاهٌم ألول مرة ٌتم إدراجها ضمن المٌثاق الجماعً الثالثة من دخوله حٌز التن

 كما أن تحدٌد العناصر األساسٌة التً ٌجب أن ٌتوفر علٌها هذا المخطط: 

التشخٌص الذي ٌظهر االمكانٌات االلتصادٌة و االجتماعٌة و الثمافٌة للجماعة تحدٌد 

النفمات التمدٌرٌة الموارد والفاعلٌن اإلدارات وبتشاور مع الساكنة و األولوٌات المحددة

 المتعلمة بالسنوات الثالثة األولى التً ثم فٌها العمل بالمخطط الجماعً للتنمٌة.
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لد أبانت التجربة أن مؤمورٌة الجماعات المحلٌة فً وضع مخططات تنموٌة  بالتالًو

و إعداد برامج تجهٌزٌة، وتنفٌذ كالهما مهمة صعبة و معمدة لم تتوصل جل المجالس إذ لم 

 .ا و المٌام بها على الوجه األصحنمل كلها بعد إلى حسن استٌعابه

 .من خالل التدبير الترابية الجماعات مالية: الثاني المبحث

لً فً إطار منالشة تدبٌر الشؤن المحتكتسً مالٌة الجماعات الترابٌة أهمٌة بالغة 

ودراسة أسس اإلستمالل المالً والتدبٌري المحلً، والدور التنموي للهٌآت الالمركزٌة. وإذا 

كان النظام المالً للجماعات الترابٌة  ٌجسد بشكل مبدئً وجود استمالل مالً متزاوج مع 

التدبٌر، فإن المٌزانٌة والبرامج المالٌة المرتبطبة بها تعتبر األداة الفعلٌة  اإلستماللٌة فً

التنظٌمٌة والمحاسبٌة وحتى الوالعة لبرمجة المخططات والمشارٌع التنموٌة على المستوى 

ثم مالٌة الجماعات لسنة )المطلب األول(  115.خالل المراحل األخٌرة لسنة ن م الترابً.

 )المطلب الثالث(. 111.)المطلب الثانً( ثم فً سنة  111.

 .9007األول: مالية الجماعات الترابية أواخر سنة المطلب          

ٌن مستوى عٌش الساكنة المحلٌة، مجموعة من المشارٌع الهادفة إلى تحسلا تؤسٌس

. على إلرار 13,14عمل المشرع من خالل مستجدات المٌثاق الجماعً الجدٌد رلم 

مجموعة من اآللٌات التً ستمكن من تفعٌل الحكامة المحلٌة ، التً تسعى من خاللها لٌاس 

و التنظٌم الجماعً، و بشكل ٌسمح للجماعات  محلٌة على العمل لدرة الجماعات ال

الحضرٌة و المروٌة ، بمواكبة المستجدات التً ٌعرفها التطور المتزاٌد و السرٌع لمضاٌا 

  المرب، و الحاجٌات الملحة للساكنة المحلٌة التً تحتاج الٌوم من أي ولت مضى.

التدبٌر الجماعً، فالمشرع المغربً عمل فمن تجلٌات مساهمة المٌثاق الجماعً فً 

على تمعٌد اللبنات األساسٌة للتدبٌر الجماعً، و ذلن عبر اإلصالح الذي فعل االسلوب 

الجدٌد لتوزٌع االختصاصات و ٌمكن االشارة إلى أن المشرع المغربً عمل على ضبط 

جهة اختصاصات الجماعات المحلٌة على مستوٌٌن رئٌسٌٌن ، المجلس الجماعً من 

 رئٌسه من جهة ثانٌة إضافة إلى توحٌد تدبٌر المدن الكبرى . و

لالمركزٌة عن طرٌك االرتماء بالجماعات المحلٌة المشروع فً مرحلة جدٌدة من ا

إلى أعلى مستوى من المسإولٌة. التخفٌف التدرٌجً من األعباء ذات الصبغة المحلٌة الملماة 

على كاهل الدولة و التً ٌمكن للجماعات المحلٌة أن تتكفل بها. ضمان أجود الخدمات بؤلل 

 تكلفة مع مراعاة المصلحة العامة.

اصات الجماعات الترابٌة ٌنبثك من منطك واضح ٌجمع فً انسجام فتوسٌع اختص

وغٌر خفً على  .بٌن معطٌات سٌاسٌة و متطلبات إعادة الهٌكلة االلتصادٌة و المالٌة
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النصوص المنظمة لالمركزٌة تإكد فً مادتها األولى، على أن المجلس المنتخب ٌفصل فً 

لكن ٌمكن المول أن مجرد لراءة  الترابٌة، مداوالته فً المضاٌا المتعلمة بدائرة نفوده

الممتضٌات المانونٌة المتعلمة باالختصاصات ، تعطٌنا فكرة حول الدور الذي ترٌد الدولة من 

 الجماعات الترابٌة أن تلعبه على الصعٌد المحلً. 

فالتوزٌع التشرٌعً الختصاصات الجماعات المحلٌة، ٌشكل فً الحمٌمة المإشر 

لتدخالت اإلدارٌة و ة استماللٌة الوحدات المحلٌة، و الرافعة الجوهرٌة لاألول على مد

االلتصادٌة و لألجهزة الالمركزٌة، ٌمكن المول أن المانون الجدٌد جاء اإلجتماعٌة و

باستراتٌجٌة ترمً إلى تنظٌم العاللة بٌن الدولة و الجماعات المحلٌة فٌما بخص توزٌع 

  االختصاصات.

الذاتٌة، تتمثل فً سبعة مٌادٌن مانون تصنٌفا جدٌدا لالختصاصات و هكذا وضع ال

أخرى ٌمكن للدولة أن تنمل بعض اختصاصاتها للجماعات المحلٌة، كلما التضت  جهة منو

ات المصلحة العامة ذلن, إضافة إلى اختصاصات استشارٌة، ففٌما ٌتعلك باالختصاص

اختصاصات مركزٌة تتفرع عنها  محاور أساسٌة ، تشكل 13.14الخاصة فمد حدد المانون 

 .اختصاصات ثانوٌة

 .9066من خالل سنة  الترابية الجماعات مالية: ثانيال المطلب

 من مجموعة طٌاته فً حامال 32للمملكة. الجدٌد الدستور صدر 111. سنة ففً     

 المحلٌة الجماعات تسمٌة استبدال تم حٌث المحلً، العام الشؤن التدبٌر فً المستجدات

 الموحد المغرب نحو الطرٌك لفتح المتمدمة الجهوٌة دسترة تمت كما الترابٌة، بالجماعات

 من 1 الفصل من الرابعة الفمرة حسب المغربً الترابً اإلداري التنظٌم وأصبح للجهات،

 التاسع الباب عنونة تمت كما المتمدمة، الجهوٌة على ٌموم مركزي ال تنظٌم ،.11.الدستور

 الفصل من األولى الفمرة ونصت األخرى، الترابٌة والجماعات بالجهات الجدٌد الستور من

 .والجماعات واأللالٌم والعماالت الجهات هً الترابٌة الجماعات أن على منه 1.1

 عن للتعبٌر الضرورٌة الضمانات الترابٌة للجماعات مكن 111. الدستور أن كما    

 جهة من الدٌمولراطٌة على والتربٌة جهة، من العمومً الفعل فً مساهمتها أثناء حرٌتها

 المتمدمة الجهوٌة مشروع تضمنها التً الممترحات تلن فً الضمانات هذه وتتمثل أخرى،

 الدٌمولراطً الخٌار تدعٌم إطار فً الترابٌة الجماعات بها تتمتع أصبحت التً المكانة تبرز

 شإون تدبٌر أصبح و هذا الترابٌة، للوحدات واإلداري المالً اإلستمالل تعزٌز نحو للدولة،

 ومبدأ الحر التدبٌر مبدأ رأسها على الدستورٌة، المبادئ من العدٌد على ٌرتكز الجماعة

                                                             
 جدٌد دستوري نص بتنفٌذ المتعلك ،111. ٌولٌوز 5.ل الموافك ،..11 شعبان 3. فً صادر 111151 رلم ظهٌر - 32

 .211.. ص ،111. ٌولٌو 1. بتارٌخ الصادر مكرر، 1521 عدد الرسمٌة، الجرٌدة للمملكة،
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 و المواطنة روح تموٌة إلى ٌهدف الذي 33الترابٌة،  الجماعات بٌن التعاون و التضامن

 باإلضافة المحلً العمومً الفعل فً واإلنسجام والتناسك والنجاعة والجودة الفعالٌة إرساء

 من وغٌرها بالمحاسبة المسإولٌة وإلتران الجٌدة الحكامة وإلى التشاركٌة الدٌمولراطٌة

 34ئ.المباد

 مهٌكلة و عمٌمة إصالحات نحو التوجه فً بالرغبة ،111. لسنة الجدٌد الدستور وٌتمٌز     

 تمدٌم فً المتمثلة مهامها فً خاصة الترابٌة الجماعة تمولع إعادة إلى تهدف لالمركزٌة،

 ترابً نظام من المغربٌة المملكة تمكٌن طرٌك عن المحلٌة، التنمٌة وتنشٌط للمواطن خدمات

 الترابٌة الالمركزٌة من جدٌدة مرحلة إلى اإلنتمال لوامه المتمدمة، الجهوٌة حول ٌتمحور

 وممارسة ومالٌا، إدارٌا المتداولة المجالس إستمالل وتدعٌم التشاركٌة، والدٌممراطٌة

 35.الترابٌة الحكامة ترسٌم مع التفرٌع ومبدأ الحر التدٌر مبدأ إطار فً إختصاصات

 وحرٌة حمٌمً، استمالل على الترابٌة الجماعات ستتوفر الحر التدبٌر مبدأ بإعمال ألنه     

 الوسائل على حصولها ضمان ومن إرادتها، عن التعبٌر وفً لراراتها اتخاذ فً أكبر

 لواعد وضع خاللها من تتولى محلٌة تنظٌمٌة بسلطة بتمتعها ذلن، بتحمٌك الكفٌلة المانونٌة

 المجالس لفائدة بها معترف تعالدٌة وحرٌة المانون، ٌحددها التً المجاالت فً تنظٌمٌة

 تدبٌر طرق اختٌار حرٌة وكذا مهامها، ألداء المناسبة العمود إبرام حرٌة فً تتمثل التداولٌة

 المتعالد واختٌار التعالد عن اإلمتناع أو التعالد فً والحرٌة لها، التابعة العامة المرافك

 .36تنفٌذه وطرق مضمونه وتحدٌد العمد تكوٌن وفً معها،

 .9062الثالث: مالية الجماعات الترابية من خالل سنة المطلب 

دستوري لسنة بروز النماش حول الجهوٌة المتمدمة وما صاحبها من تعدٌل إن 

فمط على مستوى التوزٌع إعادة النظر فً وحداتها الترابٌة، لٌس  الدولة جعل من 111.

التمسٌم الترابً لهذه الوحدات بل أٌضا على مستوى  العمودي واألفمً لإلختصاصات أو

المماربات المعتمدة فً التدبٌر، وذلن بتجاوز المماربات التملٌدٌة فً تدبٌر مٌزانٌات 

 الجماعات الترابٌة وإٌجاد بدائل للتموٌل والتنمٌة.

                                                             
 .2. ص سابك، مرجع بنمٌر، المهدي -33
 شعبان من 3. فً صادر 1111151رلم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر المغربٌة المملكة دستور من 2. الفصل -34

 (.111.ٌولٌوز1.) ..11 شعبان 4. مكرر 1521الرسمٌة الجرٌدة الدستور، نص بتنفٌذ ،(111.ٌولٌوز5.) ..11
 2.ص، ، مرجع سابك لحرش، كرٌم -35
 3كرٌم لحرش، مرجع سابك، ص،  -36



 
14 

 

المانون  111.التنظٌمٌة الجدٌدة للجماعات الترابٌة لسنة وهذا ما جاءت به الموانٌن 

، 38(11.111)والعماالت واأللالٌم المانون رلم   ،37(11.111المنظم للجماعات )لانون رلم

 .39(111111المانون رلم والجهات )

ولد نصت هذه الموانٌن على مجموعة من المرتكزات الجدٌدة التً تشكل لواعد 

 لترابٌة والتً ٌمكن إجمالها فً أربع مبادئ وهً: ضابطة لمالٌة الجماعات ا

 مبدأ السنوٌة : والذي ٌمضً بؤن المٌزانٌة تهم سنة مالٌة توافك السنة المدنٌة -

مبدأ الشمول : الذي ٌفٌد بعدم جواز تخصٌص موارد لنفمات محددة، وعدم إجراء  -

 المماصة بٌن المداخٌل والنفمات.

 ٌزانٌة جمٌع التحمالت والمداخٌل .مبدأ الوحدة : حٌث تدرج بالم -

 مبدأ التوازن : الذي ٌمضً بالمطابمة بٌن الموارد والنفمات المدرجة فً المٌزانٌة . -

وتشتمل مٌزانٌة الجماعات الترابٌة على جزئٌن: جزء ٌتعلك بالتسٌٌر وآخر 

ٌنما باإلستثمار، حٌث ٌندرج بالجزء األول عملٌات التسٌٌر سواء من موارد أو نفمات ب

ٌتعلك الجزء الثانً بعملٌات اإلستثمار وٌشمل جمٌع الموارد المرصدة للتجهٌز واإلستعمال 

 . 40والذي خصصت ألجله وٌجب أن تكون المٌزانٌة متوازنة فً جزئٌها

إن مماربة التدبٌر المزانٌاتً المرتكز على النتائج لم ٌمتصر على مالٌة الدولة فمط بل 

الترابٌة وذلن من أجل تحمٌك النجاعة والفعالٌة وتحسٌن جودة  تجاوزه إلى مالٌة الجماعات

الخدمات الممدمة للمواطنٌن والمواطنات، وفً هذا الصدد تم التنصٌص على ضرورة تبنً 

المتعلك  111111من المانون التنظٌمً رلم  11.هذا النوع من التدبٌر، حٌث نصت المادة 

جراءات الضرورٌة من أجل اعتماد بالجهات على أن رئٌس مجلس  الجهة "ٌتخذ اإل

األسالٌب الفعالة لتدبٌر الجهة وال سٌما تبنً نظام التدبٌر بحسب األهداف "، وهً نفس 

                                                             
المتعلك بالجماعات، الجرٌدة  11.111، بتنفٌذ المانون رلم 111.ٌولٌوز  3الصادر فً  1111141ظهٌر شرٌف رلم  - 37

 .2221( ص111.ٌولٌوز  ..) 2.41الرسمٌة عدد 
المتعلك بالعماالت واأللالٌم ،  11.111، بتنفٌذ المانون رلم111.وز ٌولٌ 3الصادر فً  1111141ظهٌر شرٌف رلم  - 38

 .2211( ص، 111.ٌولٌوز  ..) 2.41الجرٌدة الرسمٌة عدد 
المتعلك بالجهات، الجرٌدة  111111، بتنفٌذ المانون رلم 111.ٌولٌوز  3الصادر فً  .111114ظهٌر شرٌف رلم  - 39

 .2211( ص 111.ٌولٌوز  ..) 2.41الرسمٌة عدد 
  . 3.، مالٌة الجماعات الترابٌة، ص 111.التمرٌر السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة  - 40
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المتعلك بالعماالت  11.111من المانون التنظٌمً رلم  11.العبارة المكررة فً المادة 

 .41بالجماعاتالمتعلك  11.111من المانون التنظٌمً رلم  31.واأللالٌم، وفً المادة 

ومن أهم المستجدات التً تهم تدبٌر المالٌة المحلٌة ترسٌخ شفافٌة وتعزٌز صحة 

الفرضٌات التً تتحكم فً إعداد المٌزانٌة وتؤكٌد جودة تولعات الموارد والتكالٌف مع األخذ 

 بعٌن اإلعتبار المعطٌات المتوفرة أثناء إعدادها والتولعات التً ٌمكن أن تنتج عنها .

خصوص المرالبة التً تعتبر من أهم العناصر المكونة للحكامة المالٌة فهً أما ب

األداة الناجعة لحماٌة األموال العمومٌة والوسٌلة الفعالة للتؤكد من حسن استخدامها فً 

األغراض المخصصة لها، ولد نصت الموانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة على اعتماد هذه 

لبة، وأوجبت هذه الموانٌن على الجماعات الترابٌة تحت إشراف األلٌات الحدٌثة فً المرا

 .42رإساء مجالسها باعتماد التمٌٌم ألدائها، وتموٌة آلٌتً المرالبة الداخلٌة واإلفتحاص

المٌثاق بمثابة  1131214.مرسوم جدٌد تحت رلم عرفت صدور  114.ثم سنة 

وتموم هذه الصورة على أساس تخوٌل بعض موظفً الوزارة  ، ز اإلداريمركلالت الوطنً

حك  -تعٌن الحكومة أعضاءها-فً العاصمة أو فً األلالٌم بصفة فردٌة أو فً شكل لجان

 .43البث نهائٌا فً بعض األمور دون حاجة للرجوع إلى الوزٌر المختص

 

  

                                                             
على " أنه ٌتخذ رئٌس مجلس الجماعة اإلجراءات الضرورٌة من أجل اعتماد األسالٌب الفعالة  31.تنص المادة  - 41

المتعلمة باألنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة تحدٌد المهام ووضع دالئل للمساطر  -لتدبٌر الجماعة ، وال سٌما: 
 وبؤجهزتها التنفٌذٌة والتدبٌرٌة.

 تبنً نظام التدبٌر بحسب األهداف. -
 وضع منظومة لتتبع المشارٌع والبرامج تحدد فٌها األهداف المراد بلوغها ومإشرات الفعالٌة المتعلمة بها. -

 .41ص  ، مرجع سابك،سسناء حمرالرا - 42
 .32، ص111.الدار البٌضاء، -لجدٌدةالتنظٌم اإلداري، مطبعة النجاح املٌكة الصروخ،  - 43
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 خاتمة

 اإلدارٌة الالمركزٌة بناء مسار فً ومحورٌة مهمة مكانة الترابٌة الجماعات مالٌة تحتل     

 على والثمافٌة، واإلجتماعٌة اإللتصادٌة السٌاسات لتنفٌذ األساسٌة الوسٌلة تلن باعتبارها

 عمد فمد الترابٌة الجماعات مالٌة تكتسبها أصبحت التً لألهمٌة ونظرا الترابً، المستوى

 سواء علٌها التنصٌص تم التً اختصاصات من لها موكول هو فٌما التدخل إلى المشرع

 .التنظٌمٌة الموانٌن مستوى على أو الدستورٌة النصوص مستوى على

 عن فضال بإلتزاماتها، الوفاء من تمكنها مالٌة بوضعٌات الترابٌة الجماعات وتتمتع     

 تتٌح الذاتٌة الموارد من مهمة وطالة اإللتراض بواسطة للتموٌل واسعة لدرة على توفرها

  إضافٌة، موارد تعبئة لها

 المٌزانٌة لتركٌبة جذرٌة مراجعة ٌفرض الترابٌة المالٌة لتحوالت الجدٌد النمط أن غٌر     

 مجرد من الترابٌة المٌزانٌة مع التعامل طرٌمة بتغٌٌر الحكماتً التدبٌر ٌفرض مما الترابٌة

 التنمٌة متطلبات إلى بالخضوع وذلن لها، استراتٌجً تدبٌر إلى للمٌزانٌة حسابً تدبٌر

 التً الممترحات من مجموعة فً والتفكٌر النظر ٌفرض الذي األمر المستدامة، اإللتصادٌة

 :بٌنها من الترابٌة الجماعات مالٌة سٌر تحسٌن على تساعد

 مالٌة موارد وضمان المحلٌٌن، المسإولٌن طرف من استخدامها وحسن النفمات ترشٌد -

 أن كون حل كؤهم الجباٌة إلى طرٌك عن الترابٌة الجماعات احتٌاجات لتغطٌة كافٌة ذاتٌة

 .األولى بالدرجة علٌها تعتمد اإلللٌمٌة الهٌئات

 ألموال إستعمال وحسن الترابٌة األمالن خاصة األخرى للموارد العمٌك الدلٌك اإلصالح -

 .العامة

 رلابة شدة من فبالرغم الترابٌة، الجماعات مٌزانٌة على الممارسة الرلابة تفعٌل وجوب-

 .فعالة غٌر تبمى أنها إال اإلللٌمٌة الهٌئات على الممارسة

 األساسٌة، التحوالت من مجموعة بإجراء المٌام الترابٌة الجماعات على أصبح فمد وبهذا

 الترابً، مجالها تدبٌر لضمان بمسإولٌاتها واإلضطالع التزاماتها ممارسة تمتضٌها التً

 تجسٌد ٌمكن حد أي إلى التالً، اإلشكال ٌثٌر مما الجٌدة، الحكامة ومبادئ بمٌم اإلتسام وكذا

 الممارسة مستوى وعلى قانونً، هو وما النص مستوى على الترابٌة الجماعات مالٌة

 واقعً؟ هو وما
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 باللغة العربٌة المؤلفات: 

  1441ٌبة واإلستعمار ضرٌبة الترتٌب بٌاض، المخزن والضرالطٌب-

 .111.، إفرٌمٌا الشرق 1511

 المطبعة بالمغرب، المالٌة والممارسة المحلٌة الجماعات ،بنمٌر  المهدي 

 ..155 مراكش الوطنٌة والورالة

 ومتطلبات الرلابة والع بٌن الترابٌة الجماعات مالٌة برحو، اللطٌف عبد 

 .112. الثانٌة الطبعة التنمٌة،

  ،عبدالمجٌد أسعد، مالٌة الجماعات المحلٌة بالمغرب، مطبعة النجاح الجدٌدة

 . 1551الدار البٌضاء 

 نون المٌزانٌة العامة ، مطبعة النجاح الجدٌدة، الدار عسو منصور، لا

 .111.البٌضاء، الطبعة الثانٌة، 

  ،1551عبد المادر تٌعالتً، المالٌة العامة، الجزء األول، الطبعة األولى. 

 ٌم لحرش، تدبٌر مالٌة الجماعات الترابٌة بالمغرب، مطبعة طوب برٌس، كر

 .113.الرباط، الطبعة الثالثة، السنة 

  نعٌمة هراج التوزانً، األمناء فً المغرب فً ظل حكم السلطان المولى

 .1541، مطبعة فضالة الدمحمٌة، الطبعة األولى ، 1451-.143الحسن 

  مٌشٌل روسً، المإسسات اإلدارٌة المغربٌة، الطبعة األولى، الشركة

 .1554المغربٌة للطباعة والنشر، الرباط، 

 ،الدار البٌضاء، -مطبعة النجاح الجدٌدة ملٌكة الصروخ، التنظٌم اإلداري

.111. 

  سعٌد جفري، تدبٌر المالٌة العمومٌة بالمغرب، مطبعة أوماكراف، الدار

 .114.البٌضاء الطبعة األولى 

 باللغة األجنبٌة: المؤلفات 

 EL Mouchtaray Mohamed. Le rôle  des collectivités locales 
dans le développement économiques et sociales du 
Maroc. REMALD.N°24. Thèmes actuels, 2000. 

 ABDELLAH HARSSI, Bilan de la décentralisation 
communale, in la décentralisation administrative au 
Maroc, REMALD, N° 32, Thèmes actuels.2001. 
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 والرسائل االطروحات: 

 الحكامة، ومتطلبات الوالع إكراهات بٌن المالً التدبٌر الراس، حمر سناء 

 الجامعٌة السنة السٌاسٌة، والعلوم العام المانون فً الدكتوراه لنٌل أطروحة

.112. 

 ًالفاللً، الجماعات الترابٌة بالمغرب بٌن الحكامة المالٌة وتجوٌد  عبدالعال

آلٌات الرلابة، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً المانون العام ، كلٌة العلوم المانونٌة 

 .111.-111.واإللتصادٌة واإلجتماعٌة فاس، السنة الجامعٌة 

 دة حلٌمة هادف، التدبٌر المحلً وإشكالٌة التحدٌث، أطروحة لنٌل شها

الدكتوراه فً المانون العام، جامعة دمحم الخامس، كلٌة العلوم المانونٌة 

 ..11./111.الرباط، السنة الجامعٌة -واإللتصادٌة واإلجتماعٌة أكدال

 التنمٌة فً المدنً المجتمع ومشاركة الترابٌة الجماعات جبران، بشرى 

 الجامعٌة السنة الماستر، شهادة لنٌل بحث نموذجا، بولمان- فاس جهة المحلٌة

.11. . 

  عبد اللطٌف الجزٌري، الجماعات الترابٌة بٌن والع الرلابة اإلدارٌة

ومتطلبات التنمٌة، رسالة لنٌل شهادة الماستر، كلٌة العلوم المانونٌة 

 .112./111.واإللتصادٌة واالجتماعٌة بفاس، السنة الجامعٌة 

 نمٌة بالمغرب، رسالة لنٌل دمحم األعرج، تحدٌث اإلدارة الترابٌة ومتطلبات الت

شهادة الماستر، كلٌة العلوم المانونٌة واإللتصادٌة واإلجتماعٌة بفاس، السنة 

 .114./113.الجامعٌة، 

  رشٌد كركاب، دور الحكامة الجٌدة فً تدبٌر الشؤن العام الترابً، رسالة لنٌل

، السنة شهادة الماستر، كلٌة العلوم المانونٌة واإللتصادٌة واإلجتماعٌة بفاس

 .113./112.الجامعٌة، 

 

 المحاضرات: 

  ًزبٌدة نكاز، محاضرات فً مادة المالٌة المحلٌة، ألمٌت على طلبة السداس

 113.-112.الخامس شعبة المانون العام، السنة الجامعٌة 

 القوانٌن: 

 صادر 1111151رلم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر المغربٌة المملكة دستور 

 الجرٌدة الدستور، نص بتنفٌذ ،(111.ٌولٌوز5.) ..11 شعبان من 3. فً

 (.111.ٌولٌوز1.) ..11 شعبان 4. مكرر 1521الرسمٌة
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  المتعلك بالتنظٌم المالً للجماعات المحلٌة ومجموعاتها ،  11114المانون رلم

 11.1صفر  ..الصادر فً  .111511الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رلم 

 (.115.فبراٌر  14)

 الشرٌف الظهٌر بتنفٌذ الصادر الجهات، بتنظٌم المتعلك 52-13 رلم المانون 

 أبرٌل .1 ل الموافك ،1113 المعدة ذي .. فً الصادر ،1153141 رلم

 .1553 بتارٌخ ،5531 عدد الرسمٌة، الجرٌدة ،1553
  بسن نظام  1532شتنبر  1.الصادر بتارٌخ  1321131.المرسوم رلم

 وهٌئاتها.لمحاسبة الجماعات المحلٌة 
  ( المتعلك .152مارس..شوال ) 12بتارٌخ  112111.1ظهٌر شرٌف رلم

 .152بتارٌخ   141.بالرسوم البلدٌة الجماعً. الجرٌدة الرسمٌة عدد 
  ( .152مارس... )1.35بتارٌخ ذي الحجة  11151.11ظهٌر شرٌف رلم

ٌو ٌون 1.، بتارٌخ  143.المتعلك بالتنظٌم الجماعً، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

1521 
  بمثابة لانون ٌتعلك  1532شتنبر  12بتارٌخ  .1132114ظهٌر شرٌف رلم

 11..بالتنظٌم المالً للجماعات المحلٌة وهٌئاتها الجرٌدة الرسمٌة عدد 

 .1532أكتوبر  .1مكرر بتارٌخ 
  11رجب  1.الصادر بتارٌخ  111.1.53ظهٌر شرٌف رلم.. 

 المتعلك بالمٌثاق الجماعً. 34111بتنفٌذ المانون رلم  (.11.اكتوبر.1)

  نونبر 1.) 11.4ذي المعدة  15صادر فً  11131151ظهٌر شرٌف رلم

 المتعلك بجباٌات الجماعات المحلٌة. 31112( بتنفٌذ المانون رلم 113.

  بتنفٌذ المانون رلم 111.ٌولٌوز  3الصادر فً  1111141ظهٌر شرٌف رلم ،

ٌولٌوز  ..) 2.41بالجماعات، الجرٌدة الرسمٌة عدد المتعلك  11.111

.111 ) 

  بتنفٌذ المانون 111.ٌولٌوز  3الصادر فً  1111141ظهٌر شرٌف رلم ،

 ..) 2.41المتعلك بالعماالت واأللالٌم ، الجرٌدة الرسمٌة عدد  11.111رلم

 ( 111.ٌولٌوز 

 بتنفٌذ المانون رلم 111.ٌولٌوز  3الصادر فً  .111114شرٌف رلم  ظهٌر ،

ٌولٌوز  ..) 2.41المتعلك بالجهات، الجرٌدة الرسمٌة عدد  111111

.111 ) 
 التقارٌر: 

  مالٌة الجماعات 111.التمرٌر السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة ،

  الترابٌة.
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