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  أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع

  :إلى الَّلذين قال فيهما اهللا تعالى
  "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة"

إلى منبع الحب والحنان التي ما فتئت تضحي من أجل سعادة 
  أبنائها

  أمي الحبيبة
إلى الذي لطالما كان المثل األعلى في الصبر والتفاني في 

  العمل
  الغالي أبي

الذين كانوا لي قدوة في  وأخواتي خي الحبيب يوسفإلى أ
  والتحصيل ومصدرا للوفاء واإلخالص الجد

  إلى صديقي الراحل أحمد بلمدني تقبله اهللا عنده
  إلى جدتي الحنون رحمة اهللا عليها وجميع موتى المسلمين

  إلى كل األصدقاء ورفاق الدراسةو
   ا العملإلى كل من قدم لي يد العون إلنجاز هذ         

  إلى كل من أدين له بصنيع أو جميل        
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  شكر وتقدير
يقول الرسول الكريم . إلنجاز هذا العمل يمن قبل ومن بعد أن وفقن هللالحمد 

  ."من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا" :اهللا عليه وسلم ىصل

عبد العلي  تقدم بأرقى عبارات الشكر والعرفان إلى األستاذ الدكتورأ

على هذا البحث كما لم يبخل  قط في قبول اإلشراف الذي لم يتواني الفيالل

هذا البحث فكرة إلى أن  بوقته وإرشاداته رغم كثرة انشغاالته مذ كان علي

  .أصبح واقعا

تقدم بالشكر الخالص والتقدير الكبير لجميع أساتذة أأن  يكما ال يفوتن

الذين تفانوا في عملهم شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية 

طيلة مدة تكوين أول فوج للقانون بالكلية ولكل إنسان غيور على البحث 

أحمد  تاذ الدكتورخص بالذكر األسأمن قريب أو بعيد، و نيالعلمي ساعد

بالغالي والنفيس من التوجيهات واإلرشادات في  معي الذي أسهمحاسون 

دون أن أنسى األستاذ  ،ج هذا العمل المتواضع في أبهى حلةسبيل إخرا

  الذي كان عنوانا للبذل والعطاء في هذه الكلية عثمان الزيانيالدكتور 

ذكره بالقلم ألم  من يوليعذرن وصفته، كافة الزمالء كل باسمهكما أشكر 

فقد ذكره القلب 
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  :مقدمة
وعنصرا ، ت احلديثةمؤشرا حقيقيا للتطورات اليت تعرفها اتمعا، تعد امليزانية احمللية من عدة جوانب

 .أساسيا حيكم على مسار إصالح نظام الالمركزية احمللية

ظلت امليزانية احمللية موضوع عدة إصالحات وتغيريات منذ  جزء ال يتجزأ من امليزانية العامة، فباعتبارها

دولة نيات البل مهت كذلك ب، فقط حتوالت البنيات احمللية ملسبعينيات، وهذه التغيريات مل سنوات ا

 .واملالية ةاالقتصاديواألسواق 

ويف احلقيقة أن املالية احمللية تتجاوز كثريا اإلطار العضوي التقليدي للمالية العمومية واليت تشكل املخرج  

وذلك بسبب وجودها داخل جمموعة من البنيات  املشترك للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالنسبة جلميع الدول،

 .والعالقات املعتمدة

هناك جانب ، ففضال عن اجلوانب املتعلقة بتمويل اجلماعات الترابية والعالقات اليت تربطها بالدولة

 1.يكتسي أمهية قصوى وهو املتعلق بالرقابة على هذا النوع من املالية 

هو أن الرقابة عل اجلماعات عرفت وما زالت تعرف تطورا ، ومما يزيد من أمهية املوضوع يف هذا اإلطار 

والوسائل اليت يتم  اآللياتاجلاري ا العمل وكذلك من حيث  التنظيميةما من حيث األجهزة والقوانني مه

 2.تسخريها وتعبئتها من أجل مراقبة اجلماعات الترابية احمللية

وبذلك فقد تعددت التعاريف اليت ، وقد اختلف الكتاب والباحثون حول حتديد مسألة مفهوم الرقابة

 يكاد وال واملفاهيممستان أو خاصيتان متيزان مسألة التعاريف ملختلف املصطلحات  واالختالفد تناولتها،والتعد

                                                             
نمية، مالية اجلماعات احمللية، رسالة لنيل دبلوم املاستر الدراسات العليا املعمقة يف القانون العام،وحدة التكوين والبحث يف اإلدارة والت حممد خبات،الرقابة على -  1

  1:، ص2006_2005
  32، ص2014-201ن العام،ونعماد أبركان، نظام الرقابة على اجلماعات الترابية باملغرب ومتطلبات التنمية، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القا -  2
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وما هي  ،)أوال(صطلح الرقابة لغة وشرعا؟مب ذا يقصدلذا فما، النطاقبدوره عن هذا  شذمفهوم الرقابة ي

  )نياثا(ابة من منظور فقهي معاصر ؟تعريفاته من الناحية العلمية أي مفهوم مصطلح الرق

  : المفهوم اللغوي للرقابة:أوال

حيث ترادف لديهم احملافظة واالنتظار ، لقد استعمل فقهاء الشريعة اإلسالمية الرقابة مبعناها اللغوي

ويقول  3"عليكم رقيبا كان إن اهللا:"ذلك من اآليات القرآنية اليت تناولت ذلك كقوله تعاىل  مستنبطني

وقال الرسول صلى اهللا عليه  4"فظ من قول إال لديه رقيب عتيديل ما:"احلق جل جالله من موضع آخر 

فالرقيب يعين ، واحلراسة واالنتظارفالرقابة تعين لغة احملافظة . "اتحاسبوحاسبو أنفسكم قبل أن "وسلم 

 5.احلافظ واملنتظر واحلارس

  ؟م الرقابة من الناحية العلمية وبالتحديد عند الفقهاء املعاصرينوفهفما املقصود مب

  المفهوم العلمي للرقابة:ثانيا 

نبنت بشكل عام على ثالث اجتاهات يهتم األول منها ا، فإن التعاريف العلمية اليت أعطيت ملفهوم الرقابة

 ومن رواد هذا االجتاه نذكر هنري فايلور باجلانب الوظيفي ويرتكز على األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها،

(faylor) التحقق من أن التنفيذ يتم طبقا للخطة املقررة والتعليمات الصادرة الذي يرى أن الرقابة هي

يف حني يعتمد الثاين على اجلانب اإلجرائي، ويرتكز من جهته على اخلطوات اليت يتعني ، واملبادئ املعتمدة

؛ أما (chandram Roman)ران روماندشن دللقيام بعملية الرقابة ومن مؤيدي هذا االجتاه جن إتباعها

                                                             
  .1: سورة النساء اآلية -  3
  18: سورة ق اآلية -  4
  25: م، ص2003/ه1424مقارنة، الطبعة األوىل احملاكم املالية يف املغرب، دراسة نظرية تطبيقية :أمحدوش مدين  -  5
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ة ومجع املعلومات وحتليل اه الثالث فيهتم باألجهزة اليت تضطلع بالرقابة وتتوىل املراجعة والفحص واملتابعاالجت

  6.النتائج

واحلديث عن الرقابة ينصرف إىل أنواع متعددة من الرقابات املمارسة من طرف أجهزة متنوعة يف حق 

كن التمييز بني ثالث أصناف أساسية وهي الرقابة كل املتدخلني يف تدبري األموال العمومية احمللية، وعموما مي

اجلهاز الذي ينصرف باألساس إىل الس األعلى للحسابات الذي أواله الدستور يف بابه العاشر القضائية هذا 

كما أن هناك رقابة  ،7مهمة ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانني املالية والتحقق من سالمة العمليات املالية

ة ميارسها الربملان بغرفتيه باعتباره سلطة تشريعية ومتثيلية للشعب مراقبة واسعة اجتاه احلكومة كجهاز سياسي

  .8تنفيذي

، ث تعترب العنصر األساس يف حبثنا املتواضعيأما خبصوص الرقابة اإلدارية على امليزانية واليت منا أكثر حب

فسواء أخذت ، ية إلدارات الدولة واجلماعات الترابيةفهي تعد وظيفة من الوظائف اإلدارية اهلامة والضرور

 .األخرى الدولة بالنظام املركزي أو النظام الالمركزي فال بد أن تباشر نوعا من الرقابة على اهليئات اإلدارية

النحو الذي  لىعيتم  اإلداريفهي تعترب عملية مستمرة متجددة يتم مبقتضاها التحقق من أن األداء  

ف واملعايري املوضوعة حبيث أن وضع هدف وقياس أداءه واختاذ اإلجراء التصحيحي لقياس أداء ته األهداددح

حيتم ضرورة رقابة إدارية متكن ، املسؤولني لغرض التأكيد من أهداف املشروع واخلطط املوضوعة لبلوغها

 9.الرؤساء التأكد من مت أو يتم مطابق ملا يريد إمتامه، لغرض التقومي والتصحيح

                                                             
السياسية اإلدارية املالية، أطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام، كلية العلوم سعيد جفري،الرقابة على املالية احمللية باملغرب حماولة نقدية يف األسس القانونية  -  6

  .1998- 1997، جامعة احلسن الثاين عني الشق الدار البيضاء، واالجتماعية االقتصاديةالقانونية 
  11:، ص1983عمان وعدد من الدول األجنبية، دار عالوي، الرقابة املالية العليا،مفهوم عام وتنظيمات أجهزا يف الدول العربية، :"فهمي حممود شكري -  7
  .51/63:، ص2011طبعة احممد قزيرب، قانون امليزانية، مطبعة الزيتون،  -  8
  .2013مارس  5،بتاريخ www.Marocdaroit.com عتيق السعيد، الرقابة اإلدارية باجلماعات الترابية، مقال منشور عرب الوقع اإللكتروين -  9
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واخلطط املسطرة قد مت تنفيذها بشكل   تعين قياس وتصحيح أداء املرؤوسني،للتأكد من أن األهداف كما

مرض،والرقابة هي اإلشراف واملراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سري األعمال ومراجعتها وفقا 

 10.للخطط املوضوعة

 .ذ أن اإلدارة تراقب نفسها بنفسهاومن هذا املطلق ميكن القول أن الرقابة اإلدارية رقابة ذاتية إ

الشأن بري دواحد أال وهو ت اجتاهيف  إال أن مجيعها يصبلتعاريف حول مفهوم الرقابة إال أنه بالرغم من تعدد ا 

  .احمللي قد مت وفق القوانني واألنظمة اجلاري ا العمل اإلنفاقالعام احمللي واحملافظة عليه، من خالل التأكد أن 

 :الموضوع دواعي اختيار

حييل به يف اال املايل من مؤسسات وأنظمة رقابية ومساطر قانونية  الرغبة الشخصية امللحة يف فهم ما-

 .وإشكاالت

سعينا لتسليط الضوء على بعض جوانب القصور يف أداء املؤسسات املكلفة بالرقابة على األموال  -

د املايل واإلداري اليت أصبحت جزءا من الواقع اليومي ؤر الفسالبوما يترتب عنها من تفشي  العمومية احمللية،

 . إلدارتنا

 .حماولة ضبط املعىن احلقيقي لبعض املصطلحات واملفاهيم األساسية يف املوضوع ومعرفة معناها وجتلياا-

 :أهمية الموضوع

املمارسة على  إحدى أنواع الرقابةكالضوء على دور الرقابة اإلدارية تنبع أمهية املوضوع من كونه يلقي 

 .ميزانية اجلماعات وتزداد أمهية املوضوع من خالل حماولة توضيح اإلجراءات العملية ملمارسة هذه الرقابة

 

  

                                                             
 .www.droitarab.com، مقال منشور عرب جملة القانون والعلوم اإلدارية الرقابة اإلدارية، -10
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 :صعوبات الدراسة

 االقتصاد، ، علمة ختصصاتمفهومه وتعدد استعماالته بني عدطبيعة املوضوع يف حد ذاته وتداخل -

 .نون واإلدارةاالق السياسة،

املراجع العامة  اعتماد إيل مما أدى جياد املراجع ذات الصلة باملوضوع خاصة احلديثة منها،صعوبة مجع إ-

  .أكثر من املراجع اخلاصة

  :منهجية البحث

 املنهج الوصفي التحليليذه الدراسة على يف ه االعتمادفقد مت ، وحىت يؤتى هذا البحث مثاره املرجوة

والقوانني اجلاري ا العمل الستنباط أهم املفاهيم املتعلقة بالرقابة الرجوع إىل املراجع العربية الذي ميكن من 

اإلدارية على ميزانية اجلماعات وملقاربة خمتلف اإلشكاالت اليت يطرحها الفعل الرقايب من خالل مكوناته 

  .وآليات عمله

واليت فرضت  ية،مبختلف املقتربات األخرى سواء أكانت قانونية أو سياسية أو اقتصاد االستئناسهذا مع 

  .نفسها كوسائل مساعدة يف استجالء عناصر ظاهرة الرقابة اإلدارية ودراسة أبعادها ومستوياا

ومن هنا ميكن أن نتساءل عن واقع منظومة الرقابة اإلدارية على ميزانية اجلماعات واليت توجد يف 

قوية وصارمة مما يعرقل سري العمل تتضح من جهة وجود رقابة ، حىت ال نقول متناقضتني متباعدتنيوضعيتني 

 االختالساتومن جهة أخرى يف عدم وجود رقابة بالقدر الكايف إذ ما مت النظر إليها من زاوية ، اإلداري

 :وعلى هذا األساس ميكننا التساؤل،املرتكبة 

بتدبري إىل أي حد تستطيع الرقابة اإلدارية على ميزانية اجلماعات أن تعمل على حتسني شروط ما يسمى  

 ؟املرتبطة باملمارسة اجلماعية االختالالتشروط امليزانية احمللية وأن تعمل على جتاوز تلك 

 : التاليةتتفرع عنه اإلشكاليات ومن خالل هذه التساؤل اجلوهري 
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 املتحكمة يف النظام الرقايب املمارس على اجلماعات؟هي احملددات أو العوامل  ما-

 على اجلماعات؟ اإلدارية الرقابة وجتويد نظام هي متطلبات ودواعي تأهيل ما-

 على اجلماعات؟ اإلدارية ما هي احلدود والعوائق واإلكراهات واإلختالالت اليت تعتري نظام الرقابة-

  ؟على اجلماعات اإلدارية ما هي أفاق ومستجدات نظام الرقابة-

  :خطة البحث

  :لى الشكل التايلومن خالل ما سبق فإن خطة البحث اليت سنعتمدها ستكون ع

  الرقابة اإلدارية على ميزانية الجماعات البنية والوظائف: الفصل األول

 عيوب وأفاق تفعيل المنظومة الرقابية اإلدارية: الفصل الثاني 
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الرقابة : الفصل األول
اإلدارية على 

ميزانية الجماعات 
 البنية والوظائف
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ذات طبيعة إدارية سواء اعتمدت فيها على  على ميزانية اجلماعات من قبل جهات متارس الرقابة اإلدارية 

 ،وتقييم األداء والفاعلية املالئمةقابة الشكلية على املشروعية أو على معيار الرقابة املوضوعية على معيار الر

حيث متارس هذه  ،طاء واملخالفات والتنبيه هلااألخ اكتشافوتكون فيها نتائج الرقابة غري ملزمة حبيث يتم 

املواكبة والالحقة دون إصدار احلكم على  ،ملالية مبختلف منطلقاا السابقةالرقابة أجهزة تتوىل الرقابة ا

  .11وبالصفة اإلدارية معاولإلشارة فقط ميكن أن متارسها األجهزة العليا للرقابة  ،احلسابات

وبعمق وتعقد املساطر واإلجراءات القانونية  ،العملية والواقعية النظر ألمهيتهوبا ،فالرقابة اإلدارية 

أثريا على التدبري تعترب أكثر اآلليات الرقابية ت ،ة العمل الرقايب خبصوصهاومبمارس والتنظيمية املتعلقة بتنفيذها

بل إا تعترب من أكثر جماالت تدخل سلطات الوصاية والرقابة املختلفة يف النشاط املايل ذاته وأشده  ،املايل احمللي

  .12وهيئاا الترابية ايل واإلداري للجماعاتمسا باالستقالل امل

ال الرقابة على املالية احمللية يعترب آلية لتوجيه ومراقبة اهليئات الرقابية للنشاط املايل بشكل فتعدد أشكهلذا  

  .13اإلدارية ذات أبعاد زمنية خمتلفةمما جيعل الرقابة  ،نفيذ امليزانية احمللية بشكل خاصعام ولت

هذا الفصل من خالل يف  بيةالترا وانطالقا مما سبق سيتم دراسة الرقابة اإلدارية على ميزانية اجلماعات 

من  )املبحث الثاين(، على أن خنصص )املبحث األول(التطرق للرقابة السابقة واملواكبة مليزانية اجلماعات يف 

  .هذا الفصل للحديث عن الرقابة البعدية وهيئاا

                                                             
مفهوم عام وتنظيمات أجهزا يف الدول العربية وعدد من الدول األجنبية، دار جمدالوي، عمان األردن، : ـ فهمي حممود شكري، الرقابة املالية العليا 11

  .  29ـ28: ، ص1983
  .  51: ، ص2011، 70عدد  الة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، ات احمللية بني واقع الرقابة ومتطلبات التنمية،، مالية اجلماعبرحوـ عبد اللطيف  12
بد اجلماعات الترابية باملغرب بني احلكامة املالية وجتويد آليات الرقابة، أطروحة لنيل الدكتوراه يف احلقوق، جامعة سيدي حممد بن ع: ـ عبد العلي الفياليل 13

  . 2015ـ  2014اهللا، كلية العلوم القانونية واإلجتماعية ظهر املهراز ـ فاس ـ 
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ة أنواع من املراقبة ختتلف باختالف مراحلها، بدءا من كوا مشروعا إىل حني لعد ختضع مالية اجلماعات

ترتيلها على أرض الواقع بعد أن تصبح واقعا ملموسا، فتمارس عليها رقابة قبلية يف أوىل مراحلها يطلق عليها 

 14ناء وضع امليزانيةأيضا بالرقابة الوقائية أو املانعة من أجل تفادي ارتكاب األخطاء واملخالفات املالية أث

اجلماعات الترابية من  وأثناء تنفيذها متارس جمموعة من األجهزة املختصة رقابتها على ميزانية ،)املطلب األول(

  ).املطلب الثاين(على حتقيق األهداف اليت وضع هلا مشروع امليزانية وتسمى هذه الرقابة باملواكبة أجل السهر

 
تعترب الرقابة القبلية مرحلة مير ا اإلجراء أو القرار قبل أن يصبح نافذا وقابال للتنفيذ وجلهة الرقابة سلطة  

عليها مسامهتها يف بطء ويعاب  ،ألخطاء قبل وقوعهاا لتها جتنبانيوميزاملوافقة على أعمال اإلدارة 

 ،16هة املختصة على املعامالت املالية للجهة اإلدارية قبل صرف النفقة أخد موافقة اجلكما تعين ،15اإلجراءات

نص بنفقات الدولة باملغرب ي االلتزاماملنظم لرقابة  1975دجنرب  30من مرسوم  4كما أن مقتضيات الفصل 

ين املراقب املايل املعتمدبأية نفقة دون حصوهلم على تأشرية  االلتزامميكن لآلمرين بالصرف  ال"ه على أن

  .17"لديه

شروعية واملالءمة فالوصاية اإلدارية هلا صالحية رقابة امل ،احملليوتتنوع أمناط هذه الرقابة على املستوى  

  .)الفقرة الثانية(حىت تصبح قابلة للتنفيذ واالعتماد التأشرية على امليزانية ، كما هلا احلق يف)الفقرة األوىل(

                                                             
 . 2013مارس  5، مقال منشور بتاريخ WWW.MAROCDROIT.COMالرقابة اإلدارية باجلماعات الترابية، جملة العلوم القانونية، : ـ عتيق سعيد14 

   ،اجلماعات الترابية باملغرب بني احلكامة املالية وجتويد آليات الرقابة، مرجع سابق: علي الفياليلعبد الـ  15
  .  26: ، ص2012الرقابة املالية باملغرب بني احلكامة املالية ومتطلبات التنمية، الطبعة األوىل، : ـ جنيب جريي 16
املتعلق بتنظيم مراقبة االلتزام بنفقات الدولة، منشور باجلريدة الرمسية  1975دجنرب  30املوافق  1395ذي احلجة  27، بتاريخ 2.75.839ـ مرسوم رقم 17

  .  3: ص 1976، يناير 3287عدد 
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وعنصر التعرض على املقررات ) أوال(وتتجلى هذه املراقبة يف اعتماد عنصرين اثنني رقابة املشروعية واملالءمة 

  )ثانيا(
 

واليت تندرج والقرارات املتخذة من طرف الس  املتخذة من طرف رئيس اجلماعة الترابيةتعترب القرارات  

أو تلك املتخذة  ،رئيس اجلماعة وصالحيات الس اختصاصاتتدخل يف  إذا كانت ال ،باطلةايل يف اال امل

وتبت احملكمة اإلدارية يف  ،القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري ا العمل خرقا ألحكام

 ،18ومن ينوب عنه "أو اإلقليمالعمالة "ها يف كل وقت وحني من قبل عامل طلب البطالن بعد إحالة األمر إلي

هو املختص يبقى الويل  إذ ،هذه هي العبارة املوحدة الواردة بالقوانني التنظيمية الثالث للجماعات الترابية

لذلك فقد ألزم املشرع اجلماعات الترابية بإرسال نسخ مجيع حماضر الدورات اليت  ،باملراقبة بالنسبة للجهات

لرئيس يف ميدان السلطة التنظيمية داخل آجاهلا املرعية من آجل تفعيل املراقبة وكذا قرارات ا ،يتخذها الس

 .19القبلية

 

 ت اليت الارلنظام الداخلي للمجلس وعلى املقرا لة أو اإلقليم أو من ينوب عنه علىيتعرض عامل العما 

القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية  مماعة أو املتخذة خرقا ألحكاتدخل يف صالحيات جملس اجل

  .من تاريخ التوصل باملقرر ابتداء ويبلغ األمر ،اجلاري ا العمل

وإذا أبقى الس املعين على  ،ويترتب على التعرض إجراء الس ملداولة جديدة يف شأن املقرر املتخذ 

ستعجايل لدى من ينوب عنه األمر إىل القضاء االأو أحال عامل العمالة أو اإلقليم  ،املقرر موضوع التعرض

                                                             
: ، ص2016يل بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مبراكش االقانون اإلداري املغريب، التنظيم اإلداري، أستاذ التعليم الع: يبصحـ حسن  18

429.    
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بتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب ساعة ا 48إيقاف التنفيذ داخل أجل احملكمة اإلدارية الذي يبت يف طلب 

  .ويترتب على هذه اإلحالة وقف تنفيذ املقرر إىل حني بت احملكمة يف األمر ،بكتابة الضبط لديها

من تاريخ التوصل  ثني يوما ابتداءيتجاوز ثال ة يف طلب البطالن داخل أجل الكما تبت احملكمة اإلداري 

وتبلغ احملكمة وجوبا نسخة من احلكم إىل عامل العمالة أو اإلقليم ورئيس الس املعين داخل أجل عشرة  ،به

 ،ملادةيف هذه اأجل التعرض املنصوص عليه  انصراموتكون مقررات الس قابلة للتنفيذ بعد  ،أيام بعد صدوره

  .20وذلك يف حالة عدم التعرض عليها

 
اجلماعات  ميزانية لتفعيل املراقبة اإلدارية على العمليةتعترب التأشرية الوسيلة األساسية املعتمدة يف املمارسة  

أو اإلقليم أو شري عليها من قبل عامل العمالة حيث ال تكون مقررات الس التالية قابلة للتنفيذ إال بعد التأ ،21

  :تاريخ التوصل ا من رئيس السجل عشرين يوم من من ينوب عنه داخل أ

  .املقرر املتعلق بامليزانية ،قرر املتعلق بربنامج عمل اجلماعةامل ♦

 على النفقات أو املقررات ذات الوقع املايل ،ااختصاصاإدارة اجلماعة وحتديد  بتنظيماملقرر القاضي  ♦

ق وتفويت أمالك اجلماعة وخمتلف احلقو واألتاوىالضمانات وحتديد سعر الرسوم  املداخيل والسيما

ع اجلماعات احمللية التعاون الالمركزي والتوأمة اليت تربمها اجلماعة م باتفاقياتاملقرر املتعلق  ،وختصيصها

  .ية اجلماعات وطرق تدبريهااملقررات املتعلقة بإحداث املرافق العموم ،األجنبية

يف هذا السياق أن املقررات املتعلقة بالتدبري املفوض للمرافق واملنشآت العمومية اجلماعية  ذكرهوجدير  

 اآلجالشركات التنمية احمللية يؤشر عليها من قبل السلطة احلكومية املكلفة بالداخلية داخل نفس وبإحداث 

                                                             
 113 .14بتنفيذ القانون التنظيمي رقم )  2015يوليوز  7(  1436رمضان  2àصادر يف . 1. 15. 85من الظهري الشريف رقم  117ـ املادة  20

  .املتعلق باجلماعات واملقاطعات
  .1: ، صاملراقبة اإلدارية على أعمال اجلماعات الترابية، مرجع سابق: سعيد جيوـ  21
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انصرام أي قرار يف شأن مقرر من املقررات املذكورة بعد  اختاذعترب عدم حيث ي ،املشار إليه يف الفقرة أعاله

  .22مبثابة تأشرية ،األجل املنصوص عليه أعاله

فهذا البند  ،لبند الرابعمن خالل هذه املادة نستشف بأن البند الذي يتضمن أكرب قدر من الغموض هو ا 

اليت اختلف اللغويون يف " السيما" كلمة ميم وتنتهي بتخصيص باستعمالصيغ يف إطار مجلة يتصدرها تص

وهكذا  ،النبوية األحاديثيف   القرآن والعجب يف ذلك فهي كلمة غري مذكورة يف وال ،بدقةحتديد معناها 

  .مبعىن العطف أو مبعىن الترجيح" والسيما"واء مت تعريف يبقى الغموض سيد املوقف س

قل حجم هذا الوقع مهما  ،يل على املداخيل والنفقاتقع املاإذا كانت مجيع املقررات ذات الوف ،وعليه 

ئدة فا فإنه ال ،اجلماعية حسب حجم امليزانية ألخرىمن مجاعة  وقع خيتلف بطبيعة احلال وهو ،املايل أو أكرب

 ميكن أن يقتصر املشرع على القولإىل آخر عبارة بل .." .تراضات والضماناتقالسيما اال" من إضافة عبارة

  .يكون التعبري فيه نوع من التكرار حىت ال" ات اليت هلا وقع مايلمجيع املقرر"

ويف هذا السياق لن يضطر املشرع إىل إضافة املقررات املتعلقة بربنامج عمل اجلماعة إىل قائمة هذه  

تفيد الترجيح أي ترجيح املقررات املتعلقة  "والسيما" بأنواقع مايل واضح أما القول  املقررات مادام أن ال

 ،ق وتفويت أمالك اجلماعة وختصيصهاوخمتلف احلقو مانات وحتديد سعر الرسوم واألتاوىاالفتراضات والضب

حيث أن الوقع  معىن له لنفس األسباب املذكورة فهذا قول مردود ألنه سيكون ال ،على القرارات األخرى

 ،عة أرضية فجماعة كالدار البيضاءطأكثر من تفويت ق ،املايل على امليزانية قد يكون التفاقية دعم مجعية مثال

  .23ةمليون درهم لدعم كرة القدم البيضاوية تصرف لفائدة اجلمعيات املعني 10مثال ختصص أكثر 

                                                             
  .املتعلق باجلماعات واملقاطعات.113ـ 14من القانون التنظيمي  118: ـ املادة 22
  .1، ص، قاملراقبة اإلدارية على أعمال اجلماعات الترابية، مرجع ساب: ـ سعيد جيو 23
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أن العناصر  اعتبارت بالنقاش على ييعترب اجلانب العضوي من الرقابة اإلدارية من أهم اجلوانب اليت حظ 

الشكلية واملسطرية اليت تطغى على هذه الرقابة جتعل من املتدخلني يف الفعل الرقايب أهم عناصره عوض التركيز 

  .احملاسب العمومي على اآلمر بالصرف رقابة باألساسعلى مضمون الرقابة يف حد ذاا وم 

لتنفيذ عملية املداخيل أو النفقات  مؤهل يف كل موظف أو عون ترابيةويتحدد احملاسب العمومي جلماعة  

تها وإما بتحويل داخلي وقيم يتوىل حراس أموالت أو التصرف يف السندات إما بواسطة حلساب هذه اهليئا

ا أو يراقب  يأمرواليت  ،املتوفرة لألموالخرين أو حسابات خارجية آموميني حلسابات وإما بواسطة حماسبني ع

  .24حركاا

ويقر النظام العام للمحاسبة العمومية  ،وزارة املالية وختبار من بني موظفبااللعموميون ويعني احملاسبون ا 

  .25على صفة املوظف بالنسبة لكل شخص يعني حماسبا عموميا 

سن تنفيذ بنود نية وعملية للتأكد من حها احملاسب العمومي تقدم مساعدة آيالرقابة اليت جيركما أن  

لتفادي التجاوزات مرحلة قانونية البد من سلوكها  ،زمن تدخلهاو خالل وظيفتهاوتشكل من امليزانية احمللية،

تستفحل  أو على األقل إصالح اهلفوات املسجلة يف الوقت املناسب حىت ال ،التنفيذ اليت قد تتخلل عمليات

ي جيريه اآلمر التنفيذ اإلداري الذ أثناءفهي مراقبة تعىن بالعمليات املالية  ،أمر عالجها ويستعصىالسلبيات 

  .بالصرف سواء تعلق األمر بتحصيل املداخيل أو تسديد النفقات

                                                             
: ، ص2016يل بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مبراكش االقانون اإلداري املغريب، التنظيم اإلداري، أستاذ التعليم الع: يبصحـ حسن  24
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ب ألنه مسؤول عن مراجعة كل فهو مراق ،واحد نآبا يف با ومراقَبكونه مراقيتميز احملاسب العمومي   

  )ثانيا(اإلنفاق من جهة أخرى وعمليات ) أوال ( عمليات املداخيل من جهة 

خصوصا مراقبة املفتشية العامة للمالية والس األعلى  ،ونه خيضع إلجراءات رقابية خمتلفةب لكمراقَ وهو

أنه ينقسم احملاسبون العموميون وجتدر اإلشارة يف هذا السياق  ،للحسابات إضافة لرقابة السلطة الرئاسية

  .حبكم الواقع حماسبينيبني ثانويني مث للجماعات إىل حماسبني رئيسني وحماس

هم الذين يتعني عليهم مبقتضى القوانني واألنظمة املعمول ا أو مبوجب مقرر :  الرئيسيوناحملاسبون ـ 

سنويا للمجلس اجلهوي للحسابات املختص حبسابات اجلماعات بصفتهم  اللوزير املتعلق باملالية أن يدلو

احلسابات املذكورة على العمليات اليت قاموا بتنفيذها شخصيا وكذا العمليات وتشمل  ،احملاسبني املكلفني ا

  .ة أو اليت منحوها ترتيال ائياتا املثبامستنداليت قاموا مبركزة 

بتنفيذها ممركزة من طرف حماسب رئيس  اهم الذي تكون العمليات اليت قامو: الثانوينيـ احملاسبون 

برسم العمليات  مسؤوليتهم أنغري  ،اة املدىل تاملثب مسنداهلا بعد اإلطالع على  نهائييتوىل القيام بالترتيل ال

  .املذكورة تبقى قائمة وفق الشروط احملددة يف النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري ا العمل

هو كل شخص يقوم من غري أن يكون مؤهل من طرف السلطة املختصة : ـ احملاسبون حبكم الواقع

  .26ت املداخيل والنفقات ومسك احملاسبة والتصرف يف األموال والقيم اليت متلكها اجلماعةبعمليا

 

ومن هذا املنطلق يتعني عليه حبكم  ،) اسب اجلماعياحمل(بالتنفيذ التقين  خيتص احملاسب للميزانية احمللية 

تؤكده أيضا  لقواعد احملددة وهذا ماوعلى احترامها ل ،سالمتهاالقانون أن حيرص على مراقبة صحة املداخيل و

                                                             
  .123: ، ص2016/2017احممد قزيرب، النظام القانوين مليزانية الدولة، مطبعة وراقة سجلماسة مكناس، د ط،  -  26
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الدوريات التوجيهية اليت حتث احملاسبني على احترام املقتضيات القانونية والتنظيمية قبل الشروع يف تقييد وحتمل 

  .27وحتصيلها  أوامر املداخيل

ق األمر أساسا بضرورة إجراء ويتعل ،وبالتايل يتعني عليهم التأكد من صحة وسالمة عمليات املداخيل 

  .28ثبتة يلها وتبويبها بامليزانية مت التأكد من تعزيزها بالوثائق املوعلى ترت ،رقابة يف املشروعية املقررة

وجدير بالذكر هنا أن الرقابة اليت جيريها احملاسب على األمر بالتحصيل هي رقابة ذات طابع مشويل  

اء رقابة عامة على املداخيل من خالل التأكد من قانونيتها وطابعها حيث يقوم بإجر ،وتفصيلي يف نفس الوقت

جيوز أي تصرف تنفيذي إزاء  وعليه ال ،والشكليات احملددة دومن صدور أمر التحصيل وفق القواع ،السنوي

إال إذا  ،أو التحمل أو الشروع يف التحصيل أو غريها االعتمادأوامر وسندات املداخيل سواء باإلصدار أو 

  .نت متوفرة على مجيع الشروط القانونية لذلككا

فإنه يكون عن طريق التأكد من صحة قواعد  ،أما بالنسبة للرقابة على شكل ومضمون أمر بالتحصيل 

ومدى توافق سندات التحصيل مع الشكليات املنصوص عليها  ،تصفية املداخيل وطرق احتساب مبالغها

  .29قبل تنفيذها والشروع يف حتصيلها ة تباملثقها بالوثائق افذا إروك ،تنظيميا

حصيل أي أن الت ،يتم التحصيل إال بتوافر شروط استحقاقها وقيام اجلهة املختصة بتحديد مقدارها وال 

جراءات اليت دف إىل محل مديين الدولة واجلماعات الترابية وجمموعاا يعرب عن جمموع العمليات واإل

نظمة اجلاري ا العمل أو نتيجة عن متهم من ديون مبقتضى القوانني واأل تسديد ما بذواملؤسسات العمومية إىل

   .30أحكام وقرارات القضاء أو عن االتفاقات

                                                             
  .81: صمرجع سابق، ماعات احمللية، ، مالية اجلبرحوـ عبد اللطيف  27
أكتوبر، 1مكرر بتاريخ  5335ج ر ع " بشأن نظام احملاسبة للجماعات احمللية وهيئاا 1976شتنرب  30بتاريخ  2.76.576من املرسوم رقم  9ـ املادة  28
  .3039: ص
  .81: ، صمرجع سابق، مالية اجلماعات احمللية، برحوعبد اللطيف  -  29
  .92: ، ص2010ط األوىل  -الرباط–ش، النظام اجلبائي احمللي يف ضوء املمارسة العملية وواقع االجتهاد القضائي، مطبعة طوب بريس كرمي األحر -  30
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مع العلم أن حتصيل اجلبايات احمللية من قبل احملاسب العمومي يتطلب جمموعة من اإلجراءات اليت حددها  

إذ يباشر احملاسب  ،ل الرضائي والتحصيل اإلجباريبند املداخيل بني التحصي استنفاذالقانون واليت حددت يف 

إشعارات بالرسم يستدعيهم فيها  العمومي عملية التحصيل الودي بإخطار مجيع امللزمني بالرسوم احمللية بواسطة

حيث أن احملاسب املكلف بالتحصيل برسم إشعار املدين يتضمن بيان نوع الدين  ،املبالغ املدينني ا ألداء

احملاسب املكلف بالتحصيل إغفاال أو  اكتشافويف حالة  ،وتاريخ اإلصدار واالستحقاقاجب أداؤه واملبلغ الو

إىل اآلمر بالصرف  خطأ ماديا أثناء قيامه باملراقبة يقوم بإرجاع األمر باملداخيل أو األمر باإللغاء أو التخفيض

  .31مدعما مبذكرة معللة بصفة قانونية من أجل التسوية 

جيب على فمن جهة أوىل  ،مسؤولية احملاسب يف جمال املداخيل فهي مزدوجة القول أنوعليه، ميكن  

هو منصوص عليه يف  ما باستخالصومن جهة ثانية فهو مطالب  ،كل املداخيل باستخالص احملاسب أن يقوم

مة دعوى بصرف النظر عن إقا ،أو الغدر االرتشاءالقوانني واألنظمة اجلاري ا العمل وإال سيتابع من أجل 

لة ينص عليها قانون املالية من كل سنة يف وهذه املسأ ،هو غري منصوص عليه يف القوانني واألنظمة ما السترداد

  .32فصله األول 

فإن ذلك التحصيل يتسم  ة بتحصيل موارد اجلماعاتإال أن رغم وضوح املقتضيات اإلجرائية اخلاص 

ت املشرفة على عمليات التحصيل تعرف مجلة من العراقيل سيتم باملردودية والضعف أحيانا وباملقابل فإن اهليئا

األمر الذي أدى إىل بزوغ بعض التفصيل فيها يف الفصل الثاين اليت جتعل عملها موجها بشكل غري إجيايب 

سلبية  انعكاساتوملا هلا من  ،والتملص اجلبائي احمللي استخالصهاهر السيئة اليت متثلت يف ظاهرة الباقي والظ

  .33املالية احمللية  على

                                                             
  .246، مرجع سابق، اجلماعات الترابية باملغرب بني احلكامة املالية وجتويد آليات الرقابة، عبد العلي الفياليل -  31
ث لنيل دبلوم املاستر، وحدة املنازعات العمومية، جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، حباإلمساعيليل العلوي أم - 32

  42، ص 2008/2009ظهر املهراز فاس، 
  .246، ، مرجع سابقعبد العلي الفياليل -  33
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ات طبيعة خاصة تتدخل قبل قيام اجلماعة املعنية بتنفيذ إجراءات تنفيذ امليزانية يف تعترب هذه الرقابة ذ 

جلماعة بالنفقة من قبل اجلماعة الترابية وهو الرسم الذي حتدث أو تثبت مبوجبه ا االلتزاموجانب النفقات 

  .34يترتب عنه حتمل  االتزامالترابية أو اهليئة 

كون اإلنفاق  وذلك راجع إيل ،وحتظى هذه الرقابة بأمهية كربى أكثر من الرقابة على عمليات املداخيل 

ألن عملية صرف األموال متثل املرحلة األخرية واملهمة  ،يعترب من أدق اإلجراءات التنفيذية وأكثرها حساسية

من الصفة اردة إىل  ،التقديرات والتوقعات واملخططات التنموية اليت جاءت ا امليزانية احملليةاليت تنقل 

  .35قع الوااملمارسة وإىل أوراش ومشاريع حقيقة على أرض 

كما ختضع العمليات املالية املتعلقة بتنفيذ نفقات اجلماعات لرقابة مواكبة لتنفيذ امليزانية وسابقة لتنفيذها  

التصرفات أو اإلجراءات اليت  اليت تلزم اجلماعة وتعترب ضرورية قبل تنفيذ خمتلف ،وتتعلق هذه الرقابة ،الفعلي

..) .الصفقات العمومية ،نفقات املوظفني(ليات املالية جبميع العم ،على عاتق اجلماعات تكليفا عموميا تلقى

احترام تبويب امليزانية كما جيب  ،ادات بامليزانيةعتمااللتزام بالنفقات يف التأكد من توفر االويقتصر جمال رقابة 

مراقبة مالءمة  ميكن أن ميتد إىل وال ،أن تكون النفقة امللتزم ا مشروعة من الناحية القانونية والتنظيمية

  .النفقات

 االلتزامشارة إىل أن مراقبة البد من اإل ،وقبل تناول أبرز جتليات الرقابة على النفقات باجلماعات 

قبل أن يتم نسخه مبقتضى مرسوم  ،كانت منظمة مبرسوم خاص ألمهيتهانفقات على املستوى احمللي ونظرا بال

املتعلق ،2013ومبقتضى مرسوم  ،بة العمومية للجماعات وجمموعاااملتعلق بسن نظام احملاس 2010

                                                             
 .http/ www.arabosai: ألجهزة العليا للرقابة واملالية، اجلزء الثاين، على الرابط التايلدليل الرقابة النظامية املواكبة، منشورات اموعة العربية ل - 34

Org/ ar/telech/asp/ 
  .83: ، صمرجع سابق، مالية اجلماعات احمللية بني واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، برحوعبد اللطيف  35-
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يل للجماعات احمللية املتعلق بالتنظيم املا 2009من قانون  61و55و54بالصفقات العمومية تنفيذا للمواد 

  . 36وجمموعاا

أصبحت هذه سبة العمومية احمللية وجمموعاا،لكن بعد صدور املرسوم اجلديد املتعلق بسن نظام احملا

الزالت قائمة الذات حني مت إدماج  االلتزامضح أن مراقبة اوو االلتزاممراقبة مالية يف مرحلة ملراقبة تسمى ا

وجتري تلك  ،املرسوم اجلديد حملاسبة اجلماعاتبنفقات اجلماعات ضمن  اللتزامااملقتضيات املتعلقة مبراقبة 

أو بتعليق اإلشهاد مع تضمني املالحظات اليت  االلتزامباإلشهاد على مقترح وهي تتم  ،التزاماملراقبة قبل أي 

  .37عند تعليق اإلشهاد  االلتزاميثريها مقترح 

العمل الذي "حة أداء النفقات والذي يقصد به هناك مراقبة صبالنفقات  االلتزاموإىل جانب مراقبة صحة  

ومبقتضى هذه الرقابة يتعني على اخلازن املسؤول وقبل وضع  ،38" ماعة أو اهليئة ذمتها من الديونئ به اجلترب

التأشرية من أجل األداء أن يراقب صحة النفقة من حيث جوانب عدة أبرزها صحة حسابات التصفية 

وهكذا حييل احملاسب  ،باإلضافة من التأكد توفر األموال وتوقيع اآلمر بالصرف ،املايل لتزاماالواإلشهاد على 

   ،رها قصد تسليمها للمستفيديناداجب أداؤها نقدا معززة بأوراق إصعلى اآلمر بالصرف األوامر الو

ة سلفا يرجع األوامر وما جتدر اإلشارة إليه هنا هو أنه إذا الحظ احملاسب أي خمالفة يف الوسائل املذكور 

ات املسجلة من طرفه واليت حالت دون ا معززة مبذكرة تشتمل على املالحظباألداء إليه غري املؤشر عليه

  .39التسوية

مبراقبة مما سبق ميكن القول أن املراقبة اليت جيريها احملاسب على اآلمر بالصرف سواء تعلق األمر  انطالقا  

رقابة صحة أدائها تعترب يف واقع األمر مراقبة ذات طابع  أو يف إطار) اللتزاما مراقب(املشروعية على النفقات 
                                                             

  .79: ، صمرجع سابقغرب ومتطلبات املالءمة، عماد أبركان، نظام الرقابة على اجلماعات الترابية بامل -  36
  .2011ناصر مكاوي، تدبري مالية اجلماعات احمللية، مطبعة دار أيب رقراق للطباعة والنشر، ط األوىل،  -  37

حمللية ،بشأن صحة االلتزام بالنفقات اخلاصة باجلماعات ا1976شتنرب  30املوافق ل  1396شوال  5،الصادر يف 2.76.577 املرسوم رقم - 38
  3056،ص1976املوافق لفاتح أكتوبر   1396شوال  –مكرر،يف  3335وهيئاا،الصادر باجلرية الرمسية عدد 

  .، اخلاص بسن نظام احملاسبة العمومية للجماعات احمللية وجموعاا2010من املرسوم الصادر يف  82إىل  61انظر املواد من  -  39
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ئي ودف باألساس إىل التأكد من مطابقة النفقات للقوانني واألنظمة ولتضمنها املعطيات والبيانات اتقين إجر

  .40الالزمة املرتبطة ا يف هذا السياق

 

 ،ا حاسميكتسي تدخل احملاسب العمومي طابع ،امليزانية احمللية تنفيذ يف إطار تعدد الرقابات على 

  .مان مشروعيتهالضالتحصيل واألداء حتاط مبجموعة من املقتضيات القانونية واحملاسبية  تافعملي

ل األطراف املتدخلة يف عمليات ك اختصاصاتحتدد  ،نة من القواعد القانونيةاولقد قرر املشرع ترس 

إحدى القواعد األساسية  الفصل بني اآلمر بالصرف واحملاسب العمومي مبدأويعترب  ،تنفيذ ميزانية الدولة

 ،41للمحاسبة العمومية اليت تتوخى تدبريا جيدا للميزانية وإقرار التوازن وتأسيس مراقبة متبادلة بني الطرفني

  .قاتسواء بالنسبة للمداخيل أو النف

 ،لني ولكنهم متكاملني يف نفس الوقتذكوران درجتني من املوظفني منفصيعترب اجلهازان امل ،وعليه 

فيما يتدخل  ،أو النفقة حىت مرحلة إعطاء األمر بالقبض أو األداء جراءفاآلمر بالصرف يقوم بتحضري تنفيذ اإل

وبالتايل إكمال  ،أو األداء الفعلي حصيلتالاحملاسب العمومي يف الفترة اليت يصل فيها هذا األمر من أجل 

  .التنفيذ

حيث يعترب  ن بالصرف واحملاسبني العموميني اآلمري الفصل بني وقد حددت قواعد احملاسبة العمومية مبدأ 

جيوز للمسؤول أو املوظف الذي  من املبادئ األساسية اليت حتكم مسطرة تنفيذ امليزانية ويعين هذا املبدأ أنه ال

حيات األمر واإلقرار بالعمليات اليت يتوىل يف نفس الوقت صالحية التنفيذ املادي واحلسايب للعمليات يتوىل صال
42.  

                                                             
  .85: ، صلية بني واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، مرجع سابق، مالية اجلماعات احملبرحوعبد اللطيف  -  40
  40،ص2012 األوىلجنيب جريي، الرقابة املالية باملغرب بني احلكامة املالية ومتطلبات التنمية، مطبعة املعارف الرباط، الطبعة  -41

  .119: ، صمرجع سابقاجممد قزيرب، النظام القانوين مليزانية الدولة،  -  42
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عل ومن املربرات اليت جاء ا هذا الفصل جند أن هذا الفصل بني الوظيفتني يؤدي إىل توازن تلقائي جي 

داء النفقات أو فات القانونية عن أية حدوث املخالمما حيد من إمكان ،خرىكل وظيفة يف مقابل الوظيفة األ

  هي خصائص كل وظيفة ؟  حتصيل املداخيل فالسؤال املطروح ما

 

سم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو شخص مؤهل با اآلمر بالصرف للمداخيل والنفقات هو كل 

ت العمومية أس خمتلف املرافق واهليآعلى ر ونيوجد فاآلمرون بالصرف. ية أو أمر باستخالص دين أو أدائهتصف

إمضائهم بقرار خيضع ملوافقة  وجيوز هلؤالء أن يفوضوا. 43م اإلداريةاصمكملة الختصا م املاليةاواختصاص

  .املالية طبقا للقوانني اجلاري ا العمل وزير

م سلطتهم يف يفوضون إليه ،تعيني آمرين مساعدين بالصرف ونوام يتم مبوجب قرار ،عالوة على ذلك 

على أن يتصرف اآلمرون بالصرف  ،أو أي وثيقة تقوم مقامه االعتماداتاحلدود اليت ينص عليها األمر بتفويض 

. واآلمرون املساعدون بالصرف وكذا نوام حتت مسؤولية ومراقبة األمرين بالصرف الذين عينوهم املنتدبون

على  اآلمرون املساعدون بالصرف على احلصولمن لدنه وكذا وجيب أن يعمل اآلمر بالصرف املنتدبون 

 بنماذجإمضائهم لدى احملاسبني املكلفني باملداخيل والنفقات اليت يأمرون بتنفيذها أو يدلوا هلم اعتماد 

  .44إمضاءام

ويتحمل اآلمرون بالصرف املسؤوليات املنصوص عليها يف النصوص التشريعية اجلاري ا العمل وذلك  

حبيث ال جيوز  ،احملاسبة العمومية للجماعات الترابية وجمموعاا أثناء مزاولة مهامهممرسوم  من 8طبقا للمادة 

موعة   أن يفتح حسابا جاريا أو لإليداع لتلقي أموال يف ملكية اجلماعات أو ا: بالصرف ذه الصفة مرلآل

                                                             
43  - mohhamed harakt. finances publiaues et droit budgetaire ou maroc. Eelmaarif eljadida. Rabat. 

2004/ p 62. 
  .82: ، صمرجع سابقكرمي األحرش، تدبري مالية اجلماعات املالية باملغرب،  -  44
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احملاسب  سمااب مفتوح يف حس اعتمادال جيوز أن يتصرف يف أموال مدرجة يف  كمامعهود ا إليهما أو 

  .45مة باملستندات املثبتة التنظيميةاحملاسب مدع مبوجب أوامر توجه هلذا أو جمموعة إال العمومي للجماعة

 

لتحصيل إن وظيفة احملاسب العمومي تتعارض مع صفة اآلمر بالصرف ألنه يتدخل يف اية اإلجراءات  

هذا التدخل جيعله يتوفر على سلطة التحكم يف األموال العامة والقيام بعمليات ء النفقات، املداخيل أو أدا

بأن دور احملاسب العمومي ينحصر يف هذه اإلجراءات التنفيذية  االعتقاديدفعنا إىل  وهذا ما ،مصاحل الصندوق

  .46املبادرة اختاذبينما يقوم اآلمرون بالصرف بدور حيوي يف سلطة  ،البسيطة

 اآلمرينينفذ أوامر  فهو ال ،غري صحيح ألن احملاسب العمومي ليس جمرد مصريف االعتقادما أن هذا ك 

الشيء الذي يترتب عنه مسؤولية كبرية تطال  ،بالصرف إال بعد التحقق من مشروعيتها مما مينحه سلطة املراقبة

املستمرة عند مهامهم خصوصا أثناء  ةواليقظ االنتباهمما يفرض على احملاسبيني العموميني  ،شخصه وممتلكاته

  .47تسديد النفقات احمللية

الصرف بوعلى هذا األساس ميكن القول أن قاعدة الفصل بني وظيفة احملاسب العمومي ووظيفة اآلمر 

دف إىل ضمان التدبري الفعال لألموال العامة من خالل رسم احلدود بني اختصاصات كل الطرفني، فاآلمر 

ة اختاذ القرارات امللزمة للمالية احمللية، بينما خيتص احملاسب العمومي بسلطة تنفيذ هذه بالصرف خيتص بسلط

  .والقانونية القرارات ومنع تلك اليت ال تستجيب لشروط املشروعية املالية

                                                             
  .من مرسوم احملاسبة العمومية للجماعات احمللية وجمموعاا 9املادة -  45
  .40:، صمرجع سابق، إشكالية أجهزة الرقابة باملغرب، اإلمساعيليي ل العلوأم -  46
  .42: ، صامة املالية ومتطلبات التنمية، مرجع سابقجنيب جريي، الرقابة املالية بالغرب، بني احلك -  47
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ت اليت تتيح من أهم ااال ،لق عليها مبصطلح الرقابة البعديةيط حقة أو ماتعد الرقابة اإلدارية الال 

 ،48ات املرتبطة ختالاللقة بتنفيذ امليزانية ومصاحلة االللهيئات املختصة ا مراقبة وتقييم وحتليل املعطيات املتع

ليف اإلجراءات تشمل إىل جانب النفقات والتكا  والرقابة الالحقة قد تطال خمتلف املتدخلني يف النشاط املايل

  .العامة

ويعترب هذا النوع من الرقابة األصل أو القاعدة اليت ينبغي أن تتسم ا الرقابة على اجلماعات الترابية  

 ،كما هو متعارف عليه عامليا رتكزات الالمركزية اإلداريةبتناسب ومالءمة ألسس ومحيث تتميز  ،بصفة عامة

 ز املشاريع وعالوة عن ذلك فهي حتقق عدة مزايا كسرعة إجنا ،ا املغربويف مجيع التجارب املقارنة اليت تأثر

احملاسبني و وتتسم بالشمولية حيث تشمل اآلمرين بالصرف ،والتعقيد والروتني البطىءوالربامج وتاليف 

  .49الوقت  قابة للمشروعية وللمالئمة يف نفسكما أنه ر ،ني باإلضافة إىل اإلرادات والنفقاتيالعموم

فهي تعترب ضمانة لضبط عمل اجلماعات احمللية  ،البعدية جتري بعد تنفيذ األعمال اإلداريةلرقابة إذن فا 

رد املالية والدفع بتحسني األداء من جهة وكذا تطابق أعمال اآلمر ته وذلك من أجل احلفاظ على املواوهيئا

   .جهة أخرى من بالصرف مع القوانني واألنظمة املتعلقة باملراقبة املالية واحملاسبية

ارة هو تابع لوز ا مامنه ،تضطلع مبهام مراقبة اجلماعات ويف هذا اإلطار هناك عدة أجهزة إدارية ومالية 

هو تابع  ومنها ما" يةاملفتشية العامة للمالية احملل"و"كاملفتشية العامة لإلدارة الترابية ) "املطلب األول(الداخلية 

  .50"فتشية العامة للمالية واخلزينة العامة للمملكة كامل) "املطلب الثاين(ارة املالية لوز

                                                             
  .92: ،صمرجع سابق، مالية اجلماعات احمللية بني واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، برحوـ عبد اللطيف  48
  .82: ، صعماد أبركان، نظام الرقابة على اجلماعات الترابية باملغرب ومتطلبات املالءمة، مرجع سابق ـ 49
  .93: ، صمرجع سابقعبد العلي الفياليل، اجلماعات الترابية باملغرب بني احلكامة املالية وجتويد آليات الرقابة،  -  50
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سلطة الوصاية األصلية على االس املنتخبة رقابة الحقة على تنفيذ  باعتبارهامتارس وزارة الداخلية  

العامة لإلدارة الترابية واملفتشية العامة للمالية  وذلك من خالل كل من املفتشية ،ميزانيات اجلماعات الترابية

  .52االختصاصهذه املفتشيات هو التعدد والتداخل يف ولعل املميزات األساسية لدور  ،51احمللية 

.  

يأة التفتيش مبوجب املرسوم هل نظيميرابية واجلانب التميكن حصر املهام الرقابية للمفتشية العامة لإلدارة الت 

لك على غرار وذ ،53واخلاص بالنظام األساسي هلذا اجلهاز 1994يونيو  16الصادر بتاريخ  2.94.100

  .نظام املفتشيات العامة اليت دأب املغرب على إحداثه داخل الوزارات

يف مراقبة وفحص التسيري  1994يونيو  16وتتحد مهمة املفتشية العامة لإلدارة الترابية طبقا ملرسوم  

باإلضافة إىل إمكانية  ،اإلداري والتقين واحملاسيب للمصاحل التابعة لوزارة الداخلية واجلماعات الترابية وهيئاته

على بأن طلب  2.94.100من املرسوم رقم  5إسناد مهمة إجناز الدراسات للمفتشية العامة طبقا للمادة 

ى أعضاء كما حيظ ،أي وزير معين بناء على طلب موجه لوزير الداخلية تدخل من املفتشية يبقى مفتوحا أمام

كما أنه بإمكام اللجوء إىل أي حتقيق  ،لوثائق اليت متكنهم من أداء مهامهماة التفتيش بسلطة اإلطالع على هيأ

  .54من نفس املرسوم  8أو حترير وأنه ضروريا وذلك طبقا للمادة 

كلما  ،رة الترابية على القيام بإجراء عمليات التفتيش ومراقبة وتقصياملفتشية العامة لإلدا كما تعمل 

لمات اختالالت سواء عن طريق شكايات وتظو اختالساتتوفرت املعايري املعتمدة والرباهني واألدلة مع وجود 

                                                             
  .83: ، صباملغرب ومتطلبات املالءمة، مرجع سابقعماد أبركان، نظام الرقابة على اجلماعات الترابية  -  51
  .146: ، صسعيد جفري، الرقابة على املالية احمللية باملغرب، مرجع سابق -  52
، يف شأن النظام األساسي اخلاص باملفتشني العاميني لإلدارة الترابية 1994يونيو  16املوافق ل 1415حمرم  6، الصادر يف 2.94.100املرسوم رقم  -  53
يونيو  20املوافق ل  1415صفر  10، الصادر بتاريخ 4264رة الدولة يف الداخلية، كما مت تغيريه وتتميمه عدة مرات، الصادر باجلريدة الرمسية عدد بوزا

  .1071: ، ص1994
  148،ص سعيد جفري، الرقابة على املالية احمللية باملغرب، مرجع سابق -  54
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ل مستشارين مجاعيني أو برملانيني أو عن طريق تقارير معدة من قبل االس اجلهوية للحسابات أو من خال

  .فعاليات اتمع املدين

وقد كشفت مصادر يف املفتشية العامة لإلدارة الترابية أن مشاريع التأهيل احلضاري اليت خصصت هلا  

ستخضع ملراقبة وتفتيش من نوع خاص ال  ،وزارة الداخلية خالل السنوات الثالث األخرية أغلفة مالية ضخمة

  .مثيل له

غشت اليت خصص هلا إىل حدود  ،تح ملف برامج التأهيل احلضريحيث قررت وزارة الداخلية آنذاك بف 

بسيل من التقارير اليت وصفت باخلطرية أجنزها والة وعمال د ما توصلت بع ،مليار درهم 174حنو  2015

بطرق مشبوهة من قبل  اختبارهميتم  ،ومكاتب ودراسات حاب شركات ومقاوالتضد رؤساء مجاعات وأص

على مصاريف األشغال اليت م برامج التأهيل احلضري يف العديد ن يتولون التأشري بعض رؤساء اجلماعات الذي

ين حولوه بعض كبار املنتخبني الذطرف  الذي أسيء له من" الكرت"اليت استفادت من هذا  ،من مدن املغرب

مة لإلدارة قبل أن تتحرك املفتشية العا ،دون حسيب وال رقيب جينون منها أرباحا كبرية ،إىل جتارة مرحبة

الوالة  مكاتبوذلك بناءا على التقارير األولية اليت وصلته من  ،وتقرر إجناز ختفيفات يف هذه املشاريع ،الترابية

  .والعمال

هذه الربامج اليت تتم صياغتها  انطالقحيث عرفت العديد من املدن واملراكز احلضرية والقروية عملية 

وبدل أن متكن هذه  ، الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العموميةوتنفيذ أشغاهلا بشراكة بينها وبني مصاحل

الربامج من تعبئة التمويل الضروري لتحسني املشهد احلضري لبعض املدن حدث العكس يف العديد من املدن 

الذي طال  الغش األمطار اليت اطلت على بالدنا عن إذ كشفت من ماليني التأهيل احلضري استفادتاليت 

األمر الذي جعل الوزارة الوصية تعجل بفتح الصفقات وطريقة إجناز األشغال حىت تكشف  ،املشاريعهذه 

حيث عملت وزارة  ،احلقيقة وترتيب اجلزاء اإلداري والقانوين وإحالة كل اخلروقات املرتكبة على القضاء
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عية للتنمية بتوجيه ططات اجلمااملخو الداخلية مؤخرا يف إطار تتبع إجناز برامج التأهيل احلضري ودعم التخطيط

على إعداد تقارير مفصلة حول خمططات اجلماعات الترابية التابعة  همحتث ،الوالةو مالدورتني إىل الع

  .55لنفوذهم

 جيةاوترابية يتسم بطابع العمومية وازدالرقايب للمفتشية العامة لإلدارة ال االختصاصوخالصة القول أن  

لوزارة الداخلية ومن جهة ثانية الوقوف على بعة طرق تسيري املصاحل التابعة مهامه حبيث تتوىل من جهة متا

جوانب التسيري اإلداري والتقين واحملاسيب للجماعات الترابية وهي مهمة صعبة بالنظر لعدد الوحدات 

وس املالية اليت تستفيد منها وهو ما برر إحداث جهاز رقايب موازي داخل نف االعتماداتالالمركزية وحجز 

  .56)املفتشية العامة للمالية احمللية ( الوزارة

 

هناك هيئة أحدثت ملراقبة مالية  ،باإلضافة إىل املفتشية العامة لإلدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية 

حيث توحي التسمية اليت أسندت  ،ة للمالية احملليةويتعلق األمر باملفتشية العام ،اجلماعات الترابية وجمموعاته

رقايب خمتص يف مالية اجلماعات الترابية لتكريس الدور  جهازأن وزارة الداخلية أرادت من خالهلا إجياد  ،إليها

إطار قانوين بل دورية داخلية صادرة  لما بأن عمل هذه املفتشية ال حيكمهع ،الوصائي اليت تتمتع به هذه الوزارة

  .199357دجنرب  10اريخ بت

إال أن  ،الئمة يف نفس الوقت وخصوصا املراقبة املاديةأما صالحياا فهي تشمل مراقبة املشروعية وامل 

حث اخلدمات املقدمة لية هو املراقبة املادية للنفقات وذلك ببأهم ما ستقوم به املفتشية العامة للمالية احمل

                                                             
 www. Assabah.press.maامج التأهيل احلضري، مقال منشور جبريدة الصباح علي الرابط االلكتروين، الكوزي، الداخلية حتقق يف برعبدااهللا - 55

  .2016ديسمرب _ بتاريخ 
  .148:، صسعيد جفري، الرقابة على املالية احمللية باملغرب، مرجع سابق -  56
  .176: ، صمرجع سابقاملهدي بنمري، اجلماعات احمللية واملمارسة املالية باملغرب،  -  57
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كما تتوىل املفتشية القيام ذه  ،مدى مطابقتها خلصوصيات السوقوالبضاعات املشتراة واخلدمات املنجزة و

  .58املهمة املساعدة على وضع حماسبة مادية بالنسبة للجماعات

مقابل باملداخيل احمللية  اهتماميوازيه  ،باجلانب اإلنفاقي احمللي من طرف هذه املفتشية االهتمامكما أن  

بل تشمل هيئاا وكذا  ،هاز ال تقتصر على اجلماعات الترابيةكما أن جماالت تدخل هذا اجل ،ونسب حتصيلها

هلذا فإن التفصيل يف جمال التدخل  ،إخل...األجهزة اليت تستفيد من الرأمسال احمللي أو من القروض أو املساعدات

  .59ويف طريقة العمل شيء إجيايب بالنسبة هلذا التنوع من األجهزة الرقابية

ية املهام املوكولة إىل املفتشية العامة للمالية احمللية اليت ال حيكمها أي إطار وجدير باإلشارة هنا أن نوع 

برقابة األداء ومادية  االهتمام اجتاهأن الوزارة الوصية وضعت بذلك اللبنات األوىل يف  ،قانوين مستقل بذاته

جهزة رقابية أخرى زه أ تتمكن من إجناوهو ما مل ،اإلجنازات املفتشية العامة بعد فترة وجيزة من إحداثها

    ...).الس األعلى للحسابات ،املفتشية العامة للمالية(أضحت تقاس فترة إحداثها بالعقود

 افتقادهافإن  ،يف تنظيم عملياته الرقابيةية قد حاولت منذ إحداثها منحى منهجي وإذا كانت هذه املفتش

وضعيتها وجماالت تدخلها وبالتايل  وض الذي يلفيتمثل يف الغم إلطار قانوين واضح وفعلي ميثل عائقا فعليا

يف  ابتعدتكما أن نوعية التدخالت الرقابية هلذه املفتشية فقد  ،ةفعاليتها وآثار ممارستها للمهام الرقابي

احمليطة بإحداث هذه  كاستحضار الظروف ،مستويات معينة عن هاجس املشروعية لتقف عن مادية اإلجنازات

مما  ،جبانب املردودية يف العملية الرقابية طابعا ظرفيا االهتماميضفي على هذا  ،ز تدخالتهوتوقيت إجنااملفتشية 

  .60املفتشية العامة للمالية احمللية كوحدة رقابية مستقلة داخل وزارة الداخلية استمراريؤكد عدم 

اس على األعمال وعلى هذا األساس ميكن القول أن رقابة اهليئات التابعة لوزارة الداخلية تنصب باألس 

كامليزانية احمللية واحلساب اإلداري  ،اليت يكون موضوعها التدبري املايل واحملاسيب للجماعات الترابية وجمموعاا
                                                             

  .149: ، صسعيد جفري، الرقابة على املالية احمللية باملغرب، مرجع سابق -  58
  .149: ص املرجع نفسه، -  59
  .106: عات احمللية بني واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، ص، مالية اجلمابرحوعبد اللطيف  -  60
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كما أنه تشكل جوهر النشاط  ،املمنوحة للجماعات الترابية ختصاصاتألا أعمال تعرب عن جمموع اال ،مثال

راقبة سلطة الوصاية باإلضافة إىل ذلك ملا تتمتع به من تفويض يف املايل هلذه الوحدات اليت تبقى حبيسة م

  .ممارسة سلطة الوصاية

 

قيقة مع الدور املسند إليه ال يتناقض يف احل ،ليالية على املستويني العمومي واحملإن الدور الرقايب لوزير امل 

طار توحيد العناية الالزمة يف إ الءإياألمر الذي يدعو إىل  ،وصرف األموال العمومية واستعمال تتبع كيفية يف

 األصلياملايل  االختصاصذات  كري يف التوحيد على مستوى الوزارات التفالرقابية وتنسيق عملها إىل األجهزة

  .61وهي وزارة املالية

ارة املالية يف شخص وزير املالية والذي ميارسها من وخيضع التسيري املايل للجماعات الترابية لرقابة وز

 ،عام ومن جهة أخرى باختصاصخالل هيئات متفرعة عن الوزارة وهي املفتشية العامة للمالية اليت تتمتع 

  .املهامولرقابة اخلزينة العامة للملكة اليت متارس رقابة تكتسي طابعا خاصا من حيث الدور 

 

تعترب املفتشية العامة للمالية ببالدنا من بني املؤسسات العريقة يف الدولة املغربية احلديثة ومن بني الرموز  

ووضع مقومات دولة احلق  احمللي اليت تدل على وجود إرادة سياسية للمغرب املستقل ترمي إىل محاية املال العام

  .62والقانون

                                                             
  .150: ، صسعيد جفري، الرقابة على املالية احمللية باملغرب، مرجع سابق -  61
وم املاستر يف قانون املنازعات، كلية العلوم ادريس اكشيط، املفتشية العامة للمالية ومتطلبات الرقابة الفعالة، دراسة وصفية حتليلية ومقارنة، رسالة لنيل دبل -  62

  .8: ، ص2011/2012القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة موالي امساعيل مكناس، 
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أبريل  14 الصادر يف تاريخ 1.59.269قتضى الظهري الشريف رقم وأحدثت املفتشية العامة مب 

ومتارس الرقابة على  ،املالية وختضع هذه اهليأة للسلطة املباشرة لوزير ،63نصوص أخرىباإلضافة إىل  ،1960

  .التصرف يف املال العام

الوة على أن هذه األخرية تتألف ع ،وتنظيم وزارة املالية اختصاصاتبشأن  1978كما ينص مرسوم  

وتتألف اإلدارة املركزية من الكتابة العامة واملفتشية العامة  ،من اإلدارة املركزية واملصاحل اخلارجية ،ديوان الوزير

  .عشر مديرية اثناوللمالية 

كما يتمتع أعضاؤها  ،إذن املفتشية العامة تعترب جزءا من اإلدارة املركزية وهيئة عليا ملراقبة املال العام 

  .64ذ امليزانية واألموال العموميةانوين يوفر هلم الظروف املالئمة ملراقبة تنفيبنظام ق

حبسب املهام الرقابية  ،لوزارة املالية 65}يونالعواليدين {حد ما وتشكل املفتشية العامة للمالية إىل  

يف أحسن فهي متلك وسائل ومناهج دقيقة ومؤهالت تسمح هلا بإجناز مهامها  ،واإلخبارية اليت تقوم ا

وبالتايل حدد جمال  ،حسب القانون املنظم هلا ،}هيئة عليا للتفتيش{فهي مبثابة  الظروف بل أكثر من ذلك

  .الوسائل املخولة هلاوالتقنيات وعملها 

  اليت تقوم ا ؟  ختصاصاتهي أهم اال هو نظام هذه اهليئة وما فالسؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح هنا ما 

بريا للبيئة الكالسيكية ك اهتماماش العام للمالية على تنظيم مباشر وبسيط ال يعري تعتمد هيئة التفتي 

أمام املهام . 66يركز على أسلوب مرن يتمحور حول مهام التفتيش وقسم التكوين والتعاون ماقدر لإلدارة ب

  :املنوط ذه اهليئة فيتمثل يف 

  .ليةمهمة التفتيش واملراقبة مصاحل الوزارة املكلفة باملا ♦

                                                             
  .تنص على تدخل املفتشية للقيام مبراقبة التدبري هناك عدة مراسيم -  63
  .45/46: ، صمرجع سابقجنيب جريي، الرقابة املالية باملغرب بني احلكامة املالية ومتطلبات التنمية،  -  64
  .، مرجع غري منشور1998/1999أنس بنصاحل الزمراين، مذكرة يف املالية العامة، كلية احلقوق مراكش،  -  65

66- ALMALIYA :bulletin d’information du ministére de l économi et des finances n°22.avril p :4-5 
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  .مهمة التفتيش واملراقبة وتدقيق املقاوالت واملؤسسات واملصاحل العمومية ♦

  .مهمة تدقيق املشاريع العامة والدراسات ♦

وهي بذلك جهاز مركزي ميتد نشاطه إىل كل القطاعات العمومية يف كل أحناء املغرب مما أكسبها  

  .67مكانة هامة يف النظام الرقايب العام

تشمل سلطة التفتيش  ،ت واسعةاختصاصة التفتيش العام باملغرب تتمتع باهنا أن هيئر باإلشارة يجدو 

العامة كما ميتد تدخلها إىل كل إدارات العمومية املتصرفني يف األموال واملراقبة على جمموع موظفي املصاحل 

حيث  ،68املالية العموميةة من املساعدات الدولة واجلماعات الترابية واملؤسسات العمومية وكل اهليئات املستفيد

خيضع هلذه الرقابة املالية كل من اآلمرون بالصرف واحملاسبون العموميون على السواء فاملفتش املايل خيوله سلطة 

ويتصرف يف املال  بامسهااحملاسبة وإجراء الفحص املايل على كل موظف أو عون للدولة أو من ميارس مهمة 

كمحطات الضرائب أو القباض واجلباة والقيمني على (العمومية  العام سواء من حيث حتميل اإلجراءات

أو من حيث إصدار أوامر اإلنفاق العمومي وإجنازه من آمرين بالصرف على كل ) املوارد العمومية استيفاء

يئة التفتيش أثناء أدائها لعملها إجراء مجيع األحباث كما حيق هل ،69رئيسني وثانويني ومفوضني ،املستويات

حوال عرقلة أدائها لعملها ميكن بأية حال من األ وال ،يقات واإلطالع على مجيع الوثائق واملستنداتوالتحق

  .70جتاهها بالسر املهين أو مببدأ التسلسل اإلداري أو التدرج الرئاسيا االحتجاجكن كما ال مي

للمالية والسلطة الوصية ختالالت خطرية يتم إبالغ املفتش العام ا اكتشاف وإذا مت مبناسبة أدائها ملهامها 

من  باقتراحبشكل فوري  باالختالللسلطة الوصاية توقيف املعين  ويف هذه احلالة جيوز ،على اجلماعات الترابية

  .شهرا واحداتتجاوز  املفتش العام ملدة ال

                                                             
  .1978دجنرب  13بتاريخ  3450، ج ر ع 1978فرباير  22املتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة املالية الصادر بتاريخ  2.78.539املرسوم رقم  -  67
  .47: ، صرب، مرجع سابقسعيد جفري، الرقابة على املالية احمللية باملغ -  68
  .48: ، صجنيب جريي، الرقابة املالية باملغرب بني احلكامة املالية ومتطلبات التنمية، مرجع سابق -  69
  .99|: ، ص، مالية اجلماعات احمللية بني واقع الرقابة ومتطلبات التنمية، مرجع سابقبرحوعبد اللطيف  -  70
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ء بالتوضيحات وختتتم عملية التفتيش بإعداد التقارير املتعلقة ا واليت تبلغ إىل املعنيني باألمر قصد اإلدال 

وحتتل التقارير أمهية بالغة سواء من حيث  ،يوما من التوصل بالتقارير 15واألجوبة كتابة يف أجل ال يتعدى 

مضمونه أو آثارها القانونية فهي تتضمن من الناحية املنهجية معلومات ومعطيات تتعلق بالتدبري وتعكس 

  .71الكيفية اليت متر ا تنفيذ امليزانية احمللية 

 االوثائق وعلى صندوق احملاسبني عن طريق بعثات يقوم  ىمتارس اهليئة مهامها يف عني املكان وعلو 

  .املفتشون بشكل فردي أو يف إطار فرق

ونظرا حلساسية تدخالا فإن هيئة التفتيش العام للمالية تتعرض لنوع من املقاومة من طرف بعض  

حىت أن  ،أا تعيق السري العادي للمصاحل اإلدارية اعتبارعلى  املوظفني الذين ال يتحملون إجراءات التفتيش

  .72باعتراضات املسؤولني اإلداريني اصطدمتكثري من مهام التفتيش 

ملتعلقة بأشغال اهليئة على املفتش محل وثيقة واملالية ا االقتصادولتجنب هذه املشاكل فرضت مذكرة وزير  

املؤسس للمفتشية العامة للمالية الذي  1960أبريل  14قا لظهري ت صفتهم واملهام املنوطة م وذلك طبتثب

وتفرض على اجلماعات اخلاضعة للرقابة قبول أعضاء  ،يوجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من قبل وزير املالية

  .على ذلك بدعوى السر املهين اعتراضهيئة التفتيش وتزويدهم باألوراق واملستندات يف أحسن الظروف دون 

ويف  ،وحيمل توقيع املعين باألمر االعتراضرفض هلذه الشروط جيب أن يتم كتابة ويتضمن أسباب  وكل 

غرفة التفتيش حاال بإخبار املفتش العام كتابة يقوم املفتش أو رئيس  اعتراضهحالة رفض هذا األخري ترمجة 

  .73للمالية ليطلب السلطات الرئاسية العليا

اليت تسببت يف فقدان هذه الرقابة لفعاليتها واليت تتمثل يف ضعف  كما جتدر اإلشارة أن من العوامل 

لوزير املعين تدرج يف تقارير تبلغ ل واالختالساتذلك أن اخلروقات  ،العقوبات اجلزائية وغياب متابعة التقارير
                                                             

  .99: ص املرجع نفسه،-71
  .48: ، صابة املالية باملغرب بني احلكامة املالية ومتطلبات التنمية، مرجع سابقجنيب جريي، الرق -  72
  .49: ، صجنيب جريي، الرقابة املالية باملغرب بني احلكامة املالية ومتطلبات التنمية، مرجع سابق -  73
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عة اليت خضعت للتفتيش ملتاببشكل منتظم لكن املشرع ال ينص على أية وسيلة لدفع املسؤولني عن الوحدة 

 ليس بإمكام سوى الكشف عن نيوبعبارة أخرى فإن املفتشني املالي ،وتنفيذ خالصات هذه التقارير

الختاذ العام الذي يظل ميلك الصالحية املخالفات وتقدمي مالحظتهم من خالل تقرير حيال على اخلازن 

رس الوصاية على اآلمرين وكذلك إىل وزير الداخلية الذي ميا ،إجراءات تقوميية وجزائية جتاه احملاسبني

  .74بالصرف

وبواسطة  ،لقد كان من املؤهل أن حتمل املفتشية العامة للمالية يف ظل األهداف اليت أنشأت من أجلها 

ط وتنمية قدرات التسيري لألجهزة لرقابتها على املستويني العمومي على ضب ،اإلطار البشري اليت توفرت عليه

  .75واحمللي

يتبني أن مسامهتها يف محاية ) 1960/2017(سنة  57يئة ملهامها طوال اهلومن خالل ممارسة هذه  

  .إىل حتقيق األهداف املتوخاة منها وبالتايل مل ترقى ،املال العام بقيت جد حمدودة

 

املنوط باخلازن  الدور من طالقاانتقوم اخلزينة العامة للملكة برقابة على ميزانية اجلماعات الترابية وذلك  

إال أن هذا النوع من  ،76حمصلي املالية اجلهويني واإلقليمني وكذا على قباض اجلماعات اجتاهالعام للملكة 

املراقبني واحملاسبني و بالصرف مريناملتعلق مبسؤولية اآل 61.99قانون الرقابة قد مت ختفيفه وتغيريه مبقتضى 

ا خيص تنفيذ عمليات املداخيل عام فيم باختصاصحماسبو اخلزينة العامة  تمتعإذ ي ،2004دجنرب  24ومرسوم 

ويعترب اخلازن العام احملاسب األمسى للملكة واحملاسب الرئيسي للميزانية العامة للدولة  ،والنفقات العمومية

احلسابات املنجزة وترتكز مهامه بشكل أساسي على مركزة مجيع العمليات الناجتة عن تنفيذ قانون املالية وكذا 

                                                             
74 - Sabihi Mohammed. Lagestion des finances communates. Rabat. Edition babel.1992. p74 

  .152، صسعيد جفري، الرقابة على املالية احمللية باملغرب، مرجع سابق -  75
  .153: ، صمرجع نفسه -  76
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وي بشأا إىل الس األعلى للحسابات يضمنه قراراته نس على صعيد مجيع احملاسبني العموميني وتوجيه تقرير

  .77ويعرض مالحظاته خبصوص التسيري املايل لألجهزة اليت قام بتصفية حساباا

 ،لنظر يف الشكايات املقدمة إليهيتمكن اخلازن العام أيضا من خالل ا ،ويف إطار املفهوم الواسع للمراقبة 

 واالستفادة ،من تقييم عمل احملاسبني والبحث عن جتاوز املشاكل املوضوعية اليت قد تتضمنه تلك الشكايات

  .78منها يف إطار حتسني تدبري امليزانيات املختلفة

واملتجسدة يف للقباض  ى ا الرقابة التسلسلية على مستوى مراقبة التدبري املايلوبالرغم من امليزة اليت حتظ

يشكل عون بتأمني تنفيذ بعض  املالية فهو سلطة اجلزاء فإا تظل مع ذلك حمدودة بالنظر للمهام امتالك

   .79باإلضافة إىل تنفيذ امليزانية اإلقليمية) حتصيل بعض املداخيل وتنفيذ بعض النفقات ( عمليات ميزانية الدولة 

                                                             
  39:، صمرجع سابق، إشكالية أجهزة الرقابة املالية باملغرب، اإلمساعيليأمل العلوى  -  77
  .85: ، صرجع سابقعماد أبركان، نظام الرقابة على اجلماعات الترابية باملغرب ومتطلبات املالءمة، م -  78

79 - Sabihi Mohammed. Op.cit. p75. 
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: الفصل الثاني
عيوب وآفاق 

يل المنظومة تفع
 الرقابية اإلدارية
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لترابية الذي يوجد باملغرب حاليا، يعاين العديد من االختالالت اليت حتول إن نظام الرقابة على اجلماعات ا

دون فعاليته ومالءمته للمستجدات الرقابية، فهو يتسم بتعدد األجهزة واملتدخلني وتنوع الصعوبات والعوائق مما 

على مالءمة يؤدي إىل حمدوديته وضعف قدرته على مواكبة التطورات احلاصلة على مستوى التراب احمللي، و

املبحث ( 80مستجدات قضايا التنمية احمللية، فعيوب وعوائق هذه الرقابة النظامية على اجلماعات كثرية ومتنوعة

، أما فيما خيص آفاق هذه الرقابة غلى ميزانية اجلماعات فال بد أن تندرج يف إطار اإلصالح امليزانيايت )األول

ح ال ميكن أن حيقق نتائج إجيابية دون تفعيل اآلليات احلديثة اجلديد الذي يرتكز على النتائج وهذا اإلصال

  .)املبحث الثاين(للرقابة على املالية احمللية

                                                             
  .227: ، صعماد أبركان، نظام الرقابة على اجلماعات الترابية باملغرب ومتطلبات املالءمة، مرجع سابق -  80
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ادقة على ليست خمتلفة عن تلك املوجهة إلجراءات اإلعداد واملص ،إن االنتقادات املوجهة ألساليب املراقبة

انعكاسات للموقف  ،نظرا لتعددها وتنوعها ألنه يف الواقع تعد االنتقادات التقنية واإلدارية ،امليزانية احمللية

السياسي نظرا للتدخل بني مسطرة امليزانية والبنيات السوسيواقتصادية والسياسية اليت تشكل معيار تدبري املالية 

املراقبة  ن االختالالت أدت إىل عرقلة دور األجهزة املشرفة على عملياتمما خلصت إىل مجلة م. العمومية احمللية

  .للتحري ترتبط حبمالت زمنية مؤقتة مما أدى إىل جعلها جمرد أداة

املطلب (زالت هناك عيوب يف منظومة الرقابة اإلدارية على اجلماعاتأنه يف املقابل وبالرغم من ذلك الإال 

  ).طلب الثاينامل(وعوائق كثرية ومتنوعة) األول


 

الرقابة اإلدارية على اجلماعات من أهم العناصر البنيوية اهلادفة إىل دفع حركة التنمية احمللية، وحتسني  تعد

دمات للساكنة احمللية ال مستويات األداء على املستوى الترايب، حيث أن حتقيق التقدم والتطور وجتويد اخل

، وإذا كانت املنظومة الرقابة 81ملتطلبات احلكامة الترابية املنتحبةيتوقف يف حداثة وجودة الالمركزية الترابية 

 تضخم أجهزة الرقابة اإلدارية ها عيوب ومساوئ كثرية ومتنوعة،فإن من أمههااإلدارية على اجلماعات تعتري

  ).الفقرة الثانية(مث التدخالت املفرطة للرقابة اإلدارية باجلماعات، )القفرة األوىل(على اجلماعات

 

املتحكمة يف التدخالت  يعيش النظام الرقايب أزمة مزدوجة، فهي من جهة أزمة أهداف بدليل الغايات

انية، يواجه النظام الرقايب أزمة ممارسة فال أحد ينكر أمهية العمل الرقابية أيا كان نوعها واجلهاز ا، ومن جهة ث
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الرقايب يف تتبع أوجه صرف املال العام من منطلق مسامهة اجلميع يف حتمل التكاليف واستفادة اجلميع من 

عيدة اخلدمات العمومية، ورغم ذلك فإن حصيلة عمل املنظومة الرقابية مبختلف مكوناا ومستوياا ومراحلها ب

عن بلوغ الغاية من تدخالا على مستوى كل املنظمات العمومية سواء يف أبعادها املركزية والالمركزية، ولعل 

الدليل على ذلك حجم اخلروقات املسجلة وتراكم اخلصاص يف اخلدمات املقدمة فضال عن ضعف القدرات 

  .82التسيريية

ة الرقابية على املستوى الالمركزي وغياب التنسيق ومن العوامل املفسرة هلذا الواقع تعدد وتضخم األجهز

بينها وهو اخلاصية األساسية هلذا النمط الرقايب خاصة ما يتعلق منها باجلانب الوصائي، فالوصاية اليت تفرضها 

  .األجهزة املركزية على اجلماعات الترابية متعددة ومتنوعة االجتاهات

ية مل تأت بأي جديد يف جمال تعدد وتضخم أجهزة الرقابة كما أن القوانني التنظيمية للجماعات التراب

، وإمنا عملت على تكريس رقابة بعض األجهزة اإلدارية بالتنصيص عليها بصريح العبارة، بعد أن ةاإلداري

لية واحملاسبة للجماعات لتدقيق سنوي تنجزه إما ا، ومن هنا ختضع املككانت النصوص السابقة قد جتاهلت ذل

، وذلك حسب 83و بشكل مشترك كل من املفتشية العامة للمالية واملفتشية العامة لإلدارة الترابيةبشكل منفرد أ

  .الظروف واألحوال وحسب نوع اجلماعة الترابية املعنية

وكما هو معلوم فإن مهمة الرقابة اإلدارية على اجلماعات الترابية يف املغرب أسندت بدرجة أوىل إىل 

وزارة الداخلية بصفتها اجلهة الوصية وكذا إىل الوزارة املكلفة باملالية يف درجة ثانية، وذلك على مستوى 

  .ممارسة جزء من الوصاية املالية

                                                             
القانون الدستوري للجماعات . 64: وانتظارات الترتيل التشريعي، ص 2011حيمود، االستقالل املايل للجماعات الترابية بني مضامني دستور  حممد - 8282

  .2015أبريل  17- 16الترابية دراسات مقارنة، أشغال األيام املغاربية العاشرة للقانون، املنظمة من طرف هيئة احلقوقيني املغاربيني يومي 
من القانون التنظيمي  231من القانون التنظيمي املتعلق بالعماالت واألقاليم، واملادة  205من القانون التنظيمي املتعلق باجلهات، واملادة  227املادة  - 83
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وجود هدف مشترك بني أجهزة الرقابة اإلدارية والذي يتمثل يف وجدير باإلشارة هنا أنه بالرغم من 

 محاية املصلحة العامة واحلفاظ على املال العام احمللي وعقلنة تدبريه، إال أا متارس عملها بشكل مستقل عن

سبق أو خمطط يقسم العمل الرقايب بينهما، وذلك راجع إىل بعض بعضها البعض وال يوجد أي تنسيق م

  .ملختلفة اليت متارس الرقابة اإلدارية على نفس التصرف أو اجلهاز احمللياألجهزة ا

ولعل هذا األمر املتعلق بالتضخم واإلحداث الالعقالين للهياكل واألجهزة الرقابية يبدو واضحا، يؤكده 

ل قصد الواقع وليس من باب املبالغة، حيث يظهر من خالل مجيع اإلجراءات والتدابري اليت متت منذ االستقال

ترسيخ وتثبيت النظام الرقايب املمارس على اجلهات الترابية خاصة يف شقه اإلداري، حيث يعد هذا التعدد 

والتضخم يف اهلياكل واألجهزة الرقابية من أهم وأبرز املعطيات السلبية واملعيقات البنيوية اليت تنطوي على 

مسألة التعدد والتضخم من مس بفعالية وجودة  منظومة الرقابة اإلدارية بصفة عامة وذلك نظرا ملا تشكله

  .84وجناعة العمليات الرقابية يف حد ذاا

ونتيجة لذلك أصبحت تلك األجهزة ال تستجيب ملواصفات ومتطلبات الترشيد والعقلنة كما ال حتمل يف 

 رقابية خاصة تلكن األجهزة الطياا املؤشرات والشروط اليت تضمن اجلودة واحلكامة يف املراقبة، حيث هناك م

، لكون معظم مهامها أو بعضها من الناحية العملية واملمارسة التابعة لوزارة الداخلية، ما هو غري مربر إطالقا

متارس من قبل جهات وهيئات رقابية أخرى، واليت هي أكثر منها ختصصا وإتقانا للعمليات الرقابية، ومن مت 

  .دار وضياع مصاحل املواطننييكون وجودها مرتبط بتبذير املال العام وإه

وعلى هذا األساس ميكن القول أن مسألة التضخم والتعدد يف األجهزة الرقابية مسألة سلبية إىل حد ما 

احلفاظ على املال وحيث تؤدي إىل ضياع اهلدف من الرقابة الذي هو ضمان فعالية تدخالت اجلماعات الترابية 

ات املشينة األمر الذي من شأنه القول بضرورة إجياد رؤية مشولية العام احمللي من مجيع التصرفات والسلوكي
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ذات أهداف دقيقة وأبعاد إستراتيجية متعددة، كما أن األمر مرتبط مبدى جناعة وفعالية هذه املنظومة الرقابية 

  .85من أجل محاية املال العام احمللي وعقلنة تدبريه بطرق سليمة

 

إن التدخالت املفرطة للرقابة اإلدارية يف شؤون اجلماعات الترابية ال حتتاج إىل شرح وتوضيح، فهي بادية 

، ولعل املتأمل يف النصوص التشريعية والتنظيمية املؤطرة 86للعيان على مجيع األصعدة واملستويات وال ريب فيها

ال ميكنه أن خيرج بنتيجة مفادها أن هناك  صيغ عامة وفضفاضة، جاءت به من للجماعات الترابية باملغرب وما

سلطات واسعة خولتها القوانني املختلفة لسلطات اإلشراف الوصاية على الوحدات احمللية املنتخبة أشخاصا 

 - وخالفا لألصل–وأعماال، حيث تبدو سلطة راجعة ومسيطرة يف مجيع احلاالت، وال نكون مبالغني إذ قلنا 

. اليت تدير مشاريع التنمية على املستوى احمللي، وهي اليت تتحكم يف أوراشها إعدادا وتنفيذا ورقابةأا هي 

يصعب أمن تقوم بتمرير أي قرار أو مشروع تنموي دون موافقة سلطات  -على سبيل املثال–فاهليئات املنتخبة 

 -وباخلصوص وزارة الداخلية–ة يف حني تتمتع سلطات الوصاي. الوصاية، ويكاد يكون ذلك مستحيال أحيانا

على العديد من الوسائل واآلليات والطرق اليت متكنها من تنفيذ رغباا ومشاريعها وذلك حىت دون موافقة من 

  .اهليئات املنتخبة نفسها

مل وما جتدر اإلشارة إليه أن الرقابة الوصائية تتوزع بني اجلانب اإلداري واملايل للجماعات، حيث تش

سواء كانت الصادرة عن الوحدات الالمركزية، ألشخاص سواء بصفتهم ى الشؤون اإلدارية لالوصاية عل

صادرة عن جمالس اجلماعات أو تلك الصادرة عن رؤسائها، أما فيما خيص اجلانب املايل فهي ال تقل عن 

  .األخرى شدة وصرامة، حيث تنصب على مجيع املعامالت املالية وباألساس على امليزانية
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ا يصح القول أن الرقابة اإلدارية تتميز بقوة وكثافة عالية يف اال املايل األمر الذي يؤثر كثريا ومن هن

  . على اخليارات املالية للمجالس املنتخبة

 
، )الفقرة األوىل(راهات قانونية وتقنية تعاين املنظومة الرقابية من جمموعة من العوائق واإلكراهات من بينها إك

  ).الفقرة الثانية(وتنظيمية  إداريةإضافة إىل عدة عوامل 

 
يشكل القانون التنظيمي للمالية اإلطار العام لتقدمي قوانني املالية يف أشكاهلا الثالثة؛ العادية والتعديلية 

وتكاليفها وشروط قانون التصفية، والتصويت عليها، مرورا بتحديد موارد اجلماعة والتقوميية للنتائج أي 

  .87ها ومراقبتهاتنفيذ

 

كما هو معلوم أن القانون التنظيمي للمالية بدأ يعرف منذ أواخر الثمانينات جدال عنيفا يف أوساط فقهاء 

كلهم يتساءلون عن جدوى هذه الوثيقة وقدرا على استيعاب كل  املالية واملمارسني اإلداريني الذين أصبحوا

ختصة تتداول مفاهيم ومقاربات األدبيات املالتحوالت اليت تفرضها مؤسسات الدولة يف وقت أصبحت فيه 

  .ة املالية حنو اجلودة واألداءليف تدبري الشأن العام احمللي كالتدقيق واملساءلة وتوجيه املساء جذرية

ولفترة طويلة من الزمن يف صياغة امليزانية  هية املالية التقليدية اليت حتكمهبادئ والنظريات الفقغري أن امل

احمللية وما يتبعها من إعداد وتنفيذ ومراقبة، تتطلب اليوم إعادة النظر يف فلسفتها وواقعها مبا ينسجم ويتالءم مع 

يف املذاهب املالية ...) الثانوية، الشمولية، التوازن املايل( ةاملعطيات اجلديدة واحلديثة، مثال مل يعد ملبادئ امليزاني
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مبقتضى  االستعجالية، باإلضافة إىل فتح اعتمادات إضافية يف احلاالت 88الكالسيكية نفس الوزن واملغزى

  .مبقتضى قرارات تنظيمية االستثمارمرسوم وإيقاف تنفيذ بعض نفقات 

والغموض، فهو ال يدقق للبس بإطاره الكالسيكي ويكتنفه ايزال حيتفظ فالقانون التنظيمي للمالية ال

  .89بل يكرس هيمنة السلطة التنفيذية االستثماربشكل واضح مضمون وحمتوى النفقات اجلارية ونفقات 

حيث ميكن القول أنه خيلو  113.14وجدير باإلشارة هنا إىل بعض املالحظات حول القانون التنظيمي 

 كانت والبد من التنصيص عليها وذلك من أجل تقريب وإصالح العالقة بني من جمموعة من اإلجراءات اليت

  .اإلدارة واملواطن واليت ال زالت مل تصل للمستوى املطلوب

كما أن الشق اخلاص بوجود الوعي جبائي يعرف مواطنو بالدنا، الشيء الذي يؤدي إىل حوار للصم بني 

طنية الثانية حول اجلبايات وقع اظرة الوهم وتعاون، فإنه أثناء املنامللزم واإلدارة الضريبية أكثر منها عالقة تفا

واملالية مع وزير التربية الوطنية اتفاقية بشراكة إلدماج املساءلة الضريبية يف الربامج التعليمية قصد  االقتصادوزير 

  .90النور حلد الساعة يخلق ثقافة ضريبية ومواطنة حقة، الشيء الذي مل ير

أيضا أن القانون التنظيمي للمالية ال يقيم وزنا للتحوالت العميقة واإلفرازات اجلديدة اليت  وجتدر اإلشارة

على قوانني املالية من إكراهات حبثا عن التوازنات تعرفها املالية احمللية، وما تفرضه برامج التقومي والتخطيط 

  .والظرفيةلية الضيقة ات املاواالجتماعية عوض التركيز على التوازن االقتصاديةاألساسية والكلية 

وعليه، أنه لبلوغ األهداف اجلوهرية رهني بتحقيق توازن مؤسسايت واستراتيجي واضح يستهدف ترسيخ 

توجهات اإلستراتيجية املعتمدة النساق ثقافة قومية شاملة، كما أن هذا التقومي رهني بتبين إصالحات جوهرية أل

  .91مد البعيد واحترام املخططات املرسومةوالسياسات والربامج لأل األهدافسق تناو
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قتصاد واملسامهة ألوىل على امليزانية يف تنشيط االإن السياسات العامة للجماعات الترابية تعتمد بالدرجة ا

ف يف التنمية، لذلك فإن أسلوب وبنية امليزانية يكتسي أمهية قصوى خالفا ملا يعتقده البعض بأن طرق تصني

  .وتقسيم وتبويب املوارد والنفقات احمللية ال يعدو أن يكون أمرا تقنيا حبثا

وما  االعتماداتوالتشاور يشأن  االتصاالتلذا فعملية إعداد وتنفيذ امليزانية يقتضي إجراء العديد من 

 اف وتنسيقعادة حتديد األهدينبغي عمله و التنظيم وإعادة التنظيم لبعض الوحدات اإلدارية واملديريات وإ

يت يرجى أن تزيد من مستوى الكفاءة اخلطط وتقييم أساليب العمل ومستويات العمل وخالفه من اخلطوات ال

  .92اإلدارية

بطريقة تسهل الرقابة على العمليات املالية  االعتماداتب امليزانية وأن تنظم وبالبد أن تولكي تتم الرقابة 

اليت  نية قد مت وفقا للقراراتوالتأكد من أن تنفيذ امليزا واألخطاءب ومراجعة مستنداا ودفاتر لكشف التالع

  .93اختذا السلطات يف اعتمادها للربامج واملشروعات املختلفة

إىل قواعد  جذورهإال أن احلديث عن عدم مالءمة أسلوب امليزانية كأحد العوائق ذات طابع تقين متتد 

دي، وعلى هذا األساس أصبح ينظر إىل امليزانية احمللية بأا والسياسي واإلداري التقلي االجتماعيالفكر 

أصبحت ختضع يف تنظيمها ودوراا إىل احملددات اهليكلية، بل األكثر من ذلك أن اعتماد هذه امليزانية التقليدية 

  .على التبويب يظهر التقديرات اخلاصة باملوارد والنفقات بصورة تفصيلية وغري جمملة

ة إليه بالنسبة ألمناط التبويب فإنه ميكن تطبيق أكثر من منط واحد، فيتم تبويب امليزانية وما جتدر اإلشار

قانونيا وإداريا، إال أن هذا التقسيم ال يستجيب من الناحية التقنية ملتطلبات مناقشة امليزانية وملتطلبات املراقبة 

                                                             
  .73: ، ص، إشكالية أجهزة الرقابة باملغرب، مرجع سابقاإلمساعيليل العلوي مأ -  92
  .74: ، صاملرجع نفسه -  93
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ب التناسق يف جمال واردة بامليزانية حبكم غياالقانونية واحملاسبية للنفقات كما ال يتيح استغالل املعلومات ال

  .94توى الفصول والفقرات والبنودالتصنيف على مس

عملية اإلدارية والسياسية يف وعلى هذا األساس فاألسلوب التقليدي يف بلورة امليزانية أدى إىل إغراق ال

رام القانون والقواعد التنظيمية، حالة من الرمسية اليت وإن أدت إىل ترسيخ تقاليد احلياة القانونية وفرضت احت

 احمللية بامليزانيةاحلريف  االلتزام املوظفنيباإلضافة أنه أدى إىل تكريس أساليب الرقابة التقليدية اليت تفرض على 

، مما أدى إىل تطور 95والتهديد بالعقوبة الرادعة إذا حصلت أي أخطاء وجتاوزات لإلنفاقوالقواعد احملددة 

يف الطابع  تنحصربشكل متواتر ومبالغ فيه األمر الذي يتضح وبامللموس أن الرقابة اإلدارية األنظمة الرقابية 

على عملية مالية بدعوى عدم املالءمة، حيث تعددت أشكال هذه الرقابة  االعتراضالشكلي وال ميكنها بتاتا 

  .اليت تضمن التحقق من األمر ومن أبرزها الرقابة القبلية

مراقب املشروعية ال حيق له رفض نفقة  التخلي على الرقابة القبلية حيث مثالوعلى هذا األساس جيب 

م احمللي، حيث جيد نفسه مضطرا للموافقة اصحيحة على املستوى الشكلي رغم ما قد تسببه من تبذير للمال الع

ت تكوينية على النفقة لعدم قدرته على مالءمتها وذلك لن يأيت أكله إال بتوفري طاقات بشرية وتنظيم دورا

  .96لفائدا يف مبادئ الفحص والتدقيق

العملية  الوسيلةعتمادات املالية باالعتمادات املالية حيث تشكل االكما أن هناك صعوبات أخرى مرتبطة 

اإلطالع على واقع تدبري اعتمادات  أن، غري لتنفيذ امليزانية احمللية ولذلك جيب أن توىل العناية القصوى لتدبريها

احمللية يطرح الكثري من الصعوبات التقنية والعملية اليت تؤثر على سرعة تنفيذ العمليات املالية وتنفيذ  امليزانية

الترحيل بني السنوات  بإجراءاتاالعتمادات خصوصا ما يتعلق  إجراءات حركيةهذه الصعوبات يف تعقد 

يز املفرط هلذه االعتمادات لدى املالية، ويف ضعف نسبة التفويض للمصاحل اخلارجية، مما يترتب عنه الترك
                                                             

  .62: ، صاحلكامة املالية ومتطلبات التنمية، مرجع سابق جنيب جريي، الرقابة املالية باملغرب بني -  94
  .76: ، صمرجع سابقإشكالية الرقابة باملغرب، ، اإلمساعيليل العلوي أم -  95
  .63: ، ص، مرجع سابقجنيب جريي -  96
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األمرين بالصرف الرئيسيني حيث هذه االعتمادات تبقى جد ضعيفة وتعكس اإلفراط الكبري يف تركيز امليزانية 

  .97املركزية اإلدارةالعامة من طرف 

 

احمللية واملنتمية لكل من وزارة الداخلية واملالية، لألجهزة املكلفة بالرقابة على امليزانية إن األداء الرقايب 

ا ومتيزها على العموم بضعف بييف ن تعرف على مستوى املمارسة مجلة من اخلاصيات اليت حتد من فعاليا

األداء، والواقع أن بعضا من الفقه املايل، يؤكد هو اآلخر على حقيقة إمتام هذه الرقابة املوصوفة بالرقابة اإلدارية 

ا تكون من السلطة التنفيدية، واملعروفة بالرقابة املتقطعة؛ كالتفتيش املايل والتفتيش اإلداري، بالضعف وقلة أل

  . 98احلزم لسبب أساسي وهي أا رقابة من السلطات التنفيدية على نفسها

  .وهلذا يف هذه الفقرة سنحاول إبراز خاصيات وعوامل الضعف الذي يسم رقابة هذه اإلجهزة

 

إن ضعف األداء الرقايب ملفتشيات الوزارات الوصية، كاملفتشية العامة للمالية على سبيل املثال ال احلصر 

حيث خلصنا من حتليل إحدى جوانبه إىل التأكيد على الطابع الشكلي هلذا األداء، وجيد عوامل ضعفه يف 

يف حالة اكتشاف التجاوزات املالية، وضعف الوسائل املادية جانبني مترابطني، يتعلقان بغياب وسائل الزجر 

  .99والبشرية املوضوعة رهن إشارته

سجل على سبيل املثال يف عدد من " يكون هيكليا"فعلى املستوى البشري فإن ضعفا عدديا مستمرا يكاد 

تيجة وحيدة وهي أن املفتشني العاملني املكونني للمفتشية العامة للمالية، هذا الضعف العددي أفضى إىل ن

ع ضمان تغطية شاملة ومتوازنة لألجهزة واهليئات اخلاضعة للرقابة على ياإلمكانية الرقابية هلذا اجلهاز مل يستط

                                                             
  .65: ، ص68، عدد 2002اإلصالح اإلداري باملغرب، الة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، الطبعة األوىل  -  97
يف اإلدارة والتنمية،  حممد خبات، الرقابة على مالية اجلماعات احمللية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة يف القانون العام، وحدة التكوين والبحث -  98

  .81: ، ص2005/2006، كلية العلوم اإلقتصادية والقانونية واإلجتماعية، -فاس-جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا
  .270: ، صسعيد جفري، الرقابة على املالية احمللية باملغرب، مرجع سابق -  99
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األمر الذي حصر دور هذا اجلهاز يف عمل للتحري روتيين، وليس . املستوى العمومي وعلى املستوى احمللي

  .100عمال رقابيا باملعىن الشامل املتعارف عليه

حيث تبقى أهم إشكالية يف جمال تدبري املوارد البشرية تتمثل يف شكل أساسي يف غياب استراتيجية 

واضحة حتدد اإلطار املرجعي للكفاءات ونوعية التركيبة اهلرمية للموارد البشرية، كما أن التجربة أبانت على 

ا على حساب تدبري فعال مبين على منطق صر على اجلانب القانوين والتسيري اليومي للقضايأن هذا التدبري يقت

  101التدبري التوقعي واالستراتيجي للموارد البشرية

فإن مشكلة الفساد اإلداري والبريوقراطية تعد مسألة خطرية ينتج عنها اختالالت عميقة  ومن جهة أخرى

حالة ذهنية لدى  واالقتصادية وسيادة االجتماعيةتصيب أخالقيات اإلدارة واتمع وتنعكس يف الالمساواة 

األفراد واجلماعات جتعلهم يفقدون الثقة يف أمهية العمل وقيمته، وبالتايل تفقد فكرة التفريط يف معايري أداء 

  .102الواجب الوظيفي واملهين والرقايب، ويف غمار هذا يفقد القانون هيبته وسلطانه يف اتمع

دأ املساءلة يف اإلدارة العمومية وعدم إبالغ الرأي شارة هنا أن حمدودية الرقابة وعدم ترسيخ مبباإلوجدير 

العام عن نتائج عملية املراقبة وتدقيق احلسابات والتحريات اليت تقوم ا أجهزة املراقبة تساهم يف استفحال 

  .دواليب اإلدارة واإلنفراد يف اختاذ القراراتاإلداري ومتكن البريوقراطية من  ظاهرة الفساد

 

إن الظاهرة املصاحبة لضعف األداء الرقايب ألجهزة الوزارات الوصية على املالية احمللية، هي غياب التنسيق 

يف عمل هذه األجهزة فكل من وزارة الداخلية ووزارة املالية تعمل على إجياد الصيغ اخلاصة بالعمل الرقايب 

                                                             
  .وما بعدها 270: ، صسعيد جفري، الرقابة على املالية احمللية باملغرب، مرجع سابق -  100
  .68: ، ص، مرجع سابقجنيب جريي -  101
  .7: ، ص2000، سنة 11والتنمية، العدد  حممد حركات، مظاهر الفساد اإلداري وتداعياته، الة املغربية للتدقيق -  102
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ا يؤدي إىل ضعف عام يف مردودية وفعالية األداء الرقايب للمفتشيات التابعة ألجهزا على املستوى احمللي، مم

  .103هلا

وعلى هذا األساس فاإلطار املزدوج واملتعدد لألجهزة الرقابية، يدفعنا للتفكري اجلدي يف البدائل املمكنة 

ارسه الوزارة لتجاوز هذه الوضعية، ويف هذا اجلانب قد يكون البديل يف دعم جدي لدور الرقايب وحيد مت

، إال أن هذا االقتراح ترد عليه مجلة من االنتقادات ترتبط باألساس )أي وزارة املالية(املكلفة باال املايل 

من الدور املمكن إيالؤه هلا، حبيث أصبح هلذه بوضعية هذه الوزارة ضمن باقي الوزارات، وموقف هذه األخري 

فكل هذه العمليات متكن . مهام مراقبة التسيري، التدقيق والتقييم املفتشيات دور أكثر أمهية يتجلى أساسا يف

هذه األجهزة من مجع املعلومات وحتليلها وتقدمي اقتراحات اهلدف منها هو حتسني مردودية اإلدارة احمللية بصفة 

   .104عامة واال املايل بصفة خاصة

                                                             
  .272: ، صسعيد جفري، الرقابة على املالية احمللية باملغرب، مرجع سابق -  103
  .82/83: ، صمرجع سابقحممد خبات، الرقابة على مالية اجلماعات احمللية،  -  104
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لقد أثبتت املمارسة العملية للمقتضيات التشريعية املنظمة للرقابة اإلدارية على اجلماعات الترابية عدة 

قصور ومعيقات جتعل من هذه الرقابة أقل جناعة وال تؤدي الغاية املرجوة منها، األمر الذي بات يشكل ضرورة 

على مستوى األجهزة املشرفة على  اإلداريةابة ملحة من أجل التدخل التشريعي قصد العمل على جتويد الرق

  ).املطلب الثاين(، أو ما ارتبط باآلليات املعتمدة خالهلا)املطلب األول(هذه املرحلة

 
، القانوينمن إمالءات املنطق هو  إن وضع جهاز مكلف بالرقابة اإلدارية على ميزانية اجلماعات الترابية

حيث ال بد من أن ختلق الدولة مناصب مالية من أجل توفري املوارد البشرية للسهر على إعمال الرقابة اإلدارية، 

، وهل من سبيل لفرض رقابة )الفقرة األوىل(هذه األطر البشرية غري أن السؤال املطروح هو املرتبط مبدى كفاءة

  ).الفقرة الثانية(يت تفرض على الرقابة اإلداريةصارمة تكون حل معقوال لتجاوز كل املعيقات ال

 
ينبغي أن يكون أوىل الرهانات اليت ينبغي على  اإلداريةبالعنصر البشري يف منظومة الرقابة  االهتمامإن 

وارد البشرية املوكول تساهم بالنهوض بامل ليةعم إجراءاتاملشرع العمل عليها، وذلك لن يتأتى إال باختاذ عدة 

  .مة الرقابة اإلدارية على ميزانية اجلماعات الترابيةهلا مه

، 105الدولة ماد نظام التدبري املندمج ملوظفيولعل أبرز صور تعزيز أجهزة الرقابة اإلدارية يتجسد يف اعت

 يتموضمان انسجام املعطيات املشتركة اليت  حبيث يهدف هذا النظام إىل تنميط قواعد التسيري وتوحيد املفاهيم

                                                             
  .167:، صمرجع سابق جنيب جريي، الرقابة املالية باملغرب بني احلكامة املالية ومتطلبات التنمية، -  105
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لتزامات  ونفقات اآلمر بالصرف، مدير امليزانية، املراقبة العامة لال(إعدادها على مستوى مجيع املتدخلني املعنيني

  .)إخل... الدولة

ية إلجناز من الكفاءة املهن ء الرقابة املالية على مستوى مرضٍكما يتعني أن ميتلك املراقبون املكلفون بإجرا

، وذلك لن يتأتى إال بإملامهم التام واملستمر بنظريات وإجراءات احملاسبة والرقابة املالية، 106املهام املطلوبة

يف هذا اإلطار أنه ال  108بعض الدارسني ، ويسري107باإلضافة إىل امتالك مستوى تعليمي يف املستوى املطلوب

ق املتمثل يف مد اإلدارة املكلفة بالرقابة اإلدارية مبوارد كافية بل ينبغي فهم مسألة الرقابة اإلدارية يف نطاقها الضي

يف الرقابة اإلدارية يف مقابل احلرص على جناعة وجتويد املنظومة  املتدخلنيال بد من العمل على تقليص عدد 

  .الرقابية يف احلفاظ على املصلحة العامة

للنهوض باملوارد البشرية املكلفة بالرقابة  العتباراإن أبرز إجراء يتعني على السلطات املختصة أخذه بعني 

كما ينبغي العمل على تدعيم . 109اإلدارية هو التعامل بشكل معقلن مع قضايا تسوية ملفات املوظفني

املوظف أثناء القيام بعمله وذلك بتجاوز كل مظاهر التبعية والتدخل يف تعيني املوظفني والعمل  110استقالل

  .وظف املكلف بالرقابة ونقله دون سبب قانوين أو جديعلى تضييق نطاق عزل امل

إن جتويد الرقابة املالية ال يقتصر فقط على املوارد املالية بل يطال أيضا ضرورة العمل على فرض رقابة 

  .صارمة على هذه األجهزة

 
لى ميزانية اجلماعات الترابية ال يقف عند حدود العنصر البشري فقط، إن الوقوف عند الرقابة اإلدارية ع

  .بل البد من مراعاة عدة مبادئ وأسس، من شأا أن تكرس لرقابة صارمة على األجهزة املكلفة بالرقابة
                                                             

  .90:، صحممد براو، الشفافية واملساءلة والرقابة العليا على املال العام، مرجع سابق -  106
  .91: ،صمرجع سابقحممد براو،  -  107
  .320: ، صنظام الرقابة على اجلماعات الترابية باملغرب ومتطلبات التنمية، مرجع سابقعماد أبركان،  -  108
  .167: ، صملالية باملغرب بني احلكامة املالية ومتطلبات التنمية، مرجع سابقجنيب جريي، الرقابة ا -  109
  .92: ، صمرجع سابقراجع يف تفصيل هذا حممد براو،  -  110
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تعلق وميكن اعتبار أبرز املبادئ اليت من شأا التكريس للحكامة الرقابية على اجلماعات الترابية؛ العنصر امل

، إذ تعترب الشفافية أوىل وأهم املفاهيم يف إطار املنظومة 111بترسيخ مبدأ الشفافية وربط املسؤولية باحملاسبة احمللية

  .112املفاهيمية للحكامة الرقابية

هذا اإلطار من العمل اجلاد على تفعيل جهاز املفتشية العامة للمالية؛ نظرا ملا تلعبه من دور كما ال بد يف 

  .113يف محاية املال العام وإجناح مبادرة اإلصالحهام وفعال 

إىل ضرورة تتبع الرأي العام احمللي للتدبري املايل احمللي، والذي يشكل أساس ممارسة هذه  114ويسري البعض

الرقابة اليت ميكن اعتبارها أهم جتليات اإلدارة احمللية للمواطن يف سياق مراقبة اهليئات الالمركزية املنتخبة من 

  .قبله

خصوصا صحافة ملالية احمللية ما تلعبه الصحافة، ولعل أبرز جتسيدات الرقابة اليت يفرضها الرأي العام على ا

عن العديد من قضايا الفساد اليت تقوم ا األغلبية متريرا موعة من املصاحل املعارضة اليت تساهم يف الكشف 

  . ألمهية الصحافة يف توجيه الرأي العاماخلاصة على حساب املصلحة العامة للمواطن، وكذا بالنظر 

كما جيب أن يتم عرض نتائج األجهزة الرقابية على اإلعالم والتفاعل مع مالحظاته من خالل عقد 

  .115تعرض فيها نتائج األجهزة العليا للرقابة وعرض أبرز خمرجااندوات صحفية سنوية 

ه اجلمعيات املعنية من مكافحة للفساد على تلعب من االنفتاح على اتمع املدين وذلك ملاكما البد 

املستويات الدولية واإلقليمية واحمللية والسيما يف الدول املتأخرة يف سلم التنمية واليت ما فتأت تطالب األجهزة 

                                                             
  .365: ، صعماد أبركان، نظام الرقابة على اجلماعات الترابية باملغرب ومتطلبات املالءمة، مرجع سابق -  111
  .366: ص املرجع نفسه -  112
  .141/150: ، صي، الرقابة املالية باملغرب بني احلكامة املالية ومتطلبات التنمية، مرجع سابقجنيب جري -  113
  .298: ، صاجلماعات الترابية باملغرب بني احلكامة املالية وجتويد آليات الرقابة، مرجع سابق: عبد العلي الفياليل 114
  .100: ، صمرجع سابقجنيب جريي،  -  115
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كما تطالبها بتكييف قوانينها خلدمة أهداف . العليا للرقابة واحملاسبة مبزيد من الشفافية والشفافية يف هذا اإلطار

  .116رويج الشفافية ومكافحة الفسادت

 
ألجله ال يقف عند حدود التركيز فقط على  أعدالذي  ال الرقابة االدارية ليقوم بالدورإن النهوض مبج

معظم اآلليات اليت يتم  االنتباه إىلالعنصر البشري املكون ملنظومة الرقابة اإلدارية، بل ال بد أيضا من لفت 

 أو ما ارتبط بتدابري تطوير املنظومة املعلوماتية) الفقرة األوىل( ستناد عليها سواء ما تعلق منها برقابة األداءاال

  ). الفقرة الثانية(

 

يف اجلهات اخلاضعة  اتالعمليموضوعيا تشخص به السياسات والنظم وإدارة  متثل مراقبة األداء فحصا

، وذلك من وبيان أسباا االحنرافاتللرقابة، ويقارن من خالله اإلجناز باخلطط والنتائج بالقواعد، بغية كشف 

  .كفاءة واقتصاد وفعالية أكرب حتقيقأجل توجيه األداء حنو 

  :على ثالثة قواعد أساسية وهي االرتكازويبقى احلل األجنع لتعزيز رقابة األداء يف 

ألهداف وغايات ومنافع  يف حتقيق األهداف املقررة، وهي التحقيق الفعلي قاعدة فعالية أداء املشروع

  .املشاريع واملناهج اليت تضعها اجلماعات الترابية

يف املشروع ومنتسبيه ومدى جناحهم يف تنفيذ  قاعدة كفاءة أداء التشكيالت اإلدارية والتنظيمية

  .مالواجبات واألعمال املوكولة هل

                                                             
  .101: ، صملالية باملغرب بني احلكامة املالية ومتطلبات التنمية، مرجع سابقجنيب جريي، الرقابة ا -  116
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واملوارد العامة وجتنب اإلنفاق غري الضروري، وذلك  االقتصاديةيف استخدام املوارد  االقتصادقاعدة مث 

من أجل تقليص تكاليف املوارد واستعمال املداخيل املرصودة لنشاط معني يف مراعاة اجلودة الالزمة لتحقيق 

  .117النجاعة املطلوبة

وعلى العموم . بذاا ومعتمدة على نفسها بشكل رئيسي وميكن أن تشكل هذه القواعد دعامات مستقلة

حيث املردودية ضعيفة لتعمل على مساعدة اجلهات جيب أن تبحث أجهزة املراقبة اإلدارية على حتديد ااالت 

 باجلماعات  االرتقاءوهذا كله من أجل  .118وضمان الكفاءة والفعالية فيها االقتصاداإلدارية على حتسني تدبري 

قدرا أكرب من التنمية اليت يراهن عليها املواطن من خالل العمل على حصر حاالت الفساد اليت تعتري لتحقق 

العديد من اجلماعات واليت دف إىل وضع خطط اقتصادية لتحقيق مصاحل خاصة جلهات معينة بذاا دون 

فاحلل األمثل كما قلنا هو  النظر لكفاءا أو فعاليتها حىت وإن كانت تشكل عبئا على هذه اجلماعات، لذلك

  .اإلكراهاتالعمل على تعزيز رقابة األداء وتقويتها وفق القواعد الثالث السابق ذكرها جتاوزا لكل هذه 

 

يث بات من املمكن القول بأن حتسني الرقابة اإلدارية على ميزانية اجلماعات الترابية أصبحت تفرض حتد

النظم املعتمدة يف عملية الرقابة وذلك باعتماد منظومة معلوماتية تساهم بشكل كبري وفعال يف تدقيق عمل 

  .املراقبني وتسريعه

هو السبيل لضمان  واالتصالأصبح تطوير وحتديث اإلدارة املغربية واستعمال تكنولوجيا املعلومات حيث 

ات خصوصا مع التزايد اهلائل يف حجم البيانات واملعلومات يف إجناز وحتسني أداء اخلدم واملردوديةاجلودة 

  .119املتداولة

                                                             
  .210: ، صجنيب جريي، الرقابة املالية باملغرب بني احلكامة املالية ومتطلبات التنمية، مرجع سابق -  117
  .211:  ص املرجع نفسه، -  118
  .166: ، صمرجع سابقجنيب جريي،  -  119
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بتحديث املراقبة  املتعلقوعيا ذا الواقع، تضمن برنامج العمل االستراتيجي لوزارة املالية يف احملور 

اطر موضوع إدماج التقنيات اجلديدة للمعلوميات املبينة يف استغالل التكنولوجية احلديثة يف إجراءات ومس

  .120املراجعة والتحقق

                                                             
  .167 :صالية باملغرب بني احلكامة املالية ومتطلبات التنمية، مرجع سابق،الرقابة املجنيب جريي، ،  -  120
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  :خاتمة
ة تم بقياس األداء عن طريق مقارنته باملعايري اليت مت وضعها ما سبق يتضح أن الرقابة اإلداري على بناء

  .األخرىأو منفصلة عن الوظائف اإلدارية  مستقلةليست وظيفة  أاالسلبية كما  االحنرافاتباخلطة مث تصحيح 

الية، إذا كانت تشكل أهم مكون من ومراقبة الوزارة املكلفة بامل وزارة الداخلية فالرقابة اإلدارية متمثلة يف

 مكونات نظام الرقابة على اجلماعات الترابية باملغرب، فإا تعترب أكثر املظاهر والتجليات الرقابية اختالال

 املقابل، فإن احلقيقة اليت ال لكن يف. ة بصفة خاصة واحلكامة الترابية بصفة عامةوتأثريا بالنسبة للتنمية احمللي

ة هلا، ورغم ا وصرامتها وتضخم األجهزة املمارسريب فيها هي أن الرقابة اإلدارية بصفة عامة رغم شد

  .عنها بشكل كلي االستغناءاحلاجة امللحة إىل حتديثها تقليصا من هياكلها وختفيفا من تدخالا فإنه ال ميكن 

سم بالقرب والشمولية فرغم االنتقادات املوجهة إليها تبقى هي األقرب وذلك نظرا لكون تلك الرقابة تت

تها ومكانتها اختصاصات الوحدات احمللية املنتخبة ومن هنا تأيت أمهيتشمل مجيع وظائف وللجماعات حبيث 

  .متها مبتطلبات اجلماعات ومبستلزمات التنميةاخلاصة إذا متت مالء

معرض الرقابة وأمهيتها بالنسبة لإلشكال الرقايب حمورية وأساسية ال يف  األخالقيةكما أن مكانة املسألة 

ريب فيها، فكلما كان هناك مسو يف األخالق والقيم لدى املوارد البشرية اخلاضعة واملمارسة للرقابة، كلما 

كاليات كانت أجهزة الرقابة أهل واملمارسة الرقابية أكثر فعالية وجناعة، ورغم ما تثريه هذه املسألة من إش

منظومة الرقابة هو اختالل وتصدع منظومة القيم  الختاللفكرية فيمكن التأكيد على أن السبب األساسي 

) رؤساء اجلماعات(املنشودة يف اتمع بصفة عامة، ولدى املسؤولني السياسيني باخلصوص األخالقيةواملبادئ 

يت كل العناصر خالق احلميدة أوال بعدا تأاألفالكل يدرك أن تدبري الشأن العام احمللي جيب أن يقوم على 

  .واملكونات األخرى حسب ضرورياا وأولوياا
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وعلى هذا األساس فاجلهود اليت ينبغي بدهلا واملبادرات اليت جيب اختاذها من أجل ضمان رقابة مالءمة 

شية العامة لإلدارة الترابية ملفتللجماعات تتجلى يف حتيني املقتضيات التنظيمية املتعلقة بأجهزة الرقابة اإلدارية كا

فتشية العامة للمالية، وتضمينها يف نص قانوين شامل يسمح هلا باالطالع مبهام املراقبة الداخلية والتدقيق وامل

والتقييم وعدم ممارسة اإلشراف على اجلماعات إال وفقا لإلجراءات ويف ااالت اليت ينص عليها الدستور أو 

بغية تنقيحها ومالءمتها ء تقييم دوري لتشريعات الرقابة اإلدارية على اجلماعات، القانون صراحة، وإجرا

باستمرار مع متطلبات الواقع، وما يفرزه من مستجدات على مستوى التحايل والتالعب، وذلك قصد إرساء 

 ارمة ضد أي موظف أوتشريع يلعب دوره التخليقي احلقيقي، كما جيب سن تدابري وإجراءات تدبريية ص

ول باجلماعات ثبت إخالله مبهامه أو خيانته لألمانة والعمل على استرداد األموال واملمتلكات منتخب أو مسؤ

  .العمومية اليت وقع اختالسها أو حتويلها كاملة

وجدير باإلشارة هنا أن من إحدى الوسائل املهمة اليت تساهم يف تفعيل ورفع كفاءة أجهزة الرقابة  

ن أنظمة الرقابة التقليدية البريوقراطية إىل املمارسات االلكترونية احلديثة وذلك قصد حتقيق م واالنتقالاإلدارية 

مع التأكيد منذ البداية على خالصة أساسية وهي أن نظام الرقابة . سرعة اإلجناز وخفض التكاليف ودقة النتائج

  .على اجلماعات البد له من اإلصالح والتطوير والتحديث
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  1967أبريل  21املوافق ل / ٍ؛/ 10بتاريخ  330.66املرسوم امللكي رقم  



 الرقابة اإلداریة على میزانیة الجماعات الواقع واآلفاق
 

 
60 

  ا 1976شتنرب  30بتاريخ  2.76.576املرسوم رقمبشأن نظام احملاسبة للجماعات احمللية وهيئا "

  أكتوبر1مكرر بتاريخ  5335ج ر ع 

 بشأن صحة 1976شتنرب  30افق ل املو 1396شوال  5،الصادر يف 2.76.577 املرسوم رقم،

 –مكرر،يف  3335االلتزام بالنفقات اخلاصة باجلماعات احمللية وهيئاا،الصادر باجلرية الرمسية عدد 

  1976املوافق لفاتح أكتوبر   1396شوال 

  فرباير  22املتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة املالية الصادر بتاريخ  2.78.539املرسوم رقم

  .1978دجنرب  13بتاريخ  3450، ج ر ع 1978

  يف شأن النظام 1994يونيو  16املوافق ل 1415حمرم  6، الصادر يف 2.94.100املرسوم رقم ،

األساسي اخلاص باملفتشني العاميني لإلدارة الترابية بوزارة الدولة يف الداخلية، كما مت تغيريه وتتميمه 

 20املوافق ل  1415صفر  10در بتاريخ ، الصا4264عدة مرات، الصادر باجلريدة الرمسية عدد 

 ،1994يونيو 

 

  الكوزي، الداخلية حتقق يف برامج التأهيل احلضري، مقال منشور جبريدة الصباح علي الرابط عبداهللا

  .2016ديسمرب _ بتاريخ  www. Assabah.press.maااللكتروين، 

 ترابية، مقال منشور عرب الوقع اإللكتروينعتيق السعيد، الرقابة اإلدارية باجلماعات ال 

:www.Marocdaroit.com 2013مارس  5،بتاريخ.  

  مقال منشور مبوقع . 37.16، رقم 2017قراءة يف مشروع قانون املالية لسنة

www.droitmaroc.com  2016/2017ديسمرب 4بتاريخ  
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 مال اجلماعات الترابية، مقال منشور يف جملة القانون واألعمال عرب املراقبة اإلدارية على أع: سعيد جيو

 WWW.DROITET ENT REPRIS.ORYاملوقع،

 الرقابة اإلدارية، مقال منشور عرب جملة القانون والعلوم اإلدارية www.droitarab.com  

 

 وانتظارات الترتيل  2011تور حممد حيمود، االستقالل املايل للجماعات الترابية بني مضامني دس

القانون الدستوري للجماعات الترابية دراسات مقارنة، أشغال األيام املغاربية . 64: التشريعي، ص

  2015أبريل  17- 16العاشرة للقانون، املنظمة من طرف هيئة احلقوقيني املغاربيني يومي 

 

 ALMALIYA :bulletin d’information du ministére de l économi et 

des finances n°22.avril 
 mohhamed harakt. finances publiaues et droit budgetaire ou 

maroc. Eelmaarif eljadida Rabat. 2004 
 sabihi mohammed. Lagestion des finances communates. Rabat. 

Edition babel.1992 
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