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  :مــــقدمــــة 
 
يعتبر المجال المالي من بين أهم المجاالت التي يتداول فيها مفهوم الحكامة بشكل واسع،     

مكانة هامة في كل السياسات العمومية، فهو باعتبار أن العنصر المالي يحتل، وبشكل كبير، 

األداة التي تنفذ بها هذه السياسات وتمول بها كل المرافق وتنجز بها المشاريع التنموية، 

 .وتترجم بها المجالس المنتخبة برامجها السياسية إلى واقع ملموس

إلى اليوم، وذلك وإذا كان المغرب قد أولى اهتماما كبيرا لالمركزية اإلدارية منذ االستقالل 

عن طريق مجموعة من اإلصالحات التنظيمية واإلدارية التي عرفتها سواء الجماعات 

الحضرية والقروية أو العماالت واألقاليم أو الجهات، فإن الجانب المالي للجماعات الترابية 

أول قانون ينظم  0691يونيو  32عرف في بدايته بطئا في عملية اإلصالح، وكان ظهير 

ة الجماعات الترابية بعد االستقالل، وفي هذه الفترة كانت هناك سيطرة شبه مطلقة مالي

 .على حساب رئيس المجلس الجماعي( القائد والباشا)للسلطات المحلية 

تغيرت المنظومة القانونية للجماعات الترابية بشكل كبير وتم خاللها  0699وفي سنة 

مية المتعلقة بالتنظيم المالي المحلي، ليتم في إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظي

نفس السنة إصدار الميثاق الجماعي الذي حاول توسيع اختصاصات رئيس المجلس 

 .الجماعي ووضع حد للتدبير المزدوج للجماعة

، عرف المغرب محطة أخرى من التعديالت القانونية والتنظيمية 3119وخالل سنة    

 .عت العتماد الشفافية والنزاهة والمحاسبةالمتعلقة بالمالية المحلية س

عملت الدولة  3100ومع مشروع الجهوية المتقدمة وما عرفه التعديل الدستوري لسنة    

على إعادة النظر في وحداتها الترابية ليس فقط على مستوى التوزيع العمودي واألفقي 

لالختصاصات أو في التقسيم الترابي لهذه الوحدات أو حتى في فلسفة الحكم المحلي وما 

ستلعبها الجماعات الترابية مستقبال، بل أيضا في المقاربات يرتبط به من أدوار جديدة 

الممنهجة في التدبير، وذلك بالتفكير لتجاوز المقاربات التقليدية في تدبير ميزانيات 

الجماعات التربية التي ترتكز أساسا على المدخالت المالية والوسائل المتاحة فقط دون 
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اتها المالية والتفكير في النتائج واألهداف، ما العمل على إيجاد بدائل للتمويل وتنمية قدر

 .جعل تدخل هذه الجماعات محدودا في المجال التنموي

ومن مستجدات تدبير مالية الجماعات، تبني مقاربة التدبير بحسب األهداف من أجل تحقيق 

الفعالية والنجاعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الصدد تم التنصيص 

في مشاريع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على ضرورة تبني هذا النوع من التدبير، 

المتعلق بالجهات على أن  000104من القانون التنظيمي رقم  342مادة حيث نصت ال

اإلجراءات الضرورية من أجل اعتماد األساليب الفعالة لتدبير “رئيس مجلس الجهة يتخذ 

وهي نفس العبارة المكررة في المادة  ”تبني نظام التدبير بحسب األهداف: الجهة والسيما 

 390المتعلق بالعماالت واألقاليم، وفي المادة  003104من القانون التنظيمي رقم  302

 .المتعلق بالجماعات 002104من القانون التنظيمي رقم 

ويروم التدبير بحسب األهداف تحويل األدوار التنموية للجماعات الترابية إلى برامج    

يع، ومشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ، وذلك من خالل هيكلة الميزانية حول البرامج والمشار

والبرمجة بعيدة المدى واألخذ بعين االعتبار معيار النوع في تحديد األهداف والمؤشرات، 

حيث حددت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية هذه البنية الجديدة للميزانية وقدمت تعريفا 

 للبرنامج والمشروع أو العملية، باعتباره مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات تقرن

به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة 

والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة 

 .باالنجازات

وبمقتضى هذا التدبير أيضا بات إعداد الميزانية المحلية مرتبطا بعملية التخطيط، حيث   

لجماعة برصد مجموع مواردها برسم الثالث السنوات القادمة وبرمجتها في مشاريع تقوم ا

ذات أولوية، ويتم وضع التقديرات بالميزانية مباشرة من معطيات البرمجة المتعددة السنوات 

 .بحيث تتوافق مع تقديرات السنة األولى من هذه البرمجة

ترابية وتعزيز صحة الفرضيات التي ومن أجل ترسيخ شفافية تدبير مالية الجماعات ال   

تتحكم في إعداد الميزانية وتأكيد جودة توقعات الموارد والتكاليف مع األخذ بعين االعتبار 
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المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها، نصت القوانين 

من القانون  092المادة  التنظيمية على مبدأ صدقية الميزانية حيث نصت الفقرة الثانية من

تقدم ميزانية الجهة بشكل صادق “المتعلق بالجهات على أنه  000104التنظيمي رقم 

لمجموع مواردها وتكاليفها، ويتم تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات 

ي أتت وهو نفس المقتضى الذ ”المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها

المتعلق بالعماالت  003104من القانون التنظيمي رقم  044به الفقرة الثانية من المادة 

 .023واالقاليم، والفقرة الثانية من المادة 

وتعتبر المراقبة من بين أهم العناصر المكونة للحكامة المالية، فهي األداة الناجعة لحماية 

من حسن استخدامها في األغراض المخصصة لها، االموال العمومية والوسيلة الفعالة للتأكد 

وقد نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على اعتماد هذه اآلليات الحديثة في 

المراقبة، وأوجبت هذه القوانين على الجماعات الترابية تحت إشراف رؤساء مجالسها 

 .باعتماد التقييم ألدائها والمراقبة الداخلية واالفتحاص

  : اإلجابة على اإلشكاليات التالية من خالل  ف أكثر على هذا الموضوعتعرفسن

تدبير المالية المحلية على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات مراحل هي أهم  ما -

                                                                                                      ؟الترابية

 هي األجهزة التي تمارس الرقابة على ميزانيات الجماعات الترابية؟ ما

اين تتجلى مظاهر كل من الرقابة السياسية و اإلدارية و القضائية على مالية الجماعات  -
                                                                                                     الترابية ؟

ما هي أهم التحديات التي واجهتها المالية المحلية؟ -  

وما هي آفاق تطوير التنظيم المالي المحلي؟ -  

هذا  إلى تقسيمو من هذا المنطلق و في محاولة منا لإلجابة على هاته اإلشكاليات  ارتأينا 

 :إلى العرض

 .مالية الجماعات الترابيةمراحل :  األول المبحث

 .الرقابة االدارية والقضائية على مالية الجماعات الترابية : المبحث الثاني

 .المالي المحليتحديات وآفاق تطوير التنظيم  :المبحث الثالث
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تلعب المالية المحلية دورا مهما، إذ تعد من عدة جوانب مؤشرا حقيقيا للتطورات التي   

تعرفها المجتمعات الحديثة، فباعتبارها جزء ال يتجزأ من المالية العمومية عرفت المالية 

المحلية بالمغرب تطورا مستمرا مشكلة بذلك رهانا للسلطة، كما عرفت عدة إصالحات كان 

نها هو النهوض بدور الجماعات الترابية وجعلها شريكا رئيسيا في عجلة الهدف األساسي م

مستجدات تدبير مالية الجماعات، تبني مقاربة التدبير بحسب أهم ومن . التنمية الوطنية

فلذلك  األهداف من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،

أهم مرحلتين األولى والثانية  تتعلق بالجانب الخاص عن تم التحدث في هذا المطلب 

، والمرحلة الثالثة تنفيذ الميزانية العامة (المطلب األول ) باالعداد وتم تليه مرحلة المصادقة 

 (1المطلب الثاني ) المحلية 

 .إعداد الميزانية العامة المحلية والمصادقة عليها : المطلب األول

،  (الفقرة األولى ) الجانب الخاص بمرحلة االعداد من خالل هذا المطلب سنحاول تقديم 

 1(الفقرة الثانية) الجمركي ومرحلة المصادقة 

انية العامة المحلية: الفقرة األوىل  ز  .إعداد المي 

يعتبر إعداد الميزانية العامة المحلية من المراحل االولية في دروة الميزانية، و هي     

إال أن األولوية في هذا . مناسبة لتدخل أكثر من فاعل في التهيء المادي لوثيقة  الميزانية

ويات الجهوية أو اإلفليمية أو الدور يعترف بها للجهاز التنفيدي المحلي سواء على المست

هكذا، نجد أن مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، تنص على أن و. الجماعية

زانية الجهة  يحضر من قبل رئيس مجلس هذه األخيرة، كذلك الشأن بالنسبة مشروع مي

لمشروع ميزانية العمالة أو اإلقليم الذي يحضر من طرف رئيس مجسلها، نفس األمر بالنسبة 

لمشروع ميزانية الجماعات، الذي أنيطت مسؤولية إعداده برئيس المجلس الجماعي
1
. 
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المتعلق بالجهات 777171من القانون التنظيمي  791-  

المتلق بالعماالت و األقاليم 77.171من القانون التنظيمي  711-  
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ة لإلعداد قد حسم قانونيا بالنسبة بالنسبة لإلعداد قد حسم و إذا كان اإلشكال القانوني بالنسب

قانونيا بالنسبة للجهات و العماالت و األقاليم، فإن ذات التوجه سيتم تكريسه بالنسبة إلعداد 

مشاريع ميزانيات الجماعات، حيث سيتم التنصيص على أن أمر اإلعداد يرجع إلى رؤساء 

بة، أن إعداد الميزانية الجماعية يناط بداية بالمصالح و قد أثبتت التجر. مجالس هذه األخيرة

المالية الجماعية المختصة، حيث تقوم هذه األخيرة بإعداد مختلف الوئاق الحسابية التي 

يتطلبها مشروع الميزانية من لوائح و جداول، و ذلك بتنسق مع مصالح القضابة التابعة 

 .لوزارة المالية

المداخيل المحلية  يتطلب القيام بعمليات حسابية  تحاول و إذا كان تقدير اإليرادات و 

الحرص على التحديد الفعلي للموارد المحلية، سواء بالنسبة للضرائب او الرسوم المحلية  أو 

فإن تقدير النفقات يحفظ للمجالس المنتخبة همشا من الحرية في التوحيه و . الضرائ المحولة 

ور المعترف بيه لسلطة الوصاية في التأطير العام للسياسة التقدير، إال أنها حرية مقيدة بالد

فبواسطة الدوريات و المناشير السنوية المتصول بها محليا يتم تحديد . المالية المحلية

 .التوجهات العامة للتدبير المالي المحلي سواء بالنسبة لإليرادات و النفقات المحلية

ل على تحضير الميزانيات العامة المحلية في ذات اإلطار، يلزم استحضار التجديد المدخ

خاصة في الجانب الخاص بالنفقات العامة المحلية، والذي سبق التنصيص على أهم مرتكزاته 

في انطالقا من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 
2

بالنسبة للميزانية العامة للدولة،  31..31

و . ظيمية الخاصة  بالجماعات الترابيةو الذي تمت أجرأة أهم مقتضياته في القوانين التن

المادة و الفقرة و )هكذا، و بعد أن كان  تبويب الميزانية المحلية يعتمد وفق المقاربة المعيارية 

، فإنه سيتم اعتماد التبويب الميزانياتي المهيكل حول البرامج المقسمة هي األخرى (السطر

 .إلى مشاريع و عمليات

                                                                                                                                                                                     
 المتعلق بالجماعات 771171من القانون التنظمي  781-

 
2
ج ر عدد 1 لقانون المالية 711171بتنفيد القانون التنظيمي رقم ( 171.يونيو .) .711شعبان  71صادر في  ..71711ظهير شريف رقم  

 (171.يونيو  78) .711فاتح رمضان  111.
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و اعتماد الميزانية المحلية من قبل المجالس المتخبة يجال  و باكتمال مراحل اإلعداد،

مذكرة التقديم، المقرر المتخد من )المشروع معززا بالوثائق و البيانات و اللوائح المتطلبة 

 .على سلطة الوصاية قصد المصادقة عليه( طرف المجلس

 3ماعات الترابيةنموذج لبعض القواعد القانونية و التقنية المنظمة إلعداد ميزانيات الج
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.17.أكتوبرة  71حول إعداد ميزانيات الجماعات الترابية بتاريخ  7.91متطف بتصرف من دورية وزير الداخلية رقم    
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انية العامة المحلية: الفقرة الثانية  ز  .المصادقة عىل المي 

إن المصادقة على الميزانية في معناها اإلصطالحي المالي رديف للموافقة و عدم الممانعة و 

فشرعية اإلعتماد و الموافقة على . التأشيرة من قبل السلطة التي اوكل لها القانون هذا الحق

مشروع الميزانية المحلية من طرف المجلس المنتخب، هي شرعية غير مكتملة و منقوصة و 

هذا الوضع ايبرز األهمية التي تحوز . مرتبطة بموفق سلطة الوصاية من المشروع المالي

عليها آلية المصادقة، كآلية تعترف لسلطة الوصاية المختصة ليس بحق التوجيه  المالي 

اإلعتراض على المشاريع المالية المحلية التي ال تحترم التوجهات المحلي فحسب، بل بحق 

مما يبرز أهمية الدور الوصائي المالي في هذا الجانب، و يعيد استحضار . المحددة من قبله

إشكالية اإلستقالل المالي المحليعلى مستوى أهم وثيقة مالية محلية و هي وثيقة الميزانية
4
. 

المحلية ال يعتبر صحيحا  من الناحية القانونية، إال إذا تمت إن مشروع الميزانية العامة 

و في هذا . المصادقة عليه من طرف السلطات التي اوكل إليها القانون  هذا اإلختصاص

اإلطار، و طبقا لمقضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، يعهد بالمصادقة إلى 

 : لترابية المعنية االجهزة التالية و ذلك تبعا لنوع الجماعة ا

 تصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية: بالنسبة لميزانيات الجهات 

 يصادق عليها عامل العمالة أو : بالنسبة لميزانيات العماالت و األقاليم و الجماعات

 .اإلقليم
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 .تنفيد الميزانية العامة المحلية: المطلب الثاني

الميزانية العامة المحلية و المصادقة عليها يتم اإلنتقال إلى بعد إعداد و تحضير 
مرحلة التنفيد، هذه األخيرة تعتبر مرحلة للتطبيق العملي للمال العام المحلي، و 

 . 5المتمثلة في صرف اإلعتمادات العامة المحلية و صرف النفقات العامة المحلية

جهازان أو مؤسستان أساسيتان، يتمثالن يتقاسم مهمة تنفيد الميزانية العامة المحلية 
في اآلمرين بالصرف و المحاسبين العموميين، و اآلمرون بالصرف هم أشخاص 

 .أهلهم القانون للقيام باسم جهاز عام برصد و اثبات و استخالص دين أو آداء نفقة

و اآلمرون بالصرف على المستوى المحلي، هم رئيس مجلس الجهة بالنسبة للجهات، 
س مجلس العمالة أو اإلقليم بالنسبة للعماالت و األقاليم، و رئيس المجلس و رئي

 .الجماعي بالنسبة للجماعات

أما المحاسبون العموميون، فهم في األصل موظفون عموميون يتبع الجانب الهام 
منهم لمصالح وزارة المالية، و حددهم القانون في كل موظف او عون يؤهل قانونا 

و المحاسبون . عام بعمليات المداخيل و النفقات و تداول السنداتللقيام باسم جهاز 
العموميون  على المستوى المحلي، هم الخازن لدى الجهة، و الخازن بالنسبة 

 .6للعماالت و األقاليم و الجماعات

و التنفيد المادي للعمليات المالية و المحاسباتية المحلية من طرف اآلمرين بالصرف 
وميين سؤاء بالنسبة  لإليرادات او النفقات العمومية المحلية، و المحاسبين العم

يخضع من الناحية القانونية لنوعية محددة من المساطر و اإلجراءات، تتوزع إلى 

                                                           
5
 .71ص" قانون الميزانية العامة"د عبد النبي اضريف  
6
 :مقتضيات المواد 

 المتعلق بالجهات 777171القانون التنظيمي من  19.-

 المتلق بالعماالت و األقاليم 77.171من القانون التنظيمي  781-

 المتعلق بالجماعات 771171من القانون التنظمي  .79-
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مرحلتين رئيسيتين، و هما المرحلة اإلدارية و تناط باآلمر بالصرف، و المرحلية 
وهذا التوزيع . عموميالمالية و المحاسباتية و تدخل في  اختصاص المحاسب ال

الثنائي في اإلختصاص، هو الذي يؤطر اختصاص المبدأ التقليدي الخاص بالفصل 
 .بين مهام كل من اآلمرين بالصرف و المحاسبين العموميين

 :بالنسبة لإليرادات المحىل  :  الفقرة األوىل

 : فإن مراحل التحصيل اإلدارية و المالية تتوزع إلى المراحل التالية 

 و تتحصل هذه العملية في إجراءات البحث، و التفتيش عن  :ق من الدينالتحق
 .المواد أو العمليات الخاضعة للتضريب من قبل األجهزة المختصة

 وهي عبارة عن عمليات حسابية تهدف الى معرفة و تحديد المبلغ  :التصفية
المالي الواجب التحصيل، أي تحديد المبلغ الخاضع للضريبة او اإليراد كتطبيق سعر 

 .معين على المادة الخاضعة للضريبة
 و هو عبارة عن أمر بتحصيل المداخيل يصدره اآلمر  :األمر بالتحصيل

 .بالصرف بشأن دين تمت تصفيته
 و هو العملية المادية، التي بواسطتها تدخل األموال إلى خزينة  :التحصيل

 .الجماعات الترابية أو المجموعات التابعة لها

و المراحل الثالث األولى هي مراحل إدارية يعود اإلختصاص فيها لآلمر بالصرف، 
تعود إلى اما المرحلة الرابعة و هي مرحلة تنطبع أساسا بالطابع المالي الصرف فإنها 

 .المحاسب العمومي

 :بالنسبة للنفقات المحلية :الفقرة الثانية 

 :فإن عملية صرفها تمر هي األخرى بالمراحل األربع الثالية 
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 و هو عبارة عن إجراء بشأن اإللتزام باإلنفاق من قبل  :اإللتزام بالنفقة
الجماعات الترابية، كتسمية موظف أو عون او اإلتفاق مع متعهد أو مقاول ألجل 

 .اقتناء مواد أو تنفيد أشغال محلية مثال
 و هو العمل على التحقق الفعلي من الدين الواجب اآلداء، و تحديد  :تصفية  النفقة

 .مبلغه
  و هو عبارة عن أمر خطي  يوجهه اآلمر بالصرف إلى المحاسب  :باآلداءاألمر

العمومي لدفع مبلغ محدد من المال إلى شخص معين، و األمر باآلداء يتخد إما شكل 
 .سندات او حواالت باآلداء

 و يتحصل في الدفع الفعلي للمبلغ الصادر بشأنه  األمر بالدفع إلى صاحب   :اآلداء
لك يتعبر العملية التي من خاللها تعمد الجماعة الترابية إلى تبرئة ذمتها الحق فيه، و هو بذ

 .من الدين الواجب اآلداء

عداد وتنفيد مالية الجماعات الترابية لذلك كان البد لنا من معالجة جانب تناولنا إلقد   

بأهمية  الجهوية المتقدمةعلى ضوء  (المبحث الثاني )فيالمالية للجماعات الترابية المراقبة 

للتالزم الحاصل بين المبدأ الرقابي على المستوى الترابي والتطور  قصوى وذلك

يعد أحد المداخل المهمة الالمركزي، زد على ذلك أن إرساء الرقابة المالية الترابية 

للمساهمة في تدعيم التحول الديمقراطي عن طريق تكريس مبادئ المساءلة والمحاسبة 

 .الترابيوالشفافية على المستوى 
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تتمثل الرقابة ذات الطبيعة السياسية الممارسة على المالية الترابية في األجهزة المنتخبة 

، خاصة أن (جهة، عمالة أو إقليم، جماعة حضرية، جماعة قروية) التابعة للجماعة الترابية 

اب مجالسها التداولية كجهاز سياسي يمارس حق الرقابة على ماليتها من خالل تقنية الحس

ما الطبيعة اإلدارية في ،اإلداري التي تجعلها في عمق الممارسة المالية والمحاسبية الترابية 

للرقابة الممارسة على المالية الترابية فتمارسها سلطات الوصاية من خالل وزارة الداخلية 

الطرق  أسمى من الرقابة القضائية كما تعد.)المطلب األول(ووزارة المالية مركزيا ومحليا

 في الرقابة على تنفيذ الميزانية سواء على الصعيد المركزي أو على الصعيد الترابي

  ) .المطلب الثاني(

 .الرقابة ذات الطبيعة السياسية و اإلدارية : المطلب األول

 الرقابة دات الطبيعة السياسية: الفقرة األولى 

إذا كان المقصود بالرقابة هو المساءلة والمحاسبة باعتبارهما مكونين أساسيين لحكامة 

المالية الترابية بالمغرب، ويمكن أن نعتبر المساءلة والمحاسبة قيام المسؤولين المحليين 

بإنجاز تقارير دورية حول السير العادي للتدبير المالي للجهات والجماعات الترابية 

فصيلي يوضح اإليجابيات والسلبيات ومدى النجاح أو اإلخفاق في تنفيذ األخرى، بشكل ت

مختلف مضامين السياسة المالية الترابية المسطرة، وبذلك تعتبران إحدى أهم األدوات 

الرقابية لكونهما معيارا ضابطا ألداء الجهات والجماعات الترابية األخرى، واداة تقييمية 

 . محاسبتهم من قبل المخول بذلك رسميا لألشخاص العاملين بها عندما تتم

تجريها المجالس التداولية على تنفيذ  يداخل هذا التصور األخير، تندرج الرقابة الت

 .ميزانية الجهات والجماعات الترابية األخرى ضمن الرقابة السياسية

الترابية دور الحساب اإلداري في الرقابة على تنفيذ ميزانية الجهات والجماعات : أوال

 .األخرى
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يعتبر الحساب اإلداري أداة لقياس مدى تحقيق العمليات المالية المرتبطة بالمداخيل 

هذا . والنفقات، فهو بمثابة المرآة التي تعكس مدى نجاعة التدبير المالي للميزانية الترابية

على  المعطى يجعل منه األداة التي تخول المجالس المنتخبة من سلطة الرقابة السياسية

ر هذا التنفيذ من جهة، ثم توفر معطيات ثتعتنفيذها، وبالتالي ضبط االختالالت التي 

ة يومؤشرات الزمة التخاذ القرار المالئم لتصحيح أو لدعم المسار المالي للوحدات التراب

 .من جهة ثانية

ويعد اآلمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية الحساب اإلداري للنفقات والمداخيل 

ويعرضه للدرس على اللجنة الدائمة المختصة للمجلس عشرة أيام على األقل قبل عرضه 

على المجلس التداولي للتصويت عليه خالل الدورة العادية األولى الموالية
7
. 

وإذا كان اآلمر بالصرف ينفرد بتنفيذ الميزانية المحلية وبإعداد الحساب اإلداري، فإن 

س المنتخبة يكمن في الدراسة والتصويت على هذه الوثيقة الدور األساسي الممنوح للمجال

وعلى هذا األساس يبقى المجلس المنتخب . التي تمثل خالصة العمليات المالية والمحاسبية

هو المختص بتدارس محتويات ومضامين الحساب اإلداري واعتماد أو رفض اعتماد 

 .حصيلة تنفيذ الميزانية

 .مجالس التداولية على تنفيذ الميزانية الترابيةدور التدقيق في رقابة ال: ثانيا

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها  4..80لقد مكن القانون رقم 

المجالس التداولية من تقنية مالية جديدة، تتمثل في التدقيق المالي التي تسمح له بمراقبة 

ويتحدد مفهوم التدقيق في الفحص المتخصص التنفيذ السليم لمقتضيات الميزانية الترابية، 

للمعلومات من طرف جهة أخرى غير التي حضرتها، وتلك التي استعملتها، بغاية التحقق 

من صدقيتها، وإعداد تقرير لنتائج هذا الفحص، بهدف زيادة فعالية المعلومات بالنسبة 

 .لمستعملها

                                                           
 . 83.54من التنظيم املالي للجماعات املحلية ومجموعاتها رقم  35املادة  7
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تقييم بنيات المراقبة الداخلية  وبهذا المعنى، يحيل التدقيق المالي إلى كل عمل يستهدف

وفق مرجعيات علمية ومهنية دقيقة، من أجل الوقوف على الخلل الذي تعاني منه الجماعة 

 .الترابية في شتى المجاالت، من أجل السيطرة عليها والتنبؤ بتطوراتها

 :وتتبدى أهمية التدقيق المالي على المستوى الترابي من خالل ما يلي

 للوصول إلى أجود مالءمة لها / رساميل البشرية والماديةعقلنة استعمال ال

 .مع األهداف والنتائج المحصلة

 تقليل هامش الخطأ بالنسبة للتسيير اليومي. 

 التحسين من استغالل الطاقات والقدرات. 

 .الرقابة ذات الطبيعة اإلدارية: الفقرة الثانية

الترابية مجموع السلطات التي يمنحها يقصد بالرقابة ذات الطبيعة اإلدارية على المالية 

المشرع للسلطة المركزية، لتمكينها من الرقابة على النشاط المالي للجماعات الترابية بهدف 

حماية الصالح العام، حيث يخول هذا االختصاص عادة إلى االجهزة اإلدارية والمالية 

 .التابعتين لوزارة المالية والداخلية

 .عامة لإلدارة الترابيةرقابة المفتشية ال: أوال

تمارس وزارة الداخلية مهامها الرقابية على المالية الترابية عامة وعلى تنفيذ ميزانياتها 

يتميز عمل الجهاز األول بطابع . خصوصا، من خالل جهاز المفتشية العامة لإلدارة الترابية

ه التسيير العمومية من حيث االختصاص والمجال، ألن دورها يشمل مراقبة مختلف أوج

لوزارة الداخلية اإلداري والتقني والمحاسبي، كما أن مجال عملها يشمل المصالح التابعة 

 .ة ومجموعاتهاترابيوالجماعات ال

ولتفعيل الحكامة الجيدة أوصت وزارة الداخلية مؤخرا مسؤولي المفتشية العامة لإلدارة 

واتخاذ التدابير واإلجراءات المواكبة الترابية بضرورة رفع عدد مهام التفتيش واالفتحاص، 

 .لالضطالع باألدوار المنوطة بها

 .رقابة المفتشية العامة للمالية: ثانيا
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يتحدد مجال رقابة المفتشية العامة للمالية على النشاط المالي للجماعات الترابية في 

 .رقابة المشروعية ورقابة المالءمة

جهاز إداري في مجال الرقابة المالية بفضل طبيعة المفتشية العامة للمالية أسمى وتعتبر 

المهام والتدخالت الواسعة التي تتوالها في كل الدوائر العمومية والجماعية المرتبطة بالمال 

)العام
8

 31الصادر في  3.01.5.1وقد نص على إحداث المفتشية الظهير الشريف رقم . (

 .ماليةبشأن التفتيش العام لل ..31أبريل  38 – 3111شوال 

تمارس هذه الهيئة الرقابية رقابتها على كل مداخيل ونفقات المنشآت العامة واإلشراف 

ن وموظفي الدولة على مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبين العموميي

ة والمؤسسات العمومية بشكل عام ومراقبة تسيير المحاسبيين والتأكد من ترابيوالجماعات ال

)ات المسجلة في حسابات اآلمرين بتسلم المداخيل ودفع النفقات العموميةقانونية العملي
9

) ،

كما يقع على عاتق المفتشية تدقيق حسابات المشاريع الممولة من طرف الهيئات المالية 

 .الدولية كالبنك العالمي واالتحاد األوربي ومجموعة البنك اإلفريقي للتنمية

)نامج سنويتعمل المفتشية العامة للمالية وفق بر
10

يحدده وزير المالية مع األخذ بعين (

 .االعتبار طلبات التحقيق والمراجعة المقدمة من طرف الوزارات األخرى

تعتمد التقارير المنجزة من طرف المفتشية على المسطرة المزدوجة ، حيث تقابل كل  

ألكثر من تسلم يوما على ا 30مؤاخذات المفتشية بردود الجهة المعنية التي يجب أن ترد بعد 

وفي حالة التأكد من المخالفات أو الشذوذ في التدبير المحاسبي والمالي تخبر . التقرير

المفتشية وزير المالية والوزير الوصي طالبة القيام بالتقويمات الضرورية، أما في حالة 

لمجلس الوقوف على انتهاكات تتعلق بعدم االنضباط الموازناتي والمالي فإنها تقدم التقرير ل

 .األعلى للحسابات

                                                           
، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون العام، جامعة عبد املالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية " في املغربعقلنة التدبير املالي :"سعيد املرض ي -8

 .35: ، ص 7552/7554والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 

،كلية العلوم القانونية "ات العليا املعمقة في القانون العام،رسالة لنيل دبلوم الدراس" -دراسة مقارنة-املفتشية العامة للمالية باملغرب : "الحسن حداد.-9

 .23: ، ص 7555/7552الرباط، املوسم الجامعي  -أكدال -والاقتصادية والاجتماعية

 .مأموريات لكل مفتش 8إلى  5مأمورية، أي بمعدل  245يقدر عدد املأموريات في البرنامج السنوي ما يقارب 10
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)وتعتبر المفتشية مديرية مواكبة في مراقبتها
11

والتي تكتسي طابع المباغتة والتفتيش  (

في عين المكان ، حيث يبقى لمفتشيها التفويض في طلب تقديم جميع المستندات التي 

نها تساعدهم على القيام بمأموريتهم، ويسوغ لهم إجراء سائر األبحاث والتحريات التي يرو

ضرورية، وطلب اإليضاحات من المصالح أو المستخدمين المعنيين باألمر دون أن 

 .يعترض هؤالء متعللين بالسر المهني

ويمكن لهيئة المفتشية العامة للمالية القيام بمقتضى نظامها األساسي، بمهمة الرقابة 

اقبتها، وهي مهمة والتحقق من التسيير اإلداري والتقني والمحاسبي للمصالح التي تتدخل لمر

ترمي إلى تحويل هذه الهيئة إلى هيئة للخبرة أكثر من هيئة للمراقبة التقليدية، وتبعا لذلك 

فإن طرائق ومناهج مراقبتها تنتقل مما هو تقليدي إلى ما هو عصري كمراقبة التسيير 

)والتحقيق وتدقيق الحسابات
12

.) 

  
ز
 .الرقابة ذات الطبيعة القضائية: المطلب الثان

تعتبر الرقابة القضائية أسمى الطرق في الرقابة على تنفيذ الميزانية سواء على الصعيد 

المركزي أو على الصعيد الترابي، حيث تخضع ميزانيات الجماعات الترابية لرقابة قضائية 

الحقة، تمارس بواسطة جهازين قضائيين متخصصين هما المجلس األعلى للحسابات 

 (.ةالثاني فقرةال) س الجهوية للحسابات والمجال ،(ىاألول فقرةال)

 . رقابة المجلس األعلى للحسابات: الفقرة األولى

بعد اللجنة  3111بعد االستقالل عرف المغرب والدة المجلس األعلى للحسابات سنة 

)الوطنية للحسابات
13

، التي لم تستطع القيام  ..31أبريل  38المنظمـة بمقتضى   ظهير ( 

 .  بالمهام المنوطة بها  لمجموعة من العوامل التشريعية والتنظيمية وأخرى بــــشرية

-11فـي هـذا السياق تـم انشاء المجلس األعلى للحسابات بمقتضى القانون رقـــم   

فة بالرقابة على األموال العمومية في كهيئة مكل 3111شتنبر 38الصادر بتاريخ 35
                                                           

 48:،ص 7552،د دجنبر 25،املجلة املغربية للتدقيق والتنمية، عدد "العام وإصالح منظومة املراقبة حماية املال:"إدريس خدري  -11

 .228:،ص7552، دار الطباعة والنشر الرباط، الطبعة الثالثة "تقنيات امليزانية:"دمحم حنين  -12

: ، ص  -7557-ل الاقتصاد املغربي والجهوي والبيئة ، جامعة دمحم الخامس  مجموعة البحث حو / استراتيجية وتنظيم الجماعات املحلية باملغرب:" ـ دمحم حركات  13

5. 
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المغرب، حيث عهد إليها بالنظر في حسابات المحاسبين العموميين وممارسة اختصاصات 

قضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وتقويم  تسيير األجهزة 

 .الخاضعة لها

عيل دور المجلس األعلى هذه االختصاصات الواسعة والضخمة دون إرادة سياسية لتف

للحسابات سيجعل من هذا األخير مؤسسة صورية فقط، مما كان يستوجب إدخال تعديالت 

إلى الرقي بالمجلس  .311على المؤسسة، ومن هذا المنطلق عمل المشرع منذ دستور سنة 

األعلى للحسابات إلى مستوى مؤسسة دستورية لتعزيز حمولتها ومكانتها داخل الدولة، وقد 

من أربعة ( الباب العاشر)والذي أفرد بابا  5.33يوليوز  51أكد ذلك من خالل دستور ت

 .لذلك(  .30و  381، 384، 381الفصول ) فصول 

)5.11.تم إصدار القانون رقم  5.33و  .311وتفعيال لمقتضيات دستوري 
14

 )

 .المتعلق بمدونة المحاكم المالية

ل إلى أن المشرع ميز في االختصاصات ، نص5.11.وبالتمحيص في مواد القانون رقم 

وبين  ،(أوال) الرقابية للمجلس األعلى للحسابات على المال العام بين ما هو قضائي محض

 (.ثانيا)ما يكتسي صبغة غير قضائية عندما يتعلق األمر بالرقابة في مجال التسيير 

 .المالية االختصاصات القضائية للمجلس األعلى للحسابات في مجال الرقابة: أوال

يتمثل الشكل المؤسساتي الذي اختاره المغرب في المراقبة العليا على المالية العمومية، 

المتعلق بالمجلس األعلى  35-11منذ  خمس وثالثين سنة من صدور القانون رقم 

للحسابات، في النموذج القضائي، إذ ال يقتصر دور هذه المؤسسة في تدقيق حسابات 

خاضعة للرقابة بل يمتد إلى تطبيق عقوبات على كل إخالل بقواعد األجهزة العمومية، ال

 .تنفيذ العمليات المالية

ولئن كان ورش اإلصالح، الذي تم تبنيه خالل السنوات األخيرة، يستهدف إقرار نوع  

من التوازن بين مختلف المتدخلين في مجال تنفيذ ميزانية األجهزة العمومية، فإن من شأن 

                                                           
 .7557يونيو  25-2875بتاريخ فاتح ربيع آلاخر  2-57-278الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -14
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ؤولية المالية والشخصية للمحاسبين العموميين، والتخلي عن المراقبة التخفيف من المس

القبلية في غياب نظام فعال للمراقبة الداخلية، تحقيق نتائج عكسية في مجال تسيير الموارد 

 .العمومية

ومن ثمة كان الدور الذي أوكله المشرع للمجلس األعلى للحسابات، كمؤسسة قضائية، 

روعية المالية، إذ يتجسد هذا الدور في اضطالع المجلس بالتدقيق هو الضامن الحترام المش

 .والبت في الحسابات، وكذا النظر في قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

 .ـ التدقيق والبت في الحسابات من طرف المجلس األعلى للحسابات 1

حاكم المالية، والذي تمارسه يعتبر التدقيق والبت في الحسابات من أهم اختصاصات الم

تلقائيا وباستمرار بهدف رصد وضعية الحسابات الممسوكة من طرف المحاسبين العموميين 

 .أو المحاسبين بحكم الواقع

واختصاص المحاكم المالية في ميدان الرقابة القضائية على حسابات  المحاسبين  

ملزمون بتقديم حساباتهم إلى الهيئة العموميين من النظام العام، لذا فالمحاسبون العموميون 

 .المكلفة بالرقابة العليا على األموال العمومية

إن المجلس األعلى للحسابات يمارس رقابته القضائية على حسابات المحاسبين العموميين 

المتعلق بمدونة  5.11.من القانون رقم  1دون اآلمرين بالصرف، وذلك بمقتضى المادة 

)المحاكم المالية 
15

.) 

 31الصادر  في  5.50..3وبالرجوع إلى المادة األولى والثانية من الظهير الشريف رقم 

المتعلق بتحديد مسؤولية اآلمرين  3.11.بتنفيذ القانون ( 5..5أبريل  1) 3851محرم 

بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، فالمحاسب العمومي هو كل موظف أو عون 

وهيئاتها والمؤسسات والمقاوالت العمومية  ترابيةوالجماعات ال ةمؤهل ألن ينفذ باسم الدول

الخاضعة للمراقبة المالية للدولة عمليات المداخيل أو النفقات أو التصرف في السندات إما 

                                                           
 ".يدقق املجلس ويبت في الحسابات التي يقدمها املحاسبون  العموميون :" على ما يلي 22.87من القانون رقم  5 تنص  املادة -15
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بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها وإما بتحويالت داخلية للحسابات وإما بواسطة محاسبين 

 .لألموال المتوفرة التي يراقب حركتها أو يأمر بها عموميين آخرين أو حسابات خارجية

وتتجاوز رقابة المجلس األعلى للحسابات المحاسبين القانونيين لتشمل أيضا نوعا آخر 

من المحاسبين ويتعلق اآلمر بالمحاسبين بحكم الواقع أو ما يطلق عليهم بالمحاسبين الفعليين 

ب عمومي، في تدبير األموال وهم كل شخص يتدخل من غير أن تكون له صفة محاس

)العامة سواء عن جهل أو عن طريق التحايل على القانون
16

من  .3وهم حسب المادة ( 

األشخاص الذين يقومون بعمليات  31.1أبريل  51قانون المحاسبة العمومية الصادر في 

قبض الموارد ودفع النفقات وحيازة واستعمال أموال أو قيم في ملك األجهزة العمومية 

 .محاسبين عموميين وإن لم يكونوا كذلك بصفة نظاميةك

على أنه يمكن بوجه  5.11.من القانون رقم  83وقد أضافت الفرع الثاني من المادة 

خاص أن يعتبر مشاركا مسؤوال عن التسيير بحكم الواقع، كل موظف أو عون وكذا كل من 

إما على المبالغة في هو حاصل على طلبات عمومية، والذي يكون بموافقته أو تشجيعه 

بيانات األثمان أو الفاتورات أو على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق، قد عمد عن علم 

على تحريف البيانات الواردة بهذه الوثائق ، قد عمد عن علم إلى تحرير أوامر باألداء أو 

 .حوالت أو تبريرات أو أصول صورية

)دولة تقديم حساباتهمويلزم المحاسبون العموميون بمرافق ال
17

سنويا إلى المجلس (

حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويسري نفس األمر 

 .على المحاسبين العموميين لألجهزة العمومية األخرى

وفي حالة التسيير المجزأ، يتوجب في الحساب أو البيان المحاسبي أن يقتصر على  

محاسب من المحاسبين المتعاقبين، ويشهد كل محاسب عمومي على  العمليات الخاصة بكل

                                                           
 .222: ص 7525، مايو 37-32مجلة املحاماة ، العدد  16-

 . يتكون الحساب من وثائق عامة ومستندات مثبتة -17

يل والنفقات كل ثالثة أشهر،أما بالنسبة لألجهزة العمومية ألاخرى، يمكن تدقيق هذه الحسابات فبخصوص مرافق الدولة، توجه املستندات  املثبتة للمداخ       

 . بعين املكان
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صحة الحساب فيما يخص الجزء الذي يهمه أو يوكل خلفه إذا وافق على ذلك ليشهد مكانه 

 .بصحة الحساب

وإذا رفض المحاسب اإلدالء بحسابه أو بيانه، أو إذا حالت الظروف دون أن يدلي 

ير المكلف بالمالية صراحة بذلك الخلف أو انتدب بحسابه أو بجميع المستندات، كلف الوز

 .محاسبا عموميا آخر لهذا الغرض مع تحديد أجل إضافي لهما عند االقتضاء

وفي حالة عدم تقديم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات 

الوكيل العام للملك، المثبتة إلى المجلس في اآلجال المقررة جاز للرئيس األول بالتماس من 

أن يوجه إلى المحاسب العمومي، أوامر بتقديم الوثائق المشار إليها وأن يحكم عليه في حالة 

 .درهم ...3عدم تقديم تلك الوثائق بغرامة قد يصل مبلغها إلى ألف 

ويجوز للرئيس األول باإلضافة إلى ذلك أن يحكم عليه بغرامة تهديدية أقصاها خمسمائة  

 .عن كل شهر من التأخيردرهم  ..0

ويالحظ من خالل الغرامات المفروضة على المحاسبين العموميين أنها جد هزيلة، وحبذا 

 .لو تم الرفع من قيمتها ليتعامل المحاسبون العموميون مع الموضوع بنوع من  الجدية

 .ـ التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 2

اإلضافة إلى مادة التدقيق والبت في الحسابات، مهمة يمارس المجلس األعلى للحسابات ب

قضائية ثانية تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد األجهزة الخاضعة 

لرقابته في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في حالة ارتكابه إلحدى 

المحاكم المالية، ومن أجل  من مدونة .0و00و 08المخالفات المنصوص عليها في المواد 

تبيان هذه الرقابة، يتعين إبراز األشخاص الخاضعين لهذا النوع من الرقابة والمسطرة 

 .المتبعة التي تختلف عن مسطرة البت في الحسابات
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 األشخاص المعنيون بمسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. 

بالميزانية والشؤون المالية األشخاص المشار يدخل في نطاق مسطرة التأديب المتعلق 

المتعلق  بمدونة المحاكم المالية، بمعنى كل  5.-11من القانون رقم  03إليهم في المادة 

مسؤول أو موظف أو عون بأحد األجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، كل في حدود  

في المواد  االختصاصات المخولة له، والذي يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها

 ..0و 00و 08

ويظهر جليا أن هذا النوع من الرقابة أعم وأشمل من مسطرة البت في الحسابات من 

حيث األشخاص المخاطبين بأحكامها، ذلك أنها تشمل حسابات المحاسبين 

)العموميين
18

والموظفين واألعوان الذين يعملون تحت سلطتهم أو لحسابهم، و كل مراقب (

والمراقبون الماليون والموظفون واألعوان العاملون تحت إمرتهم أو االلتزام بالنفقات 

كما أنها رقابة تمارس في حق اآلمر بالصرف واآلمر بالصرف المساعد وكذا . لحسابهم

 .األعوان الذين يشتغلون تحت سلطتهم أو لحسابهم، في نطاق اختصاصاتهم المالية

أهم فئة من اآلمرين بالصرف وهم  05ويستثنى من هذا  النوع من الرقابة  حسب المادة 

أعضاء الحكومة ويدخل في هذا المعنى الوزراء والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة ونواب 

كتاب الدولة، بمعنى كل من يحضر مجلس الحكومة، وهو ما يؤثر على نجاعة المحاكم 

سيما مع  المالية في الرقابة إذ ال مبرر موضوعي إلقصائهم من هذا النوع من الرقابة

 .محدودية الرقابة السياسية على تنفيذ قانون المالية من خالل المصادقة على قانون التصفية

بخالف الدول األنجلوساكسونية التي تقر بمراقبة الوزراء عبر مؤسسة مكتب المحاسب 

العام، الذي يعين من طرف البرلمان كموظف سام تمتد رقابته على الوزراء كما هو الحال 

)طانيا والواليات المتحدة األمريكيةفي بري
19

.) 

                                                           
الرقابة املتعلقة بالتدقيق والبت في )يخضع املحاسب العمومي لرقابة مزدوجة إن صح هذا التعبير أي يخضع لرقابتين  ذي طبيعة قضائية، فاألولى مباشرة-18

 (.رقابة قضائية في ميدان التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية)، والثانية غير مباشرة (لعموميحساب املحاسب ا

 www.mastercontentieuxmeknes.blogspot.com:                          ، على املوقع الالكتروني"املسطرة أمام املحاكم املالية: "أنظر19-
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كما استثني أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه 

نظرا للطابع " سيادة األمة"الصفة، وذلك بتمتعهم بالحصانة السياسية المستمدة من مبدأ 

 .الوطني غير القابل للتجزيء لوظيفتهم

 نية والشؤون الماليةمسطرة التأديب المتعلق بالميزا 

من قانون المحاكم المالية، فإن تحريك المتابعة مسند للوكيل العام للملك  01طبقا للفصل 

 .من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس األول أو من إحدى الهيئات بالمجلس

بمجرد تحريك المتابعة من طرف الوكيل العام للملك، يبادر الرئيس األول بالمجلس إلى 

تشار مقرر يقوم بالتحقيق  بجمع المعلومات واالطالع على مختلف الوثائق  تعيين مس

واالستماع إلى الشهود واستدعائهم، وذلك بحكم الصالحيات الممنوحة له، إال أنه وفي حالة 

عدم امتثال المعني باألمر لطلب المستشار المقرر كرفض االستجابة لالستدعاء الموجه إليه 

يمين أو الشهادة، فإن المستشار المقرر يرفع األمر للرئيس األول أو االمتناع عن أداء ال

درهم إلى ألفي   ..0والذي يقضي بغرامة من  خمسمائة  1.للبت في األمر طبقا للفصل 

 .درهم ...5

عند االنتهاء من التحقيق يوجه المستشار المقرر ملف القضية مرفقا بالتقرير المتعلق 

يوما يبتدئ من تاريخ  30للملك الذي يضع ملتمساته في أجل بالتحقيق إلى الوكيل العام 

يوما يبتدئ من تاريخ تسلم التبليغ،  30التوصل، ثم يبلغ بعد ذلك المعني باآلمر داخل 

لالطالع لدى كتابة الضبط بالمجلس على الملف الذي يهمه إما شخصيا أو بواسطة محاميه 

ويجوز للمعني . ب فيها على نفقتهوكذا الحصول على نسخ من وثائق الملف التي يرغ

باألمر خالل الثالثين يوما الموالية الطالعه على الملف تقديم مذكرة كتابية إما شخصيا أو 

 .بواسطة محاميه، كما يمكنه التقدم بطلب االستماع إلى الشهود الذين يختارهم

ال الغرفة وحين تصبح القضية جاهزة للحكم يأمر الرئيس األول بإدراجها في جدول أعم 

)المختصة بقضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
20

ويستدعى المعني باألمر (

                                                           
 بررة   تشكل سلطة الرئيس ألاول في تعيين املستشار املقرر املكلف بالتحقيق، وبالتقرير في شأن إحالة امللف على الغرفة املختصة  سلطة  غير م -20
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من مدونة المحاكم المالية، أما  1.يوما على األقل وفقا ألحكام المادة  30قبل انعقاد الجلسة 

ات القانونية كيفية إجراء المداوالت وإصدار هيئة الحكم لقراراتها وتبليغها فتتم وفقا للمقتضي

)من مدونة المحاكم المالية 0.و 8.المنصوص عليها في المواد 
21

.) 

وبثبوت األفعال المنسوبة للمعني باألمر بشأن المخالفات المالية المنصوص عليها في 

من مدونة المحاكم المالية يصدر المجلس الغرامة المقررة في إطار  .0إلى  08المواد من 

ن التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والغرامة المالية هي الرقابة القضائية في ميدا

العقوبة الوحيدة التي يملك المجلس صالحية الزجر بها، وهي غرامة تقرر وفقا لدرجة 

درهم عن كل ( ...3)خطورة المخالفة المالية وطبيعة تكرارها على أن ال تقل عن ألف

ية الصافية للمعني باألمر التي كان يتقاضاها عند مخالفة ومن غير أن تتجاوز األجرة السنو

 .تاريخ ارتكاب المخالفة

 .االختصاصات اإلدارية للمجلس في مجال الرقابة المالية: ثانيا

لحسابات في مجال الرقابة المالية، فقد اضافة إلى االختصاصات القضائية لمجلس باإل

)أسند له المشرع اختصاصات رقابية ذات طبيعة إدارية
22

الغرض منها تقييم طريقة تسيير ( 

)األجهزة العمومية الخاضعة لرقابته
23

واإلدالء عند االقتضاء بالوسائل الكفيلة بتحسين (

 .التسيير والزيادة في فعاليته ومردوديته دون أن تكون لها صبغة إلزامية وأثار جزائية

                                                                                                                                                                                     
قيق للنيابة العامة وحق  ومن شأنها  تقليص  وتبخيس  سلطة القاض ي املقرر املكلف بالتحقيق، بخالف قواعد املسطرة الجنائية التي تعطي حق احالة امللف للتح 

 .إحالة ملف التحقيق على الجلسة لقاض ي التحقيق وفي ذلك ضمان الستقاللية ألاجهزة القضائية

ر حق  الاستعانة على عكس مسطرة التدقيق والبت في الحسابات ، فإن املسطرة املتعلقة بالتأديب  املتعلق بامليزانية والشؤون املالية تضمن للمعني باألم -21

 .امي وحضور جلسات الحكم، وكذا حق أخد الكلمة ألاخيرة أثناء جلسة الحكمبمح

22-  Mohamed harakat:"Le droit du contrôle supérieure des finances Publiques au Maroc", Essai sur les structures d'audit ,a l'heure de 

l'ajustement structurel ,Ed babel,Tome I,1992 page: 245. 

 :املتعلق بمدونة املحاكم املالية فإن رقابة التسيير تسري على ألاجهزة التالية 22.87من القانون رقم  28حسب املادة  -23

 مرافق الدولة؛  -

 املؤسسات العمومية؛ -     

 س الجهوية للحسابات؛املخولة الامتياز في مرفق عام أو معهود إليها بتسييره، بإستثناء تلك التي تخضع لرقابة املجال  -     

أسمال أو سلطة الشركات واملقاوالت التي تملك الدولة أو املؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية ألاسهم في الر  -     

 مرجحة في اتخاذ القرار؛

 مع الجماعات املحلية أغلبية ألاسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار؛ الشركات واملقاوالت التي تملك الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة مشتركة  -

مالية من أرباب  أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها، التي تتلقى من أحد ألاجهزة املنصوص عليها في الفقرات أعاله مساعدات مالية في شكل مساهمات -     

 .العمل أو في شكل إعانات
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والتقارير الخاصة الموجهة  وتتجسد رقابة التسيير في التقريرالعام السنوي للمجلس

 .إلى البرلمان والحكومة 

 .ـ التقرير العام السنوي 1

لقد اقتبس المشرع المغربي من التجربة الفرنسية قيام الهيئة العليا للرقابة على األموال 

العمومية ممثلة في المجلس األعلى للحسابات بتقديم تقرير إلى جاللة الملك والبرلمان 

يع  أوجه أنشطة المجلس ومالحظات بشأن تنفيذ العمليات المالية التي يتضمن بيانا عن جم

راقبها، وذلك قبل انتهاء السنة المالية الموالية لسنة التسيير المقصودة، وينشر هذا التقرير 

 .بالجريدة الرسمية

من مدونة المحاكم المالية تقوم لجنة البرامج  والتقارير بتحضير  11حسب المادة 

لتي ستدرج في التقرير السنوي، ليوجه بعد ذلك الرئيس األول  بالمجلس هذه المالحظات ا

المالحظات إلى السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات واألجهزة العمومية المعنية، الذين 

يوما مشفوعة عند االقتضاء  ( .1)يتعين عليهم توجيه أجوبتهم إلى المجلس داخل أجل ثالثين

 .بكل التبريرات المفيدة

 .ـ المساعدة المقدمة إلى البرلمان والحكومة 2

أن المجلس األعلى للحسابات وفي إطار رقابة  5.33من دستور  384ينص الفصل 

التسيير، يقدم مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته 

 .بمقتضى القانون

 .رقابة المجالس الجهوية للحسابات: الفقرة الثانية

يشكل إحداث المجالس الجهوية للحسابات دعامة أساسية لتطوير الالمركزية بالمغرب،   

 24فبتنصيب هذه الوحدات الرقابية تكون منظومة الالمركزية اإلدارية قد اكتملت حلقاتها،

 .إذ تعد  المجالس الجهوية للحسابات هيئات المركزية للرقابة المالية على المستوى المحلي

                                                           
، لكن مراعاة ملقتضيات املرحلة ..."يحدث مجلس جهوي للحسابات في كل جهة من جهات اململكة: "من مدونة املحاكم املالية على ما يلي 228املادة تنص  24

. ها ودوائر اختصاصهايحدد عدد املجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقار  7.57.252من املدونة، فقد صدر مرسوم رقم  288الانتقالية، كما نصت عليها املادة 
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المتعلق بمدونة المحاكم المالية نقطة  5.11.الصدد، فقد شكل إصدار القانون رقم  وبهذا

تحول هامة في تاريخ تطور المراقبة العليا للمالية العامة بالمغرب ألنه وضح بجالء تنظيم 

وتسيير المحاكم المالية، واختصاصاتها القضائية وغير القضائية، وكذا المساطر المطبقة في 

 .تدخالتها مختلف ميادين

وعلى هذا المستوى، يتحدد الفعل الرقابي للمجالس الجهوية للحسابات، كمؤسسات رقابية 

جديدة، بمحددات نسقية تؤثر على شكل وآليات اشتغاله وأنماط تدخله وإيقاع إنتاجه وجوهر 

محتوياته؛ وهذه المحددات ذات صلة ترتبط في جانب منها بالبناء التنظيمي لهذه الوحدات 

قابية، وكذا اختصاصاتها، وفي جانب آخر منها بمساطر عمل القاضي المالي بهذه الر

 .المحاكم المالية الجهوية

 .النظام القانوني للمجالس الجهوية للحسابات: أوال

 :يتألف المجلس الجهوي من قضاة يسري عليهم النظام األساسي الخاص وهم

 رئيس المجلس الجهوي. 

 وكيل الملك. 

 المستشارون. 

 .كما يتوفر المجلس الجهوي على كتابة عامة وكتابة الضبط

يتولى الرئيس اإلشراف العام على المجلس الجهوي وتنظيم أشغاله ويترأس جلسات 

 .المجلس الجهوي، كما يجوز له أن يترأس جلسات فروعه

كما يمارس مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي وكيل الملك لدى هذا المجلس، الذي 

 .م تعيينه من بين المستشارينيت

 .ويمكن أن يساعد وكيل الملك نائب أو عدة نواب

                                                                                                                                                                                     
العيون وأكادير ومراكش وسطات والدارالبيضاء : وطبقا لهذا املرسوم، يتوفر املغرب حاليا، بصفة مؤقتة، على تسعة مجالس جهوية، توجد مقارها باملدن التالية

حديد عدد املجالس الجهوية للحسابات وتسميتها بت( 7555يناير 72)2875من ذي القعدة  78صادر في  7.57.252املرسوم رقم . والرباط وفاس ووجدة وطنجة

 .328، ص(7555فبراير  8)2875ذي الحجة  8بتاريخ  3545ر عدد .ومقارها ودوائر اختصاصها، ج
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يسهر الكاتب العام للمجلس الجهوي على أن تقدم الحسابات فب اآلجال القانونية ويخبر 

 .وكيل الملك بكل تأخير في هذا الصدد

 ويساعد الرئيس في تحضير البرامج وتنسيق أشغال المجلس الجهوي وتنظيم جلسات

الهيئات التابعة له، ويتولى تحت سلطة الرئيس تسيير كتابة الضبط والمصالح اإلدارية 

 .للمجلس

 .ويعين الكاتب العام من بين المستشارين

تتولى كتابة الضبط تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية األخرى المقدمة إلى المجلس 

وم كتابة الضبط بحفظ الجهوي، وتوزيعها وفق برنامج أشغال المجلس الجهوي، وتق

الحسابات والوثائق المذكورة وكذا بتبليغ أحكام وإجراءات المجلس الجهوي، كما تشهد 

 .بصحة نسخ ومختصرات األحكام القضائية

 .اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات: ثانيا

 يمارس المجلس الجهوي للحسابات االختصاصات التالية: 

وهيئاتها والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية  ترابيةالبت في حسابات الجماعات ال

 .هذه الجماعات والهيئات ومراقبة تسييرها

مراقبة تسيير المقاوالت المخولة االمتياز في مرفق عمومي محلي أو المعهود إليها 

بتسييره والشركات والمقاوالت التي تملك فيها جماعات محلية أو هيئات أو مؤسسات 

 .مساهمة عمومية خاضعة لها

 (المبحث األول)لموضوع مالية الجماعات الترابية قمنا بدراسته في دراستنا من خالل  
عالجنا الرقابة االدارية  (المبحث الثاني)مراحل مالية الجماعات الترابية وفي  فيه تناولنا

، فكان البد لنا من التعرف على التحديات وآفاق تطوير للجماعات الترابية القضائيةو 
 (.المبحث الثالث)التنظيم المالي المحلي 
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ارتكز المشرع في سبيل تحديث التدبير المالي المحلي  ه من اجل عقلنة المالية المحلية إن     

جدها ترتكز على محورين و ن 80ـ  4.القانون  مجموعة من االصالحات في ظلعلى 

 قرارات الجماعات الترابيةأساسيين يتعلق األول بتبسيط وتخفيف نظام الوصاية على 

مسألة تبسيط وتحسين فهو يتعلق بفيما يتعلق المحور الثاني  اما  الخاصة بتدبير ميزانيتها

 .المساطر واإلجراءات الخاصة بوضع الميزانية والمصادقة عليها وتنفيذها

على و جدير بالذكر انه رغم هذه التحديثات فان المالية المحلية مازالت امام تحديات تؤثر 

  .توازنها ، ليبقى استشراف االفاق المستقبلية من باب التفائل من االهتمامات و االنتظارات

تحدي اختالل تدبير النفقات المالية ( المطلب األول)فهذا المبحث سنحاول معالجته عن طريق 

 يتحدث عن افاق تطير التنظيم المالي المحلي( المطلب الثاني )المحلية، و

 .تحدي اختالل تدبير النفقات المحلية: المطلب األول

إن تشخيص طبيعة النفقات المحلية ومعرفة واقع تدبيرها يقتضي بداية األمر تحليل      

مجاالت النفقات المحلية ومدى انعكاس تلك المجاالت على مردودية النفقات المحلية، ألن هذه 

لمؤشر الرئيسي وهو مقارنة نسبة األخيرة تعد ثاني مؤشر لقياس وتقييم النفقات المحلية بعد ا

 . النفقات المحلية مع نسبة نفقات الدولة ومع الناتج الداخلي اإلجمالي

و يعد ربط مجاالت اإلنفاق المالي المحلي بالمردودية على المستوى المحلي مدخال ألجل 

 البحث عن مكامن ضعف مردودية النفقات، عبر محاولة تحليل آليات ومساطر تدبير النفقات

، ثم االنتقال إلى تقييم طبيعة الرقابة  ( الفقرة األولى) المحلية من خالل قواعد المحاسبة المحلية،

المطبقة على النفقات المحلية ومدى فعاليتها في الحد أو التخفيف من االختالالت التي تعتري سوء التدبير 

 (.الفقرة الثانية )  .المحلي بشكل عام

 .النفقات المحلية والمردودية المحليةعدم تكافؤ : الفقرة االوىل

يقصد بذلك الالتوازن بين حجم النفقات المحلية من جهة ومردودية هذه النفقات من جهة       

أخرى، فاإلنفاق تستتبعه المردودية، هذه األخيرة تمكن من القياس الكمي للنفقات المحلية، 
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واالجتماعية أو على مستوى على عدة مستويات، سواء على مستوى التنمية االقتصادية 

التجهيزات المحلية، بمعنى أن مردودية النفقات تظهر من خالل اإلنجازات المحلية على 

أرض الواقع، وهذا يتالءم مع مؤشرات النجاعة والتحليل بالنتائج من خالل محاولة معرفة 

الفعلي يظهر ، لكن الواقع  les dépenses par habitant تأثير النفقات المحلية على الفرد

 . عدم الكشف عن معطيات رقمية وإحصائيات كمية في هذا االتجاه

 .هيمنة نفقات التسيير على نفقات التجهيز المحل: أوال

هذه الهيمنة تفسرها عدة أسباب أفرزت مجتمعة تزايد ملحوظ لنفقات التسيير وهو ما يؤثر    

 .لروابط التأثير والتأثربالضرورة على نفقات التجهيز ويؤدي إلى تراجعها نتيجة 

 ..35.151.1.0.5ما مجموعه  ...5وقد شكلت نفقات تسيير الجماعات المحلية سنة 

 .من مجموع نفقات الجماعات المحلية 13,11% درهم أي حوالي 

 :تنامي نفقات التسيير - أ

يقصددددددددد بنفقددددددددات التسدددددددديير مجمددددددددوع النفقددددددددات المدرجددددددددة بددددددددالجزء األول المتعلددددددددق 

تشدددددتمل الميزانيدددددة علدددددى : " علدددددى مدددددا يلدددددي  .فقدددددد نصدددددت المدددددادة بعمليدددددات التسددددديير، 

 :جزئين

الجدددددزء األول تددددددرج فيددددده عمليدددددات التسددددديير سدددددواء فيمدددددا يخدددددص المدددددداخيل أو     -

 .النفقات

الجدددددددددزء الثددددددددداني يتعلدددددددددق بعمليدددددددددات التجهيدددددددددز ويشدددددددددمل جميدددددددددع المدددددددددوارد   -

 ."...المرصدددددددددددددددددة للتجهيدددددددددددددددددز واالسدددددددددددددددددتعمال الددددددددددددددددذي خصصدددددددددددددددددت لددددددددددددددددده

 :نفقددددددددات التسدددددددديير  مددددددددا   ددددددددي 80.54قددددددددان    مدددددددد  93وقددددددددد اددددددددد ت المددددددددا   

 : تشتمل تحمالت الجماعات المحلية على "

الموظفون واألعوان والصيانة واألدوات والتوريدات والمصاريف  :نفقات تسيير المصالح -

المالية المتعلقة بإرجاع الدين واإلمدادات الممنوحة والمساهمات في عمليات ذات فائدة محلية 

 ."...أو وطنية وتحمالت أخرى مختلفة
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لت ما وتجدر اإلشارة إلى أن مصاريف اإلدارة العامة تهيمن على نفقات التسيير، فقد شغ   

من مجموع نفقات التسيير،  10,11% أي بنسبة  ...5درهما سنة  83.311.131..1يناهز

 1.,01% درهما أي بنسبة  10.543..1.188وتشكل نفقات الموظفين لوحدها ما مجموعه 

من مجموع نفقات التسيير وهو ما يوضح الطابع المهيمن لنفقات الموظفين ضمن نفقات 

 .التسيير

يمن يفسره تضخم الوظيفة الجماعية، حيث بلغ عدد موظفي الجماعات هذا الطابع المه

موظف بالنسبة  811.5.1موظف في مقابل  381.083ما مجموعه  ...5المحلية سنة 

ضمن العدد اإلجمالي لموظفي  50,.8%للدولة وبذلك فالموظفين المحليين يشغلون نسبة 

ماليا كبيرا على الميزانيات المحلية وبذلك فالوظيفة الجماعية أصبحت تشكل عبئا . الدولة 

وتستهلك أغلب المصاريف المرصودة لنفقات التسيير، فالجانب اإلداري ال زال يغطي نسبة 

كبيرة ضمن مجموع اإلنفاق المحلي وهو ما يجعل الجماعات المحلية وحدات تميل إلى 

عتبرها مقاوالت االستهالك أكثر من االستثمار، فالمنظور االقتصادي للجماعات المحلية ي

يقتضي تخفيف نفقات التسيير لصالح نفقات التجهيز لكون هذه الجماعات تميل بطبيعتها 

 .االقتصادية إلى التماثل مع الطابع ألمقاوالتي

 :ت اضع نفقات التجهيز المح ي -ب

إن نفقات التجهيز على المستوى المحلي ترتبط بالفائض على مستوى نفقات التسيير، فكلما   

عقلنة النفقات المحلية وترشيدها إلى المستوى المطلوب إال وتمكنت الجماعة من تحقيق تمت 

فائض في نهاية السنة، وهذا الفائض هو الذي يبرمج ضمن استثمارات تؤدي إلى نفقات 

التجهيز، أما في حالة تضخم نفقات التسيير فان ذلك يؤدي إلى ضعف الفائض أو انعدامه 

فقات التجهيز، كما أن الجماعات المحلية ليست على نفس القدر من وبالتالي انعدام وضعف ن

اإلمكانات، فهناك جماعات كبيرة وغنية تتمكن من تحقيق فائض يخصص للتجهيز وهناك 

جماعات فقيرة تعيش على إعانات الدولة وبالتالي فهي ال تتوفر على إمكانيات تغطي بها 

ا يستوجب بالضرورة التحكم في نفقات التسيير نفقات تسييرها فباألحرى نفقات التجهيز، وهذ

ألجل الحصول على الفائض، وبالتالي االرتقاء بنفقات التجهيز إلى مستوى يمكنها من تغطية 
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إمكانيات التجهيز، وتمكين الجماعات المحلية من التدخل االقتصادي الفعال سواء على 

 .المستوى المباشر أو غير المباشر

 :عداد نفقات التجهيز كما يليبت 11وقد جاءت المادة 

 : تشتمل تحمالت الجماعات المح ية ع ى "

 ...نفقات تسيير المصالح -

األشغال الجد د  والبنا ات والطرق والتجهيزات ذات النفع المح ي : نفقات التجهيز -

واستهالك رأسمال الد   المقترض واإلمدا ات الممن اة واصص المساهمات في 

  ."الفائد  المح ية أو ال طنية التي تهم الجماعات المح يةاإلنجازات ذات 

أنه ال يوجد تحديد لمفهوم نفقات التجهيز حيث لم يقدم تعريفا  4..80يظهر من خالل قانون 

لمفهوم التجهيز بل تضمن فقط تعداد ألنواع نفقات التجهيز، كاألشغال الجديدة والطرق 

مكن اعتبارها تلك النفقات التي التكتسي طابع ، وتبعا لذلك ي...والتجهيزات والمساهمات

 .التكرار

 .تواضع مردودية النفقات المحلية:  ثانيا

بالرغم من تعدد مجاالت اإلنفاق المحلي فأن هذه المجاالت تقتضي قياسها وفق مؤشرات 

والتجهيزات ( أ)لمحلية مرقمة تمكن من تقييم انعكاس النفقات المحلية على مستوى التنمية ا

 .المحلية 

  :ع ى مست ى التنمية المح ية -أ

من أهم ( سواء في شق النفقات أو المداخيل المحلية)يعد النظام المالي المحلي في شموليته    

اإلشكاليات التي يعرفها الشأن المحلي بالمغرب، فهناك جماعات تتوفر على إمكانيات مالية 

شيء، حيث ال تكفي ميزانيتها حتى مهمة وهناك جماعات خصوصا القروية تفتقر إلى كل 

 .لتغطية مصاريف التسيير، قبل ألحديث عن التجهيز الذي يتطلب أغلفة مالية ضخمة

وكما هو معلوم فالنفقات المحلية ترتبط ارتباطا وثيقا بحجم المداخيل المحلية، هذه األخيرة 

لجماعات المحلية ، هي التي تعكس حجم االستقالل المالي المحلي خصوصا المداخيل الذاتية ل

 .فالمداخيل المحلية تحكم النفقات المحلية التي تعد أساس التنمية المحلية

إن الميزانيات المحلية ليست وثيقة تقنية أو حسابية فقط، بل هي في مضمونها تشكل مجموعة 
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من االختيارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبذلك فهي تستهدف عموم 

 .ن أو فئة منهم، هذه االختيارات هي أساس التنمية على الصعيد المحليالسكا

فقد تطور دور الجماعات المحلية، وانتقلت من دور المسير اإلداري للمرافق العامة المحلية 

إلى وظيفة المشاركة في التنمية المحلية، هذه األخيرة ظهرت كتعبير عن الرغبة في إعادة 

قتصادية المهتمة أساسا بالتوازنات الكبرى، فالتنمية المحلية هي النظر في االستراتيجية اال

 .وسيلة لتعويض االختيارات الوطنية الكبرى بسياسات محلية أكثر دقة ومالئمة

الذي كرس تحويل الموارد نتيجة تحويل  5.33من دستور  383وفي انتظار تفعيل الفصل 

الجماعات الترابية تعاني من عجز االختصاصات للجماعات الترابية بالمغرب، تبقى اغلب 

.اقتصادي مالي و ما يترتب عليه من عجز سوسيو
25

 

أو  4..80في قانون  وإجماال يمكن القول إن القواعد المنظمة للنفقات المحلية سواء الواردة

لم تتبنى قواعد تتعلق بالمردودية المتعلقة بالنفقات  .311التنظيم المالي للجماعات المحلية 

وفي هذا الصدد يبدو أنه كان من األفضل . على المستوى القريب أو المتوسط أو حتى البعيد

د إلى النتائج تخصيص قواعد خاصة بمردودية نفقات التسيير، على اعتبار أن المردودية تمت

أو الحصيلة، لهذا يصعب قياس مردودية نفقات التسيير المحلية بالمغرب نظرا لعدم الكشف 

أما مجال التجهيز فهو مجال يمكن قياس المردودية فيه . عن معطيات ومؤشرات مضبوطة

على اعتبار أنه يرتبط بتجهيزات ومشاريع استثمارية يمكن معرفة مردوديتها عبر أرقام 

ونتائج ملموسة، فاإلنفاق المحلي المباشر أو غير المباشر على االستثمار العمومي  مضبوطة

المحلي يندرج ضمن األهمية االقتصادية للمالية المحلية وهذه األخيرة يمكن قياسها وتقييم 

 .نتائجها

 :ع ى مست ى التجهيزات المح ية -ب

ماعي يضع برنامج تجهيز من الميثاق الجماعي أن المجلس الج .1لقد أكدت المادة    

الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها، كما يقوم بكافة 

األعمال التي من شأنها تحفيز وإنعاش تنمية االقتصاد المحلي والتشغيل، وهي كلها إشارات 

 .تحيل إلى مجال التجهيز المحلي

                                                           
1.1ص  7991 المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الجماعات المحلية والممارسات المالية بالمغرب، : المهدي بنمير .د - 
25
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أن المجلس الجماعي يقرر إحداث وتدبير من الميثاق الجماعي  11في حين أكدت ألمادة    

المرافق العمومية الجماعية خاصة في قطاعات التزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير 

السائل واإلنارة العمومية والدبح ونقل اللحوم واألسماك والسير والجوالن وتشوير الطرق 

 .ووقوف العربات

لة بالتجهيزات المحلية، فالتدخالت االقتصادية إن التنمية المحلية ترتبط ارتباطا شديد الص    

للجماعات المحلية وتشجيع االستثمارات الخاصة يقتضيان وجود تجهيزات محلية ، عبر 

 Les توفير الطرق المحلية والقناطر والمناطق االحتياطية للمؤسسات العالية التكنولوجيا

espaces réservés aux entreprises de haute technologie   والنقل وإنجاز

واإلنارة ( سواء الخاصة بالجملة أو األسبوعية)المناطق الصناعية وتهيئتها، وتهيئة األسواق 

وهي مجموعة من البنيات التحتية تسهل .... العمومية والواد الحار وشبكة الماء والهاتف 

 .التدخل االقتصادي للجماعات المحلية، وهو ما يطلق عليه محيط الجماعات المحلية

فحياة الجماعات المحلية واستمرارها في تغطية اختصاصاتها مرتبط بوجود تجهيزات من 

 Vivre ensemble مدارس ومستشفيات وقنوات الصرف الصحي، وهذا ما أكده تقرير

 . .بفرنسا

إن التجهيزات المحلية تتطلب أغلفة مالية ضخمة ودراسات دقيقة، وهما شرطان غالبا ال     

عات الفقيرة التي ليست لها القدرة على تغطية مصاريف تسييرها، كما تفتقر يتوافران للجما

إلى الموارد البشرية المؤهلة للقيام بالدراسات المتعلقة بالتجهيز، وهو ما يستدعي توفير 

موارد مالية قارة تخصص للتجهيز لسد العجز الذي يعرفه مجال التجهيز المحلي ، ومواكبة 

مركزية الوسائل المالية ، خصوصا على المستوى القروي، الن المركزية االختصاصات بال

أغلب الجماعات القروية تعرف هشاشة التجهيزات القروية نظرا لضعف الموارد المخصصة 

 . للتجهيز

 .تعقد مساطر وآليات تدبي  النفقات المحلية: الفقرة الثانية

واآلليات التي تكون في النهاية تشكل النفقة المحلية قي جوهرها مجموعة من المساطر     

، وكلما اتصفت هذه المساطر بالوضوح والدقة وتجنب التعقيد كلما أفرزت بالضرورة "نفقة"

 .سرعة ومردودية في اإلنفاق
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ودراسة مساطر اإلنفاق المحلي تقتضي التعامل مع مختلف المتدخلين فيها والمراحل التي    

التعامل مع عدة نصوص قانونية سواء منها تلك الواردة تمر بها النفقة المحلية، وهذا يستلزم 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية، هذا زيادة على النصوص  80-4.بقانون 

المؤطرة للرقابة الممارسة على النفقات المحلية، التي تؤكد تعدد المتدخلين في تدبير نفقات 

 .الجماعات المحلية

 .دبير النفقات المح يةتعد  المتدخ ي  في ت: أوال 

المتدخلين في تدبير النفقات المحلية، وبالرجوع إلى  مسألة 4..80لم يوضح قانون     

المرسوم المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها وبعض المواد الواردة 

، فهناك تدخل كل (أ)يالحظ تعدد المتدخلين في مسلسل تدبير النفقات المحلية  4..80بقانون 

المحلية من جهة باإلضافة إلى تدخل  من اآلمر بالصرف والمحاسب العمومي للجماعات

.لتعقد قواعد المحاسبة المحلية  سلطة الوصاية، هذا التعدد يعد نتيجة طبيعية
26
 

 .المتدخ    في تدبير النفقات المح ية - أ  

بعمليات تنفيذ النفقات المحلية إلى اآلمرين بالصرف والمحاسبين المحليين، لكن هذا ال  يعهد

يعني أن تنفيذ النفقات يستأثر به اآلمرون بالصرف والمحاسبين فقط، ففي بعض الحاالت نجد 

 .أن سلطة الوصاية تتدخل في بعض الحاالت االستثنائية أثناء مرحلة تدبير النفقات

 :بالصرف والمحاسبي  تدخل اآلمر   -1

من المرسوم الخاص بسن نظام المحاسبة العمومية  0عرفت المادة  :اآلمرو  بالصرف*

 را  اسب مدل ل هذا المرس م باآلمر بالصرف "للجماعات المحلية اآلمر بالصرف بما يلي 

 : لمداخيل ونفقات الجماعات المح ية ومجم عاتها،  ل شخص له الصفة ألجل

 .المستحقة ل جماعة أو المجم عة المذ  رتي  وتصفيتها واآلمر بتحصي ها اٍتباث الد   -

"االلتزام بد    الجماعة أو المجم عة المذ  رتي  وتصفيتها واألمر بدفعها -
27

 

                                                           
1.1ص . مرجع سابق المهدي بنمير .د    -

26
  

  
 .بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها (1424يناير  4) 2.42من محرم  21صادر في  2....1.4مرسوم رقم  -  27
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االلتزام )والمعيار الوظيفي ( كل شخص له الصفة)هذا التعريف يجمع بين المعيار الشكلي 

 .واألمر بدفعهابديون الجماعة أو المجموعة وتصفيتها 

 .تدخل س طة ال صا ة  -2  

يتعلق األمر بمختلف التدخالت الصادرة عن سلطة الوصاية في مجال تنفيذ الميزانية، فرغم 

حضور سلطة الوصاية في كل مراحل إعداد وتحضير الميزانيات المحلية وكذا المصادقة 

وتفادي االختالالت، إال أن هذا عليها ألجل توحيد السياسات المحلية مع السياسة المركزية 

 .الحضور يتعدى مراحل اإلعداد والمصادقة إلى مراحل تنفيذ النفقات المحلية

هذا التدخل يطرح إشكال سياسي وأكاديمي وقد كرس التنظيم المالي للجماعات المحلية تدخل 

 جب أ  ": حين نص على 85سلطة الوصاية على مستوى النفقات إنطالقا من المادة 

تتضم  ميزانية الجماعات المح ية ومجم عاتها االعتما ات المتع قة بالنفقات اإلجبار ة 

    .والم ار  الضرور ة لتغطيتها

هكذا تق م س طة ال صا ة ت قائيا بتسجيل  ل نفقة إجبار ة لم  تم إ راجها بميزانية 

ي ذلك نفقة الجماعات المح ية أو مجم عتها وتتخذ لهذا الغرض  ل تدبير ضروري بما ف

غير إجبار ة وال  ج ز أ   باشر ت قائيا بصفة صحيحة أي تسجيل لنفقة إجبار ة ما لم  تم 

 ع   المج س مسبقا ل قيام بذلك بم جب مداولة تتم طبقا ل مقتضيات التشر عية والتنظيمية 

 "...الجاري بها العمل

تنص على انه  81فالمادة  كما يظهر تدخل سلطة الوصاية على مستوى تنفيذ النفقات المحلية،

إذا امتنع اآلمر بالصرف ع  وضع ا الة خاصة بنفقة وجب تسد دها م  قبل الجماعة "

المح ية أو المجم عة،  مك  لس طة ال صا ة أ  تق م بعد ط ب استفسارات م  اآلمر 

  م  95بالصرف بت جيه إعذار إليه ب ضع الح الة، وفي االة عدم التنفيذ في أجل أقصاه 

د تار خ اإلعذار،  مك  أ  ت ضع هذه الح الة ت قائيا بقرار ل ز ر الداخ ية أو م   ن ب بع

 ."عنه

يوضحان طبيعة تدخل سلطة الوصاية على مستوى النفقات اإلجبارية  81و  85فالمادتين 

لكن هناك تدخالت لسلطة الوصاية واردة بنظام المحاسبة المطبق على الجماعات المحلية 

، والتي تؤكد على مراقبة اآلمرين بالصرف والقباض من طرف 353و .35و  331بالمواد 
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وزير الداخلية وكذا وزير المالية وهذه المراقبة تندرج ضمن عمليات المراقبة السابقة التي 

الذي استهدف مراجعة  4..80تستهدف مشروعية النفقة المحلية، وفي هذا اإلطار جاء قانون 

مراعاة المستجدات التي طرأت في مجال المراقبة البعدية عبر  أساليب المراقبة القبلية مع

جعل بعض القرارات المتعلقة بتدبير الميزانية قابلة للتنفيذ دون اللجوء للمصادقة القبلية 

لسلطة الوصاية، باإلضافة إلى حذف ازدواجية الوصاية فيما يخص المصادقة القبلية على 

. الوصي وإلغاء التأشيرة القرارات بإقتراح إسنادها إلى القطاع
28

 

وقد أكد المرسوم الجديد المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية االتجاه نحو تخفيف نظام   

الوصاية واالنفتاح على الرقابة البعدية خصوصا في شقها القضائي، وهذه المقتضيات تندرج 

المحلية تمهيدا ضمن مسلسل إصالح الالمركزية عبر تخفيف أعباء الوصاية على الجماعات 

 . لالنتقال التدريجي من منطق الوصاية إلى منطق المواكبة

 .تعقد ق اعد المحاسبة المح ية -ب

ترتبط المحاسبة عموما بتدبير األموال سواء في اتجاه المدخالت أو المخرجات، وتستهدف    

المال المحلي، المحاسبة التحكم في النفقات المحلية وتفادي مظاهر التبذير وسوء استعمال 

بسن نظام  .311شتنبر  .1وقد كانت تطبق قواعد المحاسبة المحلية بموجب مرسوم 

لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها، إال أن هذه القواعد اعترضتها عدة نواقص على 

 .المستوى القانوني باإلضافة إلى اختالالت على مستوى الممارسة العملية

التدبير المالي المحلي، فإذا كان التنظيم المالي للجماعات  هي عصبإ  المحاسبة المح ية 

يحدد القواعد الكبرى للتدبير المالي المحلي سواء  4..80المحلية ومجموعاتها بموجب قانون 

في اتجاه المداخيل أو النفقات المحلية، فقواعد المحاسبة المحلية تحدد تفصيالت التدبير 

المتعلقة بالتدبير المالي المحلي، كما ( المساطر)اإلجرائية المالي، بمعنى أنها تحدد القواعد 

تعد المحاسبة المحلية آلية لتحقيق الشفافية المالية وضبط وتصحيح االختالالت الواردة على 

 .التدبير المالي المحلي

                                                           

28
 11ص  ...5*0..5     ، كلية الحقوق سطات ، تدبير اإل ار  المح ية  "التنظيم المالي المح ي واد  البحث والتك    " :سعيد جفري . د -  
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وفي نفس السياق فالمرسوم المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية    

ان استحضر المستجدات واألساليب الحديثة للمحاسبة كالمحاسبة التحليلية التي ومجموعاتها و

تستهدف دراسة الكلفة وتقييم الحصيلة وتحليل النتائج إال أنه ينبغي االستفادة من التجربة 

  .الفرنسية في مجال تبسيط مساطر المحاسبة المطبقة على النفقات المحلية

السنوية إلعداد ميزانيات الجماعات المحلية على عدة وفي أغلب األحيان تؤكد الدوريات 

قواعد ألجل التدبير العقالني للنفقات، واعتماد تقنيات حديثة كالتخطيط والبرمجة وحصر نمو 

النفقات في حدود مماثلة لنمو المداخيل، زيادة على ضرورة إخضاع النفقات لمبادئ وأسس 

 .على العقالنية والفعالية والدقة والمسؤوليةالحكامة في مجال التدبير المالي التي ترتكز 

إن عقلنة تدبير النفقات المحلية وتفعيل آليات اإلنفاق ستنعكس على مالية الدولة من جهة 

نظرا الرتباط الماليتين، باإلضافة إلى التأثير المباشر على نفقات التجهيز المحلي ورفع 

البنيات التحتية واألساسية للجماعات المحلية، مستويات االستثمار المحلي، زيادة على توفير 

وهذا يخدم مقاربة الجماعة المقاولة، التي تنطلق من الجماعة المستثمرة، ألن االستثمار يدر 

أمواال ومبالغ إضافية على مداخيل الجماعات مما ينعكس بالضرورة على النفقات المحلية 

.بعد دورة الميزانية المحلية
29

 

ن النفقات والمداخيل في معادلة واحدة، يظهر استقرار نسبي للمداخيل ونتيجة للربط بي  

المحلية في مقابل التزايد التدريجي للنفقات المحلية، وهذا يستوجب المزاوجة بين التحكم في 

 ..اإلنفاق المحلي كآلية ومردودية النفقات المحلية كهدف

 .تباين مستويات الرقابة على النفقات المحلية: ثانيا

ن تنامي النفقات المحلية واالستقرار النسبي للمداخيل، زيادة على تزايد مظاهر تبذير المال إ  

العام المحلي الناتج عن سوء تدبير النفقات، كلها عوامل تفرض العمل بنظام للرقابة فاعل 

وقوي وقادر على الحد من االختالالت، فالرقابة هي ضرورة وليست اختيار، ذلك أن مراقبة 

ل األموال العمومية المحلية تعتبر عنصرا قارا وضروريا في المالية عموما وتزداد استعما

هذه الضرورة كلما تم االتجاه نحو المالية المحلية، ألن عدم تفعيل الرقابة خصوصا في مجال 

 .التسيير سينعكس بالضرورة على االستثمارات المحلية

                                                           
 - http://almadal2idaria.blogspot.com/2016/01/blog-post_13.html?m=1   - 

29
  

http://almadal2idaria.blogspot.com/2016/01/blog-post_13.html?m=1
http://almadal2idaria.blogspot.com/2016/01/blog-post_13.html?m=1
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المحلية تنطلق من تجنب تبذير األموال المحلية  إن إلزامية الرقابة المالية على تدبير النفقات  

وتقييم درجة احترام االعتمادات الواردة بالميزانية ، وهو ما دفع البعض إلى القول بأن 

الرقابة : ومن أهم الرقابة  . الرقابة تعتبر إكراها وتحد بالنسبة للديمقراطيات المعاصرة

لموضوع من طرف المجموعة الثانية  االدارية والرقابة القضائية فسيتم معالجة هذا ا

 .بالتفصيل

  
 .افاق تطوير المالية المحلية: المطلب الثانز

 

إن عقلنة وترشيد النفقات المحلية تقتضي وجود بناء أساسه وتقعيده قانوني، يرتكز           

على مختلف القواعد والقوانين المنظمة للنفقات المحلية و للموارد كذلك، وامتداده تدبيري 

يتمحور حول تجاوز االختالالت على مستوى التدبير واالنفتاح على آليات تدبيرية حديثة 

 .كتقليص الوصاية على الجماعات المحلية و تبسيط وتحسين المساطر واإلجراءات الخاصة

 .تقليص الوصاية عىل الجماعات المحلية: الفقرة االوىل

باألساس  إن أهمية الجماعات المحلية المتمثلة في منحها استقالل إداري ومالي ،يقوم         

لذا . . على ضرورة التخفيف من سلطة الوصاية وذلك لكونها تعني بتدبير الشأن العام المحلي

بمجموعة من التدابير واإلجراءات في هذا المجال نذكر منها 80ـ  4.جاء القانون 
30

 :  

تطبيق المصادقة القبلية ، والمتمثلة في حصر مجال قاعدة الرخصة على ـ تقليص مجال 

القرارات األساسية، كالميزانية واللجوء إلى االقتراض ، وجعل بعض القرارات المتعلقة 

بتدبير الميزانية قابلة للتنفيذ دون اللجوء إلى المصادقة القبلية لسلطة الوصاية ، ويتعلق األمر 

عمليات تحويل االعتماد لتصبح من صالحيات الرئيس المجلس  هنا برفع الوصاية على

  .بالنسبة للتحويالت بين فصل وفصل داخل نفس الباب

ـ حذف ازدواجية الوصاية فيما يخص المصادقة القبلية على القرارات باقتراح إسنادها إلى 

  .القطاع الوصي وإلغاء تأشيرة وزارة المالية

تزامات في اتجاه حصرها على تأكد من توفر اإلعتمادات ـ مراجعة نظام مراقبة صحة االل

قبل إصدار االلتزامات ، ويهدف هذا اإلجراء إلى عقلنة نظام المراقبة المالية واعتماد الفعالية 
                                                           

1المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية 11-18القانون رقم  - 
30
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في أساليبها، تماشيا مع مبدأ إقرار المسؤولية األمرين بالصرف ، واعتبارا للمقتضيات 

  .عيل دور المجالس الجهوية للحساباتالجديدة في مدونة المحاكم المالية وتف

ن المساطر واإلجراءات الخاصة: الفقرة الثانية  . تبسيط وتحسي 

، ترمي إلى إضفاء الفعالية  80ـ  4.ن التدابير التي جاء بها قانون التنظيم المالي المحلي إ    

،وتوفير والنجاعة على عمليات إعداد وتنفيذ القرارات، وضمان استمرارية المرفق العمومي 

اآلليات الالزمة لتمكين الجماعات المحلية من أداء مهامها في أحسن الشروط، ويمكن أن 

  :نوجز هذه التدابير في العناصر التالية

ـ إقرار مبدأ شمولية اإلعتمادات لمنح الجماعات المحلية إمكانية مالئمة الميزانية كلما دعت 

 .الضرورة إلى ذلك من خالل السنة المالية

تبسيط المساطر فيما يخص تحويل اإلعتمادات تماشيا مع تخفيف الوصاية على المصادقة ـ  

 .على القرارات

ـ فتح المجال الستعمال الترخيص بالبرامج الممكن تمويلها بواسطة الفوائض التقديرية وذلك 

  .لحث الجماعات على نهج أساليب التخطيط والبرمجة المتعددة السنوات

لديون، وحفاظا على حقوق المتعاملين مع الجماعات المحلية فقد عمل قانون ـ تفاديا لتراكم ا

التنظيم المالي المحلي الجديد على تمكينها من االحتفاظ بإعتمادات التسيير الملتزم بها وغير 

.المؤداة، وذلك عند اختتام السنة المالية بدل إلغاءها
31

 

التي قد تطرأ بسبب عدم   حاالت الشللـ ضمانا الستمرارية المرفق العمومي ، ولمعاجلة 

توفر الجماعة على الميزانية في اآلجال القانوني ، فقد تم اعتماد أجال محدد للتصويت على 

 .الميزانية، وإرسالها لضمان تنفيذها مع بداية السنة

ـ تعزيز مصداقية معامالت الجماعات المحلية مع شركائها، عمل المشرع على إدراج 

مالية الناجمة على االتفاقيات والعقود المبرمة من طرفها ضمن الئحة النفقات االلتزامات ال
                                                           

 -.
 31

 . 2515الطبعة األولى. س س ة الالمر ز ة واإل ار  المح ية”تدبير مالية الجماعات المح ية“:  ر م لحرش . 
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اإلجبارية، إضافة إلى أعمال السلطة الحلول لصرف حوالة ثم االلتزام بها بصفة قانونية في 

  .حالة امتناع األمر بالصرف

االرتقاء بالشأن ـ اعتبارا لألهمية التي تكتسيها شفافية المعامالت في تحقيق الحكامة الجيدة و

المحلي، فقد أوالها المشرع المغربي ـ من خالل هذا القانون ـ حيزا هاما حيث نص في هذا 

اإلطار على إلزامية إبالغ ونشر بعض المعطيات المتعلقة بتدبير الميزانية ، وإخضاع تدبير 

  .الجماعات المحلية للتدقيق واإلفتحاص

ها الجماعات المحلية ، والحد من االختالالت الناتجة ـ للتخفيف من تفاقم النزاعات التي تعرف

عن تنفيذ األحكام النهائية، عمل القانون المتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها 

على إحداث منصب مستشار قضائي لدى وزير الداخلية يتولى تقديم المساعدة القانونية 

ء في كل النزاعات التي قد تجعل منها مدينة الجماعات المحلية، والدفاع عنها أمام القضا

 .للغير
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:                                                                                            خـــــــــــاتمة   

تلعب المالية المحلية دورا مهما، إذ تعد من عدة جوانب مؤشرا حقيقيا للتطورات التي        

المجتمعات الحديثة، فباعتبارها جزء ال يتجزأ من المالية العمومية عرفت المالية تعرفها 

المحلية بالمغرب تطورا مستمرا مشكلة بذلك رهانا للسلطة، كما عرفت عدة إصالحات كان 

الهدف األساسي منها هو النهوض بدور الجماعات الترابية وجعلها شريكا رئيسيا في عجلة 

رافق هذا التطور تحوال عميق في دور مجالس الجماعات الترابية، هذه حيث . التنمية الوطنية

الجماعات التي شهدت تطورا كبيرا مند عهد االستقالل واكبه تطور في مجال العالقات 

المالية وتوسيع لنطاق التعامل مع عدة أطراف مختلفة وهيآت لها مصالح بشكل مباشر أو 

 .غير مباشر بالجماعات الترابية

لهذا التطور أصبح لزاما مساءلة اإلدارة الجماعية على نشاطها وسلوكيتها سواء في  ومسايرة

حيث أصبح من الضروري تفعيل دور األجهزة . محيطها الداخلي أو في عالقتها بالمرتفقين

المجالس الجهوية للحسابات، المفتشية العامة للمالية، المفتشية العامة لإلدارة )الرقابية 

في الجماعات الترابية لتحقيق ( ة المالية المحلية والخزينة العامة للمملكة الترابية، مفتشي

الذي يعد من أهم الفاعلين في  "التدقيق" األهداف المتوخاة وإقامة تدبير جيد خاصة منها

 .الحكامة

وفي وقت تفاقمت فيه المخالفات والخروقات في الجماعات المحلية الشيء الذي حتم إقالة 

من المسؤولين المحليين، أصبح االهتمام يتزايد بأنظمة الرقابة نظرا لما لها  وتوقيف مجموعة

 .من دور هام في حسن التدبير اإلداري والمالي بالجماعات الترابية

ولعل أجهزة الرقابة المالية أكثر المؤسسات مطالبة بالقيام بعملها بفاعلية بالنظر إلى أهمية 

  .اموظيفتها في المحافظة على المال الع
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  الق اني:  

المتع ق بالتنظيم المالي ل جماعات المح ية ومجم عاتها والصا ر في  80.54القان   رقم 

2553.في فبرا ر  0111 الجر د  الرسمية عد    
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  مراجع باللغة الفرنسية: 

 Mohamed harakat:"Le droit du contrôle supérieure des finances Publiques au 
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 SaidOujemmaa:"le contrôle des finances publiques au Maroc",Imprimerie 

Belvédère, Edition Wallada, Casablanca, 1995,p 146. 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 

 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111مـــقـــــدمـــة   

 1111111111111111111111111111111111111111111111111 مراحل المالية العامة المحلية :  المبحث األول

  11111111111111111111111111111عداد الميزانية العامة المحلية والمصادقة عليها إ:  المطلب األول

       1111111111111111111111111111111111111111111111111إعداد الميزانية المحلية العامة  :الفقرة األولى 

     111111111111111111111111111111111171 1المصادقة على الميزانية العامة المحلية  : الفقرة الثاني 

 11111111111111111111111111111111111111111111177تنفيد الميزانية العامة المحلية :   المطلب الثاني 

    .111111111111111111111111111111111111111111111111111117بالنسبة لإليرادات المحلية :الفقرة األولى

 .11111111111111111111111111111111111111111111111111111117المحلية بالنسبة للنفقات :الفقرة الثانية 

 111111111111171  الرقابة االدارية والقضائية على ماليات الجماعات الترابية:  الثانيالمبحث 

  11111111111111111111111111111111111171الرقابة ذات الطبيعة السياسية واالدارية: المطلب األول 

      1111111111111111111111111111111111111111111111171 الرقابة ذات الطبيعة السياسية :األولى الفقرة 

     1111111171 111111111111111111111111111 11111111111رقابة ذات الطبيعة االداريةال : الفقرة الثاني 

 1111111111111111111111111111111111111111111178 ذات الطبيعة القضائيةالرقابة :  المطلب الثاني  

   11111111111111111111111111111111111111111111178رقابة المجلس األعلى للحسابات  :الفقرة األولى

 ..1111111111111111111111111111111111111111111رقابة المجالس الجهوية للحسابات :الفقرة الثانية 

 111111111111111111111111111111.8 التنظيم المالي المحليتحديات وآفاق تطوير :  الثالثالمبحث 

 1111111111111111.8تحدي اختالالت تدبير النفقات المحلية والمردودية المحلية: المطلب األول 

 111111111111111111111111111.9عدم تكافؤ النقاقات المحلية والمردودية المحلية :الفقرة األولى  

 11111111111111111111111111111111111تعقد مساطر وآليات تدبير النفقات المحلية  :الفقرة الثانية 

 11111111111111111111111111111111111111111118آفاق تطوير المالية العامة المحلية: المطلب الثاني 



 
 

47 

   1111111111111111111111111111111111119تقليص الوصايا على الجماعات الترابية :الفقرة األولى  

 1111111111111111111111111111119تبسيط وتحسين المساطر واجراءات الخاصة  :الفقرة الثانية  

 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117 الخاتــــــمة

 .111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 المراجع

 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 الفهرسة

 

 

 

 


