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هــــوم الحكامــــة الترابيــــة بشــــكل واســــع، تعتبــــر الميزانيــــة الجماعيــــة مــــن أهــــم المجــــاالت التــــي يتــــداول فيهــــا مف

ــــة ــــي كــــل السياســــات العموميــــة الترابي ــــة هامــــة ف . باعتبــــار أن العنصــــر المــــالي، يحتــــل، بشــــكل كبيــــر، مكان

فهــــــو األداة التــــــي تنفــــــذ بهــــــا هــــــذه البــــــرامج وتمــــــول بهــــــا كــــــل المرافــــــق الجماعيــــــة وتنجــــــز بهــــــا التجهيــــــزات 

1إلى واقع ملموس العمومية، وتترجم بها المجالس المنتخبة برامج عملها
.  

 لتـــــي يـــــرخص ويـــــؤذن بموجبهـــــا بالنســـــبة لكـــــل ســـــنة ماليـــــة، اف المشـــــرع الميزانيـــــة بكونهـــــا الوثيقـــــة وقـــــد عـــــر

ــــــذي . 2مجموعــــــة مــــــوارد وتكــــــاليف الجماعــــــة الترابيــــــة ونظــــــرا لألهميــــــة التــــــي تكتســــــيها، والــــــدور الحيــــــوي ال

كــــل المراحــــل التــــي تمــــر  تقــــوم بــــه فــــي تفعيــــل المخططــــات االســــتراتيجية، فقــــد عمــــل المشــــرع علــــى ضــــبط

منهـــــــا الميزانيـــــــة الجماعيـــــــة بمجموعـــــــة مـــــــن الشـــــــروط والكيفيـــــــات التـــــــي يجـــــــب احترامهـــــــا والحـــــــرص علـــــــى 

جميــــــع هــــــذه الشــــــروط الجماعــــــات الترابيــــــة للســــــلطة اإلداريــــــة حــــــق مراقبــــــة احتــــــرام ل أعطــــــىتنفيــــــذها، كمــــــا 

  .والكيفيات ومدى مطابقتها للنصوص القانونية والتنظيمية

ـــــتم إعـــــداد هـــــذه  ـــــالث وي ـــــى ث ـــــد عل ـــــى أســـــاس برمجـــــة تمت ـــــك عل ـــــس وذل ـــــيس المجل ـــــة مـــــن طـــــرف رئ الميزاني

ســـــنوات لمجمـــــوع مـــــوارد وتكـــــاليف الجماعـــــة، طبقـــــا لبرنـــــامج عمـــــل الجماعـــــة، ويـــــتم تحيـــــين هـــــذه البرمجـــــة 

فرضــــــيات مجموعـــــة مــــــن الى لــــــعـــــداد عاإلويرتكــــــز . كـــــل ســــــنة لمالءمتهـــــا مــــــع تطـــــور المــــــوارد والتكـــــاليف

والتـــــــي يجـــــــب أن تكـــــــون صـــــــادقة وواقعيـــــــة وغيـــــــر ة، يـــــــمالالرات يتقـــــــدالعـــــــات و توقالو الماليـــــــة واالقتصـــــــادية 

مصــــــــــطنعة وأن تكــــــــــون قابلــــــــــة للتبريــــــــــر، قابلــــــــــة للتحيــــــــــين والمراجعــــــــــة، بــــــــــالنظر للظرفيــــــــــة االجتماعيــــــــــة 

  .واالقتصادية والسياسية

ـــــ ـــــذ الميزاني ـــــاء تنفي ـــــي أي لحظـــــة أثن ـــــديل ف ـــــر والتب ـــــة للتغيي ـــــالي فـــــإن هـــــذه الفرضـــــيات والتوقعـــــات قابل ة وبالت

، ممــــــــا يحــــــــتم ويفــــــــرض علــــــــى المــــــــدبر العمــــــــومي للميزانيــــــــة أن يقــــــــوم بمراجعتهــــــــا وتكييفهــــــــا مــــــــع الترابيــــــــة

لقــــوانين التنظيميــــة للجماعــــات مــــن خــــالل ايســــمح ويقــــر وهــــو مــــا جعــــل المشــــرع . المتغيــــرات والمســــتجدات

  .الترابية عبر مجموعة من اآلليات لها، بتعديل الميزانيةة يم التطبيقيوالمراس الترابية

بالصـــــــرف بالجماعـــــــات  ينآلمـــــــر ل ستســـــــمحإحـــــــدى هـــــــذه اآلليـــــــات التـــــــي  الترخيصـــــــات الخاصـــــــةتعتبـــــــر و 

 التــــــي حــــــددها المشــــــرع تعــــــديل الميزانيــــــة وذلــــــك وفــــــق مجموعــــــة مــــــن الشــــــروط والكيفيــــــاتتفعيــــــل الترابيــــــة ب

  .بشكل دقيق

تعـــــديل الميزانيـــــة كيـــــف عمـــــل المشـــــرع المغربـــــي علـــــى : " ممـــــا فـــــرض علينـــــا طـــــرح اإلشـــــكالية التاليـــــة

  "؟وما هو دور الترخيصات الخاصة في ذلك، لترابيةا

                                                           
1

 .2018، ا�ر��ط، ا����ء ا����وي، 	� ا����	�ا����ط �� �رح ا��	زا��
ن ا��ر��،  -
2

�ظ��� ر�م  152ا���دة  -��ون ا����ت �113.14ن ا��������23/7/2015��ر�"  6380، ا�!�در ����ر�دة ا�ر
��  �دد ا�����ق  . 
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  :األسئلة الفرعية التالية األساسية تتفرع عن اإلشكالية

 ؟الترابيةكيف يتم وضع وتعديل الميزانية  �

 ما عالقة الترخيصات الخاصة بالميزانية الجماعية؟ �

 في أي مرحلة من مراحل الميزانية تتدخل الترخيصات الخاصة؟ �

 ؟ات الخاصة وما هو إطارها القانونيالترخيص مفهومما  �

 ؟خاصارخيصا ت تستلزمالحاالت التي  ما هي �

  

  :اعتمدنا التصميم التالي المتفرعة عنها، التساؤالتاإلشكالية و ه ذلإلجابة على ه

  

  .الميزانيةومطلب تعديل الترخيصات الخاصة : المبحث األول �

  .سبل تعزيز وتفعيل الميزانية الترابية: المطلب األول �

  .بين اإلشكال القانوني والضرورة التدبيريةالترخيصات الخاصة : المطلب الثاني �

  مجاالت تطبيق الترخيصات الخاصة: المبحث الثاني �

  .عتمادات جديدةز الميزانية بايتعز : المطلب األول �

  .داخل الفصول والبرامج تحويل االعتمادات :المطلب الثاني �

  

تناولـــــــه، خاصـــــــة فـــــــي غيـــــــاب  ســـــــيتمذو طبعـــــــة تقنيـــــــة و لموضـــــــوع هـــــــذا ا اإلشـــــــارة األولـــــــى هـــــــو أن: مالحظـــــــة

مــــــن خــــــالل مــــــا حصــــــلنا عليــــــه مــــــن معلومــــــات إمــــــا عبــــــر مقابلــــــة تمــــــت بجماعــــــة ســــــال بأحــــــد المراجــــــع، 

محملـــــة مـــــن بـــــين أيـــــدينا مـــــن وثـــــائق مـــــوظفي الجماعـــــة العـــــاملين بمصـــــلحة الميزانيـــــة، أو مـــــن خـــــالل مـــــا 

  .بعض الجماعاتاإللكترونية لمواقع ال

أنــــه ســـــيتم التركيــــز علــــى الجماعـــــة كمجــــال للدراســــة، وبالتــــالي عنـــــدما يــــتم الحــــديث عـــــن ثانيــــة اإلشــــارة الو   

النصـــــــــوص القانونيـــــــــة المتعلقــــــــــة بميزانيـــــــــة الجماعــــــــــات الترابيـــــــــة فإننـــــــــا ســــــــــنعتمد النصـــــــــوص المرتبطــــــــــة 

اصــــة بالجهـــــات والعمــــاالت واألقــــاليم، لكونهـــــا متشــــابهة وتخضــــه لـــــنفس بالجماعــــة ولــــن نتطـــــرف لتلــــك الخ

  .المقاربة

 

  

  

  



 
 

4 


	�ت:ا�ول �����ا���� و���� ا����� ا���� �
  ا��
 ا�

إن الضــــــــرورة المنهجيــــــــة تقتضــــــــي أن نتعــــــــرف أوال علــــــــى المســــــــار العــــــــام الــــــــذي يطبــــــــع إعــــــــداد مشــــــــروع 

قبـــــــل أن ) المطلـــــــب األول(الميزانيـــــــة الترابيـــــــة، وكـــــــذا التطـــــــرق لألســـــــس والركـــــــائز المـــــــؤطرة لهـــــــذه العمليـــــــة

ــــــى المســــــتوى حــــــيطر نتحــــــدث عــــــن الترخيصــــــات الخاصــــــة ومــــــا  ه هــــــذا الموضــــــوع مــــــن إشــــــكال ســــــواء عل

  ).المطلب الثاني(القانوني أو التدبيري

  

�  !�� :ا�ول ا����� �� �
�"�  ا��ا#
� ا��
 ا�
� و

يعتبــــــر أمــــــر وضــــــع وٕاعــــــداد الميزانيــــــة الترابيــــــة مــــــن المراحــــــل الدوريــــــة فــــــي دورة الميزانيــــــة، وهــــــي مناســــــبة 

ـــــؤ المـــــادي ـــــر مـــــن فاعـــــل فـــــي التهي ـــــدخل أكث ـــــة لت ـــــر مـــــن خاللهـــــا الفاعـــــل الترابـــــي ، لهـــــذه الوثيق والتـــــي يعب

ـــــزم  ـــــذا لمـــــا الت ـــــع، تنفي ـــــى أرض الواق ـــــي يســـــعى لتنزيلهـــــا عل ـــــرامج الت ـــــه مـــــن المنتخـــــب عـــــن المشـــــاريع والب ب

ــــي،  .وعــــود أمــــام النــــاخبين ونظــــرا ألهميــــة هــــذه الوثيقــــة الحيويــــة واألساســــية فــــي تــــدبير الشــــأن العــــام المحل

ــــــــى إخضــــــــاع ا لمجموعــــــــة مــــــــن المراحــــــــل قبــــــــل الشــــــــروع فــــــــي لميزانيــــــــة الترابيــــــــة فقــــــــد عمــــــــل المشــــــــرع عل

ــــــــاني(تنفيــــــــذها ــــــــرع الث ــــــــه جعلهــــــــا) الف ــــــــى أن ــــــــاء  فضــــــــال عل ــــــــى مجموعــــــــة مــــــــن المرتكــــــــزات أثن تقــــــــوم عل

  )الفرع األول(إعدادها

  
  ا��
 ا�
� إ(�اد '& ا�!�!
� ا����% ات :ا�ول ا�"�ع

ــــة الميزانيــــة مشــــروع وضــــع إن ــــيس قبــــل مــــن الترابي ــــس، رئ ــــى ديســــتن المجل ــــة وثــــائق عل  ومخططــــات مرجعي

 فـــــي الجوهريـــــة المبـــــادئ مـــــن مجموعـــــة علـــــى قـــــومي أنـــــه كمـــــا ،)الثانيـــــة الفقـــــرة(لـــــذلك مـــــؤطرة اســـــتراتيجية

  .)األولى الفقرة( اإلعداد

  


�ا��ور��ت وا������ت : ا�"��ة ا�و�+.
�  ا/!�ا

ق مرجعيــــــــة تتميــــــــز مرحلــــــــة إعــــــــداد ووضــــــــع مشــــــــروع الميزانيــــــــة الجماعيــــــــة بارتكازهــــــــا علــــــــى عــــــــدة وثــــــــائ

  : بالذكر ونخص ،المشروع لهذا موجهةومخططات استراتيجية 

  

  دور�� وز�� ا��ا��
�: أو/

تعتبـــــر دوريــــــة وزيــــــر الداخليـــــة مــــــن الوثــــــائق المرجعيـــــة المهمــــــة فــــــي إعـــــداد مشــــــروع الميزانيــــــة الجماعيــــــة، 

ـــتم توجيههـــا فـــي بدايـــة شـــهر و  ـــاليمشـــتالتـــي ي ـــع الـــوالة وعمـــال عمـــالت وأق المملكـــة،  نبر مـــن كـــل ســـنة لجمي

تفعيــــــل عمليــــــة اإلعــــــداد لمشــــــروع الميزانيــــــة مــــــن أجــــــل  باإلضــــــافة لرؤســــــاء مجــــــالس الجماعــــــات الترابيــــــة،

  .للسنة المقبلة

 طــــرف مــــن إتباعهــــا علــــى العمــــل يتعــــين التــــي العامــــة للتوجهــــات تصــــور وضــــع"وتــــروم هــــذه الدوريــــة إلــــى 

ـــــــة المجـــــــالس ـــــــة للسياســـــــات العـــــــام اإلطـــــــار مـــــــع تماشـــــــيا المنتخب ـــــــةللدو  العمومي  بعـــــــض تتضـــــــمن كمـــــــا .ل
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ـــــــة واإلجـــــــراءات المســـــــاطر ـــــــة اإلداري ـــــــة والتنفيذي ـــــــة بإعـــــــداد المتعلق  والتأشـــــــير ومراقبتهـــــــا واعتمادهـــــــا الميزاني

 التدبيريــــــة القــــــدرات وتعزيــــــز تقويــــــة بغيــــــة العمــــــل، بهــــــا الجــــــاري واألنظمــــــة القــــــوانين وفــــــق وتنفيــــــذها عليهــــــا

  .3"المالي التدبير أنماط وحيدوت وضبط الجيدة الحكامة قواعد وتفعيل الترابية للجماعات

  

�
  #����3 (�� ا�.��(�: �2�

 الجماعـــــة تحـــــت إشــــراف رئـــــيس مجلســـــها، هاتضــــعبرنـــــامج عمــــل الجماعـــــة أهـــــم وثيقــــة اســـــتراتيجية  يشــــكل

ويـــــتم إعـــــداده فـــــي الســـــنة األولـــــى مـــــن مـــــدة انتـــــداب المجلـــــس فـــــي انســـــجام مـــــع توجهـــــات برنـــــامج التنميـــــة 

ـــــامج تشـــــاركي وبتنســـــيق  ـــــهالجهويـــــة ووفـــــق برن ـــــوب عن ـــــة أو اإلقلـــــيم أو مـــــن ين بصـــــفته  ،مـــــع عامـــــل العمال

الجماعـــــة تحـــــت إشـــــراف رئيســـــها وتعمـــــل . مكلفـــــا بتنســـــيق أنشـــــطة المصـــــالح الالممركـــــزة لـــــإلدارة المركزيـــــة

وتحيينـــــــه وتقييمـــــــه، ويجـــــــب أن يتضـــــــمن برنـــــــامج عمـــــــل الجماعـــــــة تشخيصـــــــا هـــــــذا البرنـــــــامج  علـــــــى تتبـــــــع

ــــــــدا ألولويا تهــــــــا وتقييمــــــــا لمواردهــــــــا ونفقاتهــــــــا التقديريــــــــة الخاصــــــــة لحاجيــــــــات وٕامكانيــــــــات الجماعــــــــة وتحدي

  .بالسنوات الثالث األولى

الجماعـــــة لمـــــدة ســـــت ســـــنوات، فـــــي أفـــــق يحـــــدد هـــــذا البرنـــــامج األعمـــــال التنمويـــــة المقـــــرر إنجازهـــــا بتـــــراب و 

ـــــــــوع  ـــــــــة الن ـــــــــى الخصـــــــــوص مقارب ـــــــــار عل ـــــــــق مـــــــــنهج تشـــــــــاركي يأخـــــــــذ بعـــــــــين االعتب ـــــــــة مســـــــــتدامة وف تنمي

  . 4االجتماعي

التخطــــــيط االســــــتراتيجي التنمــــــوي بقــــــدر مــــــا يمثــــــل أحــــــد أســــــس الحكامــــــة الماليــــــة، خاصــــــة  وبالتــــــالي فــــــإن

ـــــــي، فإنـــــــه يمثـــــــل ضـــــــرورة ملحـــــــة لتـــــــأطير ممارســـــــة الجماعـــــــات الترابيـــــــة لمهامهـــــــا  علـــــــى المســـــــتوى المحل

واختصاصــــاتها، ولتــــدبير شــــؤونها المحليــــة، بمــــا يضــــمن انســــجام التــــدابير الماليــــة المتخــــذة مــــن قبلهــــا مــــع 

  .5يقية للسكان المحليين وللتطور المجتمعي الموازي لتوسع مجاالت تدخلهاالحاجيات الحق

  

�
�� ا�����4ا����دئ و: ا�"��ة ا��4��
#�  ا�6
�ت ا�

ـــــة  ـــــة بشـــــأن المرتكـــــزات مـــــن المســـــتجدات التـــــي جـــــاءت بهـــــا القـــــوانين التنظيمي المتعلقـــــة بالجماعـــــات الترابي

مبــــــدأ الصـــــــدقية والبرمجـــــــة المتعـــــــددة  يـــــــة، نجـــــــداألساســــــية المـــــــؤطرة أثنـــــــاء وضـــــــع وٕاعــــــداد مشـــــــروع الميزان

  .السنوات
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 ���أ ا�	�ق :أو/

يقصـــــد لميزانيـــــات الترابيـــــة، و لو المـــــؤطرة للميزانيـــــة العامـــــة  الجديـــــدة مبـــــدأ الصـــــدقية إحـــــدى المبـــــادئ يشـــــكل

بمبـــــدأ الصـــــدق حســـــن النيـــــة فـــــي تطبيـــــق المســـــاطر والقواعـــــد المعمـــــول بهـــــا فـــــي المجـــــال المـــــالي وااللتـــــزام 

ديرات وعـــــــدم إغفـــــــال نتـــــــائج الدراســـــــات واألبحـــــــاث المتعلقـــــــة بـــــــاألحوال االقتصـــــــادية الحليـــــــة ة التقـــــــيـــــــبواقع

  .والدولية المؤثرة على المعطيات وعدم تقديم معطيات خاطئة

فهــــو مبــــدأ مــــرتبط بالشــــفافية واستحضــــار األخالقيــــات المهنيــــة فــــي تــــدبير هــــذه األمــــوال وحســــن اســــتعمالها 

شــــــفافية الماليـــــــة إحــــــدى األســـــــس الحديثــــــة للتـــــــدبري المـــــــالي تعـــــــد البحيــــــث  .6فيمــــــا يخـــــــدم الصــــــالح العـــــــام

تنـــــــافى مـــــــع الغمـــــــوض يالحــــــديث، فتـــــــدبير الماليـــــــة العموميـــــــة أضـــــــحى يشـــــــترط الوضـــــــوح والصـــــــدق، بمـــــــا 

  .7ونقص المعلومات والمعطيات، إذ أصبح الحديث عن الميزانية المفتوحة والمنفتحة

Xاردة فــــــــي القــــــــانون المــــــــالي، والمتعلقــــــــة األرقــــــــام الــــــــو وبالتــــــــالي فــــــــإن مــــــــن مرتكــــــــزات هــــــــذا المبــــــــدأ، أن عل

بالتكـــــاليف والمـــــوارد، يجـــــب أن تكـــــون علـــــى درجـــــة عاليـــــة مـــــن الصـــــدقية وقريبـــــة أكثـــــر إلـــــى الحقيقـــــة، وال 

ــــــات حقيقيــــــة، وعلــــــى توقعــــــات  الظرفيــــــة  تراعــــــييمكنهــــــا أن تكــــــون كــــــذلك، بــــــدون أن تنبنــــــي علــــــى معطي

 .8االقتصادية ومستوى التوازنات المالية للبالد

أنــــه تقــــدم ميزانيــــة "خصوصــــا مــــر الــــذي يجــــب أن يراعــــى أثنــــاء وضــــع الميزانيــــة الجماعيــــة، وهــــو نفــــس األ

ويـــــتم تقيـــــيم صـــــدقية هـــــذه المـــــوارد والتكـــــاليف بنـــــاء . الجماعـــــة بشـــــكل صـــــادق مجمـــــوع مواردهـــــا وتكاليفهـــــا

  .9"على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها

ـــــى أنو  ـــــة ذات قيميـــــةأهميـــــ ممـــــا يؤكـــــد عل ـــــدأ الصـــــدق أصـــــبحت مركزي ـــــدو محوريـــــة لســـــببين ،ة مب أوال، : تب

مـــــن الدســـــتور؛  27العتبـــــار الصـــــدق جـــــوهر الحـــــق الدســـــتوري فـــــي المعلومـــــة الـــــذي نـــــص عليـــــه الفصـــــل 

ـــــــدأ الصـــــــدق شـــــــكال مـــــــن أشـــــــكال االنحـــــــراف يســـــــتتبع عقوبـــــــات  ـــــــة اعتبـــــــار اإلخـــــــالل بمب وثانيـــــــا، إلمكاني

 لـــــــرفض الموجبـــــــة األســـــــباب بـــــــين مـــــــن كـــــــوني قـــــــد الدســـــــتوري أالمبـــــــد بهـــــــذا اإلخـــــــاللكمـــــــا أن  .10جزريـــــــة

 ميزانيـــــة لمشـــــروع اإلعـــــداد بشـــــأن الداخليـــــة وزيـــــر دوريـــــة  نصـــــت حيـــــث الميزانيـــــة، مشـــــروع علـــــى التأشـــــير

 علــــــى التأشـــــير عمليـــــة فـــــي تــــــأخير أي تجـــــاوز أجـــــل ومـــــن" أنــــــه علـــــى 2019 لســـــنة الترابيـــــة الجماعـــــات

 القانونيــــــــة المقتضــــــــيات احتــــــــرام علــــــــى العمــــــــل ،.... بالصــــــــرف اآلمــــــــرين علــــــــى يتعــــــــين فإنــــــــه الميزانيــــــــة،

 هـــــذه يخـــــالف أن شـــــأنه مـــــن مـــــا كـــــل علـــــى والتنبيـــــه ......  بهـــــا المتعلقـــــة التنظيميـــــة بـــــالقوانين المضـــــمنة

 تقــــــديرات صــــــدقية أســــــاس علــــــى ووضــــــعها الميزانيــــــة بتــــــوازن يتعلــــــق مــــــا كــــــل فــــــي خصوصــــــا النصــــــوص،

  "..... والنفقات المداخيل
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المستجدات التي جاءت مع أهم من ، الميزانياتي المرتكز على النتائجوالتدبير  تعتبر البرمجة الثالثية

القوانين التنظيمية للجماعات الترابية من أجل تجاوز اإلشكاالت التي كانت تعرفها على مستوى التدبير 

من  79عمل الجماعة وفق المادة  لترجمة وتفعيل برنامج هذه البرمجة المتعددة السنواتجاءت وقد . المالي

حيث نصت على أن الجماعة تعمل على تفعيل برنامج  لجماعاتالمتعلق با 113.14القانون التنظيمي 

من  183يتعين وفق منطوق المادة و . وفق البرمجة المتعددة السنوات سنوات، 6، الذي يمتد على عملها

سنوات لمجموع موارد ) 3(مجة تمتد على ثالثإعداد الميزانية الجماعية على أساس بر  نفس القانون

وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحين هذه البرمجة كل سنة لمالءمتها مع تطور الموارد 

  . والتكاليف

 الثالثية البرمجة أساس على الميزانية إعداد وجب" بحيث الذكر سالفة الدورية أيضا عليه أكدت ما وهو

 عمل برنامج في المسطرة األولوية ذات واألهداف المتوقعة الذاتية التمويلية مكاناتاإل على باالعتماد

 على للميزانية األولى للسنة بالنسبة والنفقات المداخيل تقديرات مطابقة االعتبار بعين األخذ مع .الجماعة

  ."واالستشراف البيان سبيل على التاليتين السنتين تقديرات تكون أن

  


>  و;:��ا�9 : ا�"�ع ا��4�&"=�  ا��
 ا�
�و

تكتســـــــي مرحلـــــــة إعـــــــداد الميزانيـــــــة الترابيـــــــة أهميـــــــة خاصـــــــة لكونهـــــــا القاعـــــــدة التـــــــي ينبنـــــــي عليهـــــــا العمـــــــل 

 االلتزامــــــــــاتالمســـــــــتقبلي للجماعـــــــــات الترابيــــــــــة ومؤسســـــــــاتها ومجموعاتهــــــــــا، ســـــــــيما مـــــــــن حيــــــــــث برمجـــــــــة 

ـــــك مـــــن خـــــال ـــــة، وذل ـــــي جوانبهـــــا االقتصـــــادية واالجتماعي ـــــة ف  االلتزامـــــاتل ترجمـــــة هـــــذه والمشـــــاريع التنموي

ــــــات ــــــى نفق ــــــز التنميــــــة االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة بالجماعــــــة الترابيــــــة . 11إل ــــــق وتعزي ممــــــا يســــــهم فــــــي تحقي

  .وتفعيل سياسة القرب مع المواطنين

مشــــــــروع مــــــــر منهــــــــا الفــــــــرع بــــــــالتعرف علــــــــى المراحــــــــل التــــــــي يونظــــــــرا لهــــــــذه األهميــــــــة ســــــــنقوم فــــــــي هــــــــذا 

  ).الفقرة الثانية(هذه الميزانية تنفيذالتي عرفتها مرحلة  والمستجدات )الفقرة األولى(الميزانية


�  ا��
 ا�
��<�وع و;: : ا�"��ة ا�و�+?@
Aوا��)  

نظـــــرا ألهميـــــة مشـــــروع الميزانيــــــة فـــــي تفعيـــــل البــــــرامج التنميـــــة، فقـــــد وضـــــع المشــــــرع مـــــن خـــــالل القــــــوانين 

ع المراحــــل التــــي يمــــر منهــــا التنظيميــــة والمراســــيم التطبيقيــــة مجموعــــة مــــن اإلجــــراءات والضــــوابط فــــي جميــــ

  .كما حدد األفراد والهيئات المتدخلة في هذه العملية. هذا المشروع
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يـــــتم إعـــــداد مشـــــروع الميزانيـــــة مـــــن طـــــرف رئـــــيس المجلـــــس وذلـــــك علـــــى أســـــاس برمجـــــة تمتـــــد علـــــى ثـــــالث 

برنــــامج عملهــــا، وبعــــد ذلــــك التنميــــة أو لالجماعــــة الترابيــــة طبقــــا لبرنــــامج  ســــنوات لمجمــــوع مــــوارد وتكــــاليف

تعــــــرض مرفقــــــة بالوثــــــائق الضــــــرورية لدراســــــتها علــــــى لجنــــــة الميزانيــــــة والشــــــؤون الماليــــــة والبرمجــــــة داخــــــل 

أيــــام علــــى األقــــل قبــــل افتتــــاح الــــدورة المتعلقــــة باعتمــــاد الميزانيــــة مــــن قبــــل المجلــــس، ويجــــب أن  10أجــــل 

  .نوفمبر 5تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 

 شـــــأن فـــــي يجـــــري كمـــــا النفقـــــات، علـــــى التصـــــويت قبـــــل المـــــداخيل علـــــى التصـــــويت ةعمليـــــ تـــــتم أن يجـــــب

 والحســــــــــابات الملحقــــــــــة والميزانيــــــــــات الميزانيــــــــــة يخــــــــــص فيمــــــــــا إجمــــــــــالي تصــــــــــويت المــــــــــداخيل تقــــــــــديرات

  .باب كل عن التصويت الميزانية نفقات شأن في ويجري الخصوصية،

عى المجلـــــس لالجتمـــــاع فـــــي دورة اســـــتثنائية الميزانيـــــة فـــــي التـــــاريخ المحـــــدد أعـــــاله، يـــــد اعتمـــــادإذا لـــــم يـــــتم 

رفــــــض يومــــــا ابتــــــداء مــــــن تــــــاريخ االجتمــــــاع الــــــذي تــــــم خاللــــــه ) 15(داخــــــل أجــــــل أقصــــــاه خمســــــة عشــــــر 

الميزانيـــــــة، ويـــــــدرس المجلـــــــس جميـــــــع االقتراحـــــــات المتعلقـــــــة بتعـــــــديل الميزانيـــــــة التـــــــي مـــــــن شـــــــأنها تفـــــــادي 

الحكوميــــة المكلفــــة بالداخليــــة فــــي يتعــــين علــــى اآلمــــر بالصــــرف أن يوجــــه إلــــى الســــلطة و  .أســــباب رفضــــها

ـــــر المعتمـــــدة مرفقـــــة بمحاضـــــر مـــــداوالت  تـــــاريخ أقصـــــاه فـــــاتح ديســـــمبر الميزانيـــــة المعتمـــــدة أو الميزانيـــــة غي

  .المجلس

إذا لــــــم يــــــتم اعتمــــــاد الميزانيــــــة قامــــــت الســــــلطة الحكوميــــــة المكلفــــــة بالداخليــــــة بعــــــد دراســــــة الميزانيــــــة غيــــــر 

ـــــرفض ومقترحـــــات التعـــــدي ـــــة المقدمـــــة المعتمـــــدة وأســـــباب ال ـــــس، وكـــــذا األجوب ـــــدن المجل الت المقدمـــــة مـــــن ل

مــــن لــــدن رئــــيس المجلــــس، بوضــــع ميزانيــــة للتســــيير علــــى أســــاس آخــــر ميزانيــــة مؤشــــر عليهــــا مــــع مراعــــاة 

  .ديسمبر 31تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل 

�
��2 :�

� (�+ ا��
 ا�?@  ا�

مـــــن نــــونبر،  20لمكلفـــــة بالداخليــــة فــــي تــــاريخ أقصــــاه تعــــرض الميزانيــــة علــــى تأشــــيرة الســــلطة الحكوميــــة ا

ـــــس الجماعـــــة ـــــررات مجل ـــــيس المجلـــــس ومق ـــــرارات رئ ـــــة شـــــرعية ق  المرتبطـــــة بمشـــــروع الميزانيـــــة، أجـــــل مراقب

  :وتصبح الميزانية قابلة للتأشير بعد مراقبة ما يلي

  احترام أحكام هذا القانون التنظيمي للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛ �

  يزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات؛توازن الم �
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كالرواتــــــب والتعويضــــــات ومســــــاهمة الجماعــــــة فــــــي هيئــــــات االحتيــــــاط  تســــــجيل النفقــــــات اإلجباريــــــة �

وصـــــــناديق تقاعـــــــد المـــــــوارد البشـــــــرية بالجماعـــــــة، والـــــــديون المســـــــتحقة، والنفقـــــــات المتعلقـــــــة بتنفيـــــــذ 

 .12ونفقات أخرى القرارات واألحكام القضائية اإلدارة ضد الجماعة،

يومـــــــا مـــــــن تـــــــاريخ  20تؤشـــــــر الســـــــلطة الحكوميـــــــة المكلفـــــــة بالداخليـــــــة علـــــــى الميزانيـــــــة داخـــــــل أجـــــــل 

  .التوصل بها

 

�

>: ا�"��ة ا��4�"=� �
  ا�.��(
� ا��
 ا�

 أنـــــه وهــــو الترابيــــة، للجماعــــات المـــــالي بالتــــدبير المــــرتبط 2011 دســــتور بهـــــا أتــــى التــــي المســــتجدات مــــن

ــــوم" ــــة الجماعــــات ورؤســــاء جهــــات،ال مجــــالس رؤســــاء يق  فيهــــا بمــــا المحليــــة الميزانيــــة األخرى،بتنفيــــذ الترابي

ـــــــس رئـــــــيس دور وتقويـــــــة تعزيـــــــز مـــــــن األمـــــــر هـــــــذا مكـــــــن وقـــــــد  .13"والجهـــــــات واألقـــــــاليم العمـــــــاالت  المجل

ــــــرة(بالصــــــرف آمــــــرا باعتبــــــاره ــــــى الفق  فــــــي الصــــــالحيات مــــــن مجموعــــــة مــــــن تمكينــــــه علــــــى فضــــــال )األول

  .)نيةالثا الفقرة(المالي الجانب
  


D ا��.�D آ��ا #��	�ف :أو/Eر  

ــــر آمــــرا بقــــبض مــــداخيل الجهــــة أو المجموعــــة وصــــرف نفقاتهــــا بالجماعــــات الترابيــــة كــــل شــــخص لــــه  يعتب

الصـــــفة ألجـــــل إثبـــــات الـــــديون المســـــتحقة وتصـــــفيتها واألمـــــر بتحصـــــيلها وكـــــذا االلتـــــزام بالـــــديون وتصـــــفيتها 

ـــــف هـــــو. 14واألمـــــر بصـــــرفها ـــــه تفعيـــــل لمـــــا جـــــاءت  وهـــــذا التعري ـــــوانين التنظيميـــــة للجماعـــــات الترابيـــــة ب الق

ــــدة  ــــي شــــخص رئيســــها، صــــالحيات المجــــالسمــــن مــــواد تعــــزز وتوســــع بهــــا الجدي ــــة كــــي ب ف وضــــع الميزاني

، لـــــذلك تـــــم نقـــــل صـــــفة اآلمـــــر بالصـــــرف مـــــن ممثـــــل الســـــلطة المركزيـــــة 15تـــــتالءم مـــــع الحاجيـــــات المحليـــــة

د الـــــــديمقراطي علـــــــى اعتبـــــــار أنـــــــه علـــــــى مســـــــتوى الجماعـــــــة الترابيـــــــة إلـــــــى رئـــــــيس المجلـــــــس تكريســـــــا للبعـــــــ

  . المباشر، فضال على أنه أصبح المنفذ لهذه الميزانية باالقتراعمنتخب 

 لـــــذلك، الالزمـــــة التـــــدابير ويتخـــــذ ومقرراتـــــه، المجلـــــس مـــــداوالت بتنفيـــــذ يقـــــوم المجلـــــس رئـــــيس فـــــإن وبالتــــالي

ــــذ الغــــرض ولهــــذا ــــة، ينف ــــرارات ويتخــــذ الميزاني ــــد ألجــــل الق ــــ الرســــوم ســــعر تحدي ــــف اوىواألت ــــوق، ومختل  الحق

  .بالقروض المتعلقة العقود وتنفيذ بإبرام المجلس يقرره ما حدود في ويقوم

                                                           
12

�ظ��� ر�م  181ا���دة  -��ون ا����ت �113.14ن ا������� .ا�����ق 
13

�ور  138ا��!ل  -
 .�2011ن د
14

2017�و���ر  23ا�!�در ���ر�"  و�	� ���,�ت و���و��,�م ا��)���� ا������ن �ظا����#ق  �2.17.449ن ا��ر
وم ر�م  5ا���دة  -.  
15

�ظ��� ر�م  94ا���دة  -��ون ا��� .ا����#ق ��������ت �113.14ن ا�
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 عليـــــه كـــــان مـــــا عكـــــس نفقاتهـــــا، وصـــــرف الترابيـــــة الجماعـــــة مـــــداخيل بقـــــبض اآلمـــــر هـــــو المجلـــــس فـــــرئيس

ــــــــي الوضــــــــع ــــــــس بالصــــــــرف اآلمــــــــر أن الســــــــابق،حيث ف ــــــــوالي هــــــــو للمجل  طبيعــــــــة بحســــــــب العامــــــــل أو ال

 مجالســـــهم ميزانيـــــة تنفيـــــذ مـــــن المـــــواطنين انتخـــــبهم الـــــذين المنتخبـــــين ســـــيمكن وبالتـــــالي بيـــــة،الترا الجماعـــــة

  .الحرية من بنوع

�
��2 :D�.ا�� D
E�� �

: ا�	98
�ت ا����!F�  

  :منها المالي الجانب تهم التي القضايا من مجموعة تداول في المجلس صالحية توسيع تم

  حقة؛المل والميزانيات الخصوصية الحسابات فتح �

  ؛االعتمادات مبالغ من والرفع جديدة اعتمادات فتح �

  ؛الفصل نفس داخل االعتمادات تحويل �

  الترابية؛ الجماعة لفائدة تقبض التيو  الحقوق ومختلف واألتاوى الرسوم سعر تحديد �

  وصيانتها؛ عليها والمحافظة الترابية الجماعة أمالك تدبير �

  منحها؛ الواجب والضمانات االقتراضات �

 عـــــن ومســـــؤولة منتخبـــــة هيئـــــة بصـــــفته للمجلـــــس المشـــــرع منحهـــــا التـــــي الماليـــــة الصـــــالحيات بـــــين مـــــن إن

ــــــــي، نالشــــــــأ تــــــــدبير ــــــــدة اعتمــــــــادات فــــــــتح هــــــــو المحل ــــــــل أو ،االعتمــــــــادات مبــــــــالغ مــــــــن الرفــــــــع ،جدي  تحوي

 يتطلـــــب ممـــــا ،ســـــابقا عليهـــــا المأشـــــر الميزانيـــــة تعـــــديل يســـــتدعي األمـــــر وهـــــذا الفصـــــل، داخـــــل االعتمـــــادات

 يعــــــرف مــــــا تــــــدخل يســــــتلزم الــــــذي ءاجــــــر اإل وهــــــو التعــــــديل، هــــــذا تفعيــــــل قصــــــد خاصــــــة يــــــةتدبير  إجــــــراءات

  .الخاصة بالترخيصات

  


	�ت ا����� دور :&ا��4� ا��������� '& ا���� �
   ا�.��(
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ــــــة أو  ــــــه العادي ــــــي دورت ــــــس ف ــــــل المجل ــــــه ســــــواء مــــــن قب ــــــق مــــــا هــــــو مــــــرخص ل ــــــتم وف ــــــة ي ــــــذ الميزاني إن تنفي

ة التــــــــي يمارســــــــها الـــــــوالي أو العامــــــــل بصـــــــفته ممثــــــــل الســــــــلطة االســـــــتثنائية أومــــــــن قبـــــــل الرقابــــــــة اإلداريـــــــ

وحيــــــث أن هــــــذه الميزانيــــــة ترتكــــــز فــــــي بناءهــــــا علــــــى فرضــــــيات وتقــــــديرات . المركزيــــــة بالجماعــــــة الترابيــــــة

ــــــذلك وهــــــو مــــــا جعــــــل . وتوقعــــــات، ممــــــا يســــــتلزم تحييينهــــــا ومراجعتهــــــا كلمــــــا دعــــــت الحاجــــــة والضــــــرورة ل

ــــــيح إ ــــــة المشــــــرع يت ــــــة تعــــــديلمكاني ــــــة الســــــنة لخــــــال الميزاني ــــــات بوضــــــع الجاري ــــــة ملحقــــــة ميزاني ــــــا معدل  وفق

  .عليها والتأشير الميزانية اعتماد في والشروط لشكلياتا

 الترخيصـــــــات دور هـــــــو ومـــــــا )األول الفـــــــرع( الميزانيـــــــة لتعـــــــديل الداعيـــــــة واألســـــــباب الـــــــدواعي هـــــــي فمـــــــا

  ).الثاني الفرع(التعديل هذا في الخاصة
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ــــــــل بعــــــــض  إن ــــــــة فــــــــي تحوي ــــــــدة أو للضــــــــرورة التدبيري ــــــــة يســــــــتلزم ظهــــــــور اعتمــــــــادات جدي تعــــــــديل الميزاني

، مـــــع مراعـــــاة مجموعـــــة مـــــن )الفقـــــرة األولـــــى(تقـــــديرا للمصـــــلحة العامـــــة أو الرفـــــع مـــــن قيمتهـــــا االعتمـــــادات

  .)الفقرة الثانية(الضوابط والكيفيات المسطرية المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها

  

�� #��.� و: "��ة ا�و�+ا�F��  ا/(��دات

لقـــــــد تـــــــم تعزيـــــــز دور رئـــــــيس المجلـــــــس فـــــــي المجـــــــال المـــــــالي مـــــــن خـــــــالل توســـــــيع صـــــــالحياته التدبيريـــــــة 

والمرتبطــــــــة بالتعــــــــديالت الالزمــــــــة والضــــــــرورية لتنفيــــــــذ الميزانيــــــــة بمــــــــا يحقــــــــق المصــــــــلحة العامــــــــة، وهــــــــذه 

، فضــــــال البرنــــــامجاخــــــل الفصــــــل أو التعــــــديالت تتجلــــــى فــــــي تخويلــــــه ســــــلطة تحويــــــل االعتمــــــادات ســــــواء د

  .عن إمكانية برمجة اعتمادات جديدة غير متوقعة داخل الميزانية

  

�� ا/(��دات: أو/F��  

تحويــــل االعتمــــادات فــــي الميزانيــــة خــــالل الســــنة الجاريــــة مــــن اآلليــــات المهمــــة التــــي أتاحهــــا  عمليــــةتعتبــــر 

ق المصــــــلحة العامــــــة، إال أن المشــــــرع الميزانيــــــة بمــــــا يحقــــــ تعــــــديلالمشــــــرع للمــــــدبر العمــــــومي فــــــي تفعيــــــل 

 كــــــل واحــــــدةز، وحــــــدد لميــــــز بــــــين تحويــــــل االعتمــــــادات المتعلقــــــة بالتســــــيير واألخــــــرى المرتبطــــــة بــــــالتجهي

  .وكيفيات وجب احترامها اشروط

  

�
��ة: �2��H دات��  ظFIر ا(

ـــــــل عمليـــــــة تعـــــــديل الميزانيـــــــة خـــــــالل الســـــــنة الجاريـــــــة، هـــــــو ظهـــــــور  مـــــــن األســـــــباب الداعيـــــــة كـــــــذلك لتفعي

ــــر اع ــــة وجــــودة، مــــن بــــين أهــــم هــــذه االعتمــــادات الغي ــــي حال ــــر الفــــائض الحقيقــــي، ف تمــــادات جديــــدة، ويعتب

التـــــي  الماليـــــةفضـــــال علـــــى بعـــــض الهبـــــات والمســـــاعادت . متوقعـــــة والغيـــــر مدرجـــــة ضـــــمن بنـــــود الميزانيـــــة

  يمكن أن يقدمها شخص معنوي أو اعتباري كمساهمة مدنية تخدم الصالح العام

ـــــز صـــــندوقي حالـــــة الضـــــرورة لقـــــرض مـــــن كمـــــا أن لجـــــوء المجلـــــس فـــــ ـــــة نفقـــــات الجمـــــاعي التجهي ، لتغطي

التجهيــــــز الطارئــــــة، يعتبــــــر كــــــذلك شــــــكل مــــــن أشــــــكال االعتمــــــادات الجديــــــدة التــــــي يمكــــــن إدراجهــــــا ضــــــمن 

 .الميزانية المعدلة

جـــــل االســـــتفادة مـــــن كـــــل هـــــذه االعتمـــــادات وبرمجتهـــــا ضـــــمن الميزانيـــــة المعدلـــــة فـــــإن المشـــــرع حـــــدد ومـــــن أ

  .الشروط والكيفيات لتفعيل ذلك مجموعة من
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، وهـــــو نفـــــس المســـــار الـــــذي عرفـــــه مـــــن قبـــــل مشـــــروع المســـــار العـــــام لتعـــــديل الميزانيـــــةيـــــبن هـــــذا المخطـــــط 

الميزانيـــــة الجماعيـــــة، غيــــــر أن مـــــا يميــــــز المســـــارين، أن األول مــــــرتبط تفعيلـــــه بظهــــــور اعتمـــــادات جديــــــدة 

ــــــل بعــــــض االعتمــــــادات، فــــــية التأو عنــــــد الضــــــرور  ــــــة تحوي ــــــاني مــــــرتبط وجــــــودا وعــــــدما  دبيري حــــــين أن الث

  . بوجود الجماعة الترابية، ألنه يعتبر المحرك األساسي لوجودها

ــــــغ النهــــــائي للمــــــداخيل  ــــــة المبل ــــــة الســــــنة الســــــابقة ومعرف ــــــق مباشــــــرة بعــــــد حصــــــر ميزاني هــــــذا المســــــار ينطل

  .يناير من السنة الموالية 31أجل أقصاه وذلك في  المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها،
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ظ,ور ا���دات �د	دة �)و	-����دات

 �)*	ر ��روع ا��	زا�	� ا���د�� �ن طرف ر0	س ا����س

����	زا�	�4444 وا��4444ؤون  �4444!�
درا��4444 ا���4444روع �4444ن ��4444ل ا�����4444 ا��
 )أ	�م �+ ا�6ل ��ل ا����ح ا�دورة 10(ا����	� وا��ر���

44444رض ��44444روع ا��	زا�	�44444 ا���د��44444 �44444+ ا����44444س �44444ن أ�44444ل 
 )	� أو ا���:��0	��� ا�دورة ا���د(ا���و	ت وا���دھ�

 )�&رر  ا����س و�رار ا�ر0	س�دور (�	زا�	� ��د�� ����دة

44444رض ا��	زا�	�44444 ا���د��44444 �44444+ ا��;�44444	ر �44444ن ط44444رف ا���44444ط� 
 ا=دار	� �ر�&� ���و:�0ق ا�-ز�� �ذ�ك

�4444ن ��4444ل ا���4444ط� ا=دار	�4444  ا�'�4444ص ا��4444ر'	صإ�4444دار 
 �ن ا��و�ل ���روع ��د	ل ا��	زا�	�	وم  20'-ل 

	�و�+ ر0	س ا����� إداد �	�ن ��!	ذ ا��	زا�	� 	)�ر �	@ ا����? ا��,�0� ��دا'	ل ا����� ا��&�و*� و�!&��,� 
 	��	ر �ن ا���� ا��وا�	� 31ا��;�ور ��ر�,�، وذ�ك �� أ�ل أ���ه 

 و�ود ��0ض )&	&�
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ـــــويج نهـــــائي  ـــــرخيص الخـــــاص هـــــو تت ـــــق بتعـــــديل الميزانيـــــة، يالحـــــظ أن الت مـــــن خـــــالل هـــــذا المســـــار المتعل

لهـــــــذا المســـــــار المضـــــــبوط شـــــــكال وآجـــــــاال، وبالتـــــــالي فالترخيصـــــــات الخاصـــــــة هـــــــي عبـــــــارة عـــــــن إذن مـــــــن 

ــــــــة لمباشــــــــر  ــــــــرام الســــــــلطة اإلداري ــــــــة التعــــــــديل بعــــــــد التأكــــــــد مــــــــن وجــــــــود االعتمــــــــادات الالزمــــــــة واحت ة عملي

  . اإلجراءات القانونية التي حددها المشرع

  


	�ت ا�����: ا�"�ع ا��4�&��
� وا����ر!�و<��#
L ا� ا�)    

تعديل الميزانية خالل السنة الجارية عند بروز مجموعة من الحاالت لتفعيل تعتبر الترخيصات الخاصة آلية 

تعديل تفعيل خيصات الخاصة في ونظرا لألهمية التي تكتسيها هذه التر . التي تقتضي هذه الترخيصات

لطبيعة قبل التطرق ) الفقرة األولى(الميزانية، فإنه من الضروري التعرف على شرعيتها وسندها القانوني

  ).الفقرة الثانية(وشكل ونوع الترخيصات الخاصة

  


	�ت ا����� � F�&اMط�ر ا����: ا�"��ة ا�و�+���  

ـــــى ا ـــــد االطـــــالع عل ـــــةعن ـــــة بالجماعـــــات الترابية،وكـــــذا المراســـــيم التطبيقي ـــــثالث المتعلق ـــــة ال ـــــوانين التنظيمي  لق

تعـــــديل  عنـــــد المـــــواد التـــــي تطرقـــــت لعمليـــــة" الترخيصـــــات الخاصـــــة"لصـــــيغةإشـــــارة ، فإننـــــا ال نجـــــد أي لهـــــا

لتـــــي خصـــــها المشـــــرع بمجموعـــــة مـــــن تحويـــــل االعتمـــــادات، اخصوصـــــا عنـــــد موضـــــوع ، الميزانيـــــة الترابيـــــة

  .لذلك تطبيقي مرسومفضال عن . المواد

ول ربيــــــع األ 4صــــــادر فــــــي  2.17.451رقــــــم نجــــــد أن هــــــذه الصــــــيغة وردت فــــــي المرســــــوم  المقابــــــلفــــــي 

بســـــــن نظـــــــام للمحاســـــــبة العموميــــــــة للجماعـــــــات ومؤسســـــــات التعـــــــاون بــــــــين ) 2017نـــــــوفمبر  23(1439

تعلــــــق بقواعــــــد تقــــــديم الحســــــابات والمراقبــــــة فــــــي مادتــــــه ، بحيــــــث جــــــاء فــــــي البــــــاب الثــــــاني الم16الجماعــــــات

مؤسســـــة التعـــــاون  أويقـــــدم الحســـــاب إلـــــى المجلـــــس الجهـــــوي للحســـــابات الـــــذي تـــــدخل الجماعـــــة "أنـــــه  155

 :ةيويتكون الحساب من الوثائق المثبتة والوثائق العامة التال. في دائرة اختصاصه اتبين الجماع

 يهـــــــا ألصـــــــل المقـــــــررات المـــــــأذون بموجبهـــــــا فـــــــنســـــــخة مـــــــن الميزانيـــــــة والنســـــــخ المشـــــــهود بمطابقت �

  تحويل االعتمادات؛

المـــــــأذون بموجبهـــــــا فـــــــي تقييـــــــد اعتمـــــــادات إضـــــــافة والملحقـــــــة ببيـــــــان  الترخيصـــــــات الخصوصـــــــية �

  ...".موجز للترخيصات المذكورة؛

                                                           
16

�30/11/2017��ر�"  6626ا�!�در ����ر�دة ا�ر
��  �دد  -. 
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ــــــي المرســــــوم  ــــــس الصــــــيغة المــــــذكورة ف ــــــاريخ  2.76.576رقــــــم وهــــــي نف  30(1396شــــــوال  5الصــــــادر بت

ــــــة وهيئاتهــــــابســــــن نظــــــام ل) 1976شــــــتنبر  ــــــص  117فــــــي الفصــــــل  17محاســــــبة الجماعــــــات المحلي ــــــذي ن ال

 31يجــــب أن تقــــدم حســــابات القبــــاض جــــاهزة للدراســــة ألجــــل تصــــفيتها إلــــى الخــــازن العــــام يــــوم "علــــى أنــــه 

  .مارس من السنة الموالية على أبعد تقدير

ــــل يجــــ ــــات القانونيــــة ب ــــط طبــــق الكيفي ب كــــذلك ولكــــي يكــــون الحســــاب جــــاهزا للدراســــة يجــــب أال يوضــــع فق

  :أن يشفع بسندات المداخيل واألوراق المثبتة للنفقات واألوراق العامة اآلتية والتي من بينها

فـــــي تقييـــــد اعتمـــــادات إضـــــافية والمضـــــافة إلـــــى بيـــــان  الترخيصـــــات الخاصـــــة المـــــأذون بموجبهـــــا �

  ".تلخيصي للترخيصات المذكورة

 30(1396شــــــــوال  5ريخ الصــــــــادر بتــــــــا 1.76.584بــــــــالرجوع إلــــــــى الظهيــــــــر الشــــــــريف رقــــــــم كمــــــــا أنــــــــه 

ـــــالتنظيم المـــــالي للجماعـــــات المحليـــــة وهيئاتهـــــا) 1976شـــــتنبر  ـــــة قـــــانون يتعلـــــق ب ـــــا ســـــنجد أن ، 18بمثاب فإنن

ـــــــم عـــــــن الترخيصـــــــات الخاصـــــــة  ـــــــيس بهـــــــذه الصـــــــيغة ولكـــــــنالمشـــــــرع تكل ، حيـــــــث "إذن خـــــــاص"بكونهـــــــا  ل

طبـــــق الكيفيـــــة ال يمكـــــن تغييـــــر الميزانيـــــة خـــــالل الســـــنة إال "الـــــذي نـــــص علـــــى أنـــــه و  15جـــــاءتفي الفصـــــل 

 :المتبعة في المصادقة عليها وفي الحالتين اآلتيتين

إذا تــــــم الحصــــــول علــــــى مــــــداخيل إضــــــافية خــــــالل الســــــنة أمكــــــن مــــــع مراعــــــاة مقتضــــــيات المقطــــــع  �

يمنحــــــه وزيــــــر  إذن خــــــاص أعـــــاله فــــــتح اعتمــــــادات إضـــــافية بنــــــاء علــــــى 5األخيـــــر مــــــن الفصــــــل 

والعمـــــــاالت والجماعـــــــات الحضـــــــرية الداخليـــــــة بعـــــــد تأشـــــــيرة وزيـــــــر الماليـــــــة فيمـــــــا يخـــــــص األقـــــــاليم 

  .والهيئات، ويمنحه العامل بعد تأشيرة قابض المالية فيما يخص الجماعات القروية

ــــة  � ــــر كافي ــــت اعتمــــادات التســــيير غي ــــي تحــــويالتوٕاذا كان إمــــا داخــــل فصــــل واحــــد  أمكــــن اإلذن ف

  ".......وٕاما من فصل إلى آخر 

ـــــالرجوع كـــــذلك ل ـــــدور وب ـــــرة ي ـــــة  وزي ـــــة لســـــنة المـــــؤطرة لمشـــــر الداخلي ـــــة الترابي ـــــد نصـــــت ، ف2019وع الميزاني ق

ـــــه  ـــــي تـــــم تحصـــــيلها منطـــــرف المحاســـــب علـــــى أن ـــــة والت ـــــر المقـــــررة بالميزاني ـــــز غي بالنســـــبة لمـــــداخيل التجهي

العمـــــــومي تنفيـــــــذا لوثيقـــــــة رســـــــمية، فـــــــإن اآلمـــــــرين بالصـــــــرف مـــــــدعوون إلـــــــى اتخـــــــاذ اإلجـــــــراءات الالزمـــــــة 

، تــــــرخيص خصوصــــــيلبرمجـــــة هـــــذه المــــــداخيل بفـــــتح االعتمــــــادات المناســـــبة بميزانيــــــة التجهيـــــز بواســــــطة 

وذلـــــك لتمكـــــين الجماعـــــة الترابيـــــة مــــــن . األمـــــوال تســـــلم مــــــن طـــــرف المحاســـــب ة لتـــــوفربنـــــاء علـــــى شـــــهاد

  .19"االستفادة من المشاريع المبرمجة في أقرب اآلجال
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ــــول  ــــالي فــــيمكن الق ــــانون بــــأوبالت ــــي ن الســــند الق تعــــديل تفعيــــل المــــرتبط بمشــــروعية الترخيصــــات الخاصــــة ف

المراســــــــيم التطبيقيــــــــة أو بنين التنظيميــــــــة القوا، ســــــــواء تعلــــــــق األمــــــــر بــــــــغيــــــــر واضــــــــحالميزانيــــــــة المعتمــــــــدة 

ــــذكر مــــن الظهيــــر الشــــريف  15المــــؤطرة لعمــــل الجماعــــات الترابيــــة، اللهــــم مــــا جــــاء فــــي المــــادة  الســــالفة ال

ــــــي تشــــــكل اســــــتثناء 1976ل  ــــــار الترخيصــــــاتممــــــا .والت ــــــى اعتب ــــــا إل ــــــدبيري ي الخاصــــــة هــــــ دفعن عــــــرف ت

 تحويـــــلعنـــــد  أواعتمـــــادات إضـــــافية ود جـــــل تفعيـــــل تعـــــديل الميزانيـــــة عنـــــد وجـــــجـــــرت عليـــــه العاديـــــة مـــــن أ

  . هذه االعتمادات

�
�� : ا�"��ة ا��4�

	�ت ا�����ط���  ا�

والمتــــــرجم عبــــــر وثيقــــــة ن الخــــــاص يمكــــــن تعريــــــف التــــــرخيص الخــــــاص أو الخصوصــــــي بكونــــــه ذلــــــك اإلذ

علــــــى علـــــى طلبـــــه رســـــمية مســـــلمة مـــــن قبـــــل الســـــلطة اإلداريـــــة لــــــرئيس المجلـــــس، كتعبيـــــر عـــــن الموافقـــــة 

ــــــل بعــــــض االعتمــــــاداتتفعيــــــل تعــــــدي ــــــدة أو القيــــــام بتحوي ــــــة ســــــواء عبــــــر برمجــــــة اعتمــــــادات جدي  ل الميزاني

  .خالل السنة الجارية

اإلطــــــــار القــــــــانوني مجموعــــــــة مــــــــن المعطيــــــــات والمعلومــــــــات المرتبطــــــــة بوتتضــــــــمن هــــــــذه الوثيقــــــــة علــــــــى 

  .اهت المزمع القيام بوكذا طبيعة التعديال ،التعديل لعمليةالمؤطر 


N: أو/��
�ت ا��H��  

شـــــمل الترخيصـــــات الخاصـــــة علـــــى إطـــــار مخصـــــص لإلطـــــار القـــــانوني المـــــنظم لعمليـــــة تعـــــديل الميزانيـــــة، ت

ـــــم  ـــــانون التنظيمـــــي رق ـــــى الق ـــــى المرســـــوم  113.14بحيـــــث نجـــــد أنهـــــا تســـــتند عل ـــــق بالجماعـــــات وعل المتعل

بســــــــــن نظــــــــــام لمحاســـــــــــبة ) 1976ر شــــــــــتنب 30(1396شـــــــــــوال  5الصــــــــــادر بتــــــــــاريخ  2.76.576رقــــــــــم 

  الجماعات المحلية وهيئاتها؛

كانــــــت تعتمــــــد علــــــى النصــــــوص  2017قبــــــل ســــــنة الصــــــادرة ن الترخيصــــــات الخاصــــــة أ فــــــي حــــــين نجــــــد

  :القانونية التالية كمرجعية أساسية في تفعيل تعديل الميزانية وهي

كتــــــوبر أ 3(1423رجــــــب  25فــــــي  الصــــــادرالمتعلــــــق بالميثــــــاق الجمــــــاعي  78.00القــــــانون رقــــــم  �

 ؛20)2002

ـــــم  � ـــــة ومجموعاتهـــــا  45.08القـــــانون رق ـــــالتنظيم المـــــالي للجماعـــــات المحلي ـــــق ب ـــــي المتعل الصـــــادر ف

 ؛21)2009فبراير  18( 1430صفر  22

بســــــــن ) 2010ينــــــــاير  3( 1431مــــــــن محــــــــرم  17فــــــــي الصــــــــادر  2.09.441والمرســــــــوم رقــــــــم  �

  .22نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها
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مجموعـــــة مـــــن البنـــــود تحـــــدد طبيعـــــة التعـــــديل وقيمتـــــه الماديـــــة علـــــى أيضـــــا  التـــــرخيص الخـــــاص تضـــــمني

ـــــهو  ـــــل  الرمـــــز المحاســـــبي المـــــرتبط ب ـــــي وللخـــــازن بتفعي ـــــس المعن ـــــيس المجل فضـــــال عـــــن اإلذن لكـــــل مـــــن رئ

هــــــة الجالمتعلقــــــة بتــــــاريخ ورقــــــم اإلصــــــدار وكــــــذا توقيــــــع لشــــــكليات الضــــــرورية ل باإلضــــــافة .هــــــذا التــــــرخيص

طة المركزيــــــة بالجماعــــــة واآلن ممثــــــل الســــــل ر الداخلــــــةيــــــفــــــي الســــــابق كــــــان وز (التــــــرخيص  الصــــــادرة لهــــــذا

  ).الترابية

فــــــي ميزانيــــــة  العتمــــــادت اإلضــــــافيةهــــــذه ا إدراجمكن مــــــن آليــــــة الترخيصــــــات الخاصــــــة ســــــتوبالتــــــالي فــــــإن 

  .معدلة وفق شروط وشكليات محددة، وذلك لما تحققه من مصلحة عامة

  


� �9/ت: &ا����� ا��4��"�
	�ت ��  ا����� ا�

ــــي تســــتدعي ترخيصــــات خاصــــة  ــــة الحــــاالت الت ــــر مــــواد مختلف ــــانون التنظيمــــي للجماعــــات عب ــــد حــــدد الق لق

ـــــالي فـــــإمـــــن أجـــــل ت ـــــة، وبالت ـــــل تعـــــديل الميزاني ـــــدةن ظهـــــور اعتمـــــادات فعي ـــــب األول(جدي ـــــدما ) المطل أو عن

 يســـــتوجب) المطلـــــب الثـــــاني(هـــــا تقتضــــي المصـــــلحة العامـــــة بـــــأن تحـــــول بعــــض االعتمـــــادات وتغييـــــر قيمت

كــــــدليل علــــــى الموافقــــــة داريــــــة بإصــــــدارها للترخيصــــــات الخاصــــــة إذن خــــــاص يتــــــرجم مــــــن قبــــــل الســــــلطة اإل

  .والتأشير على الميزانية المعدلة

�  ا��
 ا�
�: ا����� ا�ول ����ةب �H دات��)�  

تصـــــبح ملزمـــــة وال  بعـــــد المصـــــادقة علـــــى مشـــــروع الميزانيـــــة والتأشـــــير عليهـــــا مـــــن قبـــــل الســـــلطة اإلداريـــــة،

األولـــــى عنـــــد معرفـــــة الفـــــائض الحقيقـــــي : يمكـــــن تعـــــديلها خـــــالل الســـــنة الجاريـــــة إال فـــــي حـــــالتين أساســـــيتين

ـــــرع األول(ينـــــايرشـــــهر نهايـــــة خـــــالل  غيـــــر متوقعـــــة وغيـــــر مدرجـــــة  ، والثانيـــــة عنـــــد ظهـــــور اعتمـــــادات)الف

  ، )الفرع الثاني(أثناء عملية إعداد الميزانية

  

  O ا���
�&ب��.� ا�"�E: ا�"�ع ا�ول

ن هنـــــاك اعتمـــــادات جديـــــدة يمكـــــن برمجتهـــــا وٕادراجهـــــا مـــــن جديـــــد أيؤشـــــر وجـــــود الفـــــائض الحقيقـــــي علـــــى 

لقـــــد عمـــــل المشـــــرع و . ضـــــمن الميزانيـــــة المؤشـــــر عليهـــــا، والمـــــأذون بتنفيـــــذها، عبـــــر اعتمـــــاد ميزانيـــــة معدلـــــة

ــــــى  ــــــأطيرعل ــــــائض التقــــــديري ت ــــــزه عــــــن الف ــــــى تميي ــــــائض، وعمــــــل عل ــــــى(هــــــذا الف ــــــرة األول ا أن كمــــــ)  الفق

بعــــــــض مشــــــــاريعها وبرامجهــــــــا  لتنزيــــــــل وتفعيــــــــلالممارســــــــة الميدانيــــــــة بالجماعــــــــات جعلــــــــت منــــــــه مناســــــــبة 

  ).الفقرة الثانية(التنموية المحلية
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نوعــــــان، فهنــــــاك الفــــــائض التقــــــديري المحتمــــــل، وهــــــو الفــــــائض هــــــو مــــــا يصــــــطلح عليــــــه باالدخــــــار العــــــام، 

  .بنصوص قانونيةمؤطر  والفائض الحقيقي وكالهما

ينــــاير مــــن الســــنة  31أقصــــاه لمعرفــــة الفــــائض الحقيقــــي، يقــــوم رئــــيس المجلــــس عنــــد نهايــــة الســــنة، وفــــي و 

فـــــي بيـــــان تنفيـــــذ الميزانيـــــة، المبلـــــغ النهـــــائي مـــــن خاللـــــه يثبـــــت بإعـــــداد الحســـــاب اإلداري والـــــذي  المواليـــــة،

ــــــه النتيجــــــة للمــــــداخيل المقبوضــــــة والنفقــــــات المــــــأمور بصــــــرفها والمتعلقــــــة مــــــن نفــــــس الســــــ نة، وتحصــــــر في

  العامة للميزانية؛

يــــدرج الفــــائض، فــــي حالــــة وجــــوده، فــــي ميزانيــــة الســــنة المواليــــة برســــم مــــداخيل الجــــزء الثــــاني تحــــت بحيــــث 

ـــــائض "عنـــــوان  ـــــة مـــــن : يخصـــــص الفـــــائض الحقيقـــــيو . "لســـــنة الســـــابقةلالف لتغطيـــــة االعتمـــــادات المرحل

ــــغ المتــــوفر ــــي حــــدود المبل ــــات التســــيير والتجهيــــز؛ وف ــــتح اعتمــــادات إضــــافية موجهــــة نفق ــــؤدي إلــــى ف ، أن ي

  ؛23لتمويل نفقات التجهيز

ــــل أن الفــــائض  المقابــــل نجــــدفــــي  ــــي مــــداخيل التســــيير بالنســــبة للنفقــــات لتموي التقــــديري المحتمــــل فيرصــــد ف

  .24نفقات التجهيز، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية

�
  !��H ���98(� : ا�"��ة ا��4�

الحساب واعتمادا على ، 25اإللكتروني للجماعة الحضرية لسال موقعة بالالمتوفر الميزانياتية  للوثائقلرجوع با

الفائض الحقيقي المحقق  أنسنجد على ، 2015/ 12/ 31حصرها بتاريخ  التي تم 2015ميزانية اإلداري ل

  :تاليةويبن الجدول التالي المعطيات ال .مع الفائض التقديري أعلى بكثير مقارنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
23

�ظ��� ر�م  204ا���دة  -��ون ا�����)د	د 
	!	�ت و�روط )�ر ا���	�� ا�����  2.17.287ا����#ق ��������ت، وا��ر
وم ر�م  �113.14ن ا�
 � .�2017و��و  9ا�!�در �� ��	زا�	� ا����

24
�ظ��� �#�����ت 203ا���دة  -��ون ا��� .�ن ا�

25
- https://fr.villedesale.ma/commune-de-sale/budget-de-la-commune/ 
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مــــــن  تــــــم خصــــــم مجموعــــــة أنبعــــــد ، 2014 خــــــالل دورة فبرايــــــر مــــــن ســــــنةقــــــرر المجلــــــس فــــــي حــــــين أن 

 ،ت الضـــــــرورية كالنفقـــــــات التســـــــيير الملتـــــــزم بهـــــــا المرحلـــــــة وكـــــــذا نفقـــــــات التجهيـــــــز المرحلـــــــة كـــــــذلكاالنفقـــــــ

ليبقــــــى لنــــــا فــــــائض ...صــــــندوق التجهيــــــز الجمــــــاعي مــــــن المحصــــــل عليهــــــاأقســــــاط القــــــروض فضــــــال عــــــن 

خــــالل التــــرخيص الخــــاص  بــــالتجهيز مــــن والمتعلــــقعــــادة برمجتــــه فــــي البــــاب الثــــاني مــــن الميزانيــــة إســــيتم 

  .التالي

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



 
 

19 

ــــة عــــدم وجــــود فــــائض حقيقــــي مــــن الســــنة الماضــــية، كيــــف  لكــــن الســــؤال الــــذي يطــــرح نفســــه، أنــــه فــــي حال

ظ أن المنفـــــذ بهـــــذا الخصـــــوص فـــــي غيـــــاب مـــــوارد ذاتيـــــة لتنفيـــــذ برنـــــامج عملهـــــا؟ المالحـــــتتعامـــــل الجماعـــــة 

ـــــة  ـــــر هـــــذه االقتراضـــــات بمثاب الوحيـــــد هـــــو اللجـــــوء لالقتراضـــــات مـــــن الصـــــندوق التجهيـــــز الجمـــــاعي، وتعتب

  .اعتمادات جديدة

  

��ة :ا�"�ع ا��4�&�H دات��  أ��ى ب��.� ا(

ـــــي لكـــــم تكـــــن متوقعـــــة، ـــــذ الميزانيـــــة والت ـــــي يمكـــــن أن تظهـــــر خـــــالل تنفي  بالنســـــبة لالعتمـــــادات األخـــــرى الت

ـــــةرة للجـــــوء إليهـــــا قصـــــد وٕانمـــــا اقتضـــــت الضـــــرو  ـــــة تغطي ـــــات طارئ مرتبطـــــة أساســـــا بمجـــــال  ومســـــتعجلة نفق

ــــز،  ــــر اللجــــوء التجهي ــــك عب ــــرة(للقــــروضوذل ــــي تقــــدم  مــــنأو ) ىاألولــــ الفق ــــات الت خــــالل المســــاعدات والهب

  .فإنها أيضا تستلزم ترخيصا خاصا ).الفقرة الثانية(للجماعة كمساهمة مدنية


   �=�وقR�وض : ا�"��ة ا�و�+I. FEC (&ا�.��ا�
يعتبــــر صــــندوق التجهيــــز الجمــــاعي أهــــم مؤسســــة تلجــــأ لهــــا الجماعــــات الترابيــــة للحصــــول علــــى القــــروض 

المتعلــــــق بإعــــــادة  31.90لتغطيــــــة نفقاتهــــــا المرتبطــــــة بــــــالتجهيز، وهــــــذا الصــــــندوق مــــــؤطر بالقــــــانون رقــــــم 

و قـــــروض مـــــن هـــــذا أومـــــن أجـــــل الحصـــــول علـــــى قـــــرض . 26ات المحلـــــةتنظـــــيم صـــــندوق تجهيـــــز الجماعـــــ

  :ناك مراحل ومساطر وجب إتباعها واحترمها، وذلك من قبيلالصندوق، ه

الملـــــــف التقنـــــــي والملـــــــف اإلداري والمـــــــالي اللـــــــذان علـــــــى طلـــــــب القـــــــرض ملـــــــف  يشـــــــمل أنيجـــــــب  �

ـــــــــة إلنجـــــــــاز  ـــــــــات البشـــــــــرية والتنظيمي ـــــــــة للمشـــــــــروع والئحـــــــــة باإلمكاني يتضـــــــــمنان الدراســـــــــات التقني

ـــة المالمشـــروع،  ـــى طونســـخة مـــن محضـــر مداول ـــس بالمصـــادقة عل ـــرضجل ـــب الق ، الحســـابات ل

  ؛27.....اإلدارية للثالث سنوات األخيرة و ميزانية السنة الجارية

  نتوفر جميع معايير األهلية المحددة؛ م ويتأكدب القرض وق بدراسة ملف طليقوم الصند �

زيــــــارة لعــــــين  بعــــــد طــــــرف الصــــــندوق، عــــــرض طلــــــب القــــــرض وتقريــــــر التقيــــــيم المعتمــــــد مــــــن يــــــتم �

، يقــــــوم الصــــــندوق بــــــإعالم هــــــذه األخيــــــرة وبعــــــد موافقــــــة ،28نظــــــار لجنــــــة القــــــرضالمكــــــان، علــــــى أ

  الجماعة الترابية كتابيا بقرار لجنة القرض مدعوما بمشروع لعقد القرض؛

بمجــــــرد مــــــنح الصــــــفقة والتوقيــــــع مــــــن طــــــرف اآلمــــــر بالصــــــرف، تقــــــوم الجماعــــــة الترابيــــــة بإرســــــال  �

  طلب السحب إلى الصندوق وذلك بعد اإلعالن عن األمر ببدء األشغال؛

االعتمـــــاد إلـــــى الجماعـــــة الترابيـــــة إلعالمهـــــا بـــــالمبلغ  توجيـــــه رســـــالة فـــــتح يـــــتم اســـــة الطلـــــب،بعـــــد در  �

  عنه وكذا بشروط معدل الفائدة ومدة القرض؛ المفرج
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وم الصــــندوق بتحويــــل األمــــوال فــــتح االعتمــــاد مــــن طــــرف الجماعــــة الترابيــــة، يقــــ بعــــد قبــــول رســــالة �

ذن إعـــــداد اإلة مـــــن أجـــــل كزيـــــرســـــالة فـــــتح االعتمـــــاد إلـــــى الســـــلطة المر  نرســـــال نســـــخة مـــــوكـــــذا إ

  ؛الخاص

المتعلــــــق بفـــــتح اعتمــــــادات التســــــديد والتوقيــــــع  التــــــرخيص الخــــــاصذن الخــــــاص أو إعــــــداد اإليـــــتم  �

بالنســـــــبة للمجـــــــالس الجهويـــــــة أو مـــــــن طـــــــرف العامـــــــل بالنســـــــبة  طـــــــرف وزارة الداخليـــــــة عليــــــه مـــــــن

  .29للجماعات الترابية األخرى

ـــــــــد ) 2017يونيـــــــــو  9(1438رمضـــــــــان  14الصـــــــــادر فـــــــــي  2.17.296كمـــــــــا أن المرســـــــــوم رقـــــــــم  بتحدي

  .قد نص على ما يلي القواعد التي تخضع لها عمليات االقتراضات التي تقوم بها الجماعة

ــــــز؛ تخصــــــص القــــــروض، بصــــــفة � ــــــل نفقــــــات التجهي ــــــروض  يمكــــــن أنو  حصــــــرية، لتموي تخصــــــص الق

  شراكة؛ أولتمويل مساهمات الجماعة في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون 

  في االقتراضات والضمانات المطلوبة؛يتداول مجلس الجماعة  �

ــــل  التأشــــير عليهــــا مــــن إال بعــــدوال تكــــون المقــــررات المتعلقــــة باالقتراضــــات والضــــمانات قابلــــة للتنفيــــذ  قب

يومـــا مــــن  20، داخــــل أجـــل أقصـــاه )التـــرخيص الخـــاص(عامـــل العمالـــة أو اإلقلــــيم أو مـــن ينـــوب عنــــه

قــــــة مؤسســــــة رســـــالة تحمــــــل مواف تـــــاريخ توصــــــله مــــــن قبـــــل رئــــــيس مجلــــــس الجماعــــــة المعنـــــي بنســــــخة مــــــن

  :يلي ما مراقبة االئتمان المعنية، بعد

  احترام مداوالت مجلس الجماعة؛ �

  على تسديد أقساط القرض؛ القدرة المالية للجماعة �

  بنود مشروع عقد القرض؛ �

  .قبل الجماعة، عند االقتضاء الضمانات الممنوحة من �
  

�
�S : ا�"��ة ا��4����
�وھ��ت ��Kھ��ت ���  

تي يمكن أن تكون محل ترخيص خاص، هناك المساعدات والهبات المالية من بين االعتمادات األخرى ال

التي يقدمها للجماعة إما شخص اعتباري أو معنوي من أجل تخصيصها في نفقة محددة، والمثال الذي 

مليون درهم ألجل  5، نجد أن السيد عبد الحق العرايشي قدم هبة مالية بقيمة 30استقيناه من جماعة سال

مقر الشباك الوحيد لرخص التعمير بسال فضال عن تنفيذ مشاريع أخرى ستقوم الجماعة تهيئة وتجهيز 

  .  بتحديدها
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ـــــة المعدلـــــة  ـــــي الميزاني ـــــة مـــــن أجـــــل إدراجهـــــا ف ـــــة المالي ـــــإن هـــــذه الهب ـــــالي ف ترخيصـــــا  تســـــتوجبوبالت

خاصـــــا مـــــن الســـــلطة اإلداريـــــة ووفـــــق الشـــــروط والكيفيـــــات المنصـــــوص عليهـــــا فـــــي إعـــــداد والتأشـــــير 

  .لميزانيةعلى ا

ــــــارة عــــــن  أيضــــــا كمــــــا يمكــــــن ــــــات وٕانمــــــا عب ــــــر المســــــاعدات والهب ــــــدة غي أن تظهــــــر اعتمــــــادات جدي

مســـــــاهمة الجماعـــــــة أو مجموعـــــــة مـــــــن الجماعـــــــات فـــــــي مشـــــــروع تعـــــــاون مشـــــــترك كالمثـــــــال الـــــــذي 

ــــك فــــي إطــــار إنجــــاز مشــــروع تهيئــــة المقبــــرة الكبــــرى  اســــتقيناه مــــن جهــــة الربــــاط ســــال القنيطــــرة، وذل

ممـــــا . درهـــــم 500000جميـــــع األطـــــراف المعنيـــــة بـــــه بمبلـــــغ مـــــالي قـــــدره  للعاصـــــمة عبـــــر مســـــاهمة

جــــل إدراجــــه ضــــمن الميزانيــــة المعدلــــة للجهــــة برســــم ميزانيــــة أ اســــتلزم إصــــدار تــــرخيص خــــاص مــــن

2018.  
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�� ا/(��دات: ����� ا��4�&اF��  دا�� ا�"	Fل وا���ا�3 

نيــــة خــــالل الســــنة الجاريــــة مــــن اآلليــــات المهمــــة التــــي أتاحهــــا تعتبــــر عمليــــة تحويــــل االعتمــــادات فــــي الميزا

بمـــــا يحقـــــق لتجـــــاوز أســـــقف االعتمــــادات المفتوحـــــة الميزانيــــة  تعـــــديلالمشــــرع للمـــــدبر العمـــــومي فــــي تفعيـــــل 

ألهميـــــة التحـــــويالت فـــــي تعـــــديل نظـــــرا و  .ويضـــــمن جـــــودة الخـــــدمات المقدمـــــة للمـــــواطنين المصـــــلحة العامـــــة

ـــــة، فقـــــد أطرهـــــا المشـــــرع  ـــــةومـــــواد  نصـــــوصبالميزاني كمـــــا عمـــــل المـــــدبر العمـــــومي ، )الفـــــرع األول( قانوني

  . )الفرع الثاني(المحلي على تفعيل هذه اآللية من أجل حكامة تنفيذ الميزانية
  

  اMط�ر ا����F�&: ا�"�ع ا�ول

ظيمـــــي للجماعـــــات حيـــــث مـــــن القـــــانون التن 201مشـــــروعيتها مـــــن المـــــادة  آليـــــة تحويـــــل االعتمـــــاداتتســـــتند 

كـــــن تعـــــديل الميزانيـــــة خـــــالل الســـــنة الجاريـــــة بوضـــــع ميزانيـــــات معدلـــــة وفقـــــا للشـــــروط يم"نصـــــت علـــــى أنـــــه 

  .والشكليات المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها

الفقرة (بين تحويل اعتمادات التجهيز ماو ) الفقرة األولى(لكن المشرع ميز ما بين تحويل اعتمادات التسيير

  ).الثانية
  

�� ا(: ا�"��ة ا�و�+F���

K  ��دات ا�

إن االعتمــــــــادات المفتوحــــــــة بالميزانيــــــــة تتســــــــم بالمحدوديـــــــــة، بحيــــــــث ال يمكــــــــن تجــــــــاوز الســـــــــقوف 

. المحــــــددة عنــــــد االلتــــــزام بنفقتهــــــا إال عبــــــر الرفــــــع منهــــــا مــــــن خــــــالل مســــــاطر تحويــــــل االعتمــــــادات

ـــــل االعتمـــــادات المفتوحـــــة فـــــي  2.16.310المرســـــوم رقـــــم  هحـــــدد وهـــــو مـــــا شـــــروط وكيفيـــــات تحوي

ـــــة ال ـــــرئيس الجماعـــــة فـــــي 31جماعـــــةميزاني ـــــة التصـــــرف ل ـــــث خـــــول حري ـــــل إصـــــدار قـــــرار ب، بحي تحوي

نــــــه اشـــــــترط أدون الرجــــــوع لمداولـــــــة المجلــــــس، فــــــي حـــــــين  32اعتمــــــادات التســــــيير داخـــــــل البرنــــــامج

ـــــل االعتمـــــادات داخـــــل الفصـــــل ـــــق األمـــــر بتحوي ـــــدما يتعل ـــــس عن ـــــه مـــــن 33مداولـــــة المجل ـــــك لمـــــا ل وذل

  .انعكاس على الميزانية

لتعــــــديالت لالعتمــــــادات ســــــواء داخــــــل البرنــــــامج أو الفصــــــل ال يشــــــترط فيهــــــا والمالحــــــظ أن هــــــذه ا 

ترخيصــــا خاصـــــا مـــــادام أن األمـــــر مـــــرتبط بـــــالجزء األول مـــــن الميزانيـــــة وهـــــو شـــــأن تـــــدبيري داخلـــــي 

 نـــــه فـــــي التبويـــــب الســـــابق للميزانيـــــة كـــــان يشـــــترط مداولـــــةفـــــي حـــــين أ .للـــــرئيس ومجلســـــه المنتخـــــب

البـــــــاب بالنســـــــبة لميزانيـــــــة عنـــــــد أي تحويـــــــل داخـــــــل  ماإلقلـــــــيأو  المجلـــــــس وتأشـــــــيرة عامـــــــل العمالـــــــة

  .التسيير
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وماله من  الجماعةعمل  أما بخصوص الجزء الثاني من الميزانية، والتي ترتبط بشكل أساسي بتفعيل برنامج

العتمادات داخل نفس افإن المشرع خص تحويل  الجماعية،انعكاسات على خدمات القرب وتدبير المرافق 

  :بشرطين أساسين الفصل

  ؛رئيس مجلس الجماعة يتخذ بعد مداولة المجلسلقرار صدور : األول

ــــا ــــرخيص خــــاصوهــــذا مــــا يصــــطلح عليــــه إصــــدار  تأشــــيرة عامــــل العمالــــة أو اإلقلــــيمضــــرورة : ثاني مــــن  ت

  ؛جل اعتماد تحويل هذه االعتماداتأ

ـــــى قـــــرار التحويـــــل خـــــالل  ـــــر عل ـــــة عـــــدم  20ويأشـــــر هـــــذا األخي ـــــه، وفـــــي حال ـــــاريخ التوصـــــل ب يومـــــا مـــــن ت

  .اتخاذ العامل أي قرار بشأن التأشير خالل المدة المذكورة، فيعتبر القرار في حكم المؤشر عليه

أمــــا بالنســــبة لتحويـــــل اعتمــــادات التجهيـــــز داخــــل نفـــــس البرنــــامج فتـــــتم بقــــرار لـــــرئيس المجلــــس يتخـــــذه دون 

  .مداولة المجلس

ــــل اعتمــــاد ــــرارات تحوي ــــغ ق ــــيم والخــــازن وتبل ــــة أو اإلقل ــــى عامــــل العمال ــــور إقرارهــــا إل ــــز ف ات التســــيير والتجهي

  .لدى الجماعة

  


�& : ا�"�ع ا��4�&��  اMط�ر ا�

تحويل المرتبطة بتعديل الجزء األولى أو الثاني من الميزانية عبر بعض األمثلة  نعرضسنحاول أن 

الفقرة (بجماعة تمارة أو تلك المرتبطة بالتجهيز )الفقرة األولى(بجماعة سال االعتمادات المتعلقة بالتسيير

  ). الثانية
  


�: ا�"��ة ا�و�+
K�� ا(��دات ا�F��  ب.��(� !8 

  

أن األمثلة المذكورة ال تخضع لما تم ذكره في الفرع األول، على اعتبار أن المرسوم نستحضر  أنالبد 

انتقالية وختامية، نص  بأحكامني الخاص المتعلق بتحويل االعتمادات في مادته السادسة من الباب الثا

بالمقتضيات التي كان معمول وبصفة انتقالية، في انتظار صدور التبويب الجديد للميزانية الجماعية، العمل 

  :،وهي كاآلتيفي السابق بها

  ؛تحول اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ دون مداولة المجلس �

لتسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة تحول اعتمادات ا �

  .عامل العمالة أو اإلقليم

ويالحظ من خالل المثال التالي لجماعة سال، أن المجلس تداول ووافق على تحويل اعتمادات في إطار 

علق بتحويل اعتمادات داخل تالعملية تن يفهم منه أ، وهو ما 2015الجزء األول من الميزانية برسم سنة 

  .نفس الباب
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�
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تحول أما بخصوص ميزانية التجهيز وما يرتبط بها من أحكام سابقة قبل المرسومالجديد فإنه 

 يتخذ بعد مداولة المجلس وتأشيرة عامل العمالة أواعتمادات التجهيز بقرار لرئيس المجلس 

وبالتالي فإن إصدار ترخيص خاص من أجل اعتماد هذه التعديالت داخل الميزانية اإلقليم؛

  .كان ضروريا والزما
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ن التــــدبير المـــــالي الترابـــــي البـــــد وأن يتأســـــس علـــــى مقاربـــــات اســـــتراتيجية منســـــجمة مـــــع واقـــــع إ

والتنفيــــــذ وتالءمهــــــا الجماعــــــات وأولوياتهــــــا وحاجياتهــــــا التنمويــــــة، مــــــع تكامــــــل آليــــــات اإلعــــــداد 

مــــــــع قواعــــــــد التشــــــــخيص والتنزيــــــــل ووضــــــــع الخطــــــــط العمليــــــــة والبرمجــــــــة الماليــــــــة للمشــــــــاريع 

  .على مستوى الميزانية الترابية االستراتيجية

ـــــاختالف   ـــــة، ب ـــــة تمـــــنح الجماعـــــات الترابي ـــــة والتنظيمي ـــــت النصـــــوص القانوني ـــــه إذا كان ـــــر أن غي

ير الشــــــأن الترابــــــي وتحقيــــــق التنميــــــة أصــــــنافها، االختصــــــاص العــــــام مبــــــدئيا فيمــــــا يتعلــــــق بتــــــدب

ـــــة  ـــــع الرقاب ـــــإن واق ـــــة، ف ـــــع المســـــتوى االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي للوحـــــدات الالمركزي ـــــة ورف الترابي

إمــــــا علــــــى مســـــــتوى إعــــــداد مشــــــروع الميزانيــــــة أو عنــــــد تعـــــــديلها الماليــــــة المفروضــــــة عليهــــــا، 

ا يجعــــــل مــــــن تــــــدبير الجماعــــــات الترابيــــــة لشــــــؤونه عبــــــر مــــــا يســــــمى بالترخيصــــــات الخاصــــــة،

ـــــــة  ـــــــة الترابي ـــــــا أمـــــــام التنمي ـــــــد يشـــــــكل عائق ـــــــة ممـــــــا ق ـــــــة للســـــــلطة اإلداري ـــــــة الداخلي تحـــــــت الرقاب

 .الترابيةالمجالية بالجماعات 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

26 

  �0)� ا��را�#
  :ا�
�ب

 ؛2017، مطبعة قرطبة، اكادير، الطبعة "قانون الميزانية"الحسن الرامي،  .1

  ؛2018لرباط، الفضاء الجمعوي، ، االمبسط في شرح الميزانية الجماعيةحسن العرفي،  .2

، مطبعـــــــة البصـــــــيرة، الربـــــــاط، "الكتلـــــــة الدســـــــتورية للماليـــــــة العموميـــــــة"ســـــــي محمـــــــد البقـــــــالي،  .3

  ؛2017الطبعة األولى، 

ــــة"عبــــد اللطيــــف بروحــــو،  .4 ــــة الجماعــــات الترابي ، المجلــــة المغربيــــة لــــإلدارة المحليــــة والتنميــــة، "مالي

  ؛70، العدد "عةمواضيع السا"، سلسلة 2011، 1الرباط، الطبعة 

ـــــة"محمـــــد حيمـــــود،  .5 ـــــة الجماعـــــات الترابي ، مطبعـــــة النجـــــاح الجديـــــدة، الدارالبيضـــــاء، الطبعـــــة "مالي

 .2017األولى، 

ــــــــل"صــــــــندوق التمويــــــــل الجمــــــــاعي،  .6 ــــــــل التموي ، منشــــــــورات الصــــــــندوق التجهــــــــز الجمــــــــاعي، "دلي

  .2018الرباط، 
  :ا��&��ت

، "التنظيمـــــي للماليـــــة الجديـــــدصـــــدقية الميزانيـــــة علـــــى ضـــــوء القـــــانون "عبــــد النبـــــي اضـــــريف،  .1

  ؛2015، دجنبر 2مجلة دفاتر الحكامة، العدد 

ـــــة "مكـــــاوي نصـــــير،  .2 ـــــانون التنظيمـــــي للمالي ـــــة فـــــي الق ـــــع الحســـــابات الخصوصـــــية للخزين موق

  .2015، دجنبر 2، مجلة دفاتر الحكامة، العدد "130.13

  ا���وص ا�&��و�	�
  .2011دستور  .1

يوليو 7(1436من رمضان  20في ، الصادر لجماعاتالمتعلق با 113.14القانون التنظيمي رقم  .2

  ؛)2015

بمثابة ) 1976شتنبر  30(1396شوال  5الصادر بتاريخ  1.76.584الظهير الشريف رقم  .3

 قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها؛

بسن نظام لمحاسبة ) 1976شتنبر  30(1396شوال  5الصادر بتاريخ  2.76.576المرسوم رقم  .4

 ها؛الجماعات المحلية وهيئات

 5، الصادر بتاريخ بإعادة تنظيم صندوق تجهيز الجماعات المحليةالمتعلق  31.90القانون رقم  .5

 ؛1992غشت 

الصادر  بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجماعة 2.17.287المرسوم رقم  .6

 .2017يونيو  9في 



 
 

27 

بتحديد القواعد التي ) 2017يونيو  9(1438رمضان  14الصادر في  2.17.296المرسوم رقم  .7

 ؛تخضع لها عمليات االقتراضات التي تقوم بها الجماعة

بسن نظام ) 2017نوفمبر  23(1439ربيع األول  4صادر في  2.17.451المرسوم رقم  .8

 .للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

  .2019برسم سنة  الترابية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعاتدورية وزير الداخلية  .9

  

  :ا��وا�# ا=�
�رو�	�

https://fr.villedesale.ma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

28 

  ا�"I�س

  ا�
	��  ا�����ى

��56�  2  

ا�+:ا-��: 9ول  ا�' 7;<5�=و�?�<�@�A�ا  4  ا����B,�ت

ا�+:ا-��ا���ا���: 9ول  ا�?�<;��C!وD�D�=;'�  4  

إ�5ادا�:9ول  ا�C#عGH�����9  4  +:ا-��ا�#!&Dات

��  4  ا��ور,�ت�وا+*���ت�)'&%ا�$�$# :ا�"!�ة��و

  5  ا+
�دئ�و3�$�ت�ا���12%.#�ا0/�.-# :ا�"!�ة�ا�-��$#

ا�+:ا-��:ا�IJ�K ا�C#عL�C�و!MNو;O7  �#ا  

��  7  و?<�=>�وع�ا+1:ا�$#�وا��1�9%�78$6 :ا�"!�ة��و

  A�  9"$@�ا+1:ا�$#�ا�&%ا2$# :ا�"!�ة�ا�-��$#

ا�+:ا-��ا����B,�تا��A@�دور: IJ�Kا� ا�?�<;<5�=GH  10  

ا�+:ا-��ا���ا���: 9ول  ا�C#ع;<5�=  Q  11#ق

��  11  �2=�#�و���,�B�8(�Cدات�:ا�"!�ة��و

  ��F=  12ة��C.�DEا+1:ا�$#:ا�"!�ة�ا�-��$#

�+نا�R#و���وا�	�ر��: ا�IJ�K ا�C#ع�@�A�ا  13  ا����B,�ت

��  13  �ر�ا�!����MN��K$L%&7ت�ا�GH#I�J0:ا�"!�ة��و


$D#�ا�&%�K$Lت�اI�J0#�:ا�"!�ة�ا�-��$#G  15  

IJ�Kا�ا����B,�تا��A@�: ا�' 7;��C!  S�O  16ت

ا�+:ا-�����V	�دات5U>5ة: ا�?�<9ول D�D�=  16  

ا�I6�6W: ا�C#ع9ول XY�Cا��Z�#�  17  

��  �GH  17ر�ا�!����MN:ا�"!�ة��و

    18	���O'�#8�BP�#:-��$#ا�"!�ة�ا�

IJ�Kا�ا�V	�دات5U>5ةأB#ى : ا�C#ع�Z�#�  18  

��  �W  19وض��AIوق�ا���1T:�ا�QR�BS0:ا�"!�ة��و


�ت�وا+�8�Fات�ا+��$#�:ا�"!�ة�ا�-��$#T�19  ا  

[�V	�دات: �IJ�Kاا�?�<;�� !  20  



 
 

29 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  �Q�  22را�IJ�-�6: ا�C#ع9ول 

��  �B  22دات�ا��C,���%1$FXا��8:ا�"!�ة��و

  �C,���  22ا�B�8دات�ا���1T::ا�"!�ة�ا�-��$#

IJ�Kا�  �Q�  23را�I6�'?V: ا�C#ع

��    23	���O'�#8�BP�#:ا�"!�ة��و

    24	���B��#8�BP�#رة�:ا�"!�ة�ا�-��$#

�	!�B  25  

MU26  ا�#ا 

 28  ا�C_#س


