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 مقدمة:

تج للولٍْٖلليلل،مالقتصلليةٝملٗمالمتَيةٞللملٍنيّللملٕيٍللمتذتللولمىَيىٞللملمىَذيٞللمليللٜلمىظٞيطللملمى يٍللمل

َ٘مل٘ةلمىليىشلنويل،ٍذزكلمولطٞيطملٍذيٞملتَْ٘ٝم،لىذمليإُلمىتلبيٞزلمىَليىٜلىيجَيةليللمىتزميٞلم

لإيزمسلىيتط٘رلمى يًلىيْظيًلمىالٍزمشٛلييىَغزب.،لةيٞٔلديىٞي

،لةيللٚلمىالٍزمشٝللمل3122ٝزتنللشلمىتْظللٌٞلمىتزميللٜلىيََينللملفدنلليًلمىنصللولمفٗهلٍللِلةطللت٘رل

ٗمىجٖ٘ٝملمىَتقبٍم.ليْيًءلةيٚلٗدبمللتزميٞملأطلْبلإىٖٞليلمىَشلزجلٍجَ٘ةلملٍلِلمالاتصي ليلل

تٖلٌلييىصصل٘المىصلبٍيللمىَذيٞلم،لييةظلييملإىلٚلماتصي ليللٍْق٘ىلم.لٗٝنلُ٘لٕلذملل،مىذمتٞم

يتذ٘ٝولمىَ٘مرةلمىَيىٞملمىالسٍملىََيرطملتيللمالاتصي يلمىْقولٍقتزّيلٗم٘ييل
1
. 

ل،تَظٖللزلٍَيرطللملمالاتصي لليللةمللزلتزمَتٖلليلإىللٚلّنقلليلليللٜلمىَٞشمّٞللملمىتزميٞللمأُلتَنللِلٝ

ٗمىتٜلٕٜلٍميغلٍِلمىْق٘ةلتقتط ٖيلإدبٙلمىٖٞئيللمىَذيٞملٍِلأٍ٘مىٖيليقصبلإشميجلديمملةيٍلمل

ٍذيٞم
2
ل.

لمىَشللزجلمىَٞشمّٞللملييى٘لٞقللملمىتللٜل ٝللزاولٗٝللبمُليَ٘ممٖلليلييىْظللمملىنللولطللْملٍيىٞللم،لةللَز ا

ٍجَللل٘جلٍللل٘مرةلٗتنللليىٞ لمىجَيةلللملمىتزميٞلللم
3

،لٗييىتللليىٜلت لللبلٕلللذٓلمفاٞلللزملٍذزمللليلىيتَْٞلللمل

يف ولأُلمىَٞشمّٞملتْنذلٗيقلٍليلٕل٘لٍظلطزلي.لمالقتصيةٝملٗمالمتَيةٞملةيٚلمىَظت٘ٙلمىتزميٜ

يلٜلي علٖيلتلزاٞوللمىتلٜلتذتلي لمالةتَيةملٝتٌلةمزلتذ٘ٝولأّٖيلتمقٚلٍذولت بٝولغٞزليٖٞي.ل

،لدٞل لبرممليٜلمىَٞشمّٞمىصز لّنقملغٞزلٍليإمّٗٝ تمزلٕذملمفاٞزلطيطملمىَزمقمملمةةمرٝم،ل

لٕذملّطزحلمةشنيهلمىتيىٜ:ِلٍليلمّ٘ٔلٍزتمػليتْنٞذلمىَٞشمّٞم.تتجيٚلإَٔٞملٍ٘ظ٘ةْ

                                                           
اال ملأّشطملمىَجيىضلل3128ٗلل3127ىيذظيييلليزطٌلطْتٜللتقزٝزلمىَجيضلمفةيٚلّظزملد٘هلٍيىٞملمىجَيةيللمىتزميٞم،لل: 1

ل.:5الل،مىجٖ٘ٝملىيذظيييل
ل.76،لال3128،لمىطم ملمفٗىٚ،لطْملمىْشز-مىبمرلمىمٞعيءل–:لٍذَبلدَٞ٘ة،لٍيىٞملمىجَيةيللمىتزميٞم،لٍطم ملمىْجيحلمىجبٝبمل 2
ل31 يةرليٜلل2.26194شزٝ لرقٌلمىظٖٞزلمىلمىصيةرليتْنٞذٓلمىَت يقلييىجٖيلل222125ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلرقٌلل276:لمىَيةمل 3

ل؛7696لا،ل3126ٝ٘ىٞ٘سلل34يتيرٝخلل7491مىَْش٘رلييىجزٝبملمىزطَٞملةبةلل،(3126ٝ٘ىٞ٘لل8)ل2547ٍِلرٍعيُل

،ل يةرليٜلل2126195شزٝ لرقٌلمىظٖٞزلمىصيةرليتْنٞذٓلمىلمىَت يقلييى َيالللٗمفقيىٌٞل223.25ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلرقٌلل255مىَيةمل

ل؛7736لا،ل3126ٝ٘ىٞ٘سلل34ٝخلريتيل7491ٝبملمىزطَٞملةبةلز،لمىَْش٘رلييىج(3126ٝ٘ىٞ٘لل8)ل2547ٍِلرٍعيُلل31

ل2547ٍِلرٍعيُلل31 يةرليٜلل2126196ٌلمىَت يقلييىجَيةيل،لظٖٞزلشزٝ لرقل224125ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلرقٌلل263مىَيةمل

ل.7771لا،ل3126ٝ٘ىٞ٘سلل34ٝخلريتيل7491ٝبملمىزطَٞملةبةلزمىَْش٘رلييىج (.3126ٝ٘ىٞ٘لل8)
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ٗظللَيُلت َللولمىتزاٞصلليللمىصي للملةيللٚلإظللنيءلمىَزّٗللمليللٜلتْنٞللذلمىَٞشمّٞللم،لمٞل لل

ل؟لتبيٞزلمٞبلىَيىٞملمىجَيةيللمىتزميٞم

لةِلٕذٓلمةشنيىٞملمفطئيملمىنزةٞملمىتيىٞم:ٗتتنزجل

لٍيٕٜلمىتزاٞصيللمىصي مل؟

لٍيلٕ٘لإغيرٕيلمىقيّّٜ٘ل؟

لٍيلٕ٘لٍ٘ظ٘ةٖيل؟

لٍيلٕ٘لآليرٕيلمىَيىٜل؟ل

لىإلمييملةيٚلمةشنيىٞملٗمالطئيملمىَتنزةملةْٖيللطْتْيٗىٖيلٗيقلمىتصٌَٞلمىتيىٜل:

ل

ل

لمةتَيةلٍٞشمّٞملمىجَيةيللمىتزميٞملٗت بٝالتٖيلمىَمذ لمفٗه:ل

لللميزانيةتأشير سلطة المراقبة مىَطيبلمفٗه:للللل

لجَيةيللمىتزميٞم:لتقْٞيللت بٝولٍٞشمّٞملمىمىَطيبلمىثيّٜلللل

لمىتزاٞصيللمىصي ملآىٞملىيتبيٞزلمىجٞبمىَمذ لمىثيّٜ:ل

لمىَطيبلمفٗه:لديىملٗم٘ةلمىنيئطلمىذقٞقٜلللل

لمىَطيبلمىثيّٜ:لديىملمتنيقٞملمىت يُٗلٗمىشزممملللل

ل
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 وتعذيالتهااعتماد ميزانية الجماعات الترابية المبذث األول: 

ُلتْنٞذلمىَٞشمّٞملمىتزميٞمليٜلمىذيىملمى يةٝملٝذتلي لإىلٚلتلزاٞول)مىَطيلبلمفٗه(لٍلِلإ

قمولطيطملمىَزمقمم،لمىتٜلٝ تمزلةٗرٕيلٍذ٘رٝيليٜلٕذٓلمىذيىم،لةيٚلغزمرلةٗرٕليليلٜلمىتيشلٞزل

 ىيت بٝولمىذٛلٌٖٝلمىَٞشمّٞم)مىَطيبلمىثيّٜ(.

 للميزانيةتأشير سلطة المراقبة المطلب األول: 

، تررأاليل لتنذيررخ ااصتت ترر   التررا نشمعرر  المشررر   ررا ال  يقررة تأشررير سررلطة المراقبررةيعتبررر 

تكتسرا مرللرة دارداد الميزانيرة خلك بر الم لية المتضمنة لم ارد  تكر لي  للمم ار   الترابيرة 

المسرتقبلا للمم ار   الترابيرة لك نع  الق ادة الترا ينبنرا اليعر  العمر   ،الترابية أالمية ص تة

ا م انبعر   مؤسس تع   ممم ا تع ، سيم  من ليث برممة االتزام    المش ريع التنم يرة  ر

ةااقتت دية  اامتم اي
4
  

اعررد المشررر  بداررداد ميزانيررة المم ارر   الترابيررة بشررك  لترررت لرؤسرر   المم ارر    قررد 

الترابية
5

ابرر د رير    ،ن الخه المرللة يرت  تأطيرالر  سرن ي  مرن طرر   زارة الداصليرةد، دخ 

ترشردال  لممر ر ال امرخ أصرخال   ،تعطا ت ميع    ت تي    اقترال   للمم ا   الترابيرة

بعررين اااتبرر ر صررل  مرللررة داررداد الميزانيررة، ليررت  بعرردال  ارررأ مشررر   الميزانيررة أ ا 

مر قر   ،ة الميزانية  الشؤ ن الم ليرة  البرممرة الا لمن ،للدراسة من طر  اللمنة المصتتة

( أيرر   الررق اققرر  قبرر  ترر ري  ا تترر   10ب ل  رر  ا الضررر رية بدراسررت  داصرر  أصرر  اشرررة  

 الد رة المتعلقة ب اتم د الميزانية من قب  المملس 

تعررد الررخه اقصيررر  -لمنررة الميزانيررة  الشررؤ ن الم ليررة  البرممررة -بعررد انتعرر   اللمنررة المصتتررة

را مذتررل  ررا مصتلرر  م انبرر ،  يقررد  ر قررة مشررر   الميزانيررة دلررق مملررس المم اررة تقريرر

الترابيررة  بعررد خلررك يررت  دراسررة الميزانيررة  التترر ي  اليعرر  مررن لرردن المملررس   ررا الضرر ابط 

 الت لية:

 يمخ أن تت  املية التت ي  الق المداصي  قب  التت ي  الق النذق  ؛ 
                                                           

ل.88:لٍذَبلدَٞ٘ة،لٍزمعلطييق،لال 4
ل.224125ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلل9:مىَيةملٗل223125ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلل::مىَيةمللٗل222125ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلل216ل:لمىَيةم 5
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   دممرررر لا  يمرررر  يصرررر  الميزانيررررة يمررررر   ررررا شررررأن تقررررديرا  المررررداصي  تترررر ي

  الميزاني   المللقة  اللس ب   الصت تية؛

 ق   الميزانية التت ي  ان ك  ب خيمر   ا شأن نذ
6
  

بعررد التترر ي  الررق الميزانيررة ب  يمرر خ مررن طررر  المملررس الررق الميزانيررة يررت  ارضررع  

عم لة  ا قلري  ال للتأشير من طر  السلطة اللك مية المكلذة ب لداصلية ب لنسبة للمع    ا م 

 ترصيت  ا دي  لتنذيخ الميزانية  التأشير  المم اة،  يعتبر

 لرت ب لخكر أن ااتم د الميزانية يرد الي  بعأ ااست ن  ا :

: يقرر   ا مرر  العم لررة  ا قلرري  أ  السررلطة اللك ميررة حالةةة عةةدم تصةةويت المجلةة  

غيرر معتمردة  أسرب خ الرر أ  مقترلر   المكلذة ب لداصلية، بعد دراسة الميزانيرة ال

التعررديل  المقدمررة مررن لرردن المملررس  كررخا اقم بررة المقدمررة  ررا شررأنع  مررن لرردن 

( 10الررر يس  المل لررة دليعرر  مررن طررر  اقمرررين ب لتررر  قبرر  ترر ري  أقترر ه  

 صر ميزانية مؤشر اليع  آب ضع ميزانية للتسيير الق أس س  ديسمبر، يق  

 

يترردر الع مرر  أ  السررلطة اللك ميررة المكلذررة ب لداصليررة، قرررار  حالةةة عةةدم الت:شةةير: 

يؤال  ب اسطت  ر يس المملس القي   بتلتي  المداص   االتزام   بنذق   التسريير 

 تتذيتع   اقمر بتر ع   ا لد د اااتم دا  المقيدة برس  آصرر ميزانيرة مؤشرر 

 اليع   خلك دلق غ ية التأشير الق الميزانية 

 اني: تقنيات تعذيل الميزانيةالمطلب الث

اقت  أن تنذيخ الميزانية يت    ا م  ال  مرص  الير  مرن طرر  سرلطة المراقبرة، غيرر أن 

الميزانيررة يمكررن أن ترررد اليعرر  تعررديل  صررل  السررنة الم ريررة ب ضررع ميزانيرر   معدلررة   ررا 

الميزانية  التأشير اليع  ااتم دالشكلي    الشر ط المتبعة  ا 
7
  

  ا تعدي  الميزانية: ااتم دال ن بين الشر ط  الشكلي   ال امخ  م      
                                                           

ل،لٍزمعلطييق.ل224125ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلل297ل:لمىَيةم 6
ل.224125ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلل312مىَيةمللٗل223125لقيُّ٘لمىتْظَٜٞلٍِلمىل2:3مىَيةملٗل222125لٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞللل325مىَيةملل- 7
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 ؛  رؤس   مم لس المم ا   الترابيةدادادال  من طر  

 ؛يزانية  الشؤ ن الم لية  البرممةارضع  الق لمنة الم  

 ؛س من أم  التدا    التت ي  اليع دل لتع  الق الممل  

  دلق سلطة المراقبة للتأشير اليع ترس    

  دن تعدي  الميزانية يت    ا دمرا ين أس سيين: الي  

 تحويل االعتمادات:  (1

 ا دط ر امليرة تعردي  الميزانيرة، القير   بنقر  نذقرة معينرة ل مر  مرن  اااتم دا يراد بتل ي  

 أ م  ا نذ ا المذت    ا ميزانية المم ا   الترابية   ق  للشر ط  الكيذي   الت لية:

  تررت  الررخه العمليررة ابررر قرررارين يتصررخان مررن  بالتسةةيير: تحويةةل االعتمةةادات المتعل ةةة

طر  ر يس مملرس المم ارة الترابيرة، اق   يررص  بمقتضر ه ر ريس المملرس بعرد 

داصرر  نذررس الذترر ،  ال رر نا يرررص  ب اسررطت  الررر يس  اااتمرر دا المدا لررة تل يرر  

 د ن الرم   لمدا لة المملس  البرن مجداص   اااتم دا لنذس  بتل ي  

  مرن  يتصرخان: تت  الخه العملية أيض  ابر قرارين المتعل ة بالتجهيز االعتماداتتحويل

 ااتمرر دا بمقتضرر ه بتل يرر   يررؤخنطررر  ر رريس مملررس المم اررة الترابيررة، اق   

التمعيررز داصرر  نذررس الذترر  بعررد مدا لررة المملررس،  تأشرريرة سررلطة المراقبررة، ب لترر لا 

الل لة  التأشير الير  داصر  أمر   داص  نذس الذت   ا الخه اااتم دا يعتبر تل ي  

ص تر    دخا لر  يتردر أت قررار   ترصيتر ي م  من ت ري  الت ت  بع ( 02اشرين  

من طر  سلطة المراقبة صل  تلك المدة، تعتبر  ا لك  المؤشر اليعر 
8

  أمر  ال ر نا 

 نذرس البرنر مج د ن مدا لرة داصر  ااتمر دا  يرص  الر يس لنذس  بمقتض ه بتل ي  

  المملس

 

 الص تة: الترصيت  أن الميزانية تعر  تليين   أصر ، لع  أالمع   غر ا 

                                                           
إمزمءمللتزدٞولمالةتَيةمللمىَنت٘دملل(ليتذبٝبل3127ّٝ٘ٞ٘لل:3)ل2548ٍِلرٍعيُلل34ل يةرليٜل31271421َزطً٘لرقٌلٍِلمىل5:لمىَيةمل 8

ل.6572،لال(3127ٝ٘ىٞ٘سل25)لل2548ش٘مهلل:،لليتيرٝخل7593يٜلٍٞشمّٞملمىجَيةم،ل لرلةبةل
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 الترخيصات الخاصة:  (2

تعلرا قر ن ن ي  الشعيرر بم  برة مرن  51المر دة   را أ   مررة الص   للترصي  ش رة ا تم  

برر لتنشي  المرر لا للمم ارر   الملليررة  الي  تعرر 
9
تلرر  مسررمق دخن صرر  ، غيررر أن القرر انين  

المنشمة للمم ا   الترابية الل لية ل  تشر دلق أت تسمية لعر ،  يبقرق البنرد الرابرع مرن المر دة 

554 
10
لترصيترر   الص تررة، ليررث مرر   ققرررخ لتذسررير مشررر اية ا مرررا ا  المتعلقررة ب ا 

مررن قبرر  ا مرر  تأشررير اليعرر  ا تكرر ن مقررررا  المملررس الت ليررة ق بلررة للتنذيررخ دا بعررد ال يعرر   

لررق النذقرر   أ  خا  ال قررع المرر لا االمقررررا   ؛   العم لررة أ  ا قلرري  أ  مررن ينرر خ انرر ،  

    المداصي  

ة مبرممرة  غيرر مت قعرة  را الميزانيربأنع  تصتي  لنذق   ا تك ن  ع تعريذ ن يمكن ب لت لا 

الق مز  التمعيز   ا بعأ اللر ا  الرق مرز   نمت   اليع ،  ترد  ا غ لخ اقلي ال

 التسيير،  من المب دئ التا تلكمع  ضر رة ت  ر مداصي  الق الميزانية 

 يتملررق تررأ ير الترصيترر   الص تررة الررق الميزانيررة  ررا تصترري  المرر ارد المتأتيررة الررق 

الم نرخ الميزانية بنذق   معينة،  عا دخن  ر  من الميزانيرة ترأتا بر  شرر   معينرة أ رزالر  

 را ل لرة اللقيقا بعد اتم   العملير   المل سربية،    أ ملا لتطبيق تع   ليث ترد الق الذالع

 ر د مدص   مديد من مستلق   مب  ية،  كخا  را دطر ر الشرراك   برين المم ار   الترابيرة 

 را المبلرث   ا دنم ز مش ريع  تدبير ااصتت ت   المشتركة بينع    ال  م  سرنتطرا دلير 

 ال  نا 

 المبذث الثاني: الترخيصات الخاصة آلية للتذبير الجيذ

إملٍلِلمىطمٞ لٜلمىتبيٞزلمىجٞبلٝنتزضليٜلمىَظبٗهلمةةمرٛلٍجَ٘ةملٍِلمىََيرطيللمى َيٞلم،ل

أُلٝزمشلمىَظبٗهلمةةمرٛلمىَذيٜلٖٗٝتٌلييالطتزمتٞجٞملأٗالللٌلييىَشزٗةٞملي بلمىل
11

ٕٗل٘ل، 

                                                           
-.999المريدة الرسمية ادد ، يتعلا ب لتنشي  الم لا للمم ا   المللية  الي  تع  ق ن ن  بم  بة،  (1348شتنبر  93  1938ش ا   .بت ري   67. 48 1شعير شري  رق    - 9

  9397  التذلة 31/13/1348بت ري   

ل،لٍزمعلطييق.224125مىقيُّ٘لرقٌلل- 10
ل 336 ،لا3127عدد اق  ،  الطبعة اا لق، ، ال-مراكش-الق ن ن ا دارت المغربا: التنشي  ا دارت، مكتبة المعر ةدظِل ذٞب،ل:ل 11
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ديىلملٗمل٘ةلمىنليئطلللَٗٝنلِلر لبٓليلٜللةَيٞيلييىْظمملىيجَيةليللمىتزميٞلم،مفٍزلمىذٛلّجبٓل

 .ىت يُٗلٗمىشزمممل)مىَطيبلمىثيّٜ(مىذقٞقٜل)مىَطيبلمفٗه(لٗديىملإيزمًلمتنيقٞملم

 الفائض  برمجةالمطلب األول: دالة 

أّٖليلتلزتمػليَجليهل،لاص٘ ليلَْظَليللٍنيّلململبلٍَٖلمتنتظٜلمىَيىٞلملةٍَ٘ليليلٜلٍصتيل لمى

مىَظبٗىٞم،لٗمىجَيةيللمىتزميٞملت بلٍلِلإٔلٌلمىَبطظليللمىتلٜلأ لمذىلتذظلٚللييىبرمطلمليلٜل

ٗتذللبةلل،ةيللٌلمىَْظَلليل،لٍٗذيطللمملمىجَيةلليللمىتزميٞللملتتلل٘اٚلمىللتذنٌليللٜلمىْنقلليللمىَذيٞللم

يغزلٗمىصطلل٘مللمةمزمئٞللملىتللبيٞزلمى َيٞلليللمىَيىٞللملمىَذيٞللم،لٗةيللٚلرأصلٕللذٓلٍصتيلل لمىَظلل

مفاٞزملةَيٞيللمةّنيقلمىَذيٜ
12
ل.

ٗةيٞٔليإُلمةّنيقلمىتزميٜلٝتٌلإاعيةٔلٟىٞليللمىزقييلملٗمىتلٜلٍْٖليلدصلزلمىَٞشمّٞلملمىتزميٞلم،ل

مىَليٍ٘رليصلزيٖيلٗتٖب لٕذٓلمى َيٞملإىٚلدصزلمىَميغلمىْٖيئٜلىيَلبماٞولمىَقم٘ظلملٗمىْنقليلل

ْٝليٝزلل42ٗلمىَت يقمليْنضلمىظْملٗتذصزليٞٔلمىْتٞجملمى يٍملىيَٞشمّٞلم،لٗمىللليلٜلأملولأقصليٓل

لٍِلمىظْملمىَ٘مىٞم.

مىنلليئط،ليللٜلديىللملٗملل٘ةٓ،ليللٜلٍٞشمّٞللملمىظللْملمىَ٘مىٞللمليزطللٌلٍللبماٞولمىجللشءلمىثلليّٜللملزٍ ٗٝ

تذللىلةْلل٘مُلئليلليئطلمىظللْملمىظللييقمئ
13

يللملٍللِلّنقلليللمىتظللٞٞز،ل.لىتغطٞللملمالةتَلليةمللمىَزد

غٞلزلمىَلبةممللتزدلولةْلبلماتتليًلمىظلْملمىَيىٞلم،لمةتَليةمللمىتظلٞٞزلمىَيتلشًليٖليلٗلٗييىتيىٜليلإُ

ةنضلمةتَيةمللمىتظٞٞزلمىَنت٘دمليزطٌلمىَٞشمّٞملٗغٞزلمىَيتلشًليٖليلةْلبلماتتليًلمىظلْملمىَيىٞلمل

يٖللٜلتيغللٚ
14

قلييةتَلليةمللمفةمءل؛لإظللييملإىللٚلتغطٞللملمىْنقلليللمىَزديللمليللٜلمىتجٖٞللشلمىَت يلل

تْعي ليٜلٍصصصيللمىظْملمىَ٘مىٞم
15
لللللل.

لألجل تىضيخ العملية أكثر عمذنا إلى شردها في المثال االفتراضي التالي :

 لةرٌٕلل21111غلمىَٞشمّٞملي بلدصزٕيلٕ٘ل:لّنتزضلأُلٍمي

                                                           
ل.277ٗلل276،لال3122:لٍنيٗٛلّصٞز،لتبيٞزلٍيىٞملمىجَيةيللمىَذيٞم،لةمرلأيٜلرقزمقلىيطميةملٗمىْشز،لمىطم ملمفٗىٚ،ل 12
ل،لٍزمعلطييق.224125ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلل314:لمىَيةمل 13
ل.ّنضلمىقيُّ٘لٍِل277:لمىَيةمل 14
لنضلمىقيُّ٘.ٍِّلل279ىَيةمل:لم 15
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 ةرٌٕل3111ّنقيللمىَيتشًليٖيلٗلغٞزلٍبةممل:ل 

 ةرٌٕلل4111مةتَيةمللمفةمءلمىَت يقملييىتجٖٞشل:ل 

لٗةيٞٔليإُلمى َيٞملمَيلٝيٜ: 

ل–)لمىْنقللليللمىغٞلللزلٍيتلللشًليٖللليلٗغٞلللزلٍلللبةمملللمةتَللليةمللمفةمءلمىَت يقلللمليللليىتجٖٞش(ل

ل)مىْتٞجملمى يٍملىيَٞشمّٞم(

 ل6111=لل4111للل3111ل

 211116111=لل6111ــلل 

 بالتالي :  

، وهووى ةرٕللٌل6111يللإُليلليئطلمىظللْملمىظللييقملي للبلدصللزلإمللزمءلمى َيٞللملمىَذيطللمٞملٕلل٘ل

 المسمىح ببرمجته.

 نهـــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــثـــــــــــــــــــــــــال.      

مَليلَٝنللِليللٜلدليهلٗملل٘ةلٍميللغلٍتلل٘يزلإظلييٜلٍللِليلليئطلمىظللْملمىظلييقم.لٗيللٜلدللبٗةلمىَميللغل

أُلٝبةٛلإىٚليتخلمةتَيةمللإظييٞملٍ٘مٖملىتَ٘ٝولّنقيللمىتجٖٞشلمىَت٘يز،
16
ل.

ٗمبٝزلييىذمزليٜلٕلذملمىصلبةلأُليلتخلمالةتَليةمللمةظلييٞملمىَ٘مٖلملىتَ٘ٝلولّنقليللمىتجٖٞلشل

تذتي لإىٚلتزاٞولايالٍِلغز لطيطملمىَزمقمم
17

،لٕٗ٘لٍليلٝتَيشلٚلٍلعلرٗحلمىتلزاٞول

ليطملمىذنٍ٘ٞملمىَنينملييىبمايٞمل:ٍِلقمولمىظل3127ّٝ٘ٞ٘لل24مىصيالمىصيةرليٜل

ل

                                                           
ل،لٍزمعلطييق.224125ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلل315:لمىنقزملمىثيّٞمليٜلمىَيةمل 16
ل.3129/22/23ٍقيييملٍعلمىظٞبلمىصيهلٍذَب،لرئٞضلقظٌلمىَيىٞملٗمىَٞشمّٞمليجَيةملمىزييغ،لتيرٝخلل: 17
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ل

يللٜللدللزلتلبيٞزرئلٞضلمىَجيللضلٝنتظللبل،ليللٜلمللُ٘لأةلالٓلٗٝتَظٖلزلمىتللبيٞزلمىجٞلبليللٜلمىَْلل٘م 

مفٍلزللإَٔٞلملمىقطيةليللمىتيي لملىيجٖلم،دظبلٗل؛عليزٍجملمىنيئطليذظبلمفٗى٘ٝيلمىت يٍولٍ

ل.مىذٛلٝذتي لمىٚلّجيةملمىتبيٞز
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 لشراكةاالمطلب الثاني: دالة إبرام اتفاقية التعاون و

الترابيرة الرق للمم ار    ال مة  ا مم رسة اصتت ت   المسندةتلت  النذق   الترابية مك نة 

لصيرر را  الممرر لس المنتصبررة، منعرر  دمك نيررة دبرررا  اتذ قيررة التعرر  ن  أرأ ال اقررع،  ترممررة

 الشررراكة بررين المم ارر   أ  المم ارر   الترابيررة أ  مررع ا دارا  العم ميررة أ  المؤسسرر   

العم ميررة أ  العي رر    غيررر اللك ميررة اقمنبيررة أ  العي رر   العم ميررة ااصررر  أ  الممعيرر   

تذ قيررة للتعر  ن أ  الشررراكة مررن أمرر  دنمرر ز مشررر   أ  المعترر  لعرر  بتررذة المنذعررة الع مررة ا

نش ط خت    دة مشتركة ا تقتضا اللم   دلق دلداث شص  ااتب رت ص ضرع للقر ن ن العر   

أ  الص  
18
  

 ا الخا التدد، ق مر  مم ارة الربر ط  مملرس العم لرة  مملرس معرة الربر ط سرل القنيطررة، 

، دخ تلردد ااتذ قيرة الرق  لمقبررة الكبرر  للربر طشركة تع  ن لتعي رة ا برا  اتذ قية  الداث بد

 مرر  الصترر   المرر ارد التررا يقرررر كرر  طررر  تعب تعرر  قمرر  دنمرر ز المشررر   أ  النشرر ط 

المشترك
19

، لتعتمد ااتذ قيرة  را الميزانيرة أ  لسر خ صت ترا  لرد  المم ار   الترابيرة 

المعنيررة سررندا م ليرر   مل سرربي  لمشررر   أ  نشرر ط التعرر  ن
20

لررخت يلررز  المم ارر   ، الشررا  ا

الترابيررة المشرر ركة  ررا اتذ قيررة التعرر  ن  الشررراكة ددرام النذقرر   المصتتررة للمشررر    ررا 

الميزانية، ليرث تمر  ترممتعر   را ميزانيرة مم ارة الربر ط تلر  تسرمية مصتتر   شرركة 

 تعي ة المقبرة الكبر  للرب ط 

لتر م دلرق تأشرير تشرراكة قم  خلك،   دن تر  النذق    المصتترة اتذ قيرة  التعر  ن  ال

 الررخت يررت   ررا شررك  ترررصي  صرر  ، معلرر  مررن طررر  المملررس بم مررخ  ،سررلطة المراقبررة

سررلطة اللك ميررة يترر لق مم رر  ال   ز مشررر    ررا دطرر ر اصتت ترر تع ،اتذ قيررة ملد رر   نمرر

منذترر  اررن ، دترردار ترررصي  صرر   لكرر  مم اررة ترابيررة  تنذررخ بشررك   المكلذررة ب لداصليررة

الب قا
21
  

                                                           
ل.ل224.25ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلل:25:لمىَيةمل 18
ل.224125ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلل261:لمىَيةمل 19
ل.224125ٍِلمىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلل261:لمىَيةمل 20
ل.3129/22/23ٍقيييملٍعلمىظٞبلمىصيهلٍذَب،لرئٞضلقظٌلمىَيىٞملٗمىَٞشمّٞمليجَيةملمىزييغ،لتيرٝخل:ل 21



~ 12 ~ 
  
 

  ا م  يلرا نمر خم لتررصي  صر   لتر لع مم ارة الربر ط بصتر   اللترة الممن لرة  

    تعي ة المقبرة الكبر  للرب ط:لتم ي  مشر

 

برردأ يأصررخ  ،ن المنطررا الترردبيرت للمم ارر   الترابيررةدللاتبرر را  السرر بقة، يمكررن القرر    تبعرر  

مس لت   را مم رسرة ااصتت تر  ، دخ تكمرن أالميرة التررصي  الص ترة المتعلقرة ب تذ قير   
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المنطا اانعزالا نلر  التع  ن  الشراكة المبرمة من طر  المم ا   الترابية ابتع دال  ان 

  م ا   الترابيةت ي   ال لث للمت ليد  تنسيا البرامج  المش ريع بشك  أ قا الق المس

، تتم رر   ررا ل لررة م مبررة للترصيترر   الص تررةأصررر   ل لررةالنرر ك  دلررق أن تمرردر ا شرر رة  

 مرر د ااتمرر دا  دضرر  ية بصترر   المررداصي ،  كررخا ل لررة  ر د ااتمرر دا  دضرر  ية الررق 

المم اة
22
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ل،لٍزمعلطييق.224125ٍِلمىقيُّ٘لل3:مىَيةملل- 22
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 :خاتمة

يستداا القي   بتعرديل   ،ن تدبير الميزانية  م  يطرأ اليع  من تغييرا   سط السنةد

تت ا ا  لرية المملس المنتصخ  ا تلديد اق ل ي    تغيير تصتيت   ا نذ ا سر ا  ابرر 

تبعر  لللر ا  الم مبرة  رصيتر   الص ترة، الرخه اقصيررة تتطلرخآلية تل ي  اااتم دا   الت

اقبة  المرتكز الق ت  ر اااتم دا   ضم ن ت ازن الميزانيرة تم شري  تأشير سلط   المرلع  

 الرق الررغ  مرن غير خ التنتري  القر ن نا للعمر   ،لع   التنم ية للمم ا   الترابيرة التط

ب لترصيت   الص تة، دا أنع  شل  ار   تعم  ب  المم ا   الترابية مم  يبرز أالميتعر   را 

، GIDزيررز شررذ  ية ترردصلتع  صت ترر  دلزاميررة ددرامعرر   ررا نشرر   الترردبير الميررد للنذقرر   تع

  اادا  بع  قمعزة المراقبة اند مللشة أن التنذيخ أك ر مم  ال  مبرمج 

لتم ير  نذقر   التمعيرز  -الترصيتر   الص ترة - ب لرم   لل اقرع العملرا يتضرع اسرتعدا ع  

م  أقرتر   درام النذق   التا ت  ارم ؤال  للمستقب  بن   الق  ،كصي ر مرن للمم لس المنتصبة

امليررة تلديررد الل ميرر    ا مك نرر   المضررمنة  ررا البرممررة المتعررددة السررن ا ، دضرر  ة دلررق 

 ت ميعع   ا ل ا  ن درة لتم ي  نذق   التسيير 
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ل.7696لا،ل3126

 لمىصليةرليتْنٞلذٓلمىَت يقلييى َيالللٗمفقيىٌٞ،ل223125ىقيُّ٘لمىتْظَٜٞلرقٌلم

ل8)ل2547ٍللِلرٍعلليُلل31،ل لليةرليللٜلل2126195شللزٝ لرقللٌلمىظٖٞللزلمى

ٝ٘ىٞل٘سلل34ٝخلريتليل7491ٝلبملمىزطلَٞملةلبةلزمىَْش٘رلييىجل.(3126ٝ٘ىٞ٘ل

ل.7736لا،ل3126

   شعيرر ال الت در بتنذيخه المتعلا ب لمم ا  ، 113314الق ن ن التنشيما رق

ي ليررر   7  1436مرررن رمضررر ن  20تررر در  رررا  1315385شرررري  رقررر  ال

، 2015ي لير ز  23ي  ربت  6380يدة الرسمية ادد رالمنش ر ب لم ( 2015
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 ّٝ٘ٞل٘لل:3)ل2548ٍلِلرٍعليُلل34 ليةرليلٜلل31271421مىَزطً٘لرقلٌل

ةمللمىَنت٘دللللمليللللٜلٍٞشمّٞللللمل(ليتذبٝللللبللإمللللزمءمللتزدٞللللولمالةتَللللي3127

 (.3127ٝ٘ىٞ٘س25)لل2548ش٘مهلل:،لليتيرٝخل7593مىجَيةم،ل لرلةبةل

 التقارير 

  ،لللسر ب    تقريرر المملرس اقالرق نشرة ل   م لية المم ا   الترابيرة

  صلتة أنشطة المم لس المع ية لللس ب   0253   0252برس  سنتا 

   المقابالت 

  ،ر رريس قسرر  الم ليررة  الميزانيررة بمم اررة مق بلررة مررع السرريد الصرر   ملمررد

  2018/11/12الرب ط، ت ري  
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