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 الــــمــقـــدمــــة

منذ أول دستور للدولة المؽربٌة تم األخذ بنظام الالمركزٌة كؤسلوب من أسالٌب التنظٌم 

، هذا التقاسم فً السلطة عرؾ ٌةالترابً  وكرهان لتقاسم السلطة بٌن المركز والالمركز

العدٌد من التطورات على مر المحطات التارٌخٌة للبالد منذ االستقالل لحدود اآلن، وما 

واكبها من تعدٌالت على مستوى الدساتٌر والقوانٌن المإطرة لهذا المجال، فكان توسٌع 

بنظام هامش تقاسم السلطة ٌعرؾ العدٌد من التذبذبات فً ضل بٌبة لم تكن مطبوعة 

وفاعلٌن سٌاسٌٌن ذوو طموح ورؼبة قوٌة فً المشاركة فً تدبٌر الشؤن  ،دٌمقراطً متكامل

 المحلً.

2011مع صدور دستور 
1

تم نوعا ما إعادة االعتبار للنظام الالمركزي، من خالل  

التخفٌؾ من الرقابة الممارسة من قبل ممثلً السلطة المركزٌة وتعزٌز مكانها رقابة القضاء 

والتفرٌع،  ات الترابٌة بمبادئ التدبٌر الحر،ي، إلى جانب تعزٌز التدبٌر اإلداري للوحداإلدار

 والتعاون والتضامن، وإشراك الساكنة فً التدبٌر الترابً.

فً مقابل ذلك تم أٌضا على المستوى المالً التعزٌز من موارد الجماعات الترابٌة من خالل 

إلى جانب المخصصات من المٌزانٌة العامة تمكٌنها من حصص محددة من ضرابب الدولة 

والجعل منها  للدولة، وذلك رؼبة فً توفٌر االستقالل اإلداري والمالً لهذه الوحدات الترابٌة

شرٌك إلى جانب الدولة فً خلق التنمٌة على المستوى الترابً، إال أن هذا األمر لن ٌتم إال 

منها تدبٌر معقلن ورشٌد للنفقات، حتى  ؾمن خالل إقرار آلٌات تدبٌر مالً حدٌثة، ٌستهد

 تكون أكثر استجابة لحاجٌات الساكنة، وتحقٌقا لألهداؾ المتوخاة بؤقل التكالٌؾ.

ولعل من أهم هذه اآللٌات هً إقرار البرمجة الممتدة أو ما ٌصطلح عنها بالبرمجة المتعددة 

الترابٌة كآلٌة لرسم  السنوات حتى ٌتم العمل بها على مستوى إعداد برامج عمل الجماعات

خرٌطة عمل الجماعة الترابٌة طٌلة المدة االنتدابٌة، وعلى مستوى إعداد المٌزانٌة حتى 

تصبح هذه األخٌرة إطارا مرجعٌا لتنزٌل برامج عمل الجماعات الترابٌة مع ضمان تكٌٌفها 

 ومالبمتها مع التؽٌرات البنٌوٌة المالٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة.

طرح أهمٌة دراسة موضوع البرمجة هو ما لها من دور فً تجوٌد التدبٌر المالً ولعل ما ٌ

الترابً وما تم وضعه علٌها من رهان فً تجاوز العوابق والمشاكل التً أنتجتها التجربة 

                                                           
1
مكرر  4853الجرٌدة الرسمٌة عدد ، ( بتنفٌذ نص الدستور7111ٌولٌو  78) 1347من شعبان  76صادر فً  1111181ظهٌر شرٌؾ رقم  - 

 .4511، ص (7111 ٌولٌو 41) 1347شعبان  77بتارٌخ 
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وخلفتها الممارسة القدٌمة والتقلٌدٌة للتدبٌر الضٌق للنفقات، هذا ما سٌدفعنا نحو طرح 

 ا الموضوع والمتمثلة فً: اإلشكالٌة الربٌسٌة لهذ

السنوات فً تجوٌدد  نونً والتنظٌمً للبرمجة المتعددةإلى أي حد ٌمكن أن ٌساهم التؤطٌر القا

مدى تناسدب هدذه القاعددة المعٌارٌدة مدع إرادة مختلدؾ الفداعلٌن التدرابٌٌن  ماالتدبٌر المالً، و

 فً تنزٌلها على أرض الواقع؟

 األسبلة الفرعٌة التً ٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً:  وتتفرع عن هذه اإلشكالٌة مجموعة من

 ما هو التؤطٌر القانونً للبرمجة الممتدة؟ 

 ما هً البرمجة الممتدة وكٌف ستساهم فً تجوٌد التدبٌر المالً ؟ 

  ما العالقة التً تربط بٌن برامج عمل الجماعات الترابٌة والبرمجة المٌزانٌاتٌة

 وذلك فً سٌاق البرمجة الممتدة؟

  هذه البرمجة سواء على مستوى برامج عمل الجماعات  وتنفٌذ ٌتم إعدادكٌف

 و على مستوى البرمجة المٌزانٌاتٌة ؟أالترابٌة 

 الت تقف وراء تنزٌلها فً العدٌد من ز وما هً العوائق واإلشكاالت التً ال

 الجماعات الترابٌة ؟ 

 تصمٌم التالً:واألسبلة الفرعٌة سنعتمد ال ةولإلجابة على اإلشكالٌة الربٌسٌ

 المبحث األول: البرمجة الممتدة كآلٌة لتحسٌن نجاعة التدبٌر الترابً

 المطلب األول: التؤطٌر القانونً للبرمجة الممتدة

 نزٌل برامج عمل الجماعات الترابًالمطلب الثانً: البرمجة الممتدة كإجراء تدبٌري لت

 تنزٌلها المبحث الثانً: إعداد وتنفٌذ البرمجة الممتدة وتحدٌات

 القنٌطرة نموذجا -سال –المطلب األول: إعداد وتنفٌذ البرمجة المتعددة السنوات جهة الرباط 

 .المطلب الثانً: صعوبات تنزٌل البرمجة الممتدة
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 المبحث األول: البرمجة الممتدة كآلٌة لتحسٌن نجاعة التدبٌر الترابً

مجموعة من الجهود واأللٌات، من إن تحقٌق نجاعة فً التدبٌر الترابً ٌقتضً تعببة 

ضمنها التخطٌط االستراتٌجً كوسٌلة تعتمدها الدولة والجماعات الترابٌة لتنزٌل البرامج 

والمشارٌع المزمع إنجازها، ولدراسة هذا المبحث سنقؾ فً المطلب األول عند اإلطار 

متدة كإجراء القانونً للبرمجة الممتدة، ونخصص المطلب الثانً للحدٌث عن البرمجة الم

 تدبٌري لتنزٌل برامج عمل الجماعات الترابٌة.

 المطلب األول: التؤطٌر القانونً للبرمجة الممتدة

الوراء كون أن  ىإن التؤطٌر القانونً للبرمجة الممتدة ٌستدعً الرجوع بضع سنوات إل

تجارب البرمجة الممتدة لم تكن ولٌدة الٌوم، وإنما جاءت نتٌجة مجموعة من التراكمات وال

 التً فرضتها الممارسة.

كذلك التؤطٌر القانونً للبرمجة الممتدة ٌستدعً أن نعالجها بشكل عمودي خصوصا وأن 

المؽرب دولة موحدة وؼالبٌة المقتضٌات التً ٌتم تكرٌسها على المستوى الترابً ما هً إال 

رق للتؤطٌر نتاج تجارب أفرزها لنا المركز، لذلك سنعمد من خالل هذا المطلب إلى التط

القانونً للبرمجة الممتدة على المستوى المركزي ) الفرع األول ( لنعرج فٌما بعد للتطرق 

 إلى التؤطٌر القانونً للبرمجة الممتدة على المستوى الترابً ) الفرع الثانً(.

 الفرع األول: التؤطٌر القانونً للبرمجة الممتدة على المستوى المركزي

تصادٌة العالمٌة، وتؤثر الدول بمقومات التدبٌر المالً العالمً، عمل ففً سٌاق التحوالت االق

المؽرب على تحٌٌن أسالٌب التدبٌر المالً، التً تقوم على المقاربة الضٌقة فً التخطٌط 

والتدبٌر، وصرؾ االعتمادات بحسب منطق الوسابل، ومنطق السنة تماشٌا مع ما تم إقراره 

هذه المقاربة لم تعد تؤتً أكلها، خصوصا وأن المؽرب  واعتماده فً المٌزانٌة السنوٌة،

انخرط بعد فرض سٌاسة التقوٌم الهٌكلً فً مجموعة من المخططات التنموٌة التً تفوق 

 برمجتها منطق السنة.

فً ضل هذه الرإٌة ومع التعدٌل الدستوري لسنة 
2

بدأت تظهر البوادر األولى  1996

 من هذا الدستور على ما ٌلً :  50للبرمجة الممتدة، حٌث نصت الفقرة الثانٌة من الفصل 

                                                           
2
(، 1885أكتوبر  6)  1316جمادى األولى  74فً  11851164، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم 1885الدستور المؽربً المراجع لسنة  - 

 .7771(، صفحة 1885أكتوبر  11)  1316من جمادى األولى  75بتارٌخ  3371ج.ر . عدد 
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، وذلك إنجاز مخطط التنمٌةعلى نفقات التجهٌز التً ٌتطلبها  مرة واحدة" ٌصوت البرلمان 

وال مدة وٌستمر مفعول الموافقة تلقابٌا على النفقات ط ،المخططعندما ٌوافق على 

 ..."المخطط

إذا من خالل هذا الفصل ٌظهر على أن المشرع لم ٌبق حبٌس منطق السنة فً التدبٌر 

المالً بل تجاوزه لٌشمل إجازة البرلمان على نفقات تجهٌز المخططات التنموٌة طٌلة مدة 

إنجاز ذلك المخطط،  إال أن هذا األمر لم ٌرق إلى حد اعتماد برمجة مٌزانٌة متعددة 

الذي سٌنص فً الفقرة الثانٌة من  2011نوات هذا ما سٌتم تكرٌسه بصدور دستور الس

 :  75الفصل 

على نفقات التجهٌز التً ٌتطلبها، فً مجال التنمٌة، إنجاز مرة واحدة " ٌصوت البرلمان 

، التً تعدها الحكومة  المخططات التنموٌة االستراتٌجٌة ، والبرامج متعددة السنوات

مفعول الموافقة تلقابٌا على  وعندما ٌوافق على تلك النفقات، ٌستمرلبرلمان، وتطلع علٌها ا

وللحكومة وحدها الصالحٌة لتقدٌم مشارٌع  النفقات طٌلة مدة هذه المخططات والبرامج،

 ".الموافقة علٌه فً اإلطار المذكور قوانٌن ترمً إلى تؽٌٌر ما تمت

هنا نجد أن الدستور قد أضاؾ مفهوما جدٌدا أال وهو البرامج المتعددة السنوات مما ٌرسخ 

للبداٌة الفعلٌة للتدبٌر المٌزانٌاتً على أساس البرمجة الممتدة بدل الترخٌص السنوي 

 الضٌق.

هذه الرإٌة هً ما سٌكرسها بشكل أكثر وضوح الدستور المالً للمملكة المتمثل فً القانون 

130.13ٌمً لقانون المالٌة رقم  التنظ
3

 على ما ٌلً:  5، الذي نص فً مادته 

وتحٌن هذه  برمجة مٌزانٌاتٌة لثالث سنوات" ٌتم إعداد قانون المالٌة للسنة استنادا إلى 

 البرمجة كل سنة لمالبمتها مع تطور الظرفٌة المالٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة للبالد".

على مستوى مٌزانٌة الدولة، هً ما سٌتم األخذ بها على  هذه المقاربة التً تم نهجها

 المستوى الترابً وذالك فً إطار تدرٌجً إلى أن وصل اآلن لحدود التفعٌل.

 الفرع الثانً: التؤطٌر القانونً للبرمجة الممتدة على المستوى الترابً

ابً من بدأت تظهر بوادر التخطٌط وتجاوز منطق السنة فً التدبٌر على المستوى التر

خالل القانون رقم 
4

الفقرة الثانٌة التً  7المتعلق بتنظٌم الجهات وذلك فً المادة  47.96

 جاء فٌها: 

                                                           
3
(، 7114ٌونٌو  7)  1345من شعبان  13فً  1114157الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  141114القانون التنظٌمً لقانون المالٌة رقم  - 

 (. 7115ٌونٌو  17)  1345فاتح رمضان  – 5461ج.ر عدد 
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" ٌمارس المجلس الجهوي داخل حدود الدابرة الترابٌة للجهة ووفقا للقوانٌن واألنظمة 

 الجاري بها العمل االختصاصات الخاصة به التالٌة:

وفقا للتوجهات واألهداؾ  ،صادٌة واالجتماعٌة للجهةمخطط التنمٌة االقت.... إعداد 

المعتمدة فً المخطط الوطنً للتنمٌة وفً حدود الوسابل الخاصة بالجهة، وتلك الموضوعة 

 رهن تصرفها....."

هذه المادة وإن كانت نصت على جعل إعداد مخطط التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للجهة 

مما ٌإسس لبداٌة التخطٌط على المستوى من ضمن اختصاصات المجلس الجهوي، 

الترابً، الذي فً ؼالبه ما ٌتزامن هذا المخطط مع مدة انتداب المجلس، إلى أنه ال ٌوجد فً 

هذا القانون ما ٌلزم المجلس بإعداد هذا المخطط، وفق برمجة محددة، هذا األمر ما سٌتم 

تداركه فً التعدٌل الذي طال المٌثاق الجماعً
5

ذلك بمقتضى القانون رقم و 2009سنة  

 من هذا المٌثاق على ما ٌلً :  36، حٌث نصت المادة  17.08

، ٌعده ربٌس مخطط جماعً للتنمٌة" ٌدرس المجلس الجماعً وٌصوت على مشروع 

 المجلس الجماعً.

....... ٌحدد المخطط الجماعً للتنمٌة األعمال التنموٌة المقرر إنجازها بتراب الجماعة 

، فً أفق تنمٌة مستدامة وفق منهج تشاركً ، ٌؤخذ بعٌن االعتبار على  سنواتلمدة ست 

 الخصوص مقاربة النوع.

من دخوله حٌز التنفٌذ، وٌعمل به إلى ؼاٌة  من السنة الثالثةٌمكن تحٌٌن هذا المخطط ابتداء 

ة السنة األولى من االنتداب الموالً التً ٌتم من خاللها إعداد المخطط الجماعً للتنمٌ

 المتعلق بالمدة االنتدابٌة الموالٌة الجدٌدة ..."

إذا هذه المادة من المٌثاق الجماعً كانت أكثر تفصٌال وتدقٌقا، من حٌث مدة البرمجة التً 

تإطر المخطط الجماعً للتنمٌة باعتباره البرنامج والخطة التً ٌتم من خاللها ضبط عمل 

 المجلس الجماعً طٌلة مدة انتدابه.

 25تم إصدار فً  17.08مع تعدٌل المٌثاق الجماعً سابقا بمقتضى القانون رقم ومزامنة  

45.08القانون رقم  2009فبراٌر 
6

المتعلق بالتنظٌم المالً للجماعات المحلٌة  

                                                                                                                                                                                     
4
ٌل أبر 7)  1316من ذي القعدة  74فً  1186173المتعلق بتنظٌم الجهات سابقا  الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  36185القانون رقم  - 

 .445  الصفحة 14/13/1886بتارٌخ  3361الجرٌدة الرسمٌة عدد (،  1886
5
(  7117أكتوبر  74)  1374رجب  74فً  11171786المتعلق بالمٌثاق الجماعً الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  67111القانون رقم   - 

، 11114( المتعلق بتنفٌذ القانون ر'قم 7114مارس  73)  1373م محر 71الصادر فً  1114177كما تم تتمٌمه وتؽٌٌره بالظهٌر الشرٌؾ رقم 

 4611، الجرٌدة الرسمٌة عدد 16117( بتنفٌذ القانون رقم  7118فبراٌر  17)  1341صفر  77الصادر فً  11171144وبالظهٌر الشرٌؾ رقم 

 (. 7118فبراٌر  74)  1341صفر  -76
6
من صفر  77فً  1118117ً للجماعات المحلٌة ومجموعاتها، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم المتعلق بالتنظٌم المال 34117القانون رقم  - 

 (.7118فبراٌر74) 1341صفر  76الصادرة فً  4611الجرٌدة الرسمٌة عدد (، 7118فبراٌر  17)  1341
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ومجموعاتها، ٌمكن اعتبار هذا القانون البداٌة األولى للتؤصٌل النظري للبرمجة الممتدة على 

ة الباب الثانً من هذا القانون تحت عنوان " برمجة متعددة المستوى الترابً حٌث تم عنون

 السنوات " وجاء فً هذا الباب : 

لمجموع موارد  ثالث سنواتتمتد على  برمجة : ٌتم إعداد المٌزانٌة على أساس14" المادة 

 وتحمالت الجماعة المحلٌة أو المجموعة...

عن البرمجة الممتدة المنبثقة  واتمتعددة السن:  ٌمكن أن تكون برامج التجهٌز 15المادة 

 ....موضوع ترخٌصات فً البرامج على أساس الفوابض التقدٌرٌة...". على ثالث سنوات

إذا فقد وضع هذا القانون األسس األولى للبرمجة المٌزانٌاتٌة المتعددة السنوات على 

م تنزٌله المستوى الترابً، لكن اإلشكال أن مقتضى هذا النص بقً حبٌس الورق، ولم ٌت

 على أرض الواقع إلشكاالت واعتبارات سنؤتً على معرفتها فً أخر هذا البحث.

والذي جاء  2011بعد صدور هذا القانون بسنتٌن، وفً ضل السٌاق الذي أنتج  لنا دستور 

بمجموعة من التؽٌٌرات على مستوى الجماعات الترابٌة، تم إصدار ثالث قوانٌن تنظٌمٌة 

ث للجماعات الترابٌة وعملت هذه القوانٌن على تكرٌس ما تم خاصة بالمكونات الثال

 التنصٌص علٌه فٌما قبل على مستوى البرمجة الممتدة .

للجماعات ًمن القانون التنظٌم 78حٌث نصت المادة 
7
 على ما ٌلً: 

تضع الجماعة، تحت إشراؾ ربٌس مجلسها خالل السنة األولى من انتداب المجلس، 

 وتعمل على تتبعه وتحٌٌنه وتقٌٌمه. برنامج عمل الجماعة

ٌحدد هذا البرنامج األعمال التنموٌة المقرر إنجازها أو المساهمة فٌها بتراب الجماعة، 

 ......."سنوات 6مدة خالل 

من القانون التنظٌمً المتعلق بالعماالت واألقالٌم 80نفس المقتضى نجده فً المادة 
8

والمادة  

83 
9

 علق بالجهات.من القانون التنظٌمً المت

 من القانون التنظٌمً المتعلق بالجماعات على أنه:  79وفً نفس السٌاق نصت المادة 

 ...." البرمجة المتعددة السنوات" تعمل الجماعة على تنفٌذ برنامج عملها وفق 
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(، 7114ٌولٌو  6)  1345رمضان  71فً  1114174المتعلق بالجماعات الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  114113القانون التنظٌمً رقم  - 

 ( 7114ٌولٌو  74) 1345شوال  5، 5471الجرٌدة الرسمٌة عدد 
8
 6)  1345من رمضان  71فً  1114173الظهٌر الشرٌؾ رقم  هالمتعلق بالعماالت واألقالٌم الصادر بتنفٌذ 117113القانون التنظٌمً رقم   - 

 ( 7114ٌولٌو  74) 1345شوال  5، 5471الجرٌدة الرسمٌة عدد  (،7114ٌولٌو 
9
ٌولٌو  6)  1345من رمضان  71فً  1114174المتعلق بالجهات، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  111113القانون التنظٌمً رقم  - 

 (. 7114ٌولٌو  74) 1345شوال  5، 5471(، الجرٌدة الرسمٌة عدد 7114
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 من نفس القانون التً نصت:  183هذه البرمجة تم تحدٌدها بشكل أدق من خالل المادة 

لمجموع موارد  برمجة تمتد على ثالث سنواتعلى أساس  المٌزانٌةاد "..... ٌتعٌن إعد

 وتكالٌؾ الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة.

 وتحٌن هذه البرمجة كل سنة لمالءمتها مع تطور الموارد والتكالٌؾ...".

من القانون التنظٌمً المتعلق بالعماالت  175نفس المقتضى تم التنصٌص علٌه فً المادة 

 من القانون التنظٌمً المتعلق بالجهات. 197ٌم، والمادة واألقال

إذا فمن خالل القوانٌن التنظٌمٌة المتعلقة بالجماعات الترابٌة، تم حصر البرمجة الممتدة 

على مستوى برنامج التنمٌة للجهة والعمالة أو اإلقلٌم، وبرنامج عمل الجماعة وبناء على 

 ٌاتٌة لثالث سنوات .هذه البرامج ٌتم إعداد البرمجة المٌزان

ولتوضٌح طرق عمل هذه البرمجة وكٌفٌة إعدادها نصت القوانٌن التنظٌمٌة الثالث على 

تم  2016ٌونٌو  29ضرورة إصدار مجموعة من النصوص التطبٌقٌة، عمال بذلك فً 

( تسعة مراسٌم، منها ثالثة تحدد لنا مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وبرامج 9إصدار )

جهة والعمالة أو اإلقلٌمتنمٌة ال
10

، وثالثة منها تحدد لنا مسطرة وآجال إعداد البرمجة 

الممتدة على ثالث سنوات الخاصة بمٌزانٌة الجماعات الترابٌة الثالث
11

( 3، وثالثة )

المراسٌم المتبقٌن خاصٌن بتحدٌد الوثابق المرفقة بمٌزانٌة الجماعات الترابٌة الثالث
12

التً  

ن البرمجة الممتدة على ثالث سنوات الخاصة بمٌزانٌة كل جماعة نجد من بٌنها بٌان ع

 ترابٌة على حدة.  
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( متعلق بتحدٌد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه 7115ٌونٌو  78)  1346مضان من ر 74صادر فً  71151411مرسوم رقم  - 

 (. 7115ٌولٌو  13)  1346شوال   8 – 5377وتحٌٌنه وتقٌٌمه وآلٌات الحوار والتشاور إلعداده، الجرٌدة الرسٌمة عدد

سطرة إعداد برنامج تنمٌة العمالة أو اإلقلٌم وتتبعه ( متعلق بتحدٌد م7115ٌونٌو  78)  1346رمضان  74صادر فً  71151411مرسوم رقم 

 (.7115ٌولٌو  13)  1346شوال   8 – 5377وتحٌٌنه وتقٌٌمه وآلٌات الحوار والتشاور إلعداده، الجرٌدة الرسٌمة عدد

( متعلق بتحدٌد مسطرة إعداد برنامج التنمٌة الجهوٌة وتتبعه وتحٌٌنه 7115ٌونٌو  78)  1346رمضان  74صادر فً  71151788رقم  مرسوم

 (.7115ٌولٌو  13)  1346شوال   8 – 5377وتقٌٌمه وآلٌات الحوار والتشاور إلعداده، الجرٌدة الرسٌمة عدد

 
11

( متعلق بتحدٌد مضمون البرمجة الممتدة على ثالث سنوات 7115ٌونٌو  78)  1346رمضان  74صادر فً  71151416مرسوم رقم  -

 (.7115ٌولٌو  13)  1346شوال   8 – 5377الخاصة بمٌزانٌة الجماعة وكٌفٌات إعدادها، الجرٌدة الرسٌمة عدد

تدة على ثالث سنوات الخاصة ( متعلق بتحدٌد مضمون البرمجة المم7115ٌونٌو  78)  1346رمضان  74صادر فً  71151415مرسوم رقم 

 (.7115ٌولٌو  13)  1346شوال   8 – 5377بمٌزانٌة العمالة او اإلقلٌم وكٌفٌات إعدادها، الجرٌدة الرسٌمة عدد

( متعلق بتحدٌد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثالث سنوات 7115ٌونٌو  78)  1346رمضان  74صادر فً  71151414مرسوم رقم 

 (.7115ٌولٌو  13)  1346شوال   8 – 5377، الجرٌدة الرسٌمة عدد مٌزانٌة الجماعة.الخاصة ب

 
12

( متعلق بتحدٌد قابمة الوثابق الواجب إرفاقها بمٌزانٌة الجماعة 7115ٌونٌو  78)  1346من رمضان  74صادر فً  71151415مرسوم رقم  - 

 (.7115ٌولٌو  13)  1346شوال   8 – 5377لجرٌدة الرسٌمة عددالمعروضة على لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة، ا

( متعلق بتحدٌد قابمة الوثابق الواجب إرفاقها بمٌزانٌة العمالة أو 7115ٌونٌو  78)  1346من رمضان  74صادر فً  71151414مرسوم رقم 

 (.7115ٌولٌو  13)  1346شوال   8 – 5377عدد اإلقلٌم المعروضة على لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة، الجرٌدة الرسٌمة

( متعلق بتحدٌد قابمة الوثابق الواجب إرفاقها بمٌزانٌة الجهة 7115ٌونٌو  78)  1346من رمضان  74صادر فً  71151413مرسوم رقم 

 (.7115ٌولٌو  13)  1346شوال   8 – 5377المعروضة على لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة، الجرٌدة الرسٌمة عدد
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وحتى ٌتم التوضٌح للمنتخبٌن والفاعلٌن الترابٌٌن كٌؾ ٌكون بٌان هذه البرمجة قام وزٌر 

بإصدار ثالث قرارات 2018مارس  07الداخلٌة فً 
13

، تتعلق بتحدٌد نموذج بٌان 

 ات الخاصة بمٌزانٌة كل جماعة ترابٌة على حدة.البرمجة الممتدة على ثالث سنو

بذلك تكون هذه هً جل النصوص القانونٌة التً تم من خاللها تؤطٌر المقتضٌات المتعلقة 

بالبرمجة الممتدة سواء على مستوى برامج عمل الجماعات الترابٌة أو على مستوى 

تً على توضٌح عالقة البرمجة المٌزانٌة المتعددة السنوات على أن نعمل فً المطلب اآل

 هذٌن األخٌرٌن ببعضهما وكٌؾ سٌساهمان فً تجوٌد التدبٌر المالً الترابً.
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( متعلق بتحدٌد نماذج بٌان البرمجة الممتدة 7117مارس  6)  1348من جمادى اآلخرة  17صادر فً  561117قرار لوزٌر الداخلٌة رقم  - 

 (. 7117مارس  75)  1348رجب  7 – 5548على ثالث سنوات الخاصة بمٌزانٌة الجماعة، الجرٌدة الرسٌمة عدد 

( متعلق بتحدٌد نماذج بٌان البرمجة الممتدة على 7117مارس  6)  1348من جمادى اآلخرة  17صادر فً  561117م قرار لوزٌر الداخلٌة رق

 (. 7117مارس  75)  1348رجب  7 – 5548ثالث سنوات الخاصة بمٌزانٌة العمالة واإلقلٌم، الجرٌدة الرسٌمة عدد 

( متعلق بتحدٌد نماذج بٌان البرمجة الممتدة على 7117مارس  6)  1348رة من جمادى اآلخ 17صادر فً  558117قرار لوزٌر الداخلٌة رقم 

 (. 7117مارس  75)  1348رجب  7 – 5548ثالث سنوات الخاصة بمٌزانٌة الجهة، الجرٌدة الرسٌمة عدد 
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المطلب الثانً: البرمجة الممتدة كإجراء تدبٌري لتنزٌل برامج عمل 
 الجماعات الترابٌة

 

هذا المطلب البد من الوقوؾ أوال عند دور البرمجة الممتدة فً تجوٌد تدبٌر المالً،  لدراسة
 ثم نقؾ ثانٌا عند عالقة البرمجة الممتدة ببرامج عمل الجماعات الترابٌة.

 

 الفرع األول: دور البرمجة الممتدة فً تجوٌد التدبٌر المالً

 

ٌمكن تعرٌفها على أنها عبارة عن إن المشرع المؽربً لم ٌعرؾ لنا البرمجة الممتدة ، و
رإٌة استشرافٌة توقعٌة لمسؤلة موارد وتكالٌؾ الجماعات الترابٌة لمدة ثالث سنوات، 
وتحٌن هذه البرمجة كل سنة لمالءمتها مع تطور الظرفٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة لهذه 

 الجماعة.

قة من بٌن الوثابق المرافقة من جهة أخرى، فالبرمجة  المٌزنٌاتٌة المتعددة السنوات، هً وثٌ
للمٌزانٌة سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الجماعات الترابٌة، و تظهر أهمٌتها 
القانونٌة على المستوى الترابً من حٌث إنه ٌمكن للسلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة أن ال 

تإشر على المٌزانٌة فً حالة عدم تقدٌم هذه الوثٌقة
14
. 

البرمجة المتعدة السنوات التً لخصها مإسسو القانون التنظٌمً الفرنسً فً  ومن بٌن مزاٌا
 ماٌلً:

ـ رإٌة جٌدة حٌث إن القٌادة السلٌمة للمالٌة ،ٌجب أن تكون ضمن منظور شمولً متعدد 
 السنوات.

ـ فعالٌة قوٌة بحٌث إن التجارب أظهرت أن برمجة عامة بعٌدة المدى هً أكثر فعالٌة من 
ات السنوٌةتوالً القرار

15
. 

ـ مسإولٌة ممتدة، بمعنى أن المٌزانٌة المتعددة السنوات تصاحب بتحمٌل المسإولٌة بشكل 
 قوي للمدبرٌن الذٌن ٌتوفرون على رإٌة موسعة فً استعمال الوسابل.

إن البرمجة المتعددة السنوات، تلعب دورا محورٌا فً إعطاء صورة توقعٌة عن حجم  
لجماعات الترابٌة، مما ٌسمح لها بحرٌة التصرؾ فٌها الموارد المالٌة المخصصة ل

                                                           
14

 181بالعماالت واألقالٌم، والمادة المتعلق  117113من القانون التنظٌمً  171والمادة  111113من القانون التنظٌمً رقم  714ـ أنظر المادة  

 المتعلق بالجماعات. 13..114من القانون التنظٌمً رقم 
15

 .68ـ67،ص7114، دجنبر 7ـ  نجاة العماري ، البرمجة المتعددة السنوات فً القانون التنظٌمً للمالٌة الجدٌد، دفاتر الحكامة، العدد  
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وبرمجتها على أساس برامج ومشارٌع تفوق السنة، وكذا التحكم فً النفقات الالزمة لنجاح 
عملٌة التدبٌر

16
. 

إن البرمجة المتعددة السنوات تضمن مبدأٌن فً حكامة التدبٌر المالً والمحلً وهما تحسٌن 
دخالت السوسٌو اقتصادٌة، لكون هذه البرمجة تفرض وجود الخدمات المقدمة وفعالٌة الت

عالقة بٌن توزٌع الموارد ومردودٌة النتابج، كما تعمل هذه األخٌرة على هٌكلة تدخل 
الجماعات الترابٌة، وذلك بوجود ارتباط بٌن المالٌة المحلٌة واالختصاصات الممنوحة لهذه 

ساس إلى عقلنة تدبٌر مالٌة الجماعات الجماعات، فالبرمجة المتعددة السنوات تهدؾ باأل
الترابٌة من جهة، وتحسٌن تدخالتها التنموٌة من جهة أخرى

17
. 

و ال ٌمكن حصر وظٌفة البرمجة متعددة السنوات فً تحدٌد الموارد المالٌة وتوزٌعها على 
المشارٌع والبرامج فقط، بل تعمل كذلك على إعادة صٌاؼة األدوار الجدٌدة للجماعات 

ٌة، تقوم بالدرجة األولى على أهداؾ قابلة للقٌاس والتقٌٌم عبر منظومة ٌضعها رإساء التراب
 الجماعات الترابٌة.

إذن ،ٌمكن القول بؤن البرمجة المتعددة  السنوات تساهم فً تجوٌد التدبٌر المالً من خالل 
 النفقات.تدعٌم التدبٌر المٌزانٌاتً وفق منطق النتابج، ومن جهة أخرى ترسخ لمبدأ ترشٌد 

 

 البرمجة الممتدة و عالقتها ببرامج عمل الجماعات الترابٌةالفرع الثانً: 

كما نعلم بؤن الجماعات الترابٌة لدٌها اختصاصات ذاتٌة واختصاصات مشتركة مع الدولة  
للجماعات الترابٌة فً  واختصاصات منقولة من هذه األخٌرة، ومن بٌن األعمال الموكولة

إطار االختصاصات الذاتٌة نجد التخطٌط والبرمجة...
18

 

بالتنظٌم  المتعلق 34117فتم اعتماد البرمجة المتعددات السنوات مند إصدار القانون رقم  

، وجاءت هذه البرمجة كً تمكن 7118المالً للجماعات المحلٌة ومجموعاتها )سابقا( سنة

،  حٌث 16117الجماعات الترابٌة من إعداد مخطط جماعً للتنمٌة الذي أتى به القانون رقم 

سنوات برامج المشارٌع المزمع إنجازها، والموارد الالزمة، وفق منهجٌة  5ٌحدد لمدة 

 تخطٌط االستراتٌجً.تعتمد ال

وٌقصد بالتخطٌط االستراتٌجً، بؤنه عبارة عن برنامج العمل الذي ٌشمل على عملٌات 
عبارة عن حلول لمشاكل تم إبرازها من خالل تشخٌص الوضعٌة الحالٌة

19
. 
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، مجلة القانون الدستوري والعلوم 111113ت بالمؽرب فً ظل القانون التنظٌمً للجهات ـ خالٌد صالح، التدبٌر بحسب األهداؾ لشإون الجها 

 .777، ص7117اإلدارٌة، العدد األول ـ أكتوبرـ 
17

الحسن "الحكامة المالٌة فً ضوء األدوار الجدٌدة للجماعات الترابٌة"، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدد  ـ  محمد الؽالً،  الرشدي 

 .746، ص7114، شتنبرـ أكتوبر173
18

 .114113من القانون التنظٌمً  66ـ الفقرة الثالثة من المادة  
19

، التخطٌط االستراتٌجً فً تدبٌر الشؤن المحلً، رسالة لنٌل شهادة الماستر فً القانون العام، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة ـ عادل بوحجٌر 

 .71،ص 7111ـ  7118واالجتماعٌة السوسً، السنة الجامعٌة 
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المؽٌر والمتمم  16117إذن فالجماعات المحلٌة سابقا أنجزت مخططات مند القانون رقم

المتعلق بالمٌثاق الجماعً، ولكن هذه المخططات بقٌت فً  67.00بموجب القانون رقم 

 الرفوؾ، والسإال الذي تطرحه مفكرتنا لماذا لم تفعل هذه المخططات؟

لم تعد تنص على  114113، 117113، 111113بعد ذلك جاءت القوانٌن التنظٌمٌة الثالث 

، وبرنامج التنمٌة  المخطط الجماعً للتنمٌة ، وعوضته ببرنامج عمل بالنسبة للجماعات
 للعمالة أو اإلقلٌم بالنسبة للعماالت واألقالٌم ، وبرامج التنمٌة الجهوٌة بالنسبة للجهات.

وبالرجوع إلى هذه القوانٌن التنظٌمٌة، نجدها أكدت بشكل مباشر على ضرورة اعتماد 
ها البرمجة متعددة السنوات، سواء عند بلورة مخططاتها التنموٌة أو إعداد مٌزانٌات

السنوٌة
20
. 

بالنسبة لبرامج العمل، فالجماعات الترابٌة ملزمة خالل السنة األولى من مدة انتدابها على 
أبعد تقدٌر بإعداد برامجها، التً تعتبر بمثابة وثٌقة مرجعٌة لبرمجة المشارٌع واألنشطة 

ت، تحت سنوا 5ذات األولوٌة المقرر إنجازها، أو المساهمة فٌها بتراب الجماعة خالل مدة 

إشراؾ رإساء مجالسها ، وٌجب أن ٌتضمن هذا البرنامج تشخٌصا لحاجٌات وإمكانٌات 
الجماعة وتحدٌد لألولوٌاتها وتقٌٌما لمواردها ونفقاتها التقدٌرٌة الخاصة بالسنوات الثالت 

األولى
21
 . 

لك والحدٌث عن برامج العمل ٌقتضً أن نؤخذ بعٌن اإلعتبار البرمجة المتعددة السنوات، لذ
نجد أن القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة، تنص على أنه ٌتعٌن إعداد المٌزانٌة بناء على 

 برمجة تمتد لثالث سنوات لمجموع موارد وتكالٌؾ الجماعات الترابٌة طبقا لبرامجها .

وصفوة القول أنه ضمانا لتفعٌل هذه البرمجة وتجاوز تجمٌدها، فإن كٌفٌة استعمالها حظٌت 
ام المشرع،  حٌث بوأها مكانة متمٌزة فً عملٌة إعداد المٌزانٌة، بل وٌمكن اعتبارها باهتم

الركٌزة األساسٌة التً تقوم علٌها هذه العملٌة، من منطلق عالقتها ببرامج التنمٌة الجهوٌة 
واإلقلٌمٌة وبرامج عمل الجماعات، مما جعلها تعكس التصور المالً لعملٌة تموٌل مختلؾ 

مضمنة بهذه البرامج  شرٌطة تحٌٌنها ومالبمتها مع التطور السنوي لموارد المشارٌع ال
ونفقات هذه الجماعات

22
. 

أٌضا ضمانا لتفعٌل هذه البرمجة أقر المشرع تقنٌة محاسباتٌة قانونٌة تتمثل فً استعمال 
التراخٌص فً البرامج 

23
على أساس الفوابض التقدٌرٌة، وما ٌدعم هذه التقنٌة المحاسباتٌة 

أن المشرع أحاطها بمجموعة من الضمانات القانونٌة تجعل تموٌل الجماعات الترابٌة  هو
لتدخالتها على مستوى التجهٌز سهلة ومرنة، ذلك أن هذه التراخٌص فً البرامج بعد 
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 117113من القانون التنظٌمً رقم  164و 73ٌن المتعلق بالجهات، والمادت 111113من القانون التنظٌمً رقم  186و 84ـ أنظر المادتٌن  

 المتعلق بالجماعات. 114113من القانون التنظٌمً رقم  174و 67المتعلق بالعماالت واألقالٌم، والمادتٌن 
21

 .114113من القانون التنظٌمً رقم  67ـ الفقرة األخٌرة من المادة  
22

أ استقالل القرار المالً الترابً، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة،عدد ـ المطفى بسً، مٌزانٌة الجماعات الترابٌة على ضوء مبد 

 .781، ص7117، ٌناٌرـ أبرٌل 147ـ148
23

ـ الترخٌص فً البرنامج ٌمثل تقدٌرا مإقتا لمشروع اسثماري ٌتطلب إنجازه أكثر من سنة، بمعنى أن طبٌعة بعض نفقات االستمار تتطلب  

نظرا لصعوبة إنجازها ....للتوسع أكثر أنظر عبد النبً اضرٌؾ، قانون مٌزانٌة الدولة على ضوء القانون التنظٌمً اعتمادات تتعدى السنة 

 .44، ص7115، مطبعة بنً ازناسن، الطبعة الرابعة،14ـ141للمالٌة



 البرمجت الممتدة

 12 

 
 

المصادقة علٌها من طرؾ المجالس المنتخبة، ٌمتد أثرها اإللزامً إلى توازن مٌزانٌة 
عدد سنوات البرمجة متعددة السنوات، علما أن هذه التراخٌص   السنوات الموالٌة تماشٌا مع

فً البرامج فور اعتمادها من طرؾ المجاس المنتخبة ، والتؤشٌر علٌها من طرؾ سلطة 
المراقبة تصبح محصنة بمقتضى القانون، وتخضع فً إنهاء مدة صالحٌتها أو تعدٌلها لنفس 

ةالشروط والشكلٌات المتبعة عند إعداد المٌزانٌ
24
. 

وعلى ضوء برامج العمل ٌقوم رإساء الجماعات الترابٌة بإعداد البرمجة المتعددة السنوات، 
أي أن البرمجة ٌجب أن تكون منسجمة مع هذه البرامج، بمعنى أن البرمجة الممتدة على 
ثالث سنوات تبقى كآلٌة لتفعٌل برامج الجماعات الترابٌة، وهنا تتضح لنا العالقة بٌن 

متدة وعالقتها ببرامج العمل، ولتوضٌح هذا األمر سنعتمد على نموذج تطبٌقً البرمجة الم
 لبرنامج التنمٌة الجهوٌة لجهة الرباط سال القنٌطرة.

 مثال تطبٌقً: لبرمجة مشارٌع جهة الرباط ـ سال ـالقنٌطرة على مدى ثالث سنوات

اسٌة، وكل محور محاور أس 4برنامج تنمٌة الجهوٌة لجهة الرباط سال القنٌطرة، ٌتضمن 

 ٌهدؾ إلى هدؾ معٌن، وكل محور تتفرع عنه ثالث أوراش، وهذا ما ٌبٌنه الجدول التالً:

 

 

 األوراش األهداؾ المحاور

تمكٌن الجمٌع من فرص  المحور االجتماعً
متساوٌة للنجاح وتحقٌق حٌاة 

 أفضل

مواكبة تعزٌز وتحسٌن  1

 الكفاءات
 توفٌر عٌش ذي جودة 7

 النهوض بالثقافة والرٌاضة 4

بناء تنمٌة مستدامة بكافة  المحور المجالً
 أنحاء الجهة

إعادة بناء التوازنات البٌبٌة  3

 الكبرى
 مواكبة التحول العالم القروي 4

تجهٌز وربط مختلؾ  5

 المكونات الترابٌة بالجهة

تحرٌر الطاقات والقدرات  المحور االقتصادي
 للنهوض باالقتصاد

دعم االبتكار والقطاعات  6

 االقتصادٌة
تعزٌز الجاذبٌة االقتصادٌة  7

 للجهة.
تعزٌز التنمٌة المقاوالتٌة  8

 بجمٌع أشكالها.

 المصدر : تركٌب شخصً، بناء على برنامج التنمٌة الجهوٌة لجهة الرباط سال القنٌطرة.
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 .781ـ المطفى بسً، نفس المرجع السابق، 
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ون درهم، ولتموٌل ملٌ 87ملٌار و  36هذه المحاور الثالث حدد لها ؼالؾ إجمالً ٌقدر ب

ملٌار، وٌساهم مجلس الجهة فً هذا اإلطار   71هذا األخٌر وقع مجلس الجهة اتفاقٌات بقٌمة 

مالٌٌر درهم،أي بثالث مالٌٌر درهم من أصل عشرٌن ملٌار 4ب 
25
. 

وتتفرع عن كل محور ثالثة أوراش، تضم مجموعة من المشارٌع المبرمجة على مدى 
قوم بانتقاء المحور المجالً، وهذا ما ٌوضحه الجدول ثالث سنوات، ولتوضٌح ذلك سن

 التالً:

 : اعتمادات مرصودة لتموٌل المشارٌع المندرجة فً إطار المحور المجال7ًجدول رقم 

    المحورالمجالً

    : إعادة بناء التوازنات البٌبٌة الكبرى3الورش
 7118 7171 7171 

 67,411 34,411 78,11 تعبئة وتنمٌة الموارد المائٌة
إنشاء صندوق للطوارئ لفائدة ضحاٌا الفٌضانات والكوارث الطبٌعٌة 

 األخرى
7,111 6,111 11,111 

 41,741 17,641 17,411 دعم مشارٌع الحماٌة من الفٌضانات
 15,841 11,161 5,671 تعمٌم اإلنارة العمومٌة الفعالة فً المراكز الحضرٌة والتجمعات السكنٌة

الفعالٌة الطاقٌة فً المبانً االدارٌة وخطة التنمٌة للطاقة دعم تطوٌر 
 المتجددة

 4,111  

  6,111  إعداد برنامج التدبٌر المندمج للمناطق الساحلٌة
بلورة مخطط لحماٌة وتهٌئة المناطق ذات األهمٌة البٌولوجٌة 

 واإلٌكولوجٌة للجهة
 4,111  

 النموذجٌةتعزٌز وعم مشارٌع التنمٌة المستدامة 
  

 11,111 17,411 

 دعم عملٌة إحداث  وتدبٌر مصالح النفاٌات.
  

5,111 8,111 14,111 

 4,641 7,741 1,411 إعداد المخطط المدٌري الجهوي لتدبٌر النفاٌات الخاصة
 111111 5,111 3,111 دعم تعمٌم فرز وإعادة تدوٌر وتثمٌن النفاٌات الصلبة

 7,111 5,111 5,111 للتطهٌر السائلتطوٌر البنى التحتٌة 
 6,111 4,111 4,111 إحداث مرصد حهوي للدٌنامٌات الترابٌة

  4,111 4,111 حمالت التحسٌس بؤهمٌة الحفاظ على البٌئة
    : مواكبة التحول العالم القروي5لورش ا

 تؤهٌل المراكز الصاعدة فً المناطق الداخلٌة
 

73111 73,11 47,111 

    تجهٌز وربط مختلف المكونات الترابٌة بالجهة: 6الورش
 147,471 147,471 14,381 تؤهٌل المحاور الطرقٌة المهٌكلة واالستراتٌجٌة داخل الجهة
 7,111 7,111 4,111 القناطر والمنشؤت الفنٌة) خارج المحاور الطرقٌة المهٌكلة(

داخل تراب وضع مخطط جهوي للتنقل وتعزٌز دور الجهة فً تنظٌم التنقل 
 الجهة

4,111 11,111 14,111 
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 لٌة والشإون المالٌة والبرمجة لدى جهة الرباط سال القنٌطرة.ـ مقابلة مع السٌد عبد السالم اللباق، مكلؾ بلجنة الما 
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 111,11 111,111  المساهمة فً مشروع تمدٌد خط الترامواي سال ـ تمارة

( لجهة الرباطـ 7171ـ  7118المصدر: نموذج لبٌان البرمجة الممتدة على ثالث سنوات)

 سال ـ القنٌطرة ) بملٌون درهم(.

برنامج التنمٌة الجهوٌة لجهة الرباط ـ سالـ من خالل هذا المثال، ٌتضح لنا كٌفٌة تنزٌل 
القنٌطرة عبر مجموعة من المشارٌع التً تبرمج لها االعتمادات المتعلقة بإنجازها على 

 مدى ثالث سنوات.

وبالتالً تبقى البرمجة الممتدة هً الممر القانونً لترجمة مشارٌع هذه البرامج على أرض 
ضرورٌة لذلك، والبرمجة الممتدة ننزلها عن الواقع عبر التنصٌص على االعتمادات ال

طرٌق المٌزانٌة لكً تتالءم مع قاعدة السنوٌة، والمٌزانٌة نترجمها انطالقا من التبوٌب : 
 البرامج ،المشارٌع، العملٌات، أسطر، المإشرات القٌاس.   
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المبحث الثانً: إعداد وتنفٌذ البرمجة الممتدة وتحدٌات 

 تنزٌلها

اعتماد البرمجة المتعددة السنوات فً إعداد وتنفٌذ المٌزانٌة، سواء بالنسبة للمٌزانٌة  إن

العامة لدولة أو مٌزانٌة الجماعات الترابٌة، حقٌقة ٌدل على نجاعة التنظٌم الترابً  

الالمركزي، لكن ذلك ال ٌنفً وجود  مجموعة من الصعوبات  من الناحٌة العملٌة، 

 ها بالشكل المطلوب.الصعوبات تحد من أداء

هذا ما سنحاول التطرق إلٌه من خالل إعداد وتنفٌذ البرمجة الممتدة )المطلب األول(، لندرج 

 بعد ذلك الصعوبات التً ٌصطدم بها تنزٌل البرمجة.

 

 –المطلب األول: إعداد وتنفٌذ البرمجة المتعددة السنوات جهة الرباط 

 القنٌطرة نموذجا -سال

بداٌة ٌتم إعداد البرمجة المتعددة السنوات، بناء على معطٌات برنامج التنمٌة الجهوٌة، الذي  

صادق علٌه مجلس الجهة فً دورته العادٌة  وأشر علٌه وزٌر الداخلٌة، كوثٌقة مرجعٌة 

أساسٌة.
26
  

                             الفرع األول:إعداد المٌزانٌة وفق البرمجة الممتدة
 

أوكل المشرع فً القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات التربٌة مهمة تحضٌر المٌزانٌة لربٌس 

المجلس حٌث نجد أن هذا المقتضى ٌتكرر على المستوٌات الثالث
27

، وقد تم تكرٌس نفس 

المقتضى فً المادة األولى للمراسٌم المتعلقة بتحدٌد مضمون البرمجة الممتدة وكٌفٌات 

إعدادها بالنسبة للجهات
28

العماالت 
29

،الجماعات
30

. ٌتم إعداد المٌزانٌة على أساس برمجة 
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 5، ؼٌر منشور،ص 7117تقرٌر لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة، جهة الرباط سال القنٌطرة، دورة أكتوبر  
27
 114113، 111113،117113القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة 
28
 ٌد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثالث سنوات الخاصة بمٌزانٌة الجهة، وكٌفٌات إعدادها.لمتعلق بتحد ا 71151414المرسوم  

(،ص 7115ٌونٌو 13) 1346شوال  8، الصادر بتارٌخ 5377(، الجرٌدة الرسمٌة عدد 7115ٌونٌو  78)1346من رمضان  74الصادر فً 

4345 
29
 إعداد البرمجة الممتدة على ثالث سنوات الخاصة بمٌزانٌة العماالت، وكٌفٌات إعدادها،المتعلق  بتحدٌد مسطرة وآجال .71151415المرسوم  

 4345(،7115ٌولٌو 13) 1346شوال  8، الصادر بتارٌخ 5377(، ج ر عدد 7115ٌونٌو  78)1346من رمضان  74لصادر فً 
30
 ثالث سنوات الخاصة بمٌزانٌة الجماعات، وكٌفٌات إعدادها،المتعلق بتحدٌد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على  .71151416المرسوم  

 4346(، ص7115ٌولو 13) 1346شوال  8، الصادر بتارٌخ 5377(، ج ر عدد 7115ٌونٌو  78) 1346من رمضان  74الصادر فً 
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تمتد على ثالث سنوات، وتحٌن هذه البرمجة كل سنة لمالءمتها مع تطور الموارد 

والتكالٌؾ،
31
وٌتم إعداد البرمجة فً أجل أقصاه نهاٌة شهر أؼسطس من كل سنة. 

32
 

قبل الخوض  فً مناقشة كٌؾ ٌتم إعداد المٌزانٌة وفق البرمجة الممتدة، كان البد لنا أن  

نمٌز بٌن جزأي المٌزانٌة، فالمٌزانٌة تشمل  جزأٌن، الجزء األول تدرج فٌه عملٌات التسٌٌر 

سواء منها المداخٌل أو النفقات، الجزء الثانً ٌتعلق بعملٌات التجهٌز وٌشمل جمٌع الموارد 

رصودة للتجهٌز واالستعمال الذي خصصت ألجله، الم
33

هذا ما سنحاول التطرق إلٌه من 

 خالل تفكٌك بنٌة الجزأٌن،  فً كل من الموارد والنفقات.

 :الجزء األول 

تتم اإلشارة فً البداٌة أن بعض المداخٌل ال تخضع لقاعدة   بالنسبة لمدا خٌل التسٌٌر

من طرؾ الدولة،  وٌتم احتساب باقً  معٌنة فً احتسابها كاإلعتمادات المرصودة

الموارد المالٌة خصوصا المتعلقة منها بالضرابب والرسوم المستخلصة لفابدتها باعتماد 

معادلة االثنٌن وثالثٌن شهرا بالنظر إلى ما تم تحقٌقه خالل السنتٌن المنصرمتٌن والثمان 

شهرتم ٌضرب فً  12أشهر األولى من السنة الجارٌة، وٌقسم المجموع المحصل على 
34

32. 

قاعدة احتساب مداخٌل التسٌٌر:هً مجموع السنتٌن مثال مجموع موارد سنة 

 .12وٌقسم  32اشهرفً  2016+2017+8

 2019حدد المبلػ اإلجمالً للمداخٌل المقترحة ضمن مشروع المٌزانٌة برسم السنة المالٌة 

درهم  1.015.800.00بالنسبة لمٌزانٌة جهة الرباط أي بزٌادة 7420018.000.00فً 

، وٌرجع هذا االرتفاع المرتقب لمدا خٌل حصة الجهة من منتوج الرسم 2018مقارنة بسنة 

-2019على الخدمات الجماعٌة. وفٌما ٌؤتً جدول ٌبٌن برمجة ممتدة لموارد التسٌٌر سنة 

2020-2021. 

 

 .لقنٌطرة:  للبرمجة الممتدة على ثالث سنوات لموارد التسٌٌر جهة الرباط سال ا1جدول

                                                           
31
 المتعلق بالجهات. 111113من القانون التنظٌمً  186المادة  
32
 حدٌد مسطرة وآجال إعداد البرمجة بالجماعات الترابٌةالمادة الثانٌة من المراسٌم المتعلقة بت 
33
 المتعلق بالجهات 111113من القانون التنظٌمً  143المادة  
34
 5تقرٌر لجنة المٌزانٌة، مرجع سابق، ص  
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: فٌما ٌتعلق بمصارٌؾ مٌزانٌة التسٌٌر تم اعتماد االستقرار فً مصارٌؾ التسٌٌر

باستثناء بعض البنود التً دعت الضرورة إلى رفع من  2019و 2018االعتمادات مابٌن 

درهم أي  8.420.000اعتماداتها، حٌث من المتوقع أن تعرؾ هذه المصارٌؾ ارتفاعا ب 

8.9. 

 المعنٌة بالزٌادة فً اإلعتمادات المقترحة: ومن بٌن البنود

درهم إلى  5.000.000البند الخاص بالدفعة المالٌة لفابدة دار المنتخب حٌث انتقلت من 

درهم وذلك لتنفٌذ المخطط المدٌري للتكوٌن المستمر، فً إطار برنامج  11.000.000

ادٌة لشهر ٌولٌوز التنمٌة الجهوٌة المصادق علٌه من طرؾ مجلس الجهة فً دورته الع

؛2018
35

 

 6.000.000درهم إلى  3.000.000دفعات لفابدة وكالة تنفٌذ المشارٌع حٌث انتقلت من 

 درهم وذلك لمواكبة استكمال ارساء إدارة الوكالة ووسابل عملها كما هو ظاهر فً الجدول

 2015: االحتفاظ بنفس التقدٌرات التً سبق نشرها سنة 2021و 2020بالنسبة لسنتً 

عند انطالق مسلسل تنزٌل الجهوٌة المتقدمة.
36

 

 

بعد المصادقة على جزبً التسٌٌر أي المداخٌل والنفقات،  ٌتم بعد ذلك ٌتم برمجة الفابض 

التقدٌري
37

درهم بالنسبة للسنة  638.719.000.00برسم السنة المالٌة والمحدد فً مبلػ  

قة على الفابض الحقٌقًالقنٌطرة بٌنما تتم المصاد -سال–مثال جهة الرباط  2019
38

فً  

 .2018دورة مارس برسم مٌزانٌة 

 : لبرمجة الممتدة على ثالث سنوات لتحمالت التسٌٌر لجهة الرباط.2الجدول

 

 

 

 

 

                                                           
35
 .6تقرٌر لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة، م س،ص 
36
 .4التقرٌر السابق،ص. 
37
 بٌن مداخٌل الجزء األول ونفقاته، وتضاؾ إلٌه مداخٌل الجزء الثانً التً لم ٌتم برمجتها. هو ذلك المبلػ الذي ٌساوي الفرق 
38
 هو ذلك المبلػ المحصل علٌه بعد تنفٌذ المٌزانٌة، وحصر المداخٌل والنفقات. 
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 :ًالجزء الثان 

: تتضمن باألساس الفابض التقدٌري للجزء األول، أي بعد رصد بالنسبة لمدا خٌل التجهٌز

إضافة إلى فابض السنة المالٌة السابقة، ومع مراعاة المداخٌل والنفقات التقدٌرٌة، 

االعتمادات المالٌة الملتزم بها على مستوى السنة المالٌة، وفٌما ٌؤتً سرد لبعض 

القنٌطرة، والتً ٌتم سداها من الفوابض  -سال–االعتمادات الملتزم بها بالنسبة لجهة الرباط 

سواء التقدٌرٌة أو الحقٌقٌة.
39

 

صة لسداد أصل القرض الممنوح من صندوق التجهٌز الجماعً االعتمادات المخص

درهم( وتؽطٌة  5.000.000.00درهم( وتؤهٌل مجلس الجهة 14.102.000.00

 درهم(. 500.000.00مصارٌؾ تحفٌظ عقار الملحقة اإلدارٌة للمجلس بمدٌنة القنٌطرة)

الجهوٌة بمقتضى اإلعتمادات المتعلقة بالمشارٌع الملتزم بها فً إطار برنامج التنمٌة 

 اتفاقٌات مصادقة علٌها من طرؾ مجلس الجهة.

االعتمادات المتعلقة بالتزامات جدٌدة موضوع مشارٌع اتفاقٌات معروضة للمصادقة من 

 . 2018طرؾ المجلس خالل دورة أكتوبر 

االعتمادات المرصودة لتموٌل مشارٌع أخرى فً إطار برنامج التنمٌة الجهوٌة.
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

.7تقرٌر لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة، مرجع سابق،ص.   
40

7الٌة والبرمجة، مرجع سابق،صتقرٌر لجنة المٌزانٌة والشإون الم   
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 :البرمجة الممتدة على ثالث سنوات لمداخٌل التجهٌز لجهة الرباط سال القنٌطرة:3 الجدول
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هذه النفقات ذات وضعٌة خاصة، سواء فٌما ٌتعلق بمساطر تقدٌرها  :تعتبرنفقات التجهٌز

واعتمادها من قبل الجماعات الترابٌة. وتعرؾ نفقات التجهٌز خصوصٌة تتمثل باألساس فً 

تقدٌرها عبر برمجة الفوابض ) التقدٌري ثم الحقٌقً
41

(،  2019(. برسم السنة المالٌة سنة)

السداسٌة السنوات لنفقات المشارٌع المرفقة ببرنامج  تعتمد الجهة فً تحدٌدها على البرمجة

 التنمٌة الجهوٌة.

: تبقى المعطٌات الواردة فً البرمجة المتعددة السنوات فٌما 2021- 2020بالنسبة لسنتً  

ٌخص السنتٌن الثانٌة والثالثة ذات طابع تقدٌري مع توقً الواقعٌة فً اعتمادها، وٌروم 

زانٌة لثالث سنوات تبٌان الفوارق المحتملة بالمقارنة مع التحٌن السنوي للبرمجة المٌ

 التوقعات األصلٌة.

وبالنسبة للجهة الرباط سال القنٌطرة تم االحتفاظ بنفس التقدٌرات التً سبق نشرها سنة 

عند انطالق مسلسل تنزٌل الجهوٌة المتقدمة. 2015
42

 

 

 : الرباط سال القنٌطرة جدول للبرمجة الممتدة على ثالث سنوات لتحمالت التجهٌز جهة

 

                                                           
41

ة الثانٌة، سنة عبد اللطٌؾ بروحو،"مالٌة الجماعات الترابٌة بٌن واقع  الرقابة ومتطلبات التنمٌة"، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة،الطبع 

57،ص7115  
42

4تقرٌر لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة،مرجع سابق،ص   
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 تقرٌر لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة. 1،2،3،4المصدر: الجداول 

 

 الفرع الثانً: تنفٌذ المٌزانٌة وفق البرمجة ممتدة.

 

القانون إن اعتماد مقاربة ثالثٌة سواء تلك المطبقة على المٌزانٌة العامة للدولة التً جاء بها 

التنظٌمً للمالٌة
43

، أو المطبقة على المستوى الترابً الالمركزي ال ٌلؽً طابع السنوٌة 

 للمٌزانٌة سواء فً مرحلة إعدادها أو تنفٌذها.

ٌتم تنزٌل البرمجة الممتدة عبر تنفٌذ السنة األولى التً تكون مطابقة للمٌزانٌة بٌنما تخضع 

ة الموافقة لها وٌراعى فً ذلك الظرفٌة االقتصادٌة السنتٌن التالٌتٌن لمراجعة أثناء السن

 واالجتماعٌة للجماعات الترابٌة.

أي  n): تتوافق برمجتها مع تقدٌرات مٌزانٌة السنة التً ٌتم إعدادها) السنة السنة األولى

حٌث تدرج تلك التقدٌرات مباشرة فً المٌزانٌة وٌتم تؽطٌة نفقات   فً المثال، 2019

التجهٌز بالفوابض التقدٌرٌة بعد المصادقة على نفقات ومدا خٌل الجزء األول والحقٌقٌة بعد 

 تنفٌذ مٌزانٌة السنة
44

( n-1). 

ٌل إلعداد : سٌتم االعتماد على األرقام الواردة فً السنة الثانٌة من البرمجة كدلالسنة الثانٌة

مٌزانٌة سنة)
45

 ( n+1.مع مراعاة تؽٌر الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة 

: ٌتم االعتماد على األرقام الواردة فً الثالثة من البرمجة كدلٌل إلعداد مٌزانٌة السنة الثالثة

(n+2 )سنة
46
 مع إدخال تحٌن ٌواكب المستجدات. 

مجرد توقعات مهما توخى  من المإكد على أن البرمجة الممتدة، تبقى فً جوهرها

واضعوها الواقعٌة فً التقدٌر، نظرا للمستجدات التً تقع على مستوى السنة، مثال دعوة 

                                                           
43
، 5461، ج.ر.عدد 7114ٌونٌو  7بتارٌخ  1114157لقانون المالٌة، الصادر بمقتضى الظهٌر الشرٌؾ رقم  141114القانون التنظٌمً رقم  

 4711، ص7114ٌونٌو  17بتارٌخ 
44
 7117أي سنة  
 
45

 7171 
46
 7171 



 البرمجت الممتدة

 25 

 
 

الجهة فً للمشاركة فً اقتناء حافالت النقل العمومً بؤمر من والً الجهة، هكذا ٌمكن إن 

إذا تعلق األمر  تتفا جا الجهة بنفقات طاربة، ٌمكن أن ٌقع هذا داخل السنة نفسها ، فما بالك

بالسنتٌن الثانٌة والثالثة فهً على األكٌد تبقى محكومة بالظرفٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

معا، لذلك ٌتم تحٌنها مالبمة للوضعٌة، لذا تبقى البرمجة خاصة فً السنتٌن األخٌرتٌن كدلٌل 

وفق استراتٌجة ٌساعد مدبري الشؤن الترابً فً تكوٌن نظرة توقعٌة لتدبٌر المجال الترابً 

تحقق فعالٌة.
47
  

 

 المطلب الثانً: صعوبات تنزٌل البرمجة الممتدة

 من بٌن اإلكراهات التً تعترض البرمجة المتعددة السنوات فٌما ٌخص تنزٌلها على 

المالً للجماعات الترابٌة وتقل المراقبة اإلدارٌة )الفرع  أرض الواقع نجد هشاشة اإلستقالل

األول(، ثم ضعؾ الفوابض التقدٌرٌة و الحقٌقٌة ونقص فً االعتمادات الدولة ) الفرع 

 الثانً(.

 الفرع األول: هشاشة اإلستقالل المالً للجماعات الترابٌة وتقل المراقبة اإلدارٌة

 

ً للجماعات الترابٌة، ثم نقؾ ثانٌا عند المراقبة سنقؾ أوال عند هشاشة اإلستقالل المال

 اإلدارٌة كعابق أمام تنفٌد البرمجة المتعددة السنوات

 ـ هشاشة االستقالل المالً للجماعات الترابٌةأوال

كما نعلم أن اإلستقالل المالً ٌرتبط أشد اإلرتباط بطبٌعة وحجم الموارد المالٌة الذاتٌة 

المح التً تبٌن عدم اإلستقالل المالً هو ضعؾ بنٌة الموارد للجماعات الترابٌة، وأول الم

الذاتٌة للجماعات الترابٌة، األمر الذي ٌجعل من الموارد المحولة المورد األساسً 

 للجماعات الترابٌة.

وٌمكن حصر الموارد الذاتٌة للجماعات الترابٌة فً حصٌلة الرسوم المؤدون للجماعات 

رٌع الجاري به العمل، ولتوضٌح هذا األمر أي ضعؾ الموارد الترابٌة بتحصٌلها طبقا للتش

 الذاتٌة سنركز على نموذج الجهات.

                                                           
47
 .7117أكتوبر 41المالٌة والبرمجة، بتارٌخ  مقابلة مع سٌد عبد السالم اللباق،عن لجنة المٌزانٌة والشوإن 
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3611548بالرجوع إلى قانون رقم 
 4المنظم للجباٌات المحلٌة،  و الذي ٌخول للجهات  

رسوم وهً كالتالً: رسم على رخص الصٌد وضع له المشرع سعرا ثابثا وموحدا فً 

رسم على استؽالل المناجم حدد المشرع سعر هذا الرسم ما   درهم سنوٌا، ثم هناك 511

بٌن درهم وثالثة دراهم عن كل طن مستخرج، ومنح الهٌبات المنتخبة تحدٌد سعر الحقٌقً 

 لهذا الرسم، وأخٌرا هناك الرسم على الخدمات المقدمة بالموانا.

ما نالحظه هو أن مردود هذه الرسوم هو مردود ضعٌؾ، باإلضافة إلى ذلك، فإن هناك من 

الرسوم بحكم طبٌعة أوعٌتها ال ٌمكن فرضها بجمٌع الجهات المملكة، ونخص بالذكر هنا 

الرسم على الخدمات المقدمة بالموانا ،حٌث ال تستفٌد منه ثالث جهات بالمملكة وهً كل 

، جهات فاس مكناس، وجهات بنً مالل خنٌفرة، وحتى إن كانت من جهة درعة تا فٌالت

 هناك واجهات ال ٌعنً أن هناك موانا.

ٌبقى المنقذ األساسً لهذه الجهات هً الدولة انطالقا من الموارد المحولة، حٌث جاء فً 

على أن الدولة ترصد للجهات بموجب قوانٌن  111113من القانون التنظٌمً  177المادة 

من   %4من حصٌلة الضرٌبة على الدخل،  4 %صفة تدرٌجٌة نسبة محددة فًالمالٌة ب

من حصٌلة الرسوم على عقود التؤمٌن، تضاؾ  %71حصٌلة الضرٌبة على الشركات، و 

 .7171مالٌٌر درهم سنة  11إلٌها اعتمادات مالٌة  فً أفق بلوغ سقؾ 

لمالٌة للدولة، مما ٌتٌح الفرصة وبالتالً فإن عدم كفاٌة الموارد المالٌة ٌإدي إلى التبعٌة ا

أمام السلطات المركزٌة لتوجٌه ومراقبة عمل الجماعات الترابٌة،  والحد من استقاللٌة هذه 

 األخٌرة.

 البرمجة المتعددة السنوات مراقبة اإلدارٌة كعائق أمام تنفٌذـ الثانٌا

مفهومها التقلٌدي، بل رؼم أن القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة لم تتحدث عن الوصاٌة ب

تضمنت الرقابة اإلدارٌة على الجماعات الترابٌة، حٌث تم التخلً عن استخدام مصطلح 

سلطة الوصاٌة وتعوٌضه ب " سلطة المراقبة اإلدارٌة "، كما ثم التخلً عن استخدام 

مصطلح المصادقة وتعوٌضه ب" التؤشٌرة "، إال أن هٌمنة سلطة المراقبة على قرارات 

ب المحلً، ما زلت حاضرة بشكل كبٌر، حٌث أن هذه القرارات رهٌنة بموافقة المنتخ

وتؤشٌرة ممثلً السلطة المركزٌة
49
. 

                                                           
48

، 7116نوفمبر  41، الصادر فً 184ـ 16ـ 1،  المتعلق بجباٌات الجماعات المحلٌة، الصادر بتنفٌده الظهٌر الشرٌؾ رقم 36115ـ قانون رقم 

 .41،ص7116دسمبر  4بتارٌخ  4474الصادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد 
49

، مجلة المنارة للدراسات القانونٌة 114113تحقٌق السٌاسات العمومٌة على ضوء القانون التنظٌمً رقم ـ رشٌدة بدق، الفاعل الترابً و 

 .184، ص7116واإلدارٌة، عدد خاص 
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وتظهر هذه الرقابة عملٌا عندما تراقب السلطات المراقبة مقررات مجالس الجماعات 

الترابٌة، خصوصا تلك المتعلقة ببرامج وبمٌزانٌات الجماعات الترابٌة، وكل مقررله وقع 

 مالً  على المداخٌل والنفقات.

مما ٌعنً بؤن المراقبة اإلدارٌة هً بخلفٌة وصابٌة، وأصبحت هذه األخٌرة حسب أحد 

الباحثٌن آلٌة للتحكم فً حركٌة المجالس المنتخبة ومبادرتها، األمر الذي ٌإثر على فعالٌتها 

س المنتخبة، السٌما أنها وٌعطل برامجها التنموٌة، وٌشكل مسا حقٌقٌا بمبدأ  استقاللٌة المجال

 تنصب على االختصاصات األكثر أهمٌة.

الفرع الثانً: عدم االلتزام الفعلً للدولة باالعتمادات المتفق علٌها وضعف 

 الفوائض التقدٌرٌة والحقٌقٌة

سنقؾ أوال عند إكراه عدم االلتزام الفعلً للدولة باالعتمادات المتفق علٌه، ثم نخصص تانٌا 

 الفوابض التقدٌرٌة والحقٌقٌة. للحدٌث عن ضعؾ

 عدم االلتزام الفعلً للدولة باالعتمادات المتفق علٌها أوال 

إن عدم اإللتزام الفعلً للدولة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الجماعات الترابٌة بخصوص الموارد 

المحولة ٌإثر على عدم إنجاز المشارٌع المزمع إنجازها فً ظل البرمجة متعددة السنوات، 

فعلى سبٌل المثال ، نجد أن جهة الرباط سال القنٌطرة تكون قد برمجة على أنها ستمد من 

مشارٌع، لكن الدولة ال  5ملٌون  فً إطار الموارد المحولة لكً تنجز  711الدولة بمبلػ 

ملٌون، هذا المبلػ األخٌر  141تفً بهذا المبلػ بالضبط وإنما تنقص منه  حٌث تإدي  فقط 

مشارٌع، الشًء الذي  3مشارٌع التً كانت مبرمجة، وإنما تنجز فقط  5از ال ٌكفً إلنج

ٌفرض معه تؤجٌل  باقً المشارٌع للسنة المقبلة، ونفس األمر ٌتكرر بالنسبة للسنة الثانٌة 

والثالثة، وهذا من التحدٌات التً تحول دون تنزٌل هاته البرمجة بالشكل المطلوب
50
. 

 والحقٌقٌةضعف الفوائض التقدٌرٌة  ثانٌا:

إن البرمجة المتعددة السنوات من شؤنها تحسٌن مسلسل تنفٌذ النفقات و تحقٌق  جودة 

الخدمات وجودة التدبٌر، لكن البرمجة الممتدة قد تصطدم مع عدم توفر الفوابض، فقد تكون 

المٌزانٌة مبرمجة على أساس ثالث سنوات، لكن لٌس هناك ما ٌثبت توفر الفابض كل سنة 

البرمجةمن سنوات 
51
. 

  

                                                           
50

، 7117نونبر  4ـ مقابلة مع السٌد عبد السالم اللباق، مكلؾ بلجنة المالٌة والشإون المالٌة والبرمجة لدى جهة الرباط سال القنٌطرة، ٌوم اإلثنٌن 

 على الساعة العاشرة .
51

 .116، ص 7111ـ نصٌر مكاوي، تدبٌر مالٌة الجماعات المحلٌة، إٌمالٌؾ، الطبعة األولى  
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 ةـمــاتـــخ

كونها تتٌح للكٌانات  ،ٌجٌا لتدبٌر الشؤن العام الترابًخٌارا استراتتمثل الالمركزٌة ف ختاما،

ترابٌة فرصة تدبٌر شإونها الذاتٌة، ومعالجة المشاكل والتحدٌات التنموٌة التً تعانً منها 

عن عجز وقصور فً تدبٌر بعٌدا عن المقاربة المركزٌة فً التدبٌر الترابً، التً أبانت 

 التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة على المستوى الجهوي والترابً. 

فً هذا اإلطار، وتكرٌسا للصالحٌات التً أصبحت تتمتع بها الجماعات فً إطار التنظٌم 

ة وفق مهمة إعداد المٌزانٌ ات الترابٌةل المشرع لرإساء مجالس الجماعأوك ،الالمركزي

من المٌثاق  36ل المادة من خال هاالسبق فً اعتماد التً كان لهاالسنوات، وبرمجة متعددة 

 .45.08من القانون رقم  14المادة كذا فً و، الجماعً

إال أنه من الناحٌة العملٌة، وبرؼم من المحاوالت الهادفة إلى جعل الجماعة الشرٌك 

األساسً للدولة فً تحمل أعباء الشؤن العام، مازالت تعانً مجموعة من الصعوبات خاصة 

بهشاشة االستقالل  اصعوبات ارتبطت أساسفمن جهة نجد ة البرمجة، أعند تنفٌذ و أجر

المرصودة لمداخٌل  حقٌق الفوابض تقدٌرٌة أو الحقٌقةتو صعوبة ة، الً للجماعات الترابٌالم

 التجهٌز.

، مع ما األكثر صعوبة اعدم وفاء الدولة باالعتمادات المتفق علٌهمن جهة أخرى ٌبقى و  

ٌستتبع ذلك من صعوبات فً تنزٌل تؤمالت الساكنة المحلٌة الواقعة على عاتق المنتخبٌن 

 المحلٌٌن.
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 المراجع:الئحة 

 الكتب:

، 14ـ141ـ عبد النبً اضرٌؾ، قانون مٌزانٌة الدولة على ضوء القانون التنظٌمً للمالٌة

 .7115مطبعة بنً ازناسن، الطبعة الرابعة،

 .7111ـ نصٌر مكاوي، تدبٌر مالٌة الجماعات المحلٌة، إٌمالٌؾ، الطبعة األولى 

 

 الرسائل:  
فً تدبٌر الشؤن المحلً، رسالة لنٌل شهادة الماستر ـ عادل بوحجٌر، التخطٌط االستراتٌجً 

فً القانون العام، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة السوٌسً، السنة الجامعٌة 

 .7111ـ  7118

 المقاالت:

ـ المصطفى بسً، مٌزانٌة الجماعات الترابٌة على ضوء مبدأ استقالل القرار المالً 

 .7117، ٌناٌرـ أبرٌل 147ـ148بٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة،عدد الترابً، المجلة المؽر

 
خالٌد صالح، التدبٌر بحسب األهداؾ لشإون الجهات بالمؽرب فً ظل القانون التنظٌمً ـ 

 .7117، مجلة القانون الدستوري والعلوم اإلدارٌة، العدد األول ـ أكتوبرـ 111113للجهات 

 
قٌق السٌاسات العمومٌة على ضوء القانون التنظٌمً رقم رشٌدة بدق، الفاعل الترابً وتحـ 

 .7116، مجلة المنارة للدراسات القانونٌة واإلدارٌة، عدد خاص 114113

 
عبد اللطٌؾ بروحو،"مالٌة الجماعات الترابٌة بٌن واقع  الرقابة ومتطلبات التنمٌة"، المجلة -

 7115الثانٌة، سنة  المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة،الطبعة

 
نجاة العماري ، البرمجة المتعددة السنوات فً القانون التنظٌمً للمالٌة الجدٌد،  مجلة دفاتر -

 .7114، دجنبر 7الحكامة، العدد 

 
الحسن "الحكامة المالٌة فً ضوء األدوار الجدٌدة للجماعات  ـ محمد الؽالً،  الرشدي

 .7114، شتنبرـ أكتوبر173الترابٌة"، المجلة المؽربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدد 

 

  النصوص القانونٌة:
 11851164، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم 1885الدستور المؽربً المراجع لسنة -

 75، الصادر بتارٌخ 3371،ج ر عدد (1885أكتوبر  6)  1316جمادى األولى  74فً 

 (.1885أكتوبر  11) 1316جمادى األولى 
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لقانون المالٌة، الصادر بمقتضى الظهٌر الشرٌؾ رقم  141114القانون التنظٌمً رقم -

 .7114ٌونٌو  17، بتارٌخ 5461، ج.ر.عدد 7114ٌونٌو  7بتارٌخ  1114157

المتعلق بالجماعات الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  114.13القانون التنظٌمً رقم  -

 5، الصادر بتارٌخ 5471، ج ر عدد(7114ٌولٌو  6)  1345رمضان  71فً  1114174
 (.7114ٌولٌو 6) 1345شوال 

الظهٌر  هالمتعلق بالعماالت واألقالٌم الصادر بتنفٌذ 117113القانون التنظٌمً رقم   -

، 5471، ج ر عدد(7114ٌولٌو  6)  1345من رمضان  71فً  1114173الشرٌؾ رقم 

 (.7114ٌولٌو 6) 1345شوال  5الصادر بتارٌخ 

المتعلق بالجهات، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  111113القانون التنظٌمً رقم  -

، الصادر بتارٌخ 5471. ج ر عدد(7114ٌولٌو  6)  1345من رمضان  71فً  1114174

 (.7114 ٌولٌو6) 1345شوال  5

،  المتعلق بجباٌات الجماعات المحلٌة، الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ 36115ـ قانون رقم

 4474، الصادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد 7116نوفمبر  41، الصادر فً 184ـ 16ـ 1رقم 

 .7116دٌسمبر  4بتارٌخ 
ٌؾ رقم المتعلق بتنظٌم الجهات الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشر 36185القانون رقم  - 

، الصادر   3361، ج ر عدد ( 1886أبرٌل  7)  1316من ذي القعدة  74فً  1186173

 .1886أبرٌل  4بتارٌخ 

المتعلق بالمٌثاق الجماعً الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  67111القانون رقم  -

( كما تم تتمٌمه وتؽٌٌره بالظهٌر  7117أكتوبر  74)  1374رجب  74فً  11171786

( المتعلق بتنفٌذ 7114مارس  73)  1373محرم  71الصادر فً  1114177الشرٌؾ رقم 

 17) 1341صفر  77الصادر فً  11171144ٌؾ رقم ، وبالظهٌر الشر11114القانون رقم 

 16117( بتنفٌذ القانون رقم  7118فبراٌر 

المتعلق بالتنظٌم المالً للجماعات المحلٌة ومجموعاتها، الصادر  34117القانون رقم  -

، ج ر (7118فبراٌر  17)  1341من صفر  77فً  1118117بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم 

 .(7118فبراٌر  74)1341صفر  76ارٌخ ، الصادر بت4611عدد  

المتعلق بتحدٌد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه  71151411مرسوم رقم  -

 78)  1346من رمضان  74صادر فً ال وتحٌٌنه وتقٌٌمه وآلٌات الحوار والتشاور إلعداده

 ( 7115ٌونٌو 

رمجة الممتدة على ثالث ا لمتعلق بتحدٌد مسطرة وآجال إعداد الب 71151414المرسوم  -

 78)1346من رمضان  74سنوات الخاصة بمٌزانٌة الجهة، وكٌفٌات إعدادها الصادر فً 

ٌونٌو 13) 1346شوال  8، الصادر بتارٌخ 5377(، الجرٌدة الرسمٌة عدد 7115ٌونٌو 

7115) 
المتعلق  بتحدٌد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثالث .71151415المرسوم -

من رمضان  74الصادر فً  وات الخاصة بمٌزانٌة العماالت، وكٌفٌات إعدادها،سن
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 13) 1346شوال  8، الصادر بتارٌخ 5377(، ج ر عدد 7115ٌونٌو  78)1346

 .(7115ٌولٌو
. المتعلق بتحدٌد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثالث 71151416المرسوم -

 1346من رمضان  74كٌفٌات إعدادها،الصادر فً سنوات الخاصة بمٌزانٌة الجماعات، و

 (7115ٌولو 13) 1346شوال  8، الصادر بتارٌخ 5377(، ج ر عدد 7115ٌونٌو  78)

المتعلق بتحدٌد قابمة الوثابق الواجب إرفاقها بمٌزانٌة الجماعة  71151415مرسوم رقم  -

من رمضان  74فً المعروضة على لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة، الصادر 

ٌولٌو  13) 1346شوال  8، الصادر بتارٌخ 5377( ،ج ر عدد 7115ٌونٌو  78)  1346

7115) 

المتعلق بتحدٌد قابمة الوثابق الواجب إرفاقها بمٌزانٌة العمالة أو  71151414مرسوم رقم  -

 من 74صادر فً ، الاإلقلٌم المعروضة على لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة

) 1346شوال  8، الصادر بتارٌخ 5377،ج ر عدد ( 7115ٌونٌو  78)  1346رمضان 

 (7115ٌولٌو  13

المتعلق بتحدٌد قابمة الوثابق الواجب إرفاقها بمٌزانٌة الجهة  71151413مرسوم رقم  -

من رمضان  74المعروضة على لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ،الصادر فً 

 13)1346شوال  8، الصادر بتارٌخ 5377( ،ج ر عدد 7115و ٌونٌ 78)  1346

 (7115ٌولٌو

المتعلق بتحدٌد مسطرة إعداد برنامج تنمٌة العمالة أو اإلقلٌم  ،.71151411مرسوم رقم  -

)  1346رمضان  74صادر فً ،الوتتبعه وتحٌٌنه وتقٌٌمه وآلٌات الحوار والتشاور إلعداده

 (7115ٌولٌو  13) 1346شوال  8لصادر بتارٌخ ، ا5377،ج ر عدد ( 7115ٌونٌو  78

المتعلق بتحدٌد مسطرة إعداد برنامج التنمٌة الجهوٌة وتتبعه  71151788مرسوم رقم  -

 78)  1346رمضان  74فً  وتحٌٌنه وتقٌٌمه وآلٌات الحوار والتشاور إلعداده،الصادر

 .(7115ٌولٌو  13) 1346شوال 8، الصادر بتارٌخ 5377( ، ج ر عدد7115ٌونٌو 

 

 :القرارات 
 
مارس  6)  1348من جمادى اآلخرة  17 صادر فً 561117قرار لوزٌر الداخلٌة رقم  -

( متعلق بتحدٌد نماذج بٌان البرمجة الممتدة على ثالث سنوات الخاصة بمٌزانٌة 7117

 الجماعة.

مارس  6)  1348من جمادى اآلخرة  17صادر فً  561117قرار لوزٌر الداخلٌة رقم  -

لخاصة بمٌزانٌة ( متعلق بتحدٌد نماذج بٌان البرمجة الممتدة على ثالث سنوات ا7117

 العمالة واإلقلٌم.

مارس  6)  1348من جمادى اآلخرة  17صادر فً  558117قرار لوزٌر الداخلٌة رقم  -

( متعلق بتحدٌد نماذج بٌان البرمجة الممتدة على ثالث سنوات الخاصة بمٌزانٌة 7117

 الجهة.
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 التقارٌر والبرامج: 
 
مجة، جهة الرباط سال القنٌطرة، دورة أكتوبر تقرٌر لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبر -

 .، ؼٌر منشور7117

ـ برنامج التنمٌة الجهوٌة لجنة المٌزانٌة و الشإون المالٌة و البرمجة،لجهة الرباط ـ سال 

 .7117القنٌطرة، سنة 

 
 

 المقابالت:
 .7117أكتوبر  75ـ مقابلة مع السٌد كرٌم شفدونً، ربٌس مصلحة األداءات، بجماعة سال،

 
ـ مقابلة مع السٌد عبد السالم اللباق، مكلؾ بلجنة المالٌة والشإون المالٌة والبرمجة لدى 

 .7117أكتوبر 41جهة الرباط ـ سال ـ القنٌطرة، بتارٌخ 
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