
 النظام املايل للمقاطعات

 

1 

 

 

 

 :عرض حول

        
    

جناز الطلبة   رشاف الأس تاد ادلكتور                       :                            من ا   :حتت ا 

 نصري املاكوي                          محمد أأمني الرايج                                     

 حلسيين عبد اجمليد 

 بنوحامن معر 

 الزعميي مصطفى 

 

 7102/7102: السنة الجامعية

 ماستر العلوم اإلدارية والمالية

 عات الترابيةمالية الجما :مادة



 النظام املايل للمقاطعات

 

2 

 

 :مقدمة

ر اعتبتلعب المالية المحلية دورا مهما في تحقيق التنمية على المستوى الترابي، وذلك نظرا ال   

مؤسسات للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية إذا توفرت الشروط الدستورية  ترابيةالجماعات ال

 .المحلي على المستوى ورها التنمويوالقانونية واالقتصادية التي تساعد فعال على قيام تلك الجماعات بد

 : 1حيث يمكن النظر  إلى أهمية هذا الدور من خالل مستويين

يندرج في إطار تجاوز المقاربة التقليدية لتدبير  همستوى أعلى أي أن على مستوى الدولة باعتبار -1

كشريك  ميزانية الدولة و االنفتاح على مقاربة حديثة ترتكز على تفعيل دور الجماعات الترابية

 جديد للدولة

 .المستوى الترابي يندرج في إطار إصالح الالمركزية اإلدارية و الالمركزية المالية  -2

تخصيص الباب التاسع للجهات وباقي الجماعات الترابية وتضمن ب، 2111دستور  مع وهو ما تم

 صدور ضافة إلىفصال مع االرتكاز على مجموعة من المبادئ كمبدأ التفريع والتدبير الحر، باإل 12

للجماعات  11..11ثم ،للعماالت واألقاليم  112.11للجهات  111.11القوانين التنظيمية الثالث 

 .والذي تم تخصيص القسم السادس منه للمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات

لى الجماعات وتخضع جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسال للقواعد المطبقة ع  

الخاضعة لنظام المقاطعات، يدبر شؤون هذه الجماعات مجلس جماعي، وتحدث بها مقاطعات مجردة من 

الشخصية االعتبارية غير أنها تتمتع باستقالل إداري ومالي وتتوفر على مجالس، ويتحدد بمرسوم حسب 

راح من السلطة الحكومية المكلفة يتخذ باقت 11..211من القانون التنظيمي  212الفقرة الثانية من المادة 

بالداخلية في كل حالة، عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها وعدد أعضاء مجالسها الواجب 

 .3انتخابهم بكل مقاطعة

أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة :يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من المنتخبينو 

المقاطعة من بين أعضائه ثالث لجان دائمة على األكثر يعهد إليها  مجلسويحدث ، ومستشارو المقاطعة

بدراسة القضايا المتعلقة بالشؤون المالية واالقتصادية والشؤون االجتماعية والثقافية وشؤون التعمير 

                                                           
7107، 011-011قانونية لقواعد تدبير نفقات الجماعات الترابية،المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية ، عدد مكاوي نصير ، قراءة  -

1
  

يوليو  2) 01.1من رمضان  71صادر في  0301321المتعلق بالجماعات الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم  00.301القانون التنظيمي رقم  -7

  7101يوليو  .7بتاريخ   1.21الرسمية عدد المنشور بالجريدة ( 7101

،المنشور بالجريدة  وحدودها الجغرافية واسمائها وعدد أعضاء عدد المقاطعات بتحديد 7101يوليوز  71صادر في  73013122مرسوم رقم  -.

 1.20الرسمية عدد 
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لجان مؤقتة لمدة محدودة ولغرض  ويمكن إحداث. والبيئة قبل عرضها على االجتماع العام للمجلس

 .معين

اإلشارة إلى أن النظام المالي للمقاطعة يندرج ضمن  بل التطرق لمالية المقاطعة فمن الضروري، وق    

على أن الميزانية هي  11-.11من القانون التنظيمي  152حسب المادة  الميزانية الجماعية، حيث تعتبر

 .ماعةليف الجالوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكا

 .الميزانية الرئيسية، الميزانيات الملحقة، والحسابات الخصوصية: من4وتتكون الميزانية الترابية 

وينقسم كل . بعملية التجهيز نيوالثا يرول يتعلق بعمليات التسياأل، ئينتتكون من جزفالميزانية الرئيسية 

 .للنفقات يول يخصص للمداخيل والثاناأل، ينشق لىجزء إ

الميزانيات الملحقة فهي تعتمد بالنسبة للعمليات المالية لبعض المصالح التي ال تتمتع بالشخصية  أما

 .االعتبارية والتي يهدف نشاطها إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجرة

 :وبالنسبة للحسابات الخصوصية فيمكن فهمها من خالل أهدافها حيث تهدف

التي ال يمكن إدراجها بطريقة مالئمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعالقة  إما إلى بيان العمليات

 سببية متبادلة بين المدخول والنفقة؛

 وإما إلى بيان عمليات مع االحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛

 .تمييز بين السنوات المالية وإما إلى االحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون

 :تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفينو

 ؛(والتي تندرج داخلها مالية المقاطعات)حسابات مرصدة ألمور خصوصية

 .حسابات النفقات من المخصصات

، إذ ترتبط (11%المخصص اإلجمالي في حدود )وتنبثق مالية المقاطعة عن مالية الجماعة الترابية   

اطا وثيقا بالثانية في عالقة تأثير من جهة واحدة، هذا ما أفرز مجموعة من اإلشكاالت قيدت األولى ارتب

 . من نطاق وحدود عمل المقاطعة

                                                           
بالجماعات، إصدار وزارة الداخلية ، مديرية الجماعات المتعلق  411441ي رقم ضوء مقتضيات القانون التنظيمعلى  الجماعاتدليل منتخبي  - 4

 .البوابة الوطنية للجماعات الترابية،موقع  6142الترابية 
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على أن مالية المقاطعات تتكون 5 215التنظيمي المتعلق بالجماعات في مادته في مادته ويعرف القانون 

صص مالي لمزاولة اختصاصاته الموكولة له من المداخيل التي يتوفر عليها  مجلس المقاطعة من مخ

للمقاطعة، بموجب القانون ويحدد المجلس الجماعي المبلغ للمخصص المالي المرصود للمقاطعات 

 .المذكور

 :مقاطعات، وفق اإلشكالية التاليةمالية ال ةومن خالل إحاطتنا بالموضوع سنركز في معالج     

لتحقيق إنتظارات التنمية المقاطعات اإلمكانيات المالية  إلى أي حد استطاعت القوانين المنظمة منح

   ؟المحلية

 وسيتم مقاربة هذا الموضوع وفق مقاربة قانونية ، مبنية على المنهجين التحليلي والوصفي؛ 

 :وينبثق عن هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية من قبيل

 ما هي مكونات النظام المالي للمقاطعات؟ -

 ت القانونية والتدبيرية للنظام المالي للمقاطعات؟ما اإلشكاال -

النظام المالي للمقاطعات في ضمان تحقيق تدبير مستقل للموارد المالية الى أي حد ساهم  -

 ؟للمقاطعات

بناء على تعدد األجهزة  هل يمكن اعتبار الرقابة المالية أداة كافية لتحسين نجاعة التدبير الترابي -

 ؟االمراقبة ومجاالت تدخله

 :وبهذا سنجيب عن اإلشكالية العامة واإلشكاليات الفرعية من خالل التصميم التالي

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 القانون التنظيمي للجماعات ، مرجع سابق - 
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 التصميم

 مجلس المقاطعة" ميزانية"إعداد واعتماد  :األول المبحث

  فيما يخص مالية المقاطعات صالحيات المجلس الجماعي: المطلب الثاني 

 المالية صالحيات مجلس المقاطعة: المطلب األول

 .نظام المالي للمقاطعات بين التنفيذ و المراقبة: يالمبحث الثان

 ميزانيات المقاطعات تنفيذالمعتمدة في  اآلليات: المطلب األول 

 نظام الرقابة على مالية المقاطعات: الثانيالمطلب 

 (نموذج مالية مقاطعة البرنوصي)دراسة حالة : لثالمبحث الثا

 مقاطعة سيدي البرنوصي معطيات و إحصائيات: المطلب األول 

 ي البرنوصينموذج مالية مقاطعة سيد: المطلب الثاني
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 مجلس المقاطعة" ميزانية"إعداد واعتماد : األول المبحث   

على  –على المستوى المالي  –يعتمد مجلس المقاطعة  للجماعات التنظيميمن خالل القانون  
يجب على مجلس الجماعة  إجباريةالذي يحدده مجلس الجماعة، حيث يعتبر نفقة  اإلجماليالمخصص 

حصة : عاله كنفقات تقسم على حصتينأ إليهويتم صرف المخصص المشار . 6نيتهتقييده ضمن ميزا
 .التدبير المحلي و حصة التنشيط المحلي

فحصة التنشيط المحلي تخصص لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش 
معاقين أو لألشخاص الذين يوجدون في الرياضة والثقافة والبرامج االجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة وال

وضعية صعبة، وكذا للتعبئة االجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية 
 7.التشاركية

ما حصة التدبير المحلي فتخصص لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم أ
 8.المقاطعات

بشكل صريح و تطرق فقط لمكوناتها  بالنسبة للمقاطعات "ميزانية"ل مصطلح تجنب المشرع استعماكما    
ذا . نجد المخصص اإلجمالي الذي يبقى المورد المالي الوحيد لمجلس المقاطعةحيث و هي المداخيل،  وا 

، والذي يعتبر كوثيقة يتم بها «حساب النفقات من المبالغ المرصودة» قد تطرقت ل  742كانت المادة 
  .وتلحق بميزانية الجماعة. داخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مقاطعةتفصيل م

 أكثرصالحيات  إعطاءهلمجلس المقاطعة االستقالل المالي واإلداري، مما يعني  منحالمشرع  أنورغم   
مجلس المقاطعة الزال مرتبطا بشكل كبير بمجلس  أنعلى مستوى التدبير المالي واإلداري، لكن يالحظ 

عرض صالحيات مجلس  المبحثوسنحاول في هذا ". الميزانية"وتحضير  إعدادعلى مستوى الجماعة 
 المطلب)صالحيات المجلس الجماعي  إلى، ثم سنتطرق (األولالمطلب )المقاطعة على المستوى المالي 

 (.الثاني

                                                           

املنشور باجلريدة ( 0211يوليو  7) 11.1ضان من رم 02صادر يف  13113.1املتعلق باجلماعات الصادر  بتنفيذه الظهري الشريف رقم  11.311القانون التنظيمي رقم  - 6
 0113 و املادة 1.1 ،املادة 0211يوليو  .0بتاريخ   2..1الرمسية عدد 

 ،011املتعلق باجلماعات ،املادة  11.311القانون التنظيمي رقم  -  7
 011املتعلق باجلماعات ،املادة  11.311القانون التنظيمي رقم  - 8
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 فيما يخص مالية المقاطعات صالحيات المجلس الجماعي:  األول لمطلبا

هذه  صتلخوت .9جماعة صالحيات هامة في تدبير مالية مجلس المقاطعةالمشرع لمجلس ال أعطى
كما يقوم  10المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات و دراسة مقترحات االستثمار، في الصالحيات

توزيع المخصص اإلجمالي للتسيير ،و  11تحديد برنامج االستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعةب
تداول في شأن المبلغ اإلجمالي لالعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا كما ي.  12المرصود للمقاطعات

يبلغ رئيس مجلس الجماعة، قبل فاتح سبتمبر، من .13اإلطار بميزانية الجماعة برسم السنة المالية الموالية
 14.كل سنة المخصص اإلجمالي المقترح إلى رئيس مجلس المقاطعة

م توجيه حساب النفقات من المبالغ المرصودة من طرف رئيس مجلس بعد دراسته والتصويت عليه، يت
 15.المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة، خالل الشهر الموالي للتبليغ

يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على أنظار مجلس الجماعة الذي يكون حينها بصدد دراسة مشروع 
ة حساب النفقات من المبالغ المرصودة في يطلب من مجلس المقاطعة إعادة دراسو  16ميزانية الجماعة

 17حساب النفقات من المبالغ المرصودة  غير مستوف للشروط القانونية أنحالة ما وجد مجلس الجماعة 
 :والتي تهم

إذا كان المبلغ الكلي لالعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف مجلس الجماعة أثناء دراسة 
 لمبلغ الذي تم اقتراحه أول األمر طبقا للشروط المقررة بالمادة السابقةميزانية الجماعة مختلفا عن ا

عندما يقرر مجلس الجماعة أن الحساب لم يتم التصويت عليه في توازن تام أو ال يتضمن كل النفقات 
 اإلجبارية التي يتعين إدراجها فيه

                                                           
عن ميشيل روسي و " املبدأ يقضي بان جملس اجلماعة يدبر شؤون اجلماعة، مع األخذ بعني االعتبار االختصاصات املمارسة من طرف املقاطعات"أن هذا راجع باألساس إىل - 9

 07.3،ص  99/0217رانيون وحممد امني بنعبد اهلل، القانون االداري املغريب، اجمللة املغربية لالدارة احمللية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة،گجون  
 ، مرجع سابق.01املادة املتعلق باجلماعات ،، 11.311القانون التنظيمي رقم  -  10
 ، مرجع سابق.01املادة املتعلق باجلماعات ، 11.311القانون التنظيمي رقم  - 11
 ، مرجع سابق019املادة املتعلق باجلماعات ، 11.311القانون التنظيمي رقم  - 12
 ،مرجع سابق 019املادة املتعلق باجلماعات ، 11.311 القانون التنظيمي رقم - 13
 ، مرجع سابق019املادة املتعلق باجلماعات ، 11.311القانون التنظيمي رقم  - 14
 019املادة املتعلق باجلماعات ، 11.311القانون التنظيمي رقم  - 15
 019املادة املتعلق باجلماعات ، 11.311القانون التنظيمي رقم  - 16
 012املادة املتعلق باجلماعات ، 11.311ن التنظيمي رقم القانو  - 17
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المرافق التي يرجع اختصاص عندما يتبين لمجلس الجماعة، أن النفقات المخصصة إلحدى التجهيزات أو 
 .تسييرها إلى مجلس المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات أو المرافق

يجب على  مجلس المقاطعة ان يقوم بإجراء قراءة ثانية، لتعديل الحسابات اذا طلب منه تعديلها وذلك 
 18ديدةداخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إجراء دراسة ج

إذا لم يتم تعديل حساب النفقات من المبالغ المرصودة من لدن مجلس المقاطعة، فإن مجلس الجماعة 
  19.ويلحق الحساب أو الحسابات، بميزانية الجماعة. يقوم بها تلقائيا

إذا لم يوجه رئيس المقاطعة الحساب إلى رئيس مجلس الجماعة قبل فاتح أكتوبر فإن مجلس الجماعة 
  20.ه تلقائيايقوم بحصر 

تخول لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس مجلس الجماعة، مشاريع  734المادة  كما نجد
االتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز 

ية الناتجة عن هذه االتفاقيات لكن الموارد المال. مشروع أو نشاط يدخل في صالحيات مجلس المقاطعة
 . تدرج ضمن ميزانية الجماعة، وتخصص للمشروع أو للنشاط موضوع االتفاقية

تعطي لمجلس المقاطعة امكانية ابداء رأيه حول مبلغ اإلعانات التي يقترح  732المادة  أنفي حين 
رسه لفائدة سكان مجلس الجماعة منحها للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تما

 المقاطعة فحسب، أينما كان مقر هذه الجمعيات

مجموعة من النفقات تتحملها ميزانية الجماعة كنفقات الموظفين وبعض التكاليف  أن اإلشارةوتجدر 
فيما  اإلداريةمن يمثله نفس الصالحيات المتعلقة بالتأشيرة والمراقبة  أوكما ان يبقى للعامل . 21المالية

 .ائق ذات الطبيعة المالية المتعلقة بالتسيير المالي لمجالس المقاطعاتيتعلق بالوث

 

                                                           
 722المتعلق بالجماعات ،المادة  113.14القانون التنظيمي رقم  - 18
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 صالحية مجلس المقاطعة المالية:  المطلب الثاني

في  ، فإن صالحياته تبقى محدودة هاهو مجلسللمقاطعة رغم أن المعني األول واألخير بالتدبير المالي   
جلس المقاطعة يمارس لحساب مجلس الجماعة ن مأعلى  731تنص المادة  حيث، إعداد واعتماد ماليته

التقرير في شأن و الدراسة  والتصويت على حساب النفقات ،وتحت مسؤولية هذا األخير ومراقبته 
 .تخصيص االعتمادات الممنوحة له من لدن مجلس الجماعة في إطار مخصص إجمالي للتسيير

ن كل سنة المخصص اإلجمالي المقترح ، مشتنبريبلغ ، قبل فاتح حيث نجد أن رئيس المجلس الجماعي 
،حيث يقوم هذا األخير بمساعدة الموظفين المدبرين بوضع مشروع تبويب  22إلى رئيس مجلس المقاطعة

حساب النفقات من المبالغ المرصودة وفق المخصص اإلجمالي ، ويعرض هذا المشروع على أنظار 
بداء المالحظات  بشأنه ويعرض بعد ذلك على أنظار مجلس اللجنة المالية واالقتصادية لتدارسه وا 

وجيه حساب النفقات ي بعد ذلكدراسته والتصويت عليه، المقاطعة خالل دورته العادية لشهر شتنبر قصد
من المبالغ المرصودة من طرف رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة، خالل الشهر الموالي 

ضمن نفقات التسيير المدرجة بالجزء األول المتعلقة  عةميزانية الجمابقصد المصادقة عليه  23.للتبليغ
 .بعملية التسيير

مجلس المقاطعة االستقالل المالي واإلداري، مما يعني  هرغم منح  من خالل ما سبق يتبين أن المشرع  
فإنها ال تتوفر على مداخيل  خاصة بها إعطاءه صالحيات أكثر على مستوى التدبير المالي واإلداري، 

من موارد ضريبية أو غيرها أو من موارد استثنائية كالقروض والهبات وغيرها، فهي تتوفر على موارد تأتي 
تأتي فقط من منحة إجمالية يرصدها المجلس الجماعي لحسابها لكن الصعوبات تتمثل على المستوى 

أن  كما 24ة الواحدةالعملي في تحديد المنحة اإلجمالية المذكورة وتوزيعها بين المقاطعات التابعة للجماع
 .المنحة  اعتمادمجلس المقاطعة الزال مرتبطا بشكل كبير بمجلس الجماعة على مستوى إعداد و 

 

 

                                                           
 ، مرجع سابق019املادة املتعلق باجلماعات ، 11.311القانون التنظيمي رقم  - 22
 019املادة املتعلق باجلماعات ، 11.311القانون التنظيمي رقم  - 23

 
24

 7111، 11المغربية لإلدارة المحلية و التنمية ، عدد  محمد بوجيدة، تأمال نقدية حول تجربة نظام المقاطعات بالمدن الكبرى، المجلة - 
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 .نظام المالي للمقاطعات بين التنفيذ و المراقبة: الثاني المبحث

و رصد ، بعد تحضير الميزانية الجماعة و التأشير  و التصويت عليها من طرف المجلس التداولي 

من ميزانية  %12من المخصص اإلجمالي في سقف ، دات من ميزانيتها إلى مجالس المقاطعات اعتما

تم تخضع تنفيذ ، ( األول المطلب)العامة للجماعة تمر إلى مرحلة التنفيذ من خالل اآلليات المعتمدة 

 (.الثاني المطلب)لك ذالميزانية إلى رقابة األجهزة المنوطة بها 

 المعتمدة في تنفيد ميزانيات المقاطعات االليات:  المطلب األول

باعتباره امر ، يلعب رئيس المقاطعة دورا مركزيا في تدبير و تنفيذ الميزانية المرصودة من الجماعة

يعتبر رئيس مجلس المقاطعة اآلمر بقبض " ،352المادة وكما نصت عليه الفقرة األولى من ، بالصرف 

ويقوم بااللتزام واإلذن بصرف النفقات . بالغ المرصودةمداخيل وصرف نفقات حساب النفقات من الم

المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا، وذلك طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأذون 

ويعد المحاسب العمومي باعتباره خازن مجلس الجماعة ، "  بها من لدن رئيس مجلس الجماعة

و المتمثل دوره في التأشير على تنفيذ جميع المعامالت المالية الصادرة ، والمجالس المقاطعات التابعة لها 

وفقا للنظام المحاسبة للجماعات الترابية ، ....(سندات طلب ، الصفقات العمومية )من مجلس المقاطعة 

 .من االلتزام بالنفقة وتصفيتها مرورا بمرحلة األداء

ال تشمل العمليات المتعلقة ، في إطار الوصاية ولعل العالقة التي تجمع الجماعة بمجلس المقاطعة 

بالتنفيذ وخاصة في إعداد حساب النفقات من المبالغ المرصودة وقرارات صرفها من طرف رئيس مجلس 

وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف "  352المادة والتي حددته الفقرة الثانية من ، المقاطعة 

 .اص بالمقاطعة، يعذره رئيس مجلس الجماعة للقيام بهاالحساب الخ نفقة إجبارية مقررة في
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 "وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي، فإن رئيس مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا

على اعتبار وجود وبالرغم من القصور الوظيفي الذي يعرفه نظام المقاطعات و خاصة منه الشق المالي 

عداد الميزانية، وتبقى مهام مجلس المقاطعة وخاصة رئيس المجلس عدد من المتدخلين في تقرير وا  

إال أنه يبقى كمكون أساسي ويحظى بأهمية كبرى .االقتراح والتنفيذ الميزانية المرصودة خالل السنة المالية

داخل مجلس الجماعة من خالل المهام  التي أوكلت إليه و التي حددتها القوانين و خاصة القانون 

فيما يتعلق بمخصصات إجمالية مرصودة لتنفيد البرامج  المرتبطة ، 113-14لجماعة التنظيمي ل

 .بالتنشيط و التدبير المحلي كما أشرنا إليه أنفا

ومعلوم أن تنفيذ البرامج ال يتأتى إال بوجود هيكلة إدارية وخاصة في الجانب المحاسباتي أي توفر على 

المرتبطة بالصفقات ، ل الحسابات و العمليات المالية لتجميع وضبط لك، مصالح مالية و محاسباتية 

و أيضا وجوب االنخراط في المنظومة المندمجة ، العمومية و سندات طلب و اتفاقيات تهم المجال المالي

كون المقاطعات تعتبر كباقي المرافق ، و فتح حسابا جاريا لدى الخزينة العامة للمملكة ( GID)للنفقات 

ري عليها كل األنظمة المعمول في المجال المالي من أجل مسك الجيد للمحاسبة وفي الدولة األخرى و يس

 .إطار ترشيد النفقات

حول شروط  وكيفيات تحويل اعتمادات ، أما بخصوص تحويل وترحيل االعتمادات فقد خص المشرع 

ل بقرار رئيس المجلس التسيير و التجهيز فيما يتعلق بميزانية التسيير يتم التحويل االعتمادات داخل الفص
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أما بالنسبة ، رئيس القرار دون مداولة المجلسالما يخص البرنامج يتخد يف، 25وبعد مداولة المجلس

 . 26لميزانية التجهيز تبقى نفس الكيفيات التحويل إال أن الخصوصية هي التأشير لعامل العمالة اإلقليم

ا ذفي كيفيات التحويل على اعتبار أن ه ه اإلمكانياتذو لعل نظام المقاطعات له نصيب في مثل ه  

ومن خالل الصالحيات التي منحها المشرع  لرئيس مجلس ، ه المنظومةذالنظام يعتبر كمكون في ه

المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، عن طريق تحويالت من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب 

لس المقاطعة و يتولى الخازن تنفيذ العمليات المتعلقة وبناء على مقررات مجلس الجماعة ومج، المقاطعة 

بالنفقات الواردة بحساب المقاطعة إلى حين أن يصبح الحساب قابال للتنفيذ،و يمكن لرئيس مجلس 

من النفقات المدرجة في  17/1المقاطعة أن يلتزم مقدما كل شهر بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود 

 27.حساب السنة المالية المنصرمة

المقاطعات يشوبه مجموعة من النقائص و والمتمثلة المالي  فإن مرحلة التنفيذ للنظام ، وفي هذا اإلطار

، في ضعف اإلمكانيات الممنوحة لمجلس المقاطعة و بالرغم من أن المشرع منح لرئيسه كأمر بالصرف 

من خالل اللجوء إلى  ا القصور في محدودية المجلس المقاطعة في تنفيذ و ترحيل االعتماداتذويتجلى ه

ا ما يثير بعض التساؤالت حول مدى فاعلية مجلس المقاطعة في ذمجلس الجماعة في أي عملية مالية ه

  .ا النظامذالبرامج المزمع تحقيقها في ضل االستقالل المحدود له

 

  

                                                           
 01.2من رمضان  .7صادر في  73013.01مرسوم رقم ، الباب األول شروط و كيفيات تحويل اعتمادات التسيير و التجهيز، المادة الثانية - 

.بتحديد شروط و كيفيات تحويل االعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة، (7101يونيو 72)
25

  
26

 01.2من رمضان  .7صادر في  73013.01مرسوم رقم ، الباب األول شروط و كيفيات تحويل اعتمادات التسيير و التجهيز، المادة الثالثة  -  

 .بتحديد شروط و كيفيات تحويل االعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة، (7101يونيو 72)
27

يوليو  2) 01.1من رمضان  71صادر في  0301321ظهير شريف رقم ، ي لمجالس المقاطعاتالنظام المال، الباب الخامس ، .71المادة  -  

 المتعلق بالجماعات 00.301بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 7101
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 نظام الرقابة على مالية المقاطعات:  الثاني المطلب

زيادة على تزايد مظاهر تبذير المال العام ، ر النسبي للمداخيلإن تنامي النفقات المحلية و االستقرا 

كلها عوامل تفرض العمل بنظام للرقابة كفاعل قوي وقادر على ،  28المحلي الناتج عن سوء تدبير النفقات

ذلك أن مراقبة استعمال األموال العمومية ، فالرقابة هي ضرورة وليست اختيار، الحد من االختالالت

ألن عدم تفعيل الرقابة خصوصا في ، ر عنصرا قارا وضروريا في المالية العمومية المحليةالمحلية تعتب

 .مجال التسيير سينعكس بالضرورة على االستثمارات المحلية

عبر مجموعة من األجهزة المنوطة بها هده ، وقد حرص المشرع المغربي على حماية المال العام المحلي

طبيعتها ، وهو معطى يستدعي منا التطرق لمختلف الهيئات التي أناط و التي تتميز بتنوع في ، المهمة

بها المشرع مهمة الرقابة وخاصة منها النظام المقاطعات الذي هو محور عرضنا و الذي تخضع ماليته 

لنفس اإلجراءات و الشكليات المتعلقة بمالية الجماعة خاصة و الجماعات الترابية على العموم كما جاء 

والدور الذي تقوم به ، خصوصا مع ، 29-113-14من القانون التنظيمي للجماعة  721في المادة 

جراءات رقابتها ، بحسب ما إذا كانت سابقة على تنفيذ الميزانية المحلية أو الحقة على  إختالف توقيت وا 

 .عملية التنفيذ ، وهو ما يفسر تنوع هذه الرقابة ، من خالل رقابة إدارية ورقابة قضائية

 ابة ذات الطبيعة اإلداريةالرق 

                                                           
28

سلسلة ، مية منشورات المجلة المغربية لإلدارة المحلية و التن، النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي و المقارن، أحمد حضراني -  

 .112ص، 7110، 7عدد ، مؤلفات جامعية 
المتعلق  00.301بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ( 7101يوليو  2) 01.1من رمضان  71صادر في  0301321ظهير شريف رقم ، 710المادة  ء

الجماعة المنصوص عليها في  تطبق على حسابات المقاطعات، وفق نفس الشكليات، اإلجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية" بالجماعات

 "هذا القانون التنظيمي وفي القوانين واألنظمة الجاري بها العمل
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يقصد بالرقابة اإلدارية على المالية المحلية مجموع السلطات التي يمنحها المشرع للسلطة المركزية و 

الالمركزية ، لتمكينها من الرقابة على النشاط المالي للجماعات الترابية بهدف حماية الصالح العام ، حيث 

وتشتمل ، دارية والمالية التابعتين لوزارة الداخلية و وزارة الماليةيخول هذا اإلختصاص عادة إلى األجهزة اإل

و المفتشية العامة للمالية المحلية تم ، هده األجهزة في المفتشية العامة لإلدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية

 ، رقابة المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية

  الترابيةـ المفتشية العامة لإلدارة 

" 30بوزارة الداخلية  الترابية لإلدارة العامين بالمفتشين الخاص لقد نصت المادة الثانية من النظام األساسي

 والمحاسبي والتقني اإلداري التسيير من والتحقق المراقبة الترابية مهمة لإلدارة العامة بالمفتشية تناط

 االختصاصات ذلك في تراعي أن على وهيآتها ةالمحلي الداخلية والجماعات لوزارة التابعة للمصالح

 . "األخرى التابعة للوزارات للمفتشيات المخولة

و تزززاول هززذه المفتشززية مهمتهززا إمززا فززي إطززار برنززامج عمززل موضززوع مززن قبززل، و إمززا فززي إطززار أعمززال    .

يعززرض قضززية مززا التفتززيش اإلسززتثنائية التززي يقررهززا وزيززر الداخليززة ، كمززا يمكززن لكززل وزيززر يعنيززه األمززر أن 

كمززززا أن مرسززززوم رقززززم .  علززززى المفتشززززية العامززززة لززززإلدارة الترابيززززة بنززززاءا علززززى طلززززب موجززززه لززززوزير الداخليززززة 

أعطى للمفتشين إمكانية ان يطالبوا بجميع الوثائق التزي تمكزنهم مزن القيزام بمأموريزاتهم والتزي  7.14.122

ي قززوة هززؤالء المفتشززين فززي ممارسززة تسززاعدهم فززي البحززث والتحززري الززذي يرونززه ضززروري، وهززو إجززراء يزكزز

 .مهمتهم 

                                                           
  1161 عدد الرسمية بالجريدة املنشور  للمفتشين العامين بوزارة الداخليةألاساس ي   بالنظام املتعلق  6991يونيو  61في الصادر 1.21.511 رقم مرسوم - 30

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

15 

 

تعمل هذه المفتشية على مساعدة الجماعات الترابية ونظام المقاطعات باعتبارها  ،ا األساسذو على ه

وذلك من أجل تجاوز مختلف الصعوبات التي تعترض مصالحها ، وحدة ترابية داخل النفود الجماعة

تسيير الشأن المحلي في ميادين التعمير، وصرف النفقات، اإلدارية، وتحسين أدائها في مختلف مجاالت 

 .والجبايات المحلية

 المفتشية العامة للمالية المحلية 

المتعلق بإختصاصات و تنظيم وزارة الداخلية على أنه  7.12.122من مرسوم رقم  72تنص المادة    

ماعات المحلية في إطار ممارسة تناط بمديرية المالية المحلية مهمة اإلشراف على األعمال المالية للج

 31.الوصاية القانونية على تدبير شؤون مواردها البشرية والمالية

ويتحدد مجال رقابة المفتشية العامة للمالية المحلية على النشاط المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها  

ذا النوع األخير من الرقابة ذو بما في دلك المقاطعات ، في رقابة المشروعية و رقابة المالءمة ، إال أن ه

أهمية بالغة، ألن المفتشية تبحث في نوع الخدمات المقدمة والبضاعة المشتراة والخدمات المنجزة ، ومدى 

تطابقها مع خصوصية السوق ، وتصحيح أوعية الرسوم المحلية ونسب تحصيلها ، فهي تقوم بكل طرق 

 .المراقبة والتدقيق

 المفتشية العامة للمالية 

على أنه يعهد إلى  بشأن إختصاصات وتنظيم وزارة المالية 231..7.2من مرسوم رقم  2نص الفصل ي

المفتشية العامة للمالية بمهمة مراقبة مالية الدولة والجماعات الترابية طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها 

 32.بشأن المفتشية العامة للمالية  1.21.721 والسيما الظهير الشريف رقم

                                                           
ةن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخليفي شأ (0222ديسمبر  01) 0102من شعبان  01في صادر  73223021مرسوم رقم  - 
 31

  
.وتنظيم وزارة المالية بشأن اختصاصات  (0222نونبر  7) 0.22من ذي الحجة  70بتاريخ  732231.2مرسوم رقم  - 
32

  

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/88005.htm
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مهمة مراقبة على مالية الجماعات الترابية بكل أصنافها على مستوى ، تمارس المفتشية العامة للمالية

تلف األعمال المالية والمحاسبية لآلمرين بالصرف خاصة تلك مصالح الصندوق والمحاسبة من خالل مخ

المتعلقة بالتنفيذ اإلداري لمداخيل ونفقات الميزانية المحلية من جهة ، والمحاسبين العموميين المحليين 

خاصة في العمليات المتعلقة بالتنفيذ المحاسبي لعمليات مداخيل ونفقات ميزانية الجماعات الترابية من 

فهي مراقبة بعدية فهي رقابة تتحقق من التسيير الذي يقوم به المحاسبون و تتأكد من صحة .جهة أخرى

 33العمليات المدرجة في حسابات اآلمرين بالصرف 

 الرقابة ذات الطبيعة القضائية 

يقصد بالقضاء المالي مجموعة من المؤسسات التي تتولى الرقابة العليا في البالد على المالية العمومية و 

محلية والتي بالنظر إلى طريقة تشكيلها وطريقة سير عملها تكتسي طابعا قضائيا وهو بهذا المعنى فإن ال

القضاء المالي هو الذي يتولى المراقبة على تنفيذ قوانين المالية من خالل التحقق من عمليات الموارد 

قة من جهة وكذلك المالية والنفقات العمومية و مراقبة القوانين التصفية عن طريق اإلشهاد و المطاب

 . 34المحلية للجماعات الترابية بشتى أصنافها  بمراقبة بيان تنفيذ الميزانية من جهة أخرى

وفق ، وتتحدد مؤسسات القضاء المالي في المجلس األعلى للحسابات وفي المجالس الجهوية للحسابات

 .و الذي شابها مجموعة من التعديالت 7227مدونة المحاكم المالية 

 المجالس الجهوية للحسابات 

لقد أحدث الدستور المجالس الجهوية للحسابات لتتولى مراقبة حسابات الجماعات الترابية وكيفية قيامهزا    

علزززى القزززانون ليحزززدد اختصاصزززات  7211بتزززدبير شزززؤونها ولتفعيزززل هزززذه المقتضزززيات أحزززال دسزززتور سزززنة 

                                                           
33

 7107،  7المنارة للدراسات القانونية و اإلدارية ، عدد المكاوي نصير ، قراءة تحليلية لمظاهر اختالل تدبير النفقات المحلية ، مجلة - 

.7112سنة .األحمدي صالح الدين ، الرقابة القضائية على مالية الجماعات الترابية رقابة القضاء المالي  - 
34
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ظيمها وطريقة سيرها وهو ما كان موضزوع الكتزاب المجلس األعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تن

المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصزادر األمزر بتنفيزذه بموجزب الظهيزر الشزريف  27-11الثاني من قانون 

والذي تم تحيينه بمسزتجدات   7227يونيو  13هز الموافق لز  1473بتاريخ ربيع اآلخر  1-27-174رقم 

 .7211ل العام من خالل الباب العاشر من الدستور من أجل الرفع بمهمة رقابة الما

من الدستور مراقبة حسابات الجماعات  141و تتولى المجالس الجهوية للحسابات بالمغرب طبقا للفصل  

 .الترابية وهيئتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها

 .ة وتعاقب عند اإلقتضاء، عن كل إخالل بالقواعد السارية على العمليات المذكور    

المتعلق بمدونة المحاكم المالية على أنه يحدث مجلس جهوي  27.11من قانون  112وتنص المادة   

للحسابات في كل جهة من جهات المملكة مع مراعاة المقتضيات اإلنتقالية المنصوص عليها في المادة 

 .من نفس القانون 124

و تتمثل في العالقة ، قة و ذى أهمية كبرى و من المعلوم أيضا أن هناك أجهزة أخرى للرقابة و تكون ساب

هدا ، التي تجمع بين رئيس الجماعة و و رئيس المقاطعة فيما يخص تحضير واعتماد الميزانية تم التنفيذ

ما يوتير إشكاال حول نجاعة هده الرقابة و اإلمكانيات الممنوحة لرئيس الجماعة في تنزيل هدة اآللية في 

ار االعتمادات المرصودة لتحقيق األهداف المتوخاة فيما يخص التنشيط و تحسين التدبير الجيد في إط

 .التدبير المحلي
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 (نموذج مالية مقاطعة البرنوصي)دراسة حالة  :لثالمبحث الثا

 ات التابعة لجماعة الدار البيضاء،والتيسنحاول في هذا المبحث دراسة  نموذج مالية إحدى المقاطع

 :ة وهيعلى ستة عشر مقاطع تتوفر

 مقاطعة الفداء  :2مقاطعة عين السبع  :4مقاطعة أنفا  :3مقاطعة ابن مسيك  : 7مقاطعة عين الشق: 1

مقاطعة   :1المحمدي مقاطعة الحي :.مقاطعة الحي الحسني  :2مقاطعة الصخور السوداء :2

مقاطعة سيدي  :13مقاطعة سباتة :17مقاطعة موالي رشيد  :11مقاطعة مرس السلطان  :12المعاريف

 .مقاطعة  سيدي البرنوصي :12مقاطعة سيدي مومن :12مقاطعة سيدي عثمان  :14بليوط

اول بالبحث والدراسة مقاطعة سيدي البرنوصي كإحدى المقاطعات المشكلة لجماعات الزدار البيضزاء نوسنت

 .حيث سنحاول عرض لمحة عن هذه المقاطعة بعد ذلك سنتناول ماليتها من خالل حساب نفقاتها

 صي معطيات و إحصائيات مقاطعة سيدي البرنو :  المطلب األول

سزززنعرض معطيززززات حزززول مقاطعززززة الهززززدف مزززن ذلززززك محاولززززة إعطزززاء لمحززززة حززززول تناسزززب قيمززززة المنحززززة  

المخصصة للمقاطعة مع المتطلبزات التزي يجزب أن تنجزهزا علمزا أن المقاطعزات مهمتهزا األساسزية خزدمات 

سزاكن وصزيانة التجهيززات و القرب و ما يتطلبزه ذلزك مزن مزوارد ماليزة مهمزة لتخطيزة متطلبزات وحاجيزات ال

تبلزغ مسزاحة مقاطعزة سزيدي البرنوصزي   35الممتلكات الموضوعة رهن إشارتها والتي خول لها القانون ذلزك

و تقززع فززي الجهززة الشززمالية الغربيززة لمدينززة الززدار البيضززاء حيززث يحززدها شززماال المحززيط  36كلززم مربززع  13.2

 .حرودة وجنوبا الطريق السيار األطلسي و غربا مقاطعة عين السبع و شرقا جماعة عين 

ألزززف نسززمة، وقززد أحززدتث الجماعززة الحضززرية سزززيدي  122ويقززدر عززدد سززكان سززيدي البرنوصززي حززوالي   

المعزدل و المزتمم للظهيزر  1111ينزاير  1المزؤر  فزي 27.11.12البرنوصي بموجب المرسوم الملكزي رقزم 
                                                           

35
  ، مرجع سابق 01 -.00من القانون التنظيمي 7.0المادة  -
36

 دليل مقاطعة سيدي البرنوصي أصدرته المقاطعة -  

http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%83
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A
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http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.casablancacity.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
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ومزع القزانون ، قسزيم اإلداري للمملكزةالمتعلق بالت 1121دجنبر  27المؤر  في  21.21.321الشريف رقم 

و الززززذي تززززم التنصززززيص فيززززه علززززى وحززززدة المدينززززة بالنسززززبة للمززززدن التززززي يفززززوق عززززدد سززززكانها 22..2رقززززم 

مقاطعزززة مزززن بينهزززا  12ألزززف نسزززمة تزززم إحزززداث الجماعزززة الحضزززرية للزززدار البيضزززاء التزززي تضزززم 222.222

تتزززوفر . 7223مزززارس 72فزززي الصزززادر  7223.132مقاطعزززة سزززيدي البرنوصزززي بمقتضزززى المرسزززوم رقزززم 

 : مقاطعة سيدي البرنوصي على بنيات تحتية مهمة نبرزها من خالل الجدول التالي

 عددها البنيات

 التعليم األولي

 التعليم االبتدائي

 التعليم  الثانوي اإلعدادي

 التعليم الثانوي التأهيلي

 دور الشباب

 النوادي النسوية

 جمعيات الشباب المحلية

 المختلفةأندية الشباب 

 فروع المنظمات الوطنية

 الفضاءات الرياضية

 مستشفى

 المراكز الصحية

 

- .7 

 ق   13-ق ع      71-

 ق   4-ق ع      2 -

 ق   3-ق ع       2-

- 27 

-21 

- 44 

- 13 

- 21 

- 22 

-27 

- 24 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

20 

 

 نموذج مالية مقاطعة سيدي البرنوصي: المطلب الثاني

تقالل المززالي للمقاطعززات فززإن هززذه الوحززدات ال تتززوفر علززى ميزانيززة علززى الززرغم مززن إضززفاء نززوع مززن االسزز  

مستقلة تتضمن مداخيل ونفقات يتم تدبيرها وفق القواعد العامة المعمول بها في إطزار الماليزة المحليزة، بزل 

تتززوفر علززى منحززة إجماليززة توضززع رهززن إشززارة المقاطعززة لزومززا مززن طززرف الجماعززة باعتبارهززا نفقززة إجباريززة 

زاولة االختصاصزات الموكولزة لهزا بموجزب القزانون، ويعهزد لزرئيس المقاطعزة بصزرفها باعتبزاره  مزر وذلك لم

 . بالصرف

 :.721المنحة اإلجمالية سنة -أ

فزززإن المخصزززص المرصزززود لمقاطعزززة  113.14مزززن القزززانون التنظيمزززي  742والمزززادة  742وفقزززا للمزززادة   

عزززززززززة الزززززززززدار البيضزززززززززاء يقزززززززززدر ب مزززززززززن طزززززززززرف جما .721سزززززززززيدي البرنوصزززززززززي برسزززززززززم السزززززززززنة الماليزززززززززة 

 :موزعة على حصتين.37درهم  42.217.22..74

 في المئة  2.أي بنسبة  27.4.1.22..11حصة التدبير المحلي حددت في مبلغ 

 في المئة 72أي بنسبة  177.42..4.12حصة التنشيط المحلي حددت في مبلغ 

ة و توزيعهزززا بزززين المقاطعزززات و شزززكال علزززى المسزززتوى العملزززي فزززي تحديزززد المنحزززة اإلجماليزززإوهنزززا يطزززرح  

وتجززدر اإلشززارة إلززى أن جماعززة سززيدي البرنوصززي سززابقا كززان إجمززالي ميزانيتهززا قبززل .38المعززايير المعتمززدة 

درهزم وذلزك علزى اعتبزار أنهزا تتزوفر علزى أكبزر حزي  000.00 000 230نظزام وحزدة المدينزة يصزل إلزى 

وهززذا يطززرح إشززكالية المقاطعززات التززي . انيتهززاصزناعي بززالمغرب ومززا يشززكل ذلززك مززن مززوارد ماليزة مهمززة لميز 

، مزا يجززب فززي اإلجمززاليتتزوفر علززى مزوارد مهمززة ومقاطعزات مواردهززا ضزعيفة وتحززدد لهزا نفززس المخصزص 

                                                           
7102الدورة العادية لشهر أكتوبر  خاللرر صادر عن مجلس جماعة الدار البيضاء وارد بمحضر مداالته وفق مق - 
37

  
38

و الممارسة العملية ،المجلة المغربية  7117، تأمالت حول تجربة نظام المقاطعات بالمدن الكبرى على ضوء الميثاق الجماعي محمد بوجيدة  

 7111 ، 12لالدارة المحلية والتنمية ، عدد 



 النظام املايل للمقاطعات

 

21 

 

المقاطعات التي لها موارد مهمة  وتمتيع  االعتبارنظرنا أن تأخذ هذه الموارد أثناء تحديد المخصص بعين 

 . صيبوضع خاص كحالة مقاطعة سيدي البرنو 

، فيبقزى فزي 113.14لتنظيمزيامزن القزانون  712عند الحديث عن االستقالل المزالي للمقاطعزات فزي المزادة

و تحزت   يضع رهزن إشزارتهم فهو الذيعالقتها بالمجلس الجماعي   الواقع استقالال محدودا جدا في ضوء

مزن المبزالغ المرصزودة  تبويب حساب النفقزاتخضع ي و.مراقبته المخصصات المالية الالزمة للتصرف فيها

  : لخيصها كالتالينميزانية الجماعة التي توضع على أساسها ال عامةللمقاطعات لنفس المبادئ ال

  .تشمل الميزانية مجموع موارد وتحمالت الجماعة: مبدأ وحدة الميزانية  -

مززع نهايززة تهززم الميزانيززة سززنة ماليززة واحززدة تبتززدئ مززن فززاتح ينززاير وتنتهززي : مبززدأ سززنوية الميزانيززة  -

 دجنبر من نفس السنة

 يجب أن تكون الميزانية متوازنة بين المداخيل والنفقات: مبدأ توازن الميزانية  -

تفزززتح االعتمزززادات داخزززل أبزززواب فزززي فصزززول منقسزززمة إلزززى بزززرامج : مبزززدأ تخصزززيص االعتمزززادات   -

  .لتخصيصاومشاريع أو عمليات معينة وال يمكن تنفيذها اإل في إطار هذا 

 ول لنفقةال يمكن رصد مدخول من مداخيل الجزء األ: تخصيص المدخول مبدأ عدم  -

 :موزعة على حصتين يد مبلغ المخصص اإلجمالي للمقاطعةبعد تحد

 في المئة  2.أي بنسبة  27.4.1.22..11حصة التدبير المحلي حددت في مبلغ 

  في المئة 72أي بنسبة  177.42..4.12حصة التنشيط المحلي حددت في مبلغ 

وم رئززيس المقاطعززة بوضززع مشززروع تبوبيززب حسززاب النفقززات مززن المبززالغ المرصززودة بمسززاعدة المززوظفين ، يقزز

بداء الرأي في شأنه   .ويقوم باستدعاء اللجنة المالية لمدارسته وا 
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بعزززد ذلزززك يعزززرض مشزززروع تبويزززب حسزززاب النفقزززات مزززن المبزززالغ المرصزززودة علزززى أنظزززار مجلزززس المقاطعزززة 

  .العادية لشهر شتنبرللمصادقة عليه خالل دورته 

 مجال صرف المنحة-ب

وتنقسزم إلزى شزق متعلزق بالتنشزيط  الوارد بحساب النفقات من المبالغ المرصودةتوزع المنحة حسب التبويب 

 .المحلي وشق متعلق بالتدبير المحلي

 .721لسنة المالية لمقاطعة سيدي البرنوصي  حصة التنشيط المحلي 

 االعتمادات نوع المصاريف

 عتاد صغير للتزيين شراء

 اكتراء الحفالت

 شراء التحف الفنية و الهدايا لتسليم الجوائز

 مصاريف اإلقامة واإلطعام و االستقبال

 مصاريف النشاط الثقافي و الفني

 

.22.222.22 

.22.222.22 

22..177.22 

222.222.22 

7.222.222.22 

 

 :حصة التدبير المحلي 

 االعتمادات نوع المصاريف

 العامة اإلدارة

 األنشطة المتعلقة بوسائل التسيير 

 مجال الشؤون االجتماعية

7.2.317.22 

2.32..12..22 

122.222.22 
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 التكوين المهني

 الثقافة والفنون الجميلة 

 مجال الشؤون التقنية

 

42.222.22 

122.222.22 

17..11.222.22 

 

عبزززارة  تكززرارمزززن الناحيززة العمليزززة أن  نالحززظ مززن خززالل دراسزززة حسززاب النفقزززات مززن المبزززالغ المرصززودة   

هزذه العبزارة تطزرح صزعوبة خاصزة 39بوثيقة حسزاب النفقزات مزن المبزالغ المرصزودة ...." صيانة واالصالح"

 .عندما تقوم المقاطعة بإنجاز أشغال جديدة الشيء الذي يصعب معه تنفيذ المالي والمحاسبي للمنحة

كزدور الشزباب  ق الغير التابعة لمرافزق المقاطعزةبعض أبواب حساب النفقات تخصص لصيانة بعض المراف

إلززى  األحيززانتززؤدي فززي بعززض  االعتمززاداتممززا يشززكل كززذلك صززعوبة فززي تنفيززذ هززذه  و المراكززز النسززوية 

، على اعتبار أن المشرع لم يمنح للمقاطعات الشخصية االعتبارية  تمكنها من إنجاز شزراكات مزع إلغائها 

 .ي يرجع اإلختصاص فيها للمجلس الجماعي  والت 40مؤسسات أخرى ضمن اتفاقيات

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 أنظر وثيقة حساب النفقات من المبالغ المرصودة الواردة بالمالحق  - 
40

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ، مرجع سابق 7.1المادة  - 
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 :خاتمة

أن المقاطعززات السززتمرارها فززي تنفيززذ اختصاصززاتها مززرتبط بوجززود أغلفززة  مززن خززالل مززا سززبق يظهززر جليززا  

مالية معتبرة لتغطية مصاريف تسيير الممتلكات المتواجدة بترابها وكذلك تغطية حاجيات السزاكنة ، وكزذلك 

للمقاطعات سواء من حيث إعتمادها وكزذلك أثنزاء  اإلجماليالمتدخلين في المخصص وجبت اإلشارة لتعدد 

بالوضززوح والدقززة وتجنززب التعقيززد تتميززز هززذه المسززاطر كانززت  فكلمززا ،المراحززل التززي تمززر منهززا عمليززة النفقززة 

 .كلما أفرزت بالضرورة سرعة و مردودية في اإلنفاق 

كتمركزز  إذ أن مجمزوع اإلشزكاالت المصزاحبة للتزدبير الترابزي الواقع دائمزا مزا كزان والزال يفزرض نفسزه،ف   

ضزعف سلطة االعداد والتنفيذ فزي يزد الجماعزة ممزا يقزف حزاجزا أمزام التطبيزق الفعزال لمبزدأ التزدبير الحزر، و 

 وا، دائمززا مززا كززانللجماعززة الترابيززة ضززعف التمويززل الززذاتيفضززال األطززر المسززاعدة لهززم  و تكززوين المنتخبززين

مززام سززلطة اتخزاذ القززرار اإلداري وخصوصززا االقتصززادي، الشزيء الززذي يشززكل سززببا أساسززيا ن حززاجزا أو يشزكل

، وهنزززا يهمزززش الزززدور األساسزززي لنظزززام المقاطعزززات كمسزززاعد علزززى المسزززتوى الترابزززي ككزززل التنمزززوي للتزززأخير

 .، وكوسيلة للتعبير عن اإلرادة السياسية في التدبير الترابيأساسي في التدبير



 النظام املايل للمقاطعات

 

25 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

26 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النظام املايل للمقاطعات

 

43 

 

 :المراجعالئحة 

 :باللغة العربية مراجعال

نحو تدبير عمومي ترابي جديد )مودي،القانون التنظيمي الجديد للجماعات نجيب المص -

، الطبعة 7212 -،منشورات سلسلة الحكامة الترابية ودراسة السياسات، العدد الثاني(بالمغرب

 .، مطبعة االمنية، الرباط7212االولى،

 .7212ة األولى، عبد الفتاح بلخال ومحمد باسك منار، التنظيم اإلداري، دار ابي رقراق،الطبع -

مكاوي نصير ، قراءة قانونية لقواعد تدبير نفقات الجماعات الترابية،المجلة المغربية لإلدارة  -

 .7217، 122-122المحلية والتنمية ، عدد 

محمد بوجيدة، تأمال نقدية حول تجربة نظام المقاطعات بالمدن الكبرى، المجلة المغربية لإلدارة  -

 7222، 22المحلية و التنمية ، عدد 

منشورات المجلة ، النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي و المقارن، أحمد حضراني -

 7221، 7عدد ، سلسلة مؤلفات جامعية ، المغربية لإلدارة المحلية و التنمية 

 

 :المراجع باللغة الفرنسية

Michel Rousset et Jean Garagnon, Revu et misàjour par Michel rousset et 

Mohamed-AmineBenabdallah, REMALD, serie « thèmesactuels »,N°99-

2017. 
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 :النصوص القانونية

المتعلق بالجماعات الصادر  بتنفيذه الظهير الشريف رقم  00.301القانون التنظيمي رقم  -

 1.21المنشور بالجريدة الرسمية عدد ( 7101يوليو  2) 01.1من رمضان  71صادر في  0301321

  7101يوليو  .7بتاريخ  

    وحدودها الجغرافية  عدد المقاطعات بتحديد 7101يوليوز  71صادر في  73013122مرسوم رقم  -

 1.20بالجريدة   الرسمية عدد   ،المنشور واسمائها وعدد أعضاء

        بتحديد شروط و، (7101يونيو 72) 01.2من رمضان  .7صادر في  73013.01مرسوم رقم  -

  .كيفيات تحويل االعتمادات المفتوحة في    ميزانية الجماعة

بتحديد شروط و ، (7101يونيو 72) 01.2من رمضان  .7صادر في  73013.01مرسوم رقم  -

 كيفيات تحويل االعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة

تشين العامين األساسي للمف  بالنظام المتعلق  0221يونيو  01في الصادر 1.21.511 رقم مرسوم -

  1161 عدد الرسمية بالجريدة المنشوربوزارة الداخلية 

في شأن  (0222ديسمبر  01) 0102من شعبان  01صادر في  73223021مرسوم رقم  -

     اختصاصات وتنظيم وزارة 

بشأن   (0222نونبر  7) 0.22من ذي الحجة  70بتاريخ  732231.2مرسوم رقم  -

 .وتنظيم وزارة المالية اختصاصات

 

 :الوثائق

  7102ضاء في دورته العادية أكتوبر يمحضر الدورة العادية للمجلس الجماعي للدار الب -

 7102محضر الدورة العادية لمجلس مقاطعة سيدي البرنوصي في دورته العادية لشهر شتنبر  -

 :المواقع اإللكترونية 

 البوابة الوطنية للجماعات الترابيةموقع 


