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مقدمة:
إن الميزانية المحلية تعد أساس التدبير الماال الترابا ف ي ا تساخر م تلام العمليااص الت ارياص المالياة
للجماعاص الترابية المعنيةف س اء تعلق األمر بالسير العادي الخبيع ل ذه ال يئاص الالمركزياةف أ تعلاق
األمر بالتدبير التنم ي

بتنزيا البارامو

المرااريل التنم ياة تنادرل مسارلة الرلاباة علا المالياة المحلياة

برااك أساس ا يا ساايا منالرااة الرلابااة علا الميزانيااة المحليااةف س ا اء علا مساات
ب

لياااص الرلاب اةف أ

اا آ رار ااا أ تهرير ااا علااا امسااتاال المااال المحلاا أ لااادرة الجماعاااص الترابيااة علاا تااادبير

م خخات ا أ مراريع ا التنم ية)1( .

ااذا الت اانيم الرااكل أ المرحلا للرلابااة الماليااة امداريااة علا أعمااا

ت اارياص الجماعاااص الترابيااة

ي تااز يا خيات ا م تلاام اآللياااص الرلابيااة ال ياارص الم ت ااة بإجرائ اااف يالرلابااة الابليااة تجري ااا بالدرجااة
األ ل

زارة الدا لية عبر الاد رياص الت جي ااصف التا تاثرر علا مضاامين الميزانياة المحلياة حتا لبا

إعداد اف تم تهرايرت ا التا تريار باد ر ا عاددا مان امراكاتص المرتبخاة بما يت اا عاللاة سالخاص ال
متمرلة ي

زارة الدا لية به ل ياص النراخ المال المحل

ي ا زارة الدا ليااةف ب ااهت ا الساالخة ال

إكرا اص الميزانية برك

ااية

اآ.

ااية لان نيااا عل ا الرااهن المحل ا ف ت اادر مجم عااة ماان الااد رياص
معااداد الميزانيااةف ترال ا عنااد تهرااير ا علاا

الت جي اااص المااثخرة المنظمااة للنراااخ المااال المحل ا
مرر ع البرمجة المالية مد املتزام ب ذه الت جي اص ()2
عل

ذا األساس ي ض ع الميزانية الترابية للرلابة ال

اية يعاد يا

الال األمار تجسايدا لراا الرلاباة

إكرا ات ا عل م تلم أ جا النرااخ الماال المحلا ف يالميزانياة ت ضال للرلاباة سااباة علا غارار عادد مان
المارراص ال ادرة عن الجماعاص الترابية مجالس ا التدا ليةف ب إن ال ض ع الميزانية ل اذه الرلاباة ساابق
حت ا معااداد مراااريع اف بحيااص لااد تتااد

ساالخاص ال

التاديراص مراريل الميزانيةف مرالبة التدبير المال

اااية عباار د رياااص ت جي يااة ترايااق عمليااة إعااداد
التنم ي محا لة التحكم ييا أ حتا التاهرير عليا
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ت جي ا ف ترالا ساالخاص الرلابااة مااد إحتاارام الجماعاااص الترابيااة لمضااامين ااذه الماادكراص الااد رياص
الت جي ية عند إحالة المراريل ل د التهرير علي ا خباا للاان ن.
الرلاباة الابلياة يسامي ا الابع
ال

بالرلابااة ال لائياة أ المانعاة التا تت اد

ا رة الم ايااة الابلياة مان ساالخاص

اية المتمرلة ي األج زة الرلابية عل الاراراص المتعلاة بالت رم باألم ا لب تنهيذ ا)3( .

كإرارة ل ا ان ا رلابة ت دم إل منل ل ع األ خاء الم الهاص لب

رم النهااصف الت ما تعارم برلاباة

املتزام بالنهااص الت تعتبر ركال من اركا الرلابة الابلية.
أما الرلابة الم اكبة يتمارس ا زارتا الدا لية الماليةف ت تلم لياص إجرائ ا ممارست اف تتن ع مجاتص
ام ت اآ التد

المرتبخ ب اف حس مراح تنهيذ العملياص الرلابية إرارة للجد

أكرر ا احتراما

لإلستاال المال المحل ف تتعلق باألساس بالرلابة ذاص الخابل الاضائ ف إضاية إل رلابة إدارية مالية
تحاة يغل علي ا الخابل التحليل ف ت م باألساس رلابة حديرة متخ رة.
ي ذه الت نيهاص تخا ي

الل األمر م تلم ج ان الهع الرلاب عل المالية المحليةف ت م باألساس

يهص تمارس ذه الرلابة ي ل ا الاان ن أ ال الل اتضخالع بمسث ليت اف مااب
م ض ع ممارسة العم الرلاب ييما يتعلق بنراخ ا المال

يئاص تمركزية تعتبر

التدبيري .يالرلابة امدارية الت تعتبر ألدام

اآللياص الرلابية أرد ا تهريرا عل النراخ المال المحل ف تعد من إ ت اآ زارت الدا لية الماليةف
يمجال ا يبدأ ي

الل األمر لب إ دار الارار لب برمجة النراخ المال نهس .

ي زارة الدا ليةف ب هت ا السلخة ال

ية لان نيا عل الرهن المحل ف ت در مجم عة من الد رياص

الت جي اص المثخرة المنظمة للنراخ المال المحل

معداد الميزانيةف ترال عند تهرير ا عل

مرر ع البرمجة المالية مد املتزام ب ذه الت جي اص.
كما تمارس رلابة م اكبة أ م حدة مااب م الح زارة المالية الت ت تآ بمرالبة تنهيذ الميزانية المحلية
س اء تعلق األمر بعملياص المدا ي أ املتزام بالنهااص أ ب ري ا أدائ اف يغل الخابل المسخري
امجرائ عل

ذه الرلابة ي مرحلت ا الم اكبة بالنظر لخبيعت ا آلرار ا الاان نية العملية.

اما الرلابة امدارية الالحاة أ البعدية يتت زع بين ال يهتين الم ت تين معاف ي زارة الدا لية ت تآ بمرالبة
ميدانية عل

رائقف تملك أج زة تهتيش مركزية ترابية ترال من ال تنهيذ الميزانية م تلم أ ج

النراخ المال المحل  .أما زارة المالية ييمكن ا تحريك مساخر المرالبة الالحاة عبر المهترية العامة للمالية
المهترياص الج ية التابعة لل زينة العامة للمملكة .أمام تعاد مجاتص الرهن المحل

تخ ر التدبير
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المال ف تم تخ ر الرلابة الالحاة تحديث ليات ا لت بح م تمة ي جان من ا بتاييم األداء تحلي
المثرراصف

ما تتيح ك رلابة التسيير اميتحاآف مما من رهن الت هيم من اآلرار السلبية للرلابة

امدارية عل النراخ التدبيري عل امستاال المال المحل ف

ا ة عل مست

برمجة إعتماد تنهيذ

المراريل التنم ية المحلية.
إل أحد أررص الرلابة امدارية الابلية الت تمارس ا سلخاص ال

اية عل مالية الجماعاص الترابية؟

من ال ما سبق يإن سنعالو ات امركالية يق الرك التال :
المبحث األ  :الرلابة الالبية عل مالية الجماعاص الترابية
المبحث الران  :الرلابة البعدية عل مالية الجماعاص التربية
المبحث الرالث :الرلابة الالحاة عل مالية الجماعاص الترابية
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المبحث األول :الرقابة القبلية على مالية الجماعات الترابية
مجم ع من األلياص المساخر الم لة ل يئاص أ أج زة سلخة إجاراء نا ع مان الرلاباة

الرلابة الابلية

عل النراخ المال للجماعاص الترابية لب إعاداد الميزانياة بم تلام مراحل اا إلا الغاياة يا تنهياذ ا ذلاك
لتهادي ال ل ع ي الم الهاص األ خاء لب ترتي

اتلتزام عل الج ة الم درة للعملياص المالية

إن ال ااادم األساسااا مااان الرلاباااة باألسااااس علااا ضااامان احتااارام مجم عاااة مااان الا اعاااد الضااا ابخ
امجراءاص الاان نية التنظيمية المثخرة للمجا المال المحل

( )4

المبحث الران  :تهرير الرلابة امدارية الابلية عل مالية الجماعاص الترابية

الفرع األول :الرقابة القبلية على إعداد الميزانية
تراام الرلابااة الابليااة جمياال مجاااتص المتعلاااة بالنراااخ المااال للجماعاااص الترابيااةف ب ااهة ا ااة إعااداد
الميزانياص .يكا عمليااص المالياة المدرجاة يا

اناة الميزانياة يت جا إحالت اا علا سالخاص ال

ااية مان

ج الم ادلة علي ا لب التنهيذ.

المطلب األول  :مفهوم الرقابة القبلية على مالية الجماعات الترابية
الرلابااة الماليااة يا حااد ذات ااا ا مجما ع ماان األلياااص تتااابل مراحا إعااداد الميزانيااة أ تغيياار الحساااباص
ية أ التعديالص الت تخرأ عل بن د الميزانية أ حت البرمجة المتعددة السن اص.

ال

مضم ن الرلابة المالية الابلية
لم تتضمن الن
أن ي

آ الاان نية أ التنظيمية ية ماتضياص حا

الل األمر ل ا تهرير يعل

تعريام الرلاباة كاذا سالخاص ال

ائ .

ت ت بح ميزانياص الجماعاص الترابية لابلة للتنهيذ إت بم ادلة سلخاص ال
الدا ليةف لم تتم الن

ب أكتر مان ذلاك ي ا تتاد
ل د دراست ا من ال

اية بذلك يا ر

آ التنظيمية بتعريم الرلاباة الابلياة بم تلام ليات اا المتعلااة ب ااف

مثرراص الرلابة حد د ا

ااية إت

ما يمنح سلخة تاديرية اسعة لسلخة ال
يعلياا يا

اية

ا ا زارة
ا اة معاايير

( )5

اياغة الميزانياة عان خرياق الت جي ااص الماذكراص الاد رياص

ضل ل اعد تاديراص المدا ي

النهااص برهن الم ادلة علي ا.

تتمرا راار خ إلاارار الماارراص يا الرلابااة الابلياة للجماعاااص الترابيااة يا مجاااتص متعااددة( ،)6كمرالبااة
سالمة

حة العملياص المالية من ال التهكد اتلتازام بالماتضاياص الاان نياة التنظيمياةف أيضاا الرلاباة
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علا مضااامين الميزانيااةف ذلاك بمخاباااة لا اعااد إعاداد الميزانيااة أ ياارا الرلاباة المالئمااة علا مضااامين
مراريل الميزانياص الذي يرتكز عل مسهلة تناس األ دام الت يمكن تحايا ا

المطلب األول  :أليات الرقابة القبلية على ميزانية الجماعات الترابية
ت دم ألياص الرلابة الابلية عل ميزانية الجماعاص الترابية ي التد
ضاال ل اعااد راار خ مسااباة لابا

ماان ااال

الم ادلة يتتهرر من ال ليات ا عل رك

ي مجاتص إعداد الميزانياة المحلياة

المراار ع المااال ف المحااا إلا أج اازة ال
مضم ن الميزانية.

اااية ماان جا

()7

سائ تخبيق الرلابة الساباة عل إعداد الميزانية
لممارسة ات ت ا اص الرلابة الابلية عل إعاداد الميزانياة تاتم مان اال مجم عاة مان ال ساائ المتاحاة
اية ل د ضل ل اعد أ معايير إعداد مضامين الميزانية المحليةف كالماذكراص الت جي ااص

لسلخاص ال
.

الد رياص

التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد الميزانية

تت ا

الد لة مل الجماعاص الترابية جميعاا عان خرياق ت جي ااص سا اء أن كاناص د ريااص أ ماذكراصف

لتظاير الج ا د يا تنمياة م خخااص التنمياةف أتنااء تاادير ميزانيااص المرااريل يا عملياة إعاداد الميزانياةف
يراع مد مالئمة الت جي اص ل اذه الجماعااص الترابياةف مان اال تحاياق التا ازن التنما ي ل ااف سا اء
تعلق األمر بالتنمية
الترابية أ البرريةف مدرال نراخ ا المال لتنهيذ ذه األ دام التنم ية.
تااثرر ااذه الت جي اااص يا حالااة عاادم تخبيا ااا تحتمااا ريا
التد

يبين ب ض ح مد رلابة سلخاص ال

الم ااادلة علا مراار ع الميزانيااةف ي اذا

اية.

النتيجة إعالة لسياسة التنمية المجالية للجماعاص الترابية بهع ت جي اص ت م يااخ م االح الد لاة ت غيار.
يه ا المااب ا حت ا الا ا انين التنظيميااة للجماعاااص الترابيااة نهس ا ا تركااز عل ا مالئمااة ال ضاال اتلت ااادي
اتجتمااع بت جي ااص ل اذه الجماعااص الترابياةف مال الم خااخ الا خن
الد لة.

سياسات العاماة التا ت ضال ل ااا

( )8

عااان الت جي ااااص العاماااة تحااادد براااك عاااام ل اااالحياص ال اساااعة

يئات اااا لمالئماااة ماررات اااا مااال إعاااداد

الميزانيةف مل مراعاة الظر م اتلت ادية العامة لب الم ادلة علي ا.
التوجيهات التقنية المتعلقة بالميزانية
6
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إن المرالبة التانية الت ت در ا ال يئاة ال

اية كالت جي ااص غالباا ماا تكا ن باألسااس راكلية يغلا علي اا

الخابل المسخريف ليس أ دام الت جي اص تدبير الميزانية لنراخ المال .
تعم الت جي اص التانية باألساس لت جي الميزانية بإحترام الضا ابخ الراكلية كاإحترام لاعادة السان ية التا
ت اادر كرساام ساان يف لت ا ازن بااين الماادا ي

النهااااص به ااناي ا أن اع ااا ماال إلزاميااة إدرال النهااااص

امجباريااة ي ا الميزانيااةف كمااا ت اادم رلابااة مضااامين الميزانيااة ماان تعليماااص ساالخاص ال

اااية لترراايد

إستعما الم ارد تدبير النهااص.
مسااارلة إحتااارام المسااااخر تخبياااق التب يااا الميزانياااة الاااذي ي ااانم المااادا ي

النهاااااص مجااااتص دائ اااا

ري ا.

المطلب الثاني :التدخل لتوجيه برمجة الميزانية
الرلاباة الابلياة معاداد ميزانياة الجماعااص الترابياة المتمرلاة يا الاد رياص الت جي ااص كهلياة ت ادم تحدياد
المدا ي

النهااصف ليس ذلك يحس ب تدليق يا أداء المادا ي

الد لة أ الممن حة ل ا أ الم ارد المست ل ة

التا تكا ن يا الغالا مح لاة مان لبا

رم النهااص

قواعد تقدير المداخيل

اية بت جي اص ت

تا م سلخاص ال

ياص للجماعاص الترابية بمناسبة إعاداد الميزانياةف مان اال ل اعاد

إحترام
الض ابخ تضل ب ا الميزانيةف مل مراعاة الم ارد المت ير كل ا.
تتهساس الضا ابخ لتااادير النهااااص يا لاعاادة الما ارد السانتين الماضااية التسااعة أرا ر األ لا مان الساانة
الجارية()9ف كعملية تعتمد أساسا تادير الم ارد.
قواعد تقدير النفقات

كمبادأ ترراايد النهااااصف يااد أ لااص ساالخة ال
مجم عة من الت ج اص الت
التا يتعااين

ااية إ تمااام كبياار ل اذه العمليااة التا يكا ن يي ااا امنهااا عبار

ياصف ياد ضبخص سلخة ال

اية من ال تاسايم النهاااص لنهاااص إجبارياة

ااري ا يا ج ا الساارعة كنهاااة الما ظهين األعا ان()10ف بم تلاام أ ااناي م كنهااااص ملزم اة

تدرل ي برمجة إعداد الميزانية.
نهاة ت هية الدين الت تحظ به مية أيضا من ال األرار المترتباة للجماعااص الترابياة يا حالاة إ اال
بإلتزامااص مالياة أ اله ائاد المرتبخاة ب اا .نهااة التساايير العادياة مان اال امسات الكاص المااء الك رباااء
7
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التج ياازاص المتعلاااة بالياااص الت ا تعم ا ب ااا كالسااياراص ل د ااا إ ااالحات ا التج ياازاص املكتر نيااة
مستمرار عم الجماعاص الترابية بك مك نات ا مرايا ا.

للمكات

تبا خبيعة تادير ا نهااص التج يز لمساخر ا ة خر رلابت اف ي
تاديرياة تام الهااائ
ي ائ

باألسااس غالباا ماا تكا ن يا ائ

الحاياا ف لماا يباا مان الميزانياة التا ت ارم نهاات اا علا نهاااص العادياة ياااخف د ن

ي أغل األحيان.

الفرع األول :تطبيقات الرقابة على مشروع الميزانية المحلية
إن كانااص الا ا انين التنظيميااة الحاليااة أحكااام دساات ر  2011لااد ح اار تخبيااااص الرلابااة عل ا مراار ع
الميزانية
المحلية ي

زارة الدا لية

يئات ا عل أعما

ت رياص مارراص المجالس الماارراص التدا لياة(.)11

من ال تهكياد علا إحتارام مضاامين ل اعاد مرار ع الميزانياة التا ياتم تساخير ا بالم اادلة للج ااص
ال

ية عل مالية الجماعاص الترابية.

المطلب األول  :التأشيرة المسبقة للمالية على الميزانية
علا غارار حااذم التهرايرة المساباة لا زارة المالياة يا الاا انين التنظيمياة الحالياة إت أنا مياادة ماارنت ااا
بالم ادلة زارة الدا لية أ ج ام تالم ي الرلابة ي نظامين السابق الحال .
األسس الاان ن لتهريرة المالية:
حساا ماتضااياص اله اا  13ماان ظ ياار التنظاايم المااال السااابق للجماعاااص المحليااةف ’’ ي اااد

زياار

الدا لياة بعاد تهراايرة المالياة علا ميزانيااة الج ااص العمااتص األلاااليم الجماعااص الحضرية ...ي اااد
عل ميزانية الجماعاص الار ية العام بعد تهريرة لاب
إت بتهريرة أ ت ل زارة المالية.

المالية ‘‘ف يق ذه الماتضياص ت تاتم الم اادلة

()12

المضم ن الرلاب لتهريرة المالية
إن مضم ن رلابة التهرير زارة المالية عل المراريل الميزانياة المحلياة تاتم أساساا علا الجانا الراكل
أ أن الاال الذي ت در يي الميزانية يتعلق بالتب ي

يضم ي

ت م ارد نهاااص اله ا ال اامس مان

ظ ير التنظيم المال لسنة .1976

8

MarocDroit.com

أمااا ييمااا يتعلااق بمضاام ن التهراايرة الماليااة ي ا تتميااز بهن ااا ت تتااد

ت تتعااد ام ت ا اااص الرلابيااة

الم لااة لاا زارة الدا ليااةف ماال أن ااا ترااب إلاا الت جي اااص زارة الدا ليااة ياا م تلاام الا اعااد لياااص
إحتسا نهااص التسيير تادير النهااص إحترام الماتضياص التنظيمية.

()13

يمتد التهرير المالية لعدد من المارراص المجالس المحلية كتح ي امعتماداص المهت حة إعاادة ت

ايآ

امعتماداص التج يز تعاديل اف تهراير علا كاياة الجبايااص التااديراص المتعلااة ب اا كاياة العاا د التادبير
المه

ف تهرر من زارة المالية مسباا.

المطلب الثاني  :التأشيرة أو المصادقة على ميزانية الجماعات الترابية
تعتباار الم ااادلة ليااة لان نيااة تنهيذيااة ي ا ظاا الا ا انين الساااباة الميرااا الجماااع السااابق للجماعاااص
الم حليةف الت ت تآ بالم ادلة المسباة لسلخة ال

اية لب تنهيذ ا براك

ااآ الميزانيااص المحلياة.

تبا الحاجة ملحة لتهضاي يا النظاام الااديم للم اادلةف لا أن إساتبدا الم اادلة بالتهرايرة ذلاك ألن
ال ظيهة تاريبا احدةف أيضا لسب أن التهريرة يا الاا انين التنظيمياة الجديادة لام تبادأ أساساا لعادم إ ادار
الن

آ التنظيمية لمنظ مات ا ي أداة التهرير.

مضمون المصادقة على الميزانيات المحلية
نظم الاان ن التنظيم السااباة السالخاص ال يئااص الم لاة ل اا الم اادلة علا الميزانياةف علا ماارراص
المجلس المحل لب تنهيذ الميزانية اآلجا الاان نية للم ادلة.
السلطات المختصة بالمصادقة
حدد الميرا الجماع السابق إ ت ا اص سلخاص ال

اية الم ت ة بالم ادلة علا ميزانياة الجماعااص

المحلياااة أ بتعاااديل ا أ تغيير اااا أ ييماااا يتعلاااق بكااا التحااا يالص لميزانياااة التسااايير أ إعاااادة ت

ااايآ

امعتماداص نهااص التج يز(.)14
يالعام بالم ادلة عل ميزانية الجماعاص الار يةف أما بال الجماعاص المحلية ييع د ام ت اآ لا زير
الدا لية .غير أن الريل من مبالغ امعتماداص أ يتح إعتماداص أ ار ف ت ياتم بانهس ليااص الم اادلة ييماا
يتعلق بالميزانيةف ب بر
ج د تنال

ة من الدا لية أ الج اص ال

ية بعد تهرايرة زارة المالياةف يها

اذا السايا

لماتضياص الميرا الجماع الساابق لسانة  2002الظ يار المانظم للمالياة لسانة  1976مال

مبدأ تهرير المالية ييماا يتعلاق باين الم اادلة علا لارار المجلاس باين إ ادار امذن أ لارار بتح يا أ
برمجة الميزانية.
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اآلجال القانونية للمصادقة
ااايةف ذلااك يا

حاددص اآلجااا الاان نيااة بإحالااة مااارراص المجااالس المحليااة مجم عات ااا إت ساالخاص ال

جااا  15ي مااا( )15غياار أن ناااك اار لاانآ لااان ن المحاادد ألجااا  15ي مااا الااذي ينااتو عن ا لج ا ء
الجماعاص المحلية لتعديالص أ تغييراص أ تحا يالص لماارراص الميزانياة أ للجا ء بعااد د راص اساترنائية
عدة.
أما ييما ي آ جا الم ادلة عل المارراص بالنسابة للجماعااص الار ياة حاددص يا  30ي مااف أماا باال
الجماعاص المحلية األ ر حددص ي  45ي ماف يمكن تجديد األجا الم ادلة بمرسا م
الدا ليااة .غياار أن ينت اا أجااا د ن لاارار الم ااادلة ساالخاص ال
الميزانية.

اااية بمرابااة لباا

اادر مان زيار
ضاامن لمااارراص

()16

غير أن ي جد إركا ي حد ذات ييما يتعلق لمدة اآلجا الم ادلة من لب سالخاص ال

ااية حياص لام ياتم

تنا ل ي أي نآ لان ن .

المطلب الثالث :الرقابة على برمجة المشاريع التنموية
تراام الرلابااة أيضااا حت ا البرمجااة المراااريل التنم يااة م ان لب ا ساالخاص ال
برمجت ا لرلاباة لبلياة بالت جي ااص الاد رياص التا ت ادر برمجاة يا ائ

اااية ماان م تلاام مراحاا

الميزانياة التاديرياة الها ائ

الحاياياةف تاتم برمجاة امعتماااداص حسا مجااتص إ ت ا اات ا الاان نيااة ال العياة إعتمااداص األرااغا
الجديدة ام الحاص التغيراص.
الرقابة على برمجة فوائض الميزانية
إن التد

الرلاب لسلخاص ال

اية يا مجاا برمجاة الميزانياة أ يا ائ

التسيير يخرح النهااص من المدا ي ف البال تضام إلي ي ائ

ميزانياة التسايير مان ميزانياة

الميزانية الملحاة ال

ية التا لام

تنهق بعد.
ليتم البرمجة عل رك محدد من ال نهس الت جي اص الد رياصف كما

معم

ب ي مسخرة إعاداد

الميزانية الت ت در بإذن اآ من زير الدا لية بعد تهريرة زارة المالية .يالحاظ ماد إحتارام ل اذه
الت جي ااص عناد عاار

الماارر عان المجلااس الاذي ت ادر علا راك تب يا الميزانيااة المتعلاق بااالجزء

الران الم تآ بالتج يز.
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يمن باين األراار اذه الت جي ااص تايياد عملياة إلتنااء الساياراص أ بنااء ماار أ ت سايع ا بإساترناء الجماعااص
الار ية الجديدةف تركز البرامو مراريل تنم ية بإجراء دراساص دلياة لب إ دار التر ي اص.
الترخيصات في البرامج-المشاريع المتعددة السنوات
اية ي مجا إ دار التر ي اص برامو المراريل التا تتجاا ز تنهياذ ا سانة كاملاةف

ت تآ سلخاص ال

ب ا ية المباادرة الذاتياة يا أغلا األحياان .تسايما أن أغلا الما ارد التا تنهاد ب اا اذه المرااريل مان
(تح ي امعتماداص ح آ امساترنائية مان الضاريبة الم ج اة للتج ياز) ا ما ارد مح لاة مان الد لاة
با ألساسف يهغلا الجماعااص تتساتخيل تحاياق ما ارد النهاااص امسات الكية با حتا ما ارد التج ياز مان
م ارد ا الذاتية.
إذن لسااالخاص ال

ااااية إ ت ا ااااص اساااعة لمرالباااة مضاااامين برمجاااة الهااا ائ

إ دار ت جي اص جا
الميزانياة

تنهياذ ا مان جا لبا

الميزانيااااصف بالتاااال

تارا يآ ذلاك باإدرال المرااريل يا التب يا ماارراص

ا ت إلا برمجاة مرااريل السان اص المالياة األراخر المتعلاق بكا جازء مان المرار ع كا

يترة زمنية بامنجاز.

()17

الفصل الثاني :الرقابة المواكبة لتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية
إن الرلابة الابلية ت دم إل ضبخ عملية برمجة الميزانية ركال مضم نا بم تلم ليات اف يالرلابة
الم اكبة تتبل عملية تنهيذ ذه المارراص الميزانية التهكد من إحترام الماتضياص الاان نية الض ابخ الت
تنظم ا لتنزيل ا عملياف ي

رلابة م احبة للتنهيذ كما ت دم لتهادي أي إ تالتص مالية) )18من ال

خابع ا التان المحاسب .

المبحث األول :آسس وأهداف الرقابة اإلدارية المواكبة على الميزانية المحلية
إذا كان الخابل التان المحاسب ذا أ مية لتنهيذ مارراص الميزانية التحايق من سالمة الت رياص المالية
الت ت دم باألساس بتح ي م ارد أداء النهااصف خباا للا اعد الض ابخ المحددة لذلكف كرلابة
م احبة لتنهيذ م اكبة مع .
ماال حساان سااير النتااائو العملياااص المليااة د ن اار الا ا انين األنظمااة الجاااري ب ااا العم ا ف لتاااديم نتااائو
العملياص المحاسبية المالية كالرلابة عل األداء)(19

الفرع األول :آسس الرقابة اإلدارية المواكبة
تتميز الرلابة امدارية عل المالية المحلية بمجم عة من اآلسس ذاص الخابل امداري الت تكا ن باألسااس
ركلية مسخرية عل رك مبادئ لياص الرلابة الم اكبةف كهساس حسن عملياص المالياة التا ت ام بتخبياق
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الماتضياص الا اعد المتعارم علي ا ي تنهياذ ا لتح اي المادا ي أداء النهاااصف يااأل م يا
الرلابة الجان المسخري أكتر من الهعالية نتيجة أ دام المحااة من الميزانية ). (20

ساس اذه

أما تاييد العملياص المالية ياأل م التهكيد مان تساجي العمليااص علا المسات الساجالص المحاسابية لم تلام
العملياص المالية المتعلاة ب ا .يق الد رياص المنارير ال ادرة من سالخاص ال ااية لايس ال ادم تايايم
الكهاءة أ الهعالية.

الفرع الثاني :أهداف ووظائف الرقابة المواكبة
إن دم الرلابة الم اكبة

لتنهيذ المالية المحلية مسايرت ا ي بال المراح حت أ ر مرحلةف للرلابة

الم اكبة ظائم أساسية يمكن ح ر ا ي ال ظيهة ال لائية الت ت دم لضمان تجن األ خاء أ إ دار
ت رياص لان نية الغير المرر عة لعملياص تنهيذ الميزانيةف من ال إحترام المساخر الا اعد المتعارم
علي ا ي الا انين التنظيمية.
أما ظيهت ا المحاسبية ت دم بتدليق البياناص المالية المحاسبيةف أيضا من

حة المستنداص ال ادرة

بتنهيذ الميزانية.
يخرياااة عمل ااا يااتم بالرااكلياص المساااخر أكتاار مااا يتعلااق بمضااامين العملياااص الماليااة أ ااداي اف ي ظيهااة
الضبخ المال المحاسب ت ادم لضابخ املتازام بالماتضاياص الا اعاد الاان نياة المنظماة للعمليااص سا اء
بالمساخر أ تحديد إ ت ا ات ا ). (21

المبحث الثاني :هيئات وآليات الرقابة اإلدارية المواكبة على الميزانية
تخغ الرلابة الم اكبة بهع ال يئاص التد

الت تمارس لياص مسخرية ركلية كعنا ر لتتبل تنهيذ

الميزانية المساخر المتبعة ال رائق المربتة ل اف ع
تتجسد

هة ال

التركيز عل تاييم األداء ت حيح األ خاء.

اية ي ر آ المحاس الجماع الذي يمارس رلابة عل

حة املتزام بالنهااص

تح ي المدا ي .

الفرع األول :رقابة المحاسب على األمر بالصرف
يتمتل المحاس الجماع ب الحياص امة ي تنهيذ الميزانية بك العملياص المتعلاة ل ا ب حة العملياص
المالية ال ادرة من األمر بال رم ك يئة تنهيذية للجماعةف ( )22يق نماذل مساخر محددة ي
الا انين التنظيميةف كمرالبة ذه العملياص لب التهرير عل العملياص ت هيت ا.
ياأل

أن مزا لة م ام المحاس الجماع تتسم بامستااللية البعد عن تد

األمر بال رم.

المطلب األول :رقابة صحة عمليات المداخيل
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ي تآ المحاس العم م للجماعاص الترابية بالتنهيذ التان أ المحاسب للميزانية المحليةف ()23
بمرالبة

حة المدا ي

من سلخة ال

يق المسخرة المتبعة ي تب ي الميزانية كذا الت جي اص الد رياص ال ادرة

اية.

تسيما إحترام الماتضياص الا انين التنظيميةف لب البداء ي تح ي المدا ي

مد مرر عيت ا إربات ا

بك ال رائق.
يمضم ن الرلابة يغلب الخابل الركل المسخري عل رلابة المدا ي ي سند التح ي الذي ت يج ز
إ داره إذا كان لان ن محدد ي الارار الجبائ المحل
حة السند الاان ن يهت د ر مضم ن مد

يبعد

يق الركلياص الن
التح ي

مايد ي ي

الميزانية.

حة ل اعد ت هية المدا ي

خر إحتسا مبالغ ا

آ التنظيمية كذا إريال ا بال رائق المربتةف لب رر ع المحاس العم م ي

األداء.

المطلب الثاني :رقابة صحة اإللتزام بالنفقات
إن الرلابة الم اكبة الت يجري ا المحاس العم م لمرالبة املتزام بالنهااص يتد

بإ ت ا ات لب

ليام الجماعة بإجراءاص التنهيذ الميزانيةف كإلتزام من رهن إحداث رار.
يمجاا املتاازام بالنهاااص يااتم يااق مسااخر إحتاارام العنا ار المحااددة يا الن ا آ الاان نيااةف يالمحاسا
العمااا م يتهكاااد لبااا التهراااير علااا تنهياااذ الميزانياااة أن تكااا ن امعتمااااداص بالميزانياااة ياااق التر ي ااااص
المهت حةف يج إحترام التب ي الميزانية أي أن تك ن امعتمااداص تا ازي اله ا المتعلاق بنهااة التسايير
أ التج يز أ امسترمار كايية لتحم املتزامف ليتم بعد ذلك الت ديق الن ائ لتنهيذ ا.
المطلب الثالث :رقابة صحة أداء النفقات
أداء النهااص العم الذي تبرئ ب الجماعاة ذمت اا مان الادينف ( )24لتبادأ مساخرة إجاراءاص المعما
ب ا ي الا انين التنظيميةف ياب تنهياذ العمليااص المالياة مان لبا المحاسا العما م علا حا اتص أما ا
األداء التا ت اادر ماان األماار بال اارم تاتض ا إجااراءاص رااكلياص ااحة الاادينف ت تراام ي ا ااذه
العملية حة املتزام بالنهاة)25( .
ياب الم ادلة الن ائية يدلق المحاس العم م إجراءاص التهكد من
من حاياة الدين ح ر مبلغ النهاة بعد إرباص حا
مث

لان نا لتنهيذ الميزانيةف بتح ي المدا ي

حة حساباص الت هية إلزام التهكد

الدائنينف بامضاية لمرالبة

هة األمر بال رم

أداء النهااصف إت لن تجر عملية

رم الح الة من

المحاس العم م .
ااحة ت ا ير امعتماااداص المهت حااة لااذلك األم ا ا المحااااة ماان الماادا ي المنجاازةف
يه ا األ ياار يراع ا
ال رائق المربتة لذلك يق الا انين التنظيمية)26( .
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الفرع الثاني :رقابة سلطات الوصاية على إجراءات تنفيذ الميزانية المحلية
ت تام رلابة سلخاص ال

اية بعد الت ديق عل الميزانية المحلية بالتال تنهيذ اف إنما ت اك

العملياص المالية امجراءاص المتعلاة بالتنهيذ أيضا عبر ليات ا

يئات اف لد تح مح األج زة التنهيذية

ي حاتص إسرتنائية.
المطلب األول :المصادقة على عقود وصفقات الجماعات الترابية
ت ضاال نهااااص ااهااص الجماعاااص الترابيااة بااال التج ياازاص كياام مااا كانااص أن اع ااا لرلابااة ساالخاص
اهااص المبرماة
ال اية ب دم إحترام الا انين تدبير الما العام بك رهايية حكامة امنها المال يا
من لب الجماعاص الترابية)27( .
الفقرة األولى :مضمون المصادقة على الصفقات المحلية
تباين حدة ل ة التد

اية لم ادلة عل ال هااص العم مية ي الاان ن السابقف

الرلاب لسلخاص ال

الت تعتبر ن اية لمسخرة امعداد امعتماد البدء ي التنهيذ تنزي المراريل المحلية عل أر
ال اللف ( )28إت بعد التهرير علي اف كما حددت ا المادة  78من مرس م السابق لل هااص العم ميةف
الم ادلة تمر إجراء لان ن
غالبا ما تركز سلخاص ال

ادر عن سلخاص ال

هاة المسخرة المتبعة لذلكف

اية بارار إجراء

اية عل األ خاء الناتجة عن ناآ ي تخبيق الماتضياص الاان نية.

الفقرة الثانية :آليات المصادقة على الصفقات المحلية
ت ضل الم ادلة عل ال هااص المحلية أللياص مسخرية من سلخاص ال

ايةف بحيث أن ي تآ

زير الدا لية بالم ادلة عل جميل ال هااص الجماعاص المحلية المحالة ل ف إت

هااص الجماعاص

الار ية الت ي تآ العام ي الم ادلة علي ا.
كما أنا ي اتآ العاما الا ال بتها ي مان زيار الدا لياة بالم اادلة علا
در م بالنسبة للعام ف عرر ماليين در م بالنسبة لل ال ي الج اص)29( .

اهااص يا حاد د مليا ن

لاد حدد المررع جا الم ادلة عل ال هااص الجماعاص الترابية ي رالرة أر ر لابلة للتجديد أ
التاليآف ما إعتبر عدم بث سلخاص ال
تت

اية من ذه األجا كم ادلة ضمنيةف يه الحاتص كل ا

لراراص الم ادلة عل

ال هااص الجماعاص المبرمة مل المتعالدين ي

ج  90ي ما للتنهيذ)30( .

المطلب الثاني :المصادقة على التغييرات الميزانية المحلية
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عادة ما يتم للج ء للتغيراص ي بن د الميزانية س اء تعلق األمر بدين مال أ
بالتع ي

د ر حكم لضائ

أ تح ي مدا ي جديدة لم تكن ي تب ي الميزانية الت لم تارر بعد.

للمجالس المحلية إ دار لرار لسلخة ال
اآ لسلخة ال

اية بعد تهرير زارة المالية من ج

د ر تر يآ

اية بناء عل مارر المجالس التدا ل الذي تم بر .

المطلب الثالث :سلطة الحلول وإشكالية التطبيق في المجال المالي
يا د بسلخة الحل  :ليام سلخاص ال
إجراءاص أ ت رياص تع د ي األ
ياألساس ت

الن

اية بمح الجماعة المحلية ي ج از ا التنهيذي بهعما أ
لل يئاص الجماعية المحلية

آ الاان نية لسلخاص ال

يئات ا.

اية حق ممارسة ذه السلخة يق ل اعد لان نية تنظم

حد د ا ب هة إسرتنائيةف الت غالبا ما تك ن ي ري

أ إمتناع رئيس المجلس الايام بهعما الت تنتو

ضرارا بالم لحة العامة يق إستمرار عم المرايق العامة
تح مح سلخاص ال

اية با ة لان نية للحل

مح الج از التنهيذيف للايام بمجم عة من العملياص

س اء برمجة الميزانية أداء نهااص امجبارية أ لتسجي م ارد إضاييةف تسري سلخة الحل
جميل الجماعاص الترابية أ ناي

عل

ا)31( .

الفصل الثالث :الرقابة اإلدارية الالحقة على مالية الجماعات الترابية
إذا كانص الرلابتين الابلية الم اكبة ركزص عل امجراءاص المساخر الركلية تنهيذ ا عل إحترام
الاان ن بإلتزام بالنراخ المال عل الماتضياص الاان نية .يإن الرلابة الالحاة (البعدية) كما ي خلح علي ا
ركزص برك أكبر عل األ دام تاييم تحلي المعخياص المتعلاة بتنهيذ الميزانية معالجة ام تالتص
المرتبخة ب اف تسري ذه الرلابة عل ك الهاعلين المتد لين (األمرين بال رم المحاسبين الجماعينف
عل النراخ المال

تدبيره.

المبحث األول :هيئات وتقنيات الرقابة اإلدارية الالحقة على المالية المحلية
إذا كان المتد ل ن ي تدبير النراخ المال ي ضع ن ك حس مجا إ ت ا
تحاةف يإن ذه الم ام م لة لسلخة المركزية ل يئات ا عل مست

تد ل لرلابة إدارية

المحل ف الذي يعتبر الرلابة ذا تهرير

س اء عل الميزانية كذا األج زة التنهيذية أ الرلابية ي تنهيذ ا لمرالبة أعما األمر بال رم ت ريات
محاسبة المحاسبين الجماعيين بامجراءاص الت إت دص ي م ام مف لرلابة تحاة تمارس ا السلخة
الرئاسية )32( .يق لياص مساخر ي الحد د الت تنظم ا الن

آ الاان نية.
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الفرع األول :مضامين الرقابة اإلدارية الالحقة على تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية
تعم الرلابة امدارية الالحاة عل مضامين تنهيذ الميزانية بعد إكما من

رم النهااص الماررة ي

الميزانيةف يالمضم ن المادي بتنهيذ الميزانية الم ض ع بتحديد ال يئاص المتد لة ي التنهيذ "األمر
بال رم-المحاس العم م "ف بالتال

ض ع م لرلابة لالحاة بعد إكما الت رياص المالية.

المطلب األول :مضمون وأهداف الرقابة المحاسبية
عادة ما ت دم الرلابة المحاسبية الذي يغل علي ا الخابل الركل التان ي مجا الرلابة عل يحآ
تدليق السنداص ال رائق السجالصف مد إلتزام األج زة التنهيذية المتمرلة ي المجالس المحلية أج زة
التد

المتمر ي المحاس الجماع عل حسن إست دام

رم األم ا )33(.

كما ت دم أيضا لتحلي درجة الم اخر المتعلاة بتنهيذ الميزانية ال ل م عل ال ع باص المالية
المحاسبية الت مص النراخ المال بعد تنهيذ مارر الميزانيةف
أما مضم ن العم الرلاب ييناسم للمادي العض ي ال ظيه ي تنهيذ الميزانية المتد لين ي تنهيذ اف
أ يرا ال ظيهة المحاسبية المخباة عل مالية الجماعاص الترابية :الم خخ المحاسب العام-التسيير المرتكز
عل الحا المالية-مسك المحاسباص)34( .
المطلب الثاني :تطور الرقابة اإلدارية الالحقة
إستخاعص الرلابة امدارية الالحاة تخ ير نهس ا من الجان الركل التاليدي أليات ا البسيخة بمجم عة من
األسبا
إجراءاص

اآللياص الحديرة مما نتو عن ا ات اذ لراراص

حيحة الكرم عن إ تالتص تم يدا مت اذ

ائبة .أما جانب ا المادي المتمر ي المحاسبة العامة لضبخ العملياص المالية ي

تتمر ي تدليق عملياص الميزانية ال زينة تدليق الم ارد النهااص
تانيةلكن ا مرالبة ركلية ياخ .لذلك ج

لياص تاليدية

ت ل ال اص مالية كمحاسبة

إعماد إستراتيجية محاسبة تتالئم التب ي الجديد للميزانية الاائم

عل إدمال ال ضعية المالية اتلت ادية بالممتلكاص الجماعية للجماعاص الترابية.
تخ ر الرلابة امدارية الالحاة تم إعتماد تحديث لياص الرلابة نهس ا من ال مد تحايق األ دام
المسخرة ي إعداد الميزانية كرلابة التسييرف ( )35إضاية لية التدليق اميتحاآ كرلية جديدة لرلابة
تحاة.

الفرع الثاني :هيئات ومساطر الرقابة اإلدارية على مالية الجماعات الترابية
إعتمدص الرلابة امدارية الالحاة برلياص مساخر ك سائ مرالبة مالية الجماعاص الترابية بال
تنهيذ الميزانية

رم نهاات ا تح ي م ارد اف يتعم

آ بعد

ذه الرلابة بمساخر تعتبر كت رياص عملية

إجرائية كذا ليات ا الركلية لممارسة ذا العم الرلاب .
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أما الجان المسخري تعم

يئاص تابعة للسلخة المركزية المتمرلة ي المهترية

ذه الرلابة من ال

العامة للمالية ال زينة العامة للمملكة للايام ي أي لص بتهتيش أ إجراء يحآ معل م أ يجائ عل مالية
آ)36( .

الجماعاص الترابية أج زت ا التنهيذية بال
المطلب األول :مسطرة التفتيش العام للمالية

تعتبر أ ج از منح بم جب الايام بإجراءاص التهتيش التدليق عل امداراص الد لة المثسساص العم مية
الجماعاص الترابية من الناحية المالية ر د ام تالتص.
الفقرة األولى :تنظيم المفتشية العامة للمالية
تعتبر المهترية العامة للمالية ك يئة تابعة ل زارة المالية بم مة مرالبة بعدية (تحاة) عل مالية الد لة
الجماعاص الترابية المثسساص العم ميةف ي من أ م ال يئاص الرلابيةف ي يكلت ا التنظيمية تتك ن من
مهتش عام الذي يك ن زير المالية رئيس التسلسل من مهتر المالية المهترين الرثساء البعراص
مهتر المالية من الدرجة الممتازةف ي تآ زير المالية ب ضل برامو عمل م بإلتراح من المهتش العام
للماليةف يمارس ن إ ت ا ات م يق نظام عم المهترية)37( .
الفقرة الثانية :مهام وإختصاصات المفتشية العامة للمالية
تعم

يئة التهتيش عل إجراء تحايااص بم لحة ال ند

الركلية المتمرلة باألساس بالسنداص ال رائق المربتة

المحاسبةف بم تلم امجراءاص المساخر
حة العملياص المالية المرتبخة بتنهيذ الميزانية من

لب األمرين بال رم.
ذا كإجراء يحق ل ا إجرائ ا ت يمكن عرللة أ امحتجال لعمل ا أ لعدم إيراء السر الم ن أ بمبدأ

ك

تسلس امداريف ت تات ر المهترية المالية ذا حس ب يمكن أن تمتد أيضا عل تنظيم تسير المرايق
الجماعية)38( .
يه حالة إكترام ر لاص يتم امبالغ المهتش العام للمالية م دار تعليماص بت ليم المعن باألمربإلتراح
من المهتش العام للملية برك ي ري ي

ج ر ر كام أما ي حالة عدم ض ح ر ء تعد تاارير تبلغ

المعن باألمر ل د تاديم ت ضيحاص مكت بة ي

ج  15ي ما من ت

بالتارير.

الفقرة الثالثة :حدود الدور الرقابي للمفتشية العامة للمالية
للرلابة المهترية العامة للمالية تحدياص تا م عائق بد ر ا الهعل

الميدان بين ج د

د ن أن تمر ك يئة رلابية ممارسة عل تنهيذ الميزانية .بين إنتاادية خرياة عمل ا
ال ظيه ف بإيتاار ا لم خخ رلاب

ع باص الت تح
ضع ا ال يكل .

اضح يجع عمل ا ذا خبيعة دائمة مستمرةف أ التركيز ياخ عل

تك ين أخر ا أكتر من إ تمام ا بتن يل لياص الرلابية تخ ير ا إرساء رااية الرلابة عل الما العام.
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يبالرغم من اممكانياص الاان نية التنظيمية تبا رلابة أل ياعلية لتد الص رلابية أ ر أحسن أكتر
تهريرا ي النراخ المال المحل )39( .
المطلب الثاني :رقابة الخزينة العامة للمملكة
ت تآ الرلابة الت تا م ب ا ال زينة العامة للملكة اآللياص التابعة ل ا باألساس عل المحاسبين الجماعيين
بإعتبار م تابعين ل ا يكليا
كالء المدا ي

ظيهيا نظاميا برلابة تحاة عل العملياص المحاسبة المحلية الت يا م ب ا

النهااص التابعين لألمر بال رم إداريا الابا

الجماعيين محاسبيا.

الفقرة األولى :اإلختصاص الرئاسي للخازن العام للمملكة
يمارس ال ازن العام للملكة ب هت الرئيس عل المحاسبين العم ميين للجماعاص الترابيةف أيضا يمارس
عل

كالء المدا ي

النهااص المحاسبيين الجماعيين رلابة س اء بخابل رئاس أ عبر يئاص تهتيش أ

عن خريق الم الح ال ارجية المتمرلة ي ال زانة املليمي ن أ ال زانة العماتص برلابة المديرية التابعة
لل زينة العامة للمملكةف يق ما تهرض الماتضياص الاان نية التنظيمية.
الفقرة الثانية :اإلختصاص الرقابي للخازن العام للمملكة
يمارس ال ازن العام إ ت ا اص اسعة
حت ي بع

ا ة ي المجا الاضائ عل المالية المحليةف كان يتد

الماتضياص الاان نية الم لة حاليا للمجالس الج ية للحساباصف ي

ذا ال دد تتااخل

إ ت ا ات بإ ت اآ الاضائ للمجلس األعل للحساباص س اء بإ دار لراراص ن ائية لبراءة الذمة أ
إ دار لراراص العجزف لد لل ص ذه ام ت ا اص بهع إ دار مدا نة المحاكم المالية ي النظام المال
الحال )40( .
يمارس ال ازن رلابة إدارية تم يدية لبدأ مسخرة إحالة محاسبة الااب

الجماع ن اية السنةف لح ر

المجلس الج ي للحساباص حسا التسيير الذي يتم إعداده من لب المحاس العم م بم تلم ركليات
لتهادي ام تالتصف ت دم ذه العملية لضبخ مرالبة حساباص العملياص تنهيذ الميزانية المحلية يق
د رياص م جة من ال ازن العام.
لتتم إحالت عل م الح ال زينة لح ره برك ن ائ محالت عل المحاكم المالية.
المطلب الثالث :رقابة المفتشية العامة للمالية المحلية IGFL
أحدرص المهترية العامة للمالية المحلية كرلية للتد

الرلاب ل زارة الدا لية عل مالية الجماعاص الترابية

لمجالين التدبيري المال ي ظ النظام المال السابق لسنة  .1976كهساس لتنايس مثسسات بين
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زارة الدا لية مل زارة المالية

يئات ا المتمرلة ي المهترية العامة للمالية ال زينة العامة للمملكةف

لب أن يتم دمج ا ي المهترية العامة لإلرادة الترابية)41( .
الفقرة األولى :إحداث وتنظيم المفتشية العامة للمالية المحلية
در زير الدا لية د رية بم جب إحداث المهترية العامة للماليةف تعيين رئيس ا بظ ير ماترح من
كهعل

يئة ي

ذه المهترية المتمر ي

هة المهتش العام ل ذه المهترية.

غير أن ما يميز ذه المهترية أن ا لم تحدث بهي نآ لان ن أ تنظيم ف أما ييما ي آ مراح إتباع ا
ل يكلت ا ي
مت

نظام تسلسل بدرجة أعل المهتش العام

يئة ا ة بمهتر الجماعاص الترابية أخر

ة بم ام التهتيش المرالبة عل ج ان التدبير التسيير للجماعاص الترابية)42(.

الفقرة الثانية :مهام وإختصاصات المفتشية العامة للمالية المحلية
لص المهترية العامة للمالية المحلية بم ام الرلابة عل

حة سالمة العملياص المالية أ إحترام ل اعد

المنظمة
لتنهيذ الميزانية حس ف ب أيضا بم مة التهتيش التدليق ك يئة

ية للجماعاص الترابية كتنهيذ النهااص

المراريل مرالبت ا.
لص ل ا إ ت ا اص اسعة بالمرالبة المالية دراسة مد مرد دية ال دماص المادمة ي المرايق
العم مية ل ذه الجماعاصف إضاية التحمالص المتعلاة باملتناءاص العا د المبرمة مل المثسساص الرركاص
الممل كة جزئيا للجماعاص الترابية ل ضل محاسبة مادية ل ا.

()43

الفقرة الثالثة :دور المفتشية في الرقابة اإلدارية الالحقة
إنخاللا من ام ت ا اص الم ام الت

لص للمهتريةف الت تعتبر كج از رلاب تحق عل مالية

الجماعاص الترابيةف يإن ل ا د ر يعا

اسل ي ضبخ ام تالتص ت حيح أ خاء المنهذين الماليين ي

ج الجماعاص الترابيةف س اء تعلق األمر بالعا باص الم الهاص املاتص للم الهينف أ أيضا م مة ت جي
للريل من مست ا م التدبيري)44( .
إت أن مند إحدار ا بد رية إت دص منحن م تلم تماما لما كانص علي ف ذلك ميتااد ا أ ت مخار لان ن
اضح ينظم ماتضيات ا العض ية ال يكليةف مما ينتو عن غم

ح

د ر ا م ام ا للممارسة الرلابية.
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كما ينتو أيضا غم

ض ع ا الهعل للمحاسبين الجماعيين الذين ي ضع ن للمالية مد رلابة

ح

ذه المهترية اتجاه األمرين بال رم ''العما ف ال تة'' كج از تنهيذي ل ذه الجماعاص الترابية بمساخر
زجرية عاابية.

المبحث الثاني :مفهوم التدقيق واإلفتحاص
يعتبر إعتماد مسرلة األلياص الرلابية عل مالية المحلية كه م المخال الت يخال الم تم ن بالمجا التنم ي
بتنزيل ا عمليا

العياف يمن أ م ذه اآللياص نجد التدليق اميتحاآف كه م إنجازاص الت يج ات تمام ب ا

تعميمي ا كهساس الرلابة عل مالية الجماعاص الترابية.

الفرع األول :مفهوم التدقيق واإلفتحاص
ظيهة التدليق اميتحاآ يتم باألساس عل تحلي المعخياص المالية لألنرخة الت تا م ب ا الجماعاص
الجماعاص الترابية ي تنهيذ الميزانية من ج ةف من ج ة رانية تاييم

الترابية بدرجة كبيرةف عل مست
مجاتت ا.

المطلب األول :مضامين ومبادئ التدقيق واإلفتحاص
يا د بالمضم ن ح ر مدل تص الم خلح ر يدهف بم تلم ال

ائآ الت تميزه عن غيره ي تحديد

ضبخ عنا ره األساسية مبادئ ال ظيهية.
الفقرة األولى :تعريف التدقيق واإلفتحاص
التدليق اميتحاآ

مجم عة من اآللياص الميكانزيماص الت تعم عل تحلي

تدليق المعخياص

تاديم الن ائح امرراداص الت

ياص ل د تجا ز

الحسابية لج ة معينةف ل د إيجاد مكامن ال ل
ام تالتص الن الآ العي

)45( .ف يعتبر التدليق اميتحاآ حديث النرهة كرلية رلابية جديدة أكبر

تخ را إ ت ا ا عبر مجم عة من التانياص الت تعم برك منسجم بإستعما منا و تاييم إنتااد ي
نهس ال لص تل آ إل

ضل ت

ياص نية

لائية مستابال لم تلم األنرخة المالية المنظمة "للجماعاص

المحلية".
يال دم األساس يتعلق بتنهيذ عملياص الهحآ التحلي

التر يآ كرلياص لتدبير التسيير المال

بمعخياص الميزانية بم ارد ا ممتلكات ا.
الفقرة الثانية :خصائص التدقيق واإلفتحاص
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إن ما يميز التدليق اميتحاآ
يمن

ائآ الت تمييز ا

رلابية زجرية.

بازد اجية ال ظيهية بالتاييم عالل المرك أكتر مما

ا ية اتستااللية :ك ن ا مستالة تماما عن أي سلخة تمارس علي ا تد ال

أ ألي سلخة رئاسية .ي ضعية الهاحآ الج از الم تآ بالتدليق ت ت ضل ألي ياك تنظيمية للجماعة
المحليةف تسم بالتدليق ال ارج

التدليق النظام ف تمارس الحياد ي العم بد ن أي تع يضاص عن

العم ي المنظمة الت علي ا الرلابة ذلك بامستااللية المالية ل ا)46( .
أما ا ية الت

يآ بك ن أن م ام الهاح ين التدليايين تانية محاسبيةف مما ينتو عن ذلك ن ع من

امحترام الان المحاسب المعل مات بإكتسا ن ع من الم اراص امحترايية ل ذا الت
أما من ناحية إتساع المجا التدليق لم تلم م ام التسيير المال

تدبيره ي

ت ينت

آ.
أبدا ما يميزه ا ية

العم الدائم المنتظم المستمر ي تنهيذ عملياص الهحآ المرالبة.
الفقرة الثالثة :أسس ومبادئ التدقيق واإلفتحاص
ي دم التدليق المال

اميتحاآ باألساس بم تلم ليات الحديرة من ج دة التسيير المال

المرالبة

المحاسبية المنظمة المعنية بالمحاسبةف يعتبر إجراء ل ذه العملية كن ع من التهرير علي ا ي حالة تحايا ا
أ

رل ا.

()47

يعتمد اميتحاآ أساسا ي مجا النراخ المال بتحلي م تلم العملياص المالية إنخاللا من المعخياص
المت اجدة ي تلك الج ةف من مرحلة إعداد ديتر التحمالص الم ارد األمالك الجماعية مر را بهر دة
الج ة المعنية لإليتحاآ لتنهيذ الميزانية مرالبت بمجم عة من المبادئ س اء ال ظيهية أ الركلية مد
مخابات ا للا انين التنظيمية الجاري ب ا العم .
ييتم إعتماد دراسة مت

ة ممن جة للجماعة ال اضعة للرلابة بالتركيز عل األ دامف مل إحترام مبدأ

ام ت اآ امستااللية لإليتحاآ التدليقف رم لية عملية اميتحاآ للرلابة المرر عية عل
الت رياص المالية الرلابة المالئمة لأل دام بإعتماد كاية أسالي اميتحاآ ANALYSES DE
SYSTEMSف برلابة ذاتية

لائية دائمة بالحرآ الت جي اص الت

ياص.

أما المبادئ األسس الاائمة عل األ دام النتائو بمبدأ الرالث (مبدأ اتلت اد  ECONOMIEالذي يا م
عل بهحآ الم ارد بمد لدرة مالءمت ا للنهااص كااعدة للتدبير بهل تكلهة ممكنة)ف تم (مبدأ النجاعة
 EFFICIENCEالذي يحل الم ارد بالنتائو امنها المح

علي لتحليل ا ل د تمكين إنها أكتر بم ارد

أل )ف تم (مبدأ الهعالية  efficacitéبمد تحايق النتائو األ دام المسخر علي ا عبر الم ارد المتاحة).
المطلب الثاني :تمييز التدقيق واإلفتحاص عن المفاهيم المشابهة
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بالرغم من التحديث التخ ر لبع
تحدير ا لت بح يعاليت ا تاار
ياأل

لياص الرلابة امدارية مما أد لل لخ بين لياص الكالسيكية الت تم

لية التدليق اميتحاآ بين ذه األ نام الرلابية.

أن لياص الرلابية التاليدية ل تم تحدير ا يتبا ب دم احد

ألج معالبة زجرية للم الهينف بحيث أن التدليق اميتحاآ دي
معالجة األ خاء بتاديم ت

البحث عن ال ر لاص ام تالتص
اضح تحليل يركز عل التاييم

ياص ن ائح مستابال.

من بين ذه اآللياص المراب ة لأللياص التدليق اميتحاآ نجد رلابة التسيير contrôle de gestion
برغم من خابع ا امجرائ المسخري لتدبير المال

مد حسن تنهيذ الم خخاص التنم ية المحليةف تتميز

رلابة التسيير أن ا تتراب مع ي التاييم مد تنهيذ الم خخاص أي دي ا النتيجة التنهيذف إت أن الريل
ام تال م أن رلابة التسيير تا م بإت اد تدابير لت حيح األ دام المسخر علي ا لريل من المرد دية
الماليةف ي حين أن اميتحاآ يا م بالت

ياص الن ائح ياخ من ال الدراساص التحليالص الت

لامص ب ا.
بيد أن التدليق يركز عل مااربة راملة عل ك عنا ر التسيير التدبيرف أما رلابة التسيير تركز عل
ماارنة تاديراص المنجزة ماليا تدبيرا .غير أن التدليق يك ن مثلتا بهتراص متاخعة أ م سمية بم ام
محددة ي حين أن رلابة التسيير تمتاز بخابل دائم مستمر بم ام غير محد دة لك ن يرتبخ بالتدبير
المال .

الفرع الثاني :أنواع وأساليب التدقيق واإلفتحاص
إن كانص الرلابة امدارية الالحاة عل المالية المحلية تعددص بهن اع ا أساليب ا لياص تد ل اف يإن
التدليق اميتحاآ حده يمتاز بن ع من التعدد أيضا مجاتص تد ل ليرم ك األنرخة المالية أيضا
الم خخاص التنم ية الت تحاا ا الجماعاص الترابية.
يمااب ت نيم مجاتص التدليق اميتحاآ بج ان متكررة '(التدليق المال ف التدليق التنظيم ف التدليق
المن

عل الت خيخف التدليق المثسسات )'ف أما أن اع ي

مح

رة ي '(التدليق العمليات ف التدليق

اتجتماع ف اميتحاآ عل ال يكلةف التنظيم الدا ل ف التدليق اتجتماع )'.
المط لب األول :اإلفتحاص الداخلي واإلفتحاص الخارجي
ي تآ اميتحاآ الدا ل عن اميتحاآ ال ارج بمميزاص عن األ ر ذلك لتعدد مجاتص تد ل
تن ع الت

اص الت يمتاز ب ا ب

آك

يئة من ال يئاص ال اضعة لإلجراء الرلاب .
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الفقرة األولى اإلفتحاص أو التدقيق الداخلي
ي دم ا لتدليق الدا ل من أج تهادي

ع باص الماا لة ييما ي آ الرركاص بك نراخات ا من ال

لياص الرلابة الضبخ لتنتا ي األ ير لتاييم النراخ المال

إ دار الت

ياصف ي ذا ما تم نال إل

المالية المحلية كرلياص ال ظيهية إجرائ ا المتمرلة باألساس:
بيئة الرلابة من د ر العملية الرلابية دا

ال يكلة للجماعة المحلية تم العنا ر التم يدية للعم الرلاب

إدارت ا بنيات ا التنظيمية رلابة عل السلخ المسث لياص الم زعة للجماعة المحلية العنا ر المتعلاة
بسياسة التدبير الم ارد البرريةف أيضا تاييم الم اخر الع ام المثررة سلبا لحايق األ دام المنظمة
المخبق علي ا الرلابة س اء الم اخر اتلت ادية المالية السياسية مما يثدي من ها

م رد ا أ

الم اخر الدا لية المتمرلة ي حد دية ألداء الم ارد البررية (.)48
ضل البياناص المعل ماص حاياية ل ضعية ال يئاص ال اضعة للرلابة

أما امعالم امت ا من ال

بنتائو حاياية س اء بالسليباص أ اميجابياص عدم تلميل ذه ال يئة ال اضعة للرلابة بالمعخياص الكاذبة
ذلك ألج ضمان تنزي دراسة حاياية عل ال

رة الحاياية ل ذه ال يئة المعنية باميتحاآ التدليق.

الفقرة الثانية :التدقيق الخارجي
يمارس التدليق ال ار ج عن ارل إرادة ممارية السلخة ال اضعة للرلابة س اء من ياكل ا التنظيمية
أ إ ت ا

اف أي أن التدليق ال ارج

ارل ال يك ال ظيه للجماعة المحلية أ المثسسة العم مية.

ت تلم ذه ال يئاص بإ ت ا ات ا يالتدليق الاان ن يك ن مثخرا لان نا من ال ج از أ
بعيدة ك البعد عن الج ة ال اضعة للرلابة ت تك ن بين ا أي

يئة أجنبية

لة إخاللا ل ركليةف ال ض ع نا

إجباري علي ا ت يتعلق بهي مبادرة أ لمساعدت ا يخا م تلم أ ج التدبير المحل ف لكن ال الل أن ت
ي جد أي أرر لان ن ينظم ذا التدليق أ أن لم يتم التخر إخاللا ل

ل بامحالة يبا التدليق النظام

مجرد مه م لاب للنااش ي الح اراص النااراص ياخ)49( .
أما التدليق امتهال أ التعالدي :ي اضح بك ن الجماعة المحلية المتعالد مع ا تك ن بمبادرة من ا عل
اميتحاآ يق رر خ محددةف مل ال ض ع لم ادلة سلخة ال
إت أن ي الحاياة سلخاص ال
لدراسة التحليل

ية.

ية لمن تك ن المبادرة ليس الجماعة ل د التعالد مل يئة اميتحاآ

تاييم المعخياص بم تلم العملياص المالية.

المطلب الثاني :اإلفتحاص الشمولي واإلفتحاص القطاعي
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بامضاية لإليتحا ين الساباين كركليين رلابيين عل المالية المحليةف نجد ت نيها م ازيا بمجاتص
تد الص يتهاان عل
تحلي العملياص المالية األ دام المسخر علي ا إل أي مد إحترام الا انين الا اعد التنظيمية.
الفقرة األولى :التدقيق القطاعي
التدليق الاخاع ي تم باألساس باخاعاص محددة غالبيت ا تك ن عض ية أ

يكلية أ

ظيهية أ مجاتص

حي ية للجماعاص الترابية أ المثسساص العم مية مت تدبير األمالك الجماعية المحاسبة المحلية أ حت
الم ارد البررية.
يا م التدليق الاخاع بمحد دية الاخاعاص الت يرتغ علي ا ذلك بحس أ دام العملياص الرلابية
المن خة ب .
الفقرة الثانية :اإلفتحاص الشمولي
عكس التدليق الاخاع يرم التدليق الرم ل ك األنرخة المالية امدارية ك العملياص الرلابية
األ ر س اء الحي ية أ غير ا للجماعاص الترابية السالهة الذكر ي التدليق الاخاع .
ذلك بدراسة رم لية لكاية المجاتص تحليل ا ل د ال ل م عل ام هالاص ال ع باص الت تعري ا
ال يئة ال اضعة للرلابة)50( .
المميز ي

ذا التدليق ض ع لكاية المجاتص أكتر من بال األج زة الساباة الذكر ليرم أيضا

المجالس المنت بة بك مك نات س اء إدارية أ مالية أ

يكلية أ تنظيمية.

المطلب الثالث :التدقيق المالي
يعتبر التدليق المال بدرجة كبيرة من األ مية كه م لية للرلابة س اء ي يتعلق بالتدليق المال للرركاص
كه

من إست دمت

النآ الاان ن

ذلك لنجاعت ي األداء ليتم نال للاخاع العام تم إل الجماعاص الترابيةف يق ما حدد

التنظيم مسخرة عمل ا تخبياات ا من ال الد رياص الت ج اص سلخة ال

اية.

ت دم ذه اآللية إل رلابة م تلم العملياص المالية أيضا مد تحايق البرامو المسخرة بعد تنهيذ
الميزانية

رم النهااصف أيضا مد مخاباة العملياص المالية المحاسبية لا انين المنارير الد رياص

الت ت در ل ا كت جي اص لتنهيذ ا من لب المنهذين المحليينف يك
بالرغم من ذه األ دام ي

ذا من أ دام التدليق المال .

غير معنية بهي م مة بتحايق نتيجة أ لج دة تنهيذ العملياص المالية ل ذه

الجماعةف لكن تتميز بخابع ا امنتاادي ي مجاتص الرلابة الت ت ضل ل ا.
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المطلب الرابع :اإلفتحاص العملياتي واإلفتحاص اإلستراتيجي
امضاي ة إل التدليق بم تلم أن ع الذي يركز عل تنهيذ النراخ المال
اميتحاآ العمليات

المحاسب للميزانية يإن

امستراتيج يركز عل المجاتص ال ظيهية ال يكلية للجماعاص المحلية.

الفقرة األولى :التدقيق العملياتي
ل ذه اآللية ل اعد عمل ا أ داي ا تحدد يق من جية م حكمة بم خخ لم تلم الم ام ال ك لة ل ا
للاائمين ب اف عل سير
عم للجماعاص ال اضعة للرلابة ،تركز ذه اآللية إل تحلي البياناص دراست ا ي حد د تد الت اف
إل أي مد نجاعة ال ضعية ال ظيهية (ال يكلية) للجماعاص المحلية من ال األ دام المسخر علي ا
من لب المنهذين ل ذه الجماعة.
تا م ذه اآللية بهد اص التاييم التنظيم
مد تحايق ك

المثسسات

ذلك بتاييم البياناص ال ياك ل ذه الجماعاص

احدة ل ظيهت ا م ام ا من ال امجراءاص المسخرية الم ج ة ل ا.

الفقرة الثانية :التدقيق اإلستراتيجي
تعم

ذه اآللية بالذاص إل

ديين اتنتااد تم الت

ية لد يمتد أيضا مت اذ الاراراص امدارية بنهس ا

بحكم ا لية تا م عل

ضل خخ إستراتيجياص الت ستعم ب ا ذه الجماعة كامتداد خ ي لسير

علي  .بم تلم الت

ياص الت ت ج ا لم تلم لخاعات ا من التنظيم ال يكل مر را برسم السياساص

إل التدبير المال

ت لتسيير األج زة التنهيذية إن إلتض الحا .

الفرع الثالث :دور التدقيق واإلفتحاص كآلية رقابية على المالية المحلية
إن ال دم العام مدرال لية التدليق كرلابة إدارية تحاة عل المالية المحلية يرتكز باألساس ي ت جي
النراخ المال تم تاييم يعالية المراريل الم خخاص التنم ية دراست ا تحلي بيانات ا كلهت ا ألي مد
حااص أ داي ا التنم ية ي الجماعة المحلية المعنية بالرلابة.
يعتبر التدليق اميتحاآ من اآللياص الحديرة أكتر مالئمة للتدبير المال المحل س اء ي التسيير
الت خيخ للبرامو التنم يةف تم ي أد ات المتمرلة ي التاييم التحلي ف عكس الرلابة امدارية الكالسيكية
ذاص الخابل العااب ياخ البحص عن األ خاء.
المطلب األول :نطاق ومجال اإلفتحاص المحلي
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ت يات ر نخا

مجا تد

لياص اميتحاآ لممارسة العملياص الرلابية لم تلم األنرخة المالية كذا

الت رياص ا مدارة ب يمتد أيضا نخال ا لالنتااد عل تنهيذ الميزانية المتمرلة باألساس عل نهااص
العملياص الماليةف
ألي مد تحايق األ دام ال خخ التنمية المحلية ألج ذلك من ال ت سيل نخا تد الت ا عل
جميل مجاتص النراخ المال المحل

تدبيره.

لتحايق ذه اآللية مبتغا ا تا م بإستراتيجية ا ة لسير عمل ا ي مجا تد ل ا ذلك بمراح متتاليةف
بدأ من األرياء الت

ج

الرلابة علي ا ذلك مت اذ إجراءاص علي ا بجمل البياناص إجراء تحلي تم

المسح لر د األ خاء ام تالتص لل يئة ال اضعة للرلابة.

()50

المطلب الثاني :األهداف الوظيفية لإلفتحاص المحلي
ت دم م تلم اآللياص اميتحاآ الرلابة أ ت عل مرالبة سير العملياص المالية رانيا لتاييم مد تحايق
تلك األ دام للتنمية المحلية بتحلي نهاات ا من أج إنتااد ا.
تنح ر األ دام اميتحاآ التدليق عل أ دام ظيهية تنظيمية عملية عل الج ان التالية:
عالنة إستعما الم ارد المالية البررية مالئمة است دام ا تكلهت ا مل األ دام النتائو ;
التاليآ من اآلجا

تبسيخ المساخر تاليآ

امش ال خه;

ترريد إستعما الم ارد اممكانياص;
دراسة تحليلية يعالة للم اخر المالية المحاسبية الم اخر اتلت ادية (كرم تغراث الت خيخ) الم اخر
المرتبخة بالتسيير امداري المال (عدم إحترام الا اعد المالية; )...
المطلب الثالث :مساهمة اإلفتحاص في حماية المال العام للجماعات الترابية
إرساء لية اميتحاآ مص باألساس لرلابة عل مالية الجماعاص الترابية كرلية حديرة لتحايق تدبير مال
يعا

تسخير إستراتيجية برامو يعالة أيضا كرلية لتاييم الت جي عكس المعالبة الزجرية.

إت أن الخل علي ا للي جدا ذلك ألن الجماعاص الترابية ج ت بمعن الكلمة ي خلب ا للرلابة التحلي
التاييم عل تنهيذ المالية المحليةف ذلك

يا من إنتااد ا بمحد دية الكهاءاص ييما ي آ ياكل ا التنظيمية

التنهيذية أيضا بعدم تحايق نتائو جيدةف ذلك بهع السير الجامد للا اعد الاان نية للمدبرين المحلين عدم
التزام م بالم خخاص البرامو التنم ية بادر ما ي تم ن بامنها .
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المبادرة لخبل ا تهت بمبادرة سلخة ال

اية ياخ ت تهت من الج از التنهيذي للجماعة المسيرين ل اف

بامضاية أن المسا مة اميتحاآ للجماعاص ت يتم ذلك أن نتائو عملياص اميتحاآ تادم ياخ لسلخاص
ال

اية د ن تاديم ا لل يئاص ال اضعة للرلابة ذلك م الم لا اعد اميتحاآ كاأل

للجماعاص الترابية مل ت

تاديم النتائو

ياص ت جي اص تخبيا ا مستابال لتهادي ال ل ع ي األ خاء.

ال ة األمر مسا مة اميتحاآ لحماية الما الجماعة المحلية يك ن عندما تهمر سلخاص ال
اميتحاآ التدليق بالعم عل جماعة محلية ياخف النتائو تادم ل ذه السلخاص ال
الترابية .لاص إنتااد ا اسعة ل ذه العملية اميتحاآ لك ن ا لم ترل للمست

المخل

اية لجنة

اية ليس للجماعاص
ي تدبير الرهن

المحل .

خاتمة:
إن كان العم الرلاب أن اع

ليات الاان نية العملياة تد التا المتعاددة يا كا مراحلا الم تلهاة ياثرر

عل النراخ المال المحل ف يإن ذا التهرير الذي ي تلم بمجاتت

بمضامين يثرر علا امساتاال الماال

للجماعاص الترابية.
يالرلابااة عل ا الميزانيااة حت ا لب ا برمجت ااا تمااس برااك مباراار ي ا التاادبير المااال للجماعاااص الترابيااةف
برك غير مبارر ي التسيير الرث ن المحلية.
إن كان امستاال المال

امداري للجماعاص الترابية يعد من أ م المبادئ النظام الالمركازيف ياإن المالياة

المحلية برك عام الميزانية برمجة المراريل برك

اآ يعد من أ م المجاتص التا تتاد

السالخاص

المركزية يي ا برك مبارر.
ي ضا ع الميزانيااة المحليااة للرلابااة ال

اااية المركزيااة يعااد يا ال الاال راااال رلابيااا عل ا م تل ام أ ج ا

النراخ المال المحل .
يامركاتص المرتبخة يا الرلاباة ال

ااية علا المالياة المحلياة بحاد ذاتا إراكا ف ألن مساهلة امساتاال

المااال للجماعاااص الترابيااة ياارتبخ باألساااس بمااد لاادرة الجماعاااص الترابيااة علا التم ي ا الااذات

التنمياة

المحليااة .بمااد لاادرة الجماعاااص الترابيااة عل ا إيجاااد الم ا ارد الماليااة لتغخيااة نهاات ااا تساايير برامج ااا
م خخات ا.

المراجع:
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 عبد اللخيم بر ح مالية الجماعاص الترابية بين الل الرلابة متخلباص التنميةف المجلة المغربيةلإلدارة المحلية التنميةف خبعة الرانية 2016ف محينة مناحة
 محمد حيم دف مالية الجماعاص الترابيةف الخبعة األ ل سنة 2017ف مخبعة المعارم الجديدة سناء حمر الراسف التدبير المال التراب بين إكرا اص ال الل متخلباص الحكامةف أخر حةدكت راه ي الاان ن العام العل م السياسيةف كلية العل م الاان نية اتلت ادية اتجتماعية سالف
جامعة محمد ال امس الرباخف السنة 2017/2016ف آ138
 -لحسن

زيزيف الرلابة امدارية عل مالية الجماعاص الترابيةف بحث لني ر ادة امجازة ي

الاان ن العامف الكلية المتعددة الت

اص الرريديةف جامعة الم ل إسماعي مكناسف السنة

2022/2021
 الاان ن التنظيم رلم  111.14المتعلق بالج اص :ظ ير رريم رلم  1.15.83ال ادر ي 7ي لي ز 2015ف ل.ر عدد  6380بتاريخ  23ي لي ز .2015
 الاان ن التنظيم رلم  112.14المتعلق بالعماتص األلاليم :ظ ير رريم رلم 84.1.15ال ادر ي  7ي لي ز 2015ف ل.ر عدد  6380بتاريخ  23ي لي ز .2015
 الاان ن التنظيم رلم  113.14المتعلق بالجماعاص :ظ ير رريم رلم  1.15.85ال ادر ي 7ي لي ز 2015ف ل.ر عدد  6380بتاريخ  23ي لي ز .2015

ال اميش:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

عبد اللخيم بر ح مالية الجماعاص الترابية بين الل الرلابة متخلباص التنميةف خبعة الرانية
 2016ف مجلة REMALDف آ23
عبد اللخيم بر ح مالية الجماعاص الترابية بين الل الرلابة متخلباص التنميةف خبعة الرانية
 2016ف مجلة REMALDف آ24
لحسن زيزيف الرلابة امدارية عل مالية الجماعاص الترابيةف بحث لني ر ادة امجازة ي
اص الرريديةف جامعة الم ل إسماعي مكناسف السنة
الاان ن العامف الكلية المتعددة الت
 2022/2021آ10
"د رية زير الدا لية ح إعداد الميزانية الجماعاص الترابية لسنة "2007د رية عدد
/94م.ع.ل.م 20.رتنبر ,2006آ1.
دلي الرلابة النظامية المسباةف مرجل سابقف آ.20 .
عبد اللخيم بر ح مالية الجماعاص الترابية بين الل الرلابة متخلباص التنميةف خبعة الرانية
 2016ف مجلة REMALDف آ40
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 )7ديال ي ( ) ف الجماعاص الحضرية الار ية بالمغر مسهلة الت ا ف أخر حة لني الدكت راه
ي الاان ن العامف جامعة سيدي محمد بن عبد هللاف ياسف 2007ف آ.246 .
 )8الك اري (ع.خ)ف د ر المرر عاص العامة ي التنمية اتلت اديةف مرجل سابقف آ .40.
آ إعداد الميزانية المحلية إعتماد ذه
 )9تنآ جميل الد رياص ال ادرة عن زير الدا لية ب
الااعدةف من أ مم ا د رية إعداد الميزانية لسنة  2006السابق ذكره.
إعداد ميزانية الجماعاص الترابية لسنة "2007ف مرجل

د رية زير الدا لية ح
)10
سابق.آ.2.
المادة  115من الاان ن التنظيم المتعلق بالجماعاص الترابيةف المادة  106من الاان ن
)11
التنظيم المتعلق بالعماتص األلاليمف المادة  112من الاان ن التنظيم المتعلق بالج اص.
مراجل ساباة.
عبد اللخيم بر ح مالية الجماعاص الترابية بين الل الرلابة متخلباص التنميةف خبعة
)12
الرانية  2016ف مجلة REMALDف آ70
عبد اللخيم بر ح مالية الجماعاص الترابية بين الل الرلابة متخلباص التنميةف خبعة
)13
الرانية  2016ف مجلة REMALDف آ70
المادة  15من ظ ير التنظيم المال .
)14
المادة  69من الميرا الجماع السابقف المادة  59من الاان ن السابق المنظم للعماتص
)15
األلاليمف كذا المادة  41من الاان ن السابق المنظم للج اص.
المادة  73من الميرا الجماع السابقف المادة  60من الاان ن السابق المنظم للعماتص
)16
األلاليمف كذا المادة  43من الاان ن السابق المنظم للج اص.
عبد اللخيم بر ح مالية الجماعاص الترابية بين الل الرلابة متخلباص التنميةف خبعة
)17
الرانية  2016ف مجلة REMALDف آ81
دلي الرلابة النظامية الدا ليةف منر راص المجم عة العربية لألج زة العليا الرلابيةف
)18
ARABOSAIالجزء الران ف آ .2عل الرابخ www.arabosia.org/ar/elech.asp
دلي الرلابة النظامية األداءف منر راص المجم عة العربية لألج زة العليا الرلابيةف
)19
ARABOSAIالجزء العاررف آ .260عل الرابخ www.arabosia.org/ar/elech.asp
عبد اللخيم بر ح مالية الجماعاص الترابية بين الل الرلابة متخلباص التنميةف خبعة
)20
الرانية  2016ف مجلة REMALD
( )21عبد اللخيم بر ح مالية الجماعاص الترابية بين الل الرلابة متخلباص التنميةف المجلة
المغربية لإلدارة المحلية التنميةف خبعة الرانية 2016ف محينة مناحة.
( )22تتضمن ا ماتضياص المرس م المنظم للمحاسبة العم مية للجماعاص المحليةف مرجل سابق.
( )23مرجل سابق المادة 12
 .24المادة  83من المرس م المنظم للمحاسبة العم مية للجماعاص المحلية لسنة 2010ف مرجل سابق.
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 .25المادة  74من المرس م المنظم للمحاسبة العم مية للجماعاص المحلية لسنة 2010ف مرجل
سابق.
 .26محدد بارار زير المالية بتاريخ  19ماي in: note du trésorier général du :1993
Royaume N’1459 ; du 19-05-1993
ية معينة تنظم بنآ اآ مت تلك المتعلاة
إضاية إل بع النهااص ذاص الخبيعة
بالمبادرة المحلية للتنمية البررية المنظمة بارار زير المالية رلم  06.168بتاريخ  13يناير 2006
.ل.ر .عدد 5396بتاريخ  16يبراير.
 .27ال هااص العم مية :ام الح الجديد إنتظاراص الجماعاص الترابيةف منر راص المديرية العامة
للجماعاص الترابيةف زير الماليةف الرباخ .أكت بر  .2007آ11 10.
 .28السعيد (ص).ف ال هااص العم مية المبرمة من لب الجماعاص الترابيةف مرجل سابقف آ.107.
29.لرار زير الدا لية بتاريخ  12ماي 1997ف الذي د

حيز التنهيذ بتاريخ  1ي لي ز 1997

 30.السعيد (ص).ف ال هااص العم مية المبرمة من لب الجماعاص الترابيةف مرجل سابقف آ110 .
.111
 .31اله

 24من الظ ير المنظم لمالية الجماعاص الترابية

يرت ا.

Sbihi (A.), Gestion des finances communales, Ed. Babil, Rabat, 1992, p. 32.
75
 .33دلي الرلابة النظامية الالحاةف منر راص المجم عة العربية لألج زة العليا الرلابيةف
ARABOSAIالجزء الرالثف آ .64.عل الرابخ www.arabosia.org/ar/elech.asp
 34.المادة  123من المرس م المنظم لمحاسبة الجماعاص المحليةف مرجل سابق.
.Harakat (M.) « Réflexion sur l’adaptation du contrôle… », op. Cit, P.97 .35
الرامن من المرس م رلم  2.93.807بتاريخ  16ي ني  1994بمرابة «النظام األساس
 .36اله
ال اآ ب يهة التهتيش العام للمالية'‘ف ل.ر  4263.بتاريخ  6ي لي ز 1994
 37.بنمير (م).ف الجماعاص الترابية الممارسة المالية بالمغر ف مرل سابقف آ.178 .
38 .اله

ال امس من الظ ير المنظم للمهترية العامة للماليةف مرجل سابق.

39 .
Ktiri (M.). « Inspection générale des finances au Maroc : interrogation sur le
passé et perspectives sur l’avenir ». Revue Marocaine d’Audit et
Développement (REMAD). N'5, 1996, p.73.
 .40المادة  146من المرس م المنظم لمحاسبة الجماعاص المحلية مجم عات اف مرجل سابق.
 41ت جد ضمن يكلة المهترية العامة ل زارة الدا لية حس ماتضياص مرس م  26يناير 1976
المتعلق بتنظيم إ ت ا اص زارة الدا لية.
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. 42د رية زير الدا لية رلم /01الدي نف بتاريخ  10دجنبر  1993ب
المهترية العامة للمالية المحلية.

آ إحداث تنظيم

 .43بنمير (م).ف الجماعاص الترابية المم ارسة المالية بالمغر ف مرجل سابقف آ .176
 .44تتحدث د رية زير الدا لية نا عن مهترياص ليس المهترية العامة مما يد عل احتما
ة ليس املت ار عل يئة عامة للتهتيش مرلما الرهن
إحداث عدة يهص م ازية أ مت
بالنسبة للمهترية العامة للمالية التابعة لل زارة المكلهة بالمالية :د رية زير الدا لية رلم  01السابق
ذكر اف آ.31 .
 . 45حركاص (م).ف ((العجز ي البرر ي امستراتيجية ليس الميزانياص))ف جريدة األحداث
المغربيةف  3يبراير 1999ف آ.5.
 .46أنجا-بريص (أ).ف "'أ اللياص األنت ساي لم نة مدلق الاخاع العام'''ف مجلة الرلابة الت ي در ا
الج از المركزي للرلابة المحاسبة ي الجم رية اليمينيةف عدد ماي 2005ف آ.4 .
 . 47ال الح (ي).ف ''لراءة ي كتا  :دلي الهحآ الجماع ''...ف مرجل سابقف آ.9 .
 . 48الدلي امررادي لمعايير الرلابة الدا لية للاخاع العامف مرجل سابقف آ.1 8 .
 49 .ال الح (ي).ف لراءة ي كتا " :دلي الهحآ الجماع "...ف مرجل سابقف آ.9 .
.50دلي إعداد التاارير الرلابيةف مرجل سابقف آ.290 289 .
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