
 لبيوكرى استراتيجية المجلس الجماعي 

 لتنمية موارده المالية 



 بالرباط 2018دجنبر  19مقتطف نص الرسالة السامية التي وجهها جاللة الملك إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات يوم األربعاء 

 برامج وضع في متفاوتة أشواطا قطعت قد المملكة جهات مختلف أن الصدد هذا في نسجل وإذ........

 على القطاعية السياسات مع متكاملة فعلية منجزات إلى البرامج هذه ترجمة ضمان فإن الجهوية، التنمية

 يتطلب وإنما فقط، المعتادة التمويل قنوات على االقتصار عدم الجهات من يقتضي الترابي، المستوى

 فيها بما الشراكات مختلف عبر وتنويعها البرامج لهذه الضرورية التمويالت تعبئة كيفية في التفكير إمعان

 .الالمركزي التعاون

 التنمية لبرامج المقبلة المرحلية التقييمات فرصة استثمار إلى الجهات اإلطار، نفس في ندعو كما

  لواقعيتها ضمانا المخططات، هذه إطار في المبرمجة المشاريع تمويل هندسة تقوية أجل من الجهوية،

 .ولنجاعتها

 فإن تم، ومن .ككل للدولة المالية اإلمكانيات بمحدودية هنا للتذكير داعي ال التمويالت، بموضوع وارتباطا

 خالل من وخاصة اإلكراهات، هذه تراعي عمل وبرامج تنموية برامج بوضع مطالبة الترابية الجماعات

 المنتج للتشغيل الموفر لالستثمار وتسخيرها وفعالية، نجاعة بكل المالية مواردها تدبير على السهر

 ..........للساكنة والملحة الحقيقية الحاجيات ولصالح



 المحــــــــــــــــاور 

 .عامة مقدمة (1

 .تيجيةااإلستر من المتوخاة األهداف (2

 .اإلستراتيجية عليها ترتكز التي الرئيسية المحاور  (3

 .المنطلقات (4

 .االستراتيجية النجاح الكفيلة السبل (5
 .الخاتمة (6



 مقدمة عامة 1
ن تدبير مناحي جل تهم طموحة مستجدات متضمنة الترابية بالجماعات الخاصة التنظيمية القوانين صدرت 2011 دستور  لمقتضيات تنزيال

 
 .المحلي الشا

ناط السياق هذا وفي
 
 الضرورية المالية الموارد توفير يتطلب مما الجماعة عمل برنامج في تجسيدها سيتم اإلختصاصات من مجموعة 113-14 التنظيمي القانون بمقتضى بالجماعات المشرع  ا

 الالزمة اإلجراءات اتخاذ عليها يحثم مما التنموية برامجها لتحقيق الذاتية إمكانياتها على باإلعتماد مطالبة الجماعات فان مهمة مالية بموارد القانون بحكم الجماعات ستمد الدولة كانت وإذا لذلك،
تى لن وهذا الجبائية قدراتها لتعبئة

 
ليات من مجموعة عبر إال يتا

آ
همها اال

 
   :ا

 .وتحيينها الجبائية المادة إحصاء -
 .استخالصه الباقي من الحد -
هيل -

 
 .الجماعية الجبائية المصالح تا

 .المحلي الجبائي الحقل في الفاعلين مع التنسيق -
 .المحلية الجبايات تدبير في المعلوماتية النظم اعتماد -
هيل -

 
 .المدني المجتمع مع للتشارك اليات وإيجاد المنتخبون وكذا الجبائية المصالح في العامل البشري  العنصر تا
مام

 
 .لنجاعتها دوري  تقيم اساس على المعنية االطراف التزامات تحدد واضحة استراتيجية اعتماد من البد الرؤى ولتوحيد التحديات، هذه كل ا



 االهداف المتوخاة من اإلستراتيجية  2

للجماعة المالي اإلستقالل نسبة تحسين و الذاتية المداخيل تـنمية. 

استخالصه الباقي مبلغ من الحد. 

المتاحة الجبائية اإلمكانيات جميع تعبئة. 

للجماعة مندمجة جبائية سياسة بلورة. 

بينهما التنسيق وتعزيز للدولة الالممركزة المصالح مع الجبائية المعطيات لتبادل عملية اليات إيجاد. 

الحكامة قواعد وخاصة الجماعي بالميثاق المتعلق 113-14 القانون مقتضيات تنزيل . 

 الجماعة عمل برنامج النجاز الكافية الموارد توفير. 

الميزانية توقعات تحقيق. 

 الجماعة تدبير حول الترابية لإلدارة العامة المفتشية لدن من المنجز التدقيق تقرير في المسجلة المالحظات تجاوز. 



 المنطلقات -3

 
 
 .2019-12-31تطور الباقي استخالصه في  - ا

 .2019تنفيذ ميزانية سنة  - ب

 .وضعية الوعاء الضريبي للجماعة - ج

 .التكلفة المالية لبرنامج عمل الجماعة - د

 .التوقعات المستقبلية لميزانية الجماعة - هـ

 .بعض المؤشرات - و



 
 
 .  تطور الباقي استخالصه -ا

  

2016 2017 2018 2019 

 17.304.997,51 16.302.110,31 14.664.729,95 13.177.077,60 لدى القابض الجماعي

 11.950.953,62 10.564.560,31 13.923.919,45 9.579.607,25 لدى المصالح الجماعية

 28.255.951,13 26.866.670,62 28.588.649,40 22.756.684,85 المجموع



 :2019معطيات حول تنفيذ ميزانية  –ب 

 32.927.120,00 المقبولة بالميزانية

 )*( 27.861.426,86 المحصل عليها

 5.065.693,14 الفارق

 %84,61 نسبة تحقيق التوقعات

 درهم 6.000.000,00: دون احتساب دعم لتنفيذ األحكام القضائية )*( 

 درهم 100.000,00:  اموريكدعم مهرجان 

 درهم 50.000,00: القوى  اللعاب اشتوكةدعم جمعية 

 درهم 735.313.95: مبلغ االلتزامات المرحلة 





 :التكلفة المالية لبرنامج الجماعة –د 

 النسبة المبلغ بالدرهم الجهة المساهمة في إنجاز برنامج عمل

 94,8 500,00 959 517 مساهمة الشركاء

 5,2 490,00 556 28 المبلغ اإلجمالي لمساهمة الجماعة 

 100 990,00 515 546 التكلفة اإلجمالية لبرنامج عمل الجماعة 



 التوقعات المستقبلية لميزانية الجماعة  -هـ 

 المبلغ نوع األحكام

 49.030.036,71 األحكام القضائية النهائية

 7.220.610,00 األحكام القضائية الرائجة في المحكمة

 56.250.646,71 المجموع



 بعض المؤشرات -و

 :تطور مصاريف الجماعة حسب كل فرد –       

  2015 2016 2017 2018 2019 

 32.137.585,86 34.837.099,85 31.588.940,93 35.320.174,70 23.026.405,50 مصاريف التسيير

 848 919 833 932 607 (أ) المؤشر



:تطور مساهمة الفرد في المداخيل الذاتية للجماعة –   

  2015 2016 2017 2018 2019 

مصاريف التسيير دون 

 TVAاحتساب 
10.615.800,38 12.180.174,48 13.975.282,82 16.698.829,59 16.029.740,81 

 423 441 369 321 280 (ب) المؤشر



 :تغطية تكاليف الجماعة بالمساهمة الشخصية في المداخيل الذاتية بالدرهم  – 

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 848 919 833 932 607 (أ)المؤشر 

 423 441 369 321 280 (ب)المؤشر 

 %50 %48 %44 %34 %46 (ب( / )أ( = )ج)المؤشر 



 :تطور ميزانية الجماعة – 

2019 2018 2017 2016 2015 
  

 (1)مداخيل التسيير دون احتساب الدعم  800,38 615 10 174,48 180 12 282,82 975 13 829,59 698 16 740,81 029 16

 (2)مجموع الدعم  314,00 687 16 924,24 395 28 358,43 415 20 700,00 819 20 000,00 717 18

 3( = 2( + )1)مجموع المداخيل  114,38 303 27 098,72 576 40 641,25 390 34 529,59 518 37 740,81 746 34

 (4)المقبولة بالميزانية  636,00 236 33 900,00 725 29 554,00 317 32 120,00 729 30 120,00 927 32

 (5)العادية  TVAحصة   000,00 567 12 000,00 567 12 000,00 567 12 000,00 567 12 000,00 567 12

 TVA 4-5=6المقبولة دون  636,00 669 20 900,00 158 17 554,00 750 19 120,00 162 18 120,00 360 20

(6(/)1= )نسبة  51% 71% 71% 92% 79%   



 تطور الفائض التقديري والحقيقي

  2015 2016 2017 2018 2019 

 3.000.000,00 2.082.214,47 2.819.645,73 2.683.469,97 4.525.101,18 الفائض التقديري

 2.609.154,98 2.681.429.74 2.801.700,32 5.255.924,02 4.276.708,88 الفائض الحقيقي

 390.845,05- 598.784,01 17.945,41- 2.572.454,05 248.392,30- الفارق



 المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها اإلستراتيجية 4

 .هيكلة اإلدارة الجماعية بشكل عام :1- 4
 .التكوين :2- 4
 .التنسيق الداخلي والخارجي بين المصالح الجماعية والخارجية ذات الصلة بالجبايات المحلية :3- 4
 .مراجعة شمولية للقرار الجبائي للجماعة : 4- 4
    .إحصاء المادة الجبائية : 5- 4

    .الحد من الباقي استخالصه : 6- 4

   .التواصل مع المجتمع المدني : 7- 4

    .انجاز مشاريع مذرة للمداخيل : 8- 4

   .تحيين وثائق التعمير : 9- 4
.ترشيد النفقات الجماعية  :10- 4  



 :هيكلة اإلدارة الجماعية: 4-1
 :إعداد دليل المساطر الجماعية: 4-1-1

 

 الخدمة لهذه المحددة والواجبات عليها للحصول المطلوبة الوثائق نوعية وكذا للمرتفقين المسلمة والرخص الشواهد جميع بتحديد وذلك
 

 

 :هيكلة المصالح الجبائية الجماعية: 4-1-2
 :عبر
إحداث مصلحتين  : 

 مصلحة الموارد المالية -

 .ختصاصاتهامصلحة الربط الضريبي والمراقبة الجبائية وتحديد  -

  الضرورية اللوجيستيكيةدعم المصلحتين بالعنصر البشري الكافي و المؤهل وتوفير جميع الوسائل. 

إعداد دليل الوثائق اإلثباتية خاص باإلدارة الجبائية. 

وضع اليات للتقييم الداخلي. 

تبني نظام التدبير حسب االهداف. 
 

 :إرساء نظام للرقابة الداخلية: 4-1-3
 عبر إحداث خلية للتدقيق الداخلي

 



 :التكوين 4-2
 :عبر

 تكوين المنتخبين في ميدان الجبايات المحلية خاصة وباقي القطاعات بصفة عامة. 

تكوين العنصر البشري العامل في المصالح الجبائية عبر إبرام اتفاقية مع المكاتب المختصة في الموضوع وخاصة المواضيع التالية: 

اإلحصاء. 

المراقبة الجبائية. 

الفرض التلقائية للرسم 

تصحيح الرسوم 

إعداد االوامر بالتحصيل 



 .التنسيق الداخلي والخارجي بين المصالح الجماعية والخارجية ذات الصلة بالجبايات المحلية:4-3
  

 :إعداد قرار تنظيمي للتنسيق بين المصالح الجماعية: 4-3-1
 :عبر

 تحديد المصالح المعنية بالتنسيق. 
 تحديد الوثائق و القرارات اإلدارية المعنية بالتنسيق. 
 تحديد نماذج وكيفية التنسيق بين المصالح. 
 ثيرها على المداخيل

 
 .تقييم دوري لعملية التنسيق وتا

 

 :ق مع المصالح الخارجية ذات الصلة بالمالية المحليةيالتنس: 4-3-2
 :عبر

تحديد اسباب ضرورة التنسيق مع هذه المصالح. 
تحديد المصالح الخارجية المعنية بالتنسيق. 
تحديد التزامات كل إدارة. 
تحديد خلية للتتبع. 
تقييم دوري لعملية التنسيق. 
شيرة على خطة العمل من طرف عامل اإلقليم

 
 .التا
تقييم دوري لعملية التنسيق. 



 :مراجعة شمولية للقرار الجبائي الجماعي: 4-4
 :عبر

سس القانونية للمراجعة
 
 .تحديد اال

تحديد الرسوم و الحقوق المعنية بالتعديل. 

إعداد دراسة حول اثار المراجعة على مالية الجماعة. 

مراقبة تشاركية مع المجتمع المدني. 



 :إحصاء المادة الجبائية: 4-5

 :بإحصائها قانونيا المنصوص الرسوم

تعيين ممثل الجماعة داخل لجنة اإلحصاء 

إصدار قرار عاملي في الموضوع 

 الرسم على الخدمات الجماعية والرسم المهني جداويلتحيين 

عضاء لجنة إحصاء االراضي الحضرية الغير المبنية
 
مر بالصرف للجماعة ال

آ
 .تعيين اال

حد مكاتب الدراسات المتخصصة في المسح الطبوغرافي اإلستعانة
 
 .بخدمات ا

  

 :وخاصة المتاحة الجبائية المادة تعبئة

استغالل الملك الجماعي العام. 

الرسم على محال بيع المشروبات. 



 :الحد من الباقي استخالصه: 4-6
  

 :عبر

إصدار االوامر بالتحصيل بصفة دورية وارسالها إلى القباضة. 

 المؤقت للملك الجماعي العام الممنوحة للمتقاعسين في االداء اإلستغاللإلغاء قرارات. 

إلغاء المبالغ الميؤوس من استخالصها. 

تسجيل دعاوي المحالت المغلقة التي في ذمة مستغليها مبالغ مالية هامة. 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي تقادم الديون الجماعية. 



 :التواصل مع المجتمع المدني: 4-7
 

 :عبر

ايجاد اليات للتشارك. 

إعداد ميثاق حقوق وواجبات السكان اتجاه الجماعة. 

خلق مكـتب خاص بالتواصل مع المجتمع المدني. 

تجويد الموقع االلكـتروني للجماعة. 



 :انجاز مشاريع مذرة للمداخيل: 4-8
 

 :عبر

 انجاز الشطر الثاني من المركب التجاري. 

لعاب بالمقابل
 
 .تحويل بعض الساحات العمومية إلى فضاءات لال



 :تحيين وثائق التعمير: 4-9
 
 

 :عبر

اعادة هيكلة بعض االحياء خاصة التي تعرف نشاطا عمرانيا هاما. 

   2019 يوليوز  8 بتاريخ 475-18-2 المرســـوم مقتضيــات احتــرام ظل في ترخيص بـدون المشيدة للبنايات القانونية الوضعية تسوية. 



 :ترشيد النفقات الجماعة: 4-10
 

 :عبر

إعادة النظر في الدعم المقدم للجمعيات وتتبع عمليات إنفاقه. 

إيجاد حلول الرتفاع واجب استهالك اإلنارة العمومية 

 النطافةالتفكير في التدبير المباشر لقطاع. 

 السالمة –المستقبل  –ايكولوجيا " إعادة النظر في مساهمة الجماعة في مجموعة الجماعات" 

حكام القضائية
 
 .  ضبط مبلغ اال

 جور
 
 .ضبط كـتلة اال

قساط القروض
 
 .ضبط ا



  تطور المصاريف اإلجبارية

 الفارق 2020 2019 النوع

 0,00 600,00 381 600,00 381 أنشطة المجلس

الرواتب و التعويضات 

الممنوحة للموارد البثرية 

 بالجماعة

8 392 026,56 9 304 861,00 912 834,44 

 000,00 5- 000,00 115 000,00 120 أقساط التامين

مساهمة الجماعة في هيئات 

االحتياط و صناديق تقاعد 

الموارد البشرية بالجماعة و 

 الساهمة في نفقات التعاضدية

1 069 956,84 1 463 914,00 393 957,16 

المصاريف المتعلقة باستهالك 

 الماء و الكهرباء و المواصالت
5 325 000,00 5 275 000,00 -50 000,00 

المساهمات الواجب تحويلها 

لقادة مجموعات الجماعات 

الترابية و مؤسسات التعاون بين 

 الجماعات

530 000,00 530 000,00 0,00 

اإللتزامات المالية الناتجة عن 

اإلتفاقيات و العقود المبرمة من 

 لدن الجماعة

9 786 285,53 9 986 109,00 199 823,47 

النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات 

و االحكام القضائية الصادرة 

 ضد الحماعة

361 100,00 562 211,00 201 111,00 

 225,07 118- 226,00 059 1 451,07 177 1 الديون المستحقة

 501,00 534 1 921,00 677 28 420,00 143 27 المجموع

المجلس أنشطة  
1% 

 التعويضات و الرواتب
 البثرية للموارد الممنوحة

 بالجماعة
33% 

التامين أقساط  
0% 

 هيئات في الجماعة مساهمة
 تقاعد صناديق و االحتياط

 و بالجماعة البشرية الموارد
التعاضدية نفقات في الساهمة  

5% 

 باستهالك المتعلقة المصاريف
المواصالت و الكهرباء و الماء  

18% 

 تحويلها الواجب المساهمات
 الجماعات مجموعات لقادة

 التعاون مؤسسات و الترابية
الجماعات بين  

2% 

 عن الناتجة المالية اإللتزامات
 من المبرمة العقود و اإلتفاقيات

الجماعة لدن  
35% 

 بتنفيذ المتعلقة النفقات
 القضائية االحكام و القرارات

الحماعة ضد الصادرة  
2% 

المستحقة الديون  
4% 

االجبارية النفقات عن خاص بيان  



 :تطور الدفعات في مجموعات الجماعات – 

 المبلغ 2019 2018 2017 2016 2015  

 250.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 المستقبل

 1.350.000,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 اكولوجيا

 150.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 السالمة

 1.750.000,00 80.000,00 530.000,00 80.000,00 530.000,00 530.000,00 المجموع



 :الدعم المخصص للجمعيات – 

 المبلغ السنوات

2015 1.278.000,00 

2016 1.601.000,00 

2017 1.741.000,00 

2018 1.859.000,00 

2019 1.487.500,00 

 7.966.500,00 المجموع



خيرة – 
 
 :استهالك الكهرباء خالل السنوات اال

 المبلغ السنوات

2015 2.800.000,00 

2016 3.000.000,00 

2017 2.000.000,00 

2018 5.352.700,00 

2019 2.400.000,00 

 15.552.700,00 المجموع



 :تطور مصاريف قطاع النظافة – 

 السنوات
من  دعم الوزارة الوصية

 خالل اتفاقية اإلطار
 المبلغ المؤدى مساهمة الجماعة دعم الوزارة الوصية

2015 3.500.000,00 0,00 200.090,00 3.700.090,87 

2016 2.000.000,00 3.559.000,00 2.159.418,50 7.718.418,50 

2017 1.500.000,00 0,00 5.411.210,12 6.911.210,12 

2018 0,00 0,00 6.850.019,03 6.850.019,03 

2019 0,00 0,00 7.817.859,68 7.817.859,68 

 32.997.598,20 22.438.598,20 3.559.000,00 7.000.000,00 المجموع



 :السبل الكـفيلة إلنجاح اإلستراتيجية 5

 :عبر انخراط الجميع

المنتخبون. 

مدير المصالح الجماعية. 

قسام والمصالح الجماعية
 
 .رؤساء اال

المصالح الخارجية. 

المجتمع المدني. 



 خــــاتمة 6

 المالي اإلستقالل تحقيق مستوى في بيوكرى  جماعة تمويل نظام لجعل الالزمة اإلستنتاجات واقتراح للجماعة المالي التدبير في الخلل مكامن كشف هي اإلستراتيجية هذه من الهدف إن

 .الذاتي التمويل مستوى على الكـفاية تحقيق مستوى الى والمساعدات المنح انتظار دائرة من واخراجها لميزانيتها الالزم

 :هي الجماعة على المطروحة واالشكالية

معضلة كـفاية الموارد. 

القدرة على تعبئة هذه الموارد. 

 .والتتبع االداء ومؤشرات واالهداف االولويات تحدد استراتيجية وضع ضرورة وبالتالي اإلجراءات من مجموعة اتخاذ من البد منها الجماعة تمكين وقصد



 مقتطف من نص الخطاب الذي ألقاه جاللة الملك في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية التاسعة

 .وتحديات صعوبات من يواجهنا وما مؤهالتنا، نعرف كما نسير، أين إلى ونعرف نكون، من نعرف فنحن سابقا، قلت وكما........

 دولة إطار في بصالحياتها، قوية والمؤسسات واضحة، فالرؤية .التقدم من متميز مستوى إلى هلل، والحمد اليوم، المغرب وصل لقد

 .القانون

 .الوطن لهذا باالنتماء يعتزوا أن كانوا، أينما وجماعات، أفرادا المغاربة، كل حق ومن جميعا، لنا افتخار مصدر وهو

 .بمغربيتي اعتزازي هو حياتي في عندي إحساس أغلى فإن المغاربة، من وكواحد

 وفي وتعاملكم، عملكم في لحظة، كل وفي يوم، كل تجسدوه وأن بالوطن، االعتزاز هذا عن تعبروا أن يجب ، أيضا وأنتم

 .........بمسؤولياتكم القيام وفي بيوتكم، وفي خطاباتكم،




