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 :الملخص

كجائحة  91رس كوف الناتج عن فيروس كوفيدبعد اعالن منظمة الصحة العاملية عن مرض السا

 .عاملية، سارعت جل دول العالم الى اعتماد سياسة الاغالق العام لتفادي انتشاره

تطبيق تدابير  شرع في 0202املغرب و على غرار هذه الدول و بعد تسجيل أول حالة بداية شهر مارس ،

والالتزام بقواعد  د حرية التنقلمستعجلة بدأت بتطبيق حالة الطوارئ الصحية التي همت تقيي

الخدمات و املرافق العمومية،  التباعد الاجتماعي و احترام شروط النظافة، مراعيا في ذلك استمرارية



21 كوفيد تداعيات تدبير و الترابية المالية  

 معهد الدراسات االجتماعية و اإلعالمية   71
 

لها قانونا من خالل إصدار مجموعة من  خاصة على مستوى الجماعات الترابية، إجراءات تم التأسيس

 .املراسيم و النصوص القانونية

الوباء  ء املعتمدة وطنيا وعلى غرار باقي دول العالم عملت على الحد من انتشارإجراءات الاحتوا

الاقتصادي، والسيما  والسيطرة عليه، إال أنها في املقابل كانت لها تداعيات سلبية للغاية على املستوى 

العمومية تتخذ مجموعة من  ألامر الذي جعل السلطات  .على أوضاع الفئات الاجتماعية الهشة

وكان أبرزها إحداث حساب خاص  جراءات ذات الطابع الاستعجالي على مستوى ميزانية الدولة،لا 

 .بعنوان: الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورنا

 علىىىىىىىىىىىىىىى مسىىىىىىىىىىىىىىتوى الجماعىىىىىىىىىىىىىىات الترابيىىىىىىىىىىىىىىة، فىىىىىىىىىىىىىى ن جائحىىىىىىىىىىىىىىة كورونىىىىىىىىىىىىىىا ومىىىىىىىىىىىىىىا واك هىىىىىىىىىىىىىىا مىىىىىىىىىىىىىىن إجىىىىىىىىىىىىىىراءات  حالىىىىىىىىىىىىىىة

حيىىىىىىىىىىىىىت توقفىىىىىىىىىىىىىت أ شىىىىىىىىىىىىىطة التجىىىىىىىىىىىىىارة الطىىىىىىىىىىىىىوارئ الصىىىىىىىىىىىىىحيةى كىىىىىىىىىىىىىان لىىىىىىىىىىىىىه التىىىىىىىىىىىىىأ ير املباشىىىىىىىىىىىىىر علىىىىىىىىىىىىىى مالي هىىىىىىىىىىىىىا، 

والسىىىىىىىىياحة بسىىىىىىىىملت قىىىىىىىىرارات إغىىىىىىىىالق املتىىىىىىىىاجر واملقىىىىىىىىا ي وألاسىىىىىىىىواق الجماعيىىىىىىىىة الح ىىىىىىىىرية  والخىىىىىىىىدمات

الشىىىىىىىى يء الىىىىىىىىذي ا عهىىىىىىىىس علىىىىىىىىى مىىىىىىىىداخيل هىىىىىىىىذه الوحىىىىىىىىدات الترابيىىىىىىىىة، وهىىىىىىىىو ألامىىىىىىىىر الىىىىىىىىىذي  ،... والقرويىىىىىىىىة

تىىىىىىىىىالي خطيىىىىىىىىىر فىىىىىىىىىي مىىىىىىىىىداخيلها وزيىىىىىىىىىادة هىىىىىىىىىام  التبعيىىىىىىىىىة للماليىىىىىىىىىة العامىىىىىىىىىة، وبال سىىىىىىىىىيندي إلىىىىىىىىىى انهمىىىىىىىىىا 

ميزانيىىىىىىىىة الدولىىىىىىىىةي التىىىىىىىىأ ير سىىىىىىىىيمس أي ىىىىىىىىا املىىىىىىىىوارد املنقولىىىىىىىىة مىىىىىىىىن طىىىىىىىىرف  ستشىىىىىىىىإل عبئىىىىىىىىا إضىىىىىىىىافيا علىىىىىىىىى

مىىىىىىىىىىن محصىىىىىىىىىىول ال ىىىىىىىىىىريبة علىىىىىىىىىىى القيمىىىىىىىىىىة امل ىىىىىىىىىىافة بال سىىىىىىىىىىبة  02الدولىىىىىىىىىىة واملتمفلىىىىىىىىىىة أساسىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي  

مىىىىىىن محصىىىىىىول  02محاصىىىىىىيل ال ىىىىىىريبة علىىىىىىى الىىىىىىدخل و   مىىىىىىن5للعمىىىىىىاالت وألاقىىىىىىاليم والجماعىىىىىىات و  

الشىىىىىىىى يء الىىىىىىىىذي أصىىىىىىىىبم ينىىىىىىىىذر بوقىىىىىىىىوع أزمىىىىىىىىة مىىىىىىىىوارد ماليىىىىىىىىة  د التىىىىىىىىأمين ،الرسىىىىىىىىم املفىىىىىىىىروض علىىىىىىىىى عقىىىىىىىىو 

والتىىىىىىي تتمفىىىىىىل فىىىىىىي تقلىىىىىى  فىىىىىىي  جىىىىىىم املىىىىىىوارد املنقولىىىىىىة  للجماعىىىىىىات مىىىىىىع اسىىىىىىتمرار الجائحىىىىىىة ملىىىىىىدة أطىىىىىىول،

 .للجماعات الترابية

بالدنا وباقي  إن الهدف من طرح هذا املوضوع خصوصا في ظل هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها 

 على مختلف عالم، من جراء ازمة جائحة كورونا، هو محاولة منا للوقوفبلدان ال

 انية محاولة  التداعيات التي خلف ها الجائحة على مستوى مالية الجماعات الترابية من جهة، ومن جهة

 .استقراء مختلف لاجراءات والتدابير الحإومية املتخذة ملواجهة هذه آلا ار

 

الترابيىىىىىىىىىىىىىىة، جائحىىىىىىىىىىىىىىة كورونىىىىىىىىىىىىىىا، الجماعىىىىىىىىىىىىىىات املحليىىىىىىىىىىىىىىة، التىىىىىىىىىىىىىىدبير الترا ىىىىىىىىىىىىىى ، املاليىىىىىىىىىىىىىىة  :الإلمىىىىىىىىىىىىىىات املفتاحيىىىىىىىىىىىىىىة

 .استمرارية املرفق العموم 
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Abstract: 

After the World Health Organization declared the SARS-CoV disease caused by the Covid-19 virus as a 

global pandemic, most countries in the world rushed to adopt a general shutdown policy to prevent its 

spread. Morocco, following the example of these countries, and after registering the first case at the 

beginning of March 2020, began to implement urgent measures that started with the application of the 

state of health emergency which concerns the restriction of freedom of movement, adherence to the rules 

of social distancing and the respect of hygiene conditions, taking into account the continuity of public 

services and facilities, especially at the level of local communities, procedures that have been legally 

established by the publication of a set of decrees and legal texts. 

The containment measures adopted at the national level and similar to the rest of the world have been 

successful in limiting the spread of the epidemic and controlling it, but on the other hand, they have had 

very negative repercussions on the economic level, especially on the conditions of vulnerable social 

groups. This led the government to take a series of urgent measures in the state budget, the 

most important of which was the creation of a special account entitled: Special Fund for the Management 

of the Coronavirus Pandemic (Covid 19.) 

At the level of local authorities, the Corona pandemic and the accompanying measures (the state of health 

emergency) had a direct impact on their finances, since trade, services and tourism activities came to a halt 

due to the decisions to close shops, cafés, urban and rural collective markets, etc., which had an impact on 

the revenues of these units. Dirt, which will lead to a dangerous contraction of their income and will 

increase the margin of dependence of public finances, and therefore it will constitute an additional burden 

for the state budget. The effect will also affect the resources transferred by the state, which are mainly 30% 

of the revenue from the value added tax for workers, regions and groups, 5% of the revenue from income 

tax, and 20% of the proceeds of the tax imposed on insurance contracts, which has become a precursor of 

a crisis of financial resources for groups with the continuation of the pandemic for a longer period, which 

is represented by a reduction in the volume of resources transferred to the dusty groups. 

The purpose of raising this issue, especially in the light of this exceptional circumstance that our country 

and the rest of the world are going through, following the crisis of the Corona pandemic, is an attempt on 

our part to know the different repercussions left by the pandemic at the level of the finances of the 

territorial groups on the one hand, and on the other hand, an attempt to extrapolate the different 

measures. And the governmental measures taken to counter these effects. 
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 مقدمة:

في إطار مواجهة الا عإاسات السلبية والحد من 

تداعيات انتشار جائحة وباء سارس كوف 

اتخذت السلطات 19،ى0فيروس كوفيد 2 

العمومية عدة إجراءات استباقية ذات طابع 

و إداري، وذلك من اجتماعي، اقتصادي، مالي، 

أجل إضفاء املرونة واملالءمة املالئمتين 

للوضعية التي أصبحت عليها البالد جراء 

تداعيات الجائحةي ومن هذه الاجراءات إصدار 

املتعلق بسن  010ي02ي0مرسوم قانون رقم 

بسن أحإام خاصة بحالة الطوارئ الصحية 

كما اتخذت السلطات  1وإجراءات لاعالن عنها،

ة مجموعة من التدابير للتخفيف من العمومي

آلا ىىىار الاقتصىىىادية والاجتماعية لجائحة كىىىورونا 

على ميزانية الدولةي ولعل أهمها إحداث 

، وخلق 2صندوق خاصة لتدبير جائحة كورونا

لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل تتبع الوضع 

القائم، واتخاذ مجموعة من لاجراءات 

موعد التصاريم الاستثنائية: كتأجيل 

ال ريملية، وتملسيط بعض املساطر لادارية، 

وتعزيز دور الرقمنة داخل املرافق العمومية، 

وتمديد العمل ببعض الو ائق والرخ  املن هية 

                                                           
 1441رجب  22الصادر في  202.02.2مرسوم بقانون رقم   1

المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  .2.2مارس  22الموافق لـ 

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها. الجريدة الرسمية عدد 

مارس  24الموافق لـ  1441رجب  .2مكرر بتاريخ  8286

 .1622، ص: .2.2
 1441من رجب  21صادر بتاريخ  .202.028مرسوم رقم   2

الصادر بإحداث مرصد ألمور خاص و .2.2مارس  18الموافق 

 1441رجب  22مكرر بتاريخ  8286في الجريدة الرسمية عدد 

 ..164، ص: .2.2مارس  16الموافق 

الصالحية أ ناء فترة الحجر الصحي ييي، كما 

عمل رئيس الحإومة املغربية السيد سعد 

اللدين العفما   على إصدار م شور من أجل 

دبير ألامفل للنفقات خالل فترة الطوارئ الت

في ظل الوضعية الاقتصادية املتأ رة  3 الصحية

 بالتداعيات السلبية لهذه الجائحةي 

وعلى املستوى الترا  ، فالجماعات الترابية 

باعتبارها شريإا أساسيا ملنسسات الدولة 

وعنصرا جوهريا في التنظيم لاداري، ف نها 

في ظل التحوالت  أضحت تهتس ي أهمية كبيرة

السياسية والاجتماعية والاقتصادية واملجالية 

التي تعرفها املجتمعات املعاصرةي السيما وأن 

املغرب تبنى خيار الالمركزية كأسلوب من 

أساليت توزيع الوظيفة التدبيرية والتنموية بين 

السلطة املركزية والوحدات الترابية املنتخبة، 

ملالية العامةي والتي تجمعها عالقة وطيدة با

وذلك من خالل تحمل الدولة ملجموعة من 

الالتزامات والنفقات: كخلق فرص الشغل، 

وتحسين عجلة الاقتصاد، وتشجيع الاستفمار 

ييي، والتي تنظم عن طريق قانون املالية الذي 

 يعتبر توقعات وتقديرات مستقبلية معقلنةي 

ان  مالية الجماعات الترابية ستتأ ر بال شك 

الناتجة عن  91داعيات جائحة كوفيدمن ت

سياسة الاغالق التي نهج ها الدولة لتدبير تفش ي 

املرض، و التي تسبملت في  وقوف عجلة ال شاط 

                                                           
3
في موضوع: "التدبير  .6/2.2.منشور رئيس الحكومة رقم   

األمثل لإللتزام بنفقات الدولة والمؤسسات العمومية خالل فترة حالة 

 ..2.2أبريل  14الطوارئ الصحية"، بتاريخ 
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الاقتصادي للعديد من املقاوالت و ألا شطة 

 .التجارية و املهنية

سنتناول في املحور ألاول من هذا املقال 

ة موضوع تأ ير جائحة فيروس كوفيد على املالي

الترابية، تم س تحدث بمحوره الفا   عن 

لاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحإومة من 

أجل تقلي  حدة املخاطر التي تواجه مالية 

الجماعات الترابية من جراء آلا ار الاقتصادية 

 ي 91والاجتماعية لجائحة فيروس كوفيد 

املحور ألاول: تداعيات جائحة كورونا على 

 بيةاملالية الترا

إذا كانت املالية العمومية قد تأ رت بشإل كبير 

، ألامر  الذي استدعى 91جراء جائحة كوفيد

، فاملالية 0202معه تعديل قانون املالية لسنة 

الترابية بدورها ت ررت بفعل هذا الفيروس، 

نظرا الرتباط املالية الترابية باملالية العمومية 

 وبالوضع الاقتصادي الوطني والدوليي

والقوانين التنظيمية  0299قد حدد دستور و 

مجموعة من موارد  4للجماعات الترابية

الجماعات الترابية  الجهات والعماالت 

وألاقاليم والجماعاتى باإلضافة إلى القانون 

من الدستور  969فحست الفصل  5ي24ي60

الجديد نجد أن للجماعات الترابية موارد ذاتية 

أي محولة من  وموارد مرصودة من قبل الدولة

 طرفهاي 

وكانت هذه املوارد تعرف مشاكل في العديد من 

الجماعات الترابية حتى قبل تداعيات جائحة 

كورونا بسملت محدودي ها و ارتفاع النفقات 

  املرصودة لها، وضع فاقمت الجائحة الوضع،

فعلى سمليل املفال إذا ما عدنا للمادة الفانية 
                                                           

الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي  1016022يف ظهير شر  4

الصادر في  2.16يوليوز  6.المتعلق بالجهات، بتاريخ  111014

، ص: 2.16يوليوز  22بتاريخ  .822الجريدة الرسمية عدد 

8626. 
5
الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي  10.602.2ظهير شريف   

الجريدة المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الصادر ب 460.8

 .2624، ص: 6..2دجنبر  2بتاريخ  6622الرسمية عدد 

يات واملتعلق بجبا 24ي60من القانون 

الجماعات الترابية نجدها قد حددت مجموعة 

من الرسوم التي تدخل في إطار املداخيل 

الذاتية للجماعة والتي من بينها نجد "الرسم 

املنهي" الذي يعرفه القانون السالف الذكر في 

مادته الخامسة بأنه يطبق على كل شخ  

ذات  او معنوي ذو ج سية مغربية أو اجنملية 

اي وبالتالي ف نه في ظل هذه يزاول  شاطا مهني

، ئحة هناك العديد من ألا شطة توقفالجا

مما سي تج عن هذا التوقف عدم تطبيق هذا 

الرسم، بل أكثر من ذلك هناك رسم آخر وهو " 

الرسم على بيع املشروبات" والذي عرفته املادة 

من القانون السالف الذكر، بأنه يفرض  64

كل بائع  على املقا ي واملطاعم  في وعلى

 .للمشروبات التي تس هلك املإان الذي تباع فيه

وعليه نالحظ أنه منذ ظهور فيروس كورونا 

باملغرب تقرر إغالق جميع ألا شطة املتعلقة 

باملقا ي واملطعمة، مما نتج عنه استحالة 

فرض هذا الرسم، والذي سين ر سلبا على 

من   02كما أنه بالرجوع للمادة  .عائداته

سالف ذكره، نجد أنه يفرض الرسم القانون ال

 –على منسسات لايواء السياحي  الفنادق 

 –دور لايواء السيىىىاحي  –ألاندية الخاصة 

مراكز وقصور املنتمرات  –لاقىىىامات السياحية 
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يييى، وكل منسسة سياحية أخرى خاضعة 

واملتعلق بامل شآت  226ي49ألحإام القانون 

يروس كورونا تم السياحية، وبالتالي نتيجة لف

إغالق هذه املنسسات مما نتج عنه عدم 

تطبيق هذا الرسم والذي سين ر على مداخيل 

الجماعةي وكذلك "الرسم على النقل العموم " 

من القانون  30واملنصوص عليه في املادة 

، فالقرار القاض ي بمنع السفر بين املدن 24ي60

ال يمهن معه فرض هذا الرسمي وبالتالي نالحظ 

ه بفعل توقف العديد من ألا شطة بسملت بأن

لاجراءات الاحترازية املتخذة ضد انتشار 

فيروس كورونا، نتج عنه تراجع مهول ملداخيل 

الجماعات، و التي من بينها املوارد املرصودة من 

قبل الدولة لها واملتمفلة باألساس في ال ريبة 

 %02على القيمة امل افة واملحددة في  سبة 

بال سبة للعماالت وألاقاليم  TVAمن محصول 

 والجماعاتي

 0299كما أن الجهات والتي اعتبرها دستور  

قاطرة للتنمية، فهي بدورها ت ررت بفعل 

الجائحة، خصوصا وأنها تتوفر فقط على  ال ة 

رسوم ذاتية حست ما هو منصوص عليه في 

املادة الرابعة من القانون السالف الذكر، 

يد منهما هما في باإلضافة إلى رسمين تستف

 ألاصل من املوارد الذاتية للجماعة، وهما:

  الرسم على الخدمات الجماعية ب سبة

 ىي24ي60من قانون  00 حست املادة  5%

                                                           
بمثابة  ..810الصادر بتنفيذ القانون  10.20168ظهير شريف   6

، 2..2يونيو  12النظام األساسي للمؤسسات السياحية، بتاريخ 

، 2..2غشت  16بتاريخ  .6.2الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 ..222ص: 

  الرسم على استخراج مقالع الرمال

 ىي24ي60من قانون  16 املادة  %92ب سبة 

كما انه بالرجوع إلى القانون التنظيمي 

بال بط في املادة واملتعلق بالجهات، و  96ي999

نجد بأن الجهات تستفيد من املوارد  933

املحولة لها من طرف الدولة واملتمفلة باألساس 

 فيما يلي:

 5% من ال ريبة على الشركاتي 

 5%  من ال ريبة على الدخلI.G.R.ي 

 02%  من مدخول الرسم املفروض على

 عقود التأميني

وبما أن هذه ال رائت الوطنية قد ت ررت 

ئحة كورونا، ف ن الدولة لن تستطيع بفعل جا

تخصي  هذه ال ست للجهات، مما سينعهس 

سلبا على البرامج التنموية، خصوصا وأن 

الجهات تعتمد على هذه املداخيل في التمويل 

 نظرا ل عف مواردها الذاتية السالفة الذكري

إن الوضع الاقتصادي في ظل جائحة كورونا 

إون لها أضحى يواجه إكراهات متعددة، قد ي

رد الفعل املباشر على عملية تنفيذ مجموعة 

من املشاريع والبرامج التي تعتزم مختلف 

 الوحدات الترابية القيام بها مستقبالي

ومن أجل تقلي  حدة املخاطر خصوصا 

املرتبطة باإلنفاق قامت السلطة الحإومية 

املإلفة بالداخلية والسلطة الحإومية املإلفة 

وعة من لاجراءات باملالية باتخاذ مجم

الاستثنائية والعاجلة والتي تهم املالية الترابية، 
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حيث اعتمدت على مرسوم بقانون واملتعلق 

بحالة الطوارئ  السالف الذكرى كأساس 

التي تن  على  0قانو   لها، خصوصا املادة 

أنه: "على رغم جميع الاحهما التشريعية 

، والتنظيمية الجاري بها العمل، تقوم الحإومة

خالل فترة إعالن حالة الطوارئ، باتخاذ جميع 

التدابير الالزمة التي تقت يها هذه الحالة، وذلك 

بموجت مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو 

بواسطة مناشير وبالغات، من أجل التدخل 

الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة 

الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل املتاحة 

ماية حياة ألاشخاص وضمان سالم همي ال لح

تحول التدابير املتخذة املذكورة دون ضمان 

استمرارية املرافق العمومية الحيوية، وتأمين 

 الخدمات التي تقدمها للمرتفقين"ي

ويمهن تقسيم لاجراءات املتخذة الاستثنائية 

واملتعلقة بمالية الجماعات الترابية ضمن هذا 

 املحور إلى صنفين:

حور الااي:: جإلجاااات املخذة  واملخلققة امل

 بمالية الجماعات الترابية

يمهن تقسيم التدابير ولاجراءات املتخذة 

الاستثنائية واملتعلقة باملالية الترابية إل صنفين 

 أساسيين:

لاجراءات املتعلقة بتملسيط بعض  - أ

 املساطر املرتبطة بمالية الجماعات الترابيةي

نفاق العام وإجراءات تهم ترشيد لا  - ب

 املحليي

فبالنسبة لإلجاااات املخلققة بخبسيط  - أ

 املساطا املاتبطة بمالية الجماعات الترابية:

تهم لاجراءات املرتبطة بتملسيط بعض 

املساطر، تعديل امليزانية من جهة، والصفقات 

 العمومية من جهة أخرىي

أما تعديل امليزانية، فتجدر لاشارة إلى أن 

تتوفر على ميزانيات تم  الجماعات الترابية

نوفمبر  95إعدادها واعتمادها في أجل أقصاه 

وتت من  7وذلك "في الحاالت العادية"، 0291

معطيات توقعية  مداخيل ونفقاتى لظروف 

عادية، لهن وأمام هذه الجائحة، وما يتطلت 

ذلك من تهفيف الجهود للتدخل للتخفيف من 

تلك  حدة آ ارها الاجتماعية والاقتصادية، ف ن

امليزانيات لم تعد تستجيت للمعطيات 

املستجدة، بل يمهن القول أنها أصبحت 

 متجاوزة في العديد من املعطيات التي تت منهاي

وفي هذا لاطار ف ن القوانين التنظيمية 

للجماعات الترابية تتيم لهذه ألاخيرة إمإانية 

تعديل ميزانياتها في أي وقت، سواء تعلق ألامر 

: وهو ما يتطلت احترام نفس ليبالخلديل الك

إجراءات ومسطرة اعتماد امليزانية والتأشير 

عليها من خالل دراس ها من طرف اللجنة 

املختصة، والتداول والتصويت عليها باإلجماع 

من طرف املجلس وبالتالي التأشير من طرف 

سلطة املراقبة  وتسمى بامليزانية املعدلةى، أو 
                                                           

نوفمبر بالنسبة  6ة في تاريخ أقصاه يجب أن تعتمد الميزاني  7

المتعلق  111014من القانون التنظيمي  1.2للجهات )المادة 

نوفمبر بالنسبة  16بالجهات(، ويجب أن تعتمد في أجل أقصاه 

 112014من القانون التنظيمي  168للعماالت واألقاليم )المادة 

النسبة نوفمبر ب 16المتعلق بالعماالت واألقاليم(، وفي نفس األجل 

المتعلق  112014من القانون التنظيمي  126للجماعات )المادة 

 بالجماعات(.
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ذلك، القيام  فقط: ويعني بالخلديل الجزئ:

بتحويل لالعتمادات سواء داخل نفس الباب أو 

شريطة التقيد باإلجراءات  8نفس الفصل،

املسطرة املتبعة من خالل مداوالت املجلس 

وكذا التأشير من طرف سلطة املراقبة وذلك 

حست املقت يات الواردة في دورية وزارة 

الداخلية املتعلقة ب عداد ميزانية الجماعات 

 ي0291لسنة الترابية 

وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، وما تتطلت 

من ضرورة قيام العديد من الجماعات الترابية 

بعقد دورات استثنائية أمام تزايد وتفاقم 

الوضعية الوبائية، أصدرت السلطة الحإومية 

 F/1248املإلفة بالداخلية دورية تحت رقم 

تسمم من  02029مارس  05وذلك بتاريخ 

ساء مجالس الجماعات الترابية خاللها لرؤ 

بمختلف مستوياتها بتعديل امليزانيات دون 

اللجوء إلى مداولة املجالس، سواء ببرمجة 

اعتمادات جديدة أو ب عادة البرمجة عن طريق 

التحويالت، وذلك بت سيق وتأشير سلطة 

 املراقبةي

وإذا كان هذا لاجراء سيمهن رؤساء مجالس 

ل امليزانيات بشإل الجماعات الترابية من تعدي

سلس، وبما يتالءم و جم تدخالتهمي ف ن ألامر 

يتوجت الوقوف هنا على نقطة هامة و ي 

إشإالية تجاوز آلية هامة ملمارسة الرقابة على 

                                                           
المتعلق بالجهات،  111014من القانون التنظيمي  214المادة   8

المتعلق بالعماالت  112014من القانون التنظيمي  1.2المادة 

المتعلق  112014من القانون التنظيمي  2.1واألقاليم، المادة 

 بالجماعات.
9 Circulaire du ministre de l’intérieur n° F1242 du 
25 mars 2020 sur la lutte contre la pandémie du 
coronavirus (covid-19) et ses effets sur les plans 
sanitaire, économique et social.  

أعمال الرئيس من طرف املجالس املنتخبة 

 املراقبة السياسية على هذه التعديالتى، حيث 

أن الدورية لم تن  على أي مقتض ى يفيد 

رض هذه التعديالت على هذه املجالس ولو ع

بشإل الحق  بعد رفع حالة الطوارئ الصحيةى 

من أجل املراقبة والتقييم، وكذا من أجل تعزيز 

املبدأ الدستوري الذي يقض ي ب رورة ربط 

 املسنولية باملحاسبةي

أما فيما يتعلق بالصفقات العمومية فقد 

اعات أتاحت الدورية  املشار إليها سابقاى، للجم

الترابية إمإانية اللجوء إلى املسطرة التفاوضية 

القتناء التجهيزات واملعدات وكل التإاليف التي 

ىي كما أحالت 91تهم مواجهة فيروس  كوفيد 

من املادة  IIمن الشق  6الدورية على الفقرة 

التي  10من مرسوم الصفقات العمومية 34

تن : "يمهن اللجوء إلى الصفقات التفاوضية 

إشهار مسبق، وبدون إجراء منافسة إذا  بدون 

تعلق ألامر باألعمال التي يجت إنجازها في حالة 

الاستعجال القصوى والناجمة عن ظروف غير 

متوقعة بال سبة لصاحت املشروع، وغير ناتجة 

عن عمل منه ييي"ي بحيث ستمهن هذه املسطرة 

أي ا من تسهيل عملية تدخل الجماعات 

جائحة وذلك بعد ربم الترابية للتخفيف من ال

عامل الوقت وتجاوز مسطرة طلت العروض 

 التي تستغرق زمنا إضافياي

وفي نفس السياق، أصدرت السلطات 

أبريل  20الحإومية املإلفة باملالية دورية بتاريخ 

                                                           
 1424جمادى األولى  12صادر في  .2012024مرسوم رقم   10

المتعلق بالصفقات العمومية، الجريدة  2.12مارس  .2الموافق لـ 

 4الموافق لـ  1424جمادى األولى  22بتاريخ  .814الرسمية عدد 
 .2.11، ص: 2.12أبريل 
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تتعلق بتملسيط بعض املساطر املتعلقة  020211

بالصفقات العمومية للدولة وللجماعات 

لتعامل لالهترو   الترابية، حيث ركزت على ا

وعدم تسليم الو ائق واملستندات الورقية، 

باإلضافة إلى عدم التشديد في املطالبة بالتوقيع 

لالهترو   على الو ائق بال سبة للمقاوالت التي 

تواجه صعوبات في الحصول على الشهادة 

 لالهترونيةي

وأمام املعيقات التي قد تواجه املقاوالت في 

التعاقدية اتجاه الدولة بشإل تنفيذ التزاماتها 

عام والجماعات الترابية بشإل خاص، ولتجنت 

تطبيق غرامات التأخير في حقها، تم اتخاذ 

مجموعة من التدابير الاستثنائية، وعلى رأسها 

اعتبار ألا ر املرتت عن حالة الطوارئ الصحية 

والحجر الصحي خارجا عن إرادة املقاوالت 

ما فيما يتعلق الحاصلة على الصفقات والسي

 بآجال تنفيذ هذه ألاخيرةي

إذن، هناك تملسيط إلجراءات تعديل امليزانية 

من أجل توفير اعتمادات تسمم بتدخل 

الجماعات الترابية للتخفيف من آ ار الجائحة، 

وهناك تملسيط أي ا ملسطرة إبرام الصفقات 

العمومية، والتعامل مع املقاوالت بشإل سلس 

الوحدات الترابية من ل مان تدخل ناجع لهذه 

 أجل مواجهة الجائحةي

                                                           
11 Circulaire du ministre de l’économie, des 
finances et de la réforme de l’administration n° 
TGR/DRRCI/N° 9 du 02 Avril 2020 relative à la 
simplification de certaines procédures liées aux 
marchés publics de l’état et des collectivités 
territoriales. 

بالنسبة لإلجاااات التي تنصب  - ب

 حول تاشيد جإلنفاق اللام املحلي:

تتعلق هذه لاجراءات أساسا بتقلي  لانفاق 

العام املحلي، والسيما في املجاالت التي تعتبر غير 

ضرورية وقت الجائحةي و سملت تراجع  سبة 

يتطلت العمل  املداخيل العمومية، فاألمر هنا

على ترشيد لانفاق العام، مع ضمان الحد 

ألاد ى للنفقات املوجهة الستمرارية املرافق 

 العموميةي

وفي هذا لاطار أصدر رئيس الحإومة م شورا 

يتعلق بتأجيل  020212مارس  05بتاريخ 

الترقيات وتأجيل مباريات التوظيف، وذلك من 

ير أجل تخفيف العتء عن ميزانية الدولة وتوف

موارد مالية ملواجهة الجائحة، وإن كان هذا 

امل شور يخاطت ميزانية الدولة فقد تم اعتماده 

كذلك على مستوى الجماعات الترابيةي كما 

 95قامت وزارة الداخلية ب صدار دورية بتاريخ 

حول التدبير ألامفل لنفقات  020213أبريل 

، وذلك 0202الجماعات الترابية برسم سنة 

شور رئيس الحإومة املوجه للدولة على غرار م 

واملنسسات العموميةي هذا امل شور الذي يحث 

رؤساء مجالس الجماعات الترابية على تعليق 

وتأجيل الالتزام بالنفقات غير ال رورية في 

 الوقت الراهني

لهن مع ضمان تنفيذ النفقات لاجبارية وتلك 

املتعلقة بمواجهة هذه الجائحة وآ ارها، 

                                                           
مارس  26بتاريخ  2./.2.2منشور رئيس الحكومة رقم   12

 المتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف. .2.2
حول  .2.2يل أبر 16بتاريخ  8662منشور وزير الداخلية   13

 التدبير األمثل لنفقات الجماعات الترابية.
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جبارية تقتض ي التقديرات بشأن فالنفقات لا 

الرجوع إلى ألانظمة والقوانين الجاري بها العمل 

لتحديدها بدقة، ورصد الاعتمادات الإافية 

لتغطي ها في آنها وخالل السنة املالية املعنية، 

حيث سميت باإلجبارية  سبة لإون الجماعات 

الترابية تإون مجبرة وملزمة على إدراج 

انية، وقد تم تحديد هذا اعتماداتها في امليز 

النوع من النفقات بشإل دقيق في القوانين 

التنظيمية الفالث املتعلقة بالجماعات 

 14الترابيةي

 هذا وتت من النفقات لاجبارية:

الرواتت والتعوي ات املمنوحة للموارد  -

 الملشرية بالجماعة الترابيةي

 أقساط التأميني -

مساهمة الجماعة الترابية في هيئات  -

اط وصناديق تقاعد املوارد الملشرية الاحتي

 بالجماعة الترابية في نفقات التعاضدياتي

املصاريف املتعلقة باس هالك املاء  -

 والههرباء واملواصالتي

 الديون املستحقةي -

الالتزامات املالية الناتجة عن  -

الاتفاقيات والعقود املبرمة من طرف الجماعة 

 الترابيةي

ة املساهمات الواجت تحويلها لفائد -

مجموعات الجماعات الترابية ومنسسات 

التعاون بين الجماعات / مجموعة الجهات / 

 مجموعة العماالت وألاقاليمي
                                                           

أنظر: الرشدي الحسن، أهمية الهندسة المالية للجماعات الترابية   14

في تدبير المخاطر، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام 
والعلوم السياسية، كلية العلوم القانون واالقتصادية واالجتماعية، 

 .64، ص: .2.1-2.12لسنة الجامعية جامعة القاضي عياض، ا

النفقات املتعلقة بتنفيذ القرارات  -

والاحإام الق ائية الصادرة ضد الجماعة 

 الترابيةي

املخص  لاجمالي لتسيير املقاطعات  -

 15بال سبة للجماعات ذات نظام مقاطعاتي

ات املتعلقة بممارسة الصالحيات النفق -

املوكولة لعامل عمالة الرباط املشار إليها في 

من القانون  999الفقرة ألاولى من املادة 

التنظيمي للجماعات، فهي نفقات إجبراية 

من  930بال سبة مليزانية جماعة الرباط  املادة 

 القانون التنظيمي للجماعاتىي

بالتركيز  إال أن املالحظ هو أن الدورية قامت

فقط على بعض النفقات لاجبارية خصوصا 

املرتبطة ب مان استمرارية مرفق الجماعة 

الترابية: كرواتت وتعوي ات املوارد الملشرية، 

والنفقات املتعلقة باس هالك املاء والههرباء 

والاتصاالت وواجبات الهراء، دون أن تت من 

 النفقات املتعلقة بالديون املستحقةي

دد، كان من ألاجدر على صندوق وفي هذا الص

التجهيز الجماعي بشإل خاص، ان يقوم 

بتأجيل تلق  الديون املستحقة له في هذه 

الظرفية الاستثنائية، وإعادة برمجة جداول 

اس هالك القروضي خصوصا أن مجموعة من 

املشاريع املمولة ستعرف توقفا وإجراءات 

استثنائيةي كما أن الدورية لم تذكر ضمن 

ات لاجبارية املصاريف املتعلقة بتنفيذ النفق

                                                           
من القانون التنظيمي للجماعات الترابية:  146تنص المادة   15

"يتعين ان ال تقل نسبة مجموع المخصصات اإلجمالية لفائدة 

 من ميزانية الجماعة". %.1مقاطعات الجماعة عن 

على أنه: "توزع هذه الحصة على أساس عدد  148كما تنص المادة 

عة، يتضمن المخصص اإلجمالي للمقاطعات حصة سكان كل مقاط
 تتعلق بالتنشيط المحلي".
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ألاحإام الق ائية الصادرة ضد الجماعة 

الترابية، في املقابل تم التركيز على النفقات 

املخصصة ملواجهة جائحة كورونا واملحددة بين 

 سلطة املراقبة ورؤساء املجالس املنتخبةي

 خاتمة:

إن مخلفات هذه الجائحة ست تج عنها تأ يرات 

سيما على منشرات املالية العامة،  كبيرة وال 

مما سينعهس سلبا على الاقتصاد الترا   

املحليي وفي ظل هذه ألاوضاع ستعرف 

الجماعات الترابية عجزا كبيرا في امليزانية لتدبير 

شأنها العام املحلي، وأن القروض واملساعدات 

العمومية التي تقدمها الدولة كدعم مليزانية 

د الاستثنائية أو الجماعات كأحد املوار 

الخارجية  ي بمفابة ألاساس الذي يتم الاعتماد 

عليه دائما لسد العجز الحاصل على مستوى 

ميزانيتي التسيير والتجهيز، ويتضح لنا ان نظام 

التمويل الخارجي يعرف صعوبات وجت 

إصالحها حتى تستجيت لألهداف املرجوة من 

أجل النهوض بتدبير الشأن العام املحلي وكذا 

تحقيق استقاللية لدى الجماعات الترابيةي غير 

أن هذا ال يتوقف فقط على مستوى املوارد بل 

يتعداه إلى مستوى النفقات والتي يجت 

ترشيدها وعقلن ها بما يتماش ى والوضعية 

الاقتصادية الراهنة، والسيما بعد تراجع 

مداخيل الجماعات الترابية وتأ ر الاقتصاد 

 الوطني بشإل عامي

ن تأ ر موارد الجماعات الترابية قد يإون كما أ

لها تبعات مالية كبيرة على إعداد ميزانيات 

سنوات القادمةي فتوقعات مداخيل الجماعات 

الترابية من املنطق  أن تعرف تراجعا، ويجت 

أن ينخذ هذا املعطى الاستثنائ  بعين الاعتبار 

أ ناء تح ير امليزانيات، وبالتالي يجت أن تإون 

ات أ ناء مرحلة لاعداد واملتعلقة التقدير 

باملداخيل أقرب إلى الواقع دون مبالغة ودون 

تضخيم، هذا باإلضافة إلى أن هناك برامج 

تنموية للجماعات الترابية لم يتم تنفيذها بعد، 

والسيما إذا أضفنا عامل الزمني ووالية 

املجالس املنتخبة الحالية توشك على الان هاء 

ي ومن  م 0209النتخابات  وبالتالي الاستعداد

ى أوقفت الزمن التنموي 91ف ن جائحة  كوفيد 

بال سبة للجماعات الترابية، وهو ألامر الذي 

ستإون له العديد من التبعات السياسية 

واملالية على املستوى الترا  ي
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 ي0291

  9604شوال  4الصادرة في  4032املتعلق بالجهات الجريدة الرسمية عدد  96ي999القانون التنظيمي رقم 

 ي0295يوليوز  00املوافق لى 

  4الصادرة في  4032املتعلق بالعماالت وألاقاليم الجريدة الرسمية عدد  96ي990القانون التنظيمي رقم 

 ي0295يوليوز  00املوافق لى  9604شوال 

  9604شوال  4الصادرة في  4032املتعلق بالجماعات، الجريدة الرسمية عدد  96ي990القانون التنظيمي رقم 

 ي0295يوليوز  00املوافق لى 

  املتعلق بسن احإام  0202مارس  00املوافق لى  9669من رجت  03الصادر في  010ي02ي0سوم بقانون رقم مر

 9669رجت  01مهرر بتاريخ  4340خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات لاعالن عنها، الجريدة الرسمية عدد 

 ي0202مارس  06املوافق لى 

  ب حداث حساب مرصد ألمور  0202مارس  94املوافق لى  9669من رجت  09صادر في  041ي02ي0مرسوم رقم

 4345ى"، الجريدة الرسمية عدد 91-خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا  كوفيد

 ي0202مارس  90املوافق لى  9669رجت  00مهرر، بتاريخ 

  املتعلق بسن نظام  0290نوفمبر  00املوافق لى  9601ربيع ألاول  6الصادر بتاريخ  661ي90ي0املرسوم رقم

 9601ربيع ألاول  99بتاريخ  4404للمحاسبة العمومية للعماالت وألاقاليم ومجموعاتها، الجريدة الرسمية عدد 

 ي0290نوفمبر 02املوافق لى 

  املتعلق بسن نظام  0290نوفمبر  00املوافق لى  9601ربيع ألاول  6الصادر بتاريخ  652ي90ي0املرسوم رقم

 02املوافق لى  9601ربيع ألاول  99بتاريخ  4404محاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، الجريدة الرسمية عدد لل

 ي0290نوفمبر 

  املتعلق بسن نظام  0290نوفمبر  00املوافق لى  9601ربيع ألاول  6الصادر بتاريخ  659ي90ي0املرسوم رقم

ربيع ألاول  99بتاريخ  4404لجماعات، الجريدة الرسمية عدد للمحاسبة العمومية للجماعات ومنسسة التعاون بين ا

 ي0290نوفمبر  02املوافق لى  9601

  املتعلق بتحديد شروط  0294يونيو  01املوافق لى  9600رم ان  00الصادر في  023ي94ي0املرسوم رقم

املوافق لى  9600شوال  1اريخ بت 4630وكيفيات تحويل الاعتمادات املفتوحة في ميزانية الجهة، الجريدة الرسمية عدد 

 ي0294يوليوز  96

  املتعلق بتحديد شروط  0294يونيو  01املوافق لى  9600رم ان  00الصادر في  021ي94ي0املرسوم رقم

شوال  1بتاريخ  4630وكيفيات تحويل الاعتمادات املفتوحة في ميزانية العمالة أو لاقليم، الجريدة الرسمية عدد 

 ي0294يوليوز  96املوافق لى  9600

  املتعلق بتحديد شروط  0294يونيو  01املوافق لى  9600رم ان  00الصادر في  092ي94ي0املرسوم رقم

 9600شوال  1بتاريخ  4630وكيفيات تحويل الاعتمادات املفتوحة في ميزانية الجماعة، الجريدة الرسمية عدد 

 ي0294يوليوز  96املوافق لى 
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  املتعلق بالصفقات  0290مارس 02املوافق لى  9606جمادى ألاولى  3صادر في  061ي90ي0مرسوم رقم

 ي0290أبريل  6املوافق لى  9606جمادى ألاولى  00بتاريخ  4962العمومية، الجريدة الرسمية عدد 

  يتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات  0202مارس  05بتاريخ  0202/20م شور رئيس الحإومة رقم

 التوظيفي

  يتعلق بالتدبير ألامفل لاللتزام بنفقات الدولة واملنسسات العمومية  0202/25الحإومة رقم م شور رئيس

 ي0202أبريل  96خالل فترة حالة الطوارئ الصحية، بتاريخ 

  حول ا عقاد الدورة العادية لشهر يونيو ملجالس العماالت وألاقاليم ومجالس املقاطعات،  0005دورية رقم

 ي0202ماي  04بتاريخ 

  ي0202أبريل  00حول ا عقاد الدورة العادية لشهر ماي ملجالس الجماعات، بتاريخ  4060ية رقم دور 

  ي0202حول التدبير ألامفل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة  0202أبريل  95بتاريخ  4503دورية رقم 

  دورية تحت رقمF/1248  وتداعياتها  91 املتعلق بمحاربة جائحة كورونا كوفيد 0202مارس  05بتاريخ

 الصحية والاقتصادية والاجتماعيةي

  الدورية التوجيهية السنوة عددF/2707  ي0291بمناسبة إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 

  ي0291ال شرة الشهرية حول املالية املحلية الصادرة عن الخزينة العامة للمملهة، شهر دجنبر 

 

 


