
اجلماعة الرتابية ملدينة صفرو   

 ميــــزانية املـــــواطــــــن

تعزيز الشفافية و التواصل   



 ومبادئ التشاركية االليات وتعزيز الشفافية مبدأ تكريس اطار يف       
 مع التواصل ضمان على اجلماعي اجمللس من وحرصا اجليدة احلكامة

 ،وضعت املعلومات على احلصول يف احلق مع  وانسجاما املواطنني عموم
 2021  املالية للسنة «                   » تسمى وثيقة اجلماعة

 االرقام أهم خالهلا من تعرض ومبسط واضح بشكل ميزانيتها  تقدمي بغية
 املواطنني عموم متكن بشكل اجلماعة موارد و نفقات بتوزيع تتعلق اليت
 لتقوية املبذولة اجلهود تكتيف و ,اجلماعة مليزانية أفضل استيعاب من

 بشكل املواطن يزانيةم متطلب مع أكرت للتفاعل احملليني الفاعلني قدرات
 ,وانجع شفاف



 املرجعيات االساسية املؤطرة للميزانية اجلماعية 

المقتضيات 
 الدستورية

 القواني   

 المراسيم



 :الدستوريةاملقتضيات 
الثاب التاسع هي الذستىر 

 157-149-31الفصىل, 

 :القــــــوانيــــــــــــــن
 الوتعلك تالجواعاخ 14-113الماًىى التٌظيوي, 

 الوحليح؛تجثاياخ الجواعاخ لوتعلك ا 06.47رلن الماًىى 

 لسي أحكام اًتماليح الوتعلمح تثعض الزسىم والحمىق والوساهواخ واالتاوي الوستحمح لفائذج الجواعاخ التزاتيح 39-07الماًىى رلن, 

 ؛الواليحالوحاكن الوتعلك توذوًح  11.91رلن الماًىى 

 ؛العوىهيييهسؤوليح آهزيي تالصزف والوزالثيي والوحاسثييي الوتعلك تتحذيذ  11.92الماًىى رلن 

في الحصىل علً الوعلىهاخ؛الوتعلك تالحك  23.32رلن لماًىى ا 

 الجواعيالتجهيش تئعادج تٌظين صٌذوق الوتعلك  11.32رلن الماًىى, 

 

 



 :املـــــــــــراسيـــــــــــــم
 تتحذيذ الثزهجح الووتذج علً ثالث سٌىاخ 2016يىًيى  29صادر تتاريخ  307 16-2هزسىم رلن, 

  تتحذيذ لائوح الىثائك الىاجة ارفالها تويشاًيح الجواعح الوعزوضح علً  2016يىًيى  29صادر في صادر في  316-6-2هزسىم رلن
 ,لجٌح الويشاًيح

 تتحذيذ كيفيح تحضيز المىائن الواليح والوحاسثيح الوزفمح تويشاًي الجواعح 2016يىًيى  29صادر في  319-16-2هزسىم رلن, 

 تتحذيذ كيفيح إدراج تىاسًاخ هيشاًيح الجواعح والويشاًياخ الولحمح والحساتاخ  2017يىًيى  2صادر في  293-17-2هزسىم رلن
 ,الخصىصيح في تياى هجوع

تتحذيذ طثيعح وكيفيح إعذاد وًشز الوعلىهاخ والوعطياخ الوضوٌح في المىائن 2017يىًيى  9صادر في  290-17-2رسىم رلن
 الوتعلك تالجواعاخ؛ 14-113هي الماًىى التٌظيوي  275الوحاسثيح والواليح الوٌصىص عليها في الوادج 

تتحذيذ تثىية هيشاًيح الجواعح 2017يىًيى  3صادرفي 253-17-2هزسىم رلن, 

 

 :الدورية الـوزارية 
 حىل اعذاد وتٌفيذ هيشاًياخ الجواعاخ التزاتيح 2020شتٌثز  21تتاريخ  17684دوريح السيذ وسيز الذاخليح عذد  , 

 

 



 من هم املتدخلون يف دورة امليزانية اجلماعية؟ 

هيشاًيح 
 الجواعح

الوجتوع 
 الوذًي

هيأخ 
 التشاور

االجهشج 
 الزلاتيح

وسارج 
 الذاخليح

وسارج 
الواليح و 
 االلتصاد 

 الوٌتخثىى

ر          انية تعتب  ز رلحظةروررأرضيةرالمب 
ة ز ررممب   

ررالجماعيةرالحياةرفز ر،فه 
ررللنقاشرفرصة  

رروررالمؤسسات  رالعموم 
ررأموالراستعمالرحول رالرسومرواضع 

ائبرور رمنرمنتخبيهمرطرفرمنرالضز
رلتقييمرلحظةرأخرىرجهةرمنر،وررجهة

افرالسابقةراالنجازات رواستشر
 ,المستقبليةراالختيارات

ررلذاررررررر زررعدةرتجمعرفه  رفاعلي 
زر زررمؤسساتيي  زرروفاعلي   ,مدنيي 



 ماهي ميزانية املواطن؟ 

 تعريف امليزانية؟ 

انيةرلكونرنظرار      ز زررعمومرقبلرمنرفهمهارر،يصعبررصفةرتقنيةربلغةرمكتوبةرالجماعيةرالمب  رمجلسرفانرالمواطني 

زررجميعرقبلرمنرالفهمروررالقراءةرسهلةرور مبسطة وثيقةروضعرارتأىرالجماعة انيــــــــــــــــــــــــــــــة ،تسىمرالمواطني  ز  المــــــــــــــــــواطنرمب 

اترمنرمجموعةرعىلرتحتويرالوثيقةرهذهرررر ررالمداخيلرتخصرواالرقامرالمؤشر  
رسنةرخاللرالجماعةرعليهاررستحصلرالت 

ررالنفقاتروكذارركاملة،ررمالية  
،رالخدماترلتقديمرستتحملهاررالت  ز ررأيرللمواطني  ابيةرالعموميةرالسياساترعىلرالتعبب  رالب 

رربشكلرللجماعة، ،رورررقىم  رروالعراقيلرالخياراترفهمرعىلرأفضلروبشكلريساعدررعمىل   
   .الجماعةرتواجههاررالت 

 

وثيقة يقدر ويؤذن بموجبها ،بالنسبة لكل سنة مالية •
 ,مجموع موارد وتكاليف الجماعة

 

ي السنة ألنها •
 
تعتبر الوثيقة المالية األكبر أهمية ف
 ,تعكس أداء الجماعة اتجاه الساكنة

 

ي تعبر عن  • اتيجر السياسات وثيقة ذات بعد اسبر
ابية الجماعية بشكل مبسط العمومية   ,وعملي رقمي البر

 

من  152املادة 
القانون التنظميي 
 املتعلق ابدلاعات



 :املبادئ العامة املؤسسة للميزانية

انية  انية  مجموع الموارد وتكاليف الجماعة ،: مبدأ وحدة المب   ي وثيقة واحدةويستوجب تشمل المب  
 
 1   تقديمها ف

انية مبدأ سنوية  ي  تبتدأ : المب  
 
ي فاتح يناير وتنتهي ف

 
 2 ,دجنبر من السنة نفسها 31السنة المالية ف

انية الجماعية داخل أبواب وفصول وبرامج ومشاري    ع معينة وال  : مبدأ تخصيص النفقات   تقدم نفقات المب  
ي اطار التخصيص يمكن تنفيذها                                      

 
 ,اال ف

3 

انية  ي  يجب أن: مبدأ توازن المب  
انية متوازنة بي   المداخيل و النفقات بكل من الجزء األول و الثان   4 تكون المب  

 5 ال يمكن رصد مدخول من مداخيل الجزء األول لنفقة من هذا الجزء: مبدأ عدم المقاصة 

خيصات  ام البر انية :مبدأ احبر ي حدود ترخيصات المب  
 
امات  بالنفقات ف  6 يجب أن تضل االلبر 

المادة 
152 

المادة 
153 

المادة 
157 

المادة 
154/
162 

المادة 
155 

المادة 
161 



 :هيكلة امليزانية
 مما تتشكل امليزانية؟

 املزيانية الرئيس ية
املزيانيات 

 امللحقة

احلساابت 
 اخلصوصية



 ما هي هيكلة امليزانية؟

انية تتكون انية يتعلق األول :جزئي    من الجماعة مب   ي  و  التسيب   بمب  
 
 الثان

 يخصص األول شقي    اىل جزء كل  وينقسم التجهب    بعمليات
ي  و  للمداخيل

    , للمصاريف الثان 

 عمليات فيه تندرج :األول الجزء
 المداخيل بقسميه التسيب  

 بالتدبب   المتعلقة والمصاريف
 عل ونذكر  للجماعة اليومي 
  أنشطة نفقات :المثال سبيل

 الموظفي    المجلس،نفقات
 بوسائل المرتبطة والمصاريف

ة )أخرى  السيارات حظب 
 ,(,,,,,االكرية ، واالليات

ي  الجزء
 
  بعمليات يتعلق :الثان
 الموارد  جميع ويشمل التجهب   
 االستعمال و  للتجهب    المرصدة

  مثل ألجله خصصت الذي
 وانجاز  االقتناءات،اصالح)

 العمومية االنارة ،أشغال الطرق
 وتتكون(,,القرض أصل وسداد 
 خاص بشكل الجزء هذا  موارد 
 ومن األول الجزء فائض من

 (,,الدولة امدادات



 :املراحل االساسية إلعداد واعتماد امليزانية

دورج 
 الويشاًيح

1 
 يقومراالمرربالضفر

بإعدادر( رئيسرالمجلس) 
انية ز وعرالمب   مشر

2 
انيةرورالشؤونر ز لجنةرالمب 
مجةردراسةر الماليةروالب 

انية ز وعرالمب   مشر

3 

التداولر: مجلسرالجماعة  

وعر ورالتصويترعىلرمشر
انية ز  المب 

4 
:  السيدرعاملراقليمرصفرو
انية ز رعىلرالمب   التأشب 

5 
انيةرقابلةرللتنفيذرمنرطرفر ز مب 

 االمرربالضف



 اجلماعة الرتابية ملدينة  صفرو
 2021ميزانية 

 يف أرقام 



  

المئويةالنسبة  %    

 

 بالدرهمالمقترحة المبالـــغ  

 

 االبـــــواب

 
 

57.00 

 

38 702 000,00 

 

 

الباب االولمجموع   

 

0.20 

 

 

133 000,00 

 

 

الباب  الثانيمجموع   

 

23.69 

 

16 096 000,00 

 

 

الباب الثالثمجموع   

 

17.10 

 

11 622 000,00 

 

 

الباب الرابعمجموع   

 

2.06 

 

1 404 000,00 

 

 

الباب الخامسمجموع   

 

100 

 

67 957 000,00 

 

االولالقسم مجموع   
 

 :توزيع املداخيل املقرتحة حسب أبواب امليزانية



  

المئويةالنسبة  %    

 

 بالدرهمالمقترحة المبالـــغ  

 

 طبيعة الرسم

 

 رســـم الســــكن 000,00 800 6,67

0,17 

 

20 000,00 

 

 ضريبـــة المبانـــي

1,25 150 000,00 

 

 ضريبــة الصيانــة

66,66 8 000 000,00 

 

 رسم الخدمات الجماعية

25 3 000 000,00 

 

 الرســـم المهنــــــــي

 ضريبــــة التجــــــارة 000,00 30 0,25

 

100 

 

12 000 000,00 

 

 المجموع
 

 :املدبرة من طرف مديرية الضرائب  2021توزيع املداخيل املقرتحة لسنة 



  

المئويةالنسبة  %    

 

 بالدرهم المبالـــغ  المقترحة

 

 نوع المداخل

 

 الجبائية التابعة للجماعة الرسوم المدبرة من طرف المصالح   000,00 481 12 18,37

53,38 

 

36 276 000,00 

 

 حصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة

28,25 19 200 000,00 

 

 الرسوم المدبرة من طرف المصالح الضريبية

 

100 

 

67 957 000,00 

 

 المجموع
 

 :حسب املصاحل اجلبائية 2021توزيع املداخيل املقرتحة لسنة 



  

المئويةالنسبة  %    

 

المقترحة بالدرهم العتماداتا  

 

 الميزانية

 

10البـــاب  000,00 552 36 53,79  

2,15 

 

1 460 000,00 

 

20البـــاب   

11,61 7 890 000,00 

 

30البـــاب   

27,45 18 655 000,00 

 

50البـــاب   

5 3 400 000,00 

 

60البـــاب   

 

100 

 

67 957 000,00 

 

 المجموع
 

 :توزيع مصاريف اجلزء االول حسب أبواب امليزانية



  

المئويةالنسبة  %    

 

المقترحة بالدرهم االعتمادات  

 

 المصــــاريف

 
 

84,93 

 

57 712 000,   

 

 

 المصاريف الدائمة والتابثة

 

7,59 

 

 

5 160 000,00 

 

 

المتمثلة في تنفيذ االحكام الديون  

 

2,48 

 

1 685 000,00 

 

 

 فوائد القروض صندوق التجهيز الجماعي

 

5 

 

3 4000 000,00 

 

 

 الفائض التقديري

 

100 

 

67 957 000,00 

 

من الميزانية مجموع الجزء األول  
 

 :2021احملاور لكربى ملصاريف اجلزء االول مبشروع ميزانية 



  

المئويةالنسبة  %    

 

بالدرهم المبالـــغ  المقترحة  

 

 نوع النفقات

 

 النفقات المتعلقة بمصاريف الموظفين 200,00 402 31 46,21

 النفقات الخاصة بالصيانة والمحافظة على الممتلكات 000,00 475 2 3,64

 نفقات االنارة العمومية والماء العمومي 000,00 120 7 10,48

 النفقات المتعلقة بالمواد الصحية والصيدلة  000,00 143 0,21

والمؤسسات المحلية النفقات المتعلقة بالجمعيات 000,00 660 0,97  

 النفقات المتعلقة باإلعانات للجمعيات الرياضية 000,00 650 0,96

 النفقات المتعلقة بمراب السيارات واالليات 000,00 745 1,09

دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها   000,00 400 12 18,25

 لفائدة الجماعات الترابية

 فصول أخرى 800,00 361 12 18,19

 

100 

 

67 957 000,00 

 

 مجموع الجزء األول من الميزانية
 

 :2021توزيع النفقات الدائمة و الثابتة مبشروع ميزانية 



 

بالدرهم المبالـــغ  المقترحة  

 

 نوع النفقة

 

 مجال الشؤون التقنية -------

 التعمير، السكن 000,00 475 2

 انارة عمومية 000,00 000 6

 الماء 000,00 280

 مجال الشؤون االقتصادية  ------

 أنشطة الدعم -----

 سداد للخواص 000,00 400 12

 الدعم  خالص المصاريف الطارئة ------

 RAMED دفعات 000,00 683

دفعات أخرى   000,00 52  

 مجال اندماج النتائج 000,00 400 3

 دفعات للجزء الثاني من الميزانية ------

 :بيان حول نوعية نفقات امليزانية



 بيان المداخيل بالدرهم المصاريف بالدرهم 

 الميزانية

 الجزء االول ------

 مجموع الموارد 000,00 957 67

و الرسوم المحلية الضرائب 000,00 276 26  

 حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة 000,00 276 36

 مدخول الخدمات 000,00 623

 مداخيل االمالك 000,00 779 2

 مداخيل مختلفة 000,00 404 1

 مجموع النفقات 000,00 957 67

نفقات المنتخبين   000,00 557  

 نفقات الموظفين 200,00 402 31

 نفقات تسديد الديون 000,00 685 1

المالية الناتجة عن االتفاقيات والعقود المبرمة النفقات المتعلقة بااللتزامات 000,00 400 12  

 نفقات تنفيذ االحكام 800,00 499 5

 االعانات والمساعدات المقدمة 000,00 310 1

 نفقات مختلفة 000,00 103 15

 الجزء الثاني ----- ----

 :2021بيان جممع برسم سنة 



 بيان المداخيل بالدرهم المصاريف بالدرهم 

 الجزء الثاني

 مجموع الموارد 000,00 400 3

 فوائض المالية 000,00 400 3

 حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة -----

 مداخيل ضريبة أخرى ----

 مداخيل مقابل خدمات  -----

 حصيلة االفتراضات ----

 امدادات الدولة ----

 مداخيل مختلفة -----

 مجموع النفقات 000,00 400 3

 نفقات أشغال -----

 استهالك رأس مال الدين المقترض 000,00 400 3

 االمدادات الممنوحة ----

 حصص المساهمات -----

 مجموع الميزانية ------

 :2021بيان جممع برسم سنة 



 الحسابات الخصوصية المداخيل بالدرهم المصاريف بالدرهم

 مرصودة ألمور خصوصيةحسابات  -1 300,000,00 000,00 300

حسابات ضريبة الذبح  000,00 300 000,00 300  

حسابات المبادرة المحلية للتنمية البشرية   ----- ----------  

حسابات النفقات من المخصصات -2   000,00 700 12 000,00 700 12  

حساب االنارة العمومية  000,00 000 12 000,00 000 12  

حساب الماء الصالح للشرب    000,00 700 000,00 700  

الحسابات الخصوصية مجموع 000,00 000 13 000,00 000 13  

 مجموع الميزانيات الملحقة -3   -------- --------

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ميزانية ملحقة         ------- --------  

         ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ميزانية ملحقة         ------- ---------

الموازنة    

 المداخيل 000,00 357 71

 المصاريف 000,00 957 67

 الفائض 000,00 400 3

 : 2021بيان جممع برسم سنة 



 مفـــــاهيــــم أســــاسيـــــة؟

 

انية   ي  المصالح لبعض المالية العمليات فيها  تدرج :ملحقة مب  
 يهدف التر

 ,أجر مقابل خدمات أو  سلع انتاج اىل نشاطها 
 

امج يحدد  :الجماعة عمل برنامج    أو  برمجتها  المقرر  والمشاري    ع البر
اب فيها  المساهمة أو  انجازها   ,سنوات 6 لمدة الجماعة ببر

انية عجز   انية عجز  عن نتحدث :المب          تكون ال  عندما  المب  

 ,النفقات جميع لتغطية كافية  الجماعة (أموال)مداخيل    

ي  العمليات تبيان اىل يهدف :خصوصي  حساب  
 ادراجها  يمكن ال  التر

ي  مالئمة بطريقة
 
انية ف  متبادلة عالقة لوجود  أو  الخاص لطابعها  نظرا  المب  

   ,أخرى اىل سنة من العمليات هذه استمرار  وضمان والنفقة المدخول بي   

 

انية ملحقة  مب  

 حساب خصوصي 

انية  عجز المب  

برنامج عمل الجماعة 

النفقات االجبارية, 

 



   :االجبارية النفقات   
 :التالية المصاريف للجماعة بالنسبة اجبارية نفقات تعتبر 

  التأمي    أقساط وكذا  لهم الممنوحة التعويضات و  الموظفي    أجور, 

ي  الجماعة مساهمة
 
 ,التعاضدية ونفقات التقاعد  وصناديق االحتياط هيئات ف

 والمواصالت والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصاريف, 

المستحقة الديون, 

ي  الجماعة مساهمة
 
 ,الجماعات بي    التعاون مؤسسة ف

امات  ,االتفاقيات عن الناتجة المالية االلبر 

القضائية االحكام و  القرارات بتنفيذ  المتعلقة النفقات, 

انية يمكن كيف       :النوع لمقاربة تستجيب أن للمب  
  ي  النوع معيار  االعتبار  بعي    يؤخذ

 
ات االهداف تحديد  ف نامج المتعلقة والمؤشر   المشاري    ع و  بالبر

 والعمليات

 ي  االجتماعي  النوع مقاربة ادماج يتطلب
 
امج ف انيات والعمليات والمشاري    ع البر  ,والمب  

اك ي  والرجال النساء اشر
 
 ,الحاجيات وتلبية االولويات وتحديد  والنقاش التشاور  مسلسل ف

 للهشاشة عرضة األكبر  الفئات منها  وخاصة المستهدفة الفئات بأولويات االخذ, 


