
2020تقديم ميزانية 

1

المملكة المغربية

وزارة الداخلية

والية جهة مراكش آسفي و عمالة مراكش

جماعة مراكش

المديرية العامة للمصالح

قسم الميزانية و المحاسبة

قسم تنمية الموارد المالية



التدبيراكراهاتالوزارية،الدوريةتعليماتمراعاةتمت2020ميزانيةإعدادعند

.الميزانيةتوازناتعلىإيجابااوسلباتؤثرانشانهامنالتيالمعطياتجميعو

األعدادمنالميزانيةببرمجةالمتعلقةالعملياتإدماجهو2020دوريةبهجاءتماأهملعل

المراحلمختلفأصبحتكماGIDللنفقاتالمندمجالتدبيرمنظومةضمنالتأشيرإلى

المنصةنفسلىعتدبرالمضافةالقيمةعلىالضريبةبإمداداتالترابيةالجماعاتبمنحالمتعلقة

اميةالرالجهوداستكمالإطارفيللمملكةالعامةالخزينةمصالحمعبتعاونGIDااللكترونية

الالماديالطابعوإضفاءوالمحاسباتيالماليالتدبيرورقمنةتحديثإلى

(Dématérialisation)العملياتمنالنوعهذاعلى.
األعمالمناختحسينورشفيالمحليةالجماعاتانخراطبضرورةالدوريةذكرتكما

شغالواألالبناءمقاوالتوتصنيفتأهيلنظاماعتمادعلىالجماعةوحثاألداءآجالواحترام

يمتهاقتتجاوزالتيالمشاريعبخصوصوجوباالتحمالتكنانيشضمنوإدراجهاالعمومية

.درهمألف500
لبرمجةالتحسينمدعوةالجماعاتأنإلىباإلضافةجديدتبويباعتمادتمأنهننسىأندون

الثالثية
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على مستوى المداخيل        

سنةمبرسالمضافةالقيمةعلالضريبةمنتوجمنحصتهاالجماعاتتعتمدسوفكالعادة-

الدولةميزانيةاعتمادانتظارفي2019

القرارسينتح–الضريبيالوعاءتوسيع–األخيرةسنواتثالثمعدل-الواقعية-الصدقية-

Comptes)الخزينةحساباتتصفية–الجبائي d’imputation provisoire)–تصفية

المرحلةاالعتماداتتصفية–الخصوصيةالحسابات
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على مستوى المصاريف

بتوازناتالمسدونللمرتفقينالمقدمةالخدماتجودةتحسينمعالنفقاتترشيدعلىالدوريةتحثكسابقاتها

–تقبالاالسمصاريف–المملكةوخارجداخلبالمهماتالمتعلقةالمصاريفوعقلنةالميزانية

اإلعانات–والندواتالحفالتتنظيم-الموظفينمصاريف-اإلداريةالمبانيتهيئة

الموظفيننفقاتوكذاللجمعياتالمخصصةواالعتمادات

إجباريةنفقةالمنتخبينجمعيةفيالجماعةانخراطواجباتاعتبار-

خاصةمؤشراتإلىاالعتماداتترجمة-

المفوضالتدبيرومصاريفوالكهرباءالماءاستهالكمتأخراتتصفية-

مسبقاالعقاروضعيةتصفيةومحاولةالملكيةالمشاريعلبرمجةاالولويةإعطاء-

فتحوجبتتإجباريةنفقاتباعتبارهابشأنهاالمتعاقدالماليةلاللتزاماتاالولويةإعطاء-

.لتغطيتهااألداءاعتمادات
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: هذا وعلى مستوى تقديرات

المداخيل-1

2019شتنبرغايةإلىالمحققةالمداخيلعلىواعتماداالتقديراتصدقيةعلىالجماعةمنحرصاو

سنةتقديراتمعمقارنة%2بنسبة2020لسنةالتسييرميزانيةبمشروعالمداخيلتقديراتارتفعت

:منالمقترحةالمداخيلحجمتحولحيث2019

.درهممليون165ومليار1إلىدرهممليون142ومليار



:بالخصوصالزيادةهذهوتهم

:الماليةوزارةمصالحطرفمنالمدبرةالرسوم-

سنةالمقبولةدرهممليون195منتقديراتهاارتفعتحيث30-10-10.19:الجماعيةالخدماترسم*

.%1بزيادةأيدرهممليون200إلى2019

.درهممليون56الىدرهممليون55من10.18-10-30السكنرسم*

.درهممليون155إلىدرهممليون150من10.25-10-40المهنيالرسم*

:المحليةالجبائيةاإلدارةطرفمنالمدبرةالمحليةالرسوم-

فياإلقامةعلىالرسمأساساوتهمدرهم،مليون12مبلغيعادلبما%2.35بنسبةزيادةعرفت

منتوجدرهم،مليون2بمبلغالمشروباتبيعمحالعلىالرسمدرهم،مليون3بمبلغالسياحيةالمؤسسات

والفواكهالخضرسوقوكالءعلىالرسم،درهممليون2بمبلغوالسياراتالدراجاتوقوفمحطات

الحضريةاألراضيعلىللرسمبالنسبة2019سنةتقديراتبنفساالحتفاظمقابلهذاكلمليون3بمبلغ

واعتباراراتالتقديصدقيةلمبدأاحترامااألخرىالفصولمنعددتقديراتفيالزيادةوعدممبنية،الغير

.للتحصيلالحقيقيةلإلمكانيات
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دةنسبة الزيا ةالتقديرات المقترح

2020لسنة 

لسنةالتقديرات المقترحة

2019 نوع الرسوم

-
500 000.00 500 000,00 ضريبة المباني

%2
56 000 000.00 55 000 000,00 رسم السكن

-
1 500 000.00 1500 000,00 ضريبة النظافة

%1
200 000 000.00 195 000 000,00 رسم الخدمات الجماعية

%3
155 000 000.00 150 000 000,00 الرسم المهني

%2.75

مجموع الرسوم المدبرة من طرف مصالح المالية   000,00 000 402   000,00 000 413

-
229 604 000,00   229 604 000,00 الضريبة على القيمة المضافة

%2.35

الرسوم المحلية   000,00 396 510   000,00 396 522

%2

المجموع العام   000,00 000 142 1   000,00 000 165 1
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التحصيلنسبة

المبالغ المحققة

2019شتنبر 30
تقديرات الميزانية  برسم 

2020سنة 

تقديرات الميزانية  

2019برسم سنة 
المحاور

%90
42690486.11 57000000.00 54 000000.00

الرسوم على اإلقامة

%83
17 427 265.25 27 000 000.00 25000000.00

الرسم على محال بيع المشروبات

%67
87 751 901.15 110000000.00 110 000 000.00 الرسم على األراضي الحضرية غير 

المبنية

%101
42 338 679.00 45000000.00 43000000.00

منتوج محطات وقوف الدراجات

%67.6
18 927 624.00 28 000 000.00 25 000 000.00

وكالء سوق الخضر والفواكه/الرسم

%65
32 533 870.53 50 500 000.00 50 000 000.00 الرسم على شغل الملك الجماعي 

....ألغراض تجارية أو

%75
9 016 669.14 1 45 00 000.00 14 000 000.00 الرسم على شغل الملك الجماعي 

....بمنقوالت أو عقارات



35.45%

19.71%

44.84%

نسبة المحاور من التقديرات االجمالية

الرسوم المحولة

الضريبة على القيمة المضافة

الرسوم المدبرة محليا
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2019تقديرات 

2020تقديرات
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الرسوم المحولة

الضريبة على القيمة المضافة
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413000000

229604000
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2019تقديرات 

2020تقديرات
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:اما على مستوى

:المصاريف-2
تفعيلإطارفي2020لسنةالجماعةميزانيةمشروعوإعدادتهييءيندرج

بتاريخF/3788عددالوزاريةبالمذكرةالواردةالعامةالتوجهات

اخيلالمدتحسينبمبدأالتقيدعلىبالخصوصتحثوالتي01/10/2019

.التسييرنفقاتوترشيد

ةأولويإعطاءالمسيروالمكتبالمجلسرئاسةارتأتفقداألساسهذاوعلى

نميةتعلىالعملخاللمنللميزانيةالبنيويالتوازنعلىللحفاظقصوى

رصدمع.ييرالتسنفقاتألغلببالنسبةوالترشيدالعقلنةوتوخيالماليةالموارد

وتسديدلماليةاااللتزاماتوتغطيةاإلجباريةللنفقاتبالنسبةالكافيةاالعتمادات

.المتأخرات



:التاليشكلالعلىبالنفقاتيتعلقفيماالميزانيةتقديراتجاءتوهكذا

م976مجموعهما2020الماليةالسنةبرسمالنفقاتتقديراتبلغت

.الفارطةالسنةمعمقارنة%2بزيادةدرهم
التياريةاإلجبالنفقاتبعضفيرفعإلىالطفيفةالزيادةهذهوتعزى

األخرىصولالفبعضإلىوكذاالميزانيةبنيةفيكبيربشكلتتحكم

وأخرىاستقراراعرفتالنفقاتبعضأنكماالتدبيرإلكراهاتنظرا

.انخفاضا

:اآلتيةالفصولمنالتسييرميزانيةبنيةوتتكون
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القروض

التدبير المفوض

300

مصاريف

الموظفين

المقاطعات 

96,5

مصاريف 

استهالك 

الكهرباء 

13

231

126,50
30,7



2019/2020جدول بنية ميزانية التسيير 

األرقام بمليون الدرهم 

2019ميزانية طبيعة النفقات
ن النسبة المئوية م

ر ميزانية التسيي
2020ميزانية 

النسبة المئوية

من ميزانية 

التسيير 

:مصاريف إجبارية

%231,0024%220,0023نفقات الموظفين* 

%126,5013%98,0010مستحقات استهالك اإلنارة * 

%96,5010%76,508دفعات المقاطعات* 

%300,0031%320,0033مصاريف التدبير المفوض* 

%40,004%33,003دفعات للشركات والمؤسسات* 

%30,703%35,004فوائد القروض* 

782,50824,70:المجموع
175,5018151,3015:باقي المصاريف

958,00100976,00100:المجموع العام 14



2019بنية ميزانية التسيير  مبيان

مصاريف 
:إجبارية

0%

نفقات * 
الموظفين

23%

مستحقات * 
استهالك اإلنارة 

10%

دفعات * 
المقاطعات

8%

مصاريف * 
التدبير المفوض

33%

دفعات * 
للشركات 
والمؤسسات

4%

فوائد * 
القروض

3%

باقي 
:المصاريف

18%
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2020بنية ميزانية التسيير  مبيان

0%

24%

13%

10%
31%

4%

3%
15%

:مصاريف إجبارية نفقات الموظفين*  مستحقات استهالك اإلنارة *  دفعات المقاطعات* 

مصاريف التدبير المفوض*  دفعات للشركات والمؤسسات*  فوائد القروض*  :باقي المصاريف
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:التسييرميزانيةتطور

2019/2020جدول تطور ميزانية التسيير 

2020ميزانية 2019ميزانية طبيعة النفقات
نسبة النمو أو االنخفاض 

2020/2019

:مصاريف إجبارية

%220,00231,005نفقات الموظفين* 
%98,00126,5029مستحقات استهالك اإلنارة* 
%76,5096,5026دفعات المقاطعات* 
6-320,00300,00مصاريف التدبير المفوض* 
%33,0040,0015دفعات للشركات والمؤسسات* 
12-35,0030,70فوائد القروض* 

782,50824,705:المجموع

14-175,50151,30:باقي المصاريف
%958,00976,002:المجموع العام
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تطور ميزانية التسييرمبيان

0 0 0
1

2019ميزانية  2020ميزانية  2020/2019نسبة النمو أو االنخفاض 
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ا عض النفقات التي عرفت استقراريلي بفيما

بعض المصاريف التي عرفت استقراراجدول

19

2020ميزانية 2019ميزانية طبيعة النفقات

1,201,20مصاريف اإليواء واإلطعام* 

4,754,75مصاريف أخرى لإلدارة العامة* 

10,0010,00إعانات للفرق الرياضية * 

20,0020,00الصيانة االعتيادية للمناطق الخضراء * 

14,0014,00الصيانة االعتيادية للطرق * 

1,501,50صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي * 

51,4551,45:المجموع 



بعض المصاريف التي عرفت استقرارامبيان
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0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

مصاريف * 
اإليواء واإلطعام

مصاريف * 
أخرى لإلدارة 

العامة

إعانات للفرق* 
الرياضية 

الصيانة * 
االعتيادية 
للمناطق 
الخضراء 

الصيانة * 
االعتيادية 
للطرق 

صوائر * 
المسطرة وإقامة 

الدعاوي 

2019ميزانية 

2020ميزانية 



بعض النفقات التي عرفت ارتفاعاجدول

النفقات التي عرفت ارتفاعا
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%نسبة النمو 2020ميزانية 2019ميزانية طبيعة النفقات

%0,502,00300ن إعانات مقدمة لجمعيات أعمال االجتماعية للموظفي* 

%1,001,3010إعانات الجمعيات الرياضية * 

     %6,606   6,20مرآب السيارات واآلليات * 

%3,0088   1,60صيانة منشآت أخرى* 

%3,0058   1,90سداد للخواص* 

%6,7022   5,50دفعات لحساب نظام المساعدة الطبية* 
%16,7022,60142:المجموع



بعض النفقات التي عرفت ارتفاعامبيان
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0.50
1.00

6.20 

1.60 1.90 

5.50 

2.00
1.30

6.60

3.00 3.00

6.70

300%

10% 6%
88% 58%

22%
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

إعانات مقدمة * 
لجمعيات أعمال 

االجتماعية 
للموظفين 

إعانات * 
الجمعيات 
الرياضية 

مرآب * 
السيارات 
واآلليات 

صيانة منشآت* 
أخرى

سداد للخواص*  دفعات لحساب* 
نظام المساعدة 

الطبية

2019ميزانية  2020ميزانية  %نسبة النمو 



بعض النفقات التي عرفت انخفاضاجدول

ض النفقات التي عرفت انخفاضابعإليكم
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نسبة االنخفاض 2020ميزانية 2019ميزانية طبيعة النفقات

%1,201,158الصيانة والمحافظة على البنايات اإلدارية * 

%5,0043   8,70مساعدات ودعم الجمعيات

%1,5012   1,70شراء مواد للوقاية الصحية * 

%7,006   7,50مستحقات نقط الماء * 

%21,6028   30,00مصاريف تنفيذ االحكام القضائية * 

%100-   17,00المبادرة المحلية للتنمية البشرية * 

%25-   2,90   3,90(دار المنتخب)دفعات لمراكز التكوين * 

%70,0039,1545:المجموع



بعض النفقات التي عرفت انخفاضامبيان
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1.20

8.70 

1.70 

7.50 

30.00 

17.00 

3.90 1.15
5.00

1.50

7.00

21.60

-
2.90 

8% 43% 12% 6% 28% 100%

الصيانة * 
والمحافظة على 

ة البنايات اإلداري

مساعدات ودعم 
الجمعيات

شراء مواد * 
ة للوقاية الصحي

مستحقات نقط* 
الماء 

يذ مصاريف تنف* 
ة االحكام القضائي

المبادرة * 
ة المحلية للتنمي
البشرية 

دفعات لمراكز * 
دار )التكوين 

(المنتخب

2019ميزانية  2020ميزانية  نسبة االنخفاض 
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تطور ميزانية التسيير حسب المجاالت 

2020ميزانية 2019ميزانية  المجاالت 
نسبة النمو أو 

االنخفاض

%290,00296,002اإلدارة العامة

%34,0017   29,00الشؤون االجتماعية 

%168,0021   139,00الشؤون التقنية 

%0,500   0,50الشؤون االقتصادية

%5-474,00   497,00مجال الدعم

%3   190,00   184,00اندماج النتائج
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290.00

29.00 

139.00 

0.50 

497.00 

184.00 

296.00

34.00

168.00

0.50

474.00

190.00 

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

اإلدارة العامة الشؤون 
االجتماعية 

ة الشؤون التقني الشؤون 
االقتصادية

مجال الدعم اندماج النتائج

تطور ميزانية التسيير حسب المجاالت

2019ميزانية   2020ميزانية 
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%2020ميزانية %2019ميزانية  المجاالت 

%296,0026%290,0025اإلدارة العامة

%3   34,00%3   29,00الشؤون االجتماعية 

%160,0014%12   139,00الشؤون التقنية 

%0   0,50%0   0,50الشؤون االقتصادية

%474,0041%44   497,00مجال الدعم

%16   190,00%16   184,00اندماج النتائج

بنية الميزانية حسب المجاالت
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25%

3%

12%
0%44%

16%

2019ميزانية  

اإلدارة العامة الشؤون االجتماعية  الشؤون التقنية 

الشؤون االقتصادية مجال الدعم اندماج النتائج
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26%

3%

14%

0%
41%

16%

2020ميزانية 

اإلدارة العامة الشؤون االجتماعية  الشؤون التقنية 

الشؤون االقتصادية مجال الدعم اندماج النتائج
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وصلالمداخيلمجموعمنالمصاريفمجمـــوعخصمعندو

برمجتهتمدرهم190.040.000,00مبلغالتقديريالفائضحجم

تنزيلمعالمتجددةكالحاضرةقصوىأولويةذاتمشاريعفي

اإلجباريةالمصاريفرصدجانبالىالجماعةعملبرنامج

كذاوالعتيقةالمدينةتمتيناتفاقيةودرهمم67بمبلغكالقروض

.ذلكغيرالىالضالةالكالبمحاربةاتفاقية

رئيس جماعة مراكش 


