
  
 

                                        

                                    

             

                                   

 

 

 

 

 

        

 

 

2019-2018السنة الجامعية :   

 الخبىيب الجدًد مليزاهياث الجماعاث الترابيت
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 :مقدمت
 

ل أحل مً ، اللمىمُت ألاحهضة باقي و الذولت بها جخذخل التي ألاظاظُت ألاداة اإلاحزاهُت حلذ  ججًز

 أحل مً أظاظُت سافلت حلذ الترابُت، الجماكاث فمحزاهُت.  الىاكم أسض كلى بها اإلاىىػت اثالاخخصاص

 الخذبحر في الجذًذ البلذ و ، الشاهً الذولي العُاق أمام و. تهما التي ؤلاهخـاساث مجمل جدلُم

 حاحُاثل الاظخجابت و  بالخىمُت النهىض ،في الترابُت الىخذاث كلى الىبحرة اإلاشاهىت و اللمىمي،

ب ئصالح مً البذ وان الترابُت الجماكاث الخخصاصاث مشاكاة ،و اإلاخىىكت اإلاىاػىحن و اإلاىاػىاث   جبٍى

ب وفم الترابُت،اإلاحزاهُت   ًأحي و اللذًم، الخبىٍب هلاةص و ئؼياالث بلع ًخجاوص  حذًذ جبٍى

 . حذًذة بمعخجذاث

ً الترابُت فالجماكاث  في مهما خحزا حؽغل هي ، لزلً مُتاللمى  العُاظاث جذبحر في خلُلي ؼٍش

 تهم باصالخاث الترابُت الجماكاث أدواس جؼىس  اإلاؽشق مىاهبت في رلً ًخجلى و الذولت، ظُاظاث

 . حىاهبها مخخلف

 مخخلف أن هزلً هجذ ، ؤلاظباهُت و ألاإلااهُت، و الفشوعُت، والخجشبت اإلالاسهت الخجاسب كلى فباالهفخاح 

ٌ  هزه  ما و.  الترابي اللام الؽأن جذبحر في دوسها و الترابُت، الجماكاث كلى هبحر بؽيل ساهىذ الذو

 هزا و ، لها وامال اإلاغشبي الذظخىس  مً الخاظم الباب جخصُص هى الترابُت للجماكاث الهام الذوس  ًإهذ

 الذظخىس  في هزلً جخجلى ألاهمُت هزه و.  جىـُمُت بلىاهحن مالُتها و جذبحرها مبادب و هُيلتها جىـُم

 . الترابُت الجماكاث لخىـُم وامال بابا البلذان لهزه دظخىس  ول خصص خُث ؤلاظباوي و  الفشوس ي

 اإلاؽشق كام ، ئليها اإلاعىذة اإلاخىىكت الاخخصاصاث أمام أدواسها، بيامل الترابُت الجماكاث لخلىم و

ب بهىذظت با هزا ٌعلف أن و ، أهثر ألاداء فلالُت فُه جبرص بؽيل محزاهُاتها، جبٍى  هزلً لخبٍى

 . الترابُت الجماكاث إلاالُت الجذًذة البيُت في اإلاالُت اللملُاث مخخلف ئدساج كلى الترابي اإلاىخخب
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 هزه اخخصاصاث لحجم الترابُت، الجماكاث مالُت هىذظت مىاهبت ظُاق في حاء،الجذًذ فاإلصالح 

 اإلاخللم ؤلاداسي  الؽم في ظىاء ،الترابُت الجماكاث اؼخغاٌ جىـم التي اللاهىهُت فاإلاىـىمت.  الىخذاث

ت الؽإون بخذبحر  هزه كشفذ - ، الترابُت الجماكاث مالُت بخذبحر اإلاخللم اإلاالي الؽم أو ، الترابُت ؤلاداٍس

 الترابُت للجماكاث الثالر الخىـُمُت اللىاهحن بصذوس  ؤلاصالح هزا جىج و ، ئصالخاث كذة – اإلاىـىمت

  ،112.14 ركم الخىظيمي اللاهىن  و ، بالجهاث املخعلم  14.111 سكم الخىـُمي اللاهىن  هي و ،

 بالجماعاث املخعلم 113.14  ركم الخىـُمي اللاهىن  و ، ألاكاليم و   بالعماالث املخعلم

ت الىاخُت مً مهمت الذساظت هزه حلذ و    الذساظت ًلضمها كاهىهُت إلاعخجذاث جخؼشق  أنها خُث ، الىـٍش

 ملشفت في أظاظا جخجلى كملُت كُمت الذساظت لهزه أن هما ، أهثر نهامظامُ لفهم الىلاػ و الخدلُل و

 ما ول خالٌ فمً.  رلً كلى اإلاترجبت ألازاس و الىخاةج و ، الىاكم أسض كلى الىصىص هزه جؼبُم هُفُت

 : الخالُت ؤلاؼيالُت الزهً الى جدبادس ظبم

 ؟ الترابيت الجماعاث ملاليت الجدًد الخبىيب مطخجداث هي ما 

 خفشق كً هزه ؤلاؼيالُت مجمىكت مً ألاظئلت هي :و ج

 ؟ ما هى الخبىيب اللدًم مليزاهياث الجماعاث الترابيت 

 ما هي مددودًاث الخبىيب اللدًم ؟ 

 ما هى الخبىيب الجدًد مليزاهياث  الجماعاث الترابيت ؟ 

 ما هى إلاطار اللاهىوي املىظم للخبىيب الجدًد ؟ 

 هذا الخبىيب الجدًد ؟ و ما هي املطخجداث التي جاء بها 

 و لإلحابت كً هزه ؤلاؼيالُت  و ألاظئلت اإلاخفشكت كنها ، هلترح الخصمُم الخالي :
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 الترابيت الجماعاث اثيزاهيمل الىالضييي الخبىيب: ألاول  املبدث

 الترابيت الجماعاث اثمليزاهي الجدًد الخبىيب: الثاوي املبدث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 ٍتانخساب انجماػاث نمٍصاوٍت انكالسٍكً انخبىٌب: األول انمبحث

اكذ مؽترهت في ئكذاد هما هى الؽأن باليعبت للذولت،  للى  الترابُت،جخظم الجماكاث              

ت ،الزي ًلض ي بأن اإلاحزاهُت تهم ظىت مالُت  ، اهُاثاإلاحز  ورلً وفم ألسبلت مبادب ، وهي مبذأ العىٍى

كذم جىافم العىت اإلاذهُت، ومبذأ الؽمىلُت الزي ًفُذ بلذم حىاص جخصُص مىاسد لىفلاث مدذدة، و 

ئحشاء اإلالاصت بحن اإلاذاخُل والىفلاث ، ومبذأ الىخذة خُذ جذسج باإلاحزاهُت حمُم الخدمالث واإلاىاسد ، 

 1جم مبذأ الخىاصن الزي ًلض ي باإلاؼابلت بحن الىفلاث واإلاىاسد اإلاذسحت في اإلاحزاهُت

ف باإلػاس اللاهىوي ،ظىداٌو مً خالٌ هزا اإلابدث و  ب الىالظُيي زي وان ًإػش الخبال، ئلى الخلٍش ٍى

ب  ،  فُما ظيخلشف في ،   كلى أهم الصلىباث التي خلفها اللمل بالخبٍى

 .الىالظُيي

 انخسابٍت انجماػاث نمٍصاوٍت انكالسٍكً نهخبىٌب انقاوىوً اإلطاز:  انمطهب  االول

 2، 54.88شحىق ئلى اللاهىن العابم مً خالٌ ال ،ظيخؼشق في هزا اإلاؼلب ئلى هُيلت الخبىٍب الىالظُيي

 ()،جؼبُلي همىرجمم كشض ،اإلاخللم بالخىـُم اإلاالي للجماكاث اإلادلُت)الترابُت( ومجمىكاتها 

ما وان ملمٌى كلى معلعل ئكذاد محزاهُت الجماكاث الترابُت وفم ، فُما ظيخلشف في 

 الىـام العابم.به في 

 السٍكً نمٍصاوٍت انجماػاث انخسابٍتانك انخبىٌب: هٍكهت األول انفسع 

 اإلاخللم ،ظابلا 54.88ىـم طمً اػاس اللاهىن ً ،وان الخبىٍب الىالظُيي إلاحزاهُت الجماكاث الترابُت    

 3. ومجمىكاتها )الترابُت(بالخىـُم اإلاالي للجماكاث اإلادلُت

                                                           
1
 .;7 ص ،5109  سنة برسم ،للحسابات األعلى للمجلس السنوي التقرٌر 

2
 0871صفر 55 فً 15.=0.1 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر ومجموعاتها، المحلٌة للجماعات المالً نظٌمبالت ،المتعلق >89.1 القانون 

 رقم ذكرّ   دون(.) =511فبراٌر57)0871 صفر ;5 فً ،الصادرة 00;9 عدد الرسمٌة بالجرٌدة القانون هذا نشر تم(. =511 فبراٌر57)

 (الرسمٌة بالجرٌدة الصفحة
3
 .57ص ،5100 لسنة األولى الطبعة الرباط، رقراق ابً دار المحلٌة، الجماعات مالٌة تدبٌر نصٌر، مكاوي 
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  :حضةُحنؽمل كلى ن اإلاحزاهُت حأهجذ  اللاهىن،ئلى ملخظُاث هزا  ،وبالشحىق

   الجضء ألا ٌ  .ظىاء فُما ًخص اإلاذاخُل والىفلاث ،: جذسج فُه كملُاث الدعُحرو

 لخجهحز والاظخلماٌ الزي وحؽمل حمُم اإلاىاسد اإلاشصىدة ل ،الجضء الثاوي: جخللم بلملُاث الخجهحز

 .حلهأخصصذ مً 

 اإلادلُت للجماكاث اإلاالي بالخىـُم إلاخللمس ئلُه ظابلا ،اااإلاؽ 54.88 اللاهىن  مً  99وكذد خذدث اإلاادة 

 :هفلاث الدعُحر هما ًلي ،  ومجمىكاتها،

 4:كلى ما ًلي )الترابُت(حؽمل جدمالث الجماكاث اإلادلُت

ف اإلاخلللت باسحاق كىان والصُاهت وألا : اإلاىؿفىن وألا هفلاث حعُحر اإلاصالح دواث والخىسٍذاث واإلاصاٍس

 .أو وػىُت وجدمالث أخشي  ،في كملُاث راث فاةذة مدلُتوؤلامذاداث اإلامىىخت واإلاعاهماث  ،الذًً

ت جىذسج طمً هفلاث الدعُحر، 54ئلى اإلاادة  ،وبالشحىق باظخثىاء  ،ًالخف أن أغلب الىفلاث ؤلاحباٍس

مً والللىد اإلابرمت  ،والالتزاماث اإلاالُت الىاججت كً الاجفاكُاث ،الىفلاث اإلاخلللت بالذًىن اإلاعخدلت

والىفلاث اإلاخلللت بمماسظت الاخخصاصاث التي ًخىلها  ،دلُت أو مجمىكاتهاػشف الجماكاث اإلا

 5.اللاهىن 

                                                                                                                                                                                     
 0871صفر 55 فً 15.=0.1 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر ومجموعاتها، المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق، >89.1 القانون     

.) دون  ذكر رقم الصفحة (=511فبراٌر57)0871 صفر ;5 فً الصادرة، 00;9 عدد الرسمٌة بالجرٌدة القانون هذا نشر تم(. =511 فبراٌر57)

 بالجرٌدة الرسمٌة(
 0871صفر 55 فً 15.=0.1 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر ومجموعاتها، المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم ،المتعلق سابقا إلٌه المشار، >89.1 قانون

  .(=511فبراٌر57)0871 صفر ;5 فً الصادرة ،00;9 عدد الرسمٌة بالجرٌدة القانون هذا نشر تم(. =511 فبراٌر57)

 (الرسمٌة بالجرٌدة الصفحة رقم ذكر دون) 

5
 .57ص ،5100 لسنة األولى الطبعة الرباط، رقراق ابً دار المحلٌة، الجماعات مالٌة تدبٌر نصٌر، مكاوي 
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فلاث بل جظمً فلؽ حلذاد ألهىاق ه ،فاهه ال ًىحذ جدذًذ إلافهىم هفلاث الخجهحز ،اما هفلاث الخجهحز

جلً  والخجهحزاث واإلاعاهماث ...ً وجبلا لزلً ًمىً اكخباسها ،والؼشق ، الخجهحز ، واألؼغاٌ الجذًذة

 6.الىفلاث التي جىدس ي ػابم الخىشاس

ن حؽمل اإلاحزاهُت هزلً كلى محزاهُاث أهه ًمىً أ ، اللاهىن  هفغ مً (6)اإلاادة العادظت و أهذث

 .ملحلت وخعاباث خصىصُت

وجذسج جىاصهاث اإلاحزاهُت و اإلاحزاهُاث اإلالحلت والحعاباث الخصىصُت في بُان مجمم وفم هُفُاث جدذد 

 .7بىص جىـُمي

ٌ جىلعم الى  ، بىابأاإلاىاسد والخدمالث في فشوق و جذسج فلذ هصذ بأنها  ،(7) ا اإلاادة العابلتمأ  فصى

الزي ًخم اكذاده بلشاس مؽترن لىصٍش الذاخلُت والىصٍش اإلايلف  ،وفم جبىٍب اإلاحزاهُت ظؼش أو  وفلشاث

  .تباإلاالُ

ٌ جألُف مجمىق الجضء ألا التي حعاهم في   ،هما اهه ال ًمىً سصذ مذخٌى الىفلت بحن اإلاذاخُل مً  و

ػاس اإلاحزاهُت ئفي ،اإلاحزاهُت واإلاحزاهُاث اإلالحلت ، لىً ًمىً سصذ مذخٌى لىفلت مً الجضء الثاوي 

 8.وهزلً في ئػاس الحعاباث الخصىصُت ، واإلاحزاهُاث اإلالحلت

ب محزاهُت الجماكاث الترابُتق وبالشحىق ئلى مىطى  دمالث الجماكاث فاهه هما كلىا جذسج مىاسد وج ، جبٍى

 .جىلعم ئلى فصٌى وفلشاث واظؼش وفم جبىٍب اإلاحزاهُت ، الترابُت في فشوق وابىاب

 ول فشق ًخيىن  ، سبلت فشوقأًخم جصيُف الىفلاث اإلاذسحت باإلاحزاهُت بؽليها الدعُحر والخجهحز، ئلى 

                                                           
6
 57نفس المرجع، ص   

7
 15.=0.1 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر ومجموعاتها، المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق ار إلٌه سابقاالمش ،>89.1 القانون       

 رقم ذكر دون(.)  .(=511فبراٌر57)0871 صفر ;5 فً الصادرة ، 00;9 عدد الرسمٌة الجرٌدة فً(. =511 فبراٌر57) 0871صفر 55 فً

 (الرسمٌة بالجرٌدة الصفحة
8

 فً 15.=0.1 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر ومجموعاتها، المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق سابقا إلٌه المشار >89.1 قانونال     

 (. .(=511فبراٌر57)0871 صفر ;5 فً الصادرة .00;9 عدد الرسمٌة بالجرٌدة القانون هذا نشر تم(. =511 فبراٌر57) 0871صفر 55

 (الرسمٌة بالجرٌدة الصفحة رقم ذكر دون) 
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ٍىلعم جصيُف بىاب، وجخللم ألابىاب بمخخلف اإلاجاالث جذخالث الجماكُت الترابُت ، و أمً ظخت 

 :اإلاحزاهُت ئلى كعمحن

 .ًمىً مً وطم هـام مداظباحي مىذمج لخذخالث الذولت والجماكاث الترابُت الخصييف الىظيفي:

  .ًمىً مً جدبم الىفلاث مً خالٌ اللؼاكاث اإلاىحهت ئليها :الخصييف الاكخصادي

ب الىالظُىُت ئػاس  اإلاحزاهُت وفم للخبىٍب همىرج وهزا .الخبٍى
9
 

 

                                                           
9
 المنتخب، دلٌل سلسلة المحلٌة، للجماعات العامة المدٌرٌة الداخلٌة وزارة المغربٌة المملكة ،=511االولى الطبعة الجماعات مٌزانٌة دلٌل       

 .7ص
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ب اإلاحزاهُتويهذ وجبعُؽ  ،ئلى جلبُت الحذ ألاكص ى مً الحاحُاث اإلاشجبؼت بدىفُز اإلاحزاهُت ،ف الخبٍى

ل الاكخماداث فُما ًخصاإلاعاػش   .كلى اإلاصادكت كلى اللشاساث جماؼُا مم جخفُف الىصاًت ،جدٍى

ئلى  مجمىكاتها،اإلاخللم بالخىـُم اإلاالي للجماكاث اإلادلُت و  ،ظابلااإلاؽاس ئلُه  54.88كاهىن  وكذ ظعى

ولما دكذ الظشوسة  ،إلاىذ الجماكاث الترابُت ئمياهُت مالةمت اإلاحزاهُت ،ؼمىلُت الاكخماداثئكشاس مبذأ 

ل الاكخماداثل مم جماؼُا  ،زلً خالٌ العىت اإلاالُت، باطافت ئلى جبعُؽ اإلاعاػش فُما ًخص جدٍى

.اللشاساثكلى اإلاصادكت كلى  )الشكابت(جخفُف الىصاًت
 مىذ في  ،الاكخماداث ؼمىلُت مفهىم ًخمثلو 
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 ملابل  ،ئؼاستهم سهً اإلاىطىكت الاكخماداث في للخصشف  ،أهبر مشوهت وهىابهم بالصشف ألامٍشً

 . لهم اإلاعؼشة والىخاةج ألاهذاف جدلُم في مباؼشة معإولُاث جدمُلهم

 ورلً ، للمالُت ـُميالخى اللاهىن  بخؼبُم اإلاخللم اإلاشظىم حغُحر جم  ،الصذد هزا في أولي وهاحشاء

خ مشظىم بملخض ى ً للعماح ، آهزان 1884 دحىبر 94 بخاٍس ل وهىابهم بالصشف لألمٍش  بخدٍى

 جأؼحرة ئلى الحاحت دون  اإلاىاصهُت، الفلشة هفغ داخل اخش ئلى ظؼش مً لذيهم اإلاخىفشة الاكخماداث

 10اإلاالُت، لىصٍش معبلت

لما فُما ًخص أ لفان  ،اكخماداث جدٍى باليعبت للجهاث واللماالث وحماكاث  ماداثالاكخ جدٍى

 ،ومجمىكاتها اإلادلُت للجماكاث اإلاالي بالخىـُم اإلاخللم ،ظابلااإلاؽاس ئلُه  54.88 لاهىن ال وفم اإلاؽىس 

ل ًخم فيان بلذ  ،بلشاس لألمش بالصشف ، اكخماداث الدعُحر داخل هفغ الفصل وداخل هفغ الباب جدٍى

 .مذاولت اإلاجلغ الخذاولي

ت واللشوٍت ما الأ ل  فُمىً، جماكاث الحظٍش بلشاس  ،داخل هفغ الفصل ،الدعُحر الاكخماداثجدٍى

    .مذاولت اإلاجلغلشةِغ اإلاجلغ دون اللجىء ئلى 

ل اكخماداث الدعُحر داخل هفغ الباب مىً جدٍى بلشاس لشةِغ اإلاجلغ بلذ مذاولت اإلاجلغ   ،ٍو

 .الخذاولي

الث مً فلشة الى  ،اإلاجلغ جخخزهإلالشس  جىفُزان ًجشي فُمىً لشةِغ اإلالاػلت أ ،ما اإلالاػلاثأ جدٍى

 11.فلشاث اخشي بدعاب اإلالاػلت

                                                           
10

 .081 ص ،5107 فبراٌر ابع،الر العدد  والقانون، الفقه مجلة ، المٌزانٌة إلصالح والمؤسساتً القانونً ،اإلطار بشكوا  محمد 
11
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لفاةذة هفلاث  اكخؼاكاثال ًمىً ان جيىن مىطىق  ،جُتكخماداث اإلالشسة بشظم الىفلاث آلاغحر ان الا 

 12 .خشي الا بلذ مصادكت ظلؼت الىصاًتا

  هفلاث اإلاىؿفحن و الاكىان. 

  والللىد اإلابرمت مً ػشف ،الىاججت كً الاجفاكُاث،اإلاالُت  لتزاماثباالالىفلاث اإلاخلللت 

ل الا وجبل ،الجماكت الترابُت  كخماداث أكاله بذون أحل الى ظلؼتغ اللشاساث جدٍى

 .والى الخاصن  اإلاشاكبت((الىصاًت

 انفسع انثاوً : مسهسم إػداد مٍصاوٍت انجماػاث انخسابٍت وفق انىمىذج انسابق 

 ئلُه اإلاؽاس ،54.88م ما وان ملمٌى به في اللاهىن وف ،ل الى معلعل وطم اإلاحزاهُتأما الان ظىيخل

 .ومجمىكاتها اإلادلُت للجماكاث اإلاالي بالخىـُم اإلاخللم ،ظابلا

 انمٍصاوٍت ححضٍس

ت للجماكاث باليعبت اإلاجلغ سةِغ لذن مً،  اإلاحزاهُت جدظحرًخم   ومً، ومجمىكاتها واللشوٍت الحظٍش

ٌ و ،  والاكالُم واللماالث للجهاث باليعبت لصشفبا ألامش ػشف  :الخالُت الىلؽ ٍخم جىاو

 

  

. للجماكت اإلاالي بالجاهب الصلت راث اإلالؼُاث ججمُم كلى جشجىض ،اإلالؼُاث ججمُم ًخص فُما

 الجماكاث مدُؽ تهم خاسحُت وا وؿشفُتها، الجماكت وطلُت تهم راجُت ئما اإلالؼُاث هذه وجيىن 

ت  إلاصالح ئداساث مً   .13خاسحُت أو مشهٍض
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ت وطم ئلى حلمل ان الجماكُت للمجالغ ًمىً ،اإلالؼُاث هذه خالٌ ومً  كلى، بشامجها الخىمٍى

م اإلاشجلبت اإلاىاسد أظاط ت إلاخؼؼاتها اإلاعؼشة واإلاؽاَس  اإلاخىظؽ اإلاذي  كلى الخىمٍى

 واللملي الاظتراجُجي الخخؼُؽ ًخص فُما: 

 في ،ومجمىكاتها اإلادلُت للجماكاث اإلاالي بالخىـُم اإلاخللم ،ظابلا ئلُه اإلاؽاس 88ـ54 اللاهىن  هص

 مجمىق تهم  ،ظىىاث زالر كلى جمخذ بشمجت أظاط كلى خم، ج اإلاحزاهُت اكذاد ان كلى،  45 مادجه

 14:خخؼُؽال مً ازىحن همؼحن اكخماد ًخلحن ما ، الترابُت الجماكت وجدمالث مىاسد

 

 الىىعي الخفىحر مشخلت ًىاصي  اهه هما العُاظُت، الاخخُاساث خالٌ مً ،اولُت اهذاف رحعؼًخم ح

م ػشف مً خللم ؤلاداسي  الؼاكم ولِغ الجماعي الفٍش  .الؽمىلُت بالخُاساث الامش ٍو

 

ىاصي  ً ػشف مً إلاخىظؽا اإلاذي معخىي  كلى اللمل بشامج جدذًذ مشخلت ٍو  حلٍشف مم اإلاعحًر

ت اإلاىاسد  .الظشوٍس

 ػداداإل مسحهت

ت اإلاصالح كلى باالكخماد،  اإلاحزاهُت ئكذاد مهمت،  الجماعي اإلاجلغ سةِغ ًخىلى  وفم،للجماكت ؤلاداٍس

 واكخماده، اإلاحزاهُت باكذاد اإلاخلللت والظىابؽ،ءاث وؤلاحشا،  اللام الخىحُهي ؤلاػاس

خم اإلادلُت اإلاجالغ ػشف مً  ٌ  ٍو  15الخالي: الىلؽ جىاو
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 (الرسمٌة بالجرٌدة الصفحة رقم ذكر
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 والىفلاث اإلاذاخُل جلذًشاث وطم . 

 دساظت واكخماد اإلاحزاهُت.الحفاؾ كلى جىاصن اإلاحزاهُت. 

ت بالىزاةم مشفلت ، بلشطها الشةِغ ًلىم اإلاحزاهُت، جدظحر بلذ  اللجىت كلى لذساظتها الظشوٍس

خ كبل ،الاكل كلى اًام( 48) كؽشة أحل في ،اإلاخخصت  اإلاحزاهُت باكخماد اإلاخلللت الذوسة افخخاح جاٍس

 ـهىهبر 44 اكصاه احل في اإلاجلغ ػشف مً اإلاحزاهُت حلخمذ ان ًجبهما 

 اجخاد وهُفُت الخصىٍذءاث وئحشا بؽشوغ اإلاخلللت اللاهىهُت اإلالخظُاث كً الىـش بصشف

 كبل إلاذاخُلا بباب ابخذاء اإلاحزاهُت كلى الخصىٍذ كملُت جخم ان ًجب الجماكُت، اإلالشساث

ذ  .خذة كلى باب ول ورلً الىفلاث كلى الخصٍى

 ًخلذي ال احل في  زاهُت للشاءة اإلاجلغ ًذعى ،اإلادذدة آلاحاٌ في اإلاحزاهُت اكخماد كذم خالت في

 16اإلاحزاهُت سفع جفادي ؼأنها مً التي الاكتراخاث لذساظت ،ًىما 44 

خ أ ظلؼت في ئلى ًىحه ان بالصشف ألامش كلى ًخلحن  بمداطش  مشفلتاإلاحزاهُت  ،دحىبر  44كصاه جاٍس

 .مذاوالث اإلاجلغ

 انمٍصاوٍتانمصادقت ػهى 

 

 17هىهبر  18للمصادكت في  احل اكصاه  ) الشكابت( الجماكاث الترابُت كلى ظلؼت الىصاًت محزاهُتحلشض 

 وفم الؽشوغ اللاهىهُت الخالُت: اإلاصادكت وجخم

 لمل واللىاهحن الجاسي بها ال   اخترام ألاهـمت 

                                                           
16

 .;مرجع سابق، ص  ٌة ،المحل الجماعات مٌزانٌة دلٌل   
17

 فً 15.=0.1 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر ومجموعاتها، المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلقالمشار إلٌه سابقا ، >89.1 القانون     

 دون(.)  .(=511فبراٌر57)0871 صفر ;5 فً الصادرة ،00;9 عدد الرسمٌة بالجرٌدة القانون هذا نشر تم(. =511 فبراٌر57) 0871صفر 55

 (الرسمٌة بالجرٌدة الصفحة رقم ذكر
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 بحن الخلذًشاث الخاصت باإلاذاخُل و الىفلاث   الحلُليالخىاصن  اخترام 

  ت اإلاؽاس  خللماإلا،ظابلا اإلاؽاس ئلُه 54. 08مً كاهىن  54اليها في اإلاادة  حسجُل الىفلاث الاحباٍس

 ومجمىكاتها اإلادلُت للجماكاث اإلاالي بالخىـُم

 ـ لىلاغ  الثالركذم اخترام اي مً هزه ا بعبب ،في خالت حلزس اإلاصادكت

ورلً  ،مشفلت بأظباب الشفع ،لح ظلؼت الىصاًت مؽشوق اإلاحزاهُت لألمش بالصشفمصاُذ  حل

خ الخىصل باإلاحزاهُت ًىما ابخذاء مً  44 ال ًخلذيفي أحل   ـجاٍس

ًمىً أن ًإهل ألامش بالصشف بلشاس لعلؼت  ،كبل فاجذ ًىاًش،ئرا لم جخم اإلاصادكت كلى اإلاحزاهُت 

بىفلاث الدعُحر وجصيُفها ووطم الحىالاث بؽأنها في  والالتزاملُام بخدصُل اإلاذاخُل لل ،الىصاًت

ورلً ئلى غاًت اإلاصادكت كلى ،اإلالُذة لشظم أخش محزاهُت جمذ اإلاصادكت كليها  الاكخماداثخذود 

 .اإلاحزاهُت 

الىصاًت ػبلا  كملُت اإلاصادكت كلى محزاهُاث الجماكاث الترابُت مً ػشف ظلؼتخٌى  حذاده ما ًليفي 

 18اإلاخللم بالخىـُم اإلاالي للجماكاث اإلادلُت ومجمىكاتها  ظابلا ئلُه اإلاؽاس 54.88للاهىن 
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 (الرسمٌة بالجرٌدة الصفحة رقم ذكر دون

 ميزانية معتمدة

عرض الميزانية على 

المصادقة في تاريخ أقصاه 

(20نونبر )المادة  20  

ميزانية غير 

 معتمدة

عرض الميزانية 

على التصويت 

المجلس في أجل 

نونبر 15أقصاه   

(16)المادة 

إعادة الدراسة والتصويت في 

نونبر 30تاريخ أقصاه   

(19)المادة   
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  45في تاريخ أقصاه 

 ف

 

ميزانية مطابقة 

)المصادقة( في 

 45تاريخ أقصاه 

 يوما

25المادة   

إعادة الدراسة والتصويت في 

دجنبر 20تاريخ أقصاه   

(24')المادة   

  غير ميزانية

مطابقة)إرجاعها 

 إلى أمر بالصرف(

في تاريخ أقصاه 

دجنبر5  

( 24المادة )  

 

 ميزانية مطابقة 

 )المصادقة(

45في تاريخ أقصاه  

 يوما

25)المادة 

مطابقة  غير ميزانية  

ميزانية التسيير  )وضع

 من لدن سلطة الوصاية(

(20)المادة   

عرضها ) معتمدة مٌزانٌة

 تارٌخ فً( المصادقةعلى 

دجنبر 09هأقصا  

(20)المادة   

 معتمدة ميزانية غير

توجيهها إلى سلطة )

 تاريخ في( الوصاية

دجنبر 15أقصاه  

 

 

 مطابقة ميزانية

 في( المصادقة)

 45 أقصاه تاريخ

 يوما

  غير ميزانية

 إرجاعها) مطابقة

بالصرف أمر إلى ) 

 أقصاه تاريخ في

دجنبر30  

 التسيير ميزانية وضع

الوصاية سلطة لدن من  

 تاريخ في والتصويت الدراسة إعادة

يناير 15 أقصاه  

ميزانية غير 

مطابقة)وضع 

ميزانية التسيير من 

 لدن سلطة الوصاية

(20)المادة    

مطابقة ميزانية   

 (المصادقة)

أقصاه  تاريخ في

يوما 45  

 ( 25 المادة ) 
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 انمٍصاوٍت: رحىفٍ

 .يها اإلاخلللحن باإلاذاخُل والىفلاثبؽل،له مهمت جىفُذ اإلاحزاهُت ،فُما ًخص الامش بالصشف 

ا بحن ًذي الشةِغ،وجترهض مهمت الامش بالصشف  الزي ًبلى له صالخُت جفىٍع حضء منها لفاةذة  ،خصٍش

ت   19.هىابه أو اإلاصالح ؤلاداٍس

ورلً ،و اإلاداظب اإلايلف بخذبحر اإلاحزاهُت  ،بالصشف الامش فُلىم ول مً ،ُذ اإلاحزاهُتفأما في هُفُت جى

 20.اخخصاصهجاٌ ول في م

 الامش بالصشف اللملُاث الخالُت: ًخخزومً أحل رلً 

 والخصفُت إلاذاخُل الجماكت ؤلازباث 

  ئصذاس ألاوامش مً أحل جدصُل الذًىن 

 الالتزام والخصفُت لىفلاث الجماكت 

 ئصذاس ألاوامش بالىفلت 

 الخالُت: بىاء كلى ألاوامش الصادسة كً ألامش بالصشف ٌعهش اإلاداظب كلى ئهجاص اللملُاث

 الخىفل بأوامش اإلاذاخُل الفشدًت والجماكُت 

  كلى اإلاعدىذاث اإلالذمت ئلُه الاػالقأداء الىفلاث بلذ 

  اإلادافـت كلى ألامىاٌ واللُم التي ًخىلى خشاظتها 

 ٌالخصشف في أمىاٌ وخعاباث الحشواث الخاسحُت لألمىا 

 جىفُزهاي جم معً مداظبت الجماكت مم جشهحز كملُاث اإلاذاخُل والىفلاث الت  

 ت لخدصُل اإلاذاخُل  اللُام بجمُم ؤلاحشاءاث الظشوٍس

واهذ جخظم ظابلا إلاشاكبت صحتها مً ػشف اإلاداظب لىً مم  الالتزاموججذس ؤلاؼاسة ئلى أن كملُت 

 ومجمىكاتها اإلادلُت للجماكاث اإلاالي بالخىـُم ،اإلاخللم ظابلا ئلُه اإلاؽاس 54.88صذوس اللاهىن 

 21ألامش بالصشف معإولُتأصبدذ مً 

                                                           
19

 15.=0.1 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر ومجموعاتها، المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلقالمشار إلٌه سابقا ،  >89.1 القانون     

     .(=511فبراٌر57)0871 صفر ;5 فً الصادرة،  00;9 عدد الرسمٌة بالجرٌدة القانون هذا نشر تم(. =511 فبراٌر57) 0871صفر 55 فً

 (الرسمٌة بالجرٌدة الصفحة رقم ذكر دون) 
 

20
 . 00دلٌل مٌزانٌة الجماعات الترابٌة ،مرجع، سابق، ص 
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 حصس انمٍصاوٍت

ذسج فاةع اإلاذاخُل ،جدصش الىدُجت اللامت في نهاًت ول ظىت  اإلادصل كلُه طمً مذاخُل الجضء ٍو

 .مً محزاهُت العىت اإلاالُت اإلاىالُت ،الثاوي

خصص هزا الفاةع أظاظا وباليعبت  ،والخجهحز ،اإلاشخلت مً هفلاث الدعُحر الاكخماداثلخغؼُت  ،ٍو

م للباقي ًمىً   . الخجهحزفخذ اكخماداث ئطافُت إلهجاص مؽاَس

التي جم ئهجاصها ،باكذاد الحعاب ؤلاداسي للىفلاث واإلاذاخُل ،ومً أحل رلً ًلىم ألامش بالصشف 

 .لىُت خالٌ العىت اإلاالُت اإلا

 اإلاخللم بالخىـُم اإلاالي للجماكاث اإلادلُت 54.88 ظابلا ئلُه اإلاؽاسوججذس ؤلاؼاسة بلذ صذوس اللاهىن 

هما أهه لم حلذ هىان أًت  ،لم ٌلذ الحعاب ؤلاداسي ًخظم إلاصادكت ظلؼت الىصاًت ،ومجمىكاتها 

كالكت ظببُت بحن الخصىٍذ كلى الحعاب ؤلاداسي وبشمجت الفاةع للمذاخُل اإلادصل كليها أجىاء خصش 

 .22اإلاحزاهُت

 انمساقبت:

اإلاؽشوكُت  اختراموالتي جىدصش في  ،بت البلذًت للجماكاث الترابُتاإلاشاك ما بحنًجب الخمُحز هىا 

كىذ اإلاصادكت كلى اإلاحزاهُت كلى الخأهذ مً اخترام الىصىص واللىاهحن الجاسي بها اللمل  والاكخصاس ،

ت ،  وجىفشها كلى ؼشغ الخىاصن الحلُلي وجظمُنها للىفلاث ؤلاحباٍس

اإلاجالغ  اخخصاصً طمفهي جذخل  ،أما  في ما ًخص اإلاشاكبت البلذًت إلاالُت الجماكاث الترابُت

ت للحعاباث بملخض ى كاهىن   ؿهحر بدىفُزه الصادس ،اإلاخللم بمذوهت اإلاداهم اإلاالُت 99-61الجهٍى

 .23 (1881 ًىهُى 49) 4519 آلاخش سبُم فاجذ في 4-81-415 سكم ؼٍشف

                                                                                                                                                                                     
 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر ومجموعاتها، المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق ، سابقا إلٌه المشار، >89.1 القانون   21

 صفر ;5 فً الصادرة، 00;9 عدد الرسمٌة بالجرٌدة القانون هذا نشر تم(. =511 فبراٌر57) 0871صفر 55 فً 15.=0.1

 (الرسمٌة بالجرٌدة الصفحة رقم ذكر دون(.)  .(=511فبراٌر57)0871
22

 15.=0.1 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر ومجموعاتها، المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم قالمتعل، سابقا لٌهالمشار إ ، >89.1 القانون     

(.)  (=511فبراٌر57)0871 صفر ;5 فً الصادرة 00;9 عدد الرسمٌة بالجرٌدة القانون هذا نشر تم (.=511 فبراٌر57) 0871صفر 55 فً

 (الرسمٌة بالجرٌدة الصفحة رقم ذكر دون
 0857 اآلخر ربٌع فاتح فً صادر 0-15-058 رقم شرٌف ظهٌر، الصادر بتنفٌذه المالٌة  المحاكم بمدونة المتعلق 5:.== رقم القانون 23

 أغسطس 09) 0857 اآلخرة جمادى : بتارٌخ 9171، الرسمٌة الجرٌدة -  عدد الرسمٌة بالجرٌدة القانون هذا نشر ،تم .(5115 ٌونٌو 07)

 .8=55 ص( 5115
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 للجماكاث اإلاالي بالخىـُم إلاخللما ظابلا ئلُه اإلاؽاس ، 88 .54 كاهىن  وججب ؤلاؼاسة أهه بملخض ى

أو مً وصٍش وان ًمىً بؼلب مً اإلاجلغ الخذاولي أو بمبادسة لألمش بالصشف ، ومجمىكاتها اإلادلُت

 ،يهذف باألظاط ئلى جصحُذ ،الذاخلُت أن ًخظم جذبحر محزاهُت الجماكاث الترابُت للملُاث جذكُم

 . ىاء الخذبحر اإلاالي زأو جذاسن ألاخؼاء التي كذ جشجىب أ 

 نخبىٌب انكالسٍكً نمٍصاوٍت انجماػاث انخسابٍت: صؼىباث اانمطهب انثاوً

 

كً عجضها ليىنها لم حعاًش مخؼلباث الخذبحر اإلاالي  ،باهذ اإلاىهجُت الىالظُىُت للخذبحر اإلااليأللذ 

الحذًث ، خُذ واهذ جشجىض كلى مىؼم الىظاةل الزي وان ًلىم كلى جدذًذ الاهذاف جماؼُا مم 

 .م اإلاعاػش اإلاخلللت بصشف الىفلاث اللمىمُتاإلاىاسد اإلاخاخت مم الالتزام باخترا

ت ، وبخالي هيىن أمام ملاسبت  للخذبحر  .جيىن فيها الىفلت هذفا ولِعذ وظُلت لخدلُم ابلاد جىمٍى

 : ا الىـامزهم العلبُاث التي اكترث هأومً 

 ؛ظىء صشف الاكخماداث اإلاالُت 

 ؛بؼئ جىفُذ الىفلاث 

 طلف الشكابت كلى الاهفاق اللام. 

 للجماكاث اإلاالي بالخىـُم اإلاخللم ، ظابلا ئلُه اإلاؽاس 54.88لصلىباث التي حاء بها كاهىن ومً ا

 ،كىاكذ جخللم باإلاشدودًت لم جخبن هجذ ان اللىاكذ اإلاىـمت للىفلاث اإلادلُت  ومجمىكاتها اإلادلُت

ب او اإلاخىظؽ  اإلاخلللت بالىفلاث  .و ختى البلُذأكلى اإلاعخىي اللٍش

 24ُاث جذبحر الىفلاث اإلادلُتحللذ اإلاعاػش وال. 

                                                           
24
  .>7 ، ص:مرجع سابق المحلٌة، الجماعات مالٌة تدبٌر نصٌر، مكاوي 
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بعبب مجمىكت مً الاظباب  ،ًظا هجذ هُمىت هفلاث الدعُحر كلى هفلاث الخجهحزأومً الصلىباث 

إدي ئلى جشاحلها  ،افشصث جضاًذ ملحىؾ لىفلاث الدعُحر وهى ما ًىجش بالظشوسة كلى هفلاث الخجهحز  ٍو

 .هدُجت لشوابؽ الخأزحر والخأزش

جلخصش كلى الالتزام  ، معلعل  الخذبحر اإلاالي جشجب كىه سؤٍت طُلتالق ن اوغأ مما ظبم، ووعدىج

 ،الخصشف في اإلاىاسد اإلاخاختغالبا ما ًلىد كلى الاكخصاس كلى  ،وكىاكذ مخلادمت ،بمعاػش حامذة

ش هاجه اإلاىاسد وبخالي كذم كذسة هزا الخذبحر  ،وحه اظخلمالهاأوجشؼُذ  ،بلؽىاةُت دون الاهخمام بخؼٍى

 .الخىمُت إلهشاهاث الفلالت ىاحهتاإلا كلى 

 ، لمومجمىكاتها  اإلادلُت للجماكاث اإلاالي بالخىـُم اإلاخللم، ظابلا ئلُه اإلاؽاس 54.88هما أن اللاهىن 

ًىضح معألت اإلاخذخلحن في جذبحر الىفلاث اللمىمُت، وبالشحىق ئلى مىاد اللاهىن ، هالخف حلذد 

، فهىان جذخل ول مً ألامش بالصشف واإلاداظب اللمىمي  اإلاخذخلحن في معلعل جذبحر الىفلاث اإلادلُت

 ـ25للجماكاث الترابُت مً حهت، باطافت ئلى جذخل ظلؼت الىصاًت  

  انخسابٍت انجماػاثنمٍصاوٍاث  انجدٌد انخبىٌب:  انثاوً انمبحث

ب الجذًذ إلاحزاهُت الجماكاث الترابُت كفضة هىكُت هدى مىا ى هبت الخؼىساث الحاصلت كلٌلذ الخبٍى

ب الجذًذ بلىاهحن جىـُمُت ومشاظم معخىي أ بلاد الخذبحر اللمىمي، لزلً هشط اإلاؽشق هزا الخبٍى

ت مؽترهت، هما أن هزا الخبىٍب أحى بلذة معخجذاث جشوم جدلُم فلالُت أهتر في جذبحر  وكشاساث وصاٍس

 .مالُت الجماكاث الترابُت

 انجدٌد نهخبىٌب انقاوىوً اإلطاز:  االول  انمطهب

غ جم للذ                      ، مشاظُم و ، جىـُمُت كىاهحن في الترابُت الجماكاث إلاحزاهُاث الجذًذ الخبىٍب جىَش

ت كشاساث و  خالٌ مً رلً و.  اإلابدث هزا في جدلُلها و جبُانها كلى ظىلمل التي و ، مؽترهت وصاٍس
                                                           

25
  >9نفس المرجع ، ص 
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ب اإلاىـمت اإلاشاظُم و الخىـُمُت لللىاهحن الخؼشق  ٌ  أن كلى ،( ) في الجذًذ للخبٍى  هدىاو

ت اللشاساث ب اإلاؽترهت الىصاٍس  ( .)  في الجذًذ للخبٍى

 انجماػاث نمٍصاوٍاث انجدٌد نهخبىٌب انمىظمت انمساسٍم و انخىظٍمٍت انقىاوٍه:  األول انفسع

 انخسابٍت

ب ٌلذ  اإلابادب ؿل في حاء الخبىٍب افهز.  الترابُت الجماكاث مالُت جذبحر في مهمت خؼىة الجذًذ الخبٍى

 الترابي الخذبحر و ، كمىما اللمىمي الخذبحر في بالحيامت اإلاخلللت و ، الذظخىس  كليها ًىص التي اإلالاًحر و

 الاخخصاصاث لخىفُز الترابُت الجماكاث بها جخذخل التي ألاظاظُت اإلاالُت ألاداة هي فاإلاحزاهُت.  خصىصا

       مشاظُم و ،(  ألاولى الفلشة)  جىـُمُت بلىاهحن الجذًذ الخبىٍب هزا جىـُم جم ، لزلً.  بها اإلاىىػت

 ( . الثاهُت الفلشة) 

  انخسابٍت نهجماػاث انخىظٍمٍت انقىاوٍه فً انجدٌد انخبىٌب: قسة األونىانف

 جم فلذ.  الترابُت الىخذاث لهزه الجذًذ الخبىٍب الترابُت للجماكاث الخىـُمُت اللىاهحن هـمذ

    ،26 بالجهاث اإلاخللم  444.45 سكم الخىـُمي اللاهىن  مً 478 اإلاادة في الخبىٍب هزا كلى صالخىصُ

 447 اإلاادة في و ،27 ألاكالُم و باللماالث اإلاخللم  441.45 سكم الخىـُمي اللاهىن  مً 459 اإلاادة في و

 مً 478 اإلاادة جىص ، العُاق هفغ في و. 28 بالجماكاث اإلاخللم  449.45 سكم الخىـُمي اللاهىن  مً

 في ألابىاب داخل الجهت محزاهُت هفلاث جلذم:  كلى أكاله اإلازوىس  بالجهاث اإلاخللم الخىـُمي اللاهىن 

 ٌ م و بشامج الى مىلعمت فصى  هفغ مً 471 و 474 اإلاادجحن في ملشفت هي هما ، كملُاث أو مؽاَس

 . اإلازوىس اإلاخللم بالجماكاث  الخىـُمي اللاهىن 

                                                           
26

                 :087 رمضان من 51 بتارٌخ 7>.0.09 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه صدر ، بالجهات المتعلق 000.08 رقم التنظٌمً القانون 

 . 59:: ص(  5109 ٌونٌو 57)  :087 شوال : بتارٌخ الصادرة 1>7: عدد الرسمٌة بالجرٌدة القانون هذا نشر ،تم( 5109 ٌولٌو ;)
27

     :087 رمضان من 51 بتارٌخ 8>.0.09 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر ، األقالٌم و بالعماالت المتعلق 005.08 رقم التنظٌمً القانون 

 .9>9: ص ،(  5109 ٌولٌو 57)  :087 شوال : بتارٌخ 1>7: عدد الرسمٌة بالجرٌدة القانون هذا نشر تم ،(  5109 ٌونٌو 57) 
28

             :087 رمضان من 51 بتارٌخ 9>.0.09 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر ، بالجماعات المتعلق 007.08 رقم التنظٌمً القانون 

 . 1::: ص ،(  5109 لٌوٌو 57)  :087 شوال : بتارٌخ 1>7: عدد  الرسمٌة الجرٌدة فً القانون نشر تم ،(  5109 ٌولٌو ;) 
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 كً كباسة البرهامج"  أهه البرهامج لزهش اإلاىـم للجماكاثامً اللاهىن االعالف  474 اإلاادة كشفذ و

م مً مخىاظلت مجمىكت      كامت مىفلت راث غاًاث وفم مدذدة أهذاف به جلشن  ، اللملُاث أو اإلاؽاَس

 ؼشوغ مً الخدلم كصذ للخلُُم ظخخظم التي و اإلاخىخاة الىخاةج للُاط مشكمت مإؼشاث هزا و

 .  باإلهجاصاث اإلاشجبؼت الجىدة و الىجاكت و الفلالُت

 كً كباسة اللملُت أو اإلاؽشوق"  أهه كلى اإلاؽشوق كشفذ أكالهمً هفغ اللاهىن اإلازوىس  471 اإلاادة أما

.  اإلادذدة الاخخُاحاث مً إلاجمىكت الاظخجابت بهذف ئهجاصها ًخم التي ألاوساػ و ألاوؽؼت مً مجمىكت

ب جىـم التي اللاهىهُت ىاداإلا أن الى ، ؤلاؼاسة ججذس و  هفغ جخظمً هي الترابُت الجماكاث جبٍى

 . أكاله اإلازوىسة الثالر الخىـُمُت اللىاهحن في اإلاظمىن 

و في هفغ ئػاس الخبىٍب الجذًذ ، فان هفلاث اإلاحزاهُت اإلالحلت جلذم داخل ول فصل في بشامج ، و كىذ 

م أو كملُاث .  الاكخظاء       و جلذم هفلاث الحعاباث الخصىصُت في بشامج في بشامج مىلعمت الى مؽاَس

م أو كملُاث . الاكخظاءو كىذ   في بشامج مىلعمت الى مؽاَس

ب الجذًذ إلاحزاهُاث الجماكاث الترابُت حاءث وفم مشاظُم و هزا ما  و الهىذظت الجذًذة للخبٍى

 اإلاىالُت.في الفلشة  ،ظيخؼشق ئلُه

 ىٌب انجدٌد: انمساسٍم انمىظمت نهخبنفقسة انثاوٍتا

خ  اإلاخللم بالخبىٍب الجذًذ  1.47.94429( اإلاشظىم سكم  1847ًىلُى  9)  4598ؼىاٌ  8صذس بخاٍس

إلاحزاهُت الجهت . و هزا اإلاشظىم لم ًدذد الخبىٍب الجذًذ بل أخاٌ وطم جبىٍب محزاهُت الجهت كلى كشاس 

ت باإلاالُت هما هصذ كلى رلً مؽترن للعلؼت الحيىمُت اإلايلفت بالذاخلُت و العلؼت الحيىمُت اإلايلف

ب الجذًذ إلاحزاهُت اللماالث و ألاكالُم فصذس بؽأنها  اإلاادة ألاولى مً هزا اإلاشظىم . أما باليعبت للخبٍى

ب محزاهُت اللماالث و ألاكالُم بلشاس    1.47.94130اإلاشظىم سكم  و الزي أخاٌ بذوسه كلى أن ًدذد جبٍى

لُت و العلؼت الحيىمُت اإلايلفت باإلاالُت . و باليعبت للميىن مؽترن للعلؼت الحيىمُت اإلايلفت بالذاخ

                                                           
29

 >;9:( بتحدٌد تبوٌب مٌزانٌة الجهة ، صار بالجرٌدة الرسمٌة عدد  ;510ٌولٌو  7)  >087شوال  >صار فً  790.;5.0المرسوم رقم   

 . 81:9( ، ص  ;510ٌولٌو  0è)  >087شوال  55بتارٌخ 
30

د تبوٌب مٌزانٌة العمالة أو اإلقلٌم ، صادر بالجرٌدة الرسمٌة ( بتحدٌ ;510ٌولٌو  7)  >087شوال  >صادر فً  795.;5.0المرسوم رقم   

 . ::81( ، ص  ;510ٌولٌو  ;0) >087شوال  55بتارٌخ   ;>9:عدد 
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ب الجذًذ إلاحزاهُتها اإلاشظىم سكم  الثالث لإلداسة الترابُت وهي الجماكت ، فلذ صذس بؽأن الخبٍى

، و الزي أخاٌ بذوسه في مادجه ألاولى كلى أن ًدذد الخبىٍب الجذًذ إلاحزاهُت الجماكت بلشاس  1.47.94931

 الحيىمُت اإلايلفت بالذاخلُت و العلؼت الحيىمُت اإلايلفت باإلاالُت .مؽترن للعلؼت 

 : انقسازاث انىشازٌت انمشخسكت انمخؼهقت بانخبىٌب انجدٌد : قساءة فً انمضمىنانفسع انثاوً

ت مؽترهت بحن العلؼت الحيىمُت اإلايلفت بالذاخلُت و العلؼت الحيىمُت اإلايلفت  صذسث كشاساث وصاٍس

اتها الثالر : الجهاثباإلاالُت و رل ب الجذًذ إلاحزاهُاث الجماكاث الترابُت بمعخٍى            ً لخدذًذ الخبٍى

و اللماالث و ألاكالُم و الجماكاث ) الفلشة ألاولى ( . هما أهىا  ظىلىم بمداولت اللُام بلشاءة في هزه 

 اللشاساث ) الفلشة الثاهُت ( .

سكت انمخؼهقت بانخبىٌب انجدٌد نمٍصاوٍاث انجماػاث : انقسازاث انىشازٌت انمشخ ىاألون قسةانف

 انخسابٍت 

ػبلا إلاظمىن اإلاشاظُم اإلازوىسة أكاله ، صذسث زالر كشاساث مؽترهت بحن وصٍش الذاخلُت و وصٍش اإلاالُت . 

ب الجذًذ إلاحزاهُت الجهت ، هما صذس اللشاس سكم  9189.4732سكم  فصذس اللشاس  اإلاخللم بالخبٍى

بالخبىٍب الجذًذ إلاحزاهُت اللمالت أو ؤلاكلُم ، و اللشاس الثالث هى اللشاس سكم  اإلاخللم 4944.4833

ب الاإلاخللم بخدذًذ  4946.4834  حزاهُت الجماكت . الجذًذ إلاخبٍى

                                                           
31

 ;>9:( بتحدٌد تبوٌب مٌزانٌة الجماعة ، صادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد  ;510ٌولٌو  7)  >087شوال  >صادر فً  797.;5.0المرسوم رقم   

 . ::81( ، ص  ;510ٌولٌو  ;0)  >087شوال  55بتارٌخ  
32

( بتحدٌد تبوٌب  >510ٌناٌر  50)  =087جمادى األولى  7صادر فً  ;7517.0قرار مشترك لوزٌر الداخلٌة و وزٌر اإلقتصاد و المالٌة رقم   

 . 8>=ص ( ،  >510فبراٌر  09)  =087جمادى األولى  >5بتارٌخ  >8::مٌزانٌة الجهة ، صادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد 
33

( بتحدٌد تبوٌب  >510أبرٌل  71)  =087من شعبان  07صادر فً  >0799.0قرار مشترك لوزٌر الداخلٌة و وزٌر االقتصاد و المالٌة رقم   

 . >:71( ، ص  >510ماي  70)  =087رمضان  09بتارٌخ  >;::مٌزانٌة العمالة أو اإلقلٌم ، صادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد 
34

( بتحدٌد تبوٌب  >510أبرٌل  71)  =087من شعبان  07صادر فً  >0.:079ٌر الداخلٌة و وزٌر االقتصاد و المالٌة رقم قرار مشترك لوز  
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 : قساءة فً انقسازاث انىشازٌت انمشخسكت انمخؼهقت بانخبىٌب انجدٌد انفقسة انثاوٍت

ُه مجمىكت مً ألاظباب ، و ًيىن لهزا الخلذًل مجمىكت مً ئن حلذًل أي هص كاهىوي هى أمش حعخذك

ب  ف الخبٍى ب محزاهُاث الجماكاث الترابُت . و ًمىً حلٍش ألازاس ، و مً طمً هزه الخلذًالث حلذًل جبٍى

لت مىؼلُت          كلى أهه هـام جصيُف ٌعمذ بدىـُم اإلاللىماث اإلاخلللت باإلاحزاهُت و اإلاداظبت ، بؼٍش

 .35ماح باظخغاللهاو مخماظىت للع

ب  ب الجذًذ إلاحزاهُاث الجماكاث الترابُت حاء لُخجاوص بلع الىلاةص التي كذ حلتري الخبٍى فهزا الخبٍى

اللذًم ) مثال معألت الخأمحن كلى ؼعُم اإلاذاخُل ( . هما أن ئصالح اللىاهحن الخىـُمُت اإلاىـمت 

هزا  اظخذعىه اللىاهحن الخىـُمُت ، للجماكاث الترابُت و صذوس مجمىكت مً الىصىص الخؼبُلُت لهز

ب محزاهُاث الجماكاث الترابُت ختى ًخماش ى هزا الخبىٍب الجذًذ مم ػبُلت        ألامش ئكادة هُيلت جبٍى

 اإلاعىذة لهزه الىخذاث الترابُت . الاخخصاصاثو هىق 
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  Ministère de l’économie et des finances : guide de la nomenclature budgétaire marocaine , royaume du 
Maroc , p 3 et 4 . 
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ب الجذًذ للجماكاث الت رابُت . و ًدترم و في هزا ؤلاػاس ظِخم وطم بشمجت اإلاحزاهُت كلى أظاط الخبٍى

اإلاخىلت ليل معخىي مً اإلاعخىٍاث الثالر اإلايىهت لإلداسة الترابُت :  الاخخصاصاثهزا الخبىٍب 

باليعبت لللماالث و ألاكالُم ، و أوؽؼت  احخماعيو الدؽغُل باليعبت للجهاث ، و ما هى  الاظدثماس 

الجماكاث الترابُت  الخخصاصاثب اللشب باليعبت للجماكاث . و هزا اإلاعخجذ اإلاخللم بمشاكاة الخبىٍ

 . 36لم ًىً مىحىدا مً كبل

فمحزاهُت الجماكاث الترابُت أصبدذ جلعم وفم الخبىٍب الجذًذ الى ألابىاب و التي جىلعم بذوسها الى 

م أو كملُاث . ففي مذاخُل الدعُحر هجذ ظذ فصٌى : مجاٌ ؤلاداسة  فصٌى مىلعمت الى بشامج و مؽاَس

مجاٌ  – الاكخصادًتمجاٌ الؽإون  –مجاٌ الؽإون الخلىُت  – الاحخماكُت مجاٌ الؽإون –اللامت 

مجاٌ جذكُم الىخاةج . و ول باب مً هزه ألابىاب ًلابله هفغ الباب ) بىفغ اللىىان ( في  –الذكم 

الجضء اإلاخللم بىفلاث الدعُحر . أما باليعبت للخجهحز في ؼم اإلاذاخُل ، ًخيىن مً : مجاٌ ؤلاداسة 

مجاٌ  – الاكخصادًتمجاٌ الؽإون  –مجاٌ الؽإون الخلىُت  – الاحخماكُتمجاٌ الؽإون  –اللامت 

ب مذاخُل الخجهحز . لت جبٍى ب اإلاخللم بىفلاث الخجهحز فهى بىفغ ػٍش  دكم الىخاةج . و باليعبت للخبٍى

ثال باليعبت ) م 48و ججذس ؤلاؼاسة الى أن هزه ألابىاب في محزاهُت الجماكاث الترابُت ًشمض لها بالشكم 

... (  الاحخماكُت) باليعبت إلاجاٌ الؽإون  18إلاجاٌ ؤلاداسة اللامت في الؽم اإلاخللم بالدعُحر( ، و الشكم 

 خُث أن ليل باب سكم .

اإلاخللم بعً هـام كام  1.47.54437مً مشظىم سكم  418و في ما ًخللم باإلاداظبت ، فان اإلاادة 

للمداظبت اللمىمُت للجماكاث و مإظعاث الخلاون بحن الجماكاث ، هصذ هزه اإلاادة كلى : جمعً 

ب ًدذد بلشاس مؽترن للىصٍش اإلايلف باإلاالُت و وصٍش الذاخلُت .  ت كلى أظاط جبٍى           اإلاداظبت ؤلاداٍس

ت ك و ب الجذًذ اإلاشظىم سكم باليعبت للجهاث فلذ هـم معً اإلاداظبت ؤلاداٍس لى أظاط الخبٍى

اإلاخللم بعً هـام للمداظبت اللمىمُت للجهاث و مجمىكاتها . و أخحرا ، باليعبت لللمالت  1.47.55938
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  Hassan el Arif : collectivités territoriales : le régime de la comptabilité publique arrive , économie , Edition n : 
5352 le 18/09/2018 , sur site : www.leconomiste.com , date du visite : 23/12/1018 , 16h00min . 
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لجرٌدة الرسمٌة عدد صادر فً ابسن نظام للمحاسبة العمومٌة للجماعات و مؤسسات التعاون بٌن الجماعات ، المتعلق  890.;5.0مرسوم رقم   

 . ;>;:( ، ص  ;510نوفمبر  71)  =087ربٌع األول  00بتارٌخ  :5::
38

( بسن نظام للمحاسبة العمومٌة للجهات و مجموعاتها ، صادر  ;510نوفمبر  57)  =087صادر فً ربٌع األول  =88.;5.0المرسوم رقم   

 . 75;:( ، ص  ;510نوفمبر  71)  =087ربٌع األول  00بتارٌخ  :5::بالجرٌدة الرسمٌة عدد 
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ت كلى أظاط الخبىٍب الجذًذ اإلاشظىم سكم   1.47.54839أو ؤلاكلُم ، فلذ هـم معً اإلاداظبت ؤلاداٍس

 كالُم و مجمىكاتها .بعً هـام للمداظبت اللمىمُت لللماالث و ألا

 نمٍصاوٍت انجماػاث انخسابٍت : مسخجداث انخبىٌب انجدٌدانمطهب انثاوً

 

         كشفذ اإلاالُت الجماكاث الترابُت مجمىكت مً اإلاعخجذاث، للل أبشصها الخبىٍب الجذًذ إلاحزاهُتها، 

ماكاث الترابُت و رلً باكخماد آلُاث حذًذة بخصىص هفلاتها، بدث أصبذ اللاهىن الخىـُمي للج

م أو  ، هزه ألاخحرة بذوسها ملعمت ئلى بشامج و مؽاَس ًلض ي بخلذًمها داخل أبىاب ملعمت ئلى فصٌى

 .كملُاث

ب الجذًذ، اهؼالكا مً هُيلخه، فأبلاده ،  ظىداٌو في هزه اإلاؼلب الخؼشق ألهم معخجذاث هزا الخبٍى

ب الجذًذ   .زم الغاًت و الهذف مً هزا الخبٍى

  انهٍكهت انجدٌدة نهمٍصاوٍت انخسابٍت و أبؼادهااألول: انفسع 

الخاص بالجماكاث هُيلت اإلاحزاهُت وفم الخبىٍب  الجذًذ، وهزا ما   449-45خذد اللاهىن الخىـُمي 

ظىدىاوله في الفلشة ألاولى ، زم ظىداٌو الخؼشق لألبلاد الاكخصادًت ، الاحخماكُت و الشكابُت ، للخبىٍب 

ب   الجذًذ، زم ولشج إلالشفت ب كلى اإلاحزاهُت في ئػاس الخبٍى هُف ًخم جشخُل الاكخماداث، وهزلً الخصٍى

 .الجذًذ

م أو  هفلاث اإلاحزاهُت اإلالحلت داخل ول فصل في بشامج كىذ الاكخظاء في بشامج مىلعمت ئلى مؽاَس

 كملُاث، أما هفلاث الحعاباث
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  : انهٍكهت انجدٌدة نهمٍصاوٍت  انخسابٍتىاالون انفقسة
ًخم ئكذاد محزاهُت  للمحزاهُت بدُثٍب الجذًذ إلاحزاهُت الجماكاث الترابُت، ٌلؼي هُيلت حذًذة ئن الخبى 

م أو  جلذم هفلاث محزاهُت الجماكاث داخل  اللملُاث هماالجماكاث الترابُت كلى أظاط البرامج و اإلاؽاَس

مج و كىذ ان جلذم الخصىصُت جلذم في بشا كملُاث كلىأبىاب في فصٌى مىلعمت ئلى بشامج أو 

م أو كملُاث   . 40الاكخظاء في بشامج مىلعمت ئلى مؽاَس

ب الزي اكخمذ فُما ًخص باقي الجماكاث الترابُت   هزا فُما ًخص الجماكاث، وهى هفغ الخبٍى

ف البرهامج كلى ئهه كباسة كً مجمىكت مخىاظلت مً  و ألاكالُم اللماالثو  الجهاث) .هما جم حلٍش

م أو اللملُاث، جلشن  به أهذاف مدذدة وفم غاًاث، راث مىفلت كامت، وهزا مإؼشاث مشكمت اإلاؽاَس

         للُاط الىخاةج اإلاخىخاة، و التي ظخخظم للخلُُم كصذ الخدلم مً ؼشوغ الفلالُت و الىجاكت 

أما اإلاؽشوق أو اللملُت فهى كباسة كً مجمىكت مً ألاوؽؼت و ألاوساػ ،41و الجىدة اإلاشجبؼت باإلهجاصاث

جلعُم اإلاؽشوق أو اللملُت ئلى  و،هجاصها بهذف الاظخجابت إلاجمىكت مً الاخخُاحاث اإلادذدةالتي ًخم ئ

 .برص الؼبُلت الاكخصادًت للىفلاث اإلاشجبؼت باألوؽؼت و اللملُاث اإلاىجضةًظؼىس في محزاهُت، 

و انخصىٌج ػهى مٍصاوٍت انجماػاث انخسابٍت وفق  االػخماداث: حسحٍم  انفقسة انثاوٍت

 انجدٌدانخبىٌب 

لت و هُفُت جشخُل  ب الجذًذ إلاحزاهُت الجماكاث  الاكخماداثظيخؼشق في هزه الفلشة ئلى ػٍش وفم الخبٍى

ذ كلى لت الخصٍى  )زاهُا(محزاهُت الجماكاث الترابُت الترابُت، )اوال(، كلى  أن ولشج كلى ػٍش

  انخسابٍت انجماػاث نمٍصاوٍت انجدٌد انخبىٌب وفق االػخماداث حسحٍم :أوال

 ًىهُى 19 في الصادس الاكخماداث، جشخُل ئحشاءاث بخدذًذ اإلاخللم ،1.16.949 اإلاشظىم إلالخظُاث ػبلا

لت اإلادذد ، 1846  بُان كلى االػالقًىص كلى ان جشخُل الاكخماداث ًخم ب42 .الاكخماداث جشخُل لؼٍش

 العىت مً ًىاًش 94 أكصاه أحل داخل الجماكت لذي الخاصن  كلُه ًإؼش و بالصشف، الامش ٌلذه
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ت الدعُحر هفلاث بشظم اإلافخىخت الاكخماداث لخبرحهما اإلاالُت ، العىت لألخخام اإلاىالُت  ًمىً ال و ظىٍى

 بالحعاباث اإلاخىفشة باألمىاٌ الاخخفاؾ كىذ الىاسدة غحر و بها اإلالتزم الاكخماداث ئلى جشخل أن

 مإؼش التزاماث مىطىق واهذ التي الخجهحز هفلاث بشظم ألاداء اكخماداثباإلطافت الى ان الخصىصُت، 

 في بما و ، اإلاالُت العىت اخخخام كىذ بصشفها ألامش ًصذس لم و ، اإلالبلت العىت محزاهُتجشخل الى  كليها

 بىفلاث اإلاخلللت اإلاحزاهُت جشخُصاث أخشي  ئلى ظىت مً جشخلهما ، اإلالبلت العىىاث أسصذة رلً

 الاكخماداث جشخُل ًخص في هزا، ئلغائها ًخم لم ما صالحت وجبلى اإلاحزاهُت بىىد خعب اإلالذمت الخجهحز

لت هفغ هى و للجماكاث، باليعبت  هزلً و ،( 1.46.944 اإلاشظىم) للجهت باليعبت الترخُل ػٍش

ٌ  للجهت باليعبت اخخالف مم( 1.46.941) الاكالُم و لللماالث باليعبت  كملُت كلى الخأؼحر لها اإلاخى

 43. الترخُل

  انجدٌد انخبىٌب وفق انجماػاث مٍصاوٍت ىػه انخصىٌج: ثاوٍا

ذ كملُت ئن ب ئػاس في الترابُت الجماكاث محزاهُت كلى الخصٍى  جخم ،486 اإلاادة في خذدث الجذًذ الخبٍى

ذ كبره ذ كبل اإلاذاخُل، كلى الخصٍى  ًخم أن ًمىً ال بدُث كادي أمش وهى الىفلاث، كلى الخصٍى

ذ ذ اإلاحزاهُت هفلاث ؼأن في ًجشي  اهم، مىاسد جىفش كبل الىفلاث كلى الخصٍى  ، باب ول كلى الخصٍى

ذ فُخم اإلاذاخُل، جلذًشاث ًخص فُما أما  اإلالحلت اإلاحزاهُت و اإلاحزاهُت مً ليل باليعبت ئحمالي الخصٍى

ىت الخصىصُت الحعاباث و ت جمىذ اإلاادة هزهان ،486 اإلاادة للخٍض ذ في أولٍى  هي و للمذاخُل الخصٍى

ت  الاهخلاٌ ًخم أن كبل النهاتي حجمها ٌلشف و اإلاحزاهُت اإلاذاخُل امش ًدعم أن بًج ئر مىؼلُت اولٍى

لت أو كملُت هفغ كلى أبلى ذك اإلاؽشق ئنهما  ،فُه ظخصشف التي ألاغشاض جدذًذ ئلى ذ ػٍش  الخصٍى

ب ئن غحر ، الصذد هزا في حذًذ يأب ًأحي لم و كبل مً مىحىدة واهذ التي  إلاحزاهُت الجذًذ الخبٍى

ب ٌعهل فهى الترابُت الجماكاث محزاهُت جىفُز و ئكذاد في ٌعاكذ اصبذ الترابُت اثالجماك  مهمت الخبٍى
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ب وفم اإلاحزاهُت جىفُز و ئكذاد  ذٌعاك اإلاحزاهُت هما كلى الشكابت و الخىفُز و ئكذاد  ًىضح حذًذ جبٍى

 . صشفها غاًاث

 هأهدافو انمٍصاوٍاحً انخبىٌب أبؼاد: انفسع انثاوً 

ب ئن  فهى ، الغاًاث و ألاهذاف مً مجمىكت لخدلُم يهذف الترابُت الجماكاث للمحزاهُت الجذًذ الخبٍى

 الفلشة) الترابُت الجماكاث محزاهُت ئلى اهخللذ التي و ، الذولت للمحزاهُت هبري  صالح‘ كملُت هدُجت حاء

ب أهذاف ئلى باإلطافت و ،(الثاهُت  الاحخماكُت كخصادًت،الا هامن ، ألابلاد مً مجمىكت أًظا فله الخبٍى

 (ألاولى الفلشة) الشكابُت و ،

  انخسابٍت انجماػاث نمٍصاوٍت انجدٌد انخبىٌب أبؼاد: انفقسة األونى 

 رو هى ما ومنها ، احخماعي و اكخصادي ػابم ور هى ما منها ، إلاحزاهُت الجذًذ لخبىٍب أبلاد جخخلف

 سكابي ػابم

 انجدٌد انخبىٌب فً انسقابً انبؼد:  أوال
ب الشكابي البلذ ئن  في اإلاذسحت اإلاالُت اللملُاث وطىح هدُجت الشكابت كملُت حعهُل في ًخجلى للخبٍى

ب  وفم اإلاحزاهُت  : خالٌ مً الشكابت كملُت الخبىٍب ٌعهل الجذًذ هما الخبٍى

 مً اإلاعإولُت إلافهىم خذًث بخصىس  ، هُيلتها و اإلاشاكبت مىـىمت في الىـش ٌلُذ الشكابي الىكاء •

 حهت مً و الؽفافُت مً هىكا ًظمً مما ،44الىظاةل و ؤلاحشاءاث ال الىخاةج و باإلاإؼشاث سبؼها ثخُ

 . الىظاةل كىض كُاط و للىصف كابلت هخاةج خعب اإلاىجضة الىخاةج كلى اإلابني الحعاب فخلذًم أخشي 

  مالي و فني جلُُم ئحشاء مً جمىً خُث ، اإلاالُت للشكابت حذًذة أبلادا الىخاةج مىؼم ًظُف •

م و للبرامج اكخصادي و  جفعحر مً جمىً أنها هما ، الترابُت الجماكاث بدىفُزها جلىم التي اإلاؽاَس
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 ،;07ص ، 5107 فبراٌر الرابع العدد ، القانون و الفقٌه بمجلة منشور مقال"  المٌزانٌة إلصالح المؤسساتً و القانونً اإلطار" ، بكشوا محمد 

07<. 
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 ألاظاط خلم و دكُم بؽيل اإلاعإولُت اإلاشاهض جدذًذ و ، له مخؼؽ هى ما كً الاهدشافاث أظباب

 ألاداء سكابت ئلى لبلُتال اإلاالُت اإلاؽشوكُت سكابت مً الشكابت مدىس  ًخغحر بزلً و للمعاءلت، اإلاىاظب

  .45البلذًت

 .حعهل كملُت الخذكُم و الافخداص مً خالٌ وطىح اللملُاث اإلاذسحت في اإلاحزاهُت •

  االجخماػً و االقخصادي انبؼد: ثاوٍا

 ًخجلى ، الترابُت الجماكاث إلاحزاهُت الجذًذ الخبىٍب مً اإلاخىخى الاحخماعي و الاكخصادي البلذ ئن

 مً ، الترابُت للجماكاث اإلاجالُت و الاحخماكُت و اإلاالُت و الاكخصادًت طلُتالى  جدعحن في أظاظا

ب وطم خالٌ  ًمىً ،ال الىخاةج مىؼم لىئ الىظاةل مىؼم مً بها ًيخلل ، للمحزاهُت مً حذًذ جبٍى

ض ملاسبت كليها جشجىض و   أظاظُت ملىماث حؽيل التي ألابلاد بلذ ئكدام مشاكاة دون  جىفُز  لخلٍض

 : ما ًلي في ئحمالها ًمىىىا و فلالُتها، و هجاكتها

 وان الزي ، الىظاةل مىؼم كىغ ، العيان حمُم لفاةذة هخاةج بخدلُم يهخم الىخاةج مىؼم -

 . الاكخماداث بصشف يهخم

م ؤلاهجاص معخىٍاث أكص ى كً البدث -  .اإلاؽاَس

 .اإلاحزاهُت جىفُز و وطم كىذ الاحخماعي الىىق ملاسبت ئدماج -

 . الحعاباث كلى الىطىح و لؽفافُتا ئطفاء -

 الععي لخدلُم اهذاف راث هفم كام         -
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 =9ص ، 5101 سنة ، مكناس ، الماستر دبلوم لنٌل رسالة ،"  المغربب العام المال على الرقبة مناهج تطور"  ، الوزانً محمد 
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  انخسابٍت انجماػاث نمٍصاوٍت انجدٌد انخبىٌب مه انغاٌت: نفقسة انثاوٍتا

ب ًمثل ل حذًذا ئػاسا الخبٍى م و للبرامج مىـىس  وفم اإلاحزاهُت لخجًز  خالٌ مً ، الىظاةل بذٌ اإلاؽاَس

م و للبرامج اإلاعبم لخخؼُؽ مىـىمت لت مىه ًجلل مما ، جىفُزها اإلاضكم اإلاؽاَس  لخلاػي حذًذة ػٍش

ت ألادواس مم ادة راث جشابُت وىخذاث للجهاث ًمىً التي الخىمٍى ت الخىمُت معخىي  كلى الٍش  . الجهٍى

ب حذًذ مىـىس  ئن  جفلُل ألي أظاظُا أمشا ٌلذ ، الىخاةج أظاط كلى الترابُت الجماكاث محزاهُاث لخبٍى

 ليىن  بالىـش رلً الترابُت، الجماكاث معخىي  كلى الحذًث اللمىمي الخذبحر مً الىىق لهزا لمدخم

ب  جِعحر و ، الىفلاث و اإلاىاسد في الخدىم مً ظُمىً اإلاؽشوق، و البرامج أظاط كلى اإلاحزاهُت جبٍى

 . له مخؼؽ هى إلاا أهذافها جدلم

ب  ، الترابُت الجماكاث مالُت هزلً ،و الذولت مالُت همت التي ؤلاصالخاث إلاىاهبت حاء الجذًذ فخبٍى

 46. الىخاةج كلى كاةم جذبحر ئلى الىظاةل كلى كاةم جذبحر مً الاهخلاٌ بهذف

 مما ، ألاهذاف بدعب جذبحر أظلىب جبني في الثاهُت البيُت ، العىىاث اإلاخلذدة البرمجت حؽيل هما

ل الالصمت اإلاالُت هبالجىا جىكم كلى حعاكذ ، العىىاث اإلاخلذدة البرمجت أن ٌلني  و البرامج مخخلف لخجًز

م  هزا و ، البرامج هزه إلاظمىن  خذمت الخىكلاث هزه جىُُف ئمياهُت مم ، اإلالشسة اللملُاث أو اإلاؽاَس

 الخىمُت بشامج ًخذم حذًذ همىـىس  ألاهذاف بدعب جذبحر كملُت للىجاح الالصمت الىفلاث في الخدىم

ت  . الجماكاث كمل بشامج هزلً و ، اإلاىذمجت الجهٍى

 47: آلاحي في جمثل الترابُت الجماكاث إلاحزاهُت الجذًذ الخبىٍب مً الغاًت ئن

ب ٌعمذ .1  همثاٌ و ، اللذًم الخبىٍب في مذسحت جىً لم هفلاث و ن كملُاث بادساج الجذًذ الخبٍى

 . اللمىمي باإلاداظب الخاص الخأمحن ئلى اإلاحزاهُت أظؼش مً ظؼش جخصُص رلً كلى
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    الدستوري القانون مجلة فً منشور ،مقال"000.08 التنظٌمً القانون ظل فً بالمغرب الجهات لشؤون األهداف بحسب التدبٌر“صالح  خالد. 

 509،ص>510 األول أكتوبر اإلدارٌة العدد العلوم و
47

;50سابق،ص مرجع صالح  خالد   
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 ئلى باإلطافت ، اإلادللت الىخاةج جلُُم و ألاهذاف، جدذًذ كملُت الجذًذ الخبىٍب ٌعهل .2

 . جدلُلها كلى ؤلاؼشاف

اث في الخفىحر و للمىاسد أفظل جخصُص .3   . اإلالحت الحاحُاث و ألاولٍى

 الىاجج ألازش في و الخذخل هىكُت في أهبر هجاكت طمان و الىفلاث جشؼذ و ألاداء فلالُت جدلُم .4

 . كىه

ب .5  . ألاهذاف بدعب الخذبحر جبني في ألاولى اللبىت بمثابت هى الجذًذ الخبٍى

 . الهذف خُث مً مظبىػت كملُاث و مؽاسق و لبرامج وفلا اإلاحزاهُت هفلاث جىصَم .6

ب .7  الاهذاف بدعب جذبحر كملُت هجاح ؼشوغ صمُم مً ، الىخاةج اظاط كلى اإلاحزاهُت جبٍى

ت لألدواس  . الترابُت بالجماكاث تاإلاىىػ الخىمٍى

ب ًمىً .8  . أهذافها جدلم جِعحر و ، الىفلاث و اإلاىاسد في الخدىم مً الجذًذ الخبٍى

 . باإلاداظبت اإلاعإولُت سبؽ كلى اللاةم الذظخىسي اإلابذأ جفلُل الجذًذ الخبىٍب ٌعهل .9
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 :خاحمت

ب ئن  فان ن رلً مم أهه ئال ، الىخاةج أظاط كلى الخذبحر الُت لخفلُل أولى لبىت ٌلخبر الجذًذ الخبٍى

ت اإلاىـىمت هزه هجاح  لخذخالتها الترابُت الجماكاث أداء جدعحن الى الهادفت بأدواسها اللُام في الخذبحًر

ت و اإلاالُت ت ظُاظُت هخبت وحىد كلى أوال ًخىكف ن الخىمىٍت و ؤلاداٍس  الالُت هزه بلُمت واكُت جذبحًر

ت م و البرامج مخخلف جىفُز جدبم كلى للعهش مإهلحن مىؿفحن وحىد حاهب لىئ الحذًثت الخذبحًر  اإلاؽاَس

ت الهُئاث هزه خظىق كلى زاهُا ن اإلالشسة ً الخذبحًر ٌ  مىثف لخيٍى ت البيُت هزه كىاصش خى  الخذبحًر

ب ًشجبؽ ما خاصت  كُاط كىذ الىىق محزاهُت أو الىىق ملُاس اكخماد هزا و ، الىخاةج اظاط كلى بالخبٍى

ض حاهب ىئل ، الاهذاف  جىفحر زالثا و ، العىىاث مخلذدة اظغ كلى اإلاحزاهُت بشمجت في الخىكم مياهت حلٍض

ت وظاةل و بيُت كلى الترابُت الجماكاث  بدعب الخذبحر مىـىمت اكخماد خعً كلى حعاكذ جذبحًر

        امجالبر  مخخلف و للمحزاهُت الدؽاسهُت اإلالاسبت و ، الخلُُم و الخدبم مإؼشاث غشاس كلى ، ألاهذاف

م و  . اإلاؽاَس
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