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 مــــــــقـــــــدمــــــــــة

 

ٌحتل العنصر المالً مكانة هامة فً كل السٌاسات العمومٌة فهو األداة التً تنفذ بها هذه 

السٌاسات، وتترجم بها المجالس المنتخبة برامجها السٌاسٌة إلى واقع ملموس فكلما كان 

 .التدبٌر المالً سلسا وشفافا إال وانعكس ذلك على حسن تدبٌر المجاالت والمٌادٌن األخرى

االجتماعٌة المقاربة التقلٌدٌة للمٌزانٌة العامة وطار المتؽٌرات االقتصادٌة إفً حٌث ٌبلحظ 

فاإلكراهات التً تعانً منها الجماعات الترابٌة ال  لم تعد قادرة على مواكبة هذه التؽٌرات

تعود فقط إلى محدودٌة الموارد المتوفرة بل أٌضا إلى افتقاد تصور واضح لئلمكانٌات 

 .المالٌة

 فإنه بمقابل ،وإذا كان الدور التنموي للجماعات الترابٌة ٌتؤسس على قواعد إجرابٌة وتدبٌرٌة

ذلك ٌرتبط بشكل وثٌق باألساس المالً والتنزٌل المٌزانٌاتً لمختلؾ البرامج والمشارٌع 

 وهو ما ٌثٌر من جانبه مسؤلة القدرة على التموٌل الذاتً ومدى االرتباط بالتموٌل ،التنموٌة

 وتقوٌة التدخل المركزي فً الشؤن ،المركزي الذي ٌفٌد بالضرورة تعمٌق التؤثٌر الرقابً

الترابً
1

 .

وفً هذا السٌاق تعتبر عقود الشراكة بٌن الجماعات الترابٌة المصالح البلممركزة من بٌن 

أهم نقط التً ٌجب أن ٌرتكز علٌها التدبٌر الترابً، حٌث تمكن هذه العبلقات من وضع 

 .تصورات شاملة من أجل برمجة وتنفٌذ البرامج والمشارٌع خاصة المشتركة منها

فعدم التركٌز اإلداري ٌعتبر أحد المحاور ذات األولوٌة فً تحدٌث وتطوٌر القدرات 

التدبٌرٌة لئلدارة المؽربٌة، وٌترجم هذا اإلرادة الملكٌة لتدعٌم البلمركزٌة، التً ٌعتبر عدم 

 .التركٌز رافدها األساسً

حٌث إن إٌجابٌات عدم التركٌز لٌست مثار جدال لما لها من دور فً تطوٌر وتسرٌع التدبٌر 

وتخفٌؾ العبء عن كاهل اإلدارات المركزٌة والرفع من فعالٌة التدبٌر الترابً وتقرٌب 

اإلدارة من المواطنٌن، ؼٌر أنه ثمة إجماع عام حول التؤخٌر الذي سجلته سٌاسة عدم 

 .التركٌز بالمقارنة مع سٌاسة البلمركزٌة على وجه الخصوص

                                                           
1

عبد اللطٌؾ بروحو، مالٌة الجماعات الترابٌة بٌن وقع الرقابة ومتطلبات التنمٌة، المجلة المؽربٌة لئلدارة المحلٌة والتنمٌة سلسلة مواضٌع . د-  

 316 ص 2016, الساعة، الطبعة الثانٌة
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مٌة هذه المقاربة الجدٌدة لتدبٌر المٌزانٌة فً تؽٌٌر العبلقة بٌن اإلدارة المركزٌة أهوتتجلى 

طار اختصاصات إ، وبٌنها وبٌن الجماعات الترابٌة وذلك فً الممركزةومصالحها ال

 .ترابًمشتركة معها من اجل تحدٌد األهداؾ وتسطٌر البرامج ذات الطابع ال

وارتباطا بما تم الحدٌث عنه سٌان تعلق األمر بالبلمركزٌة المالٌة او عدم التركٌز المالً 
وانطبلقا من تنصٌص مجموعة من النصوص القانونٌة على الجانب المالً لكلٌهما تتضح 
العبلقة الثبلثٌة بٌن كل من الدولة ومصالحها البلممركزة والجماعات الترابٌة، بالرؼم من 

لها شخصٌة معنوٌة ٌترتب عنها استقبلل مالً  (الدولة، الجماعات الترابٌة)أن كل مإسسة 
 .وإداري

حٌث تستمد هذه العبلقة أساسها من االختصاصات الموكولة للجماعات الترابٌة فً إطار 
تدبٌر الشؤن الترابً بناءا على مبدأ التفرٌع كمستجد جاءت به القوانٌن التنظٌمٌة المتعلقة 

 .بالجماعات الترابٌة

  مما ٌحٌل إلى طرح سإال محوري ٌتجلى فً

 مدى التقائٌة كل من الالمركزٌة المالٌة وعدم التركٌز المالً فً تطبٌق مبدأ التفرٌع؟ 

 :تتفرع عن اإلشكال أعبله األسبلة التالٌة

 ما المقصود بكل من الالمركزٌة وعدم التركٌز المالٌٌن؟

 اٌن تتجلى العالقة بٌن المركزٌة وعدم التركٌز فً الجانب المالً؟

 اٌن تكمن العالقة بٌن عدم التركٌز والالمركزٌة المالٌة؟ 

محاولة اإلجابة عن االشكال واألسبلة الفرعٌة ستتم وفق مقاربة ثنابٌة المباحث تتمثل فً 

 :االتً

 المالً وعدم التركٌزالبعد التنظٌمً لالمركزٌة المالٌة : المبحث االول

التأطٌر القانونً لالمركزٌة وعدم التركٌز  : المطلب األول

ارتباط الالمركزٌة المالٌة بالالتركٌز المالً : المطلب الثانً

  واكراهات تحقٌقها الالمركزٌة المالٌة وعدم التركٌز المالً االلتقائٌة بٌن :المبحث الثانً

 الالمركزٌة المالٌة وعدم التركٌز المالً االلتقائٌة بٌن: المطلب األول

م التركٌز المالً دكراهات التكامل بٌن الالمركزٌة المالٌة وعإ: المطلب الثانً
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 المالً وعدم التركٌزالبعد التنظٌمً لالمركزٌة المالٌة : المبحث األول

ٌعتبر النهوض والرقً بتدبٌر الشؤن الترابً الهدؾ االستراتٌجً الذي من أجله اعتمد 

المؽرب نظام البلتمركز اإلداري، فاإلدارة المركزٌة مهما كانت إمكانٌاتها المادٌة والبشرٌة 

فهً ال تستطٌع تلبٌة مختلؾ الحاجٌات المتزاٌدة للسكان على المستوى الترابً، وفً هذا 

السٌاق ورؼم اعتماد المؽرب أسلوب البلمركزٌة الترابٌة والذي استطاع أن ٌحرر الدولة 

من بعض االلتزامات والواجبات فً التجربة المؽربٌة، فإنه ٌبقى دون جدوى إن لم ٌتم 

. سلوبً البلتمركز والبلمركزٌةأدعمه وتطوٌره ومساندته باعتماد 

التأطٌر القانونً لالمركزٌة وعدم التركٌز  : المطلب األول

 اإلداريالالتمركز : الفرع األول

ان الحدٌث عن نظام البلتمركز ٌستدعً الخوض فً منح سلطة اتخاذ القرار لبعض 

الموظفٌن على المستوى الترابً دون الحاجة للرجوع للمركز، مع بقابهم تابعٌن لسلطة 

. الوزارة المختصة

ولطالما شكل نظام البلتركٌز أهمٌة كبرى للتنظٌم اإلداري فً المؽرب، حٌث اعتبر 

حظً هذا األسلوب بمفهومه السٌاسً حٌث مرجعٌة ثابتة فً الخطب والتصارٌح الملكٌة، 

واالقتصادي باهتمام كبٌر من قبل المإسسة الملكٌة من االستقبلل إلى ٌومنا هذا
2

، خاصة 

من خبلل التنصٌص على وجوب إخراج مٌثاق البلتمركز فً عدة مناسبات، معتبرا 

البلمركزٌة ثقافة وعدم التركٌز عقلٌة، حٌث تم التؤكٌد فً مجموعة من المناسبات على 

ضرورة نهج سٌاسة حقٌقٌة فً مٌدان البلتمركز اإلداري موازاة مع البلمركزٌة، فبلبد من 

عبلقة وتكامل بٌنهما لتحقٌق ؼاٌة وفعالٌة اإلدارة الترابٌة، أال وهً التنمٌة الترابٌة، وتلبٌة 

                                                           

 03 األحد لٌوم المتقدمة للجهوٌة االستشارٌة اللجنة تعٌٌن حول الملكً الخطاب إلى نشٌر نأ ٌمكن السٌاق، هذا وفً- 2

 والبلتمركز والتوازن، والتضامن، الوحدة، مرجعٌة؛ مبادئ أربعة فً المقبلة للجهوٌة العام اإلطار حدد الذي ،2010 ٌناٌر

 .المقبلة الجهوٌة لطبٌعة األساسً المحدد هو الرابع المبدأ أن اعتبار على الواسع
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 إضافة الى قٌام نظام البلتمركز اإلداري على نقل صبلحٌات من المركز ،حاجٌات السكان

إلى المصالح الخارجٌة، والتابعة للسلطة المركزٌة، وبالتالً فبل ٌمكن نقل صبلحٌات القٌام 

ببعض النشاطات دون أن ٌرافق ذلك نقل االعتمادات البلزمة لذلك، وهنا ٌظهر موضوع 

بحثنا ، وبالتالً فدراسة حجم االعتمادات المالٌة التً ٌحولها الجهاز اإلداري المركزي 

للمصالح الخارجٌة، قد تبٌن لنا مبدبٌا استقبللٌة  وحجم المسإولٌة أو الصبلحٌات الممنوحة 

للمصالح الخارجٌة من جهة ومدى فعالٌة المصالح البلممركزة فً القٌام بؤدوارها من جهة 

. أخرى

حٌث أن المصالح الخارجٌة تضطلع بمجموعة من األدوار المتعلقة بالتدبٌر المالً، من 

خبلل إعداد وضعٌات تنفٌذ المٌزانٌة، وإعداد وضعٌات الحساب اإلداري ثم إعداد اقتراحات 

. المٌزانٌة العامة المتعلقة بالمصلحة الخارجٌة التً تهمهم

 كما تعتبر المصالح الخارجٌة على المستوى الترابً جزء من اإلدارة المركزٌة، وٌفوض 

لها اختصاصات من هذه األخٌرة قصد ممارستها على المستوى الترابً من أجل تقرٌب 

الخدمات من المواطنٌن والسرعة فً أداء العمل دون الحاجة للرجوع للمركز فً اتخاذ 

وزاريالقرارات المفوضة لها، حٌث ٌقوم كل قطاع 
3

 جزء من صبلحٌاته  بتفوٌض

للمصالح الخارجٌة التابعة له، فتصبح اإلدارات المركزٌة مدعوة لتركٌز جهودها على 

المهام االستراتٌجٌة المتعلقة بالتوجٌه والتنسٌق والتقٌٌم وتفوٌض المهام األخرى اإلجرابٌة 

الترابٌةوالتنفٌذٌة إلى مصالحها 
4

. 

 

 

                                                           

 واإلدارات التً تترأسها سلطة حكومٌة أو سلطة معٌنة بظهٌر ٌخولها وضعٌة الوزارٌة الوزاراتٌقصد بالقطاعات  - 3

 .مماثلة لوضعٌة عضو بالحكومة

اإلطار القانونً "، (طالب باحث بصؾ الدكتوراه بكلٌة العلوم القانونٌة جامعة محمد األول وجدة)محمد بكشوا - 4

 .143، ص2013مجلة الفقه والقانون العدد الرابع فبراٌر  " والمإسساتً إلصبلح المٌزانٌة
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الالمركزٌة االدارٌة : الفرع الثانً

2011ن دستور أخر نجد أسلوب البلمركزٌة حٌث آعلى مستوى 
5

 مكن من إعطاء دٌنامٌة 

جدٌدة لبلمركزٌة والجهوٌة الموسعة وذلك بهدؾ إرساء دعابم البلمركزٌة التً تمنح 

للمنتخبٌن الوسابل واآللٌات التً تمكنهم من تحسٌن تدبٌر الجماعات الترابٌة    سواء فً 

و المالً، عبر ما تتمتع به من شخصٌة معنوٌة تتٌح لها االستقبلل اإلداري أبعدها اإلداري 

. والمالً

 فً الباب التاسع منه حٌث عمل المشرع 2011لتتضح مكانة الجماعات الترابٌة فً دستور 

عبر مجموعة من الفصول على تفعٌل مسلسل اإلصبلح الترابً خاصة فً جانبه المالً 

 الذي ٌنص على أنواع الموارد المالٌة للجماعات الترابٌة، وٌتعلق 141انطبلقا من الفصل 

 الذي ٌتٌح 140األمر بالموارد الذاتٌة والمرصودة من قبل الدولة كما نجد الفصل 

للجماعات الترابٌة إمكانٌة ممارسة اختصاصاتها بناء على مبدأ التفرٌع سواء كانت هذه 

. م مشتركةأاالختصاصات ذاتٌة، منقولة 

 142حداث صندوق التؤهٌل االجتماعً المنصوص علٌه فً الفصل إناهٌك عن إمكانٌة 

لى سد العجز فً مجاالت التنمٌة البشرٌة والبنٌات التحتٌة األساسٌة إوالذي ٌهدؾ أساسا 

والتجهٌزات، ثم صندوق التضامن بٌن الجهات تعزٌزا لتوزٌع متكافا للموارد قصد 

. التقلٌص من التفاوتات بٌنها

مام القوانٌن التنظٌمٌة المتعلقة بالجماعات أ 146 المجال فً فصله 2011لٌترك دستور 

 والذي تجلى فً 2015الترابٌة حٌث تمخضت هذه األخٌرة عن اإلصبلح الترابً لسنة 

وضع الدعابم اإلدارٌة والمالٌة أهمها تعزٌز الموارد المالٌة للجماعات الترابٌة وتوسٌع 

. اختصاصاتها فً مجال التعمٌر والتنمٌة المحلٌة والتدبٌر المحلً
                                                           

 يكشس، 5964انجشٚذج انشسًٛح عذد ) تتُفٛز َص انذستٕس 1432 يٍ شعثاٌ 27 صادس فٙ 1.11.91ظٓٛش ششٚف سلى - 5

 (.2011ٕٚنٕٛ  30 )1432 شعثاٌ 28تتاسٚخ 
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111.14لنجد القسم الخامس من القانون التنظٌمً 
6

 المتعلق بالجهات ٌخص النظام المالً 

للجهة ومصدر مواردها المالٌة حٌث ٌعمل هذا القسم على وضع مجموعة من الضوابط 

والمحددات المتحكمة فً تسٌٌر وتدبٌر مالٌة الجهات، لٌشكل بذلك قفزة نوعٌة فً مسار 

اإلصبلحات المإسساتٌة المتخذة من طرؾ المؽرب، وأٌضا فً مجال البلمركزٌة المالٌة 

حٌث نص هذا القانون التنظٌمً على تعزٌز الموارد المحولة من طرؾ الدولة تمكٌنا 

للجهات من أداء مهامها الجدٌدة وٌتعلق األمر بتطبٌق مبدأ التفرٌع الذي ال ٌقل أهمٌة عن 

. باقً المبادئ

ال انه ٌشكل اللبنة األساس فً تحقٌق التنمٌة الجهوٌة نظرا لتؤسٌسه على توزٌع إ

. االختصاصات بٌن ما هو ذاتً، مشترك ومنقول

لى الحدٌث عن تعدد المتدخلٌن فً تفعٌلها إوالحدٌث عن هذه االختصاصات ٌدفع بنا 

وتحقٌق الؽاٌات المنشودة من ذلك لتتضح العبلقة بٌن البلمركزٌة وعدم التركٌز فً جانبها 

المالً والمرتبط أساسا بتفعٌل االختصاصات المشتركة على مستوى اتفاقٌات الشراكة 

المبرمة بٌنهما حٌث تعتبر هذه األخٌرة مسلسل تواصلً ٌمكن لؤلفراد واألطراؾ المعنٌٌن 

من تحدٌد وتحقٌق احتٌاجاتهم وأهدافهم والتزاماتهم، كما ٌإدي إلى قرارات مركزة تؤخذ 

بعٌن االعتبار اإلمكانات، وآراء وتطلعات كل المجموعات واألطراؾ المعنٌة  

إن عدم التركٌز اإلداري ال ٌستلزم تعدد السلطات اإلدارٌة بل ٌقوم على توزٌع اختصاصات 

 ٌسمح بتخوٌل بعض أعضاء هذه بما)الوظٌفة اإلدارٌة بٌن أعضاء سلطة إدارٌة واحدة 

السلطة اإلدارٌة ممن هم دون الربٌس اإلداري األعلى حق البت نهابٌاً فً بعض القضاٌا 

                                                           

 يٍ سيضاٌ 20 فٙ 1.15.83 انًتعهك تانجٓاخ، انصادس تتُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى 111.14انمإٌَ انتُظًٛٙ سلى -  6

 (2015 ٕٚنٕٛ 7)1436 شٕال 6، انصادس تتاسٚخ 6380ج س عذد . (2015 ٕٚنٕٛص07 )1436
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اإلدارٌة دون الرجوع إلى ذلك الربٌس وٌطبق هذا األسلوب فً كل من النظامٌٌن المركزي 

 .(سواءوالبلمركزي على حد 

وهذا ٌؽاٌر كلٌاً ما هو معروؾ فً نظام البلمركزٌة اإلدارٌة حٌث تتعدد السلطات اإلدارٌة 

وتختص كل منها بقدر من وظابؾ السلطة اإلدارٌة فتوزع هذه الوظابؾ بٌن الحكومة 

المركزٌة فً العاصمة من ناحٌة وبٌن هٌبات إدارٌة أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس 

 وباختصار الفرق هو أنه عدم التركٌز اإلداري ال ٌستلزم .أخرىإقلٌمً أو مرفقً من ناحٌة 

تعدد السلطات اإلدارٌة بل ٌقوم على توزٌع اختصاصات الوظٌفة اإلدارٌة بٌن أعضاء 

سلطة إدارٌة واحدة بٌنما فً البلمركزٌة اإلدارٌة فإن هناك تعدد فً السلطات اإلدارٌة 

. وتختص كل منها بقدر من وظابؾ السلطة اإلدارٌة

 

ارتباط الالمركزٌة المالٌة بالالتركٌز المالً : المطلب الثانً

االلتقائٌة بٌن الالمركزٌة وعدم التركٌز المالً  : الفرع األول

 فً شقه المالً ٌستدعً وعدم التركٌزن الحدٌث عن االلتقابٌة بٌن كل من البلمركزٌة إ

ن األطراؾ المسإولة عن هذه أ حٌث واالختصاصات،أساسا تداخل مجموعة من الجهات 

. وهً الدولةااللتقابٌة تنضوي تحت لواء مإسسة واحدة 

 (البلمركزٌة) والجماعات الترابٌة (البلتركٌز)بالرؼم من ان كل من المصالح الخارجٌة 

. واإلداريخصوصٌة سواء خاصة فً حدٌثنا عن االستقبلل المالً 
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2011الجماعات الترابٌة حسب دستور و
7

 ،الجهات، العماالت واألقالٌم والجماعات ":هًٍي  

وهً وحدات ترابٌة داخلة فً حكم القانون العام تتمتع " وكل جماعة أخرى تحدث بقانون

. بالشخصٌة المعنوٌة واالستقبلل المالً

كما تتوفر الجماعة على مجموعة بشرٌة وتنظٌم إداري وأجهزة منتخبة وأجهزة إدارٌة 

. وموارد بشرٌة ومالٌة مستقلة

فالجماعة تسٌر وتدبر شإونها بشكل حر من قبل مجلس جماعً منتخب على اعتبار أنها 

الدابرة األولى التً ٌتمكن فٌها المواطنٌن بواسطة من انتخبوهم فً المجلس الجماعً من أن 

 لدٌهم إدارة قرٌبة وفعالة وبؤن تكونٌدٌروا شإونهم بحرٌة وٌمارسوا حقوقهم المدنٌة 

. تصؽً إلى انتظار اتهم وتطلعاتهم

ما المصالح الخارجٌة فبل تتمتع بالشخصٌة االعتبارٌة بل استقبلل إدارٌا فقط ثم استقبلل أ

مالً نسبً حٌث نجد انه من الناحٌة القانونٌة البلتركٌز ٌعنً تفوٌض سلط واسعة 

 القرار مصحوبة بالموارد المالٌة الضرورٌة والوسابل سلطة)للمإسسات اإلدارٌة المحلٌة 

 فً إطار تسلسل إداري محكم من المركزي إلى المحلً ٌتٌح إعادة توزٌع (لتفعٌلهاالكافٌة 

.  االختصاصات والسلط داخل إدارة الدولة

حٌث إن تطوٌر هذا النمط التدبٌري أصبح الخٌار الوحٌد لتنظٌم الفعل العمومً داخل تراب 

 وهذا راجع بالخصوص إلى استحالة تدبٌر التراب الوطنً إدارٌا وتنموٌا من الدولة،

 .االنفتاحفً زمن  (العاصمة)المركز 

 على مستوى اخر نجد اختبلفا من حٌث التعامل مع تدبٌر االختصاصات فالمصالح 

الخارجٌة فً عبلقتها مع الدولة تكون انطبلقا من تفوٌض االختصاص محكوم بمنطق 

                                                           

 يكشس، 5964انجشٚذج انشسًٛح عذد ) تتُفٛز َص انذستٕس 1432 يٍ شعثاٌ 27 صادس فٙ 1.11.91ظٓٛش ششٚف سلى  -7

 (.2011ٕٚنٕٛ  30 )1432 شعثاٌ 28تتاسٚخ 
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السلطة الرباسٌة عكس الجماعات الترابٌة التً تنهج أسلوب نقل االختصاص فً عبلقتها 

. مع المركز انطبلقا من سلطة المراقبة

 فتحقٌق الؽاٌة من االرتباط بٌنها الثبلثة،ن هذا ال ٌمنع من وجود عبلقة بٌن األطراؾ أال إ

وخلقا فً البعد المالً تنطلق من تحدٌد الحاجٌات بدء من المركز وصوال للجماعات الترابٌة 

.  المالً ودرء التفاوت بٌن ما تتطلبه تحقٌق التنمٌة المندمجةلبلنسجام

خر ٌهم االختصاصات المتعلقة مباشرة بمبدأ التفرٌع   آتتضح هذه االلتقابٌة أٌضا فً جانب 

حٌث ٌعتبر هذا األخٌر مقاربة جدٌدة لتوزٌع االختصاصات بٌن الدولة والجماعات الترابٌة 

 فالهدؾ األساسً من البلمركزٌة اإلدارٌة هو تجاوز مركزٌة احتكار القرارات

 مستوى العاصمة، خاصة تلك التً ترتبط بصفة وثٌقة بتدبٌر الشإون واالختصاصات على

. المحلٌة

بالتالً فان توضٌح العبلقة بٌن الدولة والجماعات بناء على مدى قربهم من القضاٌا التً 

 المطلوبة بدل والنجاعة التنموٌةتهم الساكنة المحلٌة، من شانه تحقٌق التكامل فً األدوار 

.  تإدي إلى إفراغ أي مجهود تنموي من مضمونهوالتداخل التًاالزدواجٌة 

 االختصاصات بٌن الدولة والجماعات الترابٌة وبٌن أصناؾ هذه األخٌرة إحدى وٌعد تداخل

مظاهر االرتباك فً تدبٌر الشؤن العام الترابً، وسببا مباشرا لتبدٌد الموارد المالٌة 

. والمجهودات التنموٌة وضعؾ فعالٌتها التدخبلت ولمحدودٌة نتابج

 كما ٌإدي كذلك إلى التؤثٌر على عمل األجهزة المختصة بالرقابة والتقٌٌم، حٌث ٌتعذر 

معرفة المسإول عن عمل معٌن أو التقصٌر فً إنجازه ومراقبة كٌفٌة توظٌؾ األموال 

. العمومٌة وطرق التسٌٌر



~ 10 ~ 
 

ٌنضاؾ إلى ذلك، أن عدم وضوح العبلقات بٌن اإلدارات التابعة للدولة وبٌن والجماعات 

الترابٌة ال ٌسمح بتاتا بتلبٌة حاجٌات المواطنٌن من الخدمات المختلفة وتوفٌر التجهٌزات 

فإحجام طرؾ عن القٌام بعمل ما أو عدم انجاز . والبنٌات األساسٌة التً تتطلبها حٌاتهم

وٌعود هذا  مشروع معٌن لحل مشاكل محددة ٌإثر ال محالة على كل مواطن معنً به

، منها والموضوعٌةالتداخل والتشابك فً الصبلحٌات إلى مجموعة من العوامل الشكلٌة 

تعدد مستوٌات البلمركزٌة الترابٌة المتمثلة فً وجود ثبلث أصناؾ من الجماعات الترابٌة، 

لى مجالس الجهات إلى إهً الجماعات الحضرٌة والقروٌة والعماالت واالقالٌم باإلضافة 

جانب الدولة وفروع إداراتها ؼٌر الممركزة والتً تمارس اختصاصات قرٌبة من تلك 

 .الثبلثالمسندة للجماعات بؤصنافها 

  تحدٌد االختصاصات فً مختلؾوالمبهمة فًلى جانب اعتماد الصٌػ العامة إهذا 

النصوص القانونٌة المنظمة للجماعات الترابٌة أو لئلدارات التابعة للدولة ترابٌا دون تحدٌد 

 كما أن التقسٌمات الترابٌة المعتمدة حتى بها،للصبلحٌات على وجه الدقة واألطراؾ المكلفة 

 سواء بالنسبة وتشابكها وتداخلهااآلن ساهمت بدورها فً تصعٌد توزٌع االختصاصات 

. والجماعًللتقسٌم الجهوي أو اإلقلٌمً 

فعالة لتوضٌح صبلحٌة كل مستوى ترابً بشكل دقٌق ٌمكن " تقنٌة "إٌجاد بالتالً كان لزاما 

 األمر الذي ٌمكن تحقٌقه عبر اعتماد مبدأ ، المحلٌٌنالفاعلٌنمن خبللها تحدٌد دور كل 

2011 من دستور 140وهكذا نصت الفقرة األولى من الفصل " التفرٌع"
8

، على أن 

للجماعات الترابٌة وبناء على مبدأ التفرٌع، اختصاصات ذاتٌة واختصاصات مشتركة مع "

." الدولة واختصاصات منقولة إلٌها من هذه األخٌرة

                                                           

 يكشس، 5964انجشٚذج انشسًٛح عذد ) تتُفٛز َص انذستٕس 1432 يٍ شعثاٌ 27 صادس فٙ 1.11.91ظٓٛش ششٚف سلى  -8

 (.2011ٕٚنٕٛ  30 )1432 شعثاٌ 28تتاسٚخ 
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 البعد المالً حٌث ان الخٌط الناظم والبلمركزٌة فًمن تم تتضح العبلقة بٌن البلتركٌز 

شكاال مهم ٌتجلى فً ان كل وزارة لها إن هذا ٌطرح أال إبٌنهما هو تطبٌق مبدأ التفرٌع 

 .الوزاراتتقسٌم مع تعدد 

ن نوضح من خبلله االلتقابٌة هو تفوض أما على المستوى العملً فؤهم ما ٌمكن أ

 التً من خبللها ٌمكن تفعٌل البرامج ومصالحها الخارجٌةاالعتمادات بٌن الوزارات 

.    تشترك فٌها مع الجماعات الترابٌةوالمشارٌع التً

 تفوٌض االعتمادات من الدولة إلى المصالح الخارجٌة: الفرع الثانً

تعتبر المصالح الخارجٌة امتدادا للمركزٌة انطبلقا من تبعٌتها للقطاعات الوزارٌة وعدم 

لٌست لها مٌزانٌة تمتعها بالشخصٌة المعنوٌة أي لٌس لها استقبلل إداري أو مالً، بالتالً 

 الوزارٌة بتفوٌض االعتمادات المالٌة لهذه وتقوم المصالحمستقلة وإنما تتبع مٌزانٌة الدولة 

. الوحدات من اجل االطبلع بمهامها

ومن اجل ذلك خولت النصوص التنظٌمٌة لهذه المصالح مجموعة من الوسابل المادٌة 

. والمالٌة من أجل القٌام بمهامها

2.93.625حٌث نجد المرسوم رقم 
9

ٌنص فً مادته الثالثة   فً شؤن البلتركٌز اإلداري

ٌعهد إلى المصالح الخارجٌة فً نطاق اختصاصها بتنفٌذ سٌاسة الحكومة وجمٌع "على أنه 

القرارات والتوجٌهات الصادرة عن السلطات المختصة فً إطار أحكام النصوص 

. التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل

ؼٌر أن سٌاسة البلتركٌز تظل فارؼة المحتوى إذا لم ترفق بعدم التركٌز حقٌقً لبلعتمادات 

. المالٌة خصوصا وأن المال هو المحرك األساسً لكل تنمٌة منشودة

                                                           

ِبشؤن تحدٌد قواعد تنظٌم  (2005 دٌسمبر 2 )1426 من شوال 29 صادر فً 2-05-1369مرسوم   من4المادة - 9
 (.2006 ٌناٌر 12، الصادرة بتارٌخ 5386ج ر عدد )، القطاعات الوزارٌة والبلتمركز اإلداري
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ولهذه الؽاٌة،تحدث لجنة دابمة تسمى لجنة البحة لبلتركٌز اإلداري
10

، تناط بها مجموعة 

: من المهام المتعلقة بالسٌاسة البلمركزٌة ومن بٌن هذه المهام نجذ

الحرص على التوفٌق بٌن عملٌات نقل االختصاصات إلى المصالح الخارجٌة ونقل - 

الوسابل كٌفما كانت طبٌعتها البلزمة لتنفٌذها؛ 

بتفوٌض سلطة القرار  (فً صورة قطاعاتها الحكومٌة)وعلى هذا األساس تقوم الدولة 

واالعتمادات المالٌة
11

 لهذه المصالح من اجل تدبٌر الشؤن العام المحلً، وإعطاء تفوٌض 

 .إلى رإسابها سلطة األمر بالصرؾ لتلك االعتمادات

ولضمان صرفها فً الوجه المشروع، البد   للمصالح الخارجٌة،االعتماداتلنقل  حٌث أنه

من وجود مسإول ٌتولى عملٌات صرؾ النفقات وفق البرنامج المسطر مع السلطة 

 .المركزٌة

 فً شؤن البلتركٌز اإلداري تنص على 2.93.625لهذا نجد المادة الثالثة من المرسوم رقم 

ٌمكن تعٌٌن رإساء المصالح الخارجٌة آمرٌن نوابا لصرؾ النفقات فٌما ٌتعلق بجمٌع "أنه 

 ."أو بعض االعتمادات الموضوعة رهن تصرفهم

وبالتالً فرإساء المصالح الخارجٌة ٌعتبرون آمرٌن بالصرؾ نوابا عن اآلمر بالصرؾ 

،  (الوزٌر)بالوزارة المعنٌة

 ٌمكن هذا األخٌر من التعهد بالنفقات ناببوبالتالً فتعٌٌن اآلمر بالصرؾ، آلمر بالصرؾ 

المحمولة على اآلمر بالصرؾ الربٌسً، واإلذن بصرفها فً حدود االعتمادات المفوضة 

. بمقتضى أمر تفوٌض هذه االعتمادات

                                                           

ج ر )فً شؤن البلتركٌز اإلداري(1993 أكتوبر 20)1414 جمادى األولى 4 صادر فً 2.93.625مرسوم رقم - 10

(. 1911، ص 1993 أكتوبر 6، بتارٌخ 4223عدد 

حول مبلءمة برمجة مٌزانٌة الدولة  (2001 دجنبر 25 )1422 شوال 9 بتارٌخ 01-12منشور الوزٌر األول رقم - 11
 .وتنفٌذها مع البلتركٌز
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إن هذه المقتضٌات المإسسة لبنٌات البلتركٌز اإلداري سٌتضح بعض مظاهر محدودٌتها، 

، وهو ما سٌإدي إلى اعتماد مرسوم جدٌد 1997خاصة مع تعزٌز خٌار الجهوٌة سنة 

 ،2005ٌتعلق بتحدٌد قواعد تنظٌم القطاعات الوزارٌة والبلتركٌز اإلداري فً دجنبر 

ٌتعٌن على رإساء القطاعات الوزارٌة تفوٌض اإلمضاء ومسإولٌة اتخاذ  وبناءا علٌه

القرارات اإلدارٌة الفردٌة إلى رإساء المصالح البلممركزة على صعٌد الجهة أو العمالة أو 

اإلقلٌم، باستثناء تلك التً ال ٌمكن تفوٌضها لهم بموجب مقتضٌات تشرٌعٌة أو تنظٌمٌة 

مخالفة
12
. 

 للسلطات الحكومٌة أن تفوض، بقرار، إلى الموظفٌن واألعوان ؼٌر لهذا نجد أنه ٌمكن

الخاضعٌن لسلطتها والذٌن ٌمارسون مهامهم بالمصالح ؼٌر الممركزة، اإلمضاء أو 

التؤشٌر، نٌابة عنها
13

على وثابق االلتزام بالنفقات واألوامر بالصرؾ أو تفوٌض  ،

االعتمادات واألوامر بتحوٌلها واألوامر بقبض الموارد والوثابق المثبتة للنفقات والموارد
14

؛ 

 .وٌجب أن تحمل هذه القرارات تؤشٌرة السلطة التً ٌخضع لها هإالء الموظفون واألعوان

64كما نجد المادة 
15

تنص على أنه   من المرسوم المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومٌة

وٌجوز لآلمرٌن بالصرؾ تحت مسإولٌتهم ومراقبتهم أن ٌعٌنوا طبق نفس الكٌفٌة آمرٌن 

 .بالصرؾ ثانوٌٌن ٌفوضون إلٌهم فً سلطاتهم ضمن الحدود المالٌة والترابٌة التً ٌبٌنوها

                                                           

تِشأٌ تحذٚذ لٕاعذ  (2005 دٚسًثش 2 )1426 يٍ شٕال 29 صادس فٙ 2-05-1369 يٍ انًشسٕو سلى  5انًادج - 12

(. 2006 ُٚاٚش 12، انصادسج تتاسٚخ 5386ج س عذد )تُظٛى انمطاعاخ انٕصاسٚح ٔانالتًشكض اإلداس٘ 

فٙ شأٌ تفٕٚط  (2008 أكتٕتش 30 )1429 يٍ شٕال 30صادس فٙ  2.05.768  يٍ انًشسٕو سلى5انًادج -  13

(. 2008 دٚسًثش 4 - 1429 رٔ انحجح 5 تتاسٚخ 5688سعذد . ج)إيضاء انٕصساء ٔكتاب انذٔنح َٕٔاب كتاب انذٔنح 

فٙ شأٌ تفٕٚط إيضاء  (2008 أكتٕتش 30 )1429 يٍ شٕال 30صادس فٙ  2.05.768  يٍ انًشسٕو سلى2انًادج - 14

 .( 2008 دٚسًثش 4 - 1429 رٔ انحجح 5 تتاسٚخ 5688سعذد . ج)انٕصساء ٔكتاب انذٔنح َٕٔاب كتاب انذٔنح 

 . تسٍ َظاو عاو نهًحاسثح انعًٕيٛح( 1967 أتشٚم 21) 1387 يحشو 10 تتاسٚخ 66.330يشسٕو يهكٙ سلى - 15

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/4302-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/4302-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/4302-D%C3%A9cret.aspx
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وبالتالً فسٌاسة تفوٌض االعتمادات تعد من أبرز اآللٌات الناجعة، التً تساهم فً تقاسم 

ومصالحها البلممركزة على المستوى  (الوزارات)القرار المالً من بٌن السلطة المركزٌة 

و اآلمرٌن بالصرؾ أالترابً، مما ٌإدي إلى منح حرٌة أكبر لآلمرٌن بالصرؾ النواب 

المساعدٌن للتصرؾ فً االعتمادات الموضوعة رهن إشارتهم، لكن بالمقابل من ذلك تحمل 

المسإولٌة عما تم االلتزام به
16
. 

ٌمكن للسلطات الحكومٌة أن تفوض بقرارإلى والة الجهات وعمال العماالت أو األقالٌم كما 

فً حدود دابرة نفوذهم الترابً اإلمضاء أو التؤشٌر نٌابة عنها، على جمٌع الوثابق المتعلقة 

 ماعدا  ومن من بٌنها تلك المتعلقة بالتدبٌر المالًبؤعمال المصالح ؼٌر الممركزة التابعة لها

مٌةالمراسٌم والقرارات التنظً
17
. 

، فإن 1993 أكتوبر 20ستثنٌنا المحاوالت التً تمت على أساس مرسوم اإذ ما وهكذا، ؾ

عدم تركٌز سلطة القرار لم ٌتم تصوره من خبلل نظرة شمولٌة، األمر الذي ٌفسر صعوبة 

 .إعداده وتطوره الذي تمٌز ببطء شدٌد

خبلل تطبٌقها الفعلً، انحصرت عملٌة عدم التركٌز فً مجال المالً وومن جهة أخرى 

عدم تركٌز عملٌات األمر بالصرؾ بالنٌابة )بدون تؽٌٌر المركز القانونً التخاذ القرار 

ومن الجدٌر بالتوضٌح أٌضا أنه باستثناء األمر بالصرؾ بالنٌابة، فإن عدم التركٌز ، (وحدها

اإلمضاءلم ٌتحقق بشكل آخر إال فً صٌؽة تفوٌض 
18
. 

إن تفوٌض السلطة ؼٌر وارد إال بشكل استثنابً جدا، وٌنحصر بالفعل فً األمر بالصرؾ، 

ولة المنفذ عن د أجل إن جزء مٌزانٌة ال،وٌستفٌد منه خاصة رإساء المصالح الخارجٌة

                                                           

 :اإلنكتشَٔٙ تانًٕلع انًُشٕس "انًتمــذيح انجٓـــٕٚح إطـاس فـٙ اإلداس٘ انالتًـشكض آفـــاق" ، يمال حٕل أجبلب رشٌد-16

www,almadal2idaria.blogspot.com 
فً شؤن تفوٌض  (2008 أكتوبر 30 )1429 من شوال 30صادر فً ال 2.05.768 مرسوم رقم من ال3المادة - 17

 (.2008 دٌسمبر 4 - 1429 ذو الحجة 5 بتارٌخ 5688 رعدد. ج)إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة 
 

 1انظر الملحق رقم - 18
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طرٌق التفوٌض مهم، إال أن هذا النوع من عدم التركٌز، ٌبقى ؼٌر كاؾ ما لم ٌصاحبه 

تفوٌض للسلطة فً ؼٌر الجانب المالً
19
. 

لهذا السبب وتماشٌا مع توجٌهات الخطب الملكٌة الموجهة إلى الحكومة، قامت هذه األخٌرة 

 بمثابة مٌثاق وطنً للبلتركٌز اإلداري 2.17.618بإعداد مشروع مرسوم تحت رقم 

والذي ٌروم إلى تحدٌد أهداؾ ومبادئ البلتمركز اإلداري وآلٌات تفعٌله والقواعد العامة 

للتنظٌم اإلداري للمصالح البلممركزة للدولة وكذا المبادئ والقواعد المإطرة لعبلقة 

المصالح المذكورة بالجماعات الترابٌة وباقً الهٌبات والمإسسات األخرى، والذي سٌقوم 

 فً شؤن 2.93.625بنسخ ابتداء من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة أحكام المرسوم رقم 

 بشؤن تحدٌد قواعد تنظٌم 2.05.1369البلتركٌز اإلداري، وكذلك مقتضٌات المرسوم رقم 

 .القطاعات الوزارٌة والبلتمركز اإلداري المخالفة لمقتضٌات هذا المرسوم

ومن بٌن أهم مستجدات هذا المشروع نجد أنه ٌنص فً مادته السابعة عشر على تخوٌل 

رإساء المصالح البلممركزة على الصعٌد الجهوي، صفة آمرٌن بالصرؾ جهوٌٌن، 

لتمكٌنهم من تدبٌر االعتمادات المرصودة لهذه المصالح، وبالتالً فمن شؤن هذا المشروع 

أن ٌعطً صبلحٌات أكبر لآلمرٌن بالصرؾ على المستوى الجهوي باالنتقال من آمرٌن 

بالصرؾ نواب آمرٌن بالصرؾ على مستوى الجهة، وبالتالً إعطاء حرٌة أكبر فً 

ممارسة االختصاصات، كما أن هذا المشروع سٌحجب إمكانٌة تفوٌض صفة آمر بالصرؾ 

 من 3لمادة للوالً أو العامل على المصالح الخارجٌة، كما أشرنا  إلٌه سابقا وذلك وفقا ل

، حٌث سٌؽدو رإساء المصالح البلممركزة على الصعٌد الجهوي، آمرون  مرسوم رقمال

 .بالصرؾ جهوٌٌن

                                                           

 .3 من طرف الحكومة، ص06/04/2006، المنشور بتاريخ ممخص لمتقرير المنجز حول عدم التركيز- 19
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وفً إطار مبدأ التفرٌع نجد أن مشروع المرسوم ٌنص فً مادته الثامنة على وجوب اقتران 

نقل االختصاصات إلى المصالح البلممركزة، بتخصٌص موارد مالٌة وبشرٌة لتمكٌنها من 

 .االضطبلع بالمهام والصبلحٌات المخولة لها

كما تم تقنٌن اختصاص المشاركة فً وضع مقترحات البرمجة المٌزانٌاتٌة المتعددة السنوات 

، حٌث أصبح على المصالح الخارجٌة إعداد مقترحات البرمجة 15من خبلل المادة 

المٌزانٌاتٌة لثبلث سنوات ورفها إلى السلطات الحكومٌة التابعة لها، باإلضافة إلى هذا على 

المصالح البلممركزة على مستوى الجهة أن تقوم بإعداد تقارٌر نجاعة األداء المتعلقة 

 .بمختلؾ المصالح التابعة لها على مستوى الجهة

إن من شؤن هذا المشروع فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة سٌشكل قفزة نوعٌة فً تدبٌر 

 .العبلقة مابٌن الدولة والمصالح الخارجٌة باالنتقال من عبلقة رباسٌة إلى عبلقة تعاقدٌة

 

 الالمركزٌة المالٌة وعدم التركٌز المالً االلتقائٌة بٌن :المبحث الثانً

 واكراهات تحقٌقها 

إن الحدٌث عن االلتقابٌة فً الجانب المالً بٌن البلمركزٌة وعدم التركٌز ستدعً منا أن 

نقوم بشرح، كٌؾ تتحقق هذه االلتقابٌة، وهل تمكن هذه االلتقابٌة من تحقٌق التكامل ما بٌن 

المصالح البلممركزة والبلمركزٌة فً تموٌل البرامج والمشارٌع، هذا ما سنتناوله فً 

المطلب األول، على أن نتناول فً المطلب الثانً االكراهات التً تحد من تحقٌق األهداؾ 

 .التً تحدتنا عنها
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 الالمركزٌة المالٌة وعدم التركٌز المالً االلتقائٌة بٌن: المطلب األول

لقد أضحى فً عصرنا الحالً مفهوم الشراكة والتعاون الشامل من المستلزمات الضرورٌة 

واآللٌات المعتمدة فً التدبٌر التً مٌزت عقد التسعٌنات، بحكم التحول النوعً لوظابؾ 

الدولة مما حتم البحث عن شركاء وفاعلٌن جدد ضمن صٌرورة العملٌة التنموٌة، فالعمل 

التشاركً مدخل ربٌسً للحكم الرشٌد ٌإمن بالنجاعة والفعالٌة فً تدبٌر الشؤن العام، 

والحدٌث عن االلتقابٌة بٌن البلمركزٌة المالٌة وعدم التركٌز المالً ٌتحقق من خبلل نوعٌن 

من العقود، عقد برنامج الذي ٌجمع بٌن الوزارة القطاعٌة المعنٌة ومصالحها 

، وعقد شراكة الذي ٌجمع بٌن المصالح البلممركزة والجماعات (الفرع األول)البلممركزة

 .(الفرع الثانً)الترابٌة

 التعاقد بٌن اإلدارة المركزٌة  والمصالح الالممركزة: الفرع األول

التعاقد فً عصرنا ٌعتبر أداة ربٌسٌة لتحدٌد نوعٌة العبلقات بٌن اإلدارة المركزٌة إن 

 تعمٌقا لعملٌة البلتركٌز اإلداري وذلك بإدخال عبلقات تدبٌرٌة أكثر الممركزةها الحومصال

مرونة ترتكز على تحسٌن األداء والنتابج، وتوسٌع مجال لمبادرة المدٌرٌن من خبلل إبرام 

عقود بٌن طرفٌن، اإلدارة المركزٌة من جهة والمصالح البلممركزة التابعة لها من جهة 

أخرى، وٌتمثل هذا التعاقد فً تحدٌد حقوق والتزامات الطرفٌن بموجب عقد على المدى 

المتوسط ومن  خبلل هذا العقد تلتزم الدولة بتفوٌض اعتمادات محددة فً شكل دفعات 

لكن بحسب المٌزانٌة القطاعٌة بحسب نسبة إنجاز البرامج المتفق على إنجازها فً العقد 

لكل قطاع وزاري، فً حٌن تلتزم المصالح البلممركزة بتنفٌذ برامج العقد وبنوده كما 

 جاءت فٌه، 

عقد البرنامج هو وثٌقة إطار تعدها اإلدارة المركزٌة بتشارك وتنسٌق وحوار مع المصلحة 

البلممركزة المعنٌة وتتضمن األهداؾ التً حددتها للمصلحة البلممركزة المعنٌة لمدة معٌنة، 
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وبٌان االلتزامات المتبادلة بٌن االدارة المركزٌة والمصالح البلممركزة، وتحدٌد الوسابل 

الموضوعة رهن إشارة هذه األخٌرة، ومن بٌنها الموارد المالٌة الضرورٌة والتً ٌتم 

 .تفوٌضها لهذه المصالح كل سنة حسب دفعات

إن هذا الشكل الجدٌد والذي ال ٌتعارض مع احتفاظ المركز بالسلطة الرباسٌة واإلشرافٌة 

والتوجٌهٌة على المصالح البلممركزة ٌسمح بإعادة ترتٌب االختصاصات والمسإولٌات بٌن 

المستوى المحلً والمركزي بناء على مبدأ التفرٌع، وٌتٌح إمكانٌة أفضل للتنسٌق والتكامل 

والنجاعة، فبمقتضى هذا العقد تتسلم المصلحة البلممركزة مهمة لتحقٌق عدد من األهداؾ 

 .المحددة، فً مقابل التزام اإلدارة المركزٌة بالتموٌل والدعم والمراقبة

ومن المهم اإلشارة إلى أن آلٌة التعاقد نهدؾ أٌضا إلى تؤكٌد وتدقٌق ومواكبة الدولة 

للمصالح البلممركزة فً عملٌات تنفٌذ البرامج، من خبلل أسلوب التعاقد حول األهداؾ 

 .والنتابج، مع استحضار عنصري الفعالٌة والشفافٌة

كما من شؤن هذه اآللٌة إعادة توزٌع المسإولٌات وتقوٌة بعد البرمجة، والتشجٌع على تجمٌع 

المرافق البلممركزة المتقاربة األهداؾ والوسابل فصبل على أنها ستمكن من جعل 

المسإولٌن المحلٌٌن أكثر استشعارا للمسإولٌة من خبلل إشراكهم الفعلً فً مسلسل التدبٌر 

 .المٌزانٌاتً

وبالتالً فالتعاقد مابٌن الدولة والمصالح البلممركزة، ٌمكن هذه األخٌرة من الحصول على 

موارد مالٌة مهمة تمكنها من إنجاز البرامج والمشارٌع المتفق علٌها فً عقد البرنامج، 

باعتبار أن المصالح البلممركزة، هً األقرب جهوٌا لتشخٌصى حاجٌات المنطقة وتحدٌد 

األولوٌات، كما أن هذه المصالح ٌمكن أن تبرم عقود شراكة مع الجماعات  الترابٌة لتموٌل 

بعض البرامج والمشارٌع المزمع انجازها على مستوى الجماعة الترابٌة المعنٌة وهً اآللٌة 
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التً تحقق االلتقابٌة مابٌن عدم التمركز المالً وعدم التركٌز المالً وهو ما سنتناوله فً 

 .الفرع الموالً

 الشراكة ما بٌن الجماعات الترابٌة والمصالح الالممركزة : ثانً اللفرعا

ٌتمٌز التدبٌر التشاركً بكونه أسلوب حدٌث وانفتاحً على جمٌع مكونات الجماعات 

المحلٌة وإشراكهم فً اتخاذ القرارات، وذلك لكونه ٌسمح بإدارة الموارد المحلٌة بطرٌقة 

شفافة والحفاظ علٌها وتنمٌتها
20

، وقد جاء هذا األسلوب للقضاء على التدبٌر األحادي 

التقلٌدي البٌروقراطً الذي ٌعتمد على أحادٌة ومركزٌة اتخاذ القرار، وبهذا المعنى فؤسلوب 

التدبٌر التشاركً ٌرتكز على اقتسام المعرفة والسلطة والمسإولٌة، خلق مناخ للتعاون 

وتوزٌع المهام وتحدٌد المسإولٌات بهدؾ تحقٌق المصلحة العامة لصالح الجماعة المحلٌة 

ولسكانها 

مسلسل تواصلً ٌمكن لؤلفراد واألطراؾ المعنٌٌن من تحدٌد : وٌمكن تعرٌؾ الشراكة بؤنها

وتحقٌق احتٌاجاتهم وأهدافهم والتزاماتهم، كما ٌإدي إلى قرارات مركزة تؤخذ بعٌن االعتبار 

اإلمكانات، وآراء وتطلعات كل المجموعات واألطراؾ المعنٌة
21

 .

 من إعطاء دٌنامٌة جدٌدة لبلمركزٌة والجهوٌة الموسعة وذلك 2011مكن دستور وقد 

بهدؾ إرساء دعابم البلمركزٌة التً تمنح للمنتخبٌن الوسابل واآللٌات التً تمكنهم من 

و المالً، عبر ما تتمتع به من أ سواء فً بعدها اإلداري ،تحسٌن تدبٌر الجماعات الترابٌة

. شخصٌة معنوٌة تتٌح لها االستقبلل اإلداري والمالً

                                                           

سعيد جفري وآخرون، المبادرة الوطنية لمتنمية البشرية السياق العام األسس واآلليات، الطبعة األولى طباعة التيسير - 20
 .120، ص2006سطات 

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد الخامس أكدال، كمية " التدبير العمومي الجديد:"نوال الهناوي - 21
 .172 ص 2009-2008العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط، السنة الجامعية 
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2011لتتضح مكانة الجماعات الترابٌة فً دستور 
22

 فً الباب التاسع منه حٌث عمل 

المشرع عبر مجموعة من الفصول على تفعٌل مسلسل اإلصبلح الترابً خاصة فً جانبه 

 الذي ٌنص على أنواع الموارد المالٌة للجماعات الترابٌة، 141المالً انطبلقا من الفصل 

 الذي ٌتٌح 140وٌتعلق األمر بالموارد الذاتٌة والمرصودة من قبل الدولة كما نجد الفصل 

للجماعات الترابٌة إمكانٌة ممارسة اختصاصاتها بناءا على مبدأ التفرٌع سواء كانت هذه 

.  االختصاصات ذاتٌة، مشتركة أم منقولة

 142ناهٌك عن إمكانٌة إحداث صندوق التؤهٌل االجتماعً المنصوص علٌه فً الفصل 

والذي ٌهدؾ أساسا إلى سد العجز فً مجاالت التنمٌة البشرٌة والبنٌات التحتٌة األساسٌة 

والتجهٌزات، ثم صندوق التضامن بٌن الجهات تعزٌزا لتوزٌع متكافا للموارد قصد 

. التقلٌص من التفاوتات بٌنها

 أمام القوانٌن التنظٌمٌة المتعلقة بالجماعات 146 المجال فً فصله 2011لٌترك دستور 

 والذي تجلى فً 2015الترابٌة حٌث تمخضت هذه األخٌرة عن اإلصبلح الترابً لسنة 

وضع الدعابم اإلدارٌة والمالٌة أهمها تعزٌز الموارد المالٌة للجماعات الترابٌة وتوسٌع 

. اختصاصاتها فً مجال التعمٌر والتنمٌة المحلٌة والتدبٌر المحلً

111.14لنجد القسم الخامس من القانون التنظٌمً 
23
المتعلق بالجهات ٌخص النظام المالً  

للجهة ومصدر مواردها المالٌة حٌث ٌعمل هذا القسم على وضع مجموعة من الضوابط 

والمحددات المتحكمة فً تسٌٌر وتدبٌر مالٌة الجهات، لٌشكل بذلك قفزة نوعٌة فً مسار 

                                                           

 5964انجشٚذج انشسًٛح عذد ) تتُفٛز َص انذستٕس 1432 يٍ شعثاٌ 27 صادس فٙ 1.11.91ظٓٛش ششٚف سلى  - 22

 (.2011ٕٚنٕٛ  30 )1432 شعثاٌ 28يكشس، تتاسٚخ 

 يٍ سيضاٌ 20 فٙ 1.15.83 انًتعهك تانجٓاخ، انصادس تتُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى 111.14انمإٌَ انتُظًٛٙ سلى  - 23

 (2015 ٕٚنٕٛ 7)1436 شٕال 6، انصادس تتاسٚخ 6380ج س عذد . (2015 ٕٚنٕٛص07 )1436
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اإلصبلحات المإسساتٌة المتخذة من طرؾ المؽرب، وأٌضا فً مجال البلمركزٌة المالٌة 

حٌث نص هذا القانون التنظٌمً على تعزٌز الموارد المحولة من طرؾ الدولة تمكٌنا 

للجهات من أداء مهامها الجدٌدة وٌتعلق األمر بتطبٌق مبدأ التفرٌع الذي ال ٌقل أهمٌة عن 

. باقً المبادئ

إال انه ٌشكل اللبنة األساس فً تحقٌق التنمٌة الجهوٌة نظرا لتؤسٌسه على توزٌع 

. االختصاصات بٌن ما هو ذاتً، مشترك ومنقول

تهدؾ الشراكة إلى توزٌع أفضل للسلطات والصبلحٌات وتخلٌص المستوى المركزي من 

االحتقان، باإلضافة إلى الدخول فً مرحلة جدٌدة لمزاولة الحكم وممارسة التدبٌر، فهً إذن 

ضرورٌة بٌن كافة األطراؾ المتدخلة فً مٌادٌن التنمٌة المختلفة سواء أكانت من القطاع 

العام أو الخاص أو من مكونات المجتمع المدنً، حٌث تعمل على إٌجاد صٌؽة مبلبمة تمكن 

األطراؾ التً تجمع بٌنهما أهداؾ مشتركة أو ؼاٌات متشابهة، من تحقٌق تلك األهداؾ 

والؽاٌات، بواسطة توحٌد الرإى والجهود وتكامل القٌم، والعمل على تجاوز التحدٌات التً 

قد تعترض العمل والجهود على المدى القصٌر والمتوسط الشًء الذي ٌوفر بٌبة صالحة 

. لؤلنشطة المشتركة وتحقٌق األهداؾ

فالنهوض بالشراكة بٌن الدولة والجماعات الترابٌة، ٌتطلب ضمان التؤهٌل االقتصادي، دعم 

تحوٌل عملٌة اتخاذ من خبلل سٌاسة القرب، واعتماد البعد الجهوي تفعٌبل لدعم البلمركزٌة، 

القرار االقتصادي من المركز إلى المحٌط، مما ٌسمح بخلق دٌنامٌة أفضل وفعالٌة أمثل، 

فضبل عن التنافس بٌن الجماعات بكل الوسابل المشروعة من خبلل استعراض كل جماعة 

ما لدٌها من مقومات ومإهبلت بؽٌة جلب االستثمار، وبالتالً تحقٌق منافع على المستوى 

. ، خلق فرص الشؽل"اجتماعً"، ثم "االقتصادي"، الثقة، "السٌاسً"
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113.14 رقم ماعاتوقد نص القانون التنظٌمً للج
24

 ٌتداول مجلس 92  فً مادته 

 :ومن بٌنها القضاٌا  مجموعة منفًماعة الج

 ؛العقود المتعلقة بممارسة االختصاصات المشتركة والمنقولة- 

 .اتفاقٌات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص- 

:  من نفس القانون المتعلقة باتفاقٌة التعاون والشراكة على أنه149كما نجد المادة 

ت فً إطار االختصاصات المخولة لها أن تبرم فٌما بٌنها أو مع جماعات عاامٌمكن للج"

ترابٌة أخرى أو مع اإلدارات العمومٌة أو المإسسات العمومٌة أو الهٌبات ؼٌر الحكومٌة 

األجنبٌة أو الهٌبات العمومٌة األخرى أو الجمعٌات المعترؾ لها بصفة المنفعة العامة 

اتفاقٌات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فابدة مشتركة ال ٌقتضً 

. اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص

لى الحدٌث عن تعدد المتدخلٌن فً تفعٌلها إوالحدٌث عن هذه االختصاصات ٌدفع بنا 

وتحقٌق الؽاٌات المنشودة من ذلك لتتضح العبلقة بٌن البلمركزٌة وعدم التركٌز فً جانبها 

المالً والمرتبط أساسا بتفعٌل االختصاصات المشتركة على مستوى اتفاقٌات الشراكة 

 .المبرمة بٌنهما

 نجد أن عدد االختصاصات المشتركة 113.14وبالرجوع إلى القانون التنظٌمً للجماعات 

 اختصاص وكذلك األمر بالنسبة للعماالت واألقالٌم 22بٌن الجماعات والدولة ٌصل إلى 

 . من القانون التنظٌمً للعماالت واألقالٌم91حسب المادة 

                                                           

 20 صادر فً 1.15.85 الشرٌؾ رقم  الصادر بتنفٌذه الظهٌر المتعلق بالجماعات113.14القانون التنظٌمً رقم  - 24
، ص (2015 ٌولٌو 23 )1436 شوال 6 بتارٌخ 6380الجرٌدة الرسمٌة عدد ( 2015 ٌولٌو 7 )1436من رمضان 

6660 .
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شتركة تمارس بٌن الجماعة والدولة بشكل تعاقدي، إما مختصاصات الاال كما أن هذه 

 من القانون 88، وهذا ما نصت علٌه المادة بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة

التنظٌمً للجماعات
25
. 

وفً هذا اإلطار نعطً نماذج لبعض االتفاقٌات المبرة بٌن جماعة آسفً ومجموعة من 

  فً االختصاصات المشركة؛الشركاء

اتفاقٌة شراكة وتعاون من أجل المساعدة التقنٌة فً أشؽال بناء وصٌانة الطرق والمسالك - 

 جماعة 23)الجماعٌة بالجماعات الترابٌة بإقلٌم آسفً، بٌن الجماعات المتواجدة بإقلٌم آسفً 

والمدٌرٌة اإلقلٌمٌة للتجهٌز والنقل واللوجٌستٌك والماء  (صادقت على اتفاقٌة الشراكة

بآسفً، وتهدؾ هذه االتفاقٌة إلى تحدٌد كٌفٌة المساعدة التقنٌة وتوزٌع المسإولٌات 

واإلمكانٌات البشرٌة والمادٌة البلزمة إلنجاز المشارٌع المتعلقة بصٌانة الطرق والمسالك 

 2018 أكتوبر 19الجماعٌة، بتارٌخ 

حٌث تلتزم المدٌرٌة المذكورة على وضع الدراسات المنجزة من طرؾ المدٌرٌة اإلقلٌمٌة 

إن توفرت علٌها؛ 

المشاركة فً إعداد دفاتر التحمبلت المتعلقة بالدراسات واألشؽال 

المشاركة فً تتبع ومراقبة تنفٌذ األشؽال 

المشاركة فً عملٌات التسلٌمات المإقتة والنهابٌة لؤلشؽال 

اتفاقٌة الشراكة من أجل تهٌبة وتؤهٌل شارع الحسن الثانً بمدٌنة آسفً بٌن عمالة إقلٌم - 

؛ 2017 سبتمبر 08 بتارٌخ SAFICECآلسفً وجماعة آسفً وشركة آسفً للطاقة 

                                                           

 20 صادر فً 1.15.85 الشرٌؾ رقم  الصادر بتنفٌذه الظهٌر المتعلق بالجماعات113.14القانون التنظٌمً رقم  - 25

، ص (2015 ٌولٌو 23 )1436 شوال 6 بتارٌخ 6380الجرٌدة الرسمٌة عدد ( 2015 ٌولٌو 7 )1436من رمضان 
6660. 
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حٌث تقدر الكلفة اإلجمالٌة للمشروع بحوالً اثنً وعشرون ملٌون درهم 

 ؛( درهم22.000.000,00)

تتعهد الشركة بالمساهمة فً تموٌل المشروع فً حدود مبلػ عشرة ملٌون درهم و

 ( درهم10.000.000,00)
26

 .

اتفاقٌة الشراكة بٌن عمالة إقلٌم آسفً وجماعة آسفً ووزارة الثقافة واالتصال ممثلة فً - 

المدٌرٌة الجهوٌة للثقافة بمراكش؛ 

حٌث تهدؾ هذه االتفاقٌة إلى الشراكة والتعاون وتنسٌق الجهود بٌن عمالة إقلٌم آسفً 

والجماعة الترابٌة ألسفً ووزارة الثقافة واالتصال ممثلة  (اللجنة اإلقلٌمٌة للتنمٌة البشرٌة)

فً المدٌرٌة الجهوٌة للثقافة بمراكش من أجل تسٌٌر دار الثقافة كاوكً والنهوض بالقطاع 

الثقافً بهذه المنشؤة الثقافٌة  

حٌث تلتزم اللجنة اإلقلٌمٌة للتنمٌة البشرٌة بتخصٌص البناٌة المخصصة للنشاط، وجماعة 

أربعون )40.000,0درهم باإلضافة إلى  (مابة ألؾ)100.000آسفً بتخصٌص مٌزانٌة 

درهم سنوٌا للصٌانة، فً حٌن تلتزم المدٌرٌة الجهوٌة للثقافة بالتسٌٌر من خبلل تعٌٌن  (ألؾ

مدٌر أو مسٌر وتنظٌم األنشطة، وتوفٌر أساتذة عرضٌٌن للتعلٌم الموسٌقً وتكوٌن 

. الخ... الموظفٌن فً المجال الفنً، وتجهٌز المرفق بالكتب والمراجع

بالقٌام بقراءة فً بعض المخططات االستراتٌجٌة للجماعات الترابٌة نجد أن عقود الشراكة 

هً اآللٌة الربٌسٌة فً تموٌل البرامج والمشارٌع، فمثبل برنامج التنمٌة لجهة الرباط سبل 

 ملٌار درهم، تساهم فٌها الجهة ب 46,600 مشروعا بكلفة 77القنٌطرة، نجدها قد سطرت 

 من المشارٌع قد تم برمجتها فً إطار عقود الشراكة %56 ملٌار درهم فقط وأن 5,005

 :كما توضح ذلك المعطٌات التالً

                                                           

 2أنظر الملحق رقم - 26
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 .القنٌطرة-برنامج التنمٌة لجهة الرباط سبل: المصدر

 

  2022- 2017نموذج برنامج عمل جماعة أكادٌر خبلل 

فً قراءتنا لهذا البرنامج نجد أن التكلفة اإلجمالٌة للمشارٌع المبرمجة نصل إلى أكثر من 

:  ، وهً موزعة كالتالً(2.211.486.800,00).  ملٌار درهم2,2

 1.994.095.800,00مشارٌع بتموٌل ذاتً 

   58.726.000,00مشارٌع مبرمجة وفق شراكة 

 158.665.000,00مشارٌع مبرمج من طرؾ المصالح البلممركزة 

ومن خبلل عملٌة حسابٌة ٌتضح أن هذه الجهة تمول المشارٌع المبرمجة بتموٌل ذاتً بنسبة 

، أما المشارٌع المبرمجة من طرؾ 2,65، بٌنما التموٌل عبر الشراكة ال ٌتجاوز 90,17

، إلى أنه ٌجب اإلشارة إلى أن المشارٌع 7,18المصالح البلممركزة فنسبة التموٌل هً 

المبرمجة من طرؾ المصالح الخارجٌة هً بتموٌل كلً منها، وبالتالً فهً تشارك حتى 
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فً عقود الشراكة، إلى أنه رؼم ذلك تبقى هذه النسب ضعٌفة مقارنة بالمشارٌع المبرمجة 

. الجماعة والممولة ذاتٌا من

 

م التركٌز المالً دكراهات التكامل بٌن الالمركزٌة المالٌة وعإ: المطلب الثانً

إن التقابٌة مالٌة المصالح البلممركزة ومالٌة الجماعات الترابٌة تلتقً كما رأٌنا من خبلل 

االختصاصات المشتركة بٌن الدولة والجماعات الترابٌة ولتحٌقً هذا التكامل البد من 

وجدود رؼبة قوٌة من كبل الطرفٌن، إلى أن تحقٌق هذا التكامل ٌصطدم بمجموعة من 

 .(الفرع الثانً)وأخرى عملٌة (الفرع األول)االكراهات منها إكراهات قانونٌة

  

 اإلكراهات القانونٌة : الفرع األول

ان التنسٌق ما بٌن الدولة أو المصالح البلممركزة والجماعات الترابٌة فً تنفٌذ 

االختصاصات المشتركة، تعٌقه مجموعة من اإلشكاالت القانونٌة من بٌنها تعدد المتدخلٌن 

فً ٌعض المجاالت حٌث نجد مثبل أن اختصاص البٌبة تدخل فٌه كل من الدولة من خبلل 

مصالحها البلممركزة من جهة وكذلك الجماعات الترابٌة المتمثلة فً الجهة والعماالت 

واألقالٌم والجماعات وبالتالً فالوصول إلى شراكة فً هذا الشؤن ٌتطلب مجهودا كبٌرا 

 ووقتا كبٌرا بفعل تعدد االنتماءات السٌاسة للمنتخبٌن الممثلٌن لمجالس الجماعات الترابٌة،

إشكال قانونً آخر نصادفه هو تعدد واختبلؾ البنٌات اإلدارٌة لكل قطاع وزاري، حٌث 

 .ما ٌخلق لبسا حول األطراؾ التً ٌجب التحاور معها... نجد مدٌرٌات، مندوبٌات 
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كما أن هناك إشكال التنسٌق أثناء إعداد برنامج التنمٌة أو العمل الخاص بالجماعات الترابٌة 

الذي ٌعتبر الوثٌقة المرجعٌة للجماعات الترابٌة لبرمجة المشارٌع واألنشطة ذات األولوٌة 

 المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعات الترابٌة 

من المرسوم المتعلق بمسطرة  (الفقرة الثانٌة)4حٌث أنه أثناء إعداد هذه الوثٌقة نجد المادة 

إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحٌٌنه وتقٌٌمه المتعلق بالجماعات
27

، تنص على انه  

ٌمكن لربٌس الجماعة أن ٌدعوا، عن طرٌق عامل العمالة أو اإلقلٌم، مسإولً المصالح 

 .البلممركزة لئلدارة المركزٌة لحضور هذا االجتماع

وبالتالً فالصٌؽة التً أتت بها هذه الفقرة  ال تدل على إلزامٌة عقد هذا االجتماع مما ٌطرح 

تساإل حول كٌؾ ٌمكن التنسٌق بٌن المشارٌع المزمع القٌام بها من طرؾ الجماعات 

الترابٌة والمصالح البلممركزة داخل نفس الجماعات الترابٌة فٌما ٌخص االختصاصات 

المشتركة ومنه فإن األمر ٌهم تموٌل هذه المشارٌع وإهدار المال العام، كما أن بعض 

القطاعات الوزارٌة ال تتوفر على مصالح خارجٌة فً كل الجهات أو أن الموارد البشرٌة 

 .العاملة فٌها ضعٌفة

 

 اإلكراهات العملٌة: انًالفرع الث

هٌمنة المركز  من بٌن أهم اإلكراهات التً  تهم هذا الموضوع على المستوى العملً نجد 

ة سواء تلك التً ٌتم تفوٌضها للمصالح البلممركزة أو مالٌة الجماعات على الموارد المالً

الترابٌة من خبلل الموارد التً ٌتم استخبلصها ذاتٌا أو من قبل المركز، حٌث أن المصالح 

البلممركزة ال ٌفوض لها حجم كبٌر من الموارد من أجل عقد شراكات كبٌرة وطوٌلة المدى 

                                                           
بتحدٌد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحٌٌنه  (2016ٌونٌو 29)1437 من رمضان 23، صادر فً 2.16.301مرسوم رقم - 27

 5346، ص (2016 ٌولٌوز14)1437 شوال 9، الصادرة بتارٌخ 6482وتقٌٌمه وآلٌات الحوار والتشاور إلعداده، ج ر عدد 
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من أجل الموافقة على الشراكة المزمع - الوزارة المعنٌة-بل ٌتم دابما الرجوع للمركز

إمضابها مع الجماعة الترابٌة بعد ذلك ٌتم تفوٌض االعتمادات عبر دفعات حسب نسبة 

اإلنجاز، كما أن عقود البرامج التً بدأ العمل بها حدٌثا مازالت لم تعمم على مختلؾ 

القطاعات الوزارٌة أو حتى بالنسبة للقطاعات التً تعمل بهذه اآللٌة لم تشمل بعد مجموع 

 .جهات المملكة

واألمر ال ٌتوقؾ هنا بل ٌمتد إلى صعوبة االلتزام بالموارد المخصصة للبرامج أو المشارٌع 

من خبلل مقارنة ، الجماعات الترابٌةموضوع عقد الشراكة وسنركز فً هذا الشؤن على 

بعض المشارٌع الموضوعة وفق شراكة وحجم التوكٌل الذاتً للجماعة الترابٌة للمشروع، 

القنٌطرة، -سبل-حٌث سنقارن بٌن برامج مدرجة فً برنامج التنمٌة الجهوٌة لجهة الرباط

 2019ومدى التزام الجهة بهذه الشراكات من خبلل مشروع مٌزانٌة الجهة لسنة 

 .القنٌطرة-سال-برنامج التنمٌة الجهوٌة لجهة الرباط: المصدر
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 2019الجداول المرفقة لتقرٌر لجنة المٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة لسنة : المصدر

 

جهة ) سنوات 3ٌوضح هذا الجدول مجموع نفقات التجهٌز حسب البرمجة الممتدة ل 

 (القنٌطرة-سال-الرباط

القنٌطرة تواجه صعوبة فً االلتزام - سبل-من خبلل هذه الجداول نستنج أن جماعة الرباط

 .باالعتمادات المرصودة للمشارٌع المبرمجة فً برنامج التنمٌة

فً برنامج التنمٌة II.6.1.5مثبل المشروع المتعلق بتمدٌد خط الترمواي الذي ٌحمل الرمز ؾ

 ملٌون درهم، 3900 ملٌون درهم من أصل 300والذي تعهدت فٌه تموٌله الجماعة ب 

، نجد أن الجهة أجلت 2019وإذا بحثنا عن نفس الرمز فً مشروع مٌزانٌة الجهة لسنة 

االلتزام باالعتمادات الخاصة بهذا المشروع والتً كان مبرمج االلتزام بها وفق البرمجة 

المتعددة السنوات، حٌث أن الجهة قد خططت لبللتزام ب خمسة ملٌون درهم 

، إلى أنها أجلت االلتزام بهذه المبالػ إلى السنة 2019فً  ( درهم5.000.000,00)

. 2020المقبلة 

 فإنها تقوم بتؤجٌل االلتزام ببعض 2019لهذا وحسب جداول مشروع مٌزانٌة الجهة لسنة 

 إلى 2019االعتمادات إلى السنوات البلحقة وأن مجموع األؼلفة المقترح تؤجٌلها من سنة 
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مما ٌجعل   ملٌون درهم وهو مبلػ كبٌر،389,4 ملٌون درهم من أصل 183,8 بلػ 2020

! من البرامج والمشارٌع المبرمج القٌام بها مهددة بالتؤخٌر فً االنجاز

 ففً حالة المصادقة على هذه المقترحات فهل الجهة لها اإلمكانات لبللتزام بهذه االعتمادات 

  أم انه سٌتم تؤجٌلها مرة أخرى للسنوات الموالٌة؟2020فً سنة 
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 خـــــــــاتــــــــــــمة

ًٚكٍ انمٕل أٌ اناليشكضٚح تانًغشب خٛاس دًٚمشاطٙ يٍ شأَّ انُٕٓض تانتًُٛح انتشاتٛح 

ٔتحمٛك انغاٚح يٍ انجٕٓٚح انًٕسعح ٔتمشٚة انخذياخ يٍ انًٕاطٍ، إال أٌ انحذٚث عٍ كم 

ْزا ٔاَطاللا يًا سثك ال ٚستمٛى إال تتضافش انجٕٓد،  سٕاء عهٗ انًستٕٖ انًشكض٘          

أٔ اناليشكض٘، فتًتٛع انجًاعاخ انتشاتٛح تانشخصٛح انًعُٕٚح أيش نٛس تانسٓم نًا ٚشٕب 

رنك يٍ صعٕتاخ عهٗ يستٕٖ انتذتٛش اإلداس٘ ٔانًانٙ، ٔاَطاللا يٍ كٌٕ أٌ ْزِ 

انجًاعاخ انتشاتٛح تخٕض سْاَاخ كثشٖ فٙ انُٕٓض تانجٕاَة االلتصادٚح ٔاالجتًاعٛح  

َٔظشا الستثاطٓا انٕثٛك تتفعٛم انسٛاساخ انتشاتٛح ٔاَجاص انًخططاخ اإلستشاتٛجٛح عثش 

تشايج انتًُٛح ٔ تشايج انعًم  تُضٚال نهًتطهثاخ عهٗ اسض انٕالع، فال تذ يٍ تٕحٛذ انشؤٖ 

ٔاَسجاو انعًم عهٗ انًستٕٖ انجٕٓ٘ يٍ خالل تشخٛص حاجٛاخ كم جٓح، ٔتحمٛك انتكايم 

ياتٍٛ  انًصانح اناليًكضج يٍ خالل يٕاسدْا انًانٛح ثى انثششٚح ،ٔيا تٕفشِ انجًاعاخ 

انتشاتٛح نتًٕٚم انًشاسٚع راخ انطثٛعح انًشتشكح ياتٍٛ انذٔنح ٔانجًاعاخ انتشاتٛح تحمٛما 

 .نتًُٛح يستذايح ٔيُذيجح

 

 

 

 

 

 



~ 32 ~ 
 

 

  



~ 33 ~ 
 

 :1ملحق رقم 
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 :2ملحق رقم 

 

 

  



~ 35 ~ 
 

 

  



~ 36 ~ 
 

  



~ 37 ~ 
 

 

 

  



~ 38 ~ 
 

 

 

  



~ 39 ~ 
 

 

 

  



~ 40 ~ 
 

 

 

 

 



~ 41 ~ 
 

 الئحة المراجع

 الكتب

عبد اللطٌؾ بروحو، مالٌة الجماعات الترابٌة بٌن وقع الرقابة ومتطلبات التنمٌة، المجلة 

 .2016المؽربٌة لئلدارة المحلٌة والتنمٌة سلسلة مواضٌع الساعة، الطبعة الثانٌة، 

سعيد جفري وآخرون، المبادرة الوطنية لمتنمية البشرية السياق العام األسس واآلليات، الطبعة 
 .2006األولى طباعة التيسير، سطات 

 : النصوص القوانين

انجشٚذج ) تتُفٛز َص انذستٕس 1432 يٍ شعثاٌ 27 صادس فٙ 1.11.91ظٓٛش ششٚف سلى 

 (2011ٕٚنٕٛ  30 )1432 شعثاٌ 28 يكشس، تتاسٚخ 5964انشسًٛح عذد 

 انًتعهك تانجٓاخ، انصادس تتُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى 111.14انمإٌَ انتُظًٛٙ سلى 

، انصادس تتاسٚخ 6380ج س عذد . (2015 ٕٚنٕٛص07 )1436 يٍ سيضاٌ 20 فٙ 1.15.83

 (.2015 ٕٚنٕٛ 7)1436 شٕال 6

 الشرٌؾ رقم  الصادر بتنفٌذه الظهٌر المتعلق بالجماعات113.14القانون التنظٌمً رقم 
الجرٌدة الرسمٌة عدد ( 2015 ٌولٌو 7 )1436 من رمضان 20 صادر فً 1.15.85

 .6660، ص (2015 ٌولٌو 23 )1436 شوال 6 بتارٌخ 6380

ِبشؤن  (2005 دٌسمبر 2 )1426 من شوال 29 صادر فً 2-05-1369 رقممرسوم 
، الصادرة 5386ج ر عدد )، تحدٌد قواعد تنظٌم القطاعات الوزارٌة والبلتمركز اإلداري

 (.2006 ٌناٌر 12بتارٌخ 

فً شؤن (1993 أكتوبر 20)1414 جمادى األولى 4 صادر فً 2.93.625مرسوم رقم 

 (.1911، ص 1993 أكتوبر 6، بتارٌخ 4223ج ر عدد ) البلتركٌز اإلداري

فً شؤن  (2008 أكتوبر 30 )1429 من شوال 30صادر فً  2.05.768 مرسوم رقم

 ذو 5 بتارٌخ 5688عدد .ر. ج)تفوٌض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة 

 (.2008 دٌسمبر 4 - 1429الحجة 

 نظام عام بسن (1967 أبرٌل 21)1387 محرم 10 بتارٌخ 66.330مرسوم ملكً رقم 

.العمومٌةللمحاسبة 
 

 بتحدٌد  (2016ٌونٌو 29)1437 من رمضان 23، صادر فً 2.16.301مرسوم رقم 



~ 42 ~ 
 

مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحٌٌنه وتقٌٌمه وآلٌات الحوار والتشاور 

، ص (2016 ٌولٌوز14)1437 شوال 9، الصادرة بتارٌخ 6482إلعداده، ج ر عدد 

5346 
 :أطروحات ورسائل

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام جامعة محمد " التدبير العمومي الجديد:" نوال الهناوي
-2008الخامس أكدال كمية العموم القانونية واالقتصادية واالجتماعية الرباط السنة الجامعية 

2009  

 :مقاالت

 وزارة االقتصاد والمالية , 2016 يناير 29مجمة المالية، العدد 

 واالجتماعٌة واالقتصادٌة القانونٌة العلوم بكلٌة الدكتوراه دراسات يشكض)أجبلب رشٌد 

 انًُشٕس "انًتمــذيح انجٓـــٕٚح إطـاس فـٙ اإلداس٘ انالتًـشكض آفـــاق" ، يمال حٕل(بطنجة

 :اإلنكتشَٔٙ تانًٕلع

www.lmadal2idaria.blogspot.com 
 

طالب باحث بصؾ الدكتوراه بكلٌة العلوم القانونٌة جامعة محمد األول )محمد بكشوا 
مجلة الفقه والقانون العدد الرابع " اإلطار القانونً والمإسساتً إلصبلح المٌزانٌة"، (وجدة

 ، 2013فبراٌر 

 
 : تقارٌر

 من طرف 06/04/2006، المنشور بتاريخ ممخص لمتقرير المنجز حول عدم التركيز
 .الحكومة
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