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 ةــــــــمقدم

رئيسيتين، من خالل وظيفتين الحديثة، في المجال اإلداري خصوصا، الدولة  مهامبرز ت

 تدبيرإدارة و تتجسد فيالثانية ف، أما على النظام العام الحفاظاألولى منهما في تتمثل 

 ، عبر أدوات متنوعة ومتجددة.إشباع حاجات المجتمعبغاية  موميالمرفق الع

ن من وسائل الدولة مركز وسيلتين قانونيتين وتدبيريتيوالالتالالمركزية كل من وتُعد 

إنجاز إلى تفعيل مبدأ القرب في صياغة و ،معامن خاللهما  ،هذه األخيرة انهدفتالحديثة 

طار الترابية في إلتمايزات اتدبير من أدوات  تينأداوتقييم المشاريع العمومية، كما تُعَدَّان 

ساليب دمقرطة اإلدارة من خالل إتاحة مساحات أكبر أمام لوبا من أالوحدة الوطنية، وأس

 وتنفيذه محليا، في بلورة القرار العمومي فاعلين متعددين، وخاصة منهم المتواجدين

 .وتقييمه

 ويمكن اعتبار الالمركزية والالتمركز خيارين إصالحيين متواصلين للدولة المغربية، حيث 

إن انخراط المغرب المستمر في مسلسل نظام  "الملكية:  الرسائل ىحدإجاء في 

الالمركزية الترابية يتجلى، على الخصوص، في التوسيع التدريجي لمجال اختصاصات 

وتدخالت الجماعات الترابية، لتنهض بأدوارها التنموية على الوجه األفضل، إذ لم يعد 

يحتكر المستوى المركزي مستساغا اليوم، من منظور الحكامة الترابية الجيدة، أن 

 .1"مسؤولية تحديد االستراتيجيات التنموية، التي تستهدف المستوى الترابي

من خالل الدساتير ، مسلسل الالمركزيةوقد انخرط المغرب، منذ نيله االستقالل، في 

، على األقل من حيث حسمالذي  2011والقوانين المتعاقبة، وصوال إلى دستور سنة 

، 2التنظيم الترابي للمملكة تنظيم ال مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة في كون النص،

صاصات واسعة تمارسها وفق باخت ،في مستوياتها الثالثة ،ةممتعا الجماعات الترابي

 ،مستلزماته االستقالل الماليبين من  الذي ،الترابي، وأهمها التدبير الحردبير تمبادَئ لل

تتوفر الجهات والجماعات الترابية  "على أنه  ت الوثيقة الدستوريةنصَّ ، فالتفريعو

كل اختصاص و ،بل الدولةاألخرى، على موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من ق  

                                                           
 

 02في الرباط، مقتطف من نص الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنعقد   1

 .2013أكتوبر 
 بتنفيذ نص الدستور، الفصل األول.  2011يوليوز  29الصادر في  1.11.91الظهير الشريف   2



3 
 

الجهات والجماعات الترابية األخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد تنقله الدولة إلى 

 .3"المطابقة له

المغربية  الدولةُ  اعتبرت  ، لطالما وفي مسعى  للتكامل مع مسار الالمركزية، مع ذلك موازاة  

لتوجه نحو من مداخل اإلصالح اإلداري ودعامة تسند ااإلداري مدخال  الالتمركزَ 

كما نهيب بالحكومة  "الجهوية المتقدمة، إذ جاء في أحد الخطب الملكية: الالمركزية و

لتمكينها من مواكبة متطلبات هذه الرؤية الترابية  ،الشروع في إصالح اإلدارة العمومية

 ،ومن هذا المنطلق، الذي ما فتئنا ندعو إليهز وهو ما يطرح مسألة الالتمرك ،الجديدة

 ،بما يمكن اإلدارة من إعادة انتشار مرافقها ،لالتمركز فالحكومة مطالبة باعتماد ميثاق

وجعلها تستشعر  ،ومساعدتها على التجاوب األمثل مع حاجيات المصالح الالمتمركزة

  4"في وضع المشاريع وحسن تسييرها ،المسؤولية الحقيقية

ويقتضيه وما يستتبعه  ،اإلداري لالتمركز ى المشرع الدستوري أهمية كبيرةلَ و  أَ ، لذلك

سَ وبالضرورة من التمركز مالي،  في هذا  الوالة والعمالب المنوطةَ  دوارَ األبالخصوص  َكرَّ

يمثل والة الجهات وعمال األقاليم والعماالت السلطة  " ه على أنه:صالصدد من خالل تنصي

باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون،  ونيعملو ،المركزية في الجماعات الترابية

 ،قبة اإلداريةوتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المرا

رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ  ونيساعدو

أنشطة تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق  ونيقومو ،المخططات والبرامج التنموية

 .5"المصالح الالممركزة لإلدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها

عدد من االختيارات تبني إلى  ياأفضالجديدة طور الدولة المغربية وتعقد أدوارها إن ت

الباحثة عن  السياسية واإلدارية والتدبيرية والمالية التي تتماشى مع شكل الدولة الجديد

الشرط الدولي المتجسد خصوصا في فرضه يما  تالءم معتومشروعيتها، ل مصادر متجددة

 العولمة.متطلبات 

ومن بين أهم المتغيرات في هذا اإلطار، تخلي المركز عن عدد من االختصاصات 

، سواء في ما يتعلق بالالمركزية الهيئات الترابية المحليةوالصالحيات والوظائف لفائدة 

 يتصل بالالتمركز اإلداري.اإلدارية والمرفقية، أو ما 
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من طرف ، أو باألحرى الُمفترض التخلي عنها، إال أن تلك االختصاصات الُمتخلى عنها

تحتاج إلى موارد مالية، كما تستدعي  ،ترابيا الدولة المركزية، ومن أجل االضطالع بها

 .في نفس الوقت المحلي آليات لتأطير اإلنفاق

ة الترابية، سواء كانت المركزية أو الممركزة، فهي أن المالي شارةُ إلىتعين اإللكن ت

تندرج بالضرورة ضمن المالية العامة، حيث إنه إذا كانت مالية الدولة تشكل حصة مهمة 

من حجم المالية العامة فإن الدولة ال تعتبر الشخص العام الوحيد الذي يتولى تدبير 

 .6النفقات والموارد العمومية

ركزية واإلدارات الالممركزة تشتغل في إطار وحدة الدولة وما دامت الهيئات الالم 

اآلليات والروابط القواعد ويقتضي كذلك البحث في  لموضوعفا ،وتوجهاتها الوطنية

 التعاقد والشراكة. و ات التفويضآلي فيالتمويلية، وخاصة 

 : اآلتية شكاليةالموضوع من زاوية اإلمن هذه المنطلقات، نطرح 

التنموي باألداء  االرتقاء المحلية فية العمومية التأطير القانوني للماليإسهام مدى 

 .إلدارات الدولة لجماعات الترابية والمصالح الالممركزةل

 سل عن هذه اإلشكالية المركزية عدد من التساؤالت الفرعية، من قبيل:تناوي

 مالمح التأطير القانوني لالمركزية المالية؟ •

أنها جزء من  معما مدى استقاللية مالية الجماعات الترابية عن مالية الدولة،  •

 المالية العمومية؟ 

 أي وقع وأي إسهام مالي للجماعات الترابية في التنمية؟ •

 الجماعات الترابية؟  برامج تمويل التقليدية والمستحدثة في ليات اآلما أهم  •

 داء المالي للجماعات الترابية؟ كيف تحد مختلف اإلكراهات من االرتقاء باأل •

 أي تأطير قانوني لالتمركز المالي؟  •

 ما آليات تفعيله؟ وما أهدافه؟  •

 هل لألجهزة المركزية للدولة إرادة سياسية فعلية في تعزيز الالتمركز المالي؟  •

 ما إكراهات وعوائق تكريس الالتمركز المالي؟  •

كيف تقوم العالقة التعاقدية بين اإلدارات المركزية ومصالحها الالممركزة على  •

 الصعيد المالي؟ وما أثر ذلك على الجانب التنموي؟ 

 ولمحاولة مقاربة الجواب على هذه التساؤالت وغيرها، نعمد إلى تقسيم البحث كما يلي: 
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 العملية الممارسة حصيلةو القانوني التأطير بين المالية الالمركزيةالمبحث األول: 

 وأدواتها المالية لالمركزية القانوني المطلب األول: التأصيل

 الجديد القانوني التأطير ظل في لالمركزية المالي الواقع حصيلة: الثاني المطلب

َحك التجربة الميدانية بين ال الالتمركز الماليالمبحث الثاني:   مرجعيات واآلليات وم 

  أدواته القانونية محدودية مفارقةو المالي لالتمركز الطموحة األهداف: األول المطلب

  المطلب الثاني: بعض قواعد وآليات تدبير الالتمركز المالي  ونماذج من الممارسة العملية 

 

 

 العملية حصيلة الممارسةوالقانوني  طيربين التأ المبحث األول: الالمركزية المالية

االستقالل المالي التالي بيعترف القانون للجماعات الترابية بالشخصية المعنوية العامة، وب

هذا الربُط بين التمتع بالشخصية المعنوية متجسدا في ذمة مالية خاصة، لكن يظل 

لألخير الواسع  الستقالل المالي، ليظل المفهومُ اضيقة على مفهوم  واالستقالل المالي إحالة  

 :، من بينهاا وداللة  عمق   أكثرَ  7ومؤشرات   شامال لمقومات  

 مدى حضور السلطة المركزية أو من يمثلها في مسار إعداد الميزانية واعتمادها،  •

 درجة االعتماد على الموارد الذاتية، في مقابل إعانات السلطة المركزية،  •

 مستوى حرية الهيئة الالمركزية في تحديد نفقاتها ومداخيلها،  •

 المالية،  شكل الرقابة وحجم تأثيرها على القرار الالمركزي في المادة •

 :اقتصار االستقالل المالي على حرية التسيير، أم تمدده نحو حرية القرار المالي •

• L’autonomie de gestion ou bien l’autonomie de décision ? 

، سوف نحاول اقتفاء ورصد أشكال ومقتضيات التأطير المرجعية استنادا إلى هذه المعايير

، ثم محاولة استقراء واقع الممارسة والحصيلة (المطلب األول)المالية  القانوني لالمركزية

، من أجل تقديم استنتاجات أولية بخصوص (الثانيالمطلب )المالية للجماعات الترابية 

أن  علما، عدها الماليفي بُ حقيقية المركزية فاية التأطير القانوني في تحقيق مدى ك

في النص القانوني في مقابل تواضع ف ت ا ُمل  الفرضية التي ننطلق منها هي أن هناك تقدما 

 .التنموي لالمركزية ع  ق  الوَ 
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 وأدواتها المطلب األول: التأصيل القانوني لالمركزية المالية

 علىتُعد الالمركزية المالية أحد الشروط األساسية لتفعيل الالمركزية الترابية وتنزيلها 

أرض الواقع، حيث إن االستقاللية المالية للجماعات الترابية هي ما يعطي المعنى المادي 

اعات الجماضطالع ، ألنه ال يمكن تصور ولمبدأ التفريع واإلجرائي لمفهوم التدبير الحر

اإلنفاق وحدوده  ألوجه   ودون تأطير   ،موارد مالية ها علىروظائفها، دون توفالترابية ب

 .ومجاالته وكيفياته

 والتنظيمية لالمركزية الماليةالقواعد القانونية والفرع األول: األسس الدستورية 

 ،في بعدها الماليعددا من المقتضيات التي تؤطر الالمركزية المغربي أقر الدستور لقد 

على  تتوفر الجهات والجماعات الترابية األخرى " منه ينص على أنه 141 الفصـلفنجد 

كل اختصاص تنقله الدولة و ،موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة

 ."رنا بتحويل الموارد المطابقة لهإلى الجهات والجماعات الترابية األخرى يكون مقت

وهو ما يعني أن للجماعات الترابية إمكانيتين لتمويل إنفاقها المحلي: إمكانيةٌ ذاتية تنسجم 

العميقة لالمركزية، وأخرى تتجسد في تحويالت الدولة وترتهن بها  فلسفةمع ال

إعانات  "وبشروطها وسياقاتها، حتى أن بعض الكتابات العلمية والرسمية تسميها 

بأن الالمركزية ليست من أدوات التنمية  من إيحاء   التعبيرُ هذا ، وما ينطوي عليه "الدولة

 .من مجاالت اإلنفاق المركزي على الدولة ومجالٌ  "عبءٌ "بقدر ما هي 

يُحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل  " على أنه: 142الفصل كما ينص 

والبنيات التحتية األساسية  العجز في مجاالت التنمية البشريةاالجتماعي، يهدف إلى سد 

يُحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ كما  ،والتجهيزات

 ."اللموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينه

ة الخاصة بكل صنف من الجماعات تنظيميالن يانوقال  فقد أحال على 146 الفصـلأما 

موارد وكيفيات تسيير كل من ، والمالية هامواردمصدر ، والمالي هانظام لتحديد يةالتراب

قواعد الحكامة ، فضال عن ماعي وصندوق التضامن بين الجهاتصندوق التأهيل االجت

التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم  مبدأالمتعلقة بحسن تطبيق 

 األعمال وإجراءات المحاسبة.

دليال على أن األخيرة خياٌر  ،في بعدها المالي ،الترابيةلالمركزية الدستوري  د التأطيرُ ــعويُ 

في شكليا وتأطيريا،  النص القانوني،على جدية مؤشرا كما يُعتبر  ،للدولة استراتيجي

على سلطة التقرير  التي تتوفر فيها المجالسُ  مع مسألة اعتماد الالمركزية طيهتعا

اختصاصات ذاتية من  الترابيةلجماعات والرؤساء على سلطة التنفيذ، في إطار ما ل

 .التفريع مبدأبناء على ذلك و ،ركة مع الدولة واختصاصات منقولةواختصاصات مشت



7 
 

للقانون العام وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل  تخضعترابية الجماعات الألن و

القوانين التنظيمية في  ،على حدة كل   ،ةمحدد ةالمالي أنظمتها فإنالمالي واإلداري، 

 .الخاصة بكل صنف منها

قواعد أن تتقيد بلدولة، ميزانية اكما هو الشأن بالنسبة لتماما الجماعات الترابية،  علىو

، وذلك وفقا ألربعة مبادئ، وهي: مبدأ السنوية الذي يقضي 8يزانياتمشتركة في إعداد الم

بأن الميزانية تهم سنة مالية توافق السنة المدنية، ومبدأ الشمولية الذي يفيد بعدم جواز 

تخصيص موارد لنفقات محددة وعدم إجراء المقاصة بين المداخيل والنفقات، ومبدأ 

التحمالت والموارد، ثم مبدأ التوازن الذي يقضي  درج بالميزانية جميعُ الوحدة حيث تُ 

 خضع، لكن في نفس الوقت تبالمطابقة بين الموارد والنفقات المدرجة في الميزانية

 الوالي أو بالداخلية المكلفة الحكومية السلطة تأشيرةلزوما ل الترابية الجماعات ميزانيات

 .العامل أو

: المعروفةابية لألشكال الرقابية للجماعات التركما تخضع العمليات المالية والمحاسباتية 

مراقبة قبلية يمارسها المحاسب العمومي في مرحلة االلتزام بالنفقات أو التكفل بتحصيل 

مراقبة إدارية ومالية تمارسها المفتشية و ،المداخيل، ومراقبة أخرى عند مرحلة األداء

مراقبة بعدية تتوالها المجالس ثم  ،للماليةالعامة لإلدارة الترابية والمفتشية العامة 

 الجهوية للحسابات. 

على مجموعة من المقتضيات المتعلقة  9نص القانون التنظيمي للجهاتوكنموذج، فقد 

تتوفر على وثيقة الميزانية  فالجهة، الالمركزية بالنظام المالي لهذه الوحدات الترابية

ُر الموارد والتكاليف، وتشتمل على السنوية المستقلة مضمونا والمبوبة شكال، و التي تقد  

، ويمكن مع إلزامية أن يكون الجزءان معا متوازنين ،جزء خاص بالتسيير وآخر بالتجهيز

 أن تشتمل على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية.

عداد اإلواآلمر بصرف النفقات وقبض المداخيل هو رئيس المجلس، كما يخضع 

الوثائق )والتصويت على الميزانية إلى قواعد مستقاة من القانون التنظيمي للمالية 

المرفقة، التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، التصويت اإلجمالي على 

تقديرات المداخيل والتصويت بابا بباب على النفقات، إمكانية فتح اعتمادات التسيير في 

 (لميزانية...حال عدم اعتماد مشروع ا

                                                           
 

، باتنظرة عامة حول أنشطة المجالس الجهوية للحسا ،الجزء الثاني، 2017-2016التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي   8

 نظرة حول المالية العامة المحليةو
المتعلق بالجهات، القسم الخامس: النظام المالي للجهات  111.14بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  07الصادر في  1.15.83ظهير شريف   9

 ومصدر مواردها المالية
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 ةٌ مستوحا ماعات الترابيةالمبادئ العامة التي تحكم بنية النظام المالي للج وللتأكيد على أن

بواب، فصول، أمنهجية التبويب: نجد مثال  التنصيص على من القانون التنظيمي للمالية، 

ى مبدأ عدم جواز االلتزام بنفقات سونجد أيضا وبرامج، عمليات أو مشاريع، ثم سطور، 

لبرمجة المتعددة السنوات، وإلغاء اعتمادات التسيير وكذا افي حدود ترخيصات الميزانية، 

المفتوحة غير الملتزم بها، مقابل إمكانية ترحيل اعتمادات التسيير المفتوحة والملتزم بها 

، باإلضافة إلى إلزامية اقتران البرامج والمشاريع عند اختتام السنة المالية غير المؤداة

 داف ومؤشرات لقياس النتائج والنجاعة، وكذا إدراج معيار النوع.بأه

تم ، إلى حدود تحرير هذا البحثوعلى مستوى التأطير التنظيمي المكمل، من جهة أخرى، 

 16للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، من بينها  10تطبيقيا مرسوما 25استصدار 

 بالنظام المالي والمحاسبي، نذكر منها:  مباشرة  مرسوما يتعلق 

 ،الجهات بين للدولة العامة الميزانية تساهمامتوزيع  ييرتحديد معا سوممر •

 الجهة،ميزانية  في المفتوحة االعتمادات تحويل وكيفيات شروط تحديد سوممر •

 الجهة،ميزانية  في المفتوحة االعتمادات ترحيل إجراءات تحديدمرسوم  •

 الجهة لفائدة الدولة طرف من المالية سبيقاتتحديد كيفيات منح الت سوممر •

 ،وتسديدها

 ،الجهة بها تقوم التي ضاتاالقترالها عمليات  تخضع التي القواعد تحديد سوممر •

 الجهة..... ميزانية تبويب تحديد سوممر •

للقانون التنظيمي المتعلق  مرسوما تطبيقيا 22بالنسبة للعماالت واألقاليم، فقد صدر أما 

النظام المالي والمحاسبي لهذه مباشرة مرسوما يهم  14، منها بهذا المستوى الترابي

 الوحدات الالمركزية، نذكر منها: 

 ومجموعاته،قاليم ت واألللعماالالعمومية  للمحاسبة نظام سن سوممر •

 والميزانياتقليم توازنات ميزانية العمالة أو اإل إدراج كيفيات تحديد سوممر •

 مجمع.... بيان في الخصوصية ساباتوالح الملحقة

بالنسبة للجماعات، فقد بلغ عدد المراسيم التطبيقية الصادرة في شأن تطبيق القانون و

بمالية الجماعات، مباشرة مرسوما يتعلق  14 هامرسوما، من 24 ،التنظيمي المتعلق بها

 نذكر منها:

                                                           
 

 ربية، نافذة اإلصدارات: القوانينالبوابة الوطنية للجماعات الترابية، وزارة الداخلية، المملكة المغ   10
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 بميزانية الخاصة سنوات الثثعلى  الممتدة البرمجة مضمون تحديد سوممر •

 ،إعدادها وكيفيات الجماعة

 بميزانية المرفقة سبيةوالمحا الماليةالقوائم  تحضير كيفيات تحديد سوممر •

 ، الجماعة

 . الجماعة...ميزانية  في المفتوحة االعتمادات ترحيل إجراءات تحديد سوممر •

ما يقارب ثلثي المراسيم التطبيقية أن إجماال  نسجلأنه على المستوى الكمي،  ،والخالصة

للجماعات الترابية، أما على مستوى المضامين فمعظمها بالتدبير المالي  مباشرة   تتصل

ل مع ما هو معمول به على يصب في اتجاه إعمال مقتضيات  لتدبير  مالي ترابي متماث

 مستوى مالية الدولة.

ومن ضرورة إحاطة  ،وهو األمر الذي يستمد منطقيته، مضمونا، من مبدأ الدولة الموحدة

لكن في نفس الوقت يطرح، ما يلزم من شروط الحكامة المالية، المال العمومي المحلي ب

ا، فرضيةَ  من حرية  لحد  من شأنه الجماعات الترابية بنصوص أُنتجت مركزيا ا إثقالَ أن  َكمًّ

مالية  التوجه نحو المركزية  من  بطاءُ ، واإلواستقاللية ومرونة التدبير المالي الترابي

العََوز الذي تعرفه الجماعات الترابية  إذا استحضرنا، السيما مؤثرة في الواقع التنموي

كافة النصوص الفوري لتطبيق الالستيعاب ول ةؤهلالم ةالبشريالكفاءات على المستوى 

 .بشكل سليم وناجع السالفة الذكر

  الالمركزي التمويلتطوير الفرع الثاني: المرجعيات القانونية لبعض أدوات 

تفترض مقاربةُ هذا الفرع أن الموضوع ال يتعلق فقط بالبحث في نصوص ومساطر النظام 

ما في تقصي البعد التدبيري، مما يفرض الالمالي في بُعده الميزانياتي، بل يتعداه إلى 

أتاحه القانوُن أيضا من إمكانيات  لتمويل األهداف التنموية للجماعات الترابية أو عقلنة 

 .وترشيد إنفاقها

عن االستقاللية المالية للجماعات بحق  رُ ب   عَ بنموذج ألداة مالية لالمركزية تُ ، والبدايةُ أوال  

لبارزة مظاهر االمن  امظهر تُعتبرالتي الجباية المحلية  وحديثنا هنا عنالتراتبية، 

الجبائية أهم الموارد تشكل المداخيل ذات الطبيعة ، إ ذ  الستقالل المالي لالمركزية الترابيةل

تساهم الرسوم المحلية بشكل فعال في تمويل نفقاتها وتعزيز وة، الذاتية للجماعات الترابي

التنمية المحلية  المحلي وأساسُ  االقتصاد   بُ صَ قدراتها واستقاللها المالي، وهي عَ 

 .11الشاملة

                                                           
 

نشر، الرباط، الطبعة األولى ذ محمد شوراق، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط الرسوم المحلية، طبع وإخراج دار أبي رقراق للطباعة وال  11

 .23، ص 2014
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ُف الجباية المحلية بكونها مجموُع الرسوم  والواجبات المستحقة لفائدة الجماعات وتُع رَّ

الترابية، وهي اقتطاعات نقدية إجبارية يتم استخالصها من طرف المصالح الضريبية 

للدولة أو من ق بل المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية لفائدة ميزانية هذه األخيرة، 

زمين، سواء كانوا وذلك مقابل خدمات تقدمها هذه الوحدات الالمركزية لصالح المل

 12أشخاصا ذاتيين أو معنويين

ات الشكلية والموضوعية التي من من المستجد اعدد 47.06رقم  13القانون أضافوقد 

 نها تعزيز السلطة الجبائية للجماعات الترابية، من بينها:شأ

رسما،  17رسوم من أصل  9وضع حدود دنيا وقصوى لبعض أسعار الرسوم:  •

 ثابتة،رسوم بأسعار  08مقابل 

توضيح اختصاص الجماعة، من خالل مصلحة الوعاء، في عملية اإلحصاء  •

 المتعلقة بالرسم على األراضي الحضرية غير المبنية،

توسيع نطاق تطبيق الرسم على األراضي الحضرية غير المبنية ليشمل كافة  •

 المراكز المحددة والواقعة بمنطقة مغطاة بوثيقة للتعمير، 

تطبيق رسم البناء أيضا على عمليات البناء الواقعة في المجال القروي، مع  •

 استثناء المساكن من الفئة القروية، 

توسيع مجال تطبيق الرسم على اإلقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل أيضا دور  •

 الضيافة ومراكز المؤتمرات....

جماعات الترابية بالسلطة إال أن هذه اإلضافات، على أهميتها، ال ترقى إلى تمتيع ال

التشريعية المركزية هي  ةمن خالل المؤسسالسيما الدولة،  تزالالجبائية الفعلية، حيث ال

من يحتكر إنتاج القاعدة الضريبية الوطنية والمحلية، كما هو واضح من خالل إنتاج 

 من خالل مصادقة الحكومة خالل اجتماعمؤخرا  بينَ وكما تَ  ،نفسه القانون المذكور

القاضي  96.18رقم  14قانونالمشروع  على، 2018 نونبر 22الخميس مجلسها يوم 

، والمقدرة بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات

 هي في الغالب ديونٌ هذه الديون مليار درهما، بسبب صعوبات في التحصيل، و 1.56بنحو 

عن مصالح المديرية  هتحدثحين منطوق مشروع المرسوم  يوحي بهجبائية بالنظر إلى ما 

 العامة للضرائب.

                                                           
 

 213، ص 2014د حجاج خالل ود محمد عاطي هللا، الدليل العملي للمدونة العامة للضرائب، مكتبة الرشاد سطات، الطبعة األولى   12
المتعلق بجبايات الجماعات  47.06( بتنفيذ القانون رقم 2007نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.195ظهير شريف رقم   13

 المحلية.

 .بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعماالت واألقاليم والجماعات 96.18لقانون  رقم مشروع ا  14
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عقاري وبيئي، ويظل اقتحامها  طابع   التزال جل الضرائب المحلية ذاتَ فضال عن ذلك، 

 للنشاط االقتصادي داخل التراب المحلي محتشما وُمحتَكرا من طرف الدولة.

مليار  132ها قدرُ  من مداخيلَ الجماعات   المحليةُ  مكنت الجباياتُ ، مثالفي فرنسا لكن 

من موارد الجماعات الترابية التي تغطي تقريبا مجموع  %57بذلك بنحو  مة  أورو، مساه  

مليار  100سوى  هاجماعاتل الفرنسيةنفقات التسيير، في حين لم تبلغ تحويالت الدولة 

 .15أورو

التي من  وغير التقليدية غير المباشرةتمويلية الليات بعض اآلسوف نتطرق إلى  ثم ثانيا،

تأثير هذه اآلليات على ، بغض النظر عن لجماعات الترابيةشأنها تطوير وتنمية مالية ا

 االستقالل المالي ومستويات تحققه، ومن بينها:  عنصر

من أنه          16القانون التنظيمي للجماعاتمن  84ونموذجه ما جاء في المادة  :التعاضدأ.

وخاصة البند التاسع منه المتعلق باآلليات  ،من الدستور 146تطبيقا لمقتضيات الفصل  "

الرامية الى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي وتفعيال لمبدأ التفريع المنصوص عليه في 

الدستور، يمكن لمجالس الجماعات، عند االقتضاء، أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض 

بطلب من الجماعة أو وذلك  ،االختصاصات الموكولة لها إلى مجلس العمالة أو اإلقليم

الجماعات الراغبة في ذلك، أو بطلب من الدولة التي تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية 

 ."في إطار التعاضد بين الجماعات، أو بمبادرة من العمالة أو اإلقليم المعني

بالنسبة  في صورة تخفيف مجاالت اإلنفاق ،بشكل غير مباشر ،ويبرز الجانب المالي هنا

تخلي جماعة عن ممارسة اختصاص له مردودٌ مالي، ، ما دام أنه ال يمكن تصور للجماعة

كما أن العمالة أو اإلقليم الذي ينوب عن الجماعة في االختصاص المحدد يستفيد في هذه 

 الحالة من مصدٍر تمويلي في صيغة حوافز مالية مادية.

يمكن  ، إذللجماعات القانون التنظيميمن  86المادة من  ومثاله :لدوليالتعاون اب.

وكذا  ،مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي اتفاقيات   للجماعة إبرامُ 

بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين  ،الحصول على تمويالت في نفس اإلطار

اتفاقية بين جماعة أو  ةأي ال يمكن إبرامُ ، مع التنبيه إلى أنه واألنظمة الجاري بها العمل

من  ودولة أجنبيةمن جهة مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية 

 .جهة أخرى

                                                           
 

15 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/collectivites-
territoriales/ressources/quelles-sont-differentes-ressources-collectivites.html#rub_68 

، المتعلق بالجماعات 113.14يمي رقم ( بتنفيذ القانون التنظ2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  1.15.85ظهير شريف رقم   16

 .6660(، ص 2015يوليو  23) 1436شوال  6بتاريخ  6380الجريدة الرسمية عدد 
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القانون من  89و 88تين المادمن ونموذجه  :ومؤسساتها التعاقد والشراكة مع الدولةج.

تمارس االختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل  "، حيث التنظيمي للجماعات

يمكن للجماعة، بمبادرة منها، و، تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة

تمويل إنجاز مرفق أو واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في 

بشكل تعاقدي مع  ،تجهيز أو تقديم خدمة عمومية ال تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية

 ."الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها

في إطار  ،تعااميمكن للجالقانون التنظيمي، إذ  من نفس 149المادة باإلضافة إلى 

فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع أن تبرم  ،االختصاصات المخولة لها

للتعاون  أو المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية األخرى اتفاقيات   ،اإلدارات العمومية

أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة ال يقتضي اللجوء إلى 

من النص  150المادة  كما تشير، إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص

 التي يقرر كل   المواردَ  إليها على وجه الخصوص المشارُ  االتفاقياتُ  دُ د   حَ تُ إلى أنه  المذكور

 .تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك طرف  

الترابية من خالل  هذه اآللية  الفائدةُ التمويليةُ التي يمكن أن تجنيها الجماعات خفى توليس 

 على مستوى تطوير وتنمية حصيلتها التنموية، دون التفريط في استقالليتها المالية.

من القانون  133من المادة حيث نقرأ : والشراكة بإحداث شخص اعتباري نالتعاو د.

بمبادرة منها مؤسسات  ت أن تؤسس فيما بينها،عااميمكن للج أنه  التنظيمي للجماعات

ومن ، واالستقالل الماليتتمتع بالشخصية االعتبارية  للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا

إقليم أو  أو أكثر أو عمالة أو هةأو أكثر أن يؤسسوا مع ج ماعةيمكن لج أنه 141المادة 

بالشخصية االعتبارية  عالترابية، تتمتمجموعة الجماعات  اسمأكثر مجموعة تحمل 

  .واالستقالل المالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة

وإذا كان القانون يتيح هذه الصيغ ذات البعد التمويلي التي تتقيد بأنظمة مالية مشابهة 

إيجابا تتمثل لتلك المعمول بها على مستوى الجماعات الترابية نفسها، فإن انعكاسات ذلك 

 :في تقوية إمكانيات تمويل المشاريع وتحقيق التنمية المحلية، إال أنه من سلبيات ذلك

ألنه ال يمكن للشخص  ،العملي للجماعة الترابية عن جزء من اختصاصها التنازلُ 

جزئيا عنه احتواء وتجميع ما تتنازل عبر إال استقالليته  سَ يؤس   االعتباري الجديد أن 

 من اختصاصات. مكوناتُهُ 

من القانون التنظيمي  130ومثالها من منطوق المادة  :شركات التنمية المحلية هــ.

شركات  مساهمة تسمى شركات   في شكل   شركاتٍ  إحداث  ماعات يمكن للجحيث  للجماعات،



13 
 

رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية أو المساهمة في  ،محليةالتنمية ال

 للقانون العام أو الخاص.خاضعة 

في حدود األنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، المذكورة الشركة  ينحصر غرض  و

أو  محليةإحداث أو حل شركة التنمية ال ال يجوز، كما ماعةالتي تدخل في اختصاصات الج

ه إال المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويت

ال يمكن و، سلطة الحكومية المكلفة بالداخليةبناء على مقرر المجلس المعني تؤشر عليه ال

أو مجموعات الجماعات مؤسسات التعاون بين الجماعات أو  ماعةأن تقل مساهمة الج

 . 34عن نسبة % محليةالترابية في رأسمال شركة التنمية ال

ينتمي إلى حقل القانون الخاص، تعلق األمر بإحداث شخص معنوي، إال أنه  ا، وإن  ن  ه  ف  

لقطاع الخاص من باالجماعات الترابية على أساليب التدبير  المشرع من ذلك انفتاح   وغاية  

للموارد المالية غير  ربحية لهذه الجماعات، بما يعنيه ذلك من تعزيزٍ  إمكانياتٍ  جهة، وإتاحة  

 التقليدية.

تمكين مجالس الجهات من تدبير شؤونها، ألجل ف :الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريعك.

شخص اعتباري خاضع  ، حدث لدى كل جهة، تحت اسم الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريعيُ 

المساعدة بتولى مد مجلس الجهة ، يباالستقالل اإلداري والماليللقانون العام، يتمتع 

 .المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنميةوة  القانونية والهندسة التقني

رة بالمعنى الضيق للتمويل، بقدر ما يتعلق بأداة  وهنا ال يتعلق األمر بأداة مالية ُمباش 

دة وظيفتُها  يمكن لمجلس الجهة أن يعهد إلى ، حيث مشاريع وبرامج التنمية تنفيذُ مساع 

ويمكن للوكالة أن تقترح على  لحساب الجهة، الوكالة باستغالل أو تدبير بعض المشاريع

  .مجلس الجهة إحداث شركة من شركات التنمية الجهوية

إلى سد األول يهدف حيث  ت:صندوق التضامن بين الجهاو صندوق التأهيل االجتماعي ع.

يعتبر رئيس ، والعجز في مجاالت التنمية البشرية، والبنيات التحتية األساسية والتجهيزات

يمكن لرئيس ، والحكومة آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأهيل االجتماعي

، بينما وصرف نفقاته هالحكومة أن يعين والة الجهات آمرين مساعدين بقبض مداخيل

 بالعامل ساكنةعدد الو ،م الفرديالخالداخلي ا الناتج :هيف همن الجهات ستفادةا 17رُ يمعاي

 سبةن ثم، بالجهة المنجزة العمومية والمؤسسات الدولة ستثماراتحجم او، القروي

 تمويلها. المراد شاريعالمطبيعة ف ،بالجهة الهشاشة

                                                           
 

من القانون التنظيمي رقم  231 المادةبتطبيق أحكام   2017نوفمر 20 الموافق ل 1439 ولاأل ربيع فاتح في أصادر 2.17.598 رقم مرسوم  17

 ياالجتماع التأهيل صندوق صفيما يخ بالجهات المتعلق 14.111
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ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد فيتوخى صندوق التضامن بين الجهات  وأما

وصرف يعتبر وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيل ، والتقليص من التفاوتات بين الجهات

 نفقات صندوق التضامن بين الجهات.

 شر: مؤ التالية 18المعاييروفق  هاتبين الج التضامن صندوقل المالية الموارديتم توزيع و

عدد  ،القروية ساكنةعدد ال ،العاطلينعدد  ،الفردي الخامالداخلي  الناتج ،البشرية التنمية

أولويات السياسات  بحس الممولة شاريعالمطبيعة ثم  الحضرية، الهوامش في ساكنةال

 .العمومية

أن هذين الصندوقين، هما باألحرى في قبضة الدولة بمفهومها المركزي، وال  وواضحٌ 

ذلك  د للجماعات الترابية عليهما، رغم أن المرجعية القانونية التي أحدثتهما إنما فعلت  ـــي

ولو على سبيل إعانات  ترتهن بسياقات وظروف  ،تعزيز األدوات التمويلية للجهات بغاية  

 الميزانية العامة للدولة، وليس بإرادة الجهات.

بتحديد  2017 يونيو 09 فية صادربثالثة مراسيم متماثلة  رٌ : وهو مؤطَّ االقتراض غ.

العمالة أو  ،الجهةكل من  بها تقوم التي ضاتاالقترا عمليات لها ضعالقواعد التي تخ

 .الجماعةاإلقليم، ثم 

فَت  عمليةَ االقتراض بكونها   مبوجبها يتم عملية كل "وهي النصوص التنظيمية التي َعرَّ

 التي الجماعة فصرت رهن ائتمان مؤسسة طرف من ضعهابو االلتزام أو أموال وضع

  .19" تعاقدية شروط وفق بإرجاعها ملزمة تكون

المراسيم الُمشار إليها تخصيَص حصيلة  االقتراضات حصريا لتمويل نفقات وقد ألزمت 

التجهيز، كما أجازت اللجوء إلى مؤسسات ائتمان وطنية أو أجنبية، بشرط أن يمر 

الموضوع من مداوالت ومقرر المجلس، ومن تأشيرة السلطة الحكومية ذات االختصاص 

داوالت ومقرر المجلس يتعين أن ين َصب وا على الرقابي، أو من يمثلها ترابيا، مع العلم أن م

مبلغ القرض وضماناته، وعلى نوعية المشروع المراد تمويله، في حين تنصب المراقبة 

هنا على مشروعية القرار، وعلى مقدرة الجماعة على الوفاء بأداء أقساط القرض، ثم 

 على طبيعة الضمانات الممنوحة من طرف الجماعة المعنية.

 

 

                                                           
 

 ينب التضامن صندوقتوزيع مداخيل  ييربتحديد معا ، 7201 نوفمبر 20 الموافق ل 1439 ولاأل ربيع فاتح في صادر 2.17.667 رقم سوممر  18

 تالجها
التي  تراضاتاالق( بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات  2017يونيو  9) 1438من رمضان  14الصادر في  2.17.296المرسوم رقم   19

 .تقوم بها الجماعة
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 .في ظل التأطير القانوني الجديد الواقع المالي لالمركزيةحصيلة الثاني:  المطلب

سنوات على اعتماد  ثالثُ وسنوات هي المدة التي مضت على اعتماد الدستور،  سبعُ 

بينما لم يمر على استكمال إصدار المراسيم القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات، 

واحدة، وذلك ما يجعل تقييم حصيلة الممارسة المالية التطبيقية سوى أقل من سنة 

 ستئناسبالنسبة للجماعات الترابية، في ظل الترسانة القانونية الجديدة، نسبيا في انتظار ا

 .الجديدةأكثر بتطبيق المقتضيات  هذه الوحدات الترابية

ه ما اإلشكال الموضوعي المتصل بالزمن ليس وحد هذا، مع اإلقرار في نفس الوقت أن

قانونية تواجهه الجماعات الترابية في المادة المالية، إنما نحن أيضا أمام منظومة 

حضور سلطة الوصاية في مراحل إعداد الميزانيات الترابية ب تكتفيلالمركزية المالية ال 

والمصادقة عليها فقط، من أجل توحيد السياسات المحلية مع السياسة المركزية وتفادي 

 .20يتعدى هذا الحضور إلى مراحل تنفيذ النفقات الترابية االختالالت، بل

 الجماعات الترابيةوتكاليف موارد تقييم الفرع األول: 

 الموارد:  : تقييمأوال

الموارد : أساسية ثالثة مكوناتمن  الجماعات الترابيةموارد  تتكونمن جهة أولى، 

 .باإلضافة إلى حصيلة االقتراضات ،ترصدها لها الدولة الموارد التيو ،الذاتية

ففي ما يتصل بالموارد المتأتية من الدولة، وباإلضافة إلى إلزامية تحويل الموارد المالية 

المطابقة لالختصاصات المنقولة، على غرار كافة الجماعات الترابية، فقد ألزم المشرع 

% من حصيلة الضريبة 5صفة تدريجية بموجب قوانين المالية ب، رصد الدولة للجهات

% من حصيلة الرسم على 20على الشركات ومثلها من حصيلة الضريبة على الدخل، و

ماليير  10 سقف عقود التأمين، إضافة إلى اعتمادات من الميزانية العامة في أفق بلوغ

 .2021درهما سنة 

حصيلة الضريبة  % من4برصد ، 2018برسم سنة فعال، ، قامت الدولة 21وكتفعيل لذلك

% من حصيلة الرسم على 20% من حصيلة الضريبة على الدخل، و4على الشركات و

مليار درهما من الميزانية العامة، حيث بلغ المبلغ  2.5 عقود التأمين، إضافة إلى

مليار  5.764مليار درهما، مقابل  6.972اإلجمالي لالعتمادات المرصودة للجهات 

 .2017درهما برسم سنة 

                                                           
 

 73-72، ص2011د نصير مكاوي، تدبير مالية الجماعات المحلية، الناشر إيماليف، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة األولى   20
 95و 94، ص 2019المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة   21
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برسم قوانين  ،ع مساهمات الميزانية العامة للدولة المرصودة للجهاتيتوزولإلشارة، يتم 

بناء على عدد السكان،  %37.5 ، ثمبالتساوي على الجهات %50المالية، وفق معايير: 

 .22بناء على مساحة الجهة%  12.5 و

حصيلة الضرائب والرسوم المأذون : أساسا ما يتعلق بالموارد الذاتية، فهي تشمل أما في

 المحدثة، حصيلة األجور عن الخدمات المقدمة، األتاوىحصيلة  للجهة في تحصيلها،

 وكذلك الموارد ،وحصص األرباح االستغالالت واألتاوىحصيلة  حصيلة الغرامات،

 ماعة الترابيةقاوالت التابعة للجمالالمتأتية من المؤسسات وحصيلة المساهمات المالية و

  ...العقاراتلمنقوالت وحصيلة بيع اودخول األمالك والمساهمات، ، أو المساهمة فيها

 احتساب دون ،مجتمعة لجماعات الترابيةإلجمالية لمداخيل االحصيلة وعلى العموم، بلغت 

بنسبة بذلك  مة  مساه  مليار درهما،  37.2حوالي  ،مثال 2016سنة ، االقتراضات حصيلة

موارد محولة من الميزانية ك امليار درهم 23.4منها  من الناتج الداخلي الخام، 3.7%

مليار درهما،  18.7تشكل منها حصيلة حصتها من الضريبة على القيمة المضافة  ،العامة

كمداخيل مسيرة من طرف الجماعات  7.8مليار درهما منها  13.8وموارد ذاتية قدرها 

الدولة  مليار درهما كمداخيل ذاتية لموارد جبائية مسيرة من طرف 6الترابية نفسها، و

 لحساب الجماعات الترابية.

، حسب مكوناتها دون 23يلي جدول يعرض تطور موارد الجماعات الترابية وفي ما

الموارد ومكونات هذه ، ومنه أيضا نتعرف على طبيعة احتساب حصيلة االقتراضات

 :المختلفة

                                                           
 

 العامة الميزانية ساهماتتوزيع م يرتحديد معايب 2015 يسمبرد 30 الموافق ل 1437 ولاأل ربيع من 18 في صادر 2.15.997 رقم سوممر  22

 تالجها نيب للدولة
، الجزء الثاني، نظرة عامة حول أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، 2017-2016سنتي التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم   23

 ونظرة حول المالية العامة المحلية
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 إلى المداخيل المحولة من الدولة والمالحظ أن موارد الجماعات الترابية تظل مرتهنة  

 2012سنوي للفترة ما بين الالمتوسط ، ويبلغ المعدل 2016سنة برسم  %63.1بنسبة 

 .%62.2حوالي  2016و

مليار درهما، من أصل  10.6ظ كذلك أن أغلب الموارد الذاتية للجماعات الترابية: ويُالحَ 

 مليار درهما، هي ذات طابع جبائي. 13.7

اتها تتقارب تماما معا كما يالحظ أن مبلغ الموارد المسيرة من طرف  الجماعات الترابية ذ

 حجم المداخيل المتأتية من مكونات تسيرها الدولة لصالح الجماعات الترابية.

المحصلة من حصة الجماعات الترابية في  الموارد   ةُ ــبَ ـــلَ ــغَ  ،بشكل قوي ،ظُ الحَ وأيضا تُ 

 عائد الضريبة على القيمة المضافة بأكثر من نصف المداخيل اإلجمالية.

المالية نجاعة وتوازن بنية مدى السؤال حول طرح أساسية تفرض  مالحظاتٌ وهي 

 .هاتحصيلعلى صعيد  وأ المالية الموارد   توفيرُ  من حيثُ سواء  ،ةالالمركزي
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إلى مجموع مداخيل  نسبة  ، احتلت الجماعات من جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن

متبوعة  % 74األول بنسبة  المركزَ ، 2016-2012 الجماعات الترابية خالل الفترة

 : 24، كما يوضح المبيان اآلتي%7، ثم الجهات بنسبة %19 بالعماالت واألقاليم بنسبة

 

وال يعود ذلك، في تقديرنا، إلى ترتيب يؤشر على تراتبية األهمية، بقدر ما هو راجع إلى 

 الفرق الكبير بين عدد الجماعات، والعماالت واألقاليم، ثم الجهات.

، %15بنحو  ،لمالية العموميةاإلجمالية لمداخيل الضمن  ،تساهم الجماعات الترابيةكما 

-2012للدولة، لكن مع تسجيل أن نمو مداخيل الجماعات الترابية في الفترة  %85مقابل 

 .% 1.6تطور مداخيل الدولة سوى ولم تسجل نسبة  %، 6.6حقق نسبة  2016

 

                                                           
 

، الجزء الثاني، نظرة عامة حول أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، 2017-2016التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي   24

 المحليةونظرة حول المالية العامة 
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على  وهي األرقام التي يمكن أن نستخلص منها أن مداخيل الدولة التزال فعال مهيمنة كميا

، إال أن تطور مداخيل الجماعات الترابية بنسبة تفوق أربع مرات تطور المالية العمومية

تتجه نحوها الالمركزية المالية يمكن أن مداخيل الدولة يؤشر على اآلفاق الكبيرة التي 

 بالمغرب.

 

الجماعات الترابية  دين قد بلغ جاريأما بالنسبة للمورد المتأتي من حصيلة االقتراض، ف

في  ةمتأتيعبارة عن قروض  درهما، وهومليار  14.6حوالي  2016مجتمعة برسم سنة 

 .من صندوق التجهيز الجماعي امجمله

وهو ما يتيح لها لمديونية الجماعات الترابية، م المستوى الضعيف قرعكس هذه اليو 

في على األقل ، 25هامشا مهما إلمكانية االقتراض قصد تمويل استثماراتها في المستقبل

حيث يمكن اعتبار هذه التوصية الضمنية لهذه الهيئة نظر المجلس األعلى للحسابات، 

أن  الواقع اليوم يؤكدالذي يفيد أن الفقهي  للتوجه   الدستورية المستقلة بمثابة انتصار  

القرض العام أصبح يشكل وسيلة فعالة في يد الدولة والجماعات العامة األخرى لتجميع 

تستطيع الضريبة أن تحصل عليها، وبالتالي يتعين اعتباره موردا عاديا  المدخرات التي ال

 . 26من الواردات العامة تنتفي عنه صفة الدورية واالنتظام

يعكس تدني مديونية الجهات ضعف مساهمة هذا المكون في تمويل مشاريع التنمية و

وتعد  تعبئة االقتراض أمرا ضروريا بالنظر إلى الحاجيات الجديدة  ،االقتصادية واالجتماعية

المرتبطة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والتي تتطلب إمكانيات مادية تتجاوز الموارد 

تعبئتها سنويا. وبهذا الخصوص، يعتبر إصالح طرق  ماعات الترابيةالتي تستطيع الج

د اإلمكانيات المتاحة بهذا الصدد، السيما وأن التمويل "الخارجي" أمرا ضروريا. وتتعد

 نسبيا مشابهةهام وتقدم ضمانات للتسديد  تتوفر على فائض مالي ماعاتالجبعض 

مثلت حصيلة  2015، في سنة المثالعلى سبيل ، ف27للضمانات التي تقدمها الدولة

من مواردها اإلجمالية، بما  %7القروض بالنسبة للجماعات الترابية في فرنسا نسبة 

 مليار أورو. 16.2قدره 

 

 

                                                           
 

، الجزء الثاني، نظرة عامة حول أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، 2017-2016التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي   25

 ونظرة حول المالية العامة المحلية
 135، ص 2005حمدية، الطبعة األولى، عبد الفتاح بلخال، علم المالية العامة والتشريع المالي المغربي، مطبعة فضالة، المد   26
 158، ص الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية :الكتاب الثالث ،اللجنة االستشارية للجهوية تقرير 27
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 التكاليفتقييم ثانيا: 

نفقات  ،الرئيسية نفقات الميزانية على  28ماعة الترابيةتشتمل تكاليف الجمن جهة ثانية، 

 .نفقات الحسابات الخصوصية، والميزانيات الملحقة

باألساس  التي توجه نفقات التجهيزثم ى نفقات التسيير تشتمل نفقات الميزانية علو 

  والبرامج متعددة السنوات. وبرامج العملالتنمية إلنجاز برامج 

الرواتب والتعويضات الممنوحة  :للجماعات الترابيةبالنسبة  إجبارية   ت  نفقاتعتبر كما 

هيئات االحتياط  في الجماعة الترابيةمساهمة و، كذا أقساط التأمينو، شريةللموارد الب

علقة المصاريف المت ،والمساهمة في نفقات التعاضدياتوصناديق تقاعد الموارد البشرية 

ت الواجب تحويلها المساهما ،الديون المستحقة ،المواصالتباستهالك الماء والكهرباء و

والعقود ات االلتزامات المالية الناتجة عن االتفاقي ،مجموعات الجماعات الترابيةلفائدة 

النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات واألحكام القضائية  ،الترابية ماعةالمبرمة من لدن الج

 الجماعة الترابية.الصادرة ضد 

وبالخصوص، يُضاف، بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، المخصُص اإلجمالي 

ات المتعلقة بممارسة بالنسبة للنفقيضا أكنفقة إجبارية، كما هو الشأن ، لتسيير المقاطعات

من  111الفقرة األولى من المادة الصالحيات الموكولة لعامل عمالة الرباط بموجب 

 القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

للشخصية المعنوية ولالستقالل  داللةتعطي يمكن أن نفقات التسيير التي وكأمثلة على 

قرارات واألحكام القضائية الصادرة ضد النفقات المتعلقة بتنفيذ الالمالي للجماعات، نجد 

النفقات المتعلقة بااللتزامات المالية الناتجة عن االتفاقيات والعقود، وبالنسبة والجماعة، 

 لنفقات التجهيز نجد مثال نفقة استهالك رأسمال الدين المقترض.

حوالي  2016، فقد بلغ الحجم اإلجمالي لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 29وباألرقام

مليار  22.3، منها 2015بالمائة مقارنة مع سنة  3، بانخفاض قدره مليار درهما 35.7

في ، (نفقات الموظفين، الخدمات واألمالك، وفوائد الدين) للتسيير درهما كنفقات عادية

)األشغال الجديدة، اإلصالحات الكبرى، البرامج الوطنية، حين بلغت نفقات االستثمار 

 .2016مليار درهما، برسم نفس السنة  12.3حوالي  المندمجة، واالقتناءات(والمشاريع 

                                                           
 

 المتعلق بالجهات 111.14بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  07الصادر في  1.15.83ظهير شريف   28

 لعماالت واألقاليمالمتعلق با 111.14بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  07الصادر في  1.15.84شريف ظهير     

 جماعاتالمتعلق بال 111.14بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  07الصادر في  1.15.85ظهير شريف     
لجزء الثاني، نظرة عامة حول أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، ، ا2017-2016التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي   29

 ونظرة حول المالية العامة المحلية
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نفقات التسيير على حساب نفقات االستثمار، مما يدفعنا  وهي أرقام توضح بجالء هيمنةَ 

 األولى. هالفتراض أن تحقيق األهداف التنموية لالمركزية المالية اليزال في بدايات

عمومي الذي خوله المشرع إلى الهيئات الالمركزية هو وتجدر اإلشارة إلى أن اإلنفاق ال

في الواقع خاضع لفلسفة مبدأ التفريع الذي من مؤدياته أن تقوم الهيئة الترابية المحلية 

العليا بما تعجز عن القيام به الهيئة الترابية العمومية األدنى، لكن اعتماد المغرب على 

من التجربة الفرنكوفونية، بدل معيار معيار المبدأ العام في االختصاص المستوحى 

االختصاص الحصري والدقيق بموجب القانون، يجعل من الجماعات الترابية مرتهنة في 

عامة وغير  (االختصاصات )تقديرات السلطة المركزية، مادامتممارسة اختصاصاتها إلى 

 .والقارة مقرونة بسبل التمويل الواضحة

 

 مركزيالالمالي التقييم األداء ا: ثالث

بمرجعية مقارنة أما من حيث قياس النجاعة في األداء المالي للجماعات الترابية، 

برسم ، فقد بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية، المنجزة التقديرات مع الحصيلة الحقيقية

نسبة إنجاز النفقات العادية بلغت ، و% 107 حوالي دون احتساب القروض،، 2016سنة 

 .% 44، في حين لم تبلغ نسبة إنجاز نفقات االستثمار سوى % 81

الواقع  فيرضيا، فإنه يخفي يبدو للوهلة األولى مُ إنجاز تقديرات المداخيل وإذا كان معدل 

حتسب على أساس المنهجية الحذرة التي يتم اعتمادها لحساب توقعات الموارد، حيث تُ 

خيل المحصلة برسم السنتين األخيرتين، وكذا التسعة أشهر األولى من السنة متوسط المدا

 الجارية، مما يحد من وظيفة الميزانية كأداة للتدبير موجهة نحو المستقبل.

أساسا إلى ، فإنها تعود %81 التي بلغت حواليوالنفقات العادية  نسبة تنفيذبخصوص أما 

من مجموع  %53ألجور التي تمثل أكثر من الطابع اليقيني والمحقق لتوقعات كتلة ا

 النفقات العادية.

بضعف البنيات لنسبة إنجاز نفقات االستثمار  المتواضع يمكن تفسير المستوىفي حين 

التنظيمية ونظم المعلومات التدبيرية، وكذا بنقص الموارد البشرية المرصودة لمهام 

اإلدارية المعقدة التي تحكم إعداد وإبرام التخطيط وتتبع المشاريع، وأيضا بالمساطر 

 .اقياتالصفقات والعقود واالتف

 لتطوير األداء المالي الالمركزي: ناي، مقترحاتما يل وفي 

اإلرادة السياسية الحقيقية والفعلية في الذهاب بالالمركزية نحو آفاقها  تََمل كُ  •

وماليا وتدبيريا  ياسياالبعيدة، من خالل تجاوز اعتبار الجماعات الترابية عبئا س
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التصور الذي يجعل من الالمركزية حال من حلول  على المركز، وتبني، بالمقابل،

 التنمية،تعاطيها مع إشكاليات الدولة في 

إصالح نظام االنتخابات المحلية والجهوية، وتقويم السلوك االنتخابي، بما يتيح  •

قانونية المتاحة في مجال إنتاج نخب محلية وجهوية قادرة على تفعيل اآلليات ال

 التمويل، من قبيل الشراكات الدولية،   

إطالق حوار وطني حول إشكالية توزيع الضرائب بين الدولة في المركز وبين  •

مع العلم أن السلطة الضريبية هي جوهر السلطة السياسية، الهيئات الالمركزية، 

وال يمكن الحديث عن الالمركزية كشكل من أشكال تنظيم وتوزيع السلطة دون 

 سؤال االستقالل المالي للهيئات الترابية الالمركزية،الجريء لقتحام اال

تفعيل آلية شراكة الجماعات الترابية مع القطاع الخاص الدولي والوطني،  •

 تينوتخفيض الرقابة اإلدارية على هذا النوع من الشراكة، واالكتفاء بالرقاب

والقضائية التي يمكن أن تضطلع بهما على التوالي كل من وزارة السيادية 

من أجل تقليص ارتباط المالية الخارجية والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك 

  لة.الشروط المتحكمة في مالية الدوالترابية بالسياقات و

 ( الملحق األول )موذج عقد شراكة لجماعة ترابية تفكيكية لنالفرع الثاني: قراءة 

بَة،  ،تمويلية حديثة نسبيا تعتبر الشراكة آلية    عدةتنبني على إشراك ونجاعتُها ُمَجرَّ

 هدف النهوضمبادئ الحكامة و مع مراعاة، في إنجاز مشاريع تنموية فاعلين

أهم اإلصالحات التي مست تعد الشراكة من بين ، وبالديمقراطية المحلية كممارسة

 مختلف اإلداراتوالالمركزية  الهيئات الترابيةتتم بين يمكن أن حيث ،  المركزيةال

 ناجعةتعتبر تقنية فهي وبذلك المركزية، العمومية والخاصة،   مؤسسات والهيئاتالو

المالية الالزمة لتمويل  االعتماداتر يتوف فرضتها ضرورة، الالمركزيةلتطوير المالية 

فاعلين باإلضافة إلى ضرورة تقاسم إنجاز هذه المهام مع  ،اختصاصاتها التنمويةجميع 

 .30، في إطار عقد شراكات معهاجدد

وفي ما يلي سنحاول تفكيك واستقراء عناصر اتفاقية شراكة حديثة تهم جماعة ترابية مع 

 رة وشركة عمومية:وزا

 أوال: األطراف المتعاقدة: 

 ،إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينةوزارة  •

                                                           
 

 – 2012/2013السنة الجامعية  ،مكناس، كلية الحقوق ، وم الماستر في قانون المنازعاترسالة لنيل دبل، الحكامة المالية  ،بد الرحيم أضاويع  30

 99ص 
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 االقتصاد والمالية،  وزارة •

 عمالة إقليم تازة،  •

 جماعة تازة،  •

 شركة العمران فاس. •

 اتالمرجعيتأكيد على بمثابة ال تخلو منها أية اتفاقية شراكة، وهي  ثانية الديباجة:

، وهنا تمثلت في: االتفاقيةمضامين ومقتضيات الموضوعية والقانونية إلثبات مشروعية 

القانون اختصاصات العامل، القانون المتعلق بالتوجيهات الملكية، البرنامج الحكومي، 

التعمير، القانون األساسي لشركة العمران واختصاصاتها، التنظيمي للجماعات، قانون 

أهداف تجديد النسيج الحضري، تعزيز آلية الشراكة التعاقدية، مداوالت المجلس الجماعي 

 لتازة، وإرادة األطراف المتعاقدة.

 .: تمويل وإنجاز برنامج تأهيل الجماعة الترابية لتازةتفاقيةموضوع اال

 2020-2017: تفاقيةمدة اال

تهيئة المداخل، تهيئة الطرق، تهيئة ملعب، تهيئة حدائق، تهيئة ضفاف : محتوى االتفاقية

 وادي، تهيئة أزقة المدينة العتيقة، تأهيل األحياء الناقصة التجهيز.

المحتويات تدخل ضمن االختصاصات الذاتية للجماعة، لكن  والمالحظ أنه ليست جميعُ 

يمكن للجماعة، بمبادرة منها، تنص على أنه: اعات من القانون التنظيمي للجم 89المادة 

واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو 

تعاقدي مع  ال تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكلتجهيز أو تقديم خدمة عمومية 

 إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها. ،الدولة

 كلفة االتفاقية ومساهمات األطراف: 

في  التمويلمليون درهما، و 113.60االتفاقية هو الكلفة اإلجمالية للبرنامج موضوع 

وزارة إعداد التراب تبلغ مساهمة موزع تفصيليا على أربع سنوات، حيث برنامج  شكل

%، في 63.5مليون درهما، بنسبة  72.10ان وسياسة المدينة الوطني والتعمير واإلسك

، في حين باقي %36.5مليون درهما بنسبة  41.50ة جماعة تازة محين تبلغ مساه

 ال التزامات مالية لها.األطراف الموقعة 

 : وصرف المساهمات اآللية اإلجرائية للتمويل

والتعمير واإلسكان والتعمير وسياسة تحويل مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني  •

المدينة من خالل صندوق التضامن للسكنى واالندماج الحضري، وكذا مساهمة 
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المجلس الجماعي لتازة، إلى حساب شركة العمران المفتوح بالخزينة الجهوية 

 بفاس.

يتم تحويل المساهمات الملتزم بها من طرف المجلس الجماعي، بصفته صاحب  •

 يا وسنويا.المشروع، تلقائ

لكن يتم تحويل مساهمات الوزارة، بناء على تقدم األشغال، استنادا إلى طلب  •

مشترك لصاحب المشروع يعبر فيه عن احتياج صاحب المشروع المنتدب 

لالعتمادات، مرفقا ببيان حساب التدبير، وتقارير التتبع المنجزة من طرف 

 َرة لتقدم األشغال.المصلحة الالممركزة للوزارة، وكافة الوثائق المبر   

 التزامات الوزارة: 

عضوية اللجنة وكما هو مبين في القرار الوزاري بعده، رصد المساهمة المالية،  •

 تقدم األشغال التي تنجزها المصلحة حسب تقارير المركزية لتتبع البرنامج

  .الالممركزة
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 التزامات المجلس الجماعي: 

الدراسات، التتبع، تسليم رخص األشغال، تسلم األشغال، رصد المساهمة المالية،  •

تيسير إزالة العراقيل، إتمام ما يتبقى من األشغال، تصفية العقار الالزم، إنجاز 

 مرفق التطهير السائل قبل الشروع في األشغال.

 مهام العامل: 

، التحكيم في اإلنجاز، تنسيق التدخالت، ترؤس لجنة التتبع المحليةاإلشراف على  •

 التأشير على االتفاقية.كذا حالة نشوء خالفات في تأويل بنود االتفاقية، و

 : وأتعابها مهام شركة العمران فاس

إنجاز األشغال، إبرام صفقات األشغال، اإلنفاق المالي، موافاة العمالة والمديرية  •

ارة بالوثائق والتقارير الضرورية حول دفاتر التحمالت، وضعية اإلقليمية للوز

ذلك مقابل أتعاب كل ، والحساب المخصص للبرنامج،  الكشوفات النهائية للحسابات

 من قيمة الدراسات واألشغال. %7تتلقاها محددة في 

 مهام المديرية اإلقليمية لوزارة السكنى: 

ألخيرة األشغال وموافاة الوزارة بها ألجل تحويل اإعداد تقارير فصلية عن تقدم  •

العتمادات المالية، المشاركة في لجان التتبع والتقييم، سكرتارية لجنة التنسيق ل

 المحلية.

 مهام وزارة االقتصاد والمالية: 

عضوية لجنة التتبع المركزية التي تضم أيضا الوزارة وشركة العمران، للتأشير  •

 المالية.على تحويل االعتمادات 

 

ومن المالحظات األساسية التي تسترعي االنتباه، عند تفكيك مضامين اتفاقية الشراكة 

 أن تدخل السلطات الالممركزة ال تتجاوز التتبع والتنسيق والتأشير.هذه، 

كما أن مهمة وزارة االقتصاد والمالية غير واضحة، اللهم في ما يتعلق بالمراقبة المالية 

وزارة السكنى تتوفر أيضا على مفتشية عامة يمكنها القيام بهذا الدور،  المواكبة، علما أن

كما أن المحاسب العمومي المعتمد في وزارة السكنى مسؤول عن صرف االعتمادات بعد 

 مراقبة الوثائق التبريرية.
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وأيضا، ما يسترعي االنتباه هو أتعاب شركة العمران، وهي شركة عمومية، التي تقدر 

من كلفة المشروع، وهي نسبة ثابتة تشترطها في كل االتفاقيات من هذا  في المائة 7ب

النوع التي تساهم في تنفيذها، وهو ما يطرح سؤالين أساسيين، أولهما هو قيام هذه 

الشركة العمومية بمهام ال تدخل في صلب ما أُنشئت من أجله وهو تقوية عرض السكن 

وجدوى مشاركة شركة العمران في   االجتماعي، وثانيهما حول مدى أهمية وضرورة

هكذا اتفاقيات شراكة بهدف ربحي خالص وبنسبة مرتفعة مقارنة مع ما يمكن أن يتيحه 

 ، أو عقد شراكة، مع القطاع الخاص.الترابية إلى إعالن صفقة تنافسية لجوء الجماعة

 

  التجربة الميدانيةك حَ م  وليات واآل اتمرجعيبين ال الالتمركز الماليالمبحث الثاني: 

اتساع  لكنعلى أسس المركزية اإلدارية،  بداياته، في ،التنظيم اإلداري والماليقام 

في المجاالت االقتصادية واالجتماعية واإلدارية، جعل من غير المغربية الدولة  اتنشاط

 العملاللجوء إلى إلى  فضىما أ ووه ،على هذا النظام المركزيالكلي االعتماد  جديالم

 .نظام الالمركزيةب

"  )الخلفية اآلمن" ال و ،الخلفية التنموية() "الممكن"كان من غير  وفي نفس الوقت

لذا عملت  ،ترابيافي إدارة المرافق والمصالح  كل سلطتهاأن تتخلى الدولة عن  ،األمنية(

ها على مجموع التراب يسمح لها بتأمين تواجد بماالدولة على تطوير جهازها اإلداري 

في  عبر إحداث تمثيليات لإلدارات المركزية جنبا إلى جنب مع الهيئات الالمركزية ،الوطني

، دون أن تكون لهذه الوحدات اإلدارية تلك الشخصية بالالتمركز اإلداري يُعرف ما

تظل تابعة رئاسيا وخاضعة حيث ، واإلداري باالستقالل المالي التي تؤهلها للتمتع المعنوية

بالقرار  في ما يتعلق، دون أن تتوفر على ما يكفي من هوامش تسلسليا لإلدارة المركزية

 المالي األصيل.

وتنزيل الجهوية مساري الالمركزية وثيق بين الرتباط وليس هناك أي جدل في اال

يتضح هو األمر الذي ، ومن جهة ثانية والحكامة الترابية من جهة، والالتمركز المتقدمة

خطة العمل الحديثة المتعلقة ب وثيقةعدد من الوثائق الرسمية، من قبيل المن خالل جليا 

 . 31مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان الوطنية في

جاء في أحد من أعلى سلطات البالد، حيث  وقد حظي هذا الربط بين المسارين بتوجيه  

 تقوم أن يتعين ،حول الجهوية التصور بلورة فإن األساس، هذا على..."الخطب الملكية: 

                                                           
 

، في 2017، وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان، دجنبر مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسانخطة العمل الوطنية في   31

 انتظار نشرها بالجريدة الرسمية.
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 لن الذي الواسع، الالتمركز انتهاج:  رابعا ،..............:أربعة: أوال 32مرتكزات على

 التناسق على قائمة ناجعة، ترابية حكامة نطاق في تفعيله، بدون الجهوية تستقيم

 "والتفاعل

 تقييم مع بارتباط وإنما منعزلة، بصفة الالتمركز مقاربةُ  ال تستقيمفي نفس الوقت، فإنه 

 اإلدارة مصـالح ذلك في بما وتدبيرها، وتنسيقها تدخل الدولة وأدوات أنماط مجمل

 والشراكة الدولة وشركات ترابيا أو قطاعيا المختصة الالمركزيـة والوكاالت والمؤسسـات

 رؤية عن يدَ ح  مَ  فال للخواص، المفوضة والمرافق العمومية والخاص العام القطاعين بين

 .33المتقدمة إرسـاء الجهوية لمواكبة المجال هذا في إجمالية سياسة وعن

 المطلب األول: األهداف الطموحة لالتمركز المالي ومفارقة محدودية أدواته القانونية

على  فإنها مطالبةٌ وإشباع الحاجات المجتمعية طالما أن هدف اإلدارة هو خدمة المواطن 

بتجديد هياكلها وبنياتها وأساليب إدارتها للشأن العام من خالل انخراطها في الدوام 

مسلسل متواصل من اإلصالحات التي يشكل الالتمركز اإلداري والمالي عنصرا أساسيا من 

 .34والرفع من مردوديته الدولتيداة فعالة تمكن من تسريع النشاط عناصرها، باعتباره أ

 والوالةالعمال  وتكريس هيمنة لالتمركز المالي المؤطًّرة النصوص: ولالفرع األ

بين ما  تبرـــع  مُ إلى تسجيل تباين لدى عدد من اإلدارات المركزية أفضى بحثنا ميدانيا 

آلية الالتمركز المالي عموما، وفي مدى استعمال تفعيل مستويات القطاعات الوزارية في 

على وجه الخصوص، مع انعدام  يكادُ يكون  المصالح الالممركزة المالي لفائدةالتفويض 

 كليا في تفويض االختصاص.

ولم مغرب، لالتمركز المالي بال لمؤطرة قانونيااالنصوص  دفعنا نحو اقتفاءوهو هو ما 

 .تنظيمية، في شكل مراسيمنرصد سوى نصوصا 

ُر ذلك  بمعنى بكون لدى البعض أن القانون الفرعي العام هو فقط ما يؤطر الموضوع، ويُبرَّ

عمل اإلدارة التي تشرف عليها وأدوات إنما هو يندرج ضمن آليات وأساليب الالتمركز 

 للسلطة التنظيمية.الحكومة، وبالتالي فإن تأطيره يكفي أن يخضع 

لكن هذا القول يمكن الرد عليه بأنه كان من األنسب ، تماشيا مع ما توليه الدولة لالتمركز 

، إدراُج التأطير العام لالتمركز ضمن القانون كبرى من أهمية علنية وتصريحية

                                                           
 

 2010يناير  03، للجهوية االستشارية اللجنة تنصيب بمناسبة األمة إلى الجاللة صاحب وجهه الذي لملكيا الخطاب نص  32
 43نة االستشارية للجهوية المتقدمة، الكتاب األول، التصور العام، ص تقرير اللج  33
، 113-112العربي بجيجة، الالتمركز اإلداري بين محدودية الدور ومطلب الفعالية، مقال، المجلة المغربية لإلدارة المحلية والتنمية، عدد   34

 113، ص 2013دجنبر 
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، مثال المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها 35التنظيمي

أو تضميُن هذا الباب صالحيات   الَ  ل َماضبط في باب صالحيات أعضاء الحكومة، ووبال

 ألعضاء الحكومة في مجال الالتمركز اإلداري والمالي.التزامات  

 وعموما، يتأطر الالتمركز المالي بما يلي: 

 الملكي المرسوم بتغيير 1980 ماي 12 بتاريخ 2.79.512 رقم 36المرسوم أوال:

 بالصرف، لآلمرين العمومية، والذي نجد فيه أنه يجوز المحاسبة نظام بسن 330.66

 آمرين المالية وزير تأشيرة على يعرض بقرار يعينوا أن ومراقبتهم، مسؤوليتهم تحت

 ".مساعدين بالصرف

اإلداري،  الالتركيز شأن في 1993 أكتوبر 20 بتاريخ 2.93.625 رقم 37المرسوم ثانيا:

يُعهد إلى المصالح الخارجية في نطاق نه: " على وجه الخصوص إحيث نقرأ فيه 

وجميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطات  اختصاصها بتنفيذ سياسة الحكومة

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتضع  المختصة في إطار أحكام

لتسييرها في إطار  مصالح المذكورة الوسائل الالزمةاإلدارات المركزية رهن تصرف ال

إلى رؤساء المصالح الخارجية  ااالختصاصات المسندة إليها، ويجوز للوزراء أن يفوضو

التابعة لهم وإلى العمال التصرف باسمهم ضمن الحدود الداخلة في نطاق اختصاصهم، كما 

يتعلق بجميع أو  لنفقات في ماا لصرف ابيمكن تعيين رؤساء المصالح الخارجية آمرين نوا

 بعض االعتمادات الموضوعة رهن تصرفهم.

تُحدث لجنة لالتركيز اإلداري تقترح، سياسة الحكومة المتعلقة  "كما نجد فيه أنه: 

بالالتركيز اإلداري وتتابع تنفيذها، وتناط بها مهام من بينها: إعداد جرد لجميع أعمال 

اإلدارة التي يمكن تفويض اإلمضاء في شأنها، الحرص على التوفيق بين عمليات نقل 

سائل كيفما كانت طبيعتها الالزمة الخارجية ونقل الو االختصاصات إلى المصالح

 ."لتنفيذها

 تنظيم قواعد بتحديد 2005 دجنبر 02 بتاريخ 2.05.1369 رقم 38المرسوم ثالثا:

 اإلدارات من بين ما تتواله"اإلداري، ويتضمن أنه:  والالتمركز الوزارية القطاعات

، "لسيرها الضرورية الوسائل وتقييم الالممركزة المصالح عمل ومراقبة المركزية توجيه

وتضع اإلدارات المركزية رهن إشارة المديريات الجهوية والمديريات ..."وكذلك: 

                                                           
 

المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة  065.13، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015مارس  19الصادر في  01.15.33الظهير الشريف   35

 والوضع القانوني ألعضائها
 العمومية المحاسبة نظام بسن 330.66 الملكي المرسوم بتغيير 1980 ماي 12 بتاريخ 2.79.512 المرسوم رقم  36
 اإلداري الالتركيز شأن في 1993 أكتوبر 20 بتاريخ 2.93.625 مالمرسوم رق  37
 اإلداري والالتمركز الوزارية القطاعات تنظيم قواعد بتحديد 2005 دجنبر 02 بتاريخ 2.05.1369 رقم مرسومال  38
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 الوزارية القطاعات رؤساء على يتعين "وكذلك:  ".، إلقليمية الوسائل الضرورية لسيرها

 المصالح رؤساء إلى الفردية اإلدارية القرارات اتخاذ ومسؤولية اإلمضاء تفويض

 تفويضها يمكن ال التي تلك باستثناء اإلقليم، أو العمالة أو الجهة صعيد على الالممركزة

 ."مخالفة تنظيمية أو تشريعية مقتضيات بموجب لهم

 والالتمركز اإلدارية الهياكل تنظيم لجنة إلى الوزارية القطاعات رؤساء يوجه"وأيضا: 

 المزمع االختصاصات، ومن بين ما تتضمنه: اإلداري لالتمركز مديرية تصاميم اإلداري

 خالل لفائدتها نقلها سيتم التي وتلك الجارية السنة برسم الالممركزة المصالح إلى نقلها

 المزمع وتلك الالممركزة للمصالح المخولة والمالية المادية الوسائل ،الموالية السنوات

 .إشارتها رهن وضعها

 إمضاء تفويض شأن في 2008 دجنبر 04 بتاريخ 2.05.768 رقم 39مرسومرابعا: 

 " :، والذي ينص ضمن مقتضياته على أنهالدولة كتاب ونواب الدولة وكتاب الوزراء

 لسلطتها، الخاضعين واألعوان الموظفين إلى بقرار، تفوض، أن الحكومية للسلطات مكني

 أو بالصرف واألوامر بالنفقات االلتزام وثائق على عنها، نيابة التأشير، أو اإلمضاء

 للنفقات المثبتة والوثائق الموارد بقبض واألوامر بتحويلها واألوامر االعتمادات تفويض

 غير واألعوان الموظفين إلى إمضائها تفويض الحكومية للسلطات مكن، كما يوالموارد

 "الممركزة غير بالمصالح مهامهم يمارسون والذين لسلطتها الخاضعين

ميثاق وطني لالتمركز اإلداري، والذي  بمثابة ،2.17.618 40: مشروع مرسومخامسا

واعتماد مبدأ التفريع تخويل المصالح الالممركزة صالحيات تقريرية،  بين مستجداتهمن 

في توزيع االختصاصات بين المصالح المركزية والالممركزة، والتعاضد في استعمال 

َز مصالح الدولة بمثابة تنظيم إداري مواكب للتنظيم الوسائل، واعتبر المشروع التمرك

الترابي الالمركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة، قوامه نقل السلطة والوسائل، 

 وتخويل االعتمادات لفائدة المصالح الالممركزة. 

كما اعتبر أن من أهدافه تعزيز آليات الشراكة بين الهيئات الالمركزية والمصالح 

ممركزة، وأكد على ضرورة نقل االعتمادات الموافقة لنقل االختصاصات، وعلى صدارة الال

الجهة، كما نص في ما يخص تفعيل مبدأ التفريع، على أنه خالل ثالث سنوات وتدريجيا، 

سيُعهد إلى المصالح المركزية القيام فقط بالمهام التي تكتسي بعدا وطنيا أو تلك التي 

ممركزة إنجازها، في حين ستقوم المصالح الالممركزة الجهوية يتعذر على المصالح الال

وتقوم بإعداد مقترحاتها بإعداد وتنفيذ وتتبع إنجاز السياسات الوطنية والقطاعية، 

                                                           
 

  الدولة كتاب ونواب الدولة وكتاب الوزراء إمضاء تفويض شأن في 2008 دجنبر 04 بتاريخ 2.05.768 رقم مرسوم  39
 اإلداري لالتمركز وطني ميثاق بمثابة 2.17.618مرسوم  مشروع  40
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وكذا إعداد تقارير نجاعة األداء الخاصة بخصوص البرمجة متعددة السنوات المتعلقة بها، 

  .بها

لكافة النصوص القانونية  الحكومةفضال عن ذلك، أكد المشروع على ضرورة مراجعة و

والتنظيمية بما يؤهل ممثلي اإلدارات العمومية على صعيد الجهة من صفة آمرين 

بالصرف جهويين، وللتمتع بصالحيات تقريرية، وعلى أن البرامج والمشاريع المسند 

المصالح المركزية يتعين أن تكون موضوع  تنفيذها إلى المصالح الالممركزة من طرف

تعاقد، تحت إشراف الوالي، الذي تُحدث لديه لجنة جهوية الممركزة للتنسيق، من بين 

مهامها إبداء الرأي واقتراح البرامج والمشاريع واالستثمارات وكلفة االعتمادات 

 والمخصصات المالية التي على المركز تفويضها. 

الموجه  ،2004يونيو  09، الصادر في 2004-10الوزير األول رقم  41منشور سادسا:

إلى أعضاء الحكومة، في شأن التصاميم المديرية لالتركيز اإلداري، والذي ألزم من خالله 

 هؤالء بتحديد االختصاصات والقرارات والوسائل المالية المخولة للمصالح الالممركزة.

إلى ، الموجه 2001دجنبر  25، بتاريخ 0012-12الوزير األول، رقم  42منشور سابعا:

أعضاء الحكومة، حول مالءمة برمجة ميزانية الدولة وتنفيذها مع الالتركيز، والذي أدرج 

الالتركيز المالي ضمن مسار إصالح التدبير المالي للدولة، من خالل االعتماد على مقاربة 

بين اإلدارات المركزية ومصالحها النتائج في تدبير الميزانية، وعلى االلتزامات المتبادلة 

الالممركزة، وعلى إقرار الشمولية في االعتمادات لتعزيز استقاللية ومسؤولية المشرفين 

على المصالح الالممركزة، حيث بموجب ذلك تخويل سلطة تدبير اآلمرين واآلمرين 

ية بالصرف المساعدين على مستوى فقرات ميزانية الدولة، وحذف تأشيرة وزارة المال

 بالنسبة لتحويل االعتمادات ما بين السطور.

والمالحظ في كل هذه النصوص وغيرها، باإلضافة إلى افتقادها إلى القوة الالزمة من 

 إلى الوحدة واالنسجام واإللزام والنسقيةأيضا حيث المرتبة التشريعية، أنها تفتقر 

، أو أي كل وزير، مما يجعل من شخصية وخلفية La Généralisationوالتعميم: 

مجاالت ومستويات  ، بشكل كبير،وقناعاته هي ما يحددمسؤول عمومي مركزي، 

وهوامش تفويض القرار إلى المصالح الالممركزة، وكأننا عمليا أمام مقاربات متعددة 

دولتية أيَّ معنى للحديث عن سياسة  لالتمركز كل واحدة خاصة بقطاع بعينه، مما يُفقد 

متين بين الدولة التواصل التحقيق جسر  هدفَ  المالي، ويجعل متناسقة  لالتمركز

                                                           
 

 حول التصاميم المديرية لالتركيز االداري. 2004يونيو  09، الصادر في 2004-01منشور  الوزير األول رقم   41
 ميزانية الدولة وتنفيذها مع الالتركيز.حول مالءمة برمجة  2001دجنبر  25، بتاريخ 2001-12منشور  الوزير األول، رقم   42
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الحوار بين الدولة والجماعات الترابية يتم أن صعب المنال، حيث  الترابيةوالجماعات 

بواسطة الالتركيز، لكن اإلدارات المركزية الزالت تحتكر القسط األوفر من أساسا 

 .43مصالحها الخارجية مجرد آليات للتنفيذ فقطاالختصاصات والوسائل المالية، جاعلة 

دة الختصاصات الوزارات وال لكافة أثناء تفحصنانجد  ذلك أننا أن  44وزراءالمراسيم المحد  

ويصدر  ،بقرار للوزير المعني دُ تنظيم المصالح الالممركزة واختصاصاتها سوف يحدَّ 

ما تمنحه من محدودية  فيمعظمها  تلتقي ها، لكنشكال مختلفةقرارات فعال هؤالء الوزراء 

إلى تفويض الصالحيات المالية في معظمها تفتقد والتي لمصالح الالممركزة، لاختصاصات 

حيث ومواضيع روتينية وغير استراتيجية، وتكتفي بتفويض اإلمضاء في أمور الفعلية، 

م رق 45وزارة السكنى وسياسة المدينة القرار أصدرت ، ال الحصر،على سبيل المثال

 ، المتضمن لصالحيات مديرياتها الجهوية المحددة في: 2014أكتوبر  22بتاريخ  3772

لوزارة، تتبع استعمال العقار العمومي، المركزية لسياسة التمثيل الوزارة جهويا، تفعيل 

تقديم الدعم التقني للفاعلين المحليين وللتعاونيات السكنية، مصاحبة وتأطير مهنيي 

وتقييم المعطيات، المساهمة في افتحاص ومراقبة المشاريع المتعاقد بشأنها القطاع، جمع 

مركزيا، تمثيل الوزارة في مختلف اللجان الجهوية، تنمية روابط التعاون والشراكة مع 

، إعداد التوقعات المالية لتفعيل الشركاء، اإلعالم واإلخبار بالمشاريع ذات األولوية للوزارة

رة، التنسيق مع باقي مكونات الوزارة على الصعيد الجهوي، البرامج من طرف الوزا

تدبير الموارد البشرية واالعتمادات المالية المفوضة في حدود االختصاصات المفوضة 

 ثم التوعية واإلرشاد. إليها،

أو باألحرى وعلى األقل، تلك التي اطلعنا على اختصاصات الوزارات،  جلوهو حال 

 اختصاصات   أية   نقل  ي تأصيل  أو تحديد  أثر يُذكر أل د يوجحيث المصاحها الالممركزة، 

 بشكل قار وثابت وصريح. مالية حقيقية

التابعة لمختلف  المالية المسندة إلى المصالح الالممركزةختصاصات وفي مقابل ضعف اال

لهم  الداخلية،لوزارة وتسلسليا ، وهم التابعون إداريا الوالة والعمال، نجد أن الوزارات

 .في المادة الماليةصالحيات مهمة 

 باب الجهات والجماعات الترابية، وفي ربط صريح فيمن الدستور،   145 الفصـلهكذا، ف

التمركز  أساسية مرتبطة بالمهامَ أناط الوالة والعمال ببين الالمركزية والالتمركز، 

                                                           
 

 140، ص 2011د نصير مكاوي، تدبير مالية الجماعات المحلية، الناشر إيماليف، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة األولى   43
 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة 2014أبريل  04الصادر في  2.14.196مثال، راجع المرسوم:   44
، بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الالممركزة لوزارة 2014أكتوبر  22صادر في  3772قرار وزير السكنى وسياسة المدينة رقم   45

 2014نونبر  20، بتاريخ 6310الرسمية عدد السكنى وسياسة المدين، الجريدة 
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الالمركزية لمساعدتها الهيئات  إلى أقربجعل الدولة المركزية  من أجل ،اإلداري

يمثل والة الجهات وعمال األقاليم والعماالت، السلطة " حيث: وممارسة الرقابة عليها: 

يعمل الوالة والعمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق ، والمركزية في الجماعات الترابية

 ،اإلداريةوتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة  القانون

يساعد الوالة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، و

يقوم الوالة والعمال، تحت سلطة الوزراء و، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية

المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح الالممركزة لإلدارة المركزية، ويسهرون على حسن 

 ."سيرها

 ينبغيمن أنه المتقدمة  للجهوية االستشارية اللجنة تقرير  وفي ذلك تجاوٌب مع ما أكد عليه 

مخاطبيهـا  والعمال الوالة في والجماعات واألقاليم والعماالت الجهات مجالس تجد أن

 فـي العموميـة اإلدارات بمجموع المجالس تلك عالقات في بامتياز الدولة باسم المباشرين

 للمجالس التقنية والمساعدة المشاريع وإنجاز والتخطيط المعلومات على مجـاالت للحصول

 .46المنتخبة

 بقرار، تفوض، أن الحكومية للسلطات يمكنعلى أنه  اتنظيميتم التنصيص من جهة أخرى، 

 أو اإلمضاء الترابي، نفوذهم دائرة حدود في األقاليم، أو العماالت وعمال الجهات والة إلى

 التابعة الممركزة غير المصالح بأعمال المتعلقة الوثائق جميع على عنها، نيابة التأشير،

 .47التنظيمية والقرارات المراسيم ماعدا لها،

بتنسيق أعمال المصالح الخارجية  ،يقوم العامل، تحث سلطة الوزراء المختصينكما 

لإلدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العامة التي ال يتجاور مجال عملها نطاق 

وبهذه الصفة، يتولى النهوض بأعمال المصالح وللمؤسسات المذكورة ، العمالة أو اإلقليم

 إلىويرفع ، ءومراقبتها وتتبعهـا قصد السهر على تنفيذ القرارات الصادرة عن الوزرا

ويخبر ، الوزراء المعنيين باألمر بيانا عن شروط تنفيذ ما يصدرونه من توجيهات وتعليمات

العامل باألعمال التي تقوم بها والمصالح الخارجية. ولهذه الغاية تبلغ إليه نسخة من برامج 

العامة العمل والتوجيهات الواردة من الوزراء المعنيين باألمر ومن التقارير والبيانات 

 الموجهة إليهم.

                                                           
 

 48 ص العام، التصور األول، الكتاب المتقدمة، للجهوية االستشارية اللجنة تقرير    46
 كتاب ونواب الدولة وكتاب الوزراء إمضاء تفويض شأن في( 2008 أكتوبر 30) 1429 شوال من 30 في صادر 2-05-768 رقم مرسوم  47

 (.2008 ديسمبر 4 - 1429 الحجة ذو 5 بتاريخ 5688 عدد.ر. ج) الدولة
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كل وزير من الوزراء تقريرا عن حالة االستثمارات المقررة من  ىيوجه العامل سنويا إلو

لدن الوزارة المعنية باألمر، وله أن يقترح، بهذه المناسبة، كل تدبير من التدابير التي يرى 

 .48في اتخاذها فائدة لتحقيق االستثمارات المقررة في اختصاص الوزير المعني باألمر

مقرراتها، في المادة اإلدارية والمالية، لمقتضى  عإذا كانت المجالس الجهوية تخضو

التأشير من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، فإن مجالس الجماعات والعماالت 

السلطة صدارة ورأس ذي يجسد واألقاليم تخضع لهذه الرقابة من طرف العامل ال

تنص على  49جماعاتمن القانون التنظيمي لل 118المادة ، حيث أن الالممركزة للحكومة

بل عامل العمالة ال تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من ق  " أنه:

أو اإلقليم أو من ينوب عنه داخل أجل عشرين  يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس 

المقرر المتعلق  المقررات تلك التي لها عالقة بالمادة المالية:، ومن بين هذه المجلس

المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو  المقرر المتعلق بالميزانية، ببرنامج لجماعة،

وتحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف  ،المداخيل، والسيما االقتراضات والضمانات

المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون  وتفويت أمالك الجماعة وتخصيصها، ،الحقوق

المقررات  التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية األجنبية،الالمركزي والتوأمة 

 .المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها

عتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام األجل يُ لكن، 

 المنصوص عليه أعاله، بمثابة تأشيرة".

 ،نوفمبر 20أشيرة عامل العمالة أو اإلقليم في تاريخ أقصاه عرض الميزانية على تتُ كما 

 األمر عن المجلس رئيس امتنع إذا، ووتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها

 بعد يقوم، أن اإلقليم أو العمالة لعامل حق الجماعة، قبل من تسديدها وجب نفقة بصرف

 النفقة بصرف األمر أجل من إليه إعذار بتوجيه بالصرف، اآلمر من استفسارات طلب

 المعنية، تحت طائلة إحالة الموضوع على القضاء اإلداري.

البعد االقتصادي واالستثماري يلعب العمال والوالة أدوارا أكيدة في ما يتعلق بكما 

 األول في الوزير إلى الموجهة 50الرسالة الملكية، حيث جاء في لالتمركز اإلداري

: " (2002 يناير 9) 1422 شوال من 24 في لالستثمار الالمتمركز تدبيرال موضوع

 جهوية مراكز الجهات، على جاللتنا والة مسؤولية تحت تحدث، أن قررنا فقد ، ...لذا

 المقاوالت إنشاء على للمساعدة أحدهما الرئيسية، المهام من نوعين تتولى لالستثمار

                                                           
 

 الظهير بمقتضاه ويتمم يغير( 1993 كتوبر 06)  1414 اآلخر ربيع من 19 في صادر 1.93.293 رقم قانون بمثابة معتبر شريف ظهير  48

 العامل باختصاصات المتعلق( 1977 فبراير 15) 1397 صفر من 25 بتاريخ 1.75.168 رقم قانون بمثابة المعتبر الشريف
 .بالجماعات المتعلق 113.14 رقم التنظيمي القانون بتنفيذ( 2015 يوليو 7) 1436 رمضان من 20 في صادر 1.15.85 رقم شريف ظهير  49
 .(2002 يناير 9) 1422 شوال من 24 في لالستثمار الالمتمركز التدبير موضوع في األول الوزير إلى الموجهة الملكية الرسالة  50
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 من الجهات والة يتمكـن وحتى..." ، وجاء فيها أيضا: المستثمرين" لمساعدة واآلخر

 المبالغ حدود وفي المعنية، القطاعات في االستثمارات إلنجاز الضرورية المساطـر تفعيل

 السامين والموظفين حكومتنا أعضاء على يتعين فإنه الرسالة، هذه في عليها المنصوص

 الدولة باسم يصدروا أو ليبرموا الالزمة الصالحيات لهم يفوضوا أن المركزية، إدارتنا في

 الخاص؛ الدولة ملك من بعقارات المتعلقة الكراء أو البيع عقود التالية: والقرارات العقود

 أنشطة بإقامة الترخيص ،الغابوي والملك العمومي الملك باحتالل الترخيص قرارات

 سياحية مؤسسات بفتح الترخيص واستغاللها؛ ومعدنية، مصنعة وزراعية صناعية

 هذه الستغالل الضرورية الخاصة الرخص مختلف وتسليم ومراقبتها وتصنيفها واستغاللها

 المؤسسات.

ولتمكين الوالة من القيام بكل هذه المهام ذات االرتباط الوثيق بالمادة المالية الالممركزة، 

 إمكانية جاللتنا والة نخول فإننا ذلك، على وعالوة ..."جاء في الرسالة المذكورة أنه: 

 مافي  الالزمة القرارت التخاذ تفويض على المعنية الحكومية السلطات من الحصول

 .االستثمارات" إنجاز يخص

وجدير ذكره، أنه يتم حاليا العمل، بتوجيهات من الملك، على تحويل المراكز الجهوية 

 لالستثمار إلى مؤسسات عمومية.

مراجعة ضرورة والمالحظ أن إعمال التوازن في السلط الالممركزة يدفعنا إلى أن نطرح 

 تمنح التي المقتضيات القانونية في النظر يتعين إعادة، حيث وضعية العامل والوالي

 الترابية، دائرته في الالمتمركزة على المصالحواإلشراف والتنسيق التدبير  سلطة العامل

لرئيس الحكومة بوصفه رئيسا  الرئاسية اإلدارية للسلطة العامل أو الوالي بإخضاع وذلك

 تكون أن الطبيعي منألن  الداخلية، لوزير وليس لإلدارة وصاحب السلطة التنظيمية،

 .51العمومية والمؤسسات للوزارات الخارجية المصالح على السهر مهمة لرئيس الحكومة

 تهاأهدافها ومحدودي ،آلية التفويضالفرع الثاني: 

عباء ألتخفيف ا على من صور المركزية،صورة ، الذي هو الالتمركزأسلوب العمل بيقوم 

نقل جزء من من خالل اإلدارية،  عمالتوزيع أفضل لألعلى عاتق السلطة المركزية، عبر 

والبت فيها ين إلدارة الدولة يها إلى األعوان العموميين المحليسلطة التقرير المسندة إل

، ولكن سلطة البت هذه ال 52دون الرجوع إلى الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذها

تعني استقاللية هؤالء الموظفين العمومين عن السلطة المركزية، بل يمارسون سلطتهم 

                                                           
 

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد  ،مقارنة دراسةوعدم التركيز:  المركزية بين ملاالع أو الوالي مؤسسة عبد الحق طالبي،  51

 .187، ص 2004-2003الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال، الرباط،  
52 M.ROUSSET et J.GARAGNON : Droit Administratif Marocain, 6eme édition, la porte 2003, P 33 
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، إذ يتعلق 53تحت إشراف الوزير ورؤسائهم اإلداريين، أي في نطاق السلطة الرئاسية

 .54التخاذ القرار المركزي وتنفيذه دون المساس بجوهر المركزية األمر فقط بتقنية  

المالية  السلطة تركيز عدمفي الدولة ينم على إرادة  لماليالالتمركز اعليه، فإن و

 مستوى على التنظيم اإلداري في المختلفة اإلدارية والمستويات البنيات بين وتوزيعها

 البعيدة االدارات إلى المركزية اإلدارة اختصاصات نقلمواكبة مهمته في:  الدولة، وتتمثل

 تفويضها يمكن ال التي تلك باستثناء إليها، بها معينة، عهدت بمهام للقيام جغرافيا عنها

 صالحيات واإلقليمية الجهوية المصالح تخويلوكذا تنظيمية،  أو تشريعية نصوص بموجب

 اإلمضاء. أو السلطةتفويض  منظومة وفق المالية القرارات اتخاذ

التخفيف من العبء فقط  انيتيحال  ، من خالل آلية التفويض،الالتمركز اإلداري والماليو

السرعة في اتخاذ القرارات على إلى كذلك فضيان بل إنهما يُ عن اإلدارات المركزية، 

السرعة في انجاز وكذا إلى المستوى المحلي عوض انتظار قرار القيادة المركزية، 

تحفيز المسؤولين فضال عن سهولة التنسيق بين اإلدارات في الجهة أو اإلقليم، والبرامج، 

 المحليين من خالل إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عمليات اتخاذ القرار.

 الماليةعلى تفويض االعتمادات  المؤسسللمالية الالمتمركز  المالي التدبير ضح أنووا

يتوخى تحقيق  ،بين الدولة ومصالحهاتشاركية عالقات تعاقدية و عبر للمصالح الالممركزة

 األهداف التالية: 

شكل بضفاء المرونة والنجاعة في تدبير الميزانية، لكون ذلك يسمح بالتعرف إ  •

 ،نة المحليةكفضل على حاجيات الساأ

لمساهمة الفعلية في التنمية ، من أجل االرفع من القدرة المالية للمصالح الخارجية •

  المحلية،

 ،وشركائها المحليينر بين الدولة المباشواستدامة التواصل تقوية  •

 أكثرما بينها لوضع برمجة  التنسيق في من خاللالدارات الترابية اتدخالت  انسجام •

 ..الترابي.نجاعة على المستوى 

لى استقاللية الوحدات اإلدارية، بل إنه يقوم على ع سُ سَّ ؤَ الالتمركز المالي ال يُ وعموما، 

بعض  بتفويض اإلداري الرئيس قيام تفويض اإلمضاء هو حيث أنآلية التفويض، 

بإصدارها ه بعض الوثائق والقرارات، مع احتفاظ توقيع شخصيا صالحية مرؤوسيه

طرفي  أحد تغيير أن ذلك على ويترتبأي احتفاظه بالسلطة األصيلة، وتحمل مسؤوليتها، 

                                                           
 

 53، ص 1999المصطفى خطابي، القانون اإلداري والعلوم اإلدارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،   53
54  Jacqueline MORAND-DEVILLIER : cours de Droit administratif, 6eme édition, Montchrestien 1999, p 94 
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صاحب  إرادة عن ار  ب   ُمعَ  هنا يُعتبر التوقيع يلغي األخير، كما أن هذا النوع من التفويض

ض إرادة عن وليس االختصاص األصيل  بالتوقيع. المفوَّ

 االختصاص صاحب من القرار اتخاذ في القانونية المكانة نقل أما تفويض االختصاص فهو

 طبيعة ذا التفويضالنوع من  هذا ، ويعتبر55إليه المفوض الشخص إلى األصيل

 بشخصه، ال الوظيفية بصفتـه إليه المفوض للشخص عادة يكون وهو مجردة، موضوعية

 طرفيه. أحد تغير لو حتى وقائما المفعول ساري يظل التفويض أن ذلك على ويترتب

قد أوصت اللجنة االستشارية للجهوية المتقدمة في تقريرها وفي سياقنا المغربي، ف

 اعتمـادات ومـن سـلطات من فوضيُ  ما وعتبات طرق وتكييف توضيحُ  بأنه ينبغيالشهير 

 ما يلي: يتأتى لكي 56الخارجية المصالح عن للمسؤولين مالية

 تجعلهم تقريرية صالحيات ومن للمبادرة بي ن هامش من المسؤولين هؤالء تمكين •

 واالستباق االستجابة وعلى مصداقية، بكل به يلتزمون بما الوفاء على قادرين

 والخواص العموميين الفاعلين وباقي اإلدارات مختلف مع عالقاتهم في المناسبين

  واحد؛ ترابي اختصاص مجال في العاملة المنتخبة المجالس ومع

 إلى القرارات اتخاذ سلم صعود تستلزم التي القضايا أهمية ومدى طبيعة حصر  •

 معايير أساس على وذلك القصوى، الضرورة تفرضه ما على ،المركزية اإلدارة

 آجال وتقليص المساطر تخفيف بقصد االقتضـاء، عند خاصة أو عامة تنظيمية

 نفس في والهيئـات المتدخلة المصـالح مختلـف بين اإليجابيين والتعاون التفاعل

 .الترابي المجال

 اآلليات إلىاليزال مفتقدا  المغرب فيالمالي  التمركز عدم إن القول عمليا، يمكنلكن، 

 حقا ينشئ لم المغربي اإلداري فالقانون الواقع، أرض على عيلهفلت الضرورية القانونية

 التحكم يريد فهو المجال، هذا في حقيقيا تحفظا دائما المشرع أثبت ، حيث57للتفويض عاما

 السلطة الختصاصات بعثرمُ  توزيع من يحذر ألنه ومراقبتها، التفويض، مسألة في

 منعدما يبدو االختصاص أو السلط تفويض فإن ولهذا الواقع، األمر ويخشى العمومية،

 على ممنهج بشكل الحرص مع ،التقتير من بنوع اإلمضاء تفويض مارسيُ  بينما بالفعل،

                                                           
 

 مجلة ،1991 لسنة 14 رقم الدولة موظفي انضباط قانون ظل في العام االنضباط مجلس اجتهادات بعض عالوي، حول صالح ماهر .د  55

 .2000 لسنة األول العددالعراق،  العدالة،
 46و 54 ص العام، التصور األول، الكتاب المتقدمة، للجهوية االستشارية اللجنة تقرير  56

57 L BROUKSY, La déconcentration : ses mécanismes et ses limites, RMFOE, N 8, 1992, P 64 
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والشؤون المالية  والتعليمات والمناشير قراراتال مثل األساسية اإلدارية القرارات استثناء

 .58البشرية الموارد وتسيير العمومية والصفقات

 ، لكنه الزال محتشماتفويض االعتمادات المالية يختلف من وزارة إلى أخرىوالواقع أن 

على العموم، فكل وزارة تنجز التركيزا خاصا بها حسب أولوياتها، وتحتل بعض الوزارات 

الطليعة في هذا المجال، بينما ال تعتبر وزارات أخرى الالتركيز من أولوياتها، وهنا يبرز 

دور العامل ألن التدبير أصبح يفرض مقاربة مندمجة من طرف عدة فاعلين في تمازج 

 . 59وتكامل

فقط عن تفويض في اإلمضاء نيابة عن الوزراء، أو في يمكن الحديث واقع، وبهذا ال

من اإلدارات المركزية لفائدة المصالح مشروطة مالية  تخصيصاتعن أحسن األحوال 

دارة المركزية، وليس على إنفاق محدد ومقرر سلفا من طرف اإلالالممركزة من أجل 

 ممركزة بخصوص اإليراد أو اإلنفاق.ستقلة للمصالح الالممالية ميزانيات أو قرارات 

، مراسلةٌ حديثة من مدير إقليمي ذلك، ونحن نقتفي أثر هذه الفرضيات وكنموذج على

الذي يرأس ، يطلب فيها من الوزير 2018شتنبر  26لقطاع وزاري مؤرخة بتاريخ 

من أجل تنظيم يوم إشعاعي فقط، ألف درهما  15تفويَض اعتماد مالي قدره القطاع 

المشاريع  الُمفارقة أن هذهاري حول مشاريع الوزارة ذاتها بتراب نفس اإلقليم، ووإخب

 تُقدر كلفة إنجازها بمئات الماليين من الدراهم.

يتعين أن يساعد طموحا هذا في الوقت الذي يضع مشروع مرسوم الالتمركز الحالي أفقا 

التفويض، كما هو الشأن في تجاوز ممارسة المصالح الالممركزة اختصاصاتها وفق آلية 

في التجربة الفرنسية حيث تمارس المصالح الالممركزة اختصاصاتها عن طريق إعمال 

مبدأ التفريع الذي على أساسه ال تمارس األجهزة المركزية سوى االختصاصات التي ال 

 ها المصالح المحلية.يمكن أن تمارس

في تفويض  لٌ إلى الالتركيز المالي على أنه مختزَ في المغرب غالبا ما يُنظر وعموما، 

 الزمة،اإلمضاء، كما أن نقل االختصاصات في الغالب ال يوازيه نقل االعتمادات المالية المُ 

بشأن أمور إدارية  على ذلك، حيث التفويض محدود في اإلمضاء 60نوفي ما يلي نموذجا

 ، وفي أسماء أشخاص بعينهم، مع استثناء المراسيم والقرارات التنظيميةعادية وروتينية

 : من تفويض اإلمضاء

                                                           
 

رة الداخلية، ، وزا1998أكتوبر  21، 20، 19الالتركيز الزمة لالمركزية، وثائق المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية، الدار البيضاء    58

 65ص
 142، ص 2011د نصير مكاوي، تدبير مالية الجماعات المحلية، الناشر إيماليف، مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة األولى      59
لوطني والتعمير بتفويض اإلمضاء، وقرار لوزير إعداد التراب ا 2018فبراير  08، صادر في 18-540والمالية، رقم   دقرار لوزير االقتصا  60

 ،  بتفويض اإلمضاء2018فبراير  16بتاريخ  18-560واإلسكان وسياسة المدينة رقم 
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 ونماذج من الممارسة العملية تدبير الالتمركز المالي  وآليات قواعد بعض : المطلب الثاني

لى أنه يتطلب تأطيرا اربة أو سياسة للدولة، باإلضافة إوالمقصود هنا أن تنزيل أية مق

وأدوات قانونية، وهو ما رأيناه في المطلب السابق، فإنه يتطلب أيضا آليات وقواعد 

مدى حضور تدبيرية، مما يجعلنا نحاول في الفرع األول من هذا المطلب االطالع على 

 قواعد وآليات تدبير  ميزانية الدولة في تدبير الالتمركز المالي.

سواء البحث في بعض النماذج، ومن جهة ثانية، في الفرع الموالي، سوف نحاول 

خاللها عبرت الدولة وأجهزتها المركزية على مستوى معين من السالبة، التي  وأالموجبة 

 لمركزي إلى مصالحها الالممركزة.من اإلرادة في تحويل القرار المالي ا

ضمنيا لبعض اإلكراهات التي تعيق التقدم نحو إقرار التمركز  ، ولوالتطرق إغفالهذا دون 

واإلقليمية  الجهوية المندوبيات هيكلة إصالحملحاحية مالي فعلي، السيما من حيث 

 التفاعل من مزيدمن أجل  ،وتجميعها المرافق من التقليص بقصد ،المركزية لإلدارات

 .والتناسق

 عملهم مزاولة اختيار على اإلدارات الالممركزة موظفي تحفيز ضرورةكما يتطلب األمر 

 .المركزية اإلدارات في فقط وليسواألقاليم  جهاتال في

 العامةميزانية التدبير وآليات قواعد بعض الالتمركز المالي و: الفرع األول

الوسائل واألدوات القانونية التي يستند إليها الالتمركز المالي، في ما سبق تعرضنا إلى  

ورأينا كيف أن التأطير القانوني لألخير يفتقد كثيرا إلى التناسق والقوة الكفيلة بجعله في 

مستوى مواكبة الالمركزية، واآلن، سوف نحاول تسليط بعض الضوء على مدى حضور 

اآلليات التي ، وكذا بعض الالتمركز الماليقواعد تدبير ميزانية الدولة في منظومة 

 يعتمدها هذا األخير.

 البرنامج لىأوال: المسؤولية ع

قطاع وزاري معين إلى أن كل برنامج في  61من القانون التنظيمي للمالية 39تشير المادة 

من أجل تحديد أهدافه ومؤشرات قياسه وتتبع تنفيذه، لكن المالحظ  ،يعيَّن مسؤول عنه

عمليا أن جل البرامج في معظم القطاعات الوزارية يكون المسؤول المعين عنها أحد 

األفقي من أشكال الالتركيز  وذلك على كل حال شكلٌ المسؤولين أو المدراء المركزيين، 

 ديا في األقاليم والجهات.عموالذي ال يرقى إلى دعم الالتمركز المالي 
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قليمي أو جهوي تغطيه في غالب في تراب إسوى تُنجز ال المشاريع من المعلوم أن حيث 

مما يطرح السؤال حول مدى استجابة األحيان إداريا مصلحة الممركزة للقطاع المعني، 

يؤطر  القانون التنظيمي للمالية لمتطلبات الالتمركز المالي، باعتبار أن هذا النص هو ما

للمقاربة  ، وإذا كان من إلزام  القطاعات الوزاريةميزانيات ميزانية الدولة، والسيما 

الترابية في اعتماد وصرف الميزانيات القطاعية، فلن يكون أفضل من القانون التنظيمي 

 للمالية الحتضانه.

ال مستقبلذلك، فاقتراحنا هنا ينصب على ضرورة أن يحمل القانون التنظيمي للمالية 

على إمكانية تعيين مسؤول عن برنامج من المصالح الالممركزة الجهوية، حيث  إشارات  

يستمد هذا االقتراح وجاهته من فسح المجال أمام إدراج الالتمركز ضمن قانون تنظيمي 

بالمراسيم فقط، وكذلك من إضفاء  رُ مهم، مما سيرتقي بهذه المقاربة التي الزالت تؤطَّ 

لفعالية التدبيرية على تنفيذ برامج الدولة التي من غير المستساغ أن مزيد من النجاعة وا

 .بالعاصمة المسؤولين عنها هم في الغالب مسؤولون مركزيون

 التدبير المرتكز على النتائجثانيا: 

 ونجد أن هذه المقاربة حاضرة، بشكل مشتت وخجول، في نصوص تنظيمية مختلفة

 .متعلقة بالالتمركز اإلداري والمالي

لإلدارات الالممركزة من أجل  أكبر الجديدة للميزانية أهمية   المقاربةُ  تعطيفترض أن لكن يُ 

، أن هذه أهمها أسباب موضوعيةتدبير الميزانية، وذلك لعدة  اتإشراكها في عملي

إشراكها  من المنطقي، لذلك وتتبع اإلنجاز في أرض الميدان تنفيذالمصالح تتولى عملية 

أساليب وشروط وكيفيات  حتى تتمكن من تملك، ووضع البرامج في عملية اإلعداد

والنتائج المراد  بلوغهااألهداف الواجب حتى تكون على بينة من و ،التنفيذوإكراهات 

 .تحقيقها

تنفيذ مسؤولية هذه المصالح الخارجية  حُ ن  فليس من النجاعة التدبيرية في شيء مَ 

 .في عملية إعدادها دون أن يكون لها إسهام فعلي ووازن، ترابيا انية العامةالميز

وإن من شأن اعتماد إشراك المصالح الالممركزة في صياغة البرامج وتقدير المخصصات 

المالية على أسس جهوية، مع ما يستتبع ذلك من وضع  األهداف والمؤشرات لقياس 

في العالقات القائمة بين  اهام تحوالنجاعة األداء ومستويات تحقق النتائج، أن يحدث 

كون األخيرة مضطرة، بناء على الممركزة، حيث ستاإلدارات المركزية ومصالحها ال

الموارد البشرية والمالية أهداف ومسؤوليات محددة وعلى التزامات بالنتائج، لتدبير 

ومتفق  ةصريح اتالموضوعة رهن إشارتها في حدود اختصاصاتها الترابية طبقا اللتزام

فرض مسؤولية المصالح ، بشكل يتطبيق برامجها اتلمركزية حول كيفيمع إدارتها ا اعليه
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بناء على ما تم رسمه من أهداف وما وجودة األداء، الالممركزة على نسب تحقق النتائج 

تم االتفاق عليه من مؤشرات، وذلك في مقابل العالقة الحالية التي تربطها مع المصالح 

بار المركزية والمبنية على منطق يكتفي بمسؤوليات  شكلية تتمثل أساسا في التتبع واإلخ

 والتنسيق إبان مراحل التنفيذ واإلنجاز.

وبما أن التدبير المالي المرتكز على النتائج يقوم على ربط االعتمادات المالية 

باستراتيجيات واضحة مبنية على أهداف دقيقة، يمكن قياسها بمؤشرات دقيقة، فإن 

لح الالممركزة دارة المركزية والمصاحسن وسيلة تحدد مسؤوليات كل من اإلالتعاقد يظل أ

 .62بين الطرفين في إطار برنامج متوسط المدى في تحقيق األهداف التي يتم االتفاق عليها

 الشمولية في اعتمادات الميزانيةثالثا: 

ككل قواعد تدبير ميزانية الدولة، فهذه القاعدة من الطبيعي أن تكون حاضرة في التدبير  

يمتلك المالي الالمتمركز، لكن فقط إذا كان المسؤول عن المصلحة الالمتمركزة فعال 

 في االختصاص المالي، بمعنى إذا تمتع بصفة اآلمر بالصرف، أو نائبا عنه.فعليا  اتفويض

، توسيع مسؤولية الالمتمركزة في تدبير اإلعتمادات قاعدةه الن شأن تطبيق هذوم

المشرفين على المصالح الالممركزة في اتخاذ القرارات المالية، حيث سيصبح بإمكانهم 

من جهة، القيام بالتعديالت الضرورية في استعمال اإلمكانيات اإلجمالية الموضوعة رهن 

هداف المحددة لتحقيق التنمية، دون مشاريعهم مع األمة برامجهم وءإشارتهم، لمال

قصد الترخيص بتحويل اإلعتمادات وإعادة برمجة وزارة المالية  مصالحالرجوع إلى 

اإلعتمادات المالية التي تكون قد توفرت من اإلعتمادات المفوضة الستعماالت أخرى من 

 .جهة ثانية

فمن شأن تكريس الممارسات المرتبطة بشمولية االعتمادات أن يعطي دينامية لالتمركز 

تعقد المساطر  الميزانياتية، كما من شأنه تمكين المصالح المالي وتجاوز تعقيدات 

الالممركزة من اعتماد مقاربات مرنة في تدبير النفقات العمومية تسمح بهامش أكبر 

 .63ر البرامج التي يشرفون عليهاللمسؤولين الترابيين في تدبي

 

 رابعا: التعاقد كآلية تدبيرية

لخارجية العالقة بين اإلدارات المركزية ومصالحها ا مضمونلتحديد  آلية مهمةيعد التعاقد 

األداء  قواعد نجاعة تستند إلىتدبيرية  اعتماد مقارباتمن خالل ، زكمرتعميقا لعملية الالت

 الترابيين.المدبرين أمام  ةمبادرال مساحةتوسيع كذا على ، والنتائجعلى األهداف وو
                                                           
 

 أمال بنحبيز، إصالح التدبير العمومي على ضوء القانون التنظيمي للمالية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص الدراسات  62

 55، ص 2017-20016، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية اإلدارية والمالية، جامعة محمد الخامس
لعلوم عائشة رحيم، التدبير الجديد المرتكز على النتائج، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية ا  63
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44 
 

 تتضمند بين اإلدارة المركزية والمصالح الالممركزة التابعة لها، وإبرام عقوكل ذلك عبر 

مدة زمنية معينة، من الطرفين بموجب عقد يغطي وواجبات تحديد حقوق والتزامات 

مجة الثالثية، حيث من المفترض أنه أن تكون ثالث سنوات انسجاما مع قاعدة البر دارجال

تستفيد المصالح الالممركزة من تفويض للسلطة في مجال  البرنامج بموجب هذا العقد

 .التدبير

، والذي ال يتعارض مع احتفاظ المركز بالسلطة الرئاسية الجديد من العالقة الشكلهذا 

رتيب االختصاصات يسمح بإعادة  تواإلشرافية والتوجيهية على المصالح الالممركزة، 

بناء على مبدأ التفريع، ويتيح إمكانيات ، والمركزي المستوى المحلي بينوالمسؤوليات 

 الم المصلحة الالممركزة تكليفستفبمقتضى هذا العقد توالتكامل والنجاعة، تنسيق أفضل لل

والدعم  بالتمويلاإلدارة المركزية التزام  المحددة، في مقابل لتحقيق عدد من األهداف

 .والمصاحبة

 تأكيد وتدقيق مواكبة الدولةآلية التعاقد تهدف أيضا إلى  ومن المهم اإلشارة إلى أن

األهداف التعاقد حول  من خالل أسلوب، البرامج تنفيذعمليات مصالح الالممركزة في لل

 .الفعالية والشفافيةعنصري  استحضارالنتائج، مع و

 التشجيع علىو ،البرمجةبعد هذه اآللية إعادة توزيع المسؤوليات وتقوية من شأن كما 

ستمكن من جعل  فضال على أنها، المتقاربة األهداف والوسائل الممركزةتجميع المرافق ال

مسلسل إشراكهم الفعلي في لمسؤولية من خالل ل استشعاراالمسؤولين المحليين أكثر 

 .التدبير الميزانياتي

 

، بتشارك وتنسيق وحوار مع وثيقة إطار تعدها االدارة المركزيةمثابة البرنامج هو بعقد و

 ةالمعني للمصلحة الالممركزةوتتضمن األهداف التي حددتها  المصلحة الالممركزة المعنية،

بيان بااللتزامات المتبادلة بين االدارة المركزية والمصالح على فترة زمنية محددة، و

الوسائل الموضوعة رهن إشارة هذه األخيرة، واألهداف الواجب د وتحدي ،الالممركزة

رهن وتضعها اإلعتمادات الالزمة  توفريتعين أن ة المركزية أن اإلدار حيثتحقيقها، 

  والتوجيه.لهم الدعم إشارة اآلمرين المساعدين بالصرف لتحقيق مهامهم، وتقدم 

يب تحقيق برنامج عمل متوسط المدى يبين بوضوح أسالالعقد البرنامج هو أيضا بمثابة و

فتح حوار بين اإلدارات المركزية والمصالح  يتطلبمما األهداف المتفق عليها، 

أخذا بعين االعتبار خصوصية  ،الالممركزة للتشاور وتتبع تنفيذ االلتزامات المتبادلة بينهما

األهداف  إلبرازمؤشرات االنجاز وتقييم النتائج، ، مع وضع عنيةالقطاعات الوزارية الم

 ي.ترابنفوذها الومؤشرات نجاعة أداء اإلدارة الالممركزة في نطاق 

أن التجربة التزال في بداياتها الجنينية، رغم أن هذه  تُ ب  ــث  ـــلكن الممارسة الفعلية تُ 

المقاربة تفترض أن المصالح المركزية  تفتح االعتمادات المخصصة لمصلحتها 
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الالممركزة مباشرة بعد التحقق من استيفاء النتائج المرحلية المتعاقد بشأنها، مما يوحي 

لى توسيع هامش مسؤوليتهم بأن المدبرين الترابيين يتوفرون على حرية واسعة تؤدي إ

 .64على نتائج تسييرهم

 كآلية تدبيرية وتمويلية الترابية الشراكةخامسا: 

، وهي لتنميةفي مجال اناجعة مجربة وتدبيرية وتمويلية عتبر الشراكة آلية تُ بصفة عامة، 

إلى جانب الدولة في إنجاز متعددين فاعلين  تشارك وتقاسمتنبني على تتأسس على 

 .شاريع تنمويةم

من الغايات األخرى للشراكة الترابية، أي على صعيد النفوذ الترابي لجماعة ترابية و

، وإتاحة الفرصة الديمقراطية المحلية الجيدة، وتقويةمبادئ الحكامة معينة، النهوض ب

 .األولوية تستجيب لحاجيات السكان أمام بلورة سياسات ترابية

من بين أهم  ،شمولية اإلعتمادات والتعاقدربة بالنتائج والمقاإلى جانب  ،تعد الشراكةو

 العامة. الميزانية تدبير فيوالمستجدات اإلصالحات 

اعلين المحليين والفالالممركزة بين المصالح حول الشراكة التي تتم  ب  صَ ن  وحديثنا هنا مُ  

 لتنفيذ ميزانية الدولةتعتبر تقنية حديثة ، إذ (...، جمعيات وقطاع خاص)جماعات ترابية

ما دفع مهام ووظائف الدولة،  تكاثر وتعقد منذ، بدأ العمل بها واستراتيجياتها التنموية

 تقاسم إنجاز المهام مع فعالياتمن جهة، وإلى  تنويع وتكثيف أسباب التمويل األخيرة إلى

 ابية.، وأهمها الجماعات الترجديدة، في إطار عقد شراكات معها

 

 الالتمركز الماليب لممارسات مرتبطةالفرع الثاني: نماذج 

: برنامج الالممركزة للبرامجالمركزية إلى المقاربة المقاربة  لالنتقال مننموذج : أوال

 .PERGالكهربة القروية الشمولي 

تدبيرية ومتطلبات النجاعة والقرب الضغوطات التحت وكثيرة هي برامج الدولة التي، 

الفعال والمتواصل مع الجماعات الترابية، تم تحويل تدبيرها إلى المصالح والحوار 

 الالممركزة إقليميا أو جهويا.

هذا النموذج أمران أساسيان: أولهما أن التحويل تم بشكل عميق  دفعنا إلى انتقاءما و

لها ما يؤهلها الحتضان قرار اختيار المناطق التي ل  صريحا وواضحاوتضمن تحويال

المصادقة التنفيذ، وأساسا ، وثانيهما أن للدولة الالممركزةاألجهزة لى إالمذكور مج البرنا
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من اختصاص هذه األخيرة، رغم أن التمويل يظل  اصار ،على التركيبة التقنية والمالية

 صرفه.ومساطر دائما مصدره الميزانية العامة، بغض النظر عن شكليات 

 برنامجحول  لجنة تقييم السياسات العمومية بمجلس النواب 65جاء في تقريرهكذا، فقد 

 طاراإلإلى تطور  اإلشارةبمكان  األهميةمن  " أنه: PERGالكهربة القروية الشمولي 

تتألف اللجنة كانت ، حيث لبرنامج الكهربة القروية الشمولي وحكامته المؤسساتي

من ممثلين عن وزارة الطاقة  العالم القروي برامج كهربة بتتبع المكلفةالوزارية 

وريا حهذه اللجنة م وكان دور ،الوطني للكهرباء والمكتب ،ووزارة الداخلية والمعادن،

الكهربة القروية  إذ كانت تدرس طلبات ،البرنامج الوطني للكهربة القرويةعند تنفيذ 

 المرحلةكانت اللجنة الوزارية مسؤولة، إلى غاية ، ووتجمع بيانات البرنامج وتعالجها

 .على البرنامج المصادقة علىبرنامج ال الثانية من

تنخرط في بعض الجماعات لم  ألنبعض الصعوبات نظرا  لية واجهتآلاأن هذه  إال

أخرى تعاني من صعوبات مالية حالت دون الوفاء  بينما كانت جماعات ،البرنامج

 .بالتزاماتها

 العماالتالثالثة من البرنامج، تم إحداث لجان  مرحلةلا وإطالق المشاكلونظرا لهذه  

، على البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي والماليةالتقنية  المصادقةأجل  قاليم منألاو

والعمال هذه اللجان التي تضم من بين أعضائها رؤساء الجماعات الة ويرأس الو

، القليمية للمكتب الوطني للكهرباء الذي يتولى مهمة سكرتارية تلك اللجانا مصالحلوا

 ."المشروععلى والمالية التقنية  المصادقة واألقاليم العماالتوتتولى لجان 

ام مههنا ناط بها أن المصالح الالممركزة تُ الذي نحن بصدده ويتضح جليا من خالل المثال 

في أبعاده  والمصادقة على المشروعللبرامج اختيار التوطين الترابي ب أساسية تتعلق

المصالح الالممركزة بخصوص تقرير وجه ، ويدخل ذلك في باب سلطة المالية والتقنية

 ترابية األكثر استعدادا.اإلنفاق في المجاالت ال

لكن، ما يثير في مسببات قرار تحويل القرار هنا إلى األجهزة الالممركزة للدولة، هو أنها 

نابعا ليس استندت إلى عجز الجماعات الترابية على االنخراط في البرنامج، بمعنى القرار 

باعتبارها  عن إرادة خالصة للمركز، مما يمكن أن يؤدي إلى تعميم التجربة وتمددها

ليله ينم عن تصريح باالضطرار فقط، أي أن اإلدارة ، بل إن القرار في تعممارسة فضلى

َرهَة ، وهو ما يحيل على أن األمر يتعلق بمجرد  المركزية اتخذت هذا القرار التحويلي ُمك 

 استثناء يؤكد قاعدة تقوقع المركز على ذاته.
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سابقا من هيمنة الوالة والعمال على يه ما ذهبنا إلمن هذا النموذج مجددا  أكدكما يت

 منظومة الالتمركز المالي واإلداري.

ومصالحها الالممركزة في جهة بين وزارة  66قراءة نقدية في نموذج عقد برنامجثانيا: 

 (الملحق الثاني) فاس مكناس

، التعمير واإلسكان وسياسة المدينةإعداد التراب الوطني و: وزير األطراف الموقعة

المديرون اإلقليميون لوزارة السكنى بأقاليم الجهة، المديرة الجهوية للسكنى وسياسة 

المدينة، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني، مديرو الوكاالت الحضرية 

 بتراب الجهة: مكناس، فاس، وتازة، المدير الجهوي. 

احد منهما يتوفر على تمثيليات ومتكاملين، الوزارة تشمل قطاعين نفس والمالحظ هنا أن 

، كما يالحظ أن قطاع ويكتفي بتمثيلية جهوية إقليمية، واآلخر ال يتوفر على أية واحدة

كالحاجب وصفرو وبولمان، مما الجهة أقاليم توفر عل تمثيليات إقليمية ببعض السكنى ال ي

لتجميع، كما آلية اإعمال ضرورة يطرح يطرح مسألة العدالة المجالية، وفي نفس الوقت 

منها تتوفر على وكاالت  3عماالت وأقاليم تتكون منها الجهة، فقط  9يتضح أنه من أصل 

 حضرية: فاس، مكناس، وتازة.

وهو ما يجعلنا نثير مسألة التعاضد والتكامل بين المصالح الالممركزة، سواء للقطاع 

 الواحد، أو بالنسبة لقطاعات حكومية متقاربة الوظائف. 

ظ  ، وفي نفس األقاليممن بعدد  عدم وجود مصالح الممركزة للعديد من الوزاراتفالمالح 

الوصاية على مؤسسات عمومية أيضا توجد وزارات لها مصالح الممركزة وتمارس  اآلن

 .، دون أن يكون التنسيق كامال بين هذه الوحدات الالممركزةفي آن واحد ترابية

 2018ماي  05بتاريخ  3595مضمون المنشور بثال منستدل عليه عدم التنسيق هذا، و

، والذي من خالله أثار 67لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة

انتباه مختلف اإلدارات التابعة للوزارة والمؤسسات العمومية الموجودة تحت وصايتها إلى 

ما بين هذه الوحدات اإلدارية في ما االختالالت التي يشهدها التنسيق على الصعيد الترابي 

يتصل بالمشاريع التي تشرف عليها الوزارة، وهو ما يشكل إكراها ذاتيا ينضاف إلى 

مجموع اإلكراهات الموضوعية التي يواجهها تنفيذ المشاريع، مما دفع بالمنشور إلى 

                                                           
 

 .وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينةمباشرة من مصالح ومصدره  ثاني،انظر  الملحق ال  66
 .وسياسة المدينةلوزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان  2018ماي  05بتاريخ  3595 رقم  منشور  67



48 
 

استحداث لجان جهوية للتنسيق تضم مدير شركة العمران الجهوية ومدير الوكالة 

 الحضرية وكل من المدراء اإلقليميين والمدير الجهوي للسكنى. 

: في ديباجة عقد البرنامج، تمت اإلحالة على التوجيهات الملكية، وعلى المرجعيات

المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة، وبربط المسؤولية بالمحاسبة، بالحق في 

الواردة في البرنامج الحكومي، وعلى اختصاصات الوزارة السكن، وعلى التزامات القطاع 

ومهامها وأهدافها، لكن المالحظ أنه لم تتم نهائيا إلى أية مرجعية تتعلق باختصاصات أو 

وظائف أو مكانة المصالح الالممركزة، علما أن ديباجة العقد البرنامج  هي جزء ال يتجزأ 

 العقد وقوته القانونية. منه، وهي بمثابة التأصيل القانوني لمشروعية

: تحديد التزامات المصالح الالممركزة للوزارة، مقابل الدعم موضوع عقد البرنامج •

والمواكبة الذي تلزم به هذه األخيرة حتى تتمكن المصالح الالممركزة من تنفيذ 

 البرامج المتفق عليها.

اما ، والمالحظ أنها تم2021 – 2017خمس سنوات تغطي الفترة  :مدة العقد •

، أي أن تصور الزمن يتم بمعيار  مركزي وليس البرلماني /فترة االنتداب الحكومي

بمعيار متطلبات المرفق العام الالممركز أو معيار الزمن الالزم إلنجاز المشاريع 

 ترابيا.

شروط تحويل االعتمادات: وفي نفس الباب تم تأكيد العقد على أن تخصيص   •

االعتمادات سوف يكون مرتبطا بسياق ونجاعة وإكراهات كل برنامج أو مشروع 

على حدة، وإذا كان هذا االشتراط ينم على هاجس مراقبة األداء والنجاعة، فإنه 

 لزامي.بالمقابل يفرغ االلتزام المالي للمركز من محتواه اإل

: تلتزم المصالح الالممركزة بتنفيذ مكونات العقد المصالح الالممركزةالتزامات   •

البرنامج المجسدة في البرامج والمشاريع، لكن دون تحديد دقيق للوسائل 

والكيفيات، مثال هل هي من يصوغ الدفاتر الخاصة للتحمالت ويعلن عن الصفقات 

شراكات مع الوحدات الالمركزية، كما ويصادق عليها ويتحمل مسؤولية توقيع ال

 تلتزم بتتبع وتقييم المشاريع وإعداد تقارير جهوية ترفعها للوزارة.

المالية االعتمادات بوضع  الوزارةتتعهد  :التزامات المصالح المركزية للوزارة •

الالزمة إلنجاز المشاريع المقررة والملحقة بالعقد رهن إشارة مصالحها 

وهنا نثير مالحظة ربط  .ه االعتماداتمن هذسنويا تبعا لتوفر ما يكفي  الالممركزة،

توفرها في إطار الميزانية القطاعية، مما يفرغ االلتزام مدى صرف االعتمادات ب

كما تلتزم الوزارة   من طابعه اإللزامي  ويُدخله في باب النوايا اإليجابية.

 قبة والتوجيه وتبادل المعلومات.بالمساعدة التقنية والمصاحبة والمرا
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وهو ملحق مرفق بالعقد، بمثابة جزء ال يتجزأ منه، ويتكون من  برنامج العمل: •

جداول تتضمن محاور العمل، واألهداف، والفترة الزمنية لكل برنامج أو مشروع، 

والمصلحة الالممركزة المسؤولة عنه، والكلفة اإلجمالية لكل مشروع أو عملية، 

صالح الالممركزة إلى ومبلغ مساهمة الوزارة، ما يعني أن التنفيذ يقتضي سعي الم

هي الوحدات الالمركزية، كما يوضح تكون البحث عن شراكات في الغالب 

 المقتطف التالي: 

 

 

 

 

 

ا المالية هَ فعال مساهمتَ  ت  لَ وَّ وكما هو واضح من هذا المقتطف، فاإلدارة المركزية حَ 

د المتعلقة بمواكبة ودعم مجلس جهة فاس مكناس في تمويل المخطط الجهوي إلعدا

األساسي مباشرة إلى شريكها حولت المبلغ المالي  ن الوزارةأ لكن المثير هوالتراب، 

المتعاقدة معها إلى مصلحتها الالممركزة متمثال في مجلس جهة فاس مكناس، وليس 

المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني، مما يطرح سؤاال عريضا متمثلة في 

المصالح الالممركزة في التفعيل المالي للعقد البرنامج، أم أن مهمتها عن دور ووظيفة 

 تقتصر فقط على التتبع والمواكبة وإعداد التقارير وموافاة المصالح المركزية بها.
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 الستثمار العمومي في قانون المالية الالتمركز المالي والتوزيع الجهوي ل ثالثا:

نموذج بفي الحقيقة، هنا ال يتعلق األمر بنموذج بالمعنى الضيق للكلمة، ولكن باألحرى 

سلبي، أو مثال يبرهن على محدودية إرادة الدولة في االرتقاء بالالتمركز المالي، حيث 

أثر حضور ، محاولين اقتفاء 2019حين تفحصنا وثائق مشروع قانون مالية سنة 

ثائق األساسية بالنسبة لميزانية الدولة التي تعد مصالحها الالتمركز المالي في هذه الو

عدم اإلشارة الالمتمركزة أذرعا ترابية لها، أو هذا ما يُفترض أن يكون، لكن اصطدمنا ب

في ما يتعلق السيما ، وال إلى مساهماتها إلى دور ووظيفة ومهام اإلدارات الالممركزة

 التي يبينها الجدول اآلتي:  ميةبالتوطين الترابي الجهوي لالستثمارات العمو

 

 

 

فقط ، تبلغ االستثمارات العمومية للدولة من خالل الميزانية العامة هذا الجدولفحسب 

المرفقة بقانون  68مليار درهما، لكن مذكرة التوزيع الجهوي لالستثمار 73.4حوالي 

المرفقة بقوانين المالية السابقة،  ، على غرار كل المذكرات المثيلة2019مالية سنة 

األقاليم والجهات المنجزة كذا ع المنجزة والمبرمجة، ويتكتفي بتعداد البرامج والمشار

والمبالغ المالية المرصودة لكل برنامج أو مشروع، لكن دون أدنى والمبرمجة فيها، 

ج أو تنفيذه، إشارة إلى دور أو مهمة أو وظيفة المصالح الالممركزة في تحضير البرنام
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ليظل االقتراح والتتبع والمواكبة التقنية وإعداد تقارير التقييم المرحلي، بمثابة المهام 

األساسية لهذه المصالح في غالب األحيان، أما القرار وإعالن الصفقات العمومية 

، فكلها ، السيما مع الجماعات الترابية،الشراكة الفعلية اتعالقوتوقيع عليها المصادقة و

 رة من طرف المصالح المركزية للوزارات.التزال محتكَ ومهام ظائف و

 

 خاتــــــــــــــــــــــــــــمة

نسبيا من خالل البحث أن الالتمركز المالي بالمغرب يسير بخطى ولو يتضح في الختام، 

التفعيل الميداني، وذلك راجع بطيئة، سواء على مستوى التأطير القانوني أو على صعيد 

ي كونه ليس سوى امتدادا ترابيا لمركزية لعدة أسباب لعل من بينها طبيعته المتجسدة ف

ة معنوية وال استقاللية مالية، وهو ما ال يتيح دولة في تدبيرها للشأن المالي، بال شخصيال

لدولة من أجل اإلسهام الوازن في لذين يمثلون اإمكانيات واسعة أمام المدبرين المحليين ل

، رغم أن تجارب مقارنة حسمت في العمل بمبدأ التفريع القرار المالي خالل جميع مراحله

 وسيلةٌ ناهيك على أنها بدورها  ،هاكبديل متقدم عن آلية التفويض التي تثبت عدم فعاليت

 الزالت الدولة مركزيا تتعامل بها بتقتير وتحفظ شديدين.

كما وقفنا على أن الالتمركز المالي التزال الدولة تتعاطى معه بمقاربة أمنية، أكثر منها 

هوامش تنموية، ما دام العمال والوالة التابعون لوزارة الداخلية هم من يهيمن ويمأل 

 الالتمركز المالي واإلداري. القرار في إطار

خالل البحث أن ما تتمتع به أما في ما يتصل بالالمركزية المالية، فمن الواضح، من 

من شخصية معنوية ومن استقالل مالي، يجعلها في وضع أكثر تقدما الجماعات الترابية 

وخطواتها أسرع، السيما من حيث زخم التأطير القانوني لها، إنما هذا اإلشباع التأطيري 

بعض ه لقانونيا، بقدر ما يجيب على عدد من اإلشكاالت التدبيرية والسياسية، إال أن 

عن ما  أشكالها، فضال سلبي أيضا، خصوصا من حيث ثقل الرقابة وتعددالنعكاس اال

، ما ذاتيا تمويل مشاريعهاصعوبات تواجهه الجماعات الترابية من إكراهات متصلة ب

، بالرغم من أن مرهونة بإعانات وإمدادات الدولة في تحقيق برامجها ومشاريعها يجعلها

اح عليها في هذا الصدد بشرط تكريس التجارب الناجحة وإفراز آفاقا واسعة يمكن االنفت

نخب محلية قادرة ومؤهلة لالضطالع بالوظائف التي يتيحها مبدأ التدبير الحر للجماعات 

 الترابية.
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 المالحق
 

 

 الملحق األول:  •

إطار تتعلق بتمويل وإنجاز برنامج تأهيل جماعة تازة في اتفاقية شراكة نسخة من  •

 .2017، مؤرخة في يونيو 2020-2017، سياسة المدينة

 

 

 الملحق الثاني:  •

CONTRAT-PROGARMME REGIONAL  : REGION FES 

MEKNES AU TITRE DE LA PERIODE 2017 – 2021   

(Ministère de l’Aménagement du Territoire National,  

de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville) 
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 باللغة العربية عجالمرا

 الكتــــــــــب: 

د حجاج خالل ود محمد عاطي هللا، الدليل العملي للمدونة العامة للضرائب، مكتبة  •

 .2014الطبعة األولى الرشاد سطات، 

ذ محمد شوراق، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط الرسوم المحلية، طبع وإخراج  •

 .2014دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة األولى 

نصير مكاوي، تدبير مالية الجماعات المحلية، الناشر إيماليف، مطبعة دار أبي  .د •

 .2011رقراق للطباعة والنشر، الطبعة األولى 

محمد حنين، المقاربة الجديدة في تدبير الميزانية، مطبعة دار القلم، الرباط، سنة  •

2007. 

المالي المغربي، مطبعة فضالة، د عبد الفتاح بلخال، علم المالية العامة والتشريع  •

 .2005المحمدية، الطبعة األولى، 

المصطفى خطابي، القانون اإلداري والعلوم اإلدارية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  •

 .1999البيضاء، الطبعة األولى، 

 

 األطروحات والرسائل: 

التركيز: دراسة عبد الحق طالبي، مؤسسة الوالي أو العامل بين المركزية وعدم  •

م، جامعة محمد الخامس، كلية امقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الع

 .2004-2003  الرباط، العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، أكدال،

أدبيا محمد علي، إشكالية االستقالل المالي للجماعات المحلية بالمغرب، أطروحة  •

م القانونية واالقتصادية واالجتماعية، الدار البيضاء، لنيل الدكتوراه، كلية العلو

2000-2001. 

أمال بنحبيز، إصالح التدبير العمومي على ضوء القانون التنظيمي للمالية، رسالة  •

لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، تخصص الدراسات اإلدارية والمالية، جامعة 

ادية واالجتماعية، أكدال، الرباط، محمد الخامس، كلية العلوم القانونية واالقتص

 .2017-20016السنة الجامعية 

، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون د الرحيم أضاوي، الحكامة الماليةعب •

 .2012/2013مكناس، السنة الجامعية المنازعات، كلية الحقوق ، 

الدراسات عائشة رحيم، التدبير الجديد المرتكز على النتائج، رسالة لنيل دبلوم  •

المعمقة في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية 

 2008-2007واالقتصادية واالجتماعية، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 
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 : المقاالت والمجالت

العربي بجيجة، الالتمركز اإلداري بين محدودية الدور ومطلب الفعالية، مقال،  •

  .2013، دجنبر 113-112المحلية والتنمية، عدد  المجلة المغربية لإلدارة

د. ماهر صالح عالوي، حول بعض اجتهادات مجلس االنضباط العام في ظل قانون  •

، مجلة العدالة، العراق، العدد األول 1991لسنة  14انضباط موظفي الدولة رقم 

 .2000لسنة 

 

 النصوص القانونية والتنظيمية: 

 .بتنفيذ نص الدستور  2011يوليوز  29الصادر في  1.11.91الظهير الشريف  •

بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  07الصادر في  1.15.83ظهير شريف  •

 .المتعلق بالجهات 111.14

بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  07الصادر في  1.15.84ظهير شريف  •

 .المتعلق بالعماالت واألقاليم 111.14

بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز  07الصادر في  1.15.85ظهير شريف  •

 .المتعلق بالجماعات 111.14

، بتنفيذ القانون 2015مارس  19الصادر في  01.15.33الظهير الشريف  •

المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني  065.13التنظيمي رقم 

 .ألعضائها

، بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يونيو  02الصادر في  1.15.62ظهير شريف  •

 .لقانون المالية 130.13

نوفمبر  30) 1428من ذي القعدة  19صادر في  1.07.195ظهير شريف رقم  •

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. 47.06( بتنفيذ القانون رقم 2007

اآلخر من ربيع  19صادر في  1.93.293ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم  •

( يغير ويتمم بمقتضاه الظهير الشريف المعتبر بمثابة 1993كتوبر  06)  1414

( المتعلق 1977فبراير  15) 1397من صفر  25بتاريخ  1.75.168قانون رقم 

 .باختصاصات العامل

بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات  96.18مشروع القانون  رقم  •

 .والعماالت واألقاليم والجماعات

 .بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري 2.17.618مشروع مرسوم  •

نوفمبر  20الموافق ل  1439صادر في فاتح ربيع األول  2.17.667مرسوم رقم  •

 .،  بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات2017
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 20الموافق ل  1439أصادر في فاتح ربيع األول  2.17.598مرسوم رقم  •

 14.111من القانون التنظيمي رقم  231بتطبيق أحكام المادة   2017نوفمر

 .المتعلق بالجهات فيما يخص صندوق التأهيل االجتماعي

(  2017يونيو  9) 1438من رمضان  14الصادر في  2.17.296المرسوم رقم  •

 الجماعة.بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات االقتراضات التي تقوم بها 

 30الموافق ل  1437من ربيع األول  18صادر في  2.15.997مرسوم رقم  •

بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين  2015ديسمبر 

 .الجهات

بتحديد اختصاصات وتنظيم  2014أبريل  04الصادر في  2.14.196المرسوم  •

 .وزارة السكنى وسياسة المدينة

( 2008أكتوبر  30) 1429من شوال  30صادر في  2-05-768مرسوم رقم  •

 .وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة في شأن تفويض إمضاء الوزراء

بتحديد قواعد تنظيم  2005دجنبر  02بتاريخ  2.05.1369المرسوم رقم  •

 القطاعات الوزارية والالتمركز اإلداري.

 اإلداري الالتركيز شأن في 1993 أكتوبر 20 بتاريخ 2.93.625 المرسوم رقم •

 330.66بتغيير المرسوم الملكي  1980ماي  12بتاريخ  2.79.512المرسوم رقم  •

 .بسن نظام المحاسبة العمومية

 2018فبراير  08، صادر في 18-540قرار لوزير االقتصاد والمالية، رقم  •

 .بتفويض اإلمضاء

-560وسياسة المدينة رقم قرار لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان   •

 .،  بتفويض اإلمضاء2018فبراير  16بتاريخ  18

، 2014أكتوبر  22صادر في  3772قرار وزير السكنى وسياسة المدينة رقم  •

بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الالممركزة لوزارة السكنى وسياسة 

 2014نونبر  20، بتاريخ 6310المدين، الجريدة الرسمية عدد 

لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير  2018ماي  05بتاريخ  3595ور رقم  منش •

 .واإلسكان وسياسة المدينة

حول التصاميم  2004 يونيو 09، الصادر في 2004-10الوزير األول رقم  منشور •

 المديرية لالتركيز االداري.

حول مالءمة  2001دجنبر  25، بتاريخ 2001-12الوزير األول، رقم  منشور •

 برمجة ميزانية الدولة وتنفيذها مع الالتركيز.
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 التقارير الرسمية: الوثائق و

، 2019مرفقة بمشروع قانون المالية لسنة المذكرة التوزيع الجهوي لالستثمار،  •

 .مطبوعات وزارة االقتصاد والمالية

 .2019المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة  •

الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وثيقة رسمية صادرة خطة العمل  •

، في انتظار نشرها 2017عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان، دجنبر 

 .بالجريدة الرسمية

، الجزء 2017-2016التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنتي  •

لحسابات، ونظرة حول المالية الثاني، نظرة عامة حول أنشطة المجالس الجهوية ل

، منشورات المجلس األعلى للحسابات على موقعه اإللكتروني العامة المحلية

 الرسمي، في نافذة اإلصدارات.

تقرير لجنة تقييم السياسات العمومية بمجلس النواب حول برنامج الكهربة القروية  •

 .، منشورات مجلس النواب2016غشت  02الشمولي، 

الرسالة التي وجهها الملك إلى المشاركين في المؤتمر الرابع لمنظمة المدن نص  •

 .2013أكتوبر  02والحكومات المحلية المتحدة المنعقد في الرباط، 

 2012يوليوز  30نص الخطاب الذي وجهه الملك إلى األمة بمناسبة عيد العرش،  •

التصور العام، منشور  تقرير اللجنة االستشارية للجهوية المتقدمة، الكتاب األول، •

 .على البوابة اإللكترونية الرسمية للجنة االستشارية للجهوية المتقدمة

تقرير اللجنة االستشارية للجهوية، الكتاب الثالث: الجهوية المتقدمة في خدمة  •

 .التنمية االقتصادية واالجتماعية

بمناسبة تنصيب اللجنة نص الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجاللة إلى األمة  •

 .2010يناير  03االستشارية للجهوية، 

الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير األول في موضوع التدبير الالمتمركز  •

 (.2002يناير  9) 1422من شوال  24لالستثمار في 

وثائق المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية،  :الالتركيز الزمة لالمركزية •

 .، وزارة الداخلية1998أكتوبر  21، 20، 19الدار البيضاء 
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 إلكترونية: مواقع 

• http://www.pncl.gov.ma/Pages/default.aspx 

• http://www.parlement.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A

F%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-0 

• http://www.courdescomptes.ma/ar/Page-27/- 

• http://www.vie-publique.fr/decouverte-

institutions/finances-publiques/collectivites-

territoriales/ressources/quelles-sont-differentes-

ressources-collectivites.html#rub. 
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• M.ROUSSET et J.GARAGNON : Droit Administratif 

Marocain, 6eme édition, la porte 2003. 

• Jacqueline MORAND-DEVILLIER: cours de Droit 

administratif, 6eme édition, Montchrestien 1999. 

• L BROUKSY, La déconcentration : ses mécanismes et 

ses limites, RMFOE, N 8, 1992. 
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