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 مقدمة.

 ، 2011 سنة دستور من األول الفصل أحكام إلى استنادا   للمملكة، اإلداري التنظٌم ٌرتكز

 واألقالٌم والعماالت الجهات، الترابٌة الوحدات وفق والجهوٌة المتقدمة، البلمركزٌة على

 بالشخصٌة وتتمتع العام القانون من أشخاص الترابٌة الجماعات هذه وتعتبر .والجماعات

 تنتخب بطرٌقة التقرٌرٌة أجهزتها أن كما واإلداري، المالً واالستقبلل االعتبارٌة

 بالخصوص تهم الذاتٌة االختصاصات من مجموعة المشرع إلٌها أسند وقد .دٌمقراطٌة

 إلٌها الدولة تنقلها أن ٌمكن اختصاصات إلى باإلضافة المحلٌة األساسٌة، العامة الخدمات

 الموارد بتحوٌل وجوبا مقترنا هذا النقل وٌكون .مبلئم تنظٌمً أو تشرٌعً نص بموجب

 للجماعات الترابٌة ذلك على عبلوة وٌمكن .االختصاصات تلك لممارسة البلزمة المالٌة

 اختصاص فً وتدخل تهمها التً المسائل حول آراء إبداء أو ملتمسات أو اقتراحات تقدٌم

العام للقانون خاضع آخر شخص, معنوي أي أو الدولة
1

. 

دى اعتماد البلمركزٌة ترابٌة والمرفقٌة إلى اعتراؾ الدولة بالوحدات الترابٌة أ وقد

ا االعتراؾ ٌروم منح هده الهٌئات ذا كان هإذو ،تقبلل المالًبالشخصٌة المعنوٌة واالس

الوسائل القانونٌة والمالٌة من أجل تمكٌنها من القٌام بالوظائؾ المسندة إلٌها 
2
  

ا والتنمٌة المجالٌة تعتبر أساس وجوهر إحداث مالٌة ترابٌة مستقلة مجسدة فً مٌزانٌة ذه

جماعات الترابٌة إنما والدور التنموي لل ،الترابٌةتوجه مواردها ونفقاتها لتنمٌة الجماعة 

تتعلق من جهة باالختصاصات والمهام  ،ى وسائل قانونٌة وتنظٌمٌة ومالٌةٌتؤسس عل

ومن جهة ثانٌة بمدى قدرة هذه الجماعات الترابٌة على برمجة مشارٌعها  ،المرتبطة به

وفً هدا االطار  التنموٌة وإجراءات دعم وتنمٌة النشاط االقتصادي على مستوى مٌزانٌاتها.

إلحبلل الحوار بٌن الدولة الجماعات الترابٌة أداة ضرورٌة  ظهر أهمٌة البلتركٌز باعتبارهت

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

1
  

2
 .;09دار القلم للطباعة والنشر والتوزٌع,ص  5119د.محمد حنٌن, تدبٌر المالٌة العمومٌة الرهانات واالكراهات, الطبعة األولى  - 
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خصوصا وأن هده األخٌرة استفادت فً العقود األخٌرة من نقل لعدة اختصاصات كما 

 .تمتعت بعدة تطورات أضفت علٌها نوعا من الدٌنامٌة والحركٌة
3
  

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

ذلك ٌرتبط بشكل وثٌق باألساس المالً والتنزٌل المٌزانٌاتً لمختلؾ البرامج والمشارٌع 

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

رة تعمٌق التؤثٌر الرقابً وتقوٌة التدخل المركزي فً الشؤن المركزي الذي ٌفٌد بالضرو

الترابً.
4

 

 ،وبناء على مبدأ التفرٌع ،من الدستور" للجماعات الترابٌة 140واستنادا للفصل 

اختصاصات ذاتٌة واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إلٌها من هذه 

األخٌرة..."
5
  

كد أي ذمن الدستور ال 146الفصل ضى تجدر االشارة إلى المقت هذا لىإضافة إ           

نه تحدد بقانون تنظٌمً بصفة خاصة : " المقتضٌات الهادفة الى تشجٌع تنمٌة التعاون بٌن أ

 "  تنظٌم الترابً فً هذا االتجاه...لى ضمان تكٌٌؾ تطور الإالجماعات، وكذا االلٌات الرامٌة 

تبنً مقاربة التدبٌر بحسب األهداؾ من   ،الترابٌةومن مستجدات تدبٌر مالٌة الجماعات 

أجل تحقٌق الفعالٌة والنجاعة وتحسٌن جودة الخدمات المقدمة للمواطنٌن، وفً هذا الصدد 

تم التنصٌص فً القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة على ضرورة تبنً هذا النوع من 

من  84نصت الفقرة الثانٌة من المادة  التدبٌر، الذي ٌقوم على آلٌة جدٌدة وهً التعاقد حٌث

المتعلق بالجماعات. على " ٌمارس االختصاص أو  113.14القانون التنظٌمً رقم 

االختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرؾ مجلس العمالة ّأو اإلقلٌم بعد مداولة 

                                                           
3
المتعلق بالتنظٌم المالً للجماعات المحلٌة  >89.1نصٌر مكاوي تدبٌر مالٌة الجماعات الترابٌة، تدبٌر النفقات المحلٌة على ضوء القانون د. - 

 .081,ص 5100ومجموعاتها, الطبعة األولى
4
المؽربٌة لئلدارة المحلٌة والتنمٌة سلسلة مواضٌع  د. عبد اللطٌؾ بروحو, مالٌة الجماعات الترابٌة بٌن وقع الرقابة ومتطلبات الثتنمٌة, المجلة  -

 .:510الساعة, الطبعة الثانٌة, 
5
 ( بتنفٌد نص الدستور.5100ٌولٌو  =5) 0875صادر فً شعبان  0=.0.00ظهٌر شرٌؾ رقم  - 
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رسة فً مجالس الجماعات المعنٌة والموافقة على ذلك. وتحدد شروط وكٌفٌات هذه المما

إطار التعاقد"
6

 

إن التدخل األحادي فً مٌدان التنمٌة والذي كانت تقوده الجماعات أصبح متجاوزا لصالح 

ٌكون موضوعها تموٌل  ،منطق جدٌد ٌقوم على أساس ابرام اتفاقٌات بٌن الدولة والجماعات

 ،ةبرامج استثمار فً بعض الجماعات توضع لها اعتمادات من عدة مصادر تموٌلٌة مختلف

وترصد لها وسائل التنفٌذ الحدٌثة ولقد تم استٌعاب هذه االتفاقٌة من النموذج الفرنسً الذي 

والذي استحدث هدا العقد كؤداة  23.12.1970بمقتضى مرسوم  1970بدأ العمل به سنة 

إلنعاش االقتصاد المحلً, وكمجال تحدد فٌه االختصاصات كل من الدولة والجماعات 

ٌن والتزاماتهم المالٌة. والفاعلٌن االقتصاد
7
  

 أوال: أهـمية الموضوع.  -

من خالل  تتجلى أهمٌة دراسة موضوع البلمركزٌة المالٌة والبلتمركز المالً    

 المالحظات التالية:

أن البلمركزٌة المالٌة تم التعبٌر عنها فً القوانٌن التنظٌمٌة الترابٌة التً تبلورت   -1

 استنباطها واستكناه مضامٌنها.فً فترة زمنٌة كافٌة تستدعً 

الحاجة الملحة الٌوم على مستوى البحث العلمً فً استجبلء التؤصٌل النظري   -2

 والتطبٌقً على مستوى الممارسة لما ٌعرؾ بالٌات التعاقد الجدٌدة.

المالً هً المسؤلة الرئٌسٌة  إن موضوع البلمركزٌة المالٌة فً عبلقتها بالبلتمركز  -3

أذهان الباحثٌن فً إطار العلوم المالٌة من أجل مقاربة  -التً شؽلت وماتزال تشؽل

 وفهم العبلقة فٌما بٌنهما.

الوقوؾ على المقاربة الجدٌدة التً تنهجها الجماعات الترابٌة فً معالجة وتدبٌر  -4

ماعات الترابٌة والدولة الشؤن المحلً، وكذلك على طبٌعة العبلقة التً تربط الج

 على المستوى المالً.
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ٌولٌو  ;):087من رمضان  51فً صادر  9>.0.09الصادر بتنفٌده ظهٌر شرٌؾ رقم ,007.08من القانون التظٌمً 8>البند الثانً من المادة  - 

5109). 
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تبرٌكت: نمودجا, رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا  –سرمك هشام, التنمٌة المحلٌة بٌن البلمركزٌة وعدم التركٌز االداري,جماعة سبل   - 

 .;=,ص  5110/5115دال الرباط,السنة الجامعٌة المعمقة فً القانون العام,جامعة محمد الخامس,كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة اك
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 ثانيا: عناصر إشـكالية موضوع العرض. -

 

 إشـكالية المـوضوع. -1

 ما العبلقة بٌن البلمركزٌة المالٌة والبلتمركز المالً ؟

 األسئلة التي تطرحها اإلشكالية. -2

 

 والمنقولة ؟ ما هو نطاق االختصاصات الذاتية والمشتركة -

 ما هي أهم الشروط وكيفيات ممارسة التعاقد ؟  -

 بأليات التعاقد ؟ ماهي أهم االشكاليات القانونية المرتبطة -

 وما هي تجليات الالتمركز المالي على مستوى التطبيق ؟ -

 

 : األدوات المنهجية. ثالثا -

 المنهج المعتمد. -1

 والمنقولة من أجل دراسة االختصاصات الذاتٌة والمشتركة المنهج الوظيفي : -

 للجماعات الترابٌة فً عبلقتها بالدولة .

 : المقتربات -2 -

بالبلمركزٌة تقدٌم المرجعٌات الدستورٌة والقانونٌة ذات الصلة  :المقترب القانوني  -

 المالٌة والبلتمركز المالً.

واعتبارا للضرورات المنهجية نكون قد رسمنا صورة تقريبية ال تعدو أن تكون اال 

 ليد الكتابة األكاديمية، وعلى هذا النحو يمكن أن نعلن عن التصميم التالي:استجابة لتقا
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 : التصـميم. رابـعا -

   وتمظهراتها التدبيرية. الالمركزية المالية المبحث االول : 

 .التعاقد بين االشخاص العمومية االختصاصات وشروط  ممارسةالمطلب االول : 

 .واشكاالت النص القانوني لتفعيلاسباب أالتعاقد بين نً : المطلب الثا

 .والية التفويض المبحث الثاني : الالتمركز المالي

 دور التفويض في تعزيز الالتمركز المالي.المطلب االول : 

 نموذج تطبيقي لتفويض االعتمادات.المطلب الثانً : 
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 . وتمظهراتها التدبيرية المبحث االول :  الالمركزية المالية

أن هذه الممارسة قد اعترضتها بعض  له المتتبع للممارسة المالٌة الجماعٌة، ٌتبٌنإن 

الصعوبات والعوائق المالٌة قد تستدعً التفكٌر فً اٌجاد نظام مالً جماعً متمٌز بطابع 

هذا ما سنعالجه من خبلل االختصاصات وشروط ممارسة التعاقد بٌن  ،المردودٌة والمرونة

واشكاالت النص  التفعٌللمطلب االول (، والتعاقد بٌن أسباب االشخاص العمومٌة ) ا

 القانونً )المطلب الثانً(.

 .التعاقد بين االشخاص العمومية االختصاصات وشروطممارسة :  ولالمطلب األ

، التفرٌع أمبدوبناء على  ،من الدستور " للجماعات الترابٌة 140استنادا للفصل 

مع الدولة واختصاصات منقولة إلٌها من هذه  اختصاصات ذاتٌة واختصاصات مشتركة

 األخٌرة."

ومن أجل القٌام بهذه االختصاصات سواء الذاتٌة أو المشتركة أو المنقولة للجماعات الترابٌة 

هناك بعض االختصاصات تقوم بها الجماعة  ،من رصد اعتمادات من أجل تنفٌدها البد

ة اضافة الى اخرى منقولة وهذه االخٌرة لوحدها واخرى عن طرٌق التعاقد بٌنها وبٌن الدول

 هً مقرونة  بنقل اعتمادات من اجل تنفٌذها.

وفً اطار االختصاصات الذاتٌة الموكولة للجماعة فإنها تمارس فً إطار التعاقد وهذا 

قد هو واقؾ على من القانون التنظٌمً للجماعات لكن هدا التعا 84نصت علٌه المادة ما

.مجموعة من الشروط
8

 

   .: وجود اختصاصات قانونٌةالشرط األول

  .: مداولة المجالس للجماعات المعنٌةالشرط الثاني

 : موافقة مجالس الجماعات المعنٌةالشرط الثالث

                                                           
8
قانونا للجماعات من طرؾ مجلس  ٌمارس االختصاصات الموكولة من القانون التنظٌمً للجماعة والتً تنص على 8>الفقرة الثانٌة من المادة  - 

 العمالة واإلقلٌم بعد مداولة مجلس الجماعات المعنٌة والموافقة على ذلك وتحدد شروط وكٌفٌات هذه الممارسة فً إطار التعاقد.
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ا النوع من العقود التً تبرمها الجماعات الترابٌة ال تقتصر على االختصاصات ذن هإ

ا ما سنعالجه فً ذوه لمشتركةالذاتٌة فقط وإنما تسري كذلك على مجال االختصاصات ا

 النقطة الموالٌة .

المتعلق بالجماعات على أن الجماعة  113.14من القانون التنظٌمً  87تنص المادة إذ 

تمارس االختصاصات المشتركة بٌنها وبٌن الدولة فً مجموع من المجاالت 
9
. 

نفس القانون من  88ا ما نصت علٌه المادة ذه االختصاصات  بشكل تعاقدي وهذوتمارس ه

بشكل تعاقدي وفق  والدولة الجماعة بٌن المشتركة االختصاصات التنظٌمً " تمارس

 : مجموعة من الشروط

 .وجود اختصاصات مشتركة قانونٌة الشرط األول :

 .الجماعة من بطلب أو الدولة من بمبادرة : إماالشرط الثاني 

".المشتركة لممارسة االختصاصات والجماعة الدولة بٌن التعاقد كٌفٌات بقانون تحدد
10

 

ا ذوه لتنفٌذهاما فٌما ٌخص االختصاصات المنقولة فنقلها مقرون بنقل االعتمادات البلزمة أ

من الدستور وخصوصا البند الثانً الدي ٌنص "كل اختصاص  141ما نص علٌه الفصل 

الموارد المطابقة تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابٌة األخرى ٌكون مقترنا بتحوٌل 

 له" وهده هً من أهم تجلٌات البلمركزٌة مالٌة.

ما المقصود  ذنلمشتركة بٌن الدولة والجماعات افالتعاقد هو شرط تنفٌد االختصاصات ا

 بالتعاقد ؟

 : مفهوم التعاقد

                                                           
9
 وتشجٌع إلنعاش البلزمة باألعمال وتنمٌته للقٌام المحلً الثقافً التراث خصوصٌات على المحافظة, الشؽل وإنعاش المحلً االقتصاد تنمٌة - - 

, المقاوالت عمل ظروؾ وتحسٌن االقتصادٌة لؤلنشطة إقامة مناطق فً والمساهمة والتجهٌزات التحتٌة البنٌات إنجاز والسٌما الخاصة االستثمارات
 النسوٌة المراكز إحداث,  األطفال ورٌاض الحضانة دور إحداث, الشباب دور إحداث:  التالٌة األعمال إنجاز فً تساهم أن للجماعة ٌمكن الؽاٌة ولهذه

 الترفٌه مراكز إحداث,  لئلٌواء االجتماعٌة المراكز إحداث,  العجزة ومؤوى الخٌري العمل دور إحداث, العجزة ومؤوى الخٌري العمل دور إحداث, 
 الرٌاضٌة المركبات إحداث , والموسٌقٌة الفنٌة والمعاهد والمسارح المتاحؾ إحداث , الجماعٌة المكتبات إحداث,   الثقافٌة المركبات إحداث, 

 ... . الرٌاضٌة والمعاهد المؽطاة والقاعات الرٌاضٌة والمبلعب والمٌادٌن
10

من رمضان  51صادر فً  9>.0.09الصادر بتنفٌده ظهٌر شرٌؾ رقم المتعلق بالجماعات, 007.08من القانون التنظٌمً  >>المادة  - 

 .(5109ٌولٌو  ;):087
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 بٌنها، القانونً التعامل وسائل بٌن أهم من العمومٌة بٌن االشخاص المبرمة العقود تعتبر 

 ما ؼالبا والتً العام النفع المشارٌع ذات وإنجاز العامة المرافق تدبٌر منها حسن الؽاٌة

 فً للنقص إما وذلك المطلوب الشكل وعلى لوحده تحقٌقها عن األشخاص هده أحد ٌعجز

 و المتاحة والمادٌة البشرٌة واإلمكانات الوسائل وقلة لضعؾ وإما، والتخصص الخبرة

المشروع أو المرفق وأهمٌة المتوفرة، وإما لحجم
11
. 

ٌندرج التعاقد فً إطار التدبٌر التشاركً وٌرتكز على انخراط األطراؾ                 

 المعنٌة بإنجاز العقد فً المشاركة المسإولة والبناءة.

 وٌرتكز التعاقد على ما ٌلً:

  تحدٌد األهداؾ والموارد البلزمة لتحقٌقها وهوما ٌشكل الجزء األكبر من المرحلة

 التحضٌرٌة إلبرام العقد

  االتفاق على مستوى األداء عبر وضع الئحة المإشرات التً تهم مختلؾ األهداؾ

 المتفق علٌها

 توضٌح مستوى اإلنجازات والنتائج المنتظرة وتحقٌق األهداؾ المسطرة 

ان مهمة ابرام العقود والشركات بٌن الدولة والجماعات هً من صبلحٌات مجلس الجماعة 

من القانون التنظٌمً حٌث نصت على ما ٌلً "ٌفصل مجلس  92زكته  المادة وهدا ما 

 الجماعة بمداوالته فً القضاٌا التً تدخل فً اختصاصات الجماعة وٌمارس الصبلحٌات 

 الموكولة إلٌه بموجب أحكام هذا القانون التنظٌمً .

 ٌتداول مجلس الجماعة فً القضاٌا التالٌة :

 بلك الجماعٌةالمالٌة والجباٌات واألم -

 المٌزانٌة -
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 www.marocdroit.comالنور الفائز,العقود المبرمة بٌن األشخاص العمومٌة ,مقال منشور بالموقع االلكترونً  عبد - 
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العقود المتعلقة باالختصاصات المشتركة والمنقولة  -
12
  

فالجماعات الترابٌة تلجؤ الى هدا النوع من العقود العتباره من أهم األلٌات التً ٌتم 

وذلك  ،بواسطتها تكٌؾ مسلسل المٌزانٌة وبلورتها من اجل تحقٌق األهداؾ المرجوة 

بؽٌت تحقٌق النهوض بالتنمٌة الترابٌة بحٌث كلما تظافرت الجهود سواء من طرؾ 

برام هدا النوع من ا عندما ٌتم ،ترابٌة كلما كانت المردودٌة أفضلالدولة والجماعات ال

العقود فتكن المسإولٌة التموٌلٌة للمشارٌع المسطرة فً بنود العقد من الطرفٌن سواء 

جماعات الترابٌة  وهده هً أهم تجلٌات البلمركزٌة المالٌة  من طرؾ الدولة أو ال

 بحٌث ٌتم نقل جزء من االموال المتواجدة فً المركز وتسخٌرها للجماعات الترابٌة

 

 .واشكاالت النص القانوني لتفعيلسباب اأالمطلب الثاني : التعاقد بين 

الترابٌة، ؼٌر كافً  إن إعطاء كل من الشخصٌة المعنوٌة واالستقبلل المالً للجماعات

لتؤهٌلها لمعالجة القضاٌا المحلٌة التً باتت تتمٌز بتعقدها واتساع نطاقها، مما جعل هذه 

و بشرٌة هذا جعلها تجد ألها  مالٌة كانت  الوحدات تعانً من نقص فً الموارد المخولة

 نمٌة صبحت تبلور مظاهر التأحلٌة، والجماعات الترابٌة صعوبة فً معالجة قضاٌاها الم

والمعززة باالختصاصات االقتصادٌة واالجتماعٌة من خبلل االختصاصات الذاتٌة المدعمة 

لٌات المهمة لتفعٌل هذه ٌجعل التعاقد من األ ، الشًء الذيقابلة للنقل خرىأالمشتركة و

االختصاصات.
13

 

مالٌة لهدؾ تعبئة الموارد اعمل الجماعة، ب برنامجوهكذا فالتعاقد ٌمكن أن ٌفعل عن طرٌق 

إذن كٌؾ ذلك ؟ فالتبوٌب الجدٌد ٌهدؾ إلى تعزٌز البعد  وفق برمجة متعددة السنوات

االستراتٌجً للمٌزانٌة الترابٌة، حٌث أن تؽٌٌر تبوٌب المٌزانٌة من تقسٌم للنفقات الترابٌة 

حسب المادة والفقرة والسطر، إلى تبوٌب للمٌزانٌة بحسب البرنامج والجهة والمشروع 

                                                           
12

من رمضان  51صادر فً  9>.0.09 الصادر بتنفٌده ظهٌر شرٌؾ رقم المتعلق بالجماعات, 007.08من القانون التنظٌمً  5=المادة  - 

 .(5109ٌولٌو  ;):087

 
13
على الساعة   2014ماي 2بتارٌخ    www.barlamane.com، التعاقد والجماعات المحلٌة ، مقال منشور بالموقع االلكترونً مٌنة بنحمٌد  -

11H :19.  

http://www.barlamane.com/


 
11 

نا ٌمكن أن ٌكون على أساس البرامج حٌث تشرك قطاعات متعددة وفق مقاربة والتعاقد ه

 مندمجة.

حٌث تنص "  113.14من القانون التنظٌمً رقم  84وٌتعزز هذا الطرح من خبلل المادة  

من الدستور خاصة البند التاسع منه المتعلق باآللٌات الرامٌة  146تطبٌقا لمقتضٌات الفصل 

وتفعٌبل لمبدأ التفرٌع المنصوص علٌه فً  ،الى ضمان تكٌٌؾ تطور التنظٌم الترابً

الدستور. ٌمكن لمجالس الجماعات، عند االقتضاء، أن تعهد بممارسة اختصاص او بعض 

قلٌم وذلك بطلب من الجماعة أو االختصاصات الموكولة لها الى مجلس العمالة أو اال

الجماعات الراؼبة فً ذلك، أو بطلب من الدولة التً تخصص لهذا الؽرض تحفٌزات مادٌة 

 فً إطار التعاضد بٌن الدولة الجماعات، أو بمبادرة من العمالة أو االقلٌم المعنً.

ٌمارس االختصاص أو االختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرؾ مجلس    

عمالة أو االقلٌم بعد مداولة مجالس الجماعات المعنٌة والموافقة على ذلك وتحدد شروط ال

 وكٌفٌات هذه الممارسة فً إطار التعاقد "

التً أتاحها  وسائلق عن طرٌق مجموعة من الن ٌتحقأهذا المقتضى ٌمكن عموما فو

لجماعات فً هذا الباب ودور ا برزها تقنٌة التعاقدأنجد من  ،المشرع أمام الجماعات الترابٌة

ٌفرض أن تنسج عبلقات تعاون وتبادل واتصال مع الطاقات االقتصادٌة على المستوى 

 االقلٌمً.

مكانٌة التعاقد على مستوى االختصاصات الذاتٌة فً إطار إوما ٌمكن تسجٌله بخصوص 

عض من وفً عبلقة الجماعات الترابٌة بعضها بب ،عبلقة الدولة بالجماعات الترابٌة من جهة

جهة أخرى، أنها عبلقة اصبحت قائمة على مجموعة من الدوافع وهذا ما ٌمكن تقدٌمه وفق 

 األسباب التالٌة:

وهذا عن  ،تطور واتساع االختصاصات المخولة لهذه الجماعات السبب األول : 

طرٌق إدخال مجموعة من التعدٌبلت على المقتضٌات التً تنظم االختصاصات 
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االختصاصات الذاتٌة والمشتركة والمنقولة على مستوى وٌظهر هذا من خبلل 

 القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة.

و " ألى التخفٌؾ إحٌان ٌرمً ؼلب األأأن الؽرض من التعاقد فً : السبب الثاني  

ؾ مختلفة فً طراأجهة وتوزٌع المهام وكذا مشاركة  تفوٌض " االختصاصات من

 خرى.أنفس المشروع من جهة 

مام الكم الهائل من المهام الموكولة أهذه التقنٌة جاءت كحل بدٌل  بب الثالث:الس 

 والذي ٌواكبه فً ذلك ضعؾ الموارد المالٌة والبشرٌة. ،لمختلؾ المجالس

ومن هذا المنطلق نجد أن هناك عدة إشكالٌات تطرح نفسها بإلحاح وتجعل الباحث 

ر العبلقة بٌن الدولة والجماعات ٌتساءل إلى أي حد ستساهم تقنٌة التعاقد فً تطوٌ

 الترابٌة من جهة والجماعات الترابٌة فٌما بٌنها من جهة أخرى ؟

 :وهذا ما ٌمكن أن نقدمه من خبلل االشكاالت التالٌة 

إن شروط وكٌفٌات ممارسة التعاقد كان من الممكن أن ٌنظمه  االشكال االول : 

حملها، بحٌث أنه من المفترض وٌضبطه نص تنظٌمً نظرا للحمولة التدبٌرٌة التً ٌ

أن هذا النص سٌحدد حقوق وواجبات الفاعلٌن والتزاماتهم، بالخصوص أن هذه 

التقنٌة ترتبط بؤشخاص معنوٌة عامة تتعاقد فٌما بٌنها قصد تحقٌق مصلحة عامة 

 وبدون هذا النص ٌمكن أن ٌفرغ التعاقد من محتواه.

ال بعد مصادقة سلطات إٌمكن استصداره إمكانٌة تنفٌذ التعاقد ال  االشكال الثاني : 

 المراقبة وهذا ما ٌفرغ مفهوم التعاقد من معناه الحقٌقً.

مٌزانٌة الجماعات الترابٌة واعتمادها بشكل كبٌر  ستقبللامحدودٌة  االشكال الثالث : 

مدادات الدولة وارتفاع مصارٌؾ التسٌٌر ال تترك هامشا كبٌرا للتجهٌز إذن إ على

 ؟ ٌة دماعات فً الوسائل الماتتعاضد هذه الجكٌؾ ٌمكن أن 
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 .والية التفويض الالتمركز المالي المبحث الثاني:

هده تفعٌل ومن أجل  ،هو ألٌة مهمة من أجل النهوض بالتنمٌة المحلٌةالمالً البلتمركز ان 

 المطلب االولالبد من التفوٌض فً االعتمادات وهدا ما سنحاول التطرق إلٌه فً  األلٌة

سوؾ  حثهدا المب من المطلب الثاني ً( وفالمالً البلتمركز تعزٌز فً التفوٌض دور)

 (االعتمادات لتفوٌض تطبٌقً نموذج)على نقؾ

    ط ب  أل  :        ف    في   ز ز   ال   كز      ي.

إن ىدف اإلدارة في الكثير من الدول المتقدمة ىو خدمة المواطن في أحسن الظروف، 
لذلك فإنيا تقوم بدورىا عمى أفضل وجو، ولما كان اليدف اإلدارة ىو خدمة المواطن، فإنيا 
تكون مطالبة بتجديد ىياكميا وبنياتيا وأساليب إدارتيا لمشأن العام من خالل انخراطيا في 

والمالي عنصرا أساسيا  14ن اإلصالحات، التي يشكل الالتمركز اإلداريمسمسل متواصل م
 15من عناصرىا، باعتباره أداة فعالة تمكن من تسريع النشاط اإلداري والرفع من مردوديتو.

وفي ىذا اإلطار تبرز إشكالية تفويض االعتمادات )نقطة أولى( ومسألة الشراكة )نقطة 
 ثانية(.

   نقط   أل  ى:- 

                                                           

من وطؤة النمط المركزي فً التدبٌر  فً تعرٌفهم لبلتمركز اإلداري ذهب العدٌد من الباحثٌن إلى جعل هذا األسلوب أداة من أدوات التخفٌؾ - 14

العمومً، ٌقوم على عنصري التفوٌض أو نقل االختصاص وعنصر المراقبة. مقابل هذا التعرٌؾ الفنً، ذهب باحثون آخرون إلى اعتبار 

ه نقل المزٌد من المسإولٌات البلتمركز اإلداري سٌاسة تسعى إلى إعادة تنظٌم العبلقات ما بٌن اإلدارة المركزٌة واإلدارة البلممركزة فً اتجا

وحة لنٌل للمسإولٌن الترابٌٌن، ٌواكبه تحوٌل للوسائل واإلمكانٌات المالٌة والبشرٌة. للتوسع أنظر نوال المناوي، التدبٌر العمومً الحدٌث، أطر

 ;;0، ص -=511->511الدكتوراه فً القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلٌة الحقوق أكدال، الرباط، السنة الجامعٌة 

15
 جة العربً، البلتمركز اإلداري بٌن محدودٌة الدور ومطلب الفعالٌة، مقال منشور بالمجلة المؽربٌة لئلدارة المحلٌة والتنمٌة عدد مزدوجبجٌ - 

 .007، ص 5107دجنبر  –شتنبر  005-007
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تمركز المالي واحدا من أىم المششرات عن مد  فعالية وصد  سياسات يمثل الال
الالتركيز، فيو يعكس بشكل وبآخر، مستو  استقاللية وحجم مسشوليات المدبرين 

ين الذين توضع تحت تصرفيم االعتمادات غير الممركزة، وفي ىذا اإلطار تعد ز الالممرك
 سياسة تفويض العتمادات غير الممركزة.

م اإلطار تعد سياسة تفويض االعتمادات من أبرز اآلليات الناجعة، التي تساىوفي ىذا 
لسمطة المركزية )الوزارات( ومصالحيا الالممركزة عمى ا في تقاسم القرار المالي من بين

اآلمرين  او أكبر لآلمرين بالصرف النواب  مما يشدي إلى منح حرية ،المستو  الترابي
االعتمادات الموضوعة رىن إشارتيم، لكن بالمقابل من في لمتصرف المساعدين صرف بال

 ذلك تحمل المسشولية عن ما تم االلتزام بو.

الخاص بعدم تركيز  5111/:71/1وحسب منشور الوزير األول الصادر بتاريخ 
االعتمادات وضبط وتيرة إصدار النفقات العمومية، فإن تفويض االعتمادات يشكل نمطا 

ادات، يستيدف عقمنة تسيير المصالح اإلدارية، وليذا يتعين عمى غير ممركز لتدبير االعتم
اآلمر بالصرف والمراقبين مراعاة القواعد اآلتية عند إصدار أوامر الصرف التفويضية 

 :16لالعتمادات

ثالثة ة لالعتمادات خالل األسبوعين أو إصدار أوامر الصرف التفويضي -
اعتماد الميزانية من طرف اآلمر أسابيع التي تمي تاريخ التوصل بوثيقة تفاصيل 

 بالصرف.

إمكانية تعديل تفويض االعتمادات خالل السنة شريطة أن يتم ذلك في أقصاه  -
 نونبر من السنة المالية المعنية. 71

                                                           

/ رسالة لنٌل شهادة الماستر فً القانون العام، جامعة محمد =511-5110فإاد بلحسن، تدبٌر االعتمادات المرتكز على النتائج بالمؽرب  - 16

 .9;، ص 5101-=511الرباط، -الخامس، كلٌة الحقوق أكدال
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إرسال أوامر الصرف التفويضية العتمادات االلتزام أو األداء وكذا أورا   -
فقات المعني لوضع تأثيراتو أو بالنإصدارىا التمخيصية لممراقب المركزي لاللتزام 

اإلدالء بمالحظات داخل أجل أقصاه خمسة أيام عمل كاممة، ابتداء من تاريخ 
 التوصل بالممف.

د المراقب المركزي لاللتزام بالنفقات أوامر الصرف التفويضية المششر عمييا وورقة يعي
لى إصدارىا التمخيصية إلى اآلمر بالصرف المساعد الذي رصدت لو اعتمادا ت االلتزام وا 

 .17مراقب االلتزام بالنفقات بالعمالة أو اإلقميم المعني

 :18ومن أجل معرفة أكثر حول مسطرة تفويض االعتمادات الخطاطة التالية توضح ذلك
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 :511فبراٌر07الصادر فً  95.:5.1بمقتضى, مرسوم لئلشارة لقد تم إلحاق اختصاصات مراقبة االلتزام بالنفقات بالخزٌنة العامة للمملكة  - 
18
 .:;، ص فإاد بلحس مرجع سابق 

 الخازن المعنى الخازن الوزاري اآلمر بالصرؾ الرئٌسً

األمر بتفوٌض االعتمادات 

مرفقة بقرار تعٌٌن 

 بالصرؾاآلمر

الثانوي+األوراق التلخٌصٌة 

 إلصدارها

 مراقبة أوامر تفوٌض االعتمادات

تحوٌل أوامر تفوٌض االعتمادات 

وكذا األوراق التلخٌصٌة إلصدارها 

 إلى اآلمر بالصرؾ الرئٌسً
 مذكرة المبلحظات + ملؾ القرار

 اعتماد أوامر تفوٌض االعتمادات

 الموافقة الرفض             

األوراق التلخٌصٌة ألوامر صرؾ 

 االعتمادات )نسخة مإشر علٌها(
نسخة من األمر المإشر  التؤشٌر على األوامر

 علٌه

الثانوي إخبار اآلمر بالصرؾ 

بإمكانٌة البدء فً إجراءات صرؾ 

 النفقات

نسخة من قائمة األوامر مع إشعار 

 بالتوصل

استبلم األوامر مع قائمة بؤوجه 

 صرؾ االعتمادات المفوضة
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ىذا من جية، ومن جية أخر  فرغم االنتشار الترابي لممصالح الالممركزة، فإن تدبير 
ضعف تفويض االعتمادات من دات ال زال يعرف تمركزا مفرطا، السيما فميا يتعم  باالعتما

اإلدارة المركزية إلى المصالح الالممركزة، وعمى سبيل االستئناس فالجدول التالي يوضح 
 :19ذلك

اعتمادات األداء  السنوات
 المفتوحة

المبالغ المفوضة إلى 
 المصالح الالممركزة

نسبة عدم تمركز 
 االعتمادات

5110 89.90<.9<1 8.<70.51: 00% 

5115 80.890.89: 8.8=9.<=7 00% 

5117 85.05=.17< 8.107.0:: 01% 

5118 80.878.:80 7.;0=.;:5 =% 

5119 8:.<;7.807 8.17=.958 =% 

 

من اعتمادات الميزانية العامة يتم عمى  1=نالحظ من خال ليذه المعطيات أن تدبير حوالي 
 المستو  المركزي.

                                                           

لحقوق فرٌزة أشهبار، آلٌات تدبٌر القانون المالً ومتطلبات التنمٌة، أطروحة لنٌل الدكتوراه  فً القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلٌة ا - 19

 .077، ص 5101-=511الرباط، -أكدال
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المسشولة عن تدبير ىذه االعتمادات يتم وضعيا من  كما أن ميزانيات المصالح الالممركزة
قبل المصالح المركزية وتناقش مع الوزارة المكمفة بالمالية. وتتم عممية صياغة ىذه الميزانيات 
بناء عمى الموارد المالية لمسنوات الفارطة والسنة الجارية، وبدون تعديل كبير عمى ىذه 

 20األخيرة.

   نقط    ث ن  :   ش  ك 

بيدف تنسي  مختمف المتدخمين االقتصاديين واالجتماعيين والمصالح الالممركزة 
عمى المستو  الترابي مع تدخالت الدولة، بادرت ىذه األخيرة غمى إيجاد صيغ لمتعاون 

 سميت بالشراكة تقوم عمى االستعمال المشترك لمموارد البشرية والمالية.

لمعالقات بين شريكين أو أكثر، لإلنجاز ويقصد بالشراكة أنيا عبارة عن إطار منظم 
عمل أو مشروع معين، حيث أن مضمون ىذه الشراكة يحدد بوضوح، التزامات كل طرف 
فيما يخص تنفيذ وتقويم ما تم االتفا  عميو، ويتم االتفا  عمى ىذه االلتزامات عن طري  

لتوقيع عمييا من التفاوض بين األطراف، وحينما يحدث التواف  حول ىذه االلتزامات يتم ا
طرف مختمف الشركاء، ىذا التوقيع يمزم األطراف الموقعة عمى الشراكة بتنفيذىا والوفاء 

 21بالتزاماتيا".

فالشراكة تقوم عمى تشجيع وتعزيز العالقات بين المصالح الالممركزة لموزارات 
 عمى عالقات  مد ىذه السياسة الجديدةوالفاعمين االقتصاديين واالجتماعيين والمحميين، وتعت

التشارك والمساىمة واالستغالل المشترك لمموارد البشرية والمادية لتقديم خدمات عامة، كما 
تشكل إحد  اآلليات الرئيسية لترجمة سياسة القرب، التي تعتمد عمى محاربة الفقر وتحسين 

                                                           

رسالة لنٌل شهادة الماستر فً  -مٌزانٌة وزارة االقتصاد والمالٌة نموذجا  –، البعد الجهوي فً تدبٌر المٌزانٌة العامة للدولة نادٌة دوباخ - 20

 .77، ص 5101-=511الرباط، -القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلٌة الحقوق أكدال
21

، ;510، ماي ٌونٌو :00المجلة المؽربٌة لئلدارة المحلٌة والتنمٌة، عدد بالمؽرب،  لباخ طارق، التدبٌر البلمتمركز العتمادات المٌزانٌة العامة - 

 .;=0ص 
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ظروف عيش السكان الموجودين في وضعية صعبة، عبر تمبية حاجاتيم األولية، اعتمادا 
 22عمى اختيار دقي  لممشاريع ولممستفيدين منيا.

وفي إطار إشراك الفاعمين الترابيين، يمكن إدراج مشاركة الجماعات الترابية، من خالل 
 23االختصاصات المشتركة التي نصت عمييا القوانين التنظيمية ليذه الوحدات 

  لتفويض االعتمادات. لمطلب الثاني : نموذج تطبيقيا

المؽرب قبٌل تبنً الدستور الحالً, وقبل صدور القانون التنظٌمً لقانون المالٌة نمطا تدبٌرٌا لقد اتبع 

خاصة فً تدبٌر االعتمادات  ،. هذا النوع من التدبٌر قد أبان عن نوع من القصورمبنٌا على الوسائل

على المستوى  اؾ التنموٌة المنشودة خاصةدالمالٌة بكٌفٌة رشٌدة ومعقلنة من أجل الوصول إلى األه

 لمحلً.ا

 07.071، واالقانون التنظٌمً رقم 5100ٌولٌوز  =5ل ملكةدستور الملكن ومع صدور 

. نقلة نوعٌة فً آلٌات التدبٌر المالً العمومًالمؽرب  عرؾ فقد المتعلق بقانون المالٌة، 

الى نمط  ،وتتجلى هذه الطفرة التدبٌرٌة فً االنتقال من نمط التدبٌر المرتكز على الوسائل

 071.07خاصة مع ما جاء به القانون التنظٌمً رقم  .تدبٌري مرتكز على االهداؾ والنتائج

التً تمكن من مستجدات كالبرمجة المٌزانٌاتٌة المتعددة السنوات،  المتعلق بقانون المالٌة

مختلؾ القطاعات الوزارٌة من وضع تصورات واضحة لؤلهداؾ والنتائج المراد تحقٌقها، 

ه االهداؾ إلى برامج واقعٌة وقابلة للتحقٌق مع مإشرات مضبوطة لقٌاس ذة هوترجم

 نجاعتها.

لى تشجٌع التعاقد ـ إلى جانب العدٌد من إوتهدؾ المقاربة الحدٌثة للتدبٌر المٌزانٌاتً      

ـ فً مجال تدبٌر المٌزانٌة بٌن ...اآللٌات األخرى من قبٌل شمولٌة اإلعتمادات، الشراكة

                                                           
22

 .;58فرٌزة أشبهار، مرجع سابق، ص  - 
23

من  51 صادر فً 9>.0.09الصادر بتنفٌده ظهٌر شرٌؾ رقم المتعلق بالجماعات, 007.08من القانون التنظٌمً  ;>لتوسع أكتر أنظر المادة  - 

 .(5109ٌولٌو  ;):087رمضان 

 المتعلق بالجهات 000.08من القانون التنظٌمً  0=المادة  -

 المتعلق بالعماالت واألقالٌم005.08من القانون التنظٌمً  :>المادة -
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لمركزٌة ومصالحها الخارجٌة، وكذلك بٌن الدولة والمنشآت العامة، وذلك بهدؾ المصالح ا

 دعم سٌاسة القرب والبلتركٌز اإلداري .

وإذا كان التعاقد فً القطاع العمومً بالمؽرب لٌس بالتجربة الجدٌدة، حٌث تم العمل به منذ 

قد أصبح الٌوم أداة أساسٌة لتحدٌد عبلقة فبٌن الدولة والمإسسات العمومٌة،  5>=0سنة 

ومن المإكد أن  Contrats programmesالدولة بهذه المإسسات عن طرٌق ما ٌسمى 

ال المترتبة عن العقود المبرمة بٌن اإلدارات المركزٌة ومصالحها الخارجٌة  االلتزامات

تحمل المسإولٌة  طابعا قانونٌا أو مالٌا بقدر ما تكتسً طابعا تحضٌرٌا ٌقوم على ًتكتس

تبرز األهداؾ التً تحققها المصالح الخارجٌة  االلتزاماتبكٌفٌة مشتركة، وبالفعل فإن هذه 

رات النجاعة المقدمة مع البرامج موضوع التعاقدشطبقا لمإ
24
. 

ٌسمح التعاقد باعتباره نوعا جدٌدا من العبلقات بٌن اإلدارات المركزٌة ومصالحها و

والمسإولٌات على المستوى المحلً، وتنسٌق  االختصاصاتالخارجٌة، بإعادة توزٌع 

وتوافق العبلقات على مستوى تحت دولتً، حٌث إن الرإٌة الجدٌدة للتدبٌر المٌزانٌاتً 

تترجم بتشكٌل عبلقات بٌن اإلدارة المركزٌة والمصالح البلممركزة عن طرٌق عقد 

زة تستلم أخذ تكلٌؾ لتحقٌق األهداؾ، والوسائل، فبمقتضى هذا العقد، المصلحة البلممرك

 عدد من األهداؾ واإلدارة المركزٌة تلتزم بالتموٌل
25

 

حها البلممركزة تنبنً على لاإلدارة المركزٌة ومصا نما بٌوٌهدؾ التعاقد إلى خلق عبلقة 

برامج محددة من  بتنفٌذالتزامات متبادلة بٌن الطرفٌن، فمن جهتها تلتزم المصالح الخارجٌة 

، ومن جهتها تعمل اإلدارة المركزٌة على توفٌر االعتمادات اؾ ونتائج معٌنةأجل تحقٌق أهد

وتفوٌض تدبٌر هذه االعتمادات لآلمرٌن بالصرؾ المساعدٌن  ،البلزمة لتحقٌق هذه االهداؾ

                                                           

العام، جامعة محمد الخامس ـ  محمد سكلى: التدبٌر المالً العمومً بالمؽرب ومتطلبات الحكامة المالٌة، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون  24

 . 273، ص 2012ـ2011أكدال، كلٌة الحقوق، الرباط، السنة الجامعٌة، 

25
، 5107ـ:نجٌب جٌري: تنزٌل الدستور المالً بالمؽرب بٌن ضرورة اإلصبلح ورهان الحكامة المالٌة، سلسلة "الدراسات واألبحاث" اإلصدار   

 . >:-;:مطبعة األمنٌةـالرباط، ص 
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ومنحهم حرٌة أكبر للتصرؾ فٌها بما ٌسمح لهم وٌمكنهم من  أي رإساء المصالح الخارجٌة

 ى المحلً.على المستو المنشودة لً تحقٌق التنمٌةتحقٌق أهداؾ التعاقد وبالتا

فاعتماد تقنٌة التعاقد ستساهم فً تحسٌن فعالٌة اإلدارة وتكٌفها مع متطلبات النجاعة 

والمردودٌة، وذلك من خبلل وضع برمجة دقٌقة تقوم على:
26

 

 ـ دراسة الحاجٌات التً ترٌد االدارة أن تصل إلٌها، تصنٌفها وترتٌبها .

 والموارد.ـ البحث عن المبلئمة بٌن الحاجٌات 

 ـ تحسٌن األداء بنفس المورد )أي نفقة ستذهب لتحقٌق هدؾ معٌن( .

 ـ تقوٌة البلتمركز باعتباره محورا أساسٌا لئلصبلح اإلداري .

ـ إشعار اآلمرٌن بالصرؾ بمسإولٌة أكبر فً تدبٌر النفقات العمومٌة وتعزٌز استقبللٌة 

 لمصالح البلممركزة .المشرفٌن على ا

 ـ تحسٌن برمجة وتنفٌذ ومراقبة النفقات العمومٌة .

 ـ استفادة الفئات المستهدفة من النفقات العمومٌة بشكل كبٌر .

  أفضل.بصورة  النشؽاالتهم لبلستجابةـ جعل اإلدارة أكثر قربا من المواطنٌن والمواطنات 

 

ن يلنموذج تعاقد ما بسنعرض من خبلل الجدول التالً  وكمتال على تفوٌض االعتمادات

المركز الوطني لعلم األحياء المائية واه والغابات ومحاربة التصحر يالمندوبية السامية للم

 :وتربية األسماك

                                                           
26

 273-272مرجع سابق، ص  محمد سكلى  
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   العملية الموقع االعتماد المالي بالدرهم

591111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
   شراء المحروقات

:1111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
   أتعاب المهندس المعماري

51111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
  لوحات أو عبلمات التشوٌر
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051111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
  شراء قطع الؽٌار

C
N

H
P

 

=11111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
 شراء العربات والشاحنات

ت 
ءا

را
ج

إل
ا

ية
فق

أل
ا

 
  

01111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
   مواد التنظٌؾ
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0<1111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
   تجهٌز وتؤتٌت المكاتب

;1111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
   شراء األجهزة المعلوماتٌة

71111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
   مستلزمات األجهزة المعلوماتٌة 

:1111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
   اإلشهار والطباعة

811111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
   منح التنقل

71111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
   معدات المكتب ومواد الطباعة

51111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 
األسماك, راس الماء, الدروة, عٌن عتروس, 

 أمؽاس 
   معدات كهربائٌة
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011111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
   شراء مبلبس العمل)الزي الرسمً(

81111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك و الدروة 
   شراء الوقود والؽاز

011111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
   المساعدة العلمٌة والتقنٌة

   شراء المواد الكٌمٌائٌة والشبه كٌمٌائٌة محطات راس الماء و الدروة 711111

   أجرة العمال المٌاومٌن محطات راس الماء و الدروة 811111

91111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك 
   اإلٌواء واإلطعام

0591111 
محطات راس الماء, الدروة, عٌن عتروس, 

 التعاونٌة
 األعبلؾ الحٌوانٌة لتؽذٌة األسماك 
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وطنٌة حول الصٌد اإلٌكولوجً تنظٌم أربعة ملتقٌات  1111>    

011111  

تنظٌم دورات تكوٌنٌة للحراس حول مستجدات 
التشرٌع والتنظٌم وكذلك حول التواصل وكٌفٌة تتبع 
عملٌات الصٌد على مستوى السدود والمجاري 

 المائٌة 

  

<11111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك بآزرو
المبانً اإلدارٌة والتقنٌة, أماكن اصبلح وتؤهٌل 

 تفرٌخ األسماك والقنوات واألحواض

  

 مساعد راس الماء )بن صمٌم( 711111

   اصبلح وتؤهٌل المبانً اإلدارٌة

 حارس راس الماء )بن صمٌم( 511111
0حارس زروقة  511111  

 وحدتٌن سكنٌتٌن )آزرو( 1111:
 وحدتٌن سكنٌتٌن )آزرو( 1111:

   إعادة تؤهٌل وإصبلح المعدات محطات راس الماء, الدروة, عٌن عتروس 581111

 محطات راس الماء, الدروة 0511111
شراء المعدات التقنٌة )عداد السمك, معدات الفقس, 
 قوارب قابلة للنفخ, مضخة , صنادٌق وثكنات(

 

  

الكهربائٌةاصبلح وصٌانة المعدات  محطات راس الماء, الدروة 1111>    
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81111 
مقر المركز الوطنً لعلم األحٌاء المائٌة وتربٌة 

 األسماك آزرو
معدات وأدوات العملاصبلح وصٌانة     

   المجموع 91111;;

 

ٌمكن القول أن التعاقد بٌن المركز والمصالح الخارجٌة وتفوٌض تدبٌر االعتمادات لهذه المصالح ٌمكن من تحقٌق نتائج  من كل ماسبق

ه ملحوظة على مستوى التنمٌة الجهوٌة والمحلٌة، ؼٌر أنه فً المؽرب هذا النوع من التدبٌر الزال فً بداٌته وٌتسم بنوع من القصور ٌحٌد ب

لآلمرٌن بالصرؾ المساعدٌن فً تدبٌر االعتمادات المالٌة  والكافٌة رجوة. وذلك راجع الى عدم اعطاء الحرٌة البلزمةعن تحقٌق االهداؾ الم

، والزامهم بالرجوع للمركز فً حالة صرؾ اعتمادات مالٌة مهمة، وقصر التفوٌض المخول لهم فً الحق المرصودة للمصالح التً ٌرأسونها

ال تمكنهم من تنفٌذ برامج تنموٌة قادرة على النهوض بالمنطقة الخاضعة لنفوذهم، واضطرارهم للرجوع فً فً التصرؾ فً اعتمادات هزٌلة 

 أؼلب األمور إلى المركز.
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 :خاتمة 

الشاسع بٌن االثنٌن، من  للبونتعقٌدا نظرا من أكتر المواضٌع  والبلتمركزمالً ,تؤسٌسا على ما سبق، ٌتضح ان موضوع البلمركزٌة مالٌة

ان البلمركزٌة عرفت مجموعة من التعدٌبلت ، وحظٌت باهتمام بالػ من طرؾ السلطات العمومٌة، بدلٌل االرتقاء بهده االخٌرة من  كأبرز ذل

 .ذلك لم ٌحظى البلتمركز مالً بهذا االهتمام   من بالمقابل، وقانون عادي الى قانون تنظٌمً

عات الترابٌة من أجل تجاوز االكراهات المالٌة التً تعترض سبل تنفٌد المشارٌع الترابٌة ، أصبح بمقتضى الدستور وفً هذا ٌظهر أن الجما

 اذج النص الذي ٌحدد كٌفٌة تفعٌل هده األلٌة هواال أن المبلحظ هو عدم خر،ملزمة أن نقل االختصاص ٌوازٌه نقل االعتماد المخصص له 

 ن الذي كان ٌنبنً علٌه تحسٌن التدبٌر الترابً اال وهو التعاقد فهو بدوره الزال ٌفتقد لنص تنظٌمً ٌفعله فإن الرها من جهة أخرىومن جهة 

اما فٌما ٌخص تفوٌض االعتمادات للمصالح البلممركزة ٌطبعه نوع من الؽموض على اعتبار انا مٌزانٌات هده المصالح تبرمج من طرؾ 

 ال من : ومن اجل تجاوز هده العقبات المبادرة ،تخاد المركز مما مفاده ؼٌاب االستقبللٌة فً ا

 ٌجب اخراج مٌثاق البلتمركز الى حٌز الوجود 

 اعطاء المصالح البلممركزة سلطة القرار سواء على المستوى االداري أو المالً 

 ضعؾ نسبة تؽطٌة التراب الوطنً بالمصالح البلممركزة 

  سد حاجٌاتها    عدم كفاٌة الموارد الذاتٌة ألؼلب الجماعات فً 
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 المراجع المعتمدة.قائمة  

 .الكتب 

  5119د.محمد حنٌن, تدبٌر المالٌة العمومٌة الرهانات واالكراهات, الطبعة األولى 

 المتعلق بالتنظٌم  >89.1د.نصٌر مكاوي تدبٌر مالٌة الجماعات الترابٌة، تدبٌر النفقات المحلٌة على ضوء القانون

 5100ومجموعاتها, الطبعة األولىالمالً للجماعات المحلٌة 

 .االطروحات والرسائل 

  تبرٌكت: نمودجا, رسالة لنٌل  –سرمك هشام, التنمٌة المحلٌة بٌن البلمركزٌة وعدم التركٌز االداري,جماعة سبل

دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة فً القانون العام,جامعة محمد الخامس,كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة 

 5110/5115تماعٌة اكدال الرباط,السنة الجامعٌة واالج

  رسالة لنٌل شهادة الماستر فً =511-5110فإاد بلحسن، تدبٌر االعتمادات المرتكز على النتائج بالمؽرب /

 5101-=511الرباط، -القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلٌة الحقوق أكدال

 لبات التنمٌة، أطروحة لنٌل الدكتوراه  فً القانون العام، جامعة فرٌزة أشهبار، آلٌات تدبٌر القانون المالً ومتط

 5101-=511الرباط، -محمد الخامس، كلٌة الحقوق أكدال
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 -  مٌزانٌة وزارة االقتصاد والمالٌة نموذجا  –نادٌة دوباخ، البعد الجهوي فً تدبٌر المٌزانٌة العامة للدولة- 

 5101-=511الرباط، -جامعة محمد الخامس، كلٌة الحقوق أكدال رسالة لنٌل شهادة الماستر فً القانون العام،

  محمد سكلى: التدبٌر المالً العمومً بالمؽرب ومتطلبات الحكامة المالٌة، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون

 2012ـ2011العام، جامعة محمد الخامس ـ أكدال، كلٌة الحقوق، الرباط، السنة الجامعٌة، 

  نوال المناوي، التدبٌر العمومً الحدٌث، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلٌة

 =511->511الحقوق أكدال، الرباط، السنة الجامعٌة 

 .المجالت 

  دارة , المجلة المؽربٌة لئلالتنمٌةد. عبد اللطٌؾ بروحو, مالٌة الجماعات الترابٌة بٌن وقع الرقابة ومتطلبات

 :510المحلٌة والتنمٌة سلسلة مواضٌع الساعة, الطبعة الثانٌة, 

 -  بحبجة العربً، البلتمركز اإلداري بٌن محدودٌة الدور ومطلب الفعالٌة، المجلة المؽربٌة لئلدارة المحلٌة

 5107دجنبر  –شتنبر  007-005والتنمٌة عدد مزدوج 

 العتمادات المٌزانٌة العامة بالمؽرب، المجلة المؽربٌة لئلدارة المحلٌة والتنمٌة،  لباخ طارق، التدبٌر البلمتمركز

 ;510، ماي ٌونٌو :00عدد 

 تنزٌل الدستور المالً بالمؽرب بٌن ضرورة اإلصبلح ورهان الحكامة المالٌة، سلسلة "الدراسات  ,نجٌب جٌري

 ، مطبعة األمنٌةـالرباط،5107ـ:واألبحاث" اإلصدار 
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 .التقارير والوثائق 

 5109  سنة برسم للحسابات األعلى للمجلس السنوي التقرٌر 

 المائٌة األحٌاء لعلم الوطنً والمركز التصحر ومحاربة والؽابات للمٌاه السامٌة المندوبٌة بٌن ما وثٌقة تعاقدٌة 

 .األسماك وتربٌة

 .القوانين 

 ( بتنفٌذ نص الدستور, الجرٌدة 2011ٌولٌو 29)1432من شعبان27صادر فً  1.91 1.1شرٌؾ رقم ظهٌر

 .3600,ص 2011ٌولٌو  30مكرر بتارٌخ 5964الرسمٌة عدد

 

 رمضان من 20 فً صادر 1.15.83 رقم الشرٌؾ الظهٌر بتنفٌذه الصادر بالجهات المتعلق 111.14 رقم التنظٌمً القانون 

 .( 2015 ٌولٌو 23  1436شوال  6 بتارٌخ الصادرة 6380 عدد الرسمٌة الجرٌدة ،(2015 ٌولٌو 7)1436

 20 فً صادر 1.15.84 رقم الشرٌؾ الظهٌر بتنفٌذه الصادر ، األقالٌم و بالعماالت المتعلق 112.14 رقم التنظٌمً القانون 

 ٌولٌو 23)  1436 شوال 6 بتارٌخ الصادرة.  6380 عدد الرسمٌة لجرٌدةا(  2015 ٌولٌو7) 1436 رمضان من

2015). 

 من 20 فً صادر 1.15.85 رقم الشرٌؾ الظهٌر بتنفٌذه الصادر بالجماعات، المتعلق 113.14 رقم التنظٌمً القانون 

  ،( 2015 ٌولٌو 23) 1436 شوال 6 بتارٌخ 6380 عدد الرسمٌة الجرٌدة( 2015 ٌولٌو7)رمضان
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