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 مقدمة

 7102مارس -01الصادر بتارخي  10بناء عىل قرار الس يد رئيس اجمللس امجلاعي لبين أ نصار رمق -

عداد برانمج معل امجلاعة  7177-7102 وا برمس الس ن .بشان ا 

 امللكف  يق التقيناذلي يقيض بتعني الفر  7102ابلريل 01بتارخي  20بناء عىل القرار رمق -

جراء  .تشاريك  حول حمور احلاكمة احمللية  تشخيصب 

عداد  قام فريق العمل جراء  حول حمور احلاكمة احمللية . أ لتشاريك تشخيص ال امللكف ب   5ب 

و شؤون  و املنازعا  التعمريو. يف قطاع املالية  رؤساء ال قسام و املصاحل  فردية مع   مقابال

 عىل املس توي احمليل و  تدبري الصفقا  العمومية ا ىلارد البرشية بالظافة اجمللس و تس يري املو 

عىل رؤساء كالنقسام و املصاحل امجلاعة حول طرق    لت  املقاب ة طر  ومجوعة م  ال س ل ةمش

امجلاعية  و الوقوف ع  كالرراا  و  اال داريةالتدبري و التس يري و العالقة بني خمتلف  املصاحل 

ثناء تأ دية همامه  التددا  اليت ما فامي خيص املصاحل اخلارجية فمتحور    تواهجهم ا  اللقاءا  و ا 

حول املداخيل احملوةل لفائدة امجلاعة سواء م   انحية حتديد الوعاء الرضييب أ و معلية   املقابال 

احلقيقية وراء ارتفاع  ال س بابتبليغ اجلداول بالظافة ا ىل طرق و صعوب  التحصيل و مناقشة 

ايلة  و الساكنة و املمتث ة  يف  موضوعاتية مع امجلعيا  شةكام مت اجناز  ورالبايق اس تخالصه 

حول احلاكمة احمللية حتت عنوان  تطبيق  مبدأ   ةاملساواة و تاكفؤ الفرص و  متحور موضوع الو رش

وعة م  الواثئق  ومج كام مت دراسة   و  حمور تدبري اجملال  التددا   ا  وابني كالرر  التدبري احلر 

و تدبري  و الصفقا  و اال شغال  تتعلق بملالية احمللية  امجلاعةأ رش يف  واملستندا  و   اريةاال د

ىل واثئق التعمري املوارد البرشية  و حمارض تداول اجمللس كام مت دراسة  و نزع امللكية  بالظافة ا 

قلميية حول تقارير جل  التفتيش اجلهويةو الرتابية و املالية   بالطاف ة ا ىل مالحظا  السلطة اال 

و حتليلها و املالحظة و  املستندا  حفص نتاجئ  و م  خالل   اال دارية و املالية بعض امللفا

النواقص  و  ومجوعة م   تسجيل مت  ادلراسة  و دراسة الواثئق و حتليل نتاجئ املقابال  الفردية 

باب الاكمنة وراء صعوبة تزنيل مبدأ  التدبري د تكون احد ال س  قاليت  كالررااا   و  الصعوب  

اقرتا   توفر دليه م  معلوما  و مستندا  ي و لقد قام فريق العمل مبا   لجامعة بين أ نصار احلر ل

ن تسامه يف و املشاريع و التدابري اال دارية  ومجوعة م  التوصيا  و كالقرتاحا   اليت م  شاهنا ا 

 .ودميقراطية  حريةهنا بلك تدبري  شؤومتكني امجلاعة م  ممارسة 

كالررااا  و التددا  م    يف موضوع التدبري احلر  و لقد تناول فريق العمل حمور احلاكمة احمللية 

نشاط اجمللس التداويل  تدبري   تمتحور  حول   راكئز  أ ساسة و رضوريةدعامئ  و مخسة  خالل 
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ة اجمللس عالق تطرق ا ىل ت مث البرشية و   ةاملاليطرق تدبري موارده  و  للجامعة و أ هجزته املساعدة 

ؤسسة العامل معالقته  بلسلطة الوصية  م  خالل  ا ىلمث   بمجلعيا  و اجملمتع املدين امجلاعي 

دارية رسلطة  داخل  الالممتركزة  عىل امجلاعا  الرتابية و مسؤول عىل التنس يق بني مصاحل  ا 

 و دور اجمللس اجلهوي للحساب .الوطنية للتمنية  البرشيةاال قلمي  مث أ هجزة احلاكمة اخلاصة بملبادرة 

براز بعض  كهيلة قضائية هتمت مبراقبة تدبري امجلاعا  الرتابية يف شؤون املزيانية و املالية ىل  ا  بالظافة ا 

 املشاريع  و اال جراءا  املتوقع برجمهتا م  طرف ادلوةل و الهيلا  العمومية كالخري.

 تعريف احلاكمة

اعا  الرتابية بملغرب با مام ربري م  طرف املرشع حيا افرد لها بب اكمال بدلس تور يت امجلحض 

متحور حول التعريف و كالختصاص كام افرد لها أ يضا الباب احلاد عرش حول احلاكمة احمللية  و 

-000مق للجامعا  الرتابية ر يميالتنظ جمال التطبيق و التعاون مع بيق الرشاكء و لقد جاء القانون  

احمليل ترتكز عىل  الشأ ن  و املقارب  اجلديدة   يف تدبري  م  ومجوعة م  الآليا   و املبادىئ 01

أ حد أ مه مظاار  ومجوعة م  املبادئ  واملقارب  و الس امي  مبدأ  التدبري احلر . و ميثل ادا ال خري

للجامعا   01-000ي رمق م  القانون التنظمي  722اذه الالمركزية، يف بعداا احلاكميت. املادة 

 الرتابية.

و لقد عرفت احلاكمة احمللية ومجوعة م  التعاريف اختلفت مع اختالف املقارب  و املصطلدا  و 

الهيلا  فقد عرفها القانونيون حبس  تطبيق القانون مع توفري الضامان  للك ال طراف  وقد عرفها 

فريقيا بتطبيق احملاس بة و فع الية التدبري و ضامن كالس تقرار و نوعية التنظمي البنك  ادلويل لشامل ا 

ما برانمج ال مم املتددة اال منايئ فقد حدداا يف هنج س ياسة هتدف  كالقتصادي و التحمك يف الفساد ا 

اجلامع  ا ىل توزيع أ فضل للساكن و ال نشطة كالقتصادية فوق جمال ترايب معني و يف تعريفها البس يط

تبس يط املساطر اال دارية  ربط املسؤولية بحملاس بة  وفقط وضع واملتفق عليه يه  و ليس املانع

 املنافسة احلرة  والشفافية أ سلوبتقوية املراقبة ادلاخلية اع ماد   ال ادافتبين نضام التدبري حسب 

 و اع ماد أ سلوب جديد  ملفهوم السلطة.

 

 لحكامة السياسيةا

 (المساعدة أجهزتهنشاط المجلس الجماعي و ) 
 احلاجيا 
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يف حدود اختصاصاهتا، سلطة التداول بكيفية دميقراطية،   أ نصارمجلاعة بين خول مبقتىض اذا املبدأ  

والنصوص الترشيعية  01-000وسلطة تنفيذ مداوالهتا ومقرراهتا، طبقا ل حاكم القانون التنظميي

  وحرة، يةشؤوهنا،بكيفية دميقراط و تس يري  م  تدبري  اوالتنظميية املتخذة لتطبيقه، مما س ميكهن

رتكز التنظمي الرتايب عىل مبادئ التدبري احلر، وعىل التعاون يادلس تور(، و  م  200الفصل)

والتضام ؛ ويؤم  مشاركة الساكن املعنيني يف تدبري شؤوهنم، والرفع م  مسامههتم يف التمنية 

م  املنتخب احمليل  اليت جتعل التشاررية و كقاعدة لدلميقراطية احمللية، البرشية املندجمة واملس تدامة

ىل 27)املواد م  وميكنه كالس تجابة لطموحا  وتطلعا  الساكن.  مصدر سلطة وصاحب قرار،  ا 

 (01-000م  القانون  21

ولقد معل املرشع التنظميي عىل حتديد ومجوعة م  التدابري التنفيذية ملبدأ  التدبري احلر، حيا   

م  قبيل املساواة بني املواطنني يف ولوج  .العامةاشرتط، الحرتام حس  تطبيقه ومجوعة م  املبادئ 

وضامن جودهتا،  امجلاعة، كالس مترارية يف أ داء اخلدما  م  قبل للجامعةاملرافق العمومية التابعة 

 تكريس ادلميقراطية والشفافية واحملاس بة واملسؤولية، ترس يخ القانون، التشارك والفعالية والزنااة

. وبذكل تكون للمجالس املنتخبة اكمل الصالحية واحلرية يف  (01-000م  القانون 722 املادة )

احرتام للمقتضيا  القانونية والتنظميية، مبراعاة اال ماكنيا   معحتديد وبلورة اختياراهتا وبراجمها 

طار  اختصاصا  مبامرسة  اليشء اذلي س ميكهنا المتويلية املتاحة. ذاتية  أ و مشرتكة مع ادلوةل  يف ا 

كالختصاصا  املنقوةل م  ادلوةل ا ىل امجلاعة مع احرتام مبدأ  التدرج  ا ىلالرشاكة بالظافة التعاقد و 

 .(01-000م  القانون  21 ا ىل 27واد ) امل  و ال مايز بني امجلاعا .

 .أ نصارالتداويل مجلاعة بين  معطيا  حول اجمللس

 (0انظر امللحق  ) كالس  مارة 
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 حتليل املعطيا 

و رؤية  مس تقبلية و ختطيط و حتديد  احمليل قدرا  و همارا  همنية  شأ نال يتطلب التس يري 

 ءأ دا يفو اللجنة ادلامئة  م  اجل خدمة املواط  و يساعد الرئيس  النواب  املراد بلوغها  ال اداف
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دورا  تكوينية يف  الىىو خضوعهم  ال عضاءية قدرا  تقو  يس تدعيوجه مما  أ حس عىل  امههم

بالظافة ا ىل دور اجمللس يف التمنية احمللية م  خالل النقطة املدرجة  احمليل الشأ ن التدبريجمال 

ن  تنصب يف خدمة املواط  بعيد ع  تكل اليت  يكون الهدف م   جبدول اال عامل و اليت جيب ا 

دراهجا او فقط و حرصا  نقد اال طرا ف املسؤولية ع  التدبري الشأ ن احمليل أ و تكل املواضيع ا 

ال صيل أ ال و  اهذا  الصبغة الس ياس ية الضيقة اليت تفرغ حمتوي دور اجمللس و املعارضة م  حمتو 

او خدمة املواط   و حامية املال العام والسهر عىل  تطبيق القانون و عدم اخلروج ع  الهدف 

حداث اجملالس ا اذلي بن  لتداوليةم  شانه مت ا  اليت منحها املواط  ثقته عرب الربامج الس ياس ية ا 

 و اليت وعد املنتخب املواط   عىل خدمته و تمنبية جامعته و الهنوض هبا  امحلال  كالنتخابية 

 املربجمة م  طرف امجلاعةملشاريع ا

 اجملالس املنتخبة أ عضاءتقوية قدرا  

عداد احملارض تفعيل دور اللجان ادلامئة  و ادلراسة و تقدمي احللول البدي ة ا ىل قوة اقرتاحيه م  ا 

 احلد م  تدخل ال عضاء يف التس يري و التدبري

 و املهام اال مضاءتفعيل هممة التفويض يف 

 ال خرىالعمومية  الهيلا   ادلوةلملشاريع املربجمة م  طرف ا

 الرتابية اجملالس أ عضاءتكوي   

 

 اإلداريةلحكامة ا

 ة الموارد البشرية(تدبير و تنمي طرق  )

 
 احلاجيا 

 تس تطيع الرتايب غري اكف يف غياب املوارد البرشية الكفأ ة، اليت مبدأ  التدبري احلر للشأ ن سيبقى

خراجه ا ىل حزي الوجود.  أ نصاربين  و عىل اثر توس يع جمال  جامعة  بلورته عىل أ رض الواقع وا 

لواذلي مه   0227للمملكة لس نة  اال داريمبوجب التقس مي   أ خرىبعض امجلاعا ، بضمها مع  غاءا 

حلاق،مت   اىلداا البرشية ر موا، مما جعل عدد أ نصارجامعة بين  ا ىلامجلاعة القروية لفرخانة سابقا  ا 
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 و .بصفته الرئيس التسلسيل للموارد البرشية م  طرف رئيس امجلاعة  ااتدبري  يمتو   موظفا  273

الرضورية و  ال ساليبم  اجل اع ماد  الالزمة ومجوعة م  التدابري يتخذملزما بن  أ صبح ياذل

ربط و  نشاط املصاحل اال داريةب  املتعلقةاحلر مثل حتديد املهام و وضع دالئل املساطر  التدبريالفعاةل 

حتديد العالقة بني املوارد و  ال قساماحملاس بة بملسؤولية واع ماد معاير تعني رؤساء املصاحل و 

 ومةمنظضع و و  ال ادافكام جيب تبين نظام التدبري حبسب  قريريةتال و  التنفيذية بأ هجزهتا البرشية 

و حتقيقها و كدا املؤرشا   بلوغهااملراد  ال ادافخاصة لتتبع املشاريع و الربامج حتدد فهيا بدقة 

  (.01-000م  القانون التنظميي رمق  720املادة ). املتعلقة هبا  الناجعة الفعاةل

البرشية حيظى بأ مهية قصوى دلى املنظام  اخلاصة م  أ جل حتقيق  اكن تدبري املوارد ذاوا  

 أ ادافها، فا ن امجلاعا  الزالت متخلفة ع  اع ماد ال ساليب وال دوا  التدبريية مبفهوهما الصحيح.

لهذا فاملوارد البرشية بال دارة امجلاعية ظلت متخلفة ع  مواربة ال ساليب والطرق احلديثة يف 

دارة امجلاعية، التدبري، وال أ دل ذ يفة ظ ) قانون الو كل قدم املنظومة القانونية للموارد البرشية لال 

 ال جور منظومة. قانون 0222امجلاعا  الرتابية  مبوظفي. املرسوم املليك املتعلق  0257العمومية 

التطورا  اده القوانني و كالنضمة  حيا مل توارب . ( 0220قانون املعاشا  املدنية  -0200

عشوائية التوظيف والتنظمي، غياب التخطيط عدم فعالية ) اليت عرفها اجملمتع املغريب  ،اجلارية

ىلالتكوي ، وكذا غياب نظام فعال لتقيمي أ داء املوظف امجلاعي، اذلي  نظام التحفزي   ( بالظافة ا 

 يصطدم بدوره مبشألك كثرية حتد م  فعاليته واس تجابته دلوافع املوظفني.

رد البرشية الزال مل يفعل بعد عىل مس توى اال دارة امجلاعية، ويظل ال مر لهذا فتدبري املوا

 يقترص فقط عىل تس يري شؤون املوظفني، مما جيعل الوظيفة امجلاعية ال تتسم مبزية الفعالية واملرونة.

لهذا فامجلاعا  أ صبحت مطالبة يف ظل التحوال  احلالية عىل املس توا  كالقتصادية 

قال م  منظومة تس يري شؤون املوظفني ا ىل اع ماد أ سلوب التدبري لعنارصاا وكالج ماعية بالنت

الصحيح مما س ميك  م  كالنتقال ا ىل  البرشية، أ ي العمل عىل توظيف وظائف التدبري مبفهوهما

 مفهوم امجلاعة املقاوةل اليت تعمل مبنطق وأ سلوب املنظام  اخلاصة لبلوغ أ ادافها وغااهتا ال ساس ية. 
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 حتليل املعطيا  

تشلك املوارد البرشية احد أ مه العنارص النجا  و التتبع يف منظومة التدبري الشأ ن احمليل مما 

يس توجب تمنيهتا و توفري لها لك اال ماكنيا  املادية و اللوجيستيكية م  اجل القيام مبهاهما عىل 

و تفعيل  ب كالج ماعي للموارد البرشية و التحفزي و التشجيع وجه كام جيب كالا مام بجلان  أ حس

املنتظرة  مع متكني املوارد  كالادافالتنظمي الهيلكي للجامعة و وتنظميها عرب حتديد املسؤولية و

 .املسؤولية و املهامالبرشية بالس تفادة م  التعويض ع  

 املشاريع املربجمة م  طرف امجلاعة 

 لحقة اال دارية لفرخانةبناء مقر امجلاعة و امل

 خالل املزيانية املوالية لتارخي اس تحقاقها سوية مس تحقا  املوارد البرشيةت 

 وفري  وسائل العمل و تبين منظومة الربامج املعلوماتيةت

 ا حداث أ رش يف امجلاعة املوحد

 و ربطها بحملاس بة املسؤوليةديد حت 

 تقوية دور رئيس املصلدة و القسم
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 املهام املس ندة الكفاءا  البرشية املتوفرة مع طبيعة مالءمة القدرا  و 

 املتوفرة عىل صعيد  امجلاعة لتحسني مس توى وظروف العمل اال ماكنيا وتوظيف مجيع 

داريةع مساطر ضو   تضم  املساواة و تاكفؤ الفرص بلنس بة لالمتداان  الكفاءة املهنية ا 

 ديد املعاير القبلية للرتقية بالختيارحت

قسامتعني رؤساء وضع معيار    واملصاحل لل 

 املتنافية اال داريةفصل املصاحل 

 خلف فضاء مناسب للعمل

 دمع مجعية اال عامل كالج ماعية للموظفني

 و تس يري املوارد البرشية التدبرياس تعامل الربامج املعلوماتية  

 شاريع و الربامج املقرتحة م  طرف ادلوةل والهيلا  العموميةامل 

 امجلاعا  الرتابيةنضام خاض مبوضفي 

 نضام التعويض ع  املهام

 نضام التحفزي و التشجيع

 نضمومة تدبري احلاةل املدنيةم 

 منضومة تدبري املندمج للمداخيل

 ال جورحتسني و  الرفع م  التعويضا  العائلية 
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 الحكامة المالية

 العمومية الصفقات و  الميزانيةتدبير )

 
 اجيا احل

لك واسع، بعتبار أ ن  م  بني أ مه اجملاال  اليت يتداول فهيا مفهوم احلاكمة بشيعترب اجملال املايل

داري حميل مقتطعة م  مزيانية امجلاعة و ختدم مص حملية  عامة  لدة النفقة احمللية تصدر ع  هجاز ا 

   و احمللية ةنة اامة يف لك الس ياسا  العموميماك واو ما جيعهل عنرصا همم و حيتل 

امان  و اال جراءا  مما يس تدعي توفري لك الض  م   أ مه مكوان   املرشوع  ارد املالية و تعترب املو 

صادية و الراضية كالقت الربامج   هنفذ بو القانونية اليت م  شاهنا حامية املال العام اذلي ي  اال دارية

لس املنتخبة براجمها اجملا  بهاملشاريع التمنوية، وترتمج ه ب ومتول هبا لك املرافق وتنجزو كالج ماعية 

.الس ياس ية ا ىل واقع ملموس . 

 نني جديدة قوا خاللاحمليل  م   املايل  الشأ نمعل املرشع عىل حتسني و حتصني  و لقد  و  

 النظام) والزنااة واحملاس بة علق بملالية احمللية سعت الع ماد الشفافيةتتنظميية ت   ا صالحا  جوارية 

القانون رمق   التأ خري قانون فوئد -قانون الصفقا  العمومية -ة العموميةقانون احملاس ب  -للجامعة املايل

اب  و احملامك اجملالس اجلهوية للحس.املتعلقني بجلباا  احمللية -12-02القانون  أ حاكم و  12-12

(. اال دارية احملامك واملالية   

رتابية وتعزيز حصة ا  الترس يخ شفافية تدبري مالية امجلاعو نص مبدأ  التدبري احلر كداكل  عىل 

عداد املزيانية وتأ ريد جودة توقعا  املوارد والتاك ليف مع ال خذ بعني الفرضيا  اليت تتحمك يف ا 

عداداا والتوقعا  اليت ميك  أ ن تنتج عهنا نصت القوانني  و  ،كالعتبار املعطيا  املتوفرة أ ثناء ا 

م  القانون التنظميي  057ثانية م  املادة التنظميية عىل مبدأ  صدقية املزيانية حيا نصت الفقرة ال 

ع موارداا بشلك صادق جملمو  امجلاعةعىل أ نه "تقدم مزيانية  املتعلق بمجلاعا   01-000رمق 

عداداا وتاكليفها، ويمت تقيمي صدقية اذه املوارد والتاكليف بناء عىل املعطيا  امل  توفرة أ ثناء ا 

. والتوقعا  اليت ميك  أ ن تنتج عهنا  
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و هيدف  التدبري حبسب ال اداف حتويل ال دوار التمنوية للجامعا  الرتابية ا  ىل برامج ومشاريع .

، والربجمة بعيدة املدى حقيقية قاب ة للتنفيذ، وذكل م  خالل ايلكة املزيانية حول الربامج واملشاريع

 التنظميية واننيوال خذ بعني كالعتبار معيار النوع يف حتديد ال اداف واملؤرشا ، حيا حدد  الق

رشوع أ و العملية، بعتباره للجامعا  الرتابية اذه البنية اجلديدة للمزيانية وقدمت تعريفا للربانمج وامل 

نفعة عامة وكذا ومجوعة متناسقة م  املشاريع أ و العمليا  تقرن به أ اداف حمددة وفق غاا  ذا  م 

م  رشوط الفعالية  قصد التحققمؤرشا  مرمقة لقياس النتاجئ املتوخاة واليت س تخضع للتقيمي 

عداداملتعلق    7-02-010املرسوم رمق . م   2املادة  )والنجاعة واجلودة املرتبطة بالجنازا   ب 

(برانمج معل امجلاعة.  

عداد املزيانية احمللية مرتبطا بعملية ا     لتخطيط، حيا تقوم ومبقتىض اذا التدبري أ يضا ب  ا 

ذا  أ ولوية، ويمت  رمس الثالث الس نوا  القادمة وبرجمهتا يف مشاريعامجلاعة برصد ومجوع موارداا ب

ا تتوافق مع تقديرا  وضع التقديرا  بملزيانية مبارشة م  معطيا  الربجمة املتعددة الس نوا  حبي

(01-000)املايل للجامعا   التنظميم   070املادة ) الس نة ال وىل م  اذه الربجمة     

 ال موالجعة محلاية  أ مه العنارص املكونة للحاكمة املالية، فه ي ال داة الناوتعترب املراقبة م  بني   

، وقد نصت العمومية والوس ي ة الفعاةل للتأ كد م  حس  اس تخداهما يف ال غراض اخملصصة لها

املراقبة، وأ وجبت اذه  احلديثة يف القوانني التنظميية للجامعا  الرتابية عىل اع ماد اذه الآليا 
دااها واملراقبة ادلاخلية عىل امجلاعا  الرتابية حتت ا رشاف رؤساء جمالسها بع ماد التقيمي ل  القوانني 

و احرتام عمومية اال دارية و الصفقا  الو حامية املال العام و التقيد بقواعد احملاس بة  وكالفتداص

قتناء بلرتايض كال املتعلقة بزنع امللكية م  اجل املنفعة العامة و اع ماد أ سلوب اال داريةاملساطر 

. كقاعدة عامة   

 .كالماكنيا 

 27تعمتد مزيانية امجلاعة عىل حصهتا الس نوية م  الرضيبة عىل القمية املظافة حبيا تشلك أ زيد م  

 0.2ا ىل  7112ملون س نتميم س نة  221م  ومجوع مداخيل امجلاعة و قد ارتفعت م    %

دماج امجلاعة القروية لفرخانة وتبقى اده احلصة غري اكف   7102مليارس نتمي س نة  ية خاصة بعد ا 

 01-000سابقا  بالظافة  ا ىل توس يع كالختصاصا  اذلاتية للجامعة يف أ طار القانون  التنظميي رمق 

 .7105املتعلق بمجلاعا  الرتابية لس نة 
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عة و تس تفيد امجلاعة م  حصة اظافية م  الرضيبة عىل القمية املظافة لك س نة بعد طلب م  امجلا 

م  اجل توازن املزيانية و تغطية جزء م  النفقا  اال جبارية خاصة  تكل املتعلقة بلتدبري املفوض 

 للنفاا  املزنلية و اس هتالك اال انرة العمومية .

ال ختضع معلية توزيع الرضيبية عىل القمية املظافة  لآليا  املعمول هبا يف جمال موازنة  املزيانية احمللية  

منا ختضع مل و  0222يناير  0الصادرة بتارخي  12عايري خمتلفة وحمددة بواسطة دورية وزارية رمق ا 

 مرتبطة يف الغالب حباجيا  المتويل و تعمتد عىل  ثالثة معايري.

اال مداد اجلزايف و او احلد كالدين م  اال مدادا  هتدف ا ىل اتمني نفقا  التس يري للجامعة تشلك 

 ية للرضيبة عىل القمية املظافة للجامعة برمس س نة ماليةم  ومجوع احلصة ال ساس    %05نس بة 

اال مداد املسمى أ و اال ماكنيا  اجلبائية و هتدف ا ىل تقليص الفوارق اجلبائية بني امجلاعا  و تشلك 

 م  ومجوع احلصة ال ساس ية للرضيبة عىل القمية املضافة للجامعة برمس مالية. %21نس بة

يل بدل هجود أ كرث و اال مداد اخلاص بتمنية موارد امجلا عة اذلاتية و هيدف ا ىل تشجيع امجلاعة ا 

م  ومجوع    %05جمهودا  يف جمال حتسني مس توى التحصيل و اس تقاللها املايل و تشلك نس بة 

 احلصة ال ساس ية للرضيبة عىل القمية املضافة برمس س نة مالية.

واليت تقدر نسبهتا  ة  لفائدة امجلاعةاملس تحقة  الثالث بيق املداخيل فهتم : الرسوم فامي خيص  أ ما .

م  ومجوع املداخيل الس نوية للجامعة و يتعلق ال مر بلرمس املفروض عىل اخلدما    % 71ب 

امجلاعية و الرمس املهين و رمس السك  و اليت يمت تدبرياا م  طرف مصاحل ادلوةل  فيمت  حتديد 

يف حني يتوىل بريد املغرب معلية توزيع الوعاء الرضييب أ و اجلداول م  طرف املدرية الرضائب 

ما  طار االتفاقية املربمة بني بريد املغرب و مديرية الرضائب التابعة لوزارة املالية ا  اجلداول يف ا 

ن نس بة التحصيل التتجاوز   51التحصيل فهو م  اختصاص مصاحل اخلزينة العامة للمملكة علام  ا 

لية كام تعرف  اده الرسوم احملوةل ارتفاع البايق م  ومجوع اجلداول املقررة يف الس نة املا %

مليار س نتمي   0.21ا ىل  7112مليار س نتمي س نة   7.07اس تخالصه لك س نة حيا انتقل م  

و تأ سس اده الرسوم  احملوةل عىل العقار حبيا يفرض الرمس املهين عىل العقار أ و  7102س نة 

اخلدما  امجلاعية عىل السك  العائيل و املنقول رراس املال يف حني يفرض رمس السك  و رمس 

بلتساوي بني  %71و يمت توزيع  % 71تس تفيد امجلاعة م  ومجوع مداخيل الرمس املهين بنس بة 

ما فامي خيص  الرمس املفروض عىل اخلدما  امجلاعية فتس تفيد خزينة  غرفة التجارة و مزيانية ادلوةل ا 

  % 21كام تس تفيد امجلاعة بنس بة   %5دلوةل بخزينة  ايف حني تس تفيد   % 25امجلاعة بنس بة 

 لفائدة خزينة ادلوةل  برمس التدبري .% 01م  جموع مداخيل رمس السك  و  
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مليون س نتمي س نوا   251وتدر اده الرسوم احملوةل لفائدة خزينة امجلاعة مداخيل س نوية تقدر ب  

ري اده الرسوم تبقي اده املداخيل و رمغ اجملهودا  املبدوةل م  طرف مصاحل ادلوةل امللكفة بتدب

غري اكفية  مقارنة مع ما تعرفه امجلاعة م  توسع يف جمال التعمري و العمران و تطور ال نشطة التجارية 

معلية التحيني  رمغ   7101و مل تعرف اده الرسوم احملوةل لفائدة خزينة امجلاعة مند س نة  واملهنية .

و التطورا  اليت طرأ    عىل جمال التعمري العمران و عىل  أ ن امجلاعة عرفت ومجوعة م  التحوال 

مما وسع م  جمال وعااها الرضييب  و املهنية  التجارية كالنشطةمس توي اخلدما  امجلاعية أ و عىل 

منا عرفت  لك  رمغ ادا مل  تسجيل مداخيل  الرسوم احملوةل لفائدة امجلاعة أ ي تطور  ملحوظ و ا 

حداهثا مع طرق القانون رمق  اترخي 7101اس تقرار مند س نة   املتعلق بجلباا  احمللية.  12-12ا 

م  ومجوع املداخيل و يمت  07%تشلك  الرسوم و كالاتوي و اخلدما  احمللية  للجامعة نس بة  

و  12-12فصال م  طرف املصاحل اال دارية للجامعة  ع  طريق القانون رمق  70تدبري حوايل 

 01-72بس مترار تطبيق بعض ا حاكم ال بواب القانون رمق القايض  12-02مقتضيا  القانون 

املتعلق بجلباا  احمللية و تشلك  املوارد املتعلقة بلعقار و املمتث ة  يف  الرمس املفروض عىل 

ال رايض الغري املبنية  و رمس البناء و كالحتالل املؤقت للمكل امجلاعي احلصة ال ساس ية م  

 رف بيق الفصول ضعف الوعاء  الرضييب  وحمدودية املر دودية.املداخيل اذلاتية يف حني تع

و يمت تدبري اده الرسوم مبارشة م  طرف مصاحل امجلاعة  ع  طريق مصلدة الوعاء اليت تقوم 

بتدديد و حتيني الوعاء الرضييب  فامي خيص بعض الفصول  يف حني  تتكفل واكةل املداخيل بعملية 

يب لبايق الفصول و او ما يتنايف مع مبدأ  فصل املصاحل اال دارية التحصيل و حتديد الوعاء الرضي

و رمغ التطور املتنافية بالظافة ا ىل تداخل كالختصاص مع ومجوعة م  املصاحل اال دارية كالخري  

اذلي عرفته جامعة بين أ نصار عىل مس توي التعمري  و العمران أ و عىل مس توي احلركة التجارية  

فان القرار  7117توس يع جمالها اجلغرايف  عىل اثر التقس مي الرتايب لس نة واخلدماتية .خاصة بعد 

 01اجليايئ مل يعرف مراجعة أ و حتيني التسعرية لبعض الرسوم و اخلدما  امجلاعية مند أ زيد م  

س نوا  واو  ما جيعهل ال يساير التطورا  و املس تجدا  م  هجة و ال يوارب حتمال   امجلاعة 

 م  هجة أ خري.

ن  املبذوةلاجملهودا   ورمغ ال ا  م  طرف مصاحل امجلاعة  يف ميدان التحصيل و تمنية  موارد امجلاعة ا 

مليون س نتميم س نوا بسبب ق ة مرد ودية و حمدودية  752املداخيل اذلاتية للجامعة ال تتعدي 

اليت   اال صالحارمغ املس تجدا  و  الوعاء أ لرضيب احمليل. جملموعة م  الفصول و الرسوم احمللية.

 .املتعلق بجلباا  احمللية  12-12هبا القانون رمق  جاء
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تعمتد مزيانية امجلاعة عىل القروض مكوارد مالية م  اجل اجناز و حتقيق بعض املشاريع التمنوية أ و 

بمتويل مرشوع واد احلار ع  طريق  0227التجهزيا  ال ساس ية والرضورية فقد  قامت س نة 

يف معلية الربط بش بكة  املواطنني مسامهةدون مبارشة مسطرة   نتيمكس  مليار  7.2القروض بقمية 

مليون  211بقتناء شاحنا  نقل النفاا  املزنلية بقمية  0221كام قامت س نة   السائل  التطهري

 121قامت بمتويل مرشوع بناء املركز التجاري ببين أ نصار بقمية  7101س نتميم و خالل  س نة 

طار مرشوع ايلكة جامعة بين أ نصار  بمتويل مرشوع هتيلة الطرق  مليون س نتميم مك قامت يف ا 

املتعلق  12-02مع عدم مبارشة مسطرة و مقتضيا  القانون رمق مليار س نتميم  0.5احلرضية بقمية 

و اليت تنص عىل مسامهة منه  بع عرش االر  م  الباب  70 ا ىل 22املواداحملليةو الس امي باا  بجل 

و لك ادا جعل مزيانية  اورة للطرق العامة يف نفقا  جتهزياا و هتيههتا.العقارا  و اجمل أ ربب

 071امجلاعة تلزتم س نوا بربجمة مس تحقا  القروض مبزيانية امجلاعة و اليت يرصد لها س نوا مبلغ 

مليون س نتميم  واو ما يضيف ضغطا ماليا س نوا عىل مزيانية امجلاعة اليت مل حتقق فوائض انجتة 

نتيجة عدم وجود توازن حقيقي بني املداخيل و النفقا  و  7110ل التس يري مند س نة ع   مداخي

عادة النظر يف حصة امجلاعة م  الرضيبة  او ما يس تدعي أ عادة  النظر ايلكة مدا خيل امجلاعة و ا 

 %21اجلبائية امجلاعة و اليت حتدد يف  بال ماكنيا عىل القمية املضافة. و ال س امي  النس بة املتعلقة 

 م  ومجوع  احلصة ال ساس ية للجامعة.

بني منو وترية  ع  عدم وجود توازن حقيقي جعل مزيانية امجلاعة تعرف جعزا بنيوا انجتلك ادا  

ع اختصاصا  امجلاعة يف بفعل توس ياملداخيل و ارتفاع وترية النفقا  واليت تعرف تزايدا بس مترار 

زيانية امجلاعة  اال جبارية واملس مترة ضغطا مزتايدا عىل متشلك النفقا   و امليادي  .و خمتلف اجملاال 

دماج امجلاعة القروية لفرخانة  تسويةانجت ع   ، س امي  كام أ سلفنا اذلررالنفقا  اال جبارية خاصة بعد ا 

 0.2انتقلت م  س نوا حبيا  جد هممة   ااع مادايرصد  لها  اليتو  ال جور اجلانب املتعلق بكت ة 

  %51 و أ صبحت متتص أ زيد م   7102مليار س نتميم س نة   7.7ا ىل  7112مليار س نتني  س نة 

 %01و تشلك نس بة س نوا  مليون س نتميم  105م  نفقا  التس يري، كام تبلغ حصة القروض ب 

طار التدبري املفوض للنفاا  املزنلية فتبلغ  ما حصة امجلاعة اخملصصة يف ا  مليون س نتميم و يه  251ا 

بال ضافة ا يل اس هتالك اال انرة  % 05و تشلك    تعممي مجيع اال حياء امجلاعةمرحشة للزادة يف حاةل

 و ميتص يف الس نة، مليون س نتميم 711العمومية واملاء الصاحل للرشب اذلي خيصص هل أ زيد م  

 جتاوز انايك ع  ال حاكم القضائية الهنائية اليت م  ومجوع نفقا  التس يري للجامعة  % 71نس بة 

و اكن سوء .  7110مند س نة  ميم واليت ترامكت عىل امجلاعة وبقيت بدون تسديدمليار س نت  0.0
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السبب املبارش يف حتمل امجلاعة تعويضا   العقار مككون  رضوري و الزم  للمشاريع املنجزةتدبري 

لغاء القرارا  اال دارية  نتيجة الرتايم عىل الغري  ال حاكم القضائية ن و املسؤولية اال دارية و ا   رمغ ا 

عىل تقدمي املساعدة التقنية و كالستشارة القانونية اكنت  موارد برشية قادرة امجلاعة تتوفر عىل 

ما فامي خيص   س تحول دون تكبد مزيانية امجلاعة اده املبالغ الضخمة .  تدبري و تس يري املرافق ا 

 711 ىلا  ختصص لك س نة اع مادا  تصل  اس مترا ر خدماهتا  فان امجلاعة  ضامن  اال دارية و 

 الس نويةم  ومجوع نفقا  التس يري  % . 5و تشلك نس بة مليون س نتمي 

وأ مام اده الوضعية الصعبة فان امجلاعة تلجأ  ا ىل متويل بعض املشاريع التمنوية و كالج ماعية       

العجز مديونية امجلاعة و  ع  طريق القروض ،واده ال خرية تزيد م  تفامق الوضع و تسامه يف ارتفاع 

ىل تأ جيل اجناز  ومجوعة م  املشاريع التمنوية  مما تصبح معه امجلاعة     نيؤدا انيل اذلاملا حمتيا ا 

ملزمة اللجوء ا ىل الرشاكء و الفاعلني  أ و ادلوةل لمتويل املشاريع املربجمة و او ما يقلص م  حرية 

 امجلاعة يف تطبيق مبدأ  التدبري احلر.

 شساعة الوعاءقدرة التحصيل و 

 

 المركبات المالية راتالتقدي
 نوع الماخيل 2017 2018 2019 2020 2021 2022

            

مداخيل الرسوم و الضرائب  

(المدبرة من طرف 3المحولة  )

 60-74مصالح الدولة  

155000,00 145000,00 140000,00 140000,00 130000,00 124615,00 

الى  91رسم السكن )المواد من رقم 

 (( 60-74رقم من القانون  23

4250000,00 4200000,00 4150000,00 4100000,00 4000000,00 3965581,00 

رسم الخدمات الجماعية ) المواد 

من القانون  23الى  22من رقم 

 (60-74رقم 

3700000,00 3500000,00 3200000,00 3150000,00 3000000,00 2913461,00 
 5الرسم المهني )المواد  من رقم

 (  60-74القانون رقم من  93الى 

 (1المجموع) 7003657,00 7130000,00 7390000,00 7490000,00 7845000,00 8105000,00

            

(المدبرة 8الرسوم المحلية )

مباشرة من طرف مصالح الجماعة  

 74-60-قانون رقم 

1120000,00 1150000,00 1100000,00 1050000,00 1000000,00 935547,00 

المفروض على االراضي الرسم 

 21الغير المبنية ) المواد من رقم 

 (  71الى 

1750000,00 1700000,00 1650000,00 1600000,00 1500000,00 1299175,00 

رسم   المفروض على عمليات 

 (50الى 56البناء ) المواد من رقم 

9000,00 8000,00 7000,00 6000,00 5000,00 3476,00 
ة )المواد من رسم التجزئة العقاري

 (02الى  54رقم 

140000,00 135000,00 130000,00 125000,00 120000,00 97526,00 

الرسم المفروض علة محل بيع 

 07المشروبات) المواد من رقم 

 (01الى

120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 118200,00 
الرسم المفروض على النقل العام 

الى  32د من رقم للمسافرين) الموا
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31) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

الرسم المفروض على استخراج 

 16مواد المقالع) المواد من رقم 

 (10الى

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

الرسم المفروض على االقامة 

الى  46السياحية) المواد من رقم 

40) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

استخراج الرسم المفروض على 

المياه المعدنية و مياه المائدة) المواد 

 (33الى 44من رقم 

 (2المجموع) 2453924,00 2745000,00 2901000,00 3007000,00 3113000,00 3139000,00

            

االتاوي و الرسوم و الخدمات و 

(المدبرة من طرف 13المساهمات )

 64-33مصالح الجماعة 

215000,00 215000,00 215000,00 215000,00 214000,00 214000,00 

الرسم المفروض على صحة 

 ( 72الى  73االمضاء )المواد من 

150000,00 145000,00 145000,00 140000,00 137000,00 137000,00 

الرسوم الحالة المدنية) المواد من 

 ( 45الى  42

120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 120000,00 109440,00 

الى  05رسوم المحجز) المواد من 

04 ) 

3200,00 4200,00 3200,00 3500,00 32000,00 31121,00 

 76رسم اتالاف الطرق )المواد من 

 (79الى 

370000,00 365000,00 360000,00 350000,00 300000,00 270520,00 

احتالل  الملك الجماعي  المؤقت 

 936الغراض البناء (المواد من 

 (937الى

175000,00 170000,00 165000,00 160000,00 150000,00 149534,00 

احتالل الملك الجماعي الغراض 

تجارية وصناعية ومهنية) المواد من 

 (933الى 935

1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 999101,00 999101,00 

احتالل  الملك الجماعي الغراض 

د مرتبطة بمنقو ل و عقار ) الموا

 (912الى 931من 

33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 

الرسم الفروض على عملية الدبح) 

 (51الى  55المواد من 

80000,00 75000,00 70000,00 65000,00 60000,00 48805,00 

واجبات مقبوضة في االسواق و 

ساحات البيع العمومي ) الموادمن 

 (07الى  09

70000,00 65000,00 60000,00 55000,00 50000,00 48805,00 
واجبات مقبوضة في  امكان البيع 

 (07الى  09االخرى) المواد من 

 
 

77250,00 77250,00 77250,00 77250,00 77250,00 77250,00 

واجبات الوقوف المترتبة عن 

السيارات االجرة المخصصة) 

 (43الى  03المواد من 

5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 4065,00 

الرسم المفروض على استعالل 

االجرة وحافالات النقل العمومي) 

 (43الى  03المواد  من 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

مساهمة ارباب العقارات المجاورة 

للطرق في انجازها و صيانتها) 

 (39الى   40المواد من 

 (3المجموع ) 2122641,00 2177351,00 2223750,00 2253450,00 2104450,00 2298450,00

4150000,00 4100000,00 3950000,00 4000000,00 3938794,00 3938795,00 

حصة الجماعة من   7المجموع   

 82مبيعات السمك )مواد من 

 64-33( القانون 88الى

26000000,00 26000000,00 26000000,00 26000000,00 26000000,00 26000000,00 
حصة الجماعة من    5المجموع  

 الضريبة على القيمة المضافة 
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 (8+7+3+2+1مجوع المداخيل() 41519017,00 41991145,00 42514750,00 42700450,00 43162450,00 43692450,00

  

نفاققدرة    صعوبة كاللزتامو  اال 

 المركبات المالية التقديرات

 ت نوع النفقا 2017 2018 2019 2020 2021 2022

            

النفقات المتعلقة بتسسير الموارد 

 البشرية

 كتلة االجور 21730141,00 21730141,00 21730141,00 21730142,00 21730140,00 21520000,00

2100000,00 2275000,00 2350000,00 2300000,00 2200000,00 2190000,00 

مساهة االدارة في صناديق 

 اعيالتقاعدو االحتياط االجتم

 نفقات تسيير المجلس الجماعي 775000,00 775000,00 775000,00 775000,00 775000,00 775000,00

600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 600000,00 550000,00 
مساهمة االدارة في صناديق 

 التغطية الصحية االجبارية

 (9المجموع) 25245141,00 25305141,00 25405141,00 25455142,00 24605140,00 24220000,00

            

النفقات المتعلقة بالعقود  االدارية و 

 االتفاقيات 

7380000,00 7380000,00 7380000,00 7380000,00 7380000,00 7380000,00 
حصة الجماعة في التدبير المفوض 

 للنفايات المنزلية

 استهالاك االنارة العمومية 7500000,00 7700000,00 7700000,00 7700000,00 8000000,00 8000000,00

 استهالاك الماء الصالح للشرب  30000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00

 االتصارات و و خدمات االنترنيت 50000,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00 70000,00

 القروض السنوية المستحقة 3040859,00 3040859,00 3040859,00 3040859,00 3040859,00 3040859,00

 (3المجموع) 18000859,00 18490859,00 18490859,00 18490859,00 18790859,00 18790859,00

 نفقات العقود و االتفاقيات و الشراكة            

 المحامي الجماعة مستحقات  100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

308000,00 308000,00 308000,00 308000,00 308000,00 308000,00 

حصة الجماعة في التغطية الصحية 

 للمواطنين الرميد

 كراء مقر ملحقة االدارية لفرخانة  66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00 66000,00

 كراء النادي النسوي 79200,00 79200,00 79200,00 79200,00 79200,00 79200,00

 دعم الجمعيا ت الرياضية  100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

 نفقات التسيير االدارة العامة 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00 390000,00

 نفقات التسسير المستودع الجماعي 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00

 (2المجموع ) 1693200,00 1693200,00 1693200,00 1385200,00 1693200,00 1693200,00

( 2+3+9مجوع التحمالت ) 44939200,00 45489200,00 45589200,00 45331201,00 45331201,00 44704059,00  

الفائض التقديري  0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

دع  الد ل  

                          

%   إمدادا  ال  يير

                       

                

            

           

%    

                     

          -  -  -          
              

%    

   %إمدادا  ال   ي 
      

                     %   

 در  ال   يل    

 
 

 ع    ا      

ال  يير 
 %الع د 

  ا ل  ام    
%الع  د    

ال      
  %ا    ري 

%  ا    م ر

 
 حتليل املعطيا 



19 
 

قدرهتا عىل تعبلة  حضتأ صبحت مزيانية امجلاعة غري قادرة عىل حتمل الزتاما  اظافية أ خري بعدما أ  

العقود و   اجتة عالجناز املشاريع التمنوية و الوفاء ببعض الزتاماهتا الن حمدودة املوارد املالية الرضورية

دودية الوعاء أ لرضيب م  حمضعف و   بباالتفاقيا  سواء بيهنا و بني ادلوةل او الرشاكء و دكل بس 

 بحأ ص مما   م  هجة اثنية  هجة و ارتفاع نفقاهتا الناجتة ع  توس يع اختصاصاهتا يف خمتلف اجملاال 

عادة التفكري يف املقاربة اليت يمت هبا تدبري موار رضورة  معه  داا املالية سواء اذلاتية أ و احملوةل  ا 

عادة صياغة املعاير و الرشوط اليت م  خاللها حتدد احلصة مطالبة السلطة الوصية  بالظافة ا ىل  ا 

 يف مقرراهتا ياغةص تتخذ و برسع ممك   أ نال ساس ية الرضيبة عىل القمية املضافة و عىل امجلاعة 

جمال  توس يعخلدما  املقدمة املواط  خاصة بعد ع  ا الناجتةجمال حتديد كالسعارو كالاتوي 

اجلغرايف للجامعة و التمنية العمرانية اليت عرفهتا املدينة و احلركة التجارية وكالقتصادية للنس يج 

 .للمدينة  كالج ماعي وكالقتصادي 

 .املشاريع املربجمة م  طرف امجلاعة 

عداد  دليل املساطر بلنس بة  ملصلدة الوعاء ا 

 جستيكية ملصلدة اجلباا و اكنيا  املادية و اللتوفري اال م

 ملصلدة اجلباا  احمللية تقوية قدرا  املوارد البرشية

لزامية  و مصلدة الوعاء الرضييب اال داريةبني املصاحل  التنس يق ا 

 التحفزي والتشجيع 

 يني  القرار اجلبائ ي ليالمئ التغريا  و التطورا  اليت تعرفها امجلاعةحت 

 ةل الرضيبة احملليةتفعيل العدا

 املساواة يف املعام ة بني مجيع املرتفقني و امللزمني

 اع ماد التتبع املراقبة 

 تفعيل دور املنازعا  اجلبائية

 طلبا  الس ندل احلرة املنافسة  تفعيل

 و الربامج عوض احلاجيا  بل ادافالتدبري  أ سلوباع ماد 

 املتنافية اال داريةفصل املصاحل 

 ادلاخلية و التنس يق املراقبةتقوية 
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 املشاريع  املربجمة م  طرف ادلوةل و الهيلا  العمومية

 

 حكامةالتنمية المحلية 

 الشركاء و الفاعلين التنمويين 

 
 حلاجيا ا

يمت تكريس مبادئ ادلميقراطية التشاررية، عرب ومجوعة م  اال جراءا  والوسائل والآليا  الكفي ة 

واطنا ، بصفهتم املبارشة، يف القرارا  العامة اليت هتم شؤون بتحقيق مشاركة فعاةل للمواطنني وامل

م  و وبلتايل جتاوز نواقص وعيوب ادلميقراطية المتثيلية، اليت أ فرزهتا تطبيقاهتا العملية،  حياهتم، 

ذ يمك  الهدف يف تعزيز أ سس احلاكمة اجليدة ووسائلها، والقطع  أ جل تصحيح احنرافاهتا وتقوميها، ا 

رساء جو م  التعاون والتضام  والتشارك واملسامهة امجلاعية مع أ سلوب امل ركزية يف اختاذ القرار وا 

يف صنع القرار احمليل، مبا خيدم مصلدة امجليع، عىل حنو يعزز الثقة بني ادلوةل وخمتلف مؤسساهتا 

عطاء احللول املناس بة للمشالك  املطروحة يف خمتلف مراحل صنع  وواملواط ،  التعاون عىل ا 

تبين س ياسا  م  الرضوري  أ صبحلقد  احمليل و الوطين  الشأ نو التدبري  بلتس يرياملتعلق قرار،ال

آليا  الرشاكة والتعاون  م   يتحققي تنطلق م  املواط  ول جهل، واو ما  حملية  عامة خالل تفعيل أ

دارة الشأ ن ا عادة بناء العالقا  عىل أ سس جديدة، تبتعد ع  ال ساليب التقليدية يف ا   حمليل، ووا 

يف النقاش العمويم ويف اختاذ القرار.   مشاركة الساكن، هبدف زادة اخنراطهم ومشاركهتم تقوية

ىل احرتام اختيارا  ممثيل الساكنة يف اع ماد الربامج واملشاريع التمنوية؛  ويفيد اذا النوع م  التدبري ا 

رادة قوية للمزاوجة ال  نصية بني ادلميقراطية التشاررية الس ياسا  العامة. واكذا، يتضح بأ ن اناك ا 

اجلديد  ينبين عىل التحرر م  املركزية  تدبريلل احمللية  العمومية والمتثيلية يف اندسة الس ياسا  

 .املواط  واملواطنا  هتمالشديدة يف القرارا  املتخذة اليت 

                             

 دور اجملمتع املدين -

الدريق بلعنرصد  ا ىلهتددف  ال خدرية, الن ادذه  امجلاعدةكدربى داخدل  مهيدةأ  يعد اجملمتع املددين ذو    

دماجهالبرشي  ونرشد  وال ميدةوالفقدر  اال قصداء, واحلد م  مظاار  املنشودةالتمنوية  ادلينامكيةيف  وا 

والشدعور بلهتمديش السدائدة داخدل  اليدأ سثقافيت املواطنة احلقة واملشداركة الفداع ة , وجتداوز ثقافدة 

 اجملمتع املغريب اليت جتعلها فريسة سه ة لالس تقطاب والتطرف وكالحنراف . بعض رشاحئ
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نميك  القول ,   والعائ ة , تشغلها مؤسسا  منفص ة  مجلاعةاجملمتع املدين عامل ذو عالقة وسطية بني ا ا 

 أ عضاءتتشلك بشلك تطوعي م   و,  مكوان  ادلوةل وتمتتع بس تقاللية يف عالقهتا مع امجلاعة ع  

 (قانون احلرا  العامة) –زادة اا ماماهتم او قميهم  أ واجملمتع محلاية  يف

 القطاع اخلاص 

خمتلف ادلراسا  حيامن  أ كدتهيشلك القطاع اخلاص العمود الفقري للتمنية بدلول الليربالية , اذا ما 

 التأ ريدالقطاع اخلاص والمنو كالقتصادي , م  خالل  أ نشطةع  وجود عالقة اجيابية بني  أ بنت

استامثرا  القطاع العام  تأ ثريكالجيايب الستامثرا  القطاع اخلاص عىل المنو , يفوق  التأ ثري ا نعىل 

 م  مرة ونصف . بأ كرث

ذن منظومة التدبري الشأ ن احمليل حبيا تعترب امجلاعة أ مه رشيك داخل  أ مه يعتربا , القطاع اخلاص  ا 

عىل ثالث مس توا  يه : المتثيل  و امجلاعة ادلوةل  , يمتوقع بداخلا ىل جانب ادلوةل  زبون دليه 

وكالستامثر فهيا , مث كالس تفادة م  متويالهتا وم  السلفا   التمنويةوالتكفل مبجموعة م  مشاريع 

 الصغرى اليت تؤطراا امجلعيا  .

املساعدة التقنية  ري   و يقدم اجملس املستش, القطاع اخلاص ممثل مض   فعىل مس توى المتثيلية

والفنية يف جمال التمنية املس تدامة , حيا يعزز اذه الش بكة يف شلك مقاوةل , اذا اىل جانب 

مض  مكوان  املرصد الوطين للتمنية البرشية يف خشص  أ يضااجلامعة والنس يج امجلعوي املمثل 

 , ممثيل الربملان...اخل . اال عالمالرشاك  , امجلعيا  , وسائل 

 . التمنيةاملمتث ة يف تقدمي اخلربة واملتابعة وتقيمي خمتلف معليا   وانا تربزامهية القطاع اخلاص

ما فهيا , فالقطاع اخلاص يعد اجلهاز امللكف بلتمنية  وكالستامثرشاريع مل عىل مس توى التكفل ب ا 

وبراجمها الوطنية للتمنية احمللية  املبادرة و الرتابية  امجلاعة ادلوةل و  وكالجناز يف كثري م  مشاريع 

, وكذكل فامي يتعلق مبشاريع البنية التحتية م  ماء وكهربء وطرق , ومس توصفا   ال صلية لثالثا

نفهو احد املكوان  ال ساس ية لرتريب املشاريع و  غري ذكل  ا ىلومراكز اس تقبال  مل نقل العنرص  ا 

جناحهاحلمتي يف  تواجده عرب لهدا تكفل املرشع حباميته و ضامن حقوق و كالس مترار يف  او فشهل ..ا 

قانون فرض  -قانون الصفقا  العمومية . جملس املنافسة )س  ومجوعة م  القوانني و النظم محلايته .

 (احملامك التجارية. –احملامك اال دارية  -فوئد التأ خري

 النس يج امجلعوي

 مض  هجود حركة اجملمتع املدين , ملا هل م  دور يف ال ساس ية ال راكنيشلك النس يج امجلعوي احد 

. حضور قوي يؤكده  ال خرىوالقطاعا  و امجلاعا  الرتابية  قيادة املسرية التمنوية حصبة ادلوةل 
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 07و ما يقارب  م  مليون منخرط . وأ كرثمجعية تغطي جل الرتاب الوطين  أ لف أ ربعنيمايقارب 

رشيك  جانب ادلوةل امجلاعا  الرتابية والقطاع اخلاص  فهو ا ىليش تغل   أ نصارداخل جامعة بين 

  مندمج يف التمنية املس تدامة و او املس هتدف و الهدف يف نفس الوقت 

ن  أ وو الرشاكة املربمة  ا االتفاقي خاللامجلاعا  الرتابية م   حارض بقوة يف  ويامجلعالنس يج  ا 

الوطنية للتمنية البرشية و   مجيع ايلا  املبادرة يف  أ يضاايلة املساوا  و تاكفؤ الفرص و حارض 

, فهو ممثل بللجان احمللية امللكفة بتزنيل برانمج  كزيالالمر  أ ووجلاهنا  عىل املس توى املركزي عة امجلا

 و املشاريع املدرة لدلخل بلوسط احلرضي , اال قصاءحماربة الفقر يف الوسط القروي وبرانمج حماربة 

 جانب  ا ىل مجلاعة بمتياز ا ادلوةلفهو رشيك  النظاميةو املسامهة يف الرتبية الغري  ال ميةو حماربة 

 

شغالع  متابعة  مسؤوليته ليهاملبادرة الوطنية للتمنية البرشية م  خالل املهام املتعددة املوروةل  ا  و .ا 

عاملاقرتا  نقط جبدول  خاللاحمليل م   الشأ نيشارك يف تس يري  التداولية و حيمل صفة  اجملالس ا 

 .حامل املرشوع بمتياز 
  

ما , فدان متابعتده تلثدل يف املتابعدة ادلقيقدة لعمليدة وضدع "  مج حماربدة الهشاشدةعىل مسد توى بدران ا 

خارطة الهشاشة والهتميش"  , و"التصممي اجلهوي حملاربة الهشاشة والهتمديش" ومددى حتقديقهام عدىل 

, فالنسد يج  مس توى املرصد الدوطين للمبدادرة الوطنيدة وشد بكة الدنظم املعلوماتيدةارض الواقع وعىل 

عدرب معيدار املدؤرش املنددمج للتمنيدة البرشدية , وكدذا حتليدل تطدور  اثر كالجندازوم مبتابعة امجلعوي يق

 للمرصد ال خرىمبادرة التمنية البرشية واملؤرشا  

 . كالماكنيا 
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 د ل ال م ع   

م   م  ال م ع  ف  
    فر  ال  ل ال ير 

الم   ر 

م   م  ال م ع  ف  
ال  مي  ا     دي  

 فر  ال  ل الم   ر 

         -      

       

                            

 دم   ل م ا  ي  
  ري    ير م   ر  م  
  ل الم ارد ال  ري  

المع ر 

ال   ي  ال  ي  
    الرميد

 

 حتليل املعطيا  

حملليدة املسد تدامة فهد ي تقدوم تشلك امجلعيا  و القطاع اخلاص احد أ مه الرشاكء للجامعدة يف التمنيدة ا

 بدور جد همم عىل مس توي التعبلة كالج ماعية كام تشلك املرأ ة الثانية بعد املعارضدة يف تقيدمي الشدأ ن

 . املشاريع و التتبعو تبين  يل و مدي حامكته  مما يس توجب دمعها و مشاركهتا يف لمل احمل

 املشاريع املربجمة م  طرف امجلاعة

 ري للصفقا  العموميةالصغ املقاوال ق م  ح 71نس بة   تفعيل 

ىل الطلبيا  العمومية الوطنية تشجيع املقاوال   و متكيهنم م  الولوج ا 

 دمع امجلعيا  دليل مساطر  وضع

 احمللية قطاع كالستامثر أ لصغريتشجيع املقاوال  

 امجلعيا  كدام ة مشاريع  ارشاك

 و اجملمتع املدين امجلعيا تقوية قدرا  

 ع مادا  اخملصصة للقطاع كالج ماعيلرفع م  كالا

 جندرة املزيانية )مقاربة النوع كالج ماعي(

 املشاريع املربجمة م  طرف ادلوةل و الهيلا  العمومية كالخرى

   القطاع اخلاص يف اجناز املشاريع ا رشاك
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          )                                ( 

      حلاجيا ا 

ن تداخل كالختصاصا  بني ادلوةل وامجلاعا  احمللية يرجع لعدة أ س باب ميك       حتديداا يف  ا 

ختصاصاهتا , ال مر النصوص الترشيعية املنظمة للجامعا  احمللية , خاصة تكل املتعلقة بتدديد ا

وةل لدلوةل وتكل املور اذلي جيعل م  الصعب وضع حد فاصل بني تدخال  امجلاعا  احمللية

 ومؤسساهتا وايأ هتا مبختلف القطاعا  وامليادي  .

ماكنية التدخل بال حدود يف لك اجملاال  والقطا فهو ما يتيح للك  عا  ومع أ كرث م  جامعة حملية ا 

مة للجامعا  احمللية , هجة . لك  عىل الرمغ م  اذه الصيغ اليت تضمنهتا النصوص الترشيعية املنظ

خل لك م  ادلوةل ع مل يقم بدوره يف توضيح مضمون كالختصاصا  وتبيان جماال  تدفان املرش 

رص التقارب والتنازع احمللية خصوصا وان املامرسة العملية تقتيض ذكل .وبلتايل , فان ف  وامجلاعا

زية ة اخملتلفة " الالمركيف كالختصاصا  تزداد يف غياب كاللتقائية والتعاون ما بني الوحدا  الرتابي

. وعدم الرتكزي" , وذكل هبدف حتقيق التاكمل والتطابق فامي بني اذه الوحدا   

تصاصا  يف اذا اال طار ميك  القول , أ ن اجملال كالج ماعي يعرف العديد م  مظاار تداخل كالخ 

ن ادلوةل وامجلاعا  احمل  لية تقوم بنفس سواء تعلق ال مر مبجال الصدة أ و التعلمي أ و السك  , حيا ا 

ية ال عامل املنجزة شاريع التمنوية وختطط لنفس التجهزيا  كالج ماعية , مما يساعد عىل ازدواج امل 

تصاصا  مابني والوقع السليب لهذه ال عامل عىل الساكنة , واو مايس تدعي أ ن ينبين توزيع كالخ 

ة مكبدأ  ددمبادئ حم ادلوةل وخمتلف امجلاعا  احمللية عىل أ ساس حتقيق التاكمل والتطابق بناء عىل  

كةكاللتقائية واملدار   
 

 : حمدودية التقس مي الرتايب وتكريس التبعية

دان بدوافع عديدة تنطوي ترتبط معلية التقس مي الرتايب املعمول هبا م  طرف السلطا  العمومية ببال

عىل ومجوعة م  ال اداف , فهناك العامل اال دار ي املتجسد يف رغبة ادلوةل يف تقريب اال دارة م  

دارة الشؤون احمللية , واناك املوا املرتبط برغبة  رايفالعامل ادلميغطنني وتوس يع نطاق املشاركة يف ا 

ميغرافية لهذه الوحدة , ادلوةل يف حتقيق تناسب مابني اال طار اجلغرايف للوحدة احمللية واملعطيا  ادل

ىل الرفع م  املس توى امل ع ييش للساكن وحتقيق  مث اناك العامل كالقتصادي امل مت ثل يف سعي ادلوةل ا 

ق الوحدا  التوازن كالقتصادي بني خمتلف مناطق البالد . وهمام اكن دور اذه العوامل يف خل
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ىل خلقها , غري أ ن اليشء املؤكد او  شلك يف  ايسأ ن العامل الس يالرتابية اليت تسعى ادلوةل ا 

 العديد م  ال حيان السبب الرئييس يف حتديد اخلريطة الرتابية للبالد .

–جياد اتطري س يايس نفس اال طار, تمتثل ا سرتاتيجية ادلوةل م  وراء التقس مي الرتايب يف  ا   و يف 

لحفاظ عىل وحدهتا امين أ كرث فعالية , فس ياسة التقس مي شلكت بلنس بة لدلوةل وس ي ة فعاةل ل

ن ذلي  يوجدو الرتابية وضامن س يطرة عامة عىل ومجوع الرتاب الوطين , ع  طريق رجال السلطة ا

بط ال م  عىل رأ س لك التقس امي  اال دارية , واذلي  يلعبون دورا أ ساس يا خبصوص معلية ض 

ة ع  قرب .واحملافظة عىل النظام , مت مراقبة تنفيذ الس ياسة احلكومية ومتابعة الالمركزي  

 ا : تكريس التبعية وكالرتباط بلسلطة املركزية 

آلية التقس مي الرتايب تتيح لدل    غري أ هنا م  جانب أ خر  وةل مراقبة الوحدا  الرتابية ,م  ال ريد أ ن أ

ال تعمل عىل خلق وحدا  حملية اتبعة للمركز , فامجلاعا  احمللية الميكهنا القيام ب ملهام املنوطة هبا ا 

تتوفر سوى عىل بمتكيهنا م  الوسائل املالية الالزمة ذلكل . لك  املالحظ او أ ن امجلاعا  احمللية ال

ورية لتغطية ضعيفة , مما يدفع هبا للجوء ا ىل ادلوةل قصد احلصول عىل ال موال الرض موارد مالية 

 مصاريفها , اليشء اذلي يرتتب عنه تبعيهتا للجهة املموةل .

ذا اكنت امجلاعا  ال م تشكو م  ضعف قدراهتا املالية , فان كالس مترار يف ا حداث جامعا   وا 

ا  ضعيفة جديدة س يجعل م  س ياسة التقس مي س ياسة ذا  أ بعاد أ خرى تنطوي عىل خلق وحد

 اال ماكنيا  , مما يدل عىل أ ن س ياسة التقس مي اذه تقف ورااها عدة حقائق .

يا تظل عدمية السلطة املركزية تتعامل مع امجلاعا  احمللية حب  فطوكفيل مثال : " اكن يرى أ ن

لسلطة املركزية". املوارد املادية والبرشية حىت تبقى خاضعة لنفوذاا وقراراا ودامئة كالرتباط ب  

دارة املرك ن خلق جامعا  مبوارد ضلي ة يؤدي ا ىل تعميق تبعية امجلاعا  لال  زية وكالرتباط مث ا   

دارة اكمة اجليدة راني بتحقيق الالمركزية املتوقفة عىل ا رش وعليه , فتحقيق احل اك املواطنني يف ا 

راا عىل موارد مالية شؤوهنم احمللية , وعىل حيازة اجملالس احمللية عىل سلطا  حقيقية وعىل توف

بصيغة موحدة .اكفية , وعىل كفاءة هجازاا اال داري املبين عىل سلطة اختاذ القرار بشلك جامعي و   

  

             ماكنيا كال

 ؤسسة الس يد العملم0

يتجىل ادلور التنظميي  اجلديد لدلوةل يف توفري رشوط مناخ مؤسسايت واقتصادي لدلفع بعج ة 

اس مترارية تقدمي  احمللية العمل عىل ضامن الرتابية  التمنية , وم  مثة فقد أ صبح م  همام امجلاعا  
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يف انسجام مع توهجا  وأ اداف  املس تدامة  ةبلتمنيخدما  القرب للمواطنني و الهنوض 

الس ياسا  الوطنية , ذكل أ ن النجا  املقدر يف جمال الالمركزية سيبقى حمدودا وغري ذي جدوى 

داري خملتلف القطاعا  العمومية مبا ميك  م  ترسيع وثرية اختاذ القرارا   ذا مل يرافقه التركزي ا  و  ا 

 التدبري. جناعة

 ظايم الالمركزية والالمتركزكاللتقائية م  خالل ن 

 ا ي التمنية احمللية ميدان تتقامسه وبنسب متفاوتة الوحدا  الالمركزية والهيلا  الغري املمركزة ,  

ماكنياتهجمال لتدخل لك م  ادلوةل وامجلاعا  احمللية لك حسب  أ هنا والنطاق اجلغرايف والقانوين  ا 

ذناملسمو  هل بلتحرك داخهل , ريك يسهم يف الهنوض به عدة فاعلني وبنسب فه ي اختصاص تشا ا 

متفاوتة ولكهنا غري حمددة قبال حيا الميك  الفصل بسهوةل داخل الفضاء احمليل بني ما يعد م  

اختصاصا  امجلاعا  احمللية  ما جعلنا نالحظ يف الوقت  ا ىلمسؤوليا  ادلوةل وبني ما يعود 

نالراا   ال بكيفية عرضية عىل القطاعا  احلكومية تتابع لك عىل حدى ب ا  رامج مل تك  متاكم ة ا 

الصعيد احمليل اليشء اذلي ترتب عنه تعددية يف املبادرا  الغري املنسجمة , نتج عهنا تبذير غري 

ال يف كنف املركزية  , طبقا للعبارتني  ذي فائدة بلرمغ م  رون أ ن الالمركزية الميك  قياهما  ا 

 التاليتني 

طنني أ و تقريب القرارا  م  املس تفيدي " و" حتقيق التاكمل وكالنسجام " تقريب اال دارة م  املوا

 فامي بني املصاحل واملشاريع والقرارا  التمنوية ".

أ ساسني م  اجل التمنية كالقتصادية وكالج ماعية أ ال واام : الالمركزية  وم  مثة فرض مفهومني 

لهيام مفهومان حدييث العه د والتداول اام : احلاكمة وكاللتقائية . مفاامي اال دارية والالمتركز , وانظاف ا 

التتقامس اام مشرتاك  أ ربعة  واو حتقيق التمنية املس تدامة حمليا . ا 

ذن, اناك جمهودان معوميان يبدالن عىل الصعيد احمليل وم  املهم أ ن نعرف  : ال يسريان          ا 

مركزية يف ظل التبعية وكالرتباط حمدودية الال  مث بشلك متساو ومتنامغ أ م ال تنس يق بيهنام ؟

 اال دارية الوصيةبلسلطة 

تطبيقا لس ياسة تقريب اال دارة م  املواطنني وتبس يطا لال جراءا  اال دارية , فان املرشع    

, بشان الالتركزي اال داري خول للوزراء صالحية 1993 أ كتوبر  20املغريب مبقتىض مرسوم 

تابعة هلم واىل عامل صاحب اجلالةل للترصف بمسهم التفويض ا ىل رؤساء املصاحل اخلارجية ال 

ماكنية تعييهنم لرؤساء املصاحل اخلارجية   مض  احلدود ادلاخ ة يف نطاق اختصاصاهتم كام خول ا 
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وحىت يتس ىن التنس يق بني تكل املصاحل اخلارجية يف تنفيذ الس ياسة العامة لدلوةل فان املرشع 

  احلكومة م  صالحية تشكيل جلنة دامئة للسهر مبقتىض املرسوم اذلي س بق ذرره , قد مك

عىل ذكل التنس يق , أ طلق علهيا امس " اللجنة ادلامئة لالتركزي اال داري"  , كام يليب دور اذا 

التنس يق هجاز " اللجنة التقنية للعامةل أ و اال قلمي " اذلي يرتبع عىل رأ سها العامل اذلي يعترب 

 اللجنة ادلامئة لالتركزي اال داري: دارياملنسق العام لس ياسة عدم الرتكزي اال  

ليخول السلطة املركزية حق  1993أ كتوبر  20الصادر بتارخي  2-93-625جاء املرسوم رمق 

طار معل معني ويف نطاق ترايب حمدد ا ىل املصاحل اخلارجية أ و ا ىل عامل  التفويض بلترصف يف ا 

للسهر عىل تنس يق اجملهودا   جالةل املكل . ولقد نص لهذا الغرض عىل تشكيل جلنة دامئة

احلكومية اليت تروم تمنية اجملال احمليل , وحتقيق كاللتقائية وكالنسجام بني ومجوع املتدخلني 

 احلكوميني عىل الصعيد احمليل , أ طلق علهيا امس اللجنة ادلامئة لالتركزي اال داري .

 حتديد املوضوعا  املشرتكة موضوع التفويض عىل الصعيد الوطين . 

دارا   السهر عىل التنس يق بني دوائر كالختصاص اجلغرايف للمصاحل اخلارجية التابعة  - لال 

 العامة.

احلرص عىل التوفيق بني معليا  نقل كالختصاصا  ا ىل املصاحل اخلارجية اليت تقوم مبهمة  -

 تنفيذ س ياسة احلكومة وبتطبيق مجيع القرارا  والتوجهيا  الصادرة ع  اال دارة املركزية يف

طار أ حاكم النصوص الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل   ا 

السهر عىل التوفيق بني الرشوط املتعلقة مبس توى التأ ايل وادلرجة املطلوبني لتعيني رؤساء  -

 املصاحل اخلارجية .

لهذا جاء  توصية صادرة ع  املناظرة الوطنية السابعة للجامعا  احمللية اليت اكن شعاراا "عدم 

آلياهتا  حىت الرتك زي اال داري الزمة الالمركزية" , واليت تويص بتفعيل دور ااته اللجنة وتفعيل أ

تقوم بدور الضبط لس ياسة عدم الرتكزي اال داري وضامن عدم اصطداهما بتوهجا  الهيلا  

الالمركزية , فيسهل بعد ذكل نقل كالختصاصا  املفوضة ملصاحل عدم الرتكزي اال داري ا ىل 

ذا مل تبينالهيلا  الال  نظام المركزي متقدم وموسع  مركزية احمللية يف حاةل ما ا 

توس يع دائرة التفويضا  اليت تشمل تفويض السلطة مد   أ صبح م  الرضوري  يف اذا اال طار 

طرف الوزراء ا ىل والة اجلها  يف جماال  وميادي  تتعلق بقطاع التدبري امجلاعي واحمليل وقطداع 

ة والتجهدزي والصدناعة والتجدارة واملعدادن , مد  شداهنا تفعيدل س ياسدة الس ياحة والفالحدة واملاليد

 الالمتركز اال داري .
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 و تشلكهتا و اختصاصه اللجنة التقنية للعامةل أ و اال قلمي       

ل جل حتقيق التنس يق أ و ما أ مسيناه باللتقائية يف املشاريع وبرامج العمدل بدني اجلهدازي  املركدزي 

طار نشداء جلندة عدىل شدأ ة  والالمركزي وذكل يف ا  عددم المتركدز اال داري , اقتضدت الرضدورة ا 

حكومة حملية تتوىل توحيد اجملهودا  العمومية املبذوةل وفق س ياسة عدم الرتكدزي اال داري قصدد 

منح اجملال املعين بل مر مس توى تمنوا متجانسا ومناس با م  حيا البدىن التحتيدة أ و اخلددما  

وللوقوف عىل أ مهية اذا اجلهاز أ لتنسد يقي ومددى مسداندته للعامدل  املقدمة للساكن بعني املاكن

يف القيدددام بوظيفدددة التنسددد يق اال داري عدددىل املسددد توى الدددرتايب , سدددوف نتطدددرق لتشدددكي ة 

 واختصاصا  اذه اللجنة .

ا حداث اللجنة التقنية للعامةل أ و اال قلمي دلى العامل وحتت رئاس ته , فان اذه ال خرية أ ي اللجنة 

م  الاكتب العام للعامةل أ و اال قلمي وم  رؤساء ادلوائر ورؤساء املصاحل اخلارجية : " تتأ لف 

دارا  املدنية لدلوةل , وم  مديري املؤسسا  العمومية . وجيوز للعامل أ ن يس تدعي  لال 

 حلضور أ شغال اللجنة املذرورة لك خشص م  ذوي ال الية... 

 جتري يف تراهبا معلية التنسد يق الديت يقودادا ووعيا بأ مهية مشاركة رؤساء اجملالس املنتخبة اليت

ىل الدوالة  1993ندونرب  22بتدارخي  519العامل , فقد بدر منشور وزيدر ادلاخليدة رمق  واملوجده ا 

والعددامل ورؤسدداء امجلاعددا  وجمددالس العددامال  وال قددالمي , ا ىل احلددا عددىل رضورة قيددام العامددل 

اللجندة التقنيدة و ذكل هبددف ا رشاكهدم يف  بس تدعاء رؤساء ادذه اجملدالس أ يضدا ا ىل اج ماعدا 

برامج التمنية املندجمة بغية تاكمل املشاريع املتداوةل يف اجمللس امجلاعي وتنس يقها مع املشاريع اليت 

 يتعني دراس هتا يف اذه اللجنة تفادا لهدر الوقت وتبديد ال موال . 

عطداء نفدس جديدد لعملهدا بدلك حيويدة  وم  مثة فدان ادذا التندوع يف ترريبدة اللجندة مد  شدانه ا 

 م  اختصاصها واندماجية .

 املصادقة عىل جزء م  خمطط التمنية كالقتصادية وكالج ماعية اخلاص بلعامةل أ و اال قلمي . -     

 حس  تنفيذ ال شغال املقررة برمس خمطط التمنية كالقتصادية وكالج ماعية وتنس يق اجنازاا . -

ىل اللجنددةاسدد ند   يف اددذا اال طددار,  التقنيددة هممددة دراسددة مجيددع التدددابري املتعلقددة بلالتددركزي  ا 

اال داري , الس امي مهنا ا حداث املصاحل الغري املمركزة الالزمة لتلبية حاجا  املدرتفقني دلى العدامةل 

 أ و اال قلمي أ و امجلاعة واقرتاهحا عىل اللجنة ادلامئة لالتركزي اال داري 
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ن اذه كالختصاصا  املنوطة بللجنة التقن  ية م  شاهنا أ ن جتعل مهنا رشياك حقيقيدا للعامدل يف ا 

همام التنس يق , ملا تلعبه م  دور فعال يف حبا ومناقشة مجيع املشألك املطروحة عىل مس توى 

 العامةل أ و اال قلمي وتسهيل رواج املعلومة بني خمتلف اال دارا  املعنية 

قلميده , كدام يعدد يعترب عامل صاحب اجلالةل سلطة رئاسد ية بلنسد بة لرجدال        السدلطة يف ا 

 عنرص اتصال اام بني ساكن اال قلمي م  انحية , وبني السلطة املركزية م  انحية أ خرى .

فضال ع  دوره التقليدي يف احملافظة عىل النظام العام بختالف مدلوالته , وتدبري الشأ ن العام 

طاره .  احمليل يف احمليط اذلي يش تغل يف ا 

 اجلها  و عامل ال قالمي و العامال  السط ة املركزية يف امجلاعا  الرتابية والة . " ميثل        

يعمدل الدوالة و العدامل بمس احلكومدة عدىل اتمدني تطبيدق القدانون  و تنفيدذ النصدوص التنظمييدة  

 للحكومة  و مقرراهتا كام ميارسون املراقبة اال دارية

عدىل تنفيدذ  اجلهويدةاصدة رؤسداء اجملدالس  يساعد العامل و الوالة رؤسداء امجلاعدا  الرتابيدة و خ

 اخملططا  و الربامج التمنوية

دارة  يقوم الدوالة العدامل حتدت سدلطة الدوزراء املعنيدني بتنسد يق أ نشدطة املصداحل  الالممركدزة لدال 

 ادلس تورم   051املركزية و يسهرون عىل حس  سرياا.   املادة 

ن اذه املسؤولية اجلديدة اليت خولت للعامل مبقتىض ادلس تور مسحت هل بن يكدون صداحب  ا 

دارة الرتابية وادلميقراطية احمللية , عكدس  القرار اال داري احمليل الوحيد , واو ما يعترب مكس با لال 

شارة عد   مايراه بعض املنتخبني وأ حزاهبم الس ياس ية بن توس يع صالحيا  العامل تعترب مبثابة ا 

 تراجع س ياسة الالمركزية 
     

 لتمنية البرشيةاللجنة احمللية ل 

س اللجنة امللكفة جلنة حملية للتمنية كالج ماعية  , تضم ممثيل ومنتخيب امجلاعا , ورئي تأ حدث

ىل النس يج امجلعوي احلارض بقوة يف تفعيل  بلتمنية كالقتصادية وكالج ماعية والثقافية , بال ضافة ا 

احمللية . برامج املبادرة , ا ىل جانب املصاحل التقنية الالمركزية والسلطة  

       و يمتثل دور اللجنة احمللية للتمنية البرشية يف :

عدا - ماكنية ادلمع واملساعدة م   دا  املبادرة الوطنية للتمنية البرشية عىل املس توى احمليل , مع ا 

 طرف اجلها  اخلارجية .

 التنفيذ العميل للمشاريع وال عامل املعمتدة عىل املس توى احمليل . -
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    عي امجلاعي, كالج مابرانمج معلها  كالقتصادي و مبراجعة  الرتابية, فامجلاعا   موازاة مع ذكل   

حتقيق كالنسجام بني الربامج القطاعية وتناسقها مع برامج املبادرة  قصد       

 

 : املقاربة التشاررية

حدى مهنجيا  العمل املرتبطة بتدبري الشأ ن ا    والوطين , عىل لعام احمليل تعترب املقاربة التشاررية ا 

دافهم والزتاماهتم , أ هنا :" مسلسل تواصيل ميك  ال فراد وال طراف املعنية م  حتديد احتياجاهتم وأ ا

اف املعنية " .ويؤدي ا ىل قرارا  مركزة اتخد بعني كالعتبار أ راء وتطلعا  لك اجملموعا  وال طر   

ية :عنارص التال بناءا عىل اذا التعريف , فان أ ي معل تشاريك ينبغي أ ن يتضم  ال   

 عنرص احلوار -

 عنرص كاللزتام اذلي او نتيجة للتواصل واحلوار -

 عنرص كالع ماد عىل املعنيني املبارشي  يف حتديد كالحتياجا  وال اداف -

 عنرص وضو  القرارا  ودقهتا . -

 وتمك  أ مهية املقاربة التشاررية يف التمنية يف روهنا :

شاريعللساكن وما ينبغي كالا مام به م  م متك  م  حتديد كالحتياجا  احلقيقية  -ا  

ا  والسلطا  مع تساعد عىل جتاوز العوائق اليت ميك  أ ن تنتج ع  تصادم مقرتحا  اجله -ب

 تطلعا  الساكن احملليني .

ماكن  -  ية اجنازاا م  متك  اخلرباء م  رصد مدى أ مهية املشاريع املقرتحة وفعاليهتا , وكذا ا 

 عدمه .

ة السلطة .  بعبارة الوحيد ال دماج املواطنني بشلك مبارش يف التمنية وممارسكام تعترب الضامن 

اختاذ القرار, وصنعه  أ خرى مشاركة املواطنني يف التمنية احمللية م  خالل ا رشاكهم ومشاركهتم يف

احلاكمة اجليدة .  م  اجل تدبري فعال ومثايل للشأ ن العام احمليل اذلي يعترب ا حدى ابرز رشوط  

                                   

 الس اجلهوية للحساب جمل

 تناط بجملالس اجلهوية للحساب  وظيفة خاصة يف جمال ترس يخ مبادئ احلاكمة احمللية .     

تتأ لف اجملالس اجلهوية للحساب  مد  رئديس اجمللدس ووريدل املدكل واملستشدارون والكتابدة العامدة 

تصاصا  , فان ادذه اجملدالس تتدوىل مراقبدة حسداب  امجلاعدا  وكتابة الضبط  . وفامي يتعلق بالخ 
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داريدة  احمللية وايأ هتا وريفية قياهما بتدبري شؤوهنا , مبعىن أ هنا تتلكدف بختصاصدا  قضدائية وأ خدرى ا 

مدا   طبقا ملا ورد يف مدوندة احملدامك املاليدة  تتضدح مالحمهدا مد   , بلنسد بة لالختصاصدا  القضدائيةا 

ا  الرقابية يف البت يف حساب  احملاس بني العموميني م  هجة , والتأ ديب خالل تدخل اذه الوحد

هندا تتدوزع  بالختصاصا  اال داريةاملتعلق بملزيانية والشؤون املالية م  هجة اثنية .أ ما فامي يتعلق  , فا 

مدوال ا ىل اختصاصا  مراقبة القرارا  املتعلقة بملزيانية , وكذا مراقبة التسد يري ومراقبدة اسد تعامل ال  

العمومية .وبلتايل , فاجملالس اجلهوية للحساب  مطالبة اليوم أ كرث مد  أ ي وقدت مىضد بلعدب دور 

همم يف جمال مراقبة التدبري املايل احمليل , متاش يا مدع املراقبدة املاليدة احلديثدة الديت التقترصدعىل ضدبط 

اذ القدرارا  املالمئدة اخملالفا  وتطبيق العقدوب  حفسدب , بدل تسدعى ا ىل حدا املسدريي  عدىل اختد

 والصائبة .

 

ال   ي  ال را   ا  ر

   ي  الم  ل 
ال  راف  ل  م ع  

    ر     

ا   رار الم ارد  
م ي      الم لي   

در  

                       

              
         

  ري  ال  عي   الم لي 

م ي   در      

 ع  ال  ا    
م ي     الم  مي  

در  

ار           ال دم   
م ي      الم  مر 

در  

 



32 
 

ا  را      ال  دي  
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 حتليل املعطيا 

ن فعاليدة املقاربددة التشدداررية جددد هممددة يف حتسددني تدددبري الشددأ ن احملدديل و مبددا  نا  امجلاعددة تدددخل يف  ا 

ن تتخذ ومجوعة مواهجا  و نزاعا  مع اال طراف ال خرى عندما تقوم خبدمة   املواط  اكن البد لها   ا 

ضدد مصداحل املدواط  ممدا قد تكون  قد تكون لصاحل امجلاعة و   كالدارية القرارا   م  املقررا  و

نعدىل امجلاعدة  يس توجبو القضائية مما  ةاال داري السلطةمراقبة م  طرف  ىلها ا  يس تدعي خضوع   ا 

 الشدأ ناملعمدول هبدا يف جمدال التددبري  قراراهتداو تعليدل واملقتضديا  القانونيدة  اال داريةحترتم املساطر 

 .احمليل

 م  طرف امجلاعة ةملشاريع املربجما

 تفعيل اختصاص امجلاعة و التنظمي الهيلكي للجامعة

  رؤساء ال قسام و املصاحلينيتع 

 املصاحل اال دارية اطراملسدليل 

 التكوي  املس متر

 العمومية املشاريع املربجمة م  طرف ادلوةل و الهيلا 

    ال  
ن ا ىل ( كالررااا  و التددا   )حمور احلاكمة احمللية مبدأ  التدبري احلر خلص      تفعيل و  ا 

كالماكنيا  الضامان   و ة امجلاعة عىل توفري لك  مبدى قدر مراون   ادا املبدأ  تزنيل و ممارسة 
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مواهجة  تدامة  و علهيا احمللية املس  و تعبلة الرشاكء و الفاعلني يف جمال التمنية  املادية و البرشية

 – لتدبري الشأ ن احمليلاملس متر يف جمال ا التكوي    --تقوية املراقبة ادلاخلية وختطي مخسة بؤر يه :

فع م  املوارد املالية اذلاتية الر   تفعيل  و تزنيل التنظمي الهيلكي للجامعة-مراجعة القرار اجلبايئ احمليل

  .و احملوةل

 الشأ ن   جعل تدبري البد م الواقععىل ارض  تفعيلها اسرتتيجية احلاكمة احمللية و وم  اجل حتسني

اعة بأ داء واجباهتم مع حاجيا  و رضورا  املواطنني  مع الزتام املواطنني اجتاه امجل يتالءماحمليل 

عطاءو  الرضيبية مشاركهتم يف التمنية احمللية شفافية تويخ  ولية دفعة قوية لنضام احلاكمة احمل  ا 

ني ووسائل اال عالم , مث ضامن مشاركة فعاةل للمواطنالنضمة التدبري  و كالجناز و املتابعة  مضبوطة

ن اخلارجية , عىل اعتبار ومجعيا  اجملمتع املدين يف تقيمي احلاكمة احمللية , وحاكمة املصاحل القطاعية  ا 

تداولية   اقرتاحيهرد سلطة احمليل م  جم اليوم تقوم بدور تنظميي نتيجة كالنتقال بمنط التدبري بالدان 

ىل أ خرى تقريرية ادية اليت عرفها املغرب أ ملهتا التحوال  الس ياس ية وكالج ماعية وكالقتص تدبريية  ا 

لية .يف اذا اجملال , هباجس وضع نظام للحاكمة يعوض التس يري اال داري للشؤون احمل   

مناخ مؤسسايت  و يف توفري رشوطة الرتابية و امجلاع ويتجىل ادلور التنظميي  اجلديد لدلوةل  

العمل عىل ضامن   ةلرتابياواقتصادي لدلفع بعج ة التمنية , وم  مثة فقد أ صبح م  همام امجلاعا  

الوطنية , ذكل أ ن  يف انسجام مع توهجا  وأ اداف الس ياسا  بلتمنية احمللية املس تدامة  الهنوض 

ذا مل يرافقه الالنجا  املقدر يف جمال الالمركزية سيبق داري ى حمدودا وغري ذي جدوى ا  تركزي ا 

ارا  ع  قرب وجناعة مبا ميك  م  ترسيع وثرية اختاذ القر و قضاء عادل  خملتلف القطاعا  العمومية 

 التدبري.
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    ـــــــ     

 (0امللحق )

 :اال ماكنيا 

 كتابة اجمللس قسم: أ ومقاب ة فردية مع مصلدة 

 مساءا. 01عىل الساعة  7102-1-07بتارخي : الثالاثء 

 ؟  أ نصار: مايه الرتريبة الس ياس ية للمجلس امجلاعي لبين  0سؤال  

 جواب    حزب احلركة الشعبيددددددددددددددددددددددددددددددة.

 حزب  الوحدة  و ادلميقراطيددددددددددددددددددة.

 حزب كالصاةل واملعاصدددددددددددددددددددددددرة.

 والتمنيددددددددددددددددددددددددددددددة.حزب العداةل  

حددددددددددددددددددرار.  حزب التجمع الوطين لل 

 حزب كالس تقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالل .

 : مك يه نس بة  متثيلية النساء داخل اجمللس ؟7سؤال 

 يف املائة   17.14جواب:     

 اللجان ؟ وأ عضاءد الرئيس املكونة ملكتب الس ي ال حزاب: مايه 0سؤال 

 واملعاصددددددددددددددددددددددددددرة . ال صاةلجواب:   حزب 

 حزب كالس تقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالل .

 حزب احلركة الشعبيدددددددددددددددددددددددددددددددة .

 حزب الوحدة وادلميقراطيدددددددددددددددددددددددددة .

 وطريقة تصنيف املواضيع ؟ ال عاملة اقرتا  نقط جدول : طريق1سؤال  

املكتب ، حيا جيمتع املكتب بعد  أ عضاءبتعاون مع  ال عاملجواب  :   يعد رئيس اجمللس جدول 

اس تدعائه م  طرف الرئيس ويمت اقرتا  عدة نقط حول لك مسأ ةل هتم مصاحل امجلاعة ، كام جيوز 

ذاتسجدددددددل وجوب به  اال عامل نقط جبدول  أ دراجلل عضاء تقدمي طلبا   قدمت م  قبل نصف  ا 

امجلعيا  واملواطنني جبددددددددددول  متطرفتسجيل النقط املقدمة  أ يضااجمللس ، وميك   أ عضاء

ماكن الس يد العامل  ال عامل دراج، كام انه ب   . ال عاملبعض النقط  يف جدول  ا 

 :  ريف يمت طريقة تصويت داخل ادلورا  ؟5سؤال
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ب  :     يمت التصويت علنيا برفع اليد ، وتتخذ املقررا  بل غلبية املطلقة لل صوا  املعرب عهنا  جوا

ليهيرحج املنمتي  ال صوا ، ويف حاةل تعادل   الرئيس. ا 

 : ريف تسامه املعارضة يف تطوير معل اجمللس ؟2سؤال

 جواب:         

بداءتوجيه   اعة .املالحظا  عىل طريقة تدبري مصاحل امجل وا 

 تتبع وتقيمي الس ياسا  العمومية احملليددددددددددددددددددددددددددددددددة .

دراجاقرتا   عاملنقط جبدول  وا   ادلورا  العادية وكالس تثنائية  ا 

 اجمللس خالل دوراته ؟ ل عضاء: نس بة احلضور 2سؤال 

 جواب:

 يف املائدددددة . 75نس بة احلضددددددددددددددددددددددددددور: 

 يف املائــــة .  2.8الغياب بعدددددددددددددددددددذر: نس بة 

 يف املائدددددددة . 01نس بة الغياب بدون عدددددددددددذر: 

 السلبية وكالجيابية يف املقررا  املتخذة م  طرف اجمللس ؟ ال اثرتتجىل  أ ي :   7سؤال 

  القرراملتعلق بلباعة السلبية يف صعوبة تفعيل  بعض مقررا  اجمللس  مثال ال اثرجواب:  تتجىل 

 املتجولني يس تحيل تنفيذه .

 كالجيابية يف تفعيلها عىل ارض الواقددددددددددددددددع. ال اثرتتجىل 

 نقص يف التنس يق بني املصالددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح .

 : مك عدد اج ماعا  اللج  س نوا  وال تعد تقريراا ؟2سؤال  

 س نوا، نعم تعد تقاريراا . ال قلاثنا عرشه اج ماعا عىل جواب:    

 : ال تقوم اللجان ادلامئة بتقيمي وتتبع   توصياهتا وملمتساهتا ؟01سؤال  

ذانعم  خصوصا    : جواب دراهجامت  ا   ادلورا  . أ عاملجبدول  ا 

 : مك عدد النقط املدرجة يف جدول ال عامل  خالل لك دورة؟00سؤال

 قط املتعلقة بلطفل  :  ج :  اناك العديد م  النقط يف اذا اجملال .عدد الن جواب : 

 عدد النقط املتعلقة بملرأ ة   :   ج : اناك العديد م  النقط يف اذا اجملال .

دراجه م  طرف سلطة الوصاية . 0عدد النقط املتعلقة بلبيئة    :    ج : )   ( يمت ا 

 ( . 0 :   ج :      ) عدد النقط املتعلقة بتحيني القرار اجلبايئ

 ( 0عدد النقط املتعلقة بزنع امللكية م  اجل املنفعة العامة :   ج :   ) 
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 : نس بة تفعيل املقررا  عىل ارض الواقع  ؟07سؤال 

 يف املائة 21جواب   أ كرث م  

 ال تقدم املعارضة حلول بدي ة يف املواضيع املقرتحة 00سؤال 

 جواب ال

نائبا   وعضوا  اجمللس   مة  وانقشت احد النقط املدرجة جبدول سؤال مك م  مرة تدخلت ال 

 اال عامل

 جواب  اليشء

 سؤال مك مرة احتجت النائبا  اجمللس أ و طلبت نقطة نضام 

 جواب اليشء

 سؤل مك م  مرة اقرتحت نقطة نضام  م  طرف السادة ال عضاء

 جواب ال ش ئي

 مك م  مرة تقدمت املعارضة بنقطة نضام 

 مرةجواب  لك 

 مك م  مرة عدلت  اجلنة املالية و املزيانية  م  مرشوع املزيانية

 جواب ال ش ئي

 مك م  مرة عدل اجمللس مرشوع املزيانية 

 جواب ال ش ئي

 مك م  مرة متت القراءة الثانية للمزيانية

 جواب الش ئي

 

 (7امللحق )

 كالماكنيا 

 

 معطيا  حول املوارد البرشية ) كالس  مارة(

 املوارد البرشية مع مصلدة او قسم: مقاب ة فردية

 الساعة الثانية زوكال 02/11/7102بتارخي : 
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 ؟ 7112/7102:  مك عدد املوظفني بعد ادماج جامعة فرخانة  0سؤال 

 07: 7102/7177املتقاعدي  ما بني          جواب:

 720: 7112ومجوع املوظفني لس نة  -

 770: 7102ومجوع املوظفني لس نة  -

 : اال داريلحقني و كالستيداع املو   املعاري  -

 

 7112  7102 

 ملحقني معاري 
استيداع 

 اداري
 ملحقني معاري 

استيداع 

 اداري

   2 عون مصلدة
مساعد تقدين د 

0 
01   

عون معدويم خ 

 ص م
7   

مساعد تقدين د 

0 
0   

 1 0 5 اكتب
مسددداعد اداري 

 0د 
1  0 

   07 اكتب ممتاز
مسددداعد اداري 

 7د 
2   

   0 1حمرر د    0 زحمرر ممتا
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   0 0حمرر د  0  2 مترصف مساعد

  0 5 0تقين د    0 0تقين د 

   0 0تقين د    5 1تقين د 

    
مترصددددددددددددف 

 مساعد
7   

   0 مترصف    

   7 مترصف ممتاز    

   0 0مترصف د     

 

 

 كالطار القانوين ( ؟   (:  ريف يمت تدبري املوارد البرشية  7سؤال 

 جواب :

 ( 7105يوليوز  12)  0102م  رمضان  71الصادر يف  0.05.75لظهري الرشيف رمق : ا

   .املتعلق بمجلاعا  000.01بتنفيذ القانون التنظميي رمق  

  0257فربايدر  71موافدق  0022شدعبان  1الصدادر يف  0.57.117الظهري الرشيف رمق 

 غيريه وتمتميه.مبثابة النظام ال سايس العام للوظيفة العمومية حس امب وقع ت 

  يف شدان النظدام كالسدايس  0220صادر يف فاحت مارس  0.20.107الظهري الرشيف رمق

 اخلصويص للمترصفني بوزارة ادلاخلية
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  ( مبثابدة  0222شد تنرب  72) 0022شدوال 00الصادر يف  7.22.207املرسوم املليك رمق

 النظام ال سايس ملوظفي امجلاعا  احمللية. 

  حداث نظــام 0220دجنرب  01) 0020ذي القعدة  07ؤرخ يف امل 00.20القانون رمق ( ب 

 حس امب وقع تغيريه وتمتميه. التقاعد املدين

 

  كتددوبر  72) 0100ذي القعدددة   71صددادر يف  7.01.157املرسددوم رمق ( بشددأ ن 7101أ 

 النظام ال سايس اخلاص هبيلة املساعدي  التقنيني املشرتكة بني الوزارا . 

  (بشأ ن  7101اكتوبر 72) 0100م  ذي القعدة  71الصادر يف    7.01.150املرسوم رمق

 النظام ال سايس اخلاص  هبيلة املساعدي  كالداريني املشرتكة بني الوزارا   .

  (بشأ ن  7101اكتوبر 72) 0100م  ذي القعدة  71الصادر يف    7.01.151املرسوم رمق

 رتكة بني الوزارا النظام ال سايس اخلاص  هبيلة احملرري  كالداريني املش

  ( بشدأ ن النظدام 7100سبمترب  01) 0107م  شوال  05بتارخي  120-00-7املرسوم رمق

 ال سايس اخلاص هبيلة املهندسني واملهندسني املعامريني املشرتكة بني الوزارا .

  كتوبر  72) 0100م  ذي القعدة  71صادر يف  7-12-022املرسوم رمق ( بشأ ن 7101أ 

 اص هبيلة املترصفني املشرتكة بني الوزارا النظام ال سايس اخل

  ( بشددان النظددام  7115ديسددمرب 7مدد  شددوال )  72صددادر يف   7.15.27املرسددوم رمق

 ال سايس اخلاص هبيلة التقنيني املشرتكني بني الوزارا 
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  ( حيدث مبوجبه  0222) فاحت فرباير  0102شوال  01الصادر يف  511.27.7املرسوم رمق

لفائدة ذوي حقوق املوظفني املدنيني والعسكريني وكالعوان التابعني  نظام رصيد الوفا  

 لدلوةل وامجلاعا  احمللية واملؤسسا  العامة

 

 :  ال يمت احرتام املساطريالقانونية يف التدبري؟ 0سؤال 

توزيع املوظف داخل امجلاعة :       ج : فامي يتعلق بتوزيع املوظفني داخل امجلاعة  -

مدير مصاحل امجلاعة مع كالستشدارة يف بعدض كالحيدان مدع ف ر طم  يمت بقرتا  

 قرار يف ذكل . ويمت اس تصدار الرئيس مبارشةم   أ وقسم املوارد البرشية 

الرتقيدددددددددددددددددددددددددددددددداتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، :         ج:      -

 نعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم.

دددددددددددددددددددداتدددد، :           ج:    نعم ، انداك استشدارة بصدفة غدري العقوبددددددددد -

 دامئة.

 

 :ال امجلاعة تتوفر عىل الكفاءا  مؤا ة ؟ 1سؤال

 جواب :   نعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم.

 ال اناك عداةل همنية  ؟ 5سؤال

 ج:      ال.                النوع كالج ماعي يف تقس مي املهام :   -

. ) املددرأ ة 17عدددد النسدداء  رؤسدداء املصالدددددددح :                    ج : اثنتددني   -

 ترفض حتمل املسؤولية (.
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 التعويض ع  املسؤوليددددددددددددددة:                     ج:    ال . -

متر:                     ج:   ال. -  ال اناك برانمج للتكوي  املس 

 :ما يه الضامان  اليت متنحها امجلاعة للموظف الجتياز امتدان الكفاءة املهنية ؟ 2سؤال

 جواب :            اناك ضامان  اكلتايل:

 الفضاء الجتياز كالمتدان. -

 مس تلزما  كالمتدان ) كالقالم وكالوراق....(. -

 حتضري احملارض م  طرف جلنة احلراسة . -

 تشكيل جلنة كالمتداان . -

املوارد البرشية مل تتوصل بي شاكية م  طرف املوظف املمدتح   ، انداك فقدط طلدب ) مصلدة 

مر(.  كالطالع عىل نقطة كالمتدان م  طرف املعين بل 

 : ال قسم املوارد البرشية لهل تصور عىل معل املوظف ؟ 2سؤال

 ددددددم.جواب :               ج:  نعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 تنظمي ادلورا  التكوينيدددددددددددددددددددددددددة. -

 تعيني املوظف يف املنصب حسب الكفاءة املهنية. -

 القدرة عىل التنظمي واداء املهمة يف احس  الظروف. -

 ال يمت استشارة قسم املوارد البرشية يف حاةل اعادة توزيع املوارد البرشية؟ 7سؤال

 امئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا.جواب :   ال يمت كالستشارة د
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 ؟  01-000م  القانون التنظميي  22:ال يمت تفعيل مقتضيا  املادة  2سؤال 

 .22جواب :          نعم يمت تفعيل املدددددددددددددددددددددددددددددددادة 

 للكفاءا  والوظائف ؟ :   ال توجد اسرتاتيجية حتدد كالطار املرجعي 01سؤال 

 جواب :          نعم توجد اسرتاتيجية ولك  لل سف ال تؤخذ بعني كالعتبدددددددددددددار.

 :  مايه املساطر املتبعة يف التعيني والتلكيف يف مناصب املسؤولية ؟  00سؤال 

 دددددددددددار.جواب :         اناك رؤية ومعايري ولك  ال تؤخذ بعني كالعتبددددددددددددددددددددد

 :   مايه كالجراءا  املفع ة لتمنية املوارد البرشية وما يه كالليا  املتبعة لتحقيق ذكل ؟ 07سؤال 

 جواب :          الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديء.

 :ما مصري ايلكة امجلاعة ؟ 00سؤال 

 يف كالنتظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار.     جواب :        

 :   يف أ ي جمال دليمك اخلصاص بملصلدة ؟ 01سؤال 

 جواب :              ليس اناك خصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداص.

 برشي ؟     ج:      ال.:   ال دليمك احلاجة  اىل العنرص ال  05سؤال 

 :  ال اناك مرشوع كالنتقال م  كالدارة الورقية اىل كالدارة الرمقية ؟ 02سؤال 

 جواب : نعم  ، يف اطار برانمج ادلوةل مت تفعيل املنظومة اجلديدة الجور املوظفني .

 

 (0امللحق )

 اال ماكنيا 
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 معطيا  ع  مزيانية ومالية امجلاعة  ) كالس  مارة(

 دية مع مصلدة او قسم:  مصلدة الوعاء الرضييبمقاب ة فر 

 عىل الساعة العارشة  7102-11-07بتارخي :  الثالاثء 

 

 

 : ريف يمت حتديد الوعاء الرضييب ؟ 0سؤال

ال   فصل امجلاعة 00ويتعلق ب   12/12جواب :الوعاء الرضييب خاضع لقانون  أ مدا   5و ال تفعل  ا 

 .12/02ن بيق الفصول فه ي ختضع  ل حاكم القانو

 ؟  12-02و مقتضيا  القانون   12-12:  مايه الفصول اخلاضعة لقانون رمق  7سؤال 

 جواب : 

 ) ارش يف امجلاعة ( .   12/02فصال م  قانون  70 -

 . 12/12فصال م  قانون  00 -

 : مايه  املساطر املتبعة  و املطلوبة يف ملف رضيبة الصيانة ؟ 0سؤال 

يتضم  املساطر كالدارية   12/12انونية احملددة بنص تنظميي انظر  جواب :           املساطر الق

 واملستندا  والواثئق الالزمة.

 : ال تعمتد املصلدة عىل اال قرار ام تعمتد عىل املبلغ اجلزايف او اال حصاء ؟ 1سؤال  .0

عة حدد الفصول للرمس اخلاضعة لالقرا اال جباري والرسوم اخلاض  12/12جواب :           القانون 

 لال قرار كالختياري .
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الوعاء الرضييب او اذلي يقوم  مبراقبة اال قرارا   –كالصل يف كالقرار او الصدق                    

- . 

 ريف يمت توزيع العمل داخل املصلدة ؟  5سؤال 

 اليت يه يف طور املصادقة . جواب :          وفق الهيلكة ادلاخليددددددددة

 رد البرشية مبصلدة الوعاء ؟: مك عدد املوا 2سؤال 

 جواب : اربعة اشخاص واناك مرشوع ا صال  و ايلكة الوعاء 

 :ال يمت تطبيق املساطر اال دارية املتعلقة بعملية حتديد املادة اخلاضعة للترضيب ؟ 2سؤال

 جواب :           نعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم.  

 صلدة الوعاء الرضييب و عالقهتا ببايق املصاحل امجلاعية ؟:  مااو دور م 7سؤال 

جواب :          الوعاء الرضييب يه املصدلدة املدؤا ة قانونيدة لتدديدد املدادة اخلاضدعة للترضديب ، 

بلتنس يق مع مصلدة الوعاء الرضييب  ) مذررة  ال خرىواناك وعاء رضييب ينجز م  طرف مصاحل 

 ( . 172رمق 

عىل  املصلدة  مجيع امللفا   رخص البناء رخص التجزئة الشوااد اال دارية للامء ال حتال  2سؤال 

 و الكهربء ؟

 . يوجد تنس يق مس متر بني مصلدة الوعاء و املصاحل املنتجة للامدة اخلاضعة  للترضيب جواب :   ال

 ال يمت حتقيق عداةل جبائية داخل جامعة بين انصار ؟ 01سؤال

 وحدوية الصندوق يعين مجيع املداخيل تغطي مجيع النفقددددددددددددددا  . جواب : صعب. القاعدة يه 

 :ال مت تفعيل مصلدة املنازعا  اجلبائية ؟ 00سؤال

 جواب :   حاليا اليمت  تفعيلهدددددددددا .
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 ال يمت تدبري املصلدة ع  طريق الربامج املعلومايت ؟ 07سؤال 

 للمداخيدددددددددل .جواب :  ال بل اناك مرشوع  منظومة التدبري 

       ال ظروف العمل مناس بة ووسائل متوفرة ؟                                                                                          :00سؤال

 اناك  ضعف اال ماكنيا  و اللوجيس تكية ومقر املصلدة غري مناسب  جواب : ال

 

 

 احلساب  قسم:مقاب ة فردية مع مصلدة او 

 صباحا 01عىل الساعة  7102-1-02 ال ربعاءبتارخي : . 

 

 7105/7102/7102: مايه حصة امجلاعة م  الرضيبة عىل القمية املضافة خالل الس نوا   1 سؤال

 ؟

 جواب :

- TVA 2015:         16388000.00. 

- TVA 2016 :       16388000.00 . 

- TVA 2017        :16388000.00 . 

اس تقرار يف حصة الرضيبة عدىل القميدة املضدافة خدالل السد نوا  الدثالث  ) اسد تقرار تددبري اناك 

 املزيانية كالجباري (.
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نتيجة احلاق جامعة   7102 – 7112نرى ارتفاع يف حصة الرضيبة عىل القمية املضافة خالل س نة    

 دددددددددددددددددددار .فرخانة جبامعة بين انددصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 تكون حصة الرضيبة عىل القمية املضافة  بناءا عىل ادلوارا  ختصصها ثالث معايري:

 كالمداد اجلزافدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي . -

 التقليص الفوارق بني امجلاعددددددددددددددددددددددددا  . -

 ددددددددددددددددددددددل .مردودية املداخيددددددددددددددددددددد -

 

 :  ما يه  فة  النفقا  اال جبارية و مايه نسبهتا مبجموعة نفقا  امجلاعة ؟ 7سؤال 

 يف املائة . 21حوايل  7102جواب :     فة  النفقا  كالجبارية امام ومجوع نفقا  امجلاعة مبزيانية 

 املزيانية ؟:  ما يه نس بة كت ة اجور املوظفني  امام بيق نفقا   0سؤال 

) ترتفع و تنخفض عالقدة مدع ارتفداع و اخنفداض   7102يف املائة مبزيانيددددددددددددة  55.57جواب :   

 ومجوع املداخيل (.

مس تحقا   الرتقية اخلاصة بملوارد البرشية يدمت التعامدل معهدا مد  منظدور مقاربدة تعمتدد عدىل قددرة  

نفاق و حتمل كاللزتام .  ال 

تدبري التدبري املفوض للنفاا  والطريقة احملاسد باتية الديت تتخدذاا امجلاعدة جتداه  :  ريف يمت 1سؤال 

 الرشكة املعنية ؟

جواب :  التدبري املفوض او احد خيارا  امجلاعة م  طدرف ادلوةل  والهددف ادو حتسدني اجلدودة 

لنس بة للجامعة وارشاك القطاع اخلاص ملا هل م  امتياز واماكنيا  وتوس يع الوعاء الرضييب لدلوةل ، ب

 فه ي عضو داخل مؤسسة الناظور الكبري واملؤسسة يه اليت تعقد اتفاقيا  مع بيق املؤسسا  .



47 
 

 الل  املقرت  قابل  للزادة والنقصان ، ويتعلق بمكية كالزبدددددددددددال .   -                   

 صة اجلزافية يتغيددددددددددددر.يكون الل  حمدد يف كالع ماد لك  يف احل   -                   

 درمه للطدددددددددددد  . 001احراقها يف القاممة مث نقها اىل املطر   ب      -                   

:  ريف يمت توزيدع كالانرة العموميدة بدني كالحيداء وادل املدواط  طدرف يف التوزيدع الغدري  5سؤال 

 العقالين ؟

 يددددددددددؤدي ويف اذه احلاةل فهو مدي  للجامعدددددددددددددة.املواط  يس تفيد اكرث مما  -جواب :  

 اناك نفقا  خدماتية بمتياز مهنا كالانرة  العمومية و التدبري املفوض للنفاا  املزنلية . 

:مك عدد العدادا  املتواجدة عىل تراب امجلاعة ؟ وال يمت احرتام طاقهتا كالس هتالرية ؟ وال  2سؤال

 يه مرمقة ؟

 عداد وال يمت احرتام الطاقة ويه ليست مرمقة . 012:     جواب

زقة والشوارع الثانوية ؟ 2سؤال   :  ال يتساوى اس هتالك كالانرةالعمومية يف الشوارع الرئيس ية بل 

 جواب :     ال يتسددددداوى .

 :  ريف يمت كالس تفادة م  القروض  وطريقة اعداد ملفاهتا ؟ 7سؤال 

جنحدت  7102/  7101مصادر المتويل للجامعدة املضدمونة خدالل سد نة  جواب : القروض يه احد

امجلاعة بمتياز تدبري مس تحقا  القروض  بشلك انحج يف الوقت احملدد . رمغ ان جل القروض يه 

 اس هتالرية  بس تثناء الطرق و بناء املركز التجاري ببين انصار

اجملموع العام لل حاكم ؟ و ما او سدبب  : مايه انواع كالحاكم القضائية بمجلاعة ؟ ومااو 2سؤال 

 صدوراا ؟ وما يه اس باب تأ خري تنفيذاا ؟
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يف املائدة  21احاكم ضد امجلاعة : الرتايم عىل مكل الغري عدم احرتام ندزع امللكيدة  -       جواب : 

 مليار . 0م  مبلغ 

 احاكم مرتبطة بملوظفيددد  -

 احاكم مرتبطة بلتعويض املادي .     -

ملزيانية وجود حصي روهنا انجتة ع  نزاع حبيا ال ميكد  لدالدارة ان تشد تغل دون رشاكء وجوداا ب 

وبلتايل  اخلدمة القانونية وكالدارية تفرض وجود نزاع يمت التداول فيه وفدق كالجدراءا  واملسداطر 

ن امجلاعة املتبعة سواء حبيا او ع  طريق احملامك اخملتصة وغالبا ما تنهت ي لصاحل اخلواص او كالغيار ال

توجد دامئا يف وضع مرمغة وليس مرمغة عدىل هندج أ سدلوب يدؤدي اىل دخدول يف ندزاع مدع كالغيدار 

 بسبب ضعف العقار وضعف املزيانية .

: انظددرا لوجددود العديددد مدد  كالحدداكم الهنائيدة املشددموةل بلصددبغة التنفيذيددة ونظددرا لتددوفر  01سدؤال

ق بتنفيذ كالحاكم والتعويضا  ، ريف ميك  توزيع املبلدغ كالع مادا  املالية احملدودة يف الفصل املتعل

 عىل احصاب كالحاكم الهنائية ؟ 

جواب : الوضع القانوين والطبيعي ال توجد احاكم وادلليل وجود جامعا   يف املغرب ال تتوفر عدىل 

املتعلقدة خرق كالدارة الحد املساطر القانونية املعمول هبا     -احاكم ، و وجوداا او اش تثناء :    

 علقة مبسطرة نزع امللكية.

كالدارة يه اليت حتدد الغرض م  الترصف السدليب  اذلي يظهدر الحقدا مدثال  -

 كالدارة اكنت تعتقد اهنا عىل صواب ويف كالخري اتضحت  اهنا خاطلة .

 :  ريف يمت حتديد كالولوا  لتنفيذ كالحاكم الهنائية يف وجود كالع ماد املايل ؟ 00سؤال

 م  الناحية القانونية ال توجد الرتاتبية يف ال حاكم جواب :  

 :  مايه وضعية املالية للجامعة خالل الس نوا  الثالثة املقب ة ؟ 07سؤال 
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 اناك برانمج معل ترتفع به املداخيل :  7102/7177جواب :   

 .  11111111.11=   7102   -    املصاريددددددددددددف :  

- 7107   =11511111.11  . 

- 7102   =15111111.11 . 

- 7171   =15511111.11  . 

- 7170   =12111111.11 . 

- 7177   =12511111.11 . 

 :  . مك تبلغ مداخيل امجلاعة  ؟00سؤال 

 .مليون درادددددددددددددددددم 01جواب :   تبلغ مداخيل امجلاعة  

 

 الصفقا  العمومية مقاب ة فردية مع مصلدة او قسم:

 عىل الثانية مساءا 7102-1-02بتارخي :كالربعاء

 

 :  ال الصفقا  العمومية يه ال صل ام كالس تثناء ؟ 0سؤال 

                           صدددددددددددفقة معوميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة.                                                                                        200.000,00كالصددددددددددددددددددددددددل : : جدددددددددددواب 

 ، .بكالس تثندددددددددداء : او س ند الطل      

 : مايه مواضيع الصفقا  العمومية  ؟ 7سؤال 
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 والهندسة املعامريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة .   و اخلدما   كالشغال والتوريدا: جواب 

 يه مصادر المتويل الصفقا  العمومية ؟ : ما 0سؤال 

 املصادر اذلاتيـــة  ) القروض (.           جواب : 

 مصادر املبادرة الوطنيدددددددددددة  للتمنية البرشية .                     

 مصدر الرشاكة مع اجلهدددددددددددددددددددددددددددددددددة .                     

 دددي .مصدر الرشاكة مع اجمللس كالقلميددددددددددددد                     

 :  ال يمت ارشاك املواطنني  يف برمج املرشوع  و اقرتاحاهتم يف املرشوع ؟ 1سؤال 

 جواب :  يف اطار املبادرة الوطنية نعدددددددددددم ) اللجنة احمللية وفريق التنش يط ( .

 يف اطار الصفقا  الكبددددددرى ال .           

   الصفقا  و املشاريع العمومية ؟ال يمت متكني املقاوال   الصغرى حبصة م 5سؤال 

 يف املائة م  املقاوال  الصغددرى . 71جواب :  القانون واحض 

 مجيع الصفقا  التابعة للجامعة م  املقوال  الصغرى . لال شارة

 : ال يدرج العقار روثيقة الزمة الجناز املرشوع ؟ 2سؤال 

 يف املبادرة الوطنية مطلوبة.جواب :  مض  مصادر القانون ال توجد وثيقة العقار  ، لك  

 : ال يمت اس تخراج رخصة البناء للمرشوع2سؤال

رضوري  فه ي وثيقة مض  مسطرة ابرام الصفقة  ، ميك  احلديا انا عىل الزتاما  البدلية :  جواب

 جتاه املقاول والزتاما  املقاول جتاه املسطرة القانونية البرام الصفقة .

 بنود تفرض تشغيل اليد العام ة احملليةسؤال  ال يتضم  كناش التحمال  
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م  دفرت الرشوط  71جواب :  نرجع لقانون الشغل فه ي منصوص علهيا يف كناش التحمال  املادة 

 العامة واملطبقة عىل الصفقا  العامة . اال دارية

 70ملدادة املقاول او اذلي هل احلق يف تشغيل اليد العام ة اخملتصة دون مراعاة اليد العام ة احمللية ا  

 م  نفس ادلفتددددر .

 : ومجوعة الصفقا  داخليا وحمليا فهيم خروقا  ال م  حق امجلاعة ان تتدخل ؟ 7سؤال

التابع للجامعة او امللكف هبدذه  ال شغالجواب :  امجلاعة تتدخل يف املتابعة واملراقبة ، انا مكتب  

 املسطرة .

 ددددددددا.والقانون حدد العنارص املتدخ ة  حمليا وخارجيددد

 : ال  تتوفر املصلدة عىل برانمج معلومايت ؟ 2سؤال 

 عرب الش بكة املعلوماتية  . 7102جواب : اناك مرشوع معلومايت سيبدأ  خالل  س نة 

 اشغال مسطرة اختيار العروض بواسطة  املناقصة كاللكرتونيددددددددددددة.   

 التواصلددددي . اال عالمتكنولوجية    

 

 ع مصلدة او قسم: التعمريمقاب ة فردية م

 عىل الساعة العارشة 02/11/7102بتارخي :االثنني 

 

 :  .مك يه املساحة اجلغرافية مجلاعة بين انصار ؟ 0سؤال 

  م مربع. 11جواب : 

 املدة الزمنية  ؟ –الهدف  –:  تعريف تصممي الهتيلة  7سؤال 
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مي اجملدال  الدرتايب مبختلدف كالرتفاقدا  جواب : يه وثيقة التصممي املعمتدة مجلاعة  حرضية قصد تنظد

، الطرق، املرافق الرضورية ، السك  مبختلف اصنافه كدام يعتدرب اداة  اكملساحا  اخلرضاءالالزمة ,

للتمنية  كفي ة بلريق بمجلاعة يف اطار مقنن  ومنظم ومددة صدالحيته  والزاميدة التقيدد مبقتضدياته يه 

 يه .عرش س نوا  بدءا م  اترخي املصادقة عل 

 : مايه  املعايري املتخذة العداد تصممي الهتيلة ؟ 0سؤال 

جواب :     *  يتعني عىل ادلراسة  التقيد مبرح ة حتليل والتشخيص مكدرح ة اوىل  ، وذكل لرتمجدة 

 احلاجيا  عىل التصممي يف مرح ة املشاورا  .

ض التصدممي عدىل البحدا * بعد ذكل تمت دراسة لتصممي م  طرف اللجندة التقنيدة احملليدة ويعدر     

 العلمي ومداوال  اجمللس.

 * بعد ذكل املصادقة عىل التصممي ونرشه يف اجلريدة الرمسية.              

 :  ال يمت ارشاك املواطنني طبقا لدلس تور يف اعداد  تصممي الهتيلة ؟ 1سؤال 

ا طرق مشاركة املواط  يف اعدداد الهتيلدة. ج: عدرب تسدجيل شداكيهتم  اثنداء البحد -

 العلين .

 ال يمت معاجلة املالحظا  املقدمة م  طرف املواط . ج:    أ جل -

اددل يددمت ختصددييص عقددار داخددل تصددممي الهتيلددة للمرافددق كالداريددة وكالقتصددادية  -

 وكالج ماعية؟     ج:    نعم .

 

 ريف يمت توزيع املرافق كالقتصادية وكالج ماعية  وكالدارية يف تصممي الهتيلة ؟  5سؤال 
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التوزيددع جيددب ان يكددون معقلنددا ومددربرا ومددوزع بشددلك منطقددي لضددامن اخلدددما  لاكفددة جددواب : 

 املواطنني .

 :  ال مت اس تغالل رورورو بشلك اجيايب ؟ 2سؤال 

 التلوث البييئ. ال خطارجواب :         تعترب ثروة طبيعية لك  دون اس تغاللها وبلتايل معرضة 

 تخذة لتصممي الهتيلة ؟:ال يمت تطبيق املساطر القانونية امل  2سؤال

 جواب :  بشلك نس يب.

 :  مااو دور الواكةل احلرضية يف تصممي الهتيلة ؟ 7سؤال 

 جواب :        السهر عىل تنفيذ مقتضيا  تصممي الهتيلة .

 :  معلوما  حول التصممي اخلاص بواكةل مارش ياك؟ 2سؤا ل 

الهدف او احلفاظ عىل البدرية عرب ضبط جواب :  او تصممي هتيلة للمجال احمليط لبدرية مارش ياك و 

 التصممي بملناطق احمليطة به. 

 :  ال املواط  حيرتم قانون التعمري ؟ 01سؤال 

جواب :           املواط  غالبا مايقصد امجلاعة لقضاء غرض اداري دون كالكرتاث بالطار القانوين 

 اذلي ينظمه.

 :ال دليمك الش باك الوحيد ؟ 00سؤال

 الف نسمة. 51ال ميكل الش باك الوحيد رمغ ان امجلاعة يفوق عدد ساكهنا             جواب :   

 :  ال دلمك جسل  املالحظا  او الشاكا  ؟ 07سؤال 

 جواب :  ال

 :  مااو مصري العقار اخملصص بلتصممي الهتيلة القدمي ؟ 00سؤال 
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خدالل العرشد السد نوا  اسدرتجاع  جواب :    جيوز ملاكل العقار اذلي مل تنجز فوقه مرافق اداريدة

 اراضهيم.

 :  مك او عدد البقع العقارية ؟01سؤال  

 البقع العقارية  يف مكل امجلاعة .. -

 البقع العقارية يف مكل ادلوةل . -

 جواب :             بدون تعليق.

 :   ريف يمت توزيع كالمالك اخملزنية ؟ 05سؤال 

 بدون تعليق.: جواب 

 شارة املهندس املعامري  يف شان نزع امللكية الجل املنفعة العامة ؟:  ال يمت است  02سؤال 

 جواب :               ال

: اددل دليددمك تصددور حددول ضددبط مددداخيل امجلاعددة املتعلقددة بلرضددائب والرسددوم ذا  02سددؤال   

 رضيبة السك ، رضيبة اخلدما  امجلاعية ؟ –كالرتباط بلعقار 

ال ، كام يفرتض ان  أ ماكن املواط  مدينا للجامعة  أ ن  معرفة جواب : ع  تصور الية ادارية متك  م

 تكون سلسة.

 

 مقاب ة فردية مع مصلدة او قسم:

 املمتلاك  امجلاعية نزع امللكية  تدبري املمتلاك 

 عىل الساعة العارشة 71/11/7102بتارخي :امخليس
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 :  .مك يه  مساحة العقار املراد نزع ملكيهتا ؟ 0سؤال 

: تسعة مشاريع لزنع امللكية يف طور  7102 – 7102اقرتاحا  اجمللس  س نة         جواب :      

           11املسطرة  القانونية  حوايل 

 اكتار ( . 1الف مرت مربع )                         

 : مايه كالع مادا  املرصودة القتناء العقار  ؟ 7سؤال 

مذررة المتويل تتضم  كالقرتاحدا  املاليدة املقدمدة مد   جواب :              يمت ع  طريق  اعداد 

 طرف  جلنة التقومي  )  حسب اولوية املرشوع ( .

 : مايه  املعايري املتخذة الختيار العقار املراد نزع ماريهتا ؟ 0سؤال 

جواب :             يمت اختيدار البقعدة كالرضدية املدراد ندزع ملكيهتدا بتوفرادا عدىل اكفدة  الرشدوط 

واصفا  ادلقيقة م  حيا املساحة واملوقع ، يف حاةل  اذا مل ينص  تصممي الهتيلة عىل التخصيص وامل

 . 

يف حدداةل وجددود  ختصدديص للمرشددوع بتصددممي الهتيلددة فددان مددرح ة مدد  مراحددل  -

 مسطرة نزع امللكية تكون قد اس توفت الرشوط .

ار للبقدع كالرضدية املدراد ندزع :  ال يمت ارشاك املواطنني او استشدارهتم يف معليدة كالختيد 1سؤال 

 ملكيهتا ؟

 جواب :  ال       ) حسب املسطرة القانونيددددددددددددددددددددددددددددددددددة (

 ريف يمت حتديد التعويض املانسب القتناء العقار ؟  5سؤال 
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والل   جواب :               تدرج يف ادلورة بس تدعاء جلنة التقومي  ويه اليت حتدد قمية التعويض

 درمه . 211الراجئ لزنع امللكية جبامعة بين انصار 

 يف حاةل املساحة الشاسعة يكون مبلغ التقيمي قليل . -

 يف حاةل املساحة الصغرية يكون  مبلغ التقيمي ربري . -

 

 : ال يمت اع ماد عنارص املقارنة املتوفرة اثناء حتديد قمية التعويض ؟ 2سؤال 

 املقارنة  املكونة م  السلطة ، ادارة الرضائب  وتسجيل التنرب  نعم يمت اع ماد عنارص جواب :

الواكةل احلرضدية ( ، انداك اربعدة ملفدا  عد   –يف حاةل وجود  موقع العقار )مارش ياك أ خروطرف 

 طريق الرتايض .

:ال يمت حتقيق توازن بني املصلدة العامة و حامية ملكية املواط  اثناء حتديد مث  التعدويض  2سؤال

 ؟

 واب :              بطبيعة احلال تراعى  املصلدة العامة ومصلدة املواط  بع ماد عنارص املقارنة.ج

:مك م  مرة قبل صاحب العقار الل  احملدد م  طرف اللجنة امللكفة بتدديد مث  التعدويض  7سؤال 

 ؟

 مبسطرة كالقتناء بلرتايض . ال مرجواب :              يتعلق 

لغاءمرة اعمتد  احملمكة اخملتصة مك م    2سؤال   ؟اال داريةقمية التعويض احملدد م  طرف اللجنة  ب 

 جواب :مجيع امللفا  بدون اس تثناء ، بالع ماد عىل اخلرب م  طرف اخلبري والعنارص احلقيقيني .

 الرمسيون بللجنة اخلاصة بتدديد التعويض ؟ ال عضاءم  مه   01سؤال

 مصلدة الرضائبددددددددددددددددد،.  -السلطددددددددددددددددددددددددددددددة       -  جواب :                    
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 كالمالك اخملزنيدددددددددددددددددة .  -التسجيل والتمنبدددددددددددددددددددددددر      -

 اجمللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددس . -

 قسم التعمري بلعامةل -رش ياك     ما -الواكةل احلرضية       -وبصفة استشارية : 

 املهندس البدلي   هم يوقعون يف احملرض . -السكىن والتعمري

ثناء:ال يمت اس تدعاء املواط  للحضور  00سؤال  حتديد  مث  التعويض ؟ ا 

 جواب :                   ال

 جسل كالمالاك امجلاعية  ال يمت حتيينه ؟ دلمك:  ال  07سؤال 

يمت املصادقة عليه م  طرف العامةل قسم  أ شهرعليه القانون لك س تة  ميصحتيينه،  جواب : نعم ويمت

  امجلاعا  احمللية

 مصلدة املمتلكددددددددددددددددددددددددا  .                       

 ما او مصري العقار اخملصص للمرافق  بتصممي الهتيلة القدمي  00سؤال 

 وملدة عرش س نوا  ترجع كالرض اىل ماليكها .جواب : يف حاةل عدم اجناز املرشوع 

 :  مك او عدد البقع العقارية  التابعة المالك ادلوةل01سؤال  

 البقع العقارية اخملصصة للجامعة. -

 البقع العقارية يف مكل ادلول الغري اخملصصة . -

ارة بملعلوما  جواب :            صعوبة حتديد عدد اذه البقع ، امتناع كالدارا  املعنية تزويد كالد

 املتعلقة بلعقارا  التابعة لها 

 . أ نصارجبامعة بين                      
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 املنفعة العامة ؟ ل جل:  ال يمت استشارة املهندس املعامري  يف شان نزع امللكية  02سؤال 

ريدجواب :  . رضيةال  او اذلي يزود املصلدة بتصممي الهتيلة بواسطة البطاقة التقنية للقطعة  بلتأ 

 :  ال اناك خمطط حول الوعاء العقاري ؟ 02سؤال 

عدادجواب :          نعم ، رساةل  عدداد.  رسداةل حدوةل  012/7102رصيد عقاري حتدت عددد  ا   ا 

 . 001/7102تصاممي طوبوغرافية حتت عدد 

سرتاتيجية:ال اناك رؤية  07سؤال   ؟ اال حاكميف تدبري  ا 

 اتيجية للرصيد العقاري .جواب :        نعم اناك دراسة اسرت 

 : مااو رايك يف ايلكة املصلدة ؟ 02سؤال 

 جواب :  اناك ق ة يف العنرص البرشي وبخلصوص مصلدة الرشطة كالدارية .
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