
 

 

مختبر الحكامة الترابية وا�من ا�نساني وا	ستدامة بكلية العلوم القانونية وا	قتصادية 
  وا	جتماعية بأكادير ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية 

   ا�لمانية

 التدبير ا�داري والمالي للجماعات الترابية

أولى مكانة ھامة للجماعات الترابية، حيث خصص الباب التاسع بكامله لھا كما 

الرؤساء نص على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط تنظيمھا لشؤونھا، وشروط تنفيذ 
لمقررات المجالس وكذا مختلف ا.ختصاصات الذاتية والمشتركة بينھا وبين الدولة 

الفصل (الخاص بھا وا.ختصاصات المنقولة إليھا من ھذه ا4خيرة، إضافة إلى النظام المالي 

 2015يوليوز  23وبالفعل، صدرت ث:ث قوانين تنظيمية متعلقة بالجماعات الترابية بتاريخ 

المتعلق بالجھات، القانون  111.14

المتعلق  113.14مي رقم المتعلق بالعما.ت وا4قاليم والقانون التنظي

إصدار بعض النصوص إ. أن نفاذ العديد من مقتضيات القوانين المذكورة كان متوقفا على 
 .6482بالجريدة الرسمية عدد 

إن أھمية القوانين التنظيمية المنظمة للشأن الترابي الجديدة ونصوصھا التطبيقية تتجلى في 
الص:حيات وا.ختصاصات الھامة التي أناطتھا بالجماعات الترابية ورؤسائھا والمستجدات التي 
وفي المجال المالي من موارد ونفقات 

إن ھذه المستجدات تفرض على المنتخبين ضرورة التتبع والمواكبة من أجل معرفة حدود 
الص:حيات والواجبات ومختلف الجوانب القانونية المرتبطة بكافة المجا.ت و.سيما قواعد 

 

  ينظم 

مختبر الحكامة الترابية وا�من ا�نساني وا	ستدامة بكلية العلوم القانونية وا	قتصادية 
وا	جتماعية بأكادير ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية 

ا�لمانيةايدل ز مؤسسة ھانس بشراكة معو

  ندوة وطنية حول موضوع 

التدبير ا�داري والمالي للجماعات الترابية

أولى مكانة ھامة للجماعات الترابية، حيث خصص الباب التاسع بكامله لھا كما 

نص على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط تنظيمھا لشؤونھا، وشروط تنفيذ 
لمقررات المجالس وكذا مختلف ا.ختصاصات الذاتية والمشتركة بينھا وبين الدولة 

وا.ختصاصات المنقولة إليھا من ھذه ا4خيرة، إضافة إلى النظام المالي 

وبالفعل، صدرت ث:ث قوانين تنظيمية متعلقة بالجماعات الترابية بتاريخ 

111.14، القانون التنظيمي رقم 6380الرسمية عدد 

المتعلق بالعما.ت وا4قاليم والقانون التنظي 112.14

إ. أن نفاذ العديد من مقتضيات القوانين المذكورة كان متوقفا على 
بالجريدة الرسمية عدد  2016يوليوز  14ة التي صدر العديد منھا بتاريخ 

إن أھمية القوانين التنظيمية المنظمة للشأن الترابي الجديدة ونصوصھا التطبيقية تتجلى في 
الص:حيات وا.ختصاصات الھامة التي أناطتھا بالجماعات الترابية ورؤسائھا والمستجدات التي 

وفي المجال المالي من موارد ونفقات مستوى المراقبة اBدارية والمنازعات 

إن ھذه المستجدات تفرض على المنتخبين ضرورة التتبع والمواكبة من أجل معرفة حدود 
الص:حيات والواجبات ومختلف الجوانب القانونية المرتبطة بكافة المجا.ت و.سيما قواعد 

 .والمالي

 

 

مختبر الحكامة الترابية وا�من ا�نساني وا	ستدامة بكلية العلوم القانونية وا	قتصادية 
وا	جتماعية بأكادير ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية 

أولى مكانة ھامة للجماعات الترابية، حيث خصص الباب التاسع بكامله لھا كما  2011إن دستور 

نص على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد شروط تنظيمھا لشؤونھا، وشروط تنفيذ 
لمقررات المجالس وكذا مختلف ا.ختصاصات الذاتية والمشتركة بينھا وبين الدولة 

وا.ختصاصات المنقولة إليھا من ھذه ا4خيرة، إضافة إلى النظام المالي 
146.( 

وبالفعل، صدرت ث:ث قوانين تنظيمية متعلقة بالجماعات الترابية بتاريخ  

الرسمية عدد بالجريدة 

112.14التنظيمي رقم 

 .بالجماعات

إ. أن نفاذ العديد من مقتضيات القوانين المذكورة كان متوقفا على  
ة التي صدر العديد منھا بتاريخ التطبيقي

إن أھمية القوانين التنظيمية المنظمة للشأن الترابي الجديدة ونصوصھا التطبيقية تتجلى في 
الص:حيات وا.ختصاصات الھامة التي أناطتھا بالجماعات الترابية ورؤسائھا والمستجدات التي 

مستوى المراقبة اBدارية والمنازعات جاءت بھا على 
 .وغيرھا

إن ھذه المستجدات تفرض على المنتخبين ضرورة التتبع والمواكبة من أجل معرفة حدود 
الص:حيات والواجبات ومختلف الجوانب القانونية المرتبطة بكافة المجا.ت و.سيما قواعد 

والماليالتدبير اBداري 

  

 



 

 

وباعتبار الو.ية الحالية لكافة المجالس المنتخبة ھي الو.ية ا4ولى بعد صدور القوانين التنظيمية 
المذكورة ونصوصھا التطبيقية، فإنه يمكن اعتبارھا مرحلة تجريبية من شأنھا الكشف عن 

بھدف حل  تعدي:ت جزئية للمنظومة القانونية مستقب:
إشكالية م:ئمة النصوص القانونية مع الممارسة من جھة، وبھدف تجويدھا من حيث الصياغة 

إن الھدف من تنظيم ھذا الملتقى العلمي ھو فسح المجال للباحثين والمتخصصين والممارسين 
تنظيمية الجديدة على السواء من أجل تعميق النقاش حول مضمون ومستجدات القوانين ال
وإثارة ما يمكن  ونصوصھا التطبيقية .سيما في مجال التدبير اBداري والمالي للجماعات الترابية

 مبدأ التدبير الحر ومتطلبات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة

 

 مراقبة القضاء المالي على ميزانية الجماعات الترابية

 

وباعتبار الو.ية الحالية لكافة المجالس المنتخبة ھي الو.ية ا4ولى بعد صدور القوانين التنظيمية 
المذكورة ونصوصھا التطبيقية، فإنه يمكن اعتبارھا مرحلة تجريبية من شأنھا الكشف عن 

تعدي:ت جزئية للمنظومة القانونية مستقب:مجموعة من الثغرات يمكن تجاوزھا ب
إشكالية م:ئمة النصوص القانونية مع الممارسة من جھة، وبھدف تجويدھا من حيث الصياغة 

  .والمضمون من جھة أخرى

إن الھدف من تنظيم ھذا الملتقى العلمي ھو فسح المجال للباحثين والمتخصصين والممارسين 
على السواء من أجل تعميق النقاش حول مضمون ومستجدات القوانين ال
ونصوصھا التطبيقية .سيما في مجال التدبير اBداري والمالي للجماعات الترابية

  .إثارته من م:حظات أو ثغرات بھدف الخروج بتوصيات

 التدبير ا�داري: 

 ص:حيات مجالس الجماعات الترابية

 الترابيةص:حيات رؤساء مجالس الجماعات 

 النظام ا4ساسي للمنتخب

 إدارة الجماعات الترابية

مبدأ التدبير الحر ومتطلبات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة
 والقضائية المراقبة اBدارية

 التدبير المالي: 

 موارد وتكاليف ميزانيات الجماعات الترابية

 مبادئ الميزانية

 مسطرة إعداد الميزانية

 التخطيط والبرمجة المتعددة السنوات

 طرق ووسائل تنمية الموارد الجماعية

 وتعديلھا وحصرھا ھاالتأشير على الميزانية وتنفيذ

 إشكالية ا.ستق:ل المالي للجماعات الترابية

مراقبة القضاء المالي على ميزانية الجماعات الترابية

 

وباعتبار الو.ية الحالية لكافة المجالس المنتخبة ھي الو.ية ا4ولى بعد صدور القوانين التنظيمية 
المذكورة ونصوصھا التطبيقية، فإنه يمكن اعتبارھا مرحلة تجريبية من شأنھا الكشف عن 

مجموعة من الثغرات يمكن تجاوزھا ب
إشكالية م:ئمة النصوص القانونية مع الممارسة من جھة، وبھدف تجويدھا من حيث الصياغة 

والمضمون من جھة أخرى

إن الھدف من تنظيم ھذا الملتقى العلمي ھو فسح المجال للباحثين والمتخصصين والممارسين  
على السواء من أجل تعميق النقاش حول مضمون ومستجدات القوانين ال
ونصوصھا التطبيقية .سيما في مجال التدبير اBداري والمالي للجماعات الترابية

إثارته من م:حظات أو ثغرات بھدف الخروج بتوصيات

  

 المحاور �

: المحور ا�ول -
ص:حيات مجالس الجماعات الترابية �
ص:حيات رؤساء مجالس الجماعات  �
النظام ا4ساسي للمنتخب �
إدارة الجماعات الترابية �
مبدأ التدبير الحر ومتطلبات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة �
المراقبة اBدارية �

 

: المحور الثاني -
موارد وتكاليف ميزانيات الجماعات الترابية �
مبادئ الميزانية �
مسطرة إعداد الميزانية �
التخطيط والبرمجة المتعددة السنوات �
طرق ووسائل تنمية الموارد الجماعية �
التأشير على الميزانية وتنفيذ �
إشكالية ا.ستق:ل المالي للجماعات الترابية �
مراقبة القضاء المالي على ميزانية الجماعات الترابية �

  

  

  



 

 

 

 2017أبريل 

  :المرجو إرسال الملخصات والمقا�ت على العنوانين الكترونيين ا�تيين

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة المولى 
 و رئيس المركز

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، 

 .أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة المولى اسماعيل، مكناس

 .أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

 .�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

  .أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

  سطات

 ية وا�قتصادية وا�جتماعية، سطات

 ـ حفيظ اليونسي ، أستاذ  بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، سطات

  أستاذ بكلية العلوم القانونية وا.قتصادية وا.جتماعية بطنجة

  أستاذ بكلية العلوم القانونية وا.قتصادية وا.جتماعية مراكش

  أستاذ بكلية العلوم القانونية وا.قتصادية وا.جتماعية مراكش

 . حس الصحيب، أستاذ بكلية العلوم القانونية وا.قتصادية وا.جتماعية، مراكش

 

 

 2017مارس  25: آخر أجل للتوصل بالملخصات

 2017أبريل  5إجابة اللجنة العلمية  

أبريل  25التوصل بالنسخة النھائية وتأكيد المشاركة 

 .بأكادير 2017ماي  6و  5تاريخ إجراء الندوة 

المرجو إرسال الملخصات والمقا�ت على العنوانين الكترونيين ا�تيين

ahmedhadrani@gmail.com 

a.maggouri@uiz.ac.ma 

 تنسيق أشغال الندوة
أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة المولى : أحمد حضراني

و رئيس المركز .اسماعيل، مكناس
أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، : عبد العالي ماكوري

 .أكادير

 

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة المولى اسماعيل، مكناس

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير: مو�ي ابراھيم كومغار

�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكاديرأستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

سطات أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية

ية وا�قتصادية وا�جتماعية، سطاتأستاذ  بكلية العلوم القانون

ـ حفيظ اليونسي ، أستاذ  بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، سطات

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا.قتصادية وا.جتماعية بطنجة

  أستاذة بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا.قتصادية وا.جتماعية مراكش: اللطيف العطروز

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا.قتصادية وا.جتماعية مراكش

حس الصحيب، أستاذ بكلية العلوم القانونية وا.قتصادية وا.جتماعية، مراكش

 

 تواريخ ھامة �

آخر أجل للتوصل بالملخصات �

إجابة اللجنة العلمية   �

التوصل بالنسخة النھائية وتأكيد المشاركة  �

تاريخ إجراء الندوة  �

المرجو إرسال الملخصات والمقا�ت على العنوانين الكترونيين ا�تيين

تنسيق أشغال الندوة �
أحمد حضراني. د �

عبد العالي ماكوري. د �

 

 اللجنة العلمية �

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة المولى اسماعيل، مكناس: حضرانيأحمد . د-

مو�ي ابراھيم كومغار. د-

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا: إدريس بوزافور. د-

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير: عبد العالي ماكوري. د-

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية: ـ عبد الجبار العراش

أستاذ  بكلية العلوم القانون :ـ نجيب الحجيوي

ـ حفيظ اليونسي ، أستاذ  بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، سطات 

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا.قتصادية وا.جتماعية بطنجة: ابراھيم صابري. د-

أستاذة بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان:ضياء السمن ةد-

اللطيف العطروزـ  د عبد 

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا.قتصادية وا.جتماعية مراكش: ـ محمد الغالي

حس الصحيب، أستاذ بكلية العلوم القانونية وا.قتصادية وا.جتماعية، مراكش-



 

 

 .  لقانونية وا.قتصادية وا.جتماعية، مراكش

  .أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

 .القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

 .أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

 .أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

 .أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

 .أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة المولى اسماعيل، مكناس

  .، جامعة ابن زھر، أكاديرأستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية

  .، جامعة ابن زھر، أكادير

 .مراكشجامعة القاضي عياض،  أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية،

  . أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية بطنجة، والكاتب 

  .باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية بأكادير

 

لقانونية وا.قتصادية وا.جتماعية، مراكشاحمد مالكي، أستاذ بكلية العلوم ا

  .متعددة التخصصات تازةال كليةبال اناس المشيشي، أستاذ 

 اللجنة المنظمة

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكاديرأستاذ بكلية العلوم 

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة المولى اسماعيل، مكناس

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية

، جامعة ابن زھر، أكاديرأستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية،

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير

بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية بطنجة، والكاتب . الدكتوراه باحث بسلك

باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية بأكادير

 مؤسسة ھانز زايدل اIلمانية

 

احمد مالكي، أستاذ بكلية العلوم ا-

اناس المشيشي، أستاذ ـ د  

  

اللجنة المنظمة �

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير: الحسين الرامي. د-

أستاذ بكلية العلوم : إدريس بوزافور. د-

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير: محمد بھناسي. د-

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير: محمد المجني. د-

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير: حرضا فM. د-

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة المولى اسماعيل، مكناس: أحمد حضراني. د-

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية: عبد العالي ماكوري. د-

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية: خالد البھالي. د-

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية،: عبد الكريم حيضرة .د-

أستاذ بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، جامعة ابن زھر، أكادير: عبد القادر خنفور. د-

باحث بسلك: عبد الغني العماري-
  العام للمركز

باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية بأكادير: معاذ درقاوي-

مؤسسة ھانز زايدل اIلمانية: ميلود السفياني-

  


