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اإلدارة المركزیة

 أوقف والذي ،1962 دجنبر 14 دستور بمقتضى المركزیة اإلدارة نظمت
 تعویضھ وتم ،1965 یونیو 7 في االستثناء حالة إعالن إثر بھ العمل

 مارس 10 دستور اآلخر ھو محلھ حل ثم ،1970 یولیوز 31 بدستور
 أن قبل .1996 و 1992 سنتي ھامة تعدیالت لعدة خضع والذي 1972

 اإلداري التنظیم ھمت تغییرات بعدة أتى الذي 2011 دستور وضع یتم اإلداري التنظیم ھمت تغییرات بعدة أتى الذي 2011 دستور وضع یتم
.للمغرب

 النظر أعادت كما المحلیة، وامتداداتھا المركزیة اإلدارة التغییرات مست وقد
.للمملكة الترابیة الالمركزیة الخریطة في



األجھزة اإلداریة المركزیة

األجھزةالملك والحكومة أھم ھذه یعتبر 

الملك :أوال
:اإلداريالملك في المجال اختصاصات 

ولعل من األفید تبیان اختصاصات الملك في المجال اإلداري، ولعل من األفید تبیان اختصاصات الملك في المجال اإلداري، 
ثم التطرق إلى ما إذا كانت القرارات الملكیة تخضع للنظام العام 

.االداریةللقرارات 



.واإلداري الحكومي النشاط في مھمة جوانب الملك اختصاص یشمل
:المجال ھذا في الملك اختصاصات أھم یلي وفیما
 أو تقیید دون األول الوزیر تعیین صالحیة للملك یعطي 1996 دستور كان

 قید )األولى الفقرة( واألربعین السابع فصلھ في 2011 دستور لكن .تحدید
 تصدر الذي الحزب من الحكومة رئیس" یسمى الملك جعل بأن التعیین ھذا

."نتائجھا أساس وعلى النواب، مجلس أعضاء انتخابات
  الفصل من الثانیة الفقرة( رئیسھا من باقتراح الحكومة أعضاء الملك یعین
 مھامھم من الحكومة أعضاء من أكثر أو عضوا یعفي .)الدستور من 47 مھامھم من الحكومة أعضاء من أكثر أو عضوا یعفي .)الدستور من 47
 یمكن كما .)47 الفصل من لثالثة الفقرة( الحكومة رئیس استشارة بعد

 أعضاء من أكثر أو عضو إعفاء الملك من یطلب أن الحكومة لرئیس
  الفصل من الرابعة الفقرة( الجماعیة أو الفردیة استقالتھم على بناء الحكومة،

 قبل من بكاملھا الحكومة إعفاء الحكومة رئیس استقالة عن ویترتب .)47
.)47 الفصل من الخامسة الفقرة( الملك



  والوزراء الحكومة رئیس من یتألف الذي الوزاري، المجلس الملك یرأس
 على بناء الحكومة، لرئیس یفوض أن ویمكنھ .)48 الفصل من 1 الفقرة(

.)48 فص 3 فق( وزاري مجلس رئاسة محدد، أعمال جدول
 إلى إلحالتھ التالیة یوما الثالثین خالل القانون بتنفیذ األمر الملك یصدر

.)50 الفصل من األولى الفقرة( علیھ الموافقة تمام بعد الحكومة
.)53 .ف( الملكیة المسلحة للقوات األعلى القائد ھو الملك
 ممارسة لغیره یفوض أن لھ كما العسكریة، الوظائف في التعیین حق للملك

.)53.ف( الحق ھذا .)53.ف( الحق ھذا
 الحكومة لرئیس یفوض أن ولھ لألمن، األعلى المجلس الملك یرأس

 محدد أعمال جدول أساس على المجلس، لھذا اجتماع رئاسة صالحیة
)54.ف(

 یعتمد ولدیھ الدولیة، والمنظمات األجنبیة الدول لدى السفراء الملك یعتمد
.)55.ف( الدولیة المنظمات وممثلوا السفراء



.)56.ف( القضائیة للسلطة األعلى المجلس الملك یرأس
 للسلطة األعلى المجلس قبل من القضاة تعیین على بظھیر الملك یوافق

.)57.ف( القضائیة
.)58 .ف( العفو حق الملك یمارس

 حالة أثناء واسعة صالحیات الملك تخویل على المغربیة الدساتیر دأبت كما
 ما األحداث من وقع أو مھددة، الوطني التراب حوزة كانت إذا" ف .االستثناء

 حالة یعلن أن للملك أمكن الدستوریة، للمؤسسات العادي السیر یعرقل
 مجلس ورئیس الحكومة، رئیس من كل استشارة بعد بظھیر، االستثناء مجلس ورئیس الحكومة، رئیس من كل استشارة بعد بظھیر، االستثناء
 .األمة إلى الدستوریة، المحكمة ورئیس المستشارین، مجلس ورئیس النواب،
 الوحدة عن الدفاع یفرضھا التي اإلجراءات اتخاذ صالحیة بذلك الملك ویخول

 للمؤسسات العادي السیر إلى اآلجال، أقرب في الرجوع، ویقتضیھا الترابیة،
.)2011 دستور من 59 الفصل من 1 الفقرة( "الدستوریة



یوقع . ظھائریمارس الملك اختصاصاتھ بمقتضى 
لكن . البعض منھا بالعطف من طرف رئیس الحكومة

في مجاالت محددة على سبیل الحصر ال  ظھائرھناك 
یحتاج فیھا توقیع الملك إلى توقیع بالعطف من قبل یحتاج فیھا توقیع الملك إلى توقیع بالعطف من قبل 

. رئیس الحكومة



الحكومة

 رئیس من ،2011 دستور من 87 الفصل مقتضیات حسب الحكومة، تتألف
.للدولة كتابا تضم أن ویمكن والوزراء، الحكومة

 أعضاء انتخابات تصدر الذي السیاسي الحزب من الحكومة رئیس الملك یعین
.نتائجھا أساس وعلى النواب، مجلس
.رئیسھا من باقتراح الحكومة أعضاء ویعین .رئیسھا من باقتراح الحكومة أعضاء ویعین
 من أكثر أو عضوا یعفي أن الحكومة، رئیس استشارة بعد منھ، بمبادرة للملك،

.مھامھم من الحكومة أعضاء
.الحكومة أعضاء من أكثر، أو عضو إعفاء الملك من یطلب أن الحكومة ولرئیس



الحكومة رئیس
 دائمة بمصالح ذلك في ویستعین )أوال( اختصاصات عدة الحكومة رئیس یمارس

.)ثانیا( وبمساعدین
الحكومة رئیس اختصاصات :أوال

 أعمال على اإلشراف في تتجلى محددة باختصاصات الحكومة رئیس یضطلع
 جانب إلى ،)ب( التنظیمیة السلطة ممارسة وفي ،)أ( وتنسیقھا الحكومة أعضاء
.)ج( التعیین .)ج( التعیین

الحكومة على اإلشراف –أ
 ذلك ویرجع .الوزارات مختلف عمل وتنسیق توجیھ على الحكومة رئیس یعمل
 بتوجیھ یقوم من تنصیب یقتضي مجالھ، في كل الوزراء تخصص أن إلى

.الحكومي العمل انسجام تحقیق بغیة الوزارات مختلف عمل وتنسیق



ممارسة السلطة التنظیمیة–ب 
تحیل السلطة في النظریة السیاسیة والدستوریة للدولة على مفاھیم 

وظیفة محددة واختصاصات : واضحة ترتكز على أربعة عناصر
والسلطات التشریعیة . مقررة سلفا وأجھزة معینة، وقدرة ذاتیة والسلطات التشریعیة . مقررة سلفا وأجھزة معینة، وقدرة ذاتیة

والتنفیذیة والقضائیة أمثلة واضحة على ذلك



أھمھا أنھا سلطة قاعدیة . تتمیز السلطة التنظیمیة ببعض الخصائص
"normativa potestad " ما دامت تحمل قواعد قانونیة ذات

كما تعتبر سلطة قاعدیة ثانویة في عالقتھا . طابع عام ومجرد
بالقانون، على اعتبار أن ھذا األخیر صادر عن جھاز تمثیلي أما 

إضافة إلى أنھا سلطة أصلیة للحكومة، ألنھ . التنظیم فال یعتبر كذلك إضافة إلى أنھا سلطة أصلیة للحكومة، ألنھ . التنظیم فال یعتبر كذلك
وأخیرا تعتبر . یصعب علیھا أن تحكم من غیر إصدار قواعد عامة

.العامةالسلطة التنظیمیة حكرا على السلطات 



یمارس رئیس "على أن  90في فصلھ  2011ونص دستور 
الحكومة السلطة التنظیمیة، ویمكن أن یفوض بعض سلطھ إلى 

تحمل المقررات التنظیمیة الصادرة عن رئیس الحكومة . الوزراء
".من لدن الوزراء المكلفین بتنفیذھابالعطف التوقیع 

تنقسم السلطة التنظیمیة إلى سلطة تقتصر على تنفیذ القوانین وسلطة تنقسم السلطة التنظیمیة إلى سلطة تقتصر على تنفیذ القوانین وسلطة 
.تنظیمیة مستقلة



 17بتاریخ  20–12وقد حدد القانون التنظیمي رقم 
في المناصب العلیا  بالتعلیینالمتعلق  2012 یولیوز

من الدستور، مبادئ  42 و 49تطبیقا ألحكام الفصلین 
 19جریدة رسمیة بتاریخ  -ومعاییر التعیین فیما یلي 19جریدة رسمیة بتاریخ  -ومعاییر التعیین فیما یلي
.2012 یولیوز



المصالح التابعة لرئیس الحكومة
 العمل في محوري بدور تقوم التي العامة باألمانة أساسا األمر یتعلق

 المتعددة بمھامھ القیام في یساعده الذي الحكومة رئیس ودیوان الحكومي،
.والمتشعبة

للحكومة العامة األمانة –أ
 وأعید 1955 دجنبر 10 في شریف ظھیر بمقتضى للحكومة األمانة أنشئت

 األولى جمادى 7 في صادر 2.83.365 رقم مرسوم بمقتضى تنظیمھا األولى جمادى 7 في صادر 2.83.365 رقم مرسوم بمقتضى تنظیمھا
 677 –09– 2رقم المرسوم حالیا وینظمھا .)1985 ینایر 29( 1405
.2010 ماي 19 بتاریخ



لھ رتبة وزیر بناء على المرسوم –یقوم األمین العام للحكومة 
باإلشراف على تنظیم –1966أكتوبر  24الملكي بتاریخ 

.  وتحضیر محاضر جلسات المجالس الحكومیة والمجالس الوزاریة
وتتكلف األمانة العامة بتجمیع ودراسة القضایا التي تعرض على 

وتشمل، باإلضافة إلى دیوان األمین . رئیس الحكومة للبت فیھا
:العام للحكومة، على المصالح اآلتیة

:الكتابة العامة
یسھر على . یتوالھا كاتب عام تحت سلطة األمین العام للحكومة

إعداد وتتبع جداول أعمال المجالس الحكومیة والمجالس الوزاریة "
الشریفة قصد  الظھائرومحاضر اجتماعاتھا وكذا إعداد مشاریع 

".عرضھا على جاللة الملك لیضع علیھا خاتمة الشریف



:العامة للمصالح اإلداریة المفتشیة
 بھتتولى مھمة إخبار األمین العام للحكومة، الذي ترتبط 

مباشرة، بكل ما یتصل بسیر المصالح وبالنظر في الطلبات 
كما تقوم، بناء على طلب منھ، بأعمال التفتیش . الموكولة إلیھا

وتحرر تقاریر التفتیش . والتحقیق والدراسات والمراقبة والتدقیق
.وتعرض استنتاجاتھا على األمین العام للحكومة
:المدیریة العامة للتشریع والدراسات القانونیة:المدیریة العامة للتشریع والدراسات القانونیة

:تضم
.مدیریة التشریع والتنظیم

.مدیریة الترجمة والتوثیق والتدوین
.مدیریة الدراسات واألبحاث القانونیة



:مدیریة المطبعة الرسمیة
تتولى مھمة طبع الجریدة الرسمیة للمملكة وتنفیذ جمیع أعمال الطبع لحساب 

.اإلدارات العامة
:مدیریة الجمعیات

تضطلع مدیریة الجمعیات بمھمة السھر على تطبیق النصوص التشریعیة 
.والتنظیمیة التي تضبط بوجھ عام الحق في تأسیس جمعیات

:مدیریة المھن المنظمة والھیئات المھنیة:مدیریة المھن المنظمة والھیئات المھنیة
تضطلع مدیریة المھن المنظمة والھیئات بمھمة السھر على تطبیق النصوص 
التشریعیة والتنظیمیة التي تضبط مزاولة المھن المنظمة التي تدخل في مجال 

.بھااختصاص األمانة للحكومة وتنظیم الھیئات المھنیة المتعلقة 
:مدیریة الشؤون اإلداریة والمالیة

تتولى مھمة إدارة المصالح الملحقة مباشرة برئیس الحكومة واألمانة العامة 
.للحكومة



:الدیوان
یساعد رئیس الحكومة دیوان، وینطبق نفس الشيء 

یتكون الدیوان من عدد من . على باقي الوزراء
المساعدین یختارھم الوزیر بناء على ثقتھ المساعدین یختارھم الوزیر بناء على ثقتھ 

الشخصیة فیھم وبناء على كفاءتھم بوجھ خاص، 
.وتنتھي مھمتھم بتغییر الوزیر الذي تولى تعیینھم



:أعضاء الحكومة
أن الحكومة تتألف من  2011من دستور  87نص الفصل 

.رئیس الحكومة والوزراء، ویمكن أن تضم كتابا للدولة
الوزراء ھم أعضاء في الحكومة ویرأسون الجھاز اإلداري 

ویحدد عددھم واختصاصاتھم في نص . التابع لوزارتھم
.الظھیر الصادر بتألیف الحكومة أو تعدیلھا

وعدد الوزراء لیس قارا ألن المھام الوزاریة التي تجعل من وعدد الوزراء لیس قارا ألن المھام الوزاریة التي تجعل من 
الوزیر رئیس إدارة ما تكتسي ھي األخرى طابعا سیاسیا 

والملك ھو الذي یعین أعضاء . تتفاوت أھمیتھ حسب الظروف
.الحكومة باقتراح من رئیس الحكومة


