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التطور القانوني لتنظيم الرتابي 
 لالمركزي باملغرب ا

14013929      

حبث لنيل شهادة االجازة يف القانون العام حتت 

 عنوان
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 إهداء 

أهدي هذا العمل المتواضع الى أبي الذي لم 

يبخل علي يوما بشيء و إلى امي التي زودتني 

 بالحنان و المحبة 

اقول لهم  انتم وهبتموني الحياة ة األمل و 

ة و إلى النشأة على شغف االطالع و المعرف

 إخوتي و أسرتي جميعا 

ثم الى كل من علمني حرفا أصبح سنا برقه 

 يضيء الطريق امامي 

 الى األستاذ المتواضع عبد القادر الخاضري 
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 كلمة شكر 

ال يسعنا بعد ان انهينا هذا العمل المتواضع ، بعون هللا و 

توفيقه إال ن اتقدم بالشكر الجزيل و االمتنان العظيم 

وخاص التقدير و االحترام الى استاذنا الجليل الدكتور عبد 

القادر الخاضري الذي اشرف على هذا البحث ، ومنحنا 

لعمل و الكثير ، فتحمل معنا أعباْ هذا ا الشيئيمن وقته 

معاناته من بدايته الى نهايته ، كما نتقدم بالشكر الجزيل 

و االمتنان لجميع اصدقاء الدراسة ، وخاصة زمالئي في 

ذين شجعوني على شعبة القانون العام ، و طلبة الماستر ال

 .الدراسة  المضي قدما في خدمة

كما ال يفوتنا ،في هده المناسبة ، ان نتقدم بالشكر على 

اتذة المحترمين الذين لم يبخلوا جهدا من اجل جميع االس

ايصال فكرة العمل و الدراسة الى اذهاننا ، وتوجيهنا نحو 

المسار الصحيح ، ونرجو من هللا العي القدير ان يجازيهم 

عنا الف خير ، كما نشكر كل من ساهم من قريب و من 

 .بعيد في انجاز هذا العمل المتواضع 

 .ن عمال  وهللا ال يضيع اجر من احس
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 تقديم عام
 

ان وظيفة الدولة االساسية ، رغم التحوالت التي تطرأ عليها هي الحفاظ على النظام العام و 

تحقيق الصالح العام إسنادا على مرجعية تشريعية و مرتكزات دستورية ، التي تعزز من 

عنيين مختلفين و الحضور البارز لبنية التنظيم االداري المغربي ويحيل مصطلح االدارة الى م

النشاط الذي تقوم به من اجل تحقيق  الدارة بوظيفتها التي تؤديها ، ايمتداخلين فإذا ربطنا ا

اذا ربطنا االدارة بتنظيمها  االمصلحة العامة لشعب ، فإننا نكون امام تعريف وظيفي ، ام

، ( ات الترابية الجماع. المؤسسات . الدولة )فستعني هده الكلمة مجموع االشخاص االعتبارية 

الذين ينفذون و ينجزون تلك االنشطة ، ...( الموظفون . الوزراء ) و االشخاص الطبيعيون 

بهذا المعنى تكون االدارة هي مجموع الهيئات المحدثة من قبل الدولة 
1
، وتبرز اهمية االدارة  

في كونها الوسيلة الرئيسية التي من خاللها تستطيع الدولة توزيع االختصاص بين الوحدات 

االدارية التابعة لها و الوحدات االدارية االخرى التي تتمتع باالستقاللية عن السلطة المركزية ، 

سيا في تحديد طبيعة النظام حيث تلعب الظروف السياسية و االقتصادية و االجتماعية دورا رئي

االداري فيها ، فنجد دول تميل الى النظام الديمقراطي أكثر من غيرها مما يسمح بالمشاركة 

الشعبية في ادارة الشؤون المحلية و تسمى بالسيادة الشعبية وذالك بإنشاء وحدات إدارية مستقلة 

يئات المحلية وهي مطبقة حيت تتنازل السلطة المركزية عن حيز من صالحياتها لفائدة اله

ودول اخرى اقل ديمقراطية تستأثر بكافة الصالحيات وال تتنازل عنها . أساسا في سويسرا 

خسة من تقويض نظامها القانوني ، بحيث ال تستطيع السلطة المركزية عن جزء من 

تنهج يسمح بذالك وإذا كانت كافة الدول  صالحياتها إدا كانت الظروف االجتماعية و الوعي ال

تنظيمات إدارية مختلفة فإنها مع ذلك تبقى وفية للتصنيف التقليدي الذي يميز بين التنظيمات 

االدارية المركزية و التنظيمات االدارية الالمركزية ، المغرب بدوره يعرف تنظيما إداريا 

يمزج بين االسلوبين المركزي و الالمركزي حيث حدد الدستور السلطات االدارية المركزية 

ممثلة في الملك و الحكومة و ممثليها في مختلف الجهات و العماالت و االقاليم ، كما حدد 

سلطات الالمركزية الترابية التي تجسدها الجماعات الترابية بأصنافها الثالثة سواء تعلق االمر 

ن بالجهات او مجالس العماالت و االقاليم او الجماعات حيت ينص الدستور في الفقرة الرابعة م

" التنظيم الترابي للملكة تنظيم ال مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة "الفصل االول 
2
 . 

 

                                                           
1
 2/3ص 1عبد القادر الخاضري ، التنظيم االداري الترابي المغربي بين المركزية و الالمركزية ط 

2
 الفصل االول  2111الدستور المغربي لسنة  
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مع خروج االستعمار العسكري قامت الدولة بإصدار عدة تشريعات تهدف الى تنظيم و تكريس 

الجماعات الترابية وهكذا اصدر ظهيرين رئيسيين االول بمثابة قانون يتعلق بتنظيم  حضور

الذي مكن من تنظيم اول انتخابات في تاريخ  1191ت المحلية بتاريخ فاتح شتنبر االنتخابا

المغرب الحديث ، و الثاني ظهير يتعلق بالتقسيم االداري للمملكة و الذي ادى الى إحداث 

و جاء بعد دالك ظهير  1191دجنبر  2الجماعات و الجماعات الحضرية حيث صدر بتاريخ 

العمل الجماعي دون تمييز بين الجماعات الحضرية او الجماعات يونيو كأول ميثاق ينظم  23

ة على انها القروية ، الذي عرف في فصله االول الجماعات الحضرية و الجماعات القروي

 معينة الحدود داخلة في حكم القانون العام و تتمتع بالشخصية المدنيةوحدات ترابية "

 حقيقةصالحيات واسعة و  الترابيةنح الجماعات لك فإنه لم يمواالستقالل ألمالي اضافة الى د

حيث احتفظ ممثلو السلطة المركزية بصالحيات واسعة اتجاه المنتخبين المحليين 
3
، مما ادى  

يتعلق بالتنظيم الجماعي  1-91-983االول رقم  1191شتنبر  31الى اصدار ظهيرين بتاريخ 

ت الحضرية و القروية ،اعتبر ميثاق خاص بالتنظيم المالي للجماعا 1-91-985و الثاني رقم 

االداري و  للتسييربمثابة خطوة جبارة في مجال تكريس نهج الالمركزية كأسلوب  1191

سنة بدأ التفكير في  21بعد قرابة أكثر من . مرجع تشريعي رئيسي للتنظيم الجماعي بالمغرب 

عات الحضرية و اصالح جديد لتنظيم الجماعي يرمي الى تجاوز النواقص و تمكين الجما

القروية من مرجع تشريعي جديد يواكب التغيرات االقتصادية و االجتماعية التي مست العمل 

-12-219ظهير بمثابة قانون رقم  2112اكتوبر  3الجماعي بالمغرب ، وبالفعل صدر بتاريخ 

الجماعي حيت عرف الجماعات على انها  باإلصالحالمتعلق  98.11قانون رقم  لتنفيذ 1

ت ترابية داخلة في حكم القانون العام و تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي ، وحدا

وتنقسم الى جماعات خضرية وجماعات قروية ، وإن احداثها و إنهائها يتم بمرسوم وهذا ما 

 (.الفصل االول )سيتم التطرق له في 

اعات ليوائم التنظيم الجماعي الخاص بالجم 2119وأخيرا جات القوانين التنظيمية الجديدة سنة 

 ،من الدساتير السابقة  الذي اعطى مكتسبات دستورية اوفى 2111مع مقتضيات دستور 

و يعطي الجماعات الترابية دفعة كبيرة من خالل اعطاء حيز للحديث عن تنظيمها و 

الجهات و "وهو الباب التاسع تحت عنوان  اصها و تمويلها ، خص لها باب كاملواختص

 98-11فصل ، ليعالج النواقص التي شابت الميثاق الجماعي 12يضم " اعات الترابية الجم

 ( .الفصل الثاني )حيت جاء بعدة مستجدات و متغيرات سنتطرق لها في المعدل 

 

                                                           
3
ا ان يالحظ بأن اغلب المقررات الجماعية تبقى خاضعة لسلطة الوصاية ، بحيث ال يمكن تنفيذها إال بعد مصادقة وزارة الداخلية او العامل ، كم  

 اختصاصات الباشا و الثائد تفوق اختصاصات رئيس المجلس الجماعي ،فهذا االخير يجد نفسه تحت رحمة رجال السلطة للمزيد من التفاصيل انظر

 1111يونيو  23بتاريخ  1-91-391من ظهير . 21.21.38.31.51.51الفصول 
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 :التحديد المفاهيمي 

، قبل تحديد إشكالية هذا البحث ، البد من تحديد مفهومي كل من الجماعات الترابية و الرقابة 

 .لالمركزية االدارية او 

 مفهوم الجماعات الترابية  - أ

إن الجماعات الترابية هي وحدات ترابية في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية 

نواة  التنظيم الالمركزي  وتعتبر الجماعات. المعنوية و االستقالل االداري و المالي 

وتليها العماالت و االقاليم
4

 139الوحدات بموجب الفصل ، وقد تم التنصيص على هده 

الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات و العماالت "  2111من الدستور المغربي لسنة 

لجماعات الترابية اشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام ا ان اكم" . و االقاليم 
5

  

 2111تتوزع على مختلف تراب المملكة بناء على مبدأ التفريع الذي تبناه دستور 

لتوزيع االختصاصات بين مختلف الهيئات الترابية  آليةل منه مبدأ دستوريا و وجع
6 

 :مفهوم الرقابة   - ب

" لقد تعددت تعاريف الرقابة في اللغة العربية ، وقد جاء في أحدها ان الرقابة تعني    - ت

" و الحراسة ، فالرقيب يعني يعني الحافظ و المنتظر و الحارس  االنتظارو  المحافظة

نسبة للتعريف العلمي لرقابة في الفقه المعاصر ، فإنه يتسم بالتعددية و االختالف اما بال

وتتقاسمه ثالثة اتجاهات كبرى حيث يهتم االتجاه االول بالجانب الوظيفي فيركز على 

االهداف المراد بلوغها ، و الثاني يتمحور حول الجانب االجرائي ويتناول االجراءات 

او  باألجهزةفهو يهتم  ربينما االتجاه الثالث و االخي.  المراقبة التي يتم إتباعها في مجال

فالرقابة ادن . بالجهة التي تضطلع بالرقابة و تتولى المراجعة و الفحص و المتابعة 

 تعني هي العالقة بين الدولة و الجماعات الترابية

 الالمركزية اإلداريةمفهوم  - ث

في  المركزيةيقصد بالالمركزية اإلدارية توزيع الوظائف اإلدارية بين الحكومة    
العاصمة و بين هيئات الجماعات المحلية ويتم نظام الالمركزية اإلدارية بمواكبة 
االتجاهات الحديثة التي ترمي إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية للشعوب و دلك 

دارية كما يتسم بتعدد األشخاص المعنوية العامة لمساهمتها الفعالة في تدبير الشؤون اإل
 .والماليقانوني ال لستقالالفي الدولة و التي تتمتع با

تعتبر الالمركزية وسيلة من وسائل تنظيم اإلدارة وعالقة الدولة بالمواطنين إذ يتعلق و 
من  انطالقافي تسيير حياتهم العامة و األمر بتمكين هؤالء من المساهمة في القرار

جموعة من المبادئ المتعددة كالديمقراطية و حقوق المواطنين وفعالية التسيير وغير م
                                                           

4
 19ص  2113بوجمعة البعزاوي التنظيم االداري طبعة  

5
 2111من دستور  139الفقرة الثانية من الفصل  

6
 بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام : دمحم الصابري  
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عجز الدولة عن التواجد في كل مكان وكل وقت ، نظرا لذلك من متطلبات المجتمع
 .لخصائص المحليةلو
اصطالح وحدة محلية بإدارة : "الالمركزية بأنها آندرى داالنباديروقد عرف الفرنسي   

فؤاد ، ومن الفصحاء العرب عرفها األستاذ "نفسها وقيامها بالتصرفات الخاصة بشؤونها
يقصد بالالمركزية توزيع الوظيفة اإلدارية بين الحكومة المركزية : "بما يلي العطار

، "مة ورقابتهاوهيئات منتخبة أو محلية تباشر اختصاصاتها تحت إشراف الحكو
بأنها توزيع الوظائف اإلدارية بين الحكومة المركزية  األستاذ سليمان الطاويوعرفها 

في العاصمة وبين هيئات محلية أو تتجسد من خالل إنشاء مجموعات محلية مستقلة عن 
الدولة لها صالحيات خاصة بها وموجهة نحو البحث عن الحلول لمشاكل التنمية 

 .المحلية

 

 

 : لموضوعاهمية ا
يكتسي اهمية " التطور القانوني لتنظيم الترابي  بالمغرب "يبدو ان التطرق لموضوع 

واضحة على المستوى الدولي ، وعلى المستوى الوطني بالدرجة االولى في ضل 

انفتاح المغرب على تبني نهج الالمركزية كخيار استراتيجي مهم بالنسبة للجماعات 

ة االدارية دعامة اساسية لتعزيز مبدأ التدبير الحر للشأن الترابية ، بما ان الالمركزي

الترابي ، فإن اغفال الرقابة او تكثيفها يؤثر بالسلب على هدا المبدأ الدستوري لذالك 

سيشكل هدا البحث فرصة للوقوف على الخطوط العريضة للقوانين المنظمة للجماعات 

 الحيات و العالقة مع الدولة الترابية مند االستقالل من تطور لالختصاصات و الص

 

 :المنهج المعتمد 

  المنهج التاريخي االستداللي

 الصعوبات

 

 يمكن ان نجمل اهم الصعوبات في النقط التالية 

 موضوعيا - أ

  قلة الدراسات و القراءات التي نشرت في موضوع البحث خصوصا ما اسجد        

و القوانين التنظيمية الجديدة ، ذلك راجع الى كون هذه القوانين  2111به دستور 

 جديدة 

 منهجيا  - ب
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 قلة الدراسات التحليلية وهيمنة االسلوب الوصفي السردي       

 تقنيا  - ج

 ضيق الوقت 

 االشكالية  

 :سيحاول البحث االجابة عن االشكالية التالية     

 الى اي حد ساهم التطور القانوني في تدعيم ورش الالمركزية االدارية بالمغرب   

 : وسنجيب على هده االشكالية وفقا للتساؤالت التالية    

 ماهي اهم المحطات التي مر منها التطور القانوني للجماعات الترابية   

 ماهي المستجدات المتعلقة باختصاص الجماعات الترابية   

جدات المتعلقة بصالحيات مجالس الجماعات الترابية ماهي المست  

 وصالحيات رؤسائها

 ما العالقة القائمة بين الدولة و الجماعات الترابية   

 لماذا تم التحول من الوصاية االدارية الى الرقابة االدارية   

 

 التصميم 

 :سيتم موضوع البحث وفقا للتقسيم التالي 

 الجماعات تطور اختصاصات :  الفصل االول

 98-11الى القانون رقم  1111الترابية من ظهير 

 المعدل

 وصالحيات اختصاصات : الثاني الفصل 

 القوانين وفق ورؤسائها الجماعية المجالس

 الجديدة التنظيمية
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 اختصاصات: الفصل االول 

 الجماعية المجالس وصالحيات

 0691من ظهير  ورؤسائها

 87-11الى القانون رقم 

 المعدل
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االعداد القانوني و التقني للتجربة : المبحث االول 

 االولى للتدبير الجماعي بالمغرب
 

اختصاصات المجلس الجماعي و : المطلب االول

 0691يونيو  32رئيسه في ضل ظهير 
  ، والقروية الحضريه الجماعات من االولى بإصدار المرحله عرفتها التي النقاشات توجت

 البناء شكل حيث االول 7 الجماعي بالتنظيم المتعلق 1111 يونيو 23 بظهير االمر ويتعلق

 فمن الجماعات من نوعين على صنف  المستقل للمغرب الالمركزي االداري للتنظيم االولى

 هناك اخرى جهة ومن المستقلة والمراكز البلديات من تتكون التي حضريه اعاتجم هناك جهة

 ، السلطة المنتخبة الجماعية المجالس من كل اختصاصات حددها كما القروية الجماعات

 في تأسيسيا دعما وجدت الترابي الالمركزي النظام العتماد االولى اللبنات فهذه المحليه

 والعماالت للجماعات  منح حيث 1112 دجنبر 15 في عليه المستفتى للمملكة االول الدستور

والتسعين الثالث فصله في المحلية الجماعات واألقاليم
8 

تمثلت في انتخاب مجلس جماعي من طرف  0691يونيو  32اهم المحاور التي اعتمدها ظهير 

السكان ضمن ادارة ترابية محدده توزيع تدبير شؤون الجماعات المحليه بين المجالس المنتخبه 

 ةوالتصويت عليها و المصادق ةلمجلس الجماعي حق تحضير الميزانيوالسلطه المحليه اعطاء ا

 االمحليه وتشديد وصايته السلطةمجاالت تدخل ة الماليه وتوسيع ممارس ةسنعلى حساب ال

بمهام المجلس الجماعي المنتخب و  الخاصةهذا القانون هو المقتضيات  لكن ما يثير ان يقال في

وتشديد سلطة  ةالمحليه في الشؤون الجماعي ةالى مقتضيات تدخل السلط إضافةمهام رئيس 

 .وصايتها عليها 

مجلس جماعي منتخب ةهذا القانون على ان يسير الجماع ينص
9
يختص في اعداد النظام  

الداخلي
10
ة ،و يفصل في مسائل الجماع 

11
ؤون المحليه ويبدي رغبات لها عالقات بجميع الش ،

 ةو الثقافي ةو االجتماعي ةاالقتصادي ةفي الميادين االداري

                                                           
7
الموافق ل  1391ذي الحجة  21بتاريخ  2589ر عدد .، ج 1111يونيو  23المرافق ل  1391ذي الحجة  28بتاريخ  1-91-319ظهير شريف رقم  

 .  1191. ، ص 1111يونيو  25
8
   259نجيب الصمودي، الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي و رهان التنمية المحلية المندمجة ص  

9
 1111يونيو  23من ظهير  1الفصل  

10
 1111يونيو  23من ظهير  21الفصل  
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 ةاالنظم استلزمتداء الرأي كل ما كما يختص بتحضير الميزانية والتصويت عليها و إب

ان الجماعات كما  المنتهية، وكدا المصادقه على حساب السنه الماليه ة والقوانين او طلبته االدار

ت ايا كان نوعها من اموال بالعقارا الخاصةو االصالحات الكبرى  ةملزمة بنفقات الصيان

 للجماعةدار الجماعه او كراء دار او قاعة تقوم مقامها ان لم تكن دار  وصيانة، ة الجماع

ومرتبات وتعويضات الموظفين و اقساط التامين
12

 

فانها تتجلى في مقتضيات  0691يونيو  32اما مهام رئيس المجلس الجماعي في ظهير 

الدوره  ةبه حيث تنص على ان ينتخب من بين اعضاء المجلس في بداي ةصالفصول الخا

 ةاكبر االعضاء سنا بدعو يترأسها ةعدة خلفاء خالل جلس له او ةالمواليه النتخابه رئيس وخليف

 سنوات 9الفتره التي تنتخب لها المجلس وهي في و ينتخب الرئيس لنفسه  ةالمحلي ةمن السلط

اعضاء المجلس يهتم  ويعين باتفاق من ةويمثل الرئيس المجلس الجماعي في المناسبات الرسمي

ومقررا مساعدا اذا تطلب االمر  ة الجلسات ومقررا العامه للميزاني محاضر ةبتحرير وصيان

للمجلس ةذلك كما يقوم بتقديم التقديرات الماليه والحسابات االداري
13
عمال الجدول اويعد  

انعقاد دوره المجلسايام اقل تقدير على  ثالثةويحيله عليها قبل  ة ،المحلي ةالسلط ةمساعدب
14
 

قبول  ةكراء او بيع وتبادل الممتلكات الجماعيبة بناء على قرارات المجلس االجراءات المتعلق

و ينصح به وجوبا اثناء  ة ،التبرعات لصالح الجماعه كما ينفذ الميزانيه ويقدم الحسابات االداري

على احد مساعديه او تفويض اختصاصاته سواء  ةالتصويت عليها ويتوفر على امكاني ةعملي

الى احد اعضاء المجلس
15

 

 الوصاية االدارية  : التاني المطلب
التدبير الجماعي و الوصاية عليه فقد عرف تشدد و شساعة  شؤونة المحلية في طاما تدخل السل

من االختصاصات التي تتجلى في ، مجموعة  0691يونيو  32، حيت منح المشرع في ظهير 

 القرارات بتحديد الرسوم و الضرائب المحلية و الموارد الجماعية بعد المداوالت بشأنها اتخاذ

التدابير المحلية في مختلف الشؤون الموكلة للجماعات زيادة على تحديد االماكن  اتخاذو  

الخاصة بالباعة المتجولين وتحديد اسعار الموارد االساسية وتنظيم بيعها 
16
وتخويله لسلطة  

على النظام العام و االمن العام و لصحة العامة ، اي مهام  المحافظةالمحلية اختصاصات 

وإعداد جدول أعمال دورات المجلس  ، الشرطة االدارية ورئاسة هيئة موظفي االدارة الجماعية

ماعية مداوالته ، وخضوع اعمال و اشخاص المجالس الج تنفيذالى جانب رئيسة و مشاركته في 

                                                                                                                                                                                           
11

 1111يونيو  23من ظهير  11الفصل  
12

 1111يونيو  23من ظهير  29الفصل  
13

 1111يونيو  23من ظهير  3الفصل  
14

 1111يونيو  23من ظهير  9الفصل  
15

 1111يونيو  23من ظهير  31الفصل  
16

 1111يونيو  23 من ظهير 38الفصل  
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التقريرية التي تمارسها المجالس ال تدخل لرقابة ووصاية موسعة ، حيت جل االختصاصات 

يختص إال بعد مصادقة سلطة الوصاية ، فوزير الداخلية  التنفيذالمداوالت المتعلقة بشأنها حيز 

بالمصادقة على مداوالت مجالس الجماعات الحضرية ، و العامل بخصوص الجماعات القروية 

ل المصادقة على الميزانية ، و تغيير نطاق تصاميم التهيئة ، و االنظمة العامة للطرقات و ، مث

البناء و النظافة في اطار القوانين الجاري بها العمل 
17
 

التنظيم الجماعي على ضوء ظهير : المبحث الثاني 

 0699شتنبر  21

 اختصاصات المجلس الجماعي: االول المطلب 
، فقد عرفت  1191تنبر ش 31ة للمجلس الجماعي في ضل ظهير الجديد االختصاصاتاما 

فتوزعت هده  االستشاريةالتي اكتسبت الصبغة  1111يونيو  23توسعا مقارنة بظهير 

و مالية وتدبيريهبين تنموية  االختصاصات
18
 

 االختصاصات التنموية:  ىاالولالفقرة 
ت جديدة لتحقيق التنمية من على حد سواء صالحيا حيت اصبح للجماعة الحضرية و القروية

 :خالل االختصاصات التالية 

 التخطيط الجماعي: اوال

 ةومشاريع لتوفير الحاجات االساسي في وضع السياسات والخطط من اجل انجاز برامج

الخزانات بناء دور الشباب و المالعب  وإحداثكالطرق و الماء و الكهرباء  ةوالحيوي

 ةالفضاءات الترفيهي، الرياضيه 

 ةاحداث التجهيزات الجماعي: ثانيا

 ةاستلزم االمر احدث التجهيزات الالزم ةو توفير البنيه التحتي ةمن اجل تنفيذ مخططات الجماع

المحليه  ةاالقتصاد المحلي وتشجيع االستثمار لتحقيق التنمي ةلذلك، وذلك من اجل تحريك عجل

 التي ادخلها الميثاق الجماعي الجديد

 ةالمرافق الجماعياث احد: ثالثا 
                                                           

17
 1111يونيو  23من ظهير  21الفصل  

18
 18-19عبد المولى المسعيد ، مسار و تحوالت سياسية الالمركزية  الترابية بالمغرب ص  
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تدبير شؤونها و  ة ،الجماعي ةوتنظيم المصالح العمومياعطى الميثاق الجماعي المجلس إحداث 

ةالمستقل ةاو الوكال ةالمباشر ةاما عن طريق الوكال
19
ما عن طريق االمتياز كمرافق توزيع إو 

.الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي
20

  

 يةالتدبير و ةاالختصاصات المالي:  ةالثاني فقرةال

تتجلى هذه االختصاصات في تولي المجلس الدراسة و التصويت على مشروع الميزانيه 
21

من 

مساعده الرئيس حول موارد ونفقات  ةتي تضعها لجنه الماليه والميزانيخالل تقديرات ال

يتعلق االول بتسيير والثاني بالتجهيز  ، الجامعه خالل دوره اكتوبر حيث الميزانيه على جزئين

الى تحديد الوعاء  ة، اضافة و حسابات خصوصي ةملحق ةواالستثمار ويمكن ان تضم ميزاني

و الممتلكات الجماعية و السهر على صيانتها و جماليتها و  ةالضريبي الحفاظ على الثرو

المختلط ، و المساهمة في المقاوالت دات االقتصاد استثمار الملك الغابوي
22

 . 

كما يمكن للمجلس ان يمارس اختصاصات منقوله من طرف الدوله في مجال الصحة والتعليم 

اضافه الى اختصاصات استشارية تتمثل في تقديم الراي والمشورة في البرامج والمشاريع التي 

 يمكن ان تنجز بتراب الجماعة و تقديم اقتراحات بشان تنمية الجماعة وتبليغ رغبات السكان

الى السلطات المركزيه
23
 

 

 

 المجلس رئيس اختصاصات: الثاني  المطلب

 الجماعي
شتنبر  31عرفت اختصاصات ومهام رئيس المجلس الجماعي في ضل الميثاق الجماعي ل 

توسعا ملحوظا وتوزعت بين االختصاصات المتعلقة بتسيير المجلس الجماعي و  1191

 :خالل المطلبين التاليين اختصاصات تنفيذية وهدا ما سنتطرق اليه من 

                                                           
19

 952ص  2938ر عدد.المتعلق بإحداث الوكاالت المستقلة و تنظيمها ج 1115شتنبر  21بتاريخ 2-15-315مرسوم رقم  
20

 1111يونيو  23 من ظهير 21الفصل  
21

بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات  1191شتنبر  31الموافق ل  1131شوال  9بتاريخ   1-15-315ظهير شريف  رقم  12الفصل  

 3135ص المحلية وهيئاتها  
22

-181ص .  2115ية ، الدار البيضاء ،،مطبعة دار النشر المغرب 8احمد بوعشيق ، المرافق العمومية الكبرى على ضوء التحوالت المعاصرة ط  

189 
23

  11عبد المولى المسعيد  مسار و تحوالت سياسية الالمركزية  الترابية بالمغرب ص  
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ر ياالختصاصات المتعلقة بتسي:  ىاالول الفقرة

 المجلس الجماعي
تتجلى في اعداد جدول االعمال و حصره بالتعاون مع اعضاء المكتب 

24
، استدعاء اعضاء 

المجلس لالجتماع في دورة عادية استثنائية ، رئاسة لجان المجلس الدائمة ، ويستدعي عن 

الدولة او المؤسسات العمومية الكائنة بتراب الجماعة حلية موظفي و اعوان طريق السلطة الم

للحضور
25
، كما يتولى إدارة المناقشات وفض النظام داخل قاعة االجتماعات و إدا اقتضى  

السلطة لنفس الغاية ، و االمر طرد شخص يخل به ، ويحق له عند الضرورة طلب تدخل 

كما ينسحب عند يؤشر بمعية كاتب المجلس على محاضر الجلسات و توقيع المقررات ، 

التصويت على الحساب اإلداري الذي يقوم المجلس في هذه الحالة بتعيين رئيس الجلسة من 

خارج اعضاء المكتب 
26
 . 

 االختصاصات التنفيذية:  ةالثاني فقرةال
ويضع  التدابير الالزمة لذالك ، ينفذ الميزانيةمقررات المجلس ويتخذ يتولى الرئيس تنفيذ 

ات ، ادارة االمالك الجماعية بمباشرة اعمال الكراء و البيع و و الوجيب الضرائب و الرسوم

و االدوات وتقديم الخدمات ، و قبول والوصايا و الهبات ، و  االقتناء ، ابرام صفقات األشغال

قضاء بناء على مقرر الموافقة من المجلس بإقامة اي دعوى لدى المحاكم  يمتل الجماعة امام ال

ة االستئناف او المتابع ممارسه حقوق الدفاع او اوو  ،
27

ن منه يتولى و بشكل تلقائي بدون اذ ،

او الموقفة لسقوط الحق  التحفظيةبالحيازة او الدفاع كما يقوم باالعمال  ةرفع الدعاوي المتعلق

 ...ةائح الموضوعة لتحصيل ديون الجماعويدافع عن كل التعرضات المقدمه ضد اللو

الوصاية على اعمال المجالس : المطلب الثالث 

 الجماعية
تطورا في اجهزتها الرقابية و كذا في وسائلها  0699عرفت سلطات الوصاية في ظهير 

، مع الحفاظ على رقابة و  مركزية وتوسيعهاتجربة الال، فحاول المشرع تعميق  القانونية

، من اجل ايجاد توازن بين المصالح  و التوجيه و المراقبة باإلرشادمواكبة سلطات الوصاية لها 

 . المحلية و الوطنية و احترام يضمن الوحدة االدارية و السياسية للدولة

                                                           
24

 .1191ستنبر  31من ظهير  11الفصل  
25

 .1191ستنبر  31من ظهير  11الفصل  
26

 .1191ستنبر  31من ظهير  38الفصل  
27

 .1191ستنبر  31من ظهير  53الفصل  
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باالساس الى ظبط الوصاية الجماعية عملت الدولة المغربية على ايجاد مؤسسات وآليات تهدف 

  عت سلطات الوصاية بين اجهزة مركزية و اخرى محليةونفت. و مواكبتها

  االجهزة المركزية للوصاية: الفقرة االولى 

حدات المديرية العامة للجماعات المحلية التي تهتم بشؤون الجماعات المحلية ضمن التنظيم إثم 

تتولى اعداد المقررات التي يتخذها وزير الداخلية بموجب سلطاته ،  الهيكلي لوزارة الداخلية

الوصائية على الجماعات و تعمل على مراقبة تنفيذها
28
. 

احدات مديرية الشؤون القروية و التي كانت في السابق مصلحة بنفس االسم تابعة لمدير 

المركزية و الهيآت ، تختص باالشراف على تدخالت السلطة  الشؤون السياسة بوزارة الداخلية

 العمومية و الخواص في في المجال القروي
29
فصل إدارة التعمير و اعداد التراب الوطني  .

عن وزارة السكنى و إلحاقها بوزارة الداخلية من اجل مسايرة توسيع دو الجماعات في هذا 

كزي و الميدان و تحقيق تناسق افضل في تطبيق الوثائق الجديدة للتعمير و المستويين المر

اختصاصات محورية في مجال الحضرية و تحويلها  الوكاالت، خاصة بعد إحداث  المحلي

التعمير
30
. 

وكدا مراقبة االلتزام بنفقات الدولة و الخزينة العامة للمملكة و المحاكم المالية المتمثلة في 

و المجالس  03-96بموجب القانون رقم  0696شتنبر  01المجلس االعلى للحسابات في 

الجهوية للحسابات 
31

 

  وصايةللاالجهزة المحلية : الفقرة الثانية 

اما االجهزة المحلية للوصاية المتمثلة في السلطة المحلية التي يرأسها العامل بصفته الرئيس 

شاوات ورؤساء دوائر وقواد التسلسلي لكل اصناف ورتب السلطة بالعمالة او االقليم من با

حيث خص المشرع العامل بصالحيات ومهام تتبع و مراقبة وتوجيه كافة انشطة  ، وخلفاء

المجالس الجماعية وإعمال
32
المشرع للسلطة المحلية ان تضيف ما تراه مناسبا من  فخول،  

 القضايا و المسائل لعرضها على المجلس و حضور الجلسات وتقديم المالحظات و التوضيحات

لرقابة المشروعية  20المنصوص عليه بالفصل . رخارج االطاكما تخضع مداوالت المجلس  .

، فيمكن للعامل ان  يوما من تاريخ التسليم من طرف السلطة المحلية 31وال تقبل التنفيذ اال بعد 

، ادا تبين ان المجلس  في حالتي البطالن و القابلية للبطالن 29و  23يتعرض طبقا للفصلين 

 . الجماعي تداول خارج اختصاصاته

                                                           
 

28
 . المتعلق بإختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية 0699يناير  39الصادر بتاريخ 3-93-421من مرسوم  6صل الف

29
، اطروحة لنيل الدكتوراه الدولة في القانون العام جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانوني و  المهدي بنمير، الجماعات و اشكال التنمية بالمغرب 

 039ص  0661واالجتماعية الدار البيضاء سنة . االقتصادية

 
30

 الوكاالت الحضرية بالدار البيضاء القاضي بإحداث 0643ابريل  3بتاريخ  3-43-291مرسوم رقم 

 
31

  062عبد اللطيف برحو مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة و متطلبات التنمية ص 

 
32

 0699شتنبر  21من ظهير 11الفصل 
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الميثاق الجماعي . بإصدارموعد جديد من االصالحات الجماعية توجت امام  مما وضع المغرب

 3116سنة  09-14المعدل و المتمم بالقانون رقم  3113سنة  94-11المنظم بالقانون 

 

 القانون ضوء على الجماعي التنظيم :الثالث  المبحث

 97-11 رقم

 الجماعي المجلس اختصاصات : االول المطلب
يفصل المجلس بمداوالته في القضايا المحلية في التدابير الالزمة لضمان تنميتها االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والبيئية ولتحقيق وتجسيد ذلك منح وقسم المشرع المغربي من خالل 

، اختصاصات المجلس الجماعى الى ثالثة اصناف االختصاصات الذاتية  المعدل87 00قانون 
تنقلها اليها الدوله ثم اختصاصات االستشارية تتعلق بتقديم اقتراحات وابداء  واختصاصات

االراء
33

 

 االختصاصات الذاتيه:  ىاالول فقرةال

مجاالت اساسية تتفرع بدورها الى اختصاصات  للجماعات سبعة ةتشمل االختصاصات الذاتي
 : فرعيه وهي على الشكل االتي

  التنمية االقتصادية واالجتماعية:  والا

تتضمن الدراسة و التصويت على مشروع المخطط الجماعي للتنمية يعده الرئيس ويحدد هذا 
سنوات ويهدف الى تنمية  6المخطط االعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمده 

النوع ، تحديد مسطره بعين االعتبار على الخصوص مقاربة  يأخذمستدامة وفق منهج تشارك 
اعداد هذا المخطط بمقتضى نص تنظيمي وضع برنامج التجهيز الجماعة في حدود االمكانيات 

الفائدة المشتركة بين الجماعات  ذات ةالمحلي ةالبحث في شان احداث شركات التنميلها  ةالمتاح
او المساهمة في راس مالها المحافظة على الملك الغابوي واستثماره في  واألقاليموالعماالت 

حدود االختصاصات المخولة له
34
. 

  المالية والجبايات و االمالك الجماعية: ثانيا
الدراسات والتطوير على الحسابات االدارية فتح حسابات :  تتضمن االختصاصات التالية

الى باب البث في الهبات والوصايا الممنوحة  خصوصية اعتمادات جديدة و تحويلها من باب
األمالك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها للجماعات السهر على تدبير

35
. 

 التراب وإعدادالتعمير :  ثالثا

                                                           
33

 .المعدل  98 11من القانون  39المادة  
34

 .المعدل  98 11من القانون  31المادة  
35

 .المعدل  98 11من القانون  39المادة  
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 ةبالسهر على ضمان احترام االختيارات والضوابط المقررة في مخططات وتوجيه الهيئ
 ةالتراب والتعمير الدراس بإعداد ةائق المرتبطالعمرانية وتصاميم الهيئة والتنمية وبالوث

والتقرير في برامج السكنى او   والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين
المشاركة فيها ،تشجيع احداث التعاونيات السكنية و جمعيات االحياء والمحافظة على 

  ، كل العمرانيةافي برامج اعداد الهي ة، التقرير في انجاز او المشاركة الخصوصيات الهندسي
المدن العتيقة وتحديد النسيج العمراني تأهيل وإعادةو محاربة السكن غير الالئق 

36
. 

 ةالمرافق والتجهيزات العموميه المحلي:  رابعا

حيث يقرر المجلس الجماعي في احداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية عن طريق الوكالة 
المباشرة والمستقلة واالمتياز وكل طريقة اخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية 

المعمول بها خاصة في القطاعات التزويد وتوزيع الماء الصالح للشرب  واألنظمةطبقا للقوانين 
و تطهير السائل و جمع الفضالت المنزلية ونفايات المشابهة االنارة  ، الكهربائية قةوالطا

وتشوير الطرق العمومية و وقوف  ، العمومية و النقل العمومي الحضري السير والجوالن
المقابر ومرافق نقل الجثث  واألسماكو الذبح و نقل اللحوم  ، العربات لنقل المرضى والجرحى

و االسواق  ، البيع بالجملة كأسواقت ذات الطبيعة الصناعية والتجارية انجاز التجهيزا
  الجماعية والمجازر و المحطات الطرقية والمخيمات محطات االستراحة و مراكز االصطياف

اضافه الى انجاز او المساهمه في احداث المنشات المائية المخصصة للتحكم في مياه االمطار 
االنهار وضفافئه الشواطئ والممرات الساحليه والبحيرات للوقاية من الفيضانات و تهي

37
. 

 
  الوقاية الصحية و النظافة البيئية: خامسا 

االنهار والغابات والمواقع الطبيعية ومراقبة جودة  وضفافمن خالل حماية الساحل والشاطئ 
، تصريف  و السباحة و محاربة عوامل انتشار االمراض المعدية ، المياه الصالحة للشرب

والتوازن الطبيعي ما  ةالبيئب واإلخاللومعالجة المياه العادمة و مياه االمطار و اشكال التلوث 
 واألنظمةالعمومية  ةوالنظاف ةالصحي ةيختص المجلس بالمصادقة على احداث المكاتب الوقاي

 المتعلقة بها
38

. 
  التجهيزات واالعمال االجتماعية و الثقافية: سادسا

التقرير او المساهمة في انجاز وصيانة وتدبير التجهيزات االجتماعية و الثقافية و من خالل 
الرياضية و المشاركة في تنشيط هذه الميادين الى جانبي مساهمه الهيئات العمومية المكلفة 

في الشبيبة و الرياضة والعمل االجتماعي وتشجيع ومسانده المنظمات والجمعيات  ةبالسياح
المواطن قصدا  ةالسابقة القيام بكل عمل محل من شانه تعبئ واألهدافوجيهات التي لها نفس ت

تنمية الوعي الجمعوي من اجل المصلحة المحلية العامة وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف 
العيش والحفاظ على البيئة و انعاش التضامن وتنمية الحركات الجمعوية وتفعيلها ومشاركتها 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمساهمة في انجاز البرامج  من خالل عملها في الحقوق
المساعده والدعم واالدماج االجتماعي لالشخاص المعاقين و كل الفئات التي توجد في وضعية 
صعبة والمساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية والمحلية لمحاربة االمية و المساهمة في 

                                                           
36

 .المعدل  98 11من القانون  38المادة  
37
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38
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ةالمحلي وانعاش لى خصوصيات التراثالحفاظ ع
39

.  
 ةالتعاون والشراك: سابعا

فيقوم المجلس الجماعي في جميع االعمال التعاون والشراكه التي من شانها انعاش التنمية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعة و ذلك مع االدارة و االشخاص المعنوية االخرى 

واالجتماعيين والخواص و الهيئات الغير الخاضعة للقانون العام و الشركاء االقتصاديين 
الحكومية ذات المنفعة العامة او مع كل جماعة او منظمة اجنبية يقرر كل هيئه فائده مشتركة 

بين الجماعات او العماالت او االقليم او الجهات او المشاركة فيها ويحدد شروط مشاركة 
تعاون والشراكة حيث تحدث هذه الجماعة في انجاز البرامج والمشاريع عن طريق اتفاقية ال

االتفاقيات على الخصوص الموارد البشرية والمالية التي تقرر كل طرف تعبئتها من اجل 
انجاز مشروع او النشاط المشترك كما يدرس ويصادق على اتفاقيات التوامة التعاون 

ليه و كل الالمركزي ويقرر االنخراط و المشاركة في انشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المح
اشكال التبادل مع الجماعات الترابية االجنبية بعد موافقة السلطة الوصائية وذلك في اطار 

ة احترام االلتزامات الدولية للمملكة غير انه ال يمكن ابرام اتفاقية بين جماعة او مجموع
ةالجماعات المحليه و دوله اجنبي

40
 . 

من اجل زيادة و توسيع اليات التعاون و الشراكة ، باالضافة الى االختصاصات السابقة الذكر 
، يمكن للجماعات  المعدل 87 00القانون  مقتضيات  منالتي ينمتع بها المجلس الجماعي 

الحضرية و القروية ان تؤلف فيما بينها مؤسستين عامتين تتمنع كل واحدة منهما بالشخصية 

االستقالل المالي االولى تحت اسم الجماعات و الثانية تحت اسم التجمعات الحضرية  المعنوية و
41
. 

فاالولى تتمثل في امكانيات الجماعات الحضرية و القروية ان تؤلف فيما بينها او مع جماعة 

، مجموعة للجماعات او مجموعة للجماعات المحلية قصد انجاز عمل مشترك ، محلية اخرى 

ذي فائدة عامة للمجموعة او تدبير مرفق 
42

، اما الثانية فتتمثل في امكانية الجماعات المجاورة 

نسمة يمكن ان يشمل كذالك  000.000التي تقع داخل المجال الترابي متصل يفوق عدد سكانه 

جماعة حضرية او جماعات قروية ،ان تبادر بإحداث مجموعة لتجمعات الحضرية بهدف 

ت فائدة مشتركة التشارك من اجل انجاز مرفق ذا
43
. 

يدرس و يصوت باالقتراع العلني عللى الحساب هذا باالضافة الى ذالك فإن المجلس الجماعي 

االداري المعروض عليه من طرف الرئيس 
44
. 

 للنقل القابلة ختصاصاتاال : الفقرة الثانية 
المصلحة و هي اختصاصات يمكن نقلها من طرف الدولة الى الجماعات المحلية كما اقتضت 

، الن نقلها يجب ان يكون  لممارستها ةالعامة والضرورة وكل ما توفرت االمكانيات الالزم
                                                           

39
 .المعدل  98 11من القانون  51المادة  

40
 .المعدل  98 11من القانون  98و  52المادتان  

41
 .المعدل  98 11مواد الباب السابع من القانون  

42
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43
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44
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مصحوبا بتحويل الموارد المالية الالزمة لذلك ومن امثلتها ال الحصر احداث و صيانة 

المدارس والمؤسسات التعليم االساسي والمستمر والمراكز الصحية و مراكز العالج انجاز 

تسجيل وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة برامج ال

احداث و صيانة المنشات والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة حماية وترميم الماثر 

التاريخية و التراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية وانجاز وصيانه مركز التاهيل و 

ذات لتكوين الموظفين و المنتخب الجماعي و البنيات التحتيه والتجهيزات التكوين المهني 

الفائدة الجماعية
45
 . 

 االختصاصات االستشارية:  الفقرة الثالثة

حيث يقوم المجلس الجماعي بتقديم االقتراحات و الملتمسات وابداء آراء غير ملزمة حول 

بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعه  ةالسياسات والبرامج المشاريع الخاص

وتصاميم إعداد التراب والتعمير التي تتجمع الدولة او االشخاص المعنوية االخرى تنفيذها 

بترابها خصوصا المشاريع التي من شانها ترتيب تحمالت مالية على كاهل الجماعه او تمس 

على  ةجميع المسائل التي تعود بالفائدبالبيئه كم يحق المجلس تقديم ملتمسات بخصوص 

الجماعة باستثناء ملتمسات ذات الطبيعة السياسية
46
 . 

اختصاصات رئيس المجلس :  المطلب الثاني

 الجماعي

المعدل المتعلق بالميثاق الجماعي  94 11ينظم الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم

،  اختصاصات رئيسية أربع الجماعي في اختصاصات رئيس المجلس 39الى  13في المادة 

المجلس الجماعي و تنظيم و تسيير المصالح االدارية الجماعية تنفيذ قرار  ةفي ميادين رئاس

 . لمجلس الجماعة ثم ممارسته للشرطة االدارية الجماعية

رئاسة المجلس الجماعي و تسيير  :الفقرة االولى 

 المصالح االدارية الجماعية

، جماعة الالمجلس الجماعي المخاطب االول في كل االمور المتعلقة ب حيث يعتبر رئيس

المخصصة لدراسة  ةواالستشارية باستثناء الجلس ، جميع جلسات المجلس العادية ةرئاسو

يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت و ينتخب ، فالحساب االداري والتصويت عليه 

االعضاء الحاضرين برئاسة هذه الجلسة رئيسا اختاروا خارج  بأغلبيةالمجلس دون مناقشة 

                                                           
45

 .المعدل  98 11من القانون  53المادة  
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اعضاء المكتب
47
هذا من جهه اما من جهه اخرى يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح  

شؤونهم وفق الشروط القانونية لالجماعية ويعتبر رئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين والمدبر 

 .الوظائف العليا وله سلطة التعيين في جميع المناصب بما فيها

عضوا فما فوق احداث  33واصبح يحق له في الجماعات التي يبلغ عدد اعضاء مجلسها 

عضوا فاكتر يقوم بتعيين مكلف بمهمة  12منصب ديوان ، وإدا كان عدد االعضاء يبلغ 
48
 

ر على الوالي او العامل طبقا للشروط ومعايير تحديد شبقرار يؤ ةداركما اصبح يحدد تنظيم اإل

حيين مهام االشراف في ومواردها  ةبناء على معايير عدد سكان الجماع،  ةبقرار لوزير الداخلي

الذي يتم تعيينه من  ةالكاتب العام للجماعيتوالها  اصبحوتنظيم اعمالها  ةالجماعي ةعلى االدار

 ةاو االدارات العموميه بقرار من رئيس المجلس الجماعي بعد موافق اتبين موظفي الجماع

حيث يتخذ الكاتب العام كل القرارات ، رئيس المجلس ومراقبته  ةتحت مسؤولي،  وزير الداخليه

تدبير مسار و همو تحديد مهام يينبتدبير شؤون الموظفين الرسميين والمؤقتين و العرض ةالمتعلق

الموظفين الى جانب مهمته في تحضير  مجموع هؤالء على الرئيس تنقيط المهني ويقترح

وتتبع قرارات الرئيس المتخذه بتنفيذ مداوالت المجلس  إلعداد ةومسلك جميع الوثائق الضروري

ةمقررات المجلس التي تخضع لمصادقه سلطه الوصايب  ةو ارسال الوثائق الخاص
49
 . 

الوثائق و  ةعلى صح باإلشهادويقوم  ةالمدني ةكما يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابط الحال

ألصولها النسخ  ةمطابق
50

التفويض في  ةله صالحي ةونظرا لمهامه واختصاصاته الواسع ،

 لكل نائبالتصويت في قطاع واحد  حصران ين ةاالختصاص او االمضاء الى نواب شريط

ح  و لرؤساء االقسام والمصال ة ،ض فيه الكاتب العام للجماعوباستثناء التسيير االداري الذي يف

ةالجماعي
51
 

 

يعتبر رئيس المجلس الجماعي :  ةالفقرة الثاني

  السلطه التنفيذية للجماعة

يضطلع الرئيس بمسؤولية تنفيذ مقررات المجلس الجماعي و التدابير الالزمه لهذا الغرض 

ويسهر على مراقبه تنفيذها ومنها ينفذ الميزانيه والحساب االداري يقوم في حدود ما يقرره 

  الجماعي في ابرام وتنفيذالمجلس 

المتعلقة بالقرض يبرم صفقات االشغال او التوريدات او الخدمات واتخاذ القرارات الجل تحديد 
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سعر الرسوم و تعريفة الوجبات ومختلف الحقوق وفقا للقانون تقوم بابرام او مراجعة االكرية 

ويباشروا اعمال الكراء و البيع و عقود ايجار االشياء يدبر امالك الجماعة ويحافظ عليها 

واالقتناء والمبادلة والتدابير المتعلقه بالملك العمومي الجماعي لمنح رخص االحتالل المؤقت 

للملك العمومي باقامة بناء، الحيازه ، الهبات، والوصايا، ابرام اتفاقيات التعاون والشراكه 

  والتوأمة

  االختصاصات التمثيلية: الفقرة الثالثة

ماعة في اعمال الحياة المدنية و االدارية و القضائية وفي ج، ال رئيس المجلس الجماعي يمثل

االجتماعات و المناسبات الرسمية ، اما في مجال التقاضي و خالفا لما نص عليه ظهير 

المعدل حصر الموافقة في حالة رفع دعوى قضائية عادية  94 11فإن القانون رقم  0699

،  االستئنافكالدفاع و . واستثنى من إدن المجلس باقي الحاالت االخرى ، بمبادرة من الجماعة

، ويافع  او الموقفة لسقوط الحق التحفظيةالدعوى المتعلقة بالحيازة او بجميع األعمال  وإقامة

، وتقديم  عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة

االستعجالي، كما يلتزم الرئيس بإطالع المجلس بكل الدعاوى كل الطلبات لدى القضاء 

القضائية التي رفعها دون إدن مسبق خالل الدورة العادية او اإلستثنائية، التي تلي تلي مباشرة 

 233. تاريخ إقامتها

 ريةالشرطة اال:  ةالرابع فقرةال

الوقاية الصحية يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة اإلدارية في ميادين 
والنظافة والسكينة العمومية وسالمة المرور ، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة 

 : ويقوم السيما بالصالحيات التالية. تدابير شرطة فردية هي اإلذن أو األمر أو المنع

م تهيئة يسهر على تطبيق القوانين واألنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصامي -
 التراب ووثائق التعمير ؛

يمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتالل الملك  -
العمومي لغرض البناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين واألنظمة 

 الجاري بها العمل ؛
ت الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوا -

 بالوسط السكني والتخلص منها ؛
يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو اآليلة للسقوط ويتخذ التدابير الالزمة لترميمها أو هدمها  -

 طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل ؛
ي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخ -

 التدابير الالزمة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل ؛
يمنح رخص استغالل المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه  -

 ويراقبها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل ؛
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ية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس ينظم ويساهم في مراقبة األنشطة التجار -
 بالوقاية الصحية والنظافة وسالمة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة ؛

يراقب محالت بيع العقاقير والبقالة ومحالت الحالقة وبيع العطور ، وعلى العموم كل األماكن  -
 د خطيرة ؛التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها موا

يسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسالمة ونظافة المحالت المفتوحة للعموم خاصة المطاعم  -
والمقاهي وقاعات األلعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة ، وكل األماكن األخرى المفتوحة 

 للعموم ، ويحدد مواقيت فتحها وإغالقها ؛
مان سالمة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها ، يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ض -

ورفع معرقالت السير عنها ، وإتالف أو إصالح البنايات اآليلة للسقوط أو الخراب ، ومنع الناس 
من أن يعرضوا في النوافذ أو في األقسام األخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق 

ن شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب العمومية أيا كان من األشياء التي م
 رائحة مضرة بالصحة ؛

يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو لالستهالك  -
 العمومي ؛

يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء  -
 صة لالستهالك العمومي مياه السباحة ؛المخص

يتخذ التدابير الالزمة لتجنب أو مكافحة انتشار األمراض الوبائية أو الخطيرة ، وذلك طبقا  -
 للقوانين واألنظمة المعمول بها ؛

يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحالت العمومية التي يقع فيها  -
مواسم واألسواق ومحالت المشاهد أو األلعاب والميادين الرياضية والمقاهي تجمهر الناس كال

 والمسابح والشواطئ وغيرها ؛
يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة ، ويقوم بمراقبة الحيوانات  -

ر يهدد األليفة ، وجمع الكالب الضالة والتحكم فيها ومكافحة داء السعار ، وكل مرض آخ
 الحيوانات األليفة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل ؛

ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافالت المسافرين وحافالت النقل العمومي  -
 وسيارات األجرة وعربات نقل البضائع ، وكذا جميع محطات وقوف العربات ؛

 الجماعية ؛ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية  -
يتخذ التدابير الالزمة للوقاية من الحريق واآلفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية األخرى  -

 ؛
ينظم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات واألغراس طبقا  -

 للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ؛
 مي الجماعي بدون إقامة بناء ؛يمنح رخص احتالل الملك العمو -

 يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة ؛ -
ينظم ويراقب إقامة واستغالل األثاث الحضري لغاية اإلشهار بواسطة اإلعالنات واللوحات  -

 واإلعالمات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته ؛
قتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على ينظم استغالل المقالع في حدود الم -

 تطبيق القوانين واألنظمة في هذا الميدان ؛
يضمن حماية األغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها  -
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 العمل ؛
مة لدفن يمارس شرطة الجنائز والمقابر ويتخذ ، على وجه السرعة ، اإلجراءات الالز -

األشخاص المتوفين بالشكل الالئق ، وينظم المرفق العمومي لنقل الجثت ويراقب عملية دفنها 
 .واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل

 

على اعمال المجالس الوصاية : المطلب الثالث 

 97-11القانون الجماعية في 
 

إتتخذ الوصاية في شكلين اساسيين الشكل االول في الوصاية على االعمال اما  94-11القانون 

 11الشكل الثاني فيتعلق الوصاية على االشخاص وبذلك اخذ المشرع المغربي في القانون رقم 

 ة جماعيالمعدل في تنظيم الوصاية على المجالس الوصاية على اعمال المجلس ال 94

 على االعمال الوصاية: الفقرة االولى 
حيث يتم من خاللها على مدى مطابقة قرارات  ةوالمشروعي ةعلى وصاية المالئم باال ساس

المجلس الجماعي في القانون التي اتخذت فيها اضافات الى مدى تحقيق المصلحة العامة 

لخاضعة للمصادقة مقارنة ب قانون سنة المعدل عمل على تقليل المواد ا 94-11للجمارك رقم 

فالمواد المتبقية التي تخضع للمصادقة الصريحة تكتسي اهمية خاصة او تتعلق  0699

بتصرفات المالية والعقارات ثم العمل على تقريب الوصول من الجماعات تتمثل في تولي وزير 

الداخلية او من يفوض له في ذلك المصادقة على مداوالت مجلس الجماعة الحضرية التي 

نسمة ، اما الجماعات التي ال تبلغ هذا العدد من السكان  1131.1يتجاوز عدد سكانها

فصالحيات الوصاية بها يمارسها الوالي والعامل هذا مع مراعاة المقررات المتعلقه لبعض 

التي تدخل ضمن سلطه المصادقة المخولة للوالي او  96الميادين المنصوص عليها في الماده 

  .كان عدد سكانها تاجيلالعامل بالنسبه لكافة الجماعات كيف ما 

يوما بالنسبه لوزير  13اشهر الى  2اما فيما يخص المصادقة فقد تم تقليص المصادقه من 

يوما بالنسبة للوالي والعمل في ما يخص القرارات الصادره عن المجلس فان  21الداخلية و 

قييد سلطة م القانوني ال تو التي تهم البطالن بحك 91الحالة المنصوص عليها في الماده 

باي اجل يمكن االعالن عنه في كل وقت وآن  ةالوصاي
52

 

 94 11اقتصر الميثاق الجماعي  الوصاية على مقررات رئيس المجلس الجماعياما في 

                                                           
 

52
 043مسار وتحوالت سياسة الالمركزية الترابية بالمغرب صعبد المولى المسعيد، 
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المعدل لتنظيم الوصاية على اعمال رئيس المجلس على مادة وحيدة والتي تنص علي ان 

قابلة للتنفيذ اال بعد التاشير عليها حسب الحالة المقررات التنظيمية التي يتخذها الرئيس ال تكون 

من طرف وزير الداخلية او من يفوض له ذلك ، و يتعلق التاشير بالموافقة المسبقة على هذه 

المقررات واهم مواضيعها تحديد الرسوم و التعريفات و الوجيبات و مختلف الحقوق المكفولة 

 على الجماعة

  شاا الوصايه على اال:  الفقرة الثانية

تاخذ الوصايه على االشخاص شكلين اساسيين بشكل فردي على اعضاء المجلس الجماعي ، 

 جزاءات، ونظم المشرع الوصاية على االشخاص في شكل  وبشكل جماعي على المجلس برمته

المعدل المنظم النظام االساسي للمنتخب و يالحظ مما  94-11في الباب الثالث من القانون رقم 

 09-14المعدل والمتمم بالقانون رقم  94-11سبق ان الميثاق الجماعي المنظم لقانون رقم 

وتدبير  ةالترابي ةتي عرفتها الالمركزييعتبر بحق حلقة مهمة في االصالحات المتتالية ال

لما جاء به من صالحيات واختصاصات تنموية جديدة وواسعة  ةالجماعي بالمغرب وخاص

لصالح المجالس الجماعية ورؤسائها وتبني اليات تدبير المقاوالت و مقومات الحكامة الترابية 

الجيدة واعتبار واعتماد مهارات وامكانياتها االقتصادية والتدبيرية، وبذالك بدايه اعتماد اليات 

جديد الذي سيعرف االعتماد والتفعيل الحقيقي و الموسع خالل التدبير العمومي الترابي ال

على ضوء  3102يوليوز  9الصالحيات الجديدة للجماعات الترابية التي عرفها المغرب في 

وذلك بموجب القانون التنظيمي الجديد  3100مستجدات الدستور الجديد للمملكة فاتح يوليوز 

المنظم  003-01القانون التنظيمي رقم المتعلق بالجماعات على غرار  002-01رقم 

المتعلق بالجهات وهو ما سنعمل على تناوله  000-01للعماالت واالقاليم القانون التنظيمي رقم 

 ومناقشته في الفصل الثاني من هذا البحث المتواضع
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 اختصاصات :الثاني  الفصل

 الجماعية المجالس وصالحيات

 القوانين وفق ورؤسائها

ةالجديد التنظيمية  

 لجهةا : المبحث االول

 الجهة اختصاصات : المطلب االول
تناط بالجهة داخل الدائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها 

وتنسيقها وتتبعها وال سيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية التنافسية 

دية وتحقيق االستعمال االمثل للموارد الطبيعية و تثمينها والحفاظ عليها واعتماد التدابير االقتصا

واالجراءات المشجعة للمقاوله ومحيطها والعمل على تسيير توطين االنشطة المنتجة للثروة و 

لتدبيرية للموارد و الشغل، واالسهام في تحقيق التنمية المستدامة و العمل على تحسين القدرات ا
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تكوينها وتقوم الجهة بهذه المهام مع مراعاه السياسات واالستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة 

 . في هذه المجاالت

من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات  41ولقد وردت اختصاصات الجهه مفصلة في المادة 

الذاتية وهناك االختصاصات  وتاخذ هذه االختصاصات ثالثة اشكال فهناك االختصاصات

المشتركه التي يمكن ان تمارسها ووفقا مبدا التدرج والتمايز واخيرا هناك االختصاصات 

 المنقوله التي تنقل من الدولة الى الجهة بما يسمح بتوسيع االختصاصات الذاتية بشكل تدريجي

  اتيةذاالختصاصات ال: الفقرة االولى

من القانون التنظيمي رقم  43لجهة مفصية في الماة لقد وردت االختصاصات الذاتية ل

المتعلق بالجهات وهي تشمل و االختصاصات الذاتية على االختصاصات الموكلة  000.01

للجهة في مجال معين بما يمكنها القيام في حدود مواردها وداخل دائرتها الترابيه باالعمال 

واالنجاز والتدبير والصيانة وفي هذا االطار الخاصة بهدا المجال والسيما التخطيط والبرمجه 

في يعهد للمجلس الجهوي بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي العداد 

 . التراب

  : التنمية الجهوية :اوال 

 : انا االختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية تشمل الميادين التالية

وتحدد المسائل التي تدخل في نطاق اختصاص التنمية االقتصادية التي :  االقتصاديةالتنمية  -

لمناطق تتوالها الجهة ضمن االختصاصات الذاتية في دعم المقاوالت و توطين وتنظيم ا

وتهيئه الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي مع احدى  ةاالنشطة االقتصادية بالجه

، وجذب االستثمار و انعاش االقتصاد االجتماعي و  المناطق لالنشطة التقليدية والحرفية

 . المنتجات الجهوية
53

 

وتهم المسائل التي تدخل في نطاق تكوين :  التكوين المهني و التكوين المستمر والشغل  - 

للتشغيل  ةالمراكز الجهوي و للتكوين ةاث مراكز الجهويدوالتكوين المستمر و القيام بإحي المهن

 ةشراف على التكوين المستمر لفائدوتطوير الكفاءات من اجل االدماج في سوق الشغل وكذا اال

 اعضاء المجلس والموضفي الجماعات الترابية

التنميه القرويه بإعتبارها من صالحيات  اهم االمور التي تدخل في نطاق:  التنمية القروية -   

الذاتية للجهه القيام بانعاش االنشطة الفالحية بالوسط القروي وبناء وتحسين وصيانة الطرق 

 الغير المصنفة

في ما يخص النقل في الجهه التي بها مهمة اعداد تصميم النقل داخل الدائرتها الترابيه :  النقل -

 ر الحضري االشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهةوتنظيم خدمات النقل الطرقي غي

هة تتولى مهام االسهام في المحافظه على المواقع االثرية جوفي مجال الثقافة فال:  الثقافة  -

 والترويج لها و تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية

                                                           
53

 م 2111/ هـ  38-1437طبعة التنظيم االداري وفق النمودج المغربي الدكتور ابراهيم كومغار  
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تتولى صالحيات اساسيه في تهيئة وتدبير المنتزهات  ةفالجه ةما فيما يخص البيئا:  البيئه - 

والماء وكذا انعاش المبادرات المرتبطة  ةاالقتصاد الطاق ةإستراتيجيه جهويالجهوية ووضع 

ةبالطاقة المتجدد
54
 

يمكن للجهة إبرام  43اما فيما يخص التعاون الدولي باعتماد على المادة :  التعاون الدولي -

اتفاقيات مع الفاعلين من خارج المملكة في اطار التعاون الدولي وكدا الحصول على تمويالت 

 .في نفس االطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين و االنظمة الجاري بها العمل 

رابية ودولة ال يمكن ابرام اي اتفاقية بين جهة او مجموعة جهات او مجموعة الجماعات الت

اجنبية 
55
 

 برامج التنمية الجهوية  :ثانيا 

خالل السنة األولى من مدة انتداب المجلس ، يضع مجلس الجهة تحت اشراف رئيسها  ، 

ث يحدد برنامج التنمية الجهوية برنامج التنمية الجهوية الدي يتم تتبعه وتحينه وتقييمة ، بحي

لمدة ست سنوات االعمال التنموية المقررة برمجتها 
56

، او انجازها بتراب الجهة اعبارا 

لنوعيتها وتوطينها وكلفتها ، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع مع والي 

 .ركزية الجهة بصفته مكلفا بتنسيق انشطة المصالح الالممركزة لإلدارة الم

و ان يعمل  ةدولسياسة الل ةية الجهوية التوجهات االستراتيجيالتنم وتعين ان يواكب برنامج 

و ان يراعى ادماج التوجهات الوارده في التصميم الجهوي  يعلى المستوى الجهو ورتهاعلى بل

االخرى وهيئات  ةوالجماعات الترابي ةلتزامات المتفق بشانها بين الجهواال ، العداد التراب

 ةتفعيل برنامج التنمي و ة ،بالجه ةواالجتماعي ةعات االقتصاديوالمقاوالت العموميه و القطا

ويتعين على ، وباقي المتدخلين  ةو الجه ةبين الدول يتعاقداطار في ، تضاء عند االق ةالجهوي

 جهيزفي الجزء المتعلق بالت ةعند وضع الميزاني ةالجهوي ةمضامين برنامج التنمي ةمراعا ةجهال

من دخوله حيز  ةابتداء من السنه الثالث ةالجهوي ةن برنامج التنميويمكن تحيي ، في حدود مواردها

 . التنفيذ

وتقييمه واليات الحوار  يينهو تتبع وتح ةالجهوي ةنظيمي مسطره اعداد برنامج التنمينص تب تحدد

 . عدادهإلوالتشاور في 

 إعداد التراب الوطني  :ثالثا 

فيما يخص إعداد التراب الوطني تتجسد الصالحيات الذاتية للجهة في قيام مجلس الجهة تحت 

التراب وفق القوانين و األنظمة الجاري بها  إلعدادإشراف رئيسها بوضع التصميم الجهوي 
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الوطني العمل في إطار توجيهات السياسة العامة إلعداد التراب المعتمدة على المستوى 

، وممثلي القطاع  وبتشاور مع الجماعات الترابية االخرى و اإلدارات و المؤسسات العمومية

الخاص المعنيين بتراب الجهة ويساعد والي الجهة رئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم 

 . من الدستور 013الجهوي العداد التراب تطبيقا لمقتضيات الفصل 

التراب وثيقه مرجعية لتهيئة المالية لمجموع التراب الجهوي، ويعد التصميم الجهوي العداد 

بحيث يستهدف على وجه الخصوص، الى تحقيق التوافق بين الدولة و الجهه حول تدابير تهيئة 

المجال وتاهيليه وفق رؤية استراتيجية واستشرافية بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية 

 :الجهوية وهذه الغاية

 . الجهوية المستدامة و المنسجمة المجاالت الحضرية والقروية ةار عام للتنميوضع اط- 

يحدد االختيارات المتعلقة بالتجهيزات و المرافق العموميه الكبرى المهيكله على مستوى - 

 . الجهة

 .يحدد مجاالت المشاريع الجهوية وبرمجة إجراءات تسمينها وكذا مشاريعها المهيكله- 

ارة والجماعات الترابية و المؤسسات العمومية والمقاوالت العمومية األخذ ويتعين على اإلد

بعين االعتبار مضامين التصميم الجهوي إلعداد التراب في اطار برامجها القطاعية ، أو التي 

، اما فيما يخص مسطرة إعداد التصميم الجهوي إلعداد التراب و تحيينه  تم التعاقد في شأنها

جب نص تنظيميوتقديمه فتحدد بمو
57

 . 

  االختصاصات المشتركة :الفقرة الثانية 

  :تمارس الجهة االختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجاالت التالية

في هذا المجال يتم االهتمام بتحسين جاذبية المجاالت الترابية وتقوية :التنمية االقتصادية 

و في هذا : التنافسية والتنمية المستدامة و الشغل و البحث العلمي التطبيقي التنمية القرويه 

الموضوع يتم االهتمام بتأهل العالم القروي و تنميه المناطق الجبلية و تنميه مناطق الواحات 

  تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلةواحداث فالحية و

فيما يخص التنمية االجتماعية تتحدث الصالحيات المشتركة في هذا المجال  :التنميه االجتماعيه 

في التاهيل االجتماعي و المساعدة االجتماعية و اعادة االعتبار للمدن واالنسجة العتيقة وانعاش 

 . الرياضة و الترفيه السكن االجتماعي وانعاش

أما فيما يخص الصالحيات المشتركة في مجال البيئة فتحدد في الحماية من الفيضانات و : البيئه 

الحفاظ على الموارد الطبيعيه والتنوع البيولوجي و مكافحة التلوث و التصحر و المحافظه على 

 . محافظه على الموارد المائيةالمناطق المحميه و المحافظه على المنظومه البيئيه الغابوية و ال

اما فيما يخص االختصاصات المشتركة التي تهم المجال الثقافي والسياحي في . الثقافه والسياحة

االعتناء بتراث الجهة والثقافه المحلية وصيانة اآلثار ودعم الخصوصيات الجهوية واحداث 

 . وتدبير المؤسسات الثقافيه السياحه
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االختصاصات المشتركة بين الجهه والدولة تمارس بشكل التعاقد اما بمبادرة و جدير بالذكر ان 

من الدولة او بطلب من الجهة كما يمكن للجهة بمبادره منها، اعتمادا على مواردها الذاتيه ان 

تتولى تمويل تشارك في تمويل إنجاز مرفق او تجهيز او تقديم خدمه عموميه ال تدخل ضمن 

 . شكل تعاقدي مع الدولة اذا تبين ان هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافهااختصاصاتها الذاتيه ب

  االختصاصات المنقولة: الفقرة الثالثة

يمكن ان تقرر الدولة نقل بعضا من اختصاصاتها الى الجهة و التي تحدد اعتماد على مبدا 

عد الجهوي و الصناعة التجهيزات والبنيات التحتية ذات الب: التفريع خاصة في المجاالت التالية 

من  63والصحة والتجارة والتعليم والثقافة والرياضة والطاقة والماء والبيئة بموجب الماده 

القانون التنظيمي المتعلق بالجهات فانه يراعي مبدا التدرج والتمايز بين الجهات عند النقل 

لى اختصاصات االختصاص من الدولة الى الجهة وال يمكن تحويل االختصاصات المنقولة إ

 .الذاتية للجهة او الجهات المعنية اال بمقتضى تعديل القانون التنظيمي السالف الذكر

 

 

 رئيسه  و صالحيات المجلس الجهوي: المطلب الثالث 

 صالحيات المجلس الجهوي : الفقرة االولى

يفصل مجلس الجهة بمداولته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجهة ويمارس 

  :الصالحيات الموكلة اليه بموجب احكام هذا القانون التنظيمي التي تتحدد فيما يلي

  التنميه الجهوية واعداد التراب والمرافق العمومية : اوال

في اطار صالحيات مجلس الجهه في التنمية الجهوية واعداد التراب والمرافق العمومية يتداول 

  :مجلس الجهه في القضايا التالية

 . ةالجهوي ةبرنامج التنمي- 

 . التصميم الجهوي العداد التراب-

 احداث المرافق العموميه التابعه للجهة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل

 . تنظيم إدارة الجهة و تحديد اختصاصاتها- 

التنظيمي المتعلق من القانون  013المشار اليها في المادة  ةاحداث شركات التنمية الجهوي

بالجهات او المساهمه في راس مالها او تغيير غرضها الزياده في راس مالها او تخفيضه أو 

 . تفويته

  المالية و الجبايات وأمالك الجهة : ثانيا
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ت وامالك الجهة يتداول الجبايا في اطار اختصاصات المجلس الجهوي في ما يخص المالية و

الميزانيات الملحقه مع  ةصيالميزانية و فتح الحسابات الخصو: في القضايا التاليه  ةمجلس الجه

السلف الذكر، فتح اعتمادات  من القانون التنظيمي 043و  041و  043احكام المواد  ةمراعا

والرفع من مبالغ االعتمادات تحويل االعتمادات داخل النفس الفصل ، تحديد سعر الرسوم ة جديد

في حدود النسب المحددة، عند االقتضاء،  ةالجه ةلف الحقوق التي تقبض لفائدمخت واالتاوى و

، احداث اجره عن الخدمات المقدمه و تحديد  بموجب القوانين واالنظمة الجاري بها العمل

سعرها، االقتراض والضمانات الواجب منحها ، مخصصات التسيير واالستثمار المرصودة 

من القانون التنظيمي  010نفيذ المشاريع المنصوص عليها في المادة لفائده الوكالة الجهويه لت

المتعلق بالجهات ، تدبير االمالك الجهه والمحافظة عليها وصيانتها، اقتناء العقارات الالزمه 

الضطالع الجهة بالمهام الموكلة اليها او مبادلتها او تخصيصها طبقا للقوانين واالنظمة الجاري 

 ات والوصايابها العمل ثم الهب

  التعاون و الشراكة : ثالثا

 في القضايا التالية ةيتداول مجلس الجه ةفي مجال التعاون والشراك

المساهمه في احداث مجموعات الجهات و مجموعات الجماعات الترابيه و االنضمام اليها او - 

  االنسحاب منها

 . اتفاقيات التعاون مع القطاع العام والخاص- 

  .اتفاقيات التوأمة و التعاون الالمركزي مع جماعات ترابيه وطنية او اجنبية- 

  .االنخراط و المشاركة في انشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحليه- 

 . العقود المتعلقة بممارسة االختصاصات المشتركة والمنقولة- 

ر احترام االلتزامات الدولية كل اشكال التبادل مع الجماعات الترابية االجنبيه وذلك في اطا- 

للمملكة
58

 . 

اما فيما يخص الصالحيات االستشارية للمجلس فان السلطات العمومية تقوم باستشارة مجلس 

الجهه في السياسات التي تهم الجهة وكذا التجهيزات او المشاريع الكبرى التي تخطط الدوله 

ه منصوص عليها في نص انجازها فوق تراب الجهة وخاصه عندما تكون هذه االستشار

 .تشريعي او تنظيمي خاص

  رئيس المجلس الجهويصالحيات : الفقرةالثانية 
لقد تم تدعيم صالحيات رئيس المجلس الجهوي بمقتضى القانون التنظيمي للجهات رقم 

المجلس إدا بالمقارنة مع التنظيم الجهوي ، السابق حيث كانت صالحيات رئيس  111.11

الجهوي ضعيفة و محدودة ، فإن رئيس المجلس الجهوي حاليا يمارس صالحيات اساسية من 

                                                           
58
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اهمها قيامه بتنفيد مداوالت المجلس و مقرراته ، ويتخد جميع التدابير الالزمة لذلك ولهذا 

 :الغرض 

 نمية الجهوية و التصميم الجهوي إلعداد الترابينفذ برنامج الت -

 ينفذ الميزانية -

مع مع مراعات . القرارات المتعلقة بتنظيم ادارة الجهة و تحديد اختصاصاتها يتخد  -

 من القانون التنظيمي السالف الذكر 111مقتضيات المادة 

 .يتخد القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة و بتحديد سعرها  -

يتخد القرارات ألجل سعر الرسوم و األتاوى و مختلف الحقوق طبقا للنصوص  -

 .التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل 

 .بإبرام و تنفيد العقود المتعلقة بالقروض . يقوم في حدود ما يقرره مجلس الجهة  -

 يقوم بإبرام او مراجعة األكرية و عقود إيجار االشياء -

ويحافظ عليها و لهذه الغاية يسهر على مسك و تحيين سجل محتويات يدبر امالك الجهة  -

 . املكها وتسوية الوضعيه القانونية ويقوم جميع االعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجهه

  .عمال الكراء والبيع واالقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجهة الخاصأ -

العمومي للجهة ويمنح رخص االحتالل المؤقت يتخد االجراءات الالزمة لتدبير الملك  -

 .للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

لتدبير المرافق العمومية التابعه للجهة يبرم اتفاقيات  ةيتخد االجراءات الالزم   - 

لمتعلق من القانون التنظيمي ا 43أمة طبقا لمقتضيات الماده التعاون والشراكة والتو

 . بالجهات

  . الهبات والوصايا ةيعمل على حياز -

ويعتبر رئيس المجلس االمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها ويرأس مجلسها 

ويمثلها بصفة رسمية في جميع اعمال الحياة المدنية و االدارية و القضائية و يسهر على 

المتعلق بالجهات و القوانين  01 000مصالحها طبقا الحكام القانون التنظيمي رقم 

واالنظمة الجاري بها العمل ، كما يمارس رئيس المجلس الجهوي بعد المداوالت 

المجلس السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريده الرسميه للجماعات الترابية 

،ومن هذه القرارات نجد القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجهه 

تعلقه بتنظيم اداره الجهة وتحديد اختصاصاتها و قرارات تحديد سعر والقرارات الم

االجور عن الخدمات و قرار التفويض و القوائم المحاسبية والمالية المشار اليها في 

  330انظر المادة . من القانون التنظيمي السادس الذكر 316الماده 

ر المصالح االدارية وفيما يخص تدبير ادارة الجهة فان رئيس المجلس الجهوي يسي

ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى . للجهه ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها 

التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 
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بها العمل و يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة ال يتجاوز عددهم اربعة يشتغلون 

تحت إشراف مدير شؤون الرئاسة كما يتولى رئيس مجلس الجهه حفظ جميع الوثائق 

التي تتعلق باعمال المجلس و جميع المقررات وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر، 

من القانون  011ع رئيس المجلس الجهوي طبقا للماده والى جانب هذه صالحيات يضطل

التنظيمي المتعلق بالجهات بصالحيات اساسيه اخرى ال تقل اهميه عن الصالحيات 

السالفة الذكر و التي تزيد من اهمية ومركزية مؤسسة الرئيس في التنظيم الجهوي 

  : الحالي وتتجسد فيما يلي

ميم الجهوي العداد التراب طبقا لمقتضيات الماده اعداد برنامج التنمية الجهوية والتص- 

 . من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات 44و  42

 اعداد الميزانيه- 

  .ابرام صفقات االشغال التوريدات او الخدمات- 

  . رفع الدعوى القضائيه- 

من جهه اخرى يجوز لرئيس . المصادقه على صفقات االشغال والتوريدات او الخدمات

ان يفوض إمضاءه بقرار الى نوابه باستثناء . جلس الجهوي تحت مسؤوليته ومراقبتهالم

التسيير االداري و األمر بالصرف ، كما يجوز للرئيس ايضا ، تحت مسؤوليته ومراقبته 

، ان يفوض إمضائه القرار في مجال التدبير االداري من مدير العام للمصالح هذا 

تفويض االمضاء بالنيابه عن الوثائق المتعلقه مداخيل  االخير يمكنه ان يخرج له الرئيس

الجهه وصرف نفقاتها باقتراح من المدير العام للمصالح يجوز للرئيس ان يفوض بقرار 

امضاء الى رؤساء اقسام ومصالح إدارة الجهه على ان الرئيس يقدم عند بداية كل دورة 

ها في اطار الصالحيات المخوله عادية تقريرا اخباريا للمجلس حول االعمال التي قام ب

 .له

 

 المراقبة االدارية:المطلب الثالث 
السلطة التنفيذية التي تتجسد في شخص  تصاصاخ تنظيم الجهوي السابق قد رجح كفةكان ال 

والي الجهة والذي كان يظطلع بمجموعة من الصالحيات االساسية االمر الذي اضعف دور 

نمية المحلية و مع المجالس الجهوية المنتخبة في اتخاذ القرار ما تعارض مع حاجيات الت

ضيات الفقرة الثانية من تطبيقا لمقتمركزية الجهوية، فإن هذا الوضع قد تغيرتكريس متطلبات 

من الدستور، يمارس والي الجهة المراقبة اإلدارية على شرعية قرارات رئيس  159الفصل 

مع تقوية   حكمة اإلداريةكل نزاع في هذا الشأن تبت فيه الم .المجلس ومقررات مجلس الجهة

الدارية صالحيات رئيس المجلس الجهوي اذ باتت سلطات والي الجهة تنحصر في المراقبة ا

اسم الحكومة، على يعمل الوالة و العمال، ب)تطبيقا للفقرة الثانية من الدستور الجديد بحيث انه 
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تأمين تطبيق القانون و تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها ، كما يمارسون المراقبة 

مجلس الجهة االدارية وتهم المراقبة االدارية مجال شرعية قرارات رئيس المجلس و مقررات 

 . اما فيما يخص الجانب المالي فهناك مراقبة للسلطة المحلية على الميزانية

  مراقبة الشرعية: الفقرة االولى 

هذه المراقبة تهم مدى احترام القرارات و المقررات التي يتخدها المجلس الجهوي ورئيسه 

ئدة المجلس الجهوي الصالحيات المقررة بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ،لفا

ورئيسه او المتحدة خرقا الحكام القانون التنظيمي السالف الذكر و النصوص التشريعية الجاري 

بها العمل، اذ في حالة خرق المجلس الجهوي ورئيسه للقانون باتخاذ مقررات او قرارات خارج 

كمة االدارية في ما ينص عليه القانون التنظيمي اعتبر ذالك باطل بحكم القانون و تبت المح

طلب البطالن بعد احالة االمر اليها في كل وقت وحين من قبل السلطة الحكومية المكلفة 

 . بالداخلية

وفيما يخص واجب إخبار السلطة المحلية المحلية داخل أجل ال يتعدى عشرة ايام من ايام العمل 

 . ة، ودالك مقابل وصلالموالية لتاريخ اختتام الدورة او لتاريخ اتخاذ القرارات المذكور

وفيما يخص النظام الداخلي لمجلس الجهة و المقررات المتحدة من لذنه و التي ال تدخل ضمن 

صالحياته طبقا للقانون فإنه يمكن للوالي الجهة ان يتعرض عليها ويبلغ تعرضه معلال الى 

اريخ التوصل رئيس مجلس الجهة داخل أجل ال يتعدى ثالثة ايام من ايام العمل ابتداء من ت

  بالمقرر

 الفقرة الثانية المراقبة على الميزانية: الفقرة الثانية 

من اختصاص اعداد  013لقد اناط القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالجهات في المادة 

من  013الميزانية لرئيس المجلس الجهوي في ذلك تقوية السلطه المحلية للجهة اال ان الماده 

القانون التنظيمي تنص على ان تعرض الميزانية على تاشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 

نونبر وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التاشير عليها على ان هدا االجال المشار  31في تاريخ 

هذه الميزانية اليه ال يهم فقط الميزانيه بل يشمل عالوة على ذلك كل المقررات التي لها صلة ب

حينا اكدت انه؛ ال تكون  000.01من القانون التنظيمي  003وهذا ما تنص عليه المادة 

مقررات المجلس المتعلقة بالميزانية و االفتراضات و الضمانات قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير 

 313لمادة عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل الرجال المنصوص عليه في ا

 من القانون التنظيمي

 

 



34 
 

 ليمااو االق العماالت :الثاني  المبحث

 اختصاصات العمالة او االقليم: االول المطلب 
األساسي في الدفع تمارس العمالة او االقليم اختصاصات مهمة بالنظر لدور مجسها 

بالتنمية المحلية على الصعيد الجهوي في اطار التعاون مع باقي الجماعات الترابية ولقد 

المتعلق بالعماالت و االقاليم  112.15من القانون التنظيمي رقم  98حددت المادة 

و العمالة او االقليم حينما نصت انه تناط بالعمالة االصالحيات الداخلية في نطاق اهتمام 

االقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية االجتماعية خاصة في الوسط 

و ، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة القروي وكذا في المجاالت الحضرية 

التعاضد و التعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها مع تأكيد نفس المادة على توفير 

. ي الوسط القروي و تفعيل مبدا التعاضد بين الجماعات التجهيزات االساسية خاصة ف

وذالك بالقيام باالعمال و توفير الخدمات وانجاز المشاريع او األنشطة التي تتعلق اساسا 

بالتنمية االجتماعية بالوسط القروي و محاربة الهشاشة في مختلف القطاعات 

 .المجاالته االجتماعية مع مراعات سياسات واستراتيجيات الدولة في هذ

 

إختصاصات ذاتية : وتمارس العمالة او االقليم ثالثة انواع من االختصاصات وهي 

 .واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة اليها 

 االختصاصات الذاتية:  الفقرة االولى
على االختصاصات الموكولة للعمالة او األقليم في مجال تشمل االختصاصات الذاتية 

معين بما يمكنها من القيام ، في حدود مواردعا ، باالعمال الخاصة بهذا المجال ، 

والسيما التخطيط و البرمجة و االنجاز و التدبير و الصيانة داخل دائرتها الترابية ، 

قانون التنظيمي رقم من ال 91ولقد جاءت هده االختصاصات مفصلة في المادة 

بصفة خاصة ممارسة العمالة او المتعلق بالعماالت و االقاليم حيت تشمل  112.15

 :االقليم كجماعة ترابية ترابية تهم ما يلي 

 .النقل المدرسي في المجال القروي  -

 .انجاز و صيانة المسالك القروية  -

 .وضع و تنفيذ برامج للحد من الفقر و الهشاشة  -

ت في مجاالت الصحة و السكن و التعليم و الوقاية وحفض تشخيص الحاجيا -

 .الصحة 
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 .تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة و الرياضة  -

ما يالحظ على هده الصالحيات هو تركيزها على تنمية المناطق القروية و الحد من 

 أنه ان يحقق التوازنات التنموية بين\اشة في العالم القروي وهو ما من ش\الفقر و الهش

المجاالت الحضرية و المجاالت القروية السيما مع ارتكاز هذه االختصاصات المنوطة 

بمجلس العمالة او االقليم على تشخيص الحاجيات مما سيمكن من وضع البرامج الكفيلة 

للعمالة االقليم كذلك نجد وضع برامج التنمية  بمواجهة تلك الحاجيات بتدابير و سياسات

تتبعه وتحيينه وتقيمه من لدن العمالة او االقليم وهو برنامج يحدد او االقليم والذي يتم 

لمدة ست سنوات لالعمال التنموية المقررة برمجتها او انجازها بتراب العمالة او االقليم 

، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها و كلفتها لتحقيق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي بتنسيق 

تنسيق انشطة المصالح الالممركزة لإلدارة المركزية مع عامل االقليم بصفته مكلفا ب
59

 ،

وتعين ان يتضمن برنامج تنمية العمالة او االقليم تشخيصا لحاجيات و امكانيات العمالة 

الثالثة او االقليم وتحديد اولوياتها وتقيمها لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات 

خد بعين االعتبار مقاربة النوع ، ويمكن تحيين برنامج تنمية العمالة او االولى وان يأ

 .إبتدء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيد االقليم 

ويمكن العمالة واالقليم ابرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في اطار التعاون 

السلطات العمومية طبقا الدولي وكذا الحصول على تمويل في نفس االطار بعد موافقة 

للقوانين واالنظمة الجاري بها العمل ، وال يمكن ابرام اية اتفاقية بين عمالة او اقليم او 

  مجموعتها مع دولة اجنبية

 االختصاصات المشتركة: الفقرة الثانية 

وتشمل االختصاصات المشتركه بين الدولة و العمالة او االقليم االختصاصات التي تبين 

ة ممارستها تكون بشكل المشترك ، و يمكن ان تتم ممارسه هذه االختصاصات ان نجاع

المشتركة طبقا لمبدا التدرج والتمايز فهي اختصاصات تركز على اليات التعاون 

والتعاضد بين العمالة او االقليم و السلطة المركزية و تتم بشكل تعاقدي إما بمبادرة من 

 . يمالدوله او بطلب من العمالة او االقل

المتعلق بالعماالت واالقاليم  003.01من القانون التنظيمي رقم  49ولقد نص الماده 

  التي تحدث في المجاالت التالية

 . تاهيل العالم القروي في الميادين الصحة و التكوين و البنية التحتية وتجهيزات

 . تنمية المناطق الجبلية و الواحات

  .بالماء الصالح للشرب والكهرباءاالسهام في تزويد العالم القروي 

 . برنامج فك العزلة عن الوسط القروي

                                                           
59

 2111من الدستور المغربي  159الفصل  
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 .المساهمة في انجاز وصيانة الطرق االقليمية

 . التاهيل االجتماعي في الميادين التربوية و الصحة و االجتماعية و الرياضية

لى تمويل او و يمكن العمالة او االقليم بمبادره منها، اعتمادا على مواردها الذاتيه ان تتو

تشارك في تمويل انجاز مرفق او تجهيز او تقديم خدمة عمومية ال تدخل ضمن 

اختصاصاتها الذاتية لشخص من تعاقد مع الدوله اذا تبين ان هذا التمويل يساهم في بلوغ 

 . اهدافها

 الختصاصات المنقولةا: الفقرة الثالثة  

تشمل االختصاصات المنقولة االختصاصات التي تنقل من الدولة الى العمالة او االقليم 

من القانون  46بما يسمح بتوسيع االختصاصات الذاتية بشكل تدريجي وتحدد الماده 

المتعلق بالعماالت واالقاليم االختصاصات المنقولة التي  003.01التنظيمي رقم 

تنص على انه تمارس العمالة او االقليم االختصاصات  تمارسها العماله او االقليم حيث

المنقولة اليها من الدولة في مجاالت التنمية االجتماعية واحداث و صيانة المنشات 

وتجدر االشارة انه يراعا مبدا . المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي

ات من الدولة الى العمالة او التدرج والتمايز بين العمالة او االقليم عند نقل االختصاص

االقليم كما ان كل نقل لالختصاصات من الدولة الى العمالة أو االقليم يكون بالضرورة 

 . مقرون بتحويل االعتمادات المالية الالزمة للقيام بها

 

 

 صالحيات مجلس العملة او: المطلب الثاني 

 . االقليم ورئيسه

 60المتعلق بالعماالت و االقاليم في مادته  003.01يتناول القانون التنظيمي رقم 

صالحيات مجلس العمالة او االقليم الذي يفصل بمداوالته في القضايا التي تدخل في 

اختصاصات العمالة او االقليم، كما يشير نفس القانون التنظيمي الصالحيات التي 

  يتوالها رئيس مجلس العمالة او االقليم

س العمالة او صالحيات مجل: الفقرة االولى 

 االقليم
فيما يخص اختصاصات مجلس العمالة او االقليم فهو يتداول في القضايا التي تدخل في 

  مجال اختصاصات العمالة او االقليم ومنها ما يلي
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  التنمية و المرافق العمومية:  اوال

 القضايا التاليةفيما يخص التنمية و المرافق العمومية يتداول مجلس العمالة او االقليم في 

 : 

 . برنامج تنمية العمالة او االقليم

  .تنظيم ادارة العمالة او االقليم وتحديد اختصاصاتها

احداث المرافق العمومية التابعة للعمالة او االقليم وطرق تدبيرها طبقا للقوانين و 

 . االنظمة الجاري بها العمل

 003.01من القانون التنظيمي  033احداث شركات التنمية المشار اليها في المادة 

المتعلق بالعماالت و االقاليم، او المساهمة في راسمالها او تغيير غرضها او الزيادة في 

 . رأسمالها او تخفيضة او تفويته

  المالية والجبايات وامالك العمالة او االقليم: ثانيا 

او االقليم فان مجلس في ما يهم الصالحيات الداخلية في مجال المالية وامالك العمالة 

 : العمالة او االقليم يتداول في القضايا التالية

 الميزانية

 093و 090فتح الحسابات الخصوصية و الميزانيات الملحقة مع مراعاه احكام المواد 

  :المتعلق بالعماالت واالقاليم 003.01من القانون التنظيمي رقم  091و 

 . تمادات و تحويل االعتمادات داخل الفصلفتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ اع

تحديد سعر الرسوم و االتاوى ومختلف الحقوق التي تخفض لفائدة العمالة او االقليم في 

 . حدود النسب المحددة عند االقتضاء بموجب القوانين واالنظمة الجاري بها العمل

والضمانات الواجب االقتراضات . احداث اجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها

 . منحها

اقتناء العقارات الالزمة . تدبير االمالك العمالة او االقليم والمحافظة عليها صيانتها

لالضطالع العمالة او االقليم بالمهام الموكلة له او مبادلتها او تخصيصها او تغيير 

 .تخصيصها طبقا للقوانين واالنظمة الجاري بها العمل

 .الهبات والوصايا

 كةالتعاون والشرا:  اثالث

 :في ما يتعلق بالتعامل والشراكة فان مجلس العمالة او االقليم يتداول في القضايا التالية

المساهمة في احداث مجموعات العماالت و االقاليم و مجموعات الجماعات الترابية او 

 . االنضمام اليها او االنسحاب منها

مشاريع اتفاقيات التوامة و . العام والخاصاتفاقيات التعاون و الشراكة مع القطاع 

 . التعاون الالمركزي مع جماعات ترابيه وطنية او اجنبية

 . االنخراط او المشاركة في انشطه المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية

 . العقود المتعلقه بممارسه االختصاصات المشتركة والمنقولة
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نبية بعد موافقه عامل العمالة او االقليم ، كل اشكال التبادل مع الجماعات الترابية االج

 . وذلك في اطار احترام االلتزامات الدوليه للمملكة

مجلس العمالة  صالحيات رئيس:  الفقرة الثانية

 او االقليم

ما في ما يخص صالحيات رئيس مجلس العمالة او االقليم، فانه يتولى تنفيذ مداوالت 

  : التدابير الالزمة لذلك، ولهذا الغرضالمجلس ومقرراته، ويتخذ جميع 

 . ينفذ برنامج تنمية العمالة او االقليم وينفذ الميزانية

اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم اداره العمالة او االقليم وتحديد اختصاصاتها ، مع مراعاه 

 . من القانون التنظيمي المتعلق بالعماالت واالقاليم 016مقتضى الماده 

ارات المتعلقه باحداث اجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها و تلك اتخاذ القر

المتعلقة بتحديد سعر الرسوم و االتاوى ومختلف الحقوق طبقا لنصوص التشريعية 

  .والتنظيمية الجاري بها العمل

يقوم في حدود ما يقرره مجلس العمالة او االقليم، بابرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض 

 . وم بابرام او مراجعة االكرية و عقود ايجار لالشياءو يق

يدبر امالك العمالة او االقليم ويحافظ عليها ، و لهذه الغايه يسهر على مسك و تحيين 

سجل محتويات املكها و تسوية وضعيتها القانونية و يقوم به جميع االعمال التحفظية 

 . المتعلقة بحقوق العمالة او االقليم

الكراء و البيع و االقتناء و المبادلة وكل معاملة تهم ملك العمالة او االقليم يابشر اعمال 

 . الخاص

اتخاذ االجراءات الزمة لتدبير الملك العمومي للعمالة او االقليم و يمنح رخص االحتالل 

يتخد . المؤقت للملك العمومي طبقا لنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 . مة لتدبير المرافق العمومية التابعة للعماله او االقليماالجراءات الالز

من القانون  43يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 

 . التنظيمي المتعلق بالعماالت واالقاليم

  .يعمل على حيازة الهبات والوصايا

العمالة او االقليم وصرف ويعد رئيس مجلس العماله اواالقليم االمر بالقبض مداخيل 

نفقاتها ويراس مجلسها ويمثلها بصفة رسميه في جميع اعمال الحياة المدنية و االدارية و 

القضائية و يسهر على مصالحها طبقا للقانون كما يمارس بعد مداوالت المجلس، السلطة 

صالح التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجرائد الرسمية للجماعات الترابية ويسير الم

االدارية للعماله او االقليم ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها ويسهر على تدبير 

شؤونهم ويتولى التعيين في جميع المناصب بادارة العمالة او االقليم طبقا للنصوص 
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التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، و يجوز له تعيين مكلفين بمهمة اثنين على 

 . ت اشراف مدير شؤون الرئاسة و المجلساالكثر يشتغالن تح

من ناحيه اخرى يضطلع رئيس مجلس العمالة او االقليم بصالحيات مهمه في ما يخص 

اعداد برنامج تنمية العمالة او االقليم و اعداد الميزانية و ابرام صفقات االشغال او 

يجوز لرئيس التوريدات او الخدمات و المصادقه عليها و رفع الدعوي القضائية، و 

مجلس العماله او االقليم ان يفوض تحت مسؤوليتة ومراقبته امضائه بقرار الى نوابه 

باستثناء التسيير االداري واالمر بالصرف و يمكنه ان يفوض اليهم بعض من صالحياته 

بقرار شريطة ان ينحصر التفويض في قطاع واحد لكل نائب، كما يمكنه ان يفوض تحت 

امضاءه المدير العام للمصالح على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل  مسؤوليته ومراقبته

  العمالة او االقليم

  .وصرف نفقاتها، فضال عنا التفويض في االمضاء الدي يهم التسيير االداري

يالحظ ومن خالل الصالحيات االساسية التي بات رئيس مجلس العمالة او االقليم 

المتعلق بالعماالت و االقاليم انه  003.01الجديد يضطلع بها بموجب القانون التنظيمي 

تم تجاوز مظاهر الضعف التي ارتبطت في للسابق بالالمركزية االقليم و التي جسدت 

امتالك الوالي او العامل الهم الصالحيات في اطار التنظيم االقليمي حيث كان يمارس 

في ميادين تهم مثال ال  صالحيات تنفيذية تهم تنفيذ مقررات مجلس العمالة او االقليم

حصرا، تنفيذ الميزانية و وضع الحساب االداري و ابرام صفقات االشغال او التوريدات 

او الخدمات، او انجاز اعمال الكراء و االقتناء و المبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص 

بصدور الدستور للعمالة او االقليم وابرام اتفاقيات التعاون والشراكة و الوأمة، لهدا فإنه 

و الدي نص ان التنظيم الجهوي و الترابي يرتكز على مبادئ التدبير  3100الجديد لسنة 

الحر باتت المجالس االقليمية و رؤسائها يضطلعون بالعديد من الصالحيات و 

االختصاصات بموجب القانون التنظيمي المذكور و التي تم تفصيلها اعاله وهذا من 

ة الترابية خدمة لتنمية االقليمية و الحكامة المحلية وتدعيما لمسار شأنه تقوية الالمركزي

الجهوية المتقدمة و التي تنبني على توسيع صالحيات وتدخالت كل الوحدات الترابية 

 .الالمركزية بما فيها مجالس العماالت و االقاليم في اتجاه التنمية الجهوية المندمجة

 المراقبة االدارية:المطلب الثالث 
 

من الدستور التي تنص على انه يعمل الوالة  013تطبيق المقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

والعمال باسم الحكومة على تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها كما 

مال يمارسون المراقبة االدارية ذلك فان العامل يمثل السلطة االدارية المركزية في االقليم و الع

يلعب دور مهم في مراقبة اعمال مجلس العماله او االقليم هذه المراقبه االدارية كمراقبه شرعيه 



40 
 

القرارات رئيس المجلس قرر مجلس العماله او االقليم هناك المراقبه التي يتم اجراؤها على 

  .الميزانية

:الفقرة االولى  مراقبة الشرعية  
تهم مراقبة شرعيه القرارات رئيس المجلس قرارات مجلس العمالة واالقليم عامل العماله او 

االقليم وعلي ان كل نزاع في هذا الشأن تبث فيه المحكمه االدارية و تعتبر باطلة بحكم القانون 

تخدة المقررات والقرارات التي ال تدخلها في صالحيات مجلس العمالة او االقليم او رئيسه او الم

المتعلق بالعماالت و االقاليم و النصوص  003-01خرقا الحكام القانون التنظيمي رقم 

التشريعيه والتنظيمية الجاري بها العمل في المحكمة االدارية في طلب البطالن بعد احالة االمر 

  .اليها في كل وقت وحين من قبل عامل العمالة او االقليم
قررات او قرارات مجلس العمالة او االقليم بل يمكن لكل من وجدير بالذكر ان مراقبة شرعية م

له المصلحه ان يباشرها على انه من اجل يتعين احترام بعض الشكليات المحددة في الشروط 

المتعلق بالعماالت واالقاليم  003.01من القانون التنظيمي رقم  316والمتطلبة بموجب الماده 

من القانون التنظيمي السالف الذكر 303و  300و  301وباقي المقتضيات الوارده في المواد   
. 

من هنا تظهر اهمية المراقبة االدارية التي تجريها السلطة االدارية المحلية حفاظا على مبدا 

الشرعية المقررة و المتخذه من مجلس العماله واالقليم الوقايه من االنحراف في اعماله عن 

ومجلس ،  ر لصالحيات المهمة التي باتت تضطلع بهااهداف المصلحه العامه والسيما بالنظ

العمالة او االقليم بموجب القانون دون اغفال الدور االساسي الذي بات القضاء االداري يتولى 

في ما يخص الفصل في شرعيه االعمال المتقدم لدى مجلس العمالة او اقليم على ان هناك 

محليه على مجلس العماله واالقليم وتخصص مراقبة اخرى ذات طبيعه مالية تجريها السلطة ال

 الميزانية

:الفقرة الثانية  المراقبة على الميزانية  
الميزانية هي الوثيقة التي يقدر يؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف 

م باعدادها العماله او االقليم، رئيس مجلس العمالية او االقليم الذي يتولى تحضير الميزانية و يقو

سنوات طبقا لبرامج التنمية لعماله او االقليم ، هذه البرمجة التي  2على اساس برمجه تمتد على 

من القانون  099يتم تحيينها كل سنة لمالءمتها مع تطور الموارد و التكاليف طبقا للماده 

بالوثائق المتعلق بالعماالت واالقاليم فإن الميزانية تعرض مرفقه  003.01التنظيمي رقم 

ايام على  01الضرورية لدراستها على لجنه الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل اجل 

االقل قبل تاريخ افتتاح الدوره المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس دراستها واعتمادها في 

عى المجلس نونبر واذا لم يتاثر اعتماد ميزانية التاريخ السري الذي يد 03تاريخ االقصى 

يوما يجعل من تاريخ االجتماع الذي تم خالله  03الجماعي دورة استثنائية استثنائية داخل اجل 

رفض الميزانية ويدرس المجلس االقتراحات المتعلق بتعديل الميزانية التي من شانها تفادي 

 01اه اسباب ويتعين على االمر بالصرف ان يواجهها الى العمالة او االقليم في تاريخ اقص
  .ديسمبر الميزانية المعتمدة والميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحضر مداوالت المجلس

و في حاله عدم اعتماد الميزانية قامت السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية بعد دراسة الميزانية 
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مقدمة الغير معتمدة و اسباب الرفض و مقترحات التعديالت المقدمة من المجلس وكذا االجوبة ال

في شانها من لدن رئيسه، بوضع ميزانية للتسيير على اساس اخر ميزانية مؤشر عليها مع 

ديسمبر وتستمر  20مراعاه تطور تكاليف في الموارد العماله او االقليم وذلك داخل اجل اقصاه 

  العمالة واالقليم في هذه الحالة في اداء االقساط السنوية لالقتراضات
اما في حالة عدم اخذ رئيس المجلس اسباب رفض التاشيرة بعين االعتبار امكن للسلطة 

الحكومية المكلفه بالداخليه بعد طلب استفسار لرئيس المجلس ان تقوم قبل تاريخ فاتح يناير 

بوضع ميزانية العمالة او االقليم على اساس اخر ميزانيةمؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف 

مالة اواالقليم وتطبيق هذه المقتضيات ايضا في حاله عدم عرض الميزانية على موارد الع

نوفمبر 31تاشيرة عامل عماله االقليم في تاريخ اقصاه   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

الجماعات الترابية :لمبحث الثالث ا  

بالجماعات الترابية داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب المواطنات و  اط تن
المواطنين في اطار االختصاصات المسندة اليها بموجب القانون ، وذالك بتنظيمها وتنسيقها 
وتتبعها وتنوع االختصاصات التي تمارسها الجماعة الى اختصاصات ذاتية و مشتركة مع 

نقولة اليها من هده االخيرةالدولة، واختصاصات م  . 

 المطلب االول : اختصاصات الجماعات الترابية 

االختصاصات الذاتية: الفقرة االولى   

تشمل االختصاصات الذاتية على االختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين يمكنها القيام 

االختصاصات الذاتية  ، في حدود مواردها ، داخل دائرتها الترابية باالعمال الخاصة ، وتتحدد

  :للجماعة فيما يلي



42 
 

 ةماعالج برنامج عمل: اوال 

ة وتعمل على تتبعه ماع، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج التنمية الجالجماعةضع ت

 .وتحيينه وتقييمه

 ةماعبتراب الجأو المساهمة فيها إنجازها المقرر ية والتنم األعمال برنامجهذا اليحدد 

سنوات( 6)خالل مدة ست 
60
. 

 المرافق و التجهيزات العمومية الجماعية

تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق و التجهيزات العمومية الالزمة لتقديم خدمات القب 

 في الميادين التالية

 توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛

 النقل العمومي الحضري؛

 اإلنارة العمومية؛

 لجة المياه العادمة؛التطهير السائل والصلب ومحطات معا

تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى 

 المطارح ومعالجتها وتثمينها؛

 السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛

 حفظ الصحة؛

 نقل األموات والدفن؛

 إحداث وصيانة المقابر؛

 وتثمين المنتوج المحلي؛ معارض الصناعة التقليدية

 أماكن بيع الحبوب؛

                                                           

 مسطرة بتحديد( 00.6 يونيو 02) 338. رمضان 03 بتاريخ .6.30..0 المرسوم رقم من 3 المادة أنظر - 60

 6370 عدد الرسمية الجريدة إلعداده؛ والتشاور الحوار وآليات وتقييمه وتحيينه وتتبعه عمل الجماعة برنامج إعداد

 .4336 ص ،(00.6 يوليو 3.)  338. شوال 2 بتاريخ

 3المادة 

 ة ست د، لم عمل الجماعة، يحدد برنامج 3..3..السالف الذكر رقم من القانون التنظيمي  87تطبيقا ألحكام المادة " 

، مع مراعاة ما الجماعةسنوات، البرامج والمشاريع التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب ( 6)

 :يلي

 ؛ تحديد برنامج عمل الجماعة لألوليات التنموية بالجماعة -

وبرنامج تنمية العمالة أو اإلقليم  السعي إلى تحقيق االنسجام وااللتقائية مع توجهات برنامج التنمية الجهوية  -

 ؛اعند وجوده

 اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة؛ -

أو التي يمكن تعبئتها، وكذا االلتزامات المتفق في  للجماعةاألخذ بعين االعتبار اإلمكانيات المادية المتوفرة  -

رابية األخرى وهيئاتها والمقاوالت العمومية والقطاعات االقتصادية توالجماعات ال الجماعةشأنها بين 

 ."بالجماعةواالجتماعية 
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 المحطات الطرقية لنقل المسافرين؛

 محطات االستراحة؛

 إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة؛

 .مراكز التخييم واالصطياف

تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير  كما

 :المرافق التالية

 أسواق البيع بالجملة؛

 المجازر والذبح ونقل اللحوم؛

 .أسواق بيع السمك

 002.01وفي اطار تدبير المرافق العمومية المحلية ينص القانون التنظيمي رقم 

تعين على الجماعة ان تعتمد عند احداث او تدبير المرافق، المتعلق بالجماعات، انه ي

التحديث في التدبير المتاحة لها، والسيما عن طريق التدبير المفوض او احداث شركات 

التنمية المحلية او التعاقد مع القطاع الخاص ويالحظ بذلك فيما يخص تدبير المرافق 

ق بالجماعات لم يكن يذكر طرق المتعل 002.01العمومية ان القانون التنظيمي رقم 

التدبير الكالسيكية كالتدبير المباشر و الوكالة المستقلة رغم نجاعتها وفي بعض 

الجماعات والتأكيد بالتالي على التدبير المفوض كمدخل للحديث في هذا المجال رغم ان 

ر هذا االسلوب التعاقدي لم يفلح كثيرا في معالجة و االشكاليات التي يطرحها تدبي

المرافق الجماعي و تقرير المجلس االعلى للحسابات المتعلق بالتدبير المفوض شاهد 

على ذلك وقد يفهم من ذلك عن التدبير المفوض هو الخيار الوحيد في ما يخص تدبير 

 .المرفق الجماعية

 التعمير و أعداد التراب : ثانيا 

 :تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي 

إحترام االختيارات والضوابط المقررة في مخطط توجيه التهيئة العمرانية و السهر على 

  تصميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق االخرى المتعلقه باعداد التراب والتعمير

الدراسه والمصادقة على ضابط البناء الجماعية طبقا للقوانين واالنظمة الجاري بها - 

 . العمل

هيئة و مخططات التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة تنفيذ مقتضيات التصميم الت

 . و التعمير و فقا لكيفيات وشروط وتحدد بقانون

وضع نظام نظام العنونة المتعلق بالجماعة، ويحدد مضمونه كيفية اعداد وتحيينه بموجب 

  . المكلفة بالداخلية مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكوميه
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دخل في مهام تعمير واعداد التراب التي تختص بها يتم فيها هذه االختصاصات التي ت

 . مراعاة القوانين واالنظمة الجاري بها العمل

 التعاون الدولي

تفعيال للتعاون الدولي بين الجماعات وباقي الفاعلين الدوليين ، يمكن الجماعة ابرام 

الحصول على  اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في اطار التعاون الدولي وكذا

التمويل في نفس االطار بعد موافقة السلطة العمومية طبقا للقوانين االنظمه الجاري بها 

العمل، على انه ال يمكن ابرام اتفاقية بين جماعة او مؤسسة التعاون بين الجماعات او 

 مجموعة الجماعات الترابية او دولة اجنبية

  االختصاصات المشتركة: الفقرة الثانية 

تشمل االختصاصات المشتركة بين الدولة و الجماعة الترابيه االختصاصات التي تبين 

ان نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك ويمكن ان تتم الممارسة االختصاصات 

المشتركة طبقا لمبدأ التدرج و التميز و تمارس االختصاصات المشتركة بين الجماعة و 

لدولة او بطلب من الجماعة وتهم هذه الدولة بشكل تعاقدي اما بمبادرة من ا

المتعلق  002.01من القانون التنظيمي رقم  49االختصاصات طبقا لمقتضيات الماده 

بالجماعات الميادين المتعلقة بتنمية االقتصاد المحلي وانعاش الشغل والمحافظة على 

خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته و القيام باالعمال الالزمة وتشيع 

االستثمارات الخاصة والسيما انجاز البنيات التحتية و التجهيزات والمساهمه في إقامة 

مناطق االنشطة االقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاوالت و لهذه الغايه يمكن ان 

  :تساهم في انجاز االعمال التاليه

 إحداث دور الشباب؛

 إحداث جور الحضانة ورياض األطفال؛

 ية؛إحداث المراكز النسو

 إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛

 إحداث المراكز االجتماعية لإليواء؛

 إحداث مراكز الترفيه؛

 إحداث المركبات الثقافية؛

 إحداث المكتبات الجماعية؛

 إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛

ت المغطاة والمعاهد إحداث المركبات الرياضية والميادين والمالعب الرياضية والقاعا

 الرياضية؛
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 إحداث المسابح ومالعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛

 المحافظة على البيئة؛

 تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛

تراب تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف األنهار الموجود داخل 

 الجماعة؛

 صيانة مدارس التعليم األساسي؛

 صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛

 صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛

 بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛

 .والموقع التاريخيةالتأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية 

المتعلق بالجماعات يمكن للجماعة  113.15من القانون التنظيمي  81بموجب المادة 

على مواردها الذاتية ، ان تتولى تمويل او  اعتماداعالوة على ذالك ، وبمبادرة منها ، 

خدمة عمومية ال تدخل ضمن تشارك في تمويل إنجاز مرفق او او تجهيز او تقديم 

الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة ادا تبين ان هدا التمويل يساهم في بلوغ اختصاصاتها 

اهدافها
61
 .  

 االختصاصات المنقولة : الفقرة الثالثة 
المنقولة االختصاصات التي تنقل من الدولة الى الجماعة بما يسمح تهم االختصاصات 

الذاتية بشكل تدريجي وتحدد مجاالتها اعتمادا على مبدأ التفريع بتوسيع االختصاصات 

وتشمل هذه المجاالت بشكل خاص كل ما يهم ، حماية وترميم الماثر التاريخية و 

التراث الثقافي و الحفاظ على المواقع الطبيعية وكذا إحداث وصيانة المنشات و 

 .  التجهيزات المائية الصغيرة و المتوسطة 

بين الجماعات عند نقل االختصاصات  ارة انه يراعى مبدأ التدرج و التمايزوتجدر االش

من الدولة الى الجماعة ، على انه فيما يخص تحويل االختصاصات المنقولة الى 

اختصاصات ذاتية يستلزم تعديل القانون التنظيمي المنظم للجماعات و المحددة 

 . الختصاصاتها 

                                                           
61
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و رئيس جماعة صالحيات مجلس ال: المطلب الثاني 

 المجلس 

 صالحيات مجلس الجماعة: الفقرة االولى 
المجلس الجماعي هو المجلس المنتخب الذي له صالحية التداول في القضايا التي تدخل 

الصالحيات الموكلة اليه بموجب احكام في مجال اختصاصات الجماعة ويمارس 

 :و منها ما يلي  المتعلق بالجماعات  113.15القانون التنظيمي وقم 

 صالحيات مجلس الجماعة :  اوال

التي تدخل في مجال في القضايا فيما يخص صالحيات مجلس الجماعة فهو يتداول 

 :اختصاصات الجماعة وهي كالتالي 

 المالية و الجبايات و االمالك الجماعية  : 0

فيما يخص المالية و الجبايات و االمالك الجماعية يتداول مجلس الجماعة في االمور 

 التالية 

 .8.و 62.فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، مع مراعاة أحكام المواد 

 من هذا القانون التنظيمي؛ 80.و

فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ االعتمادات وتحويل االعتمادات
62
داخل نفس  

 الفصل؛

تحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود النسب 

 المحددة، عند االقتضاء، بموجب القوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛

 إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛

 االفتراضات والضمانات الواجب منحها؛

 لممنوحة للجماعات؛الهبات والوصايا ا

 تدبير أمالك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛

                                                           
62
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اقتناء العقارات الالزمة الضطالع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو 

 تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛

المرافق و التجهيزات العمومية:  2  

 ق و التجهزات العمومية المحلية يتداول مجلس الجماعة في االمور التالية فيما يهم المراف

إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري 

 بها العمل؛

 طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة؛

من هذا القانون التنظيمي أو  30.في المادة إحداث شركات التنمية المحلية المشار إليها 

 المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته؛

 

 

 التنمية االقتصادية و االجتماعية:  3

و االجتماعية يتداول مجلس الجماعة في االمور التالية  ةفيما يتعلق بالتنمية االقتصادي  

 عمل الجماعة؛ برنامج

 العقود المتعلقة باالختصاصات المشتركة والمنقولة؛

 المقررات التنظيمية في حدود االختصاصات المخولة حصريا للجماعة؛

 توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات؛

تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود االختصاصات المخولة له بموجب 

 القانون؛

التعمير و البناء و اعداد التراب  : 4  

:فيما يتعلق التعمير و البناء و اعداد التراب  يتداول مجلس الجماعة في االمور التالية   

ضوابط البناء الجماعية واألنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا 

 للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛

وثائق إعداد التراب ووثائق التعمير طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها  إبداء الرأي حول

 العمل؛

 تسمية الساحات والطرق العمومية؛

:التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة : 5  

 اتخاذ التدابير الالزمة لمحاربة عوامل انتشار األمراض؛
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 إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛

:اإلدارةتنظيم  : 9  

 تنظيم إدارة الجماعة؛

 تحديد اختصاصات إدارة الجماعة؛

:التعاون والشراكة : 8  

المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو 

 االنضمام إليها أو االنسحاب منها؛

 اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛

 ات التوأمة والتعاون الالمركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛مشاريع اتفاقي

 االنخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛

كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية األجنبية ، بعد موافقة والي الجهة ، وذلك في 

 .إطار احترام االلتزامات الدولية للمملكة

 

 

 الفقرة الثانية  : صالحيات رئيس مجلس الجماعة 
يمارس صالحيات اساسية بصفته جهازا  113.15بموجب القانون التنظيمي التنظيمي رقم 

تنفيديا للجماعة إذ هو االمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها ، ويرأس مجلسها ويمثلها 

رسمية في جميع اعمال الحياة المدنية و االدارية و القضائية ويسهر على سير مصالحها بصفة 

 :ويتخد جميع التدابير الالزمة لذالك ولهذا الغرض طبقا ألحكام القانون التنظيمي الساف الذكر 

 ينفذ برنامج عمل الجماعة؛

 ينفذ الميزانية؛

ديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتح

 من هذا القانون التنظيمي؛ 7..المادة 

 يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها؛

يتخذ القرارات ألجل تحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص 

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

 ،في حدود ما يقرره مجلس الجماعة بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛يقوم 
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 يقوم بإبرام أو مراجعة األكرية وعقود إيجار األشياء؛

ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات . يدبر أمالك الجماعة ويحافظ عليها

تحفظية المتعلقة بحقوق أمالكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع األعمال ال

 الجماعة؛

 يباشر أعمال الكراء والبيع واالقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص؛

يتخذ اإلجراءات الالزمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص االحتالل المؤقت 

لجاري بها للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبق للنصوص التشريعية والتنظيمية ا

 العمل؛

 يتخذ اإلجراءات الالزمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛

 أعاله؛ 76يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 

 .يعمل على حيازة الهبات والوصايا

يعتبر رئيس المجلس اآلمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها 

يمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية واإلدارية والقضائية ويسهر على و

 .مصالحها طبقا ألحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين واألنظمة الجاري بها العمل

  

أدناه، يمارس رئيس مجلس الجماعة صالحيات الشرطة  0..مع مراعاة أحكام المادة 

الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسالمة المرور، وذلك  اإلدارية في ميادين الوقاية

عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في اإلذن أو 

 :األمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصالحيات التالية

منح رخص احتالل الملك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط والمساطر 

 ص عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛المنصو

السهر على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي 

 وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها؛

مراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو اآليلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها 

قرارات فردية أو تنظيمية وذلك في حدود صالحياته وطبقا للقوانين واألنظمة  بواسطة

 الجاري بها العمل؛

المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك 

 باتخاذ التدابير الالزمة لهذه الغاية طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛

استغالل المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة التي تدخل في منح رخص 

 صالحياته ومراقبتها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛

تنظيم األنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة التي من شأنها أن تمس 

تضر بالبيئة بالوقاية الصحية والنظافة وسالمة المرور والسكينة العمومية أو 

 والمساهمة في مراقبتها؛
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مراقبة محالت بيع العقاقير والبقالة ومحالت الحالقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل 

 األماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة؛

السهر على احترام الضوابط المتعلقة بسالمة ونظافة المحالت المفتوحة للعموم خاصة 

والمقاهي وقاعات األلعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل األماكن  المطاعم

 األخرى المفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغالقها؛

اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سالمة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، 

لسقوط أو الخراب، ومنع الناس أن ورفع معرقالت السير عنها، وإتالف البنايات اآليلة ل

يعرضوا في النوافذ أو في األقسام األخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق 

العمومية أيا كان من األشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على 

 المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة؛

 والمحافظة على سالمة المرور بها؛تنظيم السير والجوالن والوقوف بالطرق العمومية 

المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو 

 لالستهالك العمومي؛

السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية مراقبة نقط الماء 

 المخصصة لالستهالك العمومي ومياه السباحة؛

تدابير الالزمة لتجنب أو مكافحة انتشار األمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا اتخاذ ال

 للقوانين واألنظمة المعمول بها؛

اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحالت العمومية التي يقع 

ين فيها تجمهر الناس كالمواسم واألسواق ومحالت المشاهد أو األلعاب والمياد

 الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها؛

اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة 

الحيوانات األليفة، وجمع الكالب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد 

 ؛الحيوانات األليفة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل

تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافالت المسافرين وحافالت النقل 

 العمومي وسيارات األجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات؛

أعاله  24قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة  اتخاذ

من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية 

 واألماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة؛

مومية اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من الحريق واآلفات والفيضانات وجميع الكوارث الع

 األخرى؛

تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات واألغراس 

 طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

 ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة؛
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نات تنظيم ومراقبة إقامة استغالل األثاث الحضري لغاية اإلشهار بواسطة اإلعال

 واللوحات واإلعالمات والعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته؛

تنظيم استغالل المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر 

 على تطبيق القوانين واألنظمة في هذا الميدان؛

واألنظمة الجاري  ضمان حماية األغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين

 بها العمل؛

ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ اإلجراءات الالزمة المستعجلة لدفن األشخاص 

المتوفين بالشكل الالئق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل األموات ومراقبة عملية الدفن 

ري بها واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين واألنظمة الجا

 .العمل

 المراقبة االدارية:المطلب الثالث 
تمارس السلطة المحلية ممثلة في عامل العمالة او االقليم صالحيات مهمة في ميدان المراقبة 

لحيلولة دون وقوع تلك االعمال في حاالت لعدم ل ، اناالدارية على اعمال مجلس الجماعة ه

 المصلحة العامة بأهدافالمشروعية الشرعية وذللك للحرص على التزام اعمال مجلس الجماعة 

  ، لذلك سنتناول كل ما يعم مراقبة الشرعية و كذلك ما يتعلق بالمراقبة على الميزانية

  مراقبة الشرعية: الفقرة االولى 

او االقليم مهام المراقبة االدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس  يمارس عامل العمالة

الجماعي و كل نزاع في هذا الشأن تنظر فيه المحكمه االداريه ويمكن المجلس الجماعي 

ورئيسه اتخاذ قرارات وقرارات ال تدخل في صالحياتهم بحيث انه اي قرار او مقرر في هذا 

المحكمه االداريه في طلب البطالن بعد احالة االمر اليها  االطار يعد باطل بحكم القانون وتبت

  .في كل وقت وحين من قبل عامل العمالة او االقليم او من ينوب عنه

المتعلق بالجماعات يكون  002-01من القانون التنظيمي رقم  009وطبقا لمقتضيات الماده 

على النظام الداخلي للمجلس من صالحيات عامل العمالة او االقليم او من ينوب عنه التعرض 

الجماعي و مقرراته وال تتدخل في صالحيات المجلس الجماعي او المتخذة خرقا الحكام القانون 

التنظيمي المتعلق نصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويبلغ تعرضه معلال الى 

داء من تاريخ التواصل رئيس مجلس الجماعه داخل اجل اليتعدى ثالثه ايام من ايام العمل ابت

بالمقرر ويترتب على هذا التعرض المشار اليه اعاله اجراء مجلس لمداولة جديدة في شأن 

  .المقرر المتخذ

ففي حالة االبقاء على المقرر موضوع تعرض من لدن مجلس الجماعة المعني يقوم عامل عماله 

لي لدى المحكمة االدارية التي االقليم او من ينوب عنه باالحالة االمر الى القضاء االستعجا

ساعه ابتداء من تاريخ التسجيل هذا الطلب من  14 وجدت في طلب ايقاف تنفيذ داخل اجل
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كتاب كتاب الضبط لديها وترتب على هذا االحاله وقف تنفيذ المقرر الى حين بث المحكمة في 

تداء من تاريخ يوم اب 21االمر حتى تثبت المحكمه االداريه في طلب البطالن ال يتجاوز 

 . التواصل

من القانون التنضيمي  004اما فيما يخص اجازة اعمال مجلس الجماعة فإنه بمقتضى المادة 

المتعلق بالجماعات الترابية توجد مجموعة من المقررات التي ال تمون قابلة لتنفيد اال  002.01

يوما من  31بعد التاشير عليها من قبل عامل العمالة او االقليم او من ينوب عنه داخل اجل 

  : تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس و تم بعض منها كالتالي

  عةالمقررات المتعلق ببرنامج عمل الجما

  المقر المتعلق بالمزانية

المقرر القاضي بتنظيم ادارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها المقررات المتعلقة بإحداث المرافق 

  العمومية و طرق تدبيرها

المقرر المتعلق بتسمية الساحات و الطرق العمومية عندما تكون هذه التسميةتشريفا عموميا او 

  تذكير بحدث تاريخي

 

 

 المراقبة على الميزانية: انية الفقرة الث

من القانون التنظيمي  042يتولى رئيس المجلس الجماعي تحضير الميزانية بمقتضى المادة 

، هذا التحضير و االعداد الدي يتعين ان يتم على اساس برمجة .المتعلق بالجماعات 002.01

مل الجماعة و يتم تمتد على ثالث سنوات لمجموع موارد و تكاليف الجماعة ذبقا لبرنامج ع

من  046تحيين هذه البرمجة كل سنة لمالءمتها مع تطور الموارد و التكاليف وطبقا للمادة 

القانون التنظيمي المدكور تعرض الميزانية على التاشير عامل العمالة او االقليم داخل اجال 

 .نوفمبر، وهو نفس الرجال المطبق على المقررات المتصلة بالميزانية 31اقصاه 

حيت تكون الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التاشير عليها وبعد التأكد طبعا من احترام احكام القانون 

كد أنظمة الجاري بها العمل وكذا التالمتعلق بالجماعات و القوانين و اال 002.01التنظيمي رقم 

جيل النفقات من توازن الميزانية على اساس صدقية تقديرات المداخيل و النفقات و التأكد من تس

االجبارية و التي تهم الرواتب و التعويضات الممنوحة للموارد البشرية للجماعة وكذا اساط 

التأمين ومساهمة الجماعة في هيئات االحتياط وصناديق تقاعد الموارد البشرية بالجماعة و 

المساهمة في نفقات التعاضديات و المصاريف المتعلقة باستهالك الماء و الكهرباء و 

المواصالت و الديون المستحقة و المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات 

الترابية و مؤسسات التعاون بين الجماعات و االلتزامات المالية الناتجة عن االتفاقيات و العقود 

د المبرمة من لدن الجماعة و النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات و االحكام القضائية الصادرة ض
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 . الجماعات ذات نظام المقاطعات

اما فيما يخص مراقبة الميزانية من حيت التنفيذ فالمالحظ من خالل القانون التنظيمي رقم 

المتعلق بالجماعات ان لسلطة المراقبة دورا مهما في مواجهة حالة امتناع رئيس  002.01

مالة او االقليم وبعد مجلس الجماعة عن صرف نفقة اصبحت واجبة التسديد إذ يحق لعامل الع

ان يقوم بتوجيه اعتذار الى . طلب استفسا ات من االمر بالصرف اي رئيس المجلس الجماعي

هذا االخير من اجل المر بصرف النفقة المعنية و في حالة عدم االمر بصرف هده النفقة في 

القضاء ايام من تاريخ االعذار يحيل عامل العمالة او االقليم االمر الى  9اجل اقصاه 

ساعة من  14االستعجالي بالمحكمة االدارية من اجل البت في وجود حالة االمتناعوداخل اجل 

تاريخ تسجيل طلب االحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة، وادا اقر الحكم القضاحالة االمتناع جاز 

 اهللعامل الحلول محل الرئيس في القيام باالعمال التي امتنع هذا االخير عن القيام ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المراجع المعتمدة 
 

 
 القانون االداري لدكتور عبد الرحمان البكروي -

 القانون االداري لدكتورة مليكة الصروخ -

 لدكتور المصطفى الخطابي القانون االداري والعلوم االدارية -

عبد القادر الخاضري ، التنظيم االداري الترابي المغربي بين المركزية و  -

 1الالمركزية ط
 التنظيم االداري لدكتور جيال لي شبيه( الجزء االول)القانون االداري بالمغرب  -

 38-1437الدكتور ابراهيم كومغار التنظيم االداري وفق النمودج المغربي طبعة  -

 م 2111/ هـ 
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 (00.6 يونيو 02) 338. رمضان 03 بتاريخ .6.30..0 المرسوم رقم من -

 لق بالجهاتالمتع 111.15القانون التنظيمي المتعلق  -

 عبد المولى المسعيد، مسار وتحوالت سياسة الالمركزية الترابية بالمغرب -
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الوكاالت  القاضي بإحداث 0643ابريل  3بتاريخ  3-43-291مرسوم رقم  -

 الحضرية بالدار البيضاء
 0699شتنبر  21ظهير  -
المتعلق بإختصاصات  0699يناير  39الصادر بتاريخ 3-93-421مرسوم  -

 .وتنظيم وزارة الداخلية

 1111يونيو  23ظهير  -

شتنبر  31الموافق ل  1131شوال  9بتاريخ   1-15-315ظهير شريف  رقم  -

 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها 1191

المتعلق بإحداث الوكاالت  1115شتنبر  21بتاريخ 2-15-315مرسوم رقم  -

 المستقلة و تنظيمها

- 
نجيب الصمودي، الجماعات الترابية بالمغرب بين مقومات التسويق الترابي و  1

 رهان التنمية المحلية المندمجة

يونيو  23المرافق ل  1391ذي الحجة  28بتاريخ  1-91-319ظهير شريف رقم -

يونيو  25الموافق ل  1391الحجة ذي  21بتاريخ  2589ر عدد .، ج 1111

1111 

 2113بوجمعة البعزاوي التنظيم االداري طبعة  -

 2111 المغربي لسنة دستورال -

 1111الدستور المغربي لسنة  -

 بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام: حمد الصابري  -

  131-121المجلة المغربية لالدارة المحلية و التنمية عدد  -

 المتعلق بالجهات  111.15قم القانون التنظيمي ر -

 المعلق بالعماالت و االقاليم  112.15القانون التنظيمي رقم  -

 المتعلق بالجماعات  113.15القانون التنظيمي  -

 1112دستور المملكة المغربية  -
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 خاتمة

، حيث اعتبر أن 3100تعتبر الجهوية المقدمة من العناصر األساسية التي جاء بها دستور 
الترابي للمملكة تنظيم المركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، ومنح الجهات االستقالل التنظيم 

اإلداري والمالي والحرية في تدبير شؤونها بكيفية ديمقراطية، كما أسند لها عدة صالحيات 
 .جديدة

وقد جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لـتأكيد وتنزيل مقتضيات الدستور فيما يخص  
الجهوية المتقدمة، إذ حملت العديد من المستجدات فيما يخص الجماعات الترابية، ومن بين أهم 
هذه المستجدات التخفيف من الوصاية اإلدارية لصالح الرقابة القضائية من خالل المحاكم 

 .اإلدارية

ة ، وضمان استقاللي الحترام المشروعية من جهة وتعتبر رقابة القضاء اإلداري أهم ضمانة
الجماعات الترابية من جهة أخرى، كما ستضمن الشفافية في العالقة بين السلطة المركزية 

 .والجماعات الترابية

وقد عرفت الرقابة على الجماعات الترابية عدة تطورات حيث انتقل المغرب من الوصاية 
في الوصاية التقليدية التي كانت مفروضة على الجماعات الترابية إلى تدخل الرقابة القضائية 

المتعلق بالجهة،لكن هذه الرقابة كانت محدودة، إذ كانت  19-69اإلدارية من خالل القانون رقم
تقتصر على مستوى واحد من مستويات الجهوية وهي الجهات دون باقي المستويات 

الرقابة على قرارات سلطات الوصاية واإلعالن عن  محصورة في األخرى،كما كانت
 .البطالن

الوصاية بل تضمنت الرقابة اإلدارية والقضائية  قوانين التنظيمية لم تتحدث عنوبصدور ال

على الجماعات الترابية، وبالتالي تحول المغرب من المفهوم التقليدي للوصاية إلى مفهوم 

متطور يعتمد على إشراك القضاء في الرقابة على الجماعات الترابية،محتذيا في ذلك بالقانون 

لرقابة على الجماعات المحلية، الذي ألغى الرقابة اإلدارية المسبقة على الفرنسي المنظم ل

الهيئات الالمركزية، وحولها إلى رقابة إدارية بعدية تنتهي إلى رقابة قضائية في حالة اإلحالة 

 .على القضاء اإلداري

أصبح  فهذه المقتضيات تشكل نقلة نوعية في رقابة القضاء اإلداري على الجماعات الترابية،إذ

يختص بإنزال العقوبات التأديبية على أعضاء المجالس المنتخبة، وحل هذه المجالس، وهي 

 .اختصاصات جديدة تسند للمحاكم اإلدارية باإلضافة إلى رقابة المشروعية

وهذا ما يعبر عن رغبة المشرع في تقوية دور القضاء اإلداري في تعزيز الجهوية المتقدمة 

التوازن بين ممثلي السلطة المركزية  شروعية، من خالل تحقيق والرقي بها، وضمان الم

 والمجالس المنتخبة
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