
 التنظيم اإلداري للجهات

الجهات بمكانة متميزة بين باقي المؤسسات الدستورية األخرى، 2011لقد خص دستور 

مركزي يقوم على لتنظيم الترابي للمملكة تنظيم الفبعد أن نص في فصله األول على أن ا

 .الباب التاسع منه للجهات والجماعات الترابيةالجهوية المتقدمة، خصص 

يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ  2011ووفقا لدستور 

الدستورية التي تعد االطار العام الذي سيحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها 

فإن الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع  3المالي، كما أنه وفقا للمادة 

إلداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي بالشخصية االعتبارية واالستقالل ا

 للمملكة، باعتباره تنظيما ال مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.

من الدستور، فيتعين على  143وبخصوص صدارة الجهات وتطبيقا ألحكام الفصل 

 السلطات العمومية المعنية أخد صدارة الجهة بعين االعتبار في عمليات إعداد برامج

التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية إلعداد التراب وتنفيذها وتتبعها، مع مراعاة 

االختصاصات الذاتية للجماعات الترابية األخرى المحددة بموجب القوانين التنظيمية 

 المتعلقة بها.

من الدستور وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجهة   140وطبقا للفقرة األولى من الفصل  

والنصوص المتخذة ات الذاتية  المسندة إليها بموجب أحكام القانون التنظيمي االختصاص

لتطبيقه. وتمارس أيضا االختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من 

 األخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص في االحكام المذكورة.هذه 

تكوين وتنظيم مجالس الجهات أوال: 

ينتخب أعضاء مجالس الجهات لمدة ست سنوات باالقتراع العام المباشر عن طريق 

دون استعمال طريقة مزج االقتراع بالالئحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية  

األصوات والتصويت التفضيلي. غير أن االنتخاب يباشر باالقتراع الفردي باألغلبية 

النسبية في دورة واحدة إذا كان االمر يتعلق بانتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية 

واحدة. غير أنه يتدخل في هذا االنتخاب المعيار السكاني لتحديد عدد المستشارين الواجب 

كل جهة من الجهات، علما ان المشرع المغربي عمل على توضيح  مجلس يانتخابهم ف
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من القانون التنظيمي رقم  74وعدد أعضائها تبعا لمقتضيات المادة تشكيلة هذه المجالس 

 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهة كما يلي: 59.11

 نسمة. 250.000عضوا منتخبا في الجهة التي ال يفوق عدد سكانها 33 .

و  نسمة 250.001عضوا منتخبا في الجهة التي ال يفوق عدد سكانها 39 -

1.000.000. 

نسمة و  1.000.001عضوا منتخبا في الجهة التي ال يفوق عدد سكانها بين 45 -

1.750.000. 

نسمة  1.750.001عضوا منتخبا في الجهة التي ال يفوق عدد سكانها بين51 -

 2.500.000و 

و  250.001عضوا منتخبا في الجهة التي ال يفوق عدد سكانها  57 -

 .نسمة3.000.000

 300.001ال يفوق عدد سكانها  عضوا منتخبا في الجهة التي 63 -

 .نسمة3.750.000و 

و 3.750.001عضوا منتخبا في الجهة التي ال يفوق عدد سكانها 69 -

 .نسمة4.500.00

 .نسمة4.500.000 عضوا منتخبا في الجهة التي يفوق عدد سكانها. 75 -

المجلس ويدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه باالقتراع العام المباشر، وتتكون أجهزة 

 .من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه

 مكتب المجلس •

يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس، ويحدد عدد األعضاء الواجب انتخابهم في 

 .59.11من القانون التنظيمي رقم  74مجالس الجهات وفقا ألحكام المادة 

والكيفيات المنصوص عليها في ويجتمع المجلس النتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط 

القانون التنظيمي، وال يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إال بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء 

 المزاولين مهامهم.

 أما فيما يتعلق بعدد نواب رؤساء مجالس الجهات فيحدد كما يلي: 



 .39ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن -

 .51أو  45ة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها سبع-

 .63أو  57ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها -

 .63تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يفوق عدد أعضائها -

 

أيام   5وتنعقد جلسة مخصصة النتخاب نواب الرئيس بدعوة من الرئيس وتحت رئاسته خالل  

العمل التي تلي انتخاب رئيس المجلس، يحضر هذه الجهة والي الجهة أو من ينوب من أيام 

 عنه.

 ويعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحاالت التالية:

 الوفاة -

 االستقالة االختيارية -

 اإلقالة الحكمية -

 العزل-

 اإللغاء النهائي لالنتخاب -

 اشهر 6وق االعتقال لمدة تف-

 االنقطاع بدون مبرر أو االمتناع عن مزاولة المهام لمدة شهر -

 اإلدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم االهلية االنتخابية. -

 كاتب المجلس •

د إليه بتحرير محاضر ينتخب مجلس الجهة من بين أعضائه وخارج أعضاء المكتب، كاتبا يعه

 .هاالجلسات وحفظ

 لجان المجلس  •

مجلس الجهة خالل أول دورة يعقدها، بعد مصادقته على نظامه الداخلين ثالث لجان  يحدث

 دائمة على األقل يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية:

 الميزانية والشؤون المالية والبرمجة -

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية  -



 إعداد التراب  -

الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها. وينتخب ويحدد النظام 

عضاء كل لجنة وخارج أعضاء المكتب باألغلبية النسبية لألعضاء المجلس من بين أ

 الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم إقالتهما باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها.

رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة   وتجتمع كل لجنة دائمة بطلب من

القضايا المعروضة عليها. وتعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على 

ويزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق لدراستها اللجان الدائمة المختصة 

 الضرورية لمزاولة مهامهم.

مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة تنتهي  قتضاء لجاناويمكن للمجلس أن يحدث عند اال

أعمالها بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس، وال يمكن لهذه اللجان 

 أن تحل محل اللجن الدائمة.

 تسيير مجلس الجهة -

من القانون التنظيمي يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي  35وفق المادة 

لمجلس يعرض على هذا األخير لدراسته والتصويت عليه خالل الدورة الموالية النتخاب ل

 مكتب المجلس.

يحيل رئيس المجلس إلى والي الجهة مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام 

 الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي. 

أيام من تاريخ توصل الوالي بالمقرر  8انصرام أجل يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد 

 من القانون التنظيمي. 114دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 

 دورات المجلس: •

من القانون التنظيمي يعقد مجلس الجهة وجوبا جلساته  36وفقا للمادة لدورات العادية : ا

 ل أشهر مارس ويوليو وأكتوبر.أثناء  ثالث دورات عادية في السنة خال

من القانون التنظيمي يستدعي المجلس لعقد دورة  39وفق المادة الدورات االستثنائية: 

استثنائية من قبل رئيس المجلس  كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب 

 من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على األقل.



 

 المجلس:جدول أعمال  •

رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب، ويبلغ رئيس المجلس  يعد

 يوما على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. 20جدول أعمال الدورة إلى والي الجهة 

 المصادقة على المقررات: •

القضايا بعده، التي يشترط تتخذ المقررات باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها، ما عدا في  

 -برنامج التنمية الجهوية -: الميزانيةالعتمادها األغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم

إحداث شركات التنمية الجهوية أو تغيير غرضها أو  -التصميم الجهوي إلعداد التراب

  -و تخفيضه أو تفويتهالمساهمة في أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو الزيادة فيه أ

العقود المتعلقة  -الشراكة مع لقطاع الخاص -طرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجهة

 .بممارسة االختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه األخيرة إلى الجهة

 

 توقيف وحل المجلس -

ببطالن مداوالت   وبعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريحيختص القضاء وحده بحل المجلس  

عيوب قانونية مع مراعاة مجلس الجهة وكذا إيقاف تنفيد المقررات والقرارات التي قد تشوبها  

 من القانون التنظيمي للجهات.114مقتضيات المادة 

 اختصاصات الجهةثانيا:  -

 مهام الترابية دائرتها داخل بالجهة تناطمن القانون التنظيمي للجهات،   80وفق المادة 

 يتعلق فيما سيما وال وتتبعها، وتنسيقها بتنظيمها وذلك والمستدامة المندمجة بالتنمية النهوض

 :يلي بما

 

 ؛ االقتصادية تنافسيته وتقوية للجهة الترابي المجال جاذبية تحسين         -

 

 ؛ عليها والحفاظ وتثمينها الطبيعية للموارد األمثل االستعمال تحقيق         -

 



 توطين تيسير على والعمل ومحيطها للمقاولة المشجعة واإلجراءات التدابير اعتماد         -

 ؛ والشغل للثروة المنتجة األنشطة

 

 ؛ المستدامة التنمية تحقيق في اإلسهام         -

 

 .وتكوينها البشرية للموارد التدبيرية القدرات تحسين على العمل         -

 

 في للدولة والقطاعية العامة واالستراتيجيات السياسات مراعاة مع المهام، بهذه الجهة تقوم

 .المجاالت هذه

 

 الدولة، مع مشتركة واختصاصات ذاتية، اختصاصات الجهة تمارس الغاية، ولهذه 

 .األخيرة هذه من إليها منقولة واختصاصات

 

 يمكنها بما معين مجال في للجهة الموكولة االختصاصات على الذاتية االختصاصات تشتمل 

 وال المجال، بهذا الخاصة باألعمال الترابية، دائرتها وداخل مواردها، حدود في القيام، من

 .والصيانة والتدبير واإلنجاز والبرمجة التخطيط سيما

 

 نجاعة أن يتبين التي االختصاصات والجهة الدولة بين المشتركة االختصاصات تشمل 

 طبقا المشتركة االختصاصات هذه ممارسة تتم أن ويمكن. مشترك بشكل تكون ممارستها

 .التمايز و  التدرج لمبدأي

 

 بتوسيع  يسمح  بما  الجهة  إلى  الدولة  من  تنقل  التي  االختصاصات  المنقولة  االختصاصات  تشمل 

 .تدريجي بشكل الذاتية االختصاصات

 االختصاصات الذاتية -1



 برنامج  تنفيذ  وتتبع  بإعداد  تقوم  كما  الجهوية،  التنمية  مجال  في  ذاتية  اختصاصات  الجهة  تمارس

 .التراب إلعداد الجهوي والتصميم الجهوية التنمية

 

 الجهوية التنمية •

 

 :التالية الميادين على الجهوية التنمية مجال في للجهة الذاتية االختصاصات تشتمل 

  

 :االقتصادية التنمية -أ

 

 ؛ المقاوالت دعم         -

 

 بالجهة؛ االقتصادية لألنشطة مناطق وتنظيم توطين          -

 القروي؛ العالم في السياحية والمسالك الطرق تهيئة         -

 

 الجهوية؛ الجملة أسواق إنعاش         -

 

 والحرفية؛ التقليدية لألنشطة مناطق إحداث         -

 

 ؛ االستثمار جذب         -

 

 .الجهوية والمنتجات االجتماعي االقتصاد إنعاش          -

 

 :الشغل و  المستمر والتكوين يهنالم التكوين(     ب

 



 أجل  من  الكفاءات  وتطوير للتشغيل  جهوية  مراكز  وكذا  للتكوين  جهوية مراكز إحداث         -

 ؛ الشغل سوق في اإلدماج

 

 .الترابية الجماعات وموظفي المجالس أعضاء لفائدة المستمر التكوين على اإلشراف         -

 

 :القروية التنمية(     ج

 

 ؛ القروي بالوسط الفالحية غير األنشطة إنعاش         -

 

 .المصنفة غير الطرق وصيانة وتحسين بناء         -

 

 : النقل(       د

 

 ؛ للجهة الترابية الدائرة داخل النقل تصميم إعداد         -

 

 داخل الترابية الجماعات بين لألشخاص الحضري غير الطرقي النقل خدمات تنظيم          -

 .الجهة

 

 :الثقافة(        ه

 

 ؛ لها والترويج األثرية المواقع على المحافظة في اإلسهام         -

 

 .الترفيهية و  الثقافية المهرجانات تنظيم         -

 



 : البيئة(      و 

 

 ؛ الجهوية المنتزهات وتدبير تهيئة         -

 

 ؛ والماء الطاقة القتصاد جهوية استراتيجية وضع         -

 

 .المتجددة بالطاقة المرتبطة المبادرات إنعاش         -

 

 .الدولي التعاون(      ز

 

 وكذا الدولي التعاون إطار في المملكة خارج من فاعلين مع اتفاقيات إبرام للجهة يمكن

 واألنظمة  للقوانين  طبقا  العمومية  السلطات  موافقة  بعد  اإلطار  نفس  في  تمويالت  على  الحصول

 .العمل بها الجاري

 

 ودولة الترابية الجماعات مجموعة أو  جهات مجموعة أو  جهة بين اتفاقية أي إبرام يمكن ال

 .أجنبية

 المجلس،  انتداب  مدة  من  األولى  السنة  خالل  مجلسها  رئيس  إشراف  تحت  الجهة،  مجلس  يضع

 .وتقييمه وتحيينه تتبعه على وتعمل الجهوية التنمية برنامج

 

 إنجازها أو  برمجتها المقرر التنموية األعمال سنوات ست لمدة الجهوية التنمية برنامج يحدد 

 تشاركي  منهج  وفق  و   مستدامة  تنمية  لتحقيق  وكلفتها،  وتوطينها  لنوعيتها  اعتبارا  الجهة،  بتراب

 .المركزية لإلدارة الالممركزة المصالح أنشطة بتنسيق مكلفا بصفته الجهة والي مع وبتنسيق

 



 وتحديدا الجهة وإمكانيات لحاجيات تشخيصا الجهوية التنمية برنامج يتضمن أن يجب 

 بعين  يأخذ  وأن  األولى  الثالث  بالسنوات  الخاصة  التقديرية  ونفقاتها  لمواردها  وتقييما  ألولوياتها

 .النوع مقاربة االعتبار

 

 يعمل وأن الدولة لسياسة االستراتيجية التوجهات الجهوية التنمية برنامج يواكب أن يتعين 

 الجهوي  التصميم  في  الواردة  التوجهات  إدماج  يراعي  وأن  الجهوي  المستوى  على  بلورتها  على

 وهيئاتها األخرى الترابية والجماعات الجهة بين بشأنها المتفق وااللتزامات التراب، إلعداد

 .بالجهة واالجتماعية االقتصادية والقطاعات العمومية والمقاوالت

 

 وباقي والجهة  الدولة  بين تعاقدي إطار  في  االقتضاء،  عند  الجهوية،  التنمية  برنامج  تفعيل  يتم 

 .المتدخلين

 

 

  

 

 الجزء في الميزانية وضع عند الجهوية التنمية برنامج مضامين مراعاة الجهة على يتعين 

 .مواردها حدود في بالتجهيز، المتعلق

 

 .التنفيذ حيز دخوله من الثالثة السنة من ابتداء الجهوية التنمية برنامج تحيين يمكن 

 

 والجماعات   اإلدارة  تمد  الجهوية،  التنمية  وبرنامج  التراب  إلعداد  الجهوي  التصميم  إعداد  بغية

 المتعلقة  المتوفرة  بالوثائق  الجهة  العمومية  والمقاوالت  العمومية  والمؤسسات  األخرى  الترابية

 .الجهة بتراب إنجازها المراد التجهيز بمشاريع

 إعداد التراب  •



 وفق التراب، إلعداد الجهوي التصميم مجلسها، رئيس إشراف تحت الجهة، مجلس يضع

 المعتمدة  التراب  إلعداد  العامة  السياسة  توجهات  إطار  في  العمل  بها  الجاري  واألنظمة  القوانين

 والمؤسسات  واإلدارات األخرى الترابية الجماعات مع وبتشاور الوطني المستوى على

 .الجهة بتراب المعنيين الخاص القطاع وممثلي العمومية،

 

 تنفيذ في  الجهة  مجلس رئيس  الجهة  والي  يساعد  الدستور،  من  145  الفصل  لمقتضيات  تطبيقا

 .التراب إلعداد الجهوي التصميم

 

 التراب لمجموع المجالية للتهيئة مرجعية وثيقة التراب إلعداد الجهوي التصميم يعتبر 

 .الجهوي

 الدولة  بين التوافق  تحقيق إلى  الخصوص،  وجه  على  التراب،  إلعداد الجهوي  التصميم  يهدف

 يسمح بما استشرافية، و  استراتيجية رؤية وفق وتأهيله المجال تهيئة تدابير حول والجهة

 :الغاية ولهذه الجهوية، التنمية واختيارات توجهات بتحديد

 

 والقروية؛  الحضرية  بالمجاالت  والمنسجمة  المستدامة  الجهوية  للتنمية  عاما  إطارا  يضع         -

 

 مستوى  على  المهيكلة  الكبرى  العمومية  والمرافق  بالتجهيزات  المتعلقة  االختيارات  يحدد         -

 ؛ الجهة

 

 .المهيكلة مشاريعها وكذا تثمينها إجراءات وبرمجة الجهوية المشاريع مجاالت يحدد          -

 

 .وتقييمه وتحيينه التراب إلعداد الجهوي التصميم إعداد مسطرة تنظيمي بنص تحدد 

 



 بعين  األخذ  العمومية  والمقاوالت  العمومية  والمؤسسات  الترابية  والجماعات  اإلدارة  على  يتعين

 تم  التي  تلك  أو   القطاعية  برامجها  إطار  في  التراب  إلعداد  الجهوي  التصميم  مضامين  االعتبار

 .شأنها في التعاقد

 

 

 االختصاصات المشتركة -2

 

 وبين  بينها  المشتركة  االختصاصات  الجهة  تمارسمن القانون التنظيمي للجهة    91وفق المادة  

 :التالية المجاالت في الدولة

 

 : االقتصادية التنمية(        أ

 

 ؛ التنافسية وتقوية الترابية المجاالت جاذبية تحسين         -

 

 ؛ المستدامة التنمية         -

 

 ؛ الشغل          -

 

 .التطبيقي العلمي البحث          -

 

 :القروية التنمية(    ب

 

 ؛ القروي العالم تأهيل         -

 

 ؛ الجبلية المناطق تنمية         -



 

 ؛ الواحات مناطق تنمية         -

 

 ؛ فالحية أقطاب إحداث         -

 

 .العزلة وفك والكهرباء للشرب الصالح بالماء التزويد تعميم          -

 

 :االجتماعية التنمية(      ج

 

 ؛ االجتماعي التأهيل         -

 

 ؛ االجتماعية المساعدة          -

 

 ؛ العتيقة واألنسجة للمدن االعتبار إعادة         -

 

 ؛ االجتماعي السكن إنعاش         -

 

 .والترفيه الرياضة إنعاش         -

 

 :البيئة(       د

 

 ؛ الفيضانات من الحماية         -

 

 ؛ والتصحر التلوث ومكافحة البيولوجي والتنوع الطبيعية الموارد على الحفاظ         -



 

 ؛ المحمية المناطق على المحافظة         -

 

 ؛ الغابوية البيئية المنظومة على المحافظة         -

 

 .المائية الموارد على المحافظة         -

 

 :الثقافة(       ه

 

 ؛ المحلية والثقافة الجهة بتراث االعتناء         -

 

 ؛ الجهوية الخصوصيات ودعم اآلثار صيانة          -

 

 .الثقافية المؤسسات وتدبير إحداث         -

 

 :السياحة(      و 

 

 .السياحة إنعاش         -

 

 أو  الدولة من بمبادرة إما تعاقدي، بشكل والدولة الجهة بين المشتركة االختصاصات تمارس 

 .الجهة من بطلب

 في تشارك أو  تمويل تتولى أن الذاتية، مواردها على اعتمادا و  منها، بمبادرة للجهة، مكني 

 الذاتية اختصاصاتها ضمن تدخل ال عمومية خدمة تقديم أو  تجهيز أو  مرفق إنجاز  تمويل

 .أهدافها بلوغ في يساهم التمويل هذا أن تبين إذا الدولة مع تعاقدي بشكل

 االختصاصات المنقولة -3



 الجهة، إلى الدولة من المنقولة االختصاصات مجاالت التفريع مبدأ على اعتمادا تحدد

 : خاصة بصفة المجاالت هذه وتشمل

 

 ؛ الجهوي البعد ذات التحتية والبنيات التجهيزات         -

 

 ؛ الصناعة          -

 

 ؛ الصحة          -

 

 ؛ التجارة          -

 

 ؛ التعليم          -

 

 ؛ الثقافة          -

 

 ؛ الرياضة          -

 

 .والبيئة والماء الطاقة          -

 

 

 .الجهة إلى الدولة من االختصاصات نقل عند الجهات بين والتمايز التدرج مبدأ يراعى 

 

 ورئيسه مجلس الجهة صالحياتثالثا:  -

 صالحيات المجلس



تدخل في اختصاصات الجهة، ويتعلق االمر مجلس الجهة في مداوالته في القضايا التي  يفصل  

 بالقضايا الكبرى التالية:

 التنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية  -1

 يتداول مجلس الجهة في هذا المجال في األمور التالية: 

 برنامج التنمية الجهوية •

 التصميم الجهوي إلعداد التراب •

وطرق تدبيرها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري إحداث المرافق العمومية التابعة للجهة   •

 بها العمل.

 تنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها •

أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة   إحداث شركات التنمية الجهوية •

 أو تخفيضه أو تفويتهفي رأسمالها 

 المالية والجبايات وأمالك الجهة -2

 صالحيات التالية:يشمل هذا االختصاص  على ال

 

 ؛ الميزانية •

 

 المواد أحكام مراعاة مع الملحقة والميزانيات الخصوصية الحسابات فتح •

 . التنظيمي القانون من 185و  184و 182

 

 داخل االعتمادات وتحويل االعتمادات مبالغ من والرفع جديدة اعتمادات فتح •

 .الفصل نفس

 

 في الجهة لفائدة تقبض التي الحقوق ومختلف واألتاوى الرسوم سعر تحديد •

 بها الجاري واألنظمة القوانين بموجب االقتضاء، عند المحددة، النسب حدود

 .العمل



 

 . سعرها وتحديد المقدمة الخدمات عن أجرة إحداث •

 

 . منحها الواجب والضمانات االقتراضات •

 

 لتنفيذ الجهوية الوكالة لفائدة المرصودة واالستثمار التسيير مخصصات •

 . التنظيمي القانون هذا من 141 المادة في عليها المنصوص المشاريع

 

 . وصيانتها عليها والمحافظة الجهة أمالك تدبير •

 

 أو  مبادلتها أو  إليها الموكولة بالمهام الجهة الضطالع  الالزمة العقارات اقتناء •

 . العمل بها الجاري واألنظمة للقوانين طبقا تخصيصها تغيير أو  تخصيصها

 

 .والوصايا الهبات •

 

 التعاون والشراكة -3

 :التالية  القضايا في الجهة مجلس يتداول

 أو  الترابية الجماعات مجموعات و  الجهات مجموعات إحداث في المساهمة         -

 .منها االنسحاب أو  إليها االنضمام

  والخاص العام القطاع مع والشراكة التعاون اتفاقيات         -

 أو  وطنية ترابية جماعات مع الالمركزي والتعاون التوأمة اتفاقيات مشاريع         -

 . أجنبية

 .المحلية بالشؤون المهتمة المنظمات أنشطة في والمشاركة االنخراط         -

 

 .والمنقولة المشتركة االختصاصات بممارسة المتعلقة العقود         -



 

 االلتزامات  احترام  إطار  في  وذلك  األجنبية  الترابية  الجماعات  مع  التبادل  أشكال  كل      -

 .للمملكة الدولية

 

 رئيس مجلس الجهةصالحيات 

 المجلس مداوالت بتنفيذ يقوميعتبر رئيس مجلس الجهة  الجهاز التنفيذي للجهة  إذ  

 :الغرض ولهذا لذلك، الالزمة التدابير جميع ويتخذ ومقرراته،

 

 ؛ التراب إلعداد الجهوي والتصميم الجهوية التنمية برنامج ينفذ         -

 

 ؛ الميزانية ينفذ         -

 

 مراعاة مع اختصاصاتها، وتحديد الجهة إدارة بتنظيم المتعلقة القرارات يتخذ         -

 ؛ التنظيمي القانون هذا من 115 المادة مقتضيات

 

 ؛ سعرها وبتحديد المقدمة الخدمات عن أجرة بإحداث قةالمتعل القرارات يتخذ         -

 

 للنصوص طبقا الحقوق ومختلف واألتاوى الرسوم سعر تحديد ألجل القرارات يتخذ         -

 ؛ العمل بها الجاري والتنظيمية التشريعية

 

 ؛ بالقروض المتعلقة العقود وتنفيذ بإبرام الجهة، مجلس يقرره ما حدود في يقوم،         -

 

 ؛ األشياء إيجار عقود و  األكرية مراجعة أو  بإبرام يقوم         -

 



 سجل وتحيين مسك على يسهر الغاية، ولهذه. عليها ويحافظ الجهة أمالك يدبر         -

 المتعلقة التحفظية األعمال بجميع ويقوم القانونية، وضعيتها وتسوية أمالكها محتويات

 الجهة؛ بحقوق

 

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

 

 االحتالل رخص ويمنح للجهة العمومي الملك لتدبير الالزمة اإلجراءات يتخذ         -

 ؛ العمل بها الجاري والتنظيمية التشريعية للنصوص طبقا العمومي للملك المؤقت

 

 ؛ للجهة التابعة العمومية المرافق بتدبير الالزمة اإلجراءات يتخذ         -

 

 القانون هذا من 82 المادة لمقتضيات طبقا والتوأمة والشراكة التعاون اتفاقيات يبرم         -

 ؛ التنظيمي

 

 .والوصايا الهبات حيازة على يعمل         -

 

 ويمثلها مجلسها ويرأس نفقاتها، وصرف الجهة مداخيل بقبض اآلمر المجلس رئيس ويعتبر

 مصالحها على ويسهر والقضائية واإلدارية المدنية الحياة أعمال جميع في رسمية بصفة

 .العمل بها الجاري واألنظمة والقوانين التنظيمي القانون هذا ألحكام طبقا

 

 الرسمية بالجريدة تنشر قرارات بموجب التنظيمية السلطة المجلس، مداوالت بعد ، يمارس-

 .التنظيمي القانون هذا من 251 المادة ألحكام طبقا الترابية للجماعات

 



 بها، للعاملين التسلسلي الرئيس ويعتبر للجهة، اإلدارية المصالح المجلس رئيس يسير-

 طبقا الجهة بإدارة المناصب جميع في التعيين ويتولى شؤونهم، تدبير على ويسهر

 .العمل بها الجاري والتنظيمية التشريعية للنصوص

 

 تحت يشتغلون( 4) أربعة عددهم يتجاوز ال بمهمة مكلفين تعيين المجلس لرئيس يجوز-

 القانون هذا من 126 المادة في عليه المنصوص" والمجلس الرئاسة شؤون مدير"  إشراف

 .التنظيمي

 

  

 

 وجميع المجلس بأعمال تتعلق التي الوثائق جميع حفظ الجهة مجلس رئيس يتولى-

 .والنشر التبليغ تثبت التي الوثائق وكذا المتخذة والقرارات المقررات

 : الرئيس يتولى

 لمقتضيات طبقا التراب إلعداد الجهوي والتصميم الجهوية التنمية برنامج إعداد         -

 ؛ التنظيمي القانون من 88و 83 المادتين

 

 ؛ الميزانية إعداد         -

 

 .الخدمات أو  التوريدات أو  األشغال صفقات إبرام          -

 

 القضائية الدعاوى رفع         -

 

 أو  التوريدات أو  األشغال صفقات على ذلك إليه يفوض من أو  المجلس رئيس يصادق

 .الخدمات



 

 نوابه إلى بقرار إمضاءه يفوض أن ومراقبته، مسؤوليته تحت المجلس، لرئيس يجوز 

 .بالصرف واألمر اإلداري التسيير باستثناء

 

 في التفويض ينحصر أن شريطة صالحياته بعض بقرار لنوابه يفوض أن أيضا له يجوز و  

 .التنظيمي القانون أحكام مراعاة مع وذلك نائب، لكل محدد قطاع

 

 مجال في بقرار إمضاءه يفوض أن ومراقبته، مسؤوليته تحت المجلس، لرئيس يجوز 

  أن للمصالح، العام المدير من باقتراح له، يجوز كما. للمصالح العام للمدير اإلداري التدبير

 .الجهة إدارة ومصالح أقسام رؤساء إلى إمضاءه بقرار يفوض

 

 في تفويضا للمصالح العام المدير إلى ومراقبته، مسؤوليته تحت يسند، أن للرئيس يمكن 

 .نفقاتها وصرف الجهة مداخيل بقبض المتعلقة الوثائق على عنه، نيابة اإلمضاء،

 

 بها قام التي األعمال حول للمجلس إخباريا تقريرا عادية دورة كل بداية عند الرئيس يقدم 

 .له المخولة الصالحيات إطار في

 جميع في القانون، بحكم مؤقتا، خلفه شهرا تفوق لمدة عائق عاقه أو  الرئيس تغيب إذا 

 يختار المجلس من عضو  نائب، وجود عدم حالة في و . الترتيب حسب نوابه أحد صالحياته

 :التالي الترتيب حسب

 

 ؛ لالنتخاب تاريخ أقدم         -

 .األقدمية في التساوي عند السن ريكب   -      

 

 اإلداريةرابعا: المراقبة 



المجالس المنتخبة، وظيفة أساسية تقوم بها الدولة أو المراقبة اإلدارية على أعمال تعتبر 

 ممثليها قصد التحقق من أن األداء اإلداري يسير في مساره الصحيح المحدد بقوة القانون.

وبالرغم من أن القانون التنظيمي قد نص على مبدأ التدبير الحر، فإن المراقبة ظلت حاضرة  

التأشيرة. ويمارس هذه الرقابة راض وسلطة بقوة من خالل رقابة المشروعية ورقابة االعت 

ممثل السلطة الحكومية على مستوى الجهة والذي يتمثل في والي الجهة كما تنص على ذلك 

 .من الدستور 145الفقرة الثانية من المادة 

 مراقبة المشروعية -أ

 المراقبة الجهة والي يمارس الدستور، من 145 الفصل من الثانية الفقرة لمقتضيات تطبيقا

 .الجهة مجلس ومقررات المجلس رئيس قرارات شرعية على اإلدارية

 الجهة مجلس صالحيات في تدخل ال التي والقرارات المقررات القانون بحكم باطلة تعتبر

 والتنظيمية التشريعية والنصوص التنظيمي القانون هذا ألحكام خرقا المتخذة أو  رئيسه أو 

 كل في إليها األمر إحالة بعد البطالن طلب في اإلدارية المحكمة وتبت. العمل بها الجاري

 .بالداخلية المكلفة الحكومية السلطة قبل من وحين وقت

 الرئيس  قرارات  من  نسخ  وكذا  الجهة  مجلس  ومقررات  الدورات  محاضر  من  نسخ  تبليغ  يتعين

 يتعدى ال أجل داخل الجهة والي إلى  العام الطابع ذات التنظيمية السلطة إطار في المتخذة

 القرارات اتخاذ لتاريخ أو الدورة اختتام لتاريخ الموالية العمل أيام من أيام( 10) عشرة

 .وصل مقابل وذلك المذكورة،

 التعرض -ب

 صالحيات  في  تدخل  ال  التي  المقررات  وعلى  للمجلس  الداخلي  النظام  على  الجهة  والي  يتعرض

 والتنظيمية  التشريعية  والنصوص  التنظيمي  القانون  هذا  ألحكام  خرقا  المتخذة  أو  الجهة  مجلس

 ثالثة يتعدى ال أجل داخل الجهة مجلس رئيس إلى معلال تعرضه ويبلغ العمل، بها الجاري

 .بالمقرر التوصل تاريخ من ابتداء العمل أيام من أيام( 3)

 شأن  في جديدة لمداولة المجلس إجراء السابقة الفقرة في إليه المشار التعرض على يترتب

 .المتخذ المقرر



 المكلفة الحكومية السلطة أحالت التعرض، موضوع المقرر على المعني المجلس أبقى إذا

 التنفيذ  إيقاف  طلب  في  يبت  الذي  اإلدارية  المحكمة  لدى  االستعجالي  القضاء  إلى  األمر  بالداخلية

 على ويترتب لديها، الضبط بكتابة الطلب هذا تسجيل تاريخ من ابتداء ساعة 48 أجل داخل

 .األمر في المحكمة بت حين إلى المقرر تنفيذ وقف اإلحالة هذه

 من ابتداء يوما( 30) ثالثين يتجاوز ال أجل داخل البطالن طلب في اإلدارية المحكمة تبت

 المكلفة الحكومية السلطة إلى الحكم من نسخة وجوبا المحكمة وتبلغ به، التوصل تاريخ

 .صدوره بعد أيام( 10) عشرة أجل داخل المعني المجلس ورئيس بالداخلية

 الفقرة في عليه المنصوص التعرض أجل انصرام بعد للتنفيذ قابلة المجلس مقررات تكون

 .عليها التعرض عدم حالة في  المادة هذه من األولى

 التأشيرة  -ت

 الحكومية السلطة قبل من عليها التأشير بعد إال للتنفيذ قابلة التالية المجلس مقررات تكون ال

 : المجلس رئيس من بها التوصل تاريخ من( 20) يوما عشرين أجل داخل بالداخلية المكلفة

 ؛ الجهوية التنمية ببرنامج المتعلق المقرر         -

 ؛ التراب إلعداد الجهوي بالتصميم المتعلق المقرر         -

 ؛ اختصاصاتها وتحديد الجهة إدارة بتنظيم القاضي المقرر         -

 ؛ الجهوية العمومية والمنشآت للمرافق المفوض بالتدبير المتعلقة المقررات         -

 ؛ الجهوية التنمية شركات بإحداث المتعلقة المقررات         -

 الرسوم سعر تحديد والسيما المداخيل، و  النفقات على المالي الوقع ذات المقررات         -

 ؛ وتخصيصها الجهة أمالك وتفويت الحقوق ومختلف واألتاوى

 مع الجهة تبرمها التي والتوأمة الالمركزي التعاون باتفاقيات المتعلق المقرر         -

 .المملكة خارج من وفاعلين األجنبية المحلية الجماعات

 

  

 



 األجل انصرام بعد المذكورة المقررات من مقرر شأن في قرار أي اتخاذ عدم يعتبر 

 .تأشيرة بمثابة أعاله، عليه المنصوص

 بعد إال للتنفيذ قابلة والضمانات االقتراضات و  بالميزانية المتعلقة المجلس مقررات تكون ال

 في عليه المنصوص األجل داخل بالداخلية المكلفة الحكومية السلطة قبل من عليها التأشير

 .التنظيمي القانون هذا من 202 المادة

 الثالثة  الفقرة في عليها المنصوص المقررات من مقرر شأن في قرار أي اتخاذ عدم يعتبر 

 بمثابة التنظيمي القانون هذا من 202 المادة في عليه المنصوص األجل انصرام بعد أعاله

 .تأشيرة

 االليات التشاركية للحوار والتشاور -ث

 آليات  الجهات مجالس تحدث الدستور، من 139 الفصل من األولى الفقرة ألحكام تطبيقا

 برامج  إعداد  في  والجمعيات  والمواطنين  المواطنات  مساهمة  لتيسير  والتشاور  للحوار  تشاركية

 .للجهة الداخلي النظام في المحددة الكيفيات طبق وتتبعها التنمية

 :استشارية هيئات( 3) ثالث الجهة مجلس لدى تحدثو 

 الجهوية القضايا بدراسة تختص المدني المجتمع فعاليات مع بشراكة استشارية هيئة         -

 ؛ النوع ومقاربة الفرص وتكافؤ  المساواة مبادئ بتفعيل المتعلقة

 ؛ الشباب باهتمامات المتعلقة القضايا بدراسة تختص استشارية هيئة         -

 الجهوية  القضايا  بدراسة  تهتم بالجهة  االقتصاديين  الفاعلين  مع  بشراكة استشارية  هيئة         -

 .االقتصادي الطابع ذات

 .وتسييرها تأليفها كيفيات و  الهيئات هاته تسمية للمجلس الداخلي النظام يحدد 

 

 

 

 

 



 

 


