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التنظيم اإلداري المركزي
-الملك-



:اختصاصات الملك في المجال التشريعي 

ون للملك أن يخاطب األمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كال المجلسين، وال يمكن أن يك: من الدستور52الفصل 
.مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما

95الفصل 

.للملك أن يطلب من كال مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون

.تُطلب القراءة الجديدة بخطاب، وال يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة

65لفصل 

لجمعة الثانية يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة األولى، التي تبتدئ يوم ا
.من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل

.إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على األقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم



51الفصل 

.98و97و96للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 



اختصاصات الملك في المجال التنفيذي

47الفصل 

.ائجهايعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نت

.ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها

.للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم

.ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة

ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو 
.الجماعية

.يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك

.تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف األمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة



48الفصل 

.يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء

.ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة

.للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري



53الفصل 

غيره وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض ل. الملك هو القائد األعلى للقوات المسلحة الملكية
.ممارسة هذا الحق

54الفصل 

ر حاالت ُيحدث مجلس أعلى لألمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات األمن الداخلي والخارجي للبالد، وتدبي
.األزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة األمنية الجيدة

يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صالحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول 
.أعمال محدد

يضم المجلس األعلى لألمن في تركيبته، عالوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس 
الخارجية، المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والشؤون

ل والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن اإلدارات األمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وك
.شخصية أخرى ُيعتبر حضورها مفيدا ألشغال المجلس

.ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره



55الفصل 

مات يعتمد الملك السفراء لدى الدول األجنبية والمنظمات الدولية، ولديه ُيعتمد السفراء، وممثلو المنظ
.الدولية

هم يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه ال يصادق على معاهدات السلم أو االتحاد، أو التي ت
بيقها اتخاذ رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تط
ة عليها تدابير تشريعية، أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إال بعد الموافق

.بقانون

.للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها

لس إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مج
ا المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس األول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، األمر إليها، أن التزاما دولي

.يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا االلتزام ال تقع إال بعد مراجعة الدستور



59الفصل 

ة، إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من األحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستوري
النواب، أمكن للملك أن ُيعلن حالة االستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس

ذلك وُيخول الملك ب. ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى األمة
ل، إلى الرجوع، في أقرب اآلجاويقتضيهاصالحية اتخاذ اإلجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، 

.السير العادي للمؤسسات الدستورية

.ال يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات االستثنائية

.تبقى الحريات والحقوق األساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة

.عالنهاتُرفع حالة االستثناء بمجرد انتفاء األسباب التي دعت إليها، وباتخاذ اإلجراءات الشكلية المقررة إل



اختصاصات الملك في المجال القضائي 

57الفصل 

.يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس األعلى للسلطة القضائية

58الفصل 

.يمارس الملك حق العفو



115الفصل 

:يرأس الملك المجلس األعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من

؛الرئيس األول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا-

؛الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-

؛رئيس الغرفة األولى بمحكمة النقض-

؛أربعة ممثلين لقضاة محاكم االستئناف، ينتخبهم هؤالء القضاة من بينهم-

؛ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤالء القضاة من بينهم-

السلك ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين األعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل
؛القضائي

؛الوسيط-

؛رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان-

الل خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استق-
.القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه األمين العام للمجلس العلمي األعلى



الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المجال اإلداري

:موقف القاضي اإلداري

لظهائراضدالطعنقبولبعدماإلداريةغرفتهقضتحيثاألعلىالمجلسأمامقضائيطعنموضوعالملكيةالقراراتكانتلقد

هائرللظالقانونيالتكييفحولفقهيجدلعليهترتبالذياالمرإدارية،سلطةليسالملكجاللةأنأساسعلىالملكية

ساسأعلىباإللغاء،للطعنالملكيةالقراراتخضوعبعدمالبدايةمنذاألعلىالمجلسصرحفقد,اإلداريالمجالفيالملكية

ريةإداقراراتضدتوجهاإللغاءدعوىأنأساسعلىوذلكالملكية،والمراسيمالظهائرضدالموجهةالطعونبنظراختصاصهعدم

انتكبلإدارية،سلطةعنصادرةإداريةبقراراتمتعلقةتكنلمإليهوجهتالتيالطعونأنحينفيإدارية،سلطةعنصادرة

ظهيرشكلفيومتخذةالملكجاللةعنصادرةقراراتضدموجهة

،الرندةالسيدطرفمنالمرفوعالطعنأنحيث**1960يونيو18بتاريخاألعلىالمجلسقضى:الرندةالحميدعبدقضية-

فإنلذلكونتيجةظهير،شكلفيمتخذالملكجاللةعنصادرقرارعنولكنإدارية،سلطةعنصادرقرارضدموجهاليس

**المذكورالطعنفيللنظرمختصغيراألعلىالمجلس



ال–حالياالنقضمحكمة–األعلىالمجلسأنخاللهمنيتضح:1970مارس20:العزيزعبدلمزرعةالفالحيةالشركةقضيةقرار

ألنهاوممرسشكلعلىكانتأومضامينهبمختلفظهيرشكلعلىكانتسراءنوعهاكانكيفماالملكيةالقراراتفيالطعنيقبل
اإلداريةةالغرفأصبحتبلاالختصاص،بعدمالموضوعفيوالحكمشكالالدعوىقبولبعدموتكتفي,إداريةسلطةعنصادرةليست
موضوعذاتغيرالملكيةالقراراتضدإليهاالمرفوعةالقضيةبأنبالقولتكتفيأحيانا




