
التنظيم الدإاري للجماعات- 

: من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي146طبقا لحأكام الفصل 

شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛-

شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولتا المجلس ومقرراته؛-

شروط تقديم العرائض من قبل المواطناتا والمواطنين والجمعياتا؛-

الخاتصاصاتا الذاتية لفائدة الجماعللة والخاتصاصللاتا المشللتركة بينهللا وبيللن الدولللة-
والخاتصاصاتا المنقولة إليها من هذه الخايرة؛

النظام المالي للجماعاتا ومصدر مواردها المالية؛-

شروط وكيفياتا تأسيس الجماعاتا لمجموعاتا ترابية؛-

أشكال وكيفياتا تنمية التعاون بيللن الجماعللاتا والليللاتا الراميللة إلللى ضللمان تكييللف-
تطور التنظيم الترابي في هذا التجاه؛

قواعللد الحكامللة المتعلقللة بحسللن تطللبيق مبللدأ التللدبير الحللر لشللؤون الجماعللة، وكللذا-
.بمراقبة تدبير البرامج وتقييم العمال وإجراءاتا المحاسبة

تشكل الجماعاتا أحأد مستوياتا التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خااضعة للقانون
.العام، تتمتع بالشخصية العتبارية والستقلل الداري والمالي

يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعللة، فللي
حأدود اخاتصاصاتها المنصوص عليها فللي القسللم الثللاني مللن هللذا القللانون التنظيمللي، سلللطة
التداول بكيفية ديمقراطيللة، وسلللطة تنفيللذ مللداولتها ومقرراتهللا، طبقللا لحأكللام هللذا القللانون

.التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه

ويرتكللز التنظيللم الجمللاعي علللى مبللدأي التضللامن والتعللاون بيللن الجماعللاتا وبينهللا وبيللن
الجماعاتا الترابية الخارى، من أجل بلوغ أهدافها، وخااصللة إنجللاز مشللاريع مشللتركة وفللق

.اللياتا المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

 من الدستور، وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجماعللة140طبقا للفقرة الولى من الفصل 
الخاتصاصاتا الذاتية المسندة إليها بموجب أحأكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخللذة
لتطبيقه. وتمارس أيضا الخاتصاصاتا المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها مللن هللذه

.الخايرة وفق الشروط والكيفياتا المنصوص عليها في الحأكام المذكورة

 من الدستور، يتعين، عند نقل كل اخاتصاص من الدولة141وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 
.إلى الجماعة، تحويل الموارد اللزمة التي تمكنها من ممارسة الخاتصاص المذكور
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 من هذا القانون التنظيمللي90تنقل الخاتصاصاتا المتعلقة بالمجالتا المشار اليها في المادة 
 مللن القللانون91إلى الجماعللاتا وفقللا للشللروط والجللراءاتا المنصللوص عليهللا فللي المللادة 

.التنظيمي المتعلق بالجماعاتا

 الجماعيتكوين وتنظيم المجلسأول:ا 

تأليف المجلس الجماعي-

ينتخب لمدة ست سنواتا أعضاء المجالس الجماعية وقد عمل المشرع على توضلليح تشللكيلة
59.11 من القانون التنظيمي رقم 127هذه المجالس وعدد أعضائها تبعا لمقتضياتا المادة 

 :المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعاتا الترابية وفقا لما يلي

:باستثناء مجالس الجماعاتا المقسمة إلى مقاطعاتا، يتألف المجلس الجماعي من-

 نسمة؛7.500عضوا في الجماعاتا التي ل يفوق عدد سكانها  11-

 نسمة؛12.500 و 7.501عضوا في الجماعاتا التي يتراوح عدد سكانها بين  13-

15.000 و 12.501عضوا فللي الجماعللاتا الللتي يللتراوح عللدد سللكانها بيللن  15-
نسمة؛

25.000 و 15.001عضوا فللي الجماعللاتا الللتي يللتراوح عللدد سللكانها بيللن  23-
نسمة؛

50.000 و 25.001عضوا فللي الجماعللاتا الللتي يللتراوح عللدد سللكانها بيللن  25-
نسمة؛

100.000 و 50.001عضوا في الجماعاتا الللتي يللتراوح عللدد سللكانها بيللن  31-
نسمة؛

150.000 و 100.001عضوا في الجماعاتا التي يتراوح عدد سللكانها بيللن  35-
نسمة؛

200.000 و 150.001عضوا في الجماعاتا التي يتراوح عدد سللكانها بيللن  39-
نسمة؛

250.000 و 200.001عضوا في الجماعاتا التي يتراوح عدد سللكانها بيللن  43-
نسمة؛

300.000 و 250.001عضوا في الجماعاتا التي يتراوح عدد سللكانها بيللن  47-
نسمة؛

350.000 و 300.001عضوا في الجماعاتا التي يتراوح عدد سللكانها بيللن  51-
نسمة؛



400.000 و 350.001عضوا في الجماعاتا التي يتراوح عدد سللكانها بيللن  55-
نسمة؛

 نسمة؛400.000عضوا في الجماعاتا التي يفوق عدد سكانها  61-

انتخاب الرئيس

يجتمع المجلس لنتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفياتا المنصوص عليهللا فللي هللذا
القللانون التنظيمللي، ول يمكللن أن يتللداول بكيفيللة صللحيحة إل بحضللور الغألبيللة المطلقللة

.للعضاء المزاولين مهامهم

يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين ل
: يوجدون في إحأدى الحالتا التالية

الوفاة؛.1

الستقالة الخاتيارية؛.2

القالة الحكمية؛.3

العزل؛.4

اللغاء النهائي للنتخاب؛.5

 من هذا القانون التنظيمي؛64التوقيف طبقا لحأكام المادة .6

الدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الهلية النتخابية؛.7

.القالة لي سبب من السباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.8

يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحأدة تنعقد لهذه الغاية خالل الخمسللة عشللر
.) يوما الموالية لنتخاب أعضاء المجلس15(

بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالقتراع الحأادي السمي، يفتح باب الترشلليح
.لرئاسة مجلس الجماعة لكل العضاء المنتخبين

ويشترط بالنسبة للعضاء المنتمين للحأللزاب السياسللة الدلء بتزكيلة الحللزب اللذي ترشللح
.باسمه المترشح أو المترشحة

بالنسللبة للجماعللاتا الللتي انتخللب أعضللاء مجلسللها عللن طريللق القللتراع باللئحللة، يترشللح
لمنصللب الرئيللس العضللاء والعضللواتا المرتبللون علللى رأس لوائللح الترشلليح الللتي فللازتا

بمقاعد داخال المجلس.

انتخاب نواب الرئيس

يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعاتا كما يلي: 



؛13ثالثاة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن -

؛15أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها -

؛23خامسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها -

؛35ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ويقل عن -

؛43 ويقل عن 35سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها -

؛51 ويقل عن 43ثامانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها -

؛61 ويقل عن 51تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها -

 فما فوق.61عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها -

 تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسلة مخصصلة لنتخلاب
نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو القليم أو من يمثله.

 يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق النتخاب باللئحة.

 يقدم الرئيس لئحة النواب التي يقترحأها. 

يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخارى، وفي هذه الحالة، تقدم كل لئحة مللن
هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها.

بيان  مع  الرئيس،  نواب  يطابق عدد  المترشحين  أسماء  تتضمن كل لئحة عددا من 
ترتيب هؤلء النواب.

يتعين العمل على أن تتضمن لئحة ترشيحاتا نواب الرئيللس عللددا مللن المترشللحاتا ل يقللل
عن ثالث نواب الرئيس.

ل يجوز لي عضو في المجلس أن يترشح إل في لئحة واحأدة. 

 من هذا القانون70ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضياتا المادة 
التنظيمي.

ينتخللب نللواب الرئيللس فللي الللدور الول للقللتراع بالغألبيللة المطلقللة للعضللاء المزاوليللن
مهامهم. وإذا لم تحصل أي لئحة على هذه الغألبية، يتم إجللراء دور ثاللان بيللن اللئحللتين أو
اللوائح الحاصلة علللى الرتبللتين الولللى والثانيللة، ويتللم التصللويت عليهمللا أو عليهللا، حأسللب
الحالللة، بالغألبيللة المطلقللة للعضللاء المزاوليللن مهللامهم. وإذا لللم تحصللل أي لئحللة علللى
الغألبيللة المطلقللة للعضللاء المزاوليللن مهللامهم، يتللم إجللراء دور ثاللالث يتللم النتخللاب فيلله

بالغألبية النسبية للعضاء الحاضرين.



انتخاب كاتب المجلس-

ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خاارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحريللر
محاضر الجلساتا وحأفظها. ويجللرى التصللويت علللى المترشللحين لشللغل منصللب كللاتب
المجلس، بالغألبية النسبية للعضاء الحاضرين خالل الجلسة المخصصة لنتخاب نواب

.الرئيس

وفي حأالة تعادل الصواتا، يعلن المترشح الصللغر سللنا فللائزا. وفللي حأالللة التعللادل فللي
.السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس

في   عليها  المنصوص  والكيفياتا  الشروط  وفق  أيضا،  الجماعة  مجلس  ينتخب 
الفقرتين السابقتين، وخالل الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلللس يكلللف بمسللاعدته ويخلفلله

.إذا تغيب أو عاقه عائق

يمكن إقالة كاتب المجلللس أو نللائبه أو هملا معلا ملن مهامهملا، بمقلرر يصللوتا عليله
.أعضاء المجلس بالغألبية المطلقة للصواتا المعبر عنها، باقتراح معلل من الرئيس

وفق  الحالة،  حأسب  معا،  هما  أو  نائبه  أو  المجلس  كاتب  بانتخاب  المجلس  ويقوم   
 أعله، وذلك داخال أجل خامسة عشر23الكيفياتا والشروط المنصوص عليها في المادة 

) يوما من تاريخ القالة.15(

لجان المجلس-
يحدث مجلس الجماعة، خالل أول دورة يعقدها بعللد مصللادقته علللى نظللامه الللداخالي

 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على القللل32المنصوص عليه في المادة 
:) على الكثر يعهد إليها على التوالي بدراسة القضايا التالية5وخامسة (

الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛-
.المرافق العمومية والخدماتا-

.يحدد النظام الداخالي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغأرضها وكيفياتا تأليفها
) وأن ل ينتسب عضو من5يجب أن ل يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خامسة (

.أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحأدة
ينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخاارج أعضاء المكتب، بالغألبية النسللبية
للعضاء الحاضللرين رئيسللا لكللل لجنللة ونائبللا للله، وتتللم إقالتهمللا بالغألبيللة المطلقللة

.للصواتا المعبر عنها
وفي حأالة تعادل الصواتا، يعلن المترشح الصغر سنا فائزا. وفي حأالة التعادل فللي

.السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس
يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيللق مبللدأ المناصللفة

. من الدستور19بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 
فللي حأالللة عللدم وجللود أي مترشللح أو مترشللحة لهللذا المنصللب مللن خاللارج أعضللاء

.المكتب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس



.تخصص رئاسة إحأدى اللجان الدائمة للمعارضة
.يحدد النظام الداخالي للمجلس كيفياتا ممارسة هذا الحق

تجتمللع كللل لجنللة دائمللة، بطلللب مللن رئيللس المجلللس أو مللن رئيسللها أو مللن ثالللث
.أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها

تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة
 أدنللاه. وفللي حأالللة عللدم دراسللة37 و36لدراستها، مع مراعاة مقتضللياتا المللادتين 

لجنة دائمة لي سبب من السباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بللدون
.مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها

.يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلوماتا والوثاائق الضرورية لمزاولة مهامهم
يكون رئيس اللجنة مقررا لشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسللطة رئيللس المجلللس
الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعللة، للمشللاركة فللي أشللغال اللجنللة بصللفة
استشارية، ويمكنلله كللذلك أن يسللتدعي للغايللة نفسللها بواسللطة رئيللس المجلللس وعللن
طريللق عامللل العمالللة أو القليللم أو مللن ينللوب عنلله مللوظفي وأعللوان الدولللة أو
المؤسساتا العمومية أو المقاولتا العمومية الذين يشمل اخاتصاصهم الدائرة الترابيللة

.للجماعة
29المادة 

يمكن للمجلس أن يحدث، عند القتضاء، لجانا موضللوعاتية مؤقتللة تنللاط بهللا دراسللة
قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرهللا لللدى الرئيللس قصللد عرضلله علللى

.المجلس للتداول
.ل يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة

30المادة 
ل يسوغ للجان الدائمة أو الموضوعاتية المؤقتة ممارسة أي صلحأية مسندة للمجلس

.أو لرئيسه
31المادة 

تقللدم الطعللون المتعلقللة بانتخللاب أجهللزة مجلللس الجماعللة طبللق الشللروط والكيفيللاتا
وداخاللل الجلال المحللددة فللي شللأن الطعللون فللي انتخابللاتا أعضللاء مجلللس الجماعللة

 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعاتا الترابية.59.11بموجب القانون التنظيمي رقم 

ثانيا:ا تسيير مجلس الجماعة
إعدادإ النظام الداخلي-

 ملن القلانون التنظيملي يقللوم رئيللس المجلللس، بتعلاون ملع المكتللب،32وفق الملادة 
بإعداد مشروع النظام الداخالي للمجلس يعرض على هذا الخاير لدراسته والتصللويت

عليه خالل الدورة الموالية لنتخاب مكتب المجلس.
يحيل رئيس المجلللس إلللى عامللل العمالللة أو القليللم مقللرر مداولللة المجلللس القاضللي

بالموافقة على النظام الداخالي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخالي.



) أيام من تاريللخ توصللل8يدخال النظام الداخالي حأيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثامانية (
ام الملادة  117العامل بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حأاللة التعلرض، تطبلق أحأك

من هذا القانون التنظيمي.
تعتبر مقتضياتا النظام الداخالي ملزمة لعضاء المجلس.

دإورات المجلس-
الدورات العادإية

يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثاناء ثالث دوراتا عادية في السللنة خالل أشللهر فللبراير
.وماي وأكتوبر

.يجتمع المجلس في السبوع الول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية

تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلساتا. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسللاتا
.والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خالل كل جلسة

.تحدد المدة الزمنية للجلساتا وتوقيتها في النظام الداخالي للمجلس

يحضر عامل العمالة أو القليم أو من يمثله دوراتا مجلس الجماعللة ول يشللارك فللي
التصويت، ويمكن أن يقللدم بمبللادرة منلله أو بطلللب مللن الرئيللس أو أعضللاء المجلللس جميللع

.الملحأظاتا والتوضيحاتا المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها

يحضللر، باسللتدعاء مللن رئيللس مجلللس الجماعللة، الموظفللون المزاولللون مهللامهم بمصللالح
.الجماعة الجلساتا بصفة استشارية

ويمكن للرئيس، عن طريق العامل أو من ينوب عنلله، اسللتدعاء مللوظفي وأعللوان الدولللة أو
المؤسسللاتا العموميللة أو المقللاولتا العموميللة الللذين يشللمل اخاتصاصللهم الللدائرة الترابيللة
للجماعة عندما يتعلق المر بدراسة نقاط في جلدول العمللال ترتبللط بنشلاط هيئلاتهم، لجلل

.المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية

) يوما متتالية، غأير أنه يمكن تمديد15ل يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خامسة عشر(
) أيللام7هذه المدة مرة واحأدة بقرار لرئيس المجلس، على أن ل يتعللدى هللذا التمديللد سللبعة (

.متتالية من أيام العمل

.يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو القليم أو من ينوب عنه فور اتخاذه

يقوم الرئيس بإخابار أعضاء المجلس بتاريخ وسللاعة ومكللان انعقللاد الللدورة بواسللطة إشللعار
) أيللام علللى القللل قبللل تاريللخ انعقللاد الللدورة فللي العنللوان10مكتوب يللوجه إليهللم عشللرة (

.المصرح به لدى المجلس المعني



يكون هذا الشعار مرفقا بجدول العمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلساتا الللدورة والنقللط
التي سيتداول المجلس في شأنها خالل كل جلسة، وكذا الوثاائق ذاتا الصلة.

الدوراتا الستثنائية

يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية ملن قبلل رئيلس المجلللس، كلملا دعلت الضللرورة إلللى
ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلللب مللن ثالللث أعضللاء المجلللس المزاوليللن مهللامهم علللى القللل،
ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها. إذا رفض
رئيس المجلس الستجابة لطلب ثالللث العضللاء القاضللي بعقللد دورة اسللتثنائية، وجللب عليلله

) أيللام مللن تاريللخ10تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالمر داخال أجل أقصاه عشرة (
.توصله بالطلب

إذا قدم الطلب من قبل الغألبية المطلقة لعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية علللى 
)يوما من تاريخ تقديم الطلللب ملع مراعلاة15أساس جدول أعمال محدد خالل خامسة عشر (

.38مقتضياتا الفقرة الثانية من المادة 

المادتين  في  عليها  المنصوص  للكيفياتا  طبقا  الستثنائية  الدورة  في  المجلس  يجتمع 
 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عنللد اسللتنفاذ جللدول أعمالهللا. وفللي42 و35

) أيام متتالية من أيام العمل، ول7جميع الحالتا، تختتم الدورة داخال أجل ل يتجاوز سبعة (
.يمكن تمديد هذه المدة

يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حأالة تلقيه طلبا في هذا الشللأن مللن قبللل عامللل
.العمالة أو القليم أو من ينوب عنه

ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثاللائق المتعلقللة
) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويللوجه10به عند القتضاء. وتنعقد هذه الدورة خالل عشرة (

) أيللام علللى3الرئيس إلى أعضاء المجلس اسللتدعاءاتا لحضللور الللدورة السللتثنائية ثالثاللة (
.القل قبل تاريخ انعقادها، وترفق الستدعاءاتا وجوبا بجدول العمال

تنعقد الدورة الستثنائية بحضور أكثر من نصللف العضللاء المزاوليللن مهللامهم. وفللي حأالللة
عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمللل وتنعقللد كيفمللا كللان

.عدد العضاء الحاضرين

يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدوراتا، بتعاون مع أعضاء المكتللب، مللع مراعللاة أحأكللام
. بعده40 و39المادتين 

) يومللا20يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلللى عامللل العمالللة أو القليللم عشللرين (
.على القل قبل تاريخ انعقاد الدورة



تسللجل وجوبللا فللي جللدول العمللال العرائللض المقدمللة مللن قبللل المواطنللاتا والمللواطنين
 مللن هللذا القللانون التنظيمللي، وذلللك فللي125والجمعياتا التي تم قبولها، وفقا لحأكام المادة 

الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس.

جدول اعمال الدورات-

يجوز لعضاء المجلس المزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق
الفريق الذي ينتمون إليه، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخال في صلحأياتا المجلللس

.في جدول أعمال الدوراتا

يتعيللن أن يكللون رفللض إدراج كللل نقطللة مقترحأللة معلل وأن يبلللغ إلللى مقللدم أو مقللدمي
.الطلب

يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكللل رفللض لدراج نقطللة أو نقللاط
.اقترح إدراجها في جدول العمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة

في حأالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تللدخال فللي صلللحأياتا المجلللس فللي جللدول
أعمال الدوراتا من قبل نصللف عللدد أعضللاء المجلللس، تسللجل وجوبللا هللذه النقطللة فللي

.جدول العمال

ل يجللوز للمجلللس أو لجللانه التللداول إل فللي النقللط الللتي تللدخال فللي نطللاق صلللحأياتهم
والمدرجة فللي جلدول العملال، ويجللب علللى رئيلس المجلللس أو رئيلس اللجنللة، حأسللب

.الحالة، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غأير مدرجة في جدول العمال المذكور

يتعرض عامل العمالة أو القليم أو مللن ينللوب عنلله علللى كللل نقطللة مدرجللة فللي جللدول
العمال ل تدخال في اخاتصاصاتا الجماعة أو صلحأياتا المجلس، ويبللغ تعرضله معلل

 أعله، وعند القتضاء39إلى رئيس مجلس الجماعة داخال الجل المشار إليه في المادة 
يحيللل عامللل العمالللة أو القليللم أو مللن ينللوب عنلله تعرضلله إلللى القضللاء السللتعجالي

. ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به48بالمحكمة الدارية للبت فيه داخال أجل 

يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حأكم قضائي نهائي وعند القتضاء بللدون
.استدعاء الطراف

ل يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلن، في النقط التي كللانت موضللوع تعللرض
تلم تبليغله إللى رئيلس المجللس ملن قبلل عاملل العماللة أو القليلم وإحألالته إللى القضلاء

.الستعجالي بالمحكمة الدارية ولم يتم بعد البت فيها



كل إخالل بشكل متعمد بأحأكام هذه المادة يوجب تطللبيق الجللراءاتا التأديبيللة مللن عللزل
 و64للعضاء أو توقيف أو حأل للمجلس المنصوص عليها، حأسب الحالة، في المادتين 

 من هذا القانون التنظيمي.73

ثانيا:ا اختصاصات الجماعة

تناط بالجماعة داخال دائرتها الترابية مهام تقديم خاللدماتا القللرب للمواطنللاتا والمللواطنين
في إطار الخاتصاصاتا المسندة إليهللا بمللوجب هللذا القللانون التنظيمللي، وذلللك بتنظيمهللا

.وتنسيقها وتتبعها

ولهذه الغاية، تمارس الجماعة اخاتصاصلاتا ذاتيلة، واخاتصاصلاتا مشلتركة ملع الدوللة،
.واخاتصاصاتا منقولة إليها من هذه الخايرة

تشتمل الخاتصاصاتا الذاتية على الخاتصاصاتا الموكولة للجماعة في مجال معيللن بمللا
يمكنها من القيام، في حأدود مواردها، وداخالل دائرتهلا الترابيلة، بالعملال الخاصلة بهلذا

.المجال، ول سيما التخطيط والبرمجة والنجاز والتدبير والصيانة

أن   يتبين  التي  الدولة والجماعة الخاتصاصاتا  بين  المشتركة  تشمل الخاتصاصاتا 
نجاعللة ممارسللتها تكللون بشللكل مشللترك. ويمكللن أن تتللم ممارسللة هللذه الخاتصاصللاتا

.المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز

 تشمل الخاتصاصاتا المنقوللة الخاتصاصلاتا اللتي تنقلل ملن الدوللة إللى الجماعلة بملا
يسمح بتوسيع الخاتصاصاتا الذاتية بشكل تدريجي.

الختصاصات الذاتية -
-برنامج عمل الجماعة1

تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامللج التنميللة الجماعللة وتعمللل علللى
.تتبعه وتحيينه وتقييمه

يحدد هذا البرنامللج العمللال التنمويللة المقللرر إنجازهللا أو المسللاهمة فيهللا بللتراب  
 .) سنواتا6الجماعة خالل مدة ست (

يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الولى من مدة انتللداب المجلللس علللى أبعللد
تقدير بانسجام مع توجهاتا برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع



عامل العمالة أو القليم، أو من ينللوب عنلله، بصللفته مكلفللا بتنسلليق أنشللطة المصللالح
 .اللمركزية للدارة المركزية

يجب أن يتضمن برنامج عمللل الجماعلة تشخيصللا لحاجيلاتا وإمكانيلاتا الجماعللة  
وتحديللدا لولوياتهللا وتقييمللا لمواردهللا ونفقاتهللا التقديريللة الخاصللة بالسللنواتا الثلث

.الولى وأن يأخاذ بعين العتبار مقاربة النوع
تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعللددة السللنواتا المنصللوص

. من هذا القانون التنظيمي183عليها في المادة 
.يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخاول حأيز التنفيذ

تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعللداد برنامللج عمللل الجماعللة وتتبعلله وتحيينلله وتقييملله
.وآلياتا الحوار والتشاور لعداده

بغيللة إعللداد برنامللج عمللل الجماعللة، تمللد الدارة والجماعللاتا الترابيللة الخاللرى
والمؤسسللاتا والمقللاولتا العموميللة الجماعيللة بالوثاللائق المتللوفرة المتعلقللة بمشللاريع

.التجهيز المراد إنجازها بتراب الجماعة
- المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية2

تقوم الجماعة بإحأداث وتدبير المرافق والتجهيزاتا العمومية اللزمللة لتقللديم خاللدماتا
:القرب في الميادين التالية

توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء؛-
النقل العمومي الحضري؛-
النارة العمومية؛-
التطهير السائل والصلب ومحطاتا معالجة المياه العادمة؛-
تنظيف الطرقاتا والساحأاتا العمومية وجمع النفاياتا المنزليللة والمشللابهة لهللا-

ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها؛
السير والجولن وتشوير الطرق العمومية ووقوف العرباتا؛-
حأفظ الصحة؛-
نقل المواتا والدفن؛-
إحأداث وصيانة المقابر؛-
معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي؛-
أماكن بيع الحبوب؛-
المحطاتا الطرقية لنقل المسافرين؛-
محطاتا الستراحأة؛-
إحأداث وصيانة المنتزهاتا الطبيعية داخال النفوذ الترابي للجماعة؛-
.مراكز التخييم والصطياف-

كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخاريللن مللن القطللاع العللام أو الخللاص بإحأللداث
:وتدبير المرافق التالية

أسواق البيع بالجملة؛-
المجازر والذبح ونقل اللحوم؛-
.أسواق بيع السمك-



يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحأداث أو تدبير المرافق، المشار إليهللا فللي الفقللرة
الثانية أعله، سللبل التحللديث فللي التللدبير المتاحأللة لهللا، ولسلليما عللن طريللق التللدبير

.المفوض أو إحأداث شركاتا التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص
كمللا يتعيللن علللى الجماعللة مراعللاة الخاتصاصللاتا المخولللة بمللوجب النصللوص
التشريعية الجاري بها العملل إللى هيئلاتا أخالرى ولسليما المكتلب اللوطني للسللمة

.الصحية للمنتجاتا الغذائية
 مللن الدسللتور وخااصللة البنللد التاسللع منلله المتعلللق146تطبيقللا لمقتضللياتا الفصللل 

بالليللاتا الراميللة الللى ضللمان تكييللف تطللور التنظيللم الللترابي وتفعيل لمبللدأ التفريللع
المنصوص عليه في الدستور، يمكللن لمجللالس الجماعللاتا، عنللد القتضللاء، أن تعهللد
بممارسة اخاتصلاص أو بعلض الخاتصاصلاتا الموكوللة لهلا إللى مجللس العماللة أو
القليم وذلك بطلب من الجماعة أو الجماعاتا الراغأبة في ذلك، أو بطلللب مللن الدولللة
التي تخصص لهذا الغرض تحفيزاتا ماديللة فللي إطللار التعاضللد بيللن الجماعللاتا، أو

.بمبادرة من العمالة أو القليم المعني
يمارس الخاتصاص أو الخاتصاصاتا الموكولة قانونا للجماعاتا مللن طللرف مجلللس
العمالة أو القليم بعد مداولة مجالس الجماعاتا المعنيللة والموفقللة علللى ذلللك. وتحللدد

.شروط وكيفياتا هذه الممارسة في إطار التعاقد
:ا التعمير وإعدادإ التراب3-

مع مراعاة القوانين والنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجللال التعميللر
:بما يلي

السللهر علللى احأللترام الخاتيللاراتا والضللوابط المقللررة فللي مخططللاتا تللوجيه-
التهيئة العمرانيلة وتصلاميم التهيئلة والتنميلة وكلل الوثالائق الخالرى المتعلقلة بإعلداد

التراب والتعمير؛
الدراسة والمصللادقة علللى ضللوابط البنللاء الجماعيللة طبقللا للقللوانين والنظمللة-

الجاري بها العمل؛
تنفيذ مقتضياتا تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح منللاطق-

جديدة وفقا لكيفياتا وشروط تحدد بقانون؛
وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية إعللداده وتحيينلله-

.بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخالية
-:ا التعاون الدولي4

يمكن للجماعة إبرام اتفاقياتا مع فاعلين من خاارج المملكة في إطار التعللاون الللدولي
وكذا الحصول على تمويلتا في نفس الطار بعللد موافقللة السلللطاتا العموميللة طبقللا

.للقوانين والنظمة الجاري بها العمل
 ل يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعاتا أو مجموعللة

الجماعاتا الترابية ودولة أجنبية.

الختصاصات المشتركة-



:تمارس الجماعة الخاتصاصاتا المشتركة بينها وبين الدولة في المجالتا التالية
تنمية القتصاد المحلي وإنعاش الشغل؛-
المحافظة على خاصوصياتا التراث الثقافي المحلي وتنميته؛-
القيام بالعمال اللزمة لنعاش وتشجيع الستثماراتا الخاصة، ولسيما إنجاز-

البنياتا التحتية والتجهيزاتا والمساهمة في إقامة مناطق للنشطة القتصادية
.وتحسين ظروف عمل المقاولتا

:ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز العمال التالية
إحأداث دور الشباب؛-
إحأداث جور الحضانة ورياض الطفال؛-
إحأداث المراكز النسوية؛-
إحأداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛-
إحأداث المراكز الجتماعية لليواء؛-
إحأداث مراكز الترفيه؛-
إحأداث المركباتا الثقافية؛-
إحأداث المكتباتا الجماعية؛-
إحأداث المتاحأف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية؛-
إحأداث المركباتا الرياضية والميادين والملعب الرياضية والقاعاتا المغطاة-

والمعاهد الرياضية؛
إحأداث المسابح وملعب سباق الدراجاتا والخيل والهجن؛-
المحافظة على البيئة؛-
تدبير الساحأل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والنظمة-

الجاري بها العمل؛
تهيئة الشواطئ والممراتا الساحألية والبحيراتا وضفاف النهار الموجود-

داخال تراب الجماعة؛
صيانة مدارس التعليم الساسي؛-
صيانة المستوصفاتا الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛-
صيانة الطرقاتا الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري؛-
بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية؛-
.التأهيل والتثمين السياحأي للمدن العتيقة والمعالم السياحأية والموقع التاريخية-

تمارس الخاتصاصاتا المشتركة بين الجماعة والدولة بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من
.الدولة أو بطلب من الجماعة

يمكن للجماعة، بمبادرة منها، واعتمللادا علللى مواردهللا الذاتيللة، أن تتللولى تمويللل أو
تشارك في تمويل إنجللاز مرفللق أو تجهيللز أو تقللديم خادمللة عموميللة ل تللدخال ضللمن
اخاتصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ

أهدافها.

الختصاصات المنقولة-



تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالتا الخاتصاصاتا المنقولة من الدولة إلى الجماعللة،
:وتشمل هذه المجالتا بصفة خااصة

حأماية وترميم المآثار التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية؛-

.إحأداث وصيانة المنشآتا والتجهيزاتا المائية الصغيرة والمتوسطة-

يراعى مبدأ التللدرج والتمللايز بيللن الجماعللاتا عنللد نقللل الخاتصاصللاتا مللن الدولللة إلللى
. الجماعة

ثالثا:ا صلحايات مجلس الجماعة ورئيسه

صلحايات مجلس الجماعة-
يفصل مجلس الجماعة بمداولته في القضايا الللتي تللدخال فللي اخاتصاصللاتا الجماعللة

.ويمارس الصلحأياتا الموكولة إليه بموجب أحأكام هذا القانون التنظيمي
:يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية

:المالية والجبايات والملكا الجماعية* 
الميزانية؛-
فتح الحساباتا الخصوصللية والميزانيللاتا الملحقللة، مللع مراعللاة أحأكللام المللواد-

 من القانون التنظيمي؛172 و171 و169
فتح اعتماداتا جديدة والرفع من مبالغ العتماداتا وتحويل العتماداتا  داخاللل-

نفس الفصل؛
تحديد سعر الرسوم والتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة فللي-

حأدود النسب المحددة، عند القتضاء، بموجب القوانين والنظمة الجاري بها العمل؛
إحأداث أجرة عن الخدماتا المقدمة وتحديد سعرها؛-
الفتراضاتا والضماناتا الواجب منحها؛-
الهباتا والوصايا الممنوحأة للجماعاتا؛-
تدبير أملك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛-
اقتناء العقاراتا اللزمة لضطلع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتهللا-

أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والنظمة الجاري بها العمل؛
:االمرافق والتجهيزات العمومية المحلية*
إحأللداث المرافللق العموميللة التابعللة للجماعللة وطللرق تللدبيرها طبقللا للقللوانين-

والنظمة الجاري بها العمل؛
طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة؛-
 مللن هللذا القللانون130إحأداث شركاتا التنمية المحلية المشار إليها في المللادة -

التنظيمي أو المساهمة فللي رأسللمالها أو تغييللر غأرضللها أو الزيللادة فللي رأسللمالها أو
تخفيضه أو تفويته؛

:االتنمية القاتصادإية والجتماعية*
برنامج عمل الجماعة؛-



العقود المتعلقة بالخاتصاصاتا المشتركة والمنقولة؛-
المقرراتا التنظيمية في حأدود الخاتصاصاتا المخولة حأصريا للجماعة؛-
توزيع المساعداتا والدعم لفائدة الجمعياتا؛-
تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حأدود الخاتصاصاتا المخولللة-

له بموجب القانون؛
:التعمير والبناء وإعدادإ التراب*
ضوابط البناء الجماعية والنظمة العامة الجماعيللة للوقايللة الصللحية والنظافللة-

العمومية طبقا للقوانين والنظمة الجاري بها العمل؛
إبداء الرأي حأول وثاائق إعداد التراب ووثاائق التعمير طبقا للقوانين والنظمللة-

الجاري بها العمل؛
تسمية الساحأاتا والطرق العمومية؛-
:االتدابير الصحية والنظافة وحاماية البيئة*
اتخاذ التدابير اللزمة لمحاربة عوامل انتشار المراض؛-
إحأداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛-

:تنظيم الدإارة* 
تنظيم إدارة الجماعة؛-
تحديد اخاتصاصاتا إدارة الجماعة؛-

:االتعاون والشراكة* 
المساهمة في إحأداث مجموعاتا الجماعللاتا الترابيللة ومؤسسللاتا التعللاون بيللن-

الجماعاتا أو النضمام إليها أو النسحاب منها؛
اتفاقياتا التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛-
مشاريع اتفاقياتا التوأمة والتعاون اللمركزي مع جماعللاتا ترابيللة وطنيللة أو-

أجنبية؛
النخراط أو المشاركة في أنشطة المنظماتا المهتمة بالشؤون المحلية؛-
كل أشكال التبادل مع الجماعاتا الترابية الجنبيللة، بعللد موافقللة والللي الجهللة،-

.وذلك في إطار احأترام اللتزاماتا الدولية للمملكة
و تقوم السلطاتا العمومية باستشارة مجلس الجماعة في السياساتا القطاعية التي تهم
الجماعة وكذا التجهيزاتا والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازهلا فلوق تلراب
الجماعة، وخااصة عندما تكون هذه الستشارة منصوص عليها في نللص تشللريعي أو

تنظيمي خااص.

صلحايات رئيس مجلس الجماعة-
تنفيذ مداولتا المجلس وقرراته-1

يقللوم رئيللس مجلللس الجماعللة  بتنفيللذ مللداولتا المجلللس ومقرراتلله، ويتخللذ جميللع التللدابير
:اللزمة لذلك، ولهذا الغرض



ينفذ برنامج عمل الجماعة؛-

ينفذ الميزانية؛-

يتخللذ القللراراتا المتعلقللة بتنظيلم إدارة الجماعللة وتحديللد اخاتصاصللاتها، ملع مراعلاة-
 من هذا القانون التنظيمي؛118مقتضياتا المادة 

يتخذ القراراتا المتعلقة بإحأداث أجرة عن الخدماتا المقدمة وبتحديد سعرها؛-

يتخذ القراراتا لجل تحديد سعر الرسوم والتاوى ومختلف الحقوق طبقللا للنصللوص-
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

يقوم ،في حأدود ما يقرره مجلس الجماعة بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض؛-

يقوم بإبرام أو مراجعة الكرية وعقود إيجار الشياء؛-

يدبر أملك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغايللة، يسللهر علللى مسللك وتحييللن سللجل-
محتويللاتا أملكهللا وتسللوية وضلعيتها القانونيللة، ويقلوم بجميللع العمللال التحفظيللة المتعلقلة

بحقوق الجماعة؛

يباشللر أعمللال الكللراء والللبيع والقتنللاء والمبادلللة وكللل معاملللة تهللم ملللك الجماعللة-
الخاص؛

يتخذ الجراءاتا اللزمللة لتللدبير الملللك العمللومي للجماعللة ويمنللح رخاللص الحأتلل-
المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبق للنصوص التشللريعية والتنظيميللة الجللاري

بها العمل؛

يتخذ الجراءاتا اللزمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة؛-

 أعله؛86يبرم اتفاقياتا التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضياتا المادة -

يعمل على حأيازة الهباتا والوصايا.-

- تمثيل الجماعة وممارسة السلطة التنظيمية المحلية2

يعتللبر رئيللس المجلللس المللر بقبللض مللداخايل الجماعللة وصللرف نفقاتهللا، ويللرأس مجلسللها
ويمثلها بصفة رسمية فللي جميللع أعمللال الحيللاة المدنيللة والداريللة والقضللائية ويسللهر علللى

.مصالحها طبقا لحأكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والنظمة الجاري بها العمل

 من الدستور، يمارس رئيللس مجلللس الجماعللة،140تطبيقا لحأكام الفقرة الثانية من الفصل 
بعد مداولتا المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قراراتا تنشر بالجريدة الرسمية للجماعاتا

 من القانون التنظيمي.277الترابية طبقا لحأكام المادة 



تسيير المصالح الدإارية-3

يسير رئيس المجلس المصالح الداريللة للجماعللة، ويعتللبر الرئيللس التسلسلللي للعللاملين بهللا،
ويسللهر عللى تللدبير شللؤونهم، ويتلولى التعييلن فللي جميللع المناصللب بلإدارة الجماعلة طبقلا

.للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

 عضللوا تعييللن رئيللس43يجوز لرئيس مجلس الجماعة الللتي يفللوق عللدد أعضللاء مجلسللها 
لديوانه ومكلف بمهمة واحأد يشتغل بديوانه.

يتللولى رئيللس مجلللس الجماعللة حأفللظ جميللع الوثاللائق الللتي تتعلللق بأعمللال المجلللس وجميللع
.المقرراتا والقراراتا المتخذة وكذا الوثاائق التي تثبت التبليغ والنشر

إعدادإ البرامج والميزانيات-4

:يتولى الرئيس

 من هذا القانون التنظيمي؛78إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا لمقتضياتا المادة -

إعداد الميزانية؛-

إبرام صفقاتا الشغال والتوريداتا أو الخدماتا؛-

.رفع الدعاوى القضائية-

يصادق رئيللس المجلللس أو مللن يفللوض إليلله ذلللك علللى صللفقاتا الشللغال أو التوريللداتا أو
.الخدماتا

ممارسة الشرطة الدإارية الجماعية-5

 ، يمارس رئيس مجلس الجماعة صلحأياتا الشلرطة الداريللة110مع مراعاة أحأكام المادة 
في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلمة المللرور، وذلللك عللن طريللق
اتخاذ قراراتا تنظيمية بواسللطة تللدابير شللرطة فرديللة تتمثللل فللي الذن أو المللر أو المنللع،

:ويضطلع على الخصوص بالصلحأياتا التالية

منح رخاص احأتلل الملك العمومي دون إقامة بنللاء وذلللك طبللق الشللروط والمسللاطر-
المنصوص عليها في القوانين والنظمة الجاري بها العمل؛

السهر على احأترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنواتا الصرف الصللحي-
وزجر إيداع النفاياتا بالوسط السكني والتخلص منها؛

مراقبة البناياتا المهملة أو المهجورة أو اليلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية فللي-
شللأنها بواسللطة قللراراتا فرديللة أو تنظيميللة وذلللك فللي حأللدود صلللحأياته وطبقللا للقللوانين

والنظمة الجاري بها العمل؛

المساهمة في المحافظة على المواقع الطبيعية واللتراث التلاريخي والثقلافي وحأمايتهلا-
وذلك باتخاذ التدابير اللزمة لهذه الغاية طبقا للقوانين والنظمة الجاري بها العمل؛



منح رخاص استغلل المؤسساتا المضللرة أو المزعجللة أو الخطيللرة الللتي تللدخال فللي-
صلحأياته ومراقبتها طبقا للقوانين والنظمة الجاري بها العمل؛

تنظيم النشطة التجارية والحرفية والصناعية غأير المنظمة التي مللن شللأنها أن تمللس-
بالوقاية الصحية والنظافة وسلمة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والمساهمة في

مراقبتها؛

مراقبة محلتا بيع العقاقير والبقالة ومحلتا الحلقة وبيع العطلور، وبصللورة عامللة-
كل الماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خاطيرة؛

السللهر عللى احأللترام الضلوابط المتعلقلة بسلللمة ونظافللة المحلتا المفتوحأللة للعمللوم-
خااصة المطللاعم والمقللاهي وقاعللاتا اللعللاب والمشللاهد والمسللارح وأمللاكن السللباحأة، وكللل

الماكن الخارى المفتوحأة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغألقها؛

اتخاذ التللدابير الراميللة إلللى ضللمان سلللمة المللرور فللي الطللرق العموميللة وتنظيفهللا-
وإنارتها، ورفع معرقلتا السير عنهللا، وإتلف البنايللاتا اليلللة للسللقوط أو الخللراب، ومنللع
الناس أن يعرضوا فللي النوافللذ أو فللي القسللام الخاللرى مللن الصللروح أو مللن أن يلقللوا فللي
الطرق العمومية أيا كان من الشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشللكل خاطللرا علللى

المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة؛

تنظيم السير والجولن والوقوف بالطرق العمومية والمحافظللة علللى سلللمة المللرور-
بها؛

المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروباتا والتوابل المعروضللة للللبيع أو-
للستهلك العمومي؛

السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضللمان حأمايللة مراقبللة نقللط-
الماء المخصصة للستهلك العمومي ومياه السباحأة؛

اتخاذ التدابير اللزمة لتجنب أو مكافحة انتشار المراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك-
طبقا للقوانين والنظمة المعمول بها؛

اتخاذ التدابير الخاصة لضللمان السللكينة العموميللة خاصوصللا فللي المحلتا العموميللة-
التي يقع فيهللا تجمهللر النللاس كالمواسللم والسللواق ومحلتا المشللاهد أو اللعللاب والميللادين

الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغأيرها؛

اتخاذ التدابير الضرورية لتفللادي شللرود البهللائم المؤذيللة والمضللرة، والقيللام بمراقبللة-
الحيوانللاتا الليفللة، وجمللع الكلب الضللالة ومكافحللة داء السللعار، وكللل مللرض آخاللر يهللدد

الحيواناتا الليفة طبقا للقوانين والنظمة الجاري بها العمل؛

تنظيم ومراقبة المحطللاتا الطرقيللة ومحطللاتا وقللوف حأللافلتا المسللافرين وحأللافلتا-
النقللل العمللومي وسللياراتا الجللرة وعربللاتا نقللل البضللائع، وكللذا جميللع محطللاتا وقللوف

العرباتا؛



95اتخاذ قراراتا تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المنصللوص عليهللا فللي المللادة -
أعله من أجل تنظيللم شللروط وقللوف العربللاتا المللؤدى عنلله بللالطرق والسللاحأاتا العموميللة

والماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة؛

اتخاذ التدابير اللزمللة للوقايللة مللن الحريللق والفللاتا والفيضللاناتا وجميللع الكللوارث-
العمومية الخارى؛

تنظيم اسلتعمال النلار ملن أجلل الوقايلة ملن الحريلق اللذي يهلدد المسلاكن والنباتلاتا-
والغأراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛

ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخال تراب الجماعة؛-

تنظيم ومراقبة إقامة اسللتغلل الثالاث الحضلري لغايللة الشللهار بواسللطة العلنلاتا-
واللوحأاتا والعلماتا والعاراتا بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته؛

تنظيللم اسللتغلل المقللالع فللي حأللدود المقتضللياتا التشللريعية والتنظيميللة المعمللول بهللا-
والسهر على تطبيق القوانين والنظمة في هذا الميدان؛

ضمان حأماية الغأللراس والنباتللاتا مللن الطفيليللاتا والبهللائم طبقللا للقللوانين والنظمللة-
الجاري بها العمل؛

ممارسللة شللرطة الجنللائز والمقللابر واتخللاذ الجللراءاتا اللزمللة المسللتعجلة لللدفن-
الشخاص المتوفين بالشكل اللئق، وتنظيم المرفق العمومي لنقللل المللواتا ومراقبللة عمليللة
الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفياتا المقررة في القوانين والنظمة الجاري بهللا

.العمل

- صلحايات الرئيس في مجال التعمير6

:يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي

السهر على تطبيق القوانين والنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والنظمة الجاري بهللا-
العمل، وعلى احأترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثاائق التعمير؛

منللح رخاللص البنللاء والتجزئللة والتقسلليم، وإحأللداث مجموعللاتا سللكنية، ويتعيللن علللى-
الرئيس، تحت طائلة البطلن، التقيد في هذا الشأن بجميع الراء الملزمة المنصللوص عليهللا
في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية؛

منح رخاص السكن وشهاداتا المطابقة طبقا للنصوص التشللريعية والنظمللة الجللاري-
 مللن القللانون237بهللا العمللل، وذلللك مللع مراعللاة الحأكللام المنصللوص عليهللا فللي المللادة 

.التنظيمي

- ضابط للحالة المدنية7

يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلللى النللواب
.كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لحأكام القانون المتعلق بالحالة المدنية



- تفويض المهام والتوقايع8

يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والنظمللة الجللاري بهللا العمللل، بالشللهاد
.على صحة المضاء ومطابقة نسخ الوثاائق لصولها

ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حأسلب الحاللة، ورؤسلاء
.القسام والمصالح بإدارة الجماعة

يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باسللتثناء
.التسيير الداري والمر بالصرف

ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلحأياته شريطة أن ينحصللر التفللويض فللي
.قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحأكام هذا القانون التنظيمي

يجوز لرئيللس المجلللس، تحللت مسللؤوليته ومراقبتلله، أن يفللوض إمضللاءه بقللرار فللي مجللال
التدبير الداري للمدير العام أو المدير حأسب الحالة. كما يجوز له باقتراح مللن المللدير العللام

.أو المدير، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجماعة

يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام أو المدير حأسللب الحالللة،
تفويضا في المضاء، نيابة عنه، علللى الوثاللائق المتعلقللة بقبللض مللداخايل الجماعللة وصللرف

.نفقاتها

يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخاباريا للمجلس حأللول العمللال الللتي قللام بهللا
.في إطار الصلحأياتا المخولة له

يتولى رئيس المجللس تلقائيلا العملل عللى تنفيلذ جميلع التلدابير الراميلة إللى ضلمان سللمة
المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية، وذلك علللى نفقللة المعنييللن بإنجازهللا أو

.الذين أخالوا بذلك

يجوز للرئيس أن يطلب، عند القتضاء، مللن عامللل العمالللة أو القليللم أو مللن يمثللله، العمللل
علللى اسللتخدام القللوة العموميللة طبقللا للتشللريع المعمللول بلله، قصللد ضللمان احأللترام قراراتلله

.ومقرراتا المجلس

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمللدة تفللوق شللهرا، خالفلله مؤقتللا، بحكللم القللانون، فللي جميللع
صلحأياته أحأد نوابه حأسب الترتيب، أو في حأالة عدم وجود نائب، عضو من المجلس يختار

:حأسب الترتب التالي

أقدم تاريخ للنتخاب؛.1

كبر السن عند التساوي في القدمية..2

- صلحايات السلطة المحلية

يمارس رئيس مجلس الجماعة صلحأياتا الشرطة الدارية الجماعية باسلتثناء الملواد التاليلة
:التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو القليم أو من ينوب عنه



المحافظة على النظام والمن العمومي بتراب الجماعة؛-

تأسيس الجمعياتا والتجمعاتا العمومية والصحافة؛-

النتخاباتا والستفتاءاتا؛-

النقاباتا المهنية؛-

التشريع الخاص بالشغل ولسيما النزاعاتا الجتماعية؛-

المهن الحرة ورخاص الثقة لسائقي سياراتا الجرة؛-

مراقبة احأتلل الملك العمومي الجماعي؛-

تنظيم ومراقبة استيراد السلحة والللذخاائر والمتفجللراتا وترويجهللا وحأملهللا وإيللداعها-
وبيعها واستعمالها؛

مراقبة مضمون الشهار بواسطة العلناتا واللوحأاتا والعلماتا والشعاراتا؛-

شرطة الصيد البري؛-

جوازاتا السفر؛-

مراقبة الثامان؛-

تنظيم التجار في المشروباتا الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛-

مراقبة الدعاماتا وغأيرها من التسجيلتا السمعية البصرية؛-

تسخير الشخاص والممتلكاتا؛-

.التنظيم العام للبلد في حأالة حأرب-

 أعله، يمللارس عامللل عمالللة110علوة على الخاتصاصاتا المنصوص عليها فللي المللادة
الرباط أو مللن ينللوب عنلله، داخاللل مجللال ترابللي يحللدد بمرسللوم يتخللذ بللاقتراح مللن السلللطة
الحكومية المكلفة بالداخالية، صلحأياتا رئيس مجلس جماعة الرباط في مجالتا تنظيم السير
والجولن والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلمة المللرور بهللا وتنظيللم النشلطة
التجارية والصللناعية والحرفيلة غأيللر المنظملة ومراقبتهللا ورخاللص الحأتلل المللؤقت للملللك

.العمومي بدون إقامة بناء

تضع الجماعة رهن إشارة عامل عمالة الرباط الموارد البشرية والتجهيللزاتا اللزمللة للقيللام
.بهذه المهام

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخالية أن تتخذ بمللوجب قللرار جميللع الجللراءاتا اللزمللة
لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة الصلحأياتا المخولة لمجالس الجماعاتا

:ورؤسائها بموجب هذا القانون التنظيمي. وتشمل هذه الجراءاتا ما يلي

تنسيق مخططاتا تنمية المرافق العمومية الجماعية على المستوى الوطني؛-



التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدماتا المرافق العمومية الجماعية؛-

وضع معايير موحأدة وأنظمة مشللتركة للمرافللق العموميللة المحليللة أو الخللدماتا الللتي-
تقدمها؛

تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري؛-

الوساطة بين المتدخالين قصد حأل الخلفاتا فيما بينهم؛-

وضع مؤشراتا تمكن من تقييم مستوى أداء الخدماتا وتحديد طرق مراقبتها؛-

تحديد طرق تقديم الدعم للجماعاتا ومجموعاتها من أجل الرفللع مللن جللودة الخللدماتا-
المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية؛

تقديم المساعدة التقنية للجماعاتا في مجال مرافقة تسلليير المرافللق العموميللة المحليللة-
المفوض تدبيرها؛

جمع المعطياتا والمعلوماتا الضرورية، ووضعها رهن الشارة لتتبع تدبير المرافللق-
.العمومية الجماعية

يمكن لولة الجهاتا أو لعمال العمالتا والقاليم، حأسب الحالة، ممارسة بعض المهام المشار
إليها أعله بتفويض من السلطة الحكومية المكلفة بالداخالية.

مقتضيات خاصة بمشوار القصر الملكي 

ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون
. السالف الذكر59.11التنظيمي رقم 

.ويحدد عدد أعضاء كل جماعة مشور في تسعة

يمارس باشا كل جماعة ملن جماعلاتا المشلور الصللحأياتا المسلندة بمقتضلى هلذا القلانون
التنظيمي إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكللن أن يفللوض إليلله جللزءا مللن

.صلحأياته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق

ل تكون مداولتا جماعاتا المشور، أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إل بعللد مصللادقة وزيللر
الداخالية أو من يفوض غأليه ذلك.

رابعا:ا  المراقابة الدإارية 

رقاابة مشروعية قارارات الرئيس ومقررات المجلس-

تعتبر باطلة بحكم القانون المقرراتا والقراراتا التي ل تدخال في صلحأياتا مجلس الجماعة
أو رئيسه أو المتخذة خارقا لحأكام هذا القانون التنظيمللي والنصللوص التشللريعية والتنظيميللة
الجاري بها العمل. وتبت المحكمة الدارية في طلب البطلن بعد إحأالة المللر إليهلا فلي كلل

.وقت وحأين من قبل عامل العمالة أو القليم أو من ينوب عنه



يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدوراتا ومقرراتا مجلللس الجماعللة وكللذا نسللخ مللن قللراراتا
الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامللل العمالللة أو القليللم أو مللن ينللوب عنلله

) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ اخاتتام الللدورة أو15داخال أجل ل يتعدى خامسة عشر (
.لتاريخ اتخاذ القراراتا المذكورة، وذلك مقابل وصل

تبلغ وجوبا نسخ من القراراتا الفردية المتعلقة بالتعمير إلللى عمللل العمالللة أو القليللم أو مللن
) أيام بعد تسليمه إلى المعني بها.5ينوب عنه داخال أجل ل يتعدى (

التعرض-

يتعرض عاملل العماللة أو القليلم أو ملن ينلوب عنله عللى النظلام اللداخالي للمجللس وعلللى
المقرراتا التي ل تدخال في صلحأياتا مجلس الجماعة أو المتخذة خارقا لحأكام هللذا القللانون
التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيميللة الجللاري بهللا العمللل، ويبلللغ تعرضلله معلل إلللى

) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل3رئيس مجلس الجماعة داخال أجل ل يتعدى (
.بالمقرر

يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولللة جديللدة فللي شللأن
.المقرر المتخذ

إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعللرض، أحأللال عامللل العمالللة أو القليللم أو
من ينوب عنه المر إلى القضاء السللتعجالي لللدى المحكمللة الداريللة الللذي يبللت فللي طلللب

 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلللب بكتابللة الضللبط لللديها48إيقاف التنفيذ داخال أجل 
.ويترتب على هذه الحأالة وقف تنفيذ المقرر إلى حأين بت المحكمة في المر

) يوما ابتللداء مللن30تبت المحكمة الدارية في طلب البطلن داخال أجل ل يتجاوز ثالثاين (
تاريخ التوصل بله، وتبللغ المحكملة وجوبلا نسلخة ملن الحكلم إللى عاملل العماللة أو القليلم

) أيام بعد صدوره10ورئيس المجلس المعني داخال أجل عشرة (

تكون مقرراتا المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض المنصللوص عليلله فللي الفقللرة
الولى من هذه المادة، في حأالة عدم التعرض عليها.

التاشيرة-

ل تكون مقرراتا المجلس التالية قابلة للتنفيذ إل بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالللة
) يوما من تاريخ التوصل بهللا مللن20أو القليم أو من ينوب عنه ، داخال أجل عشرين (

 :رئيس المجلس

المقرر المتعلق ببرنامج لجماعة؛-
المقرر المتعلق بالميزانية؛-
المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اخاتصاصاتها؛-
المقرراتا ذاتا الوقع المالي على النفقاتا أو المللداخايل، ولسلليما القتراضللاتا-

والضماناتا وتحديد سعر الرسوم والتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملك الجماعلة
وتخصيصها؛



المقرر المتعلق بتسمية الساحأاتا والطرق العمومية عندما تكللون هللذه التسللمية-
تشريفا عموميا أو تذكيرا بحث تاريخي؛

المقرر المتعلق باتفاقياتا التعاون اللمركزي والتوأمللة الللتي تبرمهللا الجماعللة-
مع الجماعاتا المحلية الجنبية؛

.المقرراتا المتعلقة بإحأداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها-
غأير أن المقرراتا المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافلق والمنشلآتا العموميلة الجماعيلة
وبإحأداث شركاتا التنميللة المحليللة يؤشللر عليهللا مللن قبللل السلللطة الحكوميللة المكلفللة

.بالداخالية داخال نفس الجل المشار إليه في الفقرة الولى أعله
يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقرراتا المذكورة بعد انصرام الجللل

المنصوص عليه أعله، بمثابة تأشيرة.


