
واالقاليم العماالت لمجالس اإلداري التنظيم

 رقم التنظيمي القانون بمقتضى شامل قانوني تعديل إلى واالقاليم العماالت خضعت لقد

 رقم الشريف الظهير محل حل قد كان الذي 79.00 رقم القانون محل حل والذي 112.14

 .ومجالسها واالقاليم العماالت تنظيم بشأن 1963 شتنبر 12 بتاريخ 1.63.273

 بانتخاب المتعلق 59.11 رقم قانون إلى مجالها تشكيل حيث من واالقاليم العماالت وتخضع

 .الترابية الجماعات أعضاء

:واالقاليم للعماالت التنظيمي القانون يحدد األولى المادة أحكام فطبقا

 قراطية؛ديم بكيفية لشؤونها اإلقليم أو  العمالة تدبير شروط           -

مقرراته؛ و  المجلس لمداوالت اإلقليم أو  العمالة مجلس رئيس تنفيذ شروط           -

 الجمعيات؛ و  المواطنين و  المواطنات قبل من العرائض تقديم شروط           -

 بين و  بينها المشتركة االختصاصات و  اإلقليم أو  العمالة لفائدة الذاتية االختصاصات -

األخيرة؛ هذه من إليها المنقولة االختصاصات و  الدولة

 المالية؛ مواردها مصدر و  اإلقليم أو  للعمالة المالي النظام           -

ترابية؛ لمجموعات األقاليم و  العماالت تأسيس كيفيات و شروط           -

 ضمان إلى الرامية اآلليات و األقاليم أو  العماالت بين التعاون تنمية كيفيات و  أشكال -

االتجاه؛ هذا في الترابي التنظيم تطور تكييف

 كذا و  اإلقليم، أو  العمالة لشؤون الحر التدبير مبدأ تطبيق بحسن المتعلقة الحكامة قواعد-

.المحاسبة إجراءات و  األعمال تقييم و البرامج مراقبة

 بالشخصية تتمتع العام، للقانون خاضعة ترابية جماعة اإلقليم أو  فالعمالة 2 المادة وفق

 .للمملكة الترابي التنظيم مستويات أحد تشكل و . المالي و  اإلداري االستقالل و  االعتبارية
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 عمالة   لكل  بمقتضاه  يخول  الذي  الحر  التدبير  مبدأ  على  لشؤونها  اإلقليم  أو   العمالة  تدبير  يرتكز

 التنظيمي، القانون هذا من الثاني القسم في عليها المنصوص اختصاصاتها حدود في إقليم أو 

 القانون هذا ألحكام طبقا مقرراتها و  مداوالتها تنفيذ سلطة و  ديمقراطية بكيفية التداول سلطة

 .لتطبيقه المتخذة التنظيمية و  التشريعية النصوص و  التنظيمي

 و األقاليم و  العماالت بين التعاون و  التضامن مبدأي على  اإلقليم أو  العمالة تنظيم يرتكز و 

 مشتركة  مشاريع  إنجاز  خاصة  و   أهدافها،  بلوغ  أجل  من  األخرى  الترابية  الجماعات  بين  و   بينها

 .التنظيمي القانون هذا في عليها المنصوص اآلليات وفق

 أو العمالة تمارس التفريع، مبدأ على بناء و  الدستور من 140 الفصل من األولى للفقرة طبقا

 النصوص و  التنظيمي القانون هذا أحكام بموجب إليها المسندة الذاتية االختصاصات اإلقليم

 إليها  المنقولة  و   الدولة،  بين  و   بينها  المشتركة  االختصاصات  أيضا  تمارس  و .  لتطبيقه  المتخذة

 .المذكورة األحكام في عليها المنصوص الكيفيات و  الشروط وفق األخيرة هذه من

 الدولة من اختصاص كل نقل عند يتعين الدستور، من 141 الفصل من الثانية للفقرة طبقا و 

 .المذكور االختصاص ممارسة من تمكنها التي الالزمة المواد تحويل اإلقليم أو  العمالة إلى

 لتكييف آليات بإحداث المتعلق الدستور من 146 الفصل من التاسع البند لمقتضيات طبقا

 :يلي ما اإلقليم أو  العمالة لمجلس يعهد الجماعات، بين التعاون لتعزيز الترابي التنظيم

 الموجودة الجماعات بعض أو  كل عن بالوكالة االختصاصات بعض ممارسة صالحية      -

 تقدم  التي  الدولة  من  بطلب  أو   المعنية  الجماعات  من  بمبادرة  إما  ذلك،  نجاعة  تبينت  إذا  بترابها

 المعنية؛ الجماعات مجالس موافقة الحاالت جميع في يشترط و  الغاية، لهذه تحفيزات

 :تعاقدي إطار في بالوكالة الممارسة هذه تتم

 كلما و  األخرى الترابية الجماعات إلى الموكولة االختصاصات احترام نطاق في القيام،      -

 و  العمالة بين التكامل و   التشاور و  التعاون لتشجيع عمل بكل ذلك، إلى الضرورة دعت



 المشروع، على المنتدب باإلشراف يرتبط ما كل في بترابها الموجودة الجماعات و  اإلقليم

 .بمرسوم تحدد مساطر و  شروط حسب

 واالقاليم العماالت وتدبير تكوين:  أوال

 واالقاليم العماالت مجالس تشكيل -أ

 مجالس  أعضاء  من   تتألف  ناخبة   هيئة  طرف  من   األقاليم  و   العماالت  مجالس  أعضاء  ينتخب

  النسبي بالتمثيل و  بالالئحة االقتراح طريق عن المعني اإلقليم أو  للعمالة التابعة الجماعات

 .بقية أكبر  قاعدة أساس على

 األمر كان إذا واحدة دورة في النسبية باألغلبية الفردي باالقتراع يباشر االنتخاب أن غير

 .واحد عضو  بانتخاب يتعلق

 :من اإلقليم أو  العمالة مجلس يتألف

 نسمة؛  150.000  سكانها  عدد  يفوق  ال  التي   األقاليم  أو   العماالت  في  منتخبا  عضوا11 •

 150.001  بين سكانها عدد يتراوح التي  األقاليم أو  العماالت في منتخبا عضوا 13 •

 نسمة؛ 200.000 و 

 200.001  بين سكانها عدد يتراوح التي  األقاليم أو  العماالت في منتخبا عضوا 15 •

 نسمة؛ 300.000 و 

 300.001  بين سكانها عدد يتراوح التي  األقاليم أو  العماالت في منتخبا عضوا 17 •

 نسمة؛ 400.000 و 

 400.001  بين سكانها عدد يتراوح التي  األقاليم أو  العماالت في منتخبا عضوا 19 •

 نسمة؛ 500.000 و 

 500.001  بين سكانها عدد يتراوح التي  األقاليم أو  العماالت في منتخبا عضوا 21 •

 نسمة؛ 600.000 و 



 600.001  بين سكانها عدد يتراوح التي  األقاليم أو  العماالت في منتخبا عضوا 23 •

 نسمة؛ 700.000 و 

 700.001  بين سكانها عدد يتراوح التي  األقاليم أو  العماالت في منتخبا عضوا 25 •

 نسمة؛ 800.000 و 

 800.001  بين سكانها عدد يتراوح التي  األقاليم أو  العماالت في منتخبا عضوا 27 •

 نسمة؛ 900.000 و 

 900.001  بين سكانها عدد يتراوح التي  األقاليم أو  العماالت في منتخبا عضوا 29 •

 نسمة؛ 1.000.000 و 

 .نسمة  1.000.000  سكانها  عدد  يفوق  التي   األقاليم  أو   العماالت  في  منتخبا  عضوا 31 •

 اإلقليم أو العمالة مجلس تنظيم -ب

 59.11  رقم  التنظيمي  القانون  أحكام  وفق  أعضاؤه  ينتخب  مجلس  اإلقليم  أو   العمالة  شؤون  يدبر

 .الترابية الجماعات مجالس أعضاء بانتخاب المتعلق

 .نائبه و  للمجلس كاتب و دائمة لجان و  مكتب من المجلس أجهزة تتكون

 .للرئيس نواب و  رئيس من المجلس مكتب يتألف

 :المجلس مكتب •

 هذا في عليها المنصوص الكيفيات و  الشروط طبق نوابه و  الرئيس النتخاب المجلس يجتمع

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

 .مهامهم المزاولين

 ال  الذين  المجلس  أعضاء  مهامهم،  المزاولين  باألعضاء  التنظيمي  القانون  هذا  مدلول  في  يقصد

 :التالية الحاالت إحدى في يوجدون



 الوفاة؛   -1

 االختيارية؛ االستقالة   -2

 الحكمية؛ اإلقامة   -3

 العزل؛   -4

 لالنتخاب؛ النهائي اإللغاء   -5

 التنظيمي؛ القانون هذا من 65 المادة ألحكام طبقا التوقيف   -6

 االنتخابية؛ األهلية عدم عنه نتج نهائي بحكم اإلدانة   -7

 .التنظيمي القانون هذا في عليها المنصوص األسباب من سبب ألي اإلقالة   -8

 الرئيس -

( 10) العشرة خالل الغاية لهذه مخصصة جلسة في نوابه و  المجلس رئيس انتخاب يجرى

 .المجلس أعضاء النتخاب الموالية يوما

 رأس على المرتبون العضوات و  األعضاء اإلقليم أو  العمالة مجلس رئيس لمنصب  يترشح

 .المجلس داخل بمقاعد فازت التي الترشيح لوائح

 حسب الترشيح الئحة في األولى المرتبة في اسمه يرد الذي المترشح الالئحة برأس يقصد

 .الالئحة هذه في التسلسلي الترتيب

 استقال  أو   األسباب  من  سبب  ألي  االنتخابية  األهلية  فقد  أو   المترشحة،  أو   المترشح  هذا  توفي  إذا

 المترشح الرئيس، منصب لشغل للترشح القانون، بحكم يؤهل آخر، قانوني مانع منعه إذا أو 

 .االقتضاء عند الموالي المترشح أو  نفسها، الالئحة في الترتيب حيث من مباشرة يليه الذي

 خالل اإلقليم أو  العمالة عامل لدى شخصية بصفة المجلس لرئاسة الترشيحات إيداع يتعين

 .المجلس أعضاء النتخاب الموالية أيام( 5) الخمسة



 .للترشيح إيداع كل عن وصال اإلقليم أو  العمالة عامل يسلم

 ينوب  من   أو   اإلقليم  أو   العمالة  عامل  من  بدعوة  أعاله  11  المادة  في  إليها  المشار  الجلسة  تنعقد

. المجلس  لرئاسة  المترشحين  أسماء  و   الجلسة  انعقاد  مكان  و   تاريخ  الدعوة  هذه  في  يحدد  و   عنه

 .الجلسة هذه عنه ينوب من أو  العامل يحضر و 

. المترشحين غير الحاضرين المجلس أعضاء بين من سنا األكبر العضو  الجلسة هذه يرأس

 كتابة  مهمة  المترشحين  غير  الحاضرين  المجلس  أعضاء  بين  من  سنا  األصغر  العضو  يتولى  و 

 .الرئيس بانتخاب المتعلق المحضر تحرير و  الجلسة

. مهامهم  المزاولين  لألعضاء  المطلقة  باألغلبية  لالقتراع  األول  الدور  في  المجلس  رئيس  ينتخب

 بين الجلسة نفس في ثان دور إجراء يتم األغلبية، هذه على مترشح أي يحصل لم إذا و 

 الثانية، و  األولى الرتبتين في عليها، المحصل األصوات عدد بحسب  المرتبين، المترشحين

 .مهامهم  المزاولين لألعضاء المطلقة باألغلبية الحالة، هذه في االنتخاب يتم و 

 دور إجراء يتم مهامهم، المزاولين لألعضاء المطلقة األغلبية على مترشح أي يحصل لم إذا

 .الحاضرين لألعضاء النسبية باألغلبية الرئيس فيه ينتخب الجلسة نفس في ثالث

 المترشح يعلن المجلس، رئيس النتخاب الثالث الدور خالل األصوات تعادل حالة في و 

 القرعة، بواسطة الفائز المترشح عن يعلن السن، في التعادل حالة في و . فائزا سنا األصغر

 .الجلسة رئيس إشراف تحت

 مهامهم يزاولوا أن ال و  للرئيس نوابا أو  اإلقليم أو  العمالة لمجلس رئيسا ينتخب أن يجوز ال

 .المعني اإلقليم أو  بالعمالة مباشرة نشاطهم يرتبط الذين العموميون المحاسبون مؤقتة بصفة

 .للرئيس مأجورون هم الذين األعضاء للرئيس نوابا ينتخب أن يمنع

 مهام مع اإلقليم أو  العمالة مجلس رئيس نائب أو  اإلقليم أو  العمالة مجلس رئيس مهام تتنافى

 مهنية  غرفة  رئيس نائب  أو   رئيس  مهام  أو   أخرى  ترابية  جماعة  مجلس رئيس  نائب  أو   رئيس



 باألمر  المعني  يعتبر  المهام،  هذه  بين  الجمع  حالة  في  و .  مقاطعة  رئيس  نائب  أو   رئيس  مهام  أو 

 .لها انتخب إنابة أو  رئاسة أول من القانون بحكم مقاال

 .بالداخلية المكلفة الحكومية السلطة قرار بموجب اإلقالة هذه معاينة تتم

 الرئيس نواب -

 :يلي كما األقاليم أو  العماالت مجالس رؤساء نواب عدد يحدد

 ؛13 أو  11 أعضائها عدد يبلغ التي للمجالس بالنسبة نائبان             -

 ؛23 و  15 بين ما أعضائها عدد يبلغ التي للمجالس بالنسبة نواب ثالثة             -

 ؛27 أو  25 أعضائها عدد يبلغ التي للمجالس بالنسبة نواب أربعة             -

 .31 أو  29 أعضائها عدد يبلغ التي للمجالس بالنسبة نواب خمسة             -

 نواب النتخاب مخصصة جلسة رئاسته، تحت و  الرئيس انتخاب جلسة بعد مباشرة تنعقد،

 .عنه ينوب من أو  اإلقليم أو  العمالة عامل الجلسة هذه يحضر. الرئيس

 .بالالئحة االنتخاب طريق عن الرئيس نواب انتخاب يتم

 .يقترحها التي النواب الئحة الرئيس يقدم

 هذه من الئحة كل تقدم الحالة، هذه في و . أخرى لوائح تقديم المجلس أعضاء لباقي يجوز

 .رأسها على المرتب العضو قبل من اللوائح

 ترتيب بيان مع الرئيس، نواب عدد يطابق المترشحين أسماء من عددا الئحة كل تتضمن

 .النواب هؤالء

 أن على العمل يتعين الدستور من 19 الفصل في عليها المنصوص المناصفة بلوغ نحو  سعيا

 .النواب ثلث عن يقل ال المترشحات من عددا الرئيس نواب ترشيحات الئحة كل تتضمن

 .واحدة الئحة في إال يترشح أن المجلس في عضو  ألي يجوز ال



 القانون   هذا  من 71  المادة  مقتضيات  مراعاة مع المجلس،  انتداب  لمدة  نوابه  و  الرئيس  ينتخب

 .التنظيمي

. مهامهم  المزاولين  لألعضاء  المطلقة  باألغلبية  لالقتراع  األول  الدور  في  الرئيس  نواب  ينتخب

 اللوائح أو  الالئحتين بين ثان دور إجراء يتم األغلبية، هذه على الئحة أي تحصل لم إذا و 

 الحالة، حسب عليها، أو عليهما التصويت يتم و  الثانية، و  األولى الرتبتين على الحاصلة

 المطلقة  األغلبية  على  الئحة  أي  تحصل  لم  إذا  و.  مهامهم  المزاولين  لألعضاء  المطلقة  باألغلبية

 لألعضاء  النسبية  باألغلبية  فيه  االنتخاب  يتم  ثالث  دور  إجراء  يتم  مهامهم،  المزاولين  لألعضاء

 .الحاضرين

 المجلس كاتب •

 إليه يعهد كاتبا المكتب، أعضاء خارج و  أعضائه بين من اإلقليم، أو  العمالة مجلس ينتخب

 كاتب  منصب  لشغل  المترشحين  على  التصويت  يجرى  و  حفظها،  و   الجلسات  محاضر  بتحرير

 نواب النتخاب المخصصة الجلسة خالل الحاضرين لألعضاء النسبية باألغلبية المجلس،

 .الرئيس

 السن،  في التعادل حالة في و  فائزا، سنا األصغر المترشح يعلن األصوات،  تعادل حالة في

 .المجلس رئيس إشراف تحت القرعة، بواسطة الفائز المترشح عن يعلن

 

  

 

 الفقرتين  في  عليها  المنصوص  الكيفيات  و   الشروط  وفق  أيضا،  اإلقليم  أو   العمالة  مجلس  ينتخب

 أو تغيب إذا يخلفه و  بمساعدته يكلف المجلس لكاتب نائبا نفسها، الجلسة خالل و  السابقتين،

 .عائق عاقه



 المجلس عليه يصوت بمقرر مهامهما، من معا هما أو  نائبه أو  المجلس كاتب  إقالة  يمكن

 .الرئيس من معلل باقتراح عنها، المعبر لألصوات المطلقة باألغلبية

 الشروط  و   الكيفيات  وفق  الحالة،  حسب  معا،  هما  أو   نائبه  أو   كاتب  بانتخابات  المجلس  يقوم  و 

 تاريخ من يوما( 15) عشر خمسة أجل داخل ذلك و  أعاله، 24 المادة في عليها المنصوص

 .اإلقالة

 الدائمة اللجان •

 الداخلي نظامه على مصادقته بعد يعقدها، دورة أول خالل اإلقليم أو  العمالة مجلس يحدث

 يعهد األقل على دائمة لجان ثالث التنظيمي، القانون هذا من 33 المادة في عليه المنصوص

 :التالية  القضايا بدارسة التوالي على إليهما

 البرمجة؛ و  المالية الشؤون و  الميزانية             -

 البيئة؛ و  الطاقة و  الماء و  االستثمارات إنعاش و  الحضرية و  القروية التنمية             -

 .األسرة و االجتماعية الشؤون             -

 .تأليفها كيفيات و  غرضها و  تسميتها و  الدائمة اللجان عدد الداخلي النظام يحدد

  أعضاء  من عضو  ينتسب ال أن و ( 5) خمسة عن دائمة لجنة كل أعضاء عدد يقل أال يجب

 .واحدة دائمة لجنة من أكثر إلى المجلس

 لألعضاء  النسبية  باألغلبية  المكتب،  أعضاء  خارج  و   لجنة،  كل  أعضاء  بين  من  المجلس  ينتخب

 .عنها  المعبر  لألصوات  المطلقة  باألغلبية  إقالتهما  تتم  و  له،  نائبا  و   لجنة  لكل  رئيسا  الحاضرين

 السن، في التعادل حالة في و  فائزا، سنا األصغر المترشح يعلن األصوات، تعادل حالة في

 .المجلس رئيس إشراف تحت القرعة، بواسطة الفائز المترشح عن يعلن

 بين  المناصفة مبدأ تحقيق إلى السعي الدائمة اللجان لرئاسة الترشيح في يراعى أن يجب

 .الدستور من 19 الفصل في عليه المنصوص النساء و  الرجال



 يمكن المكتب، أعضاء خارج من المنصب لهذا مترشحة أو  مترشح أي وجود عدم حالة في

 .الرئيس باستئناء لشغله، الترشح المكتب أعضاء من عضو  لكل

 .للمعارضة الدائمة اللجان إحدى رئاسة تخصص

 .الحق هذا ممارسة كيفيات للمجلس الداخلي النظام يحدد

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

 .عليها المعروضة  القضايا

 المختصة الدائمة اللجان على لزوما المجلس أعمال جدول في المدرجة النقط تعرض

 دائمة لجنة دراسة عدم حالة في و . أدناه 38 و  37 المادتين مقتضيات مراعاة مع لدراستها،

 يقضي مناقشة بدون مقررا المجلس يتخذ عليها، عرضت لمسألة األسباب من سبب ألي

 .شأنها في التداول عدم أو  بالتداول

 .مهامها لمزاولة الضرورية الوثائق و  بالمعلومات اللجان المجلس رئيس يزود

 الموظفين  المجلس  رئيس  بواسطة  يستدعي  أن  له  يجوز  و   ألشغالها،  مقررا  اللجنة  رئيس  يكون

 و استشارية، بصفة اللجنة أشغال في للمشاركة اإلقليم، أو  العمالة بمصالح مهامهم المزاولين

 أو  العمالة عامل طريق عن و  المجلس رئيس بواسطة نفسها للغاية يستدعي أن كذلك يمكنه

 يشمل الذين العمومية المقاوالت أو  العمومية المؤسسات أو  الدولة أعوان و  موظفي اإلقليم

 .ماإلقلي  أو  للعمالة الترابية الدائرة اختصاصهم

. معينة  قضايا  دراسة  بها  تناط  مؤقتة  موضوعاتية  لجانا  االقتضاء،  عند  يحدث  أن  للمجلس  يمكن

 .للتداول المجلس على عرضه قصد المجلس رئيس لدى تقريرها بإيداع اللجنة أعمال تنتهي

 .الدائمة اللجان محل تحل أن اللجان لهذه يمكن ال

 .لرئيسه أو  للمجلس مسندة صالحية أي ممارسة المؤقتة أو  الدائمة للجان يسوغ ال



 و  الكيفيات و  الشروط طبق اإلقليم أو  العمالة مجلس أجهزة بانتخاب المتعلقة الطعون تقدم

 بموجب  اإلقليم  أو   العمالة  مجلس  أعضاء  انتخابات  في  الطعون  شأن  في  المحددة  اآلجال  داخل

 .الذكر السالف 59.11 رقم التنظيمي القانون أحكام

 اإلقليم أو العمالة مجلس تسيير  -ت

 وطرق  الداخلي،  نظامه  إعداد  خالل  من  اإلقليم  أو   العمالة  مجلس  تسيير  طرق  استعراض  يمكن

 المجلس لمداوالت القانوني والنصاب واالستثنائية، لعادية الدورات انعقاد

 للمجلس الداخلي النظام •

 على يعرض للمجلس الداخلي النظام مشروع بإعداد المكتب مع بتعاون المجلس رئيس يقوم

 .المجلس مكتب النتخاب الموالية الدورة خالل عليه التصويت و  لدراسته األخير هذا

 على  بالموافقة  القاضي  المجلس  مداولة  مقرر  اإلقليم  أو   العمالة  عامل  إلى  المجلس  رئيس  يحيل

 .الداخلي النظام هذا من بنسخة مرفقا الداخلي النظام

 العامل توصل تاريخ من أيام( 8) ثمانية أجل انصرام بعد التنفيذ حيز الداخلي النظام يدخل

 القانون هذا من 108 المادة أحكام تطبق التعرض، حالة في و  عليه، التعرض دون بالمقرر

 .التنظيمي

 .المجلس ألعضاء ملزمة الداخلي النظام مقتضيات تعتبر

 المجلس دورات •

 :العادية الدورات-

 أشهر خالل السنة في عادية دورات ثالث أثناء جلساته وجوبا اإلقليم أو  العمالة مجلس يعقد

 .شتنبر و  يونيو  و  يناير

 الموالي اليوم في أو  العادية الدورة لعقد المحدد الشهر من الثاني االثنين يوم المجلس يجتمع

 .عطلة يوم التاريخ هذا صادف إذا العمل أيام من



  للجلسات  أو  للجلسة زمنية جدولة دورة لكل يحدد و . جلسات عدة أو  جلسة من الدورة تتكون

 .سنة كل خالل المجلس شأنها في سيتداول التي النقط و 

 .للمجلس الداخلي النظام في توقيتها و  للجلسات الزمنية المدة تحدد

 و.  التصويت  في  يشارك  ال  و   اإلقليم  أو   العمالة  مجلس  دورات  اإلقليم  أو   العمالة  عامل  يحضر

 و المالحظات جميع المجلس أعضاء أو  الرئيس من بطلب أو  منه بمبادرة يتقدم أن يمكن

 .شأنها في المتداول بالقضايا المتعلقة التوضيحات

 بمصالح مهامهم  المزاولون  الموظفون  اإلقليم،  أو   العمالة  مجلس رئيس  من  باستدعاء  يحضر،

 .استشارية بصفة الجلسات اإلقليم أو  العمالة

 العمومية المؤسسات أو  الدولة أعوان و  موظفي استدعاء العامل طريق عن للرئيس يمكن و 

 يتعلق  عندما  اإلقليم  أو   للعمالة  الترابية  الدائرة  اختصاصهم  يشمل  الذين  العمومية  المقاوالت  أو 

 المجلس  أشغال  في  المشاركة  ألجل  هيئاتهم  بنشاط  ترتبط  األعمال  جدول  في  نقاط  بدراسة  األمر

 .استشارية بصفة

 تمديد يمكن  أنه  غير متتالية، يوما(  15)  عشر  خمسة عادية  دورة  كل مدة  تتجاوز أن  يمكن  ال

 يوما( 15) خمسة التمديد هذا يتعدى ال أن على المجلس، لرئيس بقرار واحدة مرة المدة هذه

 .متتالية

 

 .اتخاذه فور اإلقليم أو  العمالة عامل إلى التمديد قرار المجلس رئيس يبلغ

 و بتاريخ الدورة انعقاد تاريخ قبل األقل على أيام( 7) المجلس أعضاء بإخبار الرئيس يقوم

 لدى به المصرح بالعنوان إليهم يوجه مكتوب إشعار بواسطة الدورة انعقاد مكان و  ساعة

 .اإلقليم أو  العمالة مجلس

 النقط  و   الدورة  جلسات  أو   لجلسة  الزمنية  الجدولة  و   األعمال  بجدول  مرفقا اإلشعار  هذا  يكون

 .الصلة ذات الوثائق كذا و  جلسة، كل خالل شأنها في المجلس سيتداول التي



 االستثنائية الدورات -

 ذلك، إلى الضرورة دعت كلما المجلس رئيس قبل من استثنائية دورة  لعقد المجلس يستدعى

 يكون و . األقل على مهامهم المزاولين  المجلس أعضاء ثلث من بطلب أو  منه بمبادرة إما

 .شأنها في التداول قصد المجلس على عرضها المزمع بالنقط مرفقا الطلب

 وجب استثنائية، دورة بعقد القاضي األعضاء ثلث لطلب االستجابة المجلس رئيس رفض إذا

 من أيام( 10) عشرة أقصاه أجل داخل باألمر المعنيين إلى يبلغ بقرار رفضه تعليل عليه

 .بالطلب توصله تاريخ

 على استثنائية دورة لزوما تنعقد المجلس، ألعضاء المطلقة األغلبية قبل من الطلب قدم إذا

 مراعاة مع الطلب تقديم تاريخ من يوما( 15) عشر خمسة خالل محدد أعمال جدول أساس

 .أدناه 39 المادة من الثانية الفقرة مقتضيات

 43 و  36 المادتين في عليها المنصوص للكيفيات طبقا االستثنائية الدورة في المجلس يجتمع

 الحاالت،  جميع  في  و .  أعمالها  جدول  استنفاذ  عند  الدورة  هذه  تختتم  و .  التنظيمي  القانون  هذا  من

 .المدة هذه تمديد يمكن ال و  متتالية، أيام( 7) سبعة يتجاوز ال أجل داخل الدورة تختتم

 عامل قبل من الشأن هذا في طلبا تلقيه حالة في القانون بحكم استثنائية دورة المجلس يعقد

 و  الدورة أعمال جدول في إدراجها المقترح بالنقط مرفقا الطلب يكون و . اإلقليم أو  العمالة

 تاريخ من أيام( 10) عشر خالل الدورة هذه تنعقد و  االقتضاء، عند به المتعلقة الوثائق كذا

 االستثنائية  الدورة  هذه  لحضور  استدعاءات  المجلس  أعضاء  إلى  الرئيس  يوجه  و   الطلب،  تقديم

 .األعمال بجدول وجوبا االستدعاءات ترفق و . انعقادها تاريخ قبل األقل على أيام( 3) ثالثة

 في و . مهامهم المزاولين المجلس أعضاء  نصف من أكثر بحضور االستثنائية الدورة تنعقد

 كيفما تنعقد و  العمل أيام من الموالي اليوم إلى الدورة تؤجل النصاب، هذا اكتمال عدم حالة

 .الحاضرين األعضاء عدد كان

 الدورات أعمال جدول -ث



 أحكام مراعاة مع المكتب، أعضاء مع بتعاون الدورات، أعمال جدول المجلس رئيس يعد

 .بعده 41 و 40 المادتين

 على   يوما(  20)  عشرين  اإلقليم  أو   العمالة  عامل  إلى  الدورة  أعمال  جدول  المجلس  رئيس  يبلغ

 .الدورة انعقاد تاريخ قبل األقل

 و المواطنين و  المواطنات قبل من المقدمة العرائض األعمال جدول في وجوبا تسجل

 في ذلك و  التنظيمي، القانون هذا من 116 المادة ألحكام وفقا قبولها، تم التي الجمعيات،

 .المجلس مكتب لدن من فيها البت لتاريخ الموالية العادية الدورة

 العمالة عامل يقترحها التي اإلضافية النقط الدورات أعمال جدول في القانون، بحكم تدرج،

 داخل بها الرئيس إشعار يتم أن على استعجاليا، طابعا تكتسي التي تلك سيما ال و  اإلقليم، أو 

 .األعمال بجدول اإلقليم أو  العمالة عامل توصل تاريخ من ابتداء أيام( 8) ثمانية أجل

 طلبا جماعية، أو  فردية بصفة للرئيس، يقدموا أن مهامهم المزاولين المجلس ألعضاء يجوز

 .الدورات أعمال جدول في المجلس صالحيات في تدخل نقطة كل إدراج قصد كتابيا

 .الطلب مقدمي أو  مقدم إلى يبلغ أن و  معلال مقترحة نقطة كل إدراج رفض يكون أن يتعين

 اقترح نقاط أو  نقطة إلدراج رفض بكل الدورة افتتاح عند مناقشة، دون علما، المجلس يحاط

 .الجلسة بمحضر وجوبا ذلك يدون و  األعمال، جدول في إدراجها

 أعمال جدول في المجلس صالحيات في تدخل نقطة إدراج قصد كتابي طلب تقديم حالة في

 .األعمال جدول في النقطة هذه وجوبا تسجل المجلس، أعضاء عدد نصف قبل من الدورات

 المدرجة و  صالحياتهم نطاق في تدخل التي النقط في إال التداول لجانه أو  للمجلس يجوز ال

 يتعرض أن الحالة، حسب اللجنة، رئيس أو  المجلس رئيس على يجب و  األعمال، جدول في

 .المذكور األعمال جدول في مدرجة غير نقطة كل مناقشة على

 في تدخل ال األعمال جدول في مدرجة نقطة كل على اإلقليم أو  العمالة عامل يتعرض

 مجلس  رئيس  إلى  معلال  تعرضه  يبلغ  و .  المجلس  صالحيات  أو   اإلقليم  أو   العمالة  اختصاصات



 عامل يحيل االقتضاء عند و  أعاله، 40  المادة في إليه المشار األجل داخل اإلقليم أو  العمالة

 48 أجل داخل فيه للبت اإلدارية بالمحكمة اإلستعجالي القضاء إلى تعرضه اإلقليم أو  العمالة

 .به التوصل تاريخ من ابتداء ساعة

 تعرض  موضوع  كانت  التي  النقط  في  البطالن،  طائلة  تحت  اإلقليم،  أو   العمالة  مجلس  يتداول  ال

 اإلستعجالي  القضاء  إلى  إحالته  و   اإلقليم  أو   العمالة  عامل   قبل  من  المجلس  رئيس  إلى  تبليغه  تم

 .فيها البت بعد يتم لم و  اإلدارية بالمحكمة

  لألعضاء  عزل  من  التأديبية  اإلجراءات  تطبيق  يوجب  المادة  هذه  بأحكام  متعمد  بشكل  إخالل  كل

 هذا من 74 و  65 المادتين في الحالة، حسب عليها، المنصوص للمجلس حل أو  توقيف أو 

 .التنظيمي القانون

 المجلس وحل توقيف -ج

 المزاولين أعضائه عدد نصف استقال إذا أو  اإلقليم أو  العمالة مجلس حل أو  توقيف وقع إذا

 تعيين  وجب  األسباب،  من  سبب  ألي  المجلس  أعضاء  انتخاب  تعذر  إذا  أو   األقل،  على  مهامهم

 عشر  خمسة أقصاه أجل داخل ذلك و  بالداخلية، المكلفة الحكومية للسلطة بقرار خاصة لجنة

 .إليها المشار الحاالت إحدى حصول لتاريخ الموالية يوما( 15)

 القانون، بحكم بينهم، من يكون أعضاء،( 5) خمسة في الخاصة اللجنة أعضاء عدد يحدد

 .التنظيمي القانون هذا من 119 المادة في عليه المنصوص للمصالح العام المدير

 المخولة الصالحيات الصفة بهذه يمارس الذي اإلقليم أو  العمالة عامل الخاصة اللجنة يترأس

 بقرار  يفوض  أن  يمكنه  و .  التنظيمي  القانون  هذا  أحكام  بموجب  اإلقليم  أو   العمالة  مجلس  لرئيس

 .اللجنة أعضاء من أكثر أو  عضو  إلى صالحياته بعض

 أموال تلزم أن يمكن ال و  الجارية، األمور تصريف في الخاصة اللجنة صالحيات تنحصر

 .الجارية المالية السنة في المتوفرة الموارد يتجاوز ما في اإلقليم أو  العمالة



 المجلس التوقيف مدة انصرام بعد الحالة، حسب الخاصة، اللجنة مهام القانون، بحكم تنتهي،

 .بعده 76 المادة ألحكام طبقا انتخابه إعادة فور أو 

 ثالثة أجل داخل الجديد المجلس أعضاء انتخاب وجب اإلقليم، أو  العمالة مجلس حل وقع إذا

 .المجلس حل تاريخ من أشهر( 3)

 المزاولين أعضائه عدد نصف استقالته إثر على مهامه مزاولة عن المجلس انقطع إذا و 

 القانون لمقتضيات طبقا بالتعويض المتعلقة اإلجراءات جميع استيفاء بعد األقل، على مهامهم

 من أشهر( 3) ثالثة أجل داخل الجديد المجلس أعضاء انتخاب وجب ،59.11 رقم التنظيمي

 .مهامه مزاولة عن انقطاعه تاريخ

 أو العماالت مجالس انتداب مدة من  األخيرة أشهر( 6) الستة االنقطاع أو  الحل صادف إذا

 حين  إلى مهامها مزاولة في أعاله 75 المادة في إليها المشار الخاصة اللجنة تستمر  األقاليم،

 .األقاليم و  العماالت لمجالس العام التجديد إجراء

 و التنظيمي القانون هذا أحكام بمقتضى به  المنوطة باألعمال القيام عن الرئيس امتنع إذا

 أو  العمالة عامل قام اإلقليم، أو  العمالة لمصالح العادي بالسير إخالل  إلى ذلك على ترتب

 .به المنوطة المهام بمزاولة بمطالبته اإلقليم

 

  

 

 يحيل الرئيس، استجابة دون الطلب توجيه، تاريخ من أيام( 10) عشرة أجل انصرام بعد

 في البت أجل من اإلدارية بالمحكمة االستعجالي القضاء إلى األمر اإلقليم أو  العمالة عامل

 .االمتناع حالة وجود

 الضبط بكتابة اإلحالة طلب تسجيل تاريخ من ساعة 48 أجل داخل االستعجالي القضاء يبت

 .المحكمة بهذه



 

 واالقليم العمالة اختصاصات: ثانيا

 في خاصة االجتماعية بالتنمية النهوض مهام الترابية دائرتها داخل  اإلقليم أو بالعمالة تناط

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

 .بترابها المتواجدة  الجماعات بين التعاون و  التعاضد

 :على اإلقليم أو  العمالة تعمل الغاية لهذه و 

 القروي؛ الوسط في خاصة األساسية الخدمات و  التجهيزات توفير       -

 إنجاز و  الخدمات توفير و  باألعمال  بالقيام ذلك و  الجماعات، بين التعاضد مبدأ تفعيل      -

 القروي؛ بالوسط االجتماعية بالتنمية  أساسا تتعلق التي األنشطة أو  المشاريع

 .االجتماعية القطاعات مختلف في الهشاشة و  اإلقصاء محاربة       -

 .المجاالت  هذه  في  الدولة  استراتيجيات  و   سياسات  مراعاة  مع  المهام  بهذه  اإلقليم  أو   العمالة  تقوم

 الدولة  مع مشتركة اختصاصات و  ذاتية اختصاصات اإلقليم أو  العمالة تمارس الغاية لهذه و 

 .األخيرة هذه من إليها منقولة اختصاصات و 

 معين مجال في اإلقليم أو  للعمالة الموكولة االختصاصات على الذاتية االختصاصات تشتمل

 التخطيط سيما ال و  المجال، بهذا الخاصة باألعمال مواردها، حدود في القيام، من يمكنها بما

 .الترابية دائرتها داخل الصيانة و  التدبير و  اإلنجاز و البرمجة و 

 أن يتبين التي االختصاصات اإلقليم أو  العمالة و الدولة بين المشتركة االختصاصات تشمل

 المشتركة االختصاصات هذه ممارسة تتم أن يمكن و . مشترك بشكل تكون ممارستها نجاعة

 .التمايز و  التدرج لمبدأي طبقا

 بما اإلقليم أو  العمالة إلى الدولة من تنقل التي االختصاصات المنقولة االختصاصات تشمل

 .تدرجي بشكل الذاتية االختصاصات بتوسيع يسمح



 الذاتية االختصاصات -أ

 :التالية الميادين في الترابي نفوذها داخل ذاتية اختصاصات اإلقليم أو  العمالة تمارس

 القروي؛ المجال في المدرسي النقل             -

 القروية؛ المسالك صيانة و  إنجاز             -

 الهشاشة؛ و  الفقر من للحد برامج تنفيذ و  وضع             -

 الصحة؛  حفظ  و   الوقاية  و   التعليم  و   السكن  و   الصحة  مجاالت  في  الحاجيات  تشخيص             -

 .الرياضة و  الثقافة مجال في الحاجيات تشخيص             -

 انتداب من األولى السنة خالل مجلسها رئيس إشراف تحت اإلقليم، أو  العمالة مجلس يضع

 .تقييمه و  تحيينه و  تتبعه على تعمل و  لإلقليم أو  للعمالة التنمية برنامج المجلس،

 أو  برمجتها المقرر التنموية األعمال سنوات ست لمدة اإلقليم أو  العمالة تنمية برنامج يحدد

 مستدامة  تنمية  لتحقيق  كلفتها،  و   توطينها  و   لنوعيتها  اعتبارا  اإلقليم،  أو   العمالة  بتراب  إنجازها

 أنشطة بتنسيق مكلفا بصفته اإلقليم أو  العمالة عامل مع بتنسيق و  تشاركي منهج وفق و 

 .المركزية لإلدارة الالممركزة المصالح

 أو  العمالة إمكانيات و  لحاجيات تشخيصا اإلقليم أو  العمالة تنمية برنامج يتضمن أن يجب

 الثالث بالسنوات الخاصة  التقديرية نفقاتها و  لمواردها تقييما و  ألولوياتها تحديدا و  اإلقليم

 .النوع مقاربة االعتبار بعين يأخذ أن و األولى

 .التنفيذ حيز دخوله من الثالثة السنة من ابتداء اإلقليم أو  العمالة تنمية برنامج تحيين يمكن

 تقييمه، و  تحيينه و  تتبعه و  اإلقليم أو  العمالة تنمية برنامج إعداد مسطرة تنظيمي بنص تحدد

 .إلعداده التشاور و  الحوار آليات و 



 و األخرى الترابية الجماعات و اإلدارة تمد اإلقليم، أو  العمالة تنمية برنامج إعداد بغية

 بالمشاريع  المتعلقة  المتوفرة  بالوثائق  اإلقليم  أو   العمالة  مجلس  العمومية  المقاوالت  و   المؤسسات

 .الطلب تقديم تاريخ من شهرين أجل داخل اإلقليم أو  العمالة بتراب إنجازها المراد

 عليها المنصوص السنوات المتعددة البرمجة وفق اإلقليم أو  العمالة تنمية برنامج تنفيذ على

 .التنظيمي القانون هذا من 175 المادة في

 الدولي التعاون إطار في المملكة خارج من فاعلين مع اتفاقيات إبرام اإلقليم و  للعمالة يمكن

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

 .العمل بها الجاري األنظمة

 .أجنبية دولة مع مجموعاتها أو  إقليم أو  عمالة بين اتفاقية أي إبرام يمكن ال

 المشتركة االختصاصات -ب

 :التالية المجالت في الدولة بين و  بينها المشتركة االختصاصات اإلقليم أو  العمالة تمارس

 التجهيزات؛ و  التحتية البنيات و  التكوين و  الصحة ميادين في القروي العالم تأهيل             -

 الواحات؛ و  الجبلية المناطق تنمية             -

 الكهرباء؛ و  للشرب الصالح بالماء القروي العالم تزويد في اإلسهام             -

 القروي؛ الوسط عن العزلة فك برامج             -

 اإلقليمية؛ الطرق وصيانة إنجاز في المساهمة             -

 .الرياضية و  االجتماعية و  الصحية و  التربوية الميادين في االجتماعي التأهيل             -

 من  بمبادرة  إما  تعاقدي بشكل  الدولة  و   اإلقليم  أو   العمالة  بين  المشتركة  االختصاصات  تمارس

 .اإلقليم أو  العمالة من بطلب أو  الدولة



 أو  تمويل تتولى أن الذاتية، مواردها على اعتمادا و  منها، بمبادرة اإلقليم أو  العمالة يمكن

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

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

 المنقولة االختصاصات -ت

 االجتماعية التنمية مجال في الدولة من إليها المنقولة االختصاصات اإلقليم أو  العمالة تمارس

 .القروي بالوسط خاصة المتوسطة و  الصغيرة المائية المنشآت صيانة و  إحداث و 

  إلى   الدولة  من  االختصاصات  نقل  عند   األقاليم  أو   العماالت  بين  التمايز  و   التدرج  مبدأ  يراعى

 .اإلقليم أو  العمالة

 

 ورئيسه اإلقليم أو العمالة مجلس صالحيات: ثالثا 

 المجلس صالحيات - أ

 أو  العمالة اختصاصات في تدخل التي القضايا في بمداوالته اإلقليم أو  العمالة مجلس يفصل

 .التنظيمي القانون هذا أحكام بموجب إليه الموكولة الصالحيات يمارس و  اإلقليم

 العمومية المرافق و  التنمية -1

 :التالية القضايا في اإلقليم أو  العمالة مجلس يتداول

 اإلقليم؛ أو  العمالة تنمية برنامج             -

 اختصاصاتها؛ تحديد و  اإلقليم أو  العمالة إدارة تنظيم             -

 و للقوانين طبقا تدبيرها طرق و  اإلقليم أو  للعمالة التابعة العمومية المرافق إحداث             -

 العمل؛ بها الجاري األنظمة

 المساهمة  أو   التنظيمي،  القانون  هذا  من  122  المادة  في  إليها  المشار  التنمية  شركات  إحداث      -

 .تفويته أو  تخفيضه أو  رأسمالها في الزيادة أو  غرضها تغيير أو  رأسمالها في



 اإلقليم أو  العمالة أمالك و  الجبايات و  المالية -2

 :التالية القضايا في اإلقليم أو  العمالة مجلس يتداول

 الميزانية؛      -

 163 و  161 المواد أحكام مراعاة مع الملحقة الميزانيات و  الخصوصية الحسابات فتح      -

 التنظيمي؛ القانون هذا من 164 و 

 نفس داخل االعتمادات تحويل و  االعتمادات مبالغ من الرفع و  جديدة اعتمادات فتح    -

 الفصل؛

 في اإلقليم أو  العمالة لفائدة تقبض التي الحقوق مختلف و  األتاوى و  الرسوم سعر تحديد      -

 العمل؛ بها الجاري األنظمة و  القوانين بموجب االقتضاء عند المحددة النسب حدود

 سعرها؛ تحديد و  المقدمة الخدمات عن أجرة إحداث      -

 منحها؛ الواجب الضمانات و  االقتراضات      -

 صيانتها؛ و  عليها المحافظة و  اإلقليم أو  العمالة أمالك تدبير      -

 أو  مبادلتها أو  له الموكولة بالمهام اإلقليم أو  العمالة  الضطالع الالزمة العقارات اقتناء      -

 العمل؛ بها الجاري األنظمة و للقوانين طبقا تخصيصها تغيير أو  تخصيصها

 .الوصايا و  الهبات       -

 الشراكة و  التعاون -3

 :التالية القضايا في اإلقليم أو  العمالة مجلس يتداول

 أو  الترابية الجماعات مجموعات و  األقاليم و  العماالت مجموعات إحداث في المساهمة-

 منها؛ االنسحاب أو  إليها االنضمام

 الخاص؛ أو العام القطاع مع الشراكة و  التعاون اتفاقيات -



 أجنبية؛ أو  وطنية ترابية جماعات مع الالمركزي التعاون و  التوأمة اتفاقيات مشاريع -

 المحلية؛ بالشؤون المهتمة المنظمات أنشطة في المشاركة أو  االنخراط -

 المنقولة؛ و  المشتركة االختصاصات بممارسة المتعلقة العقود-

 ذلك  و   اإلقليم،  أو   العمالة  عامل  موافقة  بعد  األجنبية  الترابية  الجماعات  مع  التبادل  أشكال  كل -

 .للمملكة الدولية االلتزامات احترام إطار في

 االقليم أو  العمالة مجلس رئيس صالحيات -ب

 .ومقرراته المجلس مداوالت تنفيذ -1

 مداوالت بتنفيذ اإلقليم أو  العمالة مجلس رئيس يقوم التنظيمي، القانون من 95 المادة وفق

 :الغرض لهذا و  لذلك، الالزمة التدابير جميع يتخذ و . مقرراته و  المجلس

 اإلقليم؛ أو  العمالة تنمية برنامج ينفذ -

 الميزانية؛ ينفذ -

 مع اختصاصاتها، تحديد و  اإلقليم أو  العمالة إدارة بتنظيم المتعلقة القرارات يتخذ -

 التنظيمي؛ القانون هذا من 109 المادة مقتضيات مراعاة

 سعرها؛ بتحديد و  المقدمة الخدمات عن أجرة بإحداث المتعلقة القرارات يتخذ -

 للنصوص  طبقا الحقوق  مختلف  و   األتاوى  و   الرسوم  سعر  تحديد  ألجل  القرارات  يتخذ -

 العمل؛ بها الجاري التنظيمية و   التشريعية

 المتعلقة العقود تنفيذ و بإبرام اإلقليم، أو  العمالة مجلس يقرره ما حدود في يقوم، -

 بالقروض؛

 األشياء؛ إيجار عقود و األكرية مراجعة أو  بإبرام يقوم -



 تحيين و مسك على يسهر الغاية، لهذه و عليها يحافظ و  اإلقليم أو  العمالة أمالك يدبر -

 المتعلقة التحفظية األعمال بجميع ويقوم القانونية، وضعيتها تسوية و  أمالكها محتويات سجل

 اإلقليم؛ أو  العمالة بحقوق

 أو  العمالة ملك تهم معاملة كل و  المبادلة و  االقتناء و  البيع و  الكراء أعمال يباشر -

 الخاص؛  اإلقليم

 رخص يمنح و  اإلقليم أو  للعمالة العمومي الملك لتدبير الالزمة اإلجراءات يتخذ -

 العمل؛ بها الجاري التنظيمية و  التشريعية للنصوص طبقا العمومي للملك المؤقت االحتالل

 اإلقليم؛ أو  للعمالة التابعة العمومية المرافق لتدبير الالزمة اإلجراءات يتخذ -

 القانون هذا من 85 المادة لمقتضيات طبقا التوأمة و  الشراكة و  التعاون اتفاقيات يبرم -

 التنظيمي؛

 الوصايا؛ و  الهبات حيازة على يعمل -

 يرأس و .  نفقاتها صرف و  اإلقليم أو  العمالة مداخيل بقبض اآلمر المجلس رئيس يعتبر 

 يسهر و  القضائية و  اإلدارية و  المدنية الحياة أعمال جميع في رسمية بصفة يمثلها و  مجلسها

 .العمل بها الجاري األنظمة و  القوانين و  التنظيمي القانون هذا ألحكام طبقا مصالحها على

  التنظيمية  السلطة ممارسة -2

 اإلقليم، أو  العمالة رئيس يمارس الدستور، من 140 الفصل من الثانية الفقرة ألحكام تطبيقا

 للجماعات  الرسمية  بالجريدة  تنشر  قرارات،  بموجب  التنظيمية  السلطة  المجلس،  مداوالت  بعد

 .واالقاليم للعماالت التنظيمي القانون من 221 المادة ألحكام طبقا الترابية

 اإلدارية المصالح تسيير -3

 للعاملين التسلسلي الرئيس يعتبر و  اإلقليم، أو  للعمالة اإلدارية المصالح المجلس رئيس يسير

 اإلقليم  أو   العمالة  بإدارة  المناصب  جميع  في  التعيين  يتولى  و  شؤونهم،  تدبير  على  يسهر  و   بها،

 .العمل بها الجاري التنظيمية و  التشريعية للنصوص طبقا



 مدير"  إشراف تحت يشتغالن األكثر على اثنين بمهمة مكلفين تعيين المجلس لرئيس يجوز

 لعماالت التنظيمي القانون من 120 المادة في عليه المنصوص" المجلس و  الرئاسة شؤون

 .واالقاليم

 الوثائق حفظ -4

 جميع و  المجلس  بأعمال تتعلق التي  الوثائق جميع حفظ  اإلقليم  أو   العمالة  مجلس رئيس  يتولى

 .النشر و  التبليغ تثبت التي الوثائق كذا و  المتخذة القرارات و  المقررات

 اإلقليم أو  العمالة تنمية برنامج إعداد -5

 :الرئيس يتولى

 القانون هذا من 80 المادة لمقتضيات طبقا اإلقليم أو  العمالة تنمية برنامج إعداد -

 التنظيمي؛

 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

 باستثناء  نوابه  إلى  بقرار  إمضاءه  يفوض  أن  مراقبته،  و   مسؤولية  تحت   المجلس،  لرئيس  يجوز

 .بالصرف األمر و  اإلداري التسيير

 والصالحيات التوقيع في التفويض -6

 قطاع  في  التفويض  ينحصر  أن  شريطة  صالحيته  بعض  بقرار  لنوابه  يفوض  أن   أيضا  له  يجوز

 .التنظيمي القانون هذا أحكام مراعاة مع ذلك و  نائب، لكل واحد



 التسيير  مجال  في  بقرار  إمضاءه  يفوض  أن  مراقبته،  و   مسؤوليته  تحت  المجلس،  لرئيس  يجوز

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

 .اإلقليم أو  العمالة إدارة  مصالح و  أقسام رؤساء إلى إمضاءه، بقرار

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

 .نفقاتها صرف و  اإلقليم أو  العمالة مداخيل بقبض المتعلقة الوثائق على عنه، نيابة اإلمضاء،

 إخبارية تقارير تقديم -7

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

 .له المخولة الصالحيات إطار

 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 وفق

 لالنتخاب؛ تاريخ أقدم -

 .األقدمية في التساوي عند السن كبر -

 اإلدارية المراقبة: ثالثا

 والمقررات القرارات مشروعية مراقبة -أ

 اإلقليم  أو   العمالة  عامل  يمارس  الدستور،  من  145  الفصل  من  الثانية  الفقرة   لمقتضيات  تطبيقا

 .اإلقليم أو  العمالة مجلس مقرارات و  المجلس رئيس قرارات شرعية على اإلدارية المراقبة

 .اإلدارية المحكمة فيه تبت الشأن هذا في نزاع كل

 العمالة  مجلس صالحيات في تدخل ال التي القرارات و  المقررات القانون بحكم باطلة تعتبر

 و  التشريعية النصوص و  التنظيمي القانون هذا ألحكام خرقا المتخذة أو رئيسه أو اإلقليم أو 



 إليها   األمر  إحالة  بعد  البطالن  طلب  في  اإلدارية  المحكمة  تبت و .  العمل  بها  الجاري  التنظيمية

 .اإلقليم أو  العمالة عامل قبل من حين و  وقت كل في

 من نسخ كذا و اإلقليم، أو  العمالة مجلس مقررات و  الدورات محاضر من نسخ تبليغ  يتعين

 ال أجل داخل اإلقليم أو  العمالة عامل إلى التنظيمية السلطة إطار في المتخذة الرئيس قرارات

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

 .وصل مقابل ذلك و  المذكورة،

 التعرض  -ب

 تدخل  ال  التي  المقررات  على  و  للمجلس  الداخلي  النظام  على  اإلقليم  أو   العمالة  عامل   يتعرض

 النصوص و التنظيمي  القانون هذا  ألحكام خرقا اإلقليم أو  العمالة مجلس صالحيات في

 أو  العمالة مجلس رئيس إلى معلال تعرضه يبلغ و  العمل، بها الجاري التنظيمية و  التشريعية

 .بالمقرر التوصل تاريخ من ابتداء العمل أيام من أيام( 3) ثالثة يتعدى ال أجل داخل اإلقليم

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

 .المتخذ المقرر

 األمر اإلقليم أو  العمالة عامل أحال التعرض، موضوع المقرر على المعني المجلس أبقى إذا

 48  أجل  داخل  تنفيذ  إيقاف  طلب  في  يبت  الذي   اإلدارية  المحكمة  لدى  االستعجالي  القضاء  إلى

  اإلحالة  هذه على يترتب و  لديها، الضبط بكتابة الطلب هذا تسجيل تاريخ من ابتداء ساعة

 .األمر في المحكمة بت حين إلى المقرر تنفيذ وقف

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

 و  اإلقليم أو  العمالة عامل إلى الحكم من نسخة وجوبا المحكمة تبلغ و  به، التوصل تاريخ

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

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

 .عليها التعرض عدم حالة في  المادة هذه من األولى



 المجلس مقررات على التأشيرة -ت

 أو   العمالة  عامل  طرف  من  عليها  التأشير  بعد  إال  للتنفيذ  قابلة  التالية  المجلس  مقررات  تكون  ال

 :المجلس رئيس من بها التوصل تاريخ من يوما( 20) عشرين أجل داخل اإلقليم،

 اإلقليم؛ أو  العمالة تنمية ببرنامج المتعلق المقرر -

 بالميزانية؛ المتعلق المقرر -

 اختصاصاتها؛ تحديد و  اإلقليم أو  العمالة إدارة بتنظيم القاضي المقرر -

 و  االقتراضات سيما ال و  المداخيل، و  النفقات على المالي الوقع ذات المقررات -

 أو العمالة  أمالك تفويت و الحقوق مختلف و األتاوى و  الرسوم سعر تحديد و  الضمانات

 تخصيصها؛ و  اإلقليم

  اإلقليم أو  العمالة تبرمها التي التوأمة و الالمركزي التعاون باتفاقيات المتعلق المقرر -

 .األجنبية المحلية الجماعات مع

 أو  للعمالة  التابعة العمومية المنشآت و  للمرافق المفوض بالتدبير المتعلقة المقررات أن غير

 داخل  بالداخلية  المكلفة  الحكومية  السلطة  قبل  من  عليها  يؤشر  التنمية  شركات  بإحداث  و   اإلقليم

 .أعاله األولى الفقرة في إليه المشار األجل نفس

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

 .تأشيرة بمثابة أدناه، عليه المنصوص


