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Ü{{è‚Ïi
شكلت التعaديالت التaي أدخلaت علaى الظھيaر الشaريف رقaم  1.02.297الصaادر
في  3أكتوبر  2002بتنفيذ القانون رقaم  78.00المتعلaق بالميثaاق الجمaاعي ،بمقتضaى
الظھيaaر الشaaريف رقaaم  1.03.82صaaادر فaaي  20محaaرم  24 ) 1424مaaارس (2003
بتنفيaaaذ القaaaانون رقaaaم  ،01.03والظھيaaaر الشaaaريف رقaaaم  1.08.153الصaaaادر فaaaي 18
فبراير  2009بتنفيaذ القaانون رقaم  ، 17.08منعطفaا ھامaا فaي مسaار تحaديث الترسaانة
القانونية لتدبير الشأن المحلي ،قصد الرفaع مaن أداء الجماعaات المحليaة وتمكينھaا مaن
أداء المھام المنوطة بھا على أكمل وجه.
وترتكز ھذه التعديالت على توفير آليات تجعaل المنتخبaين فaاعلين أساسaيين فaي
وضaaع مخططaaات التنميaaة المحليaaة ،وإدارة محليaaة تتaaوفر علaaى مaaوارد بشaaرية مؤھلaaة
وموارد مالية كافية لتقديم الخدمات الضرورية للساكنة.
وتaaaتلخص أھaaaم التعaaaديالت ،فaaaي دعaaaم وحaaaدة نظaaaام المدينaaaة عaaaن طريaaaق إقaaaرار
مقتضيات تھم اختصاصات رئيس المجلس الجماعي واختصاصaات رئaيس المقاطعaة،
وإدخaال تعaديالت ھامaة علaى النظaام المaالي للمقاطعaات ،باإلضaافة إلaى إحaداث جھaaاز
استشaaاري لaaدى رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي يسaaمى "نaaدوة رؤسaaاء المقاطعaaات" لتبaaادل
اآلراء المتعلقة ببرامج التجھيز والتنشيط وتفويض المرافق العمومية.
كمaaا شaaملت ھaaذه التعaaديالت وضaaع إطaaار قaaانوني جديaaد يتعلaaق باآلليaaات الكفيلaaة
بتaaوفير الشaaروط التaaي تضaaمن نجaaاح التعaaاون بaaين الجماعaaات المحليaaة ،وتمكaaين كaaل
أعضaaاء الجھaaاز التنفيaaذي للمجلaaس مaaن المشaaاركة فaaي تaaدبير شaaؤون الجماعaaة ،وفaaق
منظور يتوخى الشفافية وحسن التدبير.
ومن أبرز التعديالت أيضا ،تلaك التaي ھمaت مؤسسaة رئaيس المجلaس الجمaاعي
ونوابه ،حيث أقر المشرع عaدة مقتضaيات ھمaت انتخaاب رئaيس المجلaس وفaتح مجaال
التفرغ لمزاولة مھامaه داخaل الجماعaة ،مaن خaالل فaتح المجaال لمaوظفي القطaاع العaام
للتفaaرغ لمزاولaaة مھaaام الرئاسaaة ،مaaع احتفaaاظھم بوضaaعيتھم النظاميaaة داخaaل إداراتھaaم،
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وإقرار نظام جديد لتفويض بعض اختصاصاته يسمح لكل عضو فaي الجھaاز التنفيaذي
بتدبير شؤون الجماعة ،وفق منظور يتوخى الشفافية وتحديد المسؤوليات.
كما منح المشرع لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات ھامة تتمثل فaي إمكانيaة
تقaaديم طلaaب للمجلaaس مaaن أجaaل إقالaaة كaaل نائaaب رفaaض أو امتنaaع عaaن القيaaام باألعمaaال
المنوطة به ،بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنaوح لaه ،أو فaي حالaة ارتكابaه
أخطاء تخل بسير القطاع الذي حصل على تفويض فيه.
كمaaا أن الميثaaاق المعaaدل يلaaزم رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي بتقaaديم مخطaaط جمaaاعي
للتنمية على المستوى المحلي يأخذ بعaين االعتبaار حاجيaات الجماعaة وإمكانياتھaا ،كمaا
يقدم مجموعة من اآلليaات الجديaدة لتaدعيم التعaاون و الشaراكة بaين مختلaف الجماعaات
خصوصا منھا المتواجدة فوق مجال ترابي متصل ،كما تحدث لدى المجلس الجمaاعي
لجنة استشارية تدعى " لجنة المساواة وتكافؤ الفaرص " تتكaون مaن شخصaيات تنتمaي
إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحھا رئيس المجلس الجماعي.
وإذا كانaaaت المقتضaaaيات الجديaaaدة قaaaد حaaaذفت منصaaaب مقaaaرر الميزانيaaaة داخaaaل
المجلس الجماعي مما يغير مسaار القaرار المaالي  ،فقaد عaززت علaى عكaس ذلaك دور
الكاتب العام للجماعة من خالل تحديد الصالحيات الخاصة بaه والتaي تaم حصaرھا فaي
مجال تدبير اإلدارة الجماعية ،بشaكل يسaمح لaه أن يلعaب دورا فعaاال كمسaاعد للaرئيس
في إعداد وتنفيذ قراراته.
لقد جاءت ھذه اإلصالحات برمتھا في أفق تكريس الحكامة المحلية الجيدة ،التي
من شأنھا أن تسمح للجماعات باالستجابة لمطالب السكان وتقديم خدمات جيدة لھم.
وحتaaى يتسaaنى للقaaارئ معرفaaة التعaaديالت التaaي عرفھaaا قaaانون الميثaaاق الجمaaاعي،
عمل المركز على إظھارھا بخط عريض.
ويأمل المركز أن يكون بعمله ھذا قد سaاعد فaي تقريaب ھaذا القaانون مaن متنaاول
القراء ،وذلك مواكبة لإلصالحات السياسية الكبرى التي تعرفھا بالدنaا ،تعزيaزا لدولaة
الحق والقانون.
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الحمد  qوحده ،
الطابع الشريف -بداخله:
) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف ﷲ وليه(
يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا ،أسماه ﷲ وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور والسيما الفصلين  26و  58منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفaaد وينشaaر بالجريaaدة الرسaaمية ،عقaaب ظھيرنaaا الشaaريف ھaaذا ،القaaانون رقaaم
 78.00المتعلaaaق بالميثaaaاق الجمaaaaاعي ،كمaaaا وافaaaaق عليaaaه مجلaaaaس النaaaواب ومجلaaaaس
المستشارين.
وحرر بمراكش في  25رجب  3) 1423أكتوبر .(2002
وقعه بالعطف:
الوزير األول،
اإلمضاء :عبد الرحمان يوسفي.
*
* *

1

 ظھير شaريف رقaم  1.02.297صaادر فaي  25رجaب  3) 1423أكتaوبر  (2002بتنفيaذ القaانون رقaم 78.00المتعل@ق بالميث@اق الجم@اعي ،.ج ر عaدد  5058بتaاريخ  21نaوفمبر  ، 2002مغيaر بظھيaaر
شريف رقم  1.03.82صادر في  20محرم  24 ) 1424مارس  (2003بتنفيذ القانون رقم ،01.03
ج ر عaaدد  5093بتaaاريخ  24مaaارس  ،2003ومغيaaر ومaaتمم بالقaaانون رقaaم  17.08الصaaادر بتنفيaaذه
الظھيaaر الشaaريف رقaaم  1.08.153بتaaاريخ  22مaaن صaaفر  18) 1430فبرايaaر  ،(2009ج ر عaaدد
 5711بتاريخ  23فبراير .2009
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< <<78.00<ÜÎ…<áçÞ^Î
< <êÂ^Û¢]<Ñ^né¹^e<Ð×Ãjè
]< <Ùæù]<h^fÖ
<< <‚è†Ê<Ø’Ê
<_< <íÚ^Â<Ý^Óu
]< <1<ì^¹
الجماعaaات ھaaي وحaaدات ترابيaaة داخلaaة فaaي حكaم القaaانون العaaام تتمتaaع بالشخصaaية
المعنوية واالستقالل المالي.
وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية.
تحaaدث الجماعaaات وتحaaذف بمرسaaوم .ويحaaدد مركaaز الجماعaaة القرويaaة بقaaرار
لوزير الداخلية.
يغير اسم الجماعة بمرسوم ،باقتراح مaن وزيaر الداخليaة ،بعaد استشaارة المجلaس
الجماعي المعني أو باقتراح من ھذا األخير.

]< <êÞ^nÖ]<h^fÖ
<_< <<íÂ^Û¢]<ìˆãq
]< <<Ùæù]<Ø’ËÖ
]×‹<]< <<êÂ^Û¢
]< <<±æù]<ì^¹
يتولى تدبير شaؤون الجماعaة مجلaس منتخaب تحaدد مaدة انتدابaه وشaروط انتخابaه
وفق األحكام المقررة في القانون المتعلق بمدونة االنتخابات.

]< <<2<ì^¹
يحدد عدد أعضاء المجلس الجماعي الواجب انتخابه بكaل جماعaة بمرسaوم علaى
أساس القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة االنتخابات.

]< <4<ì^¹
تمأل المقاعد الشaاغرة بaالمجلس ألي سaبب مaن األسaباب وفaق القواعaد المقaررة
في القانون المتعلق بمدونة االنتخابات.

]< <5<ì^¹
تنتھي مدة انتداب المستشارين المتفرعين عن انتخابات تكميلية في التاريخ الaذي
كان مقررا فيه انتھاء مدة انتداب األعضاء الذين يخلفونھم.
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ينتخب المجلaس الجمaاعي مaن بaين أعضaاءه رئيسaا وعaدة نaواب يaألفون المكتaب
المجلس المذكور.
ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي.
يجرى االنتخاب خالل الخمaس عشaر يومaا المواليaة النتخaاب المجلaس الجمaاعي
أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعيaة عaن مزاولaة مھامaه ألي سaبب مaن األسaباب.
ويجتمaaع المجلaaaس فaaي كaaaل الحaaاالت بaaaدعوى مكتوبaaة مaaaن السaaلطة اإلداريaaaة المحليaaaة
المختصة.
يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القaانوني المنصaوص عليھaا فaي المaادة 60
بعaده تحaaت رئاسaaة العضaو األكبaaر سaaنا مaن بaaين أعضaaائه الحاضaرين .ويتaaولى العضaaو
األصغر سaنا مaن بaين أعضaاء المجلaس الحاضaرين ،ممaن يحسaنون القaراءة والكتابaة،
مھمة كتابة الجلسة ويحرر محضر متعلق بھا.
تحضر الجلسة السلطة اإلدارية المحلية المختصة أو من يمثلھا.
ينتخب رئيس المجلس الجماعي ونوابه باالقتراع األحادي اإلس@مي بالتص@ويت
الس@@@ري وف@@@ي نف@@@س الجلس@@@ة ،بالنس@@@بة للجماع@@@ات الت@@@ي ينتخ@@@ب أعض@@@اء مجلس@@@ھا
باالقتراع األحادي اإلسمي.
وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسھا بالالئحة ،ي@تم انتخ@اب رئ@يس
المجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة من بين األعضاء المنتخب@ين
المرتبين على رأس لوائح المترش@حين ،ويقص@د ب@رأس الالئح@ة المترش@ح ال@ذي ي@رد
إسمه في المرتبة األولى على رأس الئحة المترشحين حسب الترتي@ب التسلس@لي ف@ي
ھذه الالئحة.
وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس الالئحة يرتقي المترشح الذي يلي@ه
في المرتبة في نفس الالئحة للترشح لشغل منصب الرئيس.
وفي حالة فوز الئحة وحيدة ي@تم انتخ@اب المترش@ح المرت@ب عل@ى رأس الالئح@ة
طبقا للكيفيات المشار إليھا أعاله .وف@ي حال@ة وف@اة المترش@ح لش@غل منص@ب ال@رئيس
يمك@@ن أن يترش@@ح لش@@غل ھ@@ذا المنص@@ب ك@@ل عض@@و م@@ن األعض@@اء المك@@ونين لالئح@@ة
الوحيدة.
2

 غيaaرت وتممaaت الفقaaرتين السادسaaة والسaaابعة بالمaaادة األولaaى مaaن قaaانون رقaaم  17.08الصaaادربتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر.
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وف@@ي حال@@ة ش@@غور منص@@ب رئ@@يس المجل@@س الجم@@اعي ألي س@@بب م@@ن األس@@باب
يترشح لشغل ھذا المنصب المرشح الذي يلي@ه مباش@رة ف@ي نف@س الالئح@ة إل@ى جان@ب
المنتخب@@ين الم@@رتبين ف@@ي المرتب@@ة األول@@ى لل@@وائح األخ@@رى ،م@@ع مراع@@اة المقتض@@يات
السابقة من ھذه المادة.
وينتخ@@ب ن@@واب ال@@رئيس ب@@اإلقتراع األح@@ادي اإلس@@مي بالتص@@ويت الس@@ري وف@@ي
نفس الجلسة.
ولتكون عملية التصويت صحيحة ،ينبغي أن تج@رى باس@تعمال مع@زل وص@ندوق
شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة اإلدارية المحلية.
وال ي@@@تم انتخ@@@اب ال@@@رئيس ف@@@ي ال@@@دور األول لالقت@@@راع إال باألغلبي@@@ة المطلق@@@ة
لألعض@@اء الم@@زاولين مھ@@امھم .وإذا ل@@م يحص@@ل أي مترش@@ح عل@@ى ھ@@ذه األغلبي@@ة ،ي@@تم
إجراء دور ثان بين المترشحين الم@رتبين  ،بحس@ب ع@دد األص@وات المحص@ل عليھ@ا،
ف@@ي ال@@رتبتين األول@@ى والثاني@@ة .وي@@تم االنتخ@@اب ف@@ي ھ@@ذه الحال@@ة ،باألغلبي@@ة المطلق@@ة
لألعضاء المزاولين مھامھم.
إذا لم يحصل أي مترشح على األغلبي@ة المطلق@ة لألعض@اء الم@زاولين مھ@امھم،
يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس باألغلبية النسبية.
ينتخب نواب الرئيس باألغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مھامھم ف@ي ال@دور
األول .وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان ،فإن االنتخ@اب ف@ي ھ@ذه الحال@ة يك@ون
باألغلبية النسبية.
وف@@ي حال@@ة تع@@ادل األص@@وات ف@@ي ال@@دور الثال@@ث بالنس@@بة النتخ@@اب ال@@رئيس وف@@ي
ال@دور الث@اني بالنس@بة النتخ@اب ن@واب ال@رئيس ،يعل@ن ع@ن انتخ@اب المترش@ح األص@@غر
س@@نا .وف@@ي حال@@ة التع@@ادل ف@@ي الس@@ن ب@@ين المترش@@حين ،يع@@ين المترش@@ح المنتخ@@ب ع@@ن
طريق القرعة.
ف@@ي حال@@ة رف@@ض أو امتن@@اع نائ@@ب ال@@رئيس ع@@ن القي@@ام باألعم@@ال المنوط@@ة ب@@ه
بمقتض@@ى الق@@انون أو بمقتض@@ى التف@@ويض الممن@@وح ل@@ه وفق@@ا للق@@انون أو ف@@ي حال@@ة
ارتكابه ألخط@اء جس@يمة تخ@ل بس@ير القط@اع ال@ذي ف@وض ل@ه في@ه ،يج@وز لل@رئيس أن
يطلب من المجلس إقالته.
ت@@تم إقال@@ة نائ@@ب ال@@رئيس م@@ن مھام@@ه بمق@@رر يص@@وت علي@@ه المجل@@س الجم@@اعي
باإلقتراع السري وباألغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مھامھم.
وتوجه نسخة من ھذا المقرر إلى سلطة الوصاية في أجل  15يوم@ا م@ن ت@اريخ
اتخاذه.
ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفه وفق الكيفيات والشروط المقررة في الفق@رة
األولى من المادة  9بعده.
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يترت@@ب بحك@@م الق@@انون عل@@ى ھ@@ذه اإلقال@@ة ع@@دم أھلي@@ة االنتخ@@اب لمزاول@@ة مھ@@ام
الرئيس أو مھام النائب خالل المدة المتبقية من اإلنتداب.
تسلم نسخة من المحضر ألعضاء المجلaس الجمaاعي المaزاولين مھaامھم ،بطلaب
منھم ،داخل أجل ال يتعدى  24ساعة التالية لالنتخاب.
تعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر الجماعة طaوال الثمانيaة أيaام التاليaة ليaوم
االنتخاب.

]< <7<ì^¹
يحaaدد عaaدد نaaواب الaaرئيس تبعaaا لعaaدد األعضaaاء الaaذين تتكaaون مaaنھم المجaaالس
الجماعية حسب الترتيب التالي:
 ثالثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائھا عن 13؛ أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 15؛ خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا  23؛ ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا  25؛ سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 31؛ ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا  35؛ تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائھا 39؛ -عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضائھا .41

]< <8<ì^¹
يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيaات واآلجaال المحaددة
فaaي شaaأن الطعaaون فaaي انتخابaaات المجلaaس الجمaaاعي بموجaaب أحكaaام القaaانون المتعلaaق
بمدونة االنتخابات.

]< <9<ì^¹
إذا انقطaaع الaaرئيس أو النaaواب عaaن مزاولaaة مھaaامھم بسaaبب الوفaaاة أو االسaaتقالة
االختيارية أو اإلقالة الحكمية أو الغaزل أو اإللغaاء النھaائي لالنتخaاب أو االعتقaال لمaدة
تزيد على شھرين أو ألي سبب من األسباب ،استدعى المجلس الجماعي النتخaاب مaن
يخلفaونھم مaaع مراعaاة حaaاالت الشaغور بالنسaaبة لaرئيس المجلaaس التaي تطبaaق فaي شaaأنھا
مقتضيات المادة العاشرة بعده:
 إما في ظرف الخمسة عشaرة يومaا التاليaة لالنقطaاع عaن مزاولaة المھaام،إذا كان مaن الممكaن القيaام بكيفيaة صaحيحة بھaذا االنتخaاب دون ضaرورة
االلتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية؛
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 أو فaaي حالaaة العكaaس خaaالل الخمسaaة عشaaرة يومaaا التاليaaة لھaaذه االنتخابaaاتالتكميلية.
وفaaي حالaaaة انقطaaaاع نائaaaب أو عaaaدة نaaواب عaaaن مزاولaaaة مھaaaامھم ألي سaaaبب مaaaن
األسaaباب ،يرتقaaي النaaواب الaaذين يوجaaدون فaaي المراتaaب الaaدنيا حسaaب تaaرتيبھم مباشaaرة
وبحكم القانون إلى المنصب األعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا.
ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقaررة فaي الفقaرة السaابقة بمaلء آخaر المناصaب
الشاغرة للنواب .

]< <10<ì^¹
يترتب بحكم القانون علaى انقطaاع رئaيس المجلaس الجمaاعي عaن مزاولaة مھامaه
ألي سبب من األسباب طبقا ألحكام المادة  9أعاله ،حل المكتب.
يستدعى المجلس النتخاب المكتaب الجديaد طبقaا للكيفيaات واآلجaال المقaررة فaي
المادة  6أعاله.

]< <<oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
]< <ì‚Â^Š¹]<ìˆãqù
]11<ì^¹

3

))

ينتخaaب المجلaaس الجمaaاعي مaaن بaaين أعضaaائه ،خaaارج أعضaaاء المكتaaب ،الaaذين
يحسنون القaراءة والكتابaة ،بaاالقتراع السaري وباألغلبيaة النسaبية لألعضaاء المaزاولين
مھامھم كاتبا يعھد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظھا.
ينتخaaب المجلaaس الجم@@اعي كaaذلك مaaن بaaين أعضaaاءه ،وفقaaا للشaaروط المنصaaوص
عليھا في الفقرة السابقة ،نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب ويخلفaه إذا تغيaب أو عاقaه
عائق.
في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكاتبة ،يعين الaرئيس مaن بaين
موظفي الجماعة ،باتفاق مع أعضاء المجلaس كاتبaا مسaاعدا يكلaف بaنفس المھaام تحaت
مسؤولية العضو الرسمي المنتخب.

3

 غيرت وتممaت بالمaادة األولaى مaن قaانون رقaم  17.08الصaادر بتنفيaذه الظھيaر الشaريف رقaم 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر.
11

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

]12<ì^¹

4

))

يمكaaن إقالaaة كاتaaب المجلaaس ونائبaaه مaaن مھامھم aا بمقaaرر يصaaوت علaaه المجلaaس
الجماعي باالقتراع السري وباألغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مھامھم.
ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفھما وفق الكيفيات والشروط المقررة فaي الفقaرة
األولى من المادة  11أعاله.

]13<ì^¹

5

))

)نسخت(.

]14<ì^¹

6

))

يشaكل المجلaس الجمaاعي لجانaا لدراسaة القضaايا وتھيaئ المسaائل التaي يجaب أن
تعرض على االجتماع العام لدراستھا والتصويت عليھا.
ويتعaaين تشaaكيل أرب@@ع لجaaان دائمaaة ف@@ي الجماع@@ات الت@@ي يف@@وق ع@@دد أعض@@اء
مجلسھا  35عضوا ھي:
 اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والميزانية والمالية ؛ اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية ؛ اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة؛ اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.بالنسبة للجماع@ات الت@ي يت@راوح ع@دد أعض@اء مجلس@ھا ب@ين  25و 35عض@وا،
يشكل المجلس ثالثة لجان دائمة وھي :
 اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون االقتصادية والميزانية والمالية ؛ اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية ؛ اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية.وبالنس@بة للجماع@@ات الت@@ي يق@@ل ع@@دد أعض@@اء مجلس@@ھا ع@@ن  25عض@@وا  ،يش@@كل
المجلس لجنتين دائمتين وھما :
 اللجن@@ة المكلف@@ة ب@@التخطيط والش@@ؤون االقتص@@ادية والتعمي@@ر وإع@@داد الت@@رابوالبيئة والميزانية والمالية ؛
4

 غيرت وتممaت بالمaادة األولaى مaن قaانون رقaم  17.08الصaادر بتنفيaذه الظھيaر الشaريف رقaم 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر
5
 نسخت مقتضياتھا بالمادة الرابعة مaن القaانون رقaم  17.08الصaادر بتنفيaذه الظھيaر الشaريفرقaaم  1.08.153الصaaادر فaaي  22مaaن صaaفر  18) 1430فبرايaaر  ،(2009الجريaaدة الرسaaمية
عدد  5711بتاريخ  23فبراير .2009
6
 غيرت وتممت بالمادة األولى من قaانون رقaم  17.08الصaادر بتنفيaذه الظھيaر الشaريف رقaم 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر
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 اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية.يمك@@ن للمجل@@س ،عن@@د االقتض@@اء  ،إح@@داث لج@@ان مؤقت@@ة لم@@دة مح@@ددة وغ@@رض
معين.
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضaائه بaاالقتراع السaري وباألغلبيaة النسaبية
رئيسا لكل لجنة ونائبا له .ويقيلھما وفقا لنفس المسطرة.
ت@@@درس اللج@@@ان الدائم@@@ة  ،بطل@@@ب م@@@ن المجل@@@س  ،القض@@@ايا الت@@@ي ت@@@دخل ف@@@ي
اختصاصاتھا .ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان  ،بطل@ب منھ@ا  ،بالمعلوم@ات
والوثائق الضرورية لمزاولة مھامھا.
يوجه رئيس اللجنة أو نائبه  ،داخل أجل  21يوما قبل تاريخ افتتاح ك@ل دورة ،
تقريره إلى رئ@يس المجل@س .ويمكن@ه تق@ديم ھ@ذا التقري@ر ف@ي جلس@ة عام@ة بن@اء عل@ى
طل@@ب م@@ن رئ@@يس اللجن@@ة أو نائب@@ه .ويس@@جل الطل@@ب الم@@ذكور  ،ال@@ذي يج@@ب أن يرف@@ق
بالتقرير السالف الذكر  ،تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس.
يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقري@ر س@نوي عل@ى المجل@س ح@ول األنش@طة
المتعلقة بالمھام المنوطة بھا وفقا لمقتضيات ھذا القانون.
يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظaام الaداخلي المنصaوص عليaه
في المادة  57بعده.
تحدث ل@دى المجل@س الجم@اعي لجن@ة استش@ارية ت@دعى لجن@ة المس@اواة وتك@افؤ
الف@@رص تتك@@ون م@@ن شخص@@يات تنتم@@ي إل@@ى جمعي@@ات محلي@@ة وفعالي@@ات م@@ن المجتم@@ع
المدني يقترحھا رئيس المجلس الجماعي.
يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه ويت@ولى إع@داد ج@دول
أعمال اجتماعاتھا.
تبدي اللجنة رأيھا  ،كلما دع@ت الض@رورة  ،بطل@ب م@ن المجل@س أو رئيس@ه ف@ي
القض@@ايا المتعلق@@ة بالمس@@اواة وتك@@افؤ الف@@رص ومقارب@@ة الن@@وع االجتم@@اعي .ويمك@@ن
ألعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتھا.

]< <15<ì^¹
ال يسوغ للجaان أن تaزاول أي اختصaاص مaن االختصاصaات المسaندة للمجلaس.
ويكون رئيس اللجنة ،بحكم القانون ،مقررا ألشغالھا ،ويجوز لaه أن يسaتدعي بواسaطة
رئيس المجلس الجماعي المaوظفين المaزاولين مھaامھم بالمصaالح الجماعيaة للمشaاركة
فaaي أشaaغال اللجنaaة بصaaفة استشaaارية ،ويمكنaaه كaaذلك أن يسaaتدعي لaaنفس الغايaaة بواسaaطة
رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة اإلدارية المحلية موظفي وأعaوان الدولaة
أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصھم الدائرة الترابية للجماعة.
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تخبر السلطة اإلداريaة المحليaة المختصaة باجتماعaات اللجaان المaذكورة ويمكنھaا
أو لممثلھا حضور أشغالھا بصفة استشارية.

]< <<oÖ^nÖ]<h^fÖ
]< <g~jßÛ×Ö<ê‰^‰ù]<Ý^¿ßÖ
]16<ì^¹

7

))

يتمتaaع بحكaaم القaaانون موظفaaو وأعaaوان الدولaaة والجماعaaات المحليaaة والمؤسسaaات
العامaة الaذين يزاولaون انتaدابا عموميaaا جماعيaا ،بaرخص اسaتثنائية أو إذن بالتغيaب مaaع
االحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص االعتياديaة ،فaي حaدود
المدة الفعلية لدورات المجلس واللجان الدائمة المنتمين إليھا .
يمك@@ن للم@@وظفين واألع@@وان المش@@ار إل@@يھم ف@@ي الفق@@رة أع@@اله وال@@ذين انتخب@@وا
رؤس@@اء للمج@@الس الجماعي@@ة أو رؤس@@اء مج@@الس المقاطع@@ات أو رؤس@@اء لمجموع@@ات
الجماعات والذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مھام رئاسة المجل@س  ،االس@تفادة
من نظام الوضع رھن اإلشارة بطلب منھم.
يكون رئيس المجلس في حالة وضع رھ@ن اإلش@ارة  ،ف@ي م@دلول ھ@ذه الم@ادة ،
عندما يظل تابعا إلط@اره بإدارت@ه داخ@ل إدارة عمومي@ة أو جماع@ة محلي@ة أو مؤسس@ة
عام@@ة ويش@@غل بھ@@ا منص@@با مالي@@ا  ،ويم@@ارس ف@@ي اآلن نفس@@ه مھ@@ام رئ@@يس المجل@@س
الجماعي أو مجموعته بتفرغ تام.
يحتفظ الرئيس الموضوع رھن اإلشارة  ،داخل إدارته أو جماعته أو مؤسس@ته
العامة التي ينتمي إليھا  ،بجميع حقوقه في األجرة والترقية والتقاعد.
وتنتھ@@ي حال@@ة الوض@@ع رھ@@ن اإلش@@ارة إم@@ا بطل@@ب م@@ن المعن@@ي ب@@األمر أو بحك@@م
القانون بانتھاء مدة انتداب المجلس أو في حالة حله أو انقطاع الرئيس عن مزاول@ة
مھامه ألحد األسباب المنصوص عليھا في ھذا القانون.
عن@@@دما تع@@@اين س@@@لطة الوص@@@اية أو اإلدارة أو الجماع@@@ة المحلي@@@ة أو المؤسس@@@ة
العامة األصلية انقطاعا بدون سبب مشروع عن مزاول@ة مھ@ام الرئاس@ة بتف@رغ ت@ام ،
يوضع حد لحالة الوضع رھن اإلشارة.
وتحدد بنص تنظيمي شروط الوض@ع رھ@ن اإلش@ارة والمع@ايير الواج@ب توفرھ@ا
في الجماعات ومجموعات الجماعات التي يمكن أن يمارس فيھا ھذا الحق.8

7

 غيرت وتممت بالمادة األولى مaن قaانون رقaم  17.08الصaادر بتنفيaذه الظھيaر الشaريف رقaم 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر.
8
 مرسوم  2.10.224صادر في  16ذي القعدة  25) 1431أكتaوبر  ،(2010ج ر عaدد 5857بتاريخ  29ذو الحجة  6) 1431ديسمبر  (2010ص .5201
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]< <17<ì^¹
يجaaب علaaى المشaaغلين أن يمنحaaوا المaaأجورين العaaاملين فaaي مقaaاوالتھم والaaذين ھaaم
أعضاء في المجلس الجماعي رخص التغيب للمشaاركة فaي الجلسaات العامaة للمجلaس
أو اللجان الدائمة التابعة له في حدود المدة الفعلية لھذه االجتماعات.
وال يaaؤدى للمaaأجورين عaaن الوقaaت الaaذي يقضaaونه فaaي مختلaaف جلسaaات المجلaaس
واللجaaان الدائمaaة ،مaaا يتقاضaaونه مaaن أجaaرة وقaaت العمaaل .ويمكaaن أن يقaaع تعaaويض ھaaذا
الوقت.
وال يمكaaن أن يكaaون توقيaaف العمaaل المقaaرر فaaي ھaaذه المaaادة سaaببا فaaي فسaaخ عقaaدة
العمaaل مaaن طaaرف المشaaغل وإال نجaaم عaaن ذلaaك أداء تعويضaaات عaaن الضaaرر لفائaaدة
المأجورين.

]< <18<ì^¹
تكaaون الجماع aات مسaaؤولة عaaن األضaaرار الناجمaaة عaaن الحaaوادث التaaي تطaaرأ
ألعضaaاء المجaaالس الجماعيaaة بمناسaaبة انعقaaاد الaaدورات أو اجتماعaaات اللجaaان التaaي ھaaم
أعضاء فيھا أو أثناء قيامھم بمھام لفائدة الجماعة.

]< <19<ì^¹
يوجaه عضaو المجلaس الجمaاعي الaذي يرغaب فaي التخلaي عaن مھامaه االنتدابيaة
طلaaب اسaaتقالته االختياريaaة ،إلaaى الaaوالي أو العامaaل الaaذي يخبaaر فaaورا رئaaيس المجلaaس
الجماعي بذلك كتابة .ويسري أثر االستقالة ابتداء مaن تaاريخ إعaالن الaوالي أو العامaل
عaaن اسaaتالمھا وتوجaaه فaaورا نسaaخة مaaن ھaaذا االسaaتالم إلaaى رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي
إلخبار المجلس بذلك أو عند عaدم صaدور اإلعaالم باالسaتالم بعaد مaرور خمسaة عشaر
) (15يوما بعد تجديد ھذا الطلب في رسالة مضمونة.

]< <20<ì^¹
كaaل عضaaو مaaن المجلaaس الجمaaاعي لaaم يلaaب االسaaتدعاء لحضaaور ثaaالث دورات
متتالية دون سبب يقبله المجلaس ،أو امتنaع دون عaذر مقبaول عaن القيaام بإحaدى المھaام
المنوطaة بaaه بموجaaب النصaaوص المعمaaول بھaaا ،يمكaaن أن يعلaaن ،بعaaد السaaماح لaaه بتقaaديم
إيضاحات ،عن إقالته بموجaب قaرار معلaل ينشaر فaي الجريaدة الرسaمية يصaدره وزيaر
الداخلية بالنسبة للجماعات الحضري والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.
ويوجه رئيس المجلس الجماعي أو السلطة اإلدارية المحلaي الطلaب الرامaي إلaى
اإلعaaالن عaaن إقالaaة العضaaو المعنaaي بaaاألمر مشaaفوعا بaaرأي معلaaل للمجلaaس المaaذكور،
وحسب الحالة ،برأي رئيس المجلس أو السلطة اإلدارية المحلية إلى الوالي أو العامaل
باتخاذ قرار في شأنه أو إلحالته على وزير الداخلية.
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]< <21<ì^¹
كل عضو من المجلaس الجمaاعي تبثaث مسaؤوليته فaي ارتكaاب أعمaال أو أفعaال
مخالفaaة للقaaانون وألخالقيaaات المرفaaق العaaام ،يمكaaن بعaaد اسaaتدعائه لaaإلدالء بإيضaaاحات
كتابية حaول األعمaال المنسaوبة إليaه توقيفaه لمaدة ال تتجaاوز شaھرا واحaدا بقaرار معلaل
لوزير الداخلية ،أو عزله بمرسوم معلل ،يتم نشرھما بالجريدة الرسمية .

]< <22<ì^¹
يمنع على كaل عضaو مaن المجلaس الجمaاعي ،تحaت طائلaة العaزل الaذي تaم وفaق
الشaaكليات المنصaaوص عليھaaا بالمaaادة السaaابقة  ،ودون اإلخaaالل بالمتابعaaة القضaaائية ،أن
يaaربط مصaaالح خاصaaة مaaع الجماعaaة التaaي ھaaو عضaaو فيھaaا أو أن يبaaرم معھaaا أعمaaاال أو
عقودا للكراء أو االقتناء أو التبادل أو كaل معاملaة أخaرى تھaم أمaالك الجماعaة ،أو أن
يبرم معھا صفقات لألشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقaود االمتيaاز أو الوكالaة أو
أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العموميaة الجماعيaة ،سaواء بصaفة شخصaية أو
بصفته مساھما أو وكيال عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.

]< <23<ì^¹
يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الaرئيس والنaواب،
أن يزاول خارج دوره التداولي داخaل المجلaس أو اللجaان التابعaة لaه ،المھaام اإلداريaة
للجماعaaة أو أن يوقaaع علaaى الوثaaائق اإلداريaaة ،أو يaaدير أو يتaaدخل فaaي تaaدبير المصaaالح
الجماعية ،وذلك تحت طائلة العزل الذي يتم اإلعالن عنaه وفaق الشaكليات المنصaوص
عليھا بالمادة  21أعاله ودون اإلخالل بالمتابعة القضaائية بسaبب مزاولaة مھaام منظمaة
بدون صفة قانونية.

]< <24<ì^¹
ال يمكaaن أن يعaaاد انتخaaاب أعضaaاء المجaaالس الجماعيaaة المعلaaن عaaن إقaaالتھم أو
عزلھم ألحد األسaباب المaذكورة فaي المaواد أعaاله قبaل انصaرام أجaل السaنة يبتaدئ مaن
تاريخ االنقطاع عن المھام ،ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية.

]< <25<ì^¹
إال إذا كانت مصالح الجماعة مھددة ألسباب تمس بحسن سير المجلس
الجماعي ،جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية .وفي حالة
االستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر في
الجريدة الرسمية .وال يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثالثة أشھر.
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]< <26<ì^¹
إذا وقaaع توقيaaف أو حaaل المجلaaس الجمaaاعي أو اسaتقال جميaaع أعضaaائه المaaزاولين
مھامھم ،أو إذا تعذر تأليف مجلaس ،وجaب تعيaين لجنaة خاصaة للقيaام بمھaام المجلaس،
تنتھي مھامھا ،بحكم القانون ،بمجرد تأليف المجلس الجماعي الجديد.
تعaaين لجنaaة خاصaaة بقaaرار مaaن وزيaaر الداخليaaة بالنسaaبة للجماعaaات الحضaaرية
وبقرار مaن الaوالي أو العامaل بالنسaبة الجماعaات القرويaة ،داخaل أجaل الخمسaة عشaر
يوما التي تلي حصول الحاالت المشار إليھا في الفقرة السابقة.
باإلضافة إلى الكاتب العام للجماعة الذي يعتبر عضوا بحكم القانون ،يحaدد عaدد
أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة بالنسaبة للمجلaس الجمaاعي الaذي يقaل عaدد أعضaائه
عن ثالثة وعشرين عضوا ،وسبعة بالنسبة للحاالت األخرى.
تتaaaرأس السaaaلطة اإلداريaaaة المحليaaaة المختصaaaة بحكaaaم القaaaانون اللجنaaaة الخاصaaaة،
وتaaزاول االختصاصaaات المخولaaة لaaرئيس المجلaaس الجمaaاعي بموجaaب ھaaذا القaaانون.
ويمكaaن للسaaلطة اإلداريaaة المحليaaة أن تفaaوض بقaaرار بعaaض اختصاصaaاتھا إلaaى أعضaaاء
اللجنة الخاصة .
تنحصر صالحيات اللجنة الخاصة فaي األعمaال اإلداريaة المحضaة المسaتعجلة،
وال يمكن أن تلزم األموال الجماعيaة فيمaا يتجaاوز المaوارد المتaوفرة فaي السaنة الماليaة
الجارية.

]< <27<ì^¹
كلما وقع حل المجلaس الجمaاعي أو انقطaع عaن مزاولaة مھامaه علaى إثaر اسaتقالة
جماعية أو ألي سبب آخر أجaري انتخaاب أعضaاء المجلaس الجديaد فaي ظaرف تسaعين
) (90يوما ابتداء من تاريخ االنقطاع عن المھام ،ما عدا إذا صادف ذلك الثالثة أشaھر
السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.

]< <28<ì^¹
ال يجaaوز ألعضaaاء المجaaالس الجماعيaaة الaaذين ال يثبتaaون تaaوفرھم علaaى مسaaتوى
تعليمي يعادل على األقaل مسaتوى نھايaة الaدروس االبتدائيaة أن ينتخبaوا رؤسaاء وال أن
يزاولوا ھذه المھام بصفة مؤقتة.

]< <29<ì^¹
ال يجaaوز أن ينتخaaب رئيسaaا أو نائبaaا للaaرئيس أعضaaاء المجaaالس الجمaaاعي الaaذين
يقيمون خaارج الaوطن بسaبب وظaائفھم العموميaة أو بسaبب مزاولaة أنشaطتھم الخاصaة.
ويعلن فورا عن إقالة رؤسaاء المجaالس الجماعيaة أو النaواب الaذين يسaتقرون بالخaارج
بعد انتخابھم ،بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.
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ال يجaaوز للخaaازن الجھaaوي و الخaaازن اإلقليمaي والقaaابض الجھaaوي والمحصaaلين
والقب aاض الجمaaاعيين أن ينتخبaaوا رؤسaaاء أو نوابaaا للaaرئيس أو أن يزاولaaوا ھaaذه المھaaام
بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجھة التي يمارسون مھامھم بھا.
ال يمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس األعضاء الذين ھم مأجورون للرئيس.
تتنافى مھام رئيس المجلس الجماعي مع مھام رئيس مجلس العمالة أو اإلقلaيم أو
رئيس مجلس الجھة.

]< <30<ì^¹
يمaaارس رؤسaaاء المجaaالس الجماعيaaة االختصاصaaات المخولaaة لھaaم بمقتضaaى ھaaذا
القانون بمجرد انتخابھم.
ويتسلم كل رئيس من جاللة الملك ظھيرا شريفا يتضمن توصياته السامية إليه.
يحمل رؤساء المجالس الجماعية أثناء المناسبات الرسمية وشaاحا بaألوان وطنيaة
تحدد مواصفاته وشروط حمله بمرسوم.

]< <31<ì^¹
يمكن لموظفي وأعوان الدولة أو الجماعات المحليaة أو المؤسسaات العامaة الaذين
تم انتخابھم رؤساء للمجaالس الجماعيaة ،أن يحضaوا باألسaبقية أو بالتسaھيالت الالزمaة
النتقالھم قرب مقر جماعتھم دون اإلضرار بالمرفق العام وحسب ضرورة المصلحة.
كما يستفيدون أيضا ،بحكم القانون من رخصة استثنائية أو إذن بالتغيب مaدة يaوم
كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع مaع االحتفaاظ بكامaل المرتaب دون أن يaدخل
ذلك في حساب رخصتھم االعتيادية.

]< <32<ì^¹
توجaaaه االسaaaتقالة االختياريaaaة مaaaن الaaaرئيس أو النaaaواب إلaaaى الaaaوالي أو العامaaaل
المختص ،وتعتبر نھائية ابتداء من تاريخ إعالن الوالي أو العامaل عaن قبولھaا ،أو عنaد
عaaدم القبaaول ،بعaaد مaaرور خمسaaة عشaaر ) (15يومaaا بعaaد تجديaaد ھaaذا الطلaaب فaaي رسaaالة
مضمونة.
يواصaaل الaaرئيس والنaaواب المسaaتقيلون مزاولaaة مھaaامھم إلaaى أن يaaتم تنصaaيب مaaن
يخلفونھم في ھذه المھام.
يترتaب بحكaaم القaانون عaaن االسaaتقالة االختياريaة للaaرئيس أو النaواب عaaدم أھليaaتھم
لالنتخاب لھذه المھام خالل السنة تبتدئ من التaاريخ الaذي تعتبaر فيaه االسaتقالة نھائيaة،
ما عدا إذا تم من قبل تجديد عام للمجالس الجماعية.
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]< <33<ì^¹
يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية و نوابھم بسبب مسؤوليتھم عaن
ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقھم ،وذلك بعد االستماع إليھم أو استدعائھم لaإلدالء
بإيضاحات كتابية حول األفعال المنسوبة إليھم.
يتم التوقيف ،الذي ال يمكن أن يتجاوز شھرا واحدا ،بموجب قرار معلل يصaدره
وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
يترتaaب ،بحكaaم القaaانون ،علaaى العaaزل المقaaرر بمرسaaوم معلaaل ينشaaر فaaي الجريaaدة
الرسمية ،عدم أھلية انتخاب لمزاولة مھام الرئيس أو مھام النائب خaالل المaدة المتبقيaة
من االنتداب.

]34<ì^¹

9

))

م@@ع مراع@@اة مقتض@@يات الم@@ادة  16أع@@اله ،تكaaون مھaaام الaaرئيس ونائب @ه وكات@@ب
المجل@@@س ونائب@@@ه ورئ@@@يس اللجن@@@ة الدائم@@@ة ونائب@@@ه وأعض@@@ائھا وأعضaaaاء المجaaaالس
الجماعيaaة مجانيaaة ،علaaى أن تراعaaى بالنسaaبة ألعضaaاء المكتaaب وكاتaaب المجلaaس ونائبaaه
ورؤس@@اء اللج@@ان الدائم@@ة ون@@وابھم تعويضaaات نقديaaة عaaن المھaaام والتمثيaaل والتنقaaل،
يمكنھم تقاضيھا طبق شروط ومقادير تحدد بمرسوم.
ويتقاض@@ى رؤس@@اء مج@@الس المقاطع@@ات ون@@وابھم تعويض@@ات نقدي@@ة ع@@ن المھ@@ام
والتمثيل في حدود ما تقتضيه المادة  92من ھذا القانون.
ويتقاضى أعضاء المجالس الجماعية تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمھaام
لفائدة الجماعة داخل أو خارج المملكة طبقا للشروط والمقaادير المطبقaة علaى مaوظفي
الدرجة العليا.

]< <Äe]†Ö]<h^fÖ
<]÷}< <l^‘^’j
]< <Ùæù]<Ø’ËÖ
<]}< <êÂ^Û¢]<‹×]<l^‘^’j
]< <35<ì^¹
يفصaaل المجلaaس بمداوالتaaه فaaي قضaaايا الجماعaaة .ولھaaذه الغايaaة ،يتخaaذ التaaدابير
الالزمة لضمان تنميتھا االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
يمارس المجلس باألخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلھا إليه الدولة.
9
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ويمكنه ،عالوة على ذلك ،تقaديم اقتراحaات وإبaداء آراء حaول المسaائل التaي تھaم
الجماعة والتي تدخل في اختصaاص الدولaة أو أي شaخص معنaوي آخaر مaن أشaخاص
القانون العام.
يمكaaaن للمجلaaaس ،القيaaaام بالمھaaaام المسaaaندة إليaaaه ،أن يسaaaتفيد مaaaن مسaaaاعدة الدولaaaة
واألشخاص المعنوية األخرى الخاضعة للقانون العام.

]< <íéi]„Ö]<l^‘^’j}÷]<:1<ì†ÏËÖ
]36<ì^¹
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التنمية االقتصادية واالجتماعية:
 - 1يدرس المجلس الجماعي ويصaوت عل@ى مش@روع مخط@ط جم@اعي للتنمي@ة،
يعده رئيس المجلس الجماعي.
ولھذه الغاية:
 يضaaaaع برنaaaaامج تجھيaaaaز الجماعaaaaة فaaaaي حaaaaدود وسaaaaائلھا الخاصaaaaة والوسaaaaائلالموضوعة رھن إشارتھا؛
 يقتaaaرح كaaaaل األعمaaaال الواجaaaaب إنجازھaaaaا بالتعaaaاون أو بشaaaaراكة مaaaaع اإلدارةوالجماعات المحلية األخرى أو الھيآت العمومية.
يح@@دد المخط@@ط الجم@@اعي للتنمي@@ة األعم@@ال التنموي@@ة المق@@رر إنجازھ@@ا بت@@@راب
الجماعة لمدة ست سنوات ،في أفق تنمية مستدامة وفق منھج تشاركي ،يأخ@ذ بع@ين
االعتبار على الخصوص مقاربة النوع.
يمك@@ن تحي@@ين ھ@@ذا المخط@@ط ابت@@داء م@@ن الس@@نة الثالث@@ة م@@ن دخول@@ه حي@@ز التنفي@@ذ
ويعم@@ل ب@@ه إل@@ى غاي@@ة الس@@نة األول@@ى م@@ن االنت@@داب الم@@والي الت@@ي ي@@تم خاللھ@@ا إع@@داد
المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة االنتدابية الموالية الجديدة.
يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر اآلتية :
 تشخيصا يظھر اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعة ؛ الحاجي@@ات ذات األولوي@@ة المح@@ددة بتش@@اور م@@ع الس@@اكنة واإلدارات والف@@اعلينالمعنيين ؛
 الموارد والنفق@ات التقديري@ة المتعلق@ة بالس@نوات ال@ثالث األول@ى الت@ي ت@م فيھ@االعمل بالمخطط الجماعي للتنمية.
تحدد مسطرة إعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي.11
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 -2يقaaaوم بجميaaaع األعمaaaال الكفيلaaaة بتحفيaaaز وإنعaaaاش تنميaaaة االقتصaaaاد المحلaaaي
والتشغيل ،ولھذه الغاية:
 يتخذ كل التدابير التي من شأنھا المساھمة في الرفaع مaن القaدرات االقتصaاديةللجماعaaaة ،خاصaaaة فaaaي مجaaaاالت الفالحaaaة والصaaaناعة والصaaaناعة التقليديaaaة والسaaaياحة
والخدمات؛
 يقaaوم باألعمaaال الالزمaaة لإلنعaaاش وتشaaجيع االسaaتثمارات الخاصaaة ،والسaaيماإنجaaاز البنيaaات التحتيaaة و التجھيaaزات وإقامaaة منaaاطق لألنشaaطة االقتصaaادية وتحسaaين
ظروف المقاوالت؛
 يب@@ت ف@@ي ش@@أن إح@@داث ش@@ركات التنمي@@ة المحلي@@ة ذات الفائ@@دة المش@@تركة ب@@ينالجماعات والعماالت واألقاليم والجھات أو المساھمة في رأسمالھا ؛
 يقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة مaن أجaل إنعaاش التنميaة االقتصaاديةواالجتماعية ،ويحدد شروط القيام باألعمال التي تنجزھaا الجماعaة بتعaاون أو بشaراكة
مع اإلدارات العمومية والجماعات المحليaة والھيئaات العموميaة أو الخاصaة والفaاعلين
االجتماعيين.
 -3يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واسaتغالله واسaتثماره فaي حaدود
االختصاصات المخولة له بموجب الظھير.

]37<ì^¹
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المالية والجبايات واألمالك الجماعية:
 -1يaaدرس المجلaaس الجمaaاعي الميزانيaaة والحسaaابات اإلداريaaة ويصaaوت عليھaaا
طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليھا في التشريع الجاري به العمل؛
 -2يقرر فتح حسابات خصوصaية واعتمaادات جديaدة ورفaع مبaالغ االعتمaادات
وتحويل االعتمادات من باب إلى باب؛
 -3يحaaدد ،فaaي نطaaاق القaaوانين واألنظمaaة المعمaaول بھaaا ،سaaعر الرسaaوم وتعرفaaة
الواجبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة ؛
 -4يقرر في االقتراضات والضمانات الواجب منحھا؛
 -5يبت في الھبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛
 -6يسaaھر علaaى تaaدبير األمaaالك الجماعيaaة والمحافظaaة عليھaaا وصaaيانتھا ،ولھaaذه
الغاية:
11
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 يقaaوم ،طبقaaا للقaaوانين واألنظمaaة الجaaاري بھaaا العمaaل ،بتحديaaد األمaaالك العامaaةالجماعية وترتيبھا وإخراجھا من حيز الملك العمومي؛
 يبت فaي اإلقتنaاءات والتفويتaات والمعاوضaات واالكتaراءات وكaل المعaامالتالمتعلقة بعقارات الملك الخاص؛
 يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتالل الملك العمومي الجماعي مؤقتا؛ يقaaرر فaaي شaaأن تخصaaيص أو تغييaaر تخصaaيص البنايaaات العموميaaة واألمaaالكالجماعية طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بھا.

]< <38<ì^¹
التعمير وإعداد التراب:
 -1يسaaھر المجلaaس الجمaaاعي علaaى احتaaرام االختيaaارات والظaaوابط المقaaررة فaaي
مخططaaات توجيaaه التھيئaaة العمرانيaaة وتصaaاميم التھيئaaة والتنميaaة وكaaل الوثaaائق األخaaرى
المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛
 -2يaaدرس ويصaaaادق علaaى ظaaaوابط البنaaاء الجماعيaaaة طبقaaا للقaaaوانين واألنظمaaaة
الجاري بھا العمل؛
 -3يقaaرر فaaي إنجaaاز أو المشaaاركة فaaي إنجaaاز برنaaامج إعaaادة الھيكلaaة العمرانيaaة
ومحاربaaة السaaكن الغيaaر الالئaaق وحمايaaة وإعaaادة تأھيaaل المaaدن العتيقaaة وتجديaaد النسaaيج
العمراني المتدھور؛
 - 4يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذھا؛
 -5يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات األحياء؛
 -6يسھر على المحافظة على الخصوصيات الھندسية المحلية وإنعاشھا.

]39<ì^¹
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المرافق والتجھيزات العمومية المحلية:
 -1يقرر المجلس الجماعي إحداث وتaدبير المرافaق العموميaة الجماعيaة خاصaة
في القطاعات التالية:
 التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه؛ توزيع الطاقة الكھربائية؛ التطھير السائل؛ جمaaع الفضaaالت المنزليaaة والنفايaaات المشaaابھة لھaaا ونقلھaaا وإي aداعھا بaaالمطرحالعمومي ومعالجتھا؛
13
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 اإلنارة العمومية؛ النقل العمومي الحضري؛ السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛ نقل المرضى والجرحى؛ الذبح ونقل اللحوم واألسماك؛ المقابر ومرفق نقل الجثث.ويقرر المجلس في طرق تدبير المرافق العموميaة الجماعيaة عaن طريaق الوكالaة
المباشرة والوكالة المستقلة واالمتياز وكaل طريقaة أخaرى مaن طaرق التaدبير المفaوض
للمرافق العمومية طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بھا.
 -2يقرر فaي إنجaاز التجھيaزات ذات الطبيعaة الصaناعية والتجاريaة وفaي طaرق
تaaدبيرھا ،خاصaaة أسaaواق البيaaع بالجملaaة واألسaaواق الجماعيaaة والمجaaازر وأمaaاكن بيaaع
الحبaaaوب والسaaaمك والمحطaaaات الطرقيaaaة ومحطaaaات االسaaaتراحة والمخيمaaaات ومراكaaaز
االصطياف؛
 -3يقaaرر فaaي إحaaداث وحaaذف أو تغييaaر أمaaاكن المعaaارض أو األسaaواق أو تaaاريخ
إقامتھا ؛
 -4يقرر طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بھا في إنجاز أو المساھمة في تنفيذ :
 التجھيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه األمطار والوقاية مaنالفيضانات؛
 تھيئaaة الشaaواطئ والممaaرات السaaاحلية والبحيaaرات وضaaفاف األنھaaار الموجaaودةداخل تراب الجماعة.

]< <40<ì^¹
الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
يسھر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مaع
مراعاة االختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة  50بعده .ولھذه الغايaة
يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين:
 حماية الساحل والشواطئ وضفاف األنھار والغابات والمواقع الطبيعية ؛ الحفaaaaاظ علaaaaى جaaaaودة المaaaaاء خاصaaaaة المaaaaاء الصaaaaالح للشaaaaرب والميaaaaاهالمخصصة للسباحة؛
 تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه األمطار؛ محاربة عوامل انتشار األمراض المعدية؛ محاربة جميع أشكال التلوث واإلخالل بالبيئة والتوازن الطبيعي.وفي ھذا اإلطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في :
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 إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية؛ المصaaادقة علaaى األنظمaaة العامaaة الجماعيaaة للوقايaaة الصaaحية والنظافaaةالعمومية ،طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بھا العمل.

]< <41<ì^¹
التجھيزات واألعمال االجتماعية والثقافية:
 -1يقaaرر المجلaaس الجمaaاعي أو يس aاھم فaaي إنجaaاز وصaaيانة وتaaدبير التجھيaaزات
االجتماعية والثقافية والرياضية ،خاصة:
 المراكaaز االجتماعيaaة لإليaaواء ودور الشaaباب والمراكaaز النسaaوية ودور العمaaلالخيري ومأوى العجزة وقاعات األفراح والمنتزھات ومراكز الترفيه؛
 المركبات الثقافيaة والمكتبaات الجماعيaة والمتaاحف والمسaارح والمعاھaد الفنيaةوالموسيقية وحضانة ورياض األطفال؛
 المركبaaaات الرياضaaaية والميaaaادين والمالعaaaب الرياضaaaية والقاعaaaات المغطaaaاةوالمعاھد الرياضية والمسابح ومالعب سباق الدراجات والخيل.
 -2يتخaaaذ أو يسaaaاھم فaaaي اتخaaaاذ كaaaل األعمaaaال الضaaaرورية إلنعaaaاش األنشaaaطة
االجتماعية و الثقافية والرياضية ،ولھذه الغاية :
 يشارك في التنشيط االجتماعي والثقافي والرياضي بمساعدة الھيئات العموميةالمكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل االجتماعي؛
 يشaaaجع ويسaaaaاند المنظمaaaات والجمعيaaaaات ذات الطaaaابع االجتمaaaaاعي والثقaaaaافيوالرياضي.
 -3يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي مaن
أجل المصلحة المحلية العامة ،وتنظيم مشاركته فaي تحسaين ظaروف العaيش ،والحفaاظ
على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية .وفي ھaذا اإلطaار يتكفaل باتخaاذ
كل األعمال من أجaل التحسaيس والتواصaل واإلعaالم وتنميaة المشaاركة والشaراكة مaع
الجمعيaات القرويaة وكaل المنظمaات واألشaaخاص المعنويaة أو الطبيعيaة التaي تعمaل فaaي
الحقل االقتصادي االجتماعي والثقافي؛
 -4يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طaابع إنسaاني أو
إحساني ،ولھذه الغاية:
 يبaaaرم شaaaراكة مaaaع المؤسسaaaات والمنظمaaaات الغيaaaر حكوميaaaة والجمعيaaaات ذاتالطابع االجتماعي واإلنساني؛
 يسaaاھم فaaي إنجaaاز بaaرامج المسaaاعدة والaaدعم اإلدمaaاج االجتمaaاعي لألشaaخاصالمعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب.
 -5يساھم في تنفيذ البرامج الوطنية والجھوية والمحلية لمحاربة األمية ؛
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 -6يساھم في الحفاظ عل خصوصيات التراث الثقافي المحلي وإنعاشھا.

]< <42<ì^¹
التعاون والشراكة:
يقaaوم المجلaaس الجمaaاعي بجميaaع أعمaaال التعaaاون والشaaراكة التaaي مaaن شaaأنھا أن تaaنعش
التنميaaة االقتصaaادية واالجتماعيaaة والثقافيaaة للجماعaaة ،وذلaaك مaaع اإلدارة واألشaaخاص
المعنويaaaة األخaaaرى الخاضaaaعة للقaaaانون العaaaام والشaaaركاء االقتصaaaاديين واالجتمaaaاعيين
الخواص ،أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية ،ولھذه الغاية :
 يقرر إحداث كل ھيئة ذات فائدة مشتركة بaين الجماعaات أو العمaاالت أواألقاليم أو الجھات أو المشاركة فيھا؛
 يحaaدد شaaروط مشaaاركة الجماعaaة فaaي إنجaaاز البaaرامج أو المشaaاريع عaaنطريق الشراكة؛
 يaaدرس ويصaaادق علaaى اتفاقيaaات التوأمaaة والتعaaاون الالمركaaزي ،ويقaaرراالنخaaراط والمشaaاركة فaaي أنشaaطة المنظمaaات المھتمaaة بالشaaؤون المحليaaة
وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابيaة األجنبيaة ،بعaد موافقaة السaلطة
الوصية ،وذلك في إطار احترام االلتزامات الدوليaة للمملكaة .غيaر أنaه ال
يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة للجماعaات المحليaة ودولaة
أجنبية.

]< <ØÏß×Ö<í×e^ÏÖ]<l^‘^’j}÷]<:<2<ì†ÏËÖ
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يمارس المجلس الجماعي ،داخaل النفaوذ الترابaي للجماعaة ،االختصاصaات التaي
يمكن أن تنقلھا إليه الدولة ،خاصة في المجاالت التالية:
 -1إحaaaداث وصaaaيانة المaaaدارس ومؤسسaaaات التعلaaaيم األساسaaaي والمستوصaaaفات
والمراكز الصحية ومراكز العالج؛
 -2إنجaaاز بaaرامج التشaaجير وتحسaaين وصaaيانة المنتزھaaات الطبيعيaaة المتواجaaدة
داخل النفوذ الترابي للجماعة؛
 -3إحداث وصيانة المنشآت والتجھيزات المائية الصغيرة والمتوسطة؛
 -4حمايaaة وتaaرميم المaaآثر التاريخيaaة والتaaراث الثقaaافي والحفaaاظ علaaى المواقaaع
الطبيعية؛
 -5إنجاز وصيانة مراكز التأھيل والتكوين المھني؛
 -6تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين؛
 -7البنيات التحتية والتجھيزات ذات الفائدة الجماعية.
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يكون كل نقل لالختصاصaات مقترنaا وجوبaا بتحويaل المaوارد الالزمaة لممارسaة
ھذه االختصاصات .ويتم ھذا النقل ،حسب الحالة ،وفق الaنص التشaريعي أو التنظيمaي
المالئم.

]< <íè…^j‰÷]<l^‘^’j}÷]<:<3<ì†ÏËÖ
]< <44<ì^¹
يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويـبدي آراء ،ولھذه الغاية:
 يقترح على الدولة وعلى األشخاص المعنوية األخرى الخاضaعة للقaانون العaاماألعمال الواجب القيام بھا إلنعاش التنمية االقتصaادية واالجتماعيaة والثقافيaة للجماعaة
إذا كانت ھذه األعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتھا أو تفوق الوسائل المتaوفرة لaذيھا أو
الموضوعة رھن تصرفھا ؛
 يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طaرف الدولaة أو أيaة جماعaة أوھيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة؛
 يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أيaة جماعaةأو ھيئة عموميaة أخaرى بتaراب الجماعaة إذا كaان مaن شaأن تحقيقaه أن يرتaب تحمaالت
على كاھل الجماعة أو يمس بالبيئة؛
 يبدي رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعميaر فaي حaدود المجaالالترابي للجماعة ،كما يبدي رأيه حول مشaاريع وثaائق التھيئaة والتعميaر طبقaا للقaوانين
واألنظمة المعمول بھا؛
 يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين واألنظمaة المعمaول بھaا أو كلمaا طلبتaهالدولة أو غيرھا من الجماعات العمومية األخرى.
ويمكaaن للمجلaaس ،عaaالوة علaaى ذلaaك ،تقaaديم بعaaض الملتمسaaات فيمaaا يتعلaaق بجميaaع
المسaaائل ذات الفائaaدة الجماعيaaة ،باسaaتثناء الملتمسaaات ذات الصaaبغة السياسaaية .توجaaه
ملتمسaaات المجلaaس فaaي ظaaرف خمسaaة عشaaر) (15يومaaا بواسaaطة سaaلطة الوصaaاية إلaaى
السلطات الحكومية والمؤسسات العامة والمصالح المختصaة التaي يتعaين عليھaا توجيaه
أجوبتھا المعللة بنفس الطريقة إلى المجلس الجماعي في أجل ال يتعدى ثالثة أشھر.

]< <êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
]}< <êÂ^Û¢]<‹×]<‹éñ…<l^‘^’j
]< <45<ì^¹
يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة.
يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية فaي جميaع أعمaال الحيaاة
المدنية واإلداريaة والقضaائية ويسaير اإلدارة الجماعيaة ويسaھر علaى مصaالح الجماعaة
طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بھا.
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]< <46<ì^¹
يتaaولى الaaرئيس رئاسaaة جلسaaات المجلaaس باسaaتثناء الجلسaaة المخصصaaة لدراسaaة
الحسaaاب اإلداري والتصaaويت عليaaه .وفaaي ھaaذه الحالaaة يحضaaر الجلسaaة وينسaaحب وقaaت
التصaaويت .وينتخaaب المجلaaس دون مناقشaaة بأغلبيaaة األعضaaاء الحاضaaرين لرئاسaaة ھaaذه
الجلسة رئيسا يختار خارج أعضاء المكتب.
عنaaaدما يقaaaوم المجلaaaس بالدراسaaaة والتصaaaويت علaaaى الحسaaaاب اإلداري المتعلaaaق
بالتدبير المالي لرئيس انقطع عن مزاولة مھامaه ،فaإن مقتضaيات الفقaرة السaابقة تطبaق
على اآلمر بالصرف وأعضاء المكتب المنتھية مھامھم.

]< <47<ì^¹
ينفد الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير الالزمة لھذا الغرض ويسaھر علaى
مراقبة تنفيذھا ،وفي ھذا اإلطار:
 -1ينفذ الميزانية ويضع الحساب اإلداري؛
 -2يتخذ القرارات ألجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقaوق
طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل؛
 -3يقوم ،في حaدود مaا يقaرره المجلaس الجمaاعي ،بaإبرام وتنفيaذ العقaود المتعلقaة
بالقروض؛
 -4يبرم صفقات األشغال أوالتوريدات أو الخدمات ؛
 -5يقوم بإبرام ومراجعة األكرية وعقود إيجار األشياء؛
 -6يدبر أمaالك الجماعaة ويحaافظ عليھaا .ولھaذه الغايaة يسaھر علaى تحيaين سaجل
المحتويaaات ومسaaك جaaداول إحصaaاء األمaaالك الجماعيaaة وتسaaوية وضaaعيتھا القانونيaaة،
ويتخذ كل األعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛
 -7يباشaaر أعمaaال الكaaراء والبيaaع واالقتنaaاء والمبادلaaة وكaaل معاملaaة تھaaم الملaaك
الخاص الجماعي؛
 -8يتخaaaذ التaaaدابير المتعلقaaaة بتaaaدبير الملaaaك العمaaaومي الجمaaaاعي ويمaaaنح رخaaaص
االحتالل المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء ؛
 -9يعمل على حيازة الھبات والوصايا؛
 -10يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة.
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]48<ì^¹

14

))

يمثaaل الaaرئيس الجماعaaة لaaaذا المحaaاكم مaaا عaaدا إذا كانaaaت القضaaية تھمaaه بصaaaفة
شخصية أو بصفته وكيال عن غيره أو شaريكا أو مسaاھما أو تھaم زوجaه أو أصaوله أو
فروعه المباشرين .وفي ھذه الحالة تطبق محتويات المادة  56من ھذا القانون المتعلaق
باإلنابة المؤقتة .وال يجوز له أن يقيم دعوى قضائية إال بمقaرر مطaابق للمجلaس .غيaر
أنه يجوز له ،دون إذن مسبق مaن المجلaس ،أن يaدافع أو يطلaب االسaتئناف فaي دعaوى
أو يتابع ھذا االستئناف ،أو يقaيم جميaع الaدعاوى المتعلقaة بالحيaازة ،أو يaدافع عنھaا ،أو
يقaaوم بجميaaع األعمaaال التحفظيaaة أو الموقفaaة لسaaقوط الحaaق ،ويaaدافع عaaن التعرضaaات
المقدمaة ضaد اللaوائح الموضaaوعة لتحصaيل الaديون المسaتحقة للجماعaaة .كمaا يجaوز لaaه
تقديم كل طلب لذا القضاء المسaتعجل ،وتتبaع القضaية عنaد اسaتئناف األوامaر الصaادرة
عن قاضي المستعجالت واستئناف ھذه األوامر.
يطلaع الaرئيس وجوبaا المجلaس بكaل الaدعاوى القضaائية التaي تaم رفعھaaا دون إذن
مسبق ،خالل الدورة العادية أو االستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتھا .
ال يمكaaن ،تحaaت طائلaaة عaaدم القبaaول مaaن لaaدن المحaaاكم المختصaaة ،رفaaع دعaaوى
الشطط في استعمال السلطة ،غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لaدى القضaاء
المسaaتعجل ،ضaaد الجماعaaة أو ضaaد قaaرارات جھازھaaا التنفيaaذي إال إذا كaaان المaaدعي قaaد
أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العاملة أو اإلقليم التابعة لaه الجماعaة
مaaذكرة تتضaaمن موضaaوع وأسaaباب شaaكايته .وتسaaلم ھaaذه السaaلطة للمaaدعي فaaورا وصaaال
بذلك .
ويتحرر المدعي من ھذا اإلجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجaل الخمسaة
عشر) (15يوما الموالية للتوصل بالمaذكرة ،أو بعaد مaرور أجaل شaھر المaوالي لتaاريخ
الوصل إذا لم يتم التوصل إلى االتفاق بالتراضي بين الطرفين.
إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض  ،ال يمك@ن رف@ع
أي دعوى ،تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختص@ة  ،إال بع@د إحال@ة األم@ر
مسبقا إلى الوالي أو العامل الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه ثالثون يوما ابتداء
من تاريخ تسليم الوصل.
إذا لم يتوصل المش@تكي ب@رد عل@ى ش@كايته ف@ي اآلج@ال الم@ذكورة أو إذا ل@م يقب@ل
المشتكي ھذا الرد  ،يمكنه رفع شكايته إلى وزير الداخلية الذي يب@ت فيھ@ا داخ@ل أج@ل
أقص@@اه ثالث@@ون يوم@@ا ابت@داء م@@ن ت@@اريخ توص@@له بالش@@كاية  ،أو رف@@ع ال@@دعوى مباش@@رة
أمام المحاكم المختصة.
14

 غيرت وتممت بالمادة األولى من قانون رقم  17.08الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر.
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يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقaف كaل تقaادم أو سaقوط حaق إذا رفعaت بعaده
دعوى في أجل ثالثة أشھر.

]< <49<ì^¹
يمaaaارس رؤسaaaاء المجaaaالس الجماعيaaaة ،بحكaaaم القaaaانون ،اختصاصaaaات الشaaaرطة
اإلدارية الجماعية والمھام الخاصة المخولة بموجaب النصaوص التشaريعية والتنظيميaة
المعمول بھا إلى الباشاوات والقواد باستثناء المواد التالية التaي تبقaى مaن اختصاصaات
السلطة اإلدارية المحلية :
 المحافظة على النظام واألمن العمومي بتراب الجماعة؛ تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛ االنتخابات؛ تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات؛ النقابات المھنية؛ التشريع الخاص بالشغل والسيما النزاعات االجتماعية؛ المھن الحرة؛ تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية؛ تنظaaaيم ومراقبaaaة اسaaaتيراد األسaaaلحة والaaaذخائر والمتفجaaaرات وترويجھaaaاوحملھا وإيداعھا وبيعھا واستعمالھا؛
 مراقبaaة مضaaمون اإلشaaھار بواسaaطة اإلعالنaaات واللوحaaات واإلعالم aاتوالشعارات؛
 شرطة الصيد البري؛ جوازات السفر؛ مراقبة األثمان؛ تنظيم االتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛ مراقبة األسطوانات وغيرھا من التسجيالت السمعية البصرية؛ تسخير األشخاص والممتلكات؛ الخدمة العسكرية اإلجبارية؛ -التنظيم العام للبالد في حالة الحرب.
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يمaaارس رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي اختصاصaaات الشaaرطة اإلداريaaة فaaي ميaaادين
الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسالمة المرور ،وذلك عaن طريaق اتخaاذ
قرارات تنظيمية وبواسaطة تaدابير شaرطة فرديaة ھaي اإلذن أو األمaر أو المنaع .ويقaوم
السيما بالصالحيات التالية :
 يسھر على تطبيق القوانين واألنظمة المتعلقaة بaالتعمير وعلaى احتaرام ضaوابطتصاميم تھيئة التراب ووثائق التعمير؛
 يمaaنح رخaaص البنaaاء والتجزئaaة والتقسaaيم ورخaaص السaaكن وشaaھادات المطابقaaةورخaaaص احaaaتالل الملaaaك العمaaaومي لغaaaرض البنaaaاء وذلaaaك طبaaaق الشaaaروط والمسaaaاطر
المنصوص عليھا في القوانين واألنظمة الجاري بھا العمل؛
 يسھر على نظافة المساكن والطرق وتطھيaر قنaوات الصaرف الصaحي وزجaرإيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منھا؛
 يراقب البنايات المھملة أو المھجورة أو اآليلة للسقوط ويتخaذ التaدابير الالزمaةلترميمھا أو ھدمھا طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بھا العمل؛
 يسaaaاھم فaaaي المحافظaaaة علaaaى المواقaaaع الطبيعيaaaة والتaaaراث التaaaاريخي والثقaaaافيوحمايتھا وذلك باتخاذ التدابير الالزمة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بھا العمل؛
 يمaaنح رخaaص اسaaتغالل المؤسسaaات المضaaرة أو المزعجaaة أو الخطيaaرة الداخلaaةفي اختصاصه ويراقبھا طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بھا العمل؛
 يaنظم ويسaاھم فaي مراقبaة األنشaطة التجاريaة والمھنيaة غيaر المنظمaة التaي مaaنشأن مزاولتھا أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسالمة المaرور والسaكينة العموميaة
أو تضر بالبيئة؛
 يراقب محaالت بيaع العقaاقير والبقالaة ومحaالت الحالقaة وبيaع العطaور ،وعلaىالعموم كل األماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيھا مواد خطيرة؛
 يسaaھر علaaى احتaaرام الضaaوابط المتعلقaaة بسaaالمة ونظافaaة المحaaالت المفتوحaaةللعمaaوم خاصaaة المطaaاعم والمقaaاھي وقاعaaات األلعaaاب والمشaaاھد والمسaaارح وأمaaاكن
السباحة ،وكل األماكن األخرى المفتوحة للعموم ،ويحدد مواقيت فتحھا وإغالقھا؛
 يتخذ جميع التدابير الرامية إلaى ضaمان سaالمة المaرور فaي الطaرق العموميaةوتنظيفھا وإنارتھaا ،ورفaع معaرقالت السaير عنھaا ،وإتaالف أو إصaالح البنايaات اآليلaة
للسقوط أو الخراب ،ومنع الناس مaن أن يعرضaوا فaي النوافaذ أو فaي األقسaام األخaرى

 - 15غيرت وتممت بالمادة األولaى مaن قaانون رقaم  17.08الصaادر بتنفيaذه الظھيaر الشaريف رقaم
 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر
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من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العموميaة أيaا كaان مaن األشaياء التaي مaن شaأن
سقوطھا أو رميھا أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة؛
 يساھم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيaعأو لالستھالك العمومي؛
 يسaaھر علaaى نظافaaة مجaaاري الميaaاه والمaaاء الصaaالح للشaaرب ويضaaمن حمايaaةومراقبة نقط الماء المخصصة لالستھالك العمومي ومياه السباحة؛
 يتخذ التدابير الالزمة لجنب أو مكافحة انتشار األمراض الوبائيaة أو الخطيaرة؛وذلك طبقأ للقوانين واألنظمة المعمول بھا؛
 يتخaaذ التaaدابير الخاصaaة لضaaمان السaaكينة العموميaaة خصوصaaا فaaي المحaaالتالعموميaaة التaaي يقaaع فيھaaا تجمھaaر النaaاس كالمواسaaم واألسaaواق ومحaaالت المشaaاھد أو
األلعاب والميادين الرياضية والمقاھي والمسابح والشواطئ وغيرھا؛
 يتخaaذ التaaدابير الضaaرورية لتفaaادي شaaرود البھaaائم المؤذيaaة والمضaaرة ،ويقaaومبمراقبة الحيوانات األليفة ،وجمع الكالب الضالة ،والتحكم فيھا ومكافحaة داء السaعار،
وكل مرض آخر يھدد الحيوانات األليفة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بھا العمل؛
 يaaaنظم ويراقaaaب المحطaaaات الطرقيaaaة ومحطaaaات وقaaaوف حaaaافالت المسaaaافرينوحافالت النقل العمومي وسيارات األجرة عربات نقل البضائع ،وكaذا جميaع محطaات
وقوف العربات؛
 ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية ؛ يتخaaaذ التaaaدابير الالزمaaaة للوقايaaaة مaaaن الحريaaaق واآلفaaaات والفيضaaaانات وجميaaaعالكوارث العمومية األخرى؛
 ينظم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يھدد المساكن و النباتaاتواألغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
 يمنح رخص احتالل الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء؛ يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة؛ يaaaنظم ويراقaaaب إقامaaaة واسaaaتغالل األثaaaاث الحضaaaري لغايaaaة اإلشaaaھار بواسaaaطةاإلعالنات واللوحات واإلعالمات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته؛
 ينظم استغالل المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمaول بھaاويسھر على تطبيق القوانين واألنظمة في ھذا الميدان؛
 يضaaaمن حمايaaaة األغaaaراس والنباتaaaات مaaaن الطفيليaaaات والبھaaaائم طبقaaaا للقaaaوانينواألنظمة الجاري بھا العمل؛
 يمaaارس شaaرطة الجنaaائز والمقaaابر ويتخaaذ ،علaaى وجaaه السaaرعة ،اإلجaaراءاتالالزمة لدفن األشخاص المتوفين بالشكل الالئق ،وينظم المرفق العمومي لنقaل الجثaث
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ويراقaaب عمليaaة دفنھaaا واسaaتخراجھا مaaن القبaaور طبقaaا للكيفيaaات المقaaررة فaaي القaaوانين
واألنظمة الجاري بھا العمل.

]< <51<ì^¹
يعتبaaر رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي ضaaابطا للحالaaة المدنيaaة .ويمكن aه تفaaويض ھaaذه
المھمaaة إلaaى النaaواب كمaaا يمكن aه تفويضaaھا أيضaaا للمaaوظفين الجمaaاعيين طبق aا ألحaaوال
القانون المتعلق بالحالة المدنية.
يقوم ،طبق الشروط المنصوص عليھا في القوانين واألنظمة الجاري بھا العمaل،
باإلشھاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولھا.
ويمكنaaه تفaaويض ھaaذه المھaaام األخيaaرة إلaaى النaaواب وإلaaى الكاتaaب العaaام للجماعaaة
ورؤسaاء األقسaام والمصaالح بالجماعaaة المعينaين طبقaا للقaaوانين واألنظمaة الجaاري بھaaا
العمل.

]< <52<ì^¹
يمكن أن يتولى رئيس المجلaس تلقائيaا وعلaى نفقaة المعنيaين بaاألمر العمaل ،طبقaا
للشروط المحددة بالمرسوم الجaاري بaه العمaل ،علaى تنفيaذ جميaع التaدابير الراميaة إلaى
ضمان سالمة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية .

]< <53<ì^¹
يجوز للرئيس أن يطلب ،عند االقتضاء ،من السلطة اإلداريaة المحليaة المختصaة
العمل على استخدام القaوة العموميaة طبقaا للتشaريع المعمaول بaه ،قصaد ضaمان احتaرام
قراراته ومقرراته .

]54<ì^¹

16

))

يسير رئaيس المجلaس الجمaاعي المصaالح الجماعيaة ،ويعتبaر الaرئيس التسلسaلي
للمaوظفين الجمaaاعيين ،ويتaولى التعيaaين فaaي جميaع المناصaaب الجماعيaة ،ويaaدبر شaaؤون
المaaوظفين الرسaaميين والمaaؤقتين والعرضaaيين طبaaق الشaaروط المنصaaوص عليھaaا فaaي
القوانين واألنظمة الجاري بھا العمل.
تتوفر الجماعات على ھيئة خاصة من الموظفين تجري عليھا مقتضيات الظھير
الشريف رقم  1.58.008الصaادر فaي  04شaعبان  24) 1377فبرايaر  (1958بمثابaة
النظaaaام األساسaaaي العaaaام للوظيفaaaة العموميaaaة ،كمaaaا وقaaaع تغييaaaره وتتميمaaaه مaaaع مراعaaaاة
المقتضaaيات الخاصaaة المنصaaوص عليھaaا بالمرسaaوم المتعلaaق بالنظaaام الخaaاص بھaaؤالء
الموظفين.
16
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ويتولى رئيس المجلس التعي@ين ف@ي الوظ@ائف العلي@ا وف@ق الش@روط والش@كليات
المحددة بمرسوم .ويحدد نف@س ھ@ذا المرس@وم التعويض@ات الخاص@ة بالمناص@ب العلي@ا
إلدارات الجماعات المحلية.
يمك@@ن لرؤس@@اء المج@@الس الجماعي@@ة ف@@ي الجماع@@ات الت@@ي يبل@@غ ع@@دد أعض@@اء
مجالس@@@ھا  25عض@@@وا فم@@@ا ف@@@وق إح@@@داث منص@@@ب رئ@@@يس دي@@@وان رئ@@@يس المجل@@@س
الجماعي ،ويمكن إضافة إلى ذلك لرؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد أعضاء
مجالسھا  43عضوا فما ف@وق تعي@ين مكل@ف بمھم@ة وذل@ك وفق@ا لمقتض@يات المرس@وم
المشار إليه في ھذه المادة.

]ì…†Ó¹]<54<ì^¹

17

))

تت@@وفر ك@@ل جماع@@ة عل@@ى إدارة تت@@ألف م@@ن الكتاب@@ة العام@@ة للجماع@@ة والمص@@الح
اإلدارية المكلفة بالسھر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.
يح@@دد تنظ@@يم اإلدارة الجماعي@@ة بق@@رار ل@@رئيس المجل@@س يؤش@@ر علي@@ه م@@ن ل@@دن
ال@والي أو العام@@ل طبق@ا لش@@روط ومع@@ايير تح@دد بق@@رار ل@@وزير الداخلي@ة  ،بن@@اء الس@@يما
على عدد ساكنة الجماعة ومواردھا.
يساعد الكاتب العام الرئيس في ممارسة مھامه .وي@تم تعيين@ه م@ن ب@ين م@وظفي
الجماعات أو اإلدارات العمومية بقرار لرئيس المجل@س الجم@اعي بع@د موافق@ة وزي@ر
الداخلية.
يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئ@يس المجل@س ومراقبت@ه  ،اإلش@راف عل@ى
اإلدارة الجماعية .ويتولى إدارتھا وتنظيمھا وتنسيقھا.
يتخذ لھذا الغرض  ،تطبيقا لمقتضيات المادة  54أعاله  ،كل القرارات المتعلق@ة
بت@@دبير ش@@ؤون الم@@وظفين .ويق@@وم بتحدي@@د مھ@@ام األع@@وان والم@@وظفين المعين@@ين م@@ن
طرف الرئيس وتدبير مسارھم المھني ويقترح على الرئيس تنق@يط مجم@وع م@وظفي
الجماعة.
عالوة على ھذه االختصاصات المتعلقة بالتسيير اإلداري  ،يكل@ف الكات@ب الع@ام
بتحض@@ير ومس@@ك جمي@@ع الوث@@ائق الض@@رورية إلع@@داد وتنفي@@ذ وتتب@@ع ق@@رارات رئ@@يس
المجل@@س المتخ@@ذة تطبيق@@ا لمقتض@@يات الم@@ادتين  47و 54أع@@اله  ،كم@@ا يت@@ولى إرس@@ال
وثائق مداوالت المجلس الخاضعة لمصادقة س@لطة الوص@اية طبق@ا لمقتض@يات الم@ادة
 69من ھذا القانون.

17
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]55<ì^¹

18

))

يجaaوز لaaرئيس المجلaaس الجم@@اعي أن يفaaوض بقaaرار بعaaض مھامaaه إلaaى نواب@@ه
شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع مح@دد لك@ل نائ@ب باس@تثناء التف@ويض المتعل@ق
بالتسيير اإلداري المنصوص عليه في الفقرة الموالية.
يجوز له ،تحت مسؤوليته ومراقبته ،أن يفوض إمضاءه بقرار إلaى الكاتaب العaام
للجماع aة فaaي مجaaال التسaaيير اإلداري وكaaذا إلaaى رؤسaaاء األقس aام والمصaaالح الجماعيaaة
المعينين طبقا القوانين واألنظمة الجاري بھا العمل.
تعلق ھذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقaة بھaا ،وتنشaر أو تبلaغ
إلى العموم بجميع الوسائل المالئمة .
م@@ع مراع@@اة مقتض@@يات الم@@ادة  51أع@@اله ،تعتب@@ر باطل@@ة بحك@@م الق@@انون ق@@رارات
التفويض المتخذة خرقا للفقرة األولى م@ن ھ@ذه الم@ادة .ويص@در اإلبط@ال بق@رار معل@ل
من الوالي أو العامل.

]< <56<ì^¹
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عaائق ،لمaدة طويلaة مaن شaأنھا أن تلحaق ضaررا بسaير
الجماعة أو بمصالحھا ،خلفaه مؤقتaا فaي جميaع مھامaه أحaد النaواب حسaب الترتيaب فaي
التعيين ،أو في حالة عدم وجود نائب ،مستشار جماعي يعينه المجلس أو يختار حسaب
ترتيب الجدول المحدد:
 -1بأقدم تاريخ لالنتخاب؛
 -2بأكبر عدد من األصوات المحصل عليھا مaن بaين مستشaارين يتaوفرون علaى
نفس األقدمية؛
 -3بكبر السن عند التساوي في األقدمية وعدد األصوات.

]< <‹Ú^¤]<h^fÖ
<< <êÂ^Û¢]<‹×]<éŠi
< <<‚è†Ê<Ø’Ê
< <äi÷æ]‚Úæ<‹×]<l^Â^Ûjq]<Ý^¿Þ
]< <57<ì^¹
يقوم رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب ،بإعداد النظام الداخلي
الaaذي يعaaرض علaaى المجلaaس لدراسaaته والتصaaويت عليaaه خaaالل الaaدورة األولaaى التاليaaة
النتخاب المجلس أو لتجديده العام.
- 18غيرت وتممaت بالمaادة األولaى مaن قaانون رقaم  17.08الصaادر بتنفيaذه الظھيaر الشaريف رقaم
 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر.
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]< <58<ì^¹
يجتمع المجلس الجماعي وجوبaا أربaع مaرات فaي السaنة فaي دورة عاديaة خaالل
أشھر فبرايaر وأبريaل ويوليaو وأكتaوبر ،وذلaك بaدعوى مكتوبaة مaن رئيسaه ومصaحوبة
بجدول األعمال  .وال يمكن أن تتجaاوز مaدة كaل دورة خمسaة عشaر) (15يومaا متتاليaة
مaaن أيaaام العمaaل .ويمكaaن تمديaaد ھaaذه المaaدة بقaaرار يصaaدره الaوالي أو العامaaل بطلaaب مaaن
الرئيس ،على أال يتعدى ھذا التمديد سبعة ) (7أيام متتالية من أيام العمل.
يستدعي الرئيس ،كلما دعت الظaروف إلaى ذلaك ،المجلaس لعقaد دورة اسaتثنائية،
إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في ھذا الشأن من السلطة اإلدارية المحليaة
المختصaaة أو مaaن ثلaaث األعضaaاء المaaزاولين مھaaامھم يكaaون مرفقaaا بالمسaaائل المزمaaع
عرضھا على المجلس .
يجتمaaع المجلaaس خaaالل الخمسaaة عشaaر) (15يومaaا التاليaaة لتقaaديم الطلaaب .وتختaaتم
الدورة عند استنفاذ جدول األعمال الذي دعيت لالنعقاد من أجله ،وفي جميaع الحaاالت
داخل أجل ال يتجاوز سبعة ) (7أيام متتالية من أيام العمل .وال يمكن تمديد ھذه المدة.
يجتمع المجلس في دورة عادية أو استثنائية بعد توجيه االسaتدعاءات بثالثaة )(3
أيام كاملة على أقل تقدير.

]< <59<ì^¹
يعaaaد رئaaaيس المجلaaaس الجمaaaاعي جaaaدول أعمaaaال الaaaدورات بتعaaaاون مaaaع أعضaaaاء
المكتب ،ويبلغه إلى السaلطة اإلداريaة المحليaة المختصaة التaي تتaوفر علaى أجaل ثمانيaة
) (8أيام للعمل على أن تaدرج فيaه المسaائل اإلضaافية التaي تعتaزم عرضaھا علaى نظaر
المجلس.
يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقaدموا للaرئيس طلبaا كتابيaا قصaد
إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمaال الaدورات  .ويتعaين
أن يكون رفض إدراج كل مسألة مقترحة معلال وأن يبلغ فورا إلى األطراف المعنية.
يحصر الرئيس حينئذ جaدول األعمaال النھaائي الaذي يوجaه إلaى السaلطة اإلداريaة
المحلية المختصة قبل تاريخ افتتاح الدورة بثالثة ) (3أيام على األقل.
يرفع رفض إدراج كل مسألة مقترحة من لدن المستشارين إلى علم المجلس عند
افتتاح الدورة ليحاط علما بذلك دون مناقشة ،ويدون بعد ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.
ال يتداول المجلس الجماعي ،تحت طائلة البطالن ،إال بالمسائل المدرجة بجaدول
األعمال.
ويعترض الرئيس أو السلطة اإلدارية المحلية المختصة أو ممثلھا الaذي يحضaر
الجلسة على مناقشة كل مسألة غير مدرجة في جدول األعمال المذكور.
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]< <60<ì^¹
يتداول المجلس الجماعي فaي اجتمaاع عaام وال يمكaن أن يتaداول بكيفيaة صaحيحة
إال بحضaaور أكثaaر مaaن نصaaف أعضaaائه المaaزاولين مھaaامھم فaaي الجلسaaة وفaaي نطaaاق
المسائل المدرجة في جدول األعمال فقط.
وإذا لaaم يتaaوفر المجلaaس الجمaaاعي علaaى العaaدد الكaaافي بعaaد اسaaتدعاء أول ،ف aإن
المقرر المتخaذ بعaد اسaتدعاء ثaان والموجaه فaي ظaرف ثالثaة ) (3أيaام علaى األقaل بعaد
اليaaوم المحaaدد لالجتمaaاع السaaابق ال يعaaد صaaحيحا إال إذا حضaaر الجلسaaة ثلaaث األعضaaاء
المزاولين مھامھم على األقل.
وإذا تعذر في ھذا االجتماع الثاني التوفر على ثلث األعضاء المزاولين مھامھم،
أمكن استدعاء المجلس طبق الكيفيات واآلجال المقررة في الفقرة السابقة لعقد اجتمaاع
ثالث تكون مداوالته صحيحة كيفما كان عدد األعضاء الحاضرين.
يقaaدر النصaaاب القaaانوني عنaaد افتتaaاح كaaل جلسaaة .وكaaل انسaaحاب لألعضaaاء أثنaaاء
الجلسة ،ألي سaبب مaن األسaباب ،ال يaؤثر علaى مشaروعية النصaاب ،وذلaك إلaى حaين
انتھاء الجلسة المذكورة.

]< <61<ì^¹
تحضر الجلسaات السaلطة اإلداريaة المحليaة المختصaة أو ممثلھaا وال تشaارك فaي
التصويت .ويمكن أن تقدم بمبادرة منھا أو بطلب من الرئيس وأعضاء المجلaس جميaع
المالحظaaات المفيaaدة والتوضaaيحات المتعلقaaة بمaaداوالت المجلaaس والسaaيما فيمaaا يخaaص
المسائل المدرجة في جدول األعمال وفقا لطلبھا.

]< <62<ì^¹
يحضaaر الموظفaaون المزاولaaون مھaaامھم بالمصaaالح الجماعيaaة الجلسaaات ،بصaaفة
استشارية ،باستدعاء من رئيس المجلس الجماعي.
ويمكن استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامaة المaزاولين مھaامھم
بتراب الجماعة ألجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية .ويaتم اسaتدعاؤھم
بواسطة السلطة اإلدارية المحلية.

]< <63<ì^¹
تكaaaون الجلسaaaات العامaaaة للمجلaaaس الجمaaaاعي عموميaaaة ،وتعلaaaق جaaaداول أعمالھaaaا
وتواريخھا بمقر الجماعة ،ويسھر الرئيس على النظaام أثنaاء الجلسaات .ولaه الحaق فaي
أن يطaaرد مaaن بaaين الحضaaور كaaل شaaخص يخaaل بالنظaaام .ويمكنaaه أن يسaaتدعي السaaلطة
اإلدارية المحلية للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام.
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ال يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من الجلسة .غير
أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية األعضاء الحاضرين ،طرد كل عضaو
من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المaداوالت وال يلتaزم بمقتضaيات
القانون والنظام الداخلي ،وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
يجaوز أن يقaaرر المجلaaس دون مناقشaة بطلaaب مaaن الaرئيس أو ثالثaaة أعضaaاء عقaaد
اجتماع سري.
يجتمaaع المجلaaس تلقائيaaا فaaي اجتمaaاع سaaري بطلaaب مaaن السaaلطة اإلداريaaة المحليaaة
المختصaة أو ممثلھaaا إذا اعتبaaرت أن اجتمaaاع المجلaaس فaي جلسaaة عموميaaة يھaaدد النظaaام
العام أو يخل بالھدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات.
ال يمكaaن للaaرئيس رفaaع جلسaaة افتتحaaت بكيفيaaة صaaحيحة إال بعaaد اسaaتنفاد جaaدول
األعمال ،أو عند عدم استنفاده ،باتفاق مع األعضاء الحاضرين.

]< <64<ì^¹
تتخaaذ المقaaررات باألغلبيaaة المطلقaaة لألصaaوات المعبaaر عنھaaا ماعaaدا فaaي الحالaaة
االستثنائية المقررة في الفقرة  3من ھذه المادة.
يتم التصويت باالقتراع العلني وبصفة استثنائية باالقتراع السaري إذا طلaب ذلaك
ثلث األعضاء الحاضرين ،أو إذا كان األمر يتعلق بتعيين ألجل تمثيل الجماعة.
وفي ھذه الحالة يباشر التعيaين بaاالقتراع السaري وباألغلبيaة النسaبية .يaنص فaي
المحضر على أسماء المصوتين.
عندما يكaون التصaويت علنيaا ،يaرجح فaي حالaة تعaادل األصaوات ،الجانaب الaذي
يكون فيه الرئيس ،ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.
عندما يكون التصويت سريا يعتبر تعادل األصوات رفضا للمقرر.

]< <65<ì^¹
يحرر محضر للجلسات ويضمن فaي سaجل يرقمaه ويأشaر عليaه الaرئيس وكاتaب
المجلaaaس .ويحaaaق ألعضaaaاء المجلaaaس الجمaaaاعي الحصaaaول علaaaى نسaaaخة مaaaن محضaaaر
الجلسات بناء علaى طلaب مaنھم فaي غضaون الخمسaة عشaر ) (15يومaا التاليaة الختتaام
الدورة على أبعد تقدير.
توقaaع المقaaررات مaaن قبaaل الaaرئيس والكاتaaب وتضaaمن بالترتيaaب فaaي سaaجل حسaaب
تواريخھا.
إذا تغيaaب كاتaaب المجلaaس أو عاقaaه عaaائق أو رفaaض أو امتنaaع عaaن التوقيaaع علaaى
المقررات ،يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع ،وفaي ھaذه الحالaة
يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيaا .وإذا تعaذر ذلaك يعaين الaرئيس مaن بaين أعضaاء
المجلس الحاضرين ،كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.
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]< <66<ì^¹
يكون رئيس المجلس مسؤوال عن مسك وحفظ سجل المداوالت .وتعaاين السaلطة
اإلداريaaة المحليaaة المختصaaة تسaaليم ھaaذا السaaجل مرقمaaا ومؤشaaرا عليaaه إلaaى مaaن يخلaaف
الرئيس في حالة انتھاء مھامه ألي سبب من األسباب.
عنaaد انتھaaاء الواليaaة االنتدابيaaة للمجaaالس الجماعيaaة توجaaه وجوبaaا تحaaت مراقبaaة
السلطة اإلدارية المختصaة نسaخ مaن سaجل المaداوالت مشaھود علaى مطابقتھaا لألصaل
إلى وزارة الداخلية والخزانة العامة للمملكة.

]< <67<ì^¹
يعلق ملخص المقررات في ظaرف ثمانيaة ) (8أيaام بمقaر الجماعaة .ويحaق لكaل ناخaب
للجماعة أن يطلب اإلطالع على المقررات ،ويأخذ علaى نفقتaه نسaخة كاملaة أو جزئيaة
منھا .ويجوز له أن ينشرھا تحت مسؤوليته.

]< <Œ^ŠÖ]<h^fÖ
<]< <Ù^ÛÂù]<î×Â<íè^‘çÖ
]< <<Ùæù]<Ø’ËÖ
]< <êÂ^Û¢]<‹×]<Ù^ÛÂ_<î×Â<íè^‘çÖ
]< <68<ì^¹
إن صالحية الوصاية المخولة للسلطة اإلدارية بمقتضى ھaذا القaانون تھaدف إلaى
السھر على تطبيق المجلس الجماعي وجھازه التنفيذي للقوانين واألنظمaة الجaاري بھaا
العمل وكذا ضمان حماية الصالح العام وتأمين دعم ومساعدة اإلدارة.

]69<ì^¹

19

))

إن مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل اآلتيaة ال تكaون قابلaة للتنفيaذ إال
إذا صادقت عليھا سلطة الوصاية طبق الشروط المحددة بالمادة  73بعده:
 -1الميزانية والحسابات الخصوصية والحسابات اإلدارية؛
 -2فتح اعتمادات جديدة ورفع مبالغ االعتمادات والتحويالت من باب إلى باب؛
 -3االقتراضات والضمانات؛
 -4تحديد سعر الرسوم وتعريفة الوجيبات والحقوق المختلفة؛
 -5إحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرھا؛
 -6إحداث شركات التنمية المحلية أو المساھمة في رأسمالھا؛
19
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 -7اتفاقيات التعاون أو الشراكة؛
 -8اتفاقات التعاون الالمركزي والتوأمة مع الجماعات المحلية األجنبية؛
 -9االقتناءات والتفويتات والمبادالت وباقي المعامالت األخرى المتعلقaة بالملaك
الخاص الجماعي؛
 -10احتالل الملك العمومي مؤقتا بإقامة بناء؛
 -11عقود اإليجار التي تتجاوز مدتھا عشر سنوات أو تلك التaي يaؤدي تجديaدھا
إلى تجاوز ھذه المدة؛
 -12تسaaمية السaaاحات والطaaرق العموميaaة إذا كانaaت ھaaذه التسaaمية تمثaaل تشaaريفا
عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي؛
 -13إحaaداث أو حaaذف أو تبaaديل أمaaاكن األسaaواق األسaaبوعية القرويaaة أو تaaاريخ
إقامتھا.
يوجaaه رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي فaaي ظaaرف الخمسaaة عشaaر ) (15يومaaا المواليaaة
الختتام الدورة نسخا مaن جميaع المقaررات المتعلقaة بالميaادين المشaار إليھaا أعaاله إلaى
سلطة الوصاية.

]< <70<ì^¹
يمكن للسaلطة المكلفaة بالمصaادقة علaى المقaررات ،بطلaب مaدعم بأسaبابه ،دعaوة
المجلس الجماعي إلجراء دراسة جديدة بشأن مسألة سبق أن تaداول فيھaا إذا ظھaر لھaا
أنه من غير الممكن الموافقة على المقرر المتخذ.
إذا تمسaك المجلaس الجمaاعي بمقaرره بعaد ھaذه الدراسaة الجديaدة ،يمكaن للaaوزير
األول باقتراح من وزير الداخليaة أن يبaت فaي ھaذه المسaألة بمرسaوم معلaل داخaل أجaل
ثالثaaة أشaaھر ،باسaaتثناء المقaaررات المتعلقaaة برفaaع الحسaaابات اإلداريaaة التaaي تحكمھaaaا
مقتضيات المادة  71بعده.

]71<ì^¹

20

))

يaaدرس المجلaaس الجمaaاعي ويصaaوت ب@@االقتراع العلن@@ي علaaى الحسaaاب اإلداري
المعروض عليه من طرف الرئيس.
في حالة التصويت بالرفض على الحساب اإلداري  ،تطب@ق مقتض@يات الم@ادتين
 143و 144م@@@ن الق@@@انون رق@@@م  62-99المتعل@@@ق بمدون@@@ة المح@@@اكم المالي@@@ة الص@@@ادر
بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-02-124بتاريخ فاتح ربيع اآلخر  13) 1423يونيو
.(2002
20
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]< <72<ì^¹
يوجaaه رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي فaaي ظaaرف الخمسaaة عشaaر ) (15يومaaا المواليaaة
الختتام الدورة نسخة من جميع المقررات غير المقaررات المشaار إليھaا فaي المaادة 69
أعاله إلى السلطة اإلدارية المحلية المختصة التي تسلم وصال بaذلك .تكaون المقaررات
قابلة للتنفيذ ماعدا إذا كان ھناك تعرض معلل من الوالي أو العامل ،يبلغ خaالل الثالثaة
) (3أيام الموالية لتاريخ الوصل ،في حالتي البطالن أو قابليaة الaبطالن المقaررتين فaي
المادتين  74و 75بعده.

]< <73<ì^¹
يتولى وزير الداخلية أو من يفوض إليaه ذلaك المصaادقة المقaررة فaي المaادة 69
أعاله بالنسبة للجماعaات الحضaرية والaوالي أو العامaل بالنسaبة للجماعaات القرويaة مaا
عدا في الحالة المنصوص فيھا على خالف ذلك بموجب نص تشريعي أو تنظيمي.
غير أنه تدخل ضمن سلطة المصaادقة المخولaة للaوالي أو العامaل ،بالنسaبة لكافaة
الجماعات ،المقررات المتعلقة بالميادين المشار إليھا بالمaادة ) 69البنaود  2و 10و11
و.(13
يصaaادق وزيaaر الداخليaaة علaaى المقaaررات خaaالل  45يومaaا التاليaaة لتaaاريخ التسaaلم،
والوالي أو العامل داخل  30يوما ابتداء من يوم التوصل بالمقرر.
ويبلaaغ الaaرفض المعلaaل بالمصaaادقة إلaaى رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي .يعتبaaر عaaدم
صدور أي قرار في األجلين المحددين في الفقرة المشaار إليھaا أعaاله بمنابaة مصaادقة.
غيaaر أنaaه يمكaaن تجديaaد ھaaذين األجلaaين مaaرة واحaaدة ولaaنفس المaaدة بمرسaaوم معلaaل يتخaaذ
باقتراح من وزير الداخلية.

]< <74<ì^¹
تعتبaaر باطلaaة بحكaaم القaaانون المقaaررات المتعلقaaة بموضaaوع خaaارج عaaن نطaaاق
اختصاصaaات المجلaaس الجمaaاعي أو المتخaaذة خرقaaا للنصaaوص التشaaريعية والتنظيميaaة
الجاري بھا العمل .
ويعلن عن البطالن ،حسب الحالة ،بقرار مaدعم بأسaباب يصaدره وزيaر الداخليaة
أو ال aوالي أو العامaaل .ويمكaaن اإلعaaالن عنaaه فaaي كaaل وقaaت وآن وتلقائيaaا أو بطلaaب مaaن
األطراف المعنية .

]< <75<ì^¹
يعتبر قابال للبطالن المقرر الذي شارك في اتخاذه مستشار جمaاعي يھمaه بصaفة
شخصية وبصفته وكيال عن غيره أو يھم زوجه أو أصaوله أو فروعaه المباشaرين أمaر
القضية الصادر المقرر بشأنھا.
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ويعلن عن البطالن داخل أجل شھرين ابتداء من تaاريخ التوصaل بaالمقرر بقaرار
معلل حسب الحالة لaوزير الداخليaة أو الaوالي أو العامaل ،إمaا تلقائيaا أو بطلaب مaن كaل
شaaخص يعنيaaه األمaaر ،بشaaرط أن يوجaaه الطلaaب إلaaى سaaلطة الوصaaاية المختصaaة خaaالل
الثالثين ) (30يوما الموالية الختتام الدورة المعنية .ويسلم وصل عن الطلب.

]< <êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
]< <êÂ^Û¢]<‹×]<‹éñ…<l]…]†Î<î×Â<íè^‘çÖ
]< <76<ì^¹
إن القرارات التنظيمية التي يتخذھا رئيس المجلس الجماعي عمال بالمaادتين 47
)البند  (2و 50أعاله يجب ،لتكون قابلة للتنفيذ ،أن تحمل تأشيرة وزير الداخلية أو مaن
يفaوض إليaaه ذلaك بالنسaaبة للجماعaات الحضaaرية والaوالي أو العامaaل بالنسaبة للجماعaaات
القروية .
تعطaى التأشaيرة أو الaرفض المعلaل للتأشaيرة ابتaداء مaن تسaلم القaرار داخaل أجaaل
ثالثين ) (30يوما بالنسبة لتأشيرة السلطة المركزية وخمسة عشaر ) (15يومaا بالنسaبة
لتأشيرة السلطة اإلقليمية.
إذا لم يتخذ أي قرار في األجلين المذكورين اعتبر القرار مصادقا عليه.
يجب تعليق القرارات التي يصدرھا الرئيس ،باستثناء القرارات الواجaب تبليغھaا
إلى المعنيين باألمر ،بمقر الجماعة أو نشرھا في الصaحف أو تبليغھaا للمعنيaين بaاألمر
بكل وسيلة مالئمة أخرى.
يحتفظ بالوثائق التي تثبت التبليغ والنشر بمحفوظات الجماعة.

]< <77<ì^¹
إذا رفض رئيس المجلaس الجمaاعي أو امتنaع عaن القيaام األعمaال الواجبaة عليaه
بمقتضى القانون ،وكان ھذا الaرفض أو االمتنaاع سaيترتب عليaه الaتملص مaن مقتضaى
تشaaريعي أو تنظيمaaي أو المaaس بالمصaaلحة العامaaة أو اإلضaaرار بحق aوق األفaaراد ،جaaاز
للسلطة اإلدارية المحلية المختصة ،بعد التماسھا منه الوفاء بواجبه ،القيام بaذلك بصaفة
تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع ھذا الحلول.
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]< <Äe^ŠÖ]<h^fÖ
21
<])) íé×]<l^Â^Û¢]<l^ÂçÛ¥æ<íÒ]†Ö]æ<áæ^ÃjÖ
22
])) Ùæù]<Ø’ËÖ
]< <<íÒ]†Ö]æ<áæ^ÃjÖ
23
])) 78<ì^¹
يمكaaن للجماعaaات الحضaaرية والقرويaaة ومجموعاتھ@@ا أن تبaaرم فيمaaا بينھaaا أو مaaع
جماعaaات محليaaة أخaaرى أو م@@ع اإلدارات العمومي@@ة أو المؤسس@@ات العام@@ة أو الھيئ@@ات
غي@@ر الحكومي@@ة ذات المنفع@@ة العام@@ة اتفاقيaaات للتعaaاون أو للشaaراكة مaaن أجaaل إنجaaاز
مشaaروع أو نش@@اط ذي فائaaدة مشaaتركة ال يقتضaaي اللجaaوء إلaaى إحaaداث شaaخص معنaaوي
خاضع للقانون العام أو الخاص .وتحدد ھذه االتفاقيات بالخص@وص الم@وارد البش@رية
والمالية التي يقرر كل طرف تعبئتھا من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك.
تبaaرم اتفاقيaaات التعaaاون ،التaaي يصaaادق عليھaaا وزيaaر الداخليaaة أو مaaن يفaaوض إليaaه
ذلك ،بناء علaى مقaررات متطابقaة للمجaالس المعنيaة تحaدد خاصaة موضaوع المشaروع
تكلفته ومدته ومبلغ أو طبيعة المساھمات والشروط المالية والمحاسبية.
وتعتمد ميزانية أو حساب خصوصي إلحدى الجماعات المشaتركة سaندا ماليaا أو
محاسبيا لمشروع التعاون.
24

]êÞ^nÖ<]<Ø’ËÖ
< <l^Â^Û¢]<<íÂçÛ¥
25
])) 79<ì^¹
))

يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تaألف فيمaا بينھaا أو مaع جماعaات محليaة
أخaaرى ،مجموعaaات للجماعaaات أو مجموعaات للجماعaaات المحليaaة ،قصaaد إنجaaاز عمaaل
مشترك أو تدبير مرفق لفائدة عامة للمجموعة ومجلس المجموعة.
يصaaaادق علaaaى إحaaaداث المجموعaaaة بقaaaرار لaaaوزير الداخليaaaة بعaaaد اإلطaaaالع علaaaى
المداوالت المتطابقة لمجالس الجماعات المشتركة.
تaتم المصaaادقة أو الaaرفض المعلaaل علaaى إحaaداث المجموعaaة داخaaل أجaaل  45يومaaا
ابتداء مaن تaاريخ التوصaل بaآخر مداولaة ،ويمكaن تمديaد ھaذا األجaل مaرة واحaدة بقaرار
معلل من وزير الداخلية.
24-22-21
22

25-23

 تمم بالمادة الثانية من قانون رقم  17.08الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر.
 غيرت وتممت بالمادة األولى من قانون رقم  17.08الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر.
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تحaaدد المaaداوالت المتطابقaaة المتعلقaaة بإحaaداث المجموعaaة أو المشaaاركة فيھaaا ،بعaaد
اتفaaaاق األطaaaراف المعنيaaaة ،خاصaaaة موضaaaوعھا وتسaaaميتھا ومقرھaaaا وطبيعaaaة أو مبلaaaغ
المساھمات أو المدة الزمنية للمجموعة.
يصادق على انسحاب جماعة أو حل المجموعة طبقا لنفس الشكليات.
يمكن قبول انضمام جماعات إلى مجموعة سaبق تأسيسaھا .وتaتم المصaادقة طبaق
الشكليات المنصوص عليھا في الفقرة  3من ھذه المaادة بعaد اإلطaالع علaى المaداوالت
المتطابقة للمجالس المعنية ومجلس المجموعة.

]< <80<ì^¹
يمكaaن للaaوزير األول ،كلمaaا اقتضaaت المصaaلحة العامaaة ذلaaك ،أن يقaaرر بمقتضaaى
مرسوم معلل باقتراح من وزير الداخليaة االنضaمام التلقaائي لجماعaة أو عaدة جماعaات
إلaaaى مجموعaaaة محدثaaaة أو سaaaيتم إحaaaداثھا وذلaaaك بعaaaد استشaaaارة المجلaaaس أو المجaaaالس
الجماعيaة المعنيaaة .ويحaaدد ھaaذا المرسaaوم ،عنaaد االقتضaaاء ،شaaروط مسaaاھمة الجماعaaات
المعنية في المجموعة.

]< <81<ì^¹
مجموعaaaة الجماعaaaات الحضaaaرية والقرويaaaة أو مجموعaaaة الجماعaaaات المحليaaaة
مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي.
وتطبaaaaق عليھaaaaا النصaaaaوص التشaaaaريعية والتنظيميaaaaة المتعلقaaaaة بالوصaaaaاية علaaaaى
الجماعaaات كمaaا تطبaaق القواعaaد الماليaaة والمحاسaaبية للجماعaaات المحليaaة علaaى ميزانيaaة
المجموعة ومحاسبتھا.

]< <82<ì^¹
تسaaير المجموعaaة مaaن لaaدن مجلaaس يحaaدد عaaدد أعضaaائه ،بaaاقتراح مaaن الجماعaaات
المشaaتركة ،بقaaرار لaaوزير الداخليaaة .وتمثaaل الجماعaaات المشaaتركة فيaaه حسaaب حصaaة
مساھمتھا ،وبمندوب واحد على األقل لكل جماعة من الجماعات األعضاء.
ينتخaaب المناديaaب الجمaaاعيون بمجلaaس المجموعaaة بaaاالقتراع السaaري وباألغلبيaaة
النسبية لألصوات المعبaر عنھaا .وفaي حالaة تعaادل األصaوات ينتخaب المترشaح األكبaر
سنا.
ينتخب المناديب لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه .غير أنه إذا انقطع
المجلس عن مزاولة مھامه نتيجة حله أو ألي سبب من األسباب ،اسaتمر المناديaب فaي
مزاولة مھامھم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونھم.
يمكن تجديد انتخاب المناديب المنتھية مدة انتدابھم.
إذا شaaغر منصaaب أحaaد المناديaaب لسaaبب مaaن األسaaباب ،عaaين المجلaaس الجمaaاعي
المعني خلفا له داخل أجل شھر واحد.
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]83<ì^¹

26

))

ينتخaaب مجلaaس المجموعaaة مaaن بaaين أعضaaائه رئيسaaا ونaaائبين اثنaaين علaaى األقaaل
وأربعaaة نaaواب علaaى األكثaaر الaaذين يشaaكلون مكتaaب المجموعaaة ،طبقaaا لشaaروط االقتaaراع
والتصويت المنصوص عليھا بالنسبة النتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجماعية.
كمaaا ينتخaaب المجلaaس بواسaaطة االقتaaراع السaaري وباألغلبيaaة النسaaبية ،كاتبaaا يعھaaد
إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظھا.
27

]oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
< <íè†–£]<l^ÃÛrjÖ]<l^ÂçÛ¥
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
]< <Ý^ã¹]æ<p]‚uý
]< <1<–<83<ì^¹
))

تعتب@@@ر مجموع@@@ات التجمع@@@ات الحض@@@رية الت@@@ي تخض@@@ع ألحك@@@ام ھ@@@ذا الفص@@@ل،
مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة م@ن جماع@ات متج@اورة تق@ع داخ@ل مج@ال تراب@ي
متصل يفوق عدد سكانه  200.000نسمة ،يمكن أن يشمل كذلك جماعة أو جماعات
قروية ،بھدف التشارك من أجل إنجاز وتدبير مرافق ذات فائدة مشتركة.
تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة عامة تتمتع بالشخص@ية المعنوي@ة
واالستقالل المالي.
يصادق على إحداث المجموعة وفقا لمقتضيات المادة  79أعاله.
تتم المصادقة على إحداث ھذه المجموعة أو الرفض المعلل لھا داخ@ل أج@ل 60
يوما ابتداء من ت@اريخ التوص@ل ب@آخر مداول@ة للمج@الس المعني@ة  ،ويمك@ن تمدي@د ھ@ذا
األج@ل م@رة واح@@دة بق@رار معل@@ل ل@وزير الداخلي@@ة ينش@ر بالجري@@دة الرس@مية للجماع@@ات
المحلية.
يمك@@@ن قب@@@ول انض@@@مام جماع@@@ات أخ@@@رى إل@@@ى مجموع@@@ة س@@@بق تأسيس@@@ھا وت@@@تم
المصادقة على ھذا االنض@مام طب@ق الش@كليات المنص@وص عليھ@ا ب@الفقرة  3م@ن ھ@ذه
المادة  ،بعد اإلط@الع عل@ى الم@داوالت المتطابق@ة لك@ل م@ن المج@الس المعني@ة ومجل@س
المجموعة.
ويصادق على انسحاب جماعة من المجموعة طبق نفس الشكليات.

26

 غيرت وتممت بالمادة األولى مaن قaانون رقaم  17.08الصaادر بتنفيaذه الظھيaر الشaريف رقaم 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر.
27
 تمم بالمادة الثانيaة مaن قaانون رقaم  17.08الصaادر بتنفيaذه الظھيaر الشaريف رقaم 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر.
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]< <2<–<83<ì^¹
تحدد بشكل متطابق المداوالت المتعلقة بإحداث المجموع@ة أو االنض@مام إليھ@ا
عل@@ى الخص@@وص تس@@مية المجموع@@ة وم@@دارھا ومقرھ@@ا واالختصاص@@ات المخول@@ة لھ@@ا
والموارد الالزمة لممارسة اختصاصاتھا .كما تحدد الموارد البشرية المخصصة لھ@ا
والتجھيزات والممتلكات الموضوعة رھن إشارتھا.
وتحدد بنص تنظيمي كيفيات حصر حصة التك@اليف المتعلق@ة بنق@ل اختصاص@ات
الجماعات إلى المجموعة.

]< <3<–<83<ì^¹
يمكن للوزير األول  ،ألجل المنفعة العامة  ،أن يقرر بمقتض@ى مرس@وم معل@ل ،
باقتراح من وزير الداخلية :
 إحداث أو حل مجموعة محدثة وفق المادة  2 - 83؛ ضم أو سحب جماعة أو عدة جماعات تلقائيا من ھذه المجموعة ؛ مراجعة الئحة االختصاصات الموكولة إلى مجموعة ما.يح@@دد ھ@@ذا المرس@@وم ،عن@@د االقتض@@اء ،ش@@روط مس@@اھمة الجماع@@ات المعني@@ة ف@@ي
المجموع@@@ة وكيفي@@@ات حص@@@ر التك@@@اليف المتعلق@@@ة بنق@@@ل اختصاص@@@ات الجماع@@@ات إل@@@ى
المجموعة واإلجراءات الواجب اتخاذھا في حالة حل المجموعة.

]< <4<–<83<ì^¹
تمارس المجموعة ،وفقا لقرار المصادقة على إحداثھا ،االختصاصات التالية:
 التخط@@يط الحض@@ري وإع@@داد وتتب@@ع التص@@ميم الم@@ديري لمجموع@@ة التجمع@@اتالحضرية ؛
 النقل الحضري وإعداد مخطط التنقالت الحضرية للمجموعة ؛ معالجة النفايات ؛ التطھير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة ؛ الماء الصالح للشرب والكھرباء.كما يمكن للمجموعة ،بناء على مداوالت الجماعات المكون@ة لھ@ا ،أن تن@اط بھ@ا
جزئيا أو كليا األنشطة ذات الفائدة المشتركة التالية :
 إحداث التجھيزات والخدمات وتدبيرھا ؛ إحداث وتدبير التجھيزات الرياضية والثقافية والترفيھية ؛ إحداث الطرق العمومية وتھيئتھا وصيانتھا ؛ إحداث مناطق األنشطة االقتصادية والصناعية وتدبيرھا ؛ -عمليات التھيئة ؛
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وع@@الوة عل@@ى ذل@@ك ،يمك@@ن أن تكل@@ف المجموع@@ة بك@@ل نش@@اط تق@@رر الجماع@@ات
المكونة لھا تخويله إليھا باتفاق مشترك.

]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <éŠjÖ]æ<Üé¿ßjÖ
]< <5<–<83<ì^¹
يس@@ير المجموع@@ة مجل@@س يتك@@ون م@@ن األعض@@اء المنت@@دبين م@@ن ط@@رف مج@@الس
الجماعات المكونة لھا.
يحدد عدد األعضاء بقرار لوزير الداخلية بالتناسب مع ع@دد س@كان ك@ل جماع@ة
وتمث@@ل ك@@ل جماع@@ة بمن@@دوب واح@@د عل@@ى األق@@ل .وال يمك@@ن ألي جماع@@ة الحص@@ول عل@@ى
أكثر من نسبة  60في المائة من المقاعد بمجلس المجموعة.
تطب@@ق أحك@@ام الم@@ادة  82أع@@اله عل@@ى االنتخ@@اب داخ@@ل المجموع@@ة وعل@@ى انت@@داب
ممثل الجماعات.
يتك@@ون مكت@@ب مجل@@س المجموع@@ة م@@ن رؤس@@اء مج@@الس الجماع@@ات المكون@@ة لھ@@ا
الذين يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة.
ينتخب المكتب رئيس المجموعة من ب@ين أعض@ائه ب@االقتراع الس@ري باألغلبي@ة
المطلقة ألعضاء المكتب المزاولين مھامھم .ويتم احتساب كل صوت معبر عنه عل@ى
أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليھا كل جماعة بمجل@س المجموع@ة .ويرت@ب ن@واب
الرئيس كذلك بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليھا الجماعة التي يمثلونھا.
يم@ارس ال@رئيس ،ف@@ي ح@دود اختصاص@@ات المجموع@ة ،الس@@لط المخول@ة ل@@رئيس
المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المواد  45و 46و 47و 48من ھذا القانون.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة م@ن ش@أنھا أن تلح@ق ض@ررا بس@ير
المجموع@@ة  ،ن@@اب عن@@ه مؤقت@@ا أح@@د نواب@@ه حس@@ب ترتيب@@ه وفق@@ا للمقتض@@يات ال@@واردة
بالمادة  56أعاله.
ينتخب المجلس كاتبا للمجموعة ونائب@ا ل@ه وف@ق نف@س المقتض@يات ال@واردة ف@ي
الفقرة الثانية من المادة  83أعاله.
يمكن للرئيس أن يفوض بقرار بعض مھامه إلى واحد أو أكثر م@ن نواب@ه وف@ق
الشروط الواردة في المادة  55أعاله.
يساعد رئيس المجموعة في مھامه كاتب عام يوضع تحت سلطته ويعين وف@ق
الشروط الواردة في المادة  54أعاله.
يم@@@ارس الكات@@@ب الع@@@ام االختصاص@@@ات المخول@@@ة ل@@@ه ف@@@ي ح@@@دود اختصاص@@@ات
المجموع@@ة واالختصاص@@ات الت@@ي يمك@@ن ل@@رئيس المجموع@@ة أن يفوض@@ھا إلي@@ه وفق@@ا
ألحكام المادة  55أعاله.
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]< <6<–<83<ì^¹
يتداول المجلس ف@ي القض@ايا الت@ي تھ@م ش@ؤون المجموع@ة .ويص@وت المجل@س
خالل مداوالته عن طريق االقتراع العلني بأغلبي@ة ثلث@ي األص@وات المعب@ر عنھ@ا فيم@ا
يخ@@ص المص@@ادقة عل@@ى الميزاني@@ة والحس@@اب اإلداري وإب@@داء ال@@رأي بخص@@وص تغيي@@ر
اختصاص@@@ات المجموع@@@ة وم@@@دارھا وتحدي@@@د الش@@@ؤون ذات الفائ@@@دة المش@@@تركة .وي@@@تم
التص@@ويت باألغلبي@@@ة المطلق@@ة لألص@@@وات المعب@@@ر عنھ@@ا ف@@@ي الم@@داوالت الت@@@ي تتعل@@@ق
بمواضيع أخرى غير تلك المشار إليھا أعاله.
ف@@ي حال@@ة توقي@@ف أو ح@@ل مجل@@س المجموع@@ة ألي س@@بب م@@ن األس@@باب  ،تطب@@ق
أحك@@ام الم@@ادة  25م@@ن ھ@@ذا الق@@انون .ويظ@@ل مكت@@ب المجموع@@ة مكلف@@ا بت@@دبير ش@@ؤون
المجموع@@ة إل@@ى أن يس@@تأنف مجل@@س المجموع@@ة مھام@@ه أو إل@@ى ح@@ين تك@@وين مجل@@س
جديد.

]< <7<–<83<ì^¹
ال يمك@@ن ،ب@@أي ش@@كل م@@ن األش@@كال  ،للجماع@@ات المكون@@ة للمجموع@@ة ممارس@@ة
االختصاصات المنقولة إلى المجموعة تطبيقا ألحكام ھذا القانون.

]< <oÖ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <l^Ó×jÛ¹]æ<áçÚ‚~jŠ¹]æ<êÖ^¹]<Üé¿ßjÖ
]< <8<–<83<ì^¹
تتكون الموارد المالية للمجموعة مما يلي :
 مساھمة الجماعات المكونة للمجموعة في ميزانيتھا ؛ اإلعانات التي تقدمھا الدولة ؛ المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة ؛ األتاوى واألجور عن الخدمات المقدمة ؛ مداخيل تدبير الممتلكات ؛ االقتراضات ؛ الھبات والوصايا ؛ -مداخيل مختلفة.

]< <9<–<83<ì^¹
تشكل مساھمة الجماعات في ميزانية المجموعة نفقة إجبارية.

47

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

]< <10<–<83<ì^¹
يتكون مستخدمو المجموعة من :
 الم@@@وظفين الموج@@@ودين ف@@@ي وض@@@عية إلح@@@اق ل@@@دى المجموع@@@ة م@@@ن ط@@@رفالجماعات المكونة لھا أو من لدن إدارات أخرى ؛
 األعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفھم من طرف المجموعة ؛ الموظفين واألعوان الذين تضعھم الدولة أو الجماع@ات المحلي@ة رھ@ن إش@ارةالمجموعة في إطار اتفاقيات.
ي@@تم إلح@@اق أو وض@@ع رھ@@ن إش@@ارة المجموع@@ة األع@@وان والم@@وظفين الت@@ابعين
للمرافق المنقولة إلى المجموعة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.

]< <11<–<83<ì^¹
تتك@@ون أم@@الك المجموع@@ة م@@ن األم@@الك الت@@ي تقتنيھ@@ا وم@@ن األم@@الك الت@@ي توض@@ع
رھن إشارتھا من ط@رف الجماع@ات المكون@ة لھ@ا ألج@ل ممارس@ة اختصاص@اتھا وذل@ك
وفقا لشروط تحدد بنص تنظيمي.

]< <Äe]†Ö]<Å†ËÖ
]< <íè^‘çÖ]æ<ÐfŞ¹]<êÞçÞ^ÏÖ]<Ý^¿ßÖ
]< <12<–<83<ì^¹
مع مراعاة مقتضيات ھذا الفصل ،تطبق على المجموعة النص@وص التش@ريعية
والتنظيمي@@ة المتعلق@@ة بالنظ@@ام األساس@@ي للمنتخ@@ب والوص@@اية عل@@ى أعم@@ال الجماع@@ات
ونظ@@ام اجتم@@اع مجالس@@ھا وم@@داوالتھا ،ال@@واردة ف@@ي الق@@انون رق@@م  78-00المتعل@@ق
بالميث@@اق الجم@@اعي ،وتطب@@ق ك@@ذلك القواع@@د المالي@@ة والمحاس@@بية للجماع@@ات المحلي@@ة
على ميزانية المجموعة ومحاسبتھا.

]< <13<–<83<ì^¹
تحل المجموعة محل الجماعات المكونة لھا في الحقوق وااللتزامات المترتب@ة
ع@@ن االتفاقي@@ات والعق@@ود الت@@ي ت@@م إبرامھ@@ا م@@ن ط@@رف ھ@@ذه الجماع@@ات قب@@ل إح@@داث
المجموع@@ة ،ف@@ي ح@@دود االختصاص@@ات الموكول@@ة إليھ@@ا ،كم@@ا تح@@ل أيض@@ا مح@@ل ھ@@ذه
الجماعات في إدارة المراف@ق العمومي@ة الجماعي@ة المخ@ول ت@دبيرھا ألش@خاص أخ@رى
خاضعة للقانون العام أو الخاص.
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]< <àÚ^nÖ]<h^fÖ
]< <íè†–£]<l^Â^Û¢^e<í‘^¤]<l^é–jÏ¹
28
<])) l^Ã^Ï¹]<Ý^¿ßÖ<íÃ•^¤
]< <Ùæù]<Ø’ËÖ
< <íÚ^Â<l^é–jÏÚ
29
]))) 84<ì^¹
تخضع الجماع@ات الحض@رية لل@دار البيض@اء والرب@اط وطنج@ة وم@راكش وف@اس
وس@@ال للقواع@@د المطبق@@ة عل@@ى الجماع@@ات م@@ع مراع@@اة مقتض@@يات ھ@@ذا الب@@اب وك@@ل
المقتضيات التشريعية والتنظيمية األخرى المتعلقة بھذه الجماعات.

]85<ì^¹

30

))

يدبر شؤون الجماعات الحضرية المشار إليھا في الم@ادة  84م@ن ھ@ذا الق@انون
مجلس جماعي ،وتحaدث بھaذه الجماعaات الحضaرية مقاطعaات مجaردة مaن الشخصaية
القانونية غير أنھا تتمتع باستقالل إداري ومالي وتتوفر على مجالس للمقاطعات.
ويح@@دد مرسaaوم فaaي كaaل حالaaة عaaدد المقاطعaaات وحaaدودھا الجغرافيaaة وأسaaماءھا
والعدد القانوني للمستشارين الواجب انتخابھم بالمقاطعة.

]< <êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
< <l^Ã^Ï¹]<ë…^jŠÚ<Ý^¿Þ
]< <86<ì^¹
يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من األعضاء:
 أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة؛ مستشaaارو المقاطعaaة المنتخبaaون وفaaق الشaaروط والشaaكليات المنصaaوصعليھا في القانون المتعلق بمدونة االنتخابات.
28

غيaر وتمaaم بمaادة فريaaدة مaن قaaانون رقaم  01.03الصaaادر بتنفيaذه الظھيaaر الشaريف رقaaم 1.03.82الصادر في  24مaارس  ،2003و نسaخ وعaوض بالمaادة الثالثaة مaن قaانون رقaم  17.08الصaادر
بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.08.153الصادر في  18فبراير  2009السالفي الذكر.
29
 غيرت وتممت أحكام الفقرة األولى بمادة فريدة من قaانون رقaم  01.03الصaادر بتنفيaذه الظھيaرالشaريف رقaaم  1.03.82الصaادر فaaي  24مaارس  ،2003ونسaaخت وعوضaت بالمaaادة الثالثaة مaaن
قانون رقم  17.08الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.08.153صادر في  18فبراير 2009
السالف الذكر.
30
 غيaرت وتممaaت أحكaaام الفقaaرة األولaى وأضaaيفت فقaaرة ثالثaaة بمaادة فريaaدة مaaن قaaانون رقaaم 01.03الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.03.82الصادر في  24مaارس  ،2003وغيaرت وتممaت
بالمادة األولى من قانون رقم  17.08الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.08.153صادر في
 18فبراير  2009السالف الذكر.
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ويمثaaaل عaaaدد مستشaaaاري المقاطعaaaة ضaaaعف عaaaدد أعضaaaاء المجلaaaس الجمaaaاعي
المنتخبين بالمقاطعة على أال يقل عن  10وال يتعدى . 20

]< <87<ì^¹
تسaaaري علaaaى مستشaaaاري المقاطعaaaات مقتضaaaيات ھaaaذا القaaaانون المتعلقaaaة بنظaaaام
المنتخب الجماعي مع مراعاة المقتضيات الخاصة بعده.

]< <88<ì^¹
إن انقطاع رئيس مجلس المقاطعة عaن مزاولaة مھامaه علaى اثaر وفaاة أو اسaتقالة
اختياريaaة أو تلقائيaaة أو عaaزل أو ألي سaaبب مaaن األسaaباب ،ال يaaؤثر علaaى بaaاقي أعضaaاء
المكتب.
وفي ھذه الخالة ،يaتم انتخaاب خلفaه وفaق الشaروط والشaكليات المنصaوص عليھaا
في ھذا القانون بشأن انتخاب رؤساء المجالس الجماعية.

]< <89<ì^¹
إذا وقaaع توقيaaف أو حaaل مجلaaس المقاطعaaات أو إذا تعaaذر تأليفaaه ،يقaaوم المجلaaس
الجماعي ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة.

]< <90<ì^¹
يترتب على حل المجلس الجماعي بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات إلaى
أن يقع تجديده .وفي ھذه الحالة ،فان اللجنة الخاصة المعينة طبقا للشروط المنصaوص
عليھا بالمادة  26أعاله لتعويض المجلس الجماعي الذي تم حلaه ،تقaوم بمھaام المجلaس
ومھام مجالس المقاطعات.

]< <91<ì^¹
تتحمaaaل الجماعaaaة الحضaaaرية المسaaaؤولية المشaaaار إليھaaaا بالمaaaادة  18أعaaaاله عaaaن
األضرار التي يتعرض لھا أعضاء مجلس المقاطعة.

]< <92<ì^¹
تكaaون مھaaام عضaaو مجلaaس المقاطعaaة مجانيaaة علaaى أن تراع aى بالنسaaبة للaaرئيس
والنaaواب الaaذين ال يتقاضaaون أي تعaaويض بaaالمجلس الجمaaاعي ،تعويضaaات عaaن المھaaام
والتمثيل تساوي نصف التعويضات الممنوحة ألعضاء مكتب المجلس الجماعي.
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]< <oÖ^nÖ]<Ø’ËÖ
< <íÃ^Ï¹]<‹×¥<éŠiæ<Üé¿ßi
]< <93<ì^¹
ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا يؤلفون المكتب.
ينتخب الرئيس من طرف مجلس المقاطعة من بين أعضaاء المجلaس الجمaاعي.
وينتخaaب مجلaaس المقاطعaaة كaaذلك نوابaaا للaaرئيس مaaن بaaين أعضaaاء المجلaaس الجمaaاعي
وأعضاء مجلس المقاطعة دون تمييز بينھم.
ال يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس أعضاء مجلس المقاطعة علaى أال يقaل ھaذا
العدد عن ثالثة.
تتنافى مھام رئيس المجلس الجماعي مع مھام رئيس مجلس المقاطعة.
ال يجaaوز أن ينتخaaب رؤسaaاء وال أن يزاولaaوا ھaaذه المھaaام ،ولaaو بصaaفة مؤقتaaة،
األعضاء الذين ال يثبتون توفرھم على مستوى تعليمي يعادل على األقل مستوى نھايaة
الدروس االبتدائية.
يaaتم انتخaaاب الaaرئيس والنaaواب وفaaق الشaaروط والشaaكليات المنصaaوص عليھaaا فaaي
المادة  6أعاله داخل الخمسة عشر يوما الموالية النتخاب مكتب المجلس الجماعي.

]< <<94<ì^¹
يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو النaواب طبaق الشaروط والشaكليات
واآلجaaال المنصaaaوص عليھaaaا بشaaأن الطعaaaون فaaaي انتخابaaات المجلaaaس الجمaaaاعي وفaaaق
مقتضيات القانون المتعلق بمدونة االنتخابات.

]< <95<ì^¹
يعين مجلس المقاطعة كaذلك وفaق الشaروط المحaددة فaي المaادة  11أعaاله ،كاتبaا
ونائبا للكاتب يعھaد إليھمaا بالمھaام المخولaة بمقتضaى ھaذا القaانون إلaى كتaاب المجaالس
الجماعية.

]< <96<ì^¹
يؤلaaف مجلaaس المقاطعaaة لجانaaا لدراسaaة القضaaايا التaaي يجaaب أن تعaaرض علaaى
االجتمaaaاع العaaaام .وينتخaaaب مجلaaaس المقاطعaaaة مaaaن بaaaين أعضaaaائه بaaaاالقتراع السaaaري
وباألغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
ويتعaaين تaaأليف لجنتaaين دائمتaaين علaaى األقaaل يعھaaد إليھمaaا علaaى التaaوالي بدراسaaة
الشؤون المالية واالقتصادية واالجتماعية وشؤون التعمير والبيئة.
يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظaام الaداخلي لمجلaس المقاطعaة
وفق الشروط المنصوص عليھا بالنسبة للمجلس الجماعي بالمادة  57أعاله.
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]< <97<ì^¹
يجتمaaع مجلaaس المقاطعaaة بaaدعوة مaaن رئيسaaه وجوبaaا ثaaالث مaaرات فaaي السaaنة فaaي
دورة عادية خالل أشھر يناير ويونيو وسبتمبر.
يسaaتدعي الaaرئيس ،كلمaaا دعaaت الظaaروف إلaaى ذلaaك ،مجلaaس المقاطعaaة لعقaaد دورة
اسaaaتثنائية بمبaaaادرة منaaaه أو بطلaaaب مaaaن رئaaaيس المجلaaaس الجمaaaاعي أو ثلaaaث األعضaaaاء
المزاولين مھامھم أو من الوالي أو العامل أو ممثله.
ال يمكن أن تتجاوز مدة الدورة االستثنائية ثالثة أيام متتاليaة مaن أيaام العمaل ،وال
يمكن تمديد ھذه المدة.

]< <98<ì^¹
إن القواعaaد المطبقaaة علaaى الجماعaaات بشaaأن إعaaداد جaaدول األعمaaال واالسaaتدعاء
والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداوالت والتصaويت وإعaداد محاضaر الجلسaات
ومسك سجل المداوالت وإشaھار المقaررات والنيابaة المؤقتaة والوصaاية ،تسaري أيضaا
علaaaى المقاطعaaaات وذلaaaك طبaaaق نفaaaس الشaaaروط والشaaaكليات ،مaaaع مراعaaaاة المقتضaaaيات
الخاصة المطبقة عليھا.

]< <Äe]†Ö]<Ø’ËÖ
]}< <äŠéñ…æ<íÃ^Ï¹]<‹×¥<l^‘^’j
]< <99<ì^¹
يفصل مجلس المقاطعة بمداوالته فaي قضaايا الجaوار المسaندة إليaه بمقتضaى ھaذا
القانون.
يبدي رأيه في جميع المسائل التaي تھaم كليaا أو جزئيaا الaدائرة الترابيaة للمقاطعaة
وكلما استوجبت ذلك القوانين واألنظمة الجاري بھا العمل أو طلب المجالس الجمaاعي
ذلك.
ويمكaaن لمجلaaس المقاطعaaة بمبaaادرة منaaه تقaaديم اقتراحaaات حaaول كaaل مسaaألة تھaaم
المقاطعة ،كما يمكنه تقaديم ملتمسaات إلaى المجلaس الجمaاعي باسaتثناء الملتمسaات ذات
الطبيعة السياسية.

]< <100<ì^¹
توجه مداوالت مجلس المقاطعة إلى رئaيس المجلaس الجمaاعي الaذي يحيلھaا إلaى
الوالي أو العامل في ظرف الخمسة عشر ) (15يوما التالية لتسلمھا.
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]101<ì^¹

31

))

يمaaارس مجلaaس المقاطعaaة لحسaaاب وتحaaت مسaaؤولية ومراقبaaة المجلaaس الجمaaاعي
االختصاصات التالية:
 يaaدرس حسaaاب النفقaaات مaaن المبaaالغ المرصaaودة والحسaaاب اإلداري للمقاطعaaةالمشار إليھما بالمادتين  107و 103بعده ،ويصوت عليھما؛
 يaaaدرس ويصaaaوت علaaaى مقترحaaaات االسaaaتثمار التaaaي تعaaaرض علaaaى المجلaaaسالجماعي للبت فيھا؛
 يقرر بشأن تخصيص االعتمادات الممنوحة إليه من لدن المجلس الجماعي فيإطار منحة اجمالية للتسيير؛
 يسaaaھر علaaaى تaaaدبير وصaaaيانة األمaaaالك التابعaaaة للملaaaك العمaaaومي أو الخaaaاصالمرتبطة بمزاولة اختصاصاته ويحافظ عليھا؛
 يقوم باتفاق ودعم مaن المجلaس الجمaاعي ،بصaفته الخاصaة أو بتعaاون مaع كaلطرف يعنيه األمر ،بكaل األعمaال التaي مaن شaأنھا إنعaاش الرياضaة والثقافaة والبaرامج
الموجھة للطفولة والمرأة والمعاقين أو األشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛
 يشارك في التعبئة االجتماعية وتشجيع الحركaة الجمعويaة وفaي اتخaاذ المبaادرةإلنجاز مشاريع التنمية التشاركية؛
 يقaaaرر بشaaaان إقامaaaة التجھيaaaزات التاليaaaة وبرنaaaامج تھيئتھaaaا وصaaaيانتھا وطaaaرقتسaaييرھا عنaaدما تكaaون ھaaذه التجھيaaزات موجھaaة أساسaaا إلaaى سaaكان المقاطعaaة وھaaي:
األسواق وأماكن البيع والمنتزھات والحدائق العمومية والساحات الخضaراء التaي تقaل
مسaaاحتھا عaaن ھكتaaار واحaaد ودور الحضaaانة وريaaاض األطفaaال ودور الشaaباب ودور
العج@@زة واألنديaaة النسaaوية وقاعaaات الحفaaالت والخزانaaات والمراكaaز الثقافيaaة والمعاھaaد
الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية وال سيما المالعب الرياضaية والقاعaات المغطaاة
والمعاھد الرياضية والمسابح.
يمك@@ن ل@@رئيس مجل@@س المقاطع@@ة أن يقت@@رح عل@@ى رئ@@يس المجل@@س الجم@@اعي ،
مش@@اريع االتفاقي@@ات الت@@ي تتعل@@ق بالھب@@ات والوص@@ايا والمس@@اعدات كيفم@@ا ك@@ان نوعھ@@ا
والتي يمكن تعبئتھا من أجل إنجاز مشروع أو نش@اط ي@دخل ف@ي اختصاص@ات مجل@س
المقاطع@@ة .ويع@@رض رئ@@يس المجل@@س الجم@@اعي مش@@اريع االتفاقي@@ات الم@@ذكورة أع@@اله
على المجلس للتداول بشأنھا.
ت@@درج الم@@وارد المالي@@ة الناتج@@ة ع@@ن ھ@@ذه االتفاقي@@ات ض@@من ميزاني@@ة الجماع@@ة ،
وتخصص للمشروع أو للنشاط موضوع االتفاقية.
31

 غيرت وتممت بالمادة األولى مaن قaانون رقaم  17.08الصaادر بتنفيaذه الظھيaر الشaريف رقaم 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر.
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]102<ì^¹

32

))

يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات وإبaداء أراء حaول كaل المسaائل التaي تھaم
المقاطعة ،وخاصة:
 يـبدي رأيه حول إعداد ومراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل مشروع للتھيئaةالحضaaaرية ،عنaaaدما تھaaaم ھaaaذه الوثaaaائق أو المشaaaاريع كليaaaا أو جزئيaaaا الaaaدائرة الترابيaaaة
للمقاطعة؛
 يبدي رأيه حول مشروع المخطaط الجم@اعي للتنميaة االقتصaادية واالجتماعيaةللجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة؛
 يقتaaرح كaaل األعمaaال الكفيلaaة بتحفيaaز وإنعaaاش التنميaaة االقتصaaادية واالجتماعيaaةللمقاطعة؛
 يقتaaرح كaaل األعمaaال التaaي مaaن شaaأنھا إنعaaاش السaaكن وتحسaaين مسaaتوى الحيaaاةوحماية البيئة ويبدي رأيه حول برامج إعaادة الھيكلaة العمرانيaة والقضaاء علaى السaكن
غيaaر الالئaaق وحمايaaة وإعaaادة تأھيaaل المدينaaة العتيقaaة وإعaaادة تجديaaد النسaaيج العمرانaaي
المتدھور؛
 يبدي رأيه مسبقا حول مشاريع ضaوابط البنaاء الجماعيaة وتصaاميم السaير فيمaايخص الجزء المتعلق بتراب المقاطعة؛
 يقترح التدابير الواجب اتخاذھا للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين؛ يaaaـبدي رأيaaaه مسaaaبقا حaaaول كaaaل العمليaaaات المتعلقaaaة بتaaaدبير األمaaaالك العموميaaaةوالخاصة للجماعة عندما تكون ھذه األمالك متواجدة برمتھا داخل تراب المقاطعة؛
 يقترح تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب المقاطعة؛ يبدي رأيه حول مبلغ اإلعانات التي يقترح المجلس الجماعي منحھا للجمعيaاتالتي تمارس نشاطھا داخaل المقاطعaة فقaط أو تمارسaه لفائaدة سaكان المقاطعaة فحسaب،
أينما كaان مقaر ھaذه الجمعيaات .وال يمكaن أن يترتaب علaى رأي مجلaس المقاطعaة رفaع
المبلغ اإلجمالي لالعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المaذكورة.
وفي حالة عaدم إبaداء الaرأي داخaل السaبعة أيaام التaي تلaي انتھaاء الaدورة العاديaة لشaھر
سبتمبر على أبعد تقدير ،يبت المجلس الجماعي في األمر بكيفية صحيحة؛
 يقتaaرح علaaى المجلaaس الجمaaاعي األعمaaال المتعلقaaة بتعبئaaة المaaواطنين وتشaaجيعالتنمية التشaاركية أو الجمعويaة وكaذا عمليaات التضaامن أو ذات الطaابع اإلنسaاني التaي
تھم سكان المقاطعة.
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]< <103<ì^¹
يمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس الجماعي حaول
كaل مسaألة تھaم المقاطعaة .وتaتم اإلجابaة عaن ھaذه األسaئلة كتابaة داخaل أجaل ال يتجaaاوز
ثالثة أشھر .وعند عaدم الجaواب داخaل ھaذا األجaل ،يسaجل السaؤال ،بطلaب مaن رئaيس
مجلaaس المقاطعaaة ،بحكaaم القaaانون ،بجaaدول أعمaaال الaaدورة المواليaaة للمجلaaس الجمaaاعي.
ويحدد ھذا األخير في نظامه الداخلي شروط إشھار األسئلة واألجوبة.
يناقش المجلس الجماعي ،بطلب من مجلس المقاطعة ،كل مسألة تھم المقاطعaة.
وتوجه األسئلة المعروضة للتداول إلى رئيس المجلس الجماعي ثمانية أيام على األقaل
قبل انعقاد دورة المجلس الجماعي.
وال يمكaaن أن يتجaaاوز الوقaaت المخصaaص مaaن طaaرف المجلaaس الجمaaاعي األسaaئلة
والaaaنقط المقترحaaaة بجaaaدول األعمaaaال مaaaن لaaaدن مجaaaالس المقاطعaaaات تطبيقaaaا للفقaaaرتين
السابقتين ،جلسة واحدة عن كل دورة.

]104<ì^¹

33

))

يعتبر رئيس مجلس المقاطعة السلطة التنفيذية للمقاطعة.
وبھذه الصفة ينفذ مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابير الالزمة لھذا الغaرض
ويسھر على مراقبة تنفيذھا.
وفaaي مجaaال التعميaaر والبنaaاء  ،يخ@@تص رئaaيس مجلaaس المقاطعaaة بتس@@ليم رخ@@ص
البناء والس@كن المتعلق@ة بالبناي@ات الت@ي ال يتج@اوز علوھ@ا  11مت@را والت@ي توج@د ف@ي
المناطق المتوفرة على وثائق للتعمير سارية المفعول.
وتوجه قصد اإلخبار نسخة م@ن ال@رخص المس@لمة م@ن ط@رف رئ@يس المقاطع@ة
إلى رئيس الجماعة داخل أجل ثمانية ) (8أيام.

]< << <105<ì^¹
يعھaaد إلaaى رئaaيس مجلaaس المقاطعaaة ونوابaaه ،داخaaل الaaدائرة الترابيaaة للمقاطعaaة،
باالختصاصaaات المخولaaة إلaaى رؤسaaاء المجaaالس الجماعيaaة فaaي مaaادة الحالaaة المدنيaaة
وتصحيح اإلمضاءات ومطابقة الوثائق ألصولھا.
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]106<ì^¹

34

))

يمكن لرئيس المجلaس الجمaاعي أن يفaوض إلaى رئaيس مجلaس المقاطعaة ،داخaل
الدائرة الترابية للمقاطعة ،االختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مaادة
االنتخابات بمقتضى القانون المتعلق بمدونة االنتخابات.
يمك@@@ن ك@@@ذلك لل@@@رئيس أن يف@@@وض إل@@@ى رئ@@@يس مجل@@@س المقاطع@@@ة بعض@@@ا م@@@ن
اختصاصاته المتعلقة بالتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة اإلدارية.
عندما يمنح تفويض لرئيس المقاطعة ،يخول ،بحكم القانون ،نفaس التفaويض إلaى
باقي رؤساء المقاطعات بطلب منھم.
في الحاالت التي يتم فيھا  ،ألي س@بب م@ن األس@باب ،س@حب التف@ويض الم@ذكور
يجب أن يكون قرار السحب معلال.

]< <107<ì^¹
يحصaaaر رئaaaيس مجلaaaس المقاطعaaaة الحسaaaاب اإلداري للمقاطعaaaة ويعرضaaaه علaaaى
تصaaويت مجلaaس المقاطعaaة خaaالل الaaدورة العاديaaة لشaaھر ينaaاير .وعنaaد دراسaaة الحسaaاب
المaaذكور ،يحضaaر رئaaيس المقاطعaaة الجلسaaة ،التaaي يرأسaaھا عضaaو ينتخaaب دون مناقشaaة
بأغلبيaaة األعضaaاء الحاضaaرين مaaن لaaدن مجلaaس المقاطعaaة خaaارج أعضaaاء المكتaaب،
وينسaaحب عنaaد التصaaويت .وفaaي حالaaة رفaaض الحسaaاب اإلداري ،يعaaرض علaaى دراسaaة
المجلس الجماعي الذي يمكنه بعد طلب إجراء قراءة ثانيaة أسaفرت عaن تمسaك مجلaس
المقاطعaaة برفضaaه ،البaaت فaaي المصaaادقة علaaى الحسaaاب اإلداري للمقاطعaaة أو مطالبaaة
السلطة المختصة بعرضه على المجلس الجھوي للحسابات إلبداء الرأي فيه.
وفaaي انتظaaار البaaت فaaي الحسaaاب أو الحسaaابات اإلداريaaة المتنaaازع فيھaaا والتaaي ال
تأثير لھا على التصويت والمصادقة على الحساب اإلداري للجماعة فaان نتائجھaا تنقaل
تلقائيا إلى الحساب اإلداري للجماعة.

]< <108<ì^¹
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعaض مھامaه إلaى واحaد أو أكثaر
من النواب طبق الشروط المنصوص عليھا بالمادة  55أعاله.
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]< <109<ì^¹
إذا رفaض رئaaيس مجلaس المقاطعaaة أو امتنaع عaaن القيaام باألعمaaال الواجبaة عليaaه
بمقتضaaى القaaانون ،جaaاز لaaرئيس المجلaaس الجمaaاعي بعaaد إنaaذاره بaaدون جaaدوى وموافقaaة
صريحة من الوالي أو العامل ،القيام بھا بصفة تلقائية.

]< <110<ì^¹
يتaaولى رئaaيس مجلaaس المقاطعaaة تسaaيير إدارة المقاطعaaة ويaaدبر شaaؤون مaaوظفي
وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة طبق الشروط المنصوص عليھا بالفصل السادس
من ھذا الباب.

]< <<‹Ú^¤]<Ø’ËÖ
]< <l^Ã^Ï¹]<‹Ö^<êÖ^¹]<Ý^¿ßÖ
35
])) 111<ì^¹
تتكون المداخيل التي يتوفر عليھا مجلس المقاطعة من منحة إجمالية فقط ،تخaول
للمقاطعة لمزاولة االختصاصات الموكولة إليھaا بموجaب ھaذا القaانون .وتشaكل المنحaة
اإلجمالية نفقة إجبارية بالنسبة للجماعة .ويحدد المجلس الجماعي المبلغ الكلaي للمنحaة
اإلجمالية المخصصة للمقاطعات .وتوزع ھذه المنحة وفق الشروط المنصوص عليھaا
بالمادتين  112و 115بعده.

]112<ì^¹

36

))

تتض@@من المنح@@ة اإلجمالي@@ة للمقاطع@@ات حص@@ة تتعل@@ق بالتنش@@يط المحل@@ي وحص@@ة
تتعل@@ق بالت@@دبير المحل@@ي يح@@دد مبلغھم@@ا م@@ن ط@@رف المجل@@س الجم@@اعي ب@@اقتراح م@@ن
رئيسه.
تخص@@ص حص@@ة التنش@@يط المحل@@ي لتغطي@@ة المص@@اريف المتعلق@@ة بت@@دبير قض@@ايا
القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج االجتماعية الموجھ@ة للطفول@ة
والمرأة والمع@اقين أو لألش@خاص ال@ذين يوج@دون ف@ي وض@عية ص@عبة  ،وك@ذا للتعبئ@ة
االجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية.
تح@@@دد الحص@@@ة المخصص@@@ة للتنش@@@يط المحل@@@ي للمقاطع@@@ات حس@@@ب ع@@@دد س@@@كان
الجماعة  ،على أن ال يقل مبلغھا عن حد أدنى يحدد بقرار لوزير الداخلية.37

35
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توزع ھذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة.
تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلق@ة بتس@يير التجھي@زات
والخدمات التي تھم المقاطعات.
يحدد مبلغ ھذه الحصة حسب أھمية نفقات التس@يير باس@تثناء النفق@ات المتعلق@ة
بالموظفين والتك@اليف المالي@ة الت@ي تتحملھ@ا ميزاني@ة الجماع@ة .وتق@در اعتم@ادا عل@ى
التجھيزات والمرافق التابعة الختصاصات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتض@يات ھ@ذا
الق@انون اس@@تنادا عل@@ى مض@امين مخط@@ط م@@ديري للتجھي@@زات يعتم@د وجوب@@ا م@@ن ط@@رف
المجلس الجماعي.
ف@@@ي حال@@@ة ع@@@دم االتف@@@اق ب@@@المجلس الجم@@@اعي ح@@@ول حص@@@ة الت@@@دبير المحل@@@ي
المخصص@@ة لك@@ل مقاطع@@ة  ،ي@@تم تحدي@@د مبلغھ@@ا أخ@@ذا بع@@ين االعتب@@ار مع@@دل االعتم@@ادات
التي تم صرفھا فعليا خالل الخمس سنوات المالية األخيرة لكل مقاطعة.
يمك@@ن تع@@ديل حص@@ة الت@@دبير المحل@@ي ك@@ل س@@نة م@@ع اعتب@@ار التغيي@@رات الت@@ي تق@@ع
بالئحة التجھيزات والمرافق التي يتم تدبيرھا من طرف المقاطعة.

]< <113<ì^¹
يaaدرج بميزانيaaة الجماعaaة المبلaaغ الكلaaي للمaaداخيل والنفقaات المتعلقaaة بتسaaيير كaaل
مجلس من مجالس المقاطعات.
ويaaتم تفصaaيل مaaداخيل ونفقaaات التسaaيير الخاصaaة بكaaل مقاطعaaة فaaي وثيقaaة تaaدعى
"حساب النفقات من المبالغ المرصودة".
وتلحق حسابات المقاطعات بميزانية الجماعة.

]< <114<ì^¹
يدرس المجلس الجماعي مقترحات االستثمار المصaادق عليھaا مaن لaدن مجaالس
المقاطعات ويحدد برنامج االستثمار وبرامج التجھيز بالنسبة لكل مقاطعة.
يبaaaين ملحaaaق بميزانيaaaة الجماعaaaة وملحaaaق بحسaaaابھا نفقaaaات االسaaaتثمار الخاصaaaة
بالجماعة حسب كل مقاطعة.

37

 قرار لوزير الداخلية رقم  2046.09صادر في  14من شعبان  6) 1430أغسطس (2009بتحديد الحد األدنى للحصة المتعلقة بالتنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات ،ج ر عدد 5778
بتاريخ  15أكتوبر  2009ص .5191
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]115<ì^¹

38

))

يقaaوم المجلaaس الجمaaاعي كaaل سaaنة ،طبقaaا لمقتضaaيات المaaادة السaaابقة ،بتوزيaaع المنح aة
اإلجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات ويتaداول بشaأن المبلaغ اإلجمaالي لالعتمaادات
التي يقترح إدراجھا في ھذا اإلطار بميزانية الجماعة برسم السنة المالية الموالية.
يبلغ مبلغ المنحaة المخصصaة ،علaى ھaذا األسaاس ،لكaل مقاطعaة مaن لaدن رئaيس
المجلس الجماعي إلى رئيس مجلس المقاطعة وذلك قبل فاتح سبتمبر من كل سنة.
يوجaaه رئaaيس مجلaaس المقاطعaaة إلaaى رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي ،خaaالل الشaaھر
الموالي للتبليغ المشار إليه بالفقرة السابقة ،حساب النفقات من المبالغ المرصودة الaذي
يصaaوت عليaaه مجلaaس المقاطعaaة فaaي تaaوازن تaaام .ويصaaوت علaaى ھaaذا الحسaaاب حسaaب
الفقرات.
يعرض الحساب المتعلaق بكaل مقاطعaة علaى أنظaار المجلaس الجمaاعي فaي نفaس
الفترة التي يعرض فيھا مشروع ميزانية الجماعة.

]< <116<ì^¹
يطلب المجلس الجماعي من مجلس المقاطعaة إعaادة دراسaة حسaاب النفقaات مaن
المبaالغ المرصaودة ،إذا كaaان المبلaغ الكلaaي لالعتمaادات المرصaaودة للمقاطعaات المحaaدد
من طرف المجلس الجماعي أثناء دراسة ميزانية الجماعة ،مختلفا عن المبلغ الaذي تaم
اقتراحaaه أول األمaaر طبقaaا للشaaروط المقaaررة بالمaaادة السaaابقة ،أو عنaaدما يقaaرر المجلaaس
الجماعي أن الحساب لم يتم التصaويت عليaه فaي تaوازن تaام أو ال يتضaمن كaل النفقaات
اإلجباريaaة التaaي يتعaaين إدراجھaaا فيaaه ،أو عنaaدما يتبaaين للمجلaaس الجمaaاعي ،أن النفقaaات
المخصصة إلحدى التجھيزات أو المرافق التي يرجع اختصاص تسييرھا إلaى مجلaس
المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير ھذه التجھيزات و المرافق.
وفaaي ھaaذه الحالaaة ،يكaaون مجلaaس أو مجaaالس المقاطعaaات مaaدعوة إلجaaراء قaaراءة
ثانية ،لتعديل الحسابات المعنية وذلك داخaل أجaل خمسaة عشaر يومaا ابتaداء مaن تaاريخ
التوصaaل بطلaaب إجaaراء دراسaaة جديaaدة .وعنaaد عaaدم إدخaaال التعaaديالت مaaن لaaدن مجلaaس
المقاطعaaة ،فaaإن المجلaaس الجمaaاعي يقaaوم بھaaا تلقائيaaا .ويلحaaق الحسaaاب أو الحسaaابات،
المحددة على ھذه الكيفية ،بميزانية الجماعة ،وتصبح نافذة ابتداء من تaاريخ المصaادقة
عليھا طبق الشكليات المنصوص عليھا في التشريع الجاري به العمل.
38

 خالفا لمقتضيات ھذه المادة بالنسبة للمقاطعات يتم التصويت على النفقات كل باب على حدةأثناء تحضير وعرض ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتھا لدراستھا على اللجنة المختصة،
طبقا للمادة  17من القانون رقم  45.08المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية
ومجموعاتھا الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.09.02الصادر في  22من صفر 1430
) 18فبراير  ،(2009ج ر عدد  5711بتاريخ  23فبراير  2009ص .545
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]< <117<ì^¹
تطبaaق علaaى حسaaابات المقاطعaaات ،طبaaق نفaaس الشaaكليات ،اإلجaaراءات المتعلقaaة
بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليھا في القوانين واألنظمة الجاري بھا العمل.

]< <118<ì^¹
يحصر المجلaس الجمaاعي تلقائيaا الحسaاب المتعلaق بالمقاطعaة إذا لaم يوجaه مaن رئaيس
مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي قبل فاتح أكتوبر.

]< <119<ì^¹
يعتبaaر رئaaيس مجلaaس المقاطعaaة اآلمaaر بالصaaرف بالنسaaبة لحسaaاب النفقaaات مaaن
المبالغ المرصودة .ويقوم بaااللتزام واإلذن بصaرف النفقaات المدرجaة بالحسaاب حينمaا
يصبح ھذا الحساب نافذا ،وذلaك طبقaا للقواعaد المطبقaة علaى النفقaات المaأذون بھaا مaن
لدن رئيس المجلس الجماعي.
وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة إجبارية مقررة فaي الحسaاب
الخاص بالمقاطعة ،ينذره رئيس المجلس الجماعي للقيام بھا.
وعنaaد عaaدم قيامaaه بص aرف النفقaaة داخaaل الشaaھر المaaوالي ،فaaإن رئaaيس المجلaaس
الجماعي يقوم به تلقائيا.

]120<ì^¹

39

يمكن لaرئيس المقاطعaة أن يجaري ،تنفيaذا لمقaرر يتخaذه المجلaس ،تحaويالت مaن
فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في حدود خمس الحصaة المدرجaة بكaل فقaرة
من فقراته .وعند تجاوز ھذا القدر ،فaإن التحويaل يaتم بقaرار مشaترك لرئيسaي المجلaس
الجماعي ومجلس المقاطعة .وبناء على مقررات المجلس الجماعي ومجلaس المقاطعaة
يتaaولى المحاسaaب المكلaaف بالتسaaيير المaaالي للجماعaaة تنفيaaذ العمليaaات المتعلقaaة بالنفقaaات
الواردة بحساب المقاطعة.
إلى أن يصبح الحساب قaابال للتنفيaذ ،يمكaن لaرئيس المقاطعaة كaل شaھر أن يلتaزم
بالنفقات ويأمر بصرفھا في حدود  1/12من النفقات المدرجة في حساب السنة الماليaة
المنصرمة.
39

 خالفا لمقتضيات ھذه المادة بالنسبة للمقاطعات يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري ،تنفيذا لمقرريتخذه المجلس ،تحويالت من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة ،أثناء تنفيذ وتعديل
ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتھا ،طبقا للمادة  28من القانون رقم  45.08المتعلق
بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتھا الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم
 1.09.02الصادر في  22من صفر  18) 1430فبراير  ،(2009ج ر عدد  5711بتاريخ 23
فبراير  2009ص .545
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]< <Œ^ŠÖ]<Ø’ËÖ
< <íÃ^Ï¹^e<°ßéÃ¹]<°Ë¾ç¹]<Ý^¿Þ
]< <121<ì^¹
يعaaين المجلaaس الجمaaاعي لaaدى المقاطعaaة مaaوظفي وأعaaوان الجماعaaة الضaaروريين
لممارسة المقاطعة لالختصاصات الموكولة إليھا بمقتضى ھaذا القaانون .ويحaدد رئaيس
المجلaaس الجمaaاعي باتفaaاق مaaع رئaaيس مجلaaس المقاطعaaة عaaدد المناصaaب المخصصaaة
للمقاطعة موزعaة حسaب الفئaات .وعنaد عaدم االتفaاق يaتم تحديaد عaدد مaوظفي وأعaوان
الجماعة المعينين بالمقاطعة وتوزيعھم بمداولة للمجلس الجماعي.

]< <122<ì^¹
تضمن الحاجيات الضaرورية مaن المaوظفين المرتبطaة بمزاولaة االختصاصaات
المخولة لمجلس المقاطعة ،ابتداء مaن تaاريخ دخaول ھaذا القaانون إلaى حيaز التنفيaذ ،فaي
قائمaة يؤشaaر عليھaaا رئaيس المجلaaس الجمaaاعي ورئaaيس مجلaس المقاطعaaة داخaaل أجaaل ال
يتعدى ثالثة أشھر .وإذا لم تتم التأشيرة داخل األجaل المaذكور ،فaإن المجلaس الجمaاعي
يبت في األمر داخل الشھرين المواليين.

]< <123<ì^¹
يتخذ رئيس المجلس الجماعي التدابير الفرديaة المتعلقaة بتعيaين مaوظفي وأعaوان
الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة .ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعaة لaدى المقاطعaة
طبق نفس الشكليات بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.

]< <124<ì^¹
إن وضaaعية جميaaع المaaوظفين المعينaaين لaaدى رئaaيس مجلaaس المقاطعaaة وتوزيaaع
مناصبھم ،تلحaق كaل سaنة بمشaروع ميزانيaة الجماعaة وتعaرض علaى دراسaة المجلaس
الجماعي.

]< <125<ì^¹
إن موظفي وأعaوان الجماعaة المكلفaين بتaدبير التجھيaزات والمرافaق التaي تaدخل
ضمن اختصaاص المقاطعaات يظلaون مؤقتaا فaي وظaائفھم إلaى أن يaتم اتخaاذ القaرارات
الفردية لتعيينھم طبقا للشروط المنصوص عليھا بالمادة  123أعاله.
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]126<ì^¹

40

))

يعaين كاتaب عaام للمقاطعaaة مaن بaين مaوظفي الجماعaaة ،الaذين يسaتوفون الشaaروط
المنصوص عليھا في المادة  54أعاله  ،بعد استشارة رئيس مجلس المقاطعة.

]< <127<ì^¹
يمارس الكاتب العام للمقاطعة في حدود الصالحيات المخولة لمجلaس المقاطعaة
المھام المسندة إلى الكتاب العامين للجماعات بمقتضى التنظيم الجاري به العمل.

]< <128<ì^¹
يخضع موظفو وأعوان الجماعة المعينين لaدى رئaيس مجلaس المقاطعaة لألحكaام
المنصaaaوص عليھaaaا فaaaي النظaaaام العaaaام واألنظمaaaة الخاصaaaة المطبقaaaة علaaaى المaaaوظفين
الجماعيين مع مراعاة المقتضيات الواردة بالمواد أعاله.

]< <129<ì^¹
يحدد رئيس مجلس المقاطعة شروط العمل المطبقة على الموظفين المعينين لديaه
وذلك في إطار المقتضيات العامة المطبقة على أعوان الجماعة.
يتخaaaذ القaaaرارات المتعلقaaaة برخصaaaھم السaaaنوية ورخaaaص تغيaaaبھم طبقaaaا للقaaaوانين
واألنظمة الجاري بھا العمل.
ويaaaتم إطaaaالع رئaaaيس المجلaaaس الجمaaaاعي بaaaالقرارات المتخaaaذة تطبيقaaaا للفقaaaرتين
السابقتين.

]< <130<ì^¹
يتaaaولى رئaaaيس المجلaaaس الجمaaaاعي تسaaaيير المaaaوظفين المعينaaaين لaaaدى رؤسaaaاء
المقاطعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة التالية:
يمaaارس رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي سaaلطة تنقaaيط المaaوظفين بعaaد اإلطaaالع علaaى
مقترحات رئيس مجلس المقاطعة.
تتم الترقية فaي الدرجaة والرتبaة ،عنaدما ال تكaون مقaررة بحكaم القaانون ،بمبaادرة
من رئيس المجلس الجماعي بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.
يمaaارس رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي سaaلطة التأديaaب ،المخaaول لرؤسaaاء المجaaالس
الجماعيaaة بمقتضaaى التشaaريع الجaaاري بaaه العمaaل ،فaaي حaaق المaaوظفين المعينaaين لaaدى
المقاطعة وذلك بعد أخذ رأي مجلس المقاطعة أو باقتراح منه.

40

 غيرت وتممت بالمادة األولى من قانون رقم  17.08الصادر بتنفيaذه الظھيaر الشaريف رقaم 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر.
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يتخaذ رئaaيس المجلaaس الجمaاعي قaaرار وضaaع أحaaد أعaوان الجماعaaة ،المعaaين لaaدى
المقاطعaaة ،فaaي وضaaaعية غيaaر القيaaام بالوظيفaaaة ،وذلaaك بعaaد أخaaaذ رأي رئaaيس مجلaaaس
المقاطعة.

]< <Äe^ŠÖ]<Ø’ËÖ
< <íÃ^Ï¹]<ì…^c<àâ…<íÂç•ç¹]<ÕøÚù]<Ý^¿Þ
]< <131<ì^¹
يضaaaع المجلaaaس الجمaaaاعي رھaaaن إشaaaارة مجلaaaس المقاطعaaaة األمaaaالك المنقولaaaة
والعقارات الضرورية لمزاولaة اختصاصaاته والتaي تظaل فaي ملكيaة الجماعaة وتحaتفظ
بكل الحقوق وتتحمل كل االلتزامات المرتبطة بملكية ھذه األمالك.

]< <132<ì^¹
يوضaaaع جaaaرد البنايaaaات واألمaaaالك العقاريaaaة األخaaaرى والتجھيaaaزات والمعaaaدات
والعربaaات واألدوات واألمaaالك المنقولaaة األخaaرى الضaaرورية لمزاولaaة االختصاصaaات
الموكولaaة إلaaى مجلaaس المقاطعaaة بمقتضaaى ھaaذا القaaانون مaaن طaaرف رئaaيس المجلaaس
الجمaaaاعي ورئaaaيس مجلaaaس المقاطعaaaة ،باتفaaaاق بينھمaaaا ،خaaaالل الثالثaaaة أشaaaھر المواليaaaة
النتخاب المجالس أو لتجديدھا العام .ويمكن تعديل ھذا الجرد أو تحيينه كaل سaنة طبaق
نفس الشكليات.
وفي حالة وقوع خالف بين رئaيس المجلaس الجمaاعي ورئaيس مجلaس المقاطعaة
حول محتوى أو تعديل الئحة األمالك الموضوعة رھن إشارة المقاطعة ،فإن المجلaس
الجماعي يتداول في األمر.
41

]àÚ^nÖ]<Ø’ËÖ
< <l^Ã^Ï¹]<‹Ö^¥<ð^‰õ…<ìæ‚Þ
]< <ì…†Ó¹]<<132<<ì^¹
))

يح@@دث ل@@دى رئ@@يس المجل@@س الجم@@اعي جھ@@از يت@@ألف م@@ن رؤس@@اء المقاطع@@ات
يدعى " :ندوة رؤساء مجالس المقاطعات".
وتستشار ندوة الرؤساء على الخصوص حول ما يلي :
 برامج التجھيز والتنشيط المحلي التي تھم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والتييعت@@زم إنجازھ@@ا عل@@ى ت@@راب الجماع@@ة وك@@ذا ح@@ول مش@@اريع تف@@ويض ت@@دبير المراف@@ق
العمومية إذا كانت خدماتھا تخص ساكنة عدة مقاطعات ؛
 كل اقتراح يھدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية.41

 تمم بالمادة الثانية من قانون رقم  17.08الصaادر بتنفيaذه الظھيaر الشaريف رقaم 1.08.153صادر في  18فبراير  2009السالف الذكر.
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ي@@رأس ھ@@ذه الن@@دوة رئ@@يس المجل@@س الجم@@اعي ال@@ذي يح@@دد ج@@دول أعمالھ@@ا بع@@د
استشارة رؤساء المقاطعات ويستدعيھا لالجتماع مرتين على األقل في السنة وكلم@ا
دعت الضرورة إلى ذلك.
يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى سلطة الوصاية داخل أجل ثالثة أيام نس@خة
م@@ن محض@@ر اجتماع@@ات الن@@دوة الم@@ذكورة .ويج@@ب أن يبل@@غ المحض@@ر ك@@ذلك إل@@ى عل@@م
المعنيين ب@األمر ع@ن طري@ق تعليق@ه بمق@ر الجماع@ة والمقاطع@ات وبك@ل وس@يلة أخ@رى
مالئمة.
ويح@@دد النظ@@@ام ال@@@داخلي للمجل@@س الجم@@@اعي تنظ@@@يم ن@@دوة رؤس@@@اء المقاطع@@@ات
وتسييرھا.

]< <Ä‰^jÖ]<h^fÖ
]< <í‘^¤]<íÛ¿Þù
]< <Ùæù]<Ø’ËÖ
]< <½^e†×Ö<íè†–£]<íÂ^Û¢^e<”^¤]<Ý^¿ßÖ
]< <133<ì^¹
ال تطبaaق علaaى رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي للربaaاط أحكaaام المaaادتين ) 13الفقaaaرة
الثانية( و) 47البنود من  1إلى .(4
يمaaارس الaaوالي عامaaل عمالaaة الربaaاط االختصاصaaات المشaaار إليھaaا فaaي الفقaaرة
أعاله.
ولھaaaaذه الغايaaaaة ،يضaaaaع رئaaaaيس المجلaaaaس تحaaaaت تصaaaaرفه المصaaaaالح الجماعيaaaaة
واإلمكانيات المادية الضرورية .وفي حالة امتناعه عن القيام بذلك ،جاز للaوالي عامaل
عمالaaة الربaaاط  ،بحكaaم القaaانون ،ممارسaaة السaaلطة الرئاسaaية علaaى المaaوظفين واسaaتعمال
اإلمكانيaaات الضaaرورية لممارسaaة االختصاصaaات المaaذكورة وذلaaك بعaaد التماسaaه مaaن
الرئيس الوفاء بواجبه.
ال تكون القرارات التي يتخذھا الوالي عامل عمالaة الربaاط بمقتضaى المaادة 47
)البنaaود مaaن  1إلaaى  (4قابلaaة للتنفيaaذ إال إذا كانaaت موقعaaة بaaالعطف مaaن طaaرف رئaaيس
المجلس الجماعي داخل أجل خمسة أيام يبتدئ من تاريخ توصله بھا.
وإذا لaaم يaaتم التوقيaaع داخaaل ھaaذا األجaaل جaaاز للaaوالي عامaaل عمالaaة الربaaاط إصaaدار
األمر بتنفيذ القرارات المذكورة.
وإذا تبين للرئيس أن تدابير التنفيذ غير مطابقة لمقررات المجلaس جaاز لaه رفaع
ملتمس في ھذا الشأن إلى وزير الداخلية الذي يتوفر على أجل شaھر يبتaدئ مaن تaاريخ
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تسلم الملتمس المذكور لإلجابة عنه .وإذا لم يرد أي جواب داخل ھaذا األجaل أو اعتبaر
الجواب غير مقنع ،أمكن للمجلaس إحالaة األمaر علaى المحكمaة اإلداريaة التaي تبaت فيaه
داخل أجل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ إحالته عليھا.

]< <134<ì^¹
يحضر الوالي عامل عمالة الرباط ورئيس المجلس الجلسaة المخصصaة لدراسaة
الحساب اإلداري وينسحبان عند التصويت عليه.

]< <êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
]< <…ç¹]<l^Â^Ûœ<”^¤]<Ý^¿ßÖ
]< <135<ì^¹
ينتخaaب أعضaaاء مجلaaس جماعaaة كaaل مشaaور مقaaر لقصaaر ملكaaي طبقaaا للشaaروط
المقررة في القانون المتعلق بمدونة االنتخابات ويحدد عددھم في تسعة.

]< <136<ì^¹
يمaaaaارس باشaaaaا كaaaaل جماعaaaaة مaaaaن الجماعaaaaات المشaaaaار إليھaaaaا بالمaaaaادة السaaaaابقة
االختصاصات المسندة بمقتضى ھذا القانون إلى رؤساء المجaالس الجماعيaة ويaؤازره
مساعد ،يمكن أن يفaوض إليaه جaزءا مaن اختصاصaاته وينaوب عنaه إذا تغيaب أو عاقaه
عائق.

]< <137<ì^¹
ال تكaaون مaaداوالت جماعaaات المشaaور أيaaا كaaان موضaaوعھا قابلaaة للتنفيaaذ إال بعaaد
مصادقة وزير الداخلية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.

]< <138<<ì^¹
ينسخ الظھير الشريف رقم  1.61.428الصادر في  12من شعبان 19) 1381
ينaaاير  (1962بشaaأن النظaaام األساسaaي الخaaاص بجماعaaة التواركaaة ،كمaaا وقaaع تغييaaره
وتتميمه.

65

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

]< <†^ÃÖ]<h^fÖ
íË×j§<l^é–jÏÚ

42

))

]< <Ùæù]<Ø’ËÖ
< <íéÂ^Û¢]<íéÚçÛÃÖ]<ÐÊ]†¹^e<í‘^}<l^é–jÏÚ
]139<ì^¹

43

))

يمك@@ن ل@@وزير الداخلي@@ة  ،بموج@@ب ق@@رار  ،اتخ@@اذ ك@@ل اإلج@@راءات الالزم@@ة لحس@@ن
س@@ير المراف@@ق العمومي@@ة الجماعي@@ة  ،م@@ع مراع@@اة االختصاص@@ات المخول@@ة للمج@@الس
الجماعية ورؤسائھا بموجب ھذا القانون .وتشمل ھذه اإلجراءات ما يلي :
 −تنس@@يق مخطط@@ات تنمي@@ة المراف@@ق العمومي@@ة الجماعي@@ة عل@@ى المس@@توى
الوطني؛
 −التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخ@دمات المراف@ق العمومي@ة
الجماعية ؛
 −وض@@ع مع@@ايير موح@@دة وأنظم@@ة مش@@تركة للمراف@@ق العمومي@@ة المحلي@@ة أو
الخدمات التي تقدمھا ؛
 −تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري ؛
 −الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخالفات فيما بينھم ؛
 −وض@@ع مؤش@@رات تمك@@ن م@@ن تقي@@يم مس@@توى أداء الخ@@دمات وتحدي@@د ط@@رق
مراقبتھا؛
 −تحدي@د ط@@رق تق@@ديم ال@@دعم للجماع@@ات ومجموعاتھ@@ا م@@ن أج@@ل الرف@@ع م@@ن
جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعية ؛
 −تق@@ديم المس@@اعدة التقني@@ة للجماع@@ات ف@@ي مج@@ال مراقب@@ة تس@@يير المراف@@ق
العمومية المحلية المفوض تدبيرھا ؛
 −جمع المعطيات والمعلومات الضرورية  ،ووضعھا رھ@ن اإلش@ارة لتتب@ع
تدبير المرافق العمومية الجماعية.
يمك@ن ل@والة الجھ@@ات ممارس@ة بع@ض المھ@@ام المش@ار إليھ@ا أع@@اله بتف@ويض م@@ن
وزير الداخلية.
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]< <êÞ^nÖ]<Ø’ËÖ
< <íé×]<íéÛßjÖ]<l^Ò†e<í‘^}<l^é–jÏÚ
]140<ì^¹

44

))

يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتھا إحداث ش@ركات تس@مى ش@ركات التنمي@ة
المحلية أو المس@اھمة ف@ي رأس@مالھا باش@تراك م@ع ش@خص أو ع@دة أش@خاص معنوي@ة
خاضعة للقانون العام أو الخاص.
وينحصر غرض الشركة في حدود األنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية،
التي تدخل ف@ي اختصاص@ات الجماع@ات المحلي@ة ومجموعاتھ@ا باس@تثناء ت@دبير المل@ك
الخاص الجماعي.
تخض@@@ع ش@@@ركات التنمي@@@ة المحلي@@@ة لمقتض@@@يات الق@@@انون رق@@@م  17-95المتعل@@@ق
بشركات المساھمة الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1-96-124بتاريخ  14م@ن
ربيع اآلخر  30) 1417أغسطس  (1996مع مراعاة الشروط التالية :
 −ال يج@@@وز إح@@@داث أو ح@@@ل ش@@@ركة التنمي@@@ة المحلي@@@ة أو المس@@@اھمة ف@@@ي
رأس@@@مالھا أو تغيي@@@ر غرض@@@ھا أو الزي@@@ادة ف@@@ي رأس@@@مالھا أو خفض@@@ه أو
تفويته إال بناء على مداولة المج@الس الجماعي@ة المعني@ة تص@ادق عليھ@ا
سلطة الوصاية تحت طائلة البطالن ؛
 −ال يمكن أن تقل مساھمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماع@ات ف@ي
رأسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة  ، %34وفي جمي@ع األح@وال،
يج@@@ب أن تك@@@ون أغلبي@@@ة رأس@@@مال الش@@@ركة ف@@@ي مل@@@ك أش@@@خاص معنوي@@@ة
خاضعة للقانون العام ؛
 −ال يجوز لشركة التنمية المحلية أن تساھم في رأسمال شركات أخرى ؛
 −يج@@ب أن تبل@@غ محاض@@ر اجتماع@@ات األجھ@@زة المس@@يرة لش@@ركة التنمي@@ة
المحلي@@ة إل@@ى الجماع@@ات المحلي@@ة المس@@اھمة ف@@ي رأس@@مالھا وإل@@ى س@@لطة
الوصاية داخل أجل  15يوما الموالية لتاريخ االجتماعات ؛
 −تكون مھمة ممثل الجماع@ة ب@األجھزة المس@يرة لش@ركة التنمي@ة المحلي@ة
مجانية ،غير أنه يمكن منحه تعويض@ات يح@دد مبلغھ@ا وكيفي@ات ص@رفھا
بنص تنظيمي.
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)))

يمن@@ع  ،طبق@@ا للنص@@وص التش@@ريعية والتنظيمي@@ة المعم@@ول بھ@@ا  ،عل@@ى ممث@@ل
الجماعة المحلية بالمجلس اإلداري لشركة التنمية المحلية ،تحت طائلة العزل ودون
اإلخالل بالمتابعة القضائية  ،أن يربط مصالح خاصة مع الشركة التي ھو عض@و ف@ي
مجلسھا اإلداري.

]142<ì^¹

46

))

في حالة توقي@ف المجل@س الجم@اعي أو حل@ه  ،يس@تمر ممث@ل الجماع@ة المحلي@ة
في تمثيلھا داخل المجلس اإلداري إلى حين انتخاب من يخلفه.
تس@@ري مقتض@@يات ھ@@ذا الفص@@ل  ،عل@@ى الش@@ركات المحدث@@ة قب@@ل ت@@اريخ نش@@ر ھ@@ذا
الق@@انون بالجري@@دة الرس@@مية والت@@ي تس@@اھم ف @ي رأس@@مالھا الجماع@@ات المحلي@@ة بنس@@بة
 %34على األقل وذلك ابتداء من السنة الثانية التي تلي نشر ھذا الق@انون بالجري@دة
الرسمية.

]< <†Â<ë^£]<h^fÖ
< <íéÚ^j}<l^é–jÏÚ
]< <143<ì^¹
إن السaaلطات المخولaaة بموجaaب ھaaذا القaaانون والنصaaوص الصaaادرة بتطبيقaaه إلaaى
السلطة اإلدارية المحلية المختصة ،يمارسھا ما لم يقرر خالف ذلك:
 −الaaaوالي أو عامaaaل العمالaaaة أو اإلقلaaaيم فaaaي الجماعaaaات الحضaaaرية مقaaaار
العماالت أو األقاليم؛
 −الباشا في الجماعات الحضرية غير الجماعات المشار إليھا أعاله؛
 −القائد في الجماعات القروية.
و إذا تغيaaaب الaaaوالي أو العامaaaل أو عاقaaaه عaaaائق نaaaاب عنaaaه الكاتaaaب العaaaام ،طبaaaق
الشروط المقررة فaي الفقaرة  2مaن الفصaل  30مaن الظھيaر الشaريف رقaم 1.63.038
الصaaادر فaaي  5شaaوال ) 1382فaaاتح مaaارس  (1963بمثابaaة النظaaام األساسaaي الخaaاص
بمتصرفي وزارة الداخلية ،كما وقع تغييره وتتميمه وينوب مؤقتaا عaن الباشaا أو القائaد
خليفته األول في كل اختصاصاته.
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47

))

يج@@ب أن تنش@@ر بالجري@@دة الرس@@مية للجماع@@ات المحلي@@ة الق@@رارات الت@@ي تل@@زم
مقتضيات ھذا القانون بتعليقھا أو نشرھا أو أن تبلغ إلى علم العموم بواسطة طريق@ة
إلكترونية وفق الكيفيات المحددة بقرار لوزير الداخلية.

]ì…†Ó¹]<144<ì^¹

48

))

يمك@@@ن أن ترس@@@ل بطريق@@@ة إلكتروني@@@ة الق@@@رارات المتخ@@@ذة م@@@ن ل@@@دن المجل@@@س
الجم@@اعي أو رئيس@@ه أو رئ@@يس مجموع@@ة الجماع@@ات أو األش@@خاص المفوض@@ين م@@ن
ل@@دنھما وك@@ذا الق@@رارات المتخ@@ذة م@@ن قب@@ل س@@لطات الوص@@اية المختص@@ة طبق@@ا للق@@وانين
واألنظمة الجاري بھا العمل.

]< <<145<ì^¹
يعمaaل بھaaذا القaaانون ابتaaداء مaaن تaaاريخ اإلعaaالن الرسaaمي عaaن النتaaائج النھائيaaة
لالنتخابات الجماعية الموالية لنشر ھذا النص بالجريدة الرسمية.
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<çéÞçè<7) 1425<†}û]<äÃée…<àÚ<18<»<…^‘<2.03.688<ÜÎ…<Ýç‰†Ú
< <<78.00<ÜÎ…<áçÞ^ÏÖ]<àÚ<112<ì^¹]<ÐéfŞi<íéËéÒ<‚è‚vje< (2004
49
])). êÂ^Û¢]<Ñ^né¹^e<Ð×Ãj¹
الوزير األول،
بناء على القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظھيaر
الشaaريف رقaaم  1.02.297بتaaاريخ  25مaaن رجaaب  3) 1423أكتaaوبر  (2002كمaaا تaaم
تغييره وتتميمه وال سيما المادة 112؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعaد دراسaaة المشaروع فaaي المجلaس الaaوزاري المنعقaد فaaي  14مaن ربيaaع اآلخaaر
 3) 1425يونيو ،(2004
رسم ما يلي:

]< <±æù]<ì^¹
تطبيقا ألحكام المادة  112من القaانون رقaم  78.00المتعلaق بالميثaاق الجمaاعي،
يaaaوزع وفaaaق الشaaaروط التاليaaaة المبلaaaغ اإلجمaaaالي السaaaنوي لمaaaنح التسaaaيير المخصaaaص
للمقاطعات:
 -1يتم توزيع الحصة الجزافيaة بaين المقاطعaات حسaب عaدد سaكان كaل منھaا مaع
األخذ بعين االعتبار القدر األدنى الراجaع لكaل مقاطعaة ،والمقaر ر فaي الفقaرة األخيaرة
من المادة  112من القانون السالف الذكر.
ويعتبر قدرا أدنى راجعا لكل مقاطعaة فaي إطaار منحتھaا اإلجماليaة ،المنحaة التaي
يتم احتسابھا ضمن ھaذه الحصaة ،علaى أسaاس عaدد مaن السaكان يسaاوي نصaف معaدل
عدد سكان مجموع المقاطعات بكل جماعة حضرية.
 -2وتaaوزع الحصaaة الثانيaaة التaaي يaaتم تحديaaدھا وفقaaا ألحكaaام القaaانون المشaaار إليaaه
أعاله ،حسب أھمية نفقات التسيير التي تتحملھا كل مقاطعة.

]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
يحدد في الجدول الملحق بھذا المرسوم عدد سaكان المقاطعaات الaذي يؤخaذ بعaين
االعتبار عند التوزيع المشار إليه فaي المaادة األولaى أعaاله ،وذلaك اعتمaادا علaى نتaائج
آخر إحصاء عام رسمي.
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]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ ھذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  18من ربيع اآلخر  7) 1425يونيو .(2004
اإلمضاء :إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
اإلمضاء :المصطفى ساھل.
*
*

*

< <<1425<†}û]<Äée…<àÚ<18<è…^je<2.03.688<ÜÎ…<Ýç‰†¹^e<Ðv×Ú
)< <(2004<çéÞçè<7
الجماعات الحضرية

المقاطعات

عدد السكان

الرباط

يعقوب المنصور
حسان
اليوسفية
أكدال الرياض
السويسي

199.675
146.488
175.758
74.006
19.450

سـال

تابريكت
باب لمريسة
بطانة
لعيايدة
حصين

204.881
114.120
102.142
83.777
74.930

الدار البيضاء

سيدي بليوط
الحي الحسني
الفداء
بن امسيك
عين الشق
سيدي عثمان
المعاريف

254.456
235.134
220.426
195.753
188.118
183.195
179.296
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الجماعات الحضرية

فاس

مراكش

طنجة

73

المقاطعات
الحي المحمدي
موالي رشيد
مرس السلطان
سيدي البرنوصي
عين السبع
سيدي مومن
سباتة
الصخور السوداء
أنفا
المرينيين
جنان الورد
أكدال
فاس المدينة
زواغة
سايس
مراكش المدينة
المنارة
جيليز
سيدي يوسف بن علي
النخيل
الشرف – مغوغة
الشرف  -سواني
بني مكادة
طنجة المدينة

عدد السكان
174.635
167.909
166.274
153.118
139.323
130.751
129.655
99.210
89.527
171.435
147.342
129.914
116.486
93.200
78.047
189.367
150.675
143.312
118.770
38.626
106.768
107.691
144.154
142.202
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< <<1425<±æù]<ï^¶<àÚ<14<»<…^‘<<2.04.161<ÜÎ…<Ýç‰†Ú
50
)Ùç×£]<íŞ×‰<í‰…^º<l^éËéÒ<‚è‚vje (2004<çéÖçè<2

الوزير األول،
بنaaاء علaaى الرسaaالة الملكيaaة السaaامية الموجھaaة إلaaى الaaوزير األول بتaaاريخ  24مaaن
شوال  9) 1422يناير  (2002في موضaوع التaدبير الالمتمركaز لالسaتثمار ،والسaيما
البند  4 - 1 - 2منھا ؛
وعلaى القaaانون رقaaم  78.00المتعلaaق بالميثaاق الجمaaاعي الصaaادر بتنفيaaذه الظھيaaر
الشريف رقم  1.02.297الصادر في  25مaن رجaب  3) 1423أكتaوبر  ،(2002كمaا
وقع تغييره وتتميمه  ،والسيما المواد  76و 77و 109منه ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛
وبعد دراسة المشروع فaي المجلaس الaوزاري المجتمaع فaي  14مaن ربيaع اآلخaر
 3) 1425يونيو ، (2004
رسم ما يلي:
]< <<<±æù]<ì^¹
تطبيقaaا ألحكaaام المaaادة  77مaaن القaaانون المشaaار إليaaه أعaaاله رقaaم  ،78.00يمaaارس
سلطة الحلaول المخولaة للسaلطة اإلداريaة المحليaة عامaل العمالaة أو اإلقلaيم الaذي توجaد
الجماعة المعنية في دائرة نفوذه.
]< <<íéÞ^nÖ]<ì^¹
يمارس العامل سلطة الحلول بطلب من الوالي أو عندما يعaاين  ،بمبaادرة منaه أو
بنaaاء علaaى التمaaاس مبaaرر قانونaaا مaaن أحaaد األغيaaار أو علaaى طلaaب مaaن مaaدير المركaaز
الجھaaوي لالسaaتثمار إذا تعلaaق األمaaر بعمaaل مaaرتبط بمشaaروع اسaaتثمار  ،تaaأخر رئaaيس
المجلaaس الجمaaاعي أو امتناعaaه أو رفضaaه القيaaام بأحaaد األعمaaال الواجبaaة عليaaه بمقتضaaى
القانون داخل اآلجال المحددة أو عند االقتضاء داخل آجال معقولة  ،بحكم السaلط التaي
يمارسaaھا  ،طبقaaا ألحكaaام النصaaوص التشaaريعية أو التنظيميaaة المطبقaaة والسaaيما أحكaaام
المواد التالية :
 47 −و 49و 50و 51و 52من القانون المشار إليه أعاله رقم  78.00؛
 41 −و 5155من القانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير ؛
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 3 −و 59مaaaaaن القaaaaaانون رقaaaaaم  25-90المتعلaaaaaق بالتجزئaaaaaات العقاريaaaaaة
والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
]< <<<ínÖ^nÖ]<ì^¹
تمارس كذلك سلطة الحلaول المخولaة للعامaل  ،وفقaا للكيفيaات المنصaوص عليھaا
في المادة  2أعاله  ،وبموجب المادة  109من القانون المشار إليه أعاله رقaم ،78-00
عنaaدما يمتنaaع رئaaيس المجلaaس الجمaaاعي عaaن ممارسaaة سaaلطة الحلaaول المخولaaة لaaه تجaaاه
رئيس مجلس مقاطعة يرفض أو يمتنع عن القيام بأحد األعمال الواجبة عليaه بمقتضaى
القانون.
]< <<íÃe]†Ö]<ì^¹
يجب أن يرفق االلتماس المقدم من أحد األغيار إلى العامل  ،فaي نطaاق المaادة 2
أعاله  ،بوثيقة تثبت تاريخ الطلب موضوع االلتماس وإيداعه لدى المصالح المختصaة
بالجماعة.
]< <<íŠÚ^¤]<ì^¹
ال يمكaaن للعامaaل أن يمaaارس سaaلطة الحلaaول إال بعaaد إخبaaار الaaوالي بaaذلك مسaaبقا
وتوجيه تبليغ مكتوب ومعلل إلى رئيس المجلس الجماعي المعنaي  ،يتضaمن موضaوع
الحلول بشكل دقيق  ،قصد إعذاره للقيام بالعمل الواجب عليه.
ويجب أن يتضمن اإلعذار أجال يحدد حسب طبيعة العمل الواجaب القيaام بaه مaن
لدن العامل حتى يتسنى لرئيس الجماعة المعنية تحمل مسؤولياته.
غيaaر أن األجaaل المaaذكور ال يمكaaن أن يتجaaاوز ،بaaأي حaaال مaaن األحaaوال  ،شaaھرا
واحدا وأال يقل عن ثمانية أيام  ،ما عدا في حaاالت االسaتعجال القصaوى ،حيaث يجaوز
تخفيضه إلى ثالثة أيام.
ويجaaري األجaaل المضaaروب لaaرئيس المجلaaس الجمaaاعي ابتaaداء مaaن تaaاريخ تسaaلم
اإلعذار.
]< <<í‰^ŠÖ]<ì^¹
إذا استمر رئيس المجلس الجماعي  ،بعaد انصaرام األجaل المحaدد  ،فaي االمتنaاع
أو الرفض الصادر اإلعذار في شأنه  ،اتخذ العامل قرارا يتضمن بيان دواعي الحلول
وموضوعه.
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 اسaaتدراك خطaaأ وقaaع بالجريaaدة الرسaaمية عaaدد  5230بتaaاريخ  27جمaaادى األولaaى 15) 1425يوليو  (2004منشور بالجريaدة الرسaمية عaدد  5284بتaاريخ  9ذو الحجaة  20) 1425ينaاير
 ،(2005بدال من 41 – :و  59من القانون رقم  12.90المتعلق بaالتعمير؛ يق@رأ 41- :و 55
من القانون رقم  12.90المتعلق بالتعمير؛
76

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

ولھaaذه الغايaaة  ،يتaaوفر العامaaل علaaى جميaaع السaaلط والوسaaائل الماديaaة والبشaaرية
الضaaaرورية لممارسaaaة العمaaaل الaaaذي رفaaaض الaaaرئيس القيaaaام بaaaه ويجaaaوز لaaaه أن يطلaaaب
المستخدمين الالزمين لتنفيذ التدابير الصادر األمر باتخاذھا.
ويعتبر قرار العامل كما لو اتخذ من لدن رئيس المجلس الجماعي.
]< <<íÃe^ŠÖ]<ì^¹
يبلغ العامل قراره إلى الوالي ورئيس المجلس الجماعي واإلدارة المكلفة بتنفيذه،
وعند االقتضاء  ،إلى مدير المركز الجھوي لالستثمار.
]< <<íßÚ^nÖ]<ì^¹
يلزم موظفو الدولة وأعوان الجماعة  ،كل واحد منھم فيما يخصه  ،بتنفيذ القرار
المتخذ من لدن العامل بمقتضى أحكام المادة  2أعاله.
]< <<íÃ‰^jÖ]<ì^¹
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ ھذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من جمادى األولى  2) 1425يوليو .(2004
اإلمضاء :إدريس جطو
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
اإلمضاء :المصطفى ساھل.
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الوزير األول،
بناء على القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظھير
الشريف رقم  1.02.297بتاريخ  25من رجب  3) 1423أكتوبر  ،(2002كما تم
تغييره وتتميمه والسيما المادة  16منه ؛
وعلى الظھير الشريف رقم  1.58.008بتاريخ  4شعبان  24) 1377فبراير
 ،(1958بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى القانون رقم  69.00المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشأة العامة
وھيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.03.95بتاريخ  16من
رمضان  11) 1424نوفمبر (2003؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في  7ذي القعدة 1431
) 16أكتوبر ،(2010
رسم ما يلي :
]< <±æù]<ì^¹
يمكن أن يستفيد من نظام الوضع رھن اإلشارة ،قصد التفرغ التام لممارسة مھام
رئيس المجلس الجماعي أو مھام رئيس مجلس المقاطعة أو مھام رئيس مجلس
مجموعة الجماعات ،كل موظف أو عون يلتزم كتابة :
 -1بالتفرغ التام لمزاولة مھامه مع احترام قواعد االنضباط الجاري بھا العمل
في اإلدارات العمومية؛
 -2باإلقامة بصفة دائمة داخل تراب العمالة أو اإلقليم التابعة له الجماعة.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
يرخص باالستفادة من الوضع رھن اإلشارة للتفرغ التام لمزاولة مھام الرئيس
في :
• الجماعات الحضرية؛
• الجماعات القروية التي يتجاوز عدد سكانھا  10.000نسمة والتي تحدد
الئحتھا بقرار لوزير الداخلية؛
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• الجماعات مراكز العماالت واألقاليم ؛
• المقاطعات المحدثة طبقا لمقتضيات المادة  101من القانون رقم 78.00
المتعلق بالميثاق الجماعي ،كما تم تغييره وتتميمه ؛
• مجموعات التجمعات الحضرية المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 1-83
من القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي ،كما تم تغييره
وتتميمه ؛
• مجموعات الجماعات ،المحدثة طبقا لمقتضيات المادة  79من القانون
رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي ،كما تم تغييره وتتميمه ،التي
تبرر أھمية األنشطة التي تقوم بھا االستفادة من الوضع رھن اإلشارة
قصد التفرغ التام لمزاولة مھام الرئيس .ويتم تحديد وتحيين الئحة ھذه
المجموعات بقرار لوزير الداخلية.
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
يوجه طلب الوضع رھن اإلشارة قصد التفرغ التام لمزاولة مھام الرئيس من
طرف المعني باألمر إلى رئيس اإلدارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية
التي ينتمي إليھا مصحوبا بااللتزام المكتوب المنصوص عليه في المادة األولى من
ھذا المرسوم .كما يوجه نسخة من ھذا الطلب إلى الوالي أو عامل العمالة أو اإلقليم
الذي تتواجد به الجماعة أو المقاطعة أو مجموعة الجماعات قصد الدراسة واإلحالة
على وزير الداخلية.
يوقع قرار الوضع رھن اإلشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض إليه
ذلك بعد موافقة رئيس اإلدارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة العمومية المعنية،
وتوجه نسخة منه إلى اإلدارة األصلية للمعني باألمر.
]< <íÃe]†Ö]<ì^¹
يتمتع رؤساء المجالس الموضوعين رھن اإلشارة بالحق في الحصول على
الرخص اإلدارية وفقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين واألعوان باإلدارات
التابعين لھا مع مراعاة المقتضيات التالية:
 −إخبار سلطة الوصاية المختصة ،في حالة الرخصة اإلدارية أو الرخصة
بسبب المرض ،وتحديد اسم النائب الذي له حق اإلنابة عن الرئيس طبقا
لمقتضيات القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي ،كما تم تغييره
وتتميمه ؛
 −إخبار سلطة الوصاية المختصة ،في حالة انتھاء مدة الرخصة أو توقفھا
لضرورة المصلحة أو ألي سبب من األسباب.
< <
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]< <íŠÚ^¤]<ì^¹
تنتھي حالة الوضع رھن اإلشارة بطلب من المعني باألمر ،يدرس من طرف
الوالي أو العامل ،ويحال على وزير الداخلية.
وتنتھي ،بحكم القانون ،في الحاالت التالية:
 -1االنقطاع عن مزاولة المھام ألي سبب من األسباب ،طبقا لمقتضيات
المادة  9من القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي ،كما تم
تغييره وتتميمه ؛
 -2نھاية والية انتداب المجلس ؛
 -3حل المجلس.
كما تنتھي حالة الوضع رھن اإلشارة بفقدان صفة موظف أو عون باإلدارة
العمومية أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العمومية.
يوقع قرار إنھاء الوضع رھن اإلشارة من طرف وزير الداخلية أو من يفوض
إليه ذلك .وتوجه نسخة منه إلى رئيس اإلدارة العمومية أو الجماعة أو المؤسسة
العمومية المعنية.
]< <í‰^ŠÖ]<ì^¹
ينشر قرار الوضع رھن اإلشارة وقرار إنھائه بالجريدة الرسمية للجماعات
المحلية أو يبلغ للعموم بالوسائل اإللكترونية وفقا للمادة  144من القانون رقم 78.00
المتعلق بالميثاق الجماعي ،كما تم تغييره وتتميمه.
]< <íÃe^ŠÖ]<<ì^¹
يسند تنفيذ ھذا المرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الداخلية
ووزير االقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث
القطاعات العامة كل واحد منھم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  16من ذي القعدة  25 ) 1431أكتوبر .(2010
اإلمضاء  :عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
اإلمضاء  :الطيب الشرقاوي.
وزير االقتصاد والمالية ،
اإلمضاء  :صالح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف
بتحديث القطاعات العامة،
اإلمضاء :محمد سعد العلمي.
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الوزير األول،
بناء على القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظھير
الشريف رقم  1.02.297بتاريخ  25من رجب  3) 1423أكتوبر  ،(2002كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما المادة  36منه ؛
وعلى القانون رقم  45.08المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية
ومجموعاتھا الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.09.02بتاريخ  22من صفر
 18) 1430فبراير  (2009؛
وعلى الظھير الشريف بمثابة قانون رقم  1.75.168الصادر في  25من صفر
 15) 1397فبراير  (1977المتعلق باختصاصات العامل ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في  27من ربيع اآلخر
 ) 1432فاتح أبريل ،(2011
رسم ما يلي :
]< <±æù]<ì^¹
يھدف ھذا المرسوم إلى تحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية ،وفقا
لمقتضيات المادة  36من القانون المذكور رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
يقرر رئيس المجلس الجماعي ،خالل السنة األولى لمدة االنتداب ،وضع
المخطط الجماعي للتنمية قيد الدراسة بعد انتھاء المجلس من تكوين أجھزته وفقا
لمقتضيات القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي المشار إليه أعاله.
ويتخذ رئيس المجلس الجماعي ھذا القرار بعد اجتماع إخباري وتشاوري
يستدعي له أعضاء المكتب واألجھزة المساعدة.
يخبر رئيس المجلس الجماعي السلطة اإلدارية المحلية بتاريخ ومكان عقد
االجتماع المذكور أعاله ،ويمكن لھذه السلطة أو لممثلھا حضور أشغاله.
كما يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي لھذا االجتماع كل شخص أو ممثل لھيئة
يعتبر خبرته مفيدة.
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]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
يعلق بمقر الجماعة قرار إعداد دراسة المخطط الجماعي للتنمية داخل أجل 15
يوما التالية لالجتماع اإلخباري والتشاوري المشار إليه في المادة أعاله ،كما يبلغ ھذا
القرار إلى الوالي أو عامل العمالة أو اإلقليم داخل نفس اآلجال.
يتضمن ھذا القرار خاصة تاريخ بداية انطالق الدراسة اإلعدادية وشروط
إنجازھا.
]< <íÃe]†Ö]<ì^¹
يجب أن تتضمن دراسة المخطط الجماعي للتنمية العناصر التالية:
 -1تشخيصا يظھر اإلمكانيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعة؛
 -2الحاجيات ذات األولوية المحددة بتشاور مع الساكنة واإلدارات والفاعلين
المعنيين؛
 -3الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثالث األولى التي تم فيھا
العمل بالمخطط الجماعي للتنمية.
تحدد كيفية تطبيق المقتضيات الواردة بھذه المادة بقرار لوزير الداخلية.
]< <íŠÚ^¤]<ì^¹
يعرض مشروع المخطط الجماعي للتنمية على اللجان الدائمة للمجلس الجماعي
وكذا على لجنة المساواة وتكافؤ الفرص ،في أجل  45يوما على األقل قبل تاريخ عقد
المجلس للدورة العادية أو االستثنائية التي ستتم دراسته خاللھا .وتوجه في نفس
األجل ،نسخة من المشروع إلى الوالي أو عامل العمالة أو اإلقليم قصد اإلخبار.
يعرض رئيس المجلس الجماعي مشروع المخطط الجماعي للتنمية على
المجلس التداولي قبل نھاية السنة األولى من االنتداب.
إذا لم يتم إعداد المخطط الجماعي للتنمية داخل األجل المحدد أعاله ،ألي سبب
من األسباب ،يمكن لسلطة الوصاية بقرار معلل أن تمدد ھذا األجل بمبادرة منھا أو
بطلب من رئيس المجلس.
]< <í‰^ŠÖ]<ì^¹
يمكن تحيين المخطط الجماعي للتنمية طبقا لنفس مسطرة إعداده.
]< <íÃe^ŠÖ]<ì^¹
يمكن لرؤساء المجالس الجماعية ،أثناء تنفيذ مسطرة المخطط الجماعي للتنمية،
أن يطلبوا المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة .ولھذه الغاية ،يتولى الوالي
أو عامل العمالة أو اإلقليم التنسيق بين ھذه المصالح ،وفقا لالختصاصات المسندة إليه
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بمقتضى القوانين واألنظمة الجاري بھا العمل وفي إطار جدول زمني يحدده لھذا
الغرض.
تتمثل المساعدة التقنية المذكورة أعاله ،على الخصوص فيما يلي :
 −تبليغ المعلومات حول المشاريع التي تعتزم الدولة والمؤسسات العمومية
والقطاع الخاص إنجازھا فوق تراب الجماعة أو العمالة أو اإلقليم التابعة له ؛
 −وضع الوثائق أو المعطيات الضرورية إلعداد المخطط الجماعي للتنمية رھن
إشارة الجماعة؛
 −تعبئة الموارد البشرية والمالية التي يمكنھا المساھمة في إعداد المخططات
الجماعية للتنمية وذلك في إطار اتفاقيات للتعاون والشراكة.
]< <íßÚ^nÖ]<ì^¹
يمكن لرئيس المجلس الجماعي ،عالوة على المساعدة التقنية المشار إليھا في
المادة  7أعاله ،اللجوء لخدمات الھيئات العمومية أو الخاصة أو المنظمات غير
الحكومية ،في إطار عقود أو اتفاقيات ،طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بھا العمل.
]< <íÃ‰^jÖ]<ì^¹
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ ھذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى األولى  28) 1432أبريل .(2011
اإلمضاء  :عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
اإلمضاء  :الطيب الشرقاوي.

85

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

  78 2 *-J  ,D 2.11.04
K3 DL- / M, ( C 1I &:
( < NI %F O  K, #(P

86

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

<(2011<Øè†e_<28)<1432<±æù]<ï^¶<àÚ<24<»<…^‘<2.11.04<ÜÎ…<Ýç‰†Ú
< <°Ë¾ç¹]<íè†–£]<l^ÃÛrjÖ]<íÂçÛ¥<ì…^c<àâ…<Ä•æ<æ_<Ñ^£^e<Ð×Ãjè
<< <54JíÂçÛ]<±c<íÖçÏß¹]<ÐÊ]†Û×Ö<°Ãe^jÖ]<á]çÂù]æ
الوزير األول،
بناء على الدستور و ال سيما الفصل  63منه؛
وعلى القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظھير
الشريف رقم  1.02.297بتاريخ  25من رجب  3) 1423أكتوبر  (2002كما تم
تغييره و تتميمه وال سيما المواد من  1.83إلى  13.83منه؛
وعلى الظھير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 24) 1377
فبراير  (1958بمثابة النظام األساسي للوظيفة العمومية ،كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم  2.77.738الصادر في  13من شوال  27) 1397سبتمبر
 (1977بمثابة النظام األساسي لموظفي الجماعات ،كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في  27من ربيع اآلخر
) 1432فاتح أبريل ،(2011
رسم ما يلي:
]< <±æù]<ì^¹
يحدد ھذا المرسوم شروط إلحاق أو وضع رھن إشارة المجموعة ،األعوان
والموظفين التابعين للمرافق المنقولة في إطار االختصاصات المنوطة بالمجموعة
وفقا للقرار المحدث لھا.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
يعتبر في وضعية إلحاق أو وضع رھن إشارة مجموعة التجمعات الحضرية،
األعوان والموظفون الذين يشتغلون في المرفق لحظة نقله للمجموعة ،وتحدد الئحة
ھؤالء الموظفين واألعوان في محاضر مداوالت المجالس الجماعية المتعلقة بإحداث
مجموعة التجمعات الحضرية أو االنضمام إليھا.
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
تحدد بقرار لوزير الداخلية ،شروط إلحاق أو وضع رھن إشارة مجموعة
التجمعات الحضرية الموظفين واألعوان الذين سيشتغلون في المرافق التي تدبرھا
المجموعة بعد إحداثھا.
]< <íÃe]†Ö]<ì^¹
يسند تنفيذ ھذا المرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى األولى  28) 1432أبريل .(2011
اإلمضاء:عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
اإلمضاء :الطيب الشرقاوي.
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<Øè†e_<28)<1432<±æù]<ï^¶<àÚ<24<»<…^‘ 2.11.05 <ÜÎ…<Ýç‰†Ú
< <l^‘^’j}]<ØÏße<íÏ×Ãj¹]<ÌéÖ^ÓjÖ]<í’u<†’u<l^éËéÒ<‚è‚vje<(2011
55
<].íè†–£]<l^ÃÛrjÖ]<íÂçÛ¥<±c<l^Â^Û¢
الوزير األول،
بناء على الدستور والسيما الفصل  63منه ؛
وعلى القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظھير
الشريف رقم  1.02.297بتاريخ  25من رجب  3) 1423أكتوبر  (2002كما تم
تغييره وتتميمه والسيما المادة  79والمواد من  1.83إلى  13.83منه ؛
وعلى القانون رقم  45.08المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية
ومجموعاتھا الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.09.02بتاريخ  22من صفر
 18) 1430فبراير (2009؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في  27من ربيع اآلخر
) 1432فاتح أبريل ،(2011
رسم ما يلي :
]< <±æù]<ì^¹
يھدف ھذا المرسوم إلى تحديد كيفية حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل
االختصاص من الجماعة إلى مجموعة التجمعات الحضرية.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
يقصد بالتكاليف المتعلقة بنقل االختصاص من الجماعات إلى مجموعة
التجمعات الحضرية ،كل التكاليف التي تترتب عن ھذا النقل ،والالزمة لممارسة
المجموعة لالختصاصات المنوطة بھا وفقا للقرار المحدث لھا.
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
تحدد بقرار لوزير الداخلية ،كيفيات حصر ھذه التكاليف أو دفعھا أو تحويلھا
حسب كل حالة على حدة.
]< <íÃe]†Ö]<ì^¹
يسند تنفيذ ھذا المرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الداخلية.
وحرر بالرباط في  24من جمادى األولى  28) 1432أبريل .(2011
اإلمضاء  :عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
اإلمضاء  :الطيب الشرقاوي.
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))7

وزير الداخلية،
بنaaاء علaaى القaaانون رقaaم  78.00المتعلaaق بالميثaaاق الجمaaاعي ،كمaaا وقaaع تغييaaره
وتتميمه بالقانون رقم  17.08الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقaم  1.08.153بتaاريخ
 22من صفر  18) 1430فبراير  (2009والسيما المادة  112منه،
قرر ما يلي:

]< <±æù]<ì^¹
يحدد الحد األدنى للحصة المتعلقة بالتنشيط المحلي للمقاطعaات المشaار إليھaا فaي
الفقرة الثالثة من المادة  112من القانون ،المشار إليaه أعaاله رقaم  ،78.00فaي % 15
مaaن معaaدل المaaنح اإلجماليaaة المخصصaaة للمقاطعaaات خaaالل الخمaaس سaaنوات الماليaaة
األخيرة.

]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
يدخل ھذا القرار حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من شعبان  6) 1430أغسطس .(2009
اإلمضاء :شكيب بنموسى.
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< <(2005<çéÖçè<20)<1426<ì†}û]<ï^¶<àÚ<13<»<…^‘<2.05.916<ÜÎ…<Ýç‰†Ú
<< <57íé×]<l^Â^Û¢]æ<íÖæ‚Ö]<l]…]^e<ØÛÃÖ]<kéÎ]çÚæ<Ý^è_<‚è‚vje
الوزير األول،
بناء على الظھير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  4شعبان 24) 1377
فبراير  (1958بمثابة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظھير
الشريف رقم  1.02.297بتاريخ  25من رجب  3) 1423أكتوبر  (2002والسيما
المادة  54منه ؛
وعلى المرسوم رقم  2.77.738بتاريخ  3شوال  27) 1397سبتمبر (1977
بمثابة النظام األساسي لموظفي الجماعات المحلية ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في  28من جمادى اآلخرة
 6) 1426يوليو ،(2005
رسم ما يلي :
]< <±æù]<ì^¹
تحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم االثنين
إلى يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثالثين دقيقة ) (8:30صباحا إلى الساعة الرابعة
وثالثين دقيقة ) (4:30بعد الزوال مع استراحة لمدة ثالتين ) (30دقيقة عند منتصف
النھار ،تضاف إليھا ستون ) (60دقيقة ألداء صالة الجمعة.
]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
يمكن تغيير ھذه المواقيت في شھر رمضان بقرار للوزير المكلف بتحديث
القطاعات العامة.
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
يمكن لرؤساء اإلدارات ،إذا دعت الضرورة إلى ذلك ،أن يقرروا فيما يخص
بعض المصالح الالممركزة التابعة لھم أيام ومواقيت للعمل تختلف عن أيام ومواقيت
العمل المشار إليھا في المادة األولى أعاله ،مع مراعاة مدة العمل األسبوعية المترتبة
عن تطبيق المادة األولى السالفة الذكر.
يتعين على رؤساء اإلدارات أن يسھروا على ضمان استمرارية المرفق
العمومي خالل أوقات العمل المحددة أعاله والسيما بالنسبة للمصالح التي لھا عالقة
مباشرة مع المرتفقين.
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]< <íÃe]†Ö]<ì^¹
يمكن لوالة وعمال العماالت أو األقاليم أن يقرروا خالل فصل الصيف ،في
حدود دائرة نفوذھم الترابي ،مواقيت للعمل تختلف عن مواقيت العمل المشار إليھا
في المادتين األولى والثالثة أعاله مع مراعاة مدة العمل األسبوعية المترتبة عن
تطبيق المادة األولى أعاله.
]< <íŠÚ^¤]<ì^¹
يتعين على رؤساء اإلدارات تنظيم مداومات خارج أوقات العمل المنصوص
عليھا في المواد األولى والثانية والثالثة والرابعة المشار إليھا أعاله بالمصالح التي
لھا عالقة مباشرة مع المرتفقين.
تحدد الئحة ھذه المصالح وأيام ومواقيت المداومات بھا بموجب قرار للوزير
األول باقتراح من الوزير المعني.
]< <í‰^ŠÖ]<ì^¹
ال تطبق مقتضيات ھذا المرسوم على الموظفين واألعوان العاملين بمؤسسات
التربية والتكوين والموظفين واألعوان المكلفين بالسھر على سالمة الدولة واألمن
العام وعلى جميع الموظفين أو األعوان المخول لھم الحق في حمل السالح خالل
مزاولة مھامھم والذين يظلون خاضعين للمقتضيات النظامية المتعلقة بھم.
]< <íÃe^ŠÖ]<ì^¹
ينشر ھذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التطبيق ابتداء من  4يوليو
 ،2005وينسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم  2.85.61الصادر في 7
جمادى األولى  29) 1405يناير  (1985بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق المستغلة بطريقة االلتزام.
وحرر بالرباط في  13من جمادى اآلخرة  20) 1426يوليو .(2005
اإلمضاء  :إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،
اإلمضاء  :محمد بوسعيد.

94

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

  9F,  ,D 3.62.11  P D
   ^Qــ\ [ (K%" 7 1  Z

95

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

<(2011<çéÖçè<19)<1432<á^fÃ<àÚ<17<»<…^‘< 3.62.11 <ÜÎ…<Ùæù]<†è‡ç×Ö<…]†Î
< <58 .°ÏËi†¹]<ÄÚ<ì†^fÚ<íÎøÂ<^<{{Ö]<<^’¹^e<íÚæ]‚Ú<Üé¿ßje<Ð×Ãjè

الوزير األول،
بناء على القانون رقم  78.00المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظھير
الشريف رقم  1.02.297بتاريخ  25من رجب  3) 1423أكتوبر  ،(2002كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم  2.05.916الصادر في  13من جمادى اآلخرة 20) 1426
يوليو  (2005بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية ؛
وعلى المرسوم رقم  2.03.727الصادر في  2ذي القعدة  26) 1424ديسمبر
 (2003بتنظيم المراكز الجھوية لالستثمار ؛
وعلى المرسوم رقم  2.97.176الصادر في  14من شعبان  15) 1418ديسمبر
 (1997في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  611.05الصادر في  14من محرم 23) 1426
فبراير  (2005بتحديد تنظيم العماالت واألقاليم وعماالت المقاطعات والباشويات ؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
]< <±æù]<ì^¹
تنظم ،وفق أحكام ھذا القرار ،بمصالح اإلدارة المركزية ومصالح اإلدارة
الترابية والمصالح الالممركزة والجماعات المحلية ،المحددة في المادة الثانية بعده،
مداومات بشكل دائم.
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]< <íéÞ^nÖ]<ì^¹
تنظم المداومات المشار إليھا في المادة األولى أعاله ب :
 −مديرية الشؤون القروية ومديرية تنسيق الشؤون االقتصادية ،على
مستوى اإلدارة المركزية ؛
 −المصالح المكلفة بالرخص والتصريحات والمصالح المكلفة بالوثائق
الشخصية والشواھد اإلدارية والمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكھرباء
والمصالح المكلفة بتلقي الشكايات على مستوى اإلدارة الترابية ؛
 −مكاتب الحالة المدنية والمصالح المكلفة بتصحيح اإلمضاء ومطابقة
النسخ ألصولھا والمصالح المكلفة بالرخص والشواھد اإلدارية على
مستوى الجماعات ؛
 −المراكز الجھوية لالستثمار والمصالح التابعة لھا.
]< <ínÖ^nÖ]<ì^¹
تحدد أيام ومواقيت ھذه المداومات من يوم االثنين إلى يوم الجمعة بإضافة
ساعتين على التوقيت القانوني ؛ ويوم السبت ،من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة
الثانية عشرة والنصف زواال.
يتم إقرار مداومات خاصة بشھر رمضان األبرك ،من يوم االثنين إلى يوم
الجمعة ،بإضافة ساعة واحدة على مواقيت العمل المحددة بقرار للوزير المكلف
بتحديث القطاعات العامة المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم
 2.05.916الصادر في  13من جمادى اآلخرة  20) 1426يوليو  (2005بتحديد أيام
ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية ،ويوم السبت ،من الساعة
العاشرة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف زواال.
يتعين على المصالح المشار إليھا في المادة الثانية أعاله إخبار عموم المرتفقين
بأيام ومواقيت ھذه المداومات.
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]< <íÃe]†Ö]<ì^¹
تنظم المداومات على مستوى المصالح المشار إليھا في المادة الثانية أعاله،
والتي لھا عالقة مباشرة مع المرتفقين ،بطريقة تمكنھم من االستفادة فعليا من
الخدمات.
]< <íŠÚ^¤]<ì^¹
يتم مراعاة مدة العمل األسبوعية بالنسبة للموظفين واألعوان الذين يتولون القيام
بالمداومات ،المترتبة عن تطبيق أحكام المادة األولى من المرسوم رقم 2.05.916
بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.
]< <í‰^ŠÖ]<ì^¹
ينشر ھذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من شعبان  19) 1432يوليو .(2011
اإلمضاء  :عباس الفاسي.
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