
 الباب الثاني

 املتعلق بالجماعات 113.14طبقا للقانون التنظيمي رقم  صالحيات رئيس مجلس الجماعة

 

 94املادة 

 يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداوالت املجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير الالزمة لذلك، ولهذا الغرض:

 ينفذ برنامج عمل الجماعة؛  −

 ينفذ امليزانية؛  −

من هذا   118القرارات املتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات املادة يتخذ  −

 القانون التنظيمي؛

 يتخذ القرارات املتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة وبتحديد سعرها؛  −

ريعية والتنظيمية  يتخذ القرارات ألجل تحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التش −

 الجاري بها العمل؛ 

 يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجماعة، بإبرام وتنفيذ العقود املتعلقة بالقروض؛ −

 يقوم بإبرام أو مراجعة األكرية وعقود إيجار األشياء؛ −

يدبر أمالك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أمالكها وتسوية   −

 وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع األعمال التحفظية املتعلقة بحقوق الجماعة؛ 

 يباشر أعمال الكراء والبيع واالقتناء واملبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص؛ −

يتخذ اإلجراءات الالزمة لتدبير امللك العمومي للجماعة ويمنح رخص االحتالل املؤقت للملك العمومي الجماعي   −

 مة بناء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛بإقا

 يتخذ اإلجراءات الالزمة لتدبير املرافق العمومية التابعة للجماعة؛ −

 أعاله؛ 86يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا ملقتضيات املادة   −

 يعمل على حيازة الهبات والوصايا. −

بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع  يعتبر رئيس املجلس اآلمر 

أعمال الحياة املدنية واإلدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا ألحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين واألنظمة  

 الجاري بها العمل. 

  95املادة 

من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة، بعد مداوالت املجلس،   140تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 

من هذا القانون   277السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا ألحكام املادة 

 التنظيمي. 

  96املادة 

للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم،  يسير رئيس املجلس املصالح اإلدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي 

 ويتولى التعيين في جميع املناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

عضوا تعيين رئيس لديوانه ومكلف بمهمة واحد   43يجوز لرئيس مجلس الجماعة التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 

بالنسبة للجماعات ذات نظام املقاطعات أن يتألف ديوان الرئيس من مستشارين يصل   يشتغل بديوانه غير أنه يمكن

 (. 4عددهم إلى أربعة )

  97املادة 

يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال املجلس وجميع املقررات والقرارات املتخذة وكذا  

 الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.



  98املادة 

 يتولى الرئيس:

 من هذا القانون التنظيمي؛  78إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا ملقتضيات املادة  −

 إعداد امليزانية؛  −

 إبرام صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات؛  −

 رفع الدعاوى القضائية. −

  99املادة 

 لخدمات. يصادق رئيس املجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات األشغال أو التوريدات أو ا

  100املادة 

أدناه، يمارس رئيس مجلس الجماعة صالحيات الشرطة اإلدارية في ميادين الوقاية  110مع مراعاة أحكام املادة 

الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسالمة املرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة  

 املنع، ويضطلع على الخصوص بالصالحيات التالية: فردية تتمثل في اإلذن أو األمر أو  

منح رخص احتالل امللك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق الشروط واملساطر املنصوص عليها في القوانين   −

 واألنظمة الجاري بها العمل؛ 

النفايات بالوسط السهر على احترام شروط نظافة املساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع  −

 السكني والتخلص منها؛

مراقبة البنايات املهملة أو املهجورة أو اآليلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية   −

 أو تنظيمية وذلك في حدود صالحياته وطبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛

يعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير الالزمة لهذه  املساهمة في املحافظة على املواقع الطب −

 الغاية طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛

منح رخص استغالل املؤسسات املضرة أو املزعجة أو الخطيرة التي تدخل في صالحياته ومراقبتها طبقا للقوانين   −

 واألنظمة الجاري بها العمل؛ 

ألنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير املنظمة التي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة  تنظيم ا −

 وسالمة املرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة واملساهمة في مراقبتها؛ 

التي يمكن أن  مراقبة محالت بيع العقاقير والبقالة ومحالت الحالقة وبيع العطور، وبصورة عامة كل األماكن  −

 تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة؛

السهر على احترام الضوابط املتعلقة بسالمة ونظافة املحالت املفتوحة للعموم خاصة املطاعم واملقاهي وقاعات  −

األلعاب واملشاهد واملسارح وأماكن السباحة، وكل األماكن األخرى املفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها  

 ها ؛ وإغالق

اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سالمة املرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقالت السير عنها،   −

وإتالف البنايات اآليلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في األقسام األخرى من  

كان من األشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا  الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا 

 على املارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة؛

 تنظيم السير والجوالن والوقوف بالطرق العمومية واملحافظة على سالمة املرور بها ؛  −

 الك العمومي ؛املساهمة في مراقبة جودة املواد الغذائية واملشروبات والتوابل املعروضة للبيع أو لالسته −

السهر على نظافة مجاري املياه واملاء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط املاء املخصصة لالستهالك   −

 العمومي ومياه السباحة؛ 



تخاذ التدابير الالزمة لتجنب أو مكافحة انتشار األمراض الوبائية أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين واألنظمة   −

 املعمول بها ؛ 

التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في املحالت العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس  اتخاذ  −

 كاملواسم واألسواق ومحالت املشاهد أو األلعاب وامليادين الرياضية واملقاهي واملسابح والشواطئ وغيرها؛

م بمراقبة الحيوانات األليفة، وجمع الكالب اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم املؤذية واملضرة، والقيا −

 الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات األليفة طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛ 

تنظيم ومراقبة املحطات الطرقية ومحطات وقوف حافالت املسافرين وحافالت النقل العمومي وسيارات األجرة   −

 ئع، وكذا جميع محطات وقوف العربات؛وعربات نقل البضا

أعاله من أجل تنظيم شروط   95اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية املنصوص عليها في املادة  −

 وقوف العربات املؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية واألماكن املخصصة لذلك من قبل الجماعة؛

 يق واآلفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية األخرى؛اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من الحر  −

تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد املساكن والنباتات واألغراس طبقا للتشريع   −

 والتنظيم الجاري بهما العمل؛

 ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة؛  −

األثاث الحضري لغاية اإلشهار بواسطة اإلعالنات واللوحات واإلعالمات  تنظيم ومراقبة إقامة واستغالل  −

 والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته؛

تنظيم استغالل املقالع في حدود املقتضيات التشريعية والتنظيمية املعمول بها والسهر على تطبيق القوانين   −

 واألنظمة في هذا امليدان؛ 

 باتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛ضمان حماية األغراس والن −

ممارسة شرطة الجنائز واملقابر واتخاذ اإلجراءات الالزمة املستعجلة لدفن األشخاص املتوفين بالشكل الالئق،   −

لكيفيات املقررة  وتنظيم املرفق العمومي لنقل األموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا ل

 في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.

  101املادة 

 يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي: 

السهر على تطبيق القوانين واألنظمة املتعلقة به طبقا للتشريع واألنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط   −

 التعمير؛ تصاميم إعداد التراب ووثائق 

منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطالن،   −

التقيد في هذا الشأن بجميع اآلراء امللزمة املنصوص عليهما في النصوص التشريعية الجاري بها العمل والسيما  

 بالرأي امللزم للوكالة الحضرية املعنية؛

وشهادات املطابقة طبقا للنصوص التشريعية واألنظمة الجاري بها العمل، وذلك مع مراعاة   منح رخص السكن −

 من هذا القانون التنظيمي.  237األحكام املنصوص عليها في املادة  

  102املادة 

ضا  يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة املدنية. ويمكنه تفويض هذه املهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أي

 للموظفين الجماعيين طبقا ألحكام القانون املتعلق بالحالة املدنية.

يقوم، طبق الشروط املنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، باإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة  

سب الحالة، ورؤساء األقسام  نسخ الوثائق ألصولها. ويمكنه تفويض هذه املهام إلى النواب وإلى املدير العام أو املدير، ح

 واملصالح بإدارة الجماعة. 

  103املادة 



يجوز لرئيس املجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير اإلداري واألمر  

 بالصرف.

محدد لكل نائب،  ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صالحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع 

 وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي. 

  104املادة 

يجوز لرئيس املجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير اإلداري للمدير العام أو  

ضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح  املدير حسب الحالة. كما يجوز له، باقتراح من املدير العام أو املدير، أن يفوض بقرار إم

 إدارة الجماعة. 

 

  105املادة 

يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى املدير العام أو املدير حسب الحالة، تفويضا في اإلمضاء،  

 نيابة عنه، على الوثائق املتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها. 

  106املادة 

ة كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس حول األعمال التي قام بها في إطار الصالحيات املخولة  يقدم الرئيس عند بداي

 له.

  107املادة 

يتولى رئيس املجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سالمة املرور والسكينة واملحافظة على  

 املعنيين بإنجازها أو الذين أخلو بذلك.الصحة العمومية، وذلك على نفقة 

  108املادة 

يجوز للرئيس أن يطلب، عند االقتضاء، من عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله، العمل على استخدام القوة  

 العمومية طبقا للتشريع املعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات املجلس.

  109املادة 

قه عائق ملدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون، في جميع صالحياته أحد نوابه حسب  إذا تغيب الرئيس أو عا

 الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب، عضو من املجلس يختار حسب الترتيب التالي: 

 لالنتخاب؛أقدم تاريخ  -1

 كبر السن عند التساوي في األقدمية.  -2

  110املادة 

لشرطة اإلدارية الجماعية باستثناء املواد التالية التي تخول بحكم هذا  يمارس رئيس مجلس الجماعة صالحيات ا

 القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه: 

 املحافظة على النظام واألمن العمومي بتراب الجماعة؛  −

 تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛ −

 واالستفتاءات؛ االنتخابات   −

 النقابات املهنية؛  −

 التشريع الخاص بالشغل والسيما النزاعات االجتماعية؛ −

 املهن الحرة ورخص الثقة لسائقي سيارات األجرة؛  −

 مراقبة احتالل امللك العمومي الجماعي؛  −

 ؛تنظيم ومراقبة استيراد األسلحة والذخائر واملتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها −

 مراقبة مضمون اإلشهار بواسطة اإلعالنات واللوحات واإلعالمات والشعارات؛ −



 شرطة الصيد البري؛  −

 جوازات السفر؛  −

 مراقبة األثمان؛  −

 تنظيم االتجار في املشروبات الكحولية أو املمزوجة بالكحول؛  −

 مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيالت السمعية البصرية؛  −

 واملمتلكات؛ تسخير األشخاص   −

 التنظيم العام للبالد في حالة حرب. −
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