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العامة  الداخلية-املديرية  وزارة  مواكبة  اإىل  الدليل  هذا  يرمي 

ونها  للجماعات املحلية- للجماعات لبلوغ حكامة جيدة يف تدبري �ضوؤ

القدرات  دعم  خالل  من  لها،  املوكولة  الخت�ضا�ضات  وممار�ضة 

املعلومات  من  اجلماعات  جمال�س  ومتكني  للمنتخبني  التدبريية 

والوثائق ال�رضورية للقيام مبمار�ضة �ضالحياتها يف اأف�ضل الظروف.

تنظيم  بكيفية  واإخبارهم  للمنتخبني  تب�ضيط املفاهيم  اإىل  ويهدف 

اإىل  ي�ضعى  كما  اإليها.  ينتمون  التي  اجلماعات  جمال�س  وت�ضيري 

دارة الرتابية من ممار�ضة مهامهم  متكني املنتخبني واأطر م�ضالح الإ

ب�ضكل فعال عرب اإعطاء تو�ضيحات واإجابات على الت�ضاوؤلت املمكن 

طرحها من طرف املدبرين اجلماعيني.

ويتطرق هذا الدليل  للمحاور التالية :

تنظيم جمل�س اجلماعة

ت�ضيري جمل�س اجلماعة 

�ضا�ضي للمنتخب النظام الأ

اخت�ضا�ضات اجلماعة

�ضالحيات املجل�س ورئي�ضه

اإدارة اجلماعة واآليات التعاون وال�رضاكة

دارية للجماعة املراقبة الإ

النظام املايل للجماعة

املنازعات

قواعد احلكامة املتعلقة بح�ضن تطبيق مبداأ التدبري احلر

طار املرجعي لتنظيم وت�ضيري جمال�س  ويجدر التاأكيد على اأن الإ

باجلماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  هو  اجلماعات 

ال�ضادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رم�ضان 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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1436 )7 يوليوز 2015( )اجلريدة الر�ضمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2015( 

والن�ضو�س التنظيمية املتخذة لتطبيقه. 



ول الق�سم  الأ

 تنظيم جمل�س 

اجلماعة 





1�

1. انتخاب اأجهزة املجل�س

للمجل�س  وكاتب  دائمة  وجلان  املجل�س من مكتب  اأجهزة  تتكون 

ونائبه ويتاألف مكتب املجل�س من رئي�س ونواب للرئي�س. 

يتم انتخاب رئي�س املجل�س ونوابه وكاتب املجل�س ونائبه بالقرتاع 

العلني يف جل�ضة واحدة خم�ض�ضة لهذه الغاية تنعقد يف تاريخ اأق�ضاه 

اليوم اخلام�س الع�رض )15( الذي يلي تاريخ انتخاب اأع�ضاء جمل�س 

اجلماعة. 

�ضاء اللجان الدائمة ونوابهم فور اإحداث هذه اللجان يف  يتم انتخاب روؤ

الدورة التي تلي الت�ضويت على النظام الداخلي للمجل�س.

اأ. انتخاب الرئي�س

�ضوابط و�رضوط الرت�ضيح لرئا�ضة املجل�س :

هناك حالتان بالن�ضبة ل�ضوابط و�رضوط الرت�ضيح :

بالقرتاع  جمل�ضها  اأع�ضاء  ينتخب  التي  للجماعة  بالن�ضبة 

حادي ال�ضمي الأ

ع�ضاء  الأ لكل  اجلماعة  جمل�س  لرئا�ضة  الرت�ضيح  باب  -  يفتح 

املنتخبني.

دلء  حزاب ال�ضيا�ضية الإ ع�ضاء املنتمني لالأ -  ي�ضرتط بالن�ضبة لالأ

بتزكية احلزب الذي تر�ضح با�ضمه املرت�ضح اأو املرت�ضحة.

طريق  عن  جمل�ضها  اأع�ضاء  ينتخب  التي  للجماعة  بالن�ضبة 

القرتاع بالالئحة

ع�ضاء والع�ضوات املرتبون على راأ�س  -  يرت�ضح ملن�ضب الرئي�س الأ

لوائح الرت�ضيح التي فازت مبقاعد داخل املجل�س.

●

●
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-  ي�ضرتط للرت�ضح ملن�ضب رئي�س جمل�س اجلماعة ما يلي :

وىل  حزاب احلا�ضلة على املراتب اخلم�س الأ 1(  اأن يكون من بني الأ

بناء على جمموع املقاعد التي ح�ضل عليها احلزب يف جمل�س 

اجلماعة ؛

2(  اأن يرفق طلب الرت�ضيح بالن�ضبة للمرت�ضحني ذوي انتماء �ضيا�ضي 

بتزكية م�ضلمة من احلزب الذي ينتمي اإليه املرت�ضح. 

اأن يتقدم  اللوائح امل�ضتقلني  باإمكان راأ�س الالئحة من  اأنه  اإىل  ي�ضار 

التي  املقاعد  عدد  فاق  اأو  �ضاوى  اإذا  الرئي�س  ملن�ضب  للرت�ضيح 

ح�ضلت عليها لئحته عدد مقاعد احلزب املرتب خام�ضا.

م�ضطرة الرت�ضيح والنتخاب لرئا�ضة املجل�س :

تودع الرت�ضيحات لرئا�ضة املجل�س، ب�ضفة �ضخ�ضية، لدى عامل 

قليم خالل اخلم�ضة )5( اأيام املوالية لنتخاب اأع�ضاء  العمالة اأو الإ

املجل�س. 

قليم و�ضال عن كل اإيداع للرت�ضيح ؛ ي�ضلم عامل العمالة اأو الإ

قليم  تنعقد جل�ضة انتخاب الرئي�س بدعوة من عامل العمالة اأو الإ

اأو من ينوب عنه وبح�ضوره ؛

املرت�ضحني  واأ�ضماء  اجلل�ضة  انعقاد  ومكان  تاريخ  الدعوة  حتدد 

لرئا�ضة املجل�س ؛

كرب �ضنا من بني اأع�ضاء  يراأ�س جل�ضة انتخاب الرئي�س الع�ضو الأ

املجل�س احلا�رضين غري املرت�ضحني ؛

احلا�رضين  املجل�س  اأع�ضاء  �ضنا من بني  �ضغر  الأ الع�ضو  يتوىل 

املح�رض  وحترير  اجلل�ضة  كتابة  مهمة  املرت�ضحني  غري 

املتعلق بانتخاب الرئي�س.

●

●

●

●

●

●
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دوار بالن�ضبة لنتخاب رئي�س املجل�س: عدد الأ

كرث : يجري انتخاب الرئي�س يف ثالث اأدوار على الأ

حالت التنايف :

تتنافى مهام رئي�س جمل�س جماعة مع املهام التالية :

املحا�ضبني العموميني الذين يرتبط ن�ضاطهم مبا�رضة باجلماعة 

املعنية ؛

●

ول الدور الأ

الدور الثاين

الدور الثالث

ينتخب رئي�ضا املرت�ضح الذي يح�ضل على 

ع�ضاء املزاولني مهامهم. غلبية املطلقة لالأ الأ

يجري بني املرت�ضحني املرتبني بح�ضب عدد 

ول، يف  �ضوات املح�ضل عليها يف الدور الأ الأ

وىل والثانية. الرتبتني الأ

ينتخب رئي�ضا املرت�ضح الذي يح�ضل على 

ع�ضاء املزاولني مهامهم. غلبية املطلقة لالأ الأ

يجري بني املرت�ضحني املرتبني بح�ضب عدد 

ول، يف  �ضوات املح�ضل عليها يف الدور الأ الأ

وىل والثانية. الرتبتني الأ

ينتخب رئي�ضا املرت�ضح الذي يح�ضل على 

ع�ضاء احلا�رضين. غلبية الن�ضبية لالأ الأ

غلبية   اإذا مل يح�ضل اأي مرت�ضح على هذه الأ

يتم اللجوء اإىل دور ثان يف نف�س اجلل�ضة.

إذا لم يحصل أي مترشح على هذه األغلبية يتم 
اللجوء إلى دور ثالث في نفس اجللسة.

في حالة تعادل األصوات ، يعلن املترشح األصغر سنا 
فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن املترشح 

الفائز بواسطة القرعة.
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رئي�س اأو نائب رئي�س جمل�س جماعة ترابية اأخرى؛

رئي�س اأو نائب رئي�س غرفة مهنية ؛

رئي�س اأو نائب رئي�س جمل�س مقاطعة.

مر مقال بحكم  يف حالة اجلمع بني هذه املهام، يعترب املعني بالأ

القانون من اأول رئا�ضة اأو اإنابة انتخب لها.

مينع اجلمع بني رئا�ضة جمل�س اجلماعة و�ضفة ع�ضو يف :

املجل�س القت�ضادي والجتماعي والبيئي ؛

الهيئة العليا لالت�ضال ال�ضمعي الب�رضي ؛

جمل�س املناف�ضة ؛

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�ضوة وحماربتها.

ب. انتخاب نواب الرئي�س

جل�ضة انتخاب نواب الرئي�س : 

نواب  انتخاب  رئا�ضته  وحتت  الرئي�س  انتخاب  بعد  مبا�رضة  يتم 

الرئي�س.

طريقة النتخاب :

يتم انتخاب نواب الرئي�س عن طريق النتخاب بالالئحة، وتفوز 

لئحة واحدة مبجموع املقاعد ؛

يقدم رئي�س املجل�س لئحة النواب التي يقرتحها ؛

يجوز لباقي اأع�ضاء املجل�س تقدمي لوائح اأخرى،حيث تقدم كل 

لئحة من هذه اللوائح من قبل الع�ضو املرتب على راأ�ضها.

يطابق عدد  املرت�ضحني  اأ�ضماء  من  لئحة عددا  تت�ضمن كل 

نواب الرئي�س، مع بيان ترتيب هوؤلء النواب. 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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يتعني العمل على اأن تت�ضمن كل لئحة تر�ضيحات نواب الرئي�س 

عددا من املرت�ضحات ل يقل عن ثلث النواب. 

دوار بالن�ضبة لنتخاب نواب الرئي�س : عدد الأ

عدد نواب الرئي�س :

�ضاء جمال�س اجلماعات كما يلي : يحدد عدد نواب روؤ

ثالثة )3( نواب بالن�ضبة للمجال�س التي يبلغ اأو يقل عدد اأع�ضائها 

عن 13 ؛

●

●

ول الدور الأ

الدور الثاين

الدور الثالث

غلبية املطلقة  تفوز الالئحة التي حت�ضل على الأ

ع�ضاء املزاولني مهامهم. لالأ

يجرى بني الالئحتني اأو اللوائح احلا�ضلة على 

وىل والثانية، ويتم الت�ضويت عليهما  الرتبتني الأ

اأو عليها.

غلبية املطلقة  تفوز الالئحة التي حت�ضل على الأ

ع�ضاء املزاولني مهامهم. لالأ

يجرى بني الالئحتني اأو اللوائح احلا�ضلة على 

وىل والثانية، ويتم الت�ضويت الرتبتني الأ

عليهما اأو عليها.

غلبية الن�ضبية  تفوز الالئحة التي حت�ضل على الأ

ع�ضاء احلا�رضين. لالأ

غلبية يتم  اإذا مل حت�ضل اأية لئحة على هذه الأ

اللجوء اإىل دور ثان يف نف�س اجلل�ضة.

غلبية يتم  اإذا مل حت�ضل اأية لئحة على هذه الأ

اللجوء اإىل دور ثالث يف نف�س اجلل�ضة.

�ضوات، ترجح الالئحة التي  يف حالة تعادل الأ

قدمها الرئي�س



20

اأربعة )4( نواب بالن�ضبة للمجال�س التي يبلغ عدد اأع�ضائها 15 ؛

خم�ضة )5( نواب بالن�ضبة للمجال�س التي يبلغ عدد اأع�ضائها 23 ؛

�ضتة )6( نواب بالن�ضبة للمجال�س التي يبلغ عدد اأع�ضائها 25 ويقل 

عن 35 ؛

 35 اأع�ضائها  عدد  يبلغ  التي  للمجال�س  بالن�ضبة  نواب   )7( �ضبعة 

ويقل عن 43 ؛

اأع�ضائها 43  التي يبلغ عدد  بالن�ضبة للمجال�س  ثمانية )8( نواب 

ويقل عن 51 ؛

 51 اأع�ضائها  عدد  يبلغ  التي  للمجال�س  بالن�ضبة  نواب   )9( ت�ضعة 

ويقل عن 61 ؛

ع�رضة )10( نواب بالن�ضبة للمجال�س التي يبلغ عدد اأع�ضائها 61 

فما فوق.

حالت التنايف :

تتنافى مهام نائب رئي�س جمل�س جماعة مع املهام التالية :

املحا�ضبون العموميون الذين يرتبط ن�ضاطهم مبا�رضة باجلماعة 

املعنية ؛

ماأجورو الرئي�س ؛

رئي�س اأو نائب رئي�س جمل�س جماعة ترابية اأخرى ؛

رئي�س اأو نائب رئي�س غرفة مهنية ؛

رئي�س اأو نائب رئي�س جمل�س مقاطعة.

مر مقال بحكم  ويف حالة اجلمع بني هذه املهام، يعترب املعني بالأ

القانون من اأول رئا�ضة اأو اإنابة انتخب لها.

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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ج. انتخاب كاتب املجل�س ونائبه

يتم انتخاب كاتب املجل�س ونائب له من بني اأع�ضاء املجل�س وخارج 

ل�ضغل من�ضب  الت�ضويت على املرت�ضحني  يجرى  املكتب.  اأع�ضاء 

ع�ضاء احلا�رضين خالل  غلبية الن�ضبية لالأ كاتب املجل�س ونائبه، بالأ

اجلل�ضة املخ�ض�ضة لنتخاب نواب الرئي�س.

د. اللجان الدائمة

اإحداث اللجان الدائمة :

الداخلي،  النظام  على  م�ضادقته  بعد  يعقدها،  دورة  اأول  خالل 

على   )02( دائمتني  جلنتني  اإحداث  اجلماعة  جمل�س  على  يتعني 

كرث. وذلك التزاما مبقت�ضيات  قل اإجبارية  وخم�ضة )5( على الأ الأ

النظام الداخلي الذي يحّدد عدد اللجان الدائمة وت�ضميتها وغر�ضها 

ليفها. وكيفيات تاأ

جباريتان بدرا�ضة الق�ضايا التالية :   تتكلف اللجنتان الدائمتان الإ

1. امليزانية وال�ضوؤون املالية والربجمة ؛

2. املرافق العمومية واخلدمات.

اأع�ضاء كل جلنة دائمة عن خم�ضة )5( واأن  اأن ل يقل عدد  يجب 

دائمة  جلنة  من  اأكرث  اإىل  املجل�س  اأع�ضاء  من  ع�ضو  ينت�ضب  ل 

واحدة.

�ضاء اللجان الدائمة ونوابهم : انتخاب روؤ

اأع�ضاء  وخارج  جلنة،  كل  اأع�ضاء  بني  من  املجل�س  ينتخب 

لكل  رئي�ضا  احلا�رضين  ع�ضاء  لالأ الن�ضبية  غلبية  بالأ املكتب، 

جلنة ونائبا له مع مراعاة مبداأ املنا�ضفة ؛

●
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يف حالة عدم وجود اأي مرت�ضح اأو مرت�ضحة لهذا املن�ضب من 

املكتب  اأع�ضاء  من  ع�ضو  لكل  ميكن  املكتب،  اأع�ضاء  خارج 

الرت�ضح ل�ضغله، با�ضتثناء الرئي�س ؛

تخ�ض�س رئا�ضة اإحدى اللجان الدائمة للمعار�ضة، ويحدد النظام 

الداخلي للمجل�س كيفيات ممار�ضة هذا احلق. 

اجتماع اللجان الدائمة :

من  اأو  املجل�س  رئي�س  من  بطلب  دائمة،  جلنة  كل  جتتمع 

رئي�ضها اأو من ثلث اأع�ضائها، لدرا�ضة الق�ضايا املعرو�ضة عليها. 

تعر�س النقط املدرجة يف جدول اأعمال املجل�س لزوما على 

اللجان الدائمة املخت�ضة لدرا�ضتها. ويف حالة عدم درا�ضة جلنة 

بدون  مقررا  املجل�س  يتخذ   ، عليها  عر�ضت  لة  مل�ضاأ دائمة 

نها. مناق�ضة يق�ضي بالتداول اأو عدم التداول يف �ضاأ

والوثائق  باملعلومات  الدائمة  اللجان  املجل�س  رئي�س  يزود 

ال�رضورية ملزاولة مهامهم.

اأي  ممار�ضة  قتة  املوؤ املو�ضوعاتية  اأو  الدائمة  للجان  ي�ضوغ  ل 

�ضالحية م�ضندة للمجل�س اأو لرئي�ضه ؛

�ضغالها. يكون رئي�س اللجنة مقررا لأ

جهزة املجل�س  2. اأجهزة مكملة وم�ساعدة لأ

اأ. اللجان املو�سوعاتية املوؤقتة

مو�ضوعاتية  جلانا  القت�ضاء،  عند  يحدث،  اأن  للمجل�س  ميكن 

قتة تناط بها درا�ضة ق�ضايا معينة ؛  موؤ

اللجان  حمل  حتل  اأن  قتة  املوؤ املو�ضوعاتية  للجان  ميكن  ل 

الدائمة ؛

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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تنتهي اأعمال اللجنة باإيداع تقريرها لدى رئي�س املجل�س ق�ضد 

عر�ضه على املجل�س. 

ب. انتداب ممثلي اجلماعة

على  تن�س  التي  التنظيمات  اأو  الت�رضيعات  من  جمموعة  هناك 

اإمكانية متثيلية اجلماعة، ب�ضفة تقريرية اأو ا�ضت�ضارية، داخل هيئات 

هيئة  لكل  اأو  العام  للقانون  اخلا�ضعة  العتبارية  �ضخا�س  لالأ تداولية 

ا�ضت�ضارية، ويف هذا املجال :

يتم متثيل اجلماعة، ح�ضب احلالة، من قبل رئي�س جمل�ضها اأو 

نائبه، اأو اأع�ضاء يتم انتدابهم من لدن املجل�س لهذا الغر�س؛

قبل  من  اجلماعة  متثيل  جل  لأ املجل�س  اأع�ضاء  انتخاب  يتم 

�ضوات املعرب عنها.  غلبية الن�ضبية لالأ املجل�س بالأ

●

●

●
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ثار املرتتبة  3. حالت انقطاع الرئي�س ونوابه عن مزاولة مهامهم والآ
عنها

اأ. حالت انقطاع الرئي�س عن مزاولة مهامه

ثار املرتتبة عن ذلك الآ

احلالت التي يعترب 

فيها الرئي�س يف 

حالة انقطاع عن 

مزاولة مهامه

1( يعترب الرئي�س مقال ؛

2( يحل املكتب بقوة القانون ؛

3( ي�ضتدعى املجل�س لنتخاب رئي�س جديد 

يوما   15 اأجل  داخل  املكتب  اأع�ضاء  وباقي 

من تاريخ معاينة النقطاع.

الوفاة

ال�ضتقالة الختيارية

قالة احلكمية الإ

العزل اأو التجريد 

من الع�ضوية

لغاء النهائي  الإ

لالنتخاب

العتقال ملدة تفوق 

�ضتة )6( اأ�ضهر

دانة بحكم نهائي  الإ

نتج عنه عدم 

هلية النتخابية الأ
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باإعذار  قليم  الإ اأو  العمالة  عامل  يقوم   )1

الرئي�س ل�ضتئناف مهامه  داخل اأجل �ضبعة 

اأيام من اأيام العمل بوا�ضطة كتاب مع اإ�ضعار 

بالت�ضلم. 

بعد  ذلك  رف�س  اأو  الرئي�س  تخلف  اإذا   )2

اأو  العمالة  عامل  اأحال  اأيام،   7 اأجل  انق�ضاء 

مر اإىل الق�ضاء ال�ضتعجايل باملحكمة  قليم الأ الإ

اأو  النقطاع  حالة  وجود  يف  للبت  دارية،  الإ

اإحالة  من  �ضاعة   48 اأجل  داخل  المتناع 

الق�ضية اإليه.

حالة  وجود  ال�ضتعجايل  الق�ضاء  اأقر  اإذا   )3

النقطاع اأو المتناع يحل املكتب وي�ضتدعى 

املجل�س داخل اأجل خم�ضة ع�رض )15( يوما 

رئي�س  لنتخاب  الق�ضائي  احلكم  تاريخ  من 

جديد وباقي اأع�ضاء املكتب.

النقطاع بدون مربر 

اأو المتناع عن 

مزاولة املهام ملدة 

�ضهرين

ب. حالت انقطاع اأحد نواب الرئي�س عن مزاولة مهامه

ثار املرتتبة عن ذلك الآ

احلالت التي يعترب 

فيها اأحد النواب يف 

حالة انقطاع عن 

مزاولة مهامه

1( يرتقي النواب الذين يوجدون يف املراتب 

الدنيا ح�ضب ترتيبهم مبا�رضة اإىل املن�ضب 

على الذي اأ�ضبح �ضاغرا ؛ الأ

لنتخاب  املجل�س  بدعوة  الرئي�س  يقوم   )2

النائب اأو النواب الذين �ضي�ضغلون املنا�ضب 

التي اأ�ضبحت �ضاغرة باملكتب.

الوفاة

ال�ضتقالة الختيارية

قالة احلكمية الإ

العزل اأو التجريد 

من الع�ضوية

لغاء النهائي  الإ

لالنتخاب

العتقال ملدة تفوق 

�ضتة )6( اأ�ضهر

دانة بحكم نهائي  الإ

نتج عنه عدم 

هلية النتخابية الأ
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من  اإىل  اإعذارا  املجل�س  رئي�س  يوجه   )1

مر ل�ضتئناف مهامهم ابتداء من  يعنيهم الأ

عذار، داخل اأجل �ضبعة اأيام  تاريخ ت�ضلم الإ

بوا�ضطة كتاب مع اإ�ضعار بالت�ضلم؛

مر عن ا�ضتئناف  2( اإذا تخلف املعنيون بالأ

مهامهم اأو رف�ضوا ذلك، انعقد املجل�س يف 

قالة  لإ الرئي�س  من  بدعوة  ا�ضتثنائية  دورة 

مر؛ املعنيني بالأ

3( ويوجه الرئي�س الدعوة للمجل�س لنتخاب 

النائب اأو النواب الذين �ضي�ضغلون املن�ضب 

اأو املنا�ضب الدنيا التي اأ�ضبحت �ضاغرة.

النقطاع بدون مربر 

اأو المتناع عن 

مزاولة املهام ملدة 

�ضهرين



الق�سم الثاين

ت�سيري جمل�س 

اجلماعة
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1. اإعداد النظام الداخلي للمجل�س

�ضا�س يف ت�ضيري املجل�س،  يعترب النظام الداخلي الوثيقة املرجعية الأ

وقد اأحالت جمموعة من مواد القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات 

اأ�ضغال املجل�س، وعلى  الداخلي لتاأطري جمموعة من  على النظام 

�ضا�س : هذا الأ

باإعداد  املكتب  اأع�ضاء  باقي  مع  بتعاون  املجل�س  رئي�س  يقوم 

م�رضوع النظام الداخلي للمجل�س ؛

يعر�س النظام الداخلي على املجل�س لدرا�ضته والت�ضويت عليه 

خالل الدورة املوالية لنتخاب مكتب املجل�س ؛

اأجل ثمانية  يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد ان�رضام 

)8( اأيام من تاريخ تو�ضل العامل باملقرر دون التعر�س عليه ؛ 

ع�ضاء املجل�س.  تعترب مقت�ضيات النظام الداخلي ملزمة لأ

2. دورات املجل�س

اأ. الدورات العادية

عددها والدعوة اإليها :

يعقد جمل�س اجلماعة وجوبا ثالث دورات عادية يف ال�ضنة وذلك 

�ضهر فرباير وماي واأكتوبر ؛ ول لأ �ضبوع الأ يف  الأ

قل  يقوم الرئي�س باإخبار اأع�ضاء املجل�س ع�رضة )10( اأيام على الأ

بوا�ضطة  الدورة  انعقاد  بتاريخ و�ضاعة ومكان  الدورة  انعقاد  قبل 

اإ�ضعار يوجه اإليهم بالعنوان امل�رضح به لدى جمل�س اجلماعة ؛

عمال واجلدولة الزمنية جلل�ضة اأو  �ضعار مرفقا بجدول الأ يكون الإ

نها خالل  جل�ضات الدورة والنقط التي �ضيتداول املجل�س يف �ضاأ

كل جل�ضة، وكذا الوثائق ذات ال�ضلة.

●

●

●

●

●

●

●
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�ضري الدورات :

دورة  لكل  ويحدد  جل�ضات.  عدة  اأو  جل�ضة  من  الدورة  تتكون 

�ضيتداول يف  التي  والنقط  للجل�ضات  اأو  للجل�ضة  زمنية  جدولة 

نها املجل�س خالل كل جل�ضة ؛ �ضاأ

ل ميكن اأن تتجاوز مدة كل دورة عادية خم�ضة ع�رض )15( يوما 

بقرار  واحدة  مرة  املدة  هذه  متديد  ميكن  اأنه  غري  متتالية، 

لرئي�س املجل�س، على اأن ل يتعدى هذا التمديد �ضبعة )7( اأيام 

متتالية. 

قليم لدورات املجل�س : ح�ضور عامل العمالة اأو الإ

دورات جمل�س  ميثله  من  اأو  قليم  الإ اأو  العمالة  عامل  يح�رض 

اجلماعة ؛ 

قليم يف الت�ضويت ؛ ل ي�ضارك عامل العمالة اأو الإ

اأو بطلب  قليم اأن يقدم مببادرة منه  اأو الإ ميكن لعامل العمالة 

من الرئي�س اأو اأع�ضاء املجل�س جميع املالحظات والتو�ضيحات 

املتعلقة بالق�ضايا املتداول يف �ضاأنها.

ح�ضور املوظفني لدورات املجل�س ب�ضفة ا�ضت�ضارية :

املوظفون  اجلماعة،  جمل�س  رئي�س  من  با�ضتدعاء  يح�رض، 

ب�ضفة           اجلل�ضات  اجلماعة  مب�ضالح  مهامهم  املزاولون 

ا�ضت�ضارية ؛

ا�ضتدعاء  قليم  الإ اأو  العمالة  عامل  طريق  عن  للرئي�س  ميكن 

املقاولت  اأو  العمومية  �ض�ضات  املوؤ اأو  الدولة  واأعوان  موظفي 

للجماعة،  الرتابية  الدائرة  اخت�ضا�ضهم  ي�ضمل  الذين  العمومية 

ترتبط  عمال  الأ نقاط يف جدول  بدرا�ضة  مر  الأ يتعلق  عندما 

بن�ضاط هيئاتهم. 

●

●

●

●
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ب. الدورات ال�ستثنائية

املجل�س  رئي�س  قبل  من  ا�ضتثنائية  دورة  لعقد  املجل�س  ي�ضتدعى 

كلما دعت ال�رضورة ويتم ذلك يف احلالت التالية :

اإما مببادرة من رئي�س املجل�س ؛

قل  اأو بطلب من ثلث اأع�ضاء املجل�س املزاولني مهامهم على الأ

املجل�س.  على  عر�ضها  املزمع  بالنقط  مرفقا  للرئي�س،  يقدم 

واإذا رف�س رئي�س املجل�س ال�ضتجابة لهذا الطلب، وجب عليه 

مر داخل اأجل اأق�ضاه  تعليل رف�ضه بقرار يبلغ اإىل املعنيني بالأ

ع�رضة )10( اأيام من تاريخ تو�ضله بالطلب؛ اإذا قدم الطلب من 

دورة  لزوما  تنعقد  املجل�س،  ع�ضاء  لأ املطلقة  غلبية  الأ قبل 

ا�ضتثنائية على اأ�ضا�س جدول اأعمال حمدد خالل خم�ضة ع�رض 

)15( يوما من تاريخ تقدمي الطلب.

قليم. ويكون الطلب مرفقا  واإما بدعوة من عامل العمالة اأو الإ

بالنقط املقرتح اإدراجها يف جدول اأعمال الدورة وكذا الوثائق 

الدورة خالل ع�رضة  وتنعقد هذه  القت�ضاء،  به عند  املتعلقة 

)10( اأيام من تاريخ تقدمي الطلب.

تختتم الدورة ال�ضتثنائية عند ا�ضتنفاذ جدول اأعمالها. ويف جميع 

اأيام متتالية، ول  �ضبعة )7(  اأجل ل يتجاوز  احلالت، تختتم داخل 

ميكن متديد هذه املدة.

ج. جدول اأعمال الدورات

اأع�ضاء  مع  بتعاون  الدورات،  اأعمال  جدول  املجل�س  رئي�س  يعد 

عامل  اإىل  الدورة  اأعمال  جدول  املجل�س  رئي�س  يبلغ  املكتب. 

انعقاد  تاريخ  قبل  قل  الأ على  يوما   )20( ع�رضين  قليم  الإ اأو  العمالة 

عمال العرائ�س املقدمة من قبل  الدورة. ت�ضجل وجوبا يف جدول الأ

املواطنات واملواطنني واجلمعيات التي مت قبولها. 

●

●

●
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�ضافية التي يقرتحها عامل العمالة اأو  تدرج، بحكم القانون، النقط الإ

قليم، ول �ضيما تلك التي تكت�ضي طابعا ا�ضتعجاليا. الإ

ع�ساء عمال من قبل الأ اإدراج نقط اإ�سافية يف جدول الأ  .3

اأو  فردية  ب�ضفة  للرئي�س،  يقدموا  اأن  املجل�س  ع�ضاء  لأ يجوز 

عن طريق الفريق الذي ينتمون اإليه بالن�ضبة للجماعات ذات 

نظام املقاطعات، طلبا كتابيا ق�ضد اإدراج كل نقطة تدخل يف 

�ضالحيات املجل�س يف جدول اأعمال الدورات.

يتعني اأن يكون رف�س اإدراج كل نقطة مقرتحة معلال واأن يبلغ 

اإىل مقدم اأو مقدمي الطلب.

يحاط املجل�س علما، دون مناق�ضة، عند افتتاح الدورة بكل رف�س 

عمال، ويدون  دراج نقطة اأو نقاط اقرتح اإدراجها يف جدول الأ لإ

ذلك وجوبا مبح�رض اجلل�ضة.

يف  تدخل  نقطة  اإدراج  ق�ضد  كتابي  طلب  تقدمي  حالة  يف 

�ضالحيات املجل�س يف جدول اأعمال الدورات من قبل ن�ضف 

جدول  يف  النقطة  هذه  وجوبا  ت�ضجل  املجل�س،  اأع�ضاء  عدد 

عمال. الأ

�سئلة الكتابية 4. م�سطرة توجيه الأ

اأو  فردية  ب�ضفة  يوجهوا،  اأن  اجلماعة  جمل�س  ع�ضاء  لأ ميكن 

عن طريق الفريق الذي ينتمون اإليه، اأ�ضئلة كتابية اإىل رئي�س 

لة تهم م�ضالح اجلماعة.  املجل�س حول كل م�ضاأ

املوالية  املجل�س  دورة  اأعمال  �ضئلة يف جدول  الأ هذه  ت�ضجل 

لتاريخ التو�ضل بها �رضط اأن يتم التو�ضل بها قبل انعقاد الدورة 

قل. ب�ضهر على الأ

●

●

●

●

●

●
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�ضئلة يف جل�ضة تنعقد لهذا الغر�س.  جابة على هذه الأ تقدم الإ

ال،  ال�ضوؤ ي�ضجل  اجلل�ضة،  هذه  خالل  اجلواب  عدم  حالة  ويف 

بطلب من الع�ضو اأو الفريق املعني، ح�ضب الرتتيب يف اجلل�ضة 

�ضئلة خالل الدورة املوالية.  جابة على الأ املخ�ض�ضة لالإ

يخ�ض�س جمل�س اجلماعة جل�ضة واحدة عن كل دورة لتقدمي 

�ضئلة املطروحة. اأجوبة على الأ

5. حترير املحا�رض وم�سك �سجل املداولت وحفظه

يحرر كاتب املجل�س حم�رضا للجل�ضات ي�ضتمل على املقررات 

للمحا�رض  �ضجل  يف  املح�رض  وي�ضمن  املجل�س.  اتخذها  التي 

يرقمه ويوؤ�رض عليه الرئي�س وكاتب املجل�س.  

توقع املقررات من قبل الرئي�س والكاتب وت�ضمن بالرتتيب يف 

�ضجل املقررات ح�ضب تواريخها. 

اإذا تغيب كاتب املجل�س اأو عاقه عائق اأو رف�س اأو امتنع عن 

التوقيع على املقررات، ي�ضار �رضاحة يف حم�رض اجلل�ضة اإىل 

�ضبب عدم التوقيع، ويف هذه احلالة يجوز لنائب الكاتب القيام 

اأع�ضاء  بني  من  الرئي�س  عني  ذلك  تعذر  واإذا  تلقائيا،  بذلك 

بكيفية  التوقيع  يتوىل  للجل�ضة  كاتبا  احلا�رضين،  املجل�س 

�ضحيحة على املقررات.

املداولت  �ضجل  م�ضك  عن  م�ضوؤول  املجل�س  رئي�س  يكون 

اإىل من  وموؤ�رضا عليه  ت�ضليمه مرقما  ويتعني عليه  وحفظه، 

�ضباب.  ي �ضبب من الأ يخلفه يف حالة انتهاء مهامه لأ

�ضجل  من  ن�ضخة  توجه  املجل�س،  انتداب  مدة  انتهاء  عند 

اأو  العمالة  اإىل عامل  �ضل  املداولت م�ضهود على مطابقتها لالأ

قليم. الإ

●

●

●
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6. الن�ساب القانوين ل�سحة مداولت املجل�س

ل تكون مداولت جمل�س اجلماعة �ضحيحة اإل بح�ضور اأكرث من 

ن�ضف عدد اأع�ضائه املزاولني مهامهم عند افتتاح الدورة. 

اإذا مل يكتمل الن�ضاب القانوين للمجل�س بعد ا�ضتدعاء اأول، يوجه 

قل وخم�ضة )5( اأيام  ا�ضتدعاء ثان يف ظرف ثالثة )3( اأيام على الأ

التداول  ويعد  ول،  الأ اليوم املحدد لالجتماع  بعد  كرث  الأ على 

املزاولني  ع�ضاء  الأ عدد  ن�ضف  من  اأكرث  بح�ضور  �ضحيحا 

مهامهم عند افتتاح الدورة. 

اإذا مل يكتمل يف الجتماع الثاين الن�ضاب القانوين امل�ضار اإليه 

اأعاله، يجتمع املجل�س باملكان نف�ضه وال�ضاعة نف�ضها بعد اليوم 

الثالث املوايل من اأيام العمل، وتكون مداولته �ضحيحة كيفما 

ع�ضاء احلا�رضين. كان عدد الأ

تخلف  وكل  الدورة،  افتتاح  عند  القانوين  الن�ضاب  يحت�ضب 

ي �ضبب  ع�ضاء عن ح�ضور جل�ضات الدورة اأو ان�ضحاب منها لأ لالأ

ثر على م�رضوعية الن�ضاب  �ضباب خالل انعقادها، ل يوؤ من الأ

وذلك اإىل حني انتهائها.

7. الن�ساب القانوين لتخاذ املقررات

�ضوات املعرب عنها، ما عدا  غلبية املطلقة لالأ تتخذ املقررات بالأ

ع�ضاء  غلبية املطلقة لالأ يف الق�ضايا بعده، التي ي�ضرتط لعتمادها الأ

املزاولني مهامهم : 

برنامج عمل اجلماعة ؛

اإحداث �رضكات التنمية املحلية اأو تغيري غر�ضها اأو امل�ضاهمة 

يف راأ�ضمالها اأو الزيادة فيه اأو خف�ضه اأو تفويته ؛

طرق تدبري املرافق العمومية التابعة للجماعة ؛

●

●

●
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ال�رضاكة مع القطاع اخلا�س ؛

الدولة  امل�ضرتكة مع  الخت�ضا�ضات  املتعلقة مبمار�ضة  العقود 

خرية اإىل اجلماعة. واملنقولة من هذه الأ

ع�ضاء املزاولني مهامهم  غلبية املطلقة لالأ اإذا تعذر احل�ضول على الأ

ول، تتخذ املقررات يف �ضاأن الق�ضايا املذكورة يف  يف الت�ضويت الأ

�ضوات املعرب  غلبية املطلقة لالأ جل�ضة ثانية ويتم الت�ضويت عليها بالأ

فيه  يكون  الذي  اجلانب  يرجح  �ضوات،  الأ تعادل  حالة  ويف  عنها. 

الرئي�س، ويدرج يف املح�رض بيان الت�ضويت اخلا�س بكل م�ضوت. 

8. تنفيذ اإجراءات ت�سليم ال�سلط

يقوم الرئي�س املنتهية مدة انتدابه اأو نائبه ح�ضب الرتتيب يف حالة 

وفاة الرئي�س، بتنفيذ اإجراءات ت�ضليم ال�ضلط وذلك وفق ال�ضكليات 

املحددة باملر�ضوم رقم  2.16.304 )ج. ر عدد 6482 بتاريخ 14 يوليو 2016( 

بتطبيق اأحكام املادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق 

باجلماعات.

وقد ن�س هذا املر�ضوم على مناذج تت�ضمن معطيات وبيانات دقيقة 

مالك العقارية،  و�ضاملة تهم : املوارد الب�رضية، املوارد املالية، الأ

والتفاقيات  اللتزامات  ليات،  والآ العربات  واملعدات،  دوات  الأ

والعقود املختلفة، واملنازعات الق�ضائية.

والوثائق  املحا�رض  جميع  من  ن�ضخ  اإر�ضال  �رضورة  املر�ضوم  واأقر 

قليم وذلك يف  املتعلقة بعملية ت�ضليم ال�ضلط اإىل عامل العمالة اأو الإ

�ضاء اجلدد. اأجل اأق�ضاه اأ�ضبوع واحد بعد انتخاب الروؤ

●

●
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1. التعوي�سات 

طبقا للمادتني 52 و 219 من القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق 

التعوي�ضات  2.16.493 �رضوط منح  باجلماعات، حدد املر�ضـوم رقم 

واملقاطعات  اجلماعات  جمال�س  �ضاء  لروؤ املمنوحة  ومقاديرها 

�ضاء  وروؤ ونوابهم  واملقاطعات  اجلماعات  جمال�س  وكتاب  ونوابهم 

اللجان الدائمة ونوابهم.

اأ. التعوي�سات عن التمثيل

وكتاب  ونوابهم  واملقاطعات  اجلماعات  جمال�س  �ضاء  روؤ يتقا�ضى 

الدائمة  اللجان  �ضاء  وروؤ ونوابهم  واملقاطعات  اجلماعات  جمال�س 

ونوابهم تعوي�ضا �ضافيا �ضهريا عن التمثيل وفق اجلدول التايل :

نائب 

رئي�س 

جلنة 

دائمة

رئي�س 

جلنة 

دائمة

نائب 

كاتب 

املجل�س

كاتب 

املجل�س

نواب 

الرئي�س

رئي�س 

اجلماعة 

اأو 

املقاطعة

اجلماعات 

ح�ضب عدد 

ال�ضكان

400 800 400 800 1.400 2.800
اأقل من 15 

األف ن�ضمة

500 1000 500 1000 2.000 4.200
من 15.001 اإىل 

25 األف ن�ضمة

600 1.200 600 1.200 2.600 5.400
من 25.001 اإىل 

100 األف ن�ضمة

700 1.400 700 1.400 3.000 7.000
من 100.001 

اإىل 225 األف 

ن�ضمة

1.000 2.000 1.000 2.000 4.000 8.000
من 225.001 

اإىل 500األف 

ن�ضمة

1.200 2.400 1.200 2.400 5.500 11.000
اأكرث من 500 

األف ن�ضمة
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1.500 3.000 1.500 3.000 10.000 30.000
اجلماعات 

ذات نظام 

املقاطعات

700 1.400 700 1.400 3.000 6.000 املقاطعات

غري اأنه يخف�س اإىل الن�ضف، مبلغ التعوي�س عن التمثيل املخول 

املعني  كان  اإذا  املقاطعات  نظام  ذات  اجلماعة  لرئي�س جمل�س 

مر ع�ضوا باأحد جمل�ضي الربملان اأو موظفا اأو عونا باإدارة عمومية  بالأ

�ض�ضة اأو مقاولة عمومية  اأو جماعة ترابية اأو م�ضتخدما اأو عونا مبوؤ

اأو باأي �ضخ�س اعتباري من اأ�ضخا�س القانون العام، ويتقا�ضى، بهذه 

ال�ضفة، اأجرة اأو تعوي�ضا من ميزانية الدولة اأو اجلماعات الرتابية اأو 

�ض�ضة اأو املقاولة اأو ال�ضخ�س العتباري املعني. املوؤ

ب. التعوي�سات عن التنقل

�ضاء جمال�س اجلماعات واملقاطعات ونوابهم وباقي اأع�ضاء  ي�ضتفيد روؤ

التنقل  يومية عن  تعوي�ضات  من  واملقاطعات  اجلماعات  جمال�س 

لفائدة  وخارجه  املغرب  داخل  بها  يقومون  التي  املهام  مبنا�ضبة 

التعوي�ضات على  اإليه. وحتدد مقادير هذه  ينتمون  الذي  املجل�س 

النحو التايل :

األف   225 �ضكانها عن  يقل عدد  التي  اجلماعات  �ضاء  روؤ يتقا�ضى 

�ضاء املقاطعات التعوي�س عن التنقل املمنوح ملوظفي  ن�ضمة وروؤ

الدولة املرتبني يف ال�ضلم 10 وفق الن�ضو�س التنظيمية اجلاري 

بها العمل ؛

�ضاء اجلماعات التي يفوق عدد �ضكانها 225 األف ن�ضمة  يتقا�ضى روؤ

ملوظفي  املمنوح  التنقل  عن  التعوي�س  املقاطعات  �ضاء  وروؤ

الدولة املرتبني يف ال�ضلم 11 وفق الن�ضو�س التنظيمية اجلاري 

بها العمل ؛

●

●
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التعوي�س  املقاطعات  نظام  ذات  اجلماعات  �ضاء  روؤ يتقا�ضى 

دارة املركزية وفق الن�ضو�س  عن التنقل املمنوح ملديري الإ

التنظيمية اجلاري بها العمل ؛

وباقي  واملقاطعات  اجلماعات  جمال�س  �ضاء  روؤ نواب  يتقا�ضى 

التنقل  التعوي�س عن  واملقاطعات  اجلماعات  اأع�ضاء جمال�س 

املمنوح ملوظفي الدولة املرتبني يف ال�ضلم 10 وفق الن�ضو�س 

التنظيمية اجلاري بها العمل.

2. التكوين امل�ستمر

اأ�ضبح تدبري ال�ضاأن املحلي وممار�ضة النتداب، ب�ضكل ناجع، يتطلب 

تر�ضيخ  اأجل  من  واملنتخبني  املنتخبات  قدرات  وتقوية  تطوير 

للمواطنني،  وتقدمي خدمات جيدة  فعالة  ترابية  مقومات حكامة 

وبالتايل حت�ضني ا�ضتقاللية اتخاذ القرار من طرف الهيئات املنتخبة 

وتعزيز مبداأ التدبري احلر الذي كر�ضه د�ضتور 2011.

ع�ضاء جمل�س اجلماعة ال�ضتفادة من تكوين  طار، يحق لأ ويف هذا الإ

للجماعة  املخولة  بالخت�ضا�ضات  املرتبطة  املجالت  يف  م�ضتمر 

وحدد املر�ضوم رقم 2.16.297 )ج. ر عدد 6482 بتاريخ 14 يوليو 2016( 

اأع�ضاء جمال�س  لفائدة  امل�ضتمر  التكوين  دورات  تنظيم  كيفيات 

وم�ضاهمة  منها  ال�ضتفادة  و�رضوط  ومدتها  الرتابية  اجلماعات 

اجلماعات الرتابية يف تغطية م�ضاريفها. 

وجاءت مقت�ضياته متما�ضية مع غايات القانون التنظيمي املتعلق 

�رضاف على  الإ للجهة مهمة  اأوكلت  التي   82 املادة  باجلهة وخا�ضة 

التكوين امل�ضتمر لفائدة اأع�ضاء جمال�س اجلماعات الرتابية وجعلتها 

�ضمن اخت�ضا�ضاتها  الذاتية.

اجلماعات  مع  بتن�ضيق  اجلهة،  ت�رضف  اأن  على  املر�ضوم  ون�س 

خرى، على : الرتابية الأ

●

●



42

اإعداد ت�ضميم مديري جهوي للتكوين امل�ضتمر لفائدة اأع�ضاء 

جمال�س اجلماعات  الرتابية ؛

و�ضع برنامج �ضنوي لدورات التكوين امل�ضتمر ينبثق عن الت�ضميم 

الفئة امل�ضتهدفة واملدة  واملوا�ضيع  املديري اجلهوي ويحدد 

والتقديرات املالية لتغطية م�ضاريف العمليات التكوينية.

كما اأوكل املر�ضوم لل�ضلطة احلكومية املكلفة بالداخلية القيام مبا 

يلي :

دوات الالزمة ملواكبة اجلماعات الرتابية يف  ليات والأ و�ضع الآ

تفعيل براجمها التكوينية ؛

تنظيم دورات التكوين امل�ضتمر ذات الطابع الوطني اأو ما بني 

اجلهات ؛

تدبري �ضبكة املكونني ؛

تقدمي اخلربة وال�ضت�ضارة يف جمال هند�ضة التكوين.

اجلهة  مع  التن�ضيق  على  جماعة  كل  �ضتعمل  طار،  الإ هذا  ويف 

التابعة لها، لل�ضهر على تكوين اأع�ضائها.

�رضار 3. التعوي�س على الأ

ولة  يتعني على اجلماعة النخراط يف نظام للتاأمني حيث تكون م�ضوؤ

اأع�ضاء  لها  يتعر�س  قد  التي  احلوادث  عن  الناجمة  �رضار  الأ عن 

املجل�س يف احلالت التالية :

مبنا�ضبة انعقاد دورات املجل�س ؛

اأثناء اجتماع اللجان التي هم اأع�ضاء فيها ؛

اأثناء قيامهم مبهام لفائدة اجلماعة ؛

اأثناء انتدابهم لتمثيل املجل�س ؛

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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خالل م�ضاركتهم يف دورات التكوين امل�ضتمر.

4. منح رخ�س للتغيب

الذين  اخلا�س  القطاع  وماأجورو  العموميون  املوظفون  ي�ضتفيد 

انتخبوا اأع�ضاء يف جمل�س اجلماعة من رخ�س بالتغيب للم�ضاركة 

يف حدود املدة الفعلية :

لدورات املجل�س ؛

لجتماعات اللجان املنتمني اإليها ؛

�ض�ضات الذين ميثلون املجل�س بها ؛ لجتماعات الهيئات اأو املوؤ

لدورات التكوين امل�ضتمر ؛

بالن�ضبة للموظفني العموميني متنح الرخ�ضة بالتغيب مع الحتفاظ 

بكامل الراتب، دون اأن يدخل ذلك يف ح�ضاب الرخ�س العتيادية ؛

جراء القطاع اخلا�س ل يوؤدى لهم ما يتقا�ضونه من اأجرة  بالن�ضبة لأ

وقت العمل. وميكن اأن يقع ا�ضتدراك هذا الوقت. 

�سارة اأو حالة الو�سع رهن الإ حلاق  5. و�سعية الإ

ي�ضتفيد بحكم القانون كل موظف اأو عون من موظفي واأعوان 

�ض�ضات العمومية انتخب رئي�ضا  الدولة واجلماعات الرتابية واملوؤ

حلاق اأو  ملجل�س جماعة، بناء على طلب منه، من و�ضعية الإ

�ضارة لدى اجلماعة ؛ حالة الو�ضع رهن الإ

�ضارة بن�س تنظيمي ؛ حتّدد كيفيات تطبيق الو�ضع رهن الإ

حلاق اأو حالة الو�ضع  يحتفظ الرئي�س امل�ضتفيد من و�ضعية الإ

جرة  �ضلية، بجميع حقوقه يف الأ �ضارة، داخل اإدارته الأ رهن الإ

والرتقية والتقاعد. 

●

●

●

●

●

●

●

●
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6. ح�سور دورات املجل�س

املجل�س  دورات  اجلماعة  جمل�س  اأع�ضاء  ح�ضور  يعترب 

اإجباريا. 

ال�ضتدعاء  يلب  مل  اجلماعة  جمل�س  اأع�ضاء  من  ع�ضو  كل 

حل�ضور ثالث دورات متتالية اأو خم�س دورات ب�ضفة متقطعة، 

دون مربر يقبله املجل�س، يعترب مقال بحكم القانون. ويجتمع 

قالة. املجل�س ملعاينة هذه الإ

افتتاح  عند  للح�ضور  �ضجل  م�ضك  املجل�س  رئي�س  على  يتعني 

ع�ضاء املتغيبني. عالن عن اأ�ضماء الأ كل دورة، والإ

يوجه رئي�س املجل�س ن�ضخة من هذا ال�ضجل اإىل عامل العمالة 

قليم داخل اأجل خم�ضة )5( اأيام بعد انتهاء دورة املجل�س،  اأو الإ

قالة امل�ضار اإليها اأعاله. جل نف�ضه بالإ كما يخربه داخل الأ

7. التخلي عن النتماء ال�سيا�سي

يجرد الع�ضو املنتخب مبجل�س اجلماعة الذي تخلى خالل مدة 

النتداب عن النتماء للحزب ال�ضيا�ضي الذي تر�ضح با�ضمه من 

�ضفة الع�ضوية يف املجل�س. 

دارية من  يقدم طلب التجريد لدى كتابة ال�ضبط باملحكمة الإ

املعني  تر�ضح  الذي  ال�ضيا�ضي  احلزب  اأو  املجل�س  رئي�س  قبل 

مر داخل اأجل �ضهر  دارية يف الأ مر با�ضمه، وتبت املحكمة الإ بالأ

من تاريخ ت�ضجيل طلب التجريد. 

●

●

●

●

●

●
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8. ال�ستقالة الختيارية

اأ. ال�ستقالة الختيارية لرئي�س املجل�س

رئا�ضة  مهام  التخلي عن  اجلماعة يف  رئي�س جمل�س  اإذا رغب 

اأو  العمالة  عامل  اإىل  ا�ضتقالته  تقدمي  عليه  وجب  املجل�س، 

قليم.  الإ

ي�رضي اأثر ال�ضتقالة الختيارية بعد ان�رضام اأجل خم�ضة ع�رض 

)15( يوما ابتداء من تاريخ التو�ضل بطلب ال�ضتقالة. 

يحل املكتب بقوة القانون.

رئي�س جمل�س  ي�ضتمر  العام،  املرفق  ا�ضتمرارية  ملبداأ  �ضمانا 

مور اجلارية اإىل حني  اجلماعة امل�ضتقيل ونوابه يف ت�رضيف الأ

انتخاب رئي�س ومكتب جديدين للمجل�س. 

يرتتب بحكم القانون على ا�ضتقالة الرئي�س عدم اأهليتهم للرت�ضح 

ملزاولة مهام الرئي�س اأو مهام نائب الرئي�س خالل ما تبقى من 

مدة انتداب املجل�س.

ب. ال�ستقالة الختيارية لنواب رئي�س املجل�س اأو اأع�ساء 

املجل�س 

اإذا رغب نواب رئي�س جمل�س اجلماعة اأو اأع�ضاء املجل�س يف 

التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقدمي ا�ضتقالتهم من مهامهم 

اإىل رئي�س املجل�س الذي يخرب بذلك فورا وكتابة عامل العمالة 

قليم.  اأو الإ

ي�رضي اأثر ال�ضتقالة الختيارية بعد ان�رضام اأجل خم�ضة ع�رض 

)15( يوما ابتداء من تاريخ التو�ضل بطلب ال�ضتقالة. 

يرتتب بحكم القانون على ا�ضتقالة  نواب الرئي�س عدم اأهليتهم 

مدة  من  تبقى  ما  الرئي�س خالل  نائب  مهام  للرت�ضح ملزاولة 

انتداب املجل�س.

●

●

●

●

●

●

●

●
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9. منع ت�سارب امل�سالح

مينع على كل ع�ضو من اأع�ضاء جمل�س اجلماعة ما يلي :

التعاون  �ض�ضات  اأو مع موؤ اأن يربط م�ضالح خا�ضة مع اجلماعة 

بني اجلماعات اأو مع جمموعات اجلماعات الرتابية التي تكون 

�ض�ضات العمومية  اجلماعة ع�ضوا فيها، اأو مع الهيئات اأو مع املوؤ

اأو مع �رضكات التنمية التابعة لها ؛

اأو  القتناء  اأو  للكراء  عقودا  اأو  اأعمال  اجلماعة  مع  يربم  اأن 

التبادل، اأو كل معاملة اأخرى تهم اأمالك اجلماعة ؛

�ضغال اأو التوريدات اأو اخلدمات،  اأن يربم مع اجلماعة �ضفقات الأ

اأو عقودا لالمتياز اأو الوكالة اأو اأي عقد يتعلق بطرق تدبري 

املرافق العمومية للجماعة ؛

اأن ميار�س ب�ضفة عامة كل ن�ضاط قد يوؤدي اإىل تنازع امل�ضالح، 

�ضواء كان ذلك ب�ضفة �ضخ�ضية اأو ب�ضفته م�ضاهما اأو وكيال عن 

غريه اأو لفائدة زوجه اأو اأ�ضوله اأو فروعه.

اأن يربم عقود ال�رضاكات ومتويل م�ضاريع اجلمعيات التي هو 

ع�ضو  فيها.

●

●

●

●

●
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اأو  الرئي�س  اأو  اتخاذها �سد املجل�س  التاأديبية املمكن  جراءات  الإ  .10
ع�ساء نوابه اأو اأحد الأ

اأ. حل املجل�س

التبعات امل�ضطرة
�ضباب التي  الأ

ت�ضتوجب ذلك

�ضاحب 

الخت�ضا�س

انتخاب اأع�ضاء 

املجل�س اجلديد 

داخل اأجل 

ثالثة )3( اأ�ضهر 

من تاريخ حل 

املجل�س. 

وتعيني 

جلنة خا�ضة 

لت�رضيف 

مور اجلارية. الأ

اإذا �ضادف 

احلل ال�ضتة 

خرية  اأ�ضهر الأ

من مدة 

انتداب جمال�س 

اجلماعات، 

ت�ضتمر اللجنة 

اخلا�ضة يف 

مزاولة مهامها 

اإىل حني 

اإجراء التجديد 

العام ملجال�س 

اجلماعات.

ميكن اأن يقوم 

عامل العمالة اأو 

قليم باإحالة  الإ

مر اإىل  الأ

دارية  املحكمة الإ

من اأجل حل 

املجل�س.

اإذا كانت 

م�ضالح اجلماعة 

�ضباب  مهددة لأ

مت�س بح�ضن 

�ضري جمل�س 

اجلماعة

الق�ضاء

1. يقوم الرئي�س 

بتقدمي طلب اإىل 

عامل العمالة اأو 

قليم لتوجيه  الإ

اإعذار اإىل املجل�س 

للقيام باملتعني.

2. اإذا رف�س 

املجل�س القيام 

بذلك، اأو اإذا 

ا�ضتمر الختالل 

بعد مرور �ضهر 

ابتداء من تاريخ 

عذار،  توجيه الإ

اأمكن لعامل 

قليم  العمالة اأو الإ

مر اإىل  اإحالة الأ

دارية  املحكمة الإ

من اأجل حل 

املجل�س.

رف�س املجل�س 

عمال  القيام بالأ

املنوطة به اأو 

رف�س التداول 

واتخاذ املقرر 

املتعلق 

بامليزانية اأو 

بتدبري املرافق 

العمومية التابعة 

للجماعة، اأو 

اإذا وقع اختالل 

يف �ضري جمل�س 

اجلماعة.
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ب. عزل رئي�س املجل�س

التبعات امل�ضطرة
�ضباب التي  الأ

ت�ضتوجب ذلك

�ضاحب 

الخت�ضا�س

يرتتب على اإحالة 

مر اإىل املحكمة  الأ

دارية توقيف  الإ

الرئي�س عن 

ممار�ضة مهامه 

اإىل حني البت يف 

طلب العزل.

عدم اأهلية الرئي�س 

املعزول للرت�ضح 

لرئا�ضة املجل�س 

خالل ما تبقى 

من مدة انتداب 

املجل�س. 

يحل مكتب 

املجل�س. وينتخب 

مكتب جديد.

قليم اأو  1. يقوم عامل العمالة اأو الإ

دلء  من ينوب عنه مبرا�ضلته ق�ضد الإ

فعال املن�ضوبة  باإي�ضاحات كتابية حول الأ

اإليه، داخل اأجل ل يتعدى ع�رضة )10( 

اأيام ابتداء من تاريخ التو�ضل.

قليم اأو من  2. يجوز لعامل العمالة اأو الإ

ي�ضاحات وعدم  ينوب عنه بعد التو�ضل بالإ

جل دون  القتناع بها اأو بعد ان�رضام الأ

مر اإىل املحكمة  التو�ضل بجواب، اإحالة الأ

دارية وذلك لطلب عزل الرئي�س من  الإ

ع�ضوية املكتب اأو املجل�س.

3. تبت املحكمة يف الطلب داخل اأجل ل 

حالة. يتعدى �ضهرا من تاريخ تو�ضلها بالإ

مر اإىل  يف حالة ال�ضتعجال، ميكن اإحالة الأ

دارية الذي  الق�ضاء ال�ضتعجايل باملحكمة الإ

يبت فيه داخل اأجل 48 �ضاعة من تاريخ 

تو�ضله بالطلب

ارتكاب اأفعال 

خمالفة للقوانني 

نظمة اجلاري  والأ

بها العمل ؛

- ارتكاب 

ت�ضارب امل�ضالح 

اأو ا�ضتغالل 

مواقع النفوذ اأو 

الت�رضيبات املخلة 

باملناف�ضة النزيهة

الق�ضاء

عدم اأهلية الرئي�س 

املعزول للرت�ضح 

لرئا�ضة املجل�س 

خالل ما تبقى 

من مدة انتداب 

املجل�س.

يحل مكتب 

املجل�س. وينتخب 

مكتب جديد.

قليم باإعذار  1( يقوم عامل العمالة اأو الإ

الرئي�س ل�ضتئناف مهامه  داخل اأجل 

�ضبعة اأيام من اأيام العمل بوا�ضطة كتاب 

مع اإ�ضعار بالت�ضلم. 

2( اإذا تخلف الرئي�س اأو رف�س ذلك بعد 

انق�ضاء اأجل 7 اأيام، اأحال عامل العمالة 

مر اإىل الق�ضاء ال�ضتعجايل  قليم الأ اأو الإ

دارية، للبت يف وجود حالة  باملحكمة الإ

النقطاع اأو المتناع داخل اأجل 48 �ضاعة 

من اإحالة الق�ضية اإليه.

اإذا اأقر الق�ضاء ال�ضتعجايل وجود حالة 

النقطاع اأو المتناع يحل املكتب 

وي�ضتدعى املجل�س داخل اأجل خم�ضة 

ع�رض )15( يوما من تاريخ احلكم  الق�ضائي 

لنتخاب رئي�س جديد  وباقي اأع�ضاء 

املكتب

النقطاع بدون 

مربر اأو المتناع 

عن مزاولة املهام 

ملدة �ضهرين.
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ج. ملتم�س مطالبة الرئي�س بتقدمي ا�ستقالته

التبعات امل�ضطرة
�ضباب لتي  الأ

ت�ضتوجب ذلك

�ضاحب 

الخت�ضا�س

عدم اأهلية 

الرئي�س 

املقال 

للرت�ضح 

لرئا�ضة املجل�س 

خالل ما 

تبقى من 

مدة انتداب 

املجل�س.

يحل مكتب 

املجل�س ويتم 

انتخاب 

مكتب جديد.

- بعد ان�رضام اأجل ثالث �ضنوات 

من مدة انتداب املجل�س يجوز 

ع�ضاء املزاولني  لثلثي )2/3( الأ

مهامهم تقدمي ملتم�س مطالبة 

الرئي�س بتقدمي ا�ضتقالته.

- ل ميكن تقدمي هذا امللتم�س اإل 

مرة واحدة خالل مدة انتداب 

املجل�س. 

-يدرج هذا امللتم�س وجوبا يف 

وىل  جدول اأعمال الدورة العادية الأ

من ال�ضنة الرابعة التي يعقدها 

املجل�س.

- اإذا رف�س الرئي�س تقدمي 

ا�ضتقالته جاز للمجل�س يف نف�س 

اجلل�ضة اأن يطلب بوا�ضطة مقرر 

يوافق عليه باأغلبية ثالثة اأرباع 

ع�ضاء املزاولني مهامهم،  )3/4( الأ

قليم اإحالة  من عامل العمالة اأو الإ

دارية  مر على املحكمة الإ الأ

املخت�ضة لطلب عزل الرئي�س.

- تبت املحكمة يف الطلب داخل 

اأجل ثالثني )30( يوما من تاريخ 

حالة. تو�ضلها بالإ

املجل�س
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عمال التي امتنع عن  د. احللول حمل الرئي�س يف القيام بالأ

القيام بها

امل�ضطرة
�ضباب التي  الأ

ت�ضتوجب ذلك

�ضاحب 

الخت�ضا�س

قليم،  الإ اأو  العمالة  عامل  يقوم   .1

مبطالبته مبزاولة املهام املنوطة 

به. 

2. بعد ان�رضام اأجل �ضبعة )07( اأيام 

توجيه  تاريخ  من  العمل  اأيام  من 

الرئي�س،  ا�ضتجابة  دون  الطلب 

مر  قليم الأ يحيل عامل العمالة اأو الإ

باملحكمة  ال�ضتعجايل  الق�ضاء  اإىل 

البت يف وجود  اأجل  دارية من  الإ

حالة المتناع.

ال�ضتعجايل داخل  الق�ضاء  3. يبت 

ت�ضجيل  تاريخ  من  �ضاعة   48 اأجل 

حالة بكتابة ال�ضبط بهذه  طلب الإ

املحكمة.

حالة  الق�ضائي  احلكم  اأقر  اإذا   .4

احللول  للعامل  جاز  المتناع، 

عمال  بالأ القيام  الرئي�س يف  حمل 

خري عن القيام  التي امتنع هذا الأ

بها.

امتناع الرئي�س 

عن القيام 

عمال  بالأ

املنوطة به

عامل 

العمالة اأو 

قليم بعد  الإ

احل�ضول 

على موافقة 

الق�ضاء.
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هـ. عزل اأحد نواب رئي�س املجل�س

التبعات امل�ضطرة
�ضباب التي  الأ

ت�ضتوجب ذلك

�ضاحب 

الخت�ضا�س

يقوم الرئي�س 

فورا ب�ضحب 

جميع 

التفوي�ضات 

التي منحت 

مر. للمعني بالأ

مينع نائب 

الرئي�س 

املعني، بحكم 

القانون، من 

مزاولة مهامه 

ب�ضفته نائبا 

للرئي�س اإىل 

حني بت 

املحكمة 

دارية يف  الإ

مر. الأ

1. جاز للرئي�س مطالبة املجل�س باتخاذ 

مقرر يق�ضي باإحالة طلب عزل املعني 

مر من ع�ضوية مكتب املجل�س اإىل  بالأ

دارية. املحكمة الإ

مر داخل اأجل  2. تبت املحكمة يف الأ

�ضهر من تاريخ ت�ضجيل الطلب لدى 

كتابة ال�ضبط بهذه املحكمة.

المتناع دون 

عذر مقبول، 

عن القيام 

باإحدى املهام 

املنوطة به اأو 

املفو�ضة اإليه

الق�ضاء

يرتتب على 

مر  اإحالة الأ

اإىل املحكمة 

دارية  الإ

توقيف 

مر  املعني بالأ

عن ممار�ضة 

مهامه اإىل 

حني البت 

يف طلب 

العزل.

قليم اأو من  1. يقوم عامل العمالة اأو الإ

ينوب عنه عن طريق رئي�س املجل�س 

دلء باإي�ضاحات  مر لالإ مبرا�ضلة املعني بالأ

فعال املن�ضوبة اإليه داخل  كتابية حول الأ

اأجل ل يتعدى ع�رضة )10( اأيام ابتداء من 

تاريخ التو�ضل؛

قليم اأو من  2. يجوز لعامل العمالة اأو الإ

ي�ضاحات  ينوب عنه بعد التو�ضل بالإ

جل  وعدم القتناع بها اأو بعد ان�رضام الأ

مر اإىل  دون التو�ضل بجواب اإحالة الأ

دارية وذلك لطلب عزل  املحكمة الإ

مر من جمل�س  ع�ضو املجل�س املعني بالأ

اجلماعة؛

3. تبت املحكمة يف الطلب داخل 

اأجل ل يتعدى �ضهرا من تاريخ تو�ضلها 

حالة؛ بالإ

مر  يف حالة ال�ضتعجال، ميكن اإحالة الأ

دارية  اإىل الق�ضاء ال�ضتعجايل باملحكمة الإ

الذي يبت فيه داخل اأجل 48 �ضاعة من 

تاريخ تو�ضله بالطلب.

ارتكاب اأفعال 

خمالفة للقوانني 

نظمة اجلاري  والأ

بها العمل ؛

ارتكاب ت�ضارب 

امل�ضالح اأو 

ا�ضتغالل مواقع 

النفوذ اأو 

الت�رضيبات 

املخلة باملناف�ضة 

النزيهة.

الق�ضاء
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و. عزل اأحد اأع�ساء املجل�س

التبعات امل�ضطرة

�ضباب التي  الأ

ت�ضتوجب 

ذلك

�ضاحب 

الخت�ضا�س

يرتتب على 

مر  اإحالة الأ

اإىل املحكمة 

دارية  الإ

توقيف 

املعني 

مر عن  بالأ

ممار�ضة 

مهامه اإىل 

حني البت 

يف طلب 

العزل.

1. يقوم عامل العمالة اأو 

قليم اأو من ينوب عنه  الإ

عن طريق رئي�س املجل�س 

دلء  مر لالإ مبرا�ضلة املعني بالأ

باإي�ضاحات كتابية حول 

فعال املن�ضوبة اإليه داخل  الأ

اأجل ل يتعدى ع�رضة )10( اأيام 

ابتداء من تاريخ التو�ضل ؛

2. يجوز لعامل العمالة اأو 

قليم اأو من ينوب عنه بعد  الإ

ي�ضاحات وعدم  التو�ضل بالإ

القتناع بها اأو بعد ان�رضام 

جل دون التو�ضل بجواب  الأ

مر اإىل املحكمة  اإحالة الأ

دارية وذلك لطلب عزل  الإ

مر  ع�ضو املجل�س املعني بالأ

من جمل�س اجلماعة ؛

3. تبت املحكمة يف الطلب 

داخل اأجل ل يتعدى �ضهرا من 

حالة ؛ تاريخ تو�ضلها بالإ

يف حالة ال�ضتعجال، ميكن 

مر اإىل الق�ضاء  اإحالة الأ

دارية  ال�ضتعجايل باملحكمة الإ

الذي يبت فيه داخل اأجل 

48 �ضاعة من تاريخ تو�ضله 

بالطلب.

ارتكاب 

اأفعال 

خمالفة 

للقوانني 

نظمة  والأ

اجلاري بها 

العمل؛

ارتكاب 

ت�ضارب 

امل�ضالح 

اأو ا�ضتغالل 

مواقع 

النفوذ اأو 

الت�رضيبات 

املخلة 

باملناف�ضة 

النزيهة ؛

التدخل 

يف ت�ضيري 

م�ضالح 

اجلماعة.

الق�ضاء
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اخت�سا�سات 

اجلماعة
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ذاتية  اخت�ضا�ضات  التفريع،  مبداأ  ح�ضب  اجلماعة،  متار�س 

اإليها من  واخت�ضا�ضات منقولة  الدولة  واخت�ضا�ضات م�ضرتكة مع 

خرية. هذه الأ

املوكولة  الخت�ضا�ضات  على  الذاتية  الخت�ضا�ضات  ت�ضتمل 

حدود  يف  القيام،  من  ميكنها  مبا  معني  جمال  يف  للجماعة 

بهذا  اخلا�ضة  عمال  بالأ الرتابية،  دائرتها  وداخل  مواردها، 

التدبري  و  جناز  الإ و  والربجمة  التخطيط  �ضيما  ول  املجال، 

وال�ضيانة  داخل دائرتها الرتابية.

واجلماعة  الدولة  بني  امل�ضرتكة  الخت�ضا�ضات  ت�ضمل 

ب�ضكل  تكون  ممار�ضتها  جناعة  اأن  يتبني  التي  الخت�ضا�ضات 

م�ضرتك.  وميكن اأن تتم ممار�ضة هذه الخت�ضا�ضات امل�ضرتكة 

طبقا ملبداأي التدرج والتمايز. 

من  تنقل  التي  الخت�ضا�ضات  املنقولة  الخت�ضا�ضات  ت�ضمل 

الدولة اإىل اجلماعة مبا ي�ضمح بالتو�ضيع التدريجي لالخت�ضا�ضات 

الذاتية.

1. الخت�سا�سات الذاتية

متار�س اجلماعة اخت�ضا�ضاتها الذاتية  من خالل :

- الربجمة عن طريق برنامج عمل اجلماعة ؛

- اإحداث وتدبري املرافق والتجهيزات العمومية اجلماعية ؛

- التخطيط يف جمال التعمري واإعداد الرتاب؛

- التعاون وال�رضاكة.

على  تعمل  التي  للتدبري،  �ضا�ضية  الأ الركائز  من  الربجمة  وتعد 

مد من اأجل ترجمتها اإىل برامج  ر�ضم اأهداف متو�ضطة وق�ضرية الأ

والبيانات  املعلومات  كل  لدرا�ضة  علمي  اأ�ضلوب  ونهج  وم�ضاريع، 

طار  الإ هذا  يف  هداف.  الأ هته  لتحقيق  الالزمة  القرارات  لتخاذ 

●

●

●
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اجلماعة،  و�ضع  على  باجلماعات  املتعلق  التنظيمي  القانون  ن�س 

عمل  »برنامج  ي�ضمى  عمل  برنامج  رئي�س جمل�ضها،  اإ�رضاف  حتت 

عمال التنموية املقرر اإجنازها اأو امل�ضاهمة  اجلماعة« الذي يحدد الأ

العمل على  �ضنوات، مع   )6( فيها برتاب اجلماعة خالل مدة �ضت 

تتبعه وحتيينه وتقييمه با�ضتمرار.

اأ. اإعداد وتنفيذ برنامج عمل اجلماعة

وىل من الولية النتدابية  يتم اإعداد برنامج عمل اجلماعة يف ال�ضنة الأ

اجلهوية.  التنمية  برنامج  توجهات  مع  بان�ضجام  تقدير  اأبعد  على 

الت�ضاركي  املنهج  العتبار  بعني  خذ  الأ اجلماعة  على  ويتوجب 

ومقاربة النوع يف اإعداد هذا الربنامج والتن�ضيق مع عامل العمالة اأو 

دارة  قليم ب�ضفته مكلفا بتن�ضيق اأن�ضطة امل�ضالح الالممركزة لالإ الإ

املركزية. 

ومتا�ضيا مع التوجهات اجلديدة للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون 

ت�ضمني  باجلماعات على  املتعلق  التنظيمي  القانون  ن�س  املالية، 

برنامج عمل اجلماعة على العنا�رض التالية : 

1. ت�ضخي�س حلاجيات واإمكانيات اجلماعة

ولويات 2. حتديد لالأ

بال�ضنوات  اخلا�ضة  التقديرية  والنفقات  للموارد  تقييم   .3

وىل الثالث الأ

دارة واجلماعات الرتابية  وبغية اإعداد الربنامج، يتوجب اأن متد الإ

�ض�ضات واملقاولت العمومية اجلماعة بالوثائق املتوفرة  خرى واملوؤ الأ

املتعلقة مب�ضاريع التجهيز املراد اإجنازها برتاب اجلماعة.

وتعمل اجلماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق الربجمة املتعددة 

متتد  برجمة  اأ�ضا�س  على  امليزانية  اإعداد  تتطلب  التي  ال�ضنوات 

على ثالث �ضنوات ملجموع موارد وتكاليف اجلماعة طبقا لربنامج 
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عملها، وحتني هذه الربجمة كل �ضنة ملالءمتها مع تطور املوارد 

والتكاليف.

وقد عمل املر�ضوم رقم  2.16.301 )ج. ر  عدد 6482 بتاريخ 14 يوليو 2016( 

وتقييمه  وتتبعه وحتيينه  برنامج عمل  اإعداد  على حتديد م�ضطرة 

عداده. واآليات احلوار والت�ضاور لإ

ب. اإحداث وتدبري املرافق والتجهيزات العمومية اجلماعية 

العمومية  والتجهيزات  املرافق  وتدبري  باإحداث  اجلماعة  تقوم 

الالزمة لتقدمي خدمات القرب يف امليادين التالية: 

النقل :

النقل العمومي احل�رضي ؛

ال�ضري واجلولن وت�ضوير الطرق العمومية ووقوف العربات ؛

املحطات الطرقية لنقل امل�ضافرين؛ 

حمطات ال�ضرتاحة.

املاء والكهرباء والنظافة :

توزيع املاء ال�ضالح لل�رضب والكهرباء ؛

نارة العمومية ؛ الإ

التطهري ال�ضائل وال�ضلب وحمطات معاجلة املياه العادمة ؛  

تنظيف الطرقات وال�ضاحات العمومية وجمع النفايات املنزلية 

وامل�ضابهة لها ونقلها اإىل املطارح ومعاجلتها وتثمينها.

ال�ضحة : 

حفظ ال�ضحة ؛

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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نقل املر�ضى واجلرحى ؛

موات والدفن ؛ نقل الأ

اإحداث و�ضيانة املقابر.؛

التجارة :

�ضواق اجلماعية ؛ الأ

معار�س ال�ضناعة التقليدية وتثمني املنتوج املحلي ؛

اأماكن بيع احلبوب ؛

كما تقوم اجلماعة مبوازاة مع فاعلني اآخرين من القطاع العام 

اأو اخلا�س باإحداث وتدبري املرافق التالية :

- اأ�ضواق البيع باجلملة ؛ 

- املجازر والذبح ونقل اللحوم ؛ 

- اأ�ضواق بيع ال�ضمك. 

البيئة : 

الرتابي  النفوذ  داخل  الطبيعية  املنتزهات  و�ضيانة  اإحداث 

للجماعة ؛ 

اإحداث و�ضيانة مراكز التخييم وال�ضطياف.

املرافق،  تدبري  اأو  اإحداث  عند  تعتمد  اأن  اجلماعة  على  ويتعني 

امل�ضار اإليها، �ضبل التحديث يف التدبري املتاحة لها، ول�ضيما عن 

املحلية  التنمية  �رضكات  اإحداث  اأو  املفو�س  التدبري  طريق 

مراعاة  اجلماعة  على  يتعني  كما  اخلا�س.  القطاع  مع  التعاقد  اأو 

بها  اجلاري  الت�رضيعية  الن�ضو�س  مبوجب  املخولة  الخت�ضا�ضات 

العمل اإىل هيئات اأخرى ول �ضيما املكتب الوطني لل�ضالمة ال�ضحية 

للمنتجات الغذائية.

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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ج. حتويل ممار�سة اخت�سا�س اأو بع�س الخت�سا�سات اإىل 

قليم جمل�س العمالة اأو الإ

تطبيقا ملقت�ضيات الف�ضل 146 من الد�ضتور وخا�ضة البند التا�ضع منه 

ليات الرامية اإىل �ضمان تكييف تطور التنظيم الرتابي  املتعلق بالآ

وتفعيل مبداأ التفريع، ميكن ملجال�س اجلماعات، عند القت�ضاء، اأن 

اإىل  لها  اأو بع�س الخت�ضا�ضات املوكولة  تعهد مبمار�ضة اخت�ضا�س 

اجلماعات  اأو  اجلماعة  بطلب من  وذلك  قليم  الإ اأو  العمالة  جمل�س 

اأو بطلب من الدولة التي تخ�ض�س لهذا الغر�س  الراغبة يف ذلك، 

اأو مببادرة من  التعا�ضد بني اجلماعات،  اإطار  حتفيزات مادية يف 

قليم املعني. العمالة اأو الإ

للجماعات  قانونا  املوكولة  الخت�ضا�ضات  اأو  الخت�ضا�س  وميار�س 

قليم بعد مداولة جمال�س اجلماعات  من طرف جمل�س العمالة اأو الإ

املعنية واملوافقة على ذلك على اأن حتدد �رضوط وكيفيات هذه 

املمار�ضة يف اإطار التعاقد.

د. التعمري واإعداد الرتاب

تخت�س اجلماعة يف جمال التعمري مبا يلي :

القروية  التنمية  وخمطط  التهيئة  ت�ضميم  مقت�ضيات  تنفيذ 

بخ�ضو�س فتح مناطق جديدة للتعمري وفقا لكيفيات و�رضوط 

حتدد بقانون ؛ 

م�ضمونه  يحدد  الذي  باجلماعة،  املتعلق  العنونة  نظام  و�ضع 

من  باقرتاح  يتخذ  مر�ضوم  مبوجب  وحتيينه  اإعداده  وكيفية 

ال�ضلطة احلكومية املكلفة بالداخلية.

هـ. التعاون الدويل

اتفاقيات مع فاعلني من خارج اململكة يف  اإبرام   ميكن للجماعة 

طار  اإطار التعاون الدويل وكذا احل�ضول على متويالت يف نف�س الإ

●

●
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نظمة اجلاري بها  بعد موافقة ال�ضلطات العمومية طبقا للقوانني والأ

�ض�ضة التعاون  العمل، لكن ل ميكن اإبرام اأي اتفاقية بني جماعة اأو موؤ

بني اجلماعات اأو جمموعة اجلماعات الرتابية ودولة اأجنبية.

2. الخت�سا�سات امل�سرتكة

اأ. جمالت الخت�سا�سات امل�سرتكة 

الدولة  وبني  بينها  امل�ضرتكة  الخت�ضا�ضات  اجلماعة  متار�س 

واملحافظة  ال�ضغل،  واإنعا�س  املحلي  القت�ضاد  تنمية  جمالت  يف 

القيام  وكذا  وتنميته؛  املحلي  الثقايف  الرتاث  خ�ضو�ضيات  على 

ول�ضيما  اخلا�ضة،  ال�ضتثمارات  وت�ضجيع  نعا�س  لإ الالزمة  عمال  بالأ

مناطق  اإقامة  وامل�ضاهمة يف  والتجهيزات  التحتية  البنيات  اإجناز 

ن�ضطة القت�ضادية وحت�ضني ظروف عمل املقاولت. ولهذه الغاية  لالأ

حدد القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق باجلماعات اخت�ضا�ضات 

عمال  الأ اإجناز  يف  ت�ضاهم  اأن  للجماعة  ميكن  وا�ضحة  م�ضرتكة 

املتعلقة بها :

على امل�ضتوى الجتماعي

طفال ؛ اإحداث دور احل�ضانة وريا�س الأ

اإحداث املراكز الن�ضوية ؛

اإحداث دور العمل اخلريي وماأوى العجزة ؛ 

يواء. اإحداث املراكز الجتماعية لالإ

على امل�ضتوى الثقايف

اإحداث مراكز الرتفيه ؛ 

اإحداث املركبات الثقافية ؛ 

●

●

●

●

●

●
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اإحداث املكتبات اجلماعية ؛

اإحداث املتاحف وامل�ضارح واملعاهد الفنية واملو�ضيقية. 

على م�ضتوى الريا�ضة وال�ضباب

اإحداث دور ال�ضباب ؛ 

الريا�ضية  واملالعب  وامليادين  الريا�ضية  املركبات  اإحداث 

والقاعات املغطاة واملعاهد الريا�ضية ؛

اإحداث امل�ضابح ومالعب �ضباق الدراجات واخليل والهجن.

على م�ضتوى البيئة

املحافظة على البيئة ؛

تدبري ال�ضاحل الواقع يف النفوذ الرتابي للجماعة طبقا للقوانني 

نظمة اجلاري بها العمل ؛ والأ

نهار  تهيئة ال�ضواطئ واملمرات ال�ضاحلية والبحريات و�ضفاف الأ

املوجودة داخل تراب اجلماعة.

على م�ضتوى التعليم وال�ضحة

�ضا�ضي ؛  �ضيانة مدار�س التعليم الأ

الرتابي  النفوذ  يف  الواقعة  ال�ضحية  امل�ضتو�ضفات  �ضيانة 

للجماعة.

على م�ضتوى النقل

وجمالها  اجلماعة  ملركز  العابرة  الوطنية  الطرقات  �ضيانة 

احل�رضي ؛

بناء و�ضيانة الطرق وامل�ضالك اجلماعية.

●

●

●
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على م�ضتوى ال�ضياحة

ال�ضياحية  واملعامل  العتيقة  للمدن  ال�ضياحي  والتثمني  التاأهيل 

واملواقع التاريخية.

ب. مبداأ التعاقد

التن�ضيق  بلوغ  يف  اأ�ضا�ضيا  ركنا  يعترب  التعاقد  كون  من  انطالقا 

القانون  ن�س  املنتظرة،  والنتائج  هداف  الأ وحتديد  للربامج  القبلي 

امل�ضرتكة  الخت�ضا�ضات  اأن  على  باجلماعات  املتعلق  التنظيمي 

تتم ب�ضكل تعاقدي اإما مببادرة من الدولة �ضاحبة الخت�ضا�س والتي 

تريد ممار�ضته ب�ضفة م�ضرتكة مع اجلماعة اأو بطلب من اجلماعة 

التي تعرب عن رغبتها يف ممار�ضة اإحدى الخت�ضا�ضات  امل�ضرتكة 

لها مع الدولة.

اإجناز مرفق  تتوىل متويل  اأن  للجماعة، مببادرة منها،  كما ميكن 

اأو جتهيز م�رضوع يدخل �ضمن الخت�ضا�ضات امل�ضرتكة للجماعة 

اإطار  يف  وذلك  املتوخاة،  هداف  الأ بلوغ  يف  ي�ضاهم  اأنه  تبني  اإذا 

التعاقد.

3. الخت�سا�سات املنقولة

اأ. جمالت الخت�سا�سات املنقولة

حتدد اعتمادا على مبداأ التفريع جمالت الخت�ضا�ضات املنقولة من 

الدولة اإىل اجلماعة، وت�ضمل هذه املجالت ب�ضفة خا�ضة :

واحلفاظ  الثقايف   والرتاث  التاريخية  املاآثر  ترميم  و  حماية 

على املواقع الطبيعية ؛

ال�ضغرية  املائية  والتجهيزات  املن�ضاآت  و�ضيانة  اإحداث 

واملتو�ضطةالريا�ضة.

●

●

●
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اليوم من طرف  الخت�ضا�ضات متار�س  اأن هذه  هنا  �ضارة  الإ وجتدر 

التنظيمي املتعلق  القانون  الوزارية، لهذا فاإن  خمتلف القطاعات 

جماعة  كل  بني  ذلك  ليتم  تف�ضيلها  على  يعمل  مل  باجلماعات 

والقطاع الوزاري املعني، ح�ضب اخل�ضو�ضيات واملوؤهالت الطبيعية 

والقت�ضادية واملجالية لكل جماعة.

ب. التدرج والتمايز 

نقل  عند  والتمايز  التدرج  مبداآ  يراعى  �ضابقا،  �ضارة  الإ متت  كما 

نقل  يتم  الغاية،  ولهذه  اجلماعة.  اإىل  الدولة  من  الخت�ضا�ضات 

مع  التعاقد  طريق  عن  اإليهما  امل�ضار  املبداأين  وفق  الخت�ضا�س 

الدولة. 

تدريجي  ب�ضكل  الخت�ضا�ضات  �ضل�ضلة  متتد  اأن  هو   : التدرج  مبداأ 

ومنظم ومرتابط بني امل�ضتويات املختلفة )الدولة، اجلهة، العمالة 

اأو القليم، اجلماعة( ب�ضكل هرمي من القمة اإىل القاعدة واأن يكون 

امل�ضتويات  تتعار�س مع  التي ل  واخت�ضا�ضاته  لكل م�ضتوى مهامه 

خرى.  الأ

با�ضتقاللية  وحتقيقها  هداف  الأ ت�ضطري  يتوجب  الذي  التمايز  مبداأ 

يتعني  �ضبيل هذا،  تام ملبادئ احلكامة اجليدة. ويف  ويف احرتام 

خ�ضو�ضيات  الخت�ضا�ضات جميع  نقل  ،عند  العتبار  بعني  خذ  الأ

اجلماعات  باقي  عن  متميزة  منها  التي جتعل  ومقوماتها  اجلماعة 

واأكرث ا�ضتعدادا ملمار�ضة الخت�ضا�س املراد نقله.
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الق�سم اخلام�س

 �سالحيات جمل�س 

اجلماعة ورئي�سه





��

1. �سالحيات جمل�س اجلماعة 

باخت�ضا�ضات  املتعلقة  الق�ضايا  كل  يف  مبداولته  املجل�س  يف�ضل 

اجلماعة.

املرافق والتجهيزات العمومية املحلية :

اإحداث املرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبريها ؛

طرق التدبري املفو�س للمرافق العمومية التابعة للجماعة ؛

اإحداث �رضكات التنمية املحلية.

التعاون وال�رضاكة :

اجلماعات  بني  التعاون  �ض�ضات  موؤ اإحداث  يف  امل�ضاهمة 

وجمموعات اجلماعات الرتابية ؛

اتفاقيات التعاون وال�رضاكة مع القطاع العام واخلا�س والتواأمة 

والتعاون الالمركزي ؛ 

جنبية. كل اأ�ضكال التبادل مع اجلماعات الرتابية الأ

مالك  املالية واجلبايات والأ

امليزانية وفتح احل�ضابات اخل�ضو�ضية وامليزانيات امللحقة ؛

وحتويل  العتمادات  مبالغ  من  والرفع  جديدة  اعتمادات  فتح 

العتمادات داخل نف�س الف�ضل ؛

القرتا�ضات وال�ضمانات الواجب منحها ؛

الهبات والو�ضايا املمنوحة للجماعة ؛

تقب�س  التي  احلقوق  وخمتلف  تاوى  والأ الر�ضوم  �ضعر  حتديد 

لفائدة اجلماعة ؛

اإحداث اأجرة عن اخلدمات املقدمة وحتديد �ضعرها ؛

●
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واقتناء  و�ضيانتها  عليها  واملحافظة  اجلماعة  اأمالك  تدبري 

العقارات.

التنمية القت�سادية والجتماعية

املقررات التنظيمية يف حدود الخت�ضا�ضات املخولة ح�رضيا  

للجماعة ؛

توزيع امل�ضاعدات والدعم لفائدة اجلمعيات ؛ 

حدود  يف  الغابوي  امللك  على  املحافظة  �رضوط  حتديد 

الخت�ضا�ضات املخولة له مبوجب القانون.

التعمري والبناء واإعداد الرتاب

للوقاية  اجلماعية  العامة  نظمة  والأ اجلماعية  البناء  �ضوابط 

نظمة اجلاري بها  ال�ضحية والنظافة العمومية طبقا للقوانني والأ

العمل ؛

التعمري طبقا  ووثائق  الرتاب  اإعداد  وثائق  الراأي حول  اإبداء 

نظمة اجلاري بها العمل ؛ للقوانني والأ

ت�ضمية ال�ضاحات والطرق العمومية.

التدابري ال�سحية والنظافة وحماية البيئة

مرا�س ؛ اتخاذ التدابري الالزمة ملحاربة عوامل انت�ضار الأ

اإحداث وتنظيم املكاتب اجلماعية حلفظ ال�ضحة.

دارة تنظيم الإ

تنظيم اإدارة اجلماعة وحتديد اخت�ضا�ضاتها.

●

●

●

●
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2. �سالحيات رئي�س جمل�س اجلماعة

ميار�س رئي�س املجل�س ال�ضلطة التنفيذية، وبهذه ال�ضفة يقوم 

بتنفيذ مداولت ومقررات املجل�س وميار�س ال�ضلطة التنظيمية 

مبوجب قرارات ؛ 

دارة، ويعترب الرئي�س الت�ضل�ضلي  ي�ضري رئي�س املجل�س م�ضالح الإ

دارية ؛  للعاملني بها و يقوم بالتعيني يف جميع املنا�ضب الإ

ملداولت  الرجوع  دون  اأخرى  �ضالحيات  الرئي�س  ميار�س 

املجل�س: اإعداد جدول اأعمال الدورات، اإعداد امليزانية، رفع 

الدعاوى الق�ضائية ؛ 

واخلدمات  والتوريدات  �ضغال  الأ �ضفقات  املجل�س  رئي�س  يربم 

وي�ضادق عليها ؛

جمال  ويف  التعمري  جمال  يف  �ضالحيات  املجل�س  لرئي�س 

دارية اجلماعية ويف ميادين الوقاية ال�ضحية والنظافة  ال�رضطة الإ

وال�ضكينة العمومية و�ضالمة املرور، ومن اأهمها :

نظمة املتعلقة بالتعمري ؛ - ال�ضهر على تطبيق القوانني والأ

؛  �ضكنية  واإحداث جمموعات  والتجزئة  البناء  رخ�س  منح   -

ورخ�س التق�ضيم ورخ�س ال�ضكن ؛

- ال�ضهر على �رضوط نظافة امل�ضاكن والطرق وتطهري قنوات 

ال�رضف ال�ضحي وزجر اإيداع النفايات بالو�ضط ال�ضكني والتخل�س 

منها ؛

يلة لل�ضقوط ؛ - مراقبة البنايات املهملة اأو املهجورة اأو الآ

ن�ضطة التجارية غري املنظمة ؛ - تنظيم الأ

اإىل �ضمان �ضالمة املرور يف الطرق  الرامية  التدابري  اتخاذ   -

العمومية ؛

مرا�س الوبائية  - اتخاذ التدابري الالزمة لتجنب ومكافحة انت�ضار الأ

اأو اخلطرية ؛

●

●

●
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- تنظيم ومراقبة املحطات الطرقية وحمطات وقوف حافالت 

امل�ضافرين ؛

اإقامة      بدون  اجلماعي  العمومي  امللك  احتالل  رخ�س  منح   -

بناء ؛

غرا�س والنباتات من الطفيليات والبهائم ؛ - �ضمان حماية الأ

التدابري  جميع  تنفيذ  على  اجلماعة  جمل�س  رئي�س  يعمل   -

الرامية اإىل �ضمان �ضالمة املرور وال�ضكينة واملحافظة على ال�ضحة 

العمومية على نفقة املعنيني باإجنازها اأو الذين اأخلوا بذلك ؛ 

وله  املدنية،   للحالة  �ضابطا  اجلماعة  جمل�س  رئي�س  يعترب 

اأي�ضا  تفوي�ضها  النواب كما ميكنه  اإىل  املهمة  يفو�س هذه  اأن 

للموظفني اجلماعيني ؛ 

يجوز للرئي�س تفوي�س بع�س �ضالحياته  لنوابه يف قطاع حمدد 

لكل نائب.

تفوي�س     ومراقبته،  وليته  م�ضوؤ حتت  للرئي�س،  يجوز  كما 

اإم�ضائه : 

مر بال�رضف ؛  داري والأ - لنوابه، با�ضتثناء الت�ضيري الإ

�ضاء  روؤ واإىل  احلالة،  ح�ضب  للم�ضالح،  العام  املدير  اأو  للمدير   -

خري، يف  ق�ضام وامل�ضالح باإدارة اجلماعة، باقرتاح من هذا الأ الأ

داري ؛  جمال التدبري الإ

- للمدير اأو املدير العام للم�ضالح، ح�ضب احلالة، بقب�س مداخيل 

اجلماعة و�رضف نفقاتها. 

يقدم الرئي�س عند بداية كل دورة عادية تقريرا اإخباريا للمجل�س 

عمال التي قام بها.  حول الأ

●

●
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�ضعيا لبلوغ النجاعة والفعالية، ولتمكني اجلماعة من القيام بوظائفها 

املحددة  وال�ضيا�ضات  املخططات  لتنفيذ  كاأداة  فعالة  بكيفية 

املتعلق  التنظيمي  القانون  عمل  اجلماعات،  جمال�س  طرف  من 

باجلماعات على تعزيز قدرات اإدارتها مبنحها اآليات وهياكل للعمل 

عامة  مديرية  اأو  للم�ضالح  مديرية  يف  تتمثل  وع�رضية  متطورة 

للم�ضالح ح�ضب احلالة، كما فتحت اأمام اجلماعات اإمكانية اإحداث 

جماعات  مع  جمموعات  واإحداث  بينها  فيما  للتعاون  �ض�ضات  موؤ

ترابية اأخرى، وكذا اإحداث �رضكات للتنمية.

اإدارة اجلماعة  .1

اأ. مديرية امل�سالح اأو مديرية عامة للم�سالح 

متا�ضيا مع روح مبداأ التدبري احلر  املن�ضو�س عليه يف الف�ضل 136 

من الد�ضتور، تتوفر اجلماعة على اإدارة يحدد تنظيمها واخت�ضا�ضاتها 

وجوبا  تتاألف  املجل�س،  مداولة  بعد  يتخذ  املجل�س  لرئي�س  بقرار 

داري،  الإ والتن�ضيق  التدبري  على  ت�رضف  للم�ضالح  مديرية  من 

حددت  التي  للجماعات  ميكن  اأنه  غري  للم�ضالح  مدير  ي�ضريها 

لئحتها باملر�ضوم رقم  2.15.995 )ج.ر  عدد 6431 بتاريخ 18 يناير 2015(  

الدار   : اجلماعات هي  وهذه  للم�ضالح؛  عامة  مديرية  التوفر على 

البي�ضاء، فا�س، طنجة، مراك�س، �ضال، الرباط، مكنا�س، وجدة، 

املحمدية،  العيون،  اآ�ضفي،  متارة،  تطوان،  اأكادير،  القنيطرة، 

الداخلة،  كلميم،  تازة،  الناظور،  مالل،  بني  اجلديدة،  خريبكة، 

الرا�ضيدية، واحل�ضيمة.  وقد ُاعتمد يف حتديد هذه اجلماعات على 

اأهمية اجلماعة وعدد �ضكانها وما تتميز به من خ�ضو�ضيات.

دارية ب. �سلطة رئي�س املجل�س يف التعيني يف املنا�سب الإ

يتوىل الرئي�س التعيني يف جميع املنا�ضب باإدارة اجلماعة طبقا 

للن�ضو�س الت�رضيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل ؛

●
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لتاأ�ضرية  العليا  باملنا�ضب  املتعلقة  التعيني  قرارات  تخ�ضع 

ال�ضلطة احلكومية املكلفة بالداخلية ؛

يعترب الرئي�س الت�ضل�ضلي للعاملني باإدارة اجلماعة، وي�ضهر على 

ونهم. تدبري �ضوؤ

ج. املكلفون مبهمة

يجوز لرئي�س جمل�س اجلماعة التي يفوق عدد اأع�ضاء جمل�ضها  

ي�ضتغل  واحد  مبهمة  ومكلف  لديوانه  رئي�س  تعيني  ع�ضوا   43

بديوانه. 

يتاألف  اأن  ميكن  املقاطعات  نظام  ذات  للجماعات  بالن�ضبة 

ديوان الرئي�س من م�ضت�ضارين ي�ضل عددهم اإىل اأربعة.

اآليات التعاون وال�رضاكة  .2

هداف  وعيا بالدور املنوط باآليات التعاون وال�رضاكة يف حتقيق الأ

وتبادل  والثقافية  والجتماعية  القت�ضادية  التنمية  يف  املتمثلة 

خرى اخلا�ضعة للقانون  �ضخا�س املعنوية الأ دارة والأ اخلربات مع الإ

التنظيمي  القانون  جاء  واخلوا�س،  القت�ضاديني  وال�رضكاء  العام 

من  تختلف  القانونية  ليات  الأ من  مبجموعة  باجلماعات  املتعلق 

حيث �ضكلها وم�ضمونها.  

اأ.�رضكات التنمية املحلية

نظرا للدور الذي قامت به �رضكات التنمية املحلية خالل التجربة 

ال�ضابقة خا�ضة بالن�ضبة للجماعات، والتي عملت على دعم ال�رضاكة 

كنمط  التوجه  هذا  تكري�س  مت  فقد  واخلا�س،  العام  القطاع  بني 

للجماعة  التابعة  العمومية  املرافق  وتدبري  لت�ضيري  وناجع  حديث 

طار : ويف هذا الإ

●
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�ض�ضات التعاون بني اجلماعات وجمموعة  ميكن للجماعات وموؤ

اجلماعات اإحداث �رضكات يف �ضكل �رضكات م�ضاهمة ت�ضمى 

»�رضكات التنمية املحلية« اأو امل�ضاهمة يف راأ�ضمالها با�ضرتاك 

اأو  العام  للقانون  خا�ضعة  اعتبارية  اأ�ضخا�س  عدة  اأو  �ضخ�س  مع 

اخلا�س ؛

الطبيعة  ذات  ن�ضطة  الأ ملمار�ضة  ال�رضكات  هذه  حتدث 

القت�ضادية التي تدخل يف اخت�ضا�ضات اجلماعة اأو تدبري مرفق 

عمومي تابع للجماعة ؛

حكام املادتني 8 و 9 من  ل تخ�ضع �رضكات التنمية املحلية لأ

القانون رقم 39.89 املوؤذن مبوجبه يف حتويل من�ضاآت عامة اإىل 

القطاع اخلا�س.

�رضوط اإحداثها :

تعد �رضكات التنمية �رضكات م�ضاهمة خا�ضعة لقانون ال�رضكات، 

ويتم اإحداثها وفقا لل�رضوط التالية :

ل يجوز اإحداث اأو حل �رضكة التنمية املحلية اأو امل�ضاهمة يف 

راأ�ضمالها اأو تغيري غر�ضها اأو الزيادة يف راأ�ضمالها اأو تخفي�ضه اأو 

تفويته اإل بناء على مقرر املجل�س املعني توؤ�رض عليه ال�ضلطة 

احلكومية املكلفة بالداخلية ؛ 

الطبيعة  ذات  ن�ضطة  الأ حدود  يف  ال�رضكة  غر�س  ينح�رض 

اجلماعة  اخت�ضا�ضات  يف  تدخل  التي  والتجارية،  ال�ضناعية 

اجلماعات  وجمموعات  اجلماعات  بني  التعاون  �ض�ضات  وموؤ

الرتابية با�ضتثناء تدبري امللك اخلا�س للجماعة ؛

بني  التعاون  �ض�ضات  موؤ اأو  اجلماعة  م�ضاهمة  تقل  اأن  ميكن  ل 

اجلماعات اأو جمموعات اجلماعات الرتابية يف راأ�ضمال �رضكة 

يجب  حوال،  الأ جميع  ويف   ،%34 ن�ضبة  عن  املحلية  التنمية 

اعتبارية  اأ�ضخا�س  ملك  ال�رضكة يف  راأ�ضمال  اأغلبية  تكون  اأن 

خا�ضعة للقانون العام ؛
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ل يجوز ل�رضكة التنمية املحلية اأن ت�ضاهم يف راأ�ضمال �رضكات 

اأخرى.

تبليغ حما�رض اجتماعات اأجهزتها امل�ضرية :

جهزة امل�ضرية ل�رضكة التنمية املحلية  تبلغ حما�رض اجتماعات الأ

�ض�ضات التعاون بني اجلماعات واجلماعات الرتابية  اإىل اجلماعة وموؤ

اأجل  داخل  قليم  الإ اأو  العمالة  عامل  واإىل  راأ�ضمالها  يف  امل�ضاهمة 

خم�ضة ع�رض )15( يوما املوالية لتاريخ الجتماعات.

يف  مهامه  ممار�ضة  يف  اجلماعة  ممثل  ا�ضتمرار 

�رضكة التنمية املحلية يف حالة حل املجل�س

قد  التي  امل�ضاكل  التنمية عن  ت�ضيري �رضكات  تاأكيدا ل�ضتقالل 

يف  ا�ضتقرار جمل�ضها،  حيث  من  وخا�ضة  اجلماعة  تنظيم  تعرتي 

حالة حل جمل�س اجلماعة فاإن ممثل اجلماعة ي�ضتمر يف متثيلها 

انتخاب  اإىل حني  املحلية  التنمية  �رضكات  اإدارة  داخل جمل�س 

جمل�س جديد.

ب. موؤ�س�سات التعاون بني اجلماعات

�ض�ضات التعاون بني اجلماعات : اإحداث موؤ

ليات الكفيلة بتوفري �رضوط جناعة التعاون  لتمكني اجلماعات من الآ

وال�رضاكة، ميكن للجماعات :

�ض�س فيما بينها، مبوجب اتفاقيات ي�ضادق عليها من قبل  اأن توؤ

جماعات  بني  للتعاون  �ض�ضات  موؤ املعنية  اجلماعات  جمال�س 

مت�ضلة ترابيا تتمتع بال�ضخ�ضية العتبارية وال�ضتقالل املايل ؛ 

ومقرها  وت�ضميتها  �ض�ضة  املوؤ غر�س  التفاقيات  هذه  حتدد 

�ض�ضة ؛ وطبيعة اأو مبلغ امل�ضاهمة واملدة الزمنية للموؤ

●

●

●



��

�ض�ضة التعاون اأو ان�ضمام جماعة اإليها بقرار  يعلن عن تكوين موؤ

لل�ضلطة احلكومية املكلفة بالداخلية بعد الطالع على املداولت 

املتطابقة ملجال�س اجلماعات املعنية ؛

بني  التعاون  �ض�ضة  موؤ اإىل  جماعات  اأو  جماعة  ان�ضمام  ميكن 

املكونة  للمجال�س  متطابقة  مداولت  على  بناء  اجلماعات 

�ض�ضة ووفقا لتفاقية ملحقة. �ض�ضة التعاون وجمل�س املوؤ ملوؤ

�ض�ضة التعاون بني اجلماعات : ت�ضيري موؤ

من       التعاون  �ض�ضة  موؤ ت�ضري  �ض�ضة،  املوؤ اأعمال  �ضري  جناح  ل�ضمان 

لدن :

املكلفة  احلكومية  لل�ضلطة  بقرار  اأع�ضائه  عدد  يحدد  جمل�س 

ومتثل كل  جماعة  كل  �ضكان  عدد  مع  بالتنا�ضب  بالداخلية 

ي جماعة احل�ضول  قل،ول ميكن لأ جماعة مبنتدب واحد على الأ

�ض�ضة ؛ على اأكرث من ن�ضبة % 60 من املقاعد مبجل�س املوؤ

�ضاء جمال�س اجلماعات املعني، وينتخب  مكتب يتاألف من روؤ

�ض�ضة. من بني اأع�ضائه رئي�ضا ملجل�س املوؤ

�ض�ضات التعاون بني اجلماعات : مهام موؤ

اأو جميع  اأو بع�س  اإحدى  التعاون بني اجلماعات،  �ض�ضة  متار�س موؤ

املهام التالية :

النقل اجلماعي واإعداد خمطط التنقالت للجماعات املعنية ؛

معاجلة النفايات ؛

الوقاية وحفظ ال�ضحة ؛

التطهري ال�ضائل وال�ضلب وحمطات معاجلة املياه العادمة ؛

نارة العمومية ؛ توزيع املاء ال�ضالح لل�رضب والكهرباء والإ
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�ضيانة الطرق العمومية اجلماعية.

املكونة  اجلماعات  جمال�س  مداولت  على  بناء  �ض�ضة،  للموؤ ميكن 

ن�ضطة ذات الفائدة امل�ضرتكة    لها، اأن تناط بها جزئيا اأو كليا الأ

التالية :

اإحداث التجهيزات واخلدمات وتدبريها ؛

اإحداث وتدبري التجهيزات الريا�ضية والثقافية والرتفيهية ؛

اإحداث الطرق العمومية وتهيئتها و�ضيانتها ؛

ن�ضطة القت�ضادية وال�ضناعية وتدبريها ؛ اإحداث مناطق الأ

عمليات التهيئة.

تقرر  مهمة  كل  ذلك  على  عالوة  �ض�ضة  باملوؤ تناط  اأن  ميكن 

اجلماعات املكونة لها باتفاق م�ضرتك اإ�ضنادها اإليها.

التعاون  �ض�ضة  موؤ جمل�س  واأجهزة  رئي�س  انتخاب 

بني اجلماعات :

�ض�ضة : حتدد القواعد التالية انتخاب الرئي�س واأجهزة جمل�س املوؤ

�ض�ضة التعاون بني اجلماعات من بني  ينتخب مكتب جمل�س موؤ

غلبية  وبالأ العلني  بالقرتاع  �ض�ضة  املوؤ ملجل�س  رئي�ضا  اأع�ضائه 

اأ�ضوات  احت�ضاب  ويتم  مهامهم،  املزاولني  ع�ضاء  لالأ املطلقة 

اجلماعة على اأ�ضا�س عدد املقاعد الذي تتوفر عليه كل جماعة 

�ض�ضة. مبجل�س املوؤ

�ض�ضة ونائبا له يعهد  ينتخب اأع�ضاء املجل�س كاتبا ملجل�س املوؤ

اإليهما باملهام املخولة اإىل كاتب جمل�س اجلماعة ونائبه، كما 

ميكنهم اإقالتهما.
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بني  التعاون  �ض�ضة  موؤ جمل�س  رئي�س  �ضالحيات 

اجلماعات :

ال�ضالحيات  التعاون،  �ض�ضة  موؤ غر�س  حدود  يف  الرئي�س،  ميار�س 

اإم�ضاءه  اأن يفو�س لنوابه  املخولة لرئي�س جمل�س اجلماعة وميكنه 

وبع�س �ضالحياته، وي�ضاعده يف ممار�ضة �ضالحياته مدير يتوىل حتت 

ولية الرئي�س ومراقبته :  م�ضوؤ

�ض�ضة ؛ اإدارة املوؤ

داري مب�ضاحلها وال�ضهر على ح�ضن �ضريه ؛ تن�ضيق العمل الإ

�ض�ضة كلما طلب منه ذلك. تقدمي تقارير لرئي�س جمل�س املوؤ

يف حالة تغييب الرئي�س اأو عاقه عائق ملدة تزيد على �ضهر، 

نوابه  احد  �ضالحياته  جميع  يف  القانون،  بحكم  قتا،  موؤ خلفه 

ح�ضب الرتتيب.

�ض�ضة : مداولت جمل�س املوؤ

التعاون بني اجلماعات ملجموعة  �ض�ضة  تخ�ضع مداولت جمل�س موؤ

من القواعد :

غلبية  وبالأ العلني  القرتاع  قراراته عن طريق  يتخذ املجل�س 

�ضوات املعرب ؛ املطلقة لالأ

بخ�ضو�س  الراأي  واإبداء  بامليزانية  املتعلقة  للقرارات  بالن�ضبة 

ذات  ال�ضوؤون  وحتديد  ومدارها  �ض�ضة  املوؤ اخت�ضا�ضات  تغيري 

�ضوات املعرب عنها. الفائدة امل�ضرتكة تتخذ باأغلبية ثلثي الأ

بني  التعاون  �ض�ضة  موؤ على  املطبقة  املقت�ضيات 

اجلماعات :

خرية لنف�س  �ض�ضات التعاون تخ�ضع هذه الأ مع مراعاة خ�ضو�ضيات موؤ

القواعد املطبقة على اجلماعات وخا�ضة ما يتعلق بـ :
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املراقبة ؛

�ضا�ضي للمنتخب ؛ النظام الأ

نظام ت�ضيري املجل�س ومداولته ؛

القواعد املالية واملحا�ضبية.

امل�ضندة  املهام  حدود  يف  اجلماعات،  بني  التعاون  �ض�ضة  موؤ حتل 

اإليها، حمل اجلماعات املكونة لها يف احلقوق واللتزامات املرتتبة 

على التفاقيات والعقود التي مت اإبرامها من طرف هذه اجلماعات 

اإدارة  ويف  اإليها،  اأخرى  جماعة  ان�ضمام  اأو  �ض�ضة  املوؤ اإحداث  قبل 

املرافق العمومية اجلماعية املخول تدبريها لكل �ضخ�س من اأ�ضخا�س 

القانون العام اأو اخلا�س.

�ض�ضة التعاون اأو الن�ضحاب منها : حل موؤ

من  اأن�ضئت  الذي  بالدور  القيام  دون  �ض�ضة  املوؤ ا�ضتمرارية  لتفادي 

واملتمثلة  �ض�ضة؛  املوؤ فيها حل  يتم  التي  احلالت  مت حتديد  اأجله، 

يف :

1. بحكم القانون بعد مرور �ضنة بعد تكوينها دون ممار�ضة اأي 

ن�ضطة التي اأ�ض�ضت من اأجلها ؛ ن�ضاط من الأ

2. بعد انتهاء الغر�س الذي اأ�ض�ضت من اأجله ؛

املكونة       اجلماعات  جمال�س  جميع  اتفاق  على  بناء   .3

�ض�ضة ؛ للموؤ

غلبية جمال�س اجلماعات املكونة  4. بناء على طلب معلل لأ

�ض�ضة.  للموؤ

�ض�ضة التعاون بني اجلماعات  5. ميكن للجماعة اأن تن�ضحب من موؤ

�ضي�ضها، ويعلن  وفق ال�ضكليات املن�ضو�س عليها يف اتفاقية تاأ

عن الن�ضحاب بقرار لل�ضلطة احلكومية املكلفة بالداخلية. 
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ج. جمموعة اجلماعات الرتابية

�ضي�س  تطبيقا للف�ضل 144من الد�ضتور، باإمكان اجلماعات الرتابية تاأ

جمموعات فيما بينها، ق�ضد التعا�ضد يف الو�ضائل والربامج، وعليه 

اأخرى  ترابية  جماعات  مع  �ض�ضوا  يوؤ اأن  اأكرث  اأو  جلماعة  ميكن 

جمموعة حتمل اإ�ضم »جمموعة اجلماعات الرتابية«، تتمتع بال�ضخ�ضية 

اأو تدبري  اإجناز عمل م�ضرتك  العتبارية وال�ضتقالل املايل، بهدف 

مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

اإحداث جمموعات اجلماعات الرتابية :

يتم اإحداث جمموعات اجلماعات الرتابية :

عرب اتفاقية تربم بني املجال�س املعنية تبني مو�ضوع املجموعة 

وت�ضميتها ومقرها وطبيعة امل�ضاهمة اأو مبلغها واملدة الزمنية 

للمجموعة ؛

لل�ضلطة  بقرار  الرتابية  اجلماعات  جمموعة  تكوين  عن  يعلن 

املداولت  على  الطالع  بعد  بالداخلية  املكلفة  احلكومية 

املتطابقة ملجال�س اجلماعات الرتابية املعنية.  

ت�ضيري جمموعات اجلماعات الرتابية :

ت�ضري  الرتابية،  اجلماعات  جمموعة  اأعمال  �ضري  جناح  ل�ضمان 

جمموعة اجلماعات الرتابية من لدن :

املكلفة  احلكومية  لل�ضلطة  بقرار  اأع�ضائه  عدد  يحدد  جمل�س 

بالداخلية. ومتثل هذه اجلماعات الرتابية يف جمل�س املجموعة 

قل لكل جماعة  ح�ضب ح�ضة م�ضاهماتها ومبنتدب واحد على الأ

من اجلماعات املعنية ؛

الذي  املجل�س  انتداب  مدة  تعادل  ملدة  املنتدبون  ينتخب 

ميثلونه، ويف حالة انقطاع املجل�س الذي ميثلونه عن مزاولة 

●

●

●

●



�2

�ضباب، ي�ضتمر املنتدبون  ي �ضبب من الأ مهامه نتيجة حله اأو لأ

يف مزاولة مهامهم اإىل اأن يعني املجل�س اجلديد من يخلفونهم ؛

�ضباب،  ي �ضبب من الأ يف حالة �ضغور من�ضب اأحد املنتدبني لأ

اأجل  له داخل  الرتابية املعني خلفا  انتخب جمل�س اجلماعة 

كرث. �ضهر واحد على الأ

جمموعات  جمل�س  واأجهزة  رئي�س  انتخاب 

اجلماعات الرتابية :

جمموعات  جمل�س  واأجهزة  رئي�س  انتخاب  التالية  القواعد  حتدد 

اجلماعات الرتابية :

ينتخب جمل�س جمموعة اجلماعات الرتابية من بني اأع�ضائه 

كرث ي�ضكلون  قل واأربعة نواب على الأ رئي�ضا ونائبني اثنني على الأ

اأع�ضاء مكاتب  مكتب املجموعة، وفق نف�س �رضوط انتخاب 

جمال�س اجلماعات ؛

ينتخب اأع�ضاء املجل�س كاتبا ملجل�س املجموعة ونائبا له يعهد 

اإليهما باملهام املخولة اإىل كاتب جمل�س اجلماعة ونائبه، كما 

ميكن للمجل�س اإقالتهما. 

�ضالحيات رئي�س جمموعة اجلماعات الرتابية :

ميار�س الرئي�س، يف حدود غر�س املجموعة، ال�ضالحيات املخولة 

لرئي�س جمل�س اجلماعة وي�ضاعده يف ممار�ضة �ضالحياته مدير يتوىل 

ولية الرئي�س ومراقبته : حتت م�ضوؤ

اإدارة املجموعة ؛

داري مب�ضاحلها وال�ضهر على ح�ضن �ضريه ؛ تن�ضيق العمل الإ
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تقدمي تقارير لرئي�س املجموعة كلما طلب منه ذلك ؛

يف حالة تغييب الرئي�س اأو عاقه عائق ملدة تزيد على �ضهر، 

نوابه،  اأحد  �ضالحياته  القانون، يف جميع  بحكم  قتا،  موؤ خلفه 

كما ميكن، عند القت�ضاء، اختيار من يخلف رئي�س املجموعة 

من بني اأع�ضاء جمل�ضها وفق الرتتيب التايل :

- اأقدم تاريخ لالنتخاب ؛

قدمية. - كرب ال�ضن عند الت�ضاوي يف الأ

اجلماعات  جمموعة  على  املطبقة  املقت�ضيات 

الرتابية :

تخ�ضع  الرتابية  اجلماعات  جمموعة  خ�ضو�ضيات  مراعاة  مع 

املجموعة لنف�س القواعد املطبقة على اجلماعات وخا�ضة ما تعلق 

بــــ :

املراقبة ؛

�ضا�ضي للمنتخب ؛ النظام الأ

نظام ت�ضيري املجل�س ومداولته ؛

القواعد املالية واملحا�ضبية.

الرتابية  اجلماعات  اإىل جمموعات  ان�ضمام جماعة 

:

ميكن قبول ان�ضمام جماعة اأو جماعات ترابية اإىل جمموعة جماعات 

املكونة  للمجال�س  متطابقة  مداولت  على  بناء  وذلك  ترابية، 

للمجموعة وجمل�س املجموعة ووفقا لتفاقية ملحقة ي�ضادق عليها 

بقرار لل�ضلطة احلكومية املكلفة بالداخلية.
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الن�ضحاب  اأو  الرتابية  اجلماعات  حل جمموعات 

منها :

الذي  بالدور  القيام  دون  اجلماعات  جمموعة  ا�ضتمرارية  لتفادي 

اأن�ضئت من اأجله، مت حتديد احلالت التي يتم فيها حل املجموعة؛ 

واملتمثلة يف :

بحكم القانون بعد مرور �ضنة بعد تكوينها دون ممار�ضة اأي ن�ضاط 

ن�ضطة التي اأ�ض�ضت من اأجلها ؛ من الأ

بعد اإجناز الغر�س الذي اأ�ض�ضت من اأجله ؛

املكونة  الرتابية  اجلماعات  جمال�س  جميع  اتفاق  على  بناء 

للمجموعة ؛

الرتابية  اجلماعات  جمال�س  غلبية  لأ معلل  طلب  على  بناء 

املكونة للمجموعة. 

الرتابية  اجلماعات  من جمموعة  تن�ضحب  اأن  للجماعة  ميكن 

ويعلن  �ضي�ضها،  تاأ اتفاقية  عليها يف  املن�ضو�س  ال�ضكليات  وفق 

عن الن�ضحاب بقرار لل�ضلطة احلكومية املكلفة بالداخلية.

د. اتفاقيات التعاون وال�رضاكة

لية وجها من اأوجه التعاون ق�ضد اإجناز م�رضوع اأو ن�ضاط  تعد هذه الآ

ذي فائدة م�ضرتكة، ويدخل اإبرام هذا النوع من التفاقيات �ضمن 

ال�ضالحيات املخولة ملجل�س اجلماعة.

اإطار الخت�ضا�ضات املخولة  الباب، ميكن للجماعات يف  ويف هذا 

لها اأن : 

●

●

●

●

●
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دارات  تربم فيما بينها اأو مع جماعات ترابية اأخرى اأو مع الإ

احلكومية  غري  الهيئات  اأو  العمومية  �ض�ضات  املوؤ اأو  العمومية 

خرى اأو اجلمعيات املعرتف  جنبية اأو الهيئات العمومية الأ الأ

من  ال�رضاكة  اأو  للتعاون  اتفاقيات  العامة  املنفعة  ب�ضفة  لها 

يقت�ضي  ل  م�ضرتكة  فائدة  ذي  ن�ضاط  اأو  م�رضوع  اإجناز  اأجل 

اأو  العام  للقانون  خا�ضع  اعتباري  �ضخ�س  اإحداث  اإىل  اللجوء 

اخلا�س.

يقرر  التي  املوارد  وال�رضاكة  التعاون  اتفاقيات  مو�ضوع  يحدد 

الن�ضاط  اأو  امل�رضوع  اإجناز  اأجل  من  تعبئتها  طرف  كل 

حدى  لإ خ�ضو�ضي  ح�ضاب  اأو  ميزانية  تعتمد  امل�ضرتك، كما 

اأو  �ضندا ماليا وحما�ضبيا مل�رضوع  املعنية  الرتابية  اجلماعات 

ن�ضاط  التعاون.

التعاون الدويل

يف اإطار انفتاح اجلماعات الرتابية على اخلربات والتجارب الدولية، 

ميكن للجماعة :

اإبرام اتفاقيات مع فاعلني من خارج اململكة يف اإطار التعاون 

الدويل ؛

ال�ضلطات  طار بعد موافقة  الإ احل�ضول على متويالت يف نف�س 

نظمة اجلاري بها العمل ؛ العمومية طبقا للقوانني والأ

بني  التعاون  �ض�ضة  موؤ اأو  جماعة  اتفاقية  اأي  اإبرام  ميكن  ل 

اجلماعات اأو جمموعة اجلماعات الرتابية ودولة اأجنبية.

●

●

●

●

●
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اإن اإقرار مبداأ التدبري احلر يف ت�ضيري �ضوؤون اجلماعات الرتابية ل 

اأن الف�ضل 145  دارة املحلية ال�ضتقالل املطلق، ذلك  يعني منح الإ

دارية،  من الد�ضتور اأكد على اأن الولة والعمال ميار�ضون املراقبة الإ

املخططات  تنفيذ  على  الرتابية  اجلماعات  �ضاء  روؤ وي�ضاعدون 

التي  املالءمة  و�ضاية  من  النتقال  يعني  وهذا  التنموية،  والربامج 

الو�ضاية  ل�ضلطة  تعطي  كانت  والتي  الالمركزية،  قوانني  تبنتها 

دارية  جمال كبريا يف مراقبة اجلماعات الرتابية، اإىل املراقبة الإ

والتي من خاللها تتم مراقبة �رضعية القرارات واملقررات.

قاليم و العمالت، ال�ضلطة املركزية يف  ميثل ولة اجلهات وعمال الأ

اجلماعات الرتابية. يعمل الولة والعمال، با�ضم احلكومة، على تاأمني 

تطبيق القانون، وتنفيذ الن�ضو�س التنظيمية للحكومة ومقرراتها، 

دارية. كما ميار�ضون املراقبة الإ

�ضاء  روؤ وخا�ضة  الرتابية،  اجلماعات  �ضاء  روؤ والعمال  الولة  ي�ضاعد 

التنموية.  والربامج  املخططات  تنفيذ  على  اجلهوية،  املجال�س 

ويقوم الولة والعمال، حتت �ضلطة الوزراء املعنيني، بتن�ضيق اأن�ضطة 

ح�ضن  على  وي�ضهرون  املركزية،  دارة  لالإ الالممركزة  امل�ضالح 

�ضريها.

خا�ضا  اهتماما  باجلماعات  املتعلق  التنظيمي  القانون  اأوىل  وقد 

دارية، لكونها ت�ضكل حت�ضينا لعمل جمل�س اجلماعة من  للمراقبة الإ

املحلية  للدميقراطية  ال�ضحيح  امل�ضار  عن  انحراف  اأو  انزلق  اأي 

مبداأ  مع  وان�ضجاما  خالقيات،  والأ ال�ضوابط  توفري  ت�ضتدعي  التي 

التدبري احلر املن�ضو�س عليه يف الد�ضتور، عمل القانون التنظيمي 

�ضعى  �ضائها كما  وروؤ اجلماعات  هام�س حترك جمال�س  تو�ضيع  على 

دارية، وتعزيز نظام  اإىل حذف مفهوم الو�ضاية وتعوي�ضه باملراقبة الإ

داري واملايل. الرقابة البعدية للق�ضاء الإ
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قليم اأو الإ دارية من قبل عامل العمالة  1. ممار�سة املراقبة الإ

املتعلق  التنظيمي  القانون  اأ�ضند  الد�ضتور،  من   145 للف�ضل  طبقا 

املراقبة  ملمار�ضة  العامل  �ض�ضة  موؤ اإىل  املهام  بع�س  باجلماعات 

جمل�س  ومقررات  املجل�س  رئي�س  قرارات  �رضعية  على  دارية  الإ

اجلماعة؛ وذلك من خالل املحاور التالية :

اأ. تدخالت العامل يف اإطار التن�سيق واملواكبة لعمل املجال�س 

يف اإطار الدور املنوط بالولة والعمال خا�ضة املتمثل يف م�ضاعدة 

الالممركزة  امل�ضالح  اأن�ضطة  وتن�ضيق  الرتابية،  اجلماعات  �ضاء  روؤ

القانون  اأ�ضند  �ضريها،  ح�ضن  على  وال�ضهر  املركزية،  دارة  لالإ

تي : التنظيمي املتعلق باجلماعات مهاما ميكن اإيجازها يف الآ

اأجهزة  وبانتخاب  املجل�س  بدورات  تتعلق  اأعمال 

املجل�س :

ونوابه  اجلماعة  جمل�س  رئي�س  انتخاب  جل�ضة  لعقد  الدعوة 

وح�ضور هذه اجلل�ضة ؛ 

تلقي الرت�ضيحات لرئا�ضة املجل�س وت�ضليم و�ضال عن كل اإيداع 

للرت�ضيح ؛ 

ح�ضور دورات جمل�س اجلماعة ؛ 

طلب عقد دورة ا�ضتثنائية ملجل�س اجلماعة وجمل�س املقاطعة ؛ 

طلب عقد اجتماع يف جل�ضة غري مفتوحة للعموم ؛ 

اجلماعة يف  اخت�ضا�ضات  نطاق  تدخل يف  نقط  اإدراج  اقرتاح 

عمال. جدول الأ

●

●

●

●

●

●
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اإخبار العامل وتبليغه مبحا�رض الدورات ومقررات 

املجل�س وقرارات الرئي�س:

عمال 20 يوما قبل انعقاد الدورة ؛  تبليغ جدول الأ

تبليغ قرار متديد الدورات ؛ 

اجلماعة  ومقررات جمل�س  الدورات  من حما�رض  ن�ضخ  تبليغ 

املتخذة  اجلماعة  رئي�س جمل�س  وقرارات  املقاطعة  وجمل�س 

يف اإطار ال�ضلطة التنظيمية ؛ 

تبليغ القرارات الفردية املتعلقة بالتعمري ؛ 

التنمية  جهزة امل�ضرية ل�رضكة  تبليغ حما�رض اجتماعات الأ

املحلية ؛

�ضل ؛  توجيه ن�ضخة من �ضجل املداولت م�ضهود على مطابقتها لالأ

ع�ضاء لدورات املجل�س ؛  توجيه ن�ضخة من �ضجل ح�ضور الأ

توجيه طلب ا�ضتقالة رئي�س جمل�س اجلماعة ؛ 

خبار بطلب ا�ضتقالة نواب الرئي�س واأع�ضاء املجل�س ؛  الإ

ع�ضاء املتغيبني بدون �ضبب يقبله املجل�س؛  خبار باإقالة الأ الإ

تبليغ ن�ضخ من تقارير التدقيق ؛ 

خبار برف�س رئي�س جمل�س املقاطعة اأو امتناعه عن القيام  الإ

عمال املنوطة به.  بالأ

امل�ضالح  اأن�ضطة  تن�ضيق  اإطار  يف  مهام  ممار�ضة 

دارة املركزية : الالممركزة لالإ

�ض�ضات العمومية للم�ضاركة  ا�ضتدعاء موظفي واأعوان الدولة اأو املوؤ

يف اأ�ضغال اللجان اأو اأ�ضغال املجل�س ب�ضفة ا�ضت�ضارية ؛ 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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التدخل بطلب من الرئي�س من اأجل العمل على احرتام النظام 

خالل اجتماعات املجل�س ؛ 

ت�ضخري القوة العمومية بطلب من الرئي�س ق�ضد �ضمان احرتام 

مقررات املجل�س وقرارات رئي�ضه. 

ب. حالت تعر�س العامل

التعر�س  دارية  الإ اإطار املراقبة  قليم يف  الإ اأو  العمالة  لعامل  ميكن 

على الق�ضايا التالية :

النظام الداخلي للمجل�س ؛

عمال ل تدخل يف اخت�ضا�ضات  كل نقطة مدرجة يف جدول الأ

نظمة اجلاري بها العمل ؛  اجلماعة اأو خمالفة للقوانني والأ

اأو  اجلماعة  جمل�س  �ضالحيات  يف  تدخل  ل  التي  املقررات 

املتخذة خرقا للقانون. 

اآجال التعر�س :

اأيام  قليم على املقررات داخل اأجل 3  اأو الإ يتعر�س عامل العمالة 

جل يحدد يف 8 اأيام بالن�ضبة  من تاريخ التو�ضل بها غري اأن هذا الأ

عمال.  للنظام الداخلي للمجل�س واإدراج نقطة مدرجة يف جدول الأ

اآثار التعر�س :

يرتتب على التعر�س اإجراء املجل�س ملداولة جديدة يف �ضاأن املقرر 

املتخذ ويف حال اإبقاء املجل�س على املقرر مو�ضوع التعر�س، يحيل 

دارية للبت يف  مر اإىل الق�ضاء ال�ضتعجايل لدى املحكمة الإ العامل الأ

حالة وقف تنفيذ املقرر  طلب اإيقاف التنفيذ. ويرتتب على هذه الإ

مر.  اإىل حني بت املحكمة يف الأ

●

●

●

●

●
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للتنفيذ ما مل  قابلة  ت�ضبح املقررات  التعر�س،  اأجل  ان�رضام  بعد 

يتم التعر�س عليها.

ج. املقررات والقرارات اخلا�سعة لتاأ�سري عامل العمالة         

قليم اأو الإ

عامل  قبل  من  عليها  التاأ�ضري  املقررات  بع�س  لتنفيذ  ي�ضرتط 

قليم اأو من ينوب عنه، داخل اأجل ع�رضين )20( يوما  العمالة اأو الإ

من تاريخ التو�ضل بها من رئي�س املجل�س :

املقرر املتعلق بربنامج عمل اجلماعة ؛

املقرر املتعلق بامليزانية ؛

املقرر القا�ضي بتنظيم اإدارة اجلماعة وحتديد اخت�ضا�ضاتها ؛

املقررات ذات الوقع املايل على النفقات اأو املداخيل، ول�ضيما 

تاوى وخمتلف  القرتا�ضات وال�ضمانات وحتديد �ضعر الر�ضوم والأ

احلقوق وتفويت اأمالك اجلماعة وتخ�ضي�ضها ؛

املقرر املتعلق بت�ضمية ال�ضاحات والطرق العمومية عندما تكون 

هذه الت�ضمية ت�رضيفا عموميا اأو تذكريا بحدث تاريخي ؛

التي  والتواأمة  الالمركزي  التعاون  باتفاقيات  املقرر املتعلق 

جنبية ؛ تربمها اجلماعة مع اجلماعات املحلية الأ

اجلماعية  العمومية  املرافق  باإحداث  املتعلقة  املقررات 

وطرق تدبريها ؛

مور خ�ضو�ضية ؛  التاأ�ضري على تغيريات احل�ضاب املر�ضد لأ

ان�رضام  بعد  املقررات  هذه  �ضاأن  قرار يف  اأي  اتخاذ  عدم  اإن 

جل التاأ�ضري، يعترب مبثابة تاأ�ضرية.  الأ

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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مراقبة ترتبط باجلانب املايل :

باجلماعات  املتعلق  التنظيمي  القانون  اأ�ضند  املايل،  اجلانب  يف 

قليم ما يلي : لعامل العمالة اأو الإ

قليم امليزانية املعتمدة اأو غري  اأو الإ توجه اإىل عامل العمالة 

اأق�ضاه  تاريخ  املعتمدة مرفقة مبحا�رض مداولت املجل�س يف 

10 دي�ضمرب ؛ 

و�ضع ميزانية للت�ضيري للجماعة على اأ�ضا�س اآخر ميزانية موؤ�رض 

عليها اإذا مل يتم اعتماد امليزانية يف تاريخ اأق�ضاه 15 نوفمرب ؛ 

قرار يوؤهل رئي�س املجل�س للقيام بتح�ضيل املداخيل واللتزام 

مر ب�رضفها اإذا مل يتم التاأ�ضري  بنفقات الت�ضيري وت�ضفيتها والأ

على امليزانية قبل فاحت يناير ؛ 

يتم  مل  اإجبارية  نفقة  ت�ضجيل كل  اإىل  املجل�س  رئي�س  دعوة 

ت�ضجيلها مبيزانية اجلماعة ؛ 

�ضباب رف�س التاأ�ضري على امليزانية. تبليغ رئي�س املجل�س باأ

حالت خا�ضة :

ت�ضاف اإىل هذه املقت�ضيات احلالت اخلا�ضة التالية :

املتعلقة  النفقات  �رضف  على  الرباط  عمالة  عامل  موافقة 

بال�ضالحيات املوكولة اإليه ؛ 

موافقة وايل اجلهة على التفاقيات التي تربمها اجلماعات يف 

اإطار التواأمة والتعاون الالمركزي.

●

●

●

●

●

●

●
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ع�ساء د. اإعذار املجل�س واأع�ساء املكتب وم�ساءلة الأ

حمددة  ق�ضايا  يف  البت  اأجل  من  املحكمة  على  اإحالة  كل  قبل 

بعامل  التنظيمي  القانون  اأناط  ع�ضاء،  الأ عزل  اأو  املجل�س  كحل 

يف  وذلك  وم�ضاءلتهم،  مر  بالأ املعنيني  اإعذار  قليم  الإ اأو  العمالة 

احلالت التالية :

اإعذار رئي�س املجل�س املنقطع اأو املمتنع بدون مربر عن مزاولة 

مهامه ملدة تزيد عن �ضهرين للقيام مبهامه اأو ل�ضتئنافها ؛ 

مرا�ضلة عن طريق رئي�س املجل�س الع�ضو الذي ارتكب اأفعال 

وم�ضالح  العمومي  املرفق  باأخالقيات  ت�رض  للقانون  خمالفة 

دلء باإي�ضاحات كتابية ؛  اجلماعة لالإ

للقانون  خمالفة  اأفعال  ارتكب  الذي  املجل�س  رئي�س  مرا�ضلة 

ق�ضد  اجلماعة  وم�ضالح  العمومي  املرفق  باأخالقيات  ت�رض 

عمال املن�ضوبة اإليه ؛  دلء باإي�ضاحات كتابية حول الأ الإ

مطالبة رئي�س املجل�س مبزاولة املهام املنوطة به التي امتنع 

عن القيام بها ؛ 

القيام  رف�س  اإذا  باملتعني  للقيام  املجل�س  اإىل  اإعذار  توجيه 

عمال املنوطة به اأو رف�س التداول واتخاذ املقرر املتعلق  بالأ

بامليزانية اأو بتدبري املرافق العمومية التابعة للجماعة ؛ 

مر  الأ عن  املمتنع  املجل�س  رئي�س  من  ا�ضتف�ضارات  طلب 

ب�رضف نفقة وجب ت�ضديدها من قبل اجلماعة وتوجيه اإعذار 

مر ب�رضف النفقة املعنية.  اإليه من اأجل الأ

هـ. حالت اأخرى

حدى  لإ مهامه  مزاولة  عن  املجل�س  رئي�س  انقطاع  معاينة 

قالة احلكمية ؛  �ضباب التالية : الوفاة؛ ال�ضتقالة الختيارية؛ الإ الأ

لغاء النهائي لالنتخاب؛ العتقال  العزل مبا فيه حالة التجريد؛ الإ

●

●

●

●

●

●

●
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نهائي نتج عنه عدم  دانة بحكم  الإ اأ�ضهر؛   )6( �ضتة  ملدة تفوق 

هلية النتخابية.  الأ

الرئي�س  اإىل  �ضجل املداولت  ن�ضخة من  ت�ضليم  معاينة عملية 

اجلديد ؛ 

مع  بتن�ضيق  الرئي�س  قبل  من  اجلماعة  عمل  برنامج  اإعداد 

قليم ؛ عامل العمالة اأو الإ

البت بقرار يف اخلالف بني املجل�س اجلماعي وجمل�س املقاطعة 

حول جرد التجهيزات ؛ 

درا�ضة ال�ضكايات املتعلقة مبطالبة اجلماعة باأداء دين اأو تعوي�س 

املحالة اإليه من قبل دائني اجلماعة ؛ 

ال�ضلطة احلكومية املكلفة  بتفوي�س من  ممار�ضة بع�س املهام 

�ضري  الالزمة حل�ضن  جراءات  الإ بالداخلية وذلك لتخاذ جميع 

املرافق العمومية اجلماعية ؛ 

قالة الرئي�س  مر اإىل ال�ضلطة احلكومية املكلفة بالداخلية لإ رفع الأ

اأو نائبه املقيم يف اخلارج ؛ 

ا�ضتقالة ن�ضف  اأو  اللجنة اخلا�ضة يف حال حل املجل�س  رئا�ضة 

انتخاب  تعذر  اأو  قل،  الأ على  مهامهم  املزاولني  اأع�ضائه  عدد 

اأع�ضائه ؛

لعمليات  لها  التابعة  الهيئات  اأو  تدبري اجلماعة  اإخ�ضاع  طلب 

افتحا�س وتدقيق.

●

●

●

●

●

●

●

●



9�

املراقبة  جمال  يف  بالداخلية  املكلفة  احلكومية  ال�سلطة  مهام   .2
دارية الإ

امل�ضالح  تدخل  على  باجلماعات  املتعلق  التنظيمي  القانون  ن�س 

واأ�ضند جمموعة من املهام  دارية  الإ املركزية يف جمال املراقبة 

ليات  الآ بالداخلية وذلك من خالل  املكلفة  ال�ضلطة احلكومية  اإىل 

التالية :

اأ. قرارات وتاأ�سري ال�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية

ق�ضايا تتعلق باأجهزة اجلماعة اأو الهيئات التابعة لها :

قالة بحكم القانون لرئي�س املجل�س اأو نوابه يف حالة  معاينة الإ

جمعهم بني مهام متنافية ؛ 

عالن عن اإقالة رئي�س املجل�س اأو نائبه املقيم يف اخلارج ؛  الإ

عدد  ن�ضف  ا�ضتقالة  اأو  املجل�س  حل  بعد  اخلا�ضة  اللجنة  تعيني 

قل، اأو تعذر انتخاب اأع�ضائه ؛  اأع�ضائه املزاولني مهامهم على الأ

العمومية  املرافق  �ضري  الالزمة حل�ضن  جراءات  الإ اتخاذ كل 

اجلماعية ؛ 

ان�ضمام  اأو  جماعات  بني  التعاون  �ض�ضة  موؤ تكوين  عن  عالن  الإ

جماعة اإليها ؛ 

�ض�ضة للتعاون بني  حتديد عدد منتدبي اجلماعة لدى جمل�س موؤ

جماعات ؛ 

�ض�ضة التعاون بني اجلماعات  عالن عن ان�ضحاب جماعة من موؤ الإ

اأو من جمموعة اجلماعات الرتابية ؛ 

ان�ضمام  اأو  الرتابية  اجلماعات  جمموعة  تكوين  عن  عالن  الإ

جماعة اأو جماعات اإليها ؛ 

حتديد عدد اأع�ضاء جمل�س جمموعة اجلماعات الرتابية ؛ 

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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التاأ�ضري على مداولة املجل�س املتعلقة ب�رضكة التنمية املحلية 

حداث، احلل، امل�ضاهمة يف راأ�ضمالها...( ؛  )الإ

العمومية  املرافق  باإحداث  املتعلقة  املقررات  على  التاأ�ضري 

واملن�ضاآت  املفو�س  بالتدبري  تدبريها  وطرق  اجلماعية 

العمومية اجلماعية ؛ 

التاأ�ضري على قرار التعيني يف املنا�ضب العليا باإدارة اجلماعة. 

ق�ضايا تتعلق باجلانب املايل:

و�ضع ميزانية للت�ضيري للجماعة على اأ�ضا�س اآخر ميزانية موؤ�رض 

عليها يف حال رف�س املجل�س اجلماعي الت�ضويت على امليزانية 

ال�ضنوية ؛ 

قرار اإحداث امليزانيات امللحقة ؛

مور خ�ضو�ضية ؛  قرار اإحداث ح�ضابات مر�ضدة لأ

داء يف حدود املداخيل املح�ضل  ترخي�س لفتح اعتمادات الأ

عليها ؛ 

قرار اإحداث ح�ضابات النفقات من املخ�ض�ضات ؛ 

مور خ�ضو�ضية الذي مل  قرار ت�ضفية واإقفال احل�ضاب املر�ضد لأ

ترتتب عليه نفقات خالل ثالث �ضنوات متتالية.

ب. مهام خمتلفة

درا�ضة ال�ضكاية املتعلقة مبطالبة اجلماعة باأداء دين اأو تعوي�س 

املرفوعة اإليها من قبل املدعي؛ 

عر�س  يتم  مل  اإذا  املجل�س  رئي�س  من  ا�ضتف�ضارات  طلب 

قليم يف تاريخ اأق�ضاه  امليزانية على تاأ�ضرية عامل العمالة اأو الإ

20 نوفمرب؛ 

امل�ضادقة على جميع مداولت جماعات امل�ضور. 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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دارية : دور الق�ساء يف الق�سايا املعرو�سة عليه  3. املراقبة الإ

املتعلق  التنظيمي  القانون  بها  اأتى  التي  الهامة  امل�ضتجدات  من 

داري وجعله يقوم بدوره لف�س النزاعات  باجلماعات تفعيل الق�ضاء الإ

عزل  �ضلطة  للق�ضاء  اأ�ضبح  ولهذا  �ض�ضات،  املوؤ وباقي  اجلماعة  بني 

اأع�ضاء املجل�س والت�رضيح ببطالن مداولت املجل�س ووقف تنفيذ 

املقررات اجلماعية التي قد ت�ضوبها عيوب قانونية.

باجلماعات  املتعلق  التنظيمي  القانون  اأناط  التي  الق�ضايا  ومن 

اإليه من قبل  مر  اإحالة الأ داري مهمة الف�ضل فيها بعد  بالق�ضاء الإ

قليم : عامل العمالة اأو الإ

طلب عزل اأحد اأع�ضاء املجل�س ارتكب اأفعال خمالفة للقانون 

ت�رض باأخالقيات املرفق العمومي وم�ضالح اجلماعة من ع�ضوية 

املجل�س اأو عزل اأحد اأع�ضاء املكتب ارتكب اأفعال مماثلة من 

ع�ضوية املكتب اأو من ع�ضوية املجل�س ؛ 

لثلثي  ملتم�س  اإثر  ال�ضتقالة  رف�س  الذي  الرئي�س  طلب عزل 

ع�ضاء املقدم عند منت�ضف الولية ومبقرر يوافق عليه  )3/2( الأ

ع�ضاء املزاولني مهامهم ؛  باأغلبية ثالثة اأرباع )3/4( الأ

�ضباب  طلب حل املجل�س اإذا كانت م�ضالح اجلماعة مهددة لأ

مت�س بح�ضن �ضري جمل�س اجلماعة ؛ 

عمال املنوطة به اأو رف�س  طلب حل املجل�س اإذا رف�س القيام بالأ

اأو بتدبري املرافق  التداول واتخاذ املقرر املتعلق بامليزانية 

العمومية التابعة للجماعة، اأو اإذا وقع اختالل يف �ضري جمل�س 

اجلماعة ؛ 

طلب بطالن املقررات والقرارات التي ل تدخل يف �ضالحيات 

حكام القانون ؛  جمل�س اجلماعة اأو رئي�ضه اأو املتخذة خرقا لأ

تبليغ احلكم ببطالن مقرر متعر�س عليه من طرف العامل ؛ 

●

●

●

●

●

●
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طلب اإيقاف تنفيذ مقرر مو�ضوع تعر�س ؛ 

الختاللت التي يت�ضمنها تقرير التدقيق ويتم البت فيها من 

قبل املحكمة املخت�ضة.

ال�ضتعجايل الق�ضاء 

دارية بوا�ضطة حكم ق�ضائي نهائي  يبت الق�ضاء ال�ضتعجايل باملحكمة الإ

طراف يف الق�ضايا التالية : وعند القت�ضاء بدون ا�ضتدعاء الأ

حالة انقطاع رئي�س املجل�س بدون مربر اأو امتناعه عن مزاولة 

مهامه ملدة تزيد عن �ضهرين؛ 

عامل  تعر�س  املجل�س  دورات  اأعمال  نقطة يف جدول  اإدراج 

قليم عليها؛  العمالة اأو الإ

قليم حمل الرئي�س يف  الت�رضيح بجواز حلول عامل العمالة اأو الإ

خري عن القيام بها. عمال التي امتنع هذا الأ القيام بالأ

●

●

●

●

●
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وتنفيذها  امليزانية  باإعداد  املتعلقة  املقت�ضيات  تو�ضيح  بهدف 

الدليل  هذا  و�ضع  مت  العمل،  بها  اجلاري  نظمة  والأ القوانني  وفق 

امل�ضاطر  اأهم  تت�ضمن  وثيقة  من  املحلي  لل�ضاأن  املدبرين  لتمكني 

والتاأ�ضري  بتح�ضري ميزانية اجلماعة  املتعلقة  دارية  الإ جراءات  والإ

عليها وتنفيذها وت�ضفيتها وطرق مراقبتها.

1. امليزانية

داة الرئي�ضية التي يعتمد عليها جمل�س اجلماعة  تعترب امليزانية الأ

يف ال�ضطالع باملهام املوكولة لها.

 ويتناول هذا املحور النقط التالية :

تعريف امليزانية ودورها ؛

املبادئ العامة للميزانية ؛

ملحقة،  ميزانيات  رئي�ضية،  )ميزانية  امليزانية  مكونات 

ح�ضابات خ�ضو�ضية(.

اأ. تعريف امليزانية ودورها 

امليزانية هي الوثيقة التي يقدر ويوؤذن مبوجبها،  بالن�ضبة لكل �ضنة 

مالية،  جمموع موارد وتكاليف اجلماعة. 

كما اأنها تعترب وثيقة للتدبري، يتقرر مبوجبها الرتخي�س امل�ضبق 

بر�ضم  املقبولة  التقديرات  حدود  يف  و�رضفها  بالنفقات  لاللتزام 

ال�ضنة املالية املعنية.

مواردها  جمموع  �ضادق  ب�ضكل  اجلماعة  ميزانية  تقدم  اأن  يجب 

على  بناء  والتكاليف  املوارد  هذه  �ضدقية  تقييم  ويتم  وتكاليفها. 

تنتج  اأن  التي ميكن  والتوقعات  اإعدادها  اأثناء  املتوفرة  املعطيات 

عنها.

●

●

●
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امليزانية هي كذلك وثيقة للربجمة وخمطط عمل ق�ضري املدى 

ن�ضطة املالية  يعرف بالتدخل املايل للجماعة ويعمل على تقييد الأ

هداف امل�ضطرة والو�ضائل املتوفرة يف  نية للجماعة با�ضتح�ضار الأ الآ

اإطار برنامج متو�ضط املدى.

ويت�ضح من خالل هذا التعريف اأن للميزانية اأبعادا خمتلفة تتمحور 

اأنها  كما  لها.  امل�ضطرة  هداف  الأ وكذا  تلعبه  الذي  الدور  حول 

للجماعة  بالن�ضبة  ال�ضنة  يف  اأهمية  كرث  الأ املالية  الوثيقة  مبثابة 

درا�ضة  واإجناز  امل�ضتقبلية  املعطيات  ل�ضت�رضاف  اأداة  باعتبارها 

علمية لحتمال ما �ضتكون عليه الو�ضعية املالية للجماعة.

ب. املبادئ العامة للميزانية

تخ�ضع ميزانية اجلماعة ملبادئ عامة ميكن تلخي�ضها كالتايل :

موارد وحتمالت  امليزانية جمموع  ت�ضمل   : امليزانية  وحدة  مبداأ 

اجلماعة.

مبداأ �ضنوية امليزانية : تهم امليزانية �ضنة مالية واحدة تبتدئ من 

فاحت يناير وتنتهي مع نهاية دجنرب من نف�س ال�ضنة.

بني  متوازنة  امليزانية  تكون  اأن  يجب   : امليزانية  توازن  مبداأ 

ول والثاين. املداخيل والنفقات بكل من اجلزء الأ

يف  اأبواب  داخل  العتمادات  تفتح   : العتمادات  تخ�ضي�س  مبداأ 

ميكن  ول  معينة  عمليات  اأو  وم�ضاريع  برامج  اإىل  منق�ضمة  ف�ضول 

تنفيذها اإل يف اإطار هذا التخ�ضي�س.

مبداأ عدم تخ�ضي�س املدخول : ل ميكن ر�ضد مدخول من مداخيل 

ول لنفقة من هذا اجلزء. اجلزء الأ
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ج. مكونات امليزانية

ملحقة  وميزانيات  رئي�ضية  ميزانية  من  امليزانية  وثيقة  تتكون 

وح�ضابات خ�ضو�ضية.

امليزانية الرئي�ضية :

ول يتعلق بعمليات الت�ضيري والثاين بعمليات  تتكون من جزاأين، الأ

التجهيز.

والثاين  للمداخيل  يخ�ض�س  ول  الأ �ضقني،  اإىل  جزء  كل  ينق�ضم 

للنفقات.

امليزانيات امللحقة : 

املكلفة  احلكومية  لل�ضلطة  بقرار  امللحقة  امليزانيات  حتدث 

بالداخلية. 

تدرج يف امليزانيات امللحقة العمليات املالية لبع�س امل�ضالح التي 

ل تتمتع بال�ضخ�ضية العتبارية والتي يهدف ن�ضاطها ب�ضفة اأ�ضا�ضية اإىل 

اإنتاج �ضلع اأو اإىل تقدمي خدمات مقابل اأداء اأجر.

احل�ضابات اخل�ضو�ضية : 

 تهدف احل�ضابات اخل�ضو�ضية :

اإما اإىل بيان العمليات التي ل ميكن اإدراجها بطريقة مالئمة يف 

بني  �ضببية متبادلة  لعالقة  اأو  اخلا�س  لطابعها  نظرا  امليزانية 

املدخول والنفقة ؛

و�ضمان  اخلا�س  بنوعها  الحتفاظ  مع  عمليات  بيان  اإىل  واإما 

ا�ضتمرارها من �ضنة مالية اإىل اأخرى ؛

واإما اإىل الحتفاظ باأثر عمليات متتد على ما يزيد على �ضنة 

دون متييز بني ال�ضنوات املالية.

●

●

●
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ت�ضتمل احل�ضابات اخل�ضو�ضية على ما يلي :

 Compte d’Affectation( مور خ�ضو�ضية ح�ضابات مر�ضدة لأ

: )Spéciale

لل�ضلطة  بقرار  خ�ضو�ضية  مور  لأ مر�ضدة  ح�ضابات  حتدث   -

يعده  ا�ضتعمال  برنامج  على  بناء  بالداخلية  املكلفة  احلكومية 

مر بال�رضف، تنفيذا ملداولت املجل�س ؛ الآ

مور خ�ضو�ضية تبني فيها املداخيل  - اإن احل�ضابات املر�ضدة لأ

املرتقبة املر�ضدة لتمويل �ضنف معني من النفقات وال�ضتعمال 

الذي خ�ض�ضت له هذه املداخيل ؛

الثالثة كل ح�ضاب مر�ضد  اأن ي�ضفى يف نهاية ال�ضنة  - ميكن 

�ضنوات  ثالث  خالل  نفقات  عنه  ترتتب  مل  خ�ضو�ضية  مور  لأ

متتالية بقرار لل�ضلطة احلكومية املكلفة بالداخلية ويدرج الباقي 

منه يف باب املداخيل باجلزء الثاين من امليزانية.

 Compte de Dépenses( ح�ضابات النفقات من املخ�ض�ضات

: )sur Dotation

لل�ضلطة  بقرار  املخ�ض�ضات  من  النفقات  ح�ضابات  حتدث   -

احلكومية املكلفة بالداخلية اأو من تفو�س له ذلك، وتدرج فيها 

العمليات التي متول مبوارد يتم حتديدها م�ضبقا ؛

- يجب اأن تكون هذه املوارد متوفرة قبل اإجناز النفقة ؛

- يتم اإعداد ح�ضابات النفقات من املخ�ض�ضات والتاأ�ضري عليها 

وتنفيذها ومراقبتها وفق ال�رضوط املتعلقة بامليزانية.

●

●
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2. املوارد املالية للجماعة

تتوفر اجلماعة من اأجل ممار�ضة اخت�ضا�ضاتها على موارد مالية ذاتية 

وموارد مالية تر�ضدها لها الدولة وح�ضيلة القرتا�ضات.

�ضارة اأن كل اخت�ضا�س يتم نقله من الدولة اإىل اجلماعة يكون  وجتدر الإ

مقرتنا بتحويل املوارد املالية املطابقة ملمار�ضة هذا الخت�ضا�س.

وتتمثل املوارد املالية للجماعة فبما يلي :

ح�ضيلة ال�رضائب اأو ح�ض�س �رضائب الدولة املخ�ض�ضة للجماعة 

مبقت�ضى قوانني املالية ؛

بر�ضم  اجلماعة  لفائدة  الدولة  من  املر�ضودة  املوارد  ح�ضيلة 

قانون املالية ؛

ح�ضيلة ال�رضائب والر�ضوم املاأذون للجماعة يف حت�ضيلها طبقا 

للت�رضيع اجلاري به العمل ؛

تاوى املحدثة طبقا للت�رضيع اجلاري به العمل ؛ ح�ضيلة الأ

جور عن اخلدمات املقدمة ؛ ح�ضيلة الأ

ح�ضيلة الغرامات طبقا للت�رضيع اجلاري به العمل ؛

وكذلك  رباح،  الأ وح�ض�س  تاوى  والأ ال�ضتغاللت  ح�ضيلة 

�ض�ضات  املوؤ من  تية  املتاأ املالية  امل�ضاهمات  وح�ضيلة  املوارد 

واملقاولت التابعة للجماعة اأو امل�ضاهمة فيها ؛

العتبارية  �ضخا�س  الأ اأو  الدولة  قبل  من  املمنوحة  مدادات  الإ

اخلا�ضعة للقانون العام ؛

ح�ضيلة القرتا�ضات املرخ�س بها ؛

مالك وامل�ضاهمات ؛ دخول الأ

ح�ضيلة بيع املنقولت والعقارات ؛

●

●

●

●

●

●
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اأموال امل�ضاعدات والهبات والو�ضايا ؛

القوانني  يف  املقررة  خرى  الأ واملوارد  خمتلفة  مداخيل 

نظمة اجلاري بها العمل. والأ

كما ميكن للجماعة اأن ت�ضتفيد من ت�ضبيقات تقدمها الدولة يف �ضكل 

الواجب حت�ضيلها  املداخيل  ا�ضتخال�س  انتظار  مالية يف  ت�ضهيالت 

بر�ضم املوارد ال�رضيبية وبر�ضم ح�ضتها من �رضائب الدولة.

3. تكاليف اجلماعة

تت�ضكل جمموع تكاليف اجلماعة من :

نفقات امليزانية التي تت�ضكل من جزاأين : 

- نفقات الت�ضيري 

- ونفقات التجهيز

نفقات امليزانيات امللحقة ؛

نفقات احل�ضابات اخل�ضو�ضية.

بالن�ضبة لنفقات الت�ضيري، ميكن ح�رضها كالتايل :

بت�ضيري  املرتبطة  واملعدات  عوان  والأ املوظفني  نفقات 

املرافق التابعة للجماعة ؛

املمنوحة من  مدادات  والإ الدين  باإرجاع  املتعلقة  امل�ضاريف 

لدن اجلماعة ؛

حكام الق�ضائية ال�ضادرة  النفقات املتعلقة بتنفيذ القرارات والأ

�ضد اجلماعة ؛

رجاعات  والإ والتخفي�ضات  بالت�ضديدات  املتعلقة  النفقات 

ال�رضيبية ؛

النفقات الطارئة واملخ�ض�ضات الحتياطية ؛

●

●

●

●

●

●

●
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التفاقيات  عن  الناجتة  املالية  باللتزامات  املتعلقة  النفقات 

والعقود املربمة من لدن اجلماعة ؛

النفقات املختلفة املتعلقة بتدخل اجلماعة.

اأما نفقات التجهيز فت�ضتمل على :

يف  تدخل  التي  التجهيز  برامج  وجميع  �ضغال  الأ نفقات 

اخت�ضا�ضات اجلماعة ؛

مدادات املمنوحة وح�ض�س  ا�ضتهالك راأ�ضمال الدين املقرت�س والإ

امل�ضاهمات.

برامج  جناز  لإ �ضا�س  بالأ توجه  التجهيز  نفقات  اأن  بالذكر،  وحري 

ت�ضتمل  اأن  ميكن  ول  ال�ضنوات.  متعددة  والربامج  اجلماعة  عمل 

على نفقات املوارد الب�رضية اأو نفقات املعدات املرتبطة بت�ضيري 

املرافق التابعة للجماعة.

خرية  كما يجب احلر�س عند اإعداد امليزانية اأن تت�ضمن هذه الأ

جبارية التالية : النفقات الإ

باجلماعة  الب�رضية  للموارد  املمنوحة  والتعوي�ضات  الرواتب 

وكذا اأق�ضاط التاأمني ؛

م�ضاهمة اجلماعة يف هيئات الحتياط و�ضناديق تقاعد املوارد 

الب�رضية باجلماعة وامل�ضاهمة يف نفقات التعا�ضديات ؛

امل�ضاريف املتعلقة با�ضتهالك املاء والكهرباء واملوا�ضالت ؛

الديون امل�ضتحقة ؛

بني  التعاون  �ض�ضات  موؤ لفائدة  حتويلها  الواجب  امل�ضاهمات 

اجلماعات و جمموعات اجلماعات الرتابية ؛

اللتزامات املالية الناجتة عن التفاقيات والعقود املربمة من 

لدن اجلماعة ؛

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



110

حكام الق�ضائية ال�ضادرة  النفقات املتعلقة بتنفيذ القرارات والأ

�ضد اجلماعة ؛

للجماعات  بالن�ضبة  املقاطعات  لت�ضيري  جمايل  الإ املخ�ض�س 

ذات نظام املقاطعات.

4. حت�سري امليزانية

حت�رض امليزانية من لدن رئي�س جمل�س اجلماعة. ويتم اإعدادها على 

اأ�ضا�س برجمة متتد على ثالث )3( �ضنوات ملجموع موارد وتكاليف 

الربجمة كل  اجلماعة وحتني هذه  لربنامج عمل  اجلماعة طبقا 

�ضنة ملالءمتها مع تطور املوارد والتكاليف.

وتطبيق  اعتماد  اإطار  ال�ضنوات يف  املتعددة  الربجمة  وتاأتي هذه 

منهجية التخطيط، حيث يعمل جمل�س اجلماعة على اإعداد برنامج 

عمال التنموية املقرر  عمل اجلماعة الذي يحدد ملدة �ضت �ضنوات الأ

برجمتها اأو اإجنازها اأو امل�ضاهمة فيها برتاب اجلماعة.

ومن خالل برنامج العمل هذا، تقوم اجلماعة بر�ضد جمموع مواردها 

اأولوية  ذات  م�ضاريع  يف  وبرجمتها  القادمة  �ضنوات  الثالث  بر�ضم 

الربجمة  معطيات  من  مبا�رضة  بامليزانية  التقديرات  و�ضع  ويتم 

املتعددة ال�ضنوات.

طار، عمل املر�ضوم رقم 2.16.307 )ج. ر عدد 6482 بتاريخ  ويف هذا الإ

اإعداد الربجمة املمتدة  14 يوليو 2016( على حتديد م�ضطرة واآجال 

على ثالث �ضنوات اخلا�ضة مبيزانية اجلماعة. وتعمل هذه الربجمة 

مب�ضاريع  اجلماعة  عمل  برنامج  يف  امل�ضطرة  هداف  الأ ربط  على 

اإىل  امل�ضطرة  الربامج  بلورة  ق�ضد  بالتجهيز  املتعلقة  امليزانيات 

جنازها  ولوية وح�رض الو�ضائل ال�رضورية لإ م�ضاريع للتجهيز ذات الأ

وحتقيق  املالية  املوارد  توظيف  فعالية  م�ضتوى  للرفع من  وذلك 

النجاعة يف اإجناز امل�ضاريع.

●

●
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كما يحدد املر�ضوم كيفية واآجال حتيني هذه الربجمة ملالءمتها 

مع تطور الظرفية املالية للجماعة وربطها بالتغيريات التي تطراأ 

ولية للموارد والتكاليف خالل مدة الربجمة.  على التقديرات الأ

ويلزم هذا املر�ضوم اجلماعات باإعداد ميزانياتها على اأ�ضا�س برجمة 

�ضاملة ملجموع مواردها وتكاليفها املالية ملدة ثالث �ضنوات، وذلك 

متا�ضيا مع مقت�ضيات القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات.

ويحدد قرار لوزير الداخلية منوذج هذه الربجمة ق�ضد اعتماده من 

طرف اجلماعات.

5. درا�سة واعتماد امليزانية

اأ. عر�س امليزانية

بالوثائق  مرفقة  بعر�ضها،  الرئي�س  يقوم  امليزانية،  حت�ضري  بعد 

ال�رضورية لدرا�ضتها، على جلنة امليزانية وال�ضوؤون املالية والربجمة 

قل قبل تاريخ افتتاح الدورة املتعلقة  يف اأجل ع�رضة )10( اأيام على الأ

باعتماد امليزانية من طرف املجل�س. تعر�س امليزانية على اللجنة 

املذكورة مرفقة بالوثائق املحددة باملر�ضوم رقم 2.16.316 )ج. ر عدد 

6482 بتاريخ 14 يوليو 2016( بتحديد قائمة الوثائق الواجب اإرفاقها مبيزانية 

اجلماعة املعرو�ضة على جلنة امليزانية وال�ضوؤون املالية والربجمة.

وتتمثل هذه الوثائق فيما يلي :

بيان عن الربجمة املمتدة على ثالث �ضنوات اخلا�ضة مبيزانية 

اجلماعة ؛

داء بر�ضم ال�ضنة املعنية ؛ م�رضوع جناعة الأ

التفاقيات  عن  الناجتة  املالية  اللتزامات  عن  خا�س  بيان 

والعقود املربمة من قبل اجلماعة وال�ضمانات املمنوحة ؛

●

●

●
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القرو�س  بت�ضديد  املتعلقة  ال�ضنوية  ق�ضاط  الأ عن  خا�س  بيان 

بر�ضم ال�ضنة املالية املعنية ؛

حكام الق�ضائية ال�ضادرة �ضد اجلماعة ؛ بيان عن القرارات والأ

يتم  مل  التي  وتلك  امل�ضتخل�ضة،  املداخيل  عن  خا�س  بيان 

ا�ضتخال�ضها بعد خالل ال�ضنتني املن�رضمتني، وكذا املداخيل 

امل�ضتخل�ضة اإىل غاية �ضهر �ضتنرب من ال�ضنة اجلارية ؛

داة بر�ضم ميزانيتي  بيان خا�س عن النفقات امللتزم بها واملوؤ

الت�ضيري والتجهيز خالل ال�ضنتني املن�رضمتني، وكذا النفقات 

داة اإىل غاية �ضهر �ضتنرب من ال�ضنة اجلارية ؛ امللتزم بها واملوؤ

مذكرة تقدمي حول نفقات الت�ضيري تربز تطور هذه النفقات 

املعنية  املالية  ال�ضنة  بر�ضم  وتقديراتها  وخ�ضائ�ضها  وبنيتها 

وال�ضنة املوالية، وكذا تطور عدد املوظفني.

 15 اأق�ضاه  اأجل  يف  املجل�س  طرف  من  امليزانية  تعتمد  اأن  يجب 

نوفمرب.

ب. كيفية الت�سويت على امليزانية 

على  الت�ضويت  قبل  املداخيل  على  الت�ضويت  تتم عملية  اأن  يجب 

النفقات. ويجرى يف �ضاأن تقديرات املداخيل ت�ضويت اإجمايل فيما 

اأما  واحل�ضابات اخل�ضو�ضية.  امللحقة  وامليزانيات  امليزانية  يخ�س 

فيما يخ�س نفقات امليزانية فيتم الت�ضويت عن كل باب.

ج. حالة عدم اعتماد امليزانية 

جال املحددة، يدعى املجل�س  يف حالة عدم اعتماد امليزانية يف الآ

يف دورة ا�ضتثنائية لقراءة ثانية، يف اأجل ل يتعدى 15 يوما ابتداء من 

تاريخ الجتماع الذي مت خالله رف�س امليزانية لدرا�ضة القرتاحات 

نها تفادي رف�ضها. بتعديل امليزانية التي من �ضاأ

●
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قليم  ويتعني على رئي�س املجل�س اأن يوجه اإىل عامل العمالة اأو الإ

امليزانية غري  اأو  املعتمدة  امليزانية  دي�ضمرب   10 اأق�ضاه  تاريخ  يف 

املعتمدة مرفقة مبحا�رض مداولت املجل�س.

عامل  يقوم  الثانية،  القراءة  خالل  امليزانية  اعتماد  يتم  مل  اإذا 

قليم، بعد درا�ضة امليزانية غري املعتمدة واأ�ضباب الرف�س  العمالة اأو الإ

جوبة  الأ املجل�س وكذا  لدن  املقدمة من  التعديالت  ومقرتحات 

للت�ضيري على  الرئي�س، بو�ضع ميزانية  نها من لدن  �ضاأ املقدمة يف 

اأ�ضا�س اآخر ميزانية موؤ�رض عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد 

اجلماعة وذلك داخل اأجل اأق�ضاه 31 دي�ضمرب. 

ال�ضنوية  ق�ضاط  الأ اأداء  يف  اجلماعة  ت�ضتمر  احلالة،  هذه  يف 

لالقرتا�ضات.

6. التاأ�سري على امليزانية

اأ. عر�س امليزانية للتاأ�سري عليها

قليم يف  يجب اأن تعر�س امليزانية على تاأ�ضرية عامل العمالة اأو الإ

تاريخ اأق�ضاه 20 نوفمرب.

قليم مرفقة ببيان  تكون امليزانية املوجهة اإىل عامل العمالة اأو الإ

عن الربجمة املمتدة على ثالث )3( �ضنوات وكذا القوائم املحا�ضبية 

قليم.  واملالية للعمالة اأو الإ

يوليو   14 بتاريخ   6482 عدد  ر  )ج.   2.16.319 رقم  املر�ضوم  عمل  وقد 

2016( بتحديد كيفيات حت�ضري القوائم املالية واملحا�ضبية املرفقة 

الوثائق  حت�ضري  وكيفيات  طبيعة  تبيان  على  اجلماعة  مبيزانية 

عند  امليزانية  مب�رضوع  اإرفاقها  يتعني  التي  واملحا�ضبية  املالية 

دارية  عر�ضه على التاأ�ضرية من طرف ال�ضلطة املكلفة باملراقبة الإ

باعتماد مبداأي ال�ضدقية وال�ضفافية.
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وت�ضمل القوائم املحا�ضبية :

يتم  مل  التي  وتلك  امل�ضتخل�ضة،  املداخيل  عن  خا�ضا  بيانا 

ا�ضتخال�ضها بعد خالل ال�ضنتني املن�رضمتني، وكذا املداخيل 

امل�ضتخل�ضة اإىل غاية �ضهر �ضتنرب من ال�ضنة اجلارية ؛

بر�ضم ميزانيتي  داة  بها واملوؤ النفقات امللتزم  بيانا خا�ضا عن 

الت�ضيري والتجهيز خالل ال�ضنتني املن�رضمتني، وكذا النفقات 

داة اإىل غاية �ضهر �ضتنرب من ال�ضنة اجلارية. امللتزم بها واملوؤ

وت�ضمل القوائم املالية :

ق�ضاط ال�ضنوية املتعلقة بت�ضديد القرو�س بر�ضم  بيانا خا�ضا عن الأ

ال�ضنة املالية املعنية ؛

حكام الق�ضائية ال�ضادرة �ضد اجلماعة ؛ بيانا عن القرارات والأ

التفاقيات  عن  الناجتة  املالية  اللتزامات  عن  خا�ضا  بيانا 

والعقود املربمة من قبل اجلماعة ؛

جبارية. بيانا خا�ضا عن النفقات الإ

التاأ�ضري عليها بعد مراقبة ما  وت�ضبح امليزانية قابلة للتنفيذ بعد 

يلي :

احرتام اأحكام القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات والقوانني 

نظمة اجلاري بها العمل ؛ والأ

املداخيل    تقديرات  �ضدقية  اأ�ضا�س  على  امليزانية  توازن 

والنفقات ؛

جبارية. ت�ضجيل النفقات الإ

يف حالة عدم عر�س امليزانية على التاأ�ضرية قبل تاريخ 20 نوفمرب، 

ميكن لل�ضلطة احلكومية املكلفة بالداخلية، بعد طلب ا�ضتف�ضارات 

من رئي�س املجل�س، اأن تقوم قبل فاحت يناير بو�ضع ميزانية للت�ضيري 

●
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اآخر ميزانية موؤ�رض عليها مع مراعاة تطور  اأ�ضا�س  للجماعة على 

تكاليف وموارد اجلماعة.

ب. حالت عدم التاأ�سري على امليزانية

يف حالة رف�س التاأ�ضري على امليزانية ب�ضبب عدم احرتام اأي من 

قليم م�رضوع  النقاط الثالث ال�ضالفة الذكر، يعيد عامل العمالة اأو الإ

�ضباب الرف�س، وذلك يف اأجل ل  مر بال�رضف مرفقة باأ امليزانية لالآ

يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ تو�ضله بامليزانية.

يقوم رئي�س املجل�س يف هذه احلالة بتعديل امليزانية وعر�ضها على 

اأيام ابتداء من تاريخ  املجل�س للت�ضويت عليها داخل اأجل ع�رضة 

جديد  من  عر�ضها  عليه  ويتعني  التاأ�ضري،  رف�س  �ضباب  باأ التو�ضل 

للتاأ�ضري عليها قبل فاحت يناير.

يوؤهل  اأن  اأمكن  التاأ�ضري على امليزانية قبل فاحت يناير،  اإذا مل يتم 

بتح�ضيل  للقيام  قليم  الإ اأو  العمالة  لعامل  بقرار  املجل�س،  رئي�س 

مر ب�رضفها يف  املداخيل واللتزام بنفقات الت�ضيري وت�ضفيتها والأ

عليها  التاأ�ضري  مت  ميزانية  اآخر  بر�ضم  املقيدة  العتمادات  حدود 

وذلك اإىل غاية التاأ�ضري على امليزانية.

ال�ضنوية  ق�ضاط  الأ بت�ضفية  الرئي�س  يقوم  الفرتة،  نف�س  وخالل 

لالقرتا�ضات و الدفوعات املتعلقة بال�ضفقات التي مت اللتزام بنفقاتها 

مر ب�رضفها. والأ

ج. اإ�سهار امليزانية

الرئي�س  على  يجب  احلكامة،  ومبادئ  ال�ضفافية  تكري�س  اإطار  يف 

اإيداع امليزانية مبقر اجلماعة خالل اخلم�ضة ع�رض )15( يوما املوالية 

للتاأ�ضري عليها مع و�ضعها رهن اإ�ضارة العموم باأي و�ضيلة من و�ضائل 

�ضهار. كما يجب تبليغها فورا اإىل خازن اجلماعة. الإ

وميكن تلخي�س عملية التاأ�ضري على ميزانيات اجلماعات كالتايل :
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7. تنفيذ امليزانية

النقط    اإىل  اجلماعات  ميزانية  بتنفيذ  اخلا�س  املحور  يتطرق 

التالية :

مر بال�رضف ؛ الآ

تعديل امليزانية ؛

كيفية تنفيذ امليزانية.

مر بال�رضف اأ. الآ

اإىل  اجلماعات  مليزانيات  بالن�ضبة  بال�رضف  مر  الآ مهمة  ت�ضند 

�ضاء جمال�ضها املنتخبة. تتمثل هذه املهمة اأ�ضا�ضا يف تنفيذ بنود  روؤ

امليزانية يف �ضقيها املتعلقني باملداخيل والنفقات.

الذي  الرئي�س  يدي  بني  ح�رضيا  بال�رضف  مر  الآ مهمة  وترتكز 

العام  املدير  اإىل  ومراقبته،  وليته  م�ضوؤ حتت  ي�ضند،  اأن  ميكنه 

املتعلقة  الوثائق  على  عنه،  نيابة  م�ضاء،  الإ يف  تفوي�ضا  للم�ضالح 

بقب�س مداخيل اجلماعة و�رضف نفقاتها.

مر بال�رضف منح�رضا يف اإطار الخت�ضا�ضات  ويتعني اأن يبقى دور الآ

تنفيذ  يف  �ضا�س  بالأ تتمثل  والتي  القانون،  مبوجب  اإليه  املوكولة 

اأنه ل يحق له  مقررات املجل�س املتعلقة باجلانب املايل، بحيث 

الت�رضف اإل يف اإطار هذه املقررات.

ب. تعديل امليزانية

جراء  الإ هذا  ويفتح  ال�ضنة.  خالل  معدلة  ميزانيات  و�ضع  ميكن 

تعلق  �ضواء  ال�رضورة  عند  ميزانيتها  لتعديل  للجماعات  املجال 

وال�رضوط  ال�ضكليات  نف�س  وفق  وذلك  النق�ضان  اأو  بالزيادة  مر  الأ

املتبعة يف اعتماد امليزانية والتاأ�ضري عليها.

●

●
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اأو  الربنامج  نف�س  لالعتمادات داخل  بتحويالت  القيام  كما ميكن 

 2.16.310 رقم  املر�ضوم  الباب، حدد  هذا  ويف  الف�ضل  نف�س  داخل 

حتويل  وكيفيات  �رضوط   )2016 يوليو   14 بتاريخ   6482 عدد  ر  )ج. 

العتمادات املفتوحة يف ميزانية اجلماعة.

وهكذا يتم حتويل العتمادات بني برامج نف�س الف�ضل بقرار لرئي�س 

الت�ضيري  مليزانية  بالن�ضبة  املجل�س  مداولة  بعد  يتخذ  املجل�س 

دارية بالن�ضبة مليزانية التجهيز  وتاأ�ضري ال�ضلطة املكلفة باملراقبة الإ

وحتويل العتمادات املدرجة بامل�ضاريع اأو العمليات املرتبطة بنف�س 

الربنامج بقرار لرئي�س املجل�س يتخذ من دون اللجوء اإىل مداولة 

املجل�س.

ج. كيفية تنفيذ امليزانية 

مر بال�رضف واخلازن، وذلك كل  يقوم بتنفيذ امليزانية كل من الآ

يف جمال اخت�ضا�ضه.

مر بال�رضف العمليات التالية : من اأجل ذلك يتخذ الآ

ثبات والت�ضفية ملداخيل اجلماعة ؛ الإ

وامر من اأجل حت�ضيل الديون ؛ اإ�ضدار الأ

اللتزام والت�ضفية لنفقات اجلماعة ؛

وامر بالنفقة. اإ�ضدار الأ

مر بال�رضف، ي�ضهر اخلازن على  وامر ال�ضادرة عن الآ بناء على الأ

اإجناز العمليات التالية :

التكفل باأوامر املداخيل ؛

القوانني  املقررة يف  ال�رضوط  وفق  والر�ضوم  احلقوق  ا�ضتيفاء 

اجلاري بها العمل ؛

اأداء النفقات بعد الطالع على امل�ضتندات املقدمة اإليه ؛

●

●
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موال والقيم التي يتوىل حرا�ضتها ؛ املحافظة على الأ

موال ؛ الت�رضف يف اأموال وحركات احل�ضابات اخلارجية لالأ

م�ضك حما�ضبة اجلماعة مع تركيز عمليات املداخيل والنفقات 

التي مت تنفيذها ؛

جراءات ال�رضورية لتح�ضيل املداخيل. القيام بجميع الإ

د. ح�رض امليزانية

حت�رض النتيجة العامة للميزانية يف نهاية كل �ضنة ويدرج الفائ�س، 

يف حالة وجوده، يف ميزانية ال�ضنة املوالية بر�ضم مداخيل اجلزء 

الثاين حتت عنوان “فائ�س ال�ضنة ال�ضابقة”.

اأعاله، لتغطية العتمادات املرحلة  اإليه  يخ�ض�س الفائ�س امل�ضار 

املبلغ  حدود  يف  ميكنه،  كما  والتجهيز.  الت�ضيري  نفقات  من 

املتوفر، اأن يوؤدي اإىل فتح اعتمادات اإ�ضافية موجهة لتمويل نفقات 

التجهيز.

8. مراقبة مالية اجلماعة

يف اإطار مبداأ التدبري احلر و عقلنة نظام املراقبة املالية، واإ�ضفاء 

ال�ضاأن املحلي  اأ�ضاليب تدبري  ال�ضفافية على  الفعالية عليها وتعزيز 

دارية على مالية  من اأجل حتقيق احلكامة اجليدة، فاإن املراقبة الإ

اجلماعات تنح�رض يف مراقبة �رضعية املقررات والقرارات املتخذة 

والقت�ضار، عند التاأ�ضري على امليزانية، على التاأكد من احرتامها 

للقوانني والن�ضو�س اجلاري بها العمل وتوفرها على �رضط التوازن 

جبارية. احلقيقي وت�ضمينها للنفقات الإ

تخ�ضع  فاإنها  للجماعة،  البعدية  املالية  املراقبة  يخ�س  فيما  اأما 

املتعلق  للت�رضيع  طبقا  للح�ضابات  اجلهوية  املجال�س  ملراقبة 

باملحاكم املالية.

●
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لتدقيق  اأي�ضا  للجماعة  العمليات املالية واملحا�ضباتية  كما تخ�ضع 

�ضنوي. تنجزه اإما :

املفت�ضية العامة للمالية ؛ 

دارة الرتابية ؛ اأو املفت�ضية العامة لالإ

اأو ب�ضكل م�ضرتك من طرف املفت�ضية العامة للمالية و املفت�ضية 

دارة الرتابية ؛ العامة لالإ

بقرار  اأع�ضاءها  اأحد  انتداب  يتم  للتدقيق  هيئة  قبل  من  اأو 

م�ضرتك لل�ضلطة احلكومية املكلفة بالداخلية وال�ضلطة احلكومية 

املكلفة باملالية.

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ ن�ضخ منه اإىل رئي�س جمل�س اجلماعة 

قليم واإىل املجل�س اجلهوي للح�ضابات. واإىل عامل العمالة اأو الإ

يتعني على الرئي�س تبليغ ن�ضخة من التقرير املذكور اإىل جمل�س 

اجلماعة الذي ميكن له التداول يف �ضاأنه دون اتخاذ مقرر.

�ضارة كذلك، اإىل اأنه ميكن ملجل�س اجلماعة، بطلب من  وجتب الإ

قل، اأن ي�ضكل جلنة  ع�ضاء املزاولني مهامهم على الأ ن�ضف عدد الأ

لة تهم تدبري �ضوؤون اجلماعة. �رضيطة اأن ل تكون  للتق�ضي حول م�ضاأ

الوقائع مو�ضوع متابعات ق�ضائية ما دامت املتابعات جارية.

تعد هذه اللجنة تقريرا حول املهمة التي اأحدثت من اأجلها يف ظرف 

الذي  املجل�س  قبل  من  التقرير  هذا  ويناق�س  كرث،  الأ على  �ضهر 

يقرر يف �ضاأن توجيه ن�ضخة منه اإىل املجل�س اجلهوي للح�ضابات.

 

●
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اأعمال  �ضري  يف  املهمة  املوا�ضيع  اإحدى  املنازعات  تتبع  ي�ضكل 

املجال�س. ولهذا ال�ضبب عمل القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات 

على تاأطري هذا اجلانب عن طريق التن�ضي�س على جمموعة من 

املقت�ضيات. 

1. دور الرئي�س يف تتبع منازعات اجلماعات

الق�ضية  كانت  اإذا  عدا  ما  املحاكم  لدى  اجلماعة  الرئي�س  ميثل 

تهمه ب�ضفة �ضخ�ضية اأو ب�ضفته وكيال عن غريه اأو �رضيكا اأو م�ضاهما 

اأو تهم زوجه اأو اأ�ضوله اأو فروعه. 

كما ي�ضهر الرئي�س على الدفاع عن م�ضالح اجلماعة اأمام الق�ضاء، 

طار : ويف هذا الإ

يقيم جميع الدعاوى الق�ضائية املتعلقة باجلماعة ؛

يتابع الدعاوى الق�ضائية يف جميع مراحل الدعوى ؛

يقيم جميع الدعاوى املتعلقة باحليازة، اأو يدافع عنها ؛

عمال التحفظية اأو املوقفة ل�ضقوط احلق ؛ يقوم بجميع الأ

يدافع عن التعر�ضات املقدمة �ضد اللوائح املو�ضوعة لتح�ضيل 

الديون امل�ضتحقة للجماعة.

الدعاوى  على كل  املجل�س  يطلع  اأن  الرئي�س  على  الواجب  ومن 

الق�ضائية التي مت رفعها خالل الدورة العادية اأو ال�ضتثنائية املوالية 

لتاريخ اإقامتها.

جراءات القبلية للحد من عدد املنازعات 2. الإ

للحد من العدد الهائل من املنازعات التي تكون اجلماعات طرفا فيها 

جراءات القبلية تتيح لعمال العمالت او  مت التن�ضي�س على بع�س الإ

يجاد حلول لبع�س الق�ضايا التي ميكن اأن تغني عن  قاليم التدخل لإ الأ

●
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طار، ل ميكن مثال  رفع دعوى جتاوز  التوجه اإىل الق�ضاء. ويف هذا الإ

ال�ضلطة �ضد اجلماعة اأو �ضد قرارات جهازها التنفيذي اإل اإذا كان 

املدعي قد اأخرب من قبل رئي�س اجلماعة ووجه اإىل عامل العمالة 

قليم مذكرة تت�ضمن مو�ضوع واأ�ضباب �ضكايته. وي�ضلم على اإثرها  او الإ

للمدعي فورا و�ضل بذلك.

الو�ضل بعد  اإذا مل ي�ضلم له  جراء  �ضارة يعفى املدعي من هذا الإ لالإ

ان�رضام اأجل اخلم�ضة ع�رض )15( يوما املوالية للتو�ضل باملذكرة، 

اأو بعد ان�رضام اأجل ثالثني )30( يوما ابتداء من تاريخ ت�ضليم الو�ضل 

اإذا مل يح�ضل اتفاق بالرتا�ضي بني الطرفني.

دين  باأداء  اجلماعة  تتعلق مبطالبة  دعوى  اأي  رفع  ميكن  ل  كما 

قليم  مر م�ضبقا اإىل عامل العمالة اأو الإ اأو تعوي�س، اإل بعد اإحالة الأ

الذي يدر�س ال�ضكاية يف اأجل اأق�ضاه ثالثون )30( يوما ابتداء من تاريخ 

ت�ضليم الو�ضل. 

جال املذكورة  ويف حالة عدم تو�ضل امل�ضتكي برد على �ضكايته يف الآ

اأو اإذا مل يقبل امل�ضتكي هذا الرد، اأمكنه اإما رفع �ضكايته اإىل ال�ضلطة 

احلكومية املكلفة بالداخلية التي تدر�ضها داخل اأجل اأق�ضاه ثالثون 

)30( يوما ابتداء من تاريخ تو�ضلها بال�ضكاية، اأو رفع الدعوى مبا�رضة 

اأمام املحاكم املخت�ضة.

3. اإحداث وكيل ق�سائي للجماعات الرتابية

يعني بقرار  لوزير الداخلية وكيل ق�ضائي للجماعات الرتابية 

وهيئاتها  الرتابية  للجماعات  القانونية  امل�ضاعدة  تقدمي  يتوىل 

مر.  وجمموعاتها، ويوؤهل للرتافع اأمام املحكمة املحال اإليها الأ

للجماعات  العامة  باملديرية  القانونية  ال�ضوؤون  مدير  وقد عني 

املحلية ب�ضفته وكيال ق�ضائيا للجماعات الرتابية.

من الواجب اإدخال الوكيل الق�ضائي للجماعات الرتابية، حتت 

طائلة عدم القبول، يف جميع الدعاوى التي ت�ضتهدف مطالبة 

●
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اجلماعات الرتابية وهيئاتها وجمموعاتها باأداء دين اأو تعوي�س، 

يف  عنها  الدفاع  مبا�رضة  اإمكانية  ذلك،  على  بناء  له  ويخول 

خمتلف مراحل الدعوى. 

يوؤهل الوكيل الق�ضائي للجماعات الرتابية للنيابة عن اجلماعة 

خرى  الأ الدعاوي  جميع  يف  وجمموعاتها  وهيئاتها  الرتابية 

بتكليف منها، وميكن اأن تكون خدماته مو�ضوع اتفاقيات بينه 

وبينها. 

 

 

●
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تكت�ضي اأ�ضاليب التدبري الفّعالة اأهمية ق�ضوى يف جناح كل ال�ضيا�ضات 

�ضا�س ي�ضبح اللتزام بقواعد احلكامة اجليدة  العمومية، وعلى هذا الأ

�رضورة حتمية بالن�ضبة لكل الهيئات العمومية، لهذا مت تخ�ضي�س 

ق�ضم على م�ضتوى القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات يحدد قواعد 

احلكامة اجليدة يف اإطار مبداأ التدبري احلر. وترمي  هذه القواعد 

العمومية  املرافق  ولوج  يف  املواطنني  بني  امل�ضاواة  �ضمان  اإىل 

اأداء اخلدمات من قبل اجلماعة  التابعة للجماعة، ال�ضتمرارية يف 

واملحا�ضبة  وال�ضفافية  الدميقراطية  قيم  تكري�س  جودتها،   و�ضمان 

ولية، تر�ضيخ �ضيادة القانون وال�ضعي اإىل تو�ضيع دائرة الت�ضارك  وامل�ضوؤ

والفعالية والنزاهة.

اأن يلتزم بها املجل�س ل�سمان احلكامة 1. القواعد الذي يجب 

للجماعة  التابعة  والهيئات  ورئي�ضه  اجلماعة  جمل�س  على  يتعني 

�ض�ضات التعاون بني اجلماعات وجمموعات اجلماعات الرتابية  وموؤ

�ضمان  اأجل  الالزمة من  الجراءات  باتخاذ  احلكامة  بقواعد  التقيد 

احرتام : 

مقت�ضيات النظام الداخلي للمجل�س ؛

التداول خالل جل�ضات املجل�س بكيفية دميقراطية ؛

مداولت  يف  منتظمة،  ب�ضفة  ع�ضاء،  الأ وم�ضاركة  ح�ضور 

املجل�س ؛

�ضفافية مداولت املجل�س ؛

اآليات الدميقراطية الت�ضاركية ؛

عليها    والت�ضويت  امليزانية  بو�ضع  املتعلقة  املقت�ضيات 

وتنفيذها ؛

املقت�ضيات املنظمة لل�ضفقات ؛

●
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اجلماعة  باإدارة  الوظائف  بولوج  املتعلقة  وال�رضوط  القواعد 

�ض�ضات التعاون بني اجلماعات  الرتابية والهيئات التابعة لها وموؤ

وجمموعات اجلماعات الرتابية ؛

ولية باملحا�ضبة ؛ القواعد املتعلقة بربط امل�ضوؤ

عدم ا�ضتغالل الت�رضيبات املخلة باملناف�ضة النزيهة ؛

الت�رضيح باملمتلكات ؛

عدم تنازع امل�ضالح ؛

عدم ا�ضتغالل مواقع النفوذ.

وح�سن  احلكامة  ل�سمان  اتخاذها  الواجب  الفعلية  جراءات  الإ  .2
�سري اأعمال اجلماعة

اأ. الرقابة الداخلية والفتحا�س الداخلي

اعتماد  وجوب  على  باجلماعات  املتعلق  التنظيمي  القانون  ن�ّس 

دائها واملراقبة الداخلية  اجلماعة، حتت اإ�رضاف رئي�ضها، التقييم لأ

اجلماعة  تقوم  كما  تدبريها.  ح�ضيلة  وتقدمي  الداخلي  والفتحا�س 

بربجمة درا�ضة تقارير التقييم والفتحا�س واملراقبة وتقدمي احل�ضيلة 

الو�ضائل  بجميع  التقارير  هذه  وتن�رض  جمل�ضها،  اأعمال  جدول  يف 

املالئمة ليطلع عليها العموم. 

فتحا�س  �ض�ضة على ن�ضاط الإ حيث اأن و�ضع منظومة �ضاملة للمراقبة موؤ

الداخلي وتدبري املخاطر وكذا الرقابة الداخلية �ضيمكن اجلماعات 

هداف املتعلقة بقانونية القرارات  من تطوير اأدائها بغية حتقيق الأ

هداف امل�ضطرة وملبادئ  املتخذة والعمليات املنجزة، بالمتثال لالأ

ح�ضن التدبري وكذلك املتعلقة بفعالية وجناعة اأداء اجلماعة.

التدقيق الداخلي : هو ن�ضاط م�ضتقل ومو�ضوعي، يلحق تنظيميا 

برئي�س جمل�س اجلماعة من اأجل �ضمان اجلودة، ويهدف لتاأدية 

●

●

●

●

●

●

●
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مهام التوكيد والن�ضطة ال�ضت�ضارية املختلفة من اأجل حت�ضني 

خرية  واإ�ضافة قيمة للعمليات يف اجلماعة. وهو ي�ضاعد هذه الأ

اآلية ومن�ضبطة  ا�ضاليب  يف حتقيق اهدافها من خالل تطبيق 

من اجل تطوير وتقييم فعالية ان�ضطة اإدارة املخاطر وال�ضوابط 

الداخلي فح�س  التدقيق  ي�ضمل نطاق  و  �ض�ضية.  املوؤ واحلكامة 

وتقييم مدى كفاية وفعالية اأنظمة الرقابة الداخلية باجلماعة 

ن�ضطة املختلفة. داء عند تاأدية الأ وجودة الأ

ل�ضمان حتقيق  الالزمة  العمليات  الداخلية : هي كل  الرقابة 

�ض�ضة بفعالية وكفاءة واإ�ضدار تقارير مالية موثوق  اأهداف املوؤ

امل�ضتوى  على  وال�ضيا�ضات.  واللوائح  للقوانني  والمتثال  بها، 

التقارير  تتعلق مب�ضداقية  الداخلية  الرقابة  اأهداف  التنظيمي، 

هداف  املالية، وردود الفعل يف الوقت املنا�ضب على حتقيق الأ

الت�ضغيلية اأو ال�ضرتاتيجية، والمتثال للقوانني واللوائح. وتتعلق 

اأهداف الرقابة الداخلية اأ�ضا�ضا ب :

�ضالمة املعلومات والبيانات ؛

والقوانني  جراءات  والإ واخلطط  ال�ضيا�ضات  مع  التطابق 

والتعليمات والعقود ؛

�ضول ؛ حماية الأ

ال�ضتخدام القت�ضادي والكفء للموارد ؛

اأو  ن�ضطة  والأ للعمليات  املو�ضوعة  هداف  الأ وحتقيق  اإجناز 

الربامج ؛

اأي  العمل فيها والتاأكد من عدم وجود  واآلية  ق�ضام  الأ مراقبة 

خطاأ ي�ضمح بالغ�س والحتيال.

●

●

●

●

●

●

●
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�ساليب احلديثة للتدبري ب. اعتماد الأ

جراءات ال�رضورية من اأجل اعتماد  يتخذ رئي�س جمل�س اجلماعة الإ

ملنظومة  تكميلية  تعترب  والتي  اجلماعة  لتدبري  الفعالة  �ضاليب  الأ

فتحا�س والرقابة، ول �ضيما : الإ

ن�ضطة واملهام  حتديد املهام وو�ضع دلئل للم�ضاطر املتعلقة بالأ

املنوطة باإدارة اجلماعة وباأجهزتها التنفيذية والتدبريية ؛

هداف ؛ تبني نظام التدبري بح�ضب الأ

هداف  الأ فيها  حتدد  والربامج  امل�ضاريع  لتتبع  منظومة  و�ضع 

املراد بلوغها وموؤ�رضات الفعالية املتعلقة بها.

يقوم رئي�س جمل�س  اجلماعة، يف اإطار قواعد احلكامة بـما يلي :

اأع�ضاء  من  ع�ضو  لكل  اجلل�ضات  حما�رض  من  ن�ضخة  ت�ضليم 

املجل�س داخل اأجل اخلم�ضة ع�رض )15( يوما املوالية لختتام 

الدورة على اأبعد تقدير، وفق م�ضطرة يحددها النظام الداخلي 

للمجل�س ؛

اجلماعة.  مبقر  اأيام   )08( ثمانية  ظرف  يف  املقررات  تعليق 

وخمتلف  واجلمعيات  واملواطنني  املواطنات  لكل  ويحق 

للت�رضيع  طبقا  املقررات،  على  الطالع  يطلبوا  اأن  الفاعلني 

اجلاري به العمل.

ولية باملحا�سبة 3. اإجراءات ربط امل�سوؤ

اأ. خ�سوع اجلماعة لتدقيق �سنوي

طبقا  للح�ضابات  اجلهوية  املجال�س  ملراقبة  اجلماعة  مالية  تخ�ضع 

للت�رضيع املتعلق باملحاكم املالية. 

كما تخ�ضع العمليات املالية واملحا�ضباتية للجماعة لتدقيق �ضنوي 

دارة  لالإ العامة  املفت�ضية  او  للمالية  العامة  املفت�ضية  اإما  تنجزه 

●

●

●

●

●

●
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هيئة  قبل  من  اأو  املفت�ضيتني،  بني  م�ضرتك  ب�ضكل  او  الرتابية 

للتدقيق يتم انتداب اأحد اأع�ضائها وتتحدد �ضالحياتها بقرار م�ضرتك 

املكلفة  احلكومية  وال�ضلطة  بالداخلية  املكلفة  احلكومية  لل�ضلطة 

باملالية.

وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ ن�ضخ منه اإىل رئي�س جمل�س اجلماعة 

قليم، وكذا اإىل املجل�س اجلهوي للح�ضابات  واإىل عامل العمالة اأو الإ

تقارير  خال�ضات  �ضوء  يف  منا�ضبا  يراه  ما  يتخذ  الذي  املعني 

التدقيق.

اإىل جمل�س  التدقيق  تقرير  ن�ضخة من  تبليغ  الرئي�س  ويتعني على 

اجلماعة الذي ميكنه التداول يف �ضاأنه دون اتخاذ مقرر. 

ب. اإمكانية اإخ�ساع تدبري اجلماعة لعمليات التدقيق

اأو  قليم  الإ اأو  العمالة  عامل  اإخبار  بعد  رئي�ضه  اأو  للمجل�س  ميكن 

التابعة  والهيئات  اجلماعة  تدبري  اإخ�ضاع  خري  الأ مببادرة من هذا 

عمليات  ذلك  مبا يف  التدقيق،  لعمليات  فيها  ت�ضاهم  التي  اأو  لها 

التدقيق املايل.

لذلك،  قانونا  املوؤهلة  الهيئات  التدقيق  بهذا  القيام  مهمة  تتوىل 

قليم و اإىل اأع�ضاء املجل�س  وتوجه وجوبا تقريرا اإىل عامل العمالة اأو الإ

املعني ورئي�ضه.

املجل�س  على  التدقيق  تقارير  عر�س  املجل�س  رئي�س  على  يجب 

مبنا�ضبة انعقاد الدورة املوالية لتاريخ التو�ضل بتقرير التدقيق. 

ج. اإعداد قوائم حما�سبية ومالية

العتبارية  �ضخا�س  الأ وكذا  اجلماعة  جمل�س  رئي�س  على  يتعني 

اخلا�ضعة للقانون العام اأو اخلا�س والتي تقوم بت�ضيري مرفق عمومي 
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تتعلق  قوائم حما�ضبية ومالية  اإعداد  تعمل على  اأن  للجماعة،  تابع 

بت�ضيريها وو�ضعيتها املالية واإطالع العموم عليها.

دارة املركزية للجماعات لتعزيز احلكامة 4. مواكبة الإ

باجلماعات  املتعلق  التنظيمي  القانون  خالل  من  الدولة  التزمت 

دوات الالزمة ملواكبة وم�ضاندة اجلماعة، خالل  ليات والأ بتوفري الآ

ونها  وىل لنتداب جمال�ضها، لبلوغ حكامة جيدة يف تدبري �ضوؤ املدة الأ

الدولة  تقوم  الغاية،  اإليها. ولهذه  وممار�ضة الخت�ضا�ضات املوكولة 

مبا يلي :

ليات لتمكني املنتخبني من دعم قدراتهم التدبريية  حتديد الآ

عند بداية كل انتداب ؛

الع�رضي  التدبري  اأنظمة  بتبني  للجماعة  ت�ضمح  اأدوات  و�ضع 

داء واأنظمة املعلومات ؛ جناز والأ ول�ضيما موؤ�رضات التتبع والإ

و�ضع اآليات للتقييم الداخلي واخلارجي املنتظم ؛ 

والوثائق  املعلومات  من  الرتابية  اجلماعة  جمل�س  متكني 

ال�رضورية للقيام مبمار�ضة �ضالحياته.

●

●

●

●





مطبعة وزارة الـداخـلـيـة


