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 وجهات أقالٌم – عماالت – جماعات: والشراكة التعاون اتفاقٌات: 7 بطاقة. 
 
 :الدولً التعاون

 

 للجماعات البٌنً الدولً التعاون: 8 بطاقة. 

 للجماعات األطراف المتعدد الدولً التعاون: 9 بطاقة. 

 واألقالٌم للعماالت الدولً التعاون: 11 بطاقة. 

 للجهات الدولً التعاون: 11 بطاقة.  
 

 .مشتركة وأنشطة مشارٌع إلنجاز العمومٌة الشراكة :الخاصة/  العمومٌة الشراكة
 

 جماعةةةةةات:  مشةةةةةتركة وأنشةةةةةطة مشةةةةةارٌ  إلنجةةةةةا  العمومٌةةةةةة الشةةةةةراكة: 12 بطاقةةةةةة 

 .وهٌئاتها ومجموعاتها

 أقالٌم أو عماالت: مشتركة وأنشطة مشارٌ  إلنجا  العمومٌة الشراكة: 13 بطاقة  

 .عمومٌة وهٌئات ومجموعات

 ولجةةةان جهةةةات: مشةةةتركة وأنشةةةطة مشةةةارٌ  إلنجةةةا  العمومٌةةةة الشةةةراكة: 14 بطاقةةةة 

 .عمومٌة وهٌئات الجهات بٌن المشتركة التعاون
 

 .مشتركة عمومٌة مرافق لتدبٌر العمومٌة الشراكة :الخاصة/  العمومٌة الشراكة
 

 جماعةةةةةةات:  مشةةةةةةتركة عمومٌةةةةةةة مرافةةةةةة  لتةةةةةةدبٌر العمومٌةةةةةةة الشةةةةةةراكة: 15 بطاقةةةةةةة   

 .عمومٌة وهٌئات  ومجموعات

 وأقةةةالٌم عمةةةاالت:  مشةةةتركة عمومٌةةةة مرافةةة  لتةةةدبٌر العمومٌةةةة الشةةةراكة: 16 بطاقةةةة  

 .عمومٌة وهٌئات مجموعاتو

 التعاون ولجان جهات: مشتركة عمومٌة مراف  لتدبٌر العمومٌة الشراكة: 17 بطاقة 

 .عمومٌة وهٌئات  الجهات بٌن المشتركة

 خاصة أو عمومٌة وهٌئات محلٌة جماعات: المفوض التدبٌر: 18 بطاقة. 

 خاصة هٌئات أو محلٌة جماعات: المحلٌة التنمٌة شركة: 19 بطاقة. 
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  :تقدٌـم

 ٌولون األخٌرة، العقود فً الترابٌة الجماعات على والمشرفون المسإولون أصبح لقد

 الخدمات ونوعٌة حجم من للرف  خاصة الترابٌة، للمجاالت االستراتٌجً للتدبٌر كبٌرة أهمٌة

 السابقة واإلصدارات األعمال تكمل جدٌدة مرجعٌة توفٌر أهمٌة تبر  هنا ومن للسكان؛ المقدمة

 .والشراكة التعاون مجال فً المعتمدة والمساطر اإلجراءات مختلف تتضمن المجال، هذا فً

 شرٌحة النتظارات االستجابة كذلك، المرجعٌة هذه وراء من األساسً الهدف ولعل

 إجراءات تخص معلومات على الحصول فً الراغبٌن والمهتمٌن، والمتتبعٌن القراء من واسعة

 . مشتركة وأنشطة وأعمال مشارٌ  وتدبٌر إلنجا  والشراكة التعاون

 واإلصالحات التعدٌالت مختلف االعتبار بعٌن تؤخذ المرجعٌة هذه فإن ولإلشارة،

 .2111 مارس شهر منذ التطبٌ  حٌ  دخلت التً والسٌاسٌة والتنظٌمٌة القانونٌة

 فً بدورها واإلصالح للتعدٌل قابلة المعدلة القانونٌة النصوص هذه تبقى ذلك، وم 

 عادة ٌمٌ  الذي والتحٌٌن التطور منط  ٌملٌها جدٌدة معلومات أو تشرٌعٌة تدابٌر إطار

 .والممارسة البحث مجاالت

 بحكم فقط لٌس المرجعة، هذه محتوٌات وإثراء وإغناء لتحٌٌن معقودا األمل وٌبقى

 من انطالقا كذلك بل والتنظٌمً، التشرٌعً اإلطار ٌعرفه الذي والمستمر المت اٌد التطور

 خصبا مجاال منه ٌجعل مما المجال، هذا فً الترابٌة الجماعات راكمتها وخبرات تجارب

 .ومنتظم مستمر بشكل والتحٌٌن للمراجعة

 :والتنظٌم التصور .1

 الترابٌة، الجماعات طرف من المعتمدة اإلجراءات مختلف المرجعٌة، هذه تناولت

 تضمنتها مختلفة، وأشكال آلٌات عبر  تقٌمها  مشتركة، وأنشطة مشارٌ  وتدبٌر وإنجا  لوض 

 بالمغرب الترابٌة للجماعات القانونٌة المنظومة

 بغٌة والمساطر واإلجراءات المراحل مختلف إلى مفصل، بشكل المرجعٌة هذه وتشٌر

 تمكن كما الترابٌة، الجماعات تقٌمها التً والشراكة التعاون مشارٌ  نجاعة وضمان ترشٌد

 إلى إضافة برامجها، لتنفٌذ مضامٌنها على االرتكا  الحكومٌة والوكاالت الو ارٌة القطاعات

 للتشرٌعات طبقا واألنشطة للمشارٌ  والمعقلن المشترك التدبٌر لمراحل تحدٌد من به تسمح ما

 .العمل بها الجاري والتنظٌمات
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 :األهداف .0

 مؤمورٌة وتٌسٌر لتسهٌل اإلجراءات، بهذه التعرٌف إلى باألساس، المرجعٌة هذه تهدف

 فً وانتظاراتهم حاجٌاتهم تلبً شاملة، بمرجعٌة بت وٌدهم والجهوٌٌن، المحلٌٌن المدبرٌن

 .والتتب  والمراقبة والمنهجٌة التخطٌط، مجاالت

 الجماعات طرف من المقدمة الخدمات لنوعٌة بالغة أهمٌة المرجعٌة، هذه كذلك وتعٌر

 بشكل خدماتها نوعٌة بتحسٌن مطالبة الترابٌة المجاالت هذه أصبحت حٌث لساكنتها، الترابٌة

 سلبٌات تجاو  من تمكنها وشاملة، جاه ة ومراج  وثائ  إلى حاجة فً ٌجعلها مما مستمر،

 التعاون وأنشطة لمشارٌ  ومنتج ناج و فعال تدبٌر لضمان والكالسٌكٌة، القدٌمة المناهج

 .والشراكة

 واحدة، مرجعٌة فً والشراكة التعاون ومعاٌر ومساطر إجراءات تجمٌ  شؤن من إنو

 :من الترابٌة الجماعات تمكٌن شؤنه لمن

  ٌٌوأنسبها؛ أنجعها واختٌار والشراكة التعاون أشكال مختلف بٌن التم 
 فٌها؛ والتحكم والشراكة التعاون أنشطة مضامٌن تحدٌد 
 والشراكة؛ التعاون ألنشطة القانونً اإلطار تحدٌد 
 والشراكة التعاون مجال فً المعتمدة اإلجراءات اعتماد. 

 

 والشراكة التعاون: التدبٌر آلٌات .3

 العامة المدٌرٌة) الداخلٌة و ارة أصدرته الذي والشراكة، التعاون دلٌل تضمن

 والشراكة التعاون مفاهٌم تحدد وتفصٌالت وتوضٌحات شروحات ،( المحلٌة للجماعات

 .الترابٌة للجماعات

 مشارٌـ  إلنجا  قانونٌة، منظومة على الترابٌة الجماعات تستند ،بالتعاون ٌتعل  ففٌما

 والقانون الجماعً، بالمٌثا  المتعل  78.11 القانون خاصة مشتركة، فائدة ذات أنشطة أو

 إطار فً الجهات، بتنظٌم المتعل  47.96 والقانون واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعل  79.11

 ولجان الترابٌة الجماعات ومجموعات واألقالٌم العماالت ومجموعات الجماعات مجموعات

 جماعات م  الالمرك ي والتعاون التوأمة اتفاقٌات إطار وفً الجهات، بٌن المشتركة التعاون

 شروط وف  واالقتصادٌة، والثقافٌة والمالٌة التقنٌة المٌادٌن فً أجنبٌة أخرى وأطراف ترابٌة

 .المتعاونة األطراف علٌها وتتف  تحددها

 المجال، هذا فً الداخلٌة و ارة أصدرتها التً الوثائ  وحسب متصل، سٌا  وفً

 الدولً، التعاون أدوات من أداة باعتبارها التوأمة، اتفاقٌات المغربٌة الترابٌة الجماعات تستعمل

 نٌةوالتق الثقافٌة المٌادٌن فً أجنبٌة ترابٌة وجماعات مدن م  وتعاون تبادل عالقات إلقامة

 .والمالٌة
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 تبرمها التً باالتفاقٌات عامة بصفة ٌتعل  األمر فإن ،لشراكةا ٌخص فٌما أما

 ذات الحكومٌة غٌر والهٌئات العامة والمإسسات العمومٌة اإلدارات م  الترابٌة الجماعات

 ذات وأنشطة وأعمال مشارٌ  إلنجا  الخاص، والقطاع المدنً المجتم  وم  العامة، المنفعة

 .مشتركة فائدة

 عامة، بصفة الشراكة تعنً والتطبٌ ، الممارسة  اوٌة ومن األساس، هذا وعلى

 عامة ومإسسات إدارات وم  بٌنها فٌما الترابٌة الجماعات تقٌمها والشراكة، التعاون عالقات

 من عمومٌة لمراف  المفوض التدبٌر إطار فً وكذلك المدنً، والمجتم  الجمعوي القطاع وم 

  .المحلٌة التنمٌة شركة أو الخاص القطاع طرف

 فً الترابٌة الجماعات لدن من المعتمدة اإلجرائٌة المرجعٌة تتضمن اإلطار، هذا وفً

 العناصر كافة استٌعاب تسهٌل منها الغرض بطاقة،( 19) عشر تسعة والتعاون الشراكة مجال

 كل تسمح والشراكة، التعاون ومشارٌ  وأعمال أنشطة وإقامة إلنجا  والشكلٌات، والمعطٌات

 التً الشراكات فً بها المعمول والمساطر اإلجراءات مختلف بٌن بالتمٌٌ  حدا على بطاقة

 . الترابٌة الجماعات أنواع من نوع كل ٌقٌمها

 والشروط المراحل مختلف تحدد بمبٌانات، البطاقات هذه إرفا  تم اإلطار، هذا وفً

 :التالٌة العناصر وف  المجال هذا فً المعتمدة والمصادر والمراج  والمتدخلٌن

 التعرٌف؛ 
 الموضوع؛ 
 الشركاء؛ 
 إطار فً وأنشطة أعمال إقامة الترابٌة للجماعات ٌجٌ  الذي القانون: القانونً اإلطار 

 الشراكة؛ و التعاون
 ًالمطبقة؛ القوانٌن باق 
 واإلدارٌة؛ القانونٌة و المالٌة التركٌبة: اإلجراءات 
 المصاحبة التدابٌر. 

 

 :المرجعٌة هذه فً المعتمدة القانونٌة ومةظالمن .4
 

 :القوانٌن 4-1
  

 ؛المغربٌة المملكة دستور 

 وتتمٌمه؛ تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثا  المتعل  78.22 القانون 

  واألقالٌم؛ العماالت بتنظٌم المتعل  79.22 القانون 

 الجهات؛ بتنظٌم المتعل  47.96 القانون 

 ومجموعاتها؛ المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعل  45.28 القانون 
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 المجالس بتنظٌم المتعلقة المقتضٌات) المالٌة المحاكم بمدونة المتعل  60.99 القانون 

 ؛(للحسابات الجهوٌة

 والحقو  الرسوم ببعض ٌتعل  فٌما انتقالٌة أحكام بسن المتعل  39.27 القانون 

 ؛الترابٌة الجماعات لفائذة المستحقة واألتاوى والمساهمات

 والمحاسبٌن والمراقبٌن بالصرف اآلمرٌن مسإولٌة بتحدٌد المتعل  61.99 القانون 

 العمومٌٌن؛

 العمومٌة؛ الدٌون تحصٌل بمدونة المتعل  15.97 القانون 

 أخرى؛ وهٌئات العامة المنشآت على للدولة المالٌة بالمراقبة المتعل  69.22 القانون 

 المساهمة؛ بشركات المتعل  17.95 القانون 

 العامة؛ للمراف  المفوض بالتدبٌر المتعل  54.25 القانون 

 بها العمل التجار على الواجب المحاسبٌة بالقواعد المتعل  9.88 القانون. 

 الفالحٌة التنمٌة وكالة بموجبه تحدث 40.28 القانون . 
 

 :المراسٌم 4-0
  

 العمومٌة المحاسبة نظام بسن المتعل  2111 ٌناٌر 3 بتارٌخ 441-19-2 رقم المرسوم 

 ومجموعاتها؛ المحلٌة للجماعات

 54.15 رقم للقانون 12 إلى  5 من المواد بتطبٌ  المتعل  362-16-2 رقم المرسوم 

 العامة؛ للمراف  المفوض بالتدبٌر المتعل 

 المستقلة؛ الوكاالت بتنظٌم المتعل  1964 شتنبر 29 بتارٌخ 394-64-2 رقم المرسوم 

 للمملكة؛ اإلداري بالتقسٌم المتعل ( 2119 ٌناٌر 11) 319-19-2 رقم المرسوم 

 والقٌادات الدوائر قائمة بتحدٌد المتعل ( 2118 أكتوبر 28) 521-18-2 رقم المرسوم 

 مجلس فً انتخابهم الواجب األعضاء وعدد بالمملكة والقروٌة الحضرٌة والجماعات

 جماعة؛ كل

 الجهات لعدد المحدد( 2119 ٌناٌر 11) 322-19-2 رقم المرسوم. 
 

 :القرارات 4-3
 
 

 1977 فبراٌر 21 بتارٌخ 341 -77 رقم المالٌة وو ٌر الداخلٌة لو ٌر مشترك قرار 

 إذن دون للتسدٌد القابلة ومجموعاتها الترابٌة الجماعات مصارٌف لقائمة المحدد

 مسب ؛

   2115 نونبر 7 بتارٌخ 2278 -15 رقم المالٌة وو ٌر الداخلٌة لو ٌر مشترك قرار 

 أعاله؛ إلٌه المشار للقرار المتمم
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 4)    1428 الثانٌة جمادى 18 بتارٌخ 1291 -7 رقم والخوصصة المالٌة و ٌر قرار 

 للمتنافسٌن والمبارٌات العروض طلبات ملفات إرسال لشروط المحدد( 2117 ٌولٌو 

 .البرٌد طرٌ  عن

 :مناشٌر 4-4

 الداخلٌة بو ارة المحلٌة المالٌة مدٌرٌة/المحلٌة للجماعات العامة للمدٌرٌة سنوٌة مناشٌر 

 المحلٌة للجماعات المناشٌر هذه تبعث) الترابٌة الجماعات مٌ انٌات بإعداد المتعلقة

 ؛(سنة كل من شتنبر شهر خالل

 بإعداد المتعل  2117 دجنبر 27 بتارٌخ المحلٌة المالٌة مدٌرٌة/  144  رقم منشور 

 الجماعات جباٌات حول 47.16 رقم القانون لمقتضٌات تطبٌقا الجبائٌة القرارات

 الترابٌة؛

 1999 دجنبر 17 بتارٌخ 171 رقم المالٌة وو ٌر الداخلٌة لو ٌر مشترك منشور 

 وتغٌٌره؛ تتمٌمه تم حسبما الترابٌة الجماعات مٌ انٌة تركٌبة بإصالح المتعل 

 والجمعٌات الدولة اتفاقٌات حول 2113 ٌونٌو 27 بتارٌخ 7 رقم منشور. 

 

 

 

 

 :المحلٌة للجماعات القانونٌة المنظومة .5

 :الدستور 5-1

 :األخرى الترابٌة والجماعات الجهات
 

 .والجماعات واألقالٌم والعمالت الجهات هً للمملكة الترابٌة الجماعات :135 الفصل

. دٌمقراطٌة بكٌفٌة شإونها تسٌر العام، للقانون خاضعة اعتبارٌة، أشخاص الترابٌة الجماعات 

 .المباشر العام باالقتراع والجماعات الجهات مجالس تنتخب

 ترابٌة جماعة محل االقتضاء، عند تحل أن وٌمكن بالقانون، أخرى ترابٌة جماعة كل تحدث 

 . الفصل هذا من األولى الفقرة فً علٌها المنصوص تلك من أكثر، أو
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 األخةةةرى، الترابٌةةةة الجماعةةةات مجةةةالس ورإسةةةاء الجهةةةات، مجةةةالس رإسةةةاء ٌقةةةوم :138 الفصلللل

 .ومقرراتها المجالس هذه مداوالت بتنفٌذ

 فةةةةةةً المرك ٌةةةةةةة السةةةةةةلطة والعمةةةةةةاالت، األقةةةةةةالٌم وعمةةةةةةال الجهةةةةةةات والة ٌمثةةةةةةل :145 الفصللللللل

 .الترابٌة الجماعات

 التنظٌمٌة النصوص وتنفٌذ القانون، تطبٌ  تامٌن على الحكومة، باسم والعمال، الوالة ٌعمل

 .اإلدارٌة المراقبة ٌمارسون كما ومقرراتها، للحكومة

 تنفٌذ على الجهوٌة، المجالس رإساء وخاصة الترابٌة، الجماعات رإساء والعمال الوالة ٌساعد

 .التنموٌة والبرامج المخططات

 لإلدارة الالممرك ة المصالح أنشطة بتنسٌ  المعنٌٌن، الو راء سلطة تحت والعمال، الوالة ٌقوم

 .سٌرها حسن على وٌسهرون المرك ٌة،

 :ومجموعاتها الترابٌة الجماعات قوانٌن 5-0

 

 .وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون
 

 :الجماعات .أ 

 بالشخصةةةةٌة تتمتةةةة  العةةةةام القةةةةانون حكةةةةم فةةةةً داخلةةةةة ترابٌةةةةة وحةةةةدات هةةةةً الجماعةةةةات :1 المللللادة

 .المالً واالستقالل المعنوٌة

 .وقروٌة حضرٌة جماعات إلى وتنقسم

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار القروٌة الجماعة مرك  وٌحدد. بمرسوم وتحذف الجماعات تحدث

 أو المعنً الجماعً المجلس استشارة بعد الداخلٌة، و ٌر من باقتراح بمرسوم، الجماعة اسم ٌغٌر

 .األخٌر هذا من باقتراح

 

 :المحلٌة الجماعات مجموعة أو الجماعات مجموعة .ب 
 

 

 عمومٌة مإسسة الترابٌة الجماعات مجموعة أو والقروٌة الحضرٌة الجماعات مجموعة :81 المادة

 .المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة تتمت 

 

 :الحضرٌة التجمعات مجموعة  .ج 
 

  



10 
 

 مجموعات الفصل، هذا ألحكام تخض  التً الحضرٌة التجمعات مجموعة تعتبر :1-83 المادة

 سكانه عدد ٌفو  متصل ترابً مجال داخل تق  متجاورة جماعات من بمبادرة تحدث للجماعات

 إنجا  اجل من التشارك بهدف قروٌة، جماعات أو جماعة كذلك ٌشمل أن ٌمكن نسمة، 211.111

 .مشتركة فائدة ذات مراف  وتدبٌر

 . )...(المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة تتمت  عامة مإسسة التجمعات مجموعة تعتبر

 

 .واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 رقم القانون
 

 :واألقالٌم العماالت .د 

 .المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة تتمت  محلٌة جماعات واألقالٌم العماالت :1 المادة

 :المحلٌة للجماعات مجموعة أو واألقالٌم العماالت مجموعة .ه 

 تتمت  عمومٌة مإسسة الترابٌة الجماعات مجموعة أو األقالٌم أو العماالت مجموعة :69 المادة
 . )...(المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة

 

 .الجهات بتنظٌم المتعلق 60.04 رقم القانون

 :الجهات .ً 
 

 بالشخصٌة تتمت  محلٌة جماعات الدستور من 135 الفصل بمقتضى المحدثة الجهات :1 المادة

 . )...(المالً واالستقالل المعنوٌة

 

 

 :الجهات بٌن المشتركة التعاون لجان  .ز 
 

 واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة تتمت  عامة مإسسات الجهات بٌن المشتركة التعاون لجان :60 المادة

 . )...(المالً

  :المراسٌم 5-3

 للمملكة اإلداري بالتقسٌم المتعلق 9770 ٌونٌو .. بتارٌخ 9.70.0.0 رقم المرسوم

 

( 18)و عمالة( 13) و إقلٌم( 62) تضم والٌة( 19) إلى المملكة تراب تقسٌم تم :1 المادة

 .وقروٌة حضرٌة جماعات وإلى للمقاطعات، عماالت
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 والقروٌة الحضرٌة والجماعات)...(  لقائمة المحدد( 9770 أكتوبر 90) 9.70.097 رقم المرسوم
 .للمملكة

 

 )...(. للملكة والقروٌة الحضرٌة الجماعات)...(  قائمة المرسوم هذا ملحقات تحدد :1 المادة

 

 الجهات لعدد المحدد .977 ٌونٌو .. بتارٌخ 9.70.099 رقم المرسوم

 

 )...(. الذكر السالف بالمرسوم الملحقة القائمة ٌلً، ما وف  وتتٌم تغٌٌر ٌتم :1 المادة
 

 

 :والشراكة التعاون أشكال .6

  :المشخصة األشكال 6-1

 جماعات ،دولة) عمومٌٌن شركاء م  تعاون عالقات إقامة الترابٌة للجماعات ٌمكن 

 تستعمل اإلطار، هذا وفً. خاصة هٌئات وم  (عمومٌة ومإسسات مقاوالت ترابٌة،

 المنفعة، ومستدامة ضخمة مشارٌ  النجا  للتعاون، مشخصة صٌغ الترابٌة الجماعات

 الخاص؛ أو العام للقانون خاضعة جدٌدة معنوٌة شخصٌات إحداث معها ٌقتضً

 

 الوكالة فً  المرجعٌة، هذه تضمنتها التً بالبطاقات المعروضة المشخصة الصٌغ تتجسد 

 مجموعة واألقالٌم، العماالت مجموعة الجماعات، مجموعة: )والمجموعة المستقلة

 .الجهات بٌن المشتركة التعاون ولجان( الحضرٌة التجمعات مجموعة الترابٌة، الجماعات

 :المشخصة غٌر ألشكالا 6-0

 للتعاون اتفاقٌات ،أخرى ترابٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تبرم أن للجماعات ٌمكن 

 إلى اللجوء معها ٌقتضً ال مشتركة فائدة اتذ وأنشطة مشارٌ  إنجا  جلأ من والشراكة

 هذا إلى اللجوء وٌتم. الخاص أو العام للقانون ةخاضع معنوٌة أخرى أشخاص إحداث

 

 .قروٌة جماعة 1282و حضرٌة جماعة 221 :جماعة 1513 المغرب ٌضم :ملحوظة

 
  

 

 

 

 المعتمةةةةدة واإلجةةةةراءات الشةةةةروط المرجعٌةةةةة هةةةةذه تتضةةةةمنها التةةةةً البطاقةةةةات توضةةةةح: ملحوظللللة
 الشةةةةةروط هةةةةذه نفةةةةس اعتمةةةةاد ٌمكةةةةةن كمةةةةا. المشخصةةةةة التعةةةةاون أشةةةةةكال وتنفٌةةةةذ إحةةةةداث فةةةةً

 شةةةةكلٌات تسةةةةتدعً ال اتفاقٌةةةةات إطةةةةار فةةةةً  مشةةةةتركة وأنشةةةةطة مشةةةةارٌ  لتنفٌةةةةذ واإلجةةةةراءات
 للتعةةةةةةاون المشخصةةةةةةة الغٌةةةةةةر األدوات تسةةةةةةمٌة علٌهةةةةةةا ٌطلةةةةةة  ومعقةةةةةةدة، إضةةةةةةافٌة وإجةةةةةةراءات

 (.اتفاقٌات)
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 األنشطةو اإلمكانٌات، محدودة الجماعة فٌها تكون التً الحالة فً التعاون من الشكل

 . لتعاونا هذا لتنفٌذ  ومناسبة سهلة آلٌة االتفاقٌة من ٌجعل مما اآلجال، محددة المستهدفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :لالستثمار ةالجهوٌ كزاالمر .7

 

 لتحقٌ  كبٌرا ورهانا السادس، محمد الملك قٌادة تحت كبٌرا ورشا ٌشكل المغرب أصبح دولة، اعتباره منأكثر

 األبٌض البحر حوض لبلدان قدوة الٌوم المغربٌة المملكة من ٌجعل مما واالجتماعٌة، االقتصادٌة التنمٌة

 .المتوسط

 المٌةةةةادٌن  همةةةةت إصةةةةالحات عةةةةدة وإقامةةةةة ضةةةةخمة، وإمكانٌةةةةات وسةةةةائل تعبئةةةةة تمةةةةت اإلطةةةةار، هةةةةذا وفةةةةً

 واألوراش األعمةةةةةال السةةةةةتقطاب محفةةةةة  منةةةةةا  تةةةةةوفٌر أجةةةةةل مةةةةةن واالجتماعٌةةةةةة والقانونٌةةةةةة االقتصةةةةةادٌة

 .والدولً المحلً الصعٌدٌن على واالستثمارات
 

 الراسةةةةةخ وتشةةةةةبثه الةةةةدٌمقراطً، بةةةةةالنهج القةةةةوي والت امةةةةةه الةةةةةبالد، بةةةةه متةةةةةنع الةةةةذي السٌاسةةةةةً فاالسةةةةتقرار

 علةةةى المغةةةرب قةةةدرة تعةةة   عناصةةةر كلهةةةا ،والتنمٌةةةة التشةةةٌٌد لسٌاسةةةة القةةةوٌم وإتباعةةةه واالنفتةةةاح، بالحداثةةةة

 .البالد تعرفها التً التنموٌة الدٌنامٌة هذه مواكبة فً ٌرغبون شركاء استقطاب
 

 خالبةةةة، طبٌعٌةةةة منةةةاظر مةةةن بةةةه ٌ خةةةر مةةةا بفضةةةل واالستكشةةةاف، للسةةةٌاحة قبلةةةة ٌعتبةةةر الةةةذي المغةةةرب، إن

 .الثروات وتحقٌ  االستثمارات الستقطاب متمٌ ا فضاءا كذلك ٌعتبر
 

  الرباط  –لالستثمار الجهوي المركز – المستثمر دلٌل 
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 بصفة التفاوض والشراكة، التعاون ارـإط فً مجموعاتها،و الترابٌة اعاتـللجم ٌمكنو

 .وأجانب مغاربة مستثمرٌن م  تنموٌة مشارٌ  إلنجا  مباشرة، غٌر أو رةـمباش

 الممكنة التسهٌالت كافة توفٌر إلى المرجعٌة هذه تسعى ذلك، إلى اإلشارة سبقت وكما

 التعاون إطار فً الترابٌة، الجماعات تقٌمها التً المشارٌ  تدبٌر على المشرفٌن للمسإولٌن

 هذا فً المعتمدة واإلجراءات والتنظٌمات التشرٌعات تضم مرجعٌة وثٌقة من بتمكٌنهم والشراكة،

 .والتتب  والمراقبة والمنهجٌة، التخطٌط، مجاالت فً إلٌها ٌلجإون المجال،

 ٌخص فٌما والمواكبة، التوجٌه إلى حاجة فً الجهة أو اإلقلٌم أو الجماعة تكون ولهذا،

 ناجعة، آلٌات واختٌار والشراكة، التعاون مشارٌ  وتدبٌر إلدارة  المناسبة األشكال اختٌار

 .المشتركة المنفعة ذات والشراكة التعاون مشارٌ  وإنجا  لتنفٌذ الخاص، أو العام للقانون خاضعة

 ومصاحبة لمساعدة لالستثمار الجهوٌة للمراك  واألساسً المحوري الدور ٌبر  هنا، ومن

 استثمارات تعبئة تتطلب التً والتعاون الشراكة لملفات بالنسبة ومجموعاتها الترابٌة الجماعات

 . معقدة وتقنٌة إدارٌة وإجراءات  كبٌرة

 

 المسإولٌة تحت لالستثمار، الجهوٌة المراك  أصبحت ،2112 ٌناٌر 2 تارٌخ ومنذ

 تنظٌمها على ٌشرفون المراك ، هذه إحداث منذ الوالة، أصبح حٌث الجهات، لوالة المباشرة

 بمختلف لالستثمار موحدة شبابٌك بفتح لالستثمار، الممرك  غٌر التدبٌر وٌتولون وتسٌٌرها

 .والجهات واألقالٌم، والعماالت الجماعات

إُ ٗمغ ٕزٓ ثىضذثدٞش ٍِ هشف ٗالر ثىؾٖز، ٝضطيخ إّجهضٌٖ دجالخضقجفجس ثىقجّّ٘ٞز 

ٗثىضْظَٞٞز ثىالصٍز، ىضَنٌْٖٞ ٍِ ثصخجر قشثسثس إدثسٝز  فجةذز الّؾجص ٕزٓ ثالعضغَجسثس، ّٞجدز ػِ 

ثىقطجػجس ثىقنٍ٘ٞز ثىَخضقز، ٗرىل مَج ٕ٘ ٍذِٞ فٜ صقشٝش فجدس ػِ ثىَشمض ثىؾٖ٘ٛ ىالعضغَجس 

 

ثىَغعععضغَشُٗ ثنؽجّعععخ دعععْ ظ ثىققععع٘  ٗثىضق ٞعععضثس ٗثىقشٝعععز فعععٜ ثالّؾعععجص ػيعععٚ  عععشثس ٍعععج ٕععع٘  ٝضَضعععغ <<

ثىَ،عععشح ٝؼَعععو، ٍْععز ػعععذر ععععْ٘ثس، فععٜ إهعععجس ٍذعععذ   ثىَؼجٍيعععز ٍضعع٘فش ىيَغعععضغَشِٝ ثىَ،جسدعععز، دقنععٌ معععُ٘  

ثىَ٘ثهْععععز  ٍٗذععععذ   ثىذٗىععععز ثىَق ععععضر ، ثىَنشعععععز ىَذععععذ  ثىَغععععجٗثر دععععِٞ ثىَ،جسدععععز ٗثنؽجّععععخ، ٍَععععج ٝخعععع٘ه 

ىيَغعععععضغَشِٝ ثنؽجّعععععخ ثالععععععض جدر ٍعععععِ صق٘ٝعععععو ثى ٘ثةعععععذ ٗثنسدعععععجؿ ٗس ٗط ثنٍععععع٘ثه ثىَغعععععضغَشر إىعععععٚ 

 ديذثٌّٖ.
 

، ٝقعععذد  ٕعععذثف 1996ثىَضؼيعععم دَٞغعععج  ثالععععضغَجس فٞعععض ثىضطذٞعععم ٍْعععز ْٝعععجٝش  ٗىقعععذ دخعععو ثىقعععجُّ٘ ث هعععجس

ثىقنٍ٘ععععز ىضؾععععؾٞغ ثالعععععضغَجس فععععٜ ثىععععذالد، ٗصق ٞععععض ثىَغععععضغَشِٝ ثىخعععع٘ثؿ ثىَ،جسدععععز ٗثنؽجّععععخ، ٗرىععععل 

 دضَنٌْٖٞ ثالعض جدر ٍِ ػذر ٍضثٝج، ٗصشؽٞذ ٗصذغٞو ث ؽشثءثس ٗثىؾنيٞجس ث دثسٝز ثىَؼضَذر.
 

ؤعغععععجصٜ مغٞععععشث ٍععععِ  ؽععععو ؽيععععخ ثالعععععضغَجسثس ىيَ،ععععشح، فٞععععظ  فععععذعش ىؾْععععز ىقععععذ صقغععععِ ثىَقععععٞو ثىَ

ٗصثسٝععععز ىالعععععضغَجس، صقععععش سةجعععععز ثىعععع٘صٝش ثنٗه، إىععععٚ ؽجّععععخ ٍذٝشٝععععز ثالعععععضغَجسثس ثىَني ععععز دجعععععضقذجه 

  .>> ٗص٘ؽٞٔ ثالعضغَجس، ىيذظ فٜ ثىَؾجمو ٗثىَؼ٘قجس ثىضٜ صؼضشك ثىَؾجسٝغ فٜ ٕزث ثىَؾجه 
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 صػٞش ثىَ٘ؽٔ ىيَغضغَشِٝ: –صٍ٘س  –عال  –ثىشدجه  ىؾٖز

 

ٍشمضث،  ٛ ٍشمض ٗثفذ  16ٗىٖزث، صقً٘ ثىَشثمض ثىؾٖ٘ٝز ىالعضغَجس، ثىضٜ ٝذيغ ػذدٕج فجىٞج 

فٜ مو ؽٖز ٍِ ؽٖجس ثىََينز، دضَْٞز ثالعضغَجس ػيٚ ثىقؼٞذِٝ ثىؾٖ٘ٛ ٗثى٘هْٜ، ٗرىل فٜ 

، فٞظ قغٌ صشثح ثىََينز 1997ثىَ،شدٞز عْز  إهجس ث فالؿ ثىزٛ ػشفضٔ ثىالٍشمضٝز ٗث دثسر

 ؽٖز ثقضقجدٝز. 16إىٚ 

إُ دٗس ثىَشمض ثىؾٖ٘ٛ ىالعضغَجس، ال ٝقضقش فقو ػيٚ  دثء ٗظٞ ز صقيٞذٝز صضَغو فٜ ثىؾذجك 

ثى٘فٞذ، دو ٝقً٘ مزىل دَٖجً ٗٗظجةف  خشٙ، صضؼيم دضضٗٝذ ثىَضذخيِٞ ثالقضقجدِٝٞ دجىَؼطٞجس 

 ثىضٜ صضَٞض دٖج ثىؾٖز.ٗثىَؼيٍ٘جس ثالقضقجدٝز 

صجفٞالىش،  ُ ٕزٓ  –ٗٝؾٞش ثىَ٘قغ ث ىنضشّٜٗ ىيَشمض ثىؾٖ٘ٛ ىالعضغَجس ىؾٖز ٍنْجط 

ثىَشثمض صقً٘ مزىل دذسثعز هيذجس ثىشخـ ث دثسٝز، ٗإػذثد ثىقشثسثس ث دثسٝز ثىالصٍز  ّؾجص 

ثىَقْؼز، ٗثىغٞجفٞز ٍؾجسٝغ ثعضغَجسٝز فٜ ثىقطجػجس ثالقضقجدٝز، ٗثىَْؾَٞز، ٗثىَ٘ثد ثى الفٞز 

ٗثىقْجػز ثىضقيٞذٝز، ٗثىغنِ، خجفز ػْذٍج ٝنُ٘ فؾٌ  ٕزٓ ثىَؾجسٝغ ثىَغضغَشر ال ٝضؼذٙ  الفٖج 

 ٍيُٞ٘ دسٌٕ.  200ثىَجىٜ  

ٗإمجفز إىٚ رىل، ٝض٘ىٚ ٗثىٜ ثىؾٖز ٍْـ ثىشخـ ٗص٘قٞغ ثىقشثسثس ث دثسٝز ثىخجفز 

 دجالعضغَجسثس.

دذسثعز ٍؾجسٝغ ثىؼق٘د ٗثالص جقٞجس ثىَذشٍز ٍغ  ٗٝقً٘ ثىَشمض ثىؾٖ٘ٛ ىالعضغَجس مزىل،

ثىذٗه، ٗػشمٖج ػيٚ ثىغيطز ثىقنٍ٘ٞز ثىَخضقز ىيَقجدقز ٗثىض٘قٞغ ػيٖٞج ٍِ ىذُ ثنهشثف 

ثىَضؼجقذر، ٍَج ٝؼطٞٔ فالفٞز صقذٌٝ ثقضشثفجس ص٘فٞقٞز ى ل ثىْضثػجس ٗثالخضالفجس ثىَقضَيز دِٞ 

 ثىَغضغَشِٝ ٗث دثسثس.

ثعٖج، صَغو ث دثسثس ثىَؼْٞز فٜ ٍقجىـ ثىَشصنض ثىؾٖ٘ٝز ىالعضغَجس، ٗدَقضنٚ قشثسثس  إفذ

 خجفز: 

 ثىَنضخ ثىَ،شدٜ ىيَينٞز ثالقضقجدٝز ٗثىضؾجسٝز؛ 

 ثىَذٝشٝز ثىؾٖ٘ٝز ىالعضغَجس؛ 

 .ثىَقنَز ثىضؾجسٝز ٍٗقيقز ثىضؾشٝغ 

ٝ ٘  ٗصخ٘ه ى٘ثىٜ ىيؾٖز فالفٞز ص٘قٞغ ثىقشثسثس ث دثسٝز ثىَضؼيقز دجالعضغَجسثس ثىضٜ ال 

ٍيُٞ٘ دسٌٕ،  200ٍيُٞ٘ دسٌٕ.  ٍج فَٞج ٝخـ ثالعضغَجسثس ثىضٜ ص ٘   200 الفٖج ثىَجىٜ ٍذيغ 

ٝقً٘ ثى٘ثىٜ دئػذثد ثىشخـ ٗثىقشثسثس ٗثىؼق٘د ثىالصٍز ٗثىذظ فٖٞج  ّؾجص ثالعضغَجسثس ثىَغضٖذفز، 

 ٗفم ٍنجٍِٞ ثص جقٞجس ٝض٘ىٚ صْ ٞزٕج.
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ضذغٞو ثىَغجهش ٗث ؽشثءثس ث دثسٝز، ٍٗ٘ثمذز ٗ عجعج، ٝقً٘ ثىَشمض ثىؾٖ٘ٛ ىالعضغَجس د

 ثىَغضغَشِٝ، ٗصَْٞز ثىؾٖز.

ثىَضؼيم دجىَٞغج  ثىؾَجػٜ مَج صٌ ص،ٞٞشٓ ٗصضََٞٔ، ٝقً٘  78.00ٍِ ثىقجُّ٘  36ٗهذقج ىيَجدر 

 ثىَؾيظ دؾَٞغ ثنػَجه ثىن ٞيز دضق ٞض ٗإّؼجػ صَْٞز ثالقضقجد ثىَقيٜ ٗثىضؾ،ٞو؛ٗىٖزٓ ثى،جٝز:

 دٞش ثىضٜ ٍِ ؽأّٖج ثىَغجَٕز فٜ ثىشفغ ٍِ ثىقذسثس ثالقضقجدٝز ىيؾَجػز، ٝضخز مو ثىضذث

 ٗثىقْجػز ٗثىقْجع ثىضقيٞذٝز  ٗثىغٞجفز ٗثىخذٍجس؛

  ٝقً٘ دجنػَجه ثىالصٍز  ّؼجػ ٗصؾؾٞغ ثالعضغَجسثس ثىخجفز، ٗالعَٞج إّؾجص ثىذْٞجس

 ثىَقجٗالس؛ثىضقضٞز ٗثىضؾٖٞضثس ٗإقجٍز ٍْجهم ىألّؾطز ثالقضقجدٝز ٗصقغِٞ ظشٗف 

  ٝذظ فٜ ؽأُ إفذثط ؽشمجس ثىضَْٞز ثىَقيٞز رثس ثى جةذر ثىَؾضشمز دِٞ ثىؾَجػجس

 ٗثىؼَجالس ٗثنقجىٌٞ ٗثىؾٖجس  ٗ ثىَغجَٕز فٜ س عَجىٖج؛

  ٝقشس إدشثً مو ثص جقٞز ىيضؼجُٗ  ٗ ثىؾشثمز ٍِ  ؽو إّؼجػ ثىضَْٞز ثالقضقجدٝز

ْؾضٕج ثىؾَجػز دضؼجُٗ  ٗ دؾشثمز ٍغ ٗثالؽضَجػٞز، ٗٝقذد ؽشٗه ثىقٞجً دجنػَجه ثىضٜ ص

ث دثسثس ثىؼٍَ٘ٞز ٗثىؾَجػجس ثىضشثدٞز ٗثىٖٞتجس ثىؼٍَ٘ٞز  ٗ ثىخجفز ٗثى جػيِٞ 

 ثالؽضَجػِٞٞ.
 

ٍِٗ ْٕج صذشص  َٕٞز ثعضؼجّز ثىؾَجػز ثىضشثدٞز دجىَشمض ثىؾٖ٘ٛ ىالعضغَجس، خجفز 

 ى ز ثىزمش.ثىغج 36 ّؼجػ ثىضَْٞز ثالقضقجدٝز، ٗفم ٍج صذػ٘ إىٞٔ ثىَجدر 

 :مجموعتها أو الجماعة طرف من المعتمدة المسطرة 7-1

 

ىقععععذ ؽععععجء فععععٜ ثىذ٘ثدععععز ث ىنضشّٗٞععععز ىيََينععععز ثىَ،شدٞععععز، مععععشٗسر ٗمععععغ دىٞععععو ٝقععععِْ  

المراكزززس الجيٌيزززح لر زززت مار  تقلللدمها التلللً الخلللدمات <<ٗٝذغعععو ث ؽعععشثءثس فَٞعععج ٝخعععـ: 

ًتزززززادا اتداراخ العمٌميزززززح بزززززا مجزززززائ ةزززززدتير ا  زززززت مار ل ا زززززدج الم زززززت مري  المغارتزززززح 

علززززس ةح ززززي  نٌعيززززح الةززززدماخ الم دمززززح  الم ززززاعدجًاألجانززززة. ًمزززز  اززززل  ىزززز ا الززززدلي  

الشززز ابيح تزززي  مةتلززز  اتداراخ ةزززٌبير للمزززٌانني ت ًةٌ يزززد الم زززانر ًة زززيي  التعزززاً  ً

إجراءاخ ا  زززت مارت ممزززا  زززدا تال زززل اخ العمٌميزززح  ولزززس و زززداث لجنزززح ًننيزززح المعنيزززح تززز

 .>>مكل ح تإجراءاخ ا  ت مار

ّٝ٘ٞ٘  26دضجسٝخ  2/2006، ٗدَقضنٚ ٍْؾ٘س ثى٘صٝش ثنٗه سقٌ 2006ٗفٜ عْز 

، صٌ إفذثط ىؾْز ٗهْٞز خجفز صذظ فٜ ٍخضيف ث ؽشثءثس ثىَضؼيقز دجالعضغَجس، ٗصقذد 2006

قجةَز ثى٘عجةم  –ثىؾشٗه ٗثىؾنيٞجس ث دثسٝز ثىالصٍز ىضْ ٞز ٍؾجسٝغ ثعضغَجسٝز )ٍطذ٘ع ٍ٘فذ 

ه ٗإػذثد ثىَي جس...(، ٗفم ثىق٘ثِّٞ ثىؾجسٛ دٖج ثىؼَو. ٗفٜ ٕزث ث هجس، صني ز ٗآؽج –ثىَطي٘دز 

 –مٞ ز صقذٌٝ ثىَيف  –ٝشفم مو ٍؾشٗع ثعضغَجسٛ صَش دسثعضٔ د٘عجةم َّ٘رؽٞز: )ٍطذ٘ػجس 
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دفضش  –ػقذ ص ٘ٝش ٍَضينجس خجفز ىيذٗىز  –َّ٘رػ ىَقنش ثى٘ثىٜ  –قشثسثس ثىغيطز ثىَقيٞز 

 ثىضقَالس...(. 

 فععععٜ ثىؼْعععع٘ثُ ث ىنضشّٗععععٜ ثىضععععجىٜ: دؾععععنو ّٖععععجةٜ  جةم ثىَقععععجد  ػيٖٞععععجٗص٘مععععغ ثى٘ععععع

procedures.gov) www.manueldes(كةةةةةذلك متةةةةةوفر الموقةةةةة  هةةةةةذا أن العلةةةةةم مةةةةة  ؛ 

 رٍغعععضَش ٕجص ٞعععزدجىي،عععجس ثى شّغعععٞز ٗثىؼشدٞعععز ٗثالّؾيٞضٝعععز ٗثنىَجّٞعععز، مَعععج صعععٌ إفعععذثط خذٍعععز 

 ى جةذر ثنؽخجؿ ثىزِٝ ال ٝقغُْ٘ ثىنضجدز.

 هةةةذا محتوٌةةةات علةةةى لإلطةةةالع مةةةدعوة الترابٌةةةة الجماعةةةات فةةةإن اإلطةةةار، هةةةذا وفةةةً

 الوطنٌةةةة اللجنةةةة أهةةةداف حةةةول المعلومةةةات مةةةن الم ٌةةةد علةةةى الحصةةةول أجةةةل مةةةن الموقةةة 

 .أشغالها وتتب 

 

 

 

 :تلخٌصة بطاقات تقدٌم .8
 

 :الداخلً التعاون
 

 جهات – وأقالٌم عماالت – جماعات: المستقلة الوكالة :1 بطاقة . 
 الجماعات مجموعة :0 بطاقة. 
 جهات – وأقالٌم عماالت – جماعات: الترابٌة الجماعات مجموعة :3 بطاقة. 
 متصل ترابً مجال فً تدخل متجاورة جماعات: الحضرٌة التجمعات مجموعة: 4 بطاقة. 
 واألقالٌم العماالت مجموعة :5 بطاقة. 
 الجهات بٌن المشتركة التعاون لجنة :6 بطاقة. 
 عماالت – جماعات: اعتبارٌة اتشخصٌ إحداث تقتضً ال التعاون اتفاقٌات :7 بطاقة   

 .جهات – وأقالٌم
 

 :الدولً التعاون
 

 للجماعات الدولً التعاون: 8 طاقةب: 
 

 التوأمة؛ اتفاقٌات -  
 الالمرك ي؛ التعاون اتفاقٌات  - ح

 

 للجماعات األطراف المتعدد الدولً التعاون :9 بطاقة. 
 واألقالٌم للعماالت الدولً التعاون :12 بطاقة. 
 للجهات الدولً التعاون :11 بطاقة. 

http://www.manueldes/
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 .مشتركة وأنشطة مشارٌع إلنجاز العمومٌة الشراكة: الخاصة/العمومٌة الشراكة
  

 مجموعاتها أو جماعات: مشتركة وأنشطة مشارٌ  إلنجا  العمومٌة الشراكة :10 بطاقة 
 عمومٌة؛ وهٌئات

 أو وأقالٌم عماالت: مشتركة وأنشطة مشارٌ  إلنجا  العمومٌة الشراكة :13 بطاقة 
 عمومٌة؛ وهٌئات مجموعاتها

 التعاون ولجن جهات: مشتركة وأنشطة مشارٌ  إلنجا  العمومٌة الشراكة :14 بطاقة 
 .عمومٌة وهٌئات الجهات بٌن المشتركة

 

 .عمومٌة مرافق تدبٌر شراكة: الخاصة/العمومٌة الشراكة
  

 وهٌئات مجموعاتها أو جماعات: عمومٌة مراف  تدبٌرل العمومٌة الشراكة :15 بطاقة 
 عمومٌة؛

 مجموعاتها أو/ و وأقالٌم عماالت: عمومٌة مراف  تدبٌرل العمومٌة الشراكة :16 بطاقة 
 عمومٌة؛ وهٌئات

 بٌن المشتركة التعاون لجن أو جهات: عمومٌة مراف  تدبٌرل العمومٌة الشراكة :17 بطاقة 
 .عمومٌة وهٌئات الجهات

 خاصة وهٌئات محلٌة جماعات: المحلٌة التنمٌة شركة :18 بطاقة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعاً  الداخلا
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 جهات – وأقالٌم عماالت – جماعات: المستقلة الوكالة - 1 بطاقة
   1 مبٌان 

 
 

  المستقلة الوكالة – الداخلً التعاون: إجراءات                       والشراكة التعاون إجراءات مرجع
 

 الداخلٌة وزارة
 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
   0211 أكتوبر 08: التارٌخ والتعاون والتوثٌق والدراسات

 

 سلطات
 

 متدخلون
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   مدٌرٌة
 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  الجماعً؛ المٌثا 

  بتنظةةةةةٌم المتعلةةةةة  القةةةةةانون 

 واألقالٌم؛ العماالت

  بتنظةةةةةٌم المتعلةةةةة  القةةةةةانون 

 .الجهات

  المجلس؛ مداوالت 

  تقدٌم؛ مذكرة 

  مالٌة؛ تركٌبة 

  المحلٌة؛ السلطة رأي 

  تقنً؛ ملف 

  أساسً نظام. 

 

 الترابٌةةةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةةةات

 والة إشةةةةةةةةةةراف تحةةةةةةةةةةت

 الوالٌةةةةةةةةةةةةات وعمةةةةةةةةةةةةال

 .واألقالٌم والعماالت

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

 الجماعةةةةةةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٌرٌاتال رأي 

 العامةةةة لمدٌرٌةةةةل التابعةةةة

 فةةةً المحلٌةةةة للجماعةةةات

 .الموضوع

  إلةةةى موجهةةةة مراسةةالت 

 .والعمال الوالة السادة

 

 مشروع دراسة

 المرفقة والوثائ   الوكالة

 

 

 
 المعنٌةةةةة األطةةةةراف إخبةةةةار

 تطبٌةةةةةةةةةةة  أجةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةن

 .بها المعمول اإلجراءات

 

 

 
 تتعلةةةةةةة  تقةةةةةةةدٌم مةةةةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 

 

   األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 المساهمة؛ بنتٌجة

  المعتمةةةةةةةةةةدة القةةةةةةةةةوانٌن :

45.18  /47.16  /

15.97  /62.99 

/39.17 /61.99  

 

 

  العام؛ الكاتب 

  مجلةةةةةةةس رئةةةةةةةٌس 

 الجماعة؛

  الدولة؛ مساعدة 

  جمعٌات. 

 

 

 
  مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعدة 

 قضائٌة؛

 

  تقنٌة مساعدة. 

 

 

 

 للمدٌرٌةةةةةةةةة ٌمكةةةةةةةن

 للجماعةةةةةات العامةةةةةة

 تقةةةةةةةةةةةدٌم المحلٌةةةةةةةةةةةة

 قانونٌةةةةةة مسةةةةةاعدات

 مةةةةةةةةةةةةةةةن بطلةةةةةةةةةةةةةةةب

 الترابٌةةةةة الجماعةةةةات

 ..المعنٌة

 

 

 

   الجهةةةوي المركةةة 

 .لالستثمار
 

 

 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر
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 :التعرٌف .أ 
 

  عةةةةةدة أو جماعةةةةةة تقٌمهةةةةةا التعةةةةةاون، وأشةةةةةكال آلٌةةةةةات ضةةةةةمن المسةةةةةتقلة الوكالةةةةةة تةةةةةدر 

 األسةةةةاس، هةةةةذا وعلةةةةى. مشةةةةتركة عمومٌةةةةة مرافةةةة  واسةةةةتغالل لتةةةةدبٌر ترابٌةةةةة جماعةةةةات

 باعتبارهةةةةا محلٌةةةةة، عمومٌةةةةة مرافةةةة  لتةةةةدبٌر الوكالةةةةة أسةةةةلوب الترابٌةةةةة الجماعةةةةات تعتمةةةد

 . المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة تتمت  للتعاون عمومٌة مإسسات
 

 :الهدف .ب 
 

 ؛...(ونقل وكهرباء ماء) محلٌة عمومٌة مراف  تدبٌر 

 االستغالل أو للتو ٌ  أساسٌة تجهٌ ات إلنجا  اتراستثما إقامة. 

 

 

 للتوضٌح مذكرة
 

 المغربٌةةةة، الترابٌةةةة الجماعةةةات إلٌهةةةا  تلجةةةؤ الةةةداخلً التعةةةاون أشةةةكال مةةةن شةةةكال المسةةةتقلة الوكالةةةة تعتبةةةر

 عمومٌةةةةة مإسسةةةةة باعتبارهةةةةا عمومٌةةةةة، مرافةةةة  اسةةةةتغالل أو لتةةةةدبٌر والتشةةةةارك تعةةةةاونال عالقةةةةات قامةةةةةإل

 .وتسٌٌرها إحداثها طر ل المحدد 1964 شتنبر 29 مرسوم بمقتضى محلٌة
 

 الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مةةةن لمجموعةةةةة ٌمكةةةةن كمةةةا ،مسةةةةتقلة وكالةةةة إحةةةةداث واحةةةةدة ترابٌةةةة لجماعةةةةة وٌمكةةةن

 الوكالةةةة اعتبةةةار ٌمكةةةن ،الحالةةةة هةةةذه وفةةةً ؛ةمشةةةترك ةعمومٌةةة فةةة امر واسةةةتغالل تةةةدبٌرل حولهةةةا االلتفةةةاف

 .الداخلً التعاون آلٌات من آلٌة المستقلة
 

 والنقةةةل، والكهربةةةاء لمةةةاءا تو ٌةةة  مجةةةاالت فةةةً عمومٌةةةة مرافةةة  لتةةةدبٌر أساسةةةا المسةةةتقلة الوكالةةةة وتعتمةةةد

 عمومٌةةةةة مرافةةةة  لتةةةةدبٌر الترابٌةةةةة الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن اسةةةةتعماال األكثةةةةر وسةةةةٌلةال منهةةةةا ٌجعةةةةل ممةةةةا

 .محلٌة
 

 اقتةةةراح الجهةةةات، مجةةةالسل ٌجةةةو  كمةةةا مسةةةتقلة، توكةةةاال إحةةةداث واألقةةةالٌم والعمةةةاالت للجماعةةةات وٌمكةةةن

 المباشةةةرة الوكالةةةة طرٌةةة  عةةةن خاصةةةةو شةةةإونها، وتسةةةٌٌر تنظٌمهةةةا طةةةر و جهوٌةةةة عامةةةة مرافةةة  إحةةةداث

 .االمتٌا  طرٌ  عن وإما المستقلة الوكالة أو
 

 للوكالةةةةة المةةةةنظم القةةةةانونً اإلطةةةةار تشةةةةكل التةةةةً القةةةةوانٌن مختلةةةةف البداٌةةةةة، فةةةةً البطاقةةةةة هةةةةذه تعةةةةرضو

 .  مشترك محلً عمومً مرف  وتدبٌر وض  أجل من المستقلة
 

 إلحةةةةداث وتنظٌمٌةةةةة قانونٌةةةةة إجةةةةراءات ،أخةةةةرى فقةةةةرات ثةةةةالث ضةةةةمن كةةةةذلك، البطاقةةةةة هةةةةذه وتتضةةةةمن

 والقانونٌةةةةة المالٌةةةةة التركٌبةةةةة تحةةةةدد ئٌةةةةةوإجرا قانونٌةةةةة مرجعٌةةةةة إطةةةةار فةةةةً المسةةةةتقلة، الوكالةةةةة وتةةةةدبٌر

   .واإلدارٌة
 

 مسةةةةاعدة مةةةةن االسةةةةتفادة الترابٌةةةةة الجماعةةةةة لتمكةةةةٌن مصةةةةاحبة تةةةةدابٌر إلةةةةى البطاقةةةةة هةةةةذه تشةةةةٌر وأخٌةةةةرا،

 .المستقلة الوكالة وتدبٌر إلحداث الدولة
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 :الشركاء .ج 
 

 األقل على ترابٌتان جماعتان. 
 

 

 

 :القانونً اإلطار .د 
 
 

 :الجماعات: أوال
 

 

 .وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون
 

 

  :واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة :36 المادة
 

 ٌعةةةةده للتنمٌةةةةة، جمةةةةاعً مخطةةةةط مشةةةةروع علةةةةى وٌصةةةةوت الجمةةةةاعً المجلةةةةس ٌةةةةدرس .1

 )...(الجماعً؛ المجلس رئٌس
 

: الغاٌة ولهذه والتشغٌل، المحلً االقتصاد تنمٌة وإنعاش بتحفٌ  الكفٌلة األعمال بجمٌ  ٌقوم .2
)...( 

 
 

 االقتصةةةادٌة التنمٌةةةة إنعةةةاش اجةةةل مةةةن الشةةةراكة أو للتعةةةاون اتفاقٌةةةة كةةةل إبةةةرام ٌقةةةرر 

 أو بتعةةةةاون الجماعةةةةة تنج هةةةةا التةةةةً باألعمةةةةال القٌةةةةام شةةةةروط وٌحةةةةدد واالجتماعٌةةةةة،

 أو العمومٌةةةةةة والهٌئةةةةةات الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات أو العمومٌةةةةةة اإلدارات مةةةةة  بشةةةةةراكة

 . )...(االجتماعٌٌن والفاعلٌن الخاصة
 
 

 :المحلٌة العمومٌة والتجهٌ ات المراف  :39 المادة
 

 فةةةً خاصةةةة الجماعٌةةةة العمومٌةةةة المرافةةة  وتةةةدبٌر إحةةةداث الجمةةةاعً المجلةةةس ٌقةةةرر .1

 )...(. التالٌة القطاعات
 

 الوكالةةةةة طرٌةةةة  عةةةةن الجماعٌةةةةة العمومٌةةةةة المرافةةةة  تةةةةدبٌر طةةةةر  فةةةةً المجلةةةةس وٌقةةةةرر

 .)...(بها المعمول واألنظمة للقوانٌن طبقا)...(  المستقلة والوكالة المباشرة
 

 :والثقافٌة االجتماعٌة واألعمال التجهٌ ات :41 المادة
 

 الجمعةةةوي الةةةوعً تنمٌةةةة قصةةةد المةةةواطن تعبئةةةة شةةةؤنه مةةةن محلةةةً عمةةةل بكةةةل ٌقةةةوم - 3)...( 

 العةةةةٌش، ظةةةةروف تحسةةةةٌن فةةةةً مشةةةةاركته وتنظةةةةٌم العامةةةةة، المحلٌةةةةة المصةةةةلحة أجةةةةل مةةةةن

 

 36 المةةةادة بمقتضةةةى مسةةةتقلة، وكةةةاالت إحةةةداث واألقةةةالٌم للعمةةةاالت كةةةذلك ٌمكةةةن: ملحوظلللة

 قةةةةانونال مةةةةن 9 المةةةادة بمقتضةةةةى الجهةةةات، لمجةةةةالس ٌمكةةةن كمةةةةا. 79.11 رقةةةم قةةةةانونال مةةةن
 خاصةةةةة شةةةةإونها وتةةةةدبٌر تنظٌمهةةةةا وطةةةةر  جهوٌةةةةة عامةةةةة مرافةةةة  إحةةةةداث اقتةةةةراح ،47.96
 .مستقلة وكاالت بواسطة
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 اإلطةةةةار هةةةةذا وفةةةةً. الجمعوٌةةةةة الحركةةةةة وتنمٌةةةةة التضةةةةامن وإنعةةةةاش البٌئةةةةة علةةةةى والحفةةةةاظ

 المشةةةةاركة وتنمٌةةةةة واإلعةةةةالم والتواصةةةةل التحسةةةةٌس أجةةةةل مةةةةن األعمةةةةال كةةةةل باتخةةةةاذ ٌتكفةةةةل

 الطبٌعٌةةةةة أو المعنوٌةةةةة واألشةةةةخاص المنظمةةةةات وكةةةةل القروٌةةةةة الجمعٌةةةةات مةةةة  والشةةةةراكة

 .والثقافً واالجتماعً االقتصادي الحقل فً تعمل التً
 

  )...(ذات والجمعٌةةةةات الحكومٌةةةةة غٌةةةةر والمنظمةةةةات المإسسةةةةات مةةةة  شةةةةراكة ٌبةةةةرم 
 .واإلنسانً االجتماعً الطاب 

 

 أن شةةةةؤنها مةةةةن التةةةةً والشةةةةراكة التعةةةةاون أعمةةةةال بجمٌةةةة  الجمةةةةاعً المجلةةةةس ٌقةةةةوم :40 المللللادة

 واألشةةةةخاص اإلدارة مةةةة  وذلةةةةك للجماعةةةةة، والثقافٌةةةةة واالجتماعٌةةةةة االقتصةةةةادٌة التنمٌةةةةة تةةةةنعش

 الخةةةةواص، واالجتمةةةةاعٌٌن االقتصةةةادٌٌن والشةةةةركاء العةةةام للقةةةةانون الخاضةةةعة األخةةةةرى المعنوٌةةةة

 :الغاٌة ولهذه ،)...( جماعة كل م  أو
 

 فائةةةةةةةةةدة ذات هٌئةةةةةةةةة كةةةةةةةةةل إحةةةةةةةةداث ٌقةةةةةةةةرر 

 فٌها؛ المشاركة أو الجهات أو األقالٌم أو العماالت أو الجماعات بٌن مشتركة

 فةةةةةةةةً الجماعةةةةةةةة مشةةةةةةةاركة شةةةةةةةروط ٌحةةةةةةةدد 

 .الشراكة طرٌ  عن المشارٌ  أو البرامج إنجا 
 

 مراقبة على وٌسهر الغرض لهذا الال مة التدابٌر وٌتخذ المجلس مقررات الرئٌس ٌنفذ: 47 المادة

 : )...(اإلطار هذا وفً تنفٌذها،
  

 والشةةةةةةةةةةةراكة التعةةةةةةةةةةةاون اتفاقٌةةةةةةةةةةةات ٌبةةةةةةةةةةةرم 

 .والتوأمة
 

 

 :واألقالٌم العماالت: ثانٌا
 

 المتعلق تتنظيم العما خ ًاألداليم 00.77ال انٌ  ردم 
 

 اإلقلةةةٌم، أو للعمالةةةة الترابٌةةةة الةةةدائرة حةةةدود داخةةةل اإلقلةةةٌم، أو العمالةةةة مجلةةةس ٌمةةةارس :36 الملللادة

 : )...(التالٌة الذاتٌة االختصاصات العمل، بها الجاري واألنظمة للقوانٌن وفقا
 

 العمومٌةةةةةةةة المرافةةةةةةة  إحةةةةةةةداث فةةةةةةةً ٌقةةةةةةةرر 

 أو المباشةةةةةرة الوكالةةةةة طرٌةةةةة  عةةةةن إمةةةةةا تةةةةدبٌرها طةةةةةر  وتحدٌةةةةد اإلقلةةةةةٌم، أو للعمالةةةةة

 المفةةةةةوض التةةةةةدبٌر طةةةةةر  مةةةةةن أخةةةةةرى طرٌةةةةة  أي أو االمتٌةةةةةا  أو المسةةةةةتقلة الوكالةةةةةة

 )...(  بها؛ المعمول واألنظمة للقوانٌن طبقا العمومٌة للمراف 
 

 الال مةةةة التةةةدابٌر وٌتخةةةذ. المجلةةةس مقةةةررات اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل أو الةةةوالً ٌنفةةةذ: 45 الملللادة

 .اإلقلٌم أو العمالة مجلس رئٌس رأي أخذ بعد الغاٌة لهذه
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 أو العمالةةةة مجلةةس مقةةررات تنفٌةةذ علةةةى بانتظةةام الةةرئٌس ٌطلةة  أن العامةةةل أو الةةوالً علةةى ٌجةةب

 المكتةةةب أعضةةاء جمةة  الةةةرئٌس، مةةن بطلةةب أو منةةةه بمبةةادرة ذلةةك، عةةةن فضةةال وٌتةةولى، اإلقلةةٌم،

 علٌةةةه سةةةتعرض التةةةً المسةةةائل لتهٌةةة  أو المجلةةةس مقةةةررات بتنفٌةةةذ إلخبةةةارهم اللجةةةان ورإسةةةاء

 .للدراسة
 

 أو الةةةوالً ألجوبةةةة جلسةةةة العادٌةةةة، الةةةدورات خةةةالل تخصةةةص أن الةةةرئٌس، مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن،

 اختصةةةةاص فةةةةً تةةةةدخل التةةةةً المسةةةةائل حةةةةول األعضةةةةاء ٌطرحهةةةةا التةةةةً األسةةةةئلة علةةةةى العامةةةةل

 خمسةةةة الةةةرئٌس بواسةةةطة العامةةةل أو الةةةوالً إلةةةى كتابةةةة األسةةةئلة هةةةذه تبلةةةغ أن وٌجةةةب. المجلةةةس

 .األقل عل الدورة افتتاح قبل ٌوما( 15) عشر
 

 أنشةةةطة ومراقبةةةة لتنشةةةٌط األعمةةةال بجمٌةةة  ،"العامةةةل رئاسةةةة تحةةةت" المحلٌةةةة، السةةةلطات وتقةةةوم

 تقةةةةدٌم السةةةةلطات تتةةةةولى الحةةةةدود، هةةةةذه نفةةةةس وفةةةةً الةةةةدائرة حةةةةدود داخةةةةل المقاطعةةةةات رإسةةةةاء

 .المشتركة المنفعة ذات الجماعٌة الشإون فً قانونٌة استشارات

 

     1382 شةةةةةوال 5 بتةةةةةارٌخ الجهةةةةةات بتنظةةةةةٌم المتعلةةةةة  1.63.138 رقةةةةةم ظهٌةةةةةر مةةةةةن :31 الملللللادة 

 مضةةةةمونها فةةةةً تقتةةةةرب مةةةةادة) الداخلٌةةةةة و ارة متصةةةةرفً نظةةةةام بمثابةةةةة( 1963 مةةةةارس فةةةةاتح)

 (.وتتمٌمه تغٌٌره تم  كما الجماعً بالمٌثا  المتعل  78.11 القانون من 61 بالمادة
 

 :الجهات: ثالثا
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60.04 رقم القانون
 

 : )...( الغاٌة ولهذه آراء، وإبداء اقتراحات تقدٌم الجهوي للمجلس ٌمكن :9 المادة
 

 الجهوٌةةةةةةة العامةةةةةةة المرافةةةةةة  إحةةةةةةداث ٌقتةةةةةةرح 

 أو المباشةةةةةرة الوكالةةةةةة طرٌةةةةة  عةةةةةن وخاصةةةةةة شةةةةةإونها وتةةةةةدبٌر تنظٌمهةةةةةا وطةةةةةر 

 . )...(االمتٌا  طرٌ  عن وإما المستقلة الوكالة

 المجلةةةةس عةةةةن الصةةةةادرة القةةةةرارات الجهةةةةة مركةةةة  اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة عامةةةةل ٌنفةةةةذ: 54 المللللادة

 .الجهوي

 بةةالعطف موقعةةة شةةؤنها فةةً المتخةةذة القةةرارات كانةةت إذا إلةةى للتنفٌةةذ قابلةةة التةةدابٌر هةةذه تكةةون ال

. بهةةةا توصةةةله تةةةارٌخ مةةةن ابتةةةداء أٌةةةام خمسةةةة أجةةةل داخةةةل الجهةةةوي المجلةةةس رئةةةٌس طةةةرف مةةةن

 االسةةةتغناء ٌقةةةرر أن للعامةةةل جةةةا  المةةةذكور، األجةةةل داخةةةل بةةةالعطف علٌهةةةا التوقٌةةة  ٌةةةتم لةةةم وإذا

 .المذكورة التدابٌر بتنفٌذ األمر وإصدار ذلك عن

 :بعده 61 المادة أحكام تطب  الحالة هذه وفً
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 علةةةى بانتظةةةام الةةةرئٌس ٌطلةةة  أن الجهةةةة مركةةة  اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل علةةةى ٌجةةةب 

 جمةةة  الةةةرئٌس مةةةن بطلةةةب الغاٌةةةة لهةةةذه وٌتةةةولى الجهةةةوي، المجلةةةس قةةةرارات تنفٌةةةذ

 .القرارات تنفٌذ تقدم بحالة وٌخبرهم والمندوبٌن المكتب أعضاء

 ألجوبةةةةة عمومٌةةةةة جلسةةةةات تخصةةةةص أن الةةةةرئٌس مةةةةن وبطلةةةةب الةةةةثالث الةةةةدورات خةةةةالل ٌمكةةةن

 .الجهوي المجلس أعضاء ٌطرحها التً األسئلة على الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل

 :اإلجراءات .ه 
 

 :ةالمالٌ ةالتركٌب .1

 التعةةةاون لمشةةةروع المالٌةةةة التركٌبةةةة إعةةةداد عنةةةد ومجموعاتهةةةا، الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن

 :  التالٌة القوانٌن على االرتكا  المستقلة، الوكالة طرٌ  عن

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم  المتعلق 60-70 رقم القانون

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...( : 32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر: 41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 تعاضدٌات؛ال
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
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 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب :40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 دعةةةةوة ٌةةةةتم لةةةةم مةةةةا إجبارٌةةةةة لنفقةةةةة تسةةةةجٌل أي صةةةةحٌحة بصةةةةفة تلقائٌةةةةا ٌباشةةةةر أن ٌجةةةةو  وال
 والتنظٌمٌةةةةة التشةةةةرٌعٌة للمقتضةةةةٌات طبقةةةةا تةةةةتم مداولةةةةة بموجةةةةب بةةةةذلك للقٌةةةةام مسةةةةبقا المجلةةةةس
 .العمل بها الجاري

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لهةةةةا التابعةةةةة العامةةةةة والمإسسةةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات تةةةةدبٌر ٌخضةةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ  لعملٌات

 

 هةةذا أعضةةاء إلةةى التةةدقٌ  تقرٌةةر مةةن نسةةخة تبلةةغ التةةداولً، المجلةةس مةةن بطلةةب التةةدقٌ  تةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف اآلمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 اختصةةةةةةاص ضةةةةةةمن ومجموعاتهةةةةةةا المحلٌةةةةةةة للجماعةةةةةةات المالٌةةةةةةة المراقبةةةةةةة تةةةةةةدخل :57 الملللللادة

 . المالٌة المحاكم مدونة بمثابة 62.99 رقم للقانون طبقا للحسابات الجهوٌة المجالس
 

 المتعلةةةة  69.11 رقةةةةم القةةةةانون فةةةةً علٌهةةةةا المنصةةةةوص المراقبةةةةة المجموعةةةةات علةةةةى تطبةةةة  ال

 الظهٌةةةةر بتنفٌةةةةذه الصةةةةادر أخةةةةرى وهٌئةةةةات العمومٌةةةةة المنشةةةةآت علةةةةى للدولةةةةة المالٌةةةةة بالمراقبةةةةة

 (.2113 نونبر 11) 1424 رمضان من 16 بتارٌخ 1.13.195 رقم الشرٌف
 

 التةةةً والشةةةركات العمومٌةةةة بالمإسسةةةات الخةةةاص المالٌةةةة المراقبةةةة نظةةةام تنظٌمةةةً بةةةنص ٌحةةةدد
 المنصةةةوص الشةةةروط وفةةة  رأسةةةمالها فةةةً تسةةةاهم أو مجموعاتهةةةا أو الترابٌةةةة الجماعةةةات تحةةةدثها

 وإلةةةةى. وتتمٌمةةةه تغٌٌةةةةره تةةةم كمةةةةا الجمةةةاعً بالمٌثةةةا  المتعلةةةة  78.11 رقةةةم القةةةةانون فةةةً علٌهةةةا

 بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن مقتضةةةٌات المفعةةةول سةةةارٌة تظةةةل المرسةةةوم هةةةذا صةةةدور حةةةٌن
 .العمل
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 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا

 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...(: 00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 أكثةةةةر أو لجمةةةةاعتٌن الترابةةةةً للنفةةةةوذ تابعةةةةة للرسةةةةوم الخاضةةةةعة األمةةةةالك كانةةةةت إذا :169 المللللادة

 فةةةً الواقعةةةة األمةةةالك جةةة ء باعتبةةةار الترابٌةةةة الجماعةةةات هةةةذه علةةةى الرسةةةوم هةةةذه عائةةةد ٌةةةو ع

 .جماعة لكل الترابً المجال
 

 أخرى وهٌئات العامة المنشآت على للدولة المالٌة بالمراقبة  المتعلق 40- 77 رقم القانون
 

 :بعبارة القانون هذا فً ٌراد :1 المادة
 

 العامة والمإسسات الترابٌة الجماعاتو الدولة: العامة الهٌئات. 
 

 والمقةةةةاوالت والشةةةةركات العامةةةةة المإسسةةةةات علةةةةى للدولةةةةة المالٌةةةةة المراقبةةةةة تجةةةةري :0 المللللادة

 وطرٌقةةةة القةةةانونً لشةةةكلها تبعةةةا بعدٌةةةة أو قبلٌةةةة بكٌفٌةةةة أعةةةاله األولةةةى المةةةادة فةةةً إلٌهةةةا المشةةةار

 الخاضةةةعة الهٌئةةةات وعلةةةى القةةةانون هةةةذا فةةةً علٌهةةةا المنصةةةوص الشةةةروط وفةةة  وذلةةةك تسةةةٌٌرها

 .خاص قانون بمقتضى للدولة المالٌة للمراقبة
 

 : ٌلً ما إلى الحالة هذه وتهدف
 

 المالٌة؛ للمراقبة الخاضعة الهٌئات لتسٌٌر المنتظمة المتابعة 

 النصةةةةةوص أحكةةةةةام إلةةةةةى بةةةةةالنظر والمالٌةةةةةة االقتصةةةةةادٌة عملٌاتهةةةةةا صةةةةةحة علةةةةةى السةةةةةهر 

 علٌها؛ المطبقة والنظامٌة والتنظٌمٌة القانونٌة

 للمهةةةةام تسةةةةٌٌرها مطابقةةةةة وكةةةةذا والمالٌةةةةة االقتصةةةةادٌة وإنجا اتهةةةةا تسةةةةٌٌرها جةةةةودة تقٌةةةةٌم 

 لها؛ المحددة واألهداف
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 والتدبٌرٌة؛ اإلعالمٌة منظوماتها تحسٌن على العمل 

  االقتصةةةةادٌة وإنجا اتهةةةةا الدولةةةةة سةةةةندات بمحفظةةةةة المتعلقةةةةة المعلومةةةةات وتحلٌةةةةل جمةةةة 

 .والمالٌة
 

 مباشةةةرة مسةةةاهمة محلٌةةةة جماعةةةة أو الدولةةة فٌهةةةا تملةةةك ال التةةةً الدولةةة شةةةركات تخضةةة  :4 المللادة

 الرابةةة  البةةةاب ألحكةةةام وفقةةةا الدولةةةة ومراقةةةب بالمالٌةةةة المكلةةةف الةةةو ٌر بهةةةا ٌقةةةوم مواكبةةةة لمراقبةةةة

 .القانون هذا من
 

 محلٌةةةةة جماعةةةةة أو الدولةةةةة فٌهةةةةا تملةةةةك ال التةةةةً الدولةةةةة شةةةةركات تخضةةةة  أن ٌمكةةةةن :5 المللللادة

 منةةةدوب بهةةةا ٌقةةةوم اتفاقٌةةةة، بمقتضةةةى لمراقبةةةة، العامةةةة التابعةةةة الشةةةركات وكةةةذا مباشةةةرة مسةةةاهمة

 .القانون هذا من الخامس الباب ألحكام وفقا للحكومة

 

 .العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.00. رقم القانون
 

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة

 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

    القضةةةةاء وقةةةةرارات أحكةةةةام عةةةةن ناتجةةةةة أو العمةةةةل، بهةةةةا الجةةةةاري واألنظمةةةةة القةةةةوانٌن بمقتضةةةةى

 .االتفاقٌات عن أو
 

 : )...(القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر :0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 

 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة

 .التجاري الطاب 
 

 :التالٌة القوانٌن على كذلك اإلطالع اإلطار، هذا فً وٌمكن
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس

 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةانون تخضةةة  تةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن ٌنوالمةةةةراقب بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن

 

 ألطةةةةراف المشةةةةترك باالتفةةةةا  الترابٌةةةةة الجماعةةةةات بةةةةٌن الحصةةةةص تو ٌةةةة  ٌةةةةتم: ملحوظللللة
 .التعاون
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 :القانونٌة التركٌبة .0
  

 الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون
 

 إال للتنفٌةةةذ قابلةةةة تكةةةون ال اآلتٌةةةة بالمسةةةائل الخاصةةةة الجمةةةاعً المجلةةةس مقةةةررات إن :69 الملللادة

 : )...(بعده 73 بالمادة المحددة الشروط طب  الوصاٌة سلطة علٌها صادقت إذا
 

 تدبٌرها؛ وطر  الجماعٌة العمومٌة المراف  إحداث 

 رأسمالها؛ فً المساهمة أو المحلٌة التنمٌة شركات إحداث 

 الشراكة؛ أو التعاون اتفاقٌات 

 األجنبٌة الترابٌة الجماعات م  والتوأمة الالمرك ي التعاون اتفاقٌات.)...(. 

 

 أعاله 69 المادة فً المقررة المصادقة ذلك إلٌه ٌفوض من أو الداخلٌة و ٌر ٌتولى :73 المادة

 )...(. القروٌة للجماعات بالنسبة العامل أو والوالً الحضرٌة للجماعات بالنسبة
 

 المكاتب بشؤن( 046. شتنبر 90) 006. األولى جمادى 99 بتارٌخ 9. 46. 006 رقم المرسوم
 المالً واالستقالل المدنٌة بالشخصٌة المتمتعة الجماعٌة

 
 

 مصلحة تحقٌ  لضمان -تقرر التً الجماعات نقابات ولجان الجماعٌة المجالس إن :1 المادة

 المالً واالستقالل المدنٌة بالشخصٌة ٌتمت  مكتب إحداث – تجارٌة أو صناعٌة صبغة ذات عمومٌة

 إلى ٌضاف أن وٌجب. للمكتب المرصود االعتماد ونوع مبلغ التؤسٌسٌة مقرراتها فً تحدد أن ٌجب

 الخصوصٌة القواعد المرسوم هذا مقتضٌات نطا  فً ٌحدد داخلً نظام مشروع التؤسٌسً المقرر

 .باالستغالل خاص للتحمالت كناش قواعد والسٌما مكتب لكل

 وو ٌر بالمالٌة المكلف الو ٌر موافقة بعد الداخلٌة و ٌر ٌتخذه بقرار صراحة ٌصاد   :0 المادة

 بإحداث ٌصدر نقابٌة لجنة أو جماعً مجلس مقرر على المختص الو ٌر أو العمومٌة األشغال

 .مهامه بإنهاء أو المالً واالستقالل المدنٌة بالشخصٌة ٌتمت  مكتب

 مساهمات بعده 15 الفصل فً علٌها المنصوص الشروط طب  ٌقتنً أن للمكتب ٌمكن : 3 المادة

 أو الخاص لنشاطه مكمال هدفها ٌكون خصوصٌة أو بالعمومٌة شبٌهة أو عمومٌة مقاوالت فً مالٌة

 .به مرتبطا

 .المصالح مجموع شإون تدبٌر مدٌر وٌتولى لإلدارة ولجنة إداري مجلس المكتب ٌسٌر  :4 المادة

 األشغال و ٌر ممثل الداخلٌة و ٌر لدن من المعٌنٌن األعضاء بٌن من وجوبا وٌكون)...(  :5 المادة

 .بالمالٌة المكلف الو ٌر وممثل المختص الو ٌر أو العمومٌة
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 حضورال النقابٌة اللجنة لرئٌس أو البلدي المجلس ولرئٌس القائد أو للباشا وٌمكن)...( :10 المادة

 .استشارٌة بصفة الجلسات فً كذلك

 األموال لقٌمة مساوٌا الثانً الفصل فً والمبٌن للمكتب المرصود األولً االعتماد ٌكون: 18 المادة

 )...( .به المخصصة المنقولة وغٌر المنقولة

 الشرٌف الظهٌر فً المحددة الشروط طب  المكتب على المالٌة الدولة مراقبة تجري :00 المادة

 (.1961 أبرٌل 14) 1379 شوال 17 فً المإر  أعاله إلٌه المشار

 ،العمومٌة المإسسة هذه تكتسٌها التً الجماعٌة الطبٌعة إلى بالنظر ،كذلك الداخلٌة و ٌر وٌصاد 

 : ٌلً بما المتعلقة المقررات على

 تقدٌر االستغالل والتؤسٌس األولً؛ مٌ انٌة أو بٌان .1

 ؛موا نة وحسابات االستغالل والخسائر واألرباح وتخصٌص األرباح أو تو ٌعها .2

 ؛حجمهاأو تخفٌض  حٌا ة المساهمات المالٌة أو توسٌ  .3

إلى أشكال أخرى من القروض البنكٌة مثل التسبٌقات أو  البنكٌةشروط إصدار القروض  .4

 التغطٌات.
 

 )...(.النقابة لجنة أو الجماعً للمجلس بمقرر المكتب مهام تنتهً أن ٌمكن :04 المادة

 

ٗثىَجىٞز دضق ٞز ثىَنضخ ٗٝؼْٞجُ ىٖزث ثى،شك ػّ٘ج  ٗ ػذر  ػ٘ثُ  ٝؼٖذ إىٚ ٗصٝش ثىذثخيٞز :06 المادة

 ٍني ِٞ دجىضق ٞز مَج ٝقذدثُ عيطجصٌٖ.

ٗصْقو ّضجةؼ ثىضق ٞز إىٚ فغجح خجسػ ػِ ثىَٞضثّٞز ٍيقم دَٞضثّٞز ثىؾَجػز ثىؼٍَ٘ٞز ثىَؼْٞز 

 دجنٍش.

 .والداخلٌة المالٌة لو ٌر مشترك مقرر الحساب لهذا النهائٌة بالتصفٌة وٌصدر

 

 .2112 لسنة الجماعً المٌثا  بمقتضى الجماعٌة النقابة تسمٌة نسخ تم: ةــملحوظ
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 :اإلدارٌة التركٌبة .3

 

 .وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق  المتعلق 00- 77 رقم القانون

 رقم الشرٌف الظهٌر بتنفٌذه الصادر 17.18 القانون بموجب أضٌفت) :المكررة 54 المادة

 23 بتارٌخ 5711 عدد. ر. ((. 2119 فبراٌر 18) 1431 صفر 22 فً الصادر 1.18.153

 .2119 فبراٌر

 أو الجماعات موظفً بٌن من تعٌٌنه وٌتم. مهامه ممارسة فً الرئٌس العام الكاتب ٌساعد)...(  

 . الداخلٌة و ٌر موافقة بعد الجماعً المجلس لرئٌس بقرار العمومٌة اإلدارات

. الجماعٌة اإلدارة على اإلشراف ومراقبته، المجلس رئٌس مسإولٌة تحت العام الكاتب ٌتولى

 . وتنسٌقها وتنظٌمها إدارتها وٌتولى

 شإون بتدبٌر المتعلقة القرارات كل أعاله، 54 المادة لمقتضٌات تطبٌقا الغرض، لهذا ٌتخذ

 مسارهم وتدبٌر الرئٌس طرف من المعٌنٌن والموظفٌن األعوان مهام بتحدٌد وٌقوم. الموظفٌن

 .الجماعة موظفً مجموع تنقٌط الرئٌس على وٌقترح المهنً

 ومسك بتحضٌر العام الكاتب ٌكلف اإلداري، بالتسٌٌر المتعلقة االختصاصات هذه على عالوة

 لمقتضٌات تطبٌقا المتخذة المجلس رئٌس قرارات وتتب  وتنفٌذ إلعداد الضرورٌة الوثائ  جمٌ 

 ـةملحوظ
 

ٍؾجه صطذٞم ثص جقٞجس ثىؾشثمز دِٞ ثىذٗىز ٗثىؾَؼٞجس؛ ٗػيٚ  2003ّٝ٘ٞ٘  27دضجسٝخ  7ٝقذد ثىَْؾ٘س سقٌ 

ثىش ٌ ٍِ  ُ ٕزث ثىَْؾ٘س ال ٝغشٛ ػيٚ ثىؾَجػجس ثىضشثدٞز، فئّٔ ٍِ ثنؽذس ثهالع ثىقجسا ػيٚ ٍقض٘ثٓ ٍِ 

 خاله ثى قشثس ثىضجىٞز:

 َؼٞجس: )...(.ؽشثمز ثىذٗىز ٍغ ثىؾ
 

  ٍؾعععجه صْ ٞعععز ثالص جقٞعععجس: ٖٝعععذف ٕعععزث ثىَْؾععع٘س إىععععٚ ثػضَعععجد عٞجععععز ؽذٝعععذر ىيؾعععشثمز  قجٍعععز  ّؾععععطز

ٍؾععععضشمز ٗػالقععععجس ىيضذععععجده، صغععععجٌٕ فٖٞععععج ثنهععععشثف ثىَضؼجّٗععععز دضؼذتععععز ٍ٘ثسدٕععععج ثىذؾععععشٝز ٗثىَجدٝععععز 

ٍشثفعععم ػٍَ٘ٞعععز رثس ٗثىَجىٞعععز، ٍعععِ  ؽعععو صقعععذٌٝ خعععذٍجس ثؽضَجػٞعععز ٗإّؾعععجص ٍؾعععجسٝغ ثىضَْٞعععز  ٗ صعععذدٞش 

 ثىَْ ؼز ثىَؾضشمز.

 

  ٗصٖعععذف ثىقنٍ٘عععز ٍعععِ ٗسثء ٕعععزث ثىَْؾععع٘س إٝعععالء ٍنجّعععز ٍضَٞعععضر ىيؾعععشثمز ٍعععغ ثىؾَؼٞعععجس فعععٜ إهعععجس

عٞجعععععز ؽذٝععععذر ىيقععععشح، صععععشًٗ ٍقجسدععععز ثى قععععش، ٗصقغععععِٞ ثىظععععشٗف ثىَؼٞؾععععٞز ىيغععععنجُ ثىَؼعععع٘صِٝ، 

 دضيذٞز فجؽجصٌٖ ثنٗىٞز، ٗرىل دجػضَجد ٍؾجسٝغ ٕجدفز ٍٗ ٞذر.

 

 



31 
 

 سلطة لمصادقة الخاضعة المجلس مداوالت وثائ  إرسال ٌتولى كما أعاله، 54و 47 المادتٌن

 .القانون هذا من 69 المادة لمقتضٌات طبقا الوصاٌة

 الختتام الموالٌة ٌوما( 15) عشر الخمسة ظرف فً الجماعً المجلس رئٌس ٌوجه)...(  :69 المادة

 .الوصاٌة سلطة إلى أعاله إلٌها المشار بالمٌادٌن المتعلقة المقررات جمٌ  من نسخا الدورة

 الختتام الموالٌة ٌوما( 15) عشر الخمسة ظرف فً الجماعً المجلس رئٌس ٌوجه :70 المادة

 السلطة إلى أعاله 69 المادة فً إلٌها المشار المقررات غٌر المقررات جمٌ  من نسخة الدورة

 )...(. بذلك وصال تسلم التً المختصة المحلٌة اإلدارٌة

 الترابٌة الجماعات على ٌتعٌن التعاون، مشروع على المصادقة تتم وحتى األساس، هذا وعلى 

 والعمال، الوالة إشراف تحت ،(المحلٌة للجماعات العامة المدٌرٌة) الداخلٌة و ارة موافاة المعنٌة

  :التالٌة بالوثائ 

 على متطاب  بشكل ٌحدد الوكالة، فً المساهمة أو بإحداث المتعلقة المداوالت محضر 

 الوكالة ومدة ومقر وتسمٌة موضوع المساهمة، األطراف اتفا  بعد الخصوص، وجه

 .التعاون أطراف وعالقات المساهمة، مبلغ حجم أو وطبٌعة

 والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة وتركٌبته المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 تثبت بوثٌقة الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال ؛(المتوقعة

 .منا عات ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة طبٌعته

 القانونٌة بالمنظومة المتعلقة النصوص أساس على إعداده ٌتم األساسً، النظام مشروع 

 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد الترابٌة، للجماعات

 عن أشهر ثالثة كل مفصلة بتقارٌر الداخلٌة و ارة موافاة العامل أو الوالً على ٌتعٌن كما

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً والمشاكل الوكالة أنشطة

 :المصاحبة التدابٌر .ً 
 

 مساعدة ٌخص فٌما القانونٌة النصوص تضمنتها التً المواد من بمجموعة االستئناس ٌمكن 

. الجماعً بالمٌثا  المتعل  78.11 القانون من 35 المادة خاصة المحلٌة، للجماعات الدولة
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 كل اتخاذ قرار، بموجب القانون، نفس من 139 المادة بمقتضى الداخلٌة، لو ٌر ٌمكن كما

 .المفوضة الجماعٌة العمومٌة المراف  سٌر حسن لضمان الال مة اإلجراءات

 الجمعٌة: المحلٌة للجماعات الوطنٌة الجمعٌات دور إلى اإلشارة ٌجب أخرى، جهة من 

 للتضامن واألقالٌم العماالت مجالس رإساء وجمعٌة للمغرب، المحلٌة للجماعات الوطنٌة

 والدولً، الداخلً التعاون مجال فً الترابٌة الجماعات أنشطة تنسٌ  <<  ٌخص فٌما والتنمٌة

 .>>والخبرات المعلومات تبادل وتطوٌر

 

 .التنموٌة مشارٌعها فً الترابٌة الجماعات مساعدة المغرب، جهات لجمعٌة كذلك وٌمكن

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم  المتعلق 60- 70 رقم القانون

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة

 )...(. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة

 
 

 

 

 تقةةةةدٌم الداخلٌةةةةة لةةةةو ارة التابعةةةةة المحلٌةةةةة للجماعةةةةات العامةةةةة للمدٌرٌةةةةة ٌمكةةةةن: ةـللللـملحوظ

 .المعنٌة الترابٌة الجماعات من بطلب الموضوع فً قانونٌة استشارات

 



 

33 
 

 والقروٌة الحضرٌة الجماعات مجموعة – 0 بطاقة
  0 ن مبٌا 

 الداخلٌة وزارة   والشراكة التعاون إجراءات مرجع
 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
0211 أكتوبر 08: التارٌخ والتعاون والتوثٌق والدراسات  الجماعات مجموعة:  الداخلً التعاون:  إجراءات  

 

 سلطات
 

 متدخلون
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

   مدٌرٌة
 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 الجماعً المٌثا 

 

  المجلس؛ مداوالت 

  تقدٌم؛ مذكرة 

  مالٌة؛ تركٌبة 

  المحلٌة؛ السلطة رأي 

  تقنً؛ ملف 

  داخلً نظام. 

 

 الترابٌةةةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةةةات

 والة إشةةةةةةةةةةراف تحةةةةةةةةةةت

 الوالٌةةةةةةةةةةةةات وعمةةةةةةةةةةةةال

 .واألقالٌم والعماالت

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

 الجماعةةةةةةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةةةةةةل 

 الترابٌة

 

  إلةةةى موجهةةةة مراسةةالت 

 والعمال الوالة

 

 مشروع دراسة

 المرفقة والوثائ  المجموعة

 

 

 
 المعنٌةةةةة األطةةةةراف إخبةةةةار

 تطبٌةةةةةةةةةةة  أجةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةن

 .بها المعمول اإلجراءات

 

 

 
 تتعلةةةةةةة  تقةةةةةةةدٌم مةةةةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 بإحةةةةداث و ٌةةةةري قةةةةرار 

 واالنسةةةةةحاب المجموعةةةةةة

 إلٌهةةةا، واالنضةةةمام منهةةةا،

 وتوسةةةةةةةةةةةةةةةٌ  وحلهةةةةةةةةةةةةةةةا

 . موضوعها

 

 

 
  األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 الو ٌري؛ بالقرار

  المعتمةةةةةةةةةةدة القةةةةةةةةةوانٌن :

78.11. 

 

 

  العام؛ الكاتب 

  مجلةةةةةةةس رئةةةةةةةٌس 

 الجماعة؛

  الدولة؛ مساعدة 

  جمعٌات. 

 

 

   قضائٌة؛ مساعدة 

 

  تقنٌة مساعدة. 

 

 

 
 للمدٌرٌةةةةةةةةةة ٌمكةةةةةةةةةن

 للجماعةةةةةات العامةةةةةة

 تقةةةةةةةةةةةدٌم المحلٌةةةةةةةةةةةة

 قانونٌةةةةة استشةةةةارات

 مةةةةةةةةةةةةةةةن بطلةةةةةةةةةةةةةةةب

 المعنٌة الجماعات

 

 

 
   الجهةةةوي المركةةة 

 .لالستثمار
 

 

 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر
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 :التعرٌف .أ 
 

 للجماعات؛ مجموعات بٌنها فٌما تإلف أن والقروٌة الحضرٌة للجماعات ٌمكن 
 

 بالشخصةةةةٌة تتمتةةةة  عمومٌةةةة مإسسةةةةة والقروٌةةةة الحضةةةةرٌة الجماعةةةات مجموعةةةةة تعتبةةةر 

 إلةةةةى أخةةةةرى جماعةةةةات انضةةةةمام قبةةةةول كةةةةذلك وٌمكةةةةن. المةةةةالً واالسةةةةتقالل المعنوٌةةةةة

 تؤسٌسها؛ سب  مجموعة
 

 

 

 

 توضٌحلل مذكرة
 

صؼضذععععش ٍؾَ٘ػععععز ثىؾَجػععععجس ؽععععنال ٍععععِ  ؽععععنجه ثىضؼععععجُٗ ثىععععذثخيٜ، صؼضَععععذٕج ثىؾَجػععععجس ثىقنععععشٝز 

 ثالؽضشثك ٗثىضؼجُٗ ىضذدٞش  ٗ ثعض،اله ٍشثفم ػٍَ٘ٞز.ٗثىقشٗٝز ثىشث ذز فٜ 
 

ٗىقعععذ  ظٖعععش ثععععضطالع قجٍعععش دعععٔ ثىَذٝشٝعععز ثىؼجٍعععز ىيؾَجػعععجس ثىَقيٞعععز ثىضجدؼعععز ىععع٘صثسر ثىذثخيٞعععز، ٍعععذٙ 

ّؾجػعععز ٕعععزث ثىؾعععنو ٍعععِ  ؽعععنجه ثىضؼعععجُٗ، ىَعععج ٝضنعععَْٔ ٍعععِ ٍضثٝعععج ػعععذر فَٞعععج ٝخعععـ صققٞعععم ثىضَْٞعععز 

 خشهز فٖٞج.ثالقضقجدٝز ٗثالؽضَجػٞز ىيؾَجػجس ثىَْ
 

ٗىٖععععزث، صؼضذعععععش ٍؾَ٘ػععععز ثىؾَجػعععععجس، دجىْغعععععذز ىيؾَجػععععجس ثىقنعععععشٝز ٗثىقشٗٝعععععز ثىضععععٜ ىعععععٌ ٝغعععععذم  ُ 

ثّخشهعععش فٖٞعععج، ٍقعععذسث ٍَٖعععج ىَؾعععجسٝغ ٗثػعععذر، ٝغذعععش ٍعععذٙ قعععذسر ٕعععزث ثنععععي٘ح ٍعععِ ثىضؼعععجُٗ ػيعععٚ 

 إّؾجص ٍؾجسٝغ ٗ ّؾطز ٍؾضشمز، ٗصذدٞش ٍشثفم ػٍَ٘ٞز ٍقيٞز رثس ٍْ ؼز ػجٍز.
 

خو ثىَؾَ٘ػعععععز ؽَٞعععععغ ثىقطجػعععععجس، عععععع٘ثء صؼيعععععم ثنٍعععععش دقطجػعععععجس ثىضعععععذدٞش  ٗ ٗٝ،طعععععٜ ٍؾعععععجه صعععععذ

 –ّقععععو دععععِٞ ثىؾَجػععععجس  –هععععش  ٍٗغععععجىل  –إّععععجسر ػٍَ٘ٞععععز  –ثالعععععضغَجس: ثىَععععجء ثىقععععجىـ ىيؾععععشح 

ثىَقجفظععععععز  –ٍقجسدععععععز  دٗس ثىقعععععع ٞـ  –صؾععععععضءثس عععععععنْٞز  –صععععععذدٞش ٗفععععععٞجّز ؽععععععذنجس ثىضطٖٞععععععش 

ثعععععض،اله  –إفععععذثط ٗصععععذدٞش ثىَقععععجدش  –ىألععععع٘ث   ثالعععععض،اله ثىَؾععععضشك –ٗثعععععض،اله ٍعععع٘ثسد  جد٘ٝععععز 

 صٖٞتز ثىؾ٘ثهب... –ثعضغَجسثس عٞجفٞز ٗفْجػٞز  –ثىَؾجصو 
 

ثىَضؼيعععععم دجىَٞغعععععج  ثىؾَعععععجػٜ مَعععععج صعععععٌ ص،ٞٞعععععشٓ ٗصضََٞعععععٔ، ث هعععععجس ثىقعععععجّّٜ٘  78.00ٗٝؼضذععععش ثىقعععععجُّ٘ 

 ثىَْظٌ ىَؾَ٘ػز ثىؾَجػجس. 
 

ػْعععععذٍج صقعععععشس إفععععذثط ٗصعععععذدٞش ٍؾَ٘ػعععععز ٍعععععِ ٗٝضؼععععِٞ ػيعععععٚ ثىؾَجػعععععجس  ُ صأخعععععز دؼععععِٞ ثالػضذعععععجس، 

ثىَؾَ٘ػعععععجس، ٍخضيعععععف ثىَقعععععجدس ٗثىَشثؽعععععغ ثىقجّّ٘ٞعععععز ٗثىضْظَٞٞعععععز ٗثىَغعععععطشٝز ثىَقعععععذدر ىيؾ٘ثّعععععخ 

ثىقجّّ٘ٞعععععز ٗث ؽشثةٞعععععز ثىَضؼيقعععععز دجىضشمٞذعععععز ثىَجىٞعععععز ٗثىقجّّ٘ٞعععععز ٗث دثسٝعععععز ىٖعععععزٓ ثىقعععععٞ،ز ٍعععععِ فعععععٞغ 

 ثىضؼجُٗ ثىذثخيٜ.
 

دٞش ثىَقعععجفذز ثىضععٜ ٍعععِ ؽعععأّٖج ٍغععجػذر ثىؾَجػعععجس ثالععععض جدر ٍعععِ مَععج صقعععذد ٕعععزٓ ثىذطجقععز ثىضقْٞعععز، ثىضعععذث

 ٍغجػذر ثىذٗىز.

 
 

 

     
 

  

 



35 
 

 اسةةةتبدال تةةةم ولقةةةد. المحلٌةةةة التنمٌةةةة وتحقٌةةة  لتةةةدبٌر وسةةةٌلة الجماعةةةات مجموعةةةة تعتبةةةر 

 مجموعللللة" علٌهةةةةا ٌطلةةةة  جدٌةةةةدة بتسةةةةمٌة سةةةةالفا، المعتمةةةةدة" الجماعللللات نقابللللة" تسةةةةمٌة

 هةةةةذا وٌةةةةوفر. 2112 منةةةةذ بةةةةه المعمةةةةول الجمةةةةاعً المٌثةةةةا  فةةةةً جةةةةاء كمةةةةا" الجماعللللات

 التجهٌةةةة ات فةةةةً الحاصةةةةل الةةةةنقص لتغطٌةةةةة خاصةةةةة م اٌةةةةا، عةةةةدة التعةةةةاون، مةةةةن النةةةةوع

 واعتمةةةاده مرتفعةةةة، مالٌةةةة أغلفةةةة تتطلةةةب مشةةةارٌ  فةةةً االسةةةتثمارات وتعبئةةةة األساسةةةٌة،

 واخةةةةتالالت عٌةةةوب لتصةةةحٌح وسةةةٌلة منةةةه ٌجعةةةل ممةةةا الشةةةركاء، إ اء الوحٌةةةد الشةةةباك

 مشةةةةارٌ  لتسةةةةوٌ  مهمةةةةة برصةةةةة ٌعتبةةةةر كمةةةةا المتتالٌةةةةة، الترابٌةةةةة التقسةةةةٌمات ونةةةةواقص

 .  ومضبوطة وطموحة هادفة تنموٌة
 

 :الموضوع .ب 
 

  وٌنةةةةةةدر . عامةةةةةةة منفعةةةةةة ذات عمومٌةةةةةةة مرافةةةةةة  تةةةةةدبٌر أو مشةةةةةةتركة أعمةةةةةةال إنجةةةةةا 

 آلٌةةةةةات وصةةةةةٌانة اقتنةةةةةاء: مثةةةةةل الجماعةةةةةة، اختصاصةةةةةات ضةةةةةمن المجموعةةةةةة موضةةةةةوع

 وتو ٌعةةةةةه؛ للشةةةةةرب الصةةةةةالح بالمةةةةةاء التةةةةة ود الحضةةةةةري؛ العمةةةةةومً النقةةةةةل ومعةةةةةدات؛

 .الخ...العمومٌة واإلنارة الكهربائٌة الطاقة تو ٌ 
 

 :الشركاء .ج 
 

 الجماعةةةةةات بمجموعةةةةةة الخاصةةةةةة 3 البطاقةةةةةة علةةةةةى االطةةةةةالع) األقةةةةةل علةةةةةى جماعتةةةةةان 

 (.الترابٌة
 

 :القانونً اإلطار .د 

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق  المتعلق 00- 77 رقم القانون

 أخرى، محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تإلف أن والقروٌة الحضرٌة للجماعات ٌمكن :79 المادة

 مرف  تدبٌر أو مشترك عمل إنجا  قصد المحلٌة، للجماعات مجموعات أو للجماعات مجموعات

 .للمجموعة عامة فائدة ذي
 

 المتطابقة المداوالت على االطالع بعد الداخلٌة لو ٌر بقرار المجموعة إحداث على ٌصاد 

 .)...( المشتركة الجماعات لمجالس
 

 عامة مإسسة الترابٌة الجماعات مجموعة أو والقروٌة الحضرٌة الجماعات مجموعة :81 المادة

 .المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة تتمت 
 

 القواعد تطب  كما الجماعات على بالوصاٌة المتعلقة والتنظٌمٌة التشرٌعٌة النصوص علٌها وتطب 

 .ومحاسبتها المجموعة مٌ انٌة على المحلٌة للجماعات والمحاسبٌة المالٌة
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 نواب وأربعة األقل على اثنٌن ونائبٌن رئٌسا أعضائه بٌن من المجموعة مجلس ٌنتخب :83 المادة

 علٌها المنصوص والتصوٌت االقتراع لشروط طبقا المجموعة، مكتب ٌشكلون الذٌن األكثر على

 .الجماعٌة المجالس مكاتب أعضاء النتخاب بالنسبة
 

 محاضر بتحرٌر إلٌه ٌعهد كاتبا النسبٌة، وباألغلبٌة السري االقتراع بواسطة المجلس ٌنتخب كما

 .وحفظها الجلسات
 

 :اإلجراءات .ه 
 

 :المالٌة التركٌبة .1
 

 :المالٌة التركٌبة إعداد عند التالٌة ،القانونٌة بالنصوص التقٌد الجماعات على ٌجب

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم  المتعلق 60- 70رقم القانون

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة
 

 فً األعضاء الجماعات مساهمة على الترابٌة الجماعات مجموعة موارد وتشتمل)...( : 30 المادة

 المجموعة إلى المحولة بالمراف  المرتبطة والمداخٌل الدولة تقدمها التً واإلمدادات المجموعة

 والهبات بها المرخص االقتراضات وحصٌلة الممتلكات وحصٌلة عنها المإدى الخدمات وحصٌلة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا
 

 التً العملٌات إلنجا  الال مة والتجهٌ  التسٌٌر نفقات على المجموعات تحمالت تشتمل :42 المادة

 .إحداثها أجلها من تم
 

 :ومجموعاتها المحلٌة للجماعات بالنسبة إجبارٌة اآلتٌة باألغراض المتعلقة النفقات تعتبر :41 المادة
 

  ومجموعاتها وكذا أقساط التؤمٌن؛ الجماعات الترابٌةرواتب وتعوٌضات موظفً وأعوان 

  أو مجموعاتها فً هٌئات االحتٌاط وصنادٌ  تقاعد موظفً  الجماعات الترابٌةمساهمة

 ومجموعاتها والمساهمة فً نفقات التعاضدٌات؛ الجماعات الترابٌةوأعوان 

 المصارٌف المتعلقة باستهالك الماء والكهرباء والمواصالت؛ 

 الدٌون المستحقة؛ 

  أو  لجماعات الترابٌةاااللت امات المالٌة الناتجة عن االتفاقٌات والعقود المبرمة من طرف

 مجموعاتها؛

  المخصص اإلجمالً لتسٌٌر المقاطعات بالنسبة للجماعات الحضرٌة التً تتوفر على

 مقاطعات؛
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 المساهمات والموارد المحولة لفائدة المجموعات؛ 

 .النفقات المتعلقة بممارسة االختصاصات التً ٌخولها لها القانون 

 

 بالنفقات المتعلقة االعتمادات ومجموعاتها الترابٌة الجماعات مٌ انٌة تتضمن أن ٌجب :40 المادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة

 المحلٌة الجماعة بمٌ انٌة إدراجها ٌتم لم إجبارٌة نفقة كل بتسجٌل تلقائٌا الوصاٌة سلطة تقوم
 .إجبارٌة غٌر نفقة حذف ذلك فً بما ضروري تدبٌر كل الغرض لهذا وتتخذ ومجموعتها؛

 مسبقا المجلس دعوة ٌتم لم ما إجبارٌة لنفقة تسجٌل أي صحٌحة بصفة تلقائٌا ٌباشر أن ٌجو  وال
 .العمل بها الجاري والتنظٌمٌة التشرٌعٌة للمقتضٌات طبقا تتم مداولة بموجب بذلك للقٌام

 سلطة قبل من الطلب تبلٌغ تارٌخ من ابتداء ٌوما 15 أقصاه أجل داخل المداولة هذه تتم أن وٌجب

 .الوصاٌة

 أن الداخلٌة و ٌر من أو بالصرف اآلمر من بمبادرة أو التداولً المجلس من بطلب ٌمكن :56 المادة
 .مالً تدقٌ  لعملٌات لها التابعة العامة والمإسسات ومجموعاتها الترابٌة الجماعات تدبٌر ٌخض 

 

 .المجلس هذا أعضاء إلى التدقٌ  تقرٌر من نسخة تبلغ التداولً، المجلس من بطلب التدقٌ  تم إذا
 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد 
 

 الدورة انعقاد بمناسبة التداولً المجلس على التدقٌ  تقارٌر عرض بالصرف اآلمر على ٌجب
 .الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى

 

 للقانون الخاضعة المعنوٌة األشخاص وكذا ومجموعاتها الترابٌة الجماعات على ٌتعٌن :58 المادة
 إعداد على تعمل أن المحلٌة، للجماعات تاب  عمومً مرف  بتسٌٌر تقوم والتً الخاص أو العام
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم

 

 بطرٌقة العموم علم إلى إبالغها أو المحلٌة للجماعات الرسمٌة بالجرٌدة القوائم هذه نشر وٌجب
 . إلكترونٌة

 

 أشكال وكذا ودورٌتها تقدٌمها ٌمكن التً والمعطٌات المعلومات طبٌعة بقرار الداخلٌة و ٌر وٌحدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط

 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات المتعلق 60-74 القانون

 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2
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 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 أكثةةةةر أو لجمةةةةاعتٌن الترابةةةةً للنفةةةةوذ تابعةةةةة للرسةةةةوم الخاضةةةةعة األمةةةةالك كانةةةةت إذا :169 المللللادة

 فةةةً الواقعةةةة األمةةةالك جةةة ء باعتبةةةار الترابٌةةةة الجماعةةةات هةةةذه علةةةى الرسةةةوم هةةةذه عائةةةد ٌةةةو ع

 .جماعة لكل الترابً المجال
 

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.-00 القانون

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة
 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى
 .االتفاقٌات عن

 

 : )...(القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر: 0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 
 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة
 .التجاري الطاب 

 

 :التالٌة القوانٌن على االطالع كذلك وٌمكن
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس

 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةةانون  حالٌةةةةا تخضةةةة ) الترابٌةةةةة الجماعةةةةات علةةةةى المسةةةةتحقة والةةةةدٌون والمسةةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن

 

 :ةالقانونٌ ةالتركٌب .0
  

 :وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون
 

 مراقبة على وٌسهر الغرض لهذا الال مة التدابٌر وٌتخذ المجلس مقررات الرئٌس ٌنفذ :47 المادة

 )...(.. اإلطار هذا وفً. تنفٌذها
 

 والتوأمة والشراكة التعاون اتفاقٌات ٌبرم. 
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 :ةاإلدارٌ ةالتركٌب .3

 على ٌتعٌن الجماعات، مجموعات مشارٌ  على للمصادقة المتبعة المسطرة إطار وفً

 الوالة إشراف تحت( المحلٌة للجماعات العامة المدٌرٌة) الداخلٌة و ارة موافاة المعنٌة الجماعات

 :التالٌة بالوثائ  والعمال،

 على متطاب  بشكل ٌحدد المجموعة، فً المساهمة أو بإحداث المتعلقة المداوالت محضر 

 المجموعة ومدة ومقر وتسمٌة موضوع المساهمة، األطراف اتفا  بعد الخصوص، وجه

 .المإسسة هذه أعضاء وعالقات المساهمة، مبلغ حجم أو وطبٌعة

 

 ملحوظــة

 ٌحةةةدد مجلةةةس لةةدن مةةةن الجماعةةةات مجموعةةة تسةةةٌر والتسةةةٌٌر، التنظةةٌم مسةةةتوى علةةى 
 وتمثةةةل. الداخلٌةةةة لةةةو ٌر بقةةةرار المشةةةتركة، الجماعةةةات مةةةن بةةةاقتراح أعضةةةائه، عةةةدد

 ،مسةةةةةةاهمتها حصةةةةةةة حسةةةةةةب المجلةةةةةةس هةةةةةذا حظٌةةةةةةرة فةةةةةةً المشةةةةةةتركة الجماعةةةةةات
 .بالمجموعة عضوا جماعة لكل األقل على واحد وبمندوب

 

 ونةةةائبٌن رئٌسةةةا أعضةةةائه، بةةةٌن مةةةن المجموعةةةة، مجلةةةس ٌنتخةةةب أخةةةرى، جهةةةة ومةةةن 
 المجموعةةةة، مكتةةةب ٌشةةةكلون الةةةذٌن ،األكثةةةر علةةةى نةةةواب وأربعةةةة ،األقةةةل علةةةى اثنةةةٌن
 أعضةةةاء النتخةةةاب بالنسةةةبة علٌهةةةا المنصةةةوص والتصةةةوٌت االقتةةةراع لشةةةروط طبقةةةا
 .الجماعٌة المجالس مكاتب

 

 الشةةةةراكة اتفاقٌةةةةات تطبٌةةةة  مجةةةةال 2113 ٌونٌةةةةو 27 بتةةةةارٌخ 7 رقةةةةم المنشةةةةور ٌحةةةةدد 

 علةةةةةى ٌسةةةةةري ال المنشةةةةةور هةةةةةذا أن مةةةةةن الةةةةةرغم وعلةةةةةى والجمعٌةةةةةات؛ الدولةةةةةة بةةةةةٌن
 خةةةةالل مةةةةن محتةةةةواه علةةةةى القةةةةار  اطةةةةالع األجةةةةدر مةةةةن فإنةةةةه الترابٌةةةةة، الجماعةةةةات
 :التالٌة الفقرات

 

 : )...(.الجمعٌات م  الدولة شراكة
 

 للشةةةةراكة جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة اعتمةةةةاد إلةةةةى المنشةةةةور هةةةةذا ٌهةةةةدف: االتفاقٌةةةةات تنفٌةةةةذ مجةةةةال 
 بتعبئةةةةة المتعاونةةةةة األطةةةةراف فٌهةةةةا تسةةةةاهم التبةةةةادل وعالقةةةةات مشةةةةتركة أنشةةةةطة إلقامةةةةة

 وإنجةةةةا  اجتماعٌةةةةة خةةةةدمات تقةةةةدٌم أجةةةةل مةةةةن والمالٌةةةةة والمادٌةةةةة البشةةةةرٌة مواردهةةةةا
 .المشتركة المنفعة ذات عمومٌة مراف  تدبٌر أو التنمٌة مشارٌ 

 

 مةةةةة  للشةةةةةراكة متمٌةةةةة ة مكانةةةةةة إٌةةةةةالء المنشةةةةةور هةةةةةذا وراء مةةةةةن الحكومةةةةةة وتهةةةةةدف 
 الظةةةروف وتحسةةةٌن الفقةةةر محاربةةةة تةةةروم للقةةةرب جدٌةةةدة سٌاسةةةة إطةةةار فةةةً الجمعٌةةةات
 هادفةةةة مشةةةارٌ  باعتمةةةاد وذلةةةك األولٌةةةة حاجةةةاتهم بتلبٌةةةة المعةةةو ٌن، للسةةةكان المعٌشةةةٌة
 .ومضبوطة
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 والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة وتركٌبته المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 تثبت بوثٌقة الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال ؛(المتوقعة

 .منا عات ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة طبٌعته

 القانونٌة بالمنظومة المتعلقة النصوص أساس على إعداده ٌتم الداخلً، النظام مشروع 

 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد المحلٌة، للجماعات

 عن أشهر، ثالثة كل مفصلة، بتقارٌر الداخلٌة و ارة موافاة العامل أو الوالً على ٌتعٌن كما

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً المشاكل وحول المجموعة أنشطة

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون

 المشتركة، الجماعات من باقتراح أعضائه، عدد ٌحدد مجلس لدن من المجموعة تسٌر: 80 المادة

 واحد وبمندوب مساهماتها، حصة حسب فٌه المشتركة الجماعات وتمثل .الداخلٌة لو ٌر بقرار

 .األعضاء الجماعات من جماعة لكل األقل على

 لألصوات النسبٌة وباألغلبٌة السري باالقتراع المجموعة بمجلس الجماعٌون المنادٌب ٌنتخب

 .سنا األكبر المترشح ٌنتخب األصوات تعادل حالة وفً. عنها المعبر

 عن المجلس انقط  إذا أنه غٌر. ٌمثلونه الذي المجلس انتداب مدة تعادل لمدة المنادٌب ٌنتخب

 أن إلى مهامهم م اولة فً المنادٌب استمر األسباب، من سبب ألي أو حله نتٌجة مهامه م اولة

 .ٌخلفونهم من الجدٌد المجلس ٌعٌن

 .انتدابهم مدة المنتهٌة المنادٌب انتخاب تجدٌد ٌمكن

 أجل داخل له خلفا المعنً الجماعً المجلس عٌن األسباب، من لسبب المنادٌب أحد منصب شغر إذا

 .واحد شهر

 :المصاحبة تدابٌرال .ً 
 

 مساعدة ٌخص فٌما القانونٌة النصوص تضمنتها المواد من بمجموعة االستئناس ٌمكن 

 تجٌ  التً 139 والمادة 78.11 القانون من 35 المادة خاصة المحلٌة، للجماعات الدولة

 العمومٌة المراف  سٌر لحسن الال مة اإلجراءات كل اتخاذ قرار، بموجب الداخلٌة، لو ٌر

 .تدبٌرها فوض التً الجماعٌة
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 الجمعٌة: المحلٌة للجماعات الوطنٌة الجمعٌات دور إلى اإلشارة ٌجب أخرى، جهة من 

 للتضامن واألقالٌم العماالت مجالس رإساء وجمعٌة للمغرب، المحلٌة للجماعات الوطنٌة

 وتطوٌر والدولً، الداخلً التعاون مجال فً الترابٌة الجماعات أنشطة لتنسٌ  << والتنمٌة،

 .>>والخبرات المعلومات تبادل

 فً الترابٌة الجماعات مساعدة المغرب، جهات لجمعٌة كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً

 .التنموٌة مشارٌعها

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم  المتعلق 60- 70 رقم القانون

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة

 )...(. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقةةةةدٌم الداخلٌةةةةة لةةةةو ارة التابعةةةةة المحلٌةةةةة للجماعةةةةات العامةةةةة للمدٌرٌةةةةة ٌمكةةةةن: ةـللللـملحوظ

 .المعنٌة الترابٌة الجماعات من بطلب الموضوع فً قانونٌة استشارات
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 جهات – وأقالٌم عماالت – جماعات:  الترابٌة الجماعات مجموعة: 3 بطاقة

 الداخلٌة وزارة الترابٌة الجماعات مجموعة - الداخلً التعاون: إجراءات  والشراكة التعاون إجراءات مرجع
 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
0211 أكتوبر 08: التارٌخ والتعاون والتوثٌق والدراسات  3 مبٌان  

 

 سلطات
 

 متدخلون
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

   مدٌرٌة
 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  الجماعً؛ المٌثا 

  المتعلةةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةةةانون 

 العمةةةةةةةةةةةاالت بتنظةةةةةةةةةةةٌم

 واألقالٌم؛

  المتعلةةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةةةانون 

 .الجهات بتنظٌم

  ؛المجلس مداوالت 

  تقدٌم؛ مذكرة 

  مالٌة؛ تركٌبة 

  السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلطة رأي 

 المحلٌة؛

  تقنً؛ ملف 

  داخلً نظام. 

 

 الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات

 والة إشةةةةةراف تحةةةةةت

 الوالٌةةةةةةةات وعمةةةةةةةال

 والعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت

 .واألقالٌم

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

 الجماعةةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  موجهةةةةة مراسةةةةالت 

 والعمال الوالة إلى

 

 مشروع دراسة

 والوثائ  المجموعة

 المرفقة

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةل مةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةة  تقةةةدٌم مةةةذكرة 

 .بالمشروع

 و ٌةةةةةةةةةةةري قةةةةةةةةةةةرار 

 المجموعةةةةةة بإحةةةةةداث

 منهةةةةةةا، واالنسةةةةةةحاب

 إلٌهةةةةةةةا، واالنضةةةةةةةمام

 وتوسةةةةةةةةةةٌ  وحلهةةةةةةةةةا

 . موضوعها

 

 

 

  األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 الو ٌري؛ بالقرار

  المعتمةةةةةةةةةةةةدة القةةةةةةةةةةةةوانٌن :

78.11 /

79.11/47.96/18-54 

 

 

  العام؛ الكاتب 

  مجلةةةس رئةةةٌس 

 الجماعة؛

  الدولة؛ مساعدة 

  جمعٌات. 

 

 

 
  مساعدة 

 قضائٌة؛
 

  تقنٌة مساعدة. 

 

 

 

 للمدٌرٌةةةةةة ٌمكةةةةةن

 العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 للجماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات

 تقةةةةةةةدٌم المحلٌةةةةةةةة

 استشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات

 بطلةةةةةةب قانونٌةةةةةةة

 الجماعةةةةةات مةةةةةن

 المعنٌة

 

 

 

 .لالستثمار الجهوي المرك 
 

 

 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر
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 :التعرٌف .أ 
 

 واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة تتمت  عمومٌة مإسسة الترابٌة الجماعات مجموعة تعتبر 
 عامة منفعة ذات عمومٌة مراف  تدبٌر أو مشتركة أعمال إلنجا  اعتمادها ٌتم المالً،

 للمجموعة؛
 
 

 للجماعات مختلفة أنواع من الترابٌة الجماعات مجموعة تتكون الجماعات، لمجموعة خالفا 

 عدة وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثا  المتعل  78.11 القانون تضمن ولقد. المحلٌة

 .أنشطتها فً االنخراط على الترابٌة الجماعات وتشجٌ  تحفٌ ل مقتضٌات

  
 

 

 للتوضٌح مذكرة
 

 الجماعةةةةةات تعتمةةةةةدها الةةةةةداخلً، التعةةةةةاون أشةةةةةكال مةةةةةن شةةةةةكال الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة تعتبةةةةةر

 .مشتركة عمومٌة مراف  استغالل أو لتدبٌر الترابٌة
 

 مةةةن نةةةوع كةةةل تناسةةةب الةةةداخلً، الجمةةةاعً للتعةةةاون أخةةةرى وسةةةٌلة الترابٌةةةة الجماعةةةات مجموعةةةة تعتبةةةر

 وأنشةةةةطة أعمةةةةال إلنجةةةةا  وتشةةةةارك تعةةةةاون عالقةةةةات إقامةةةةة فةةةةً الراغبةةةةة الترابٌةةةةة، الجماعةةةةات أنةةةةواع

 . عامة فائدة ذات عمومٌة مراف  تدبٌر أو مشتركة
 

 تبةةةٌن كمةةةا. أعضةةةائها لفائةةةدة الجماعةةةات مجموعةةةة تتٌحهةةةا التةةةً االمتٌةةةا ات نفةةةس الوسةةةٌلة هةةةذه وتةةةوفر

 واإلمكانٌةةةات الفةةةرص مةةةن العدٌةةةد تةةةوفٌر علةةةى الترابٌةةةة الجماعةةةات مجموعةةةة قةةةدرة مةةةدى البطاقةةةة هةةةذه

 للتعةةةةةاون آلٌةةةةةة منهةةةةةا ٌجعةةةةةل ممةةةةةا مشةةةةةتركة، وأعمةةةةةال مشةةةةةارٌ  إلقامةةةةةة الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات أمةةةةةام

 :حٌث الجماعات، هذه وأحجام أنواع مختلف تناسب والتشارك
 

 عامة؛ منفعة ذات طموحة مشارٌ  وتنفٌذ إلقامة وسٌلة تعتبر 
 

 الصةةةةالح المةةةةاء: واالسةةةةتثمار بالتسةةةةٌٌر المتعلقةةةةة القطاعةةةةات كةةةةل فةةةةً تتةةةةدخل آلٌةةةةة كةةةةذلك تعتبةةةةر 

 تةةةةدبٌر – عمةةةةومً حضةةةةري نقةةةةل– ومسةةةةالك لطةةةةر – العمومٌةةةةة واإلنةةةةارة الكهربةةةةاء – للشةةةةرب

 علةةةةةى المحافظةةةةةة – الصةةةةةفٌح دور محاربةةةةةة – سةةةةةكنٌة تجةةةةة ءات – التطهٌةةةةةر شةةةةةبكات وصةةةةةٌانة

 مقةةةةةةابر وتةةةةةدبٌر إحةةةةةةداث – لألسةةةةةوا  المشةةةةةةترك االسةةةةةتغالل – واسةةةةةةتغاللها الغابوٌةةةةةة المةةةةةوارد

 .وسواحل شواط  تهٌئة –وصناعً سٌاحً استثمار – مشاتل استغالل – مشتركة
 

 المجموعةةةة، وتةةةدبٌر إحةةةداث تقةةةرر عنةةةدما االعتبةةةار، بعةةةٌن تؤخةةةذ أن الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى وٌجةةةب

 واإلجرائٌةةةةةةة القانونٌةةةةةةة للجوانةةةةةةب  المحةةةةةةددة المسةةةةةطرٌة و والتنظٌمٌةةةةةةة القانونٌةةةةةةة المراجةةةةةة  مختلةةةةةف

 .الداخلً التعاون صٌغ من الصٌغة لهذه واإلدارٌة والقانونٌة المالٌة بالتركٌبة المتعلقة
 

 الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاعدة شةةةةؤنها مةةةةن التةةةةً المصةةةةاحبة التةةةةدابٌر التقنٌةةةةة، البطاقةةةةة هةةةةذه تحةةةةدد كمةةةةا

 .الدولة مساعدة من االستفادة
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 :الموضوع .ب 
 

 إنجا  فً المجموعات هذه هدف المشرع ٌحدد واألقالٌم، والعماالت الجماعات ٌخص فٌما 

 فتحدث للجهات، بالنسبة أما. للمجموعات عامة فائدة ذات مراف  تدبٌر أو مشتركة أعمال

 لتموٌل ومعدة منها جهة بكل خاصة أموال لتدبٌر الجهات بٌن المشتركة التعاون لجان

 .المشتركة التسٌٌر نفقات ودف  مشتركة أعمال
 

 :الشركاء .ج 
 

 جهات – أقالٌم أو عماالت – وقروٌة حضرٌة جماعات. 
 

 :القانونً اإلطار .د 
 

 :الجماعات: أوال
 

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق  المتعلق 00- 77 رقم القانون
 

 أخرى، محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تإلف أن والقروٌة الحضرٌة للجماعات ٌمكن :79 المادة

 مرف  تدبٌر أو مشترك عمل إنجا  قصد المحلٌة، للجماعات مجموعات أو للجماعات مجموعات

 .للمجموعة عامة فائدة ذي
 

 المتطابقة المداوالت على االطالع بعد الداخلٌة لو ٌر بقرار المجموعة إحداث على ٌصاد 

 )...(.المشتركة الجماعات لمجالس
 

 عامة مإسسة الترابٌة الجماعات مجموعة أو والقروٌة الحضرٌة الجماعات مجموعة :81 المادة

 .المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة تتمت 
 

 القواعد تطب  كما الجماعات على بالوصاٌة المتعلقة والتنظٌمٌة التشرٌعٌة النصوص علٌها وتطب 

 .ومحاسبتها المجموعة مٌ انٌة على المحلٌة للجماعات والمحاسبٌة المالٌة
 

 :واألقالٌم العماالت: ثانٌا
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم  المتعلق  00- 77 رقم القانون
 

 أخرى،مجموعات محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تإلف أن األقالٌم أو للعماالت ٌمكن :67 المادة
 ذي مرف  تدبٌر أو مشترك عمل إنجا  قصد المحلٌة، للجماعات مجموعات أو األقالٌم أو للعماالت

 .للمجموعة عامة فائدة
 

 المتطابقة المداوالت على اإلطالع بعد الداخلٌة لو ٌر بقرار المجموعة إحداث على ٌصاد 
 .المشتركة الترابٌة الجماعات لمجالس

 

 من ابتداء ٌوما 45 أجل داخل المجموعة إحداث على للمصادقة المعلل الرفض أو المصادقة تعطى

 .الداخلٌة لو ٌر معلل بقرار واحدة مرة األجل هذا تمدٌد وٌمكن مداولة، بآخر التوصل تارٌخ
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 اإلطراف اتفا  بعد فٌها، المشاركة أو المجموعة بإحداث المتعلقة المتطابقة المداوالت تحدد
 ال منٌة والمدة المساهمات مبلغ أو وطبٌعة ومقرها وتسمٌتها موضوعها خاصة المعنٌة،

 .للمجموعة
 

 .الشكلٌات نفس طب  المجموعة حل أو إقلٌم أو عمالة انسحاب على ٌصاد 
 

 الشكلٌات طب  المصادقة وتتم. تؤسٌسها سب  مجموعة إلى أقالٌم أو عماالت انضمام قبول ٌمكن

 ومجلس المعنٌة للمجالس المتطابقة المداوالت على االطالع بعد 3 بالفقرة علٌها المنصوص

 .المجموعة
 

 معلل مرسوم بمقتضى ٌقرر ذلك،أن العامة المصلحة اقتضت كلما األول، للو ٌر ٌمكن :68 المادة
 إلى أقالٌم أو عماالت عدة أو إقلٌم أو لعمالة التلقائً االنضمام الداخلٌة، و ٌر من باقتراح ٌتخذ

 أو العماالت مجالس أو اإلقلٌم أو العمالة مجلس استشارة بعد وذلك إحداثها سٌتم أو محدثة مجموعة
 المعنٌة األقالٌم أو العماالت مساهمة شروط االقتضاء، عند المرسوم، هذا وٌحدد المعنٌة، األقالٌم

 .المجموعة فً
 

 تتمت  عمومٌة مإسسة الترابٌة الجماعات مجموعة أو األقالٌم أو العماالت مجموعة :69 المادة
 .المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة

 

 تطب  كما واألقالٌم، العماالت على بالوصاٌة المتعلقة والتنظٌمٌة التشرٌعٌة النصوص علٌها وتطب 
 .ومحاسبتها المجموعة مٌ انٌة على المحلٌة للجماعات والمحاسبٌة المالٌة القواعد
 

 الترابٌة الجماعات من باقتراح أعضاءه، عدد ٌحدد مجلس لدن من المجموعة تسٌر :72 المادة
 مساهماتها، حصة حسب فٌه المشتركة الترابٌة الجماعات وتمثل الداخلٌة، لو ٌر بقرار المشتركة،
 )...(.بالمجموعة عضو محلٌة جماعة لكل األقل على واحد وبمندوب

 

 :الجهات: ثالثا
 

 الجهات بتنظٌم  المتعلق  60- 04 رقم القانون
 

 محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تعاونا تقٌم أن اختصاصاتها نطا  فً للجهات ٌمكن :5 المادة
 .القانون هذا من السادس الباب ألحكام وفقا أخرى

 

 وصاٌة إقامة إلى أخرى محلٌة جماعات وبٌن بٌنها أو الجهات بٌن فٌما التعاون ٌإدي أن ٌمكن ال
 .أخرى جماعة على لجماعة

 

 .الجهوي المجلس عن الصادرة القرارات الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل ٌنفذ :54 المادة
 

 .الجهوي المجلس رئٌس رأي أخذ بعد الغاٌة لهذه الال مة التدابٌر العامل ٌتخذ
 

 طرف من بالعطف موقعة شؤنها فً المتخذة القرارات كانت إذا إال للتنفٌذ قابلة التدابٌر هذه تكون ال
 علٌها التوقٌ  ٌتم لم وإذا. بها توصله تارٌخ من ابتداء أٌام خمسة أجل داخل الجهوي المجلس رئٌس

 بتنفٌذ األمر وإصدار ذلك عن االستغناء ٌقرر أن للعامل جا  المذكور، األجل داخل بالعطف
 .المذكورة التدابٌر
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 .بعده 61 المادة أحكام تطب  الحالة هذه فً
 

 المجلس قرارات تنفٌذ على بانتظام الرئٌس ٌطل  أن الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل على ٌجب
 بحالة وٌخبرهم والمندوبٌن المكتب أعضاء جم  الرئٌس من بطلب الغاٌة لهذه وٌتولى الجهوي،

 .القرارات تنفٌذ تقدم
 

 العمالة عامل ألجوبة عمومٌة جلسات تخصص أن الرئٌس من وبطلب الثالث الدورات خالل ٌمكن
 .الجهوي المجلس أعضاء ٌطرحها التً األسئلة على الجهة مرك  اإلقلٌم أو
 

 :جراءاتاإل .ه 
 

 :ةالمالٌ ةالتركٌب .1
 

 االعتبار بعٌن تؤخذ أن المالٌة، للتركٌبة إعدادها عند الترابٌة، الجماعات على ٌجب
  :التالٌة القانونٌة النصوص

 
 

 اومجموعاته المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم  المتعلق  60- 70 رقم القانون
 

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...(  :32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل: 42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
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 المجموعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً صاتاالختصا بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب :40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 دعةةةةوة ٌةةةةتم لةةةةم مةةةةا إجبارٌةةةةة لنفقةةةةة تسةةةةجٌل أي صةةةةحٌحة بصةةةةفة تلقائٌةةةةا ٌباشةةةةر أن ٌجةةةةو  وال
 والتنظٌمٌةةةةة التشةةةةرٌعٌة للمقتضةةةةٌات طبقةةةةا تةةةةتم مداولةةةةة بموجةةةةب بةةةةذلك للقٌةةةةام مسةةةةبقا المجلةةةةس
 .العمل بها الجاري

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لهةةةةا التابعةةةةة العامةةةةة والمإسسةةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات تةةةةدبٌر ٌخضةةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ  لعملٌات

 

 هةةذا أعضةةاء إلةةى التةةدقٌ  تقرٌةةر مةةن نسةةخة تبلةةغ التةةداولً، المجلةةس مةةن بطلةةب التةةدقٌ  تةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف اآلمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم طالعإو المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا

 
 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات -أ :00 المادة
 

 : )...(الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
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 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 أكثةةةةر أو لجمةةةةاعتٌن الترابةةةةً للنفةةةةوذ تابعةةةةة للرسةةةةوم الخاضةةةةعة األمةةةةالك كانةةةةت إذا :169 المللللادة

 فةةةً الواقعةةةة األمةةةالك جةةة ء باعتبةةةار الترابٌةةةة الجماعةةةات هةةةذه علةةةى الرسةةةوم هةةةذه عائةةةد ٌةةةو ع

 .جماعة لكل الترابً المجال
 

 الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.-00 القانون
 

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة

 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى

 .االتفاقٌات عن
 

 : )...(.القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر :0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 

 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة

 .التجاري الطاب 
 

 :التالٌة القوانٌن على اإلطالع كذلك ٌمكن اإلطار هذا وفً
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس

 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

  للقةةةةةانون دائمةةةةةا تخضةةةةة ) الترابٌةةةةةة ماعةةةةةاتالج علةةةةةى المسةةةةةتحقة والةةةةةدٌون والمسةةةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةالقانونٌ ةالتركٌب .0
  

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون
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 مراقبة على وٌسهر الغرض لهذا الال مة التدابٌر وٌتخذ المجلس مقررات الرئٌس ٌنفذ :47 المادة

 : )...(اإلطار هذا وفً تنفٌذها،
  

 والشةةةةةةةةةةةراكة التعةةةةةةةةةةةاون اتفاقٌةةةةةةةةةةةات ٌبةةةةةةةةةةةرم 

 .والتوأمة
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 رقم القانون
 

 الال مةةةة التةةةدابٌر وٌتخةةةذ المجلةةةس، مقةةةررات اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل أو الةةةوالً ٌنفةةةذ :45 الملللادة

 .اإلقلٌم أو العمالة مجلس رئٌس رأي أخذ بعد الغاٌة لهذه
 

 أو العمالةةةة مجلةةس مقةةررات تنفٌةةذ علةةةى بانتظةةام الةةرئٌس ٌطلةة  أن العامةةةل أو الةةوالً علةةى ٌجةةب

 المكتةةةب أعضةةاء جمةة  الةةةرئٌس، مةةن بطلةةب أو منةةةه بمبةةادرة ذلةةك، عةةةن فضةةال وٌتةةولى، اإلقلةةٌم،

 علٌةةةه سةةةتعرض التةةةً المسةةةائل لتهٌةةة  أو المجلةةةس مقةةةررات بتنفٌةةةذ إلخبةةةارهم اللجةةةان ورإسةةةاء

 .للدراسة
 

 أو الةةةوالً ألجوبةةةة جلسةةةة العادٌةةةة، الةةةدورات خةةةالل تخصةةةص أن الةةةرئٌس، مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن،

 اختصةةةةاص فةةةةً تةةةةدخل التةةةةً المسةةةةائل حةةةةول األعضةةةةاء ٌطرحهةةةةا التةةةةً األسةةةةئلة علةةةةى العامةةةةل

 خمسةةةة الةةةرئٌس بواسةةةطة العامةةةل أو الةةةوالً إلةةةى كتابةةةة األسةةةئلة هةةةذه تبلةةةغ أن وٌجةةةب المجلةةةس

 .األقل على الدورة افتتاح قبل ٌوما( 15) عشر
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60.74 رقم القانون
 

 المجلةةةةس عةةةةن الصةةةةادرة القةةةةرارات الجهةةةةة مركةةةة  اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة عامةةةةل ٌنفةةةةذ :54 لمللللادةا

 .الجهوي
 

 .الجهوي المجلس رئٌس رأي أخذ بعد الغاٌة لهذه الال مة التدابٌر العامل ٌتخذ

 بةةةالعطف موقعةةةة شةةةؤنها فةةةً المتخةةةذة القةةةرارات كانةةةت إذا إال للتنفٌةةةذ قابلةةةة التةةةدابٌر هةةةذه تكةةةون ال

 .بها توصله تارٌخ من ابتداء أٌام خمسة أجل داخل الجهوي المجلس رئٌس طرف من
 

 االسةةةتغناء ٌقةةةرر أن للعامةةةل جةةةا  المةةةذكور، األجةةةل داخةةةل بةةةالعطف علٌهةةةا التوقٌةةة  ٌةةةتم لةةةم وإذا 

 .المذكورة التدابٌر بتنفٌذ األمر وإصدار ذلك عن
 

 .بعده 61 المادة أحكام تطب  الحالة هذه فً
 

 تنفٌةةةةذ علةةةةى بانتظةةةةام الةةةةرئٌس ٌطلةةةة  أن الجهةةةةة مركةةةة  اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة عامةةةةل علةةةةى ٌجةةةةب

 المكتةةةب أعضةةةاء جمةةة  الةةةرئٌس مةةةن بطلةةةب الغاٌةةةة لهةةةذه وٌتةةةولى الجهةةةوي، المجلةةةس قةةةرارات

 .القرارات تنفٌذ تقدم بحالة وٌخبرهم والمندوبٌن
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 ألجوبةةةةة عمومٌةةةةة جلسةةةةات تخصةةةةص أن الةةةةرئٌس مةةةةن وبطلةةةةب الةةةةثالث الةةةةدورات خةةةةالل ٌمكةةةن

 .الجهوي المجلس أعضاء ٌطرحها التً األسئلة على الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل
 

 

 

 

 

 

 :ةاإلدارٌ ةالتركٌب .3

 و ارة موافاة أعضائها على ٌتعٌن الترابٌة، الجماعات مجموعات مشارٌ  على التصدٌ  أجل ومن
 :التالٌة بالوثائ  والعمال، الوالة إشراف تحت ،(المحلٌة للجماعات العامة المدٌرٌة) الداخلٌة

 على متطاب  بشكل ٌحدد المجموعة، فً المساهمة أو بإحداث المتعلقة المداوالت محضر 
 تدخل ومجال ومقر وتسمٌة موضوع المشاركة، األطراف اتفا  بعد الخصوص، وجه
 المإسسة؛ هذه أعضاء وعالقات المساهمة، مبلغ وحجم وطبٌعة المجموعة ومدة

 

 ـةملحوظ
 

 لةةةةةدن مةةةةةن الترابٌةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةة تسةةةةةٌر والتسةةةةةٌٌر، التنظةةةةٌم مسةةةةةتوى علةةةةى 
 مةةةن بقةةةرار المشةةةتركة الترابٌةةةة الجماعةةةات مةةةن بةةةاقتراح أعضةةةائه عةةةدد ٌحةةةدد مجلةةةس
 مسةةةاهمتها، حصةةةة حسةةةب فٌةةةه المشةةةتركة الترابٌةةةة الجماعةةةات وتمثةةةل الداخلٌةةةة، و ٌةةةر

 األعضاء؛ الترابٌة الجماعات من جماعة لكل األقل على واحد وبمندوب

 

 األقةةةةل علةةةةى اثنةةةةٌن ونةةةةائبٌن رئٌسةةةةا أعضةةةةائه بةةةةٌن مةةةةن المجموعةةةةة مجلةةةةس ٌنتخةةةةب 
 لشةةةةةروط طبقةةةةةا المجموعةةةةةة، مكتةةةةةب ٌشةةةةةكلون الةةةةةذٌن األكثةةةةةر علةةةةةى نةةةةةواب وأربعةةةةةة
 المجةةةالس مكاتةةةب أعضةةةاء النتخةةةاب بالنسةةةبة علٌهةةةا المنصةةةوص والتصةةةوٌت االقتةةةراع
 الجماعٌة؛

 

 الشةةةراكة اتفاقٌةةةات تطبٌةةة  مجةةةال ،2113 ٌونٌةةةو 27 بتةةةارٌخ 7 رقةةةم المنشةةةور ٌحةةةدد 

 .والجمعٌات الدولة بٌن
 

 بإقامةةةة للشةةةراكة جدٌةةةدة سٌاسةةةة بلةةةورة إلةةةى المنشةةةور هةةةذا ٌهةةةدف: التطبٌةةة  مجةةةال 
 لتةةةةةوفٌر والمالٌةةةةةة والمادٌةةةةةة البشةةةةةرٌة المةةةةةوارد بضةةةةةم وشةةةةةراكة تعةةةةةاون عالقةةةةةات
 عمومٌةةةة مرافةةة  وتةةةدبٌر وإلحةةةداث تنموٌةةةة مشةةةارٌ  وإنجةةةا  االجتماعٌةةةة الخةةةدمات

 .المشتركة المنفعة ذات
 

 آلٌةةةةة الجمعٌةةةةات مةةةة  الشةةةةراكة جعةةةةل فةةةةً الحكومةةةةة رغبةةةةة المنشةةةةور هةةةةذا وٌتةةةةرجم 
 ظةةةروف وتحسةةةٌن الفقةةةر محاربةةةة علةةةى تقةةةوم للقةةةرب جدٌةةةدة سٌاسةةةة لتحقٌةةة  متمٌةةة ة
 أمثةةةةةل اسةةةةةتهداف عبةةةةةر األولٌةةةةةة حاجٌةةةةةاتهم بتلبٌةةةةةة المعةةةةةو ٌن المةةةةةواطنٌن معٌشةةةةةة
 )...(. منها والمستفٌدٌن للمشارٌ 
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 والمصارٌف المداخٌل قائمة) للمشروع المالٌة والتركٌبة طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 
 تثبت بوثٌقة الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال ؛(المتوقعة
 منا عات؛ ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة طبٌعته

 القانونٌة بالمنظومة المتعلقة النصوص أساس على إعداده ٌتم الداخلً، النظام مشروع 

 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد المحلٌة، للجماعات

 عن أشهر ثالثة كل مفصلة بتقارٌر الداخلٌة و ارة موافاة العامل أو الوالً على ٌتعٌن كما

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً المشاكل وحول المجموعة أنشطة

 :المصاحبة بٌراتدال .ً 
 

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 القانون
 

 معلل مرسوم بمقتضى ٌقرر أن ذلك، العامة المصلحة اقتضت كلما األول، للو ٌر ٌمكن :82 المادة
 سٌتم أو محدثة مجموعة إلى جماعات عدة أو لجماعة التلقائً االنضمام الداخلٌة و ٌر من باقتراح
 عند المرسوم، هذا وٌحدد. المعنٌة الجماعٌة المجالس أو المجلس استشارة بعد وذلك إحداثها

 .المجموعة فً المعنٌة الجماعات مساهمة شروط االقتضاء،
 

 :أخرى إجراءات
 

 مساعدة ٌخص فٌما القانونٌة النصوص تضمنتها التً المواد من بمجموعة االستئناس ٌمكن 

 نفس من 139 والمادة ،78.11 القانون من 35 المادة خاصة المحلٌة، للجماعات الدولة

 لضمان الال مة اإلجراءات كل اتخاذ قرار، بموجب الداخلٌة، لو ٌر تجٌ  التً القانون

 .المفوضة التً الجماعٌة العمومٌة المراف  سٌر حسن
 

 الجمعٌة: المحلٌة للجماعات الوطنٌة الجمعٌات دور إلى اإلشارة ٌجب أخرى، جهة من 

 للتضامن واألقالٌم العماالت مجالس رإساء وجمعٌة للمغرب، المحلٌة للجماعات الوطنٌة

 وتطوٌر والدولً، الداخلً التعاون مجال فً الترابٌة الجماعات أنشطة تنسٌ  << والتنمٌة،

 .>>والخبرات المعلومات تبادل
 

 .التنموٌة مشارٌعها فً الترابٌة الجماعات مساعدة المغرب، جهات لجمعٌة كذلك وٌمكن
 

 

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم  المتعلق 60- 70 رقم القانون

 

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة
 )...(. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة

 

 

 تقةةةةدٌم الداخلٌةةةةة لةةةةو ارة التابعةةةةة المحلٌةةةةة للجماعةةةةات العامةةةةة للمدٌرٌةةةةة ٌمكةةةةن: ةـللللـملحوظ

 .المعنٌة الترابٌة الجماعات من بطلب الموضوع فً قانونٌة استشارات
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 الجهات بتنظٌم المتعلق 60- 04 رقم القانون
 
 

 الدولة مساعدة من القانون، هذا بموجب إلٌه المسندة بالمهام للقٌام المجلس، ٌستفٌد)...(  :6 المادة

 .العام للقانون خاضعة أخرى معنوٌة أشخاص مساعدة ومن
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

 متجاورة جماعات: الحضرٌة التجمعات مجموعة – 4 بطاقة 
  4 مبٌان

 الحضرٌة التجمعات مجموعة  - الداخلً التعاون: إجراءات

 

 4 بطاقة: اإلجراءات دلٌل
 0211 شتنبر 08: التارٌخ

   0211 شتنبر 08: التارٌخ
 

 سلطات
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

   مدٌرٌة
 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 الجماعً المٌثا 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 المعنٌة؛

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 األجهةةةةةةةةةةةةة ة النتخةةةةةةةةةةةةاب

 المسٌرة؛

 تقدٌم؛ مذكرة 

 مالٌة؛ تركٌبة 

 فةةةً المحلٌةةةة السةةلطة رأي 

 الموضوع؛

 تقنً؛ ملف 

 داخلً نظام. 

 

 

 الترابٌة الجماعات

 

 

 

 

 الترابٌةةةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةةةات

 والة إشةةةةةةةةةةراف تحةةةةةةةةةةت

 الوالٌةةةةةةةةةةةةات وعمةةةةةةةةةةةةال

 .واألقالٌم والعماالت

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

 الجماعةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  موجهةةةةة مراسةةةةالت 

 والعمال الوالة إلى

 

 المشروع دراسة

 والوثائ  المجموعة

 المرفقة

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةةة  تقةةةةدٌم مةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 و ٌةةةةةةةةةةةةةري قةةةةةةةةةةةةةرار 

 المجموعةةةةةةة بإحةةةةةةداث

 منهةةةةةةةةا، واالنسةةةةةةةحاب

 إلٌهةةةةةةةةا، واالنضةةةةةةةةمام

 واالنسةةةةةةةحاب وحلهةةةةةةةا

 وتوسةةةةةةةةةةةةةةٌ  منهةةةةةةةةةةةةةا

 . موضوعها

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 الو ٌري؛ بالقرار

  المتعةةةةةةددة القةةةةةةوانٌن :

78.11 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر
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 :التعرٌف .أ 

 

 واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة تتمت  عامة مإسسة الحضرٌة التجمعات مجموعة تعتبر 

 .المالً
 

 من بمبادرة تحدث الداخلً، التعاون آلٌات من آلٌة الحضرٌة التجمعات مجموعة تعتبر 

 ٌمكن نسمة، 211.111 سكانه عدد ٌفو  متصل ترابً مجال داخل تق  متجاورة جماعات

 مراف  وتدبٌر إنجا  جلأ من التشارك بهدف قروٌة، جماعات أو جماعة كذلك ٌشمل أن

 .مشتركة فائدة ذات

 

 

 

 
 

 

 توضٌحلل مذكرة
 

 

 جماعةةةات مةةةن بمبةةةادرة تحةةةدث الةةةداخلً، التعةةةاون آلٌةةةات مةةةن آلٌةةةة الحضةةةرٌة التجمعةةةات مجموعةةةة تعتبةةةر 

 ٌشةةةةمل أن وٌمكةةةةن. نسةةةةمة 211.111 سةةةةكانه عةةةةدد ٌفةةةةو  متصةةةةل ترابةةةةً مجةةةةال داخةةةةل تقةةةة  متجةةةةاورة

 فائةةةةةدة ذات مرافةةةة  وتةةةةةدبٌر إنجةةةةا  أجةةةةةل مةةةةن التشةةةةارك بهةةةةةدف قروٌةةةةة، جماعةةةةةات أو جماعةةةةة كةةةةذلك

 .مشتركة
 

 أن باعتبةةةار الجمةةةاعً، المٌثةةةا  تضةةةمنها قانونٌةةةة مقتضةةةٌات المجموعةةةات مةةةن النةةةوع هةةةذا علةةةى تسةةةري 

 .األخرى المجموعات أنواع وامتٌا ات ممٌ ات نفس توفر اآللٌة هذه
      

 مةةةةةن هةةةةةائال رصةةةةةٌدا المتجةةةةةاورة، للجماعةةةةةات بالنسةةةةةبة الحضةةةةةرٌة التجمعةةةةةات مجموعةةةةةة تشةةةةةكل ولهةةةةةذا،

 مشةةةتركة وأنشةةةطة مشةةةارٌ  إنجةةةا  علةةةى اآللٌةةةة هةةةذه ومالئمةةةة قةةةدرة مةةةدى ٌثبةةةت ممةةةا الواعةةةدة، المشةةةارٌ 

 .عامة منفعة ذات محلٌة عمومٌة مراف  وتدبٌر
 

 كهربةةةةاء – للشةةةةرب صةةةةالح مةةةاء: واالسةةةةتثمار التةةةةدبٌر قطاعةةةةات جمٌةةة  المجموعةةةةة تةةةةدخل مجةةةةال وٌشةةةمل

 – التطهٌةةةةر شةةةةبكات وصةةةةٌانة تةةةةدبٌر – عمةةةةومً حضةةةةري نقةةةةل – ومسةةةةالك طةةةةر  – عمومٌةةةةة وإنةةةةارة

 اسةةةةتغالل– واسةةةةتغاللها الغابوٌةةةةة المةةةةوارد علةةةةى المحافظةةةةة – الصةةةةفٌح دور محاربةةةةة – سةةةةكٌنة تجةةةة ءات

 – وصةةةةناعٌة سةةةةٌاحٌة اسةةةةتثمارات – مشةةةةاتل اسةةةةتغالل – مقةةةةابر وتةةةةدبٌر إحةةةةداث – لألسةةةةوا  مشةةةةترك

 ...الشواط  تهٌئة
 

 المةةةنظم القةةةانونً اإلطةةةار وتتمٌمةةةه، تغٌٌةةةره تةةةم كمةةةا الجمةةةاعً بالمٌثةةةا  المتعلةةة  78.11 القةةةانون وٌعتبةةةر

 .  الحضرٌة التجمعات لمجموعة
 

 مةةةةن وتمكٌنهةةةا الحضةةةرٌة التجمعةةةات مجموعةةةة لوضةةة  المصةةةةاحبة التةةةدابٌر المةةةذكرة، هةةةذه كةةةذلك وتحةةةدد

 .الدولة مساعدة من االستفادة
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 :الموضوع .ب 
 

 

 بناء مشتركة، عمومٌة ومراف  أنشطة وتدبٌر إنجا  الحضرٌة التجمعات مجموعة تتولى 

 : قبٌل من لها، المكونة الجماعات مداوالت على
 

 والخدمات؛ التجهٌ ات وتدبٌر إحداث .1

 وترفٌهٌة؛ وثقافٌة رٌاضٌة تجهٌ ات وتدبٌر إحداث .2

 عمومٌة؛ طر  وصٌانة وتهٌئة إحداث .3

 والصناعٌة؛ االقتصادٌة األنشطة مناط  وتدبٌر إحداث .4

 .التهٌئة عملٌات .5

 

 .لها المكونة الجماعات من بقرار أخرى بؤنشطة المجموعة إناطة ذلك، على وعالوة

 

 :الشركاء .ج 
 

 متصل ترابً مجال فً وتق  متجاورة قروٌةالو حضرٌةال جماعاتال من مجموعة. 
 

 :القانونً اإلطار .د 
 

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 القانون
 

 

 أخرى، محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تإلف أن والقروٌة الحضرٌة للجماعات ٌمكن :79 المادة
 مرف  تدبٌر أو مشترك عمل إنجا  قصد المحلٌة، للجماعات مجموعات أو للجماعات مجموعات

 .للمجموعة عامة فائدة ذي
 

 المتطابقة المداوالت على االطالع بعد الداخلٌة لو ٌر بقرار المجموعة إحداث على ٌصاد 
 .المشتركة الجماعات لمجالس

 

 تارٌخ من ابتداء ٌوما 45 أجل داخل المجموعة إحداث على المعلل الرفض أو المصادقة تتم

 .الداخلٌة لو ٌر معلل بقرار واحدة مرة األجل هذا تمدٌد وٌمكن مداولة، بآخر التوصل
 

 األطراف اتفا  بعد فٌها، المشاركة أو المجموعة بإحداث المتعلقة المتطابقة المداوالت تحدد

 .للمجموعة ال منٌة والمدة المساهمات مبلغ أو وطبٌعة ومقرها وتسمٌتها موضوعها خاصة المعنٌة،
 .الشكلٌات نفس طب  المجموعة حل أو جماعة انسحاب على ٌصاد 

 

 المنصوص الشكلٌات طب  المصادقة وتتم. تؤسٌسها سب  مجموعة إلى جماعات انضمام قبول ٌمكن

 ومجلس المعنٌة للمجالس المتطابقة المداوالت على االطالع بعد المادة هذه من 3 بالفقرة علٌها
 .المجموعة
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 مجموعات الفصل، هذا ألحكام تخض  التً الحضرٌة التجمعات مجموعات تعتبر :1-83 المادة
 سكانه عدد ٌفو  متصل ترابً مجال داخل تق  متجاورة جماعات من بمبادرة تحدث للجماعات

 إنجا  أجل من التشارك بهدف قروٌة، جماعات أو جماعة كذلك ٌشمل أن ٌمكن نسمة، 211.111

 .مشتركة فائدة ذات مراف  وتدبٌر
 

 . المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة تتمت  عامة مإسسة الحضرٌة التجمعات مجموعة تعتبر

 . أعاله 79 المادة لمقتضٌات وفقا المجموعة إحداث على ٌصاد 
 

 من ابتداء ٌوما 61 أجل داخل لها المعلل الرفض أو المجموعة هذه إحداث على المصادقة تتم

 معلل بقرار واحدة مرة األجل هذا تمدٌد وٌمكن المعنٌة، للمجالس مداولة بآخر التوصل تارٌخ
 .المحلٌة للجماعات الرسمٌة بالجرٌدة ٌنشر الداخلٌة لو ٌر

 

 االنضمام هذا على المصادقة وتتم تؤسٌسها سب  مجموعة إلى أخرى جماعات انضمام قبول ٌمكن

 المتطابقة المداوالت على اإلطالع بعد المادة، هذه من 3 بالفقرة علٌها المنصوص الشكلٌات طب 

 . المجموعة ومجلس المعنٌة المجالس من لكل
 

 .الشكلٌات نفس طب  المجموعة من جماعة انسحاب على وٌصاد 
 

 باقتراح معلل، مرسوم بمقتضى ٌقرر أن العامة، المنفعة ألجل األول، للو ٌر ٌمكن :3-83 المادة
 :الداخلٌة و ٌر من

 

  ؛2-83 المادة وف  محدثة مجموعة حل أو إحداث -

 المجموعة؛ هذه من تلقائٌا جماعات عدة أو جماعة سحب أو ضم -

 .ما مجموعة إلى الموكولة االختصاصات الئحة مراجعة -
 

 وكٌفٌات المجموعة فً المعنٌة الجماعات مساهمة شروط االقتضاء، عند المرسوم، هذا ٌحدد
 اتخاذها الواجب واإلجراءات المجموعة إلى الجماعات اختصاصات بنقل المتعلقة التكالٌف حصر
 .المجموعة حل حالة فً

 

 لرئٌس المخولة السلط المجموعة، اختصاصات حدود فً الرئٌس، ٌمارس )...( :5-83 المادة

 )...(..القانون هذا من 48و 47و 46و 45 المواد لمقتضٌات تطبٌقا الجماعً المجلس
 

 :من المجموعة مستخدمو ٌتكون :12-83 المادة
 

 المكونة الجماعات طرف من المجموعة لدى إلحا  وضعٌة فً الموجودٌن الموظفٌن 
 أخرى؛ إدارات لدن من أو لها

 المجموعة؛ طرف من توظٌفهم ٌتم الذٌن والمستخدمٌن األعوان 
 المجموعة إشارة رهن الترابٌة الجماعات أو الدولة تضعهم الذٌن واألعوان الموظفٌن 

 .اتفاقٌات إطار فً
 

 إلى المنقولة للمراف  التابعٌن والموظفٌن األعوان المجموعة إشارة رهن وض  أو إلحا  ٌتم
 . تنظٌمً بنص تحدد شروط وف  المجموعة
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 رهن توض  التً األمالك ومن تقتنٌها التً األمالك من المجموعة أمالك تتكون :11-83 المادة
 تحدد لشروط وفقا وذلك اختصاصاتها ممارسة ألجل لها المكونة الجماعات طرف من إشارتها
 .تنظٌمً بنص
 
 عن المترتبة وااللت امات الحقو  فً لها المكونة الجماعات محل المجموعة تحل :13-83 المادة

 حدود فً المجموعة، إحداث قبل الجماعات هذه طرف من إبرامها تم التً والعقود االتفاقٌات
 العمومٌة المراف  إدارة فً الجماعات هذه محل أٌضا تحل كما إلٌها، الموكولة االختصاصات

 . الخاص أو العام للقانون خاضعة أخرى ألشخاص تدبٌرها المخول الجماعٌة
 

 :اإلجراءات .ه 
 

 :المالٌة التركٌبة .1
 

 :للمجموعة المالٌة التركٌبة إعداد عند التالٌة القوانٌن اعتماد ٌجب
 

 :ٌلً مما للمجموعة المالٌة الموارد تتكون :8-83 المادة
 

 مٌ انٌتها؛ فً للمجموعة المكونة الجماعات مساهمة 

 الدولة؛ تقدمها التً اإلعانات 

 للمجموعة؛ المنقولة بالمراف  المرتبطة المداخٌل 

 المقدمة؛ الخدمات عن واألجور األتاوى 

 الممتلكات؛ تدبٌر مداخٌل 
 االقتراضات؛ 
 والوصاٌا؛ الهبات 
 مختلفة مداخٌل. 

 
 .إجبارٌة نفقة المجموعة مٌ انٌة فً الجماعات مساهمة تشكل :9-83 لمادةا
 

 اومجموعاته المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60.70 القانون

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...( : 32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 

 لهةةةا المكونةةةة الترابٌةةةة الجماعةةةات مسةةةاهمات مةةةن المجموعةةةة مةةةوارد بعةةةض تتكةةةون: ةـلللـملحوظ

 .أخرى خارجٌة مصادر من ومداخٌل
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 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب :40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن: 56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة
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 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا

 

 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 أكثةةةةر أو لجمةةةةاعتٌن الترابةةةةً للنفةةةةوذ تابعةةةةة للرسةةةةوم الخاضةةةةعة األمةةةةالك كانةةةةت إذا :169 المللللادة

 فةةةً الواقعةةةة األمةةةالك جةةة ء باعتبةةةار الترابٌةةةة الجماعةةةات هةةةذه علةةةى الرسةةةوم هةةةذه عائةةةد ٌةةةو ع

 .جماعة لكل الترابً المجال
 

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.00. رقم القانون
 

 مةةةدٌنً حمةةةل إلةةةى تهةةةدف التةةةً واإلجةةةراءات العملٌةةةات مجموعةةةة بالتحصةةةٌل ٌقصةةةد: 1 الملللادة

 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة
 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى

 .االتفاقٌات عن
 

 :القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر: 0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 
 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة
 .التجاري الطاب 

 

 :التالٌة القانونٌة النصوص على االطالع كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس
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 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

  للقةةةةةانون دائمةةةةةا ٌخضةةةةة ) الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات علةةةةةى المسةةةةةتحقة والةةةةةدٌون والمسةةةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 :القانونٌة التركٌبة .0

 هوتتمٌم تغٌٌره تم حسبما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون

 

 إلٌهةةةا االنضةةةمام أو المجموعةةةة بإحةةةداث المتعلقةةةة المةةةداوالت متطةةةاب  بشةةةكل تحةةةدد :0-83 الملللادة

 والمةةةوارد لهةةةا المخولةةةة واالختصاصةةةات ومقرهةةةا ومةةةدارها المجموعةةةة تسةةةمٌة الخصةةةوص علةةةى

 والتجهٌةةةة ات لهةةةةا المخصصةةةةة البشةةةةرٌة المةةةةوارد تحةةةةدد كمةةةةا. اختصاصةةةةاتها لممارسةةةةة الال مةةةةة

 .إشارتها رهن الموضوعة والممتلكات
 

 الجماعةةةات اختصاصةةةات بنقةةةل المتعلقةةةة التكةةةالٌف حصةةةة حصةةةر كٌفٌةةةات تنظٌمةةةً بةةةنص وتحةةةدد

 . المجموعة إلى
 

 المجلةةةةس وٌصةةةوت. المجموعةةةةة شةةةإون تهةةةم التةةةةً القضةةةاٌا فةةةً المجلةةةةس ٌتةةةداول :6-83 الملللادة

 ٌخةةص فٌمةةا عنهةةا المعبةةر األصةةوات ثلثةةً بؤغلبٌةةة العلنةةً االقتةةراع طرٌةة  عةةن مداوالتةةه خةةالل

 اختصاصةةةةات تغٌٌةةةةر بخصةةةةوص الةةةةرأي وإبةةةةداء اإلداري والحسةةةةاب المٌ انٌةةةةة علةةةةى المصةةةةادقة

 باألغلبٌةةةةةة التصةةةةةوٌت وٌةةةةةتم. المشةةةةةتركة الفائةةةةةدة ذات الشةةةةةإون وتحدٌةةةةةد ومةةةةةدارها المجموعةةةةةة

 تلةةةةك غٌةةةةر أخةةةةرى بمواضةةةةٌ  تتعلةةةة  التةةةةً المةةةةداوالت فةةةةً عنهةةةةا المعبةةةةر لألصةةةةوات المطلقةةةةة

 . أعاله إلٌها المشار
 

 25 المةةةادة أحكةةةام تطبةةة  األسةةةباب، مةةةن سةةةبب ألي المجموعةةةة مجلةةةس حةةةل أو توقٌةةةف حالةةةة فةةةً

 ٌسةةةتؤنف أن إلةةةى المجموعةةةة شةةةإون بتةةةدبٌر مكلفةةةا المجموعةةةة مكتةةةب وٌظةةةل. القةةةانون هةةةذا مةةةن

 . جدٌد مجلس تكوٌن حٌن إلى أو مهامه المجموعة مجلس
 

 االختصاصات ممارسة للمجموعة المكونة للجماعات األشكال، من شكل بؤي ٌمكن، ال: 7-83 المادة
 .القانون هذا ألحكام تطبٌقا المجموعة إلى المنقولة
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 :ةاإلدارٌ ةالتركٌب .3

 المعنٌة الجماعات على ٌتعٌن الحضرٌة، التجمعات مجموعات مشارٌ  على التصدٌ  أجل من

 الوثائ  والعمال، الوالة إشراف تحت ،(المحلٌة للجماعات العامة المدٌرٌة) الداخلٌة و ارة موافاة

 :التالٌة األساسٌة

 متطاب  بشكل ٌحدد المجموعة، فً المساهمة أو بإحداث المتعلقة المداوالت محضر 

 ومدار ومقر وتسمٌة موضوع المساهمة، األطراف اتفا  بعد الخصوص، وجه على

 .اطرافها بٌن التعاون وعالقات المساهمة، مبلغ وحجم وطبٌعة المجموعة ومدة

 والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة وتركٌبته المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 تثبت بوثٌقة الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ ومدة( المتوقعة

 .منا عات ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة طبٌعته

 بالمنظومة المتعلقة النصوص أساس على إعداده ٌتم الداخلً، النظام مشروع 

 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد المحلٌة، للجماعات القانونٌة
 

 أنشطة عن أشهر ثالثة كل مفصلة بتقارٌر الداخلٌة و ارة موافاة العامل أو الوالً على ٌتعٌن كما

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً المشاكل وحول المجموعة

 

 ةــملحوظ
 

 بةةةٌن الشةةةراكة اتفاقٌةةةات تطبٌةةة  مجةةةال 2113 ٌونٌةةةو 27 بتةةةارٌخ 7 رقةةةم المنشةةةور ٌحةةةدد

 الجماعةةةةات علةةةةى ٌسةةةةري ال المنشةةةةور هةةةةذا أن مةةةةن الةةةةرغم وعلةةةةى والجمعٌةةةةات؛ الدولةةةةة
 :التالٌة الفقرات خالل من محتواه على القار  اطالع األجدر من فإنه الترابٌة،

 

 : )...(.الجمعٌات م  الدولة شراكة
 

 الدولة بٌن الشراكة اتفاقٌات تطبٌ  مجال ،2113 ٌونٌو 27 بتارٌخ 7 رقم المنشور ٌحدد 

 .والجمعٌات
 بإقامةةةةة للشةةةةراكة جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة بلةةةةورة إلةةةةى المنشةةةةور هةةةةذا ٌهةةةةدف: التطبٌةةةة  مجةةةةال 

 الخةةةدمات لتةةةوفٌر والمالٌةةةة والمادٌةةةة البشةةةرٌة المةةةوارد بضةةةم وشةةةراكة تعةةةاون عالقةةةات
 ذات عمومٌةةةةةةة مرافةةةةةة  وتةةةةةةدبٌر وإلحةةةةةةداث تنموٌةةةةةةة مشةةةةةةارٌ  وإنجةةةةةةا  االجتماعٌةةةةةةة

 .المشتركة المنفعة
 

 آلٌةةةةة الجمعٌةةةةات مةةةة  الشةةةةراكة جعةةةةل فةةةةً الحكومةةةةة رغبةةةةة المنشةةةةور هةةةةذا وٌتةةةةرجم 
 ظةةةروف وتحسةةةٌن الفقةةةر محاربةةةة علةةةى تقةةةوم للقةةةرب جدٌةةةدة سٌاسةةةة لتحقٌةةة  متمٌةةة ة
 أمثةةةةةةل اسةةةةةةتهداف عبةةةةةةر األولٌةةةةةةة حاجٌةةةةةةاتهم بتلبٌةةةةةةة المعةةةةةةو ٌن المةةةةةةواطنٌن معٌشةةةةةة
 )...(. منها والمستفٌدٌن للمشارٌ 
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 :المصاحبة التدابٌر .ً 

 هوتتمٌم تغٌٌره تم حسبما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون

 المراف  سٌر لحسن الال مة اإلجراءات كل اتخاذ قرار، بموجب الداخلٌة، لو ٌر ٌمكن :139 المادة

 هذا بموجب ورإسائها الجماعٌة للمجالس المخولة االختصاصات مراعاة م  الجماعٌة، العمومٌة

 )...(: ٌلً ما اإلجراءات هذه وتشمل. القانون

  التً الخدمات أو المحلٌة العمومٌة للمراف  مشتركة وأنظمة موحدة معاٌٌر وض 

 )...(تقدمها؛
 

 المحلٌة العمومٌة المراف  تسٌٌر مراقبة مجال فً للجماعات التقنٌة المساعدة تقدٌم 

 )...(.تدبٌرها؛ المفوض

 اومجموعاته المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60.70 رقم القانون

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة

 )...(. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة

 

 تقةةةةةدٌم الداخلٌةةةةةة لةةةةةو ارة التابعةةةةةة المحلٌةةةةةة للجماعةةةةةات العامةةةةةة للمدٌرٌةةةةةة ٌمكةةةةةن: ةـلللللـملحوظ

 .المعنٌة الترابٌة الجماعات من بطلب قانونٌة استشارات
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

 واألقالٌم العماالت مجموعة  – 5 بطاقة 
  5 مبٌان

 واالقالٌم العماالت مجموعة  - الداخلً التعاون: إجراءات 

 

 5 بطاقة: اإلجراءات دلٌل
 0211 شتنبر 08: التارٌخ

   0211 شتنبر 08: التارٌخ

 

 سلطات
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 الوثائق مصدر
 

 المطلوبة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

   مدٌرٌة
 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 بتنظٌم المتعل  القانون 

 واألقالٌم العماالت

 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 المعنٌة؛

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 األجهةةةةةةةةةةةةة ة النتخةةةةةةةةةةةةاب

 المسٌرة؛

 تقدٌم؛ مذكرة 

 مالٌة؛ تركٌبة 

 فةةةً المحلٌةةةة السةةلطة رأي 

 الموضوع؛

 تقنً؛ ملف 

 داخلً نظام. 

 

 

 الترابٌة الجماعات

 

 

 

 

 الترابٌةةةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةةةات

 والة إشةةةةةةةةةةراف تحةةةةةةةةةةت

 الوالٌةةةةةةةةةةةةات وعمةةةةةةةةةةةةال

 .واألقالٌم والعماالت

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

 الجماعةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  موجهةةةةة مراسةةةةالت 

 والعمال الوالة إلى

 

 المشروع دراسة

 والوثائ  المجموعة

 المرفقة

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةةة  تقةةةةدٌم مةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 و ٌةةةةةةةةةةةةةري قةةةةةةةةةةةةةرار 

 المجموعةةةةةةة بإحةةةةةةداث

 منهةةةةةةةةا، واالنسةةةةةةةحاب

 إلٌهةةةةةةةةا، واالنضةةةةةةةةمام

 واالنسةةةةةةةحاب وحلهةةةةةةةا

 وتوسةةةةةةةةةةةةةةٌ  منهةةةةةةةةةةةةةا

 . موضوعها

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 الو ٌري؛ بالقرار

  المتعةةةةةةددة القةةةةةةوانٌن :

79.11. 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر
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 :التعرٌف -أ 
 

 طةةةةةرف مةةةةةن تإلةةةةةف الةةةةةداخلً للتعةةةةةاون آلٌةةةةةة واألقةةةةةالٌم لعمةةةةةاالتا مجموعةةةةةة تعتبةةةةةر 

 مشتركة؛ وأعمال أنشطة إلنجا  قالٌمأو عماالت

 المعنوٌةةةة بالشخصةةةٌة تتمتةةة  عمومٌةةةة مإسسةةةة واألقةةةالٌم العمةةةاالت مجموعةةةة  تعتبةةةر 

 .المالً واالستقالل

 

 

 توضٌحلل مذكرة
 

 واألقةةةالٌم العمةةةاالت تعتمةةةدها الةةةداخلً، التعةةةاون آلٌةةةات مةةةن آلٌةةةة واألقةةةالٌم العمةةةاالت مجموعةةةة تعتبةةةر

 . عمومٌة مراف  واستغالل لتدبٌر والتعاون االشتراك فً الراغبة
 

 علةةةةى واألقةةةالٌم العمةةةةاالت بتنظةةةٌم المتعلةةةة  79.11 القةةةانون فةةةةً الةةةواردة المقتضةةةةٌات بعةةةض تسةةةري

 بةةةةاقً مةةةة  تقتسةةةةمها والم اٌةةةةا  الشةةةةروط مةةةةن مجموعةةةةة ٌةةةةوفر الةةةةذي المجموعةةةةات، مةةةةن النةةةةوع هةةةةذا

 :  بعضها ٌلً فٌما المجموعات، أنواع
      

 هةةةذه قةةةدرة ٌثبةةةت الواعةةةدة، المشةةةارٌ  مةةةن هةةةائال رصةةةٌدا واألقةةةالٌم العمةةةاالت مجموعةةةة تةةةوفر 

 ذات المحلٌةةةة العمومٌةةةة المرافةةة  كافةةةة وتةةةدبٌر مشةةةتركة، وأنشةةةطة مشةةةارٌ  إنجةةةا  علةةةى اآللٌةةةة

 .العامة المنفعة
 

 ًأو التةةةدبٌر بقطاعةةةات األمةةةر تعلةةة  سةةةواء القطاعةةةات، جمٌةةة  المجموعةةةة تةةةدخل مجةةةال ٌغطةةة 

 بةةةةةةٌن النقةةةةةةل – والمسةةةةةةالك الطةةةةةةر  – الكهربةةةةةةاء – للشةةةةةةرب الصةةةةةةالح المةةةةةةاء: االسةةةةةةتثمار

 الصةةةةفٌح دور محاربةةةةة – سةةةةكٌنة تجةةةة ءات – التطهٌةةةةر شةةةةبكات وصةةةةٌانة تةةةةدبٌر – الجماعةةةةات

 – لألسةةةةةةوا  المشةةةةةةترك االسةةةةةةتغالل – واسةةةةةةتغاللها الغابوٌةةةةةةة المةةةةةةوارد علةةةةةةى المحافظةةةةةةة –

 تهٌئةةةةةة – وصةةةةةناعٌة سةةةةةٌاحٌة اسةةةةةتثمارات – المشةةةةةاتل اسةةةةةتغالل – المقةةةةةابر وتةةةةةدبٌر إحةةةةةداث

 ...الشواط 
 

 لمجموعةةةةة  المةةةةنظم القةةةةانونً اإلطةةةةار واألقةةةةالٌم، العمةةةةاالت بتنظةةةةٌم المتعلةةةة  79.11 القةةةةانون وٌعتبةةةةر

 .مشتركة عمومٌة مراف  النجا  واألقالٌم العماالت
 

 المجموعةةةات، مةةةن النةةةوع هةةةذا اعتمةةةاد فةةةً الراغبةةةة واألقةةةالٌم العمةةةاالت علةةةى ٌتعةةةٌن ذلةةةك، بعةةةد ومةةةن

 والتةةةةً وتةةةةدبٌرها، إحةةةةداثها فةةةةً المعتمةةةةدة والتنظٌمٌةةةةة القانونٌةةةةة اإلجةةةةراءات بعةةةةض علةةةةى االرتكةةةةا 

 والقانونٌةةةةةة المالٌةةةةةة بالتركٌبةةةةةة المتعلقةةةةةة المسةةةةةطرٌة و القانونٌةةةةةة الجوانةةةةةب مفصةةةةةل، بشةةةةةكل توضةةةةةح،

 .اآللٌة لهذه واإلدارٌة
 

 المغربٌةةةةةة الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات لتمكةةةةةٌن المصةةةةةاحبة التةةةةةدابٌر مةةةةةن مجموعةةةةةة المةةةةةذكرة، هةةةةةذه وتحةةةةةدد

 .المجموعة لهذه إحداثها عند الدولة مساعدة من االستفادة
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 :الموضوع -ب 
 

  عامة منفعة ذات مراف  تدبٌر أو مشتركة وأنشطة أعمال إنجا. 
 

 :الشركاء -ج 
 

 بٌنها فٌما وأقالٌم  عماالت. 
 

 :القانونً اإلطار -د 
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون
 

 أخرى،مجموعات محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تإلف أن األقالٌم أو للعماالت ٌمكن : 67 المادة
 ذي مرف  تدبٌر أو مشترك عمل إنجا  المحلٌة،قصد للجماعات مجموعات أو األقالٌم أو للعماالت

 .للمجموعة عامة فائدة
 

 المتطابقة المداوالت على اإلطالع بعد الداخلٌة لو ٌر بقرار المجموعة إحداث على ٌصاد 
 .المشتركة الترابٌة الجماعات لمجالس

 

 من ابتداء ٌوما 45 أجل داخل المجموعة إحداث على للمصادقة المعلل الرفض أو المصادقة تعطى

 .الداخلٌة لو ٌر معلل بقرار واحدة مرة األجل هذا تمدٌد وٌمكن مداولة، بآخر التوصل تارٌخ
 

 طرافألا اتفا  بعد فٌها، المشاركة أو المجموعة بإحداث المتعلقة المتطابقة المداوالت تحدد
 ال منٌة والمدة المساهمات مبلغ أو وطبٌعة ومقرها وتسمٌتها موضوعها خاصة المعنٌة،

 .للمجموعة
 

 .الشكلٌات نفس طب  المجموعة حل أو إقلٌم أو عمالة انسحاب على ٌصاد 
 

 الشكلٌات طب  المصادقة وتتم. تؤسٌسها سب  مجموعة إلى أقالٌم أو عماالت انضمام قبول ٌمكن
 ومجلس المعنٌة للمجالس المتطابقة المداوالت على االطالع بعد 3 بالفقرة علٌها المنصوص

 .المجموعة
 

 معلل مرسوم بمقتضى ٌقرر ذلك،أن العامة المصلحة اقتضت كلما األول، للو ٌر ٌمكن :68 المادة
 إلى أقالٌم أو عماالت عدة أو إقلٌم أو لعمالة التلقائً االنضمام الداخلٌة، و ٌر من باقتراح ٌتخذ

 أو العماالت مجالس أو اإلقلٌم أو العمالة مجلس استشارة بعد وذلك إحداثها سٌتم أو محدثة مجموعة
 المعنٌة األقالٌم أو العماالت مساهمة شروط االقتضاء، عند المرسوم، هذا وٌحدد المعنٌة، األقالٌم

 .المجموعة فً
 

 تتمت  عمومٌة مإسسة الترابٌة الجماعات مجموعة أو األقالٌم أو العماالت مجموعة :69 المادة
 .المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة

 

 تطب  كما واألقالٌم، العماالت على بالوصاٌة المتعلقة والتنظٌمٌة التشرٌعٌة النصوص علٌها وتطب 
 .ومحاسبتها المجموعة مٌ انٌة على المحلٌة للجماعات والمحاسبٌة المالٌة القواعد
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 :اإلجراءات -ه 
 

 :المالٌة التركٌبة .1
 

 النصةةةوص علةةةى االسةةةتناد المالٌةةةة، التركٌبةةةة إعةةةداد عنةةةد الترابٌةةةة، الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن

 :التالٌة القانونٌة
 

 المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60.70 القانون
 

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...( : 32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل: 42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب :40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات
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 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة
 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا

 
 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات المتعلق 60- 74 القانون

 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.-00 القانون

 

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة

 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة
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    القضةةةةاء وقةةةةرارات أحكةةةةام عةةةةن ناتجةةةةة أو العمةةةةل، بهةةةةا الجةةةةاري واألنظمةةةةة القةةةةوانٌن بمقتضةةةةى

 .االتفاقٌات عن أو

 
 : )...(القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر: 0 المادة

 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 
 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة
 .التجاري الطاب 

 

 :التالٌة القوانٌن على االطالع كذلك وٌمكن
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس

 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةةانون  حالٌةةةةا تخضةةةة ) الترابٌةةةةة الجماعةةةةات علةةةةى المسةةةةتحقة والةةةةدٌون والمسةةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن

 

 :ةالقانونٌ التركٌبة .0
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 رقم القانون
 

 الال مةةةة التةةةدابٌر وٌتخةةةذ المجلةةةس، مقةةةررات اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل أو الةةةوالً ٌنفةةةذ :45 الملللادة

 .اإلقلٌم أو العمالة مجلس رئٌس رأي أخذ بعد الغاٌة لهذه
 

 أو العمالةةةة مجلةةس مقةةررات تنفٌةةذ علةةةى بانتظةةام الةةرئٌس ٌطلةة  أن العامةةةل أو الةةوالً علةةى ٌجةةب

 المكتةةةب أعضةةاء جمةة  الةةةرئٌس، مةةن بطلةةب أو منةةةه بمبةةادرة ذلةةك، عةةةن فضةةال وٌتةةولى، اإلقلةةٌم،

 علٌةةةه سةةةتعرض التةةةً المسةةةائل  ٌةةةلته أو المجلةةةس مقةةةررات بتنفٌةةةذ إلخبةةةارهم اللجةةةان ورإسةةةاء

 .للدراسة
 

 أو الةةةوالً ألجوبةةةة جلسةةةة العادٌةةةة، الةةةدورات خةةةالل تخصةةةص أن الةةةرئٌس، مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن،

 اختصةةةةاص فةةةةً تةةةةدخل التةةةةً المسةةةةائل حةةةةول األعضةةةةاء ٌطرحهةةةةا التةةةةً األسةةةةئلة علةةةةى العامةةةةل

 خمسةةةة الةةةرئٌس بواسةةةطة العامةةةل أو الةةةوالً إلةةةى كتابةةةة األسةةةئلة هةةةذه تبلةةةغ أن وٌجةةةب المجلةةةس

 .األقل على الدورة افتتاح قبل ٌوما( 15) عشر
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 الترابٌة الجماعات من باقتراح أعضاءه، عدد ٌحدد مجلس لدن من المجموعة تسٌر :72 المادة
 مساهماتها، حصة حسب فٌه المشتركة الترابٌة الجماعات وتمثل الداخلٌة، لو ٌر بقرار المشتركة،
 .بالمجموعة عضو محلٌة جماعة لكل األقل على واحد وبمندوب

 

 النسبٌة وباألغلبٌة السري باالقتراع المجموعة بمجلس األقالٌم أو العماالت منادٌب ٌنتخب
 .سنا األكبر المترشح ٌنتخب األصوات تعادل حالة وفً. عنها المعبر لألصوات

 

 عن المجلس انقط  إذا نهأ غٌر ٌمثلونه، الذي المجلس انتداب مدة تعادل لمدة المنادٌب ٌنتخب
 أن إلى مهامهم م اولة فً المنادٌب استمر األسباب، من سبب ألي أو حله نتٌجة مهامه م اولة
 .ٌخلفونهم من الجدٌد المجلس ٌعٌن

 

 .انتدابهم مدة المنتهٌة المنادٌب انتخاب تجدٌد ٌمكن
 

 له خلفا المعنً اإلقلٌم أو العمالة مجلس عٌن األسباب من لسبب المنادٌب أحد منصب شغر إذا
 .واحد شهر جلأ داخل
 

 نواب وأربعة األقل على اثنٌن ونائبٌن رئٌسا أعضائه بٌن من المجموعة مجلس ٌنتخب :71 المادة
 علٌها المنصوص والتصوٌت االقتراع لشروط طبقا المجموعة، مكتب ٌشكلون الذٌن األكثر على

 .واألقالٌم العماالت مجالس مكاتب أعضاء النتخاب بالنسبة
 

 محاضر بتحرٌر إلٌه ٌعهد كاتبا النسبٌة، وباألغلبٌة السري االقتراع بواسطة المجلس ٌنتخب كما
 مجلس إلى اإلدارٌة والحسابات المالٌة التقدٌرات بتقدٌم ٌكلف للمٌ انٌة ومقررا وحفظها، الجلسات
 .المجموعة

 

 

 

 ـةملحوظ
 

 بةةةٌن الشةةةراكة اتفاقٌةةةات تطبٌةةة  مجةةةال 2113 ٌونٌةةةو 27 بتةةةارٌخ 7 رقةةةم المنشةةةور ٌحةةةدد 

 الجماعةةةةات علةةةةى ٌسةةةةري ال المنشةةةةور هةةةةذا أن مةةةةن الةةةةرغم وعلةةةةى والجمعٌةةةةات؛ الدولةةةةة
 :التالٌة الفقرات خالل من محتواه على القار  اطالع األجدر من فإنه الترابٌة،

 

 : )...(.الجمعٌات م  الدولة شراكة
 

 للشةةةةراكة جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة اعتمةةةةاد إلةةةةى المنشةةةةور هةةةةذا ٌهةةةةدف: االتفاقٌةةةةات تنفٌةةةةذ مجةةةةال 
 بتعبئةةةةة المتعاونةةةةة األطةةةةراف فٌهةةةةا تسةةةةاهم التبةةةةادل وعالقةةةةات مشةةةةتركة أنشةةةةطة إلقامةةةةة

 وإنجةةةةةا  اجتماعٌةةةةةة خةةةةةدمات تقةةةةةدٌم أجةةةةةل مةةةةةن والمالٌةةةةةة والمادٌةةةةةة البشةةةةةرٌة مواردهةةةةةا
 .المشتركة المنفعة ذات عمومٌة مراف  تدبٌر أو التنمٌة مشارٌ 

 

 الجمعٌةةةات مةةة  للشةةراكة متمٌةةة ة مكانةةةة إٌةةالء المنشةةةور هةةةذا وراء مةةن الحكومةةةة وتهةةدف 
 المعٌشةةةةٌة الظةةةةروف وتحسةةةةٌن الفقةةةر محاربةةةةة تةةةةروم للقةةةةرب جدٌةةةدة سٌاسةةةةة إطةةةةار فةةةً

 .ومفٌدة هادفة مشارٌ  باعتماد وذلك األولٌة حاجاتهم بتلبٌة المعو ٌن، للسكان
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 :اإلدارٌة التركٌبة .3
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون
 

 

 لتارٌخ التالٌة ٌوما 45 خالل السابقة المادة فً المقررة المصادقة الداخلٌة و ٌر ٌتولى :62 المادة

 أو تشرٌعً نص بموجب ذلك خالف على فٌها المنصوص الحالة فً ماعدا بالمقرر، التوصل
 رئٌس بذلك ٌخبر الذي العامل أو الوالً إلى للمصادقة المعلل الرفض أو المصادقة تبلغ. تنظٌمً
 .المجلس

 

 أنه غٌر مصادقة، بمثابة أعاله األولى الفقرة فً المحدد األجل فً قرار أي صدور عدم ٌعتبر
 .الداخلٌة و ٌر من باقتراح ٌتخذ معلل بمرسوم المدة ولنفس واحدة مرة األجل هذا تجدٌد ٌمكن

 

 

 علةةةةةى ٌتعةةةةةٌن واألقةةةةةالٌم، العمةةةةةاالت مجموعةةةةةات مشةةةةةارٌ  علةةةةةى التصةةةةةدٌ  أجةةةةةل ومةةةةةن
 ،(المحلٌةةةةة للجماعةةةةات العامةةةةة المدٌرٌةةةةة) الداخلٌةةةةة و ارٌةةةةة موافةةةةاة المعنٌةةةةة الترابٌةةةةة الجماعةةةةات

 :التالٌة الوثائ  والعمال، الوالة إشراف تحت
 

 متطاب  بشكل ٌحدد المجموعة، فً المساهمة أو بإحداث تتعل  المجلس مداوالت محضر 

 ومدة ومدار ومقر وتسمٌة موضوع المساهمة، األطراف اتفا  بعد الخصوص، وجه على

 .التعاون أطراف وعالقات المساهمة، مبلغ وحجم وطبٌعة المجموعة،

 ؛(المتوقعة والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة وتركٌبة المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 القانونٌة طبٌعته تثبت بوثٌقة الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال

 .منا عات ألٌة تعرضه وعدم

 القانونٌة بالمنظومة المتعلقة النصوص أساس على إعداده ٌتم الداخلً، النظام مشروع 

 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد المحلٌة، للجماعات

 

 ثالثةةةة كةةةل مفصةةةلة بتقةةةارٌر الداخلٌةةةة و ارة موافةةةاة العامةةةل أو الةةةوالً علةةةى ٌتعةةةٌن كمةةةا

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً المشاكل وحول المجموعة أنشطة عن أشهر

 
 :المصاحبة التدابٌر -ً 

 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون

 لضمان الال مة التدابٌر ٌتخذ الغاٌة، ولهذه. الجماعة قضاٌا فً بمداوالته المجلس ٌفصل :35 المادة

 )...(.والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة تنمٌتها
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 تدخل والتً الجماعة تهم التً المسائل حول آراء وإبداء اقتراحات تقدٌم ذلك، على عالوة وٌمكنه،

 )...( .العام القانون أشخاص من آخر معنوي شخص أي أو الدولة اختصاص فً

 اإلقلٌم أو العمالة فً الدولة بمصالح اختصاصاته ممارسة أثناء ٌستعٌن أن للرئٌس ٌمكن :42 المادة
 .العامل أو الوالً بواسطة
 

 اومجموعاته المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60.70 القانون
 

 

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة
 الصدد، هذا فً القضائً، المساعد وٌإهل. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة
 الدعاوى فً تفوضه عندما علٌه مدعى أو كمدع ومجموعاتها الترابٌة الجماعات لحساب للتصرف

 )...(. والمجموعات الجماعات تلك على دٌون باستحقا  التصرٌح منها الهدف ٌكون التً
 

 

 

 

 

 

 مسةةةاعدات تقةةةدٌم الداخلٌةةةة لةةةو ارة التابعةةةة المحلٌةةةة للجماعةةةات العامةةةة للمدٌرٌةةةة ٌمكةةةن :مالحظلللة

 .ذلك فً الراغبة الترابٌة الجماعات من بطلب قانونٌة
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

 الجهات: الجهات بٌن المشتركة التعاون لجان – 6 بطاقة 
  6 مبٌان

 الجهات بٌن المشتركة التعاون لجان:   الداخلً التعاون: إجراءات

 

 6 بطاقة: اإلجراءات دلٌل
 0211 شتنبر 08: التارٌخ

   0211 شتنبر 08: التارٌخ

 

 سلطات
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

 
   مدٌرٌة

 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 الجهات بتنظٌم المتعل  القانون

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 المعنٌة؛

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 األجهةةةةةةةةةةةةة ة النتخةةةةةةةةةةةةاب

 المسٌرة؛

 تقدٌم؛ مذكرة 

 مالٌة؛ تركٌبة 

 فةةةً المحلٌةةةة السةةلطة رأي 

 الموضوع؛

 تقنً؛ ملف 

 داخلً نظام. 

 

 

 الترابٌة الجماعات

 

 

 

 

 الترابٌةةةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةةةات

 والة إشةةةةةةةةةةراف تحةةةةةةةةةةت

 الوالٌةةةةةةةةةةةةات وعمةةةةةةةةةةةةال

 .واألقالٌم والعماالت

 

 

 

  التعةةةةةةةةةاون  دلٌةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

 الجماعةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  موجهةةةةة مراسةةةةالت 

 والعمال الوالة إلى

 

 مشروع دراسة

 المشتركة اللجنة

 المرفقة والوثائ 

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةةة  تقةةةةدٌم مةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 و ٌةةةةةةةةةةةةةري قةةةةةةةةةةةةةرار 

 اللجنةةةةةةةةةةةةة بإحةةةةةةةةةةةةداث

 منهةةةةةةةةا، واالنسةةةةةةةحاب

 إلٌهةةةةةةةةا، واالنضةةةةةةةةمام

 واالنسةةةةةةةحاب وحلهةةةةةةةا

 وتوسةةةةةةةةةةةةةةٌ  منهةةةةةةةةةةةةةا

 . موضوعها

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 الو ٌري؛ بالقرار

  المتعةةةةةةددة القةةةةةةوانٌن :

47.96/45.18 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر
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 :التعرٌف .أ 
 

 المعنوٌةةةةة بالشخصةةةةٌة تتمتةةةة  عامةةةةة مإسسةةةةة الجهةةةةات بةةةةٌن المشةةةةتركة التعةةةةاون لجنةةةةة 

 . المالً واالستقالل
 

 :الموضوع .ب 
 

 أو   أعمةةةال تحقٌةةة  قصةةةد الجهةةةات بةةةٌن عالقةةةات إقامةةةة فةةةً المجموعةةةة موضةةةوع ٌتحةةةدد 

 منهةةةا جهةةةة بكةةةل خاصةةةة أمةةةوال تةةةدبٌر أو مشةةةتركة منفعةةةة ذات مرافةةة  تةةةدبٌر أو إحةةةداث

 .المشتركة التسٌٌر نفقات ودف  مشتركة أعمال لتموٌل ومعدة

 

 توضٌحلل مذكرة
 

 بتنظةةةةةٌم المتعلةةةةة  47-96 القةةةةةانون لمقتضةةةةةٌات طبقةةةةةا الجهةةةةةات بةةةةةٌن المشةةةةةتركة التعةةةةةاون لجنةةةةةة تحةةةةةدث

 طرٌةةة  عةةةن الجهةةةات بةةةٌن الفةةةوار  مةةةن والحةةةد التنمٌةةةة، وتع ٌةةة  الجهةةةوي، التضةةةامن لضةةةمان الجهةةةات

 خاصةةةةة أمةةةةوال لتةةةدبٌر أو الجهةةةةات بةةةٌن مشةةةةتركة فائةةةةدة ذات مرافةةة  إحةةةةداث أو وأنشةةةطة أعمةةةةال إقامةةةة

 .المشتركة التسٌٌر نفقات بعض ودف  مشتركة أعمال لتموٌل معدة جهة، بكل
 

 نوعةةةةا باعتبارهةةةةا الجهةةةةات، بةةةةٌن المشةةةةتركة التعةةةةاون لجنةةةةة علةةةةى 47-96 القةةةةانون مقتضةةةةٌات وتسةةةةري

 األخةةةةةرى المجموعةةةةةات توفرهةةةةةا وم اٌةةةةةا خصةةةةةائص مةةةةةن بةةةةةه ٌتمٌةةةةة  لمةةةةةا المجموعةةةةةات، أنةةةةةواع مةةةةةن

 .مشتركة فائدة ذات مراف  تدبٌر أو وأنشطة أعمال إلنجا  المحلٌة للجماعات
 

 :الجهات بٌن المشتركة التعاون لجنة تعتبر األساس، هذا وعلى
 

 مةةة  تةةةتالئم خصةةائص مةةةن بةةةه تمتةةا  لمةةةا الجهةةةات بةةٌن والتعةةةاون التضةةةامن لتحقٌةة  ناجعةةةة آلٌةةة 

 الجهوي؛ الصعٌد على العامة المنفعة ذات واألنشطة المشارٌ 
 

 واالسةةةةتثمار، بالتةةةةدبٌر المتعلقةةةةة والقطاعةةةةات المٌةةةادٌن جمٌةةةة  تغطةةةةً الجهةةةةوي للتعةةةةاون وسةةةٌلة 

 االقتصةةةةةةادٌة التنمٌةةةةةةة تحقٌةةةةةة  فةةةةةةً لإلسةةةةةةهام الجهةةةةةةات، اختصاصةةةةةةات ضةةةةةةمن تةةةةةةدخل التةةةةةةً

 عنةةةةةةد األخةةةةةةرى الترابٌةةةةةةة والجماعةةةةةةات الدولةةةةةةة بمسةةةةةةاعدة للجهةةةةةةة والثقافٌةةةةةةة واالجتماعٌةةةةةةة

 .االقتضاء
 

 للجنةةةةةةة المةةةةةةنظم القةةةةةةانونً اإلطةةةةةار الجهةةةةةةات، بتنظةةةةةةٌم المتعلةةةةة  47-96 القةةةةةةانون مقتضةةةةةةٌات وتشةةةةةكل

 .  الجهات بٌن المشتركة التعاون
     

 إلحةةةداث والتنظٌمٌةةةة القانونٌةةةة اإلجةةةراءات مةةةن مجموعةةةة علةةةى االعتمةةةاد الجهةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن ولهةةةذا،

 المالٌةةةة بالتركٌبةةةة المتعلقةةةة القانونٌةةةة الجوانةةةب بتفصةةةٌل توضةةةح التةةةً المشةةةتركة، التعةةةاون لجةةةن وتةةةدبٌر

 .الداخلً التعاون آلٌات باعتبارها اللجن لهذه واإلدارٌة والقانونٌة
 

 الجهةةةات بةةةٌن المشةةةتركة التعةةةاون لجنةةةة لتمكةةةٌن المصةةةاحبة التةةةدابٌر التقنٌةةةة البطاقةةةة هةةةذه وتوضةةةح

 .وأنشطتها أعمالها وتدبٌر إلقامة الدولة مساعدة من االستفادة

  

 



74 
 

 :الشركاء .ج 
 

 جهات. 
 

 :القانونً اإلطار  .د 
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60.04 القانون
 

 

 محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تعاونا تقٌم أن اختصاصاتها نطا  فً للجهات ٌمكن :5 المادة
 .القانون هذا من السادس الباب ألحكام وفقا أخرى

 

 وصاٌة إقامة إلى أخرى محلٌة جماعات وبٌن بٌنها أو الجهات بٌن فٌما التعاون ٌإدي أن ٌمكن ال
 .أخرى جماعة على لجماعة

 

 أن ٌمكن التً االختصاصات الترابً الجهة نفوذ حدود داخل الجهوي المجلس ٌمارس :8 المادة

 :التالٌة المجاالت فً خاصة الدولة إلٌه تنقلها

 وفقا الدراسٌة المنح وتو ٌ  الجامعٌة والمإسسات والثانوٌات المستشفٌات وصٌانة إقامة .1

 المجال؛ هذا فً الدولة لدن من المعتمدة للتوجهات

 ؛الترابٌة الجماعات وأطر أعوان تكوٌن .2

 .الجهوٌة الفائدة ذات التجهٌ ات .3

 وجوبا مقترنا الجهات إلى أعبائها من عبء أو الدولة اختصاصات من الختصاص نقل كل ٌكون

 وف  النقل هذا وٌتم االعتمادات، منها والسٌما العبء أو االختصاص لذلك المطابقة للموارد بتحوٌل

 .لطبٌعته المالئم التنظٌمً أو التشرٌعً النص

 أو الدولة م  بتعاون الجهوٌة للتنمٌة ضروري عمل بكل الجهات تقوم أن ذكر ما على عالوة ٌمكن

 تحدد شروط وف  وذلك العام للقانون الخاضعة المعنوٌة األشخاص من آخر شخص أي م 

 .باتفاقٌات

 إنشاء أو مشترك عمل تحقٌ  قصد بٌنها تعاون عالقات إنشاء فً للجهات ٌإذن أن ٌمكن :61 المادة

 لتموٌل ومعدة منها جهة بكل خاصة أموال تدبٌر ألجل أو الجهات بٌن مشتركة فائدة ذي مرف 

 تعاون لجنة الجهات بٌن التعاون شإون وتدبر المشتركة، التسٌٌر نفقات بعض ودف  مشتركة أعمال

 .مشتركة

 .المعنٌة الجهوٌة المجالس قرارات على االطالع بعد التعاون هذا إقرار فً الداخلٌة و ٌر ٌؤذن

 لجنة إلى االنضمام تقبل أن األمر أول بٌنها فٌما االتفا  وق  التً الجهات غٌر لجهات ٌمكن

 .السابقة الفقرة فً المقررة الكٌفٌة نفس طب  ذلك فً اإلذن وٌخول الجهات، بٌن المشتركة التعاون
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 المعنوٌة بالشخصٌة تتمت  عامة مإسسات الجهات بٌن المشتركة التعاون لجان: 60 المادة

 كما الجهات على بالوصاٌا المتعلقة والتنظٌمٌة التشرٌعٌة النصوص علٌها تطب . المالً واالستقالل

 .ومحاسبتها اللجان مٌ انٌة على المحلٌة للجماعات والمحاسبٌة المالٌة القواعد تطب 

 :اإلجراءات .ه 
 

 :ةالمالٌ ةالتركٌب .1
 

 التالٌةةةة التشةةةرٌعٌة للنصةةةوص كبٌةةةرة أهمٌةةةة إٌةةةالء ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن

 :المالٌة للتركٌبة إعدادها عند
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60-04 القانون
 

 

 الشلللرٌف الظهٌلللر ألحكلللام وفقلللا الجهلللة مٌزانٌلللة وتصلللفٌة وتنفٌلللذ وضلللع ٌلللتم الجهلللة، لمالٌلللة بالنسلللبة

 رقلللللم القلللللانون بتنفٌلللللذ( 0229 فبراٌلللللر 18) 1432 صلللللفر ملللللن 00 فلللللً الصلللللادر 1.29.20 رقلللللم

 .أسفله إلٌه المشار  ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 45.28

 الشللللرٌف بللللالظهٌر لفائلللدتها المحدثللللة واألتلللاوى والرسللللوم الضلللرائب حصللللٌلة ملللن الجهللللة تسلللتفٌد

 القلللللانون بتنفٌللللذ( 0227 نلللللوفمبر 32) 1408 القعللللدة ذي ملللللن 19 فللللً الصلللللادر 1.27.195 رقللللم

 الضللرائب حصللٌلة مللن وكللذا أسللفله إلٌلله المشللار الترابٌللة الجماعللات بجباٌللات المتعلللق 47.26 رقللم

 ٌتعلللللق فٌمللللا والسللللٌما المالٌللللة قللللوانٌن بمقتضللللى لهللللا المخصصللللة الدولللللة ضللللرائب حصلللل  أو

 الضلللرٌبة عللللى اإلضلللافٌة وبالضلللرٌبة اللللدخل عللللى العاملللة وبالضلللرٌبة الشلللركات عللللى بالضلللرٌبة

 .المحرك ذات العربات على الخاصة السنوٌة

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60-70 القانون
 

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...(  :32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها
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 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب :40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة
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 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا

 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 )...(. العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.- 00 رقم القانون

 

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة

 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى

 .االتفاقٌات عن
 

 :التالٌة القانونٌة النصوص على االطالع كذلك ٌمكن
 

 المجلةةةةس/للحسةةةةاب األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 92-62 القةةةةانون 

 ؛(للحسابات الجهوي

 والحقةةةةةو  الرسةةةةوم بةةةةةبعض الخاصةةةةة االنتقالٌةةةةة للمقتضةةةةةٌات المحةةةةدد 39-17 القةةةةانون 

 للقةةةةانون دائمةةةةا الخاضةةةةعة) الترابٌةةةةة الجماعةةةةات علةةةةى المسةةةةتحقة والةةةةدٌون والمسةةةةاهمات

 ؛(19-31

 والمحاسةةةةةةبٌن والمةةةةةةراقبٌن بالصةةةةةةرف اآلمةةةةةةرٌن بمسةةةةةةإولٌة المتعلةةةةةة  61-99 القةةةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 :القانونٌة التركٌبة .0

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60-04 القانون
 

 صادقت إذا إال للتنفٌذ قابلة التالٌة بالمسائل الخاصة الجهوي المجلس قرارات تكون ال :41 المادة

 )...(: الوصاٌة سلطة علٌها

 الجهوٌة؛ العامة المراف  شإون تدبٌر أنواع من وغٌرها والوكاالت االمتٌا ات)...( 
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  هذه بمختلف ارتباط لها التً المسائل وجمٌ  مختلطة اقتصادٌة شركات فً المساهمة 

 .)..(األعمال

 من نسخا ٌوما عشر خمسة ظرف فً الداخلٌة و ٌر إلى الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل ٌوجه

 .أعاله إلٌها المشار بالمسائل المتعلقة القرارات جمٌ 

 المجلةةةةس عةةةةن الصةةةةادرة القةةةةرارات الجهةةةةة مركةةةة  اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة عامةةةةل ٌنفةةةةذ :54 المللللادة

 .الجهوي

 بةةةالعطف موقعةةةة شةةةؤنها فةةةً المتخةةةذة القةةةرارات كانةةةت إذا إال للتنفٌةةةذ قابلةةةة التةةةدابٌر هةةةذه تكةةةون ال

 . بها توصله تارٌخ من ابتداء أٌام خمسة أجل داخل الجهوي المجلس رئٌس طرف من

 االسةةةتغناء ٌقةةةرر أن للعامةةةل جةةةا  المةةةذكور، األجةةةل داخةةةل بةةةالعطف علٌهةةةا التوقٌةةة  ٌةةةتم لةةةم وإذا

 .المذكورة التدابٌر بتنفٌذ األمر وإصدار ذلك عن

 :بعده 61 المادة أحكام تطب  الحالة هذه فً

 تنفٌةةةةذ علةةةةى بانتظةةةةام الةةةةرئٌس ٌطلةةةة  أن الجهةةةةة مركةةةة  اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة عامةةةةل علةةةةى ٌجةةةةب

 المكتةةةب أعضةةةاء جمةةة  الةةةرئٌس مةةةن بطلةةةب الغاٌةةةة لهةةةذه وٌتةةةولى الجهةةةوي، المجلةةةس قةةةرارات

 .القرارات تنفٌذ تقدم بحالة وٌخبرهم والمندوبٌن

 ألجوبةةةةة عمومٌةةةةة جلسةةةةات تخصةةةةص أن الةةةةرئٌس مةةةةن وبطلةةةةب الةةةةثالث الةةةةدورات خةةةةالل ٌمكةةةن

 .الجهوي المجلس أعضاء ٌطرحها التً األسئلة على الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل

 عمةةةةل تحقٌةةةة  قصةةةةد بٌنهةةةةا تعةةةةاون عالقةةةةات إنشةةةةاء فةةةةً للجهةةةةات ٌةةةةإذن أن ٌمكةةةةن :61 المللللادة

 بكةةةل خاصةةةة أمةةةوال تةةةدبٌر ألجةةةل أو الجهةةةات بةةةٌن مشةةةتركة فائةةةدة ذي مرفةةة  إنشةةةاء أو مشةةةترك

 وتةةةةدبر المشةةةةتركة، التسةةةةٌٌر نفقةةةةات بعةةةةض ودفةةةة  مشةةةةتركة أعمةةةةال لتموٌةةةةل ومعةةةةدة منهةةةةا جهةةةةة

 .مشتركة تعاون لجنة الجهات بٌن التعاون شإون

 الجهوٌةةةة المجةةةالس قةةةرارات علةةةى االطةةةالع بعةةةد التعةةةاون هةةةذا إقةةةرار فةةةً الداخلٌةةةة و ٌةةةر ٌةةةؤذن

 .المعنٌة

 إلةةةى االنضةةةمام تقبةةةل أن األمةةةر أول بٌنهةةةا فٌمةةةا االتفةةةا  وقةةة  التةةةً الجهةةةات غٌةةةر لجهةةةات ٌمكةةةن

 فةةً المقةةررة الكٌفٌةةة نفةةس طبةة  ذلةةك فةةً اإلذن وٌخةةول الجهةةات، بةةٌن المشةةتركة التعةةاون لجنةةة

 .السابقة الفقرة
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 :اإلدارٌة التركٌبة .3
 

 الجهة بتنظٌم المتعلق 60-04 القانون
 

 نفةةةوذ دائةةةرة مةةةن عامةةةل خلفةةةه الجهةةةة مركةةة  اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل تغٌةةةب إذا :59 الملللادة

 .الداخلٌة و ٌر ٌعٌنه الجهة
 

 فةةةً جهةةةة كةةةل وٌمثةةةل المعنٌةةةة الجهوٌةةةة المجةةةالس لةةةدن مةةةن اللجنةةةة أعضةةةاء ٌنتخةةةب: 63 الملللادة

 .الجهوي المجلس أعضاء بٌن من ٌختارون منادٌب ثالثة اللجنة
 

 .المطلقة وباألغلبٌة السري باالقتراع المنادٌب هإالء ٌنتخب
 

 دورة أجرٌةةةت االقتةةةراع مةةةن دورتةةةٌن بعةةةد المطلقةةةة األغلبٌةةةة علةةةى مترشةةةح أي ٌحصةةةل لةةةم إذا

 المترشةةةح ٌنتخةةةب األصةةةوات، تعةةةادل حالةةةة وفةةةً النسةةةبٌة، باألغلبٌةةةة االنتخةةةاب وبوشةةةر ثالثةةةة

 طرٌةةة  عةةةن المنتخةةةب المترشةةةح ٌعةةةٌن والسةةةن، األصةةةوات تعةةةادل حالةةةة وفةةةً سةةةنا، األكبةةةر

 .القرعة
 

 وقةةةة  وإذا الجهةةةةوي المجلةةةةس انتةةةةداب بمةةةةدة مرتبطةةةةة الممثلةةةةٌن هةةةةإالء انتةةةةداب مةةةةدة تكةةةةون

 إلٌهةةةا المشةةةار الخاصةةةة اللجنةةةة تعةةةٌن بكاملةةةه اسةةةتقال إذا أو حلةةةه أو الجهةةةوي المجلةةةس توقٌةةةف

 التعةةةاون لجنةةةة فةةةً الجهةةةة ٌمثلةةةون منادٌةةةب ثالثةةةة أعضةةةائها بةةةٌن مةةةن أعةةةاله 22 المةةةادة فةةةً

 .اللجنة هذه فً ممثلٌه الجدٌد المجلس ٌعٌن أن إلى الجهات بٌن المشتركة
 

 .انتدابهم مدة المنتهٌة المنادٌب انتخاب تجدٌد ٌمكن

 ـةملحوظ
 

 بةةةٌن الشةةةراكة اتفاقٌةةةات تطبٌةةة  مجةةةال 2113 ٌونٌةةةو 27 بتةةةارٌخ 7 رقةةةم المنشةةةور ٌحةةةدد 

 الجماعةةةةات علةةةةى ٌسةةةةري ال المنشةةةةور هةةةةذا أن مةةةةن الةةةةرغم وعلةةةةى والجمعٌةةةةات؛ الدولةةةةة
 :التالٌة الفقرات خالل من محتواه على القار  اطالع األجدر من فإنه الترابٌة،

 

 : )...(.الجمعٌات م  الدولة شراكة
 

 للشةةةةراكة جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة اعتمةةةةاد إلةةةةى المنشةةةةور هةةةةذا ٌهةةةةدف: االتفاقٌةةةةات تنفٌةةةةذ مجةةةةال 
 بتعبئةةةةة المتعاونةةةةة األطةةةةراف فٌهةةةةا تسةةةةاهم التبةةةةادل وعالقةةةةات مشةةةةتركة أنشةةةةطة إلقامةةةةة

 وإنجةةةةةا  اجتماعٌةةةةةة خةةةةةدمات تقةةةةةدٌم أجةةةةةل مةةةةةن والمالٌةةةةةة والمادٌةةةةةة البشةةةةةرٌة مواردهةةةةةا
 .المشتركة المنفعة ذات عمومٌة مراف  تدبٌر أو التنمٌة مشارٌ 

 

 الجمعٌةةةات مةةة  للشةةراكة متمٌةةة ة مكانةةةة إٌةةالء المنشةةةور هةةةذا وراء مةةن الحكومةةةة وتهةةدف 
 المعٌشةةةةٌة الظةةةةروف وتحسةةةةٌن الفقةةةر محاربةةةةة تةةةةروم للقةةةةرب جدٌةةةدة سٌاسةةةةة إطةةةةار فةةةً

 .ومفٌدة هادفة مشارٌ  باعتماد وذلك األولٌة حاجاتهم بتلبٌة المعو ٌن، للسكان
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 فةةةً لةةةه خلفةةةا الجهةةةوي المجلةةةس عةةةٌن األسةةةباب مةةةن لسةةةبب المنادٌةةةب أحةةةد منصةةةب شةةةغر إذا

 .واحد شهر أجل
 

 وكاتبا المٌ انٌة بتنفٌذ الخصوص على ٌكلف رئٌسا أعضائها بٌن من اللجنة تنتخب :64 المادة

 .للمٌ انٌة ومقررا

 :مصاحبةال تدابٌرال .ً 
 

 الجهة بتنظٌم المتعلق 60-04 القانون
 

 مراعةةةةةاة مةةةةة  الكاملةةةةةة والثقافٌةةةةةة واالجتماعٌةةةةةة االقتصةةةةةادٌة تنمٌتهةةةةةا لضةةةةةمان)...(  :6 الملللللادة

 .األخرى الترابٌة الجماعات إلى المسندة االختصاصات

 :التالٌة بالوثائ  الداخلٌة و ارة موافاة الترابٌة الجماعات على وٌتعٌن

 بشكل ٌحدد المشتركة، اللجنة فً المساهمة أو بإحداث المتعلقة المداوالت محضر 

 ومقر وتسمٌة موضوع المساهمة، األطراف اتفا  بعد الخصوص، وجه على متطاب 

 .التعاون ومدة وعالقات المساهمة، مبلغ وحجم وطبٌعة اللجنة ومدار

 والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة، وتركٌبته المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 تثبت بوثٌقة الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال ؛(المتوقعة

 .منا عات ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة طبٌعته

 القانونٌة بالمنظومة المتعلقة النصوص أساس على إعداده ٌتم الداخلً، النظام مشروع 

 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد المحلٌة، للجماعات

 أنشطة عن أشهر ثالثة كل مفصلة بتقارٌر الداخلٌة و ارة موافاة العامل أو الوالً على ٌتعٌن كما

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً المشاكل وحول المشتركة اللجنة

 

 المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60-70 القانون
 

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة 
 )...(. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة

 

 تقةةةةةدٌم الداخلٌةةةةةة لةةةةةو ارة التابعةةةةةة المحلٌةةةةةة للجماعةةةةةات العامةةةةةة للمدٌرٌةةةةةة ٌمكةةةةةن: ةـلللللـملحوظ

 .المعنٌة الجهات من بطلب الموضوع فً قانونٌة مساعدات
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

   جهات – وأقالٌم عماالت – جماعات: التعاون اتفاقٌات – 7 بطاقة 
 7 مبٌان

 جهات – وأقالٌم عماالت – جماعات: التعاون اتفاقٌات: الداخلً التعاون إجراءات

 

 7 بطاقة: اإلجراءات دلٌل
 0211 شتنبر 08: التارٌخ

   0211 شتنبر 08: التارٌخ

 

 سلطات
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

 
   مدٌرٌة

 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

   الجماعً المٌثا 

 بتنظةةةةةٌم المتعلةةةةة  القةةةةةانون 

 واألقالٌم؛ العماالت

  الجهات تنظٌم قانون. 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 المعنٌة؛

  أعضةةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةةداوالت 

 لجنةةةةةةة لتعٌةةةةةةٌن الشةةةةةةراكة

  التتب ؛

 تقدٌم؛ مذكرة 

 مالٌة؛ تركٌبة 

 فةةةً المحلٌةةةة السةةلطة رأي 

 الموضوع؛

 تقنً؛ ملف 

 ؛داخلً نظام 

 االتفاقٌة مشروع 

 

 

 الترابٌة الجماعات

 

 

 

 

 الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات

 والة إشةةةةةراف تحةةةةةت

 الوالٌةةةةةةةات وعمةةةةةةةال

 والعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت

 .واألقالٌم

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

 الجماعةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  موجهةةةةة مراسةةةةالت 

 والعمال الوالة إلى

 

 مشروع دراسة

 والوثائ  االتفاقٌة

 المرفقة

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةةة  تقةةةةدٌم مةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 سةةةةةةةةةةةلطة مصةةةةةةةةةةةادقة 

 علةةةةةةةةةةةةى الوصةةةةةةةةةةةةاٌة

 . االتفاقٌة مشروع

 

 

 
 األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 األصةةةةةةةةةةةلٌة بالنسةةةةةةةةةةةخة

 المصةةةادقة بعةةةد لالتفاقٌةةةة

 ؛ علٌها

  المتعةةةةةةددة القةةةةةةوانٌن :

78.11/79.11/

47.96/45.18 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر
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 :التعرٌف .أ 

 مةةةة  أو بٌنهةةةةا فٌمةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات تقٌمةةةةه عقةةةةدا والشةةةةراكة التعةةةةاون اتفاقٌةةةةة تعتبةةةةر 

 األطةةةةةراف تلةةةةة م وحقةةةةةو  والت امةةةةةات ونواٌةةةةةا طموحةةةةةات ٌتضةةةةةمن آخةةةةةرٌن، شةةةةةركاء

 .المتعاقدة

 واضةةةةةةحة الت امةةةةةةات تتضةةةةةةمن ال عقةةةةةةود شةةةةةةكل الشةةةةةةراكة اتفاقٌةةةةةةات تتخةةةةةةذ أن ٌمكةةةةةةن 

 ومالٌةةةةة مادٌةةةةة انعكاسةةةةات علٌهةةةةا تترتةةةةب عقةةةةود شةةةةكل وكةةةةذلك المتعاقةةةةدة، لألطةةةةراف

 .المتعاونة األطراف تل م وقانونٌة

 إلٌهةةةا اللجةةةوء ٌةةةتم الجمةةةاعً، التعةةةاون مجةةةال فةةةً مفضةةةلة تعاقدٌةةةة آلٌةةةة االتفاقٌةةةة تعتبةةةر 

 االلتةةةةة ام دون التنموٌةةةةةة، مشةةةةةارٌعها أغلبٌةةةةةة النجةةةةةا  ترابٌةةةةةة جماعةةةةةات طةةةةةرف مةةةةةن

 .أخرى معنوٌة أشخاص بإحداث

  تتةةوفر قانونٌةةة آلٌةةات وضةة  المشةةارٌ ، بعةةض ٌخةةص فٌمةةا األنجةة  مةةن ٌبةةدو ذلةةك، ومةة 

 شةةةركاء مةةة  التعةةةاون اتفاقٌةةةات بةةةإبرام بةةةدورها تقةةةوم التةةةً المعنوٌةةةة، الشخصةةةٌة علةةةى

 

 توضٌحلل مذكرة
 

 مرافةةةة  وتةةةةدبٌر إلنجةةةةا  والشةةةةراكة  التعةةةةاون عالقةةةةات إلقامةةةةة أسةةةةالٌب عةةةةدة الترابٌةةةةة الجماعةةةةات تعتمةةةةد

 .مشتركة منفعة ذات وأعمال
 

 – مسةةةةتقلة وكالةةةةة) المعنوٌةةةةة بالشخصةةةةٌة تتمتةةةة  اعتبارٌةةةةة مإسسةةةةات إحةةةةداث تقتضةةةةً أسةةةةالٌب وهنةةةةاك

 التعةةةاون لجنةةةة – واألقةةةالٌم العمةةةاالت مجموعةةةة – الترابٌةةةة الجماعةةةات مجموعةةةة – الجماعةةةات مجموعةةةة

 المعنوٌةةةة؛ الشخصةةةٌات هةةةذه إحةةةداث تتطلةةةب ال أخةةةرى أسةةةالٌب هنةةةاك حةةةٌن فةةةً ،(األقةةةالٌم بةةةٌن المشةةةتركة

 .المذكرة هذه إلٌه تتطر  الذي النوع وهو
 

 القطةةةاع شةةةركاء مةةة  المعنٌةةةة الترابٌةةةة الجماعةةةات علٌهةةةا توقةةة  وثٌقةةةة والشةةةراكة التعةةةاون اتفاقٌةةةة وتعتبةةةر

 .الخاص أو العام
 

 مسةةةةاهمة وحجةةةةم طبٌعةةةةة وكةةةةذا االتفاقٌةةةةة مشةةةةروع تنفٌةةةةذ وآجةةةةال وتكلفةةةةة موضةةةةوع الوثٌقةةةةة هةةةةذه وتحةةةةدد

 .الداخلٌة و ارة طرف من علٌه التصدٌ  ٌتسنى حتى وذلك التعاون أطراف
 

 غٌةةةر الترابٌةةةة الجماعةةةات تكةةةون التعةةةاون، أنشةةةطة وإقامةةةة إلنجةةةا  االتفاقٌةةةة فٌهةةةا تعتمةةةد التةةةً الحالةةةة وفةةةً

 .لذلك خاصة أو معنوٌة مإسسات إحداث على مجبرة
 

 اتفاقٌةةةات فقةةةط توقٌعهةةةا  توقةةة  حةةةاالت فةةةً التعةةةاون اتفاقٌةةةات اعتمةةةاد المحلٌةةةة للجماعةةةات كةةةذلك وٌمكةةةن

 .مالٌة أو مادٌة الت امات علٌها تترتب ال اإلطار
 

 مسةةةةاعدة مةةةةن االسةةةةتفادة المغربٌةةةةة المحلٌةةةةة الجماعةةةةة لتمكةةةةٌن المصةةةةاحبة التةةةةدابٌر البطاقةةةةة هةةةةذه وتحةةةةدد

 .التعاون اتفاقٌات بواسطة مشارٌعها إلنجا  الدولة
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 اعتمةةةةةادات علةةةةةى الحصةةةةةول مةةةةةن تمكةةةةةنهم المشةةةةةارٌ ، أصةةةةةحاب بصةةةةةفتها ومإسسةةةةةات

 . التعاون ومشارٌ  أنشطة وتتب  إلقامة

 :الموضوع .ب 
 

 والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة. 
 

 :الشركاء .ج 
 

 وفةةةةةةةةاعلٌن خاصةةةةةةةةة أو عمومٌةةةةةةةةة وهٌئةةةةةةةةات محلٌةةةةةةةةة وجماعةةةةةةةةات عمومٌةةةةةةةةة إدارات 

 .اجتماعٌٌن
 

 :القانونً اإلطار  .د 
 

 :الجماعات: أوال
 

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 القانون
 

  :واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة :36 المادة
 

 ٌعةةةده للتنمٌةةةة، جمةةةاعً مخطةةةط مشةةةروع علةةةى وٌصةةةوت الجمةةةاعً المجلةةةس ٌةةةدرس .1
 الجماعً؛ المجلس رئٌس

 

 والتشةةةغٌل، المحلةةةً االقتصةةةاد تنمٌةةةة وإنعةةةاش بتحفٌةةة  الكفٌلةةةة األعمةةةال بجمٌةةة  ٌقةةوم .2
 )...(: الغاٌة ولهذه

 

 والسةةةٌما الخاصةةةة، االسةةةتثمارات وتشةةةجٌ  إلنعةةةاش الال مةةةة باألعمةةةال ٌقةةةوم 

 االقتصةةةادٌة لألنشةةةطة منةةةاط  وإقامةةةة والتجهٌةةة ات التحتٌةةةة البنٌةةةات إنجةةةا 

 )...( المقاوالت؛ ظروف وتحسٌن
 

 التنمٌةةةةة إنعةةةةاش أجةةةةل مةةةةن للشةةةةراكة أو للتعةةةةاون اتفاقٌةةةةة كةةةةل إبةةةةرام ٌقةةةةرر 

 تنج هةةةةا التةةةةً باألعمةةةةال القٌةةةةام شةةةةروط وٌحةةةةدد واالجتماعٌةةةةة، االقتصةةةةادٌة

 الترابٌةةةةة الجماعةةةاتو العمومٌةةةةة اإلدارات مةةة  بشةةةةراكة أو بتعةةةاون الجماعةةةة

 .االجتماعٌٌن والفاعلٌن الخاصة أو العمومٌة والهٌئات
 

 مةةةة  أو بٌنهةةةةا فٌمةةةةا تبةةةةرم أن ومجموعاتهةةةةا والقروٌةةةةة الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات ٌمكةةةةن :78 المللللادة

 غٌةةةةر الهٌئةةةةات أو العامةةةةة المإسسةةةةات أو العمومٌةةةةة اإلدارات مةةةة  أو أخةةةةرى محلٌةةةةة جماعةةةةات

 أو مشةةةةروع إنجةةةةا  أجةةةةل مةةةةن للشةةةةراكة أو للتعةةةةاون اتفاقٌةةةةات العامةةةةة المنفعةةةةة ذات الحكومٌةةةةة

 للقللللانون خاضللللع معنللللوي شللللخ  إحللللدا  إلللللى اللجللللوء ٌقتضللللً ال مشةةةةتركة فائةةةةدة ذي نشةةةةاط

 ٌقةةةرر التةةةً والمالٌةةةة البشةةةرٌة المةةةوارد بالخصةةةوص االتفاقٌةةةات هةةةذه وتحةةةدد. الخلللا  أو العلللام

 . المشترك النشاط أو المشروع إنجا  أجل من تعبئتها طرف كل
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 بنةةةاء ذلةةةك، إلٌةةةه ٌفةةةوض مةةةن أو الداخلٌةةةة و ٌةةةر علٌهةةةا ٌصةةةاد  التةةةً التعةةةاون، اتفاقٌةةةات تبةةةرم
 ومدتةةةه وتكلفتةةةه المشةةةروع موضةةةوع خاصةةةة تحةةةدد المعنٌةةةة للمجةةةالس متطابقةةةة مقةةةررات علةةةى

 .والمحاسبٌة المالٌة والشروط المساهمات طبٌعة أو ومبلغ
 

 ومحاسةةةةبٌا مالٌةةةةا سةةةةندا المشةةةةتركة الجماعةةةةات إلحةةةةدى خصوصةةةةً حسةةةةاب أو مٌ انٌةةةةة وتعتمةةةةد

 .التعاون لمشروع
 

 :واألقالٌم العماالت: ثانٌا
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون
 

 اإلقلةةةٌم، أو للعمالةةةة الترابٌةةةة الةةةدائرة حةةةدود داخةةةل اإلقلةةةٌم، أو العمالةةةة مجلةةةس ٌمةةةارس :36 الملللادة
 )...( :التالٌة الذاتٌة االختصاصات العمل، بها الجاري واألنظمة للقوانٌن وفقا

 

 االقتصةةةادٌة التنمٌةةةة إنعةةةاش إلةةةى الرامٌةةةة الشةةةراكة أو للتعةةةاون اتفاقٌةةةة كةةةل إبةةةرام فةةةً ٌبةةةت 
 بتعةةةاون اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة سةةةتنفذها التةةةً األعمةةةال إلنجةةةا  الشةةةروط وٌحةةةدد واالجتماعٌةةةة

 أو العمومٌةةةةةةةة والهٌةةةةةةةآت الترابٌةةةةةةةة الجماعةةةةةةةاتو العمومٌةةةةةةةة اإلدارات مةةةةةةة  بشةةةةةةةراكة أو
 االجتماعٌٌن؛ والفاعلٌن الخاصة

 

 االنخةةةةةراط وٌقةةةةةرر الالمركةةةةة ي والتعةةةةةاون التوأمةةةةةة اتفاقٌةةةةةات علةةةةةى وٌصةةةةةاد  ٌةةةةةدرس 
 مةةة  التبةةةادل أشةةةكال وكةةةل المحلٌةةةة بالشةةةإون المهتمةةةة المنظمةةةات أنشةةةطة فةةةً والمشةةةاركة
 احتةةةرام إطةةةار فةةةً وذلةةةك الوصةةةٌة، السةةةلطة موافقةةةة بعةةةد األجنبٌةةةة، الترابٌةةةة الجماعةةةات
 اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة بةةةٌن اتفاقٌةةةة أي إبةةةرام ٌمكةةةن ال أنةةةه غٌةةةر. للمملكةةةة الدولٌةةةة االلت امةةةات

 .أجنبٌة ودولة المحلٌة للجماعات مجموعة أو
 

 أخةةةةرى محلٌةةةةة جماعةةةةات مةةةة  أو بٌنهةةةةا فٌمةةةةا تبةةةةرم أن األقةةةةالٌم أو للعمةةةةاالت ٌمكةةةةن :66 المللللادة
 اللجةةةوء ٌقتضةةةً ال مشةةةتركة فائةةةدة ذي مشةةةروع إنجةةةا  أجةةةل مةةةن للشةةةراكة أو للتعةةةاون اتفاقٌةةةات

 .الخاص أو العام للقانون خاض  معنوي شخص إحداث إلى
 

 متطابقةةةةة مقةةةةررات علةةةةى بنةةةةاء الداخلٌةةةةة، و ٌةةةةر علٌهةةةةا ٌصةةةةاد  التةةةةً التعةةةةاون اتفاقٌةةةةات تبةةةةرم
 المسةةةةاهمات طبٌعةةةةة أو ومبلةةةةغ وتكلفتةةةةه المشةةةةروع موضةةةةوع خاصةةةةة تحةةةةدد المعنٌةةةةة للمجةةةةالس

 .والمحاسبٌة المالٌة والشروط ومدته
 

 ومحاسةةةةبٌا مالٌةةةةا سةةةةندا المشةةةةتركة الجماعةةةةات إلحةةةةدى خصوصةةةةً حسةةةةاب أو مٌ انٌةةةةة وتعتمةةةةد

 .التعاون لمشروع
 

 : الجهات: ثالثا
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60.04 القانون
 

 

 محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تعاونا تقٌم أن اختصاصاتها نطا  فً للجهات ٌمكن :5 المادة
 .القانون هذا من السادس الباب ألحكام وفقا أخرى
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 وصاٌة إقامة إلى أخرى محلٌة جماعات وبٌن بٌنها أو الجهات بٌن فٌما التعاون ٌإدي أن ٌمكن ال
 .أخرى جماعة على لجماعة

 

 ٌعرض الذي للمجلس الداخلً النظام بإعداد المكتب أعضاء باقً م  باتفا  الرئٌس ٌقوم :42 المادة
 أو الجهوي المجلس النتخاب التالٌة األولى العادٌة الدورة فً الجهوي المجلس تصوٌت على

 .العام تجدٌده
 

 43 المادة فً المقررة الشروط طب  علٌه للمصادقة الوصاٌة سلطة على الداخلً النظام ٌعرض
 .القانون هذا من
 
 :اإلجراءات  .ه 

 

 :المالٌة التركٌبة .1
 

 الجهةةةات، بةةةٌن المشةةةتركة التعةةةاون للجنةةةة المالٌةةةة التركٌبةةةة وضةةة  عنةةةد الجهةةةات، علةةةى ٌتعةةةٌن

 :االعتبار بعٌن التالٌة القانونٌة النصوص تؤخذ أن
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60.04 القانون
 

 

 الشلللرٌف الظهٌلللر ألحكلللام وفقلللا الجهلللة مٌزانٌلللة وتصلللفٌة وتنفٌلللذ وضلللع ٌلللتم الجهلللة، لمالٌلللة بالنسلللبة

 رقلللللم القلللللانون  بتنفٌلللللذ( 0229 فبراٌلللللر 18) 1432 صلللللفر ملللللن 00 فلللللً الصلللللادر 1.29.20 رقلللللم

 .أسفله إلٌه المشار  ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 45.28

 الشللللرٌف بللللالظهٌر لفائلللدتها المحدثللللة واألتلللاوى والرسللللوم الضلللرائب حصللللٌلة ملللن الجهللللة تسلللتفٌد

 القلللللانون بتنفٌللللذ( 0227 نلللللوفمبر 32) 1408 القعللللدة ذي ملللللن 19 فللللً الصلللللادر 1.27.195 رقللللم

 الضللرائب حصللٌلة مللن وكللذا أسللفله إلٌلله المشللار الترابٌللة الجماعللات بجباٌللات المتعلللق 47.26 رقللم

 ٌتعلللللق فٌمللللا والسللللٌما المالٌللللة قللللوانٌن بمقتضللللى لهللللا المخصصللللة الدولللللة ضللللرائب حصلللل  أو

 الضلللرٌبة عللللى اإلضلللافٌة وبالضلللرٌبة اللللدخل عللللى العاملللة وبالضلللرٌبة الشلللركات عللللى بالضلللرٌبة

 .المحرك ذات العربات على الخاصة السنوٌة

 

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60.70 القانون
 

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...( : 32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات
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 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر: 41 المللللادة

 :ومجموعاتها

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب: 40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةةاء إلةةةى التةةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةةن نسةةةخة تبلةةةةغ التةةةداولً، المجلةةةةس مةةةن بطلةةةةب التةةةدقٌ  تةةةم إذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة
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 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا

 

 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...(: 00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 أكثةةةةر أو لجمةةةةاعتٌن الترابةةةةً للنفةةةةوذ تابعةةةةة للرسةةةةوم الخاضةةةةعة األمةةةةالك كانةةةةت إذا :169 المللللادة

 فةةةً الواقعةةةة األمةةةالك جةةة ء باعتبةةةار الترابٌةةةة الجماعةةةات هةةةذه علةةةى الرسةةةوم هةةةذه عائةةةد ٌةةةو ع

 .جماعة لكل الترابً المجال
 

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.- 00 رقم القانون
  

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة

 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى

 .االتفاقٌات عن
 

 : )...(القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر :0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 

 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة

 .التجاري الطاب 
 

 :التالٌة القوانٌن على اإلطالع اإلطار هذا فً كذلك وٌمكن
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 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس

 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةانون تخضةةة  تةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 :القانونٌة التركٌبة .0
 

 :الجماعات: أوال
 

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00- 77 رقم القانون
 

 مراقبة على وٌسهر الغرض لهذا الال مة التدابٌر وٌتخذ المجلس مقررات الرئٌس ٌنفذ :47 المادة

 : )...(اإلطار هذا وفً تنفٌذها،
  

 والشةةةةةةةةةةةراكة التعةةةةةةةةةةةاون اتفاقٌةةةةةةةةةةةات ٌبةةةةةةةةةةةرم 

 .والتوأمة
 

 :واألقالٌم العماالت: ثانٌا
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون
 

 

 الال مةةةة التةةةدابٌر وٌتخةةةذ. المجلةةةس مقةةةررات اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل أو والةةةً ٌنفةةةذ :45 الملللادة

 .اإلقلٌم أو العمالة مجلس رئٌس رأي أخذ بعد الغاٌة لهذه
 

 أو العمالةةةة مجلةةس مقةةررات تنفٌةةذ علةةةى بانتظةةام الةةرئٌس ٌطلةة  أن العامةةةل أو الةةوالً علةةى ٌجةةب

 المكتةةةب أعضةةاء جمةة  الةةةرئٌس، مةةن بطلةةب أو منةةةه بمبةةادرة ذلةةك، عةةةن فضةةال وٌتةةولى، اإلقلةةٌم،

 علٌةةةه سةةةتعرض التةةةً المسةةةائل لتهٌةةة  أو المجلةةةس مقةةةررات بتنفٌةةةذ إلخبةةةارهم اللجةةةان ورإسةةةاء

 .للدراسة
 

 أو الةةةوالً ألجوبةةةة جلسةةةة العادٌةةةة، الةةةدورات خةةةالل تخصةةةص أن الةةةرئٌس، مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن،

 ٌومةةةا( 15) عشةةةر خمسةةةة الةةةرئٌس بواسةةةطة العامةةةل أو الةةةوالً إلةةةى كتابةةةة األسةةةئلة علةةةى العامةةةل

 .األقل عل الدورة افتتاح قبل
 

 :التالٌة التدابٌر باتخاذ اإلقلٌم، أو العمالة مقررات وف  العامل، أو الوالً ٌقوم: 46 المادة
 

 والتوأمة والشراكة التعاون اتفاقٌات ٌبرم. 
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 قابلةةةةة ٌكةةةةون ال اآلتٌةةةةة، بالمسةةةةائل الخاصةةةةة اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة مجلةةةةس مقةةةةررات إن :59 المللللادة
 )...( الوصاٌة؛ سلطة علٌها صادقت إذا إال للتنفٌذ

 

 الشراكة؛ أو التعاون اتفاقٌات 

 األجنبٌة؛ الترابٌة الجماعات م  والتوأمة الالمرك ي التعاون اتفاقات 
 

 :الجهات: ثالثا
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60.04 القانون
 

 للمجلةةةس الةةةداخلً النظةةةام بإعةةةداد المكتةةةب أعضةةةاء بةةةاقً مةةة  باتفةةةا  الةةةرئٌس ٌقةةةوم: 42 الملللادة

 النتخةةةاب التالٌةةةة األولةةةى العادٌةةةة الةةةدورة فةةةً الجهةةةوي المجلةةةس تصةةةوٌت علةةةى ٌعةةةرض الةةةذي

 .العام تجدٌده أو الجهوي المجلس

 فةةةً المقةةةررة الشةةةروط طبةةة  علٌةةةه للمصةةةادقة الوصةةةاٌة سةةةلطة علةةةى الةةةداخلً النظةةةام ٌعةةةرض

 .القانون هذا من 43 المادة

 المجلةةةةس عةةةةن الصةةةةادرة القةةةةرارات الجهةةةةة مركةةةة  اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة عامةةةةل ٌنفةةةةذ :54 المللللادة

 .الجهوي

 .الجهوي المجلس رئٌس رأي أخذ بعد الغاٌة لهذه الال مة التدابٌر العامل ٌتخذ

 بةةةالعطف موقعةةةة شةةةؤنها فةةةً المتخةةةذة القةةةرارات كانةةةت إذا إال للتنفٌةةةذ قابلةةةة التةةةدابٌر هةةةذه تكةةةون ال

 . بها توصله تارٌخ من ابتداء أٌام خمسة أجل داخل الجهوي المجلس رئٌس طرف من

 االسةةةتغناء ٌقةةةرر أن للعامةةةل جةةةا  المةةةذكور، األجةةةل داخةةةل بةةةالعطف علٌهةةةا التوقٌةةة  ٌةةةتم لةةةم وإذا

 .المذكورة التدابٌر بتنفٌذ األمر وإصدار ذلك عن

 .بعده 61 المادة أحكام تطب  الحالة هذه فً

 تنفٌةةةةذ علةةةةى بانتظةةةةام الةةةةرئٌس ٌطلةةةة  أن الجهةةةةة مركةةةة  اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة عامةةةةل علةةةةى ٌجةةةةب

 المكتةةةب أعضةةةاء جمةةة  الةةةرئٌس مةةةن بطلةةةب الغاٌةةةة لهةةةذه وٌتةةةولى الجهةةةوي، المجلةةةس قةةةرارات

 .القرارات تنفٌذ تقدم بحالة وٌخبرهم والمندوبٌن
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 ألجوبةةةةة عمومٌةةةةة جلسةةةات تخصةةةةص أن الةةةرئٌس مةةةةن وبطلةةةب الةةةةثالث الةةةدورات خةةةةالل ٌمكةةةن

 .الجهوي المجلس أعضاء ٌطرحها التً األسئلة على الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل

 

 :اإلدارٌة التركٌبة .3

 موافاة الترابٌة الجماعات على ٌتعٌن الشراكة، اتفاقٌات مشارٌ  على التصدٌ  اجل ومن

 :التالٌة بالوثائ  والعمال، الوالة إشراف تحت(  المحلٌة للجماعات العامة المدٌرٌة) الداخلٌة و ارة

 متطاب  بشكل ٌحدد الشراكة، باتفاقٌة المتعلقة الترابٌة الجماعٌة مداوالت محضر 

 تتب  ولجنة ومدة موضوع المشاركة، األطراف اتفا  بعد الخصوص، وجه على

 .التعاون أطراف وعالقات فٌه، المساهمة ومبلغ وحجم المشروع

 والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة وتركٌبته المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 تثبت بوثٌقة الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال ؛(المتوقعة

 .منا عات ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة طبٌعته

 بالمنظومة المتعلقة النصوص أساس على إعداده ٌتم الداخلً، النظام مشروع 

 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد المحلٌة، للجماعات القانونٌة

 عن أشهر ثالثة كل مفصلة بتقارٌر الداخلٌة و ارة موافاة العامل أو الوالً على ٌتعٌن كما

 .االقتضاء عند العادي سٌره تعترض التً والمشاكل االتفاقٌة مشروع تتب  لجنة أنشطة

 ـةملحوظ
 

 بةةةٌن الشةةةراكة اتفاقٌةةةات تطبٌةةة  مجةةةال 2113 ٌونٌةةةو 27 بتةةةارٌخ 7 رقةةةم المنشةةةور ٌحةةةدد 

 الجماعةةةةات علةةةةى ٌسةةةةري ال المنشةةةةور هةةةةذا أن مةةةةن الةةةةرغم وعلةةةةى والجمعٌةةةةات؛ الدولةةةةة
 :التالٌة الفقرات خالل من محتواه على القار  اطالع األجدر من فإنه الترابٌة،

 

 : )...(.الجمعٌات م  الدولة شراكة
 

 للشةةةةراكة جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة اعتمةةةةاد إلةةةةى المنشةةةةور هةةةةذا ٌهةةةةدف: االتفاقٌةةةةات تنفٌةةةةذ مجةةةةال 
 بتعبئةةةةة المتعاونةةةةة األطةةةةراف فٌهةةةةا تسةةةةاهم التبةةةةادل وعالقةةةةات مشةةةةتركة أنشةةةةطة إلقامةةةةة

 وإنجةةةةةا  اجتماعٌةةةةةة خةةةةةدمات تقةةةةةدٌم أجةةةةةل مةةةةةن والمالٌةةةةةة والمادٌةةةةةة البشةةةةةرٌة مواردهةةةةةا
 .المشتركة المنفعة ذات عمومٌة مراف  تدبٌر أو التنمٌة مشارٌ 

 

 الجمعٌةةةات مةةة  للشةةراكة متمٌةةة ة مكانةةةة إٌةةالء المنشةةةور هةةةذا وراء مةةن الحكومةةةة وتهةةدف 
 المعٌشةةةةٌة الظةةةةروف وتحسةةةةٌن الفقةةةر محاربةةةةة تةةةةروم للقةةةةرب جدٌةةةدة سٌاسةةةةة إطةةةةار فةةةً

 .ومفٌدة هادفة مشارٌ  باعتماد وذلك األولٌة حاجاتهم بتلبٌة المعو ٌن، للسكان
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 :المصاحبة التدابٌر .ً 
 

 :الجماعات: أوال
 

 وتتمٌم تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00- 77 رقم القانون

 المراف  سٌر لحسن الال مة اإلجراءات كل اتخاذ قرار، بموجب الداخلٌة، لو ٌر ٌمكن :139 المادة
 هذا بموجب ورإسائها الجماعٌة للمجالس المخولة االختصاصات مراعاة م  الجماعٌة، العمومٌة
 )...(: ٌلً ما اإلجراءات هذه وتشمل. القانون

 المحلٌة العمومٌة المراف  تسٌٌر مراقبة مجال فً للجماعات التقنٌة المساعدة تقدٌم 

 )...(تدبٌرها؛ المفوض
 

 :واألقالٌم العماالت: ثانٌا

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00- 77 رقم القانون

 لضمان الال مة التدابٌر ٌتخذ الغاٌة، ولهذه. الجماعة قضاٌا فً بمداوالته المجلس ٌفصل :35 المادة

 )...(.والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة تنمٌتها

 أو العمالة تهم التً المسائل حول آراء وإبداء وملتمسات اقتراحات تقدٌم ذلك، على عالوة وٌمكنه،

 .العام القانون أشخاص من آخر معنوي شخص أي أو الدولة اختصاص فً تدخل والتً اإلقلٌم

 المعنوٌة واألشخاص الدولة مساعدة من ٌستفٌد أن إلٌه، المسندة بالمهام للقٌام للمجلس، ٌمكن

 .العام للقانون الخاضعة األخرى

 اإلقلٌم أو العمالة فً الدولة بمصالح اختصاصاته ممارسة أثناء ٌستعٌن أن للرئٌس ٌمكن :42 المادة
 .العامل أو الوالً بواسطة

 

 :الجهات: ثالثا
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60.04 القانون
 

 الدولة مساعدة من القانون، هذا بموجب إلٌه المسندة بالمهام للقٌام المجلس، ٌستفٌد)...( : 6 المادة
 .العام للقانون خاضعة أخرى معنوٌة أشخاص مساعدة ومن

 
 
 
 
 

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60.70 القانون
 

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة

 

 تقةةةةدٌم الداخلٌةةةةة لةةةةو ارة التابعةةةةة المحلٌةةةةة للجماعةةةةات العامةةةةة للمدٌرٌةةةةة ٌمكةةةةن: ةـللللـملحوظ

 .المعنٌة الجهات من بطلب الموضوع فً قانونٌة مساعدات
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 )...(. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة
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 عاً  الدًلاـــالت
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

  للجماعات البٌنً الدولً التعاون – 8 بطاقة 

 8 مبٌان
 الالمركزي والتعاون التوأمة اتفاقٌات: البٌنً التعاون:   الدولً التعاون: إجراءات

 

 الجماعات طرف من المعتمدة اإلجراءات دلٌل
 والشراكة التعاون مجال فً الترابٌة

 
 

 

 سلطات
 

 متدخلون
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
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 مدٌرٌة
 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 - المدٌر -
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1
 

 
 الجماعً المٌثا 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 المعنٌة؛

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 التتبةةةةةة  لجنةةةةةةة النتخةةةةةةاب

 والتنفٌذ؛

  تقدٌم؛ مذكرة 

  مالٌة؛ تركٌبة 

  المحلٌةةةةةةةة السةةةةةةةلطة رأي 

 الموضوع؛ فً

  تقنً؛ ملف 

 

 

 الترابٌة الجماعات

 المعنٌة

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

  الجماعةةةةةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٌرٌات رأي 

 العامةةةة للمدٌرٌةةةة التابعةةةة

 . المحلٌة للجماعات

  إلةةةى موجهةةةة مراسةةالت 

 والعمال الوالة

 

 مشةةةةتركة لجنةةةةة إحةةةةداث 

 اتفاقٌةةةةةةةة وتتبةةةةةةة  لتنفٌةةةةةةةذ

 والتعةةةةةةةةةةةةاون التوأمةةةةةةةةةةةةة

 .الالمرك ي

 اتفاقٌةةةة مشةةةروع دراسةةةة 

 والتعةةةةةةةةةةةةاون التوأمةةةةةةةةةةةةة

 الالمرك ي

 

 

 

 إلى موجهة رسالة إعداد

 الجاللة صاحب مستشار

 الموافقة على للحصول

 مشروع على  المولوٌة

 .التوأمة اتفاقٌة

 

 

 

 المعنٌة اإلطراف مراسلة

 اإلجراءات لتطبٌ 

 .بها المعمول

 

 

 

 

 الدولة مساعدة

 

 

 

 

 
 

 العامة المدٌرٌة

 المحلٌة  للجماعات

 االستشارة أجل من

 القانونٌة

 

 

 

 

 و ارة استشارة

 الخارجٌة الشإون

  والتعاون

 

 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 المولوٌة الموافقة

 

 

 

 القضائٌة المساعدة

 

 

 

 

 أخرى وثائ  توفٌر ٌمكن 

 العامة المدٌرٌة ةوموافا

 بها المحلٌة للجماعات

 البطاقة أنظر)

 (الموضوع فً التوضٌحٌة

 

 أو العامل إلى رسالة

 إلخبار اإلقلٌم

 المحلٌة الجماعة

 بالموافقة المعنٌة

 والشروع المولوٌة

 االتصاالت فً

 اتفاقٌات على للتوقٌ 

 التوأمة

 

 

 

 الجهوي المرك 

 لالستثمار
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 :التعرٌف .أ 
 

 االقتصةةةةةةةادٌة التنمٌةةةةةةةة إلنعةةةةةةةاش والشةةةةةةةراكة والتشةةةةةةةارك التعةةةةةةةاون  وأنشةةةةةةةطة أعمةةةةةةةال 

 األخةةةةرى المعنوٌةةةةة واألشةةةةخاص اإلدارة مةةةة  وذلةةةةك للجماعةةةةة، والثقافٌةةةةة واالجتماعٌةةةةة

 كةةةل مةةة  أو الخةةةواص واالجتمةةةاعٌٌن االقتصةةةادٌٌن والشةةةركاء العةةةام للقةةةانون الخاضةةةعة

 .أجنبٌة منظمة أو جماعة
 

 التوأمة اتفاقٌة: 
 

 آجةةةال إطةةةار فةةةً األجنبٌةةةة نظٌراتهةةةا مةةة  الجماعةةةات تبرمةةةه عقةةةدا التوأمةةةة اتفاقٌةةةة تعتبةةةر 

 االقتصةةةادٌة المجةةةاالت مختلةةةف فةةةً ومبةةةادالت عالقةةةات إقامةةةة أجةةةل مةةةن األمةةةد طوٌلةةةة

 .مباشر بشكل السكان فٌها ٌشارك والثقافٌة واالجتماعٌة والتقنٌة
 

 وفةةةً األجنبٌةةةة الترابٌةةةة الجماعةةةات تجةةةارب مةةةن االسةةةتفادة مةةةن التوأمةةةة تمكةةةن ولهةةةذا،

 .المحلٌة التنمٌة فً المتدخلٌن كافة لتعبئة فعالة وسٌلة تعتبر الوقت نفس
 

 الالمركزي التعاون اتفاقٌة: 
 

 آجةةةال إطةةةار فةةةً األحٌةةةان غالةةةب فةةةً تةةةتم التةةةً الالمركةةة ي، التعةةةاون اتفاقٌةةةات تؤخةةةذ 

 تجهٌةةة ات النجةةةا ( دراسةةةات) تقنٌةةةة أو مالٌةةةة مسةةةاهمات شةةةكل المةةةدة، وقصةةةٌرة محةةةددة

 التةةة ام إذن فهةةةً الةةةخ؛...الشةةةباب ودور العمومٌةةةة، كالسةةةاحات تحتٌةةةة، وبنٌةةةات أساسةةةٌة

 

 توضٌحلل مذكرة

 

 السةةةلطة موافقةةةة بعةةةد األجنبٌةةةة، الترابٌةةةة الجماعةةةات مةةة  التبةةةادل أشةةةكال كةةةل إقامةةةة المحلٌةةةة للجماعةةةات ٌمكةةةن

 .للمملكة الدولٌة االلت امات احترام إطار فً وذلك الوصٌة،
 

 مةةةةةدن مختلةةةةةف مةةةةة  الالمركةةةةة ي التعةةةةةاون اتفاقٌةةةةةة أو التوأمةةةةةة اتفاقٌةةةةةة إطةةةةةار فةةةةةً المبةةةةةادالت هةةةةةذه وتقةةةةةام 

 .العالم لجهات الترابٌة والجماعات
 

 العامةةةةة الشةةةةرٌعة ٌشةةةةكل الةةةةذي ،الجمةةةةاعً المٌثةةةةا  مةةةةن المنبثةةةة  القةةةةانونً  اإلطةةةةار الوثٌقةةةةة هةةةةذه وتحةةةةدد

 .والشراكة التعاون أشكال من الشكل هذا اعتماد فً الراغبة للجماعات بالنسبة البٌنً الدولً للتعاون
 

 توضةةةةح التةةةةً والتنظٌمٌةةةةة القانونٌةةةةة اإلجةةةةراءات مةةةةن مجموعةةةةة علةةةةى االرتكةةةةا  الجماعةةةةات علةةةةى وٌتعةةةةٌن

 بهةةةةذه الخاصةةةةة واإلدارٌةةةةة والقانونٌةةةةة المالٌةةةةة بالتركٌبةةةةة المتعلقةةةةة ئٌةةةةةواإلجرا القانونٌةةةةة الجوانةةةةب بتفصةةةةٌل

 .الالمرك ٌة والشراكة للتعاون اآللٌة
 

 الدولة مساعدة من االستفادة المغربٌة الترابٌة الجماعات لتمكٌن المصاحبة التدابٌر التقنٌة الوثٌقة هذه وتتضمن

 .  الالمرك ٌة والشراكة التعاون مجال فً وأعمالها أنشطتها النجا 
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 جماعةةةةات مةةةة  محلٌةةةةة وثقافٌةةةةة واقتصةةةةادٌة اجتماعٌةةةةة بةةةةرامج تع ٌةةةة  أو إلقامةةةةة مةةةةالً

 .أجنبٌة ترابٌة
 

 :الموضوع .ب 
 

 والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة إنعاش. 
 

 :الشركاء .ج 
 

 أخرى أجنبٌة وأطراف أجنبٌة ترابٌة جماعات م   مغربٌة جماعات. 
 

 :القانونً اإلطار  .د 
 

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 القانون
 

ثىضَْٞز  دؾَٞغ  ػَجه ثىضؼجُٗ ٗثىؾشثمز ثىضٜ ٍِ ؽأّٖج  ُ صْؼؼ ٝقً٘ ثىَؾيظ ثىؾَجػٜ: 40 المادة

ٗثالؽضَجػٞز ٗثىغقجفٞز ىيؾَجػز، ٗرىل ٍغ ث دثسر ٗثنؽخجؿ ثىَؼْ٘ٝز ثنخشٙ  ثالقضقجدٝز

 ىيقجُّ٘ ثىؼجً ٗثىؾشمجء ثالقضقجدِٝٞ ٗثالؽضَجػِٞٞ ثىخ٘ثؿ،  ٗ ٍغ مو ؽَجػز  ٗ ٍْظَز ثىخجمؼز

 )...(  ؽْذٞز، ٗىٖزٓ ثى،جٝز:

 ٚثىالٍشمضٛ، ٗٝقشس ثالّخشثه ٗثىَؾجسمز ثص جقٞجس ثىض٘ ٍز ٗثىضؼجُٗ  ٝذسط ٗٝقجد  ػي

ثىَٖضَز دجىؾؤُٗ ثىَقيٞز ٗمو  ؽنجه ثىضذجده ٍغ ثىؾَجػجس ثىضشثدٞز  فٜ  ّؾطز ثىَْظَجس

 ٍ٘ثفقز ثىغيطز ثى٘فٞز، ٗرىل فٜ إهجس ثفضشثً ثالىضضثٍجس ثىذٗىٞز ىيََينز.  ثنؽْذٞز، دؼذ

 

 ىيؾَجػجس ثىَقيٞز ٗدٗىزال َٝنِ إدشثً  ٛ ثص جقٞز دِٞ ؽَجػز  ٗ ٍؾَ٘ػز   ٞش  ّٔ

 . ؽْذٞز

 :اإلجراءات .ه 
 

 :المالٌة التركٌبة .1

 المالٌةةةةةةة، للتركٌبةةةةةةة إعةةةةةةدادها عنةةةةةةد ومجموعاتهةةةةةةا، الترابٌةةةةةةة الجماعةةةةةةات علةةةةةةى ٌتعةةةةةةٌن

 :  التالٌة القوانٌن على االرتكا 

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم  المتعلق 60-70 رقم القانون

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة
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 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...(  :32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب :40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس

 



99 
 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا

 
 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 أكثةةةةر أو لجمةةةةاعتٌن الترابةةةةً للنفةةةةوذ تابعةةةةة للرسةةةةوم الخاضةةةةعة األمةةةةالك كانةةةةت إذا :169 المللللادة

 فةةةً الواقعةةةة األمةةةالك جةةة ء باعتبةةةار الترابٌةةةة الجماعةةةات هةةةذه علةةةى الرسةةةوم هةةةذه عائةةةد ٌةةةو ع

 .جماعة لكل الترابً المجال
 

 المدٌرٌةةةة) الداخلٌةةةة و ارة بموافةةةاة العامةةةل، أو الةةةوالً إشةةةراف تحةةةت المعنٌةةةة، الجماعةةةة وتقةةةوم

( والتعةةةةةاون والتوثٌةةةةة  والدراسةةةةةات القانونٌةةةةةة الشةةةةةإون مدٌرٌةةةةةة/  المحلٌةةةةةة للجماعةةةةةات العامةةةةةة

 األجنبٌةةةةة الترابٌةةةةة للجماعةةةةة والجغرافٌةةةةة واالجتماعٌةةةةة االقتصةةةةادٌة اإلمكانٌةةةةات توضةةةةح بوثٌقةةةةة

 .المغربٌة الجماعة م  المشتركة وقواسمها
 

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.-00 القانون

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة
 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى
 .االتفاقٌات عن
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 :القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر: 0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 
 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة
 .التجاري الطاب 

 

 :التالٌة القوانٌن على اإلطالع كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس
 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةانون تخضةةة  تةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 :القانونٌة التركٌبة .0
 

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 القانون
 

 وٌسةةةةهر الغةةةرض لهةةةةذا الال مةةةة التةةةةدابٌر وٌتخةةةذ المجلةةةةس مقةةةررات الةةةةرئٌس ٌنفةةةذ: 47 الملللادة

 )...( :اإلطار هذا وفً تنفٌذها، مراقبة على
 

 والتوأمة والشراكة التعاون اتفاقٌات ٌبرم. 
 

 للتنفٌةةةذ قابلةةةة تكةةةون ال اآلتٌةةةة بالمسةةةائل الخاصةةةة الجمةةةاعً المجلةةةس مقةةةررات إن: 69 الملللادة

 : )...(بعده 73 بالمادة المحددة الشروط طب  الوصاٌة سلطة علٌها صادقت إذا إال
 

 الشراكة؛ أو التعاون اتفاقٌات 
 

 األجنبٌة؛ الترابٌة الجماعات م  والتوأمة الالمرك ي التعاون اتفاقٌات )...( 
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 :اإلدارٌة التركٌبة .3
 

 األجنبٌةةةة، ترابٌةةةة جماعةةةات مةةة  الالمركةةة ي التعةةةاون واتفاقٌةةةات التوأمةةةة اتفاقٌةةةات إبةةةرام إن

 إشةةةةةراف تحةةةةةت الداخلٌةةةةةة، و ارة بموافةةةةةاة المغربٌةةةةةة الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات التةةةةة ام ٌقتضةةةةةً

 :التالٌة األساسٌة الوثائ  تتضمن بملفات والعمال، الوالة

 الالمرك ي؛ التعاون اتفاقٌة أو التوأمة اتفاقٌة مشروع من نسخة 

 صاحبة الجهة ٌحدد المحلٌة، السلطة برأي مشفوع المشروع، حول مفصل تقرٌر 

 االقتصادٌة ومإهالتها األجنبٌة الترابٌة الجماعة أو المدٌنة عن موج ة ونبذة المبادرة،

 وبٌن بٌنها والتطاب  التشابه مواطن على التركٌ  م  والثقافٌة، واالجتماعٌة والتارٌخٌة

 التوأمة؛ فً الراغبة المغربٌة المدٌنة

  هذا فً والمتدخلٌن المسإولٌن بٌن توبودلت التً المراسالت من بنسخ التقرٌر هذا إرفا 

 و ارة – والتعاون الخارجٌة الشإون و ارة) و ارٌة قطاعات  – أشخاص  القطاع،

 ؛(الداخلٌة

 المشروع أنشطة مصارٌف ٌحدد بتقرٌر مشفوع المجلس مداوالت محضر من نسخة 

 تنفٌذه؛ تعٌ  المحتملة والمشاكل

 اللتماس الجاللة صاحب مستشار على المشروع عرض ذلك بعد الداخلٌة و ارة تتولى 

 السامٌة؛ المولوٌة الموافقة

 إشعاره بعد إال علٌها والتوقٌ  التوأمة لتجسٌد إجراء أي اتخاذ المجلس لرئٌس ٌجو  ال 

 الجاللة؛ لصاحب السامٌة المولوٌة بالموافقة الداخلٌة و ارة طرف من

 

 ملحوظــة
 

 الشةةةراكة اتفاقٌةةةات تطبٌةةة  مجةةةال ،2113 ٌونٌةةةو 27 بتةةةارٌخ 7 رقةةةم المنشةةةور ٌحةةةدد 

 .والجمعٌات الدولة بٌن
 

 بإقامةةةة للشةةةراكة جدٌةةةدة سٌاسةةةة بلةةةورة إلةةةى المنشةةةور هةةةذا ٌهةةةدف: التطبٌةةة  مجةةةال 
 والمادٌةةةةة البشةةةةرٌة المةةةةوارد ضةةةةم أسةةةةاس علةةةةى تقةةةةوم  وشةةةةراكة تعةةةةاون عالقةةةةات
 وتةةةدبٌر وإلحةةةداث تنموٌةةةة مشةةةارٌ  وإنجةةةا  االجتماعٌةةةة الخةةةدمات لتةةةوفٌر والمالٌةةةة
 .المشتركة المنفعة ذات عمومٌة مراف 

 

 آلٌةةةةة الجمعٌةةةةات مةةةة  الشةةةةراكة جعةةةةل فةةةةً الحكومةةةةة رغبةةةةة المنشةةةةور هةةةةذا وٌتةةةةرجم 
 ظةةةروف وتحسةةةٌن الفقةةةر محاربةةةة علةةةى تقةةةوم للقةةةرب جدٌةةةدة سٌاسةةةة لتحقٌةةة  متمٌةةة ة
 أمثةةةةةةل واسةةةةةةتهداف األولٌةةةةةةة حاجٌةةةةةةاتهم بتلبٌةةةةةةة ،المعةةةةةةو ٌن المةةةةةةواطنٌن معٌشةةةةةةة
 )...(. منها والمستفٌدٌن للمشارٌ 
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 إجراء ومكان تارٌخ لتحدٌد األجنبً نظٌره م  اتصاالت الجماعة مجلس رئٌس ٌربط 

 التوأمة؛ اتفاقٌة على التوقٌ  مراسٌم

 اإلٌاب، أو الذهاب مرحلة فً األجنبٌة، المحلٌة الجماعة إلى السفر تارٌخ تحدٌد عند 

 الممثل الوفد أعضاء لتعٌٌن استثنائٌة أو عادٌة دورة لعقد المجلس استدعاء ٌجب

 .للجماعة
 

 :المصاحبة التدابٌر .ً 
 

 التوأمة اتفاقٌة: 
 

 واختصاصاتها موضوعها ٌحدد بها، خاص نظام إعداد بعد التوأمة لجنة إحداث ٌقترح

 الجماعة م  تبرمها اتفاقٌة بواسطة عمومً، مرف  بمهمة اللجنة هذه وتضل . دقٌ  بشكل

 والعمل بالنشاط الجماعة هذه تعترف حٌث المحتملة، المنا عات لتفادي المعنٌة الترابٌة

 ولهذا. الجماعة لها تقدمه خاص دعم من االستفادة لها ٌخول مما اللجنة، به تقوم الذي العمومً

 واالختصاصات التوأمة هذه إطار فً مهمتها دقٌ ، بشكل االتفاقٌة هذه تحدد الغرض،

 كٌفٌة حول مفصلة تقارٌر وإعداد عمومٌة أموال الستعمال المعتمدة والقواعد لها، الموكولة

 .صرفها
 

 الالمركزي التعاون اتفاقٌة: 
 

 مشتركة لجنة إحداث على التعاون اتفاقٌة تنص المتعاونة، األطراف تمثٌلٌة ٌخص فٌما

 تستدعً ال بحٌث المستهدفة، بالمشارٌ  ودراٌة كفاءة ذات تقنٌة أطر من عادة تشكل للتنسٌ ،

 .خاصة تدبٌرٌة أجه ة أو أخرى معنوٌة أشخاصا إحداث االتفاقٌات هذه
 

 لها توكلها ومسإولٌات، اختصاصات تفوٌض الالمرك ي، التعاون اتفاقٌة وتقتضً

 عمومٌة، ساحات لتهٌئة بالنسبة الحال هو كما األجنبٌة، والجهات والمدن الترابٌة الجماعات

 وطلبات األثمنة وإسنادات تصامٌم إعداد المتعاونة األجنبٌة الترابٌة الجماعة تتولى حٌث

 .األشغال سٌر ومراقبة العروض

 

 

 تقةةةةدٌم الداخلٌةةةةة لةةةةو ارة التابعةةةةة المحلٌةةةةة للجماعةةةةات العامةةةةة للمدٌرٌةةةةة ٌمكةةةةن: ةـللللـملحوظ

 .المغربٌة الجماعات من بطلب الموضوع فً قانونٌة مساعدات
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

  للجماعات األطراف المتعدد الدولً التعاون - 9 بطاقة 

   9 مبٌان 
 للجماعات اإلطراف المتعدد الدولً التعاون: اإلجراءات

 
 

 الجماعات طرف من المعتمدة اإلجراءات دلٌل
 والشراكة التعاون مجال فً الترابٌة

 
 

 

 سلطات
 

 متدخلون
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
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   مدٌرٌة

 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2
 

 
 الجماعً المٌثا 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 المعنٌة؛

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 األجهةةةةةةةةةةةةةةة ة لتعٌةةةةةةةةةةةةةةةٌن

 االتفاقٌة؛ على المشرفة

 تقدٌم؛ مذكرة 

 مالٌة؛ تركٌبة 

 فةةةً المحلٌةةةة السةةلطة رأي 

 الموضوع؛

 تقنً؛ ملف 

 أساسً نظام. 

 

 

  الترابٌة الجماعات

 المعنٌة

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

  الجماعةةةةةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٌرٌات رأي 

 العامةةةة للمدٌرٌةةةة التابعةةةة

 . المحلٌة للجماعات

 

  الشإون و ارة رأي 

 .والتعاون الخارجٌة

 

  إلةةةى موجهةةةة مراسةةالت 

 والعمال الوالة

 

 انضمام موضوع دراسة

 أو جمعٌة إلى الجماعة

 دولٌة أو إقلٌمٌة منظمة

 

 

 

 
 المعنٌة األطراف مراسلة

 الدراسة بنتائج إلخبارها

 المعنٌة اإلطراف مراسلة

 المعتمدة اإلجراءات لتطبٌ 

 

 

 

 

 العام الكاتب

 

 

 

 

 
 

 العامة المدٌرٌة رأي

  المحلٌة  للجماعات

 

 

  

 الجهوي المرك 

 لالستثمار
 

 

 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 
 

 مجلس رئٌس

 المحلٌة الجماعة

 

 

 

 

 

 أخرى وثائ  توفٌر ٌمكن

 العامة للمدٌرٌة ةوموافا

 بها المحلٌة للجماعات

 البطاقة أنظر)

 (الموضوع فً التوضٌحٌة

 

 الداخلٌة و ٌر

 

 

 الشإون و ارة رأي طلب

 انضمام شؤن فً الخارجٌة

 جمعٌة أو لمنظمة جماعة

 والمشاركة إقلٌمٌة أو دولٌة

 .أنشطتها فً

 

 

 الداخلٌة و ارة موافاة

 حول مفصلة بتقارٌر

 الترابٌة الجماعات النشطة

 .المجال هذا فً
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 :التعرٌف .أ 
 

 فةةةً المغربٌةةة الترابٌةةةة الجماعةةات ومشةةةاركة انخةةراط إطةةةار فةةً الةةةدولً التعةةاون أنشةةطة 

 المهتمةةةةة والدولٌةةةةة اإلقلٌمٌةةةةة والجمعٌةةةةات المنظمةةةةات وتظةةةةاهرات وملتقٌةةةةات اجتماعةةةةات

 .خارجه أو المغرب داخل سواء المحلٌة، بالشإون
 

  المبةةةةادالت الالمرك ٌةةةةة، والشةةةةراكة التعةةةةاون أشةةةةكال مةةةةن الشةةةةكل هةةةةذا ضةةةةمن وتةةةةدر 

 .الترابٌة الجماعات لفائدة الموجهة النظامٌة الغٌر األخرى
 

 : الموضوع .ب 
 

  ٌالمنظمةةةات هةةةذه أعضةةةاء بةةةٌن والخبةةةرات التجةةةارب وتبةةةادل والتشةةةاور الحةةةوار تشةةةج 

 والتعةةةةاون التبةةةةادل عالقةةةةات لتع ٌةةةة  للتنمٌةةةةة أساسةةةةٌة عناصةةةةر باعتبارهةةةةا والجمعٌةةةةات

 .بٌنها فٌما
 

 :الشركاء .ج 
 

 للمةةةةةةدن وإقلٌمٌةةةةةةة دولٌةةةةةةة وجمعٌةةةةةةات حكومٌةةةةةةة غٌةةةةةةر ومنظمةةةةةةات ترابٌةةةةةةة جماعةةةةةةات 

 .والجهوٌة المحلٌة الترابٌة والمجاالت والحكومات

 : القانونً اإلطار .د 

 

 للتوضٌح مذكرة
 

 بالشةةةةإون المهتمةةةةة والدولٌةةةةة اإلقلٌمٌةةةةة والجمعٌةةةةات المنظمةةةةات فةةةةً والمشةةةةاركة االنخةةةةراط للجماعةةةةات ٌمكةةةةن

 السةةةةلطة موافقةةةةة بعةةةةد أخةةةرى، منظمةةةةات أو األجنبٌةةةةة الترابٌةةةة الجماعةةةةات مةةةة  التبةةةادل أشةةةةكال وكةةةةل المحلٌةةةة

 .للمملكة الدولٌة لاللت امات احترام فً الوصٌة،
 

 األطةةةةراف، المتعةةةةدد الالمركةةةة ي بالتعةةةةاون الترابٌةةةةة للجماعةةةةات الدولٌةةةةة األنشةةةةطة مةةةةن النةةةةوع هةةةةذا وٌعةةةةرف

 فةةةً ٌقتصةةةر الةةةذي البٌنةةةً الةةةدولً للتعةةةاون خالفةةةا وأجنبٌةةةة، وطنٌةةةة ترابٌةةةة جماعةةةات عةةةدة ٌشةةةمل العتبةةةاره

 .فقط متعاونٌن طرفٌن على األحٌان غالبٌة
 

 الةةةدولً التعةةةاون علةةةى  ٌسةةةري الةةةذي الجمةةةاعً، المٌثةةةا  مةةةن المنبثةةة  القةةةانونً اإلطةةةار الوثٌقةةةة هةةةذه وتحةةةدد

 .والشراكة التعاون أشكال من الشكل هذا اعتماد فً الراغبة للجماعات بالنسبة األطراف، المتعدد
 

  بعةةةةةض علةةةةةى االرتكةةةةةا  الجماعةةةةةات علةةةةةى ٌتعةةةةةٌن األطةةةةةراف، المتعةةةةةدد الالمركةةةةة ي التعةةةةةاون إطةةةةةار وفةةةةةً

 الشةةةةكل بهةةةةذا الخاصةةةةة واإلدارٌةةةةة والقانونٌةةةةة المالٌةةةةة بالتركٌبةةةةة المتعلقةةةةة واإلجةةةةراءات القانونٌةةةةة المقتضةةةةٌات

 .الالمرك ٌة والشراكة التعاون أشكال من
 

 المدٌرٌةةةةة لهةةةةا تقةةةةدمها قانونٌةةةةة استشةةةةارة علةةةةى االسةةةةتناد المعنٌةةةةة الجماعةةةةات إمكانٌةةةةة الوثٌقةةةةة هةةةةذه وتوضةةةةح

 .الباب هذا فً الداخلٌة لو ارة التابعة المحلٌة للجماعات العامة
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 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00-77 القانون
 

 التنمٌة تنعش أن شؤنها من التً والشراكة التعاون أعمال بجمٌ  الجماعً المجلس ٌقوم :40 المادة

 األخرى المعنوٌة واألشخاص اإلدارة م  وذلك للجماعة، والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة

 أو جماعة كل م  أو الخواص، واالجتماعٌٌن االقتصادٌٌن والشركاء العام للقانون الخاضعة

 )...( :الغاٌة ولهذه أجنبٌة، منظمة

 والمشاركة االنخراط وٌقرر الالمرك ي، والتعاون التوأمة اتفاقٌات على وٌصاد  ٌدرس 

 الترابٌة الجماعات م  التبادل أشكال وكل المحلٌة بالشإون المهتمة المنظمات أنشطة فً

. للمملكة الدولٌة االلت امات احترام إطار فً وذلك الوصٌة، السلطة موافقة بعد األجنبٌة،

 .أجنبٌة ودولة المحلٌة للجماعات مجموعة أو جماعة بٌن اتفاقٌة أي إبرام ٌمكن ال أنه غٌر

 

 :اإلجراءات .ه 
 

 :المالٌة التركٌبة .1
 

 إعةةةةداد عنةةةد التالٌةةةة القانونٌةةةة بالنصةةةوص التقٌةةةد ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن

 بالشةةةةإون المهتمةةةةة والدولٌةةةةة اإلقلٌمٌةةةةة والمنظمةةةةات الجمعٌةةةةات فةةةةً ألنشةةةةطتها المالٌةةةةة التركٌبةةةةة

 .والجهوٌة المحلٌة
 

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم  المتعلق 60-70 رقم القانون

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف: 1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...(  :32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛
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 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب :40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا
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 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 أكثةةةةر أو لجمةةةةاعتٌن الترابةةةةً للنفةةةةوذ تابعةةةةة للرسةةةةوم الخاضةةةةعة األمةةةةالك كانةةةةت إذا :169 المللللادة

 فةةةً الواقعةةةة األمةةةالك جةةة ء باعتبةةةار الترابٌةةةة الجماعةةةات هةةةذه علةةةى الرسةةةوم هةةةذه عائةةةد ٌةةةو ع

 .جماعة لكل الترابً المجال
 

 ٌةالعموم الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.00. رقم القانون
 

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد: 1 المللللادة

 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى

 .االتفاقٌات عن
 

 :القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر :0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 

 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة

 .التجاري الطاب 
 

 : التالٌة القوانٌن على اإلطالع كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس

 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةانون تخضةةة  تةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
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 :القانونٌة التركٌبة .0
 

 وتغٌٌره تتمٌمه تم كما الجماعً بالمٌثاق بالتنظٌم  المتعلق 00-77 رقم القانون
 

 مراقبة على وٌسهر الغرض لهذا الال مة التدابٌر وٌتخذ المجلس مقررات الرئٌس ٌنفذ :47 المادة

 : )...(اإلطار هذا وفً تنفٌذها،
  

 والشةةةةةةةةةةةراكة التعةةةةةةةةةةةاون اتفاقٌةةةةةةةةةةةات ٌبةةةةةةةةةةةرم 

 .والتوأمة
 

 إذا إال للتنفٌذ قابلة تكون ال اآلتٌة بالمسائل الخاصة الجماعً المجلس مقررات إن :69 المادة

 )...( :بعده 73 بالمادة المحددة الشروط طب  الوصاٌة سلطة علٌها صادقت
 

 والتوأمةةةةةة الالمركةةةةة ي التعةةةةةاون اتفاقٌةةةةةات 

 )...( األجنبٌة؛ الترابٌة الجماعات م 
 

 أعاله 69 المادة فً المقررة المصادقة ذلك إلٌه ٌفوض من أو الداخلٌة و ٌر ٌتولى: 72 المادة

 )...( القروٌة للجماعات بالنسبة العامل أو والوالً الحضرٌة للجماعات بالنسبة

 

 :اإلدارٌة التركٌبة .3
 

 

 ملحوظــة
 

 الشةةةةراكة اتفاقٌةةةةات تطبٌةةةة  مجةةةةال ،2113 ٌونٌةةةةو 27 بتةةةةارٌخ 7 رقةةةةم المنشةةةةور ٌحةةةةدد 

 .والجمعٌات الدولة بٌن
 

 بإقامةةةةة للشةةةةراكة جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة بلةةةةورة إلةةةةى المنشةةةةور هةةةةذا ٌهةةةةدف: التطبٌةةةة  مجةةةةال 
 والمالٌةةةة والمادٌةةة البشةةرٌة المةةوارد ضةةم أسةةاس علةةى تقةةوم  وشةةراكة تعةةاون عالقةةات
 مرافةةةة  وتةةةةدبٌر وإلحةةةةداث تنموٌةةةةة مشةةةةارٌ  وإنجةةةةا  االجتماعٌةةةةة الخةةةةدمات لتةةةةوفٌر
 .المشتركة المنفعة ذات عمومٌة

 

 آلٌةةةةة الجمعٌةةةةات مةةةة  الشةةةةراكة جعةةةةل فةةةةً الحكومةةةةة رغبةةةةة المنشةةةةور هةةةةذا وٌتةةةةرجم 
 ظةةةروف وتحسةةةٌن الفقةةةر محاربةةةة علةةةى تقةةةوم للقةةةرب جدٌةةةدة سٌاسةةةة لتحقٌةةة  متمٌةةة ة
 للمشةةةةارٌ  أمثةةةل واسةةةتهداف األولٌةةةةة حاجٌةةةاتهم بتلبٌةةةة ،المعةةةةو ٌن المةةةواطنٌن معٌشةةةة

 )...(. منها والمستفٌدٌن
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 والدولٌةةةةةة اإلقلٌمٌةةةةةة والجمعٌةةةةةات المنظمةةةةةات فةةةةةً الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات انخةةةةةراط وبخصةةةةةوص

 التةةةةراب وخةةةةار  داخةةةةل وأنشةةةةطتها تظاهراتهةةةةا فةةةةً والمشةةةةاركة المحلٌةةةةة بالشةةةةإون المهتمةةةةة

 :التالٌة باإلجراءات بالتقٌد مطالبة الجماعٌة المجالس تكون الوطنً،
 

  والتةةةةداول المجلةةةةس دورات إحةةةةدى أعمةةةةال جةةةةدول فةةةةً الجماعةةةةة انخةةةةراط مسةةةةؤلة إدرا 

 الموضوع؛ فً مقرر اتخاذ ثم شؤنها فً

 تحةةةت المحلٌةةةة للجماعةةةات العامةةةة المدٌرٌةةةة الداخلٌةةةة، لةةةو ارة المرك ٌةةةة المصةةةالح موافةةةاة

 الجمعٌةةةةةة أو للمنظمةةةةةة الجماعةةةةةة بانضةةةةةمام خةةةةةاص بملةةةةةف العامةةةةةل، أو الةةةةةوالً إشةةةةةراف

 فةةةً المتخةةةذة المقةةةررات مةةةن( 13) ونسةةةخ تقةةةدٌم، مةةةذكرة ٌتضةةةمن الدولٌةةةة، أو اإلقلٌمٌةةةة

 والنظةةةةام أنشةةةةطتها ونوعٌةةةةة الجمعٌةةةةة أو بالمنظمةةةةة تعةةةةرف التةةةةً والوثةةةةائ  الشةةةةؤن هةةةةذا

 تسةةةٌرها التةةةً والهٌئةةةات الشخصةةةٌات – األعضةةةاء الجماعةةةات تةةةدخلها، مجةةةال األساسةةةً

 ؛... المساهمة وطبٌعة حجم –

 فةةةةً اعتمةةةةاد تخصةةةةٌص ٌتعةةةةٌن الوصةةةةٌة، السةةةةلطة موافقةةةةة علةةةةى المجلةةةةس حصةةةةول بعةةةةد 

 المعنٌة؛ الجمعٌة أو بالمنظمة االنخراط واجب مبلغ ٌمثل الجماعة مٌ انٌة

 حةةةةول مفصةةةةلة بتقةةةةارٌر الةةةةو ارة موافةةةةاة ٌتعةةةةٌن الجمعٌةةةةة، أو بالمنظمةةةةة االنخةةةةراط بعةةةةد 

 التوأمةةةةة اتفاقٌةةةةات علةةةةى التوقٌةةةة  مراسةةةةٌم فةةةةً المحلٌةةةةٌن والمةةةةوظفٌن المنتخبةةةةٌن مشةةةةاركة

 المهتمةةةةةةة الدولٌةةةةةةة والمنظمةةةةةةات الجمعٌةةةةةةات وأنشةةةةةةطة الالمركةةةةةة ي التعةةةةةةاون واتفاقٌةةةةةات

 المحلٌة؛ بالشإون

 المنظمةةةات وتظةةةاهرات االجتماعةةةات انعقةةةاد وأمكنةةةة بتةةةوارٌخ المختصةةةة المصةةةالح إخبةةةار 

 ،...(دولٌةةةةة ومنةةةةاظرات وملتقٌةةةةات منتةةةةدٌات –عامةةةةة ومةةةةإتمرات جمةةةةوع) والجمعٌةةةةات

 ٌخةةةص فٌمةةةا مواقفهةةةا وتوحٌةةةد فٌهةةةا المغربٌةةةة الوفةةةود لمشةةةاركة أمثةةةل تنسةةةٌ  أجةةةل مةةةن

 .الوطنٌة القضاٌا بعض

 

 

 

 

 تقةةةةةدٌم الداخلٌةةةةةة لةةةةةو ارة التابعةةةةةة المحلٌةةةةةة للجماعةةةةةات العامةةةةةة للمدٌرٌةةةةةة ٌمكةةةةةن: ةـلللللـملحوظ

 .المعنٌة الجماعات من بطلب الموضوع فً قانونٌة استشارات
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

  واألقالٌم للعماالت الدولً التعاون - 12 بطاقة 

   12 مبٌان 
 واألقالٌم للعماالت  الدولً التعاون: اإلجراءات

 
 

 الجماعات طرف من المعتمدة اإلجراءات دلٌل
 والشراكة التعاون مجال فً الترابٌة

 
 

 

 سلطات
 

 متدخلون
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
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   مدٌرٌة

 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3
 

 

  ؛الجماعً المٌثا 

 واألقالٌم العماالت. 

 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 المعنٌة؛

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 األجهةةةةةةةةةةةةة ة النتخةةةةةةةةةةةةاب

 المسٌرة؛

 تقدٌم؛ مذكرة 

 مالٌة؛ تركٌبة 

 فةةةً المحلٌةةةة السةةلطة رأي 

 الموضوع؛

 تقنً؛ ملف 

 أساسً نظام. 

 

 

  الترابٌة الجماعات

 المعنٌة

 

 

 

  التعةةةةةاون لتةةةةةدبٌر دلٌةةةةةل 

 .والشراكة

 

  الجماعةةةةةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٌرٌات رأي 

 العامةةةة للمدٌرٌةةةة التابعةةةة

 . المحلٌة للجماعات

 

  الشإون و ارة رأي 

 .والتعاون الخارجٌة

 

  إلةةةى موجهةةةة مراسةةالت 

 والعمال الوالة

 

 إلى الجماعة انضمام دراسة

 أو إقلٌمٌة منظمة أو جمعٌة

 دولٌة؛

 التوأمة اتفاقٌة دراسة

 الالمرك ي والتعاون

 

 

 

 المعنٌة األطراف مراسلة

 الدراسة بنتائج إلخبارها

 المولوٌة بالموافقة األطراف موافاة

 بالنسبة
 للتوأمات

 المعنٌةةةة اإلطةةةراف مراسةةلة

 اإلجةةةةةةةةةةةةراءات لتطبٌةةةةةةةةةةةة 

 المعتمدة

 

 

 

 

 العام الكاتب

 

 

 

 

 
 

 العامة المدٌرٌة رأي

  المحلٌة  للجماعات

 

 

  

 الجهوي المرك 

 لالستثمار
 

 

 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 
 

 مجلس رئٌس

 المحلٌة الجماعة

 

 

 

 

 

 أخرى وثائ  توفٌر ٌمكن

 العامة مدٌرٌةال ةوموافا

 بها المحلٌة للجماعات

 البطاقة أنظر)

 (الموضوع فً التوضٌحٌة

 

 الداخلٌة و ٌر

 

 

 و ارة رأي طلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب

 فةةةةةةً الخارجٌةةةةةةة الشةةةةةةإون

 جماعةةةةةةةة انضةةةةةةةمام شةةةةةةةؤن

 دولٌةةةةة جمعٌةةةةة أو لمنظمةةةةة

 فةةةً والمشةةةاركة إقلٌمٌةةةة أو

 .أنشطتها

 

 
 حول مفصلة تقارٌر

 فً الجماعات مشاركة

 الدولً التعاون تظاهرات
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 : التعرٌف .أ 
 

 إطةةةةار فةةةً وكةةةذلك أجنبٌةةةة، ترابٌةةةة جماعةةةات مةةة  واألقةةةالٌم العمةةةاالت تقٌمهةةةا أنشةةةطة 

 ودولٌةةةة إقلٌمٌةةةة وجمعٌةةةات منظمةةةات تقٌمهةةةا ونةةةدوات اجتماعةةةات وتظةةةاهرات ملتقٌةةةات

 اللت امةةةات تةةةام احتةةةرام وفةةةً الوصةةةٌة، السةةةلطة موافقةةةة بعةةةد المغةةةرب، وخةةةار  داخةةةل

 الدولً؛ المستوى على المملكة
 

 : الموضوع .ب 
 

 العمةةةةاالت باعتبةةةةار التعةةةةاون لتع ٌةةةة  الخبةةةةرات وتبةةةةادل والتشةةةةاور الحةةةةوار سةةةةبل تشةةةةجٌ 

 .التنمٌة فً أساسٌة عناصر واألقالٌم
 

 : الشركاء .ج 
 

 .حكومٌة غٌر دولٌة ومنظمات وجمعٌات أجنبٌة ترابٌة جماعات و وأقالٌم عماالت
 

 : القانونً اإلطار .د 
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون
 

 اإلقلةةةٌم، أو للعمالةةةة الترابٌةةةة الةةةدائرة حةةةدود داخةةةل اإلقلةةةٌم، أو العمالةةةة مجلةةةس ٌمةةةارس :36 الملللادة

 )...( :التالٌة الذاتٌة االختصاصات العمل، بها الجاري واألنظمة للقوانٌن وفقا
 

 

 للتوضٌح مذكرة
 

 الدولٌةةةةةة اإلقلٌمٌةةةةةة والجمعٌةةةةةات المنظمةةةةةات أنشةةةةةطة فةةةةةً والمشةةةةةاركة االنخةةةةةراط واألقةةةةةالٌم للعمةةةةةاالت ٌمكةةةةةن

 بعةةةد أخةةةرى، منظمةةةات أو األجنبٌةةةة الترابٌةةةة الجماعةةةات مةةة  التبةةةادل أشةةةكال وكةةةل المحلٌةةةة بالشةةةإون المهتمةةةة

 .للمملكة الدولٌة االلت امات احترام فً الوصٌة، السلطة موافقة
 

 بتنظةةةةةٌم المتعلةةةةة  79.11 القةةةةةانون مةةةةةن 36 المةةةةةادة مةةةةةن المنبثةةةةة  القةةةةةانونً اإلطةةةةةار الوثٌقةةةةةة هةةةةةذه وتحةةةةةدد

 هةةةذا اعتمةةةاد فةةةً الراغبةةةة واألقةةةالٌم للعمةةةاالت بالنسةةةبة الةةةدولً التعةةةاون علةةةى ٌسةةةري الةةةذي واألقةةةالٌم العمةةةاالت

 .والشراكة التعاون أشكال من الشكل
 

 القانونٌةةةةةة المقتضةةةةةٌات  بعةةةةةض علةةةةةى االرتكةةةةةا  الجماعةةةةةات علةةةةةى ٌتعةةةةةٌن الةةةةةدولً، التعةةةةةاون إطةةةةةار وفةةةةةً

 التعةةةةاون أشةةةةكال مةةةةن الشةةةةكل بهةةةةذا الخاصةةةةة واإلدارٌةةةةة والقانونٌةةةةة المالٌةةةةة بالتركٌبةةةةة المتعلقةةةةة واإلجةةةةراءات

 .الالمرك ٌة والشراكة
 

 لهةةةةا تقةةةةدمها قانونٌةةةةة مسةةةةاعدة علةةةةى االسةةةةتناد المعنٌةةةةة واألقةةةةالٌم العمةةةةاالت إمكانٌةةةةة الوثٌقةةةةة هةةةةذه وتوضةةةةح

 .الباب هذا فً الداخلٌة لو ارة التابعة المحلٌة للجماعات العامة المدٌرٌة
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 االقتصةةةادٌة التنمٌةةةة إنعةةةاش إلةةةى الرامٌةةةة الشةةةراكة أو للتعةةةاون اتفاقٌةةةة كةةةل إبةةةرام فةةةً ٌبةةةت 

 بتعةةةاون اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة سةةةتنفذها التةةةً األعمةةةال إلنجةةةا  الشةةةروط وٌحةةةدد واالجتماعٌةةةة

 أو العمومٌةةةةةةةة والهٌةةةةةةةآت الترابٌةةةةةةةة الجماعةةةةةةةاتو العمومٌةةةةةةةة اإلدارات مةةةةةةة  بشةةةةةةةراكة أو

 االجتماعٌٌن؛ والفاعلٌن الخاصة
 

 االنخةةةةةراط وٌقةةةةةرر الالمركةةةةة ي والتعةةةةةاون التوأمةةةةةة اتفاقٌةةةةةات علةةةةةى وٌصةةةةةاد  ٌةةةةةدرس 

 مةةة  التبةةةادل أشةةةكال وكةةةل المحلٌةةةة بالشةةةإون المهتمةةةة المنظمةةةات أنشةةةطة فةةةً والمشةةةاركة

 احتةةةرام إطةةةار فةةةً وذلةةةك الوصةةةٌة، السةةةلطة موافقةةةة بعةةةد األجنبٌةةةة، الترابٌةةةة الجماعةةةات

 اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة بةةةٌن اتفاقٌةةةة أي إبةةةرام ٌمكةةةن ال أنةةةه غٌةةةر. للمملكةةةة الدولٌةةةة االلت امةةةات

 .أجنبٌة ودولة المحلٌة للجماعات مجموعة أو

 
 :اإلجراءات .ه 

 

 :ةالمالٌ ةالتركٌب .1
 

 المالٌةةةةةة، التركٌبةةةةةة إعةةةةةداد عنةةةةةد ومجموعاتهةةةةةا، واألقةةةةةالٌم العمةةةةةاالت علةةةةةى ٌتعةةةةةٌن

 :التالٌة القانونٌة النصوص على االرتكا 
 

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم  المتعلق 60- 70 رقم القانون

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة
 

 فً األعضاء الجماعات مساهمة على الترابٌة الجماعات مجموعة موارد وتشتمل)...( :30 المادة

 المجموعة إلى المحولة بالمراف  المرتبطة والمداخٌل الدولة تقدمها التً واإلمدادات المجموعة

 والهبات بها المرخص االقتراضات وحصٌلة الممتلكات وحصٌلة عنها المإدى الخدمات وحصٌلة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا
 

 التً العملٌات إلنجا  الال مة والتجهٌ  التسٌٌر نفقات على المجموعات تحمالت تشتمل: 42 المادة

 .إحداثها أجلها من تم
 

 :ومجموعاتها المحلٌة للجماعات بالنسبة إجبارٌة اآلتٌة باألغراض المتعلقة النفقات تعتبر :41 المادة
 

  ومجموعاتها وكذا أقساط التؤمٌن؛ الجماعات الترابٌةرواتب وتعوٌضات موظفً وأعوان 

  أو مجموعاتها فً هٌئات االحتٌاط وصنادٌ  تقاعد موظفً  الجماعات الترابٌةمساهمة

 ومجموعاتها والمساهمة فً نفقات التعاضدٌات؛ الجماعات الترابٌةوأعوان 

 المصارٌف المتعلقة باستهالك الماء والكهرباء والمواصالت؛ 

 الدٌون المستحقة؛ 
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  أو  الجماعات الترابٌةااللت امات المالٌة الناتجة عن االتفاقٌات والعقود المبرمة من طرف

 مجموعاتها؛

 اعات الحضرٌة التً تتوفر على المخصص اإلجمالً لتسٌٌر المقاطعات بالنسبة للجم

 مقاطعات؛

 المساهمات والموارد المحولة لفائدة المجموعات؛ 

 .النفقات المتعلقة بممارسة االختصاصات التً ٌخولها لها القانون 
 

 بالنفقات المتعلقة االعتمادات ومجموعاتها الترابٌة الجماعات مٌ انٌة تتضمن أن جبي :40 المادة

 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة
 

 المحلٌة الجماعة بمٌ انٌة إدراجها ٌتم لم إجبارٌة نفقة كل بتسجٌل تلقائٌا الوصاٌة سلطة تقوم

 .إجبارٌة غٌر نفقة حذف ذلك فً بما ضروري تدبٌر كل الغرض لهذا وتتخذ ومجموعتها؛
 

 مسبقا المجلس دعوة ٌتم لم ما إجبارٌة لنفقة تسجٌل أي صحٌحة بصفة تلقائٌا ٌباشر أن ٌجو  وال

 .العمل بها الجاري والتنظٌمٌة التشرٌعٌة للمقتضٌات طبقا تتم مداولة بموجب بذلك للقٌام
 

 سلطة قبل من الطلب تبلٌغ تارٌخ من ابتداء ٌوما 15 أقصاه أجل داخل المداولة هذه تتم أن وٌجب

 .الوصاٌة
 

 أن الداخلٌة و ٌر من أو بالصرف اآلمر من بمبادرة أو التداولً المجلس من بطلب ٌمكن :56 المادة

 .مالً تدقٌ  لعملٌات لها التابعة العامة والمإسسات ومجموعاتها الترابٌة الجماعات تدبٌر ٌخض 
 

 .المجلس هذا أعضاء إلى التدقٌ  تقرٌر من نسخة تبلغ التداولً، المجلس من بطلب التدقٌ  تم إذا

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد 
 

 الدورة انعقاد بمناسبة التداولً المجلس على التدقٌ  تقارٌر عرض بالصرف اآلمر على ٌجب

 .الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى
 

 للقانون الخاضعة المعنوٌة األشخاص وكذا ومجموعاتها الترابٌة الجماعات على ٌتعٌن: 58 المادة

 إعداد على تعمل أن المحلٌة، للجماعات تاب  عمومً مرف  بتسٌٌر تقوم والتً الخاص أو العام

 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم

 بطرٌقة العموم علم إلى إبالغها أو المحلٌة للجماعات الرسمٌة بالجرٌدة القوائم هذه نشر وٌجب

 . إلكترونٌة
 

 أشكال وكذا ودورٌتها تقدٌمها ٌمكن التً والمعطٌات المعلومات طبٌعة بقرار الداخلٌة و ٌر وٌحدد

 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط
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 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.-00 القانون

 الدولة مدٌنً حمل إلى تهدف التً واإلجراءات العملٌات مجموعة بالتحصٌل ٌقصد :1 المادة

 القوانٌن بمقتضى دٌون من بذمتهم ما تسدٌد على العمومٌة والمإسسات وهٌآتها الترابٌة الجماعاتو

 .االتفاقٌات عن أو القضاء وقرارات أحكام عن ناتجة أو العمل، بها الجاري واألنظمة
 

 : )...(القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر :0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 
 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة
 .التجاري الطاب 

 

 :التالٌة القوانٌن على اإلطالع كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس
 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةانون تخضةةة  تةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات
 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 :القانونٌة ةالتركٌب .0
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون
 

 الال مةةةة التةةةدابٌر وٌتخةةةذ. المجلةةةس مقةةةررات اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل أو والةةةً ٌنفةةةذ :45 الملللادة

 .اإلقلٌم أو العمالة مجلس رئٌس رأي أخذ بعد الغاٌة لهذه
 

 أو العمالةةةة مجلةةس مقةةررات تنفٌةةذ علةةةى بانتظةةام الةةرئٌس ٌطلةة  أن العامةةةل أو الةةوالً علةةى ٌجةةب

 المكتةةةب أعضةةاء جمةة  الةةةرئٌس، مةةن بطلةةب أو منةةةه بمبةةادرة ذلةةك، عةةةن فضةةال وٌتةةولى، اإلقلةةٌم،
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 علٌةةةه سةةةتعرض التةةةً المسةةةائل لتهٌةةة  أو المجلةةةس مقةةةررات بتنفٌةةةذ إلخبةةةارهم اللجةةةان ورإسةةةاء

 .للدراسة
 

 أو الةةةوالً ألجوبةةةة جلسةةةة العادٌةةةة، الةةةدورات خةةةالل تخصةةةص أن الةةةرئٌس، مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن،

 ٌومةةةا( 15) عشةةةر خمسةةةة الةةةرئٌس بواسةةةطة العامةةةل أو الةةةوالً إلةةةى كتابةةةة األسةةةئلة علةةةى العامةةةل

 .األقل عل الدورة افتتاح قبل
 

 : )...(التالٌة التدابٌر باتخاذ اإلقلٌم، أو العمالة مقررات وف  العامل، أو الوالً ٌقوم :46 المادة
 
 

 ثص جقٞجس ثىضؼجُٗ ٗثىؾشثمز ٗثىض٘ ٍز. ٌبرم 
 

 إذا إال للتنفٌذ قابلة ٌكون ال اآلتٌة، بالمسائل الخاصة اإلقلٌم أو العمالة مجلس مقررات إن :59 المادة
 )...( الوصاٌة؛ سلطة علٌها صادقت

 

 الشراكة؛ أو التعاون اتفاقٌات 

 األجنبٌة؛ الترابٌة الجماعات م  والتوأمة الالمرك ي التعاون اتفاقات 

 
 :اإلدارٌة ةالتركٌب .3

 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00-77 القانون

 

ثىَ٘ثىٞز الخضضجً ثىذٗسر ّغخز (  ٝجً 8ٝ٘ؽٔ سةٞظ ٍؾيظ ثىؼَجىز  ٗ ث قيٌٞ فٜ ظشف ) :60 المادة

 ػالٓ إىٚ ثى٘ثىٜ  ٗ ثىؼجٍو ثىزٛ  59ٍِ ؽَٞغ ثىَقشسثس  ٞش ثىَقشسثس ثىَؾجس إىٖٞج فٜ ثىَجدر 

 ٝغيٌ ٗفال دزىل.

 

 ملحوظــة
 

 بةةةةٌن الشةةةةراكة اتفاقٌةةةةات تطبٌةةةة  مجةةةةال ،2113 ٌونٌةةةةو 27 بتةةةةارٌخ 7 رقةةةةم المنشةةةةور ٌحةةةةدد 

 .والجمعٌات الدولة
 

 بإقامةةةةة للشةةةةراكة جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة بلةةةةورة إلةةةةى المنشةةةةور هةةةةذا ٌهةةةةدف: التطبٌةةةة  مجةةةةال 
 والمادٌةةةةةة البشةةةةةرٌة المةةةةةوارد ضةةةةةم أسةةةةةاس علةةةةةى تقةةةةةوم  وشةةةةةراكة تعةةةةةاون عالقةةةةةات
 وتةةةةدبٌر وإلحةةةةداث تنموٌةةةةة مشةةةةارٌ  وإنجةةةةا  االجتماعٌةةةةة الخةةةةدمات لتةةةةوفٌر والمالٌةةةةة
 .المشتركة المنفعة ذات عمومٌة مراف 

 

 آلٌةةةةة الجمعٌةةةةات مةةةة  الشةةةةراكة جعةةةةل فةةةةً الحكومةةةةة رغبةةةةة المنشةةةةور هةةةةذا وٌتةةةةرجم 
 ظةةةروف وتحسةةةٌن الفقةةةر محاربةةةة علةةةى تقةةةوم للقةةةرب جدٌةةةدة سٌاسةةةة لتحقٌةةة  متمٌةةة ة
 للمشةةةارٌ  أمثةةةل واسةةةتهداف األولٌةةةة حاجٌةةةاتهم بتلبٌةةةة ،المعةةةو ٌن المةةةواطنٌن معٌشةةةة

 )...(. منها والمستفٌدٌن
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صنُ٘ ثىَقشسثس قجديز ىيضْ ٞز ٍجػذث إرث مجُ ْٕجك صؼشك ٍؼيو ٍِ ثى٘ثىٜ  ٗ ثىؼجٍو، ٝذيغ خاله 
 64، فٜ فجىضٜ ثىذطالُ  ٗ قجديٞز ثىذطالُ ثىَقشسصِٞ فٜ ثىَجدصِٞ ثىغالعز  ٝجً ثىَ٘ثىٞز ىضجسٝخ ثى٘فو

 دؼذٓ. 65ٗ
 

 المهتمة والدولٌة اإلقلٌمٌة والجمعٌات المنظمات فً واألقالٌم العماالت انخراط وبخصوص
 مجالسها فإن الوطنً، التراب وخار  داخل وأنشطتها تظاهراتها فً والمشاركة المحلٌة بالشإون
 القانونٌة الشإون مدٌرٌة/  المحلٌة للجماعات العامة المدٌرٌة) الداخلٌة و ارة بموافاة مطالبة

 :التالٌة األساسٌة اإلجرائٌة الوثائ  ٌتضمن شامل بملف( والتعاون والتوثٌ  والدراسات
 

  المجلةةةةس دورات إحةةةةدى أعمةةةةال جةةةةدول فةةةةً اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة انخةةةةراط مسةةةةؤلة إدرا 

 الموضوع؛ فً ررمق اتخاذ ثم شؤنها فً والتداول

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات العامةةةةة المدٌرٌةةةةة الداخلٌةةةةة، لةةةةو ارة المرك ٌةةةةة المصةةةةالح موافةةةةاة

 للمنظمةةةة اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة بانضةةةمام خةةةاص بملةةةف العامةةةل، أو الةةةوالً إشةةةراف تحةةةت

 المقةةةررات مةةةن( 13) ونسةةةخ تقةةةدٌم، مةةةذكرة ٌتضةةةمن الدولٌةةةة، أو اإلقلٌمٌةةةة الجمعٌةةةة أو

 أنشةةةطتها ونوعٌةةةة الجمعٌةةةة أو بالمنظمةةةة تعةةةرف التةةةً والوثةةةائ  الشةةةؤن هةةةذا فةةةً المتخةةةذة

 الشخصةةةةةٌات  – العضةةةةةوة الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات تةةةةةدخلها، مجةةةةةال األساسةةةةةً والنظةةةةةام

 ؛...(المساهمة وطبٌعة حجم – تسٌرها التً والهٌئات

 فةةةً اعتمةةةاد تخصةةةٌص ٌتعةةةٌن الوصةةةٌة، السةةةلطة موافقةةةة علةةةى المجلةةةس حصةةةول بعةةةد 

 المعنٌة؛ الجمعٌة أو بالمنظمة االنخراط واجب مبلغ ٌمثل الجماعة مٌ انٌة

 حةةةةول مفصةةةةلة بتقةةةةارٌر الةةةةو ارة موافةةةاة ٌتعةةةةٌن الجمعٌةةةةة، أو بالمنظمةةةةة االنخةةةةراط بعةةةد 

 التوأمةةةة اتفاقٌةةةات علةةةى التوقٌةةة  مراسةةةٌم فةةةً المحلٌةةةٌن والمةةةوظفٌن المنتخبةةةٌن مشةةةاركة

 المهتمةةةةةة الدولٌةةةةةة والمنظمةةةةةات الجمعٌةةةةةات وأنشةةةةةطة الالمركةةةةة ي التعةةةةةاون واتفاقٌةةةةةات

 المحلٌة؛ بالشإون

 وتظةةةةةةاهرات االجتماعةةةةةةات انعقةةةةةةاد وأمكنةةةةةةة بتةةةةةةوارٌخ المختصةةةةةةة المصةةةةةةالح إخبةةةةةةار 

 ومنةةةةةاظرات منتةةةةةدٌات – عامةةةةةة مةةةةةإتمرات – عامةةةةةة جمةةةةةوع) والجمعٌةةةةةات المنظمةةةةةات

 فٌمةةةا مواقفهةةةا وتوحٌةةةد المغربٌةةةة الوفةةةود لمشةةةاركة أمثلةةةة تنسةةةٌ  اجةةةل مةةةن ،...(دولٌةةةة

 .الوطنٌة القضاٌا بعض ٌخص
 

 :المصاحبة تدابٌرال .ً 
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00-77 القانون
 

 

 ٌجةةةب التةةةً المسةةةائل وتهٌٌةةة  القضةةةاٌا لدراسةةةة لجانةةةا اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة مجلةةةس ٌشةةةكل :15 الملللادة

 .علٌها والتصوٌت لدراستها علٌه تعرض أن
 

 :هً األقل على دائمة لجان ثالث تشكٌل وٌتعٌن
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  ثىَني ز دؾؤُٗ ثىَٞضثّٞز ٗثىَجىٞز؛ثىيؾْز 

 ثىيؾْز ثىَني ز دجىضَْٞز ثالقضقجدٝز ٗثالؽضَجػٞز ٗثىغقجفٞز؛ 

 .ثىيؾْز ثىَني ز دجىضؼَٞش ٗإػذثد ثىضشثح ٗثىذٞتز 
 

 اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة مجلةةةةس طةةةةرف مةةةةن أعضةةةةائها بةةةةٌن مةةةةن ٌنتخةةةةب رئةةةةٌس لجنةةةةة كةةةةل ٌةةةةرأس

 .النسبٌة واألغلبٌة السري باالقتراع
 

 المةةةادة فةةةً علٌةةةه المنصةةةوص الةةةداخلً النظةةةام فةةةً اللجةةةان وتسةةةٌٌر واختصاصةةةات تكةةةوٌن ٌحةةةدد

 .بعده 48
 

 ولهةةةةذه. اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةة قضةةةةاٌا فةةةً بمداوالتةةةةه اإلقلةةةٌم أو العمالةةةةة مجلةةةس ٌفصةةةةل: 35 لملللادةا

 مراعةةةاة مةةة  والثقافٌةةةة واالجتماعٌةةةة االقتصةةةادٌة تنمٌتهةةةا لضةةةمان الال مةةةة التةةةدابٌر ٌتخةةةذ الغاٌةةةة

 )...( .األخرى الترابٌة الجماعات إلى المسندة االختصاصات
 

 واألشةةةةخاص الدولةةةةة مسةةةةاعدة مةةةةن ٌسةةةةتفٌد أن إلٌةةةةه، المسةةةةندة بالمهةةةةام للقٌةةةةام للمجلةةةةس، وٌمكةةةةن

 .العام للقانون الخاضعة األخرى المعنوٌة
 

 فةةةةً الدولةةةةة بمصةةةةالح اختصاصةةةةاته ممارسةةةةة أثنةةةةاء ٌسةةةةتعٌن أن للةةةةرئٌس ٌمكةةةةن: 42 المللللادة 

 .العامل أو الوالً بواسطة اإلقلٌم أو العمالة
 

 

 

 

 

 

 

 

 تقةةةةدٌم الداخلٌةةةةة لةةةةو ارة التابعةةةةة المحلٌةةةةة للجماعةةةةات العامةةةةة للمدٌرٌةةةةة ٌمكةةةةن: ةـللللـملحوظ

 .منها بطلب واألقالٌم للعماالت قانونٌة مساعدات
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

  للجهات الدولً التعاون - 11 بطاقة 
   11 مبٌان 

 للجهات  الدولً التعاون: إجراءات

 
 

 الجماعات طرف من المعتمدة اإلجراءات دلٌل
 والشراكة التعاون مجال فً الترابٌة

 
 

 

 سلطات
 

 متدخلون
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
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   مدٌرٌة

 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4
 

 

   الجماعً؛ المٌثا 

 بتنظٌم المتعل  لقانون ا 

 واألقالٌم؛ العماالت

  الجهات بتنظٌم المتعل  القانون. 

 ؛

 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 المعنٌة؛

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 األجهةةةةةةةةةةةةة ة النتخةةةةةةةةةةةةاب

 المسٌرة؛

 تقدٌم؛ مذكرة 

 مالٌة؛ تركٌبة 

 فةةةً المحلٌةةةة السةةلطة رأي 

 الموضوع؛

 تقنً؛ ملف 

 أساسً نظام. 

 

 

  الترابٌة الجماعات

 المعنٌة

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

  الجماعةةةةةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٌرٌات رأي 

 العامةةةة للمدٌرٌةةةة التابعةةةة

 . المحلٌة للجماعات

 

  الشإون و ارة رأي 

 .والتعاون الخارجٌة

 

  إلةةةى موجهةةةة مراسةةالت 

 والعمال الوالة

 

 انضمام موضوع دراسة

 أو جمعٌة إلى  الجهة

 دولٌة أو إقلٌمٌة منظمة

 .االتفاقٌة مشروع دراسة

 

 

 
 المعنٌة األطراف مراسلة

 الدراسة بنتائج إلخبارها

 المعنٌة اإلطراف مراسلة

 المعتمدة اإلجراءات لتطبٌ 

 

 

 

 

 العام الكاتب

 

 

 

 

 
 

 العامة المدٌرٌة رأي

  المحلٌة  للجماعات

 

 

  

 الجهوي المرك 

 لالستثمار
 

 

 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 
 

 مجلس رئٌس

 المحلٌة الجماعة

 

 

 

 

 

 أخرى وثائ  توفٌر ٌمكن

 العامة مدٌرٌةال اةوموافا

 بها المحلٌة للجماعات

 البطاقة أنظر)

 (الموضوع فً التوضٌحٌة

 

 الداخلٌة و ٌر

 

 

 الشإون و ارة رأي طلب

 انضمام شؤن فً الخارجٌة

 جمعٌة أو لمنظمة جماعة

 والمشاركة إقلٌمٌة أو دولٌة

 .أنشطتها فً

 

 

 الداخلٌة و ارة موافاة

 مشاركة حول بتقارٌر

 فً الترابٌة الجماعات

 الدولً التعاون
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 :التعرٌف .أ 
 

 التعةةةةاون إطةةةةار فةةةةً بؤنشةةةةطة الجهةةةةة قٌةةةةام إمكانٌةةةةة إلةةةةى صةةةةراحة 47-96 القةةةةانون ٌشةةةةر لةةةةم 

 تتمتةةة  ترابٌةةةة جماعةةةة باعتبارهةةةا للجهةةةة، ٌمكةةةن ذلةةةك، ومةةة . الالمركةةة ي الةةةدولً التعةةةاون
 منتخبةةةة، تداولٌةةةة هٌئةةةة مسةةةتقلة بطرٌقةةةة تسةةةٌرها المةةةالً، واالسةةةتقالل المعنوٌةةةة بالشخصةةةٌة

 الترابٌةةةة الجماعةةةات تعتمةةةدها آلٌةةةات باسةةةتعمال أجنبٌةةةة ترابٌةةةة جماعةةةات مةةة  بؤنشةةةطة القٌةةةام
 .المجال هذا فً األخرى

 غٌةةةةةر الدولٌةةةةةة والمنظمةةةةات الجمعٌةةةةةات أنشةةةةطة فةةةةةً والمشةةةةةاركة االنخةةةةراط للجهةةةةةة ٌمكةةةةن 
 .الوطنً التراب خار  أو داخل والتبادل، التعاون أشكال وكل الحكومٌة

 واالسةةةتقالل المعنوٌةةةة بالشخصةةةٌة تتمتةةة  عمومٌةةةة مإسسةةةات المشةةةتركة التعةةةاون لجةةةن تعتبةةةر 
 .المالً

 والشةةةراكة التعةةةاون اتفاقٌةةةات إبةةةرام للجهةةةات ٌمكةةةن األخةةةرى الترابٌةةةة الجماعةةةات غةةةرار علةةةى 
 .أجانب شركاء م 

 األخةةةةرى، الترابٌةةةةة الجماعةةةةات إلةةةةى المسةةةةندة االختصاصةةةةات مراعةةةةاة مةةةة  بالجهةةةةات، تنةةةةاط 
 الجهوٌةةةةةة للجماعةةةةةة والثقافٌةةةةةة واالجتماعٌةةةةةة االقتصةةةةةادٌة التنمٌةةةةةة فةةةةةً المسةةةةةاهمة مهمةةةةةة
 .المذكورة الترابٌة والجماعات الدولة م  االقتضاء عند بتعاون

 

 

 توضٌحلل مذكرة
 

 ٌمكةةةن الالمركةةة ي، الةةةدولً التعةةةاون إطةةةار وفةةةً. التنمٌةةةة عناصةةةر مةةةن أساسةةةٌا عنصةةةرا الجهةةةة تعتبةةةر

 اجتماعةةةةات فةةةةً والمشةةةةاركة االنخةةةةراط األخةةةةرى، الترابٌةةةةة الجماعةةةةات نظٌراتهةةةةا غةةةةرار علةةةةى للجهةةةةة

 بالشةةةةإون المهتمةةةةة الحكومٌةةةةة غٌةةةةر الدولٌةةةةة والمنظمةةةةات الجمعٌةةةةات تنظمهةةةةا وتظةةةةاهرات وملتقٌةةةةات

 علةةةةى المملكةةةةة لاللت امةةةةات تةةةةام احتةةةةرام وفةةةةً الوصةةةةٌة، السةةةةلطة موافقةةةةة بعةةةةد والجهوٌةةةةة، المحلٌةةةةة

 .الدولً المستولى
 

 تتمتةةةةةة  محلٌةةةةةةة جماعةةةةةةة الجهةةةةةةة تعتبةةةةةةر الجهةةةةةةات، بتنظةةةةةةٌم المتعلةةةةةة  47-69 القةةةةةةانون وبمقتضةةةةةةى

 قٌةةةام إمكانٌةةةة إلةةةى صةةةراحة القةةةانون هةةةذا ٌشةةةر لةةةم ذلةةةك ومةةة . المةةةالً واالسةةةتقالل المعنوٌةةةة بالشخصةةةٌة

 .الدولً التعاون صعٌد على بؤنشطة الترابٌة الجماعة هذه
 

 قٌةةةةام الوثٌقةةةةة هةةةذه تشةةةةٌر ترابٌةةةةة، جماعةةةة تعتبةةةةر الجهةةةةة أن اعتبةةةار وعلةةةةى ذلةةةةك، مةةةن الةةةةرغم وعلةةةى

 فةةةً المسةةةاهمة أجةةةل مةةةن األخةةةرى، الترابٌةةةة الجماعةةةات غةةةرار علةةةى الةةةدولً التعةةةاون بؤنشةةةطة الجهةةةة

 .الترابً لمجالها والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة إنعاش
 

 بشةةةكل توضةةةح والتنظٌمٌةةةة القانونٌةةةة اإلجةةةراءات مةةةن مجموعةةةة علةةةى االرتكةةةا  الجهةةةات علةةةى وٌتعةةةٌن

 بهةةةةذا المتعلقةةةة واإلدارٌةةةة والقانونٌةةةة المالٌةةةة بالجوانةةةب المتعلقةةةة واإلجرائٌةةةة القانونٌةةةة الجوانةةةب دقٌةةة 

 .الالمرك ي الدولً التعاون أشكال من الشكل
 

 المدٌرٌةةةة لهةةةا تقةةةدمها قانونٌةةةة بمسةةةاعدات الجهةةةات اسةةةتعانة إمكانٌةةةة إلةةةى  كةةةذلك الوثٌقةةةة هةةةذه وتشةةةٌر

 .   المجال هذا فً الداخلٌة لو ارة التابعة المحلٌة للجماعات العامة
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 :الشركاء .ب 
 

 غٌةةةةر دولٌةةةةة ومنظمةةةةات وجمعٌةةةةات أجنبٌةةةةة أخةةةةرى وأطةةةةراف ترابٌةةةةة وجماعةةةةات جهةةةةات 

 .حكومٌة

 

 :القانونً اإلطار .ج 

 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60.04 القانون
 

 

 بالشخصةةٌة تتمتة  محلٌةة جماعةات الدسةتور مةن المائةة الفصةل بمقتضةى المحدثةة الجهةات :1 الملادة
 .المالً واالستقالل المعنوٌة

 

 المسةاهمة مهمةة األخرى، الترابٌة الجماعات إلى المسندة االختصاصات مراعاة م  بالجهات، تناط
 الدولةة م  الحال اقتضى إن بتعاون الجهوٌة للجماعات والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة فً
 .المذكورة الترابٌة الجماعاتو
 

 للتشةرٌ  وفقةا سةنوات سةت لمدة دٌمقراطٌة بطرٌقة ٌنتخب مجلس بحرٌة الجهة شإون تدبٌر ٌتولى
 .العمل به الجاري

 

 إلةةةى فٌهةةةا االختصةةةاص الدولةةةة تنقةةةل التةةةً القضةةةاٌا فةةةً البةةةت بمداوالتةةةه كةةةذلك المجلةةةس ٌتةةةولى
 .الجهة

 

 فً المحددة الشروط وف  الجهوي المجلس قرارات تنفٌذ الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل ٌتولى
 .القانون هذا

 

 المسةائل نطةا  عةن خارجةة أو سٌاسةً طةاب  ذات قضةاٌا فةً ٌتةداول أن الجهوي للمجلس ٌجو  ال
 .الجهة مصلحة تهم التً

 

 محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تعاونا تقٌم أن اختصاصاتها نطا  فً للجهات ٌمكن :5 المادة
 .القانون هذا من السادس الباب ألحكام وفقا أخرى

 وصاٌة إقامة إلى أخرى محلٌة جماعات وبٌن بٌنها أو الجهات بٌن فٌما التعاون ٌإدي أن ٌمكن ال
 .أخرى جماعة على لجماعة

 :إجراءات .د 
 

 :المالٌة التركٌبة .1
 

 القانونٌةةةة النصةةةوص علةةةى االرتكةةةا  المالٌةةةة، التركٌبةةةة إعةةةداد عنةةةد ،الجهةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن

 :التالٌة
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 اومجموعاته المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60-70 القانون
 

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف: 1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...(  :32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب: 40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
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 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن: 56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا

 
 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 الشلللرٌف الظهٌلللر ألحكلللام وفقلللا الجهلللة مٌزانٌلللة وتصلللفٌة وتنفٌلللذ وضلللع ٌلللتم الجهلللة، لمالٌلللة بالنسلللبة

 رقلللللم القلللللانون بتنفٌلللللذ( 0229 فبراٌلللللر 18) 1432 صلللللفر ملللللن 00 فلللللً الصلللللادر 1.29.20 رقلللللم

 .أسفله إلٌه المشار  ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 45.28

 الشللللرٌف بللللالظهٌر لفائلللدتها المحدثللللة واألتلللاوى والرسللللوم الضلللرائب حصللللٌلة ملللن الجهللللة تسلللتفٌد

 القلللللانون بتنفٌللللذ( 0227 نلللللوفمبر 32) 1408 القعللللدة ذي ملللللن 19 فللللً الصلللللادر 1.27.195 رقللللم

 الضللرائب حصللٌلة مللن وكللذا أسللفله إلٌلله المشللار الترابٌللة الجماعللات بجباٌللات المتعلللق 47.26 رقللم

 ٌتعلللللق فٌمللللا والسللللٌما المالٌللللة قللللوانٌن بمقتضللللى لهللللا المخصصللللة الدولللللة ضللللرائب حصلللل  أو
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 الضلللرٌبة عللللى اإلضلللافٌة وبالضلللرٌبة اللللدخل عللللى العاملللة وبالضلللرٌبة الشلللركات عللللى بالضلللرٌبة

 .المحرك ذات العربات على الخاصة السنوٌة

 ٌةالعموم الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.00. رقم القانون
 

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة

 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى

 .االتفاقٌات عن
 

 : )...(القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر: 0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 

 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة

 .التجاري الطاب 
 

 :التالٌة القوانٌن على اإلطالع كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس

 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةانون تخضةةة  تةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 :ةالقانونٌ ةالتركٌب .0
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60-04 القانون
 

 

 محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تعاونا تقٌم أن اختصاصاتها نطا  فً للجهات ٌمكن :5 المادة
 .القانون هذا من السادس الباب ألحكام وفقا أخرى

 

 وصاٌة إقامة إلى أخرى محلٌة جماعات وبٌن بٌنها أو الجهات بٌن فٌما التعاون ٌإدي أن ٌمكن ال
 .أخرى جماعة على لجماعة

 

 الواجب التدابٌر ٌقرر الغاٌة ولهذه الجهة قضاٌا فً بمداوالته الجهوي المجلس ٌبت :6 المادة
 المسندة االختصاصات مراعاة م  الكاملة والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة تنمٌتها لضمان اتخاذها

 .األخرى الترابٌة الجماعات إلى
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 .الدولة إلٌه تنقلها واختصاصات به خاصة اختصاصات المجلس ٌمارس
 

 تهم التً العامة المصلحة ذات األعمال حول آراء وإبداء اقتراحات تقدٌم ذلك على عالوة ٌمكنه
 .العام القانون أشخاص من آخر معنوي شخص أي أو الدولة اختصاص نطا  فً والداخلة الجهة

 

 مساعدة ومن الدولة مساعدة من القانون، هذا بموجب إلٌه المسندة بالمهام للقٌام المجلس، ٌستفٌد
 .العام للقانون خاضعة أخرى معنوٌة أشخاص

 

 واألنظمة للقوانٌن ووفقا للجهة الترابٌة الدائرة حدود داخل الجهوي، المجلس ٌمارس :7 المادة
 :التالٌة به الخاصة االختصاصات العمل بها الجاري

 

 طبقا علٌها والمصادقة اإلدارٌة الحسابات دراسة وكذا علٌها والتصوٌت الجهة مٌ انٌة دراسة 

 القانون؛ هذا فً المقررة والشروط للشكلٌات

 فً المعتمدة واألهداف للتوجهات وفقا للجهة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة مخطط إعداد 

 تصرفها؛ رهن الموضوعة وتلك بالجهة الخاصة الوسائل حدود وفً للتنمٌة الوطنً المخطط

 األعلى المجلس إلى للجهة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة مخطط الجهوي المجلس وٌحٌل

 علٌه؛ الموافقة قصد والتخطٌط الوطنً لإلنعاش

 المستوى على المعتمدة واألهداف للتوجهات وفقا التراب لتهٌئة الجهوي التصمٌم إعداد 

 الوطنً التراب لتهٌئة الو ارٌة اللجنة إلى التصمٌم هذا الجهوي المجلس وٌحٌل الوطنً؛

 علٌه؛ الموافقة قصد

 وتحدٌد الجهة لفائدة المحصلة الحقو  ومختلف واألتاوى الرسوم أساس وض  كٌفٌة تحدٌد 

 العمل؛ بها الجاري واألنظمة للقوانٌن وفقا وذلك تحصٌلها، وقواعد تعرٌفاتها

 االستثمارات تلك إنجا  على والتشجٌ  الخاصة االستثمارات إلنعاش الال مة باألعمال القٌام 

 االقتصادٌة؛ لألنشطة  ومناط صناعٌة مناط  وتنظٌم بإقامة والسٌما

 المشتركة أو الجهوٌة الفائدة ذات المختلط االقتصاد مقاوالت فً الجهة مساهمة شؤن فً البت 

 الجهات؛ بٌن

 المهنً؛ بالتكوٌن المتعلقة التدابٌر جمٌ  اعتماد 

 الوطنً؛ الصعٌد على المحددة التوجهات إطار فً التشغٌل إلنعاش الال مة باألعمال القٌام 

 الرٌاضة؛ إنعاش مٌدان فً بؤعمال القٌام 

 البٌئة؛ حماٌة إلى الرامٌة التدابٌر كل اعتماد 

 إعداد فً الغاٌة لهذه وٌساهم للجهة، المائٌة الموارد تدبٌر عقلنة إلى الرامٌة اإلجراءات اتخاذ 

 ٌق  الجهة تراب ٌكون حٌنما وذلك المائً الحوض لمٌاه المندمجة للتهٌئة المدٌري المخطط

 المستوى على المائٌة السٌاسة تحدٌد فً ٌساهم كما المذكور، الحوض فً ج ئٌا أو كلٌا

 رأٌه؛ إبداء المختصة والهٌئات السلطات منه طلبت إذا الوطنً

 والثقافٌة؛ االجتماعٌة األنشطة بإنعاش المتعلقة التدابٌر جمٌ  اعتماد 

 تدبٌر وكل االجتماعً التضامن أعمال من عمل كل ومساندة إنعاش إلى ٌهدف ما بكل القٌام 

 إحسانً؛ طاب  ذي
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 وإنعاشها الجهوٌة المعمارٌة الخصائص على المحافظة على السهر. 

 أن ٌمكن التً االختصاصات الترابً الجهة نفوذ حدود داخل الجهوي المجلس ٌمارس :8 المادة

 :التالٌة المجاالت فً خاصة الدولة إلٌه تنقلها

ٗثىغجّ٘ٝجس ٗثىَؤعغجس ثىؾجٍؼٞز ٗص٘صٝغ ثىَْـ ثىذسثعٞز ٗفقج  إقجٍز ٗفٞجّز ثىَغضؾ ٞجس .1

 ىيض٘ؽٖجس ثىَؼضَذر ٍِ ىذُ ثىذٗىز فٜ ٕزث ثىَؾجه؛
 ؛ثىؾَجػجس ثىضشثدٞزصنِ٘ٝ  ػ٘ثُ ٗ هش  .2

 ثىضؾٖٞضثس رثس ثى جةذر ثىؾٖ٘ٝز. .3
 

 وجوبا مقترنا الجهات إلى أعبائها من عبء أو الدولة اختصاصات من الختصاص نقل كل ٌكون

 وف  النقل هذا وٌتم االعتمادات، منها والسٌما العبء أو االختصاص لذلك المطابقة للموارد بتحوٌل

 .لطبٌعته المالئم التنظٌمً أو التشرٌعً النص

 أو الدولة م  بتعاون الجهوٌة للتنمٌة ضروري عمل بكل الجهات تقوم أن ذكر ما على عالوة ٌمكن

 تحدد شروط وف  وذلك العام للقانون الخاضعة المعنوٌة األشخاص من آخر شخص أي م 

 .باتفاقٌات

 .الجهوي المجلس عن الصادرة القرارات الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل ٌنفذ :54 المادة

 من بالعطف موقعة شؤنها فً المتخذة القرارات كانت إذا إلى للتنفٌذ قابلة التدابٌر هذه تكون ال

 ٌتم لم وإذا. بها توصله تارٌخ من ابتداء أٌام خمسة أجل داخل الجهوي المجلس رئٌس طرف

 وإصدار ذلك عن االستغناء ٌقرر أن للعامل جا  المذكور، األجل داخل بالعطف علٌها التوقٌ 

 .المذكورة التدابٌر بتنفٌذ األمر

 :بعده 61 المادة أحكام تطب  الحالة هذه وفً

 علةةةةى بانتظةةةةام الةةةةرئٌس ٌطلةةةة  أن الجهةةةةة مركةةةة  اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة عامةةةةل علةةةةى ٌجةةةةب 

 جمةةةة  الةةةةرئٌس مةةةةن بطلةةةةب الغاٌةةةةة لهةةةةذه وٌتةةةةولى الجهةةةةوي، المجلةةةةس قةةةةرارات تنفٌةةةةذ

 .القرارات تنفٌذ تقدم بحالة وٌخبرهم والمندوبٌن المكتب أعضاء

 العمالة عامل ألجوبة عمومٌة جلسات تخصص أن الرئٌس من وبطلب الثالث الدورات خالل ٌمكن

  .الجهوي المجلس أعضاء ٌطرحها التً األسئلة على الجهة مرك  اإلقلٌم أو

 ٌعٌنه الجهة نفوذ دائرة من عامل خلفه الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل تغٌب إذا :59 المادة

 .الداخلٌة و ٌر
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 :ةاإلدارٌ ةالتركٌب .3
 

 المنظمةةةةةات فةةةةةً الجهةةةةةات انخةةةةةراط وبخصةةةةةوص األخةةةةةرى، الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةاتب أسةةةةةوة

 تظاهراتهةةةةةا فةةةةةً والمشةةةةةاركة المحلٌةةةةةة بالشةةةةةإون المهتمةةةةةة والدولٌةةةةةة اإلقلٌمٌةةةةةة والجمعٌةةةةةات

 بالتقٌةةةةةد مطالبةةةةة الجهوٌةةةةةة المجةةةةالس تكةةةةةون الةةةةوطنً، التةةةةةراب وخةةةةار  داخةةةةةل وأنشةةةةطتها

 :التالٌة باإلجراءات
 

  أعمةةةةال جةةةةدول فةةةةً الجمعٌةةةةات أو المنظمةةةةات بإحةةةةدى الجهةةةةة انخةةةةراط مسةةةةؤلة إدرا 

 الموضوع؛ فً مقرر اتخاذ ثم شؤنها فً والتداول المجلس دورات إحدى

 المحلٌةةةة للجماعةةةات العامةةةة المدٌرٌةةةة الداخلٌةةةة، لةةةو ارة المرك ٌةةةة المصةةةالح موافةةةاة 

 أو للمنظمةةةةةة الجهةةةةةة بانضةةةةمام خةةةةةاص بملةةةةف العامةةةةةل، أو الةةةةوالً إشةةةةةراف تحةةةةت

 المقةةةررات مةةةن( 13) ونسةةةخ تقةةةدٌم، مةةةذكرة ٌتضةةةمن الدولٌةةةة، أو اإلقلٌمٌةةةة الجمعٌةةةة

 ونوعٌةةةةة الجمعٌةةةةة أو بالمنظمةةةةة تعةةةةرف التةةةةً والوثةةةةائ  الشةةةةؤن هةةةةذا فةةةةً المتخةةةةذة

 تدخلها؛ مجال األساسً والنظام أنشطتها

 حجةةةةةم – تسةةةةةٌرها التةةةةةً والهٌئةةةةةات الشخصةةةةةٌات – األعضةةةةةاء الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات 

 ؛...(المساهمة وطبٌعة

 أو بالمنظمةةةةة االنخةةةةراط واجةةةةب غمبلةةةة ٌمثةةةةل الجهةةةةة مٌ انٌةةةةة فةةةةً اعتمةةةةاد تخصةةةةٌص 

 الوصٌة؛ السلطة موافقة على المجلس حصول بعد المعنٌة الجمعٌة

 الجهةةةةوٌٌن والمةةةةوظفٌن المنتخبةةةةٌن مشةةةةاركة حةةةةول مفصةةةةلة بتقةةةةارٌر الةةةةو ارة موافةةةةاة 

 الالمركةةةةة ي التعةةةةةاون واتفاقٌةةةةةات التوأمةةةةةة اتفاقٌةةةةةات علةةةةةى التوقٌةةةةة  مراسةةةةةٌم فةةةةةً

 

 ةــملحوظ

 الشةةةةراكة اتفاقٌةةةةات تطبٌةةةة  مجةةةةال ،2113 ٌونٌةةةةو 27 بتةةةةارٌخ 7 رقةةةةم المنشةةةةور ٌحةةةةدد

 .والجمعٌات الدولة بٌن
 

 بإقامةةةة للشةةةراكة جدٌةةةدة سٌاسةةةة بلةةةورة إلةةةى المنشةةةور هةةةذا ٌهةةةدف: التطبٌةةة  مجةةةال 
 لتةةةةةوفٌر والمالٌةةةةةة والمادٌةةةةةة البشةةةةةرٌة المةةةةةوارد بضةةةةةم وشةةةةةراكة تعةةةةةاون عالقةةةةةات
 مرافةةةةةة  وتةةةةةةدبٌر وإلحةةةةةةداث تنموٌةةةةةةة مشةةةةةةارٌ  وإنجةةةةةةا  االجتماعٌةةةةةةة الخةةةةةةدمات
 .المشتركة المنفعة ذات عمومٌة

 

 آلٌةةةة الجمعٌةةةات مةةة  الشةةةراكة جعةةةل فةةةً الحكومةةةة رغبةةةة المنشةةةور هةةةذا وٌتةةةرجم 
 وتحسةةةةةٌن الفقةةةةةر محاربةةةةةة علةةةةةى تقةةةةةوم للقةةةةةرب جدٌةةةةةدة سٌاسةةةةةة لتحقٌةةةةة  متمٌةةةةة ة
 اسةةةةتهداف عبةةةةر األولٌةةةةة حاجٌةةةةاتهم بتلبٌةةةةة المعةةةةو ٌن المةةةةواطنٌن معٌشةةةةة ظةةةةروف

 )...(. منها والمستفٌدٌن للمشارٌ  أمثل
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 االنخةةةراط بعةةةد المحلٌةةةة بالشةةةإون المهتمةةةة الدولٌةةةة والمنظمةةةات الجمعٌةةةات وأنشةةةطة

 الجمعٌة؛ أو بالمنظمة

 وتظةةةةةاهرات االجتماعةةةةةات انعقةةةةةاد وأمكنةةةةةة بتةةةةةوارٌخ المختصةةةةةة المصةةةةةالح إخبةةةةةار 

 ومنةةةاظرات منتةةةدٌات – عامةةةة مةةةإتمرات – عامةةةة جمةةةوع) والجمعٌةةةات المنظمةةةات

 مواقفهةةةةا وتوحٌةةةةد المغربٌةةةةة الوفةةةةود لمشةةةةاركة أمثلةةةةة تنسةةةةٌ  اجةةةةل مةةةةن ،...(دولٌةةةةة

 .الوطنٌة القضاٌا بعض ٌخص فٌما

 ًفةةةةةً ملفةةةةةات الجهةةةةةات ترسةةةةةل أجنبٌةةةةةة، أطةةةةراف مةةةةة  التعةةةةةاون اتفاقٌةةةةةة حالةةةةةة وفةةةة 

 التابعةةةة المحلٌةةةة للجماعةةةات العامةةةة المدٌرٌةةةة إلةةةى المصةةةادقة اجةةةل مةةةن الموضةةةوع

 للمشةةةةروع تقةةةةدٌم بمةةةةذكرة مرفقةةةةة لالتفاقٌةةةةة أصةةةةلٌة نسةةةةخ بثالثةةةةة الداخلٌةةةةة لةةةةو ارة

 .المحلٌة السلطة برأي مشفوعا إنجا ه المراد
 

 :مصاحبةال جراءاتاإل .ه 
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60- 04 رقم القانون
 

 ومن الدولة مساعدة من القانون، هذا بموجب إلٌه المسندة بالمهام للقٌام المجلس ٌستفٌد)...(  :6 المادة

 .العام للقانون خاضعة أخرى معنوٌة أشخاص مساعدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقةةةةةدٌم الداخلٌةةةةةة لةةةةةو ارة التابعةةةةةة المحلٌةةةةةة للجماعةةةةةات العامةةةةةة للمدٌرٌةةةةةة ٌمكةةةةةن: ةـلللللـملحوظ

 .الموضوع فً قانونٌة مساعدات
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 الخاصة/العمومٌة الشراكة
 مشتركة وأنشطة مشارٌع إلنجاز العمومٌة الشراكة
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

  مشتركة وأنشطة مشارٌع إلنجاز العمومٌة الشراكة – 10 بطاقة 
  عمومٌة وهٌئات ومجموعاتها جماعات

 10 مبٌان
   مشتركة وأنشطة مشارٌع إلنجاز العمومٌة الشراكة: إجراءات

 

 12 بطاقة: اإلجراءات دلٌل
 0211 شتنبر 08: التارٌخ

   0211 شتنبر 08: التارٌخ

 

 سلطات
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

 
 

   مدٌرٌة
 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 الجماعً المٌثا 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 المعنٌة؛

  أعضةةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةةداوالت 

 لجنةةةةةةة لتعٌةةةةةةٌن الشةةةةةةراكة

  التتب ؛

  تقدٌم؛ مذكرة 

  مالٌة؛ تركٌبة 

  المحلٌةةةةةةةة السةةةةةةةلطة رأي 

 الموضوع؛ فً

  تقنً؛ ملف 

  داخلً نظام. 

 

 

 الترابٌة الجماعات

 

 

 

 

 حضةةةةةةةةةةرٌة جماعةةةةةةةةةةات

 إشةةةةراف تحةةةةت وقروٌةةةةة

 الوالٌةةةةةةات وعمةةةةةال والة

 .واألقالٌم والعماالت

 

 

 

  العةةةةةةةةةةةام اإلطةةةةةةةةةةار 

 التعةةةةةةةةةةاون لتةةةةةةةةةةدبٌر

 .والشراكة

 

 الجماعةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  موجهةةةةة مراسةةةةالت 

 والعمال الوالة إلى

 

 مشروع دراسة

 والوثائ  الشراكة

 المرفقة

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةةة  تقةةةةدٌم مةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 سةةةةةةةةةةةلطة مصةةةةةةةةةةةادقة 

 علةةةةةةةةةةةةى الوصةةةةةةةةةةةةاٌة

 . الشراكة مشروع

 

 

 
 األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 األصةةةةةةةةةةةلٌة بالنسةةةةةةةةةةةخة

 المصةةةادقة بعةةةد لالتفاقٌةةةة

 ؛ علٌها

  المتعددة القوانٌن. 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر

 

 

 

 الداخلٌة و ارة موافاة

 أشغال حول مفصلة بتقارٌر

 أشهر ثالثة كل الشراكة
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 :التعرٌف .أ 
 

 جماعةةةةة طةةةةرف مةةةةن تعاقةةةةدي شةةةةكل فةةةةً تةةةةتم شةةةةؤنها، فةةةةً متفةةةةاوض مشةةةةتركة، أنشةةةةطة      

 لوضةةةةةة  المةةةةةةدنً، المجتمةةةةةة  جمعٌةةةةةةة أو عمومٌةةةةةةة هٌئةةةةةةة أو الجماعةةةةةةات مجموعةةةةةةة أو

 .مشتركة وأنشطة أهداف إلنجا  عمل وخطة إستراتٌجٌة
 

 :الموضوع .ب 
 

 كةةةالتجهٌ ات كبةةةرى أشةةةغال إلنجةةةا  األحٌةةةان أغلةةةب فةةةً تقةةةام الشةةةراكة أشةةةكال مةةةن شةةةكل 

 .األساسٌة والبنٌات
 

 :الشركاء .ج 
 

 شةةةةةةةركاء – خاصةةةةةةةة أو عمومٌةةةةةةةة هٌئةةةةةةةات – ترابٌةةةةةةةة جماعةةةةةةةات – عمومٌةةةةةةةة إدارات 

 .اجتماعٌون

 

 

 

 

 

 للتوضٌح مذكرة
 

 التةةةةً األشةةةةغال إنجةةةةا  مةةةةدة تتعةةةةدى ال قصةةةةٌرة، آجةةةةال فةةةةً عةةةةادة المنجةةةة ة بالشةةةةراكة الوثٌقةةةةة هةةةةذه تتعلةةةة 

 عمومٌةةةة هٌئةةةة – ترابٌةةةة جماعةةةة: آخةةةرٌن شةةةركاء مةةة  مجموعتهةةةا أو جماعةةةات تقٌمهةةةا أجلهةةةا، مةةةن أحةةةدثت

 .الخاص القطاع – مدنً مجتم  –
 

 تطةةةةورا ٌعةةةةرف الةةةةذي الشةةةةراكة، أشةةةةكال مةةةةن الشةةةةكل هةةةةذا علةةةةى الترابٌةةةةة الجماعةةةةات إقبةةةةال أصةةةةبح ولقةةةةد

 واإلدارٌةةةة والتقنٌةةةة المادٌةةةة اإلمكانٌةةةات تفةةةو  عمومٌةةةة، أساسةةةٌة وتجهٌةةة ات تحتٌةةةة بنٌةةةات إلنجةةةا  مت اٌةةةدا

 – بلدٌةةةةة مالعةةةةب – أسةةةةوا ) والتجهٌةةةة ات والطةةةةر  التطهٌةةةةر بنٌةةةةات تؤهٌةةةةل مثةةةةل الترابٌةةةةة، للجماعةةةةات

 أعمةةةةةال إلنجةةةةةا  المناسةةةةةبة التعةةةةةاون صةةةةةٌغ إحةةةةةدى العمومٌةةةةةة  الشةةةةةراكة وتعتبةةةةةر...(. طرقٌةةةةةة محطةةةةةات

 .  مشتركة  ومشارٌ 
 

. الشةةةراكة مةةةن النةةةوع لهةةةذا المةةةنظم القةةةانونً اإلطةةةار الجمةةةاعً بالمٌثةةةا  المتعلةةة  78.11 القةةةانون وٌشةةةكل

 التةةةةةً والتنظٌمٌةةةةة القانونٌةةةةة اإلجةةةةراءات مةةةةن مجموعةةةةة علةةةةةى االرتكةةةةا  الجماعةةةةات علةةةةى ٌتعةةةةٌن ولهةةةةذا

 مةةةةةن النةةةةوع هةةةةذا وتةةةةدبٌر بإنجةةةةةا  المتعلقةةةةة واإلدارٌةةةةة واإلجرائٌةةةةة القانونٌةةةةةة الجوانةةةةب بتفصةةةةٌل توضةةةةح

 .الشراكة
 

 مةةةةن االسةةةةتفادة مجموعاتهةةةةا أو الجماعةةةة لتمكةةةةٌن المصةةةةاحبة التةةةةدابٌر التقنٌةةةة الوثٌقةةةةة هةةةةذه كةةةةذلك وتتضةةةمن

 .الشراكة لهذه وضعها عند الدولة مساعدة
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 :القانونً اإلطار .د 
 

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00- 77 القانون
 

 

  :واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة :36 المادة
 

 

 رئٌس ٌعده للتنمٌة، جماعً مخطط مشروع على وٌصوت الجماعً المجلس ٌدرس .1

 )...(الجماعً؛ المجلس
 

 ولهذه. والتشغٌل المحلً االقتصاد تنمٌة وإنعاش بتحفٌ  الكفٌلة األعمال بجمٌ  ٌقوم .2

 : )...(الغاٌة
 

 القةةةةدرات مةةةةن الرفةةةة  فةةةةً المسةةةةاهمة شةةةةؤنها مةةةةن التةةةةً التةةةةدابٌر كةةةةل ٌتخةةةةذ 

 التقلٌدٌةةةةة والصةةةةناعة الفالحةةةةة مجةةةةاالت فةةةةً خاصةةةةة للجماعةةةةة، االقتصةةةةادٌة

 )...( والخدمات؛ والسٌاحة
 

 التنمٌةةةةةة إنعةةةةةاش أجةةةةةل مةةةةةن الشةةةةةراكة أو للتعةةةةةاون اتفاقٌةةةةةة كةةةةةل إبةةةةةرام ٌقةةةةةرر 

 تنج هةةةةا التةةةةً باألعمةةةةال القٌةةةةام شةةةةروط وٌحةةةةدد واالجتماعٌةةةةة، االقتصةةةةادٌة

 الجماعةةةةةةةات أو العمومٌةةةةةةةة اإلدارات مةةةةةةة  بشةةةةةةةراكة أو بتعةةةةةةةاون الجماعةةةةةةةة

 )...(.االجتماعٌٌن والفاعلٌن الخاصة أو العمومٌة والهٌئات الترابٌة
 

 :المحلٌة العمومٌة والتجهٌ ات المراف  :39 المادة
 

 القطاعات فً خاصة الجماعٌة العمومٌة المراف  وتدبٌر إحداث الجماعً المجلس ٌقرر .1

 )...( التالٌة؛
 

 والوكالة المباشرة الوكالة طرٌ  عن الجماعٌة العمومٌة المراف  تدبٌر طر  فً المجلس وٌقرر

 للقوانٌن طبقا العمومٌة للمراف  المفوض التدبٌر طر  من أخرى طرٌقة وكل واالمتٌا  المستقلة

 .بها المعمول واألنظمة
 

 ىضؼجُٗ ٗثىؾشثمز:ا :40المادة 
 

ثىضؼعععجُٗ ٗثىؾعععشثمز ثىضعععٜ ٍعععِ ؽعععأّٖج  ُ صعععْؼؼ ثىضَْٞعععز دؾَٞعععغ  ػَعععجه  ٝقعععً٘ ثىَؾيعععظ ثىؾَعععجػٜ

ٗثالؽضَجػٞعععز ٗثىغقجفٞعععز ىيؾَجػعععز، ٗرىعععل ٍعععغ ث دثسر ٗثنؽعععخجؿ ثىَؼْ٘ٝعععز ثنخعععشٙ  ثالقضقعععجدٝز

ىيقعععجُّ٘ ثىؼعععجً ٗثىؾعععشمجء ثالقضقعععجدِٝٞ ٗثالؽضَعععجػِٞٞ ثىخععع٘ثؿ،  ٗ ٍعععغ معععو ؽَجػعععز  ثىخجمعععؼز

 )...(  ؽْذٞز، ٗىٖزٓ ثى،جٝز:  ٗ ٍْظَز
 

 ثىؾَجػز فٜ إّؾجص ثىذشثٍؼ  ٗ ثىَؾجسٝغ ػِ هشٝم ثىؾشثمز؛ ٍؾجسمز ٝقذد ؽشٗه )...( 
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َٝنععععِ ىيؾَجػعععععجس ثىقنععععشٝز ٗثىقشٗٝعععععز ٍٗؾَ٘ػجصٖععععج  ُ صذعععععشً فَٞععععج دْٖٞعععععج  ٗ ٍعععععغ : 78المللللادة 

ؽَجػعععععجس ٍقيٞعععععز  خعععععشٙ  ٗ ٍعععععغ ث دثسثس ثىؼٍَ٘ٞعععععز  ٗ ثىَؤعغعععععجس ثىؼجٍعععععز  ٗ ثىٖٞتعععععجس  ٞعععععش 

جس ىيضؼعععجُٗ  ٗ ىيؾعععشثمز ٍعععِ  ؽعععو إّؾعععجص ٍؾعععشٗع  ٗ ّؾعععجه ثىقنٍ٘ٞعععز رثس ثىَْ ؼعععز ثىؼجٍعععز ثص جقٞععع

رٛ فجةععععذر ٍؾععععضشمز ال ٝقضنععععٜ ثىيؾعععع٘ء إىععععٚ إفععععذثط ؽععععخـ ٍؼْعععع٘ٛ خجمععععغ ىيقععععجُّ٘ ثىؼععععجً  ٗ 

ثىخعععجؿ. ٗصقعععذد ٕعععزٓ ثالص جقٞعععجس دجىخقععع٘ؿ ثىَععع٘ثسد ثىذؾعععشٝز ٗثىَجىٞعععز ثىضعععٜ ٝقعععشس معععو هعععشف 

 صؼذتضٖج ٍِ  ؽو إّؾجص ثىَؾشٗع  ٗ ثىْؾجه ثىَؾضشك. 

 ثىضؼجُٗ، ثىضٜ ٝقجد  ػيٖٞج ٗصٝش ثىذثخيٞز  ٗ ٍِ ٝ ٘ك إىٞٔ رىل، دْجء ػيٚ ٍقشسثس ص جقٞجسصذشً ث

ثىَغجَٕجس  ٍضطجدقز ىيَؾجىظ ثىَؼْٞز صقذد خجفز ٍ٘م٘ع ثىَؾشٗع ٗصني ضٔ ٍٗذصٔ ٍٗذيغ  ٗ هذٞؼز

 )...(.ٗثىؾشٗه ثىَجىٞز ٗثىَقجعذٞز

 :اإلجراءات .ه 
 

 التركيثح الماليح: .1
 

 عند ،التالٌة القانونٌة النصوص على االرتكا  ومجموعاتها الترابٌة الجماعات على ٌجب

 :العمومٌة والشراكة التعاون إطار فً وأنشطة مشارٌ  إلنجا  المالٌة التركٌبة إعداد

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 القانون
 

 

 مالٌا سندا المشتركة الجماعات إلحدى خصوصً حساب أو مٌ انٌة وتعتمد)...(  :78 المادة

 .التعاون لمشروع ومحاسبٌا
  

 

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60-70 القانون
 

 

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...(  :32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل: 42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها
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 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود التفاقٌةةةةاتا عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب :40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن: 56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة
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 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا

 
 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 عائد ٌو ع أكثر أو لجماعتٌن الترابً للنفوذ تابعة للرسوم الخاضعة األمالك كانت إذا :169 المادة
 لكل الترابً المجال فً الواقعة األمالك ج ء باعتبار الترابٌة الجماعات هذه على الرسوم هذه

 .جماعة
 

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.-00 القانون

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة
 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى
 .االتفاقٌات عن

 

 :القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر :0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 
 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة
 .التجاري الطاب 

 

 :التالٌة القوانٌن على اإلطالع كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس
 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةانون تخضةةة  تةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
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 :ةالقانونٌ التركيثح .2

  
 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون

 

 مراقبة على وٌسهر الغرض لهذا الال مة التدابٌر وٌتخذ المجلس مقررات الرئٌس ٌنفذ :47 المادة

 )...( اإلطار، هذا وفً. تنفٌذها
 

 والتوأمة والشراكة التعاون اتفاقٌات ٌبرم. 
 

 إال للتنفٌةةةذ قابلةةةة تكةةةون ال اآلتٌةةةة بالمسةةةائل الخاصةةةة الجمةةةاعً المجلةةةس مقةةةررات إن :69 الملللادة

 : )...(بعده 73 بالمادة المحددة الشروط طب  الوصاٌة سلطة علٌها صادقت إذا
 

 الشراكة؛ أو التعاون اتفاقٌات 
 

 األجنبٌة؛ الترابٌة الجماعات م  والتوأمة الالمرك ي التعاون اتفاقٌات )...( 
 

 

 أعاله 69 المادة فً المقررة المصادقة ذلك إلٌه ٌفوض من أو الداخلٌة و ٌر ٌتولى :73 المادة

 الحالة فً ماعدا القروٌة للجماعات بالنسبة العامل أو والوالً الحضرٌة للجماعات بالنسبة
 .تنظٌمً أو تشرٌعً نص بموجب ذلك خالف على فٌها المنصوص

 

 معلل مرسوم بمقتضى ٌقرر أن ذلك، العامة المصلحة اقتضت كلما األول، للو ٌر ٌمكن :82 المادة
 سٌتم أو محدثة مجموعة إلى جماعات عدة أو لجماعة التلقائً االنضمام الداخلٌة و ٌر من باقتراح
 عند المرسوم، هذا وٌحدد. المعنٌة الجماعٌة المجالس أو المجلس استشارة بعد وذلك إحداثها

 .المجموعة فً المعنٌة الجماعات مساهمة شروط االقتضاء،
 

 

 

 األقل، على اثنٌن ونائبٌن رئٌسا ،أعضائه بٌن من المجموعة مجلس ٌنتخب أخرى، جهة ومن
 والتصوٌت االقتراع لشروط طبقا المجموعة، مكتب ٌشكلون الذٌن األكثر، على نواب وأربعة

 .الجماعٌة المجالس مكاتب أعضاء النتخاب بالنسبة علٌها المنصوص
 

 

 ٌجةةةةب الشةةةةراكة، مةةةةن النةةةةوع هةةةةذا فةةةةً الجماعةةةةات مجموعةةةةة مشةةةةاركة حالةةةةة فةةةةً :ملحوظللللة

 مةةةةةن بةةةةةاقتراح أعضةةةةةاإه، تحةةةةةدد مجلةةةةةس لةةةةةدن مةةةةةن تسةةةةةٌر المجموعةةةةةة أن علةةةةةى التنصةةةةةٌص

 حصةةةة حسةةةب المشةةةتركة الجماعةةةات فٌةةةه وتمثةةةل. الداخلٌةةةة لةةةو ٌر بقةةةرار المشةةةتركة، الجماعةةةات

 .األعضاء الجماعات من جماعة لكل األقل على واحد وبمندوب مساهمتها،
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 :ةاإلدارٌ ةالتركٌب .3

 

 :التالٌة اإلجراءات تتب  أن الترابٌة الجماعات على ٌجب الباب، هذا وفً
 

 إلى االنضمام أو بإحداث المعنٌة للمجالس متطابقة بمقررات الداخلٌة و ارة موافاة 

 المساهمة وحجم وطبٌعة تدخلها ومجال ومقرها وتسمٌتها موضوعها تحدد المجموعة،

 التعاون؛ أطراف تربط التً والعالقات فٌها
 

 والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة وتركٌبته المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 تثبت بوثٌقة الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال ؛(المتوقعة

 منا عات؛ ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة طبٌعته
 

 القانونٌة بالمنظومة المتعلقة النصوص أساس على إعداده ٌتم داخلً، نظام مشروع 

 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد المحلٌة، للجماعات
 

 ثالثةةةة كةةةل مفصةةةلة بتقةةةارٌر الداخلٌةةةة و ارة موافةةةاة العمةةةال أو الةةةوالة علةةةى ٌتعةةةٌن كمةةةا

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً المشاكل وحول المجموعة أنشطة عن أشهر
 

 :ٌلً ما مشتركة وأنشطة مشارٌ  إلنجا  الشراكة اتفاقٌة وتتضمن
 

 المشروع؛ بتدبٌر المكلف للشرٌك المساهمات دف  آجال توضٌح 

 المشروع؛ إلنجا   منً برنامج إعداد 

  ٌ المسإولٌات؛ تو 

 االتفاقٌة؛ سٌران ونهاٌة بداٌة تحدٌد 

 ةــملحوظ

 الشةةةةراكة اتفاقٌةةةةات تطبٌةةةة  مجةةةةال ،2113 ٌونٌةةةةو 27 بتةةةةارٌخ 7 رقةةةةم المنشةةةةور ٌحةةةةدد

 .والجمعٌات الدولة بٌن
 

 بإقامةةةةة للشةةةةراكة جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة بلةةةةورة إلةةةةى المنشةةةةور هةةةةذا ٌهةةةةدف: التطبٌةةةة  مجةةةةال 
 الخةةةدمات لتةةةوفٌر والمالٌةةةة والمادٌةةةة البشةةةرٌة المةةةوارد بضةةةم وشةةةراكة تعةةةاون عالقةةةات

 المنفعةةةة ذات عمومٌةةةة مرافةةة  وتةةةدبٌر وإلحةةةداث تنموٌةةةة مشةةةارٌ  وإنجةةةا  االجتماعٌةةةة
 .المشتركة

 متمٌةة ة آلٌةةة الجمعٌةةات مةة  الشةةراكة جعةةل فةةً الحكومةةة رغبةةة المنشةةور هةةذا وٌتةةرجم 
 معٌشةةةة ظةةةروف وتحسةةةٌن الفقةةةر محاربةةةة علةةةى تقةةةوم للقةةةرب جدٌةةةدة سٌاسةةةة لتحقٌةةة 

 للمشةةةةةارٌ  أمثةةةةةل اسةةةةةتهداف عبةةةةةر األولٌةةةةةة حاجٌةةةةةاتهم بتلبٌةةةةةة المعةةةةةو ٌن المةةةةةواطنٌن
 )...(. منها والمستفٌدٌن
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 انعقةةةةةةةاد ومقةةةةةةةرات وبرنةةةةةةةامج التنسةةةةةةةٌ  لجنةةةةةةةة رئةةةةةةةٌس اختٌةةةةةةةار كٌفٌةةةةةةةة توضةةةةةةةٌح 

 االجتماعات؛

 الن اعات؛ فض مسطرة توضٌح 

 المشروع أشغال بسٌر والسكان الشركاء إخبار. 
 

 :مصاحبةال جراءاتاإل .ً 
 

 المحلٌةةةة للجماعةةةات تخةةةول القانونٌةةةة النصةةةوص مةةةن مجموعةةةة علةةةى االرتكةةةا  ٌمكةةةن

 بالمٌثةةةةا  المتعلةةةة  78.11 القةةةةانون مةةةةن 35 المةةةةادة خاصةةةةة الدولةةةةة، مسةةةةاعدة مةةةةن االسةةةةتفادة

 نفةةةس مةةةن 139 المةةةادة علٌةةةه تةةةنص كمةةةا كةةةذلك، وٌمكةةةن. وتتمٌمةةةه تغٌٌةةةره تةةةم كمةةةا الجمةةةاعً

 تسللللٌٌر مراقبللللة مجللللال فللللً للجماعللللات التقنٌللللة المسللللاعدة تقللللدٌم" الداخلٌةةةةة لةةةةو ٌر القةةةةانون

 ".تدبٌرها المفوض المحلٌة العمومٌة المرافق
 

 الجمعٌةةةةةة) المحلٌةةةةةة للجماعةةةةةات الوطنٌةةةةةة الجمعٌةةةةةات تضةةةةةطل  أخةةةةةرى، جهةةةةةة ومةةةةةن

 للتضةةةةةامن واألقةةةةةالٌم العمةةةةةاالت مجةةةةةالس رإسةةةةةاء – للمغةةةةةرب المحلٌةةةةةة للجماعةةةةةات الوطنٌةةةةةة

 اللللداخلً التعلللاون مجلللال فلللً الترابٌلللة الجماعلللات أنشلللطة لتنسلللٌق" أساسةةةٌة بةةةؤدوار( والتنمٌةةةة

 ". والخبرات المعلومات تبادل تطوٌر والدولً
 

 إلنجةةةا  المحلٌةةةة للجماعةةةات المسةةةاعدة تقةةةدٌم المغةةةرب جهةةةات لجمعٌةةةة كةةةذلك وٌمكةةةن

 .مشارٌعها
 

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة

 )...(. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة

 
 
 
 
 
 
 

 

 تقةةةةدٌم الداخلٌةةةةة لةةةةو ارة التابعةةةةة المحلٌةةةةة للجماعةةةةات العامةةةةة للمدٌرٌةةةةة ٌمكةةةةن: ةـللللـملحوظ

 .المعنٌة الترابٌة الجماعات من بطلب الموضوع فً قانونٌة مساعدات
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

  مشتركة وأنشطة مشارٌع إلنجاز العمومٌة الشراكة – 13 بطاقة 
 عمومٌة وهٌئات ومجموعاتها وأقالٌم عماالت

 13 مبٌان
   مشتركة وأنشطة مشارٌع إلنجاز العمومٌة الشراكة: إجراءات

 

 13 بطاقة: اإلجراءات دلٌل
 0211 شتنبر 08: التارٌخ

   0211 شتنبر 08: التارٌخ

 

 سلطات
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

 
   مدٌرٌة

 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

   الجماعً؛ المٌثا 

 

  المتعلةةةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةةةةانون 

 العمةةةةةةةةةةةةاالت بتنظةةةةةةةةةةةةٌم

 واألقالٌم؛

 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 تنفٌةةةذ آلٌةةةة حةةةول المعنٌةةةة

 ؛الشراكة

  أعضةةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةةداوالت 

 لجنةةةةةةة لتعٌةةةةةةٌن الشةةةةةةراكة

  التتب ؛

  تقدٌم؛ مذكرة 

  مالٌة؛ تركٌبة 

  المحلٌةةةةةةةة السةةةةةةةلطة رأي 

 الموضوع؛ فً

  تقنً؛ ملف 

  داخلً نظام. 

 

 

 الترابٌة الجماعات

 

 

 

 

 واألقةةةةةةةةةةالٌم العمةةةةةةةةةةاالت

 والة إشةةةةةةةةةةراف تحةةةةةةةةةةت

 الوالٌةةةةةةةةةةةةات وعمةةةةةةةةةةةةال

 .واألقالٌم والعماالت

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

 الجماعةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  موجهةةةةة مراسةةةةالت 

 والعمال الوالة إلى

 

 مشروع دراسة

 والوثائ  الشراكة

 المرفقة

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةةة  تقةةةةدٌم مةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 سةةةةةةةةةةةلطة مصةةةةةةةةةةةادقة 

 علةةةةةةةةةةةةى الوصةةةةةةةةةةةةاٌة

 . الشراكة مشروع

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 األصةةةةةةةةةةةلٌة بالنسةةةةةةةةةةةخة

 المصةةةادقة بعةةةد لالتفاقٌةةةة

 ؛ علٌها

  المعتمةةةةةةةدة القةةةةةةةوانٌن 

78.11  /45.16  

 .47.96 و

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر

 

 

 

 الداخلٌة و ارة موافاة

 سٌر حول مفصلة بتقارٌر

 ثالثة كل الشراكة أشغال

 أشهر
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 : التعرٌف .أ 
 

 مةةةن بمبةةةادرة التعاقةةةد طرٌةةة  عةةةن تنفٌةةةذها ٌةةةتم شةةةؤنها، فةةةً متفةةةاوض مشةةةتركة أنشةةةطة 

 المةةةةدنً المجتمةةةة  وجمعٌةةةةات عمومٌةةةةة هٌئةةةةات مةةةة  مجموعاتهةةةةا أو أقةةةةالٌم أو عمةةةةاالت

 .العامة المنفعة ذات مشتركة أهداف إلنجا  عمل إستراتٌجٌة لوض 
 

 : الموضوع .ب 
 

 عمومٌة تحتٌة وبنٌات تجهٌ ات إلنجا  الشراكة صٌغ من صٌغة. 
 

 : الشركاء .ج 
 

 وفةةةةةةةاعلون خاصةةةةةةةة أو عمومٌةةةةةةةة هٌئةةةةةةةات – ترابٌةةةةةةةة جماعةةةةةةةات – عمومٌةةةةةةةة إدارات 

 .اجتماعٌون

 

 

 للتوضٌح مذكرة
 

 أشةةةغال تنفٌةةةذ بآجةةةال – قصةةةٌرة مةةةدة عةةةادة –  مقترنةةةة مةةةدتها تكةةةون التةةةً بالشةةةراكة البطاقةةةة هةةةذه تتعلةةة 

 أخةةةرى ترابٌةةةة جماعةةةات مةةة  أقةةةالٌم أو عمةةةاالت طةةةرف مةةةن تقةةةام أجلهةةةا، مةةةن أحةةةدثت التةةةً المشةةةارٌ 

 .خواص شركاء أو المدنً المجتم  جمعٌات أو عمومٌة هٌئات أو
 

 أشةةةةغال إلنجةةةةا  الترابٌةةةةة الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن مت اٌةةةةدا إقبةةةةاال الشةةةةراكة مةةةةن النةةةةوع هةةةةذا وٌعةةةةرف

 .العمومٌة التحتٌة والبنٌات األساسٌة بالتجهٌ ات تتعل 
 

 علٌهةةةةا ٌتعةةةةذر وأنشةةةةطة مشةةةةارٌ  بإنجةةةةا  القٌةةةةام واألقةةةةالٌم العمةةةةاالت تسةةةةتطٌ  الشةةةةراكة، هةةةةذه وبفضةةةةل

 شةةةبكات تهٌئةةةة مثةةةل المعقةةةدة، وإلجراءاتهةةةا العالٌةةةة ولتقنٌتهةةةا المرتفعةةةة لكلفتهةةةا نظةةةرا بمفردهةةةا تحقٌقهةةةا

 محطةةةةات  - بلدٌةةةة مالعةةةةب – أسةةةوا ) العمومٌةةةةة والتجهٌةةة ات والطرقةةةةات المسةةةالك وإنجةةةةا  التطهٌةةةر

 (.  طرقٌة
 

 لهةةةةةذا القةةةةةانونً اإلطةةةةةار واألقةةةةةالٌم، العمةةةةةاالت بتنظةةةةةٌم المتعلةةةةة  79.11 القةةةةةانون مقتضةةةةةٌات وتحةةةةةدد

 القانونٌةةةةة اإلجةةةةراءات مختلفةةةةة، فقةةةةرات ثةةةةالث فةةةةً البطاقةةةةة، هةةةةذه تحةةةةدد كمةةةةا الشةةةةراكة، مةةةةن النةةةةوع

 القانونٌةةةةة الجوانةةةةب بتفصةةةةٌل توضةةةةح التةةةةً الشةةةةراكات، هةةةةذه وتةةةةدبٌر إلحةةةةداث المعتمةةةةدة والتنظٌمٌةةةةة

 مشةةةةةارٌ  إلنجةةةةةا  العمومٌةةةةةة الشةةةةةراكة صةةةةةٌغ مةةةةةن الصةةةةةٌغة لهةةةةةذه والمالٌةةةةةة واإلدارٌةةةةةة واإلجرائٌةةةةةة

 .العامة المنفعة ذات مشتركة وأنشطة
 

 ومجموعاتهةةةا واألقةةةالٌم العمةةةاالت لتمكةةةٌن المصةةةاحبة التةةةدابٌر مختلةةةف البطاقةةةة، هةةةذه كةةةذلك وتتضةةةمن

 .    واألنشطة المشارٌ  هذه إلنجا  الدولة مساعدة من االستفادة
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 : القانونً اإلطار .د 
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون
 

 اإلقلةةةٌم، أو للعمالةةةة الترابٌةةةة الةةةدائرة حةةةدود داخةةةل اإلقلةةةٌم، أو العمالةةةة مجلةةةس ٌمةةةارس :36 الملللادة
 )...( :التالٌة الذاتٌة االختصاصات العمل، بها الجاري واألنظمة للقوانٌن وفقا

 

 االقتصةةةادٌة التنمٌةةةة إنعةةةاش إلةةةى الرامٌةةةة الشةةةراكة أو للتعةةةاون اتفاقٌةةةة كةةةل إبةةةرام فةةةً ٌبةةةت 
 بتعةةةاون اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة سةةةتنفذها التةةةً األعمةةةال إلنجةةةا  الشةةةروط وٌحةةةدد واالجتماعٌةةةة

 أو العمومٌةةةةةةةة والهٌةةةةةةةآت الترابٌةةةةةةةة الجماعةةةةةةةاتو العمومٌةةةةةةةة اإلدارات مةةةةةةة  بشةةةةةةةراكة أو
 )...( االجتماعٌٌن؛ والفاعلٌن الخاصة

 
 

 أخةةةةرى محلٌةةةةة جماعةةةةات مةةةة  أو بٌنهةةةةا فٌمةةةةا تبةةةةرم أن األقةةةةالٌم أو للعمةةةةاالت ٌمكةةةةن :66 المللللادة
 اللجةةةوء ٌقتضةةةً ال مشةةةتركة فائةةةدة ذي مشةةةروع إنجةةةا  أجةةةل مةةةن للشةةةراكة أو للتعةةةاون اتفاقٌةةةات

 .الخاص أو العام للقانون خاض  معنوي شخص إحداث إلى
 

 متطابقةةةةة مقةةةةررات علةةةةى بنةةةةاء الداخلٌةةةةة، و ٌةةةةر علٌهةةةةا ٌصةةةةاد  التةةةةً التعةةةةاون اتفاقٌةةةةات تبةةةةرم
 المسةةةةاهمات طبٌعةةةةة أو ومبلةةةةغ وتكلفتةةةةه المشةةةةروع موضةةةةوع خاصةةةةة تحةةةةدد المعنٌةةةةة للمجةةةةالس

 .والمحاسبٌة المالٌة والشروط ومدته
 

 ومحاسةةةةبٌا مالٌةةةةا سةةةةندا المشةةةةتركة الجماعةةةةات إلحةةةةدى خصوصةةةةً حسةةةةاب أو مٌ انٌةةةةة وتعتمةةةةد

 .التعاون لمشروع
 

 أخرى،مجموعات محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تإلف أن األقالٌم أو للعماالت ٌمكن :67 المادة
 ذي مرف  تدبٌر أو مشترك عمل إنجا  المحلٌة،قصد للجماعات مجموعات أو األقالٌم أو للعماالت

 .للمجموعة عامة فائدة
 

 المتطابقة المداوالت على اإلطالع بعد الداخلٌة لو ٌر بقرار المجموعة إحداث على ٌصاد 
 .المشتركة الترابٌة الجماعات لمجالس

 

 من ابتداء ٌوما 45 أجل داخل المجموعة إحداث على للمصادقة المعلل الرفض أو المصادقة تعطى

 .الداخلٌة لو ٌر معلل بقرار واحدة مرة األجل هذا تمدٌد وٌمكن مداولة، بآخر التوصل تارٌخ
 

 األطراف اتفا  بعد فٌها، المشاركة أو المجموعة بإحداث المتعلقة المتطابقة المداوالت تحدد
 ال منٌة والمدة المساهمات مبلغ أو وطبٌعة ومقرها وتسمٌتها موضوعها خاصة المعنٌة،

 .للمجموعة
 

 .الشكلٌات نفس طب  المجموعة حل أو إقلٌم أو عمالة انسحاب على ٌصاد 
 

 الشكلٌات طب  المصادقة وتتم. تؤسٌسها سب  مجموعة إلى أقالٌم أو عماالت انضمام قبول ٌمكن

 ومجلس المعنٌة للمجالس المتطابقة المداوالت على االطالع بعد 3 بالفقرة علٌها المنصوص

 .المجموعة
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 معلل مرسوم بمقتضى ٌقرر ذلك،أن العامة المصلحة اقتضت كلما األول، للو ٌر ٌمكن :68 المادة
 إلى أقالٌم أو عماالت عدة أو إقلٌم أو لعمالة التلقائً االنضمام الداخلٌة، و ٌر من باقتراح ٌتخذ

 أو العماالت مجالس أو اإلقلٌم أو العمالة مجلس استشارة بعد وذلك إحداثها سٌتم أو محدثة مجموعة
 المعنٌة األقالٌم أو العماالت مساهمة شروط االقتضاء، عند المرسوم، هذا وٌحدد المعنٌة، األقالٌم

 .المجموعة فً
 

 تتمت  عمومٌة مإسسة الترابٌة الجماعات مجموعة أو األقالٌم أو العماالت مجموعة :69 المادة
 .المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة

 

 تطب  كما واألقالٌم، العماالت على بالوصاٌة المتعلقة والتنظٌمٌة التشرٌعٌة النصوص علٌها وتطب 
 .ومحاسبتها المجموعة مٌ انٌة على المحلٌة للجماعات والمحاسبٌة المالٌة القواعد

 

 :اإلجراءات .ه 
 

 :المالٌة التركٌبة .1
 

 القانونٌةةةةةة النصةةةةةوص علةةةةةى االرتكةةةةةا  ومجموعاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات علةةةةةى ٌتعةةةةةٌن

 :العمومٌة الشراكة إطار فً  تقٌمها وأنشطة لمشارٌ  المالٌة التركٌبة إلعداد التالٌة
 

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم  المتعلق 60- 70 رقم القانون

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف: 1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...(  :32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
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 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 
 مجموعاتها؛ أو الترابٌة

  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 
 مقاطعات؛ على

 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب: 40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا
 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
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 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 ٌةالعموم الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.-00 رقم القانون
 

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة
 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى
 .االتفاقٌات عن

 

 :القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر :0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 

 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة

 .التجاري الطاب 

 

 :التالٌة القانونٌة النصوص على االطالع كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس

 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

  للقةةةانون ٌخضةةة  ٌةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 :القانونٌة التركٌبة .0
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون

 

 الال مةةةة التةةةدابٌر وٌتخةةةذ. المجلةةةس مقةةةررات اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل أو والةةةً ٌنفةةةذ: 45 الملللادة

 .اإلقلٌم أو العمالة مجلس رئٌس رأي أخذ بعد الغاٌة لهذه
 

 أو العمالةةةة مجلةةس مقةةررات تنفٌةةذ علةةةى بانتظةةام الةةرئٌس ٌطلةة  أن العامةةةل أو الةةوالً علةةى ٌجةةب

 المكتةةةب أعضةةاء جمةة  الةةةرئٌس، مةةن بطلةةب أو منةةةه بمبةةادرة ذلةةك، عةةةن فضةةال وٌتةةولى، اإلقلةةٌم،
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 علٌةةةه سةةةتعرض التةةةً المسةةةائل لتهٌةةة  أو المجلةةةس مقةةةررات بتنفٌةةةذ إلخبةةةارهم اللجةةةان ورإسةةةاء

 .للدراسة
 

 أو الةةةوالً ألجوبةةةة جلسةةةة العادٌةةةة، الةةةدورات خةةةالل تخصةةةص أن الةةةرئٌس، مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن،

 ٌومةةةا( 15) عشةةةر خمسةةةة الةةةرئٌس بواسةةةطة العامةةةل أو الةةةوالً إلةةةى كتابةةةة األسةةةئلة علةةةى العامةةةل

 .األقل عل الدورة افتتاح قبل
 

 : )...(التالٌة التدابٌر باتخاذ اإلقلٌم، أو العمالة مقررات وف  العامل، أو الوالً ٌقوم :46 المادة
 

 والتوأمة والشراكة التعاون اتفاقٌات ٌبرم. 
 

 إذا إال للتنفٌذ قابلة كونت ال اآلتٌة، بالمسائل الخاصة اإلقلٌم أو العمالة مجلس مقررات إن :59 المادة
 : )...(الوصاٌة سلطة علٌها صادقت

 

 الشراكة؛ أو التعاون اتفاقٌات 

 األجنبٌة؛ الترابٌة الجماعات م  والتوأمة الالمرك ي التعاون اتفاقات 

 
 :ةاإلدارٌ ةالتركٌب .3

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون

 التالٌةةةة ٌومةةةا 45 خةةةالل السةةةابقة المةةةادة فةةةً المقةةررة المصةةةادقة الداخلٌةةةة و ٌةةةر ٌتةةةولى: 62 المللادة

 نةةةص بموجةةب ذلةةك خةةالف علةةى فٌهةةا المنصةةوص الحالةةة فةةً ماعةةدا بةةالمقرر، التوصةةل لتةةارٌخ

 العامةةةةل أو الةةةةوالً إلةةةةى للمصةةةةادقة المعلةةةةل الةةةةرفض أو المصةةةةادقة تبلةةةةغ. تنظٌمةةةةً أو تشةةةةرٌعً

 .المجلس رئٌس بذلك ٌخبر الذي

 

 ةــملحوظ

 بةةةٌن الشةةةراكة اتفاقٌةةةات تطبٌةةة  مجةةةال ،2113 ٌونٌةةةو 27 بتةةةارٌخ 7 رقةةةم المنشةةةور ٌحةةةدد

 .والجمعٌات الدولة
 

 عالقةةات بإقامةةة للشةةراكة جدٌةةدة سٌاسةةة بلةةورة إلةةى المنشةةور هةةذا ٌهةةدف: التطبٌةة  مجةةال 
 االجتماعٌةةةة الخةةةدمات لتةةةوفٌر والمالٌةةةة والمادٌةةةة البشةةةرٌة المةةةوارد بضةةةم وشةةةراكة تعةةةاون
 .المشتركة المنفعة ذات عمومٌة مراف  وتدبٌر وإلحداث تنموٌة مشارٌ  وإنجا 

 

 متمٌةةة ة آلٌةةةة الجمعٌةةةات مةةة  الشةةةراكة جعةةةل فةةةً الحكومةةةة رغبةةةة المنشةةةور هةةةذا وٌتةةةرجم 
 معٌشةةةةة ظةةةةروف وتحسةةةةٌن الفقةةةةر محاربةةةةة علةةةةى تقةةةةوم للقةةةةرب جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة لتحقٌةةةة 

 للمشةةةةةةارٌ  أمثةةةةةةل اسةةةةةةتهداف عبةةةةةةر األولٌةةةةةةة حاجٌةةةةةةاتهم بتلبٌةةةةةةة المعةةةةةةو ٌن المةةةةةةواطنٌن
 )...(. منها والمستفٌدٌن
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 مصةةةادقة، بمثابةةةة أعةةةاله األولةةةى الفقةةةرة فةةةً المحةةةدد األجةةةل فةةةً قةةةرار أي صةةةدور عةةةدم ٌعتبةةةر

 مةةن بةةاقتراح ٌتخةةذ معلةةل بمرسةةوم المةةدة ولةةنفس واحةةدة مةةرة األجةةل هةةذا تجدٌةةد ٌمكةةن أنةةه غٌةةر

 .الداخلٌة و ٌر

 :التالٌة بالوثائ  الداخلٌة و ارة موافاة الترابٌة الجماعات على وٌتعٌن

 ٌحدد ،واألقالٌم العماالت مجموعة أو الشراكة باتفاقٌات المتعلقة المداوالت محضر 

 .التعاون ومدة وعالقات المساهمة، مبلغ حجمو وطبٌعة موضوع

 ؛(المتوقعة والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة تهتركٌبو المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 القانونٌة طبٌعته تثبت وثٌقةب الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال

 .منا عات ألٌة تعرضه وعدم
 

 ثالثةةةة كةةةل مفصةةةلة بتقةةةارٌر الداخلٌةةةة و ارة موافةةةاة العامةةةل أو الةةةوالً علةةةى ٌتعةةةٌن كمةةةا

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً والمشاكل الشراكة أنشطة عن أشهر
 

 :ٌلً ما عمومٌة وأنشطة مشارٌ  إلنجا  والشراكة التعاون اتفاقٌة توضح
 

 المشروع؛ بتدبٌر المكلف للشرٌك المساهمات دف  آجال 

 المشروع؛ إلنجا   منً برنامج 

  ٌ المسإولٌات؛ تو 

 الشراكة؛ اتفاقٌة سرٌان ونهاٌة بداٌة تارٌخ 

 االجتماعات؛ انعقاد وأمكنة وبرنامج التنسٌ  لجنة رئٌس اختٌار كٌفٌة 

 الن اعات؛ فض مسطرة 

 المشروع أشغال بسٌر والسكان الشركاء إخبار. 
 

 :المصاحبة التدابٌر .ً 
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون

 

 ٌجةةةب التةةةً المسةةةائل وتهٌٌةةة  القضةةةاٌا لدراسةةةة لجانةةا اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة مجلةةةس ٌشةةةكل :15 المللادة

 .علٌها والتصوٌت لدراستها علٌه تعرض أن
 

 :هً األقل على دائمة لجان ثالث تشكٌل وٌتعٌن
 

 ثىيؾْز ثىَني ز دؾؤُٗ ثىَٞضثّٞز ٗثىَجىٞز؛ 

 ثىيؾْز ثىَني ز دجىضَْٞز ثالقضقجدٝز ٗثالؽضَجػٞز ٗثىغقجفٞز؛ 

 .ثىيؾْز ثىَني ز دجىضؼَٞش ٗإػذثد ثىضشثح ٗثىذٞتز 
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 اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة مجلةةةةس طةةةةرف مةةةةن أعضةةةةائها بةةةةٌن مةةةةن ٌنتخةةةةب رئةةةةٌس لجنةةةةة كةةةةل ٌةةةةرأس

 .النسبٌة واألغلبٌة السري باالقتراع
 

 المةةةادة فةةةً علٌةةةه المنصةةةوص الةةةداخلً النظةةةام فةةةً اللجةةةان وتسةةةٌٌر واختصاصةةةات تكةةةوٌن ٌحةةةدد

 .بعده 48
 

 ولهةةةةذه. اإلقلةةةٌم أو العمالةةةةة قضةةةاٌا فةةةةً بمداوالتةةةه اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةة مجلةةةةس ٌفصةةةل :35 الملللادة

 مراعةةةاة مةةة  والثقافٌةةةة واالجتماعٌةةةة االقتصةةةادٌة تنمٌتهةةةا لضةةةمان الال مةةةة التةةةدابٌر ٌتخةةةذ الغاٌةةةة

 )...( .األخرى الترابٌة الجماعات إلى المسندة االختصاصات
 

 واألشةةةةخاص الدولةةةةة مسةةةةاعدة مةةةةن ٌسةةةةتفٌد أن إلٌةةةةه، المسةةةةندة بالمهةةةةام للقٌةةةةام للمجلةةةةس، ٌمكةةةةن

 .العام للقانون الخاضعة األخرى المعنوٌة
 

 اإلقلٌم أو العمالة فً الدولة بمصالح اختصاصاته ممارسة أثناء ٌستعٌن أن للرئٌس ٌمكن :42 المادة
 .العامل أو الوالً بواسطة

 
 

 اومجموعاته المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60.70 القانون
 

 

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة
 الصدد، هذا فً القضائً، المساعد وٌإهل. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة
 الدعاوى فً تفوضه عندما علٌه مدعى أو كمدع ومجموعاتها الترابٌة الجماعات لحساب للتصرف

 )...(. والمجموعات الجماعات تلك على دٌون باستحقا  التصرٌح منها الهدف ٌكون التً
 

 

 تقةةةةةدٌم الداخلٌةةةةةة لةةةةةو ارة التابعةةةةةة المحلٌةةةةةة للجماعةةةةةات العامةةةةةة للمدٌرٌةةةةةة ٌمكةةةةةن :ملحوظلللللة

 .ذلك فً الراغبة الترابٌة للجماعات الموضوع فً قانونٌة مساعدات
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

  مشتركة وأنشطة مشارٌع إلنجاز العمومٌة الشراكة – 14 بطاقة 
 عمومٌة وهٌئات الجهات بٌن المشتركة التعاون لجن أو جهات

 14 مبٌان
   مشتركة وأنشطة مشارٌع إلنجاز العمومٌة الشراكة: إجراءات

 

 14 بطاقة: اإلجراءات دلٌل
 0211 شتنبر 08: التارٌخ

   0211 شتنبر 08: التارٌخ

 

 سلطات
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

 
   مدٌرٌة

 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

   الجماعً؛ المٌثا 

 

  بتنظةةةةٌم المتعلةةةة  القةةةةانون 

 الجهات؛

 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 تنفٌةةةذ آلٌةةةة حةةةول المعنٌةةةة

 ؛الشراكة

  أعضةةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةةداوالت 

 لجنةةةةةةة لتعٌةةةةةةٌن الشةةةةةةراكة

  التتب ؛

  تقدٌم؛ مذكرة 

  مالٌة؛ تركٌبة 

  المحلٌةةةةةةةة السةةةةةةةلطة رأي 

 الموضوع؛ فً

  تقنً؛ ملف 

  داخلً نظام. 

 

 

 الترابٌة الجماعات

 

 

 

 

 إشةةةةراف تحةةةةت الجهةةةةات

 الوالٌةةةةةةات وعمةةةةةال والة

 .واألقالٌم والعماالت

 

 

 

  التعةةةةةةةةةاون  دلٌةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

  الجماعةةةةةةةات دلٌةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  موجهةةةةة مراسةةةةالت 

 والعمال الوالة إلى

 

 مشروع دراسة

 المرفقة والوثائ  الشراكة

 

 

 
 األطةةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةةة  تقةةةةدٌم مةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 سةةةةةةةةةةةلطة مصةةةةةةةةةةةادقة 

 علةةةةةةةةةةةةى الوصةةةةةةةةةةةةاٌة

 . الشراكة مشروع

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 األصةةةةةةةةةةةلٌة بالنسةةةةةةةةةةةخة

 المصةةةادقة بعةةةد لالتفاقٌةةةة

 إحةةةداث بقةةةرار أو علٌهةةةا

 ؛المجموعة

  المعتمةةةةةةةدة القةةةةةةةوانٌن 

78.11  /47.96  /

45.18. 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر

 

 

 

 الداخلٌة و ارة موافاة

 سٌر حول مفصلة بتقارٌر

 ثالثة كل الشراكة أشغال

 أشهر
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 :التعرٌف .أ 
  

 مةةةن بمبةةةادرة التعاقةةةد طرٌةةة  عةةةن تنفٌةةةذها ٌةةةتم شةةةؤنها، فةةةً ومتفةةةاوض مشةةةتركة أنشةةةطة 

 جمعٌةةةةات أو عمومٌةةةةة هٌئةةةةات مةةةة  الجهةةةةات بةةةةٌن المشةةةةتركة التعةةةةاون لجةةةةن أو جهةةةةات

 .مشتركة وأنشطة أهداف إلنجا  عمل وخطة إستراتٌجٌة لوض  المدنً، المجتم 
 

 :الموضوع .ب 
 

 عمومٌة تحتٌة وبنٌات بتجهٌ ات تتعل  أشغال إلنجا  الشراكة صٌغ من صٌغة. 
 

 :الشركاء .ػ 
 

 خاصة أو عمومٌة هٌئات – الجهات بٌن المشتركة التعاون لجن أو جهات. 

 

 

 

 

 

 للتوضٌح مذكرة
 

 أشةةةغال تنفٌةةةذ بآجةةةال تقتةةةرن  قصةةةٌرة عةةةادة  ال منٌةةةة مةةةدتها تكةةةون التةةةً بالشةةةراكة البطاقةةةة هةةةذه تتعلةةة 

 مةةة  الجهةةةات بةةةٌن المشةةةتركة التعةةةاون لجةةةن أو جهةةةات طةةةرف مةةةن أجلهةةةا مةةةن أحةةةدثت التةةةً المشةةةارٌ 

 .خواص فاعلٌن أو المدنً المجتم  جمعٌات أو عمومٌة هٌئات أو ترابٌة جماعات
 

 أشةةةةغال إلنجةةةةا  الترابٌةةةةة الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن مت اٌةةةةدا إقبةةةةاال الشةةةةراكة مةةةةن النةةةةوع هةةةةذا وٌعةةةةرف

 .العمومٌة التحتٌة والبنٌات األساسٌة بالتجهٌ ات تتعل 
 

 بؤشةةةةغال القٌةةةةام الجهةةةةات، بةةةةٌن المشةةةةتركة التعةةةةاون ولجةةةةن الجهةةةةات تسةةةةتطٌ  الشةةةةراكة، هةةةةذه وبفضةةةةل

 العالٌةةةةةة، وتقنٌتهةةةةةا المرتفعةةةةةة، لكلفتهةةةةةا نظةةةةةرا بمفردهةةةةةا إنجا هةةةةةا علٌهةةةةةا ٌتعةةةةةذر وأنشةةةةةطة ومشةةةةةارٌ 

 والطرقةةةةةةةات المسةةةةةةالك وصةةةةةةٌانة وإنجةةةةةةا  التطهٌةةةةةةر شةةةةةةبكات تهٌئةةةةةةة مثةةةةةةل المعقةةةةةةدة، وإجراءاتهةةةةةةا

 (.  طرقٌة محطات  - بلدٌة مالعب – أسوا ) العمومٌة  والتجهٌ ات
 

 الشةةةراكة، مةةةن النةةةوع لهةةةذا القةةةانونً اإلطةةةار الجهةةةات بتنظةةةٌم المتعلةةة  47.96 القةةةانون مقتضةةةٌات وتحةةةدد

 إلحةةةداث المعتمةةةدة والتنظٌمٌةةةة القانونٌةةةة اإلجةةةراءات مختلفةةةة، فقةةةرات ثةةةالث فةةةً البطاقةةةة هةةةذه تحةةةدد كمةةةا

 والمالٌةةةةة واإلدارٌةةةةة واإلجرائٌةةةةة القانونٌةةةةة الجوانةةةةب بتفصةةةةٌل توضةةةةح والتةةةةً الشةةةةراكات، هةةةةذه وتةةةةدبٌر

 .مشتركة وأنشطة مشارٌ  إلنجا  العمومٌة الشراكة صٌغ من الصٌغة لهذه والقانونٌة
 

 بةةةٌن المشةةةتركة التعةةةاون ولجةةةن الجهةةةات تمكةةةن المصةةةاحبة التةةةدابٌر مختلةةةف البطاقةةةة، هةةةذه كةةةذلك وتتضةةةمن

 .    المشارٌ  هذه إلنجا  الدولة مساعدة من االستفادة الجهات
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 :القانونً اإلطار .د 
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60.04 القانون

 

 محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تعاونا تقٌم أن اختصاصاتها نطا  فً للجهات ٌمكن :5 المادة
 .القانون هذا من السادس الباب ألحكام وفقا أخرى

 

 وصاٌة إقامة إلى أخرى محلٌة جماعات وبٌن بٌنها أو الجهات بٌن فٌما التعاون ٌإدي أن ٌمكن ال
 .أخرى جماعة على لجماعة

 

 أن ٌمكن التً االختصاصات الترابً الجهة نفوذ حدود داخل الجهوي المجلس ٌمارس :8 المادة

 :التالٌة المجاالت فً خاصة الدولة إلٌه تنقلها

 وفقا الدراسٌة المنح وتو ٌ  الجامعٌة والمإسسات والثانوٌات المستشفٌات وصٌانة إقامة .1

 المجال؛ هذا فً الدولة لدن من المعتمدة للتوجهات

 ؛الترابٌة الجماعات وأطر أعوان تكوٌن .2

 .الجهوٌة الفائدة ذات التجهٌ ات .3

 وجوبا مقترنا الجهات إلى أعبائها من عبء أو الدولة اختصاصات من الختصاص نقل كل ٌكون

 وف  النقل هذا وٌتم االعتمادات، منها والسٌما العبء أو االختصاص لذلك المطابقة للموارد بتحوٌل

 .لطبٌعته المالئم التنظٌمً أو التشرٌعً النص

 أو الدولة م  بتعاون الجهوٌة للتنمٌة ضروري عمل بكل الجهات تقوم أن ذكر ما على عالوة ٌمكن

 تحدد شروط وف  وذلك العام للقانون الخاضعة المعنوٌة األشخاص من آخر شخص أي م 

 .باتفاقٌات

 المجالس قرارات على االطالع بعد التعاون هذا إقرار فً الداخلٌة و ٌر ٌؤذن)...( :61 المادة

 .المعنٌة الجهوٌة

 لجنة إلى نضماملال تقبل أن األمر أول بٌنها فٌما االتفا  وق  التً الجهات غٌر لجهات ٌمكن

 .السابقة الفقرة فً المقررة الكٌفٌة نفس طب  ذلك فً اإلذن وٌخول الجهات، بٌن المشتركة التعاون

 المعنوٌة بالشخصٌة تتمت  عامة مإسسات الجهات بٌن المشتركة التعاون لجان :60 المادة

 كما الجهات على بالوصاٌا المتعلقة والتنظٌمٌة التشرٌعٌة النصوص علٌها تطب . المالً واالستقالل

 .ومحاسبتها اللجان مٌ انٌة على المحلٌة للجماعات والمحاسبٌة المالٌة القواعد تطب 
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 :اإلجراءات .ه 
 

 :ةالمالٌ ةالتركٌب .1
 

 التشةةةرٌعٌة للنصةةةوص كبٌةةةرة أهمٌةةةة إٌةةةالء ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن

 :المالٌة للتركٌبة إعدادها عند التالٌة
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60- 04 القانون
 

 

 الشلللرٌف الظهٌلللر ألحكلللام وفقلللا الجهلللة مٌزانٌلللة وتصلللفٌة وتنفٌلللذ وضلللع ٌلللتم الجهلللة، لمالٌلللة بالنسلللبة

 رقلللللم القلللللانون بتنفٌلللللذ( 0229 فبراٌلللللر 18) 1432 صلللللفر ملللللن 00 فلللللً الصلللللادر 1.29.20 رقلللللم

 .أسفله إلٌه المشار  ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 45.28

 الشللللرٌف بللللالظهٌر لفائلللدتها المحدثللللة واألتلللاوى والرسللللوم الضلللرائب حصللللٌلة ملللن الجهللللة تسلللتفٌد

 القلللللانون بتنفٌللللذ( 0227 نلللللوفمبر 32) 1408 القعللللدة ذي ملللللن 19 فللللً الصلللللادر 1.27.195 رقللللم

 الضللرائب حصللٌلة مللن وكللذا أسللفله إلٌلله المشللار الترابٌللة الجماعللات بجباٌللات المتعلللق 47.26 رقللم

 ٌتعلللللق فٌمللللا والسللللٌما المالٌللللة قللللوانٌن بمقتضللللى لهللللا المخصصللللة الدولللللة ضللللرائب حصلللل  أو

 الضلللرٌبة عللللى اإلضلللافٌة وبالضلللرٌبة اللللدخل عللللى العاملللة وبالضلللرٌبة الشلللركات عللللى بالضلللرٌبة

 .المحرك ذات العربات على الخاصة السنوٌة

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم  المتعلق 60- 70 رقم القانون

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...( : 32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
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 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب :40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا
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 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.00. رقم القانون
 

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة

 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى

 .االتفاقٌات عن
 

 :القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر: 0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 

 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة

 .التجاري الطاب 
 

 :التالٌة القوانٌن على اإلطالع كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس
 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةانون تخضةةة  تةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 :ةالقانونٌ التركٌبة .0
 

 الجهات بتنظٌم  المتعلق  60- 04 رقم القانون
 

 محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تعاونا تقٌم أن اختصاصاتها نطا  فً للجهات ٌمكن :5 المادة
 .القانون هذا من السادس الباب ألحكام وفقا أخرى
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 وصاٌة إقامة إلى أخرى محلٌة جماعات وبٌن بٌنها أو الجهات بٌن فٌما التعاون ٌإدي أن ٌمكن ال
 .أخرى جماعة على لجماعة

 

 الواجب التدابٌر ٌقرر الغاٌة ولهذه الجهة قضاٌا فً بمداوالته الجهوي المجلس ٌبت :6 المادة
 المسندة االختصاصات مراعاة م  الكاملة والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة تنمٌتها لضمان اتخاذها

 .األخرى الترابٌة الجماعات إلى
 

 .الدولة إلٌه تنقلها واختصاصات به خاصة اختصاصات المجلس ٌمارس
 

 تهم التً العامة المصلحة ذات األعمال حول آراء وإبداء اقتراحات تقدٌم ذلك على عالوة ٌمكنه
 .العام القانون أشخاص من آخر معنوي شخص أي أو الدولة اختصاص نطا  فً والداخلة الجهة
 مساعدة ومن الدولة مساعدة من القانون، هذا بموجب إلٌه المسندة بالمهام للقٌام المجلس، ٌستفٌد

 .العام للقانون خاضعة أخرى معنوٌة أشخاص
 

 واألنظمة للقوانٌن ووفقا للجهة الترابٌة الدائرة حدود داخل الجهوي، المجلس ٌمارس :7 المادة
 :التالٌة به الخاصة االختصاصات العمل بها الجاري

 

 علٌها والمصادقة اإلدارٌة الحسابات دراسة وكذا علٌها والتصوٌت الجهة مٌ انٌة دراسة 
 القانون؛ هذا فً المقررة والشروط للشكلٌات طبقا

 فً المعتمدة واألهداف للتوجهات وفقا للجهة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة مخطط إعداد 
 رهن الموضوعة وتلك بالجهة الخاصة الوسائل حدود وفً للتنمٌة الوطنً المخطط
 إلى للجهة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة مخطط الجهوي المجلس وٌحٌل تصرفها؛
 علٌه؛ الموافقة قصد والتخطٌط الوطنً لإلنعاش األعلى المجلس

 المستوى على المعتمدة واألهداف للتوجهات وفقا التراب لتهٌئة الجهوي التصمٌم إعداد 
 الوطنً التراب لتهٌئة الو ارٌة اللجنة إلى التصمٌم هذا الجهوي المجلس وٌحٌل الوطنً؛
 علٌه؛ الموافقة قصد

 وتحدٌد الجهة لفائدة المحصلة الحقو  ومختلف واألتاوى الرسوم أساس وض  كٌفٌة تحدٌد 
 العمل؛ بها الجاري واألنظمة للقوانٌن وفقا وذلك تحصٌلها، وقواعد تعرٌفاتها

 تلك إنجا  على والتشجٌ  الخاصة االستثمارات إلنعاش الال مة باألعمال القٌام 
 االقتصادٌة؛ لألنشطة ومناط  صناعٌة مناط  وتنظٌم بإقامة والسٌما االستثمارات

 أو الجهوٌة الفائدة ذات المختلط االقتصاد مقاوالت فً الجهة مساهمة شؤن فً البت 
 جهات؛ال بٌن المشتركة

 المهنً؛ بالتكوٌن المتعلقة التدابٌر جمٌ  اعتماد 
 الوطنً؛ الصعٌد على المحددة التوجهات إطار فً التشغٌل إلنعاش الال مة باألعمال القٌام 
 الرٌاضة؛ إنعاش مٌدان فً بؤعمال القٌام 
 البٌئة؛ حماٌة إلى الرامٌة التدابٌر كل اعتماد 
 فً الغاٌة لهذه وٌساهم للجهة، المائٌة الموارد تدبٌر عقلنة إلى الرامٌة اإلجراءات اتخاذ 

 تراب ٌكون حٌنما وذلك المائً الحوض لمٌاه المندمجة للتهٌئة المدٌري المخطط إعداد
 على المائٌة السٌاسة تحدٌد فً ٌساهم كما المذكور، الحوض فً ج ئٌا أو كلٌا ٌق  الجهة

 رأٌه؛ إبداء المختصة والهٌئات السلطات منه طلبت إذا الوطنً المستوى
 والثقافٌة؛ االجتماعٌة األنشطة بإنعاش المتعلقة التدابٌر جمٌ  اعتماد 
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 تدبٌر وكل االجتماعً التضامن أعمال من عمل كل ومساندة إنعاش إلى ٌهدف ما بكل القٌام 
 إحسانً؛ طاب  ذي

 وإنعاشها الجهوٌة المعمارٌة الخصائص على المحافظة على السهر. 
 

 أن ٌمكن التً االختصاصات الترابً الجهة نفوذ حدود داخل الجهوي المجلس ٌمارس :8 المادة

 :التالٌة المجاالت فً خاصة الدولة إلٌه تنقلها

ٗثىغجّ٘ٝجس ٗثىَؤعغجس ثىؾجٍؼٞز ٗص٘صٝغ ثىَْـ ثىذسثعٞز ٗفقج  إقجٍز ٗفٞجّز ثىَغضؾ ٞجس .1

 ىيض٘ؽٖجس ثىَؼضَذر ٍِ ىذُ ثىذٗىز فٜ ٕزث ثىَؾجه؛
 ؛ثىؾَجػجس ثىضشثدٞزُ ٗ هش صنِ٘ٝ  ػ٘ث .2

 ثىضؾٖٞضثس رثس ثى جةذر ثىؾٖ٘ٝز. .3
 

ٝنُ٘ مو ّقو الخضقجؿ ٍِ ثخضقجفجس ثىذٗىز  ٗ ػخء ٍِ  ػذجةٖج إىٚ ثىؾٖجس ٍقضشّج ٗؽ٘دج 

دضق٘ٝو ىيَ٘ثسد ثىَطجدقز ىزىل ثالخضقجؿ  ٗ ثىؼخء ٗالعَٞج ٍْٖج ثالػضَجدثس، ٗٝضٌ ٕزث ثىْقو ٗفم 

 ثىَالةٌ ىطذٞؼضٔ.ثىْـ ثىضؾشٝؼٜ  ٗ ثىضْظَٜٞ 

َٝنِ ػالٗر ػيٚ ٍج رمش  ُ صقً٘ ثىؾٖجس دنو ػَو مشٗسٛ ىيضَْٞز ثىؾٖ٘ٝز دضؼجُٗ ٍغ ثىذٗىز  ٗ 

ٍغ  ٛ ؽخـ آخش ٍِ ثنؽخجؿ ثىَؼْ٘ٝز ثىخجمؼز ىيقجُّ٘ ثىؼجً ٗرىل ٗفم ؽشٗه صقذد 

 دجص جقٞجس.

 .الجهوي المجلس عن الصادرة القرارات الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل ٌنفذ: 54 لمادة

 من بالعطف موقعة شؤنها فً المتخذة القرارات كانت إذا إلى للتنفٌذ قابلة التدابٌر هذه تكون ال

 ٌتم لم وإذا. بها توصله تارٌخ من ابتداء أٌام خمسة أجل داخل الجهوي المجلس رئٌس طرف

 وإصدار ذلك عن االستغناء ٌقرر أن للعامل جا  المذكور، األجل داخل بالعطف علٌها التوقٌ 

 .المذكورة التدابٌر بتنفٌذ األمر

 :بعده 61 المادة أحكام تطب  الحالة هذه وفً

 علةةةةى بانتظةةةةام الةةةةرئٌس ٌطلةةةة  أن الجهةةةةة مركةةةة  اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة عامةةةةل علةةةةى ٌجةةةةب 
 جمةةةة  الةةةةرئٌس مةةةةن بطلةةةةب الغاٌةةةةة لهةةةةذه وٌتةةةةولى الجهةةةةوي، المجلةةةةس قةةةةرارات تنفٌةةةةذ
 .القرارات تنفٌذ تقدم بحالة وٌخبرهم والمندوبٌن المكتب أعضاء

 

 العمالة عامل ألجوبة عمومٌة جلسات تخصص أن الرئٌس من وبطلب الثالث الدورات خالل ٌمكن

 .الجهوي المجلس أعضاء ٌطرحها التً األسئلة على الجهة مرك  اإلقلٌم أو

 الجهةةة نفةةوذ دائةةرة مةةن عامةةل خلفةةه الجهةةة مركةة  اإلقلةةٌم أو العمالةةة عامةةل تغٌةةب إذا :59 المللادة

 .الداخلٌة و ٌر ٌعٌنه
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 :ةاإلدارٌ ةالتركٌب .3

 المعنٌة الترابٌة الجماعات على ٌتعٌن الشراكة، من النوع هذا على التصدٌ  ٌخص فٌما

 الوثائ  والعمال، الوالة إشراف تحت(  المحلٌة للجماعات العامة المدٌرٌة) الداخلٌة و ارة موافاة

 :التالٌة

 موضوع المشاركة، األطراف اتفا  بعد ٌحدد الشراكة، بآلٌة المتعلقة المداوالت محضر 

 .التعاون ومدة وعالقات المساهمة، مبلغ وحجم وطبٌعة

 والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة وتركٌبته المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 تثبت بوثٌقة الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال ؛(المتوقعة

 .منا عات ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة طبٌعته

 عن أشهر ثالثة كل مفصلة بتقارٌر الداخلٌة و ارة موافاة العامل أو الوالً على ٌتعٌن كما

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً والمشاكل الشراكة أنشطة

 الدولة مساعدة من القانون، هذا بموجب إلٌه المسندة بالمهام للقٌام المجلس، ٌستفٌد)...(  :6 المادة
 .العام للقانون خاضعة أخرى معنوٌة أشخاص مساعدة ومن
 
 
 
 

 

 ةــملحوظ

 بةةةٌن الشةةةراكة اتفاقٌةةةات تطبٌةةة  مجةةةال ،2113 ٌونٌةةةو 27 بتةةةارٌخ 7 رقةةةم المنشةةةور ٌحةةةدد

 .والجمعٌات الدولة
 

 عالقةةات بإقامةةة للشةةراكة جدٌةةدة سٌاسةةة بلةةورة إلةةى المنشةةور هةةذا ٌهةةدف: التطبٌةة  مجةةال 
 االجتماعٌةةةة الخةةةدمات لتةةةوفٌر والمالٌةةةة والمادٌةةةة البشةةةرٌة المةةةوارد بضةةةم وشةةةراكة تعةةةاون
 .المشتركة المنفعة ذات عمومٌة مراف  وتدبٌر وإلحداث تنموٌة مشارٌ  وإنجا 

 

 متمٌةةة ة آلٌةةةة الجمعٌةةةات مةةة  الشةةةراكة جعةةةل فةةةً الحكومةةةة رغبةةةة المنشةةةور هةةةذا وٌتةةةرجم 
 معٌشةةةةة ظةةةةروف وتحسةةةةٌن الفقةةةةر محاربةةةةة علةةةةى تقةةةةوم للقةةةةرب جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة لتحقٌةةةة 

 للمشةةةةةةارٌ  أمثةةةةةةل اسةةةةةةتهداف عبةةةةةةر األولٌةةةةةةة حاجٌةةةةةةاتهم بتلبٌةةةةةةة المعةةةةةةو ٌن المةةةةةةواطنٌن
 )...(. منها والمستفٌدٌن
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 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60.70 القانون

 

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة

 )...(. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 تقةةةةدٌم الداخلٌةةةةة لةةةةو ارة التابعةةةةة المحلٌةةةةة للجماعةةةةات العامةةةةة للمدٌرٌةةةةة ٌمكةةةةن: ةـللللـملحوظ

 .المعنٌة الترابٌة الجماعات من بطلب الموضوع فً  قانونٌة مساعدات
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 الخاصة/ العمومٌة الشراكة

  عمومٌة مرافق لتدبٌر العمومٌة الشراكة -

- مشتركة منفعة ذات           
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

 مشتركة عمومٌة ومرافق مشارٌع لتدبٌر العمومٌة الشراكة – 15 بطاقة 
  عمومٌة وهٌئات مجموعاتها أو جماعات

 15 مبٌان
 مشتركة عمومٌة ومرافق مشارٌع لتدبٌر  العمومٌة الشراكة: إجراءات

 

 15 بطاقة: اإلجراءات دلٌل
 0211 شتنبر 08: التارٌخ

   0211 شتنبر 08: التارٌخ

 

 سلطات
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

 
   مدٌرٌة

 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

   الجماعً؛ المٌثا 

 

 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 تةةةدبٌر آلٌةةةة حةةةول المعنٌةةةة

 الشراكة؛

  أعضةةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةةداوالت 

 لجنةةةةةةة لتعٌةةةةةةٌن الشةةةةةةراكة

  التتب ؛

  تقدٌم؛ مذكرة 

  مالٌة؛ تركٌبة 

  المحلٌةةةةةةةة السةةةةةةةلطة رأي 

 الموضوع؛ فً

  تقنً؛ ملف 

  داخلً نظام. 

 

 

 الترابٌة الجماعات

 

 

 

 

 حضةةةةةةةةةةرٌة جماعةةةةةةةةةةات

 إشةةةةراف تحةةةةت وقروٌةةةةة

 الوالٌةةةةةةات وعمةةةةةال والة

 .واألقالٌم والعماالت

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

  الجماعةةةةةةةات دلٌةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  موجهةةةةة مراسةةةةالت 

 والعمال الوالة إلى

 

 مشروع دراسة

 والوثائ  الشراكة

 المرفقة

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةةة  تقةةةةدٌم مةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 سةةةةةةةةةةةلطة مصةةةةةةةةةةةادقة 

 علةةةةةةةةةةةةى الوصةةةةةةةةةةةةاٌة

 . الشراكة مشروع

 

 

 
 األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 األصةةةةةةةةةةةلٌة بالنسةةةةةةةةةةةخة

 المصةةةادقة بعةةةد لالتفاقٌةةةة

 ؛ علٌها

  المعتمةةةةةةةدة القةةةةةةةوانٌن 

78.11  /54.15 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر

 

 
 

 الداخلٌة و ارة موافاة

 سٌر حول مفصلة بتقارٌر

 ثالثة كل الشراكة أشغال

 أشهر
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 :التعرٌف .أ 
  

 مةةة  التفةةةاوض ٌةةةتم مجموعاتهةةةا أو الجماعةةةات مةةةن بمبةةةادرة مشةةةتركة ومشةةةارٌ  أنشةةةطة 

 وخطةةةةة إسةةةةتراتٌجٌة لوضةةةة  التعاقةةةةد طرٌةةةة  عةةةةن وتةةةةدبٌرها لتنفٌةةةةذها آخةةةةرٌن، شةةةةركاء

 . عامة منفعة ذات مشتركة أهداف إلنجا  عمل

 

 تقدٌم مذكرة
 

 وتجهٌةةةة ات تحتٌةةةةة بنٌةةةةات لتةةةةدبٌر المةةةةدى، طوٌلةةةةة عةةةةادة الشةةةةراكة مةةةةن النةةةةوع لهةةةةذا ال منٌةةةةة المةةةةدة تكةةةةون

 وجماعةةةةات مجموعاتهةةةةا أو جماعةةةةات بةةةةٌن الشةةةةراكة هةةةةذه وتقةةةةام. واقتصةةةةادٌة اجتماعٌةةةةة وبةةةةرامج أساسةةةةٌة

 .الخاص القطاع من شركاء أو المدنً المجتم  جمعٌات أو عمومٌة، هٌئات أو أخرى، ترابٌة
 

 والبٌئٌةةةة ، االقتصةةةادٌة مجةةةاالت فةةةً المحلٌةةةة التنمٌةةةة بةةةرامج لتةةةدبٌر الشةةةراكة هةةةذه إلةةةى اللجةةةوء ٌمكةةةن كمةةةا

 .االجتماعٌة والمراف  والصحة
 

 عةةةدد لهةةةا ٌعبةةة  قطاعةةةات، عةةةدة تهةةةم األحجةةةام متعةةددة اسةةةتراتٌجٌات إطةةةار فةةةً القطاعةةةات هةةةذه تجسةةةٌد وٌةةتم

 مشةةةةارٌ  إنجةةةا  فةةةً المسةةةاهمة مةةةةن لتمكٌنهةةةا وذلةةةك الترابٌةةةة، الجماعةةةات فٌهةةةةا بمةةةا المتةةةدخلٌن مةةةن كبٌةةةر

 .العامة المنفعة ذات مشتركة
 

  األكثةةةةر األساسةةةةٌة العناصةةةةر باعتبارهةةةةا الترابٌةةةةة للجماعةةةةات الشةةةةراكات هةةةةذه إحةةةةداث فةةةةً المبةةةةادرة وتعةةةةود

 لهةةةةةذه ٌمكةةةةةن وبهةةةةةذا،. المشةةةةةتركة واألنشةةةةةطة المشةةةةةارٌ  هةةةةةذه تموٌةةةةةل فةةةةةً المالٌةةةةةة الناحٌةةةةةة مةةةةةن إسةةةةةهاما

 الشةةةغل إنعةةةاش) وطنٌةةةة قطاعٌةةةة سٌاسةةةات إطةةةار فةةةً المشةةةتركة ومشةةةارٌعها أنشةةةطتها برمجةةةة الجماعةةةات

 عمةةةةةةومٌٌن شةةةةةةركاء مةةةةةة  وشةةةةةةراكة بتعةةةةةةاون ،(االجتمةةةةةةاعً اإلقصةةةةةةاء – االقتصةةةةةةاد وتنشةةةةةةٌط تحرٌةةةةةك –

 بظةةةةروف تتمٌةةةة  منةةةةاط  فةةةةً نجاعتهةةةةا علةةةةى  الشةةةةراكة هةةةةذه أبانةةةةت ولقةةةةد. المةةةةدنً المجتمةةةة  وجمعٌةةةةات

 .أنشطتها إلنجا  المرصودة التموٌلٌة باإلمكانٌات  الشراكة هذه إنجا  مدة وترتبط. صعبة جغرافٌة
 

 الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات منتخبةةةةً مةةةةةن ٌتكةةةةون لةةةةةإلدارة مجلةةةةةس إحةةةةداث االتفاقٌةةةةةات  هةةةةذه تةةةةةدبٌر وٌسةةةةتدعً

 الشةةةةراكة انعكاسةةةةات وتقةةةةٌم للشةةةةركاء، المالٌةةةةة والمسةةةةاهمات التوجهةةةةات تحدٌةةةةد لضةةةةمان وذلةةةةك المشةةةةاركة،

 .المواطنٌن على
 

 ممثلةةةٌن بواسةةةطة للشةةةراكات اإلدارٌةةةة المجةةةالس فةةةً تمثةةةل أن األخةةةرى الترابٌةةةة للجماعةةةات كةةةذلك وٌمكةةةن

 .  لذلك تفوضهم مندوبٌن أو
 

 هةةةةةذا وعلةةةةةى. الشةةةةةراكة لهةةةةةذه القةةةةةانونً اإلطةةةةةار الجمةةةةةاعً بالمٌثةةةةةا  المتعلةةةةة  78.11 القةةةةةانون وٌحةةةةةدد

 المعتمةةةدة والتنظٌمٌةةةة القانونٌةةةة اإلجةةةراءات توضةةةح مختلفةةةة، فقةةةرات ثالثةةةة البطاقةةةة هةةةذه تتضةةةمن األسةةةاس،

 المتعلقةةةة والمسةةةطرٌة القانونٌةةةة الجوانةةةب مختلةةةف وكةةةذلك الشةةةراكة، مةةةن النةةةوع هةةةذا وتةةةدبٌر إحةةةداث فةةةً

 .لشراكةا من النوع لهذا واإلدارٌة والقانونٌة المالٌة بالتركٌبة
 

 أو والقروٌةةةةةةة الحضةةةةةةرٌة الجماعةةةةةةات لتمكةةةةةةٌن المصةةةةةةاحبة اإلجةةةةةةراءات كةةةةةةذلك البطاقةةةةةةة هةةةةةةذه وتحةةةةةةدد

 مةةةةن النةةةةوع هةةةةذا إطةةةةار فةةةةً ومشةةةةارٌعها أنشةةةةطتها إلنجةةةةا  الدولةةةةة مسةةةةاعدة مةةةةن االسةةةةتفادة مجموعاتهةةةةا

 .الشراكة
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 :الموضوع .ب 
 

 وتجهٌةةةة ات تحتٌةةةةة بنٌةةةةات لتةةةةدبٌر المةةةةدى طوٌلةةةةة آجةةةةال إطةةةةار فةةةةً الشةةةةراكة هةةةةذه تةةةةتم 

 للترفٌةةةه وفضةةةاءات جهوٌةةةة، محلٌةةةة ومتةةةاحف رٌاضةةةٌة، مالعةةةب تةةةدبٌر مثةةةل عمومٌةةةة،

 اجتماعٌةةةةةة بةةةةةرامج وتةةةةةدبٌر السةةةةةٌاحة، وإنعةةةةةاش غابوٌةةةةةة، مجةةةةةاالت وتهٌئةةةةةة والتخٌةةةةةٌم،

 .واقتصادٌة
 

 :الشركاء .ج 
 

 فةةةةةةةاعلون – وخاصةةةةةةةة عمومٌةةةةةةةة هٌئةةةةةةةات – ترابٌةةةةةةةة جماعةةةةةةةات – عمومٌةةةةةةةة إدارات 

 .اجتماعٌون
 

 :القانونً اإلطار .د 
 

 وتتمٌمه تغٌٌره تم حسبما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون
 

 

 

 :واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة: 36 المادة
  

 

 رئٌس ٌعده للتنمٌة، جماعً مخطط مشروع على وٌصوت الجماعً المجلس ٌدرس .1
 الجماعً؛ المجلس

 

 .والتشغٌل المحلً االقتصاد تنمٌة وإنعاش بتحفٌ  الكفٌلة األعمال بجمٌ  ٌقوم .2
 

 االقتصةةةةةةادٌة التنمٌةةةةةةة إنعةةةةةةاش اجةةةةةةل مةةةةةةن الشةةةةةةراكة أو للتعةةةةةةاون اتفاقٌةةةةةةة كةةةةةةل إبةةةةةةرام ٌقةةةةةةرر

 مةةة  بشةةةراكة أو بتعةةةاون الجماعةةةة تنج هةةةا التةةةً باألعمةةةال القٌةةةام شةةةروط وٌحةةةدد واالجتماعٌةةةة،

 والفةةةةةةةاعلٌن الخاصةةةةةةةة أو العمومٌةةةةةةةة والهٌئةةةةةةةات الترابٌةةةةةةةة الجماعةةةةةةةات أو العمومٌةةةةةةةة اإلدارات

 .االجتماعٌٌن
 

 :المحلٌة العمومٌة والتجهٌ ات المراف : 39 المادة
 

 الجماعً المجلس ٌقرر .1
 )...(. التالٌة القطاعات فً خاصة الجماعٌة العمومٌة المراف  وتدبٌر إحداث

 المجلةةةةةةةةةةةةةةةةس وٌقةةةةةةةةةةةةةةةةرر .2
 والوكالةةةة المباشةةرة الوكالةةةة طرٌةة  عةةةن الجماعٌةةة العمومٌةةةة المرافةة  تةةةدبٌر طةةر  فةةً

 للمرافةةةةة  المفةةةةةوض التةةةةةدبٌر طةةةةةر  مةةةةةن أخةةةةةرى طرٌقةةةةةة وكةةةةةل واالمتٌةةةةةا  المسةةةةتقلة
 . )...(بها المعمول واألنظمة للقوانٌن طبقا العمومٌة

 

 

 :والشراكة التعاون :40 المادة
 

 التنمٌةةةة تةةةنعش أن شةةةؤنها مةةةن التةةةً والشةةةراكة التعةةةاون أعمةةةال بجمٌةةة  الجمةةةاعً المجلةةةس ٌقةةةوم 

 المعنوٌةةةةةةة واألشةةةةةةخاص اإلدارة مةةةةةة  وذلةةةةةةك للجماعةةةةةةة، والثقافٌةةةةةةة واالجتماعٌةةةةةةة االقتصةةةةةةادٌة
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 مةةةة  أو الخةةةةواص، واالجتمةةةةاعٌٌن االقتصةةةةادٌٌن والشةةةةركاء العةةةةام للقةةةةانون الخاضةةةةعة األخةةةةرى

 : )...(الغاٌة ولهذه أجنبٌة، منظمة أو  جماعة كل
 

 فةةةةةةةةً الجماعةةةةةةةة مشةةةةةةةاركة شةةةةةةةروط ٌحةةةةةةةدد 

 . )...(الشراكة طرٌ  عن المشارٌ  أو البرامج إنجا 
 

 مةةةة  أو بٌنهةةةةا فٌمةةةةا تبةةةةرم أن ومجموعاتهةةةةا والقروٌةةةةة الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات ٌمكةةةةن :78 المللللادة

 غٌةةةةر الهٌئةةةةات أو العامةةةةة المإسسةةةةات أو العمومٌةةةةة اإلدارات مةةةة  أو أخةةةةرى محلٌةةةةة جماعةةةةات

 أو مشةةةةروع إنجةةةةا  أجةةةةل مةةةةن للشةةةةراكة أو للتعةةةةاون اتفاقٌةةةةات العامةةةةة المنفعةةةةة ذات الحكومٌةةةةة

 للقللللانون خاضللللع معنللللوي شللللخ  إحللللدا  إلللللى اللجللللوء ٌقتضللللً ال مشةةةةتركة فائةةةةدة ذي نشةةةةاط

 ٌقةةةرر التةةةً والمالٌةةةة البشةةةرٌة المةةةوارد بالخصةةةوص االتفاقٌةةةات هةةةذه وتحةةةدد. الخلللا  أو العلللام

 . المشترك النشاط أو المشروع إنجا  أجل من تعبئتها طرف كل
 

 بنةةةاء ذلةةةك، إلٌةةةه ٌفةةةوض مةةةن أو الداخلٌةةةة و ٌةةةر علٌهةةةا ٌصةةةاد  التةةةً التعةةةاون، اتفاقٌةةةات تبةةةرم

 ومدتةةةه وتكلفتةةةه المشةةةروع موضةةةوع خاصةةةة تحةةةدد المعنٌةةةة للمجةةةالس متطابقةةةة مقةةةررات علةةةى

 .والمحاسبٌة المالٌة والشروط المساهمات طبٌعة أو ومبلغ
 

 ومحاسةةةةبٌا مالٌةةةةا سةةةةندا المشةةةةتركة الجماعةةةةات إلحةةةةدى خصوصةةةةً حسةةةةاب أو مٌ انٌةةةةة وتعتمةةةةد

 .التعاون لمشروع
 

 أخرى، محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تإلف أن والقروٌة الحضرٌة للجماعات ٌمكن :79 المادة

 مرف  تدبٌر أو مشترك عمل إنجا  قصد المحلٌة، للجماعات مجموعات أو للجماعات مجموعات

 .للمجموعة عامة فائدة ذي
 

 المتطابقة المداوالت على االطالع بعد الداخلٌة لو ٌر بقرار المجموعة إحداث على ٌصاد 

 .)...( المشتركة الجماعات لمجالس
 

 :إجراءات .ه 
 

 :المالٌة التركٌبة .1
 

 القانونٌةةةةة النصةةةةوص علةةةةى االرتكةةةةا  ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات علةةةةى ٌتعةةةةٌن

 :المالٌة التركٌبة إعداد عند التالٌة
 

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00- 77 القانون
 

 سةةةةندا المشةةةةتركة الجماعةةةةات إلحةةةةدى خصوصةةةةً حسةةةةاب أو مٌ انٌةةةةة وتعتمةةةةد)...( : 78 المللللادة

 .التعاون لمشروع ومحاسبٌا مالٌا
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 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60-70 القانون
 

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...(  :32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 

 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 

 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛

 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 

 المستحقة؛ الدٌون 

 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة

  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على

 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 

 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 
 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب: 40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
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 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 
 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...(: 00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 عائد ٌو ع أكثر أو لجماعتٌن الترابً للنفوذ تابعة للرسوم الخاضعة األمالك كانت إذا :169 المادة
 لكل الترابً المجال فً الواقعة األمالك ج ء باعتبار الترابٌة الجماعات هذه على الرسوم هذه

 .جماعة
 
 

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.-00 القانون

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة
 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى
 .االتفاقٌات عن

 

 :القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر :0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 
 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة
 .التجاري الطاب 
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 :التالٌة القوانٌن على اإلطالع كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس
 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةانون تخضةةة  تةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 

 :ةالقانونٌ ةالتركٌب .0
  

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون
 

 مراقبة على وٌسهر الغرض لهذا الال مة التدابٌر وٌتخذ المجلس مقررات الرئٌس ٌنفذ :47 المادة

 . )...(.اإلطار هذا وفً. تنفٌذها
 

 والتوأمة والشراكة التعاون اتفاقٌات ٌبرم. 
 

 إال للتنفٌةةةذ قابلةةةة تكةةةون ال اآلتٌةةةة بالمسةةةائل الخاصةةةة الجمةةةاعً المجلةةةس مقةةةررات إن: 69 الملللادة

 : )...(بعده 73 بالمادة المحددة الشروط طب  الوصاٌة سلطة علٌها صادقت إذا
 

 الشراكة؛ أو التعاون اتفاقٌات 
 

 األجنبٌة؛ الترابٌة الجماعات م  والتوأمة الالمرك ي التعاون اتفاقٌات )...( 
 

 أعاله 69 المادة فً المقررة المصادقة ذلك إلٌه ٌفوض من أو الداخلٌة و ٌر ٌتولى: 73 المادة

 الحالة فً ماعدا القروٌة للجماعات بالنسبة العامل أو والوالً الحضرٌة للجماعات بالنسبة

 .تنظٌمً أو تشرٌعً نص بموجب ذلك خالف على فٌها المنصوص
 

 معلل مرسوم بمقتضى ٌقرر أن ذلك، العامة المصلحة اقتضت كلما األول، للو ٌر ٌمكن :82 المادة
 سٌتم أو محدثة مجموعة إلى جماعات عدة أو لجماعة التلقائً االنضمام الداخلٌة و ٌر من باقتراح
 عند المرسوم، هذا وٌحدد. المعنٌة الجماعٌة المجالس أو المجلس استشارة بعد وذلك إحداثها

 .المجموعة فً المعنٌة الجماعات مساهمة شروط االقتضاء،
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 وأربعة األقل على اثنٌن ونائبٌن رئٌسا أعضائه بٌن من المجموعة مجلس ٌنتخب أخرى، جهة ومن

 المنصوص والتصوٌت االقتراع لشروط طبقا المجموعة، مكتب ٌشكلون الذٌن األكثر على نواب

 .الجماعٌة المجالس مكاتب أعضاء النتخاب بالنسبة علٌها

 
 :ةاإلدارٌ ةالتركٌب .3

 

 :التالٌة اإلجراءات تتب  الترابٌة الجماعات على ٌجب الباب، هذا وفً
 

 إلى االنضمام أو بإحداث المعنٌة للمجالس متطابقة بمقررات الداخلٌة و ارة موافاة 

 المجموعة؛ فً المساهمة وحجم وطبٌعة ومقر ومدة وتسمٌة موضوع تحدد مجموعة،

 والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة وتركٌبته المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 تثبت بوثٌقة الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال ؛(المتوقعة

 منا عات؛ ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة طبٌعته

 القانونٌة بالمنظومة المتعلقة النصوص على إعداده فً ٌعتمد الداخلً، النظام مشروع 

 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد المحلٌة، للجماعات
 

 

 ٌجةةةةب الشةةةةراكة، مةةةةن النةةةةوع هةةةةذا فةةةةً للجماعةةةةات مجموعةةةةة مشةةةةاركة حالةةةةة فةةةةً :ملحوظللللة

 مةةةةةن بةةةةةاقتراح أعضةةةةةاإه، تحةةةةةدد مجلةةةةةس لةةةةةدن مةةةةةن تسةةةةةٌر المجموعةةةةةة أن علةةةةةى التنصةةةةةٌص

 حصةةةة حسةةةب المشةةةتركة الجماعةةةات فٌةةةه وتمثةةةل. الداخلٌةةةة لةةةو ٌر بقةةةرار المشةةةتركة، الجماعةةةات

 .األعضاء الجماعات من جماعة لكل األقل على واحد وبمندوب مساهمتها،

 
  

 

 

 ةــملحوظ

 بةةةٌن الشةةةراكة اتفاقٌةةةات تطبٌةةة  مجةةةال ،2113 ٌونٌةةةو 27 بتةةةارٌخ 7 رقةةةم المنشةةةور ٌحةةةدد

 .والجمعٌات الدولة
 

 بإقامةةةةة للشةةةةراكة جدٌةةةدة سٌاسةةةةة بلةةةةورة إلةةةى المنشةةةةور هةةةةذا ٌهةةةدف: التطبٌةةةة  مجةةةال 
 لتةةةةةةوفٌر والمالٌةةةةةة والمادٌةةةةةة البشةةةةةرٌة المةةةةةةوارد بضةةةةةم وشةةةةةراكة تعةةةةةاون عالقةةةةةات
 عمومٌةةةةة مرافةةة  وتةةةدبٌر وإلحةةةداث تنموٌةةةةة مشةةةارٌ  وإنجةةةا  االجتماعٌةةةة الخةةةدمات

 .المشتركة المنفعة ذات
 

 آلٌةةةةة الجمعٌةةةةات مةةةة  الشةةةةراكة جعةةةةل فةةةةً الحكومةةةةة رغبةةةةة المنشةةةةور هةةةةذا وٌتةةةةرجم 
 ظةةةروف وتحسةةةٌن الفقةةةر محاربةةةة علةةةى تقةةةوم للقةةةرب جدٌةةةدة سٌاسةةةة لتحقٌةةة  متمٌةةة ة
 أمثةةةةةل اسةةةةةتهداف عبةةةةةر األولٌةةةةةة حاجٌةةةةةاتهم بتلبٌةةةةةة المعةةةةةو ٌن المةةةةةواطنٌن معٌشةةةةةة
 )...(. منها والمستفٌدٌن للمشارٌ 
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 ثالثةةةةة كةةةل مفصةةةلة بتقةةةارٌر الداخلٌةةةة و ارة موافةةةاة العمةةةال أو الةةةوالة علةةةى ٌتعةةةٌن كمةةةا

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً المشاكل وحول المجموعة أنشطة عن أشهر
 

 :ٌلً ما مشتركة عمومٌة ومراف  وأنشطة مشارٌ  لتدبٌر الشراكة اتفاقٌة وتحدد
 

 المشروع؛ بتدبٌر المكلف للشرٌك المساهمات تسدٌد آجال توضٌح 

 المشروع؛ إلنجا   منً برنامج إعداد 

  ٌ المسإولٌات؛ تو 

 االتفاقٌة؛ سٌران ونهاٌة بداٌة تحدٌد 

 االجتماعات؛ انعقاد وأمكنة وبرنامج التنسٌ  لجنة رئٌس اختٌار كٌفٌة توضٌح 

 الن اعات؛ فض مسطرة توضٌح 

 المشروع؛ أشغال بسٌر والسكان الشركاء إخبار 

 اإلداري؛ المجلس طرف من علٌها والمصادقة عمل برامج إعداد إل امٌة 

 توجهات إطار فً المصارٌف وتتب  ومراقبة محددة آجال وف  المشروع أشغال تقٌٌم 

 .العمل برامج

 

 :المصاحبة التدابٌر .ً 
 

 لالسةةةتفادة المحلٌةةةة للجماعةةةات تخةةةول القانونٌةةةة النصةةةوص مةةةن مجموعةةةة علةةةى االرتكةةةا  ٌمكةةةن

 كمةةةا الجمةةةاعً بالمٌثةةةا  المتعلةةة  78.11 القةةةانون مةةةن 35 المةةةادة خاصةةةة الدولةةةة، مسةةةاعدة مةةةن

 لةةةو ٌر القةةةانون نفةةةس مةةةن 139 المةةةادة علٌةةةه تةةةنص كمةةةا كةةةذلك، وٌمكةةةن. وتتمٌمةةةه تغٌٌةةةره تةةةم

 العمومٌلللة المرافلللق تسلللٌٌر مراقبلللة مجلللال فلللً للجماعلللات التقنٌلللة المسلللاعدة تقلللدٌم" الداخلٌةةةة

 ".تدبٌرها المفوض المحلٌة

 

 الوطنٌةةةةةة الجمعٌةةةةةة) المحلٌةةةةةة للجماعةةةةةات الوطنٌةةةةةة الجمعٌةةةةةات تضةةةةةطل  أخةةةةةرى، جهةةةةةة ومةةةةةن

( والتنمٌةةةةةة للتضةةةةةامن واألقةةةةةالٌم العمةةةةةاالت مجةةةةةالس رإسةةةةةاء – للمغةةةةةرب المحلٌةةةةةة للجماعةةةةةات

 والةةةةدولً الةةةةداخلً التعةةةةاون مجةةةةال فةةةةً الترابٌةةةةة الجماعةةةةات أنشةةةةطة لتنسةةةةٌ " أساسةةةةٌة بةةةةؤدوار

 ". والخبرات المعلومات تبادل تطوٌر
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 المحلٌةةةة للجماعةةةات المسةةةاعدة تقةةةدٌم المغةةةرب جهةةةات لجمعٌةةةة ٌمكةةةن كةةةذلك، اإلطةةةار هةةةذا وفةةةً

 .مشارٌعها إلنجا 
 

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة

 )...(. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقةةةةدٌم الداخلٌةةةةة لةةةةو ارة التابعةةةةة المحلٌةةةةة للجماعةةةةات العامةةةةة للمدٌرٌةةةةة ٌمكةةةةن: ةـللللـملحوظ

 .المعنٌة الترابٌة الجماعات من بطلب الموضوع فً قانونٌة مساعدات
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

 مشتركة عمومٌة ومرافق مشارٌع لتدبٌر العمومٌة الشراكة – 16 بطاقة 
  عمومٌة هٌئات و مجموعاتها أو وأقالٌم عماالت

 16 مبٌان
 مشتركة عمومٌة ومرافق مشارٌع لتدبٌر  العمومٌة الشراكة: إجراءات

 

 16 بطاقة: اإلجراءات دلٌل
 0211 شتنبر 08: التارٌخ

   0211 شتنبر 08: التارٌخ

 

 سلطات
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

 
   مدٌرٌة

 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 بتنظٌم المتعل  القانون

 واألقالٌم؛ العماالت

 

 

  المجةةةةةالس مةةةةةداوالت 

 ؛المعنٌة

  أعضةةةةةةاء مةةةةةةداوالت 

 لتعٌةةةةةةةةةةٌن الشةةةةةةةةةةراكة

  التتب ؛ لجنة

  تقدٌم؛ مذكرة 

  مالٌة؛ تركٌبة 

  السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلطة رأي 

 فةةةةةةةةةةةةةةةً المحلٌةةةةةةةةةةةةةةةة

 الموضوع؛

  تقنً؛ ملف 

  داخلً نظام. 

 

 

 الترابٌة الجماعات

 

 

 

 

 وأقةةةةةةةةةالٌم عمةةةةةةةةةاالت

 والة إشةةةةةراف تحةةةةةت

 الوالٌةةةةةةةات وعمةةةةةةةال

 والعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت

 .واألقالٌم

 

 

 

  العةةةةةةةام اإلطةةةةةةةار 

 التعةةةةةةاون لتةةةةةدبٌر

 .والشراكة

 

  الجماعةةةات دلٌةةةل 

 .الترابٌة

 

  مراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالت 

 إلةةةةةةةةةى موجهةةةةةةةةةة

 والعمال الوالة

 

 مشروع دراسة

 والوثائ  الشراكة

 المرفقة

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةةة  تقةةةةدٌم مةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 سةةةةةةةةةةةلطة مصةةةةةةةةةةةادقة 

 علةةةةةةةةةةةةى الوصةةةةةةةةةةةةاٌة

 . الشراكة مشروع

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 األصةةةةةةةةةةةلٌة بالنسةةةةةةةةةةةخة

 المصةةةادقة بعةةةد لالتفاقٌةةةة

 ؛ علٌها

  المعتمةةةةةةةدة القةةةةةةةوانٌن 

.79.11/45.18/

54.15 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر

 

  

 الداخلٌة و ارة موافاة

 سٌر حول مفصلة بتقارٌر

 ثالثة كل الشراكة أشغال

 أشهر
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 :التعرٌف .أ 
 

 مةةةة  تقٌمهةةةا ومجموعاتهةةةا،  وأقةةةةالٌم  عمةةةاالت مةةةن بمبةةةةادرة مشةةةتركة ومشةةةارٌ  أنشةةةطة 

 إسةةةةتراتٌجٌة إطةةةةار فةةةةً التعاقةةةةد طرٌةةةة  عةةةةن أعمالهةةةةا وتةةةةدبٌر لتنفٌةةةةذ آخةةةةرٌن، شةةةةركاء

 . عامة منفعة ذات مشتركة أهداف إلنجا  عمل وخطة

 
 

 

 تقدٌم مذكرة
 

 وتجهٌةةة ات تحتٌةةةة بنٌةةةات لتةةةدبٌر المةةةدى، طوٌلةةةة واألنشةةةطة المشةةةارٌ  فةةةً الشةةةراكة، مةةةن النةةةوع هةةةذا ٌعتمةةةد

 مةةةة  مجموعاتهةةةةا أو وأقةةةةالٌم عمةةةةالت بةةةةٌن الشةةةةراكة هةةةةذه وتقةةةةام. واقتصةةةةادٌة اجتماعٌةةةةة وبةةةةرامج أساسةةةةٌة

 .الخاص القطاع وشركاء المدنً المجتم  وجمعٌات عمومٌة، وهٌئات أخرى، ترابٌة جماعات
 

 والبٌئٌةةةة ، االقتصةةةادٌة المجةةةاالت فةةةً المحلٌةةةة التنمٌةةةة بةةةرامج لتةةةدبٌر الشةةةراكة هةةةذه إلةةةى اللجةةةوء ٌمكةةةن كمةةةا

 .االجتماعٌة والمراف  والصحٌة
 

 عةةةدد لهةةةا ٌعبةةة  مجةةةاالت عةةةدة تهةةةم األحجةةةام، متعةةةددة اسةةةتراتٌجٌات إطةةةار فةةةً القطاعةةةات هةةةذه تجسةةةٌد وٌةةةتم

 إنجةةةا  فةةةً المسةةةاهمة مةةةن تمكٌنهةةةا أجةةةل مةةةن وذلةةةك الترابٌةةةة، الجماعةةةات فٌهةةةا بمةةةا المتةةةدخلٌن مةةةن كبٌةةةر

 .العامة المنفعة ذات مشتركة مشارٌ 
 

 المالٌةةةةة التركٌبةةةة فةةةةً كبٌةةةر بشةةةةكل تسةةةهم التةةةً الترابٌةةةةة للجماعةةةات الشةةةةراكات هةةةذه فةةةةً المبةةةادرة وتعةةةود

 إطةةةةار فةةةً ومشةةةارٌ  أنشةةةطة برمجةةةةة واألقةةةالٌم للعمةةةاالت ٌمكةةةن وبهةةةةذا،. المشةةةتركة واألنشةةةطة للمشةةةارٌ 

 ،(االجتمةةةةةاعً اإلقصةةةةةاء – االقتصةةةةةاد وتنشةةةةةٌط تحرٌةةةةةك – الشةةةةةغل إنعةةةةةاش) وطنٌةةةةةة قطاعٌةةةةةة سٌاسةةةةةات

 مةةةةن النةةةةوع هةةةةذا أتبةةةةث ولقةةةةد. المةةةةدنً المجتمةةةة  وجمعٌةةةةات العمةةةةومٌٌن الشةةةةركاء مةةةة  وشةةةةراكة بتعةةةةاون

 الشةةةراكات لهةةةذه ال منٌةةةة المةةةدة وتقتةةةرن. صةةةعبة جغرافٌةةةة بظةةةروف تتمٌةةة  منةةةاط  فةةةً نجاعتةةةه الشةةةراكة

 .أنشطتها إلنجا   المرصودة التموٌلٌة اإلمكانٌات حسب
 

 الجماعةةةةات منتخبةةةةً مةةةةن تتكةةةةون لةةةةإلدارة مجةةةةالس إحةةةةداث الشةةةةراكة هةةةةذه  اتفاقٌةةةةات إطةةةةار فةةةةً وٌتطلةةةةب

 انعكاسةةةةةةات وتقٌةةةةةٌم للشةةةةةركاء، المالٌةةةةةة والمسةةةةةاهمات التوجهةةةةةات تحدٌةةةةةد لتمكٌنهةةةةةا المشةةةةةاركة، الترابٌةةةةةة

 أو محلٌةةةةٌن بمنتخبةةةةٌن الشةةةةراكات فةةةةً المسةةةةاهمة واألقةةةةالٌم العمةةةةاالت وتمثةةةةل. المةةةةواطنٌن علةةةةى الشةةةةراكة

 .  طرفها من تفوٌضهم ٌتم مندوبٌن
 

 هةةةذا وعلةةةى. الشةةةراكة لهةةةذه القةةةانونً اإلطةةةار واألقةةةالٌم العمةةةاالت بتنظةةةٌم المتعلةةة  79.11 القةةةانون وٌحةةةدد

 المعتمةةةدة والتنظٌمٌةةةة القانونٌةةةة اإلجةةةراءات توضةةةح مختلفةةةة، فقةةةرات ثالثةةةة البطاقةةةة هةةةذه تتضةةةمن األسةةةاس،

 المتعلقةةةة والمسةةةطرٌة القانونٌةةةة الجوانةةةب مختلةةةف وكةةةذلك الشةةةراكة، مةةةن النةةةوع هةةةذا وتةةةدبٌر إحةةةداث فةةةً

 .الشراكة من النوع لهذا واإلدارٌة والقانونٌة المالٌة بالتركٌبة
 

 االسةةةةتفادة ومجموعتهةةةةا  واألقةةةةالٌم العمةةةةاالت لتمكةةةةٌن المصةةةةاحبة اإلجةةةةراءات كةةةةذلك، البطاقةةةةة هةةةةذه وتحةةةةدد

 .ومشارٌعها أنشطتها إلنجا  الدولة مساعدة من
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 :الموضوع .ب 
 

 وتجهٌةةةة ات تحتٌةةةةة بنٌةةةةات لتةةةةدبٌر المةةةةدى طوٌلةةةةة آجةةةةال إطةةةةار فةةةةً الشةةةةراكة هةةةةذه تةةةةتم 

 للترفٌةةةه وفضةةةاءات جهوٌةةةة، محلٌةةةة ومتةةةاحف رٌاضةةةٌة، مالعةةةب تةةةدبٌر مثةةةل عمومٌةةةة،

 اجتماعٌةةةة بةةةرامج تةةةدبٌر وكةةةذلك السةةةٌاحة، وإنعةةةاش غابوٌةةةة، مجةةةاالت وتهٌئةةةة والتخٌةةةٌم،

 .واقتصادٌة
 

 :الشركاء .ػ 
 

 فةةةةةةةاعلون – وخاصةةةةةةةة عمومٌةةةةةةةة هٌئةةةةةةةات – وأقةةةةةةةالٌم عمةةةةةةةاالت – عمومٌةةةةةةةة إدارات 

 .اجتماعٌون
 

 :القانونً اإلطار .د 
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون
 

 اإلقلةةةٌم، أو للعمالةةةة الترابٌةةةة الةةةدائرة حةةةدود داخةةةل اإلقلةةةٌم، أو العمالةةةة مجلةةةس ٌمةةةارس :36 الملللادة

 )...( :التالٌة الذاتٌة االختصاصات العمل، بها الجاري واألنظمة للقوانٌن وفقا
 

 االقتصةةةادٌة التنمٌةةةة إنعةةةاش إلةةةى الرامٌةةةة الشةةةراكة أو للتعةةةاون اتفاقٌةةةة كةةةل إبةةةرام فةةةً ٌبةةةت 
 بتعةةةاون اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة سةةةتنفذها التةةةً األعمةةةال إلنجةةةا  الشةةةروط وٌحةةةدد واالجتماعٌةةةة

 أو العمومٌةةةةةةةة والهٌةةةةةةةآت الترابٌةةةةةةةة الجماعةةةةةةةاتو العمومٌةةةةةةةة اإلدارات مةةةةةةة  بشةةةةةةةراكة أو
 )...( االجتماعٌٌن؛ والفاعلٌن الخاصة

 

 أخةةةةرى محلٌةةةةة جماعةةةةات مةةةة  أو بٌنهةةةةا فٌمةةةةا تبةةةةرم أن األقةةةةالٌم أو للعمةةةةاالت ٌمكةةةةن :66 المللللادة

 اللجةةةوء ٌقتضةةةً ال مشةةةتركة فائةةةدة ذي مشةةةروع إنجةةةا  أجةةةل مةةةن للشةةةراكة أو للتعةةةاون اتفاقٌةةةات

 .الخاص أو العام للقانون خاض  معنوي شخص إحداث إلى
 

 متطابقةةةةة مقةةةةررات علةةةةى بنةةةةاء الداخلٌةةةةة، و ٌةةةةر علٌهةةةةا ٌصةةةةاد  التةةةةً التعةةةةاون اتفاقٌةةةةات تبةةةةرم

 المسةةةةاهمات طبٌعةةةةة أو ومبلةةةةغ وتكلفتةةةةه المشةةةةروع موضةةةةوع خاصةةةةة تحةةةةدد المعنٌةةةةة للمجةةةةالس

 .والمحاسبٌة المالٌة والشروط ومدته
 

 ومحاسةةةةبٌا مالٌةةةةا سةةةةندا المشةةةةتركة الجماعةةةةات إلحةةةةدى خصوصةةةةً حسةةةةاب أو مٌ انٌةةةةة وتعتمةةةةد

 .التعاون لمشروع
 

 أخرى،مجموعات محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تإلف أن األقالٌم أو للعماالت ٌمكن :67 المادة

 ذي مرف  تدبٌر أو مشترك عمل إنجا  المحلٌة،قصد للجماعات مجموعات أو األقالٌم أو للعماالت

 .للمجموعة عامة فائدة
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 المتطابقة المداوالت على اإلطالع بعد الداخلٌة لو ٌر بقرار المجموعة إحداث على ٌصاد 

 .المشتركة الترابٌة الجماعات لمجالس

 من ابتداء ٌوما 45 أجل داخل المجموعة إحداث على للمصادقة المعلل الرفض أو المصادقة تعطى

 .الداخلٌة لو ٌر معلل بقرار واحدة مرة األجل هذا تمدٌد وٌمكن مداولة، بآخر التوصل تارٌخ
 

 اإلطراف اتفا  بعد فٌها، المشاركة أو المجموعة بإحداث المتعلقة المتطابقة المداوالت تحدد

 ال منٌة والمدة المساهمات مبلغ أو وطبٌعة ومقرها وتسمٌتها موضوعها خاصة المعنٌة،

 .للمجموعة
 

 .الشكلٌات نفس طب  المجموعة حل أو إقلٌم أو عمالة انسحاب على ٌصاد 
 

 الشكلٌات طب  المصادقة وتتم. تؤسٌسها سب  مجموعة إلى أقالٌم أو عماالت انضمام قبول ٌمكن

 ومجلس المعنٌة للمجالس المتطابقة المداوالت على االطالع بعد 3 بالفقرة علٌها المنصوص

 .المجموعة
 

 معلل مرسوم بمقتضى ٌقرر ذلك،أن العامة المصلحة اقتضت كلما األول، للو ٌر ٌمكن :68 المادة

 إلى أقالٌم أو عماالت عدة أو إقلٌم أو لعمالة التلقائً االنضمام الداخلٌة، و ٌر من باقتراح ٌتخذ

 أو العماالت مجالس أو اإلقلٌم أو العمالة مجلس استشارة بعد وذلك إحداثها سٌتم أو محدثة مجموعة

 المعنٌة األقالٌم أو العماالت مساهمة شروط االقتضاء، عند المرسوم، هذا وٌحدد المعنٌة، األقالٌم

 .المجموعة فً
 

 تتمت  عمومٌة مإسسة الترابٌة الجماعات مجموعة أو األقالٌم أو العماالت مجموعة :69 المادة

 .المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة
 

 تطب  كما واألقالٌم، العماالت على بالوصاٌة المتعلقة والتنظٌمٌة التشرٌعٌة النصوص علٌها وتطب 

 .ومحاسبتها المجموعة مٌ انٌة على المحلٌة للجماعات والمحاسبٌة المالٌة القواعد
 

 :اإلجراءات .ه 
 

 :المالٌة التركٌبة .1
 

 على االرتكا  المالٌة، التركٌبة إعداد عند ومجموعاتها، الترابٌة الجماعات على ٌتعٌن

 :  التالٌة القوانٌن
 

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60- 70 القانون
 

 

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة
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 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...( : 32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات
 

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة

 :ومجموعاتها
 

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب :40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس
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 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 .إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا

 
 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.-00 القانون

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد: 1 المللللادة
 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى
 .االتفاقٌات عن

 

 :القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر :0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 
 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة
 .التجاري الطاب 

 

 :التالٌة القانونٌة النصوص على اإلطالع كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس
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 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةانون تخضةةة  تةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 :ةالقانونٌ ةالتركٌب .0
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 رقم القانون
 

 

 الال مةةةة التةةةدابٌر وٌتخةةةذ المجلةةةس، مقةةةررات اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل أو الةةةوالً ٌنفةةةذ: 45 الملللادة

 .اإلقلٌم أو العمالة مجلس رئٌس رأي أخذ بعد الغاٌة لهذه
 

 أو العمالةةةة مجلةةس مقةةررات تنفٌةةذ علةةةى بانتظةةام الةةرئٌس ٌطلةة  أن العامةةةل أو الةةوالً علةةى ٌجةةب

 المكتةةةب أعضةةاء جمةة  الةةةرئٌس، مةةن بطلةةب أو منةةةه بمبةةادرة ذلةةك، عةةةن فضةةال وٌتةةولى، اإلقلةةٌم،

 علٌةةةه سةةةتعرض التةةةً المسةةةائل لتهٌةةة  أو المجلةةةس مقةةةررات بتنفٌةةةذ إلخبةةةارهم اللجةةةان ورإسةةةاء

 .للدراسة
 

 أو الةةةوالً ألجوبةةةة جلسةةةة العادٌةةةة، الةةةدورات خةةةالل تخصةةةص أن الةةةرئٌس، مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن،

 اختصةةةةاص فةةةةً تةةةةدخل التةةةةً المسةةةةائل حةةةةول األعضةةةةاء ٌطرحهةةةةا التةةةةً األسةةةةئلة علةةةةى العامةةةةل

 خمسةةةة الةةةرئٌس بواسةةةطة العامةةةل أو الةةةوالً إلةةةى كتابةةةة األسةةةئلة هةةةذه تبلةةةغ أن وٌجةةةب المجلةةةس

 .األقل على الدورة افتتاح قبل ٌوما( 15) عشر
 

 :التالٌة التدابٌر باتخاذ اإلقلٌم، أو العمالة مقررات وف  العامل، أو الوالً ٌقوم :46 المادة
 

 والتوأمة والشراكة التعاون اتفاقٌات ٌبرم. 
 

 قابلةةةةة ٌكةةةةون ال اآلتٌةةةةة، بالمسةةةةائل الخاصةةةةة اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة مجلةةةةس مقةةةةررات إن :59 المللللادة
 )...( الوصاٌة؛ سلطة علٌها صادقت إذا إال للتنفٌذ

 

 الشراكة؛ أو التعاون اتفاقٌات )...( 
 

 الترابٌة الجماعات من باقتراح أعضاءه، عدد ٌحدد مجلس لدن من جموعةالم تسٌر :72 المادة
 مساهماتها، حصة حسب فٌه المشتركة الترابٌة الجماعات وتمثل الداخلٌة، لو ٌر بقرار المشتركة،
 .بالمجموعة عضو محلٌة جماعة لكل األقل على واحد وبمندوب

 

 النسبٌة وباألغلبٌة السري باالقتراع المجموعة بمجلس األقالٌم أو العماالت منادٌب ٌنتخب
 .سنا األكبر المترشح ٌنتخب األصوات تعادل حالة وفً. عنها المعبر لألصوات

 

 عن المجلس انقط  إذا انه غٌر ٌمثلونه، الذي المجلس انتداب مدة تعادل لمدة المنادٌب ٌنتخب
 أن إلى مهامهم م اولة فً المنادٌب استمر األسباب، من سبب ألي أو حله نتٌجة مهامه م اولة
 .ٌخلفونهم من الجدٌد المجلس ٌعٌن
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 .انتدابهم مدة المنتهٌة المنادٌب انتخاب تجدٌد ٌمكن
 

 له خلفا المعنً اإلقلٌم أو العمالة مجلس عٌن األسباب من لسبب المنادٌب أحد منصب شغر إذا
 .واحد شهر اجل داخل
 

 نواب وأربعة األقل على اثنٌن ونائبٌن رئٌسا أعضائه بٌن من المجموعة مجلس ٌنتخب :71 المادة
 علٌها المنصوص والتصوٌت االقتراع لشروط طبقا المجموعة، مكتب ٌشكلون الذٌن األكثر على

 .واألقالٌم العماالت مجالس مكاتب أعضاء النتخاب بالنسبة
 

 محاضر بتحرٌر إلٌه ٌعهد كاتبا النسبٌة، وباألغلبٌة السري االقتراع بواسطة المجلس ٌنتخب كما
 مجلس إلى اإلدارٌة والحسابات المالٌة التقدٌرات بتقدٌم ٌكلف للمٌ انٌة ومقررا وحفظها، الجلسات
 .المجموعة

 

 :ةاإلدارٌ ةالتركٌب .3
  

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون
 

 التالٌةةةة ٌومةةةا 45 خةةالل السةةةابقة المةةادة فةةةً المقةةةررة المصةةادقة الداخلٌةةةة و ٌةةر ٌتةةةولى :62 المللادة

 نةةةص بموجةةب ذلةةك خةةالف علةةى فٌهةةا المنصةةوص الحالةةة فةةً ماعةةدا بةةالمقرر، التوصةةل لتةةارٌخ

 العامةةةةل أو الةةةةوالً إلةةةةى للمصةةةةادقة المعلةةةةل الةةةةرفض أو المصةةةةادقة تبلةةةةغ. تنظٌمةةةةً أو تشةةةةرٌعً

 .المجلس رئٌس بذلك ٌخبر الذي
 

 مصةةةادقة، بمثابةةةة أعةةةاله األولةةةى الفقةةةرة فةةةً المحةةةدد األجةةةل فةةةً قةةةرار أي صةةةدور عةةةدم ٌعتبةةةر

 مةةن بةةاقتراح ٌتخةةذ معلةةل بمرسةةوم المةةدة ولةةنفس واحةةدة مةةرة األجةةل هةةذا تجدٌةةد ٌمكةةن أنةةه غٌةةر

 .الداخلٌة و ٌر

 ةــملحوظ

 بةةةٌن الشةةةراكة اتفاقٌةةةات تطبٌةةة  مجةةةال ،2113 ٌونٌةةةو 27 بتةةةارٌخ 7 رقةةةم المنشةةةور ٌحةةةدد

 .والجمعٌات الدولة
 

 عالقةةات بإقامةةة للشةةراكة جدٌةةدة سٌاسةةة بلةةورة إلةةى المنشةةور هةةذا ٌهةةدف: التطبٌةة  مجةةال 
 االجتماعٌةةةة الخةةةدمات لتةةةوفٌر والمالٌةةةة والمادٌةةةة البشةةةرٌة المةةةوارد بضةةةم وشةةةراكة تعةةةاون
 .المشتركة المنفعة ذات عمومٌة مراف  وتدبٌر وإلحداث تنموٌة مشارٌ  وإنجا 

 

 متمٌةةة ة آلٌةةةة الجمعٌةةةات مةةة  الشةةةراكة جعةةةل فةةةً الحكومةةةة رغبةةةة المنشةةةور هةةةذا وٌتةةةرجم 
 معٌشةةةةة ظةةةةروف وتحسةةةةٌن الفقةةةةر محاربةةةةة علةةةةى تقةةةةوم ربللقةةةة جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة لتحقٌةةةة 

 للمشةةةةةةارٌ  أمثةةةةةةل اسةةةةةةتهداف عبةةةةةةر األولٌةةةةةةة حاجٌةةةةةةاتهم بتلبٌةةةةةةة المعةةةةةةو ٌن المةةةةةةواطنٌن
 )...(. منها والمستفٌدٌن
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 :التالٌة بالوثائ  الداخلٌة و ارة موافاة الترابٌة الجماعات على وٌتعٌن
 

 متطاب  بشكل ٌحدد المجموعة، فً المساهمة أو بإحداث المتعلقة المداوالت محضر 
 ومدة ومقر وتسمٌة موضوع المساهمة، األطراف اتفا  بعد الخصوص، وجه على

 .التعاون أطراف وعالقات المساهمة، مبلغ حجم أو وطبٌعة المجموعة
 والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة وتركٌبته المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 تثبت بوثٌقة الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال ؛(المتوقعة
 .منا عات ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة طبٌعته

 القانونٌة بالمنظومة المتعلقة النصوص أساس على إعداده ٌتم داخلً، نظام مشروع 
 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد المحلٌة، للجماعات

 

 ثالثةةةة كةةةل مفصةةةلة بتقةةةارٌر الداخلٌةةةة و ارة موافةةةاة العامةةةل أو الةةةوالً علةةةى ٌتعةةةٌن كمةةةا

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً المشاكل وحول المجموعة أنشطة عن أشهر
 

 :ٌلً ما مشتركة وأنشطة مشارٌ  إلنجا  الشراكة اتفاقٌة وتوضح
 

 المشروع؛ بتدبٌر المكلف للشرٌك المساهمات دف  آجال 
 المشروع؛ إلنجا   منً برنامج إعداد 
  ٌ المسإولٌات؛ تو 
 االتفاقٌة؛ سٌران ونهاٌة بداٌة 
 االجتماعات؛ انعقاد ومقرات وبرنامج التنسٌ  لجنة رئٌس اختٌار شروط تحدٌد 
 الن اعات؛ فض مسطرة 
 المشروع؛ أشغال بسٌر والسكان الشركاء إخبار 
 المجلس طرف من علٌه والمصادقة التشاركً العمل ألنشطة مخططات إعداد إل امٌة 

  اإلداري؛
 والمقرات والتجهٌ ات البشرٌة بالموارد المتعلقة الشروط على البداٌة منذ التنصٌص 

 .المشروع نهاٌة عند األعضاء على وتو ٌعها وجرده
 

 :المواكبة التدابٌر .ً 
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون
 

 ٌجةةةب التةةةً المسةةةائل وتهٌٌةةة  القضةةةاٌا لدراسةةةة لجانةةةا اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة مجلةةةس ٌشةةةكل :15 الملللادة

 .علٌها والتصوٌت لدراستها علٌه تعرض أن
 

 :هً األقل على دائمة لجان ثالث تشكٌل وٌتعٌن
 

 ثىيؾْز ثىَني ز دؾؤُٗ ثىَٞضثّٞز ٗثىَجىٞز؛ 

 ثىيؾْز ثىَني ز دجىضَْٞز ثالقضقجدٝز ٗثالؽضَجػٞز ٗثىغقجفٞز؛ 

 .ثىيؾْز ثىَني ز دجىضؼَٞش ٗإػذثد ثىضشثح ٗثىذٞتز 
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 اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة مجلةةةةس طةةةةرف مةةةةن أعضةةةةائها بةةةةٌن مةةةةن ٌنتخةةةةب رئةةةةٌس لجنةةةةة كةةةةل ٌةةةةرأس

 .النسبٌة واألغلبٌة السري باالقتراع
 

 المةةةادة فةةةً علٌةةةه المنصةةةوص الةةةداخلً النظةةةام فةةةً اللجةةةان وتسةةةٌٌر واختصاصةةةات تكةةةوٌن ٌحةةةدد

 .بعده 48
 

 ولهةةةةذه. اإلقلةةةٌم أو العمالةةةةة قضةةةاٌا فةةةةً بمداوالتةةةه اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةة مجلةةةةس ٌفصةةةل :35 الملللادة

 مراعةةةاة مةةة  والثقافٌةةةة واالجتماعٌةةةة االقتصةةةادٌة تنمٌتهةةةا لضةةةمان الال مةةةة التةةةدابٌر ٌتخةةةذ الغاٌةةةة

 .األخرى الترابٌة الجماعات إلى المسندة االختصاصات
 

 .الدولة إلٌه تنقلها واختصاصات ذاتٌة اختصاصات باألخص المجلس ٌمارس
 

 تهةةةم التةةةً المسةةةائل حةةةول آراء وإبةةةداء وملتمسةةةات اقتراحةةةات تقةةةدٌم ذلةةةك، علةةةى عةةةالوة وٌمكنةةةه،

 مةةةةةن آخةةةةر معنةةةةوي شةةةةخص أي أو الدولةةةةة اختصةةةةةاص فةةةةً تةةةةدخل والتةةةةً اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة

 .العام القانون أشخاص
 

 واألشةةةةخاص الدولةةةةة مسةةةةاعدة مةةةةن ٌسةةةةتفٌد أن إلٌةةةةه، المسةةةةندة بالمهةةةةام للقٌةةةةام للمجلةةةةس، ٌمكةةةةن

 .العام للقانون الخاضعة األخرى المعنوٌة
 

 اإلقلٌم أو العمالة فً الدولة بمصالح اختصاصاته ممارسة أثناء ٌستعٌن أن للرئٌس ٌمكن :42 المادة

 .العامل أو الوالً بواسطة
 

 اومجموعاته المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60.70 القانون
 

 

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة

 الصدد، هذا فً القضائً، المساعد وٌإهل. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة

 الدعاوى فً تفوضه عندما علٌه مدعى أو كمدع ومجموعاتها الترابٌة الجماعات لحساب للتصرف

 )...(. والمجموعات الجماعات تلك على دٌون باستحقا  التصرٌح منها الهدف ٌكون التً

 

 

 

 تقةةةةةدٌم الداخلٌةةةةةة لةةةةةو ارة التابعةةةةةة المحلٌةةةةةة للجماعةةةةةات العامةةةةةة للمدٌرٌةةةةةة ٌمكةةةةةن :ملحوظلللللة

 .ذلك فً الراغبة المحلٌة للجماعات الموضوع فً قانونٌة مساعدات
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

 مشتركة عمومٌة ومرافق مشارٌع لتدبٌر العمومٌة الشراكة – 17 بطاقة 
  عمومٌة وهٌئات الجهات بٌن المشتركة التعاون لجن أو جهات

 17 مبٌان
 مشتركة عمومٌة ومرافق مشارٌع لتدبٌر  العمومٌة الشراكة: إجراءات

 

 17 بطاقة: اإلجراءات دلٌل
 0211 شتنبر 08: التارٌخ

   0211 شتنبر 08: التارٌخ

 

 سلطات
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 الوثائق مصدر
 

 ومطلوبة واردة وثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

 
   مدٌرٌة

 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 بتنظٌم المتعل  القانون

 الجهات؛

 

 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 الشةةةةةةةراكة فةةةةةةً المعنٌةةةةةةة

 ؛تنفٌذها وآلٌة

  أعضةةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةةداوالت 

 لجنةةةةةةة لتعٌةةةةةةٌن الشةةةةةةراكة

  التتب ؛

  تقدٌم؛ مذكرة 

  مالٌة؛ تركٌبة 

  المحلٌةةةةةةةة السةةةةةةةلطة رأي 

 الموضوع؛ فً

  تقنً؛ ملف 

  داخلً نظام. 

 

 

 الترابٌة الجماعات

 

 

 

 

 إشةةةةةراف تحةةةةةت جهةةةةةات

 الوالٌةةةةةةات وعمةةةةةال والة

 .واألقالٌم والعماالت

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

  الجماعةةةةةةةات دلٌةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  موجهةةةةة مراسةةةةالت 

 والعمال الوالة إلى

 

 مشروع دراسة

 والوثائ  الشراكة

 المرفقة

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةةة  تقةةةةدٌم مةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 سةةةةةةةةةةةلطة مصةةةةةةةةةةةادقة 

 علةةةةةةةةةةةةى الوصةةةةةةةةةةةةاٌة

 .  الشراكة مشروع

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 األصةةةةةةةةةةةلٌة بالنسةةةةةةةةةةةخة

 المصةةةادقة بعةةةد لالتفاقٌةةةة

 بقةةةةةةةةةةةةرار أو  علٌهةةةةةةةةةةةةا

  اللجنة؛ إحداث

  96 المعتمةةةةدة القةةةةوانٌن-

47/45.18 /15-54. 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر

 

 
 

 الداخلٌة و ارة موافاة

 سٌر حول مفصلة بتقارٌر

 ثالثة كل الشراكة أشغال

 أشهر
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 : التعرٌف .أ 
 

 مةةن بمبةةادرة تعاقةةدي إطةةار فةةً الشةةراكة أطةةراف شةةؤنها فةةً تتفةةاوض مشةةتركة أنشةةطة 

 وجمعٌةةةةةات عمومٌةةةةةة وهٌئةةةةةات الجهةةةةةات بةةةةةٌن المشةةةةةتركة التعةةةةةاون لجةةةةةان أو جهةةةةةات

 مشةةةتركة أهةةةداف إلنجةةةا  عمةةةل وخطةةةة إسةةةتراتٌجٌة وضةةة  أجةةةل مةةةن المةةةدنً المجتمةةة 

 .عامة منفعة ذات

 

 

 تقدٌم مذكرة
 

 وتجهٌةةة ات تحتٌةةةة بنٌةةةات لتةةةدبٌر المةةةدى، طوٌلةةةة آجالةةةه عةةةادة تكةةةون التةةةً الشةةةراكة، مةةةن النةةةوع هةةةذا ٌعتمةةةد

 ترابٌةةةةةة وجماعةةةةةات المشةةةةةتركة، التعةةةةةاون أولجةةةةةن جهةةةةةات بةةةةةٌن واقتصةةةةةادٌة، اجتماعٌةةةةةة وبةةةةةرامج أساسةةةةةٌة

 .الخاص القطاع وشركاء المدنً المجتم  وجمعٌات عمومٌة، وهٌئات أخرى،
 

 والبٌئٌةةةة ، االقتصةةةادٌة المجةةةاالت فةةةً المحلٌةةةة التنمٌةةةة بةةةرامج لتةةةدبٌر الشةةةراكة هةةةذه إلةةةى اللجةةةوء ٌمكةةةن كمةةةا

 .واالجتماعٌة والصحٌة
 

 عةةةدد بمشةةةاركة مجةةةاالت عةةةدة تهةةةم األحجةةةام، متعةةةددة اسةةةتراتٌجٌات إطةةةار فةةةً القطاعةةةات هةةةذه تجسةةةٌد وٌةةةتم

 المنفعةةةةة ذات مشةةةةتركة مشةةةةارٌ  إنجةةةةا  فةةةةً للمسةةةةاهمة الترابٌةةةةة، الجماعةةةةات فةةةةٌهم بمةةةةا المتةةةةدخلٌن مةةةةن

 .العامة
 

 والمسةةةةةاهم إحةةةةةداثها فةةةةةً األساسةةةةةً المبةةةةةادر الشةةةةةراكات، هةةةةةذه إطةةةةةار فةةةةةً الترابٌةةةةةة، الجماعةةةةةات وتكةةةةةون

 هةةةذا فةةةً ومشةةةارٌعها أنشةةةطتها إقامةةةة الترابٌةةةة للجماعةةةات وٌمكةةةن. وأعمالهةةةا أنشةةةطتها تموٌةةةل فةةةً الرئٌسةةةً

 محاربةةةةة – االقتصةةةةاد وتنشةةةةٌط تحرٌةةةةك – الشةةةةغل إنعةةةةاش: )وطنٌةةةةة قطاعٌةةةةة بةةةةرامج إطةةةةار فةةةةً المجةةةةال،

 ولقةةةد. المةةةدنً المجتمةةة  وجمعٌةةةات عمةةةومٌٌن شةةةركاء مةةة  وشةةةراكة بتعةةةاون وذلةةةك( االجتمةةةاعً اإلقصةةةاء

 وتقتةةةةرن. صةةةعبة جغرافٌةةةة بظةةةروف تتمٌةةةة  محةةةددة منةةةاط  فةةةً نجاعتةةةه الشةةةةراكة مةةةن النةةةوع هةةةذا أتبةةةث

 .أنشطتها إلنجا   المرصودة التموٌلٌة باإلمكانٌات الشراكات لهذه ال منٌة المدة
 

 الجماعةةةةات منتخبةةةةً مةةةن تتكةةةةون إدارٌةةةة مجةةةةالس إحةةةداث ٌتطلةةةةب الشةةةراكات، هةةةةذه  اتفاقٌةةةات إطةةةةار وفةةةً

 وتقٌةةةةةٌم للشةةةةةركاء، المالٌةةةةةة والمسةةةةةاهمات الشةةةةةراكة توجهةةةةةات تحدٌةةةةةد مةةةةةن لتمكٌنهةةةةةا المشةةةةةاركة، الترابٌةةةةةة

 منةةةةدوبٌن أو محلٌةةةةٌن بمنتخبةةةةٌن الشةةةةراكات فةةةةً المسةةةةاهمة الجهةةةةات وتمثةةةةل. المةةةةواطنٌن علةةةةى انعكاسةةةةاتها

 . طرفها من تفوٌضهم ٌتم
 

 األسةةةاس، هةةةذا وعلةةةى. الشةةةراكة لهةةةذه القةةةانونً اإلطةةةار الجهةةةات، بتنظةةةٌم المتعلةةة  47.96 القةةةانون وٌحةةةدد

 فةةةةً المعتمةةةةدة والتنظٌمٌةةةةة القانونٌةةةةة اإلجةةةةراءات توضةةةةح مختلفةةةةة، فقةةةةرات ثالثةةةةة البطاقةةةةة هةةةةذه تتضةةةةمن

 المتعلقةةةةةة والمسةةةةطرٌة القانونٌةةةةة الجوانةةةةب مختلةةةةف وكةةةةذلك الشةةةةراكة، مةةةةن النةةةةوع هةةةةذا وتةةةةدبٌر إحةةةةداث

 .التعاون أشكال من الشكل لهذا واإلدارٌة والقانونٌة المالٌة بالتركٌبة
 

 بةةةةٌن المشةةةةتركة التعةةةةاون ولجةةةةان  الجهةةةةات لتمكةةةةٌن المصةةةةاحبة اإلجةةةةراءات كةةةةذلك البطاقةةةةة هةةةةذه وتحةةةةدد

 .ومشارٌعها أنشطتها إلنجا  الدولة مساعدة من االستفادة الجهات
 

  

 



183 
 

 :الموضوع .ب 
 

 وتجهٌةةة ات أساسةةةٌة بنٌةةةات لتةةةدبٌر المةةةدى، طوٌلةةةة الشةةةراكة لهةةةذه ال منٌةةةة المةةةدة تكةةةون 

 للترفٌةةةه فضةةةاءات إحةةةداث جهةةةوي، أو محلةةةً متحةةةف كبٌةةةر، رٌاضةةةً ملعةةةب: عمومٌةةةة

 اجتماعٌةةةةةةة بةةةةةرامج تةةةةةدبٌر السةةةةةةٌاحة، إنعةةةةةاش غابوٌةةةةةة، مجةةةةةةاالت تهٌئةةةةةة والتخٌةةةةةٌم،

 .واقتصادٌة
 

 :الشركاء .ج 
 

 و ارات) عمومٌةةةةةةة وهٌئةةةةةةات الجهةةةةةةات بةةةةةةٌن المشةةةةةةتركة التعةةةةةةاون لجةةةةةةن أو جهةةةةةةات 

 (.حكومٌة غٌر ووكاالت
 

 :القانونً اإلطار .د 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60-04 القانون

 

 محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تعاونا تقٌم أن اختصاصاتها نطا  فً للجهات ٌمكن :5 المادة

 .القانون هذا من السادس الباب ألحكام وفقا أخرى
  

 وصاٌة إقامة إلى أخرى محلٌة جماعات وبٌن بٌنها أو الجهات بٌن فٌما التعاون ٌإدي أن ٌمكن ال

 .أخرى جماعة على لجماعة

 أن ٌمكن التً االختصاصات الترابً الجهة نفوذ حدود داخل الجهوي المجلس ٌمارس :8 المادة

 :التالٌة المجاالت فً خاصة الدولة إلٌه تنقلها

 الدراسٌة المنح وتو ٌ  الجامعٌة والمإسسات والثانوٌات المستشفٌات وصٌانة إقامة .1

 المجال؛ هذا فً الدولة لدن من المعتمدة للتوجهات وفقا

 ؛الترابٌة الجماعات وأطر أعوان تكوٌن .2

 .الجهوٌة الفائدة ذات التجهٌ ات .3
 

 وجوبا مقترنا الجهات إلى أعبائها من عبء أو الدولة اختصاصات من الختصاص نقل كل ٌكون

 النقل هذا وٌتم االعتمادات، منها والسٌما العبء أو االختصاص لذلك المطابقة للموارد بتحوٌل

 .لطبٌعته المالئم التنظٌمً أو التشرٌعً النص وف 

 الدولة م  بتعاون الجهوٌة للتنمٌة ضروري عمل بكل الجهات تقوم أن ذكر ما على عالوة ٌمكن

 تحدد شروط وف  وذلك العام للقانون الخاضعة المعنوٌة األشخاص من آخر شخص أي م  أو

 .باتفاقٌات
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 أو مشترك عمل تحقٌ  قصد بٌنها تعاون عالقات إنشاء فً للجهات ٌإذن أن ٌمكن: 61 المادة

 ومعدة منها جهة بكل خاصة أموال تدبٌر ألجل أو الجهات بٌن مشتركة فائدة ذي مرف  إنشاء

 الجهات بٌن التعاون شإون وتدبر المشتركة، التسٌٌر نفقات بعض ودف  مشتركة أعمال لتموٌل

 .مشتركة تعاون لجنة

 .المعنٌة الجهوٌة المجالس قرارات على االطالع بعد التعاون هذا إقرار فً الداخلٌة و ٌر ٌؤذن

 لجنة إلى االنضمام تقبل أن األمر أول بٌنها فٌما االتفا  وق  التً الجهات غٌر لجهات ٌمكن

 الفقرة فً المقررة الكٌفٌة نفس طب  ذلك فً اإلذن وٌخول الجهات، بٌن المشتركة التعاون

 .السابقة

 المعنوٌة بالشخصٌة تتمت  عامة مإسسات الجهات بٌن المشتركة التعاون لجان :60 المادة

 الجهات على بالوصاٌا المتعلقة والتنظٌمٌة التشرٌعٌة النصوص علٌها تطب . المالً واالستقالل

 .ومحاسبتها اللجان مٌ انٌة على المحلٌة للجماعات والمحاسبٌة المالٌة القواعد تطب  كما

 :اإلجراءات .ه 
 

 :ةالمالٌ ةالتركٌب .1
 

 للنصةةةةةةوص كبٌةةةةةةرة أهمٌةةةةةةة إٌةةةةةةالء ومجموعاتهةةةةةةا الترابٌةةةةةةة الجماعةةةةةةات علةةةةةةى ٌتعةةةةةةٌن

 :المالٌة التركٌبة إعداد عند التالٌة التشرٌعٌة
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60- 04 القانون
 

 

 الشلللرٌف الظهٌلللر ألحكلللام وفقلللا الجهلللة مٌزانٌلللة وتصلللفٌة وتنفٌلللذ وضلللع ٌلللتم الجهلللة، لمالٌلللة بالنسلللبة

 رقلللللم القلللللانون بتنفٌلللللذ( 0229 فبراٌلللللر 18) 1432 صلللللفر ملللللن 00 فلللللً الصلللللادر 1.29.20 رقلللللم

 .أسفله إلٌه المشار  ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 45.28

 الشللللرٌف بللللالظهٌر لفائلللدتها المحدثللللة واألتلللاوى والرسللللوم الضلللرائب حصللللٌلة ملللن الجهللللة تسلللتفٌد

 القلللللانون بتنفٌللللذ( 0227 نلللللوفمبر 32) 1408 القعللللدة ذي ملللللن 19 فللللً الصلللللادر 1.27.195 رقللللم

 الضللرائب حصللٌلة مللن وكللذا أسللفله إلٌلله المشللار الترابٌللة الجماعللات بجباٌللات المتعلللق 47.26 رقللم

 ٌتعلللللق فٌمللللا والسللللٌما المالٌللللة قللللوانٌن بمقتضللللى لهللللا المخصصللللة الدولللللة ضللللرائب حصلللل  أو

 الضلللرٌبة عللللى اإلضلللافٌة وبالضلللرٌبة اللللدخل عللللى العاملللة وبالضلللرٌبة الشلللركات عللللى بالضلللرٌبة

 .المحرك ذات العربات على الخاصة السنوٌة
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 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60-70 القانون
 

 

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...(  :32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب: 40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة ذفحةة ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 



186 
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن: 56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا

 
 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...(: 00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.- 00 رقم القانون

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد: 1 المللللادة

 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى

 .االتفاقٌات عن

 

 : )...(القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر: 0 المادة
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 والمإسسةةةةات وهٌئاتهةةةةا الترابٌةةةةة والجماعةةةةات الدولةةةةة لفائةةةةدة األخةةةةرى الةةةةدٌون سةةةةائر 

 الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة

 .التجاري الطاب  ذات
 

 :القانونٌة النصوص على االطالع كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً
 

 المجلةةةس/للحسةةةاب األعلةةةى المجلةةةس) المالٌةةةة المحةةةاكم مدونةةةة بمثابةةةة 92-62 القةةةانون 

 ؛(للحسابات الجهوي

 والحقةةةةو  الرسةةةةوم بةةةةبعض الخاصةةةةة االنتقالٌةةةةة للمقتضةةةةٌات المحةةةةدد 39-17 القةةةانون 

 دائمةةةةةا الخاضةةةةةعة) الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات علةةةةةى المسةةةةةتحقة والةةةةةدٌون والمسةةةةةاهمات

 ؛(31-19 للقانون

 والمحاسةةةةةبٌن والمةةةةةراقبٌن بالصةةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةةإولٌة المتعلةةةةة  61-99 القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 :القانونً اإلطار .0
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60-04 القانون
 

 

 محلٌة جماعات م  أو بٌنها فٌما تعاونا تقٌم أن اختصاصاتها نطا  فً للجهات ٌمكن :5 المادة
 .القانون هذا من السادس الباب ألحكام وفقا أخرى

 

 وصاٌة إقامة إلى أخرى محلٌة جماعات وبٌن بٌنها أو الجهات بٌن فٌما التعاون ٌإدي أن ٌمكن ال
 .أخرى جماعة على لجماعة

 

 الواجب التدابٌر ٌقرر الغاٌة ولهذه الجهة قضاٌا فً بمداوالته الجهوي المجلس ٌبت :6 المادة
 المسندة االختصاصات مراعاة م  الكاملة والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة تنمٌتها لضمان اتخاذها

 .األخرى الترابٌة الجماعات إلى
 

 .الدولة إلٌه تنقلها واختصاصات به خاصة اختصاصات المجلس ٌمارس
 

 تهم التً العامة المصلحة ذات األعمال حول آراء وإبداء اقتراحات تقدٌم ذلك على عالوة ٌمكنه
 .العام القانون أشخاص من آخر معنوي شخص أي أو الدولة اختصاص نطا  فً والداخلة الجهة

 

 مساعدة ومن الدولة مساعدة من القانون، هذا بموجب إلٌه المسندة بالمهام للقٌام المجلس، ٌستفٌد
 .العام للقانون خاضعة أخرى معنوٌة أشخاص

 

 واألنظمة للقوانٌن ووفقا للجهة الترابٌة الدائرة حدود داخل الجهوي، المجلس ٌمارس :7 المادة
 :التالٌة به الخاصة االختصاصات العمل بها الجاري

 

 طبقا علٌها والمصادقة اإلدارٌة الحسابات دراسة وكذا علٌها والتصوٌت الجهة مٌ انٌة دراسة 

 القانون؛ هذا فً المقررة والشروط للشكلٌات
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 فً المعتمدة واألهداف للتوجهات وفقا للجهة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة مخطط إعداد 

 تصرفها؛ رهن الموضوعة وتلك بالجهة الخاصة الوسائل حدود وفً للتنمٌة الوطنً المخطط

 األعلى المجلس إلى للجهة واالجتماعٌة االقتصادٌة التنمٌة مخطط الجهوي المجلس وٌحٌل

 علٌه؛ الموافقة قصد والتخطٌط الوطنً لإلنعاش

 المستوى على المعتمدة واألهداف للتوجهات وفقا التراب لتهٌئة الجهوي التصمٌم إعداد 

 الوطنً التراب لتهٌئة الو ارٌة اللجنة إلى التصمٌم هذا الجهوي المجلس وٌحٌل الوطنً؛

 علٌه؛ الموافقة قصد

 وتحدٌد الجهة لفائدة المحصلة الحقو  ومختلف واألتاوى الرسوم أساس وض  كٌفٌة تحدٌد 

 العمل؛ بها الجاري واألنظمة للقوانٌن وفقا وذلك تحصٌلها، وقواعد تعرٌفاتها

 االستثمارات تلك إنجا  على والتشجٌ  الخاصة االستثمارات إلنعاش الال مة باألعمال القٌام 

 االقتصادٌة؛ لألنشطة ومناط  صناعٌة مناط  وتنظٌم بإقامة والسٌما

 المشتركة أو الجهوٌة الفائدة ذات المختلط االقتصاد مقاوالت فً الجهة مساهمة شؤن فً البت 

 الجهات؛ بٌن

 المهنً؛ بالتكوٌن المتعلقة التدابٌر جمٌ  اعتماد 

 الوطنً؛ الصعٌد على المحددة التوجهات إطار فً التشغٌل إلنعاش الال مة باألعمال القٌام 

 الرٌاضة؛ إنعاش مٌدان فً بؤعمال القٌام 

 البٌئة؛ حماٌة إلى الرامٌة التدابٌر كل اعتماد 

 إعداد فً الغاٌة لهذه وٌساهم للجهة، المائٌة الموارد تدبٌر عقلنة إلى الرامٌة اإلجراءات اتخاذ 

 ٌق  الجهة تراب ٌكون حٌنما وذلك المائً الحوض لمٌاه المندمجة للتهٌئة المدٌري المخطط

 المستوى على المائٌة السٌاسة تحدٌد فً ٌساهم كما المذكور، الحوض فً ج ئٌا أو كلٌا

 رأٌه؛ إبداء المختصة والهٌئات السلطات منه طلبت إذا الوطنً

 والثقافٌة؛ االجتماعٌة األنشطة بإنعاش المتعلقة التدابٌر جمٌ  اعتماد 

 تدبٌر وكل االجتماعً التضامن أعمال من عمل كل ومساندة إنعاش إلى ٌهدف ما بكل القٌام 

 إحسانً؛ طاب  ذي

 وإنعاشها الجهوٌة المعمارٌة الخصائص على المحافظة على السهر. 

 أن ٌمكن التً االختصاصات الترابً الجهة نفوذ حدود داخل الجهوي المجلس ٌمارس :8 المادة

 :التالٌة المجاالت فً خاصة الدولة إلٌه تنقلها

ٗثىغجّ٘ٝجس ٗثىَؤعغجس ثىؾجٍؼٞز ٗص٘صٝغ ثىَْـ ثىذسثعٞز ٗفقج  إقجٍز ٗفٞجّز ثىَغضؾ ٞجس .1
 ىيض٘ؽٖجس ثىَؼضَذر ٍِ ىذُ ثىذٗىز فٜ ٕزث ثىَؾجه؛

 ؛ثىؾَجػجس ثىضشثدٞزصنِ٘ٝ  ػ٘ثُ ٗ هش  .2

 ثىضؾٖٞضثس رثس ثى جةذر ثىؾٖ٘ٝز. .3
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 وجوبا مقترنا الجهات إلى أعبائها من عبء أو الدولة اختصاصات من الختصاص نقل كل ٌكون

 وف  النقل هذا وٌتم االعتمادات، منها والسٌما العبء أو االختصاص لذلك المطابقة للموارد بتحوٌل

 .لطبٌعته المالئم التنظٌمً أو التشرٌعً النص

 أو الدولة م  بتعاون الجهوٌة للتنمٌة ضروري عمل بكل الجهات تقوم أن ذكر ما على عالوة ٌمكن

 تحدد شروط وف  وذلك العام للقانون الخاضعة المعنوٌة األشخاص من آخر شخص أي م 

 .باتفاقٌات

 .الجهوي المجلس عن الصادرة القرارات الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل ٌنفذ: 54 المادة

 من بالعطف موقعة شؤنها فً المتخذة القرارات كانت إذا إلى للتنفٌذ قابلة التدابٌر هذه تكون ال

 ٌتم لم وإذا. بها توصله تارٌخ من ابتداء أٌام خمسة أجل داخل الجهوي المجلس رئٌس طرف

 وإصدار ذلك عن االستغناء ٌقرر أن للعامل جا  المذكور، األجل داخل بالعطف علٌها التوقٌ 

 .المذكورة التدابٌر بتنفٌذ األمر

 :بعده 61 المادة أحكام تطب  الحالة هذه وفً

 علةةةةى بانتظةةةةام الةةةةرئٌس ٌطلةةةة  أن الجهةةةةة مركةةةة  اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة عامةةةةل علةةةةى ٌجةةةةب 
 جمةةةة  الةةةةرئٌس مةةةةن بطلةةةةب الغاٌةةةةة لهةةةةذه وٌتةةةةولى الجهةةةةوي، المجلةةةةس قةةةةرارات تنفٌةةةةذ
 .القرارات تنفٌذ تقدم بحالة وٌخبرهم والمندوبٌن المكتب أعضاء

 
 العمالة عامل ألجوبة عمومٌة جلسات تخصص أن الرئٌس من وبطلب الثالث الدورات خالل ٌمكن

 .الجهوي المجلس أعضاء ٌطرحها التً األسئلة على الجهة مرك  اإلقلٌم أو

 ٌعٌنه الجهة نفوذ دائرة من عامل خلفه الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل تغٌب إذا: 59 المادة

 .الداخلٌة و ٌر
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 :التالٌة بالوثائ  الداخلٌة و ارة موافاة الترابٌة الجماعات على وٌتعٌن

 بةةةٌن المشةةةتركة التعةةةاون لجةةةن فةةةً المسةةةاهمة أو بإحةةةداث المتعلقةةةة المةةةداوالت محضةةةر 

 األطةةةةراف اتفةةةةا  بعةةةةد الخصةةةةوص، وجةةةةه علةةةةى متطةةةةاب  بشةةةةكل ٌحةةةةدد الجهةةةةات،

 المسةةةاهمة، مبلةةةغ حجةةةم أو وطبٌعةةةة اللجنةةةة ومةةةدة ومقةةةر وتسةةةمٌة موضةةةوع المسةةةاهمة،

 .التعاون أطراف وعالقات

 المةةةةةةةداخٌل قائمةةةةةةةة) المالٌةةةةةةةة وتركٌبتةةةةةةةه  المشةةةةةةةروع طبٌعةةةةةةةة ٌحةةةةةةةدد تقنةةةةةةةً ملةةةةةةةف 

 إرفةةةا  ٌجةةةب عقةةةار، اسةةةتغالل حالةةةة وفةةةً االنجةةةا ؛ آجةةةال ؛(المتوقعةةةة والمصةةةارٌف

 .منا عات ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة طبٌعته تثبت بوثٌقة الملف

 بالمنظومةةةةة المتعلقةةةةة النصةةةةوص أسةةةةاس علةةةةى إعةةةةداده ٌةةةةتم داخلةةةةً، نظةةةةام مشةةةةروع 

 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد المحلٌة، للجماعات القانونٌة

 عن أشهر ثالثة كل مفصلة بتقارٌر الداخلٌة و ارة موافاة العامل أو الوالً على ٌتعٌن كما

 عند العادي سٌرها تعترض التً المشاكل وحول الجهات بٌن المشتركة التعاون لجنة أنشطة

 .االقتضاء

 :ٌلً ما عمومٌة وأنشطة مشارٌ  إلنجا  والشراكة التعاون اتفاقٌة وتوضح

 المشروع؛ بتدبٌر المكلف للشرٌك المساهمات دف  آجال 
 المشروع؛ إلنجا   منً برنامج إعداد 
  ٌ المسإولٌات؛ تو 
 االتفاقٌة؛ سٌران ونهاٌة بداٌة 
 االجتماعات؛ انعقاد ومقرات وبرنامج التنسٌ  لجنة رئٌس اختٌار شروط تحدٌد 

 ةــملحوظ

 بةةةةٌن الشةةةةراكة اتفاقٌةةةةات تطبٌةةةة  مجةةةةال ،2113 ٌونٌةةةةو 27 بتةةةةارٌخ 7 رقةةةةم المنشةةةةور ٌحةةةةدد

 .والجمعٌات الدولة
 

 عالقةةات بإقامةةة للشةةراكة جدٌةةدة سٌاسةةة بلةةورة إلةةى المنشةةور هةةذا ٌهةةدف: التطبٌةة  مجةةال 
 االجتماعٌةةةة الخةةةدمات لتةةةوفٌر والمالٌةةةة والمادٌةةةة البشةةةرٌة المةةةوارد بضةةةم وشةةةراكة تعةةةاون
 .المشتركة المنفعة ذات عمومٌة مراف  وتدبٌر وإلحداث تنموٌة مشارٌ  وإنجا 

 

 متمٌةةة ة آلٌةةةة الجمعٌةةةات مةةة  الشةةةراكة جعةةةل فةةةً الحكومةةةة رغبةةةة المنشةةةور هةةةذا وٌتةةةرجم 
 معٌشةةةةة ظةةةةروف وتحسةةةةٌن الفقةةةةر محاربةةةةة علةةةةى تقةةةةوم للقةةةةرب جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة لتحقٌةةةة 

 للمشةةةةةةارٌ  أمثةةةةةةل اسةةةةةةتهداف عبةةةةةةر األولٌةةةةةةة حاجٌةةةةةةاتهم بتلبٌةةةةةةة المعةةةةةةو ٌن المةةةةةةواطنٌن
 )...(. منها والمستفٌدٌن
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 الن اعات؛ فض مسطرة 
 المشروع؛ أشغال بسٌر والسكان الشركاء إخبار 
 المجلس طرف من علٌه والمصادقة التشاركً العمل ألنشطة مخططات إعداد إل امٌة 

  اإلداري؛
 والمقرات توالتجهٌ ا البشرٌة بالموارد المتعلقة الشروط على البداٌة منذ التنصٌص 

 .المشروع نهاٌة عند وتو ٌعها وجردها
 

 :المصاحبة التدابٌر .ز 
 

 الدولة مساعدة من القانون، هذا بموجب إلٌه المسندة بالمهام للقٌام المجلس، ٌستفٌد)...(  :6 المادة
 .العام للقانون خاضعة أخرى معنوٌة أشخاص مساعدة ومن
 

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60.70 القانون

 

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة
 )...(. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة

 

 مسةةةاعدة تقةةةدٌم الداخلٌةةةة لةةةو ارة التابعةةةة المحلٌةةةة للجماعةةةات العامةةةة للمدٌرٌةةةة ٌمكةةةن: ةـلللـملحوظ

 .المعنٌة الترابٌة الجماعات من بطلب الموضوع فً قانونٌة
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

 

 العامة للمرافق المفوض التدبٌر – 18 بطاقة

  خاصة أو عمومٌة وهٌئات محلٌة جماعات

 18 مبٌان
العمومٌة للمرافق المفوض التدبٌر: إجراءات  

 

 18 بطاقة: اإلجراءات دلٌل
 0211 شتنبر 08: التارٌخ

 0211 شتنبر 08: التارٌخ

 

 سلطات
 

 متدخلون
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 المتبادلة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

 
   مدٌرٌة

 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 

 المتعلةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةانون 

 المفةةةةةةةوض بالتةةةةةةةدبٌر

 العامة؛ للمراف 

 

   الجماعً؛ المٌثا 

 

  المتعلةةةةةةةة  القةةةةةةةةانون 

 العمةةةةةةةةةاالت بتنظةةةةةةةةٌم

 واألقالٌم؛

 

  المتعلةةةةةةةة  القةةةةةةةةانون 

 .الجهات بتنظٌم

 

 

  المجةةةةالس مةةةةداوالت 

 ٌخةةةةص فٌمةةةةا المعنٌةةةة

 المفةةةةةةةةوض التةةةةةةةةدبٌر

 ؛للمرف 

  أعضةةةةةةاء مةةةةةةداوالت 

 لتعٌةةةةةةةةةةٌن الشةةةةةةةةةةراكة

  التتب ؛ لجنة

  تقدٌم؛ مذكرة 

  مالٌة؛ تركٌبة 

  السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلطة رأي 

 فةةةةةةةةةةةةةةةً المحلٌةةةةةةةةةةةةةةةة

 الموضوع؛

  تقنً؛ ملف 

  أساسً نظام. 

 

 

 الجماعات

 الترابٌة

 

 

 

 

 تحةةةت جهةةةات

 والة إشةةةةةراف

 وعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال

 الوالٌةةةةةةةةةةةةةةةات

 والعمةةةةةةةةةةاالت

 .واألقالٌم

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

  الجماعةةةةةةةات دلٌةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  موجهةةةةة مراسةةةةالت 

 والعمال الوالة إلى

 

 مشروع دراسة

 والوثائ  الشراكة

 المرفقة

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةةة  تقةةةةدٌم مةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 سةةةةةةةةةةةلطة مصةةةةةةةةةةةادقة 

 علةةةةةةةةةةةةى الوصةةةةةةةةةةةةاٌة

 . الشراكة مشروع

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةاة 

 لعقةةةةد األصةةةلٌة بالنسةةةخة

 بعةةةةةد المفةةةةةوض التةةةةةدبٌر

 ؛هعلٌ المصادقة

  المعتمةةةةةةةدة القةةةةةةةوانٌن 

78.11/79.11/

47.96/54.15 

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر

 

 

 المفوض؛ 

 

 إلٌه؛ المفوض 

 

 الدولة مساعدة 

 

 

 

 المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعد 

 القضائً؛

 

 

 

 

 للجماعةةةات العامةةةة المدٌرٌةةةة

 مسةةاعدة: المحلٌةةة

 .تقنٌة

 

 

 
 لالستثمار الجهوي المرك 
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 :التعرٌف .أ 

 

 للتوضٌح مذكرة
 

 

 ٌسةةةةةةمى العةةةةةةام للقةةةةةةانون خاضةةةةةة  معنةةةةةةوي شةةةةةةخص بموجبةةةةةةه ٌفةةةةةةوض عقةةةةةةدا المفةةةةةةوض التةةةةةةدبٌر ٌعتةةةةةةب

 للقةةةةانون خاضةةةة  معنةةةةوي شةةةةخص مسةةةةإولٌته، ٌتةةةةولى عةةةةام مرفةةةة  تةةةةدبٌر محةةةةددة، لمةةةةدة ،"المفللللوض"

 فةةةً تسةةةاهم معةةةا همةةةا أو عمومٌةةةة منشةةةؤة تةةةدبٌر أو إلنجةةةا " إلٌللله المفلللوض" ٌسةةةمى الخةةةاص أو العةةةام

 .المفوض العام المرف  نشاط م اولة
 

 ترابٌة جماعة تعتمده الخاصة،/العمومٌة الشراكة أشكال من شكال المفوض التدبٌر ٌعتبر هذا، وعلى

 له ٌخول المفوض، العام المرف  نشاط م اولة فً تساهم معا هما أو عمومٌة، منشؤة إلنجا  ومجموعتها

 .معا هما أو المذكور التدبٌر من أرباح تحقٌ  أو المرتفقٌن من أجرة تحصٌل ح 
 

 :التالٌة المٌادٌن فً المفوض التدبٌر طرٌ  عن الخاصة/العمومٌة الشراكة عادة وتعتمد    

 العادمة؛ المٌاه معالجة 

 ؛(وطمر جم ) النفاٌات تدبٌر 

  ٌ الكهرباء؛ تو 

  ٌ الماء؛ تو 

 ومٌتةةةةرو والمطةةةةارات والطةةةةر  والقنةةةةاطر السةةةةٌارات مواقةةةةف معةةةةا همةةةةا أو تةةةةدبٌر أو بنةةةةاء 

 والطرامواي؛ األنفا 

 رٌاضٌة؛ مالعب معا هما أو تدبٌر أو بناء 

 عمومٌة ممتلكات معا هما أو ترمٌم أو بناء. 
 

 .وملحقات التحمالت ودفتر اتفاقٌة من األسبقٌة، حسب المفوض، التدبٌر عقد وٌتشكل
 

 إلٌه؛ والمفوض المفوض من لكل األساسٌة التعاقدٌة االلت امات تحدد االتفاقٌة .1

 االسةةةةةتغالل شةةةةةروط تحةةةةةدد التةةةةةً والتقنٌةةةةةة اإلدارٌةةةةةة البنةةةةةود مةةةةةن ٌتكةةةةةون الةةةةةتحمالت دفتةةةةةر .2

          أشةةةةةةةغال بإنجةةةةةةةا  أو المفةةةةةةةوض المرفةةةةةةة  باسةةةةةةةتغالل المتعلقةةةةةةةة وااللت امةةةةةةةات والواجبةةةةةةةات

 منشآت؛ أو

 والةةةةةواردة الةةةةةتحمالت ولةةةةدفتر لالتفاقٌةةةةةة المرفقةةةةة المسةةةةةتندات جمٌةةةةة  مةةةةن تتكةةةةةون الملحقةةةةات .3

 .التحمالت دفتر فً أو االتفاقٌة فً ملحقة بصفتها
 

 تحةةةةةت الموضةةةةةوعة والعقةةةةةارات المنقولةةةةةة لألمةةةةةوال جةةةةةردا بالخصةةةةةوص الملحقةةةةةة الوثةةةةةائ  وتتضةةةةةمن

 العةةةةةام بةةةةالمرف  اإلدارٌةةةةة ووضةةةةعٌتهم المسةةةةتخدمٌن بؤسةةةةماء قائمةةةةة وكةةةةذلك إلٌةةةةه المفةةةةوض تصةةةةرف

 .تدبٌره المفوض
 

 مساعدة من االستفادة مجموعاتها أو الترابٌة الجماعات لتمكٌن المصاحبة التدابٌر البطاقة هذه وتوضح

 . أنشطتها إلنجا  الدولة
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  ْٛ٘ىيقجُّ٘ ثىؼجً ٝغَٚ  ٝخنغٝؼضذش ثىضذدٞش ثىَ ٘ك ػقذث ٝ ٘ك دَ٘ؽذٔ ؽخـ ٍؼ

 ، ىَذر ٍقذدر، صذدٞش ٍشفم ػجً ٝض٘ىٚ ٍغؤٗىٞضٔ ؽخـ ٍؼْ٘ٛ خجمغ الم ٌض 

 ، ٝخ٘ه ىٔ فم صققٞو  ؽشر ٍِ الم ٌض وليوىيقجُّ٘ ثىؼجً  ٗ ثىخجؿ ٝغَٚ  

 ج ٍؼج.ثىَشص قِٞ  ٗ صققٞم  سدجؿ ٍِ ثىضذدٞش ثىَزم٘س  ٗ َٕ

  ٝضؼيم ثىضذدٞش ثىَ ٘ك مزىل دئّؾجص  ٗ صذدٞش ٍْؾأر ػٍَ٘ٞز  ٗ َٕج ٍؼج صغجٌٕ فٜ ٍضثٗىز

 ّؾجه ٍشفم ػجً ٍ ٘ك.
 

 :الموضوع .ب 
 

 عمومٌة مطارح – مسالخ – كهرباء – حضري عمومً نقل..... 
 

 :الشركاء .ج 
 

 ىيقععععععجُّ٘ ثىؼععععععجً زخجمععععععؼ  ؽععععععخجؿ ٍؼْ٘ٝععععععز – ومجموعاتهةةةةةةا ترابٌةةةةةةة جماعةةةةةةات         

  ٗ ثىخجؿ.
 

 :القانونً اإلطار .د 
 

 المتعلق تالتدتير الم ٌض للمرابق العامح 50.75ال انٌ  ردم 

ٝطذم ٕزث ثىقجُّ٘ ػيٚ ػق٘د ثىضذدٞش ثىَ ٘ك ىيَشثفم ٗثىَْؾآس ثىؼٍَ٘ٞز ثىَذشٍز ٍِ قذو  :1 المادة

  ٗ ٕٞآصٖج ٗثىَؤعغجس ثىؼجٍز. ثىؾَجػجس ثىضشثدٞز

إىٞعععععٔ ٍغعععععؤٗىٞز ثىَشفعععععم ثىؼعععععجً ٍعععععغ ثىضقٞعععععذ دَذعععععذ  ثىَغعععععجٗثر دعععععِٞ ٝضععععع٘ىٚ ثىَ ععععع٘ك  :3 الملللللادة

ثىَعععشص قِٞ ٍٗذعععذ  ثععععضَشثسٝز ثىَشفعععم ٍٗذعععذ  ٍالةَضعععٔ ٍعععغ ثىضطععع٘سثس ثىضنْ٘ى٘ؽٞعععز ٗثالقضقعععجدٝز 

 ٗثالؽضَجػٞز.

ٗٝقعععذً ثىَ ععع٘ك إىٞعععٔ خذٍجصعععٔ دأقعععو مي عععز ٗفعععٜ  فغعععِ ؽعععشٗه ثىغعععالٍز ٗثىؾععع٘در ٗثىَقجفظعععز 

 ػيٚ ثىذٞتز.

ثخضٞعععجس ثىَ ععع٘ك إىٞعععٔ ػعععِ هشٝعععم ثىض عععجٗك ثىَذجؽعععش فعععٜ ثىقعععجالس ثالععععضغْجةٞز َٝنعععِ  :6 الملللادة

 ثىضجىٞز:

 فٜ فجىز ثالعضؼؾجه ققذ مَجُ ثعضَشثسٝز ثىَشفم ثىؼجً؛ 

 نعذجح ٝقضنٖٞج ثىذفجع ثى٘هْٜ  ٗ ثنٍِ ثىؼجً؛ 

  ٚدجىْغذز إىٚ ثنّؾطز ثىضٜ ٝخضـ دجعض،الىٖج فجٍي٘ دشثءثس ثالخضشثع  ٗ دجىْغذز إى

  َٝنِ  ُ ٝؼٖذ دئّؾجصٕج إال إىٚ ٍ ٘ك إىٞٔ ٍؼِٞ. ثىضٜ ال ثنػَجه
 

إرث معععجُ ثىَ ععع٘ك ؽَجػعععز ٍقيٞعععز ٗإرث ىعععٌ ٝعععضٌ صقعععذٌٝ  ٛ ػعععشك  ٗ إرث صعععٌ ث ػعععالُ ػعععِ ػعععذً 

 ؽذٗٙ ثىذػ٘ر إىٚ ثىَْجفغز، َٝنِ ىيَ ٘ك ثىَزم٘س  ُ ٝيؾأ إىٚ ثىض جٗك ثىَذجؽش. 



195 
 

ٗفععٜ ٕععزٓ ثىقجىععز، ٝؾععخ ػيٞععٔ  ُ ٝؼععذ صقشٝععشث ٝذععِٞ فٞععٔ ثنعععذجح ثىضععٜ  دس إىععٚ ثىيؾعع٘ء إىععٚ ٕععزٓ 

ثىطشٝقععععز ٗإىععععٚ ثخضٞععععجس ثىَ عععع٘ك إىٞععععٔ ثىَقضععععشؿ. ٗٝؼععععشك ثىضقشٝععععش ثىَععععزم٘س ػيععععٚ ٍقععععجدقز 

الصخععععجر ثىقععععشثس دؾععععأُ ثىضععععذدٞش ثىَ عععع٘ك ىيَشفععععم  ثىؾَجػععععجس ثىضشثدٞععععزعععععيطز ثى٘فععععجٝز ػيععععٚ 

 ثىَؼْٜ.

ٝؤععععظ معععو ٍ ععع٘ك إىٞعععٔ ػيعععٚ ؽعععنو ؽعععشمز خجمعععؼز ىيقعععجُّ٘ ثىَ،شدعععٜ. َٗٝنعععِ  ُ  :05 الملللادة

 ٝنُ٘ ثىَغجَُٕ٘  ؽخجفج رثصِٞٞ  ٗ ٍؼِْ٘ٝٞ خجمؼِٞ ىيقجُّ٘ ثىؼجً  ٗ ثىخجؿ.

ٝؾعععخ  ُ صنعععُ٘ فقعععـ ثىؾعععشمز  ٗ ثنععععٌٖ، ٍجػعععذث صيعععل ثىَغعععؼشر فعععٜ ثىذ٘سفعععز، ػيعععٚ ؽعععنو 

 عْذثس ثعَٞز.

ْققعععشث فعععٜ صعععذدٞش ثىَشفعععم ثىؼعععجً مَعععج صعععٌ ٝؾعععخ  ُ ٝنعععُ٘  عععشك ثىؾعععشمز ثىَ ععع٘ك إىٖٞعععج ٍ

 صقذٝذٓ فٜ ػقذ ثىض ٘ٝل.

 ٞعععععش  ّعععععٔ َٝنْٖعععععج  ُ صغعععععض،و  ّؾعععععطز صنَٞيٞعععععز، صؾجسٝعععععز  ٗ فعععععْجػٞز، معععععشٗسٝز ىَشص قعععععٜ 

ثىَشثفععععم ثىؼجٍععععز  ٗ ٍععععِ ؽععععأّٖج  ُ صغععععجٌٕ فععععٜ صقععععذٌٝ خذٍععععز  فنععععو. ٗٝععععضٌ ثىضععععشخٞـ دٖععععزٓ 

 نّؾطز ثىَشفم ثىؼجً. ثنّؾطز ٍٗشثقذضٖج ٍِ ىذُ ثىَ ٘ك مَج ٕ٘ ثىؾأُ دجىْغذز

 31ٗ 30ٗ 25)ثى قععععشر ثنخٞععععشر( ٗ 18صخنععععغ ىالىضضثٍععععجس ثىعععع٘ثسدر فععععٜ ثىَعععع٘ثد  ال: 33 المللللادة

ٍعععِ ٕعععزث ثىقعععجُّ٘ ثىضعععذدٞشثس ثىَ ٘معععز ىيَشثفعععم ثىؼجٍعععز ثىَذشٍعععز ٍعععِ ىعععذُ ثىَؤعغعععجس ثىؼجٍعععز 

 ثىضٜ صخـ ػذدث ٍِ ٍغضؼَيٜ ثىَشفم ثىؼجً ٝقو ػِ عقف ٍقذد دْـ صْظَٜٞ.

ىقطععععجع  ٗ ثىْؾععععجه ثىَؼْععععٜ  ٗ ػععععذد ٍغععععضؼَيٜ ثىَشفععععم ثىؼععععجً ال ٝذععععشس  ٗ ال ٝغععععَـ إرث مععععجُ ث

دضطذٞععععم ٕععععزث ثىقععععجُّ٘، َٝنععععِ ىيؾَجػععععز ثىَقيٞععععز  ٗ ٕٞتجصٖععععج  ُ صطيععععخ ٍععععِ ثىغععععيطز ثىقنٍ٘ٞععععز 

صشخٞقعععج ىيقٞعععجً دجىضعععذدٞش ثىَ ععع٘ك ثىَؼضعععضً ػعععِ  ثىؾَجػعععجس ثىضشثدٞعععزثىَني عععز دجى٘فعععجٝز ػيعععٚ 

ٍغعععطشر ٍذغععععطز. َٗٝعععْـ ٕععععزث ثىضعععشخٞـ ػْععععذ ثالقضنععععجء  هشٝعععم ثىض ععععجٗك ثىَذجؽعععش  ٗ ٗفععععم

دَقعععععشس ٍؼيعععععو ْٝؾعععععش دجىؾشٝعععععذر ثىشععععععَٞز ٗٝذعععععِٞ ثىَغعععععطشر ثىضعععععٜ ععععععضطذم. ٗال ٝؾععععع٘ص ٍعععععْـ 

ثىضععععشخٞـ إرث صؼيععععم ثىضععععذدٞش ثىَ عععع٘ك دقطجػععععجس ثىَععععجء ٗثىضطٖٞععععش ٗثىنٖشدععععجء ٗثىْقععععو ثىؼععععجً 

 ثىقنشٛ ٗصذدٞش ثىْ جٝجس.

 الجماعاخ:أً : 
 

  المتعلق تالمي اق الجماعا كما ةم ةتميمو ًةغييره 00.77ال انٌ   

 ثىَشثفم ٗثىضؾٖٞضثس ثىؼٍَ٘ٞز ثىَقيٞز:: 39المادة 

ثىؾَعععجػٜ إفعععذثط ٗصعععذدٞش ثىَشثفعععم ثىؼٍَ٘ٞعععز ثىؾَجػٞعععز خجفعععز فعععٜ ثىقطجػعععجس  ٝقعععشس ثىَؾيعععظ

 )...( ثىضجىٞز:
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ثىَذجؽعععشر صعععذدٞش ثىَشثفعععم ثىؼٍَ٘ٞعععز ثىؾَجػٞعععز ػعععِ هشٝعععم ثى٘مجىعععز  ٗٝقعععشس ثىَؾيعععظ فعععٜ هعععش 

ٗثالٍضٞععععجص ٗمععععو هشٝقععععز  خععععشٙ ٍععععِ هععععش  ثىضععععذدٞش ثىَ عععع٘ك ىيَشثفععععم  ٗثى٘مجىععععز ثىَغععععضقيز

 )...(.ٗثنّظَز ثىَؼَ٘ه دٖج ثىؼٍَ٘ٞز هذقج ىيق٘ثِّٞ

 ٗثىؾشثمز: ثىضؼجُٗ :40المادج 

دؾَٞعععغ  ػَعععجه ثىضؼعععجُٗ ٗثىؾعععشثمز ثىضعععٜ ٍعععِ ؽعععأّٖج  ُ صعععْؼؼ ثىضَْٞعععز  ٝقعععً٘ ثىَؾيعععظ ثىؾَعععجػٜ

ٗثالؽضَجػٞععععععز ٗثىغقجفٞععععععز ىيؾَجػععععععز، ٗرىععععععل ٍععععععغ ث دثسر ٗثنؽععععععخجؿ ثىَؼْ٘ٝععععععز  ثالقضقععععععجدٝز

ىيقععععجُّ٘ ثىؼععععجً ٗثىؾععععشمجء ثالقضقععععجدِٝٞ ٗثالؽضَععععجػِٞٞ ثىخعععع٘ثؿ،  ٗ ٍععععغ  ثنخععععشٙ ثىخجمععععؼز

 )...(  ؽْذٞز، ٗىٖزٓ ثى،جٝز: مو ؽَجػز  ٗ ٍْظَز

 ز؛ثىؾَجػز فٜ إّؾجص ثىذشثٍؼ  ٗ ثىَؾجسٝغ ػِ هشٝم ثىؾشثم ٝقذد ؽشٗه ٍؾجسمز )...( 
 

 مراقبة على وٌسهر الغرض لهذا الال مة التدابٌر وٌتخذ المجلس مقررات الرئٌس ٌنفذ :47 المادة

 . )...(اإلطار هذا وفً. تنفٌذها
 

 والتوأمة والشراكة التعاون ثص جقٞجس ٌبرم. 
 

 إذا إال للتنفٌذ قابلة تكون ال اآلتٌة بالمسائل الخاصة الجماعً المجلس مقررات إن :69 المادة

 : )...(بعده 73 بالمادة المحددة الشروط طب  الوصاٌة سلطة علٌها صادقت
 

 تدبٌرها؛ وطر  الجماعٌة العمومٌة المراف  إحداث 

 رأسمالها؛ فً المساهمة أو المحلٌة التنمٌة شركات إحداث 

 الشراكة؛ أو التعاون اتفاقٌات 

 ثنؽْذٞز؛ ثىضشثدٞزثىؾَجػجس ثىالٍشمضٛ ٗثىض٘ ٍز ٍغ  ثىضؼجُٗ اتفاقٌات 
 

 أعاله 69 المادة فً المقررة المصادقة ذلك إلٌه ٌفوض من أو الداخلٌة و ٌر ٌتولى :73 المادة

 الحالة فً ماعدا القروٌة للجماعات بالنسبة العامل أو والوالً الحضرٌة للجماعات بالنسبة

 .تنظٌمً أو تشرٌعً نص بموجب ذلك خالف على فٌها المنصوص
 

 :واألقالٌم العماالت: ثانٌا
 

 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00 - 77 القانون
 

 

 أو للعمالةةةةةة الترابٌةةةةةة الةةةةةدائرة حةةةةةدود داخةةةةةل اإلقلةةةةةٌم، أو العمالةةةةةة مجلةةةةةس ٌمةةةةةارس :36 الملللللادة 

 : )...(التالٌة الذاتٌة االختصاصات العمل، بها الجاري واألنظمة للقوانٌن وفقا اإلقلٌم،
 

 العمومٌةةةةةةةة المرافةةةةةةة  إحةةةةةةةداث فةةةةةةةً ٌقةةةةةةةرر 

 أو المباشةةةةةرة الوكالةةةةة طرٌةةةةة  عةةةةن إمةةةةةا تةةةةدبٌرها طةةةةةر  وتحدٌةةةةد اإلقلةةةةةٌم، أو للعمالةةةةة
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 المفةةةةةوض التةةةةةدبٌر طةةةةةر  مةةةةةن أخةةةةةرى طرٌةةةةة  أي أو االمتٌةةةةةا  أو المسةةةةةتقلة الوكالةةةةةة

 . بها المعمول واألنظمة للقوانٌن طبقا العمومٌة للمراف 
 

 الال مةةةة التةةةدابٌر وٌتخةةةذ. المجلةةةس مقةةةررات اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل أو والةةةً ٌنفةةةذ: 45 الملللادة

 .اإلقلٌم أو العمالة مجلس رئٌس رأي أخذ بعد الغاٌة لهذه
 

 أو العمالةةةة مجلةةس مقةةررات تنفٌةةذ علةةةى بانتظةةام الةةرئٌس ٌطلةة  أن العامةةةل أو الةةوالً علةةى ٌجةةب

 المكتةةةب أعضةةاء جمةة  الةةةرئٌس، مةةن بطلةةب أو منةةةه بمبةةادرة ذلةةك، عةةةن فضةةال وٌتةةولى، اإلقلةةٌم،

 علٌةةةه سةةةتعرض التةةةً المسةةةائل لتهٌةةة  أو المجلةةةس مقةةةررات بتنفٌةةةذ إلخبةةةارهم اللجةةةان ورإسةةةاء

 .للدراسة
 

 أو الةةةوالً ألجوبةةةة جلسةةةة العادٌةةةة، الةةةدورات خةةةالل تخصةةةص أن الةةةرئٌس، مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن،

 ٌومةةةا( 15) عشةةةر خمسةةةة الةةةرئٌس بواسةةةطة العامةةةل أو الةةةوالً إلةةةى كتابةةةة األسةةةئلة علةةةى العامةةةل

 .األقل عل الدورة افتتاح قبل
 

 :الجهات: ثالثا
 

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60.04 رقم القانون
 

 : )...(الغاٌة ولهذه آراء، وإبداء اقتراحات تقدٌم الجهوي للمجلس ٌمكن :9 المادة
 

 الجهوٌةةةةةةة العامةةةةةةة المرافةةةةةة  إحةةةةةةداث ٌقتةةةةةةرح 

 أو المباشةةةةةرة الوكالةةةةةة طرٌةةةةة  عةةةةةن وخاصةةةةةة شةةةةةإونها وتةةةةةدبٌر تنظٌمهةةةةةا وطةةةةةر 

 . )...(االمتٌا  طرٌ  عن وإما المستقلة الوكالة

 المجلةةةةس عةةةةن الصةةةةادرة القةةةةرارات الجهةةةةة مركةةةة  اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة عامةةةةل ٌنفةةةةذ :54 المللللادة

 .الجهوي

 بةةالعطف موقعةةة شةةؤنها فةةً المتخةةذة القةةرارات كانةةت إذا إلةةى للتنفٌةةذ قابلةةة التةةدابٌر هةةذه تكةةون ال

. بهةةةا توصةةةله تةةةارٌخ مةةةن ابتةةةداء أٌةةةام خمسةةةة أجةةةل داخةةةل الجهةةةوي المجلةةةس رئةةةٌس طةةةرف مةةةن

 االسةةةتغناء ٌقةةةرر أن للعامةةةل جةةةا  المةةةذكور، األجةةةل داخةةةل بةةةالعطف علٌهةةةا التوقٌةةة  ٌةةةتم لةةةم وإذا

 .المذكورة التدابٌر بتنفٌذ األمر وإصدار ذلك عن

 :بعده 61 المادة أحكام تطب  الحالة هذه وفً

 علةةةى بانتظةةةام الةةةرئٌس ٌطلةةة  أن الجهةةةة مركةةة  اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل علةةةى ٌجةةةب 

 جمةةة  الةةةرئٌس مةةةن بطلةةةب الغاٌةةةة لهةةةذه وٌتةةةولى الجهةةةوي، المجلةةةس قةةةرارات تنفٌةةةذ

 .القرارات تنفٌذ تقدم بحالة وٌخبرهم والمندوبٌن المكتب أعضاء
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 ألجوبةةةةة عمومٌةةةةة جلسةةةةات تخصةةةةص أن الةةةةرئٌس مةةةةن وبطلةةةةب الةةةةثالث الةةةةدورات خةةةةالل ٌمكةةةن

 .الجهوي المجلس أعضاء ٌطرحها التً األسئلة على الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل

 :اإلجراءات .ه 
 

 :ةالمالٌ ةلتركٌبا .1
 

ٝغٖش ثىطشفجُ ثىَضؼجقذثُ ػيٚ ثىق جظ ػيٚ ثىض٘ثصُ ثىَجىٜ ىؼقذ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك ٍغ ثنخز  :4 المادة

 دؼِٞ ثالػضذجس ٍضطيذجس ثىَشفم ثىؼجً ٗثنؽشر ثىَْق ز ىيَ ٘ك إىٞٔ.

ثىَضؼيم دجىق٘ثػذ  9.88إىٞٔ  ُ َٝغل ٍقجعذضٔ هذقج ىيقجُّ٘ سقٌ ٝؾخ ػيٚ ثىَ ٘ك  :15 المادة

دضجسٝخ  1.92.138ثىَقجعذٞز ثى٘ثؽخ ػيٚ ثىضؾجس ثىؼَو دٖج ثىقجدس دضْ ٞزٓ ثىظٖٞش ثىؾشٝف سقٌ 

 (.1992دٝغَذش  25) 1413ٍِ ؽَجدٙ ثٟخشر  30

ىَ٘م٘ػز فٜ ػالٗر ػيٚ رىل، ٝؾخ  ُ صذشص ٍقجعذز ثىَ ٘ك إىٞٔ ٍؾَ٘ع ثىزٍز ثىَجىٞز ث

ثىض ٘ٝل ٍِ قذو ثىَ ٘ك  ٗ ثىَ ٘ك إىٞٔ  ٗ َٕج ٍؼج ٗثىَضنَْز دجىخق٘ؿ نٍ٘ثه ثىشؽ٘ع 

 ٗ ٍ٘ثه ثالعضشدثد.

ٝؾخ  ُ صقٞذ ٕزٓ ثنٍ٘ثه فٜ ثنف٘ه ثىغجدضز ػيٚ  عجط قَٞضٖج ثىَقذسر ٗقش ٗمؼٖج سِٕ 

 صقشف ثىَ ٘ك إىٞٔ.

دضذّٜ ثىقَٞز ٗثالعضٖالمجس ثىَضؼيقز دجىضقجدً ٝذِٞ ثىَ ٘ك إىٞٔ فٜ ٍقجعذضٔ ثالعضٖالمجس ثىَضؼيقز 

ٗثىَخققجس ثىنشٗسٝز ىيق جظ ػيٚ ثىقذسر ث ّضجؽٞز ىإلّؾجءثس ٗثىَْؾآس ثىَ ٘مز ٗىيضَنِٞ 

 ٍِ إػجدر صنِ٘ٝ س ٗط ثنٍ٘ثه ثىَغضغَشر.

ػْذٍج ص ٘ك ػذر  ّؾطز ٍشفم ػجً إىٚ ثىَ ٘ك إىٞٔ، ٝؾخ ػيٞٔ  ُ ٝؼذ ق٘ثةٌ صشمٞذٞز عْ٘ٝز 

 صؼنظ ف٘سر فجدقز ػِ ثىزٍز ثىَجىٞز ٗثى٘مؼٞز ثىَجىٞز ّٗضجةؼ مو ّؾجه ٍ ٘ك.ٍْ قيز 

َٝنِ ىؼقذ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك  ُ ٝأرُ ىيَ ٘ك إىٞٔ دضققٞو ثىشعً٘  ٗ ثنصجٗٙ  ٗ  :09 المادة

 ثنٍ٘ثه  ٗ ثىَغجَٕجس ىقغجح ثىَ ٘ك  ٗ ثىذٗىز.

فق٘  ثىذخ٘ه ٗثنصجٗٙ ثىَذف٘ػز ٗٝذِٞ ثىؼقذ إرث ثقضنٚ ثىقجه هش  ثىقغجح ٗمزث مٞ ٞجس  دثء 

ٍِ هشف ثىَ ٘ك إىٞٔ ٗمزث ثىَؾجسمجس  ٗ ثىَغجَٕجس فٜ صَ٘ٝو ثىَشفم ثىؼجً ٗثىضٜ َٝنِ  ُ 

 ٝذفؼٖج ثىَ ٘ك إىٚ ثىَ ٘ك إىٞٔ.

ٝقذد ػقذ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك ٍذجدا ٗمٞ ٞجس ٗمغ ثىضؼشٝ جس  ٗ ثنؽشر ثىَضؼيقز دجىَشفم ثىَ ٘ك 

 ٞٞش  ٗ ٍشثؽؼز ثىضؼشٝ جس  ٗ ثنؽشر.ٗمزث ؽشٗه ٗق٘ثػذ صؼذٝو ٗص،
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ٝؾخ  ُ صأخز ثىَقضنٞجس ثىَضؼيقز دجىضؼشٝ جس  ٗ ثنؽشر دؼِٞ ثالػضذجس، ىٞظ فقو ثىض٘ثصُ ثىَجىٜ 

ىيضذدٞش ثىَ ٘ك، ٗىنِ مزىل ثنسدجؿ فٜ ث ّضجؽٞز ٍٗج ٝضٌ ثقضقجدٓ ٍِ  ٍ٘ثه ّضٞؾز صقغِٞ صذدٞش 

 ٍٗشدٗدٝز ثىَشفم ثىؼجً ثىَ ٘ك.

صْؾش، دثخو ثىغضز  ؽٖش ثىَ٘ثىٞز الخضضجً ثىغْز ثىَجىٞز ػيٚ  دؼذ صقذٝش، ثىق٘ثةٌ ثىضشمٞذٞز  :31 المادة

ثىَضؼيم دجىق٘ثػذ ثىَقجعذٞز ثى٘ثؽخ ػيٚ  9.88سقٌ  ثىَْق٘ؿ ػيٖٞج فٜ ثىقجُّ٘ ثىغجىف ثىزمش

ّٞز ٗمزث صقجسٝش ٍشثقذٜ ثىقغجدجس فٜ ؽشٝذر ٍشخـ ىٖج دْؾش ث ػالّجس ثىقجّ٘ ثىضؾجس ثىؼَو دٖج

ٗص٘مغ سِٕ إؽجسر ثىؼًَ٘ دَقشثس ثىَ ٘ك ٗثىَ ٘ك إىٞٔ صقش هجةيز ثىؼق٘دجس ثىَقذدر فٜ 

 ثىؼقذ.

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60-70 القانون
 

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف: 1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...(  :32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء

 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل: 42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 
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 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب :40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لعملٌةةةات لهةةةا العامةةةة والمإسسةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات تةةةدبٌر ٌخضةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ 

 

 أعضةةةاء إلةةةى التةةةدقٌ  تقرٌةةةر مةةةن نسةةةخة تبلةةةغ التةةةداولً، المجلةةةس مةةةن بطلةةةب التةةةدقٌ  تةةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف األمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 . الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

  

 اختصةةةةةةاص ضةةةةةةمن ومجموعاتهةةةةةةا المحلٌةةةةةةة للجماعةةةةةةات المالٌةةةةةةة المراقبةةةةةةة تةةةةةةدخل :57 الملللللادة

 . المالٌة المحاكم مدونة بمثابة 62.99 رقم للقانون طبقا للحسابات الجهوٌة المجالس
 

 المتعلةةةة  69.11 رقةةةةم القةةةةانون فةةةةً علٌهةةةةا المنصةةةةوص المراقبةةةةة المجموعةةةةات علةةةةى تطبةةةة  ال

 الظهٌةةةةر بتنفٌةةةةذه الصةةةةادر أخةةةةرى وهٌئةةةةات العمومٌةةةةة المنشةةةةآت علةةةةى للدولةةةةة المالٌةةةةة بالمراقبةةةةة
 (.2113 نونبر 11) 1424 رمضان من 16 بتارٌخ 1.13.195 رقم الشرٌف

 

 التةةةً والشةةةركات العمومٌةةةة بالمإسسةةةات الخةةةاص المالٌةةةة المراقبةةةة نظةةةام تنظٌمةةةً بةةةنص ٌحةةةدد
 المنصةةةوص الشةةةروط وفةةة  رأسةةةمالها فةةةً تسةةةاهم أو مجموعاتهةةةا أو الترابٌةةةة الجماعةةةات تحةةةدثها
 وإلةةةةى. وتتمٌمةةةه تغٌٌةةةةره تةةةم كمةةةةا الجمةةةاعً بالمٌثةةةا  المتعلةةةة  78.11 رقةةةم القةةةةانون فةةةً علٌهةةةا

 بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن مقتضةةةٌات المفعةةةول سةةةارٌة تظةةةل المرسةةةوم هةةةذا صةةةدور حةةةٌن
 .العمل

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا
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 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...(: 00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 

 أكثةةةةر أو لجمةةةةاعتٌن الترابةةةةً للنفةةةةوذ تابعةةةةة للرسةةةةوم الخاضةةةةعة األمةةةةالك كانةةةةت إذا :169 المللللادة

 فةةةً الواقعةةةة األمةةةالك جةةة ء باعتبةةةار الترابٌةةةة الجماعةةةات هةةةذه علةةةى الرسةةةوم هةةةذه عائةةةد ٌةةةو ع

 .جماعة لكل الترابً المجال
 

 أخرى وهٌئات العامة المنشآت على للدولة المالٌة بالمراقبة  المتعلق 40- 77 رقم القانون
 

 :بعبارة القانون هذا فً ٌراد :1 المادة
 

 العامة والمإسسات الترابٌة الجماعاتو الدولة: العامة الهٌئات. )...( 
 

 والمقةةةةاوالت والشةةةةركات العامةةةةة المإسسةةةةات علةةةةى للدولةةةةة المالٌةةةةة المراقبةةةةة تجةةةةري :0 المللللادة

 وطرٌقةةةة القةةةانونً لشةةةكلها تبعةةةا بعدٌةةةة أو قبلٌةةةة بكٌفٌةةةة أعةةةاله األولةةةى المةةةادة فةةةً إلٌهةةةا المشةةةار

 الخاضةةةعة الهٌئةةةات وعلةةةى القةةةانون هةةةذا فةةةً علٌهةةةا المنصةةةوص الشةةةروط وفةةة  وذلةةةك تسةةةٌٌرها

 .خاص قانون بمقتضى للدولة المالٌة للمراقبة
 

 : ٌلً ما إلى الحالة هذه وتهدف
 

 المالٌة؛ للمراقبة الخاضعة الهٌئات لتسٌٌر المنتظمة المتابعة 

 أحكةةةةةةام إلةةةةةةى بةةةةةةالنظر والمالٌةةةةةةة االقتصةةةةةةادٌة عملٌاتهةةةةةةا صةةةةةةحة علةةةةةةى السةةةةةةهر 

 علٌها؛ المطبقة والنظامٌة والتنظٌمٌة القانونٌة النصوص

 تسةةةةٌٌرها مطابقةةةةة وكةةةةذا والمالٌةةةةة االقتصةةةادٌة وإنجا اتهةةةةا تسةةةةٌٌرها جةةةةودة تقٌةةةٌم 

 لها؛ المحددة واألهداف للمهام

 والتدبٌرٌة؛ اإلعالمٌة منظوماتها تحسٌن على العمل 

  وإنجا اتهةةةةةةا الدولةةةةةةة سةةةةةةندات بمحفظةةةةةةة المتعلقةةةةةةة المعلومةةةةةةات وتحلٌةةةةةةل جمةةةةةة 

 .والمالٌة االقتصادٌة
 

 مباشةةةرة مسةةةاهمة محلٌةةة جماعةةةة أو الدولةةة فٌهةةةا تملةةك ال التةةةً الدولةةة شةةةركات تخضةة  :4 المللادة

 الرابةةة  البةةةاب ألحكةةةام وفقةةةا الدولةةةة ومراقةةةب بالمالٌةةةة المكلةةةف الةةةو ٌر بهةةةا ٌقةةةوم مواكبةةةة لمراقبةةةة

 .القانون هذا من
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 محلٌةةةةة جماعةةةةة أو الدولةةةةة فٌهةةةةا تملةةةةك ال التةةةةً الدولةةةةة شةةةةركات تخضةةةة  أن ٌمكةةةةن :5 المللللادة

 منةةةدوب بهةةةا ٌقةةةوم اتفاقٌةةةة، بمقتضةةةى لمراقبةةةة، العامةةةة التابعةةةة الشةةةركات وكةةةذا مباشةةةرة مسةةةاهمة

 .القانون هذا من الخامس الباب ألحكام وفقا للحكومة
 

 

 

 العمومٌة الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.-00 رقم القانون
 

 

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد :1 المللللادة

 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

 أو  القضةةةاء وقةةةرارات أحكةةةام عةةةن ناتجةةةة أو العمةةةل، بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن بمقتضةةةى

 .االتفاقٌات عن
 

 : )...(القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر :0 المادة
 

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 

 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة

 .التجاري الطاب 
 

 :التالٌة القوانٌن على اإلطالع كذلك ٌمكن اإلطار، هذا وفً
 

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس

 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةانون تخضةةة  تةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات

 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 :القانونٌة التركٌبة .0
 

 العامة للمرافق المفوض بالتدبٌر المتعلق 54-25 القانون
 

َٝنعععِ  ُ ٝعععْـ ػقعععذ ثىضعععذدٞش ثىَ ععع٘ك ػيعععٚ ثىيؾععع٘ء إىعععٚ ٍغعععطشر ثىضقنعععٌٞ إٍعععج ٗفعععم  :9الملللادة 
ثىضؾعععشٝغ ثىؾعععجسٛ دعععٔ ثىؼَعععو  ٗ دَ٘ؽعععخ ثص جقٞعععز دٗىٞعععز عْجةٞعععز  ٗ ٍضؼعععذدر ثنهعععشثف ٍطذقعععز ػيعععٚ 

 فٜ فجىز ٗق٘ع ّضثع دِٞ ثىطشفِٞ ثىَضؼجقذِٝ.ثىؼقذ ثىَؼْٜ، ٗرىل 

 

 .المشترك االتفا  طرٌ  عن الترابٌة الجماعات بٌن الحصص  ٌتو  ٌتم: ملحوظة
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ىقععو ثىْضثػععجس دععِٞ ثىَ عع٘ك إىٞععٔ ٗثىَععشص قِٞ، ٝععْـ ػقععذ ثىضععذدٞش ثىَ عع٘ك ػيععٚ مععشٗسر 

 ثىيؾ٘ء إىٚ ٍغطشر ثىقيـ  ٗال قذو ثىيؾ٘ء إىٚ ثىضقنٌٞ  ٗ إىٚ ثىقنجء.

 

 ٝضنَِ ثىؼقذ ٍقضنٞجس صضؼيم دجىْٖجٝز ثىؼجدٝز ىيؼقذ. :10المادة 
 

 ٍقضنٞجس صضؼيم دئّٖجء ثىؼقذ قذو ثنٗثُ ٗالعَٞج فٜ ثىقجالس ثىضجىٞز: ٗٝضنَِ مزىل
 

 ثعضشدثد ثىضذدٞش ثىَ ٘ك ٍِ قذو ثىَ ٘ك دؼذ ثّقشثً ٍذر ٍقذدر فٜ ثىؼقذ؛ 

 إعقجه فم ثىَ ٘ك إىٞٔ ٍِ قذو ثىَ ٘ك فٜ فجىز ثسصنجدٔ خطأ دجىغ ثىؾغجٍز؛ 

  ىخطأ دجىغ ثىؾغجٍز؛فغخ ثىؼقذ ٍِ قذو ثىَ ٘ك إىٞٔ فٜ فجىز ثسصنجح ثىَ ٘ك 

 .فغخ ثىؼقذ فٜ فجىز ق٘ر قجٕشر 
 

ٝضنععععُ٘ ػقععععذ ثىضععععذدٞش ثىَ عععع٘ك، فغععععخ ثنعععععذقٞز، ٍععععِ ثالص جقٞععععز ٗدفضععععش ثىععععضقَالس  :12المللللادة 

 ٗثىَيققجس.
 

 صقذد ثالص جقٞز ثالىضضثٍجس ثىضؼجقذٝز ثنعجعٞز ىنو ٍِ ثىَ ٘ك ٗثىَ ٘ك إىٞٔ.
 

ٗثىضقْٞعععز ثىضعععٜ صقعععذد ؽعععشٗه ثالععععض،اله ٗثى٘ثؽذعععجس ٝضنعععُ٘ دفضعععش ثىعععضقَالس ٍعععِ ثىذْععع٘د ث دثسٝعععز 

 ٗثالىضضثٍجس ثىَضؼيقز دجعض،اله ثىَشفم ثىَ ٘ك  ٗ دئّؾجص  ؽ،جه  ٗ ٍْؾآس.
 

صضنعععُ٘ ثىَيققعععجس ٍعععِ ؽَٞعععغ ثىَغعععضْذثس ثىَشفقعععز ىالص جقٞعععز ٗىعععذفضش ثىعععضقَالس ٗثىععع٘ثسدر دقععع ضٖج 
 ٍيققز فٜ ثالص جقٞز  ٗ فٜ دفضش ثىضقَالس.

 

يققعععز دجىخقعععع٘ؿ ؽعععشدث ىألٍعععع٘ثه ثىَْق٘ىعععز ٗثىؼقععععجسثس ثىَ٘مععع٘ػز صقععععش صضنعععَِ ثى٘عععععجةم ثىَ

صقعععشف ثىَ ععع٘ك إىٞعععٔ ٗمعععزىل قجةَعععز دأععععَجء ثىَغعععضخذٍِٞ ٗٗمعععؼٞضٌٖ ث دثسٝعععز دعععجىَشفم ثىؼعععجً 

 ثىَ ٘ك صذدٞشٓ.
 

 َٝنِ إسفج  ػشك ثىَ ٘ك إىٞٔ دؼقذ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك م٘عٞقز ٍيققز.
 

ثىؾَجػععععجس دٞش ثىَ عععع٘ك ثىَذععععشً ٍععععِ قذععععو َٝنععععِ ىيقنٍ٘ععععز إػععععذثد ػقعععع٘د َّ٘رؽٞععععز دؾععععأُ ثىضععععذ
 ٗ ٕٞآصٖععععج َٗٝنْٖععععج مععععزىل صقذٝععععذ الةقععععز ثىذْعععع٘د ث ؽذجسٝععععز فععععٜ ثىؼقععععذ ٗمععععزث مٞ ٞععععجس  ثىضشثدٞععععز

 ثىَقجدقز ٗثىضأؽٞشر ػيٞٔ.
 

ٝؾععخ  ُ صنععُ٘ ٍععذر مععو ػقععذ صععذدٞش ٍ عع٘ك ٍقععذدر. ٗٝؾععخ  ُ ٝؤخععز دؼععِٞ ثالػضذعععجس  :13المللادة 

 ثىَ عع٘ك إىٞععٔ ٗثالعععضغَجس ثىععزٛ ٝؾععخ  ُ ْٝؾععضٓ، ٗالفععٜ ثىَععذر هذٞؼععز ثنػَععجه ثىَطي٘دععز ٍععِ 

َٝنْٖعععج  ُ صضؾعععجٗص ثىَعععذر ثىؼجدٝعععز الععععضٖالك ث ّؾعععجءثس ػْعععذٍج صنعععُ٘ ثىَْؾعععآس ٍَ٘ىعععز ٍعععِ قذعععو 
 ثىَ ٘ك إىٞٔ.

 

ٍعععِ  ؽعععو فغعععِ صْ ٞعععز خذٍعععز  ال َٝنعععِ صَذٝعععذ ٍعععذر ثىؼقعععذ إال ػْعععذٍج ٝنعععُ٘ ثىَ ععع٘ك إىٞعععٔ ٍيضٍعععج،

ثىؾ،شثفعععٜ ٗدطيعععخ ٍعععِ ثىَ ععع٘ك، دئّؾعععجص  ؽععع،جه  ٞعععش ٗثسدر ثىَشفعععم ثىؼعععجً  ٗ ص٘ععععٞغ ّطجقعععٔ 

َٝنعععِ ثععععضٖالمٖج  فعععٜ ثىؼقعععذ ثنٗىعععٜ، ٍعععِ ؽعععأّٖج  ُ ص،ٞعععش ثالقضقعععجد ثىؼعععجً ىيضعععذدٞش ثىَ ععع٘ك ٗال
 خاله ٍذر ثىؼقذ ثىَضذقٞز إال ٍقجدو سفغ ٍ شه فٜ ثىغَِ دؾنو ؽيٜ.

 

ش ؽعععععشٗه ٝؾعععععخ  ُ صْققعععععش ققعععععشث ٍعععععذر ثىضَذٝعععععذ ػيعععععٚ ثٟؽعععععجه ثىنعععععشٗسٝز  ػعععععجدر صععععع٘فٞ

 ثعضَشثسٝز ثىَشفم  ٗ ثىض٘ثصُ ثىَجىٜ ىيؼقذ.
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َٝنععِ  ُ ٝععضٌ ٕععزث ثىضَذٝععذ إال ٍععشر ٗثفععذر ٗٝؾععخ صذشٝععشٓ فععٜ صقشٝععش ٝؼععذٓ ثىَ عع٘ك ٗ ُ ٝنععُ٘  ال
 ٍ٘م٘ع ػقذ ٍيقم دؼقذ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك.

 

  ٗ ٕٞآصٖععج إال ثىؾَجػععجس ثىضشثدٞععزَٝنععِ  ُ ٝععضٌ صَذٝععذ ػقعع٘د ثىضععذدٞش ثىَ عع٘ك ثىَذععشً ٍععِ قذععو  ال

 دؼذ ٍذثٗىز خجفز ىيؾٖجص ثىَخضـ.
 

 ٝؾخ  ُ صؼجد  ٍ٘ثه ثىشؽ٘ع إؽذجسٝج إىٚ ثىَ ٘ك ػْذ ّٖجٝز ثىضذدٞش ثىَ ٘ك. :16المادة 
 

ٗصضنعععععَِ دجىخقععععع٘ؿ ثنسثمعععععٜ ٗثىذْجٝعععععجس ٗثىَْؾعععععآس ٗث ّؾعععععجءثس ٗثىَؼعععععذثس ٗثنؽععععععٞجء 

ثىَ ععع٘ك ثىَْق٘ىعععز ثىَ٘مععع٘ػز سٕعععِ صقعععشف ثىَ ععع٘ك إىٞعععٔ ٍعععِ قذعععو ثىَ ععع٘ك  ٗ ثىضعععٜ ثقضْجٕعععج 

إىٞعععٔ ٗفعععم ثىؾعععشٗه ثىَقعععذدر فعععٜ ػقعععذ ثىضعععذدٞش ثىَ ععع٘ك. ٗصؾعععَو معععزىل ثنٍععع٘ثه ثىضجدؼعععز ىيَيعععل 

 ثىؼجً.
 

َٝنعععِ  ُ صؾعععَو  ٍععع٘ثه ثىشؽععع٘ع ثنٍععع٘ثه ثىَْق٘ىعععز ٗثىضعععٜ، ثػضذعععجسث نَٕٞضٖعععج، صغعععجٌٕ ؽٕ٘شٝعععج 

 فٜ عٞش ثىَشفم ثىَ ٘ك.
 

 ٗ معععَجُ مٞ َعععج معععجُ ٍعععِ  ال َٝنعععِ  ُ صنعععُ٘ ٕعععزٓ ثنٍععع٘ثه ٍ٘مععع٘ع  ٛ ص ٘ٝعععش  ٗ دٞعععغ  ٗ معععشثء

  ػالٓ. 8قذو ثىَ ٘ك إىٞٔ هٞيز ٍذر ثىضذدٞش ثىَ ٘ك، ٍغ ٍشثػجر  فنجً ثىَجدر 
 

َٝنعععِ  ُ صقعععٞش  ٍععع٘ثه ثالععععضشدثد ثىَشفعععذر ىيَشفعععم ثىؼعععجً ػْعععذ ّٖجٝعععز ثىضعععذدٞش ثىَ ععع٘ك ٍينعععج 

ىيَ عععع٘ك، إرث ىؾععععأ ٕععععزث ثنخٞععععش إىععععٚ إٍنجّٞععععز ثالعععععضشدثد ثىَْقعععع٘ؿ ػيٖٞععععج فععععٜ ػقععععذ ثىضععععذدٞش 

 َ ٘ك.ثى
 

 صنُ٘ ٕزٓ ثنٍ٘ثه ٍينج ىيَ ٘ك ىٞٔ خاله ٍذر ثىض ٘ٝل.
 

ال ٝؼ ٜ ٍْـ صذدٞش ٍ ٘ك ثىَ ٘ك إىٞٔ ٍِ ثىقق٘ه ػيٚ ثىضشثخٞـ ثىَطي٘دز قجّّ٘ج  :27لمادة ا

 ٗالعَٞج فٜ ٍؾجه ثىضؼَٞش ٗثفضاله ثىَيل ثىؼجً ٗثىغالٍز ٗفَجٝز ثىذٞتز. 

 ٗ نٛ عيطز ٍشثقذز  خشٙ، صقش هجةيز ػق٘دجس ٝؾخ  ُ ٝغذش ثىَ ٘ك إىٞٔ ىيَ ٘ك  :30المادة 

ٝضٌ صقذٝذٕج فٜ ثىؼقذ،  ّٔ ٗمغ فؼال ّظجٍج ىإلػالً ٗثىضذدٞش ٗثىَشثقذز ثىذثخيٞز ٗث ؽٖجد ػيٚ 

 ثىؾ٘در. ٗٝضنَِ ثىْظجً ػيٚ ثىخق٘ؿ ثىؼْجفش ثىضجىٞز:

  قجُّ٘  عجعٜ ىيَغضخذٍِٞ ٝقذد دؾنو خجؿ ؽشٗه ثىض٘ظٞف ٗدفغ ثنؽشر ٗعٞش ثىقٞجر

 ثىَْٖٞز ىَغضخذٍٜ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك؛

  ٍْظجً ٝقذد ثىٖٞجمو ثىضْظَٞٞز ىيضذدٞش ٗثىضذقٞم ثىذثخيٜ ىيضذدٞش ثىَ ٘ك ٗمزث ٍٖجٍٖج

 ٗثخضقجفجصٖج؛

  ٚدىٞو ٝقف إؽشثءثس عٞش ثىٖٞجمو ٗثىَشثقذز ثىذثخيٞز ىيضذدٞش ثىَ ٘ك ٗث ؽٖجد ػي

 ثىؾ٘در؛

 نٞ ٞجس ثىَضؼيقز دضذدٞشٕج ٍٗشثقذضٖج.ّظجً ٝقذد ؽشٗه إدشثً ثىق قجس ٗ ؽنجىٖج ٗمزث ثى 
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ٝقذد ػقذ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك ثىؼق٘دجس ثىضٜ قذ ٝضخزٕج ثىَ ٘ك مذ ثىَ ٘ك إىٞٔ فٜ فجىز  :23المادج 

ػذً ثى٘فجء دجىضضثٍجصٔ  ٗ ٍخجى ز ثىذْ٘د ثىضؼجقذٝز ٗالعَٞج ثىؾضثءثس ٗثىضؼ٘ٝنجس ػِ ثنمشثس، 

 ٗػْذ ثالقضنجء، إعقجه فم ثىَ ٘ك إىٞٔ.

صطذٞم ثىؼق٘دجس ثىَزم٘سر، ٝؾخ ص٘ؽٞٔ إػزثس إىٚ ثىَؼْٜ دجنٍش. ٗٝذِٞ ػقذ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك قذو 

 إؽشثءثس ٗمٞ ٞجس ص٘ؽٞٔ ث ػزثس.

ْٝـ ػقذ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك ػيٚ ٍذذ  صؼ٘ٝل ثىَ ٘ك إىٞٔ ٗمٞ ٞجصٔ فٜ فجىز ػذً ٗفجء ثىَ ٘ك 

 دجىضضثٍجصٔ  ٗ فغخ ثىؼقذ ىغذخ ال ٝشؽغ إىٚ ثىَ ٘ك إىٞٔ.

 

 :حاتداري حالتركيث .2
 

 حالمتعلق تالتدتير الم ٌض للمرابق العام 50.75ال انٌ  ردم 

الخضٞععععجس ثىَ عععع٘ك إىٞععععٔ، ٝؾععععخ ػيععععٚ ثىَ عععع٘ك، ٍجػععععذث فععععٜ ثىقععععجالس ثالعععععضغْجةٞز  :5المللللادة 

ثىَْجفغعععز ققعععذ معععَجُ ثىَغعععجٗثر دعععِٞ  دؼعععذٓ، ثىقٞعععجً دعععذػ٘ر إىعععٚ 6ثىَْقععع٘ؿ ػيٖٞعععج فعععٜ ثىَعععجدر 

ثىَضشؽعععععقِٞ ٍٗ٘مععععع٘ػٞز ٍؼعععععجٝٞش ثالخضٞعععععجس ٗؽععععع جفٞز ثىؼَيٞعععععجس ٗػعععععذً ثىضقٞعععععض فعععععٜ ثصخعععععجر 

 ثىقشثسثس.

 ٝؾخ  ُ صنُ٘ ٍغطشر إدشثً ػقذ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك ٍ٘م٘ع إؽٖجس ٍغذم.

صقعععذد  ؽععععنجه ٗمٞ ٞععععجس إػععععذثد ٗعععععجةم ثىعععذػ٘ر إىععععٚ ثىَْجفغععععز، ٗالعععععَٞج ٍخضيععععف ٍشثفيٖععععج،  

ٍععِ قذععو ثىقنٍ٘ععز ٗدجىْغععذز إىععٚ ثىَؤعغععجس ثىؼجٍععز ٍععِ قذععو  ثىؾَجػععجس ثىضشثدٞععزغععذز إىععٚ دجىْ

 ٍؾيظ ث دثسر  ٗ ثىؾٖجص ثىضذثٗىٜ.

 

 ةــملحوظ

 بةةةٌن الشةةةراكة اتفاقٌةةةات تطبٌةةة  مجةةةال ،2113 ٌونٌةةةو 27 بتةةةارٌخ 7 رقةةةم المنشةةةور ٌحةةةدد

 .والجمعٌات الدولة
 

 بإقامةةةةة للشةةةةراكة جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة بلةةةةورة إلةةةةى المنشةةةةور هةةةةذا ٌهةةةةدف: التطبٌةةةة  مجةةةةال 
 الخةةةدمات لتةةةوفٌر والمالٌةةةة والمادٌةةةة البشةةةرٌة المةةةوارد بضةةةم وشةةةراكة تعةةةاون عالقةةةات

 المنفعةةةة ذات عمومٌةةةة مرافةةة  وتةةةدبٌر وإلحةةةداث تنموٌةةةة مشةةةارٌ  وإنجةةةا  االجتماعٌةةةة
 .المشتركة

 متمٌةةة ة آلٌةةةة الجمعٌةةةات مةةة  الشةةةراكة جعةةةل فةةةً الحكومةةةة رغبةةةة المنشةةةور هةةةذا وٌتةةةرجم 
 معٌشةةةةة ظةةةةروف وتحسةةةةٌن الفقةةةةر محاربةةةةة علةةةةى تقةةةةوم للقةةةةرب جدٌةةةةدة سٌاسةةةةة لتحقٌةةةة 

 للمشةةةةةارٌ  أمثةةةةةل اسةةةةةتهداف عبةةةةةر األولٌةةةةةة حاجٌةةةةةاتهم بتلبٌةةةةةة المعةةةةةو ٌن المةةةةةواطنٌن
 )...(. منها والمستفٌدٌن
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 َٝنِ ثخضٞجس ثىَ ٘ك إىٞٔ ػِ هشٝم ثىض جٗك ثىَذجؽش فٜ ثىقجالس ثالعضغْجةٞز ثىضجىٞز: :6المادة 

 فٜ فجىز ثالعضؼؾجه ققذ مَجُ ثعضَشثسٝز ثىَشفم ثىؼجً؛ 

 نعذجح ٝقضنٖٞج ثىذفجع ثى٘هْٜ  ٗ ثنٍِ ثىؼجً؛ 

   ٚدجىْغذز إىٚ ثنّؾطز ثىضٜ ٝخضـ دجعض،الىٖج فجٍي٘ دشثءثس ثالخضشثع  ٗ دجىْغذز إى

 َٝنِ  ُ ٝؼٖذ دئّؾجصٕج إال إىٚ ٍ ٘ك إىٞٔ ٍؼِٞ. ثنػَجه ثىضٜ ال
 

ػِ ػذً ؽذٗٙ ثىذػ٘ر  إرث مجُ ثىَ ٘ك ؽَجػز ٍقيٞز ٗإرث ىٌ ٝضٌ صقذٌٝ  ٛ ػشك  ٗ إرث صٌ ث ػالُ

إىٚ ثىَْجفغز، َٝنِ ىيَ ٘ك ثىَزم٘س  ُ ٝيؾأ إىٚ ثىض جٗك ثىَذجؽش. ٗفٜ ٕزٓ ثىقجىز، ٝؾخ ػيٞٔ  ُ 

ٝؼذ صقشٝشث ٝذِٞ فٞٔ ثنعذجح ثىضٜ  دس إىٚ ثىيؾ٘ء إىٚ ٕزٓ ثىطشٝقز ٗإىٚ ثخضٞجس ثىَ ٘ك إىٞٔ 

الصخجر  ثىؾَجػجس ثىضشثدٞزٚ ثىَقضشؿ. ٗٝؼشك ثىضقشٝش ثىَزم٘س ػيٚ ٍقجدقز عيطز ثى٘فجٝز ػي

 ثىقشثس دؾأُ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك ىيَشفم ثىَؼْٜ.

ْٝؾش ٍغضخشػ ٍِ ػقذ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك فٜ ثىؾشٝذر ثىشعَٞز دجىْغذز إىٚ ثىَؤعغجس  :14المادة 

ٕٗٞآصٖج. ٗٝضنَِ ٕزث  ثىؾَجػجس ثىضشثدٞزثىؼجٍز ٗفٜ ثىؾشٝذر ثىشعَٞز ىيؾَجػجس ثىَقيٞز دجىْغذز إىٚ 

ثىَغضخشػ  عَجء ثىَضؼجقذِٝ ٗف جصَٖج ٍٗ٘م٘ع ثىض ٘ٝل ٍٗذصٔ ٍٗقض٘ثٓ ٗمزث ثىذْ٘د ثىَضؼيقز 

 دجىَشص قِٞ.

ْٝـ ػقذ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك ػيٚ ؽَٞغ ثى٘عجةم ٗثىَؼيٍ٘جس ثىضٜ ٝؾخ ث دالء دٖج ىيَ ٘ك : 18المادة 

ثىضٜ ٝضؼشك ىٖج ثىَ ٘ك إىٞٔ فٜ فجىز ػذً نؽو صضذغ ٍٗشثقذز ثىضذدٞش ثىَ ٘ك ٗٝذِٞ ثىؾضثءثس 

 ثفضشثً ٕزٓ ثىَقضنٞجس.

 ْٗٝـ ػقذ ثىضذدٞش ثىَ ٘ك ػيٚ ٕٞجمو ىضضذغ ٍٗشثقذز صْ ٞز ثىؼقذ.
 

 ٗٝقذد ثخضقجفجصٖج ٗفالفٞجصٖج. ٗٝقذد ّظجً دثخيٜ مٞ ٞجس عٞش ٕزٓ ثىٖٞجمو.

دعععِٞ ثىَ ععع٘ك  ٝؾعععخ  ُ ٝعععْـ ثىؼقعععذ ػيعععٚ ػقعععذ ثؽضَجػعععجس، ٗفعععم فضعععشثس ٍْضظَعععز، :19الملللادة 

 ٗثىَ ٘ك إىٞٔ ىيْظش فٜ ٍذٙ صقذً صْ ٞز ثىؼقذ.
 

إرث مجّعععش ٍعععذر ثىضعععذدٞش ثىَ ععع٘ك ص ععع٘  ػؾعععش ععععْ٘ثس، ٝؾعععخ  ُ ٝعععْـ ثىؼقعععذ ػيعععٚ صقٞعععٌٞ ٍؾعععضشك 
ػيععععٚ ثنقععععو ٍععععشر ٗثفععععذر مععععو خَععععظ عععععْ٘ثس ٍععععغ ثفضَععععجه ٍشثؽؼععععز دؼععععل ٍقضنععععٞجصٔ، دُٗ 

 ث خاله دجىذْ٘د ثىضٜ صْـ ػيٚ مٞ ٞجس ثىَشثؽؼجس ثىذٗسٝز.
 

ٗٝؾععع٘ص  ُ ٝعععشخـ ثىؼقعععذ ىيَ ععع٘ك ٗثىَ ععع٘ك إىٞععععٔ دئػعععجدر ثىْظعععش فعععٜ ؽعععشٗه ععععٞش ثىضععععذدٞش 

ثىَ ععع٘ك ققععععذ ٍالةَضععععٔ ٍعععغ ثىقجؽٞععععجس ػَععععال دَذعععذ  ٍالءٍععععز ثىَشفععععم ثىؼعععجً ٗرىععععل فععععٜ إهععععجس 
 ثفضشثً ثىض٘ثصُ ثىَجىٜ ىيضذدٞش ثىَ ٘ك.

 

ثىَ ععع٘ك، ٝقعععض ع ٍجػعععذث إرث صعععٌ ثىضْقعععٞـ ػيعععٚ ٍقضنعععٞجس ٍخجى عععز فعععٜ ػقعععذ ثىضعععذدٞش  :26الملللادة 

ثىَ ععع٘ك إىٞعععٔ، فعععٜ صعععجسٝخ دخععع٘ه ثىؼقعععذ فٞعععض ثىضْ ٞعععز، دجىَغعععضخذٍِٞ ثىضعععجدؼِٞ ىيَشفعععم ثىَ ععع٘ك 

 ٍغ ث دقجء ػيٚ فق٘قٌٖ ثىَنضغذز.
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إرث ثػضععععضً ثىَ عععع٘ك إىٞععععٔ إدخععععجه صؼععععذٝالس ٕجٍععععز فععععٜ  ػععععذثد ثىَغععععضخذٍِٞ ثىَععععزم٘سِٝ، ٝؾععععخ 

الس ٗمٞ ٞعععجس إؽشثةٖعععج ٗرىعععل ثىضْقعععٞـ فعععٜ ػقعععذ ثىضعععذدٞش ثىَ ععع٘ك ػيعععٚ ٍغعععض٘ٝجس ٕعععزٓ ثىضؼعععذٝ

 ٍغ ثفضشثً ثىضؾشٝغ ثىؾجسٛ دٔ ثىؼَو.

 

 :التالٌة بالوثائ  الداخلٌة و ارة موافاة الترابٌة الجماعات على وٌتعٌن

 متطاب  بشكل ٌحدد المجموعة، فً المساهمة أو بإحداث المتعلقة المداوالت محضر 
 ومدة ومقر وتسمٌة موضوع المساهمة، األطراف اتفا  بعد الخصوص، وجه على

 .التعاون أطراف وعالقات المساهمة، مبلغ وحجم وطبٌعة المجموعة تدخل ومجال
 والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة وتركٌبته المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 تثبت بوثٌقة الملف إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال ؛(المتوقعة
 .منا عات ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة طبٌعته

 بالمنظومة المتعلقة النصوص أساس على إعداده ٌتم الداخلً، النظام مشروع 
 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد المحلٌة، للجماعات القانونٌة

 عن أشهر ثالثة كل مفصلة بتقارٌر الداخلٌة و ارة موافاة العامل أو الوالً على ٌتعٌن كما

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً المشاكل وحول المجموعة أنشطة

 :المصا ثحالتداتير  .ً 
 

 أً : الجماعاخ:
 

ثالسصنعععععجص ػيعععععٚ ٍؾَ٘ػعععععز ٍعععععِ ثىقععععع٘ثِّٞ ىضَنعععععِٞ ثىؾَجػعععععجس ثىضشثدٞعععععز ثالععععععض جدر ٍعععععِ َٝنعععععِ 

ثىَضؼيععععم دجىَٞغععععج  ثىؾَععععجػٜ،  78.00ٍععععِ ثىقععععجُّ٘  35ٗ 15ٍغععععجػذثس ثىذٗىععععز خجفععععز ثىَعععع٘ثد 

ٍععععِ ّ ععععظ ثىقععععجُّ٘ ثىضعععععٜ صؾٞععععض ىعععع٘صٝش ثىذثخيٞععععز ثصخععععجر ث ؽعععععشثءثس  139ٗدَقضنععععٚ ثىَععععجدر 

ثىؾَجػععععجس فععععٜ ٍؾععععجه ٍشثقذععععز ٗصععععذدٞش ثىَشثفععععم ثىؼٍَ٘ٞععععز ثىَضؼيقععععز دجىَغععععجػذر ثىضقْٞععععز ى جةععععذر 

 ثىَقيٞز ثىَ ٘مز. 

 

 

 

 

 
 

 

 فةةةةً المةةةةإر  1291-17 رقةةةةم والخوصصةةةةة المالٌةةةةة و ٌةةةةر قةةةةرار علةةةةى االطةةةةالع: ملحوظـللللـة

 طلبةةةةةةات ملفةةةةةةات إرسةةةةةةال لشةةةةةةروط المحةةةةةةدد( 2117 ٌولٌةةةةةةو  4) 1428 الثانٌةةةةةةة جمةةةةةةادى 18

 .للمتنافسٌن البرٌد بواسطة المبارٌات أو العروض
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 ثانيا: العما خ ًاألداليم:

  واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون 
 

 ولهةةةةذه. اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة قضةةةاٌا فةةةةً بمداوالتةةةةه اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةة مجلةةةةس ٌفصةةةةل: 35 الملللادة

 مراعةةةاة مةةة  والثقافٌةةةة واالجتماعٌةةةة االقتصةةةادٌة تنمٌتهةةةا لضةةةمان الال مةةةة التةةةدابٌر ٌتخةةةذ الغاٌةةةة

 )...( .األخرى الترابٌة الجماعات إلى المسندة االختصاصات
 

 واألشةةةةخاص الدولةةةةة مسةةةةاعدة مةةةةن ٌسةةةةتفٌد أن إلٌةةةةه، المسةةةةندة بالمهةةةةام للقٌةةةةام للمجلةةةةس، ٌمكةةةةن

 .العام للقانون الخاضعة األخرى المعنوٌة
 

 اإلقلٌم أو العمالة فً الدولة بمصالح اختصاصاته ممارسة أثناء ٌستعٌن أن للرئٌس ٌمكن :42 المادة
 .العامل أو الوالً بواسطة

 

 ثال ا: الجياخ:

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60.04 القانون
 

 

 الدولة مساعدة من القانون، هذا بموجب إلٌه المسندة بالمهام للقٌام المجلس، ٌستفٌد)...(  :6 المادة
 .العام للقانون خاضعة أخرى معنوٌة أشخاص مساعدة ومن

 
 

 المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60-70 القانون

 

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة 
 )...(. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة

 

 تقةةةةةدٌم الداخلٌةةةةةة لةةةةةو ارة التابعةةةةةة المحلٌةةةةةة للجماعةةةةةات العامةةةةةة للمدٌرٌةةةةةة ٌمكةةةةةن: ةـلللللـملحوظ

 .المعنٌة الترابٌة الجماعات من بطلب الموضوع فً قانونٌة مساعدات
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 القانونٌة الشإون مدٌرٌة
 والتعاون والتوثٌق والدراسات

 الحضرٌة التجمعات مجموعة – 19 بطاقة 
   خاصة وهٌئات محلٌة جماعات

 19 مبٌان
  الحضرٌة التجمعات مجموعة: إجراءات

 

  19 بطاقة: اإلجراءات دلٌل
 0211 شتنبر 08: التارٌخ

   0211 شتنبر 08: التارٌخ

 

 سلطات
 

 وأنشطة إجراءات
 

 خروج/دخول
 

 الوثائق مصدر
 

 الوثائق مصدر
 

 المطلوبة الوثائق
 

 القانونً اإلطار
 

 
 
 
 
 

 
   مدٌرٌة

 القانونٌة الشإون
 والتوثٌ  والدراسات

 والتعاون
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

   كمةةةا الجمةةةاعً المٌثةةةا 

 وتتمٌمةةةةةةةه تغٌٌةةةةةةةره تةةةةةةةم

 القةةةةةةةةةةةةةانون بموجةةةةةةةةةةةةةب

17.18. 

 المتعلةةةةةةةةةةةةة  القةةةةةةةةةةةةةانون 

 .المساهمة بشركات

 

  المجةةةةةةةةةةالس مةةةةةةةةةةداوالت 

 المسةةةةاهمة حةةةةول المعنٌةةةةة

 ؛الشركة فً

  أعضةةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةةداوالت 

 لتعٌةةةةةةةةةةةةةٌن المجموعةةةةةةةةةةةةةة

 األجهةةةةةةةةةةةةةة ة أعضةةةةةةةةةةةةةةاء

  المسٌرة؛

  تقدٌم؛ مذكرة 

  مالٌة؛ تركٌبة 

  المحلٌةةةةةةةة السةةةةةةةلطة رأي 

 الموضوع؛ فً

  تقنً؛ ملف 

  أساسً نظام. 

 

 

 الترابٌة الجماعات

 

 

 

 

 الترابٌةةةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةةةات

 والة إشةةةةةةةةةةراف تحةةةةةةةةةةت

 الوالٌةةةةةةةةةةةةات وعمةةةةةةةةةةةةال

 .واألقالٌم والعماالت

 

 

 

  التعةةةةةةةةةةاون دلٌةةةةةةةةةةل 

 .والشراكة

 

 الجماعةةةةةةةةات دلٌةةةةةةةةل 

 .الترابٌة

 

  موجهةةةةة مراسةةةةالت 

 والعمال الوالة إلى

 

 مشروع دراسة

 والوثائ  المساهمة

 المرفقة

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةراف إخبةةةةةةةةةةةار

 أجةةةةةةةةل مةةةةةةةةن المعنٌةةةةةةةةة

 اإلجةةةةةةةةةراءات تطبٌةةةةةةةةة 

 .بها المعمول

 

 

 

 تتعلةةةة  تقةةةةدٌم مةةةةذكرة 

 .بالمشروع

 سةةةةةةةةةةةلطة مصةةةةةةةةةةةادقة 

 علةةةةةةةةةةةةى الوصةةةةةةةةةةةةاٌة

 . المساهمة مشروع

 

 

 

 األطةةةةةةةةةةةةةراف موافةةةةةةةةةةةةةاة 

 األصةةةةةةةةةةةةةلٌة بالوثةةةةةةةةةةةةةائ 

 بعةةةةةةد للشةةةةةةركة المحدثةةةةةةة

 ؛ علٌها المصادقة

  المتعددة؛ القوانٌن 

  امةةةةةةةةةةتالك ضةةةةةةةةةةرورة 

 نسةةةبة الترابٌةةةة الجماعةةةة

 مةةةن األقةةةل علةةةى 34%

 .المساهمات حجم

 

 

 

 العامل أو الوالً

 

 

 

 الداخلٌة و ٌر

 

 

 

 الداخلٌة و ارة موافاة

 سٌر حول مفصلة بتقارٌر

 ثالثة كل الشراكة أشغال

 أشهر
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 :التعرٌف .أ 
 

 الجماعةةةةةات تسةةةةةاهم تجارٌةةةةةة، شةةةةةركات المسةةةةةاهمة أو المحلٌةةةةةة التنمٌةةةةةة شةةةةةركات تعتبةةةةةر 

 معنوٌةةةة أشةةةخاص عةةةدة أو شةةةخص مةةة  باشةةةتراك رأسةةةمالها، فةةةً ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة

 ذات األنشةةةةةطة حةةةةةدود فةةةةةً غرضةةةةةها وٌنحصةةةةةر. الخةةةةةاص أو العةةةةةام للقةةةةةانون خاضةةةةةعة

 الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات اختصاصةةةةةات فةةةةةً تةةةةةدخل التةةةةةً والتجارٌةةةةةة، الصةةةةةناعٌة الطبٌعةةةةةة

 .ومجموعاتها
 

 :الموضوع .ب 
 

 تةةةةةةدبٌر أو الحضةةةةةةرٌة للتهٌئةةةةةةة تحتٌةةةةةةة وبنٌةةةةةةات تجهٌةةةةةة ات وتجدٌةةةةةةد وإنجةةةةةةا  تخطةةةةةةٌط 

 .أساسٌة تجهٌ ات
 

 :الشركاء .ج 
 

 للقةةةةانون خاضةةةةعة معنوٌةةةةة أشةةةةخاص عةةةةدة أو شةةةةخص – ومجموعاتهةةةةا ترابٌةةةةة جماعةةةةات 

 .الخاص أو العام

 

 للتوضٌح مذكرة
 

 

  خاصةةةةةةة قانونٌةةةةةةة مقتضةةةةةةٌات الجمةةةةةةاعً المٌثةةةةةةا  وتتمةةةةةةٌم بتغٌٌةةةةةةر المتعلةةةةةة  17.18 القةةةةةةانون تضةةةةةةمن

 المحلٌةةةةة، العمومٌةةةةة المقةةةةاوالت مجةةةةال فةةةةً الفرنسةةةةٌة التجربةةةةة مةةةةن انطالقةةةةا المحلٌةةةةة، التنمٌةةةةة بشةةةةركات

 .  المختلط االقتصاد شركات تسمٌة  تحت سنوات، عدة منذ  المعروفة،
 

 لالقتصةةةاد شةةةركات عةةةدة فةةةً الترابٌةةةة الجماعةةةات سةةةاهمت األخٌةةةرة، العقةةةود وخةةةالل اإلطةةةار، هةةةذا وفةةةً

 أساسةةةٌة تجهٌةةة ات وتجدٌةةةد وإنجةةةا  لتخطةةةٌط ،17.18 القةةةانون صةةةدور قبةةةل المعتمةةةدة التسةةةمٌة المخةةةتلط،

 . محلٌة عمومٌة مراف  لتدبٌر وكذلك الحضرٌة، بالتهٌئة خاصة تحتٌة وبنٌات
 

 أو المحلٌةةةةة التنمٌةةةةة شةةةةركات تسةةةةمى شةةةةركات إحةةةةداث ومجموعاتهةةةةا المحلٌةةةةة للجماعةةةةات ٌمكةةةةن وهكةةةةذا،

 أو العةةةةام للقةةةةانون خاضةةةةعة معنوٌةةةةة أشةةةةخاص عةةةةدة أو شةةةةخص مةةةة  باشةةةةتراك رأسةةةةمالها فةةةةً المسةةةةاهمة

 .الخاص
 

 اختصاصةةةةةات فةةةةةً تةةةةةدخل وتجارٌةةةةةة، صةةةةةناعٌة طبٌعةةةةةة ذات مشةةةةةارٌ  فةةةةةً الشةةةةةركة أنشةةةةةطة وتنحصةةةةةر

 التنمٌةةةة شةةةركات وتخضةةة . الجمةةةاعً الخةةةاص الملةةةك تةةةدبٌر باسةةةتثناء ومجموعاتهةةةا، الترابٌةةةة الجماعةةةات

 .المساهمة بشركات المتعل  17.95 رقم القانون لمقتضٌات المحلٌة
 

 فةةةةً المعتمةةةةدة والتنظٌمٌةةةةة القانونٌةةةةة اإلجةةةةراءات توضةةةةح مختلفةةةةة، فقةةةةرات ثالثةةةةة البطاقةةةةة هةةةةذه وتتضةةةةمن

 المتعلقةةةةة والمسةةةةطرٌة القانونٌةةةةة الجوانةةةةب مختلةةةةف وكةةةةذلك الشةةةةراكة، مةةةةن النةةةةوع هةةةةذا وتةةةةدبٌر إحةةةةداث

 .التعاونٌة اآللٌة لهذه واإلدارٌة والقانونٌة المالٌة بالتركٌبة

 

 االسةةةتفادة مةةةن ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات لتمكةةةٌن المصةةةاحبة اإلجةةةراءات البطاقةةةة هةةةذه تحةةةدد كمةةةا

 .ومشارٌعها أنشطتها إلنجا  الدولة مساعدة من



211 
 

 :القانونً اإلطار .د 
 

 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 القانون

َٝنِ ىيؾَجػجس ثىَقيٞز ٍٗؾَ٘ػجصٖج إفذثط ؽشمجس صغَٚ ؽشمجس ثىضَْٞز ثىَقيٞز  ٗ  :142 المادة

ثىَغجَٕز فٜ س عَجىٖج دجؽضشثك ٍغ ؽخـ  ٗ ػذر  ؽخجؿ ٍؼْ٘ٝز خجمؼز ىيقجُّ٘ ثىؼجً  ٗ 

 ثىخجؿ. 

ْٗٝققش  شك ثىؾشمز فٜ فذٗد ثنّؾطز رثس ثىطذٞؼز ثىقْجػٞز ٗثىضؾجسٝز، ثىضٜ صذخو فٜ 

 ٍٗؾَ٘ػجصٖج دجعضغْجء صذدٞش ثىَيل ثىخجؿ ثىؾَجػٜ. جس ثىضشثدٞزثىؾَجػثخضقجفجس 

ثىَضؼيم دؾشمجس ثىَغجَٕز ثىقجدس  17.95صخنغ ؽشمجس ثىضَْٞز ثىَقيٞز ىَقضنٞجس ثىقجُّ٘ سقٌ 

( 1996  غطظ  30) 1417ٍِ سدٞغ ثٟخش  14دضجسٝخ  1.96.124دضْ ٞزٓ ثىظٖٞش ثىؾشٝف سقٌ 

 ٍغ ٍشثػجر ثىؾشٗه ثىضجىٞز:

 ٘ص إفذثط  ٗ فو ؽشمز ثىضَْٞز ثىَقيٞز  ٗ ثىَغجَٕز فٜ س عَجىٖج  ٗ ص،ٞٞش  شمٖج  ٗ ال ٝؾ

ثىضٝجدر فٜ س عَجىٖج  ٗ خ نٔ  ٗ ص ٘ٝضٔ إال دْجء ػيٚ ٍذثٗىز ثىَؾجىظ ثىؾَجػٞز ثىَؼْٞز 

 صقجد  ػيٖٞج عيطز ثى٘فجٝز صقش هجةيز ثىذطالُ؛ 

  ثىؾَجػجس فٜ س عَجه ؽشمز  ٗ ٍؾَ٘ػجس  ثىؾَجػجس ثىضشثدٞزال َٝنِ  ُ صقو ٍغجَٕز

%، ٗفٜ ؽَٞغ ثنف٘ثه، ٝؾخ  ُ صنُ٘   يذٞز س عَجه ثىؾشمز 34ثىضَْٞز ثىَقيٞز ػِ ّغذز 
 فٜ ٍيل  ؽخجؿ ٍؼْ٘ٝز خجمؼز ىيقجُّ٘ ثىؼجً؛ 

  ال ٝؾ٘ص ىؾشمز ثىضَْٞز ثىَقيٞز  ُ صغجٌٕ فٜ س عَجه ؽشمجس  خشٙ؛ 

  ٚثىؾَجػجس ٝؾخ  ُ صذيغ ٍقجمش ثؽضَجػجس ثنؽٖضر ثىَغٞشر ىؾشمز ثىضَْٞز ثىَقيٞز إى

ٍٝ٘ج ثىَ٘ثىٞز ىضجسٝخ  15ثىَغجَٕز فٜ س عَجىٖج ٗإىٚ عيطز ثى٘فجٝز دثخو  ؽو  ثىضشثدٞز
 ثالؽضَجػجس؛

  ِصنُ٘ ٍَٖز ٍَغو ثىؾَجػز دجنؽٖضر ثىَغٞشر ىؾشمز ثىضَْٞز ثىَقيٞز ٍؾجّٞز،  ٞش  ّٔ َٝن

 قٔ صؼ٘ٝنجس ٝقذد ٍذي،ٖج ٗمٞ ٞجس فشفٖج دْـ صْظَٜٞ.ٍْ

دَ٘ؽخ ٕزث ثىقجُّ٘ ٗثىْق٘ؿ ثىقجدسر دضطذٞقٔ إىٚ ثىغيطز  إُ ثىغيطجس ثىَخ٘ىز :143المادة 

 َٝجسعٖج ٍج ىٌ ٝقشس خالف رىل: ث دثسٝز ثىَقيٞز ثىَخضقز،

 ثىؼَجىععععز  ٗ ث قيععععٌٞ فععععٜ ثىؾَجػععععجس ثىقنععععشٝز ٍقععععجس ثىؼَععععجالس  ثىعععع٘ثىٜ  ٗ ػجٍععععو ٗ 
 ثنقجىٌٞ؛

 ثىقنشٝز  ٞش ثىؾَجػجس ثىَؾجس إىٖٞج  ػالٓ؛ ثىذجؽج فٜ ثىؾَجػجس 

 ثىقشٗٝز ثىقجةذ فٜ ثىؾَجػجس. 
 

ثىؼجٍو  ٗ ػجقٔ ػجةم ّجح ػْٔ ثىنجصخ ثىؼجً، هذم ثىؾشٗه ثىَقشسر فعٜ ثى قعشر  ٗإرث ص،ٞخ ثى٘ثىٜ  ٗ

)فعجصـ ٍعجسط  1382ؽع٘ثه  5ثىقجدس فٜ  1-63-038ٍِ ثىظٖٞش ثىؾشٝف سقٌ  30ثى قو  ٍِ 2

ْٗٝع٘ح  دَغجدز ثىْظجً ثنعجعٜ ثىخجؿ دَضقشفٜ ٗصثسر ثىذثخيٞز، مَج ٗقغ ص،ٞٞشٓ ٗصضََٞٔ (1963

 .ثخضقجفجصٔ ٍؤقضج ػِ ثىذجؽج  ٗ ثىقجةذ خيٞ ضٔ ثنٗه فٜ مو
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 المساهمة بشركات المتعلق 0.00.القانون

 

 .غرضها كان وكٌفما شكلها بحسب تجارٌة شركة المساهمة شركات :1 لمادةا

 حصةةةةة أٌةةةةة دون عٌنٌةةةةة أو نقدٌةةةةة لحصةةةةص ممثلةةةةة للتةةةةداول قابلةةةةة أسةةةةهم إلةةةةى رأسةةةةمالها ٌقسةةةةم

 .صناعٌة

 وتسةةةٌٌرها غرضةةةها تحقٌةةة  مةةةن ٌمكنهةةةا الةةةذي المسةةةاهمٌن مةةةن الكةةةافً العةةةدد تتضةةةمن أن وٌجةةةب

 حةةةةدود فةةةً إال خسةةةارة أٌةةةةة ٌتحملةةةون ال خمسةةةة عةةةةن المسةةةاهمٌن عةةةدد ٌقةةةةل أال علةةةى ورقابتهةةةا

 .برضاهم إال أعباإهم ت داد أن ودون حصصهم

 سةةةةنة 99 تتجةةةةاو  أن ٌمكةةةةن ال التةةةةً ومةةةةدتها الشةةةةركة، شةةةةكل األساسةةةةً النظةةةةام ٌحةةةةدد: 0 الملللادة

 .رأسمالها ومبلغ وغرضها االجتماعً ومقرها وتسمٌتها

 .التجاري السجل فً تقٌٌدها تارٌخ من الشركة مدة تبتد  :3 المادة

 .سنة 99 تمدٌد كل مدة تتجاو  أن دون مرات عدة أو مرة مدتها تمدد أن ٌمكن

 إلةةةةةى والموجهةةةةةة الشةةةةةركة عةةةةةن الصةةةةةادرة والوثةةةةةائ  المحةةةةةررات تتضةةةةةمن أن ٌجةةةةةب :4 الملللللادة

 الشةةةركة تسةةةمٌة والمنشةةةورات، اإلعالنةةةات ومختلةةةف والفةةةاتورات الرسةةةائل منهةةةا خاصةةةة الغٌةةةر،

 األولةةةةى األحةةةةرف أو" مسةةةةاهمة شةةةةركة" بعبةةةةارة  مقةةةةروء وبشةةةةكل مباشةةةةرة متبوعةةةةة أو مسةةةةبوقة

 السةةةجل فةةةً تقٌٌةةةدها رقةةةم إلةةةى باإلضةةةافة االجتمةةةاعً، ومقرهةةةا الشةةةركة رأسةةةمال ومبلةةةغ" م.ش"

 .التجاري

 التشةةةةرٌ  إلةةةةى المغةةةةرب فةةةةً االجتمةةةةاعً مقرهةةةةا الكةةةةائن المسةةةةاهمة شةةةةركات تخضةةةة  :5 المللللادة

 .المغربً

 ٌمكةةةن وال للشةةةركة، األساسةةةً النظةةةام فةةةً المةةةذكور االجتمةةةاعً بةةةالمقر االحتجةةةا  للغٌةةةر ٌمكةةةن

 .آخر بمكان موجودا كان إن الحقٌقً بمقرها الغٌر تواجه أن لها

 تةةةدعو كانةةةت إذا درهةةةم مالٌةةةٌن ثالثةةةة عةةةن المسةةةاهمة شةةةركة رأسةةةمال ٌقةةةل أن ٌجةةةو  ال: 6 الملللادة

 . ذلك إلى تدعو ال كانت إذا درهم ألف ثالثمائة وعن االكتتاب إلى الجمهور

 السةةةجل فةةةً تقٌٌةةةدها تةةةارٌخ مةةةن ابتةةةداء المعنوٌةةةة بالشخصةةةٌة المسةةةاهمة شةةةركات تتمتةةة  :7 الملللادة

 أو آخةةةر، شةةةكل ذات شةةةركة إلةةةى مسةةةاهمة لشةةةركة القةةةانونً التحوٌةةةل عةةةن ٌترتةةةب وال. التجةةةاري

 .التمدٌد حالة فً الحكم نفس وٌسري. جدٌد معنوي شخص إنشاء العكس

 خاضةةةعة المسةةةاهمٌن بةةةٌن العالقةةةات تبقةةةى التجةةةاري بالسةةةجل الشةةةركة تقٌٌةةةد غاٌةةةة إلةةةى :8 الملللادة

 .والعقود االلت امات على المطبقة للقانون العامة وللمباد  الشركة لعقد
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 المةةةادة فةةةً المةةةذكورة البٌانةةةات عةةةن فضةةةال للشةةركة األسةةةاس النظةةةام ٌتضةةةمن أن ٌجةةةب :10 المللادة

 : التالٌة البٌانات المقٌدة، األخرى البٌانات بكل إخالل ودون الثانٌة،

 بةةةٌن الضةةةرورة عنةةةد التمٌٌةةة  مةةة  االسةةةمٌة، وقٌمتهةةةا إصةةةدارها تةةةم التةةةً األسةةةهم عةةةدد .1

 المنشؤة؛ األسهم فئات مختلف

 ج ء؛ فً ولحاملها ج ء فً اسمٌة وإما فقط، اسمٌة كلها إما:  األسهم شكل .2

 قٌةةود وضةة  حالةةة فةةً األسةةهم لهةةم المفوتةةة قبةةول لهةةا ٌخضةة  التةةً الخاصةةة الشةةروط .3

 بٌعها؛ أو األسهم تداول حرٌة على

 مةةةنهم واحةةةد كةةةل قةةةدمها التةةةً للحصةةةص وتقٌةةةٌم العٌنٌةةةة الحصةةةص أصةةةحاب هوٌةةةة .4

 الحصص؛ مقابل المسلمة األسهم وعدد

 االمتٌا ات؛ هذه وطبٌعة خاصة امتٌا ات من المستفٌدٌن هوٌة .5

 وسلطها؛ وتسٌٌرها الشركة ألجه ة المكونة بالعناصر تتعل  التً المقتضٌات .6

 عةةةةةةالوة وبتو ٌةةةةةة  االحتٌةةةةةةاطً وبتكةةةةةةوٌن األربةةةةةةاح بتو ٌةةةةةة  المتعلقةةةةةةة المقتضةةةةةةٌات .7

 التصفٌة؛

 بؤحةةةد القٌةةةام أغفةةةل أو وتنظٌمٌةةةا قانونٌةةةا المتطلبةةةة البٌانةةةات كةةةل األساسةةةً النظةةةام ٌتضةةةمن لةةةم إذا  

 قةةةانونً، غٌةةةر بصةةةورة تمةةةت أو الشةةةركة تؤسةةةٌس ٌخةةةص فٌمةةةا علٌهةةةا تةةةنص التةةةً اإلجةةةراءات

 طائلةةة تحةةت التؤسةةٌس عملٌةةة بتسةةوٌة أمةةر لتوجٌةةه للقضةةاء طلةةب تقةةدٌم مصةةلحة ذي لكةةل ٌخةةول

 .تهدٌدٌة غرامة

 .الطلب بنفس التقدم العامة للنٌابة ٌمكن كما

 الشةةركة تقٌٌةةد مةةن ابتةةداء سةةنوات ثةةالث بمةةرور أعةةاله الفقةةرة فةةً غلٌهةةا المشةةار الةةدعوى تتقةةادم

 للنظةةةام المغٌةةةرة العقةةةود وإلحةةةا  السةةةجل ذلةةةك فةةةً التغٌٌةةةر تقٌٌةةةد مةةةن أو التجةةةاري السةةةجل فةةةً

  .به األساسً

 :اإلجراءات .ه 
 

 :المالٌة التركٌبة .1
 

 التالٌةةةة القانونٌةةةة النصةةةوص علةةةى االرتكةةةا  ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن

 :المالٌة التركٌبة إعداد عند
 

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60.70 القانون

 .ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً التنظٌم تحدٌد إلى القانون هذا ٌهدف :1 المادة

 الجماعةةةةةات مسةةةةةاهمة علةةةةةى الترابٌةةةةةة الجماعةةةةةات مجموعةةةةةة مةةةةةوارد وتشةةةةةتمل)...( : 32 الملللللادة

 بةةةةالمراف  المرتبطةةةةة والمةةةةداخٌل الدولةةةةة تقةةةةدمها التةةةةً واإلمةةةةدادات المجموعةةةةة فةةةةً األعضةةةةاء
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 وحصةةةةٌلة الممتلكةةةةات وحصةةةةٌلة عنهةةةةا المةةةةإدى الخةةةةدمات وحصةةةةٌلة المجموعةةةةة إلةةةةى المحولةةةةة

 .المختلفة والمداخٌل والوصاٌا والهبات بها المرخص االقتراضات

 إلنجةةةةا  الال مةةةةة والتجهٌةةةة  التسةةةةٌٌر نفقةةةةات علةةةةى المجموعةةةةات تحمةةةةالت تشةةةةتمل :42 المللللادة

 .إحداثها أجلها من تم التً العملٌات

 المحلٌةةةةة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة إجبارٌةةةةة اآلتٌةةةةة بةةةةاألغراض المتعلقةةةةة النفقةةةةات تعتبةةةةر :41 المللللادة
 :ومجموعاتها

 

 أقسةةةةاط وكةةةةذا ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات وأعةةةةوان مةةةةوظفً وتعوٌضةةةةات رواتةةةةب 
 التؤمٌن؛

 تقاعةةةةد وصةةةةنادٌ  االحتٌةةةةاط هٌئةةةةات فةةةةً مجموعاتهةةةةا أو الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مسةةةةاهمة 
 نفقةةةةةةةةات فةةةةةةةةً والمسةةةةةةةةاهمة ومجموعاتهةةةةةةةةا الترابٌةةةةةةةةة الجماعةةةةةةةةات وأعةةةةةةةةوان مةةةةةةةةوظفً

 التعاضدٌات؛
 والمواصالت؛ والكهرباء الماء باستهالك المتعلقة المصارٌف 
 المستحقة؛ الدٌون 
 الجماعةةةةات طةةةةرف مةةةةن المبرمةةةةة والعقةةةةود االتفاقٌةةةةات عةةةةن الناتجةةةةة المالٌةةةةة االلت امةةةةات 

 مجموعاتها؛ أو الترابٌة
  تتةةةةوفر التةةةةً الحضةةةةرٌة للجماعةةةةات بالنسةةةةبة المقاطعةةةةات لتسةةةةٌٌر اإلجمةةةةالً المخصةةةةص 

 مقاطعات؛ على
 الجماعات؛ لفائدة المحولة والموارد المساهمات 
 القانون لها ٌخولها التً االختصاصات بممارسة المتعلقة النفقات. 

 

 المتعلقةةةةة االعتمةةةةادات ومجموعاتهةةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات مٌ انٌةةةةة تتضةةةةمن أن ٌجةةةةب :40 المللللادة
 .لتغطٌتها الضرورٌة والموارد اإلجبارٌة بالنفقات

 

 الجماعةةةة بمٌ انٌةةةة إدراجهةةةا ٌةةةتم لةةةم إجبارٌةةةة نفقةةةة كةةةل بتسةةةجٌل تلقائٌةةةا الوصةةةاٌة سةةةلطة تقةةةوم
 غٌةةر نفقةةة حةةذف ذلةةك فةةً بمةةا ضةةروري تةةدبٌر كةةل الغةةرض لهةةذا وتتخةةذ ومجموعاتهةةا؛ المحلٌةةة
 . إجبارٌة

 

 دعةةةةوة ٌةةةةتم لةةةةم مةةةةا إجبارٌةةةةة لنفقةةةةة تسةةةةجٌل أي صةةةةحٌحة بصةةةةفة تلقائٌةةةةا ٌباشةةةةر أن ٌجةةةةو  وال
 والتنظٌمٌةةةةة التشةةةةرٌعٌة للمقتضةةةةٌات طبقةةةةا تةةةةتم مداولةةةةة بموجةةةةب بةةةةذلك للقٌةةةةام مسةةةةبقا المجلةةةةس
 .العمل بها الجاري

 

 مةةن الطلةةب تبلٌةةغ تةةارٌخ مةةن ابتةةداء ٌومةةا( 15) أقصةةاه أجةةل داخةةل المداولةةة هةةذه تةةتم أن وٌجةةب

 .الوصاٌة سلطة قبل
 

 و ٌةةةر مةةةن أو بالصةةةرف اآلمةةةر مةةةن بمبةةةادرة أو التةةةداولً المجلةةةس مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن :56 الملللادة
 لهةةةةا التابعةةةةة العامةةةةة والمإسسةةةةات ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةةة الجماعةةةةات تةةةةدبٌر ٌخضةةةة  أن الداخلٌةةةة
 .مالً تدقٌ  لعملٌات
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 هةةذا أعضةةاء إلةةى التةةدقٌ  تقرٌةةر مةةن نسةةخة تبلةةغ التةةداولً، المجلةةس مةةن بطلةةب التةةدقٌ  تةةم وإذا
 .المجلس

 

 .الداخلٌة لو ٌر بقرار المالً التدقٌ  وفقها ٌتم التً الكٌفٌات تحدد
 

 انعقةةةاد بمناسةةةبة التةةةداولً المجلةةةس علةةةى التةةةدقٌ  تقةةةارٌر عةةةرض بالصةةةرف اآلمةةةر علةةةى ٌجةةةب
 .  الداخلٌة و ٌر إلى نسخة وتوجٌه الموالٌة العادٌة األولى الدورة

 

 اختصةةةةةةاص ضةةةةةةمن ومجموعاتهةةةةةةا المحلٌةةةةةةة للجماعةةةةةةات المالٌةةةةةةة المراقبةةةةةةة تةةةةةةدخل :57 الملللللادة

 . المالٌة المحاكم مدونة بمثابة 62.99 رقم للقانون طبقا للحسابات الجهوٌة المجالس
 

 المتعلةةةة  69.11 رقةةةةم القةةةةانون فةةةةً علٌهةةةةا المنصةةةةوص المراقبةةةةة المجموعةةةةات علةةةةى تطبةةةة  ال

 الظهٌةةةةر بتنفٌةةةةذه الصةةةةادر أخةةةةرى وهٌئةةةةات العمومٌةةةةة المنشةةةةآت علةةةةى للدولةةةةة المالٌةةةةة بالمراقبةةةةة
 (.2113 نونبر 11) 1424 رمضان من 16 بتارٌخ 1.13.195 رقم الشرٌف

 

 التةةةً والشةةةركات العمومٌةةةة بالمإسسةةةات الخةةةاص المالٌةةةة المراقبةةةة نظةةةام تنظٌمةةةً بةةةنص ٌحةةةدد
 المنصةةةوص الشةةةروط وفةةة  رأسةةةمالها فةةةً تسةةةاهم أو مجموعاتهةةةا أو الترابٌةةةة الجماعةةةات تحةةةدثها

 وإلةةةةى. وتتمٌمةةةه تغٌٌةةةةره تةةةم كمةةةةا الجمةةةاعً بالمٌثةةةا  المتعلةةةة  78.11 رقةةةم القةةةةانون فةةةً علٌهةةةا

 بهةةةا الجةةةاري واألنظمةةةة القةةةوانٌن مقتضةةةٌات المفعةةةول سةةةارٌة تظةةةل المرسةةةوم هةةةذا صةةةدور حةةةٌن
 .العمل

 

 الخاضةةةعة المعنوٌةةةة األشةةةخاص وكةةةذا ومجموعاتهةةةا الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى ٌتعةةةٌن :58 الملللادة
 أن المحلٌةةةةة، للجماعةةةةات تةةةةاب  عمةةةةومً مرفةةةة  بتسةةةةٌٌر تقةةةةوم والتةةةةً الخةةةةاص أو العةةةةام للقةةةةانون
 .علٌها العموم واطالع المالٌة ووضعٌاتها بتسٌٌرها تتعل  تركٌبٌة قوائم إعداد على تعمل

 العمةةةوم علةةةم إلةةةى إبالغهةةةا أو المحلٌةةةة للجماعةةةات الرسةةةمٌة بالجرٌةةةدة القةةةوائم هةةةذه نشةةةر وٌجةةةب
 . إلكترونٌة بطرٌقة

 

 ودورٌتهةةةةا تقةةةدٌمها ٌمكةةةن التةةةً والمعطٌةةةات المعلومةةةةات طبٌعةةةة بقةةةرار الداخلٌةةةة و ٌةةةر وٌحةةةدد
 .القوائم هذه وتبلٌغ إعداد وشروط أشكال وكذا

 

 الترابٌة الجماعات بجباٌات  المتعلق 60- 74 رقم القانون
 

 .القانون هذا فً علٌها المنصوص الرسوم باستٌفاء للجماعات ٌرخص :1 المادة
 

 : الدائمة اإلعفاءات  -أ )...( :00 المادة
 

 )...( :الدائم الكلً اإلعفاء من تستفٌد
 

 :تملكها التً العقارات -2

 

 العمومٌة والمستشفٌات الترابٌة الجماعاتو الدولة .)...( 
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 أكثةةةةر أو لجمةةةةاعتٌن الترابةةةةً للنفةةةةوذ تابعةةةةة للرسةةةةوم الخاضةةةةعة األمةةةةالك كانةةةةت إذا :169 المللللادة

 فةةةً الواقعةةةة األمةةةالك جةةة ء باعتبةةةار الترابٌةةةة الجماعةةةات هةةةذه علةةةى الرسةةةوم هةةةذه عائةةةد ٌةةةو ع

 .جماعة لكل الترابً المجال
 

 أخرى وهٌئات العامة المنشآت على للدولة المالٌة بالمراقبة  المتعلق 40- 77 رقم القانون
 

 

 :بعبارة القانون هذا فً ٌراد :1 المادة
 

 العامة والمإسسات الترابٌة الجماعاتو الدولة: العامة الهٌئات. 
 

 والمقةةةةاوالت والشةةةةركات العامةةةةة المإسسةةةةات علةةةةى للدولةةةةة المالٌةةةةة المراقبةةةةة تجةةةةري :0 المللللادة

 وطرٌقةةةة القةةةانونً لشةةةكلها تبعةةةا بعدٌةةةة أو قبلٌةةةة بكٌفٌةةةة أعةةةاله األولةةةى المةةةادة فةةةً إلٌهةةةا المشةةةار

 الخاضةةةعة الهٌئةةةات وعلةةةى القةةةانون هةةةذا فةةةً علٌهةةةا المنصةةةوص الشةةةروط وفةةة  وذلةةةك تسةةةٌٌرها

 .خاص قانون بمقتضى للدولة المالٌة للمراقبة
 

 : ٌلً ما إلى الحالة هذه وتهدف
 

 المالٌة؛ للمراقبة الخاضعة الهٌئات لتسٌٌر المنتظمة المتابعة 
 النصةةةةةوص أحكةةةةةام إلةةةةةى بةةةةةالنظر والمالٌةةةةةة االقتصةةةةةادٌة عملٌاتهةةةةةا صةةةةةحة علةةةةةى السةةةةةهر 

 علٌها؛ المطبقة والنظامٌة والتنظٌمٌة القانونٌة
 للمهةةةةام تسةةةةٌٌرها مطابقةةةةة وكةةةةذا والمالٌةةةةة االقتصةةةةادٌة وإنجا اتهةةةةا تسةةةةٌٌرها جةةةةودة تقٌةةةةٌم 

 لها؛ المحددة واألهداف
 والتدبٌرٌة؛ اإلعالمٌة منظوماتها تحسٌن على العمل 
  االقتصةةةةادٌة وإنجا اتهةةةةا الدولةةةةة سةةةةندات بمحفظةةةةة المتعلقةةةةة المعلومةةةةات وتحلٌةةةةل جمةةةة 

 .والمالٌة
 

 مباشةةةرة مسةةةاهمة محلٌةةة جماعةةةة أو الدولةةة فٌهةةةا تملةةك ال التةةةً الدولةةة شةةةركات تخضةة  :4 المللادة

 الرابةةة  البةةةاب ألحكةةةام وفقةةةا الدولةةةة ومراقةةةب بالمالٌةةةة المكلةةةف الةةةو ٌر بهةةةا ٌقةةةوم مواكبةةةة لمراقبةةةة

 .القانون هذا من
 

 محلٌةةةةةة جماعةةةةة أو الدولةةةةة فٌهةةةةا تملةةةةك ال التةةةةةً الدولةةةةة شةةةةركات تخضةةةة  أن ٌمكةةةةن :5 المللللادة

 منةةةدوب بهةةةا ٌقةةةوم اتفاقٌةةةة، بمقتضةةةى لمراقبةةةة، العامةةةة التابعةةةة الشةةةركات وكةةةذا مباشةةةرة مسةةةاهمة

 .القانون هذا من الخامس الباب ألحكام وفقا للحكومة

 

 

 

 

 

 .المشترك االتفا  بواسطة الترابٌة الجماعات بٌن الحصص تو ٌ  ٌتم: ملحوظة
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 ٌةالعموم الدٌون تحصٌل مدونة بمثابة 0.00. رقم القانون
 

 

 مةةةةدٌنً حمةةةةل إلةةةةى تهةةةةدف التةةةةً واإلجةةةةراءات العملٌةةةةات مجموعةةةةة بالتحصةةةةٌل ٌقصةةةةد: 1 المللللادة

 دٌةةةون مةةةن بةةةذمتهم مةةةا تسةةةدٌد علةةةى العمومٌةةةة والمإسسةةةات وهٌآتهةةةا الترابٌةةةة والجماعةةةات الدولةةةة

    القضةةةةاء وقةةةةرارات أحكةةةةام عةةةةن ناتجةةةةة أو العمةةةةل، بهةةةةا الجةةةةاري واألنظمةةةةة القةةةةوانٌن بمقتضةةةةى

 .االتفاقٌات عن أو

 : )...(القانون هذا بمقتضى ضرٌبٌة دٌونا تعتبر: 0 المادة

 والمإسسةةةةةات وهٌئاتهةةةةةا الترابٌةةةةةة والجماعةةةةةات الدولةةةةةة لفائةةةةةدة األخةةةةةرى الةةةةةدٌون سةةةةةائر 

 ذات الةةةةدٌون باسةةةةتثناء بالتحصةةةةٌل، المكلفةةةةٌن المحاسةةةةبٌن بقبضةةةةها ٌعهةةةةد التةةةةً العمومٌةةةةة

 .التجاري الطاب 
 

 :التالٌة القوانٌن على كذلك اإلطالع اإلطار، هذا فً وٌمكن

 للحسةةةةابات األعلةةةةى المجلةةةةس) المالٌةةةةة المحةةةةاكم مدونةةةةة بمثابةةةةة 62-99 رقةةةةم القةةةةانون – 

 ؛(للحسابات الجهوي المجلس
 والحقةةةو  الرسةةةوم بةةةبعض المتعلقةةةة االنتقالٌةةةة للمقتضةةةٌات المحةةةدد 39-17 رقةةةم القةةةانون 

 للقةةةانون تخضةةة  تةةة ال مةةةا) الترابٌةةةة الجماعةةةات علةةةى المسةةةتحقة والةةةدٌون والمسةةةاهمات
 ؛(89-31

 والمحاسةةةةبٌن والمةةةةراقبٌن بالصةةةةرف اآلمةةةةرٌن بمسةةةةإولٌة المتعلةةةة  61-99 رقةةةةم القةةةةانون 

 .العمومٌٌن
 

 :القانونً اإلطار .0
  

 وتغٌٌره تتمٌمه تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون
 

َْٝغ، هذقج ىيْق٘ؿ ثىضؾشٝؼٞز ٗثىضْظَٞٞز ثىَؼَ٘ه دٖج، ػيٚ ٍَغو ثىؾَجػز ثىَقيٞز  :141 لمادة

دجىَؾيظ ث دثسٛ ىؾشمز ثىضَْٞز ثىَقيٞز، صقش هجةيز ثىؼضه ٗدُٗ ث خاله دجىَضجدؼز ثىقنجةٞز،  ُ 

 ٝشدو ٍقجىـ خجفز ٍغ ثىؾشمز ثىضٜ ٕ٘ ػن٘ فٜ ٍؾيغٖج ث دثسٛ.
 

فٜ فجىز ص٘قٞف ثىَؾيظ ثىؾَجػٜ  ٗ فئ، ٝغضَش ٍَغو ثىؾَجػز ثىَقيٞز فٜ صَغٞيٖج  :140 المادة

 دثخو ثىَؾيظ ث دثسٛ إىٚ فِٞ ثّضخجح ٍِ ٝخي ٔ. 
 

صغشٛ ٍقضنٞجس ٕزث ثى قو، ػيٚ ثىؾشمجس ثىَقذعز قذو صجسٝخ ّؾش ٕزث ثىقجُّ٘ دجىؾشٝذر ثىشعَٞز 
% ػيٚ ثنقو ٗرىل ثدضذثء ٍِ ثىغْز ثىغجّٞز  34دْغذز  ثىؾَجػجس ثىضشثدٞزٗثىضٜ صغجٌٕ فٜ س عَجىٖج 

 ثىضٜ صيٜ ّؾش ٕزث ثىقجُّ٘ دجىؾشٝذر ثىشعَٞز.
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 :اإلدارٌة التركٌبة .3
 

 وتغٌٌره تتمٌمه تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 رقم القانون
 

 

ثىقجدس دضْ ٞزٓ ثىظٖٞش  17.08)ّغخش ٗػ٘مش ٍقضنٞجس ٕزٓ ثىَجدر دَ٘ؽخ ثىقجُّ٘  :144 المادة

 5711((. ػ.س. ػذد 2009فذشثٝش  18) 1430ف ش  22ثىقجدس فٜ  1.08.153ثىؾشٝف سقٌ 

 .2009فذشثٝش  23دضجسٝخ 

 ٝؾخ  ُ صْؾش دجىؾشٝذر ثىشعَٞز ىيؾَجػجس ثىَقيٞز ثىقشثسثس ثىضٜ صيضً ٍقضنٞجس ٕزث ثىقجُّ٘

دضؼيٞقٖج  ٗ ّؾشٕج  ٗ  ُ صذيغ إىٚ ػيٌ ثىؼًَ٘ د٘ثعطز هشٝقز إىنضشّٗٞز ٗفم ثىنٞ ٞجس ثىَقذدر دقشثس 

 ى٘صٝش ثىذثخيٞز.
 

ثىقجدس دضْ ٞزٓ ثىظٖٞش ثىؾشٝف سقٌ  17.08) مٞ ش دَ٘ؽخ ثىقجُّ٘  :المكررة 144 المادة

 23دضجسٝخ  5711((. ػ.س. ػذد 2009فذشثٝش  18) 1430ف ش  22ثىقجدس فٜ  1.08.153

 .2009فذشثٝش 

َٝنِ  ُ صشعو دطشٝقز إىنضشّٗٞز ثىقشثسثس ثىَضخزر ٍِ ىذُ ثىَؾيظ ثىؾَجػٜ  ٗ سةٞغٔ  ٗ سةٞظ  

ٍؾَ٘ػز ثىؾَجػجس  ٗ ثنؽخجؿ ثىَ ٘مِٞ ٍِ ىذَّٖج ٗمزث ثىقشثسثس ثىَضخزر ٍِ قذو عيطجس 

 ثى٘فجٝز ثىَخضقز هذقج ىيق٘ثِّٞ ٗثنّظَز ثىؾجسٛ دٖج ثىؼَو. 
 

ثىَؾيظ ٗٝضخز ثىضذثدٞش ثىالصٍز ىٖزث ثى،شك ٗٝغٖش ػيٚ ٍشثقذز  ْٝ ز ثىشةٞظ ٍقشسثس: 47 المادة

 )...( :ث هجس صْ ٞزٕج، ٗفٜ ٕزث
 

 ثىضؼجُٗ ٗثىؾشثمز ٗثىض٘ ٍز ٝذشً ثص جقٞجس. 
 

 

 ةــملحوظ

 الشةةةةراكة اتفاقٌةةةةات تطبٌةةةة  مجةةةةال ،2113 ٌونٌةةةةو 27 بتةةةةارٌخ 7 رقةةةةم المنشةةةةور ٌحةةةةدد

 .والجمعٌات الدولة بٌن
 

 بإقامةةةة للشةةةراكة جدٌةةةدة سٌاسةةةة بلةةةورة إلةةةى المنشةةةور هةةةذا ٌهةةةدف: التطبٌةةة  مجةةةال 
 لتةةةةةوفٌر والمالٌةةةةةة والمادٌةةةةةة البشةةةةةرٌة المةةةةةوارد بضةةةةةم وشةةةةةراكة تعةةةةةاون عالقةةةةةات
 عمومٌةةةة مرافةةة  وتةةةدبٌر وإلحةةةداث تنموٌةةةة مشةةةارٌ  وإنجةةةا  االجتماعٌةةةة الخةةةدمات

 .المشتركة المنفعة ذات
 

 آلٌةةةةة الجمعٌةةةةات مةةةة  الشةةةةراكة جعةةةةل فةةةةً الحكومةةةةة رغبةةةةة المنشةةةةور هةةةةذا وٌتةةةةرجم 
 ظةةةروف وتحسةةةٌن الفقةةةر محاربةةةة علةةةى تقةةةوم للقةةةرب جدٌةةةدة سٌاسةةةة لتحقٌةةة  متمٌةةة ة
 أمثةةةةةل اسةةةةةتهداف عبةةةةةر األولٌةةةةةة حاجٌةةةةةاتهم بتلبٌةةةةةة المعةةةةةو ٌن المةةةةةواطنٌن معٌشةةةةةة
 )...(. منها والمستفٌدٌن للمشارٌ 
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 واألقالٌم العماالت بتنظٌم المتعلق 00.77 القانون
 

 

 الال مةةةة التةةةدابٌر وٌتخةةةذ. المجلةةةس مقةةةررات اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل أو الةةةوالً ٌنفةةةذ :45 الملللادة

 .اإلقلٌم أو العمالة مجلس رئٌس رأي أخذ بعد الغاٌة لهذه
 

 أو العمالةةةة مجلةةس مقةةررات تنفٌةةذ علةةةى بانتظةةام الةةرئٌس ٌطلةة  أن العامةةةل أو الةةوالً علةةى ٌجةةب

 المكتةةةب أعضةةاء جمةة  الةةةرئٌس، مةةن بطلةةب أو منةةةه بمبةةادرة ذلةةك، عةةةن فضةةال وٌتةةولى، اإلقلةةٌم،

 علٌةةةه سةةةتعرض التةةةً المسةةةائل لتهٌةةة  أو المجلةةةس مقةةةررات بتنفٌةةةذ إلخبةةةارهم اللجةةةان ورإسةةةاء

 .للدراسة
 

 أو الةةةوالً ألجوبةةةة جلسةةةة العادٌةةةة، الةةةدورات خةةةالل تخصةةةص أن الةةةرئٌس، مةةةن بطلةةةب ٌمكةةةن،

 اختصةةةةاص فةةةةً تةةةةدخل التةةةةً المسةةةةائل حةةةةول األعضةةةةاء ٌطرحهةةةةا التةةةةً األسةةةةئلة علةةةةى العامةةةةل

 خمسةةةة الةةةرئٌس بواسةةةطة العامةةةل أو الةةةوالً إلةةةى كتابةةةة األسةةةئلة هةةةذه تبلةةةغ أن وٌجةةةب. المجلةةةس

 .األقل عل الدورة افتتاح قبل ٌوما( 15) عشر
 

 أنشةةةطة ومراقبةةةة لتنشةةةٌط األعمةةةال بجمٌةةة  ،"العامةةةل رئاسةةةة تحةةةت" المحلٌةةةة، السةةةلطات وتقةةةوم

 تقةةةةدٌم السةةةةلطات تتةةةةولى الحةةةةدود، هةةةةذه نفةةةةس وفةةةةً الةةةةدائرة حةةةةدود داخةةةةل المقاطعةةةةات رإسةةةةاء

 .المشتركة المنفعة ذات الجماعٌة الشإون فً قانونٌة استشارات

 الجهات بتنظٌم المتعلق 60.04 القانون

 المجلةةةةس عةةةةن الصةةةةادرة القةةةةرارات الجهةةةةة مركةةةة  اإلقلةةةةٌم أو العمالةةةةة عامةةةةل ٌنفةةةةذ :54 المللللادة

 .الجهوي

 بةةالعطف موقعةةة شةةؤنها فةةً المتخةةذة القةةرارات كانةةت إذا إلةةى للتنفٌةةذ قابلةةة التةةدابٌر هةةذه تكةةون ال

. بهةةةا توصةةةله تةةةارٌخ مةةةن ابتةةةداء أٌةةةام خمسةةةة أجةةةل داخةةةل الجهةةةوي المجلةةةس رئةةةٌس طةةةرف مةةةن

 االسةةةتغناء ٌقةةةرر أن للعامةةةل جةةةا  المةةةذكور، األجةةةل داخةةةل بةةةالعطف علٌهةةةا التوقٌةةة  ٌةةةتم لةةةم وإذا

 .المذكورة التدابٌر بتنفٌذ األمر وإصدار ذلك عن

 :بعده 61 المادة أحكام تطب  الحالة هذه وفً

 علةةةى بانتظةةةام الةةةرئٌس ٌطلةةة  أن الجهةةةة مركةةة  اإلقلةةةٌم أو العمالةةةة عامةةةل علةةةى ٌجةةةب 

 جمةةة  الةةةرئٌس مةةةن بطلةةةب الغاٌةةةة لهةةةذه وٌتةةةولى الجهةةةوي، المجلةةةس قةةةرارات تنفٌةةةذ

 .القرارات تنفٌذ تقدم بحالة وٌخبرهم والمندوبٌن المكتب أعضاء

 ألجوبةةةةة عمومٌةةةةة جلسةةةةات تخصةةةةص أن الةةةةرئٌس مةةةةن وبطلةةةةب الةةةةثالث الةةةةدورات خةةةةالل ٌمكةةةن

 .الجهوي المجلس أعضاء ٌطرحها التً األسئلة على الجهة مرك  اإلقلٌم أو العمالة عامل
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 المعنٌة الترابٌة الجماعات على ٌتعٌن اآللٌة، هذه إطار فً التعاون مشارٌ  على للتصدٌ و

 إشراف تحت ،(المحلٌة للجماعات العامة المدٌرٌة) الداخلٌة و ارة موافاة التعاون، من النوع بهذا

  :التالٌة بالوثائ  والعمال، الوالة

 األساسً النظام ٌحدد الشركة، فً المساهمة أو بإحداث المتعلقة المداوالت محضر 

 ؛ رأسمالها ومبلغ وغرضها االجتماعً ومقرها وتسمٌتها ومدتها للشركة

 والمصارٌف المداخٌل قائمة) المالٌة وتركٌبته المشروع طبٌعة ٌحدد تقنً ملف 

 طبٌعته تثبت وثٌقة إرفا  ٌجب عقار، استغالل حالة وفً االنجا ؛ آجال ؛(المتوقعة

 .منا عات ألٌة تعرضه وعدم القانونٌة

 القانونٌة بالمنظومة المتعلقة النصوص أساس على إعداده ٌتم للشركة، األساسً النظام 

 .المعنٌة المجالس طرف من علٌه المصادقة بعد المساهمة، لشركات

 عن أشهر ثالثة كل مفصلة بتقارٌر الداخلٌة و ارة موافاة العامل أو الوالً على ٌتعٌن كما

 .االقتضاء عند العادي سٌرها تعترض التً المشاكل وحول الشركة أنشطة

 :المصاحبة التدابٌر .ً 
 

 ومجموعاتها المحلٌة للجماعات المالً بالتنظٌم المتعلق 60.70 لقانونا
 

 بتقدٌم ٌكلف المحلٌة للجماعات قضائً مساعد الداخلٌة، و ٌر سلطة تحت ٌحدث، :38 المادة

 )...(. ومجموعاتها المحلٌة للجماعات القانونٌة المساعدة

 
 وتتمٌمه تغٌٌره تم كما الجماعً بالمٌثاق المتعلق 00.77 لقانونا

 المراف  سٌر لحسن الال مة اإلجراءات كل اتخاذ قرار، بموجب الداخلٌة، لو ٌر ٌمكن :139 المادة

 هذا بموجب ورإسائها الجماعٌة للمجالس المخولة االختصاصات مراعاة م  الجماعٌة، العمومٌة

 )...(: ٌلً ما اإلجراءات هذه وتشمل. القانون

  التً الخدمات أو المحلٌة العمومٌة للمراف  مشتركة وأنظمة موحدة معاٌٌر وض 

 )...(تقدمها؛
 

 المحلٌة العمومٌة المراف  تسٌٌر مراقبة مجال فً للجماعات التقنٌة المساعدة تقدٌم 

 )...(.تدبٌرها؛ المفوض

 

 تقةةةةدٌم الداخلٌةةةةة لةةةةو ارة التابعةةةةة المحلٌةةةةة للجماعةةةةات العامةةةةة للمدٌرٌةةةةة ٌمكةةةةن: ةـللللـملحوظ

 .المعنٌة الترابٌة الجماعات من بطلب الموضوع فً قانونٌة استشارات

 


