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تجميع تقارير اللجان من قبل لجنة  
 تنظيم اإلدارة وصياغة تقريرها

 لكافة المتدخلين استماعات

نقاشات مع جهة المبادرة 
 والخبراء

إعداد تقرير حول الفصول 
 المحالة إليها

المصادقة على تقرير لجنة تنظيم اإلدارة 
 وإحالة المشروع على الجلسة العامة

شريعية
 اللجان الت

سة العامة
 الجل

 النقاش العام

التعديل والتصويت على الفصول 
 والمشروع برمته

 إيداع مشروع مجلة الجماعات المحلية 
 في مجلس نواب الشعب

 دخول الباب السابع 
 من الدستور حيز النفاذ
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 مجلة الجماعات المحلية



 اللجان التي يمكنها النظر في 
 مشروع مجلة الجماعات المحلية

 اللجنة المختصة

 للسالح الحاملة القوات وشؤون اإلدارة تنظيم لجنة
 المحلية الجماعات وتنظيم اإلدارية، الالمركزية لإلدارة، العام التنظيم في اللجنة تختص

 

 الرأي االستشاري
 العام التشريع لجنة

 نظام والجزائية، والتجارية المدنية القوانين القضائية، النظم في اللجنة تختص
 العينية والحقوق الملكية

 
 والتنمية والتخطيط المالية لجنة

 تنظيم المبادالت، والوطنية، المحلية والجباية الضرائب العملة، في اللجنة تختص
 المالية والتعهدات القروض التنموية، والمخططات الميزانية المالي، القطاع
 العمومية المؤسسات ونشاط للدولة،

 
 الخارجية والعالقات والحريات الحقوق لجنة

 العام التشريعي العفو اإلنسان، وحقوق العامة الحريات في اللجنة تختص
 الخارجية العالقات واإلعالم، المدني المجتمع الدينية، الشؤون االنتقالية، والعدالة
 الدولي والتعاون

 
 االنتخابية والقوانين البرلمانية والقوانين والحصانة الداخلي النظام لجنة

 االنتخابية والقوانين البرلماني العمل في اللجنة تختص
 

 والبيئة األساسية والبنية الطبيعية والثروات والطاقة الصناعة لجنة
 التجهيز الطبيعية، الثروات والمناجم، والطاقة الصناعة في اللجنة تختص

 والبيئة الحديثة، التكنولوجيات الترابية، التهيئة واإلسكان،
 

 الجهوية التنمية لجنة
 التمييز لمبدأ الحكومية السياسة مراعاة ومراقبة الجهوية التنمية ملفات متابعة اللجنة تتولى

 الجهات بين اإليجابي

 حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

 مجلة الجماعات المحلية



معلومات حول مشروع مجلة الجماعات 
 المحلية

 المبادرة جهة
 )والبيئة المحلية الشؤون وزارة( الحكومة

 
 الفصول عدد
 أبواب 7 على مقسمة فصل، 386

 
 ينزلها التي الدستورية المبادئ

 
 المحلية، الجماعات بإحداث القانون انفراد•
 المحلي، للشأن الحر التدبير•
 الحّر، التصرف وسائل من وتمكينها ترتيبية بسلطة المحلية للجماعات االعتراف•
 والمالية، اإلدارية االستقاللية•
 والتعديل، التضامن•
 الالمركزي، التعاون•
 المفتوحة، والحوكمة التشاركية الديمقراطية•
 التفريع، ومبدأ المحلية الجماعات اختصاصات ضبط•
 المحلية، الشؤون تسيير في الرشيدة الحوكمة•
 السابقة، الرقابة أنواع كل وحذف الالحقة الرقابة•
 

 المجلة تلغيها التي القوانين
 
 النصوص وجميع بالبلديات المتعلق 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 33 عدد القانون•

  ونقحته تممته التي
 

 لميزانية األساسي بالقانون المتعلق 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون•
 ونقحته تممته التي النصوص وجميع المحلية الجماعات

 
 المشترك المال بضبط المتعلق 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 36 عدد القانون•

 المحلية للجماعات
 

 وجميع الجهوية بالمجالس المتعلق 1989 فيفري 04 في المؤرخ 1989 لسنة 11 عدد القانون•
 ونقحته تممته التي النصوص

 
 محلية مجالس بإحداث المتعلق 1994 جويلية 26 في المؤرخ 1994 لسنة 87 عدد القانون•

 للتنمية

 مجلة الجماعات المحلية



األقساماألبواباللجان 
عدد 

الفصول 

القسم  األول: في المجلـس البلـدي

القسم الثاني: في الدوائر البلدية 

القسم الثالث: في صالحيات البلدية

 الفرع االول: في الصالحيات الذاتيّة  

الفرع الثاني: في الصالحيات المشتركة 

الفرع الثالث: في الصالحيات المنقولة

القسم الرابع:  في رئيس البلدية ومساعديه

القسم الخامس: في صالحيات رئيـس البلديـة

القسم السادس: في المكتــــب البلـــدي

القسم السابع: في  اإلدارة البلديـــة

القسم الثامن: في  النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل 

السلط البلدية ومراقبتها

القسم التاسع: في التعاون بين البلديا ت

القسم األول: في صالحيات الجهة 

الفرع االول: في الصالحيات الذاتيّة  

الفرع الثاني: في الصالحيات المشتركة 

الفرع الثالث: في الصالحيات المنقولة

القسم الثاني: في  المجلس الجهوي

القسم الثالث: في د رئيس الجهــة ومساع يه

القسم الرابع: في اختصاصـات رئيـس الجهـــة

القسم الـخامس: في مكتــــب الجهـة

القسم السادس: في إدارة الجهة

القسم السابع: في النظام القا نوني للقرارات المتخذة من قبل 

السلط الجهوية ومراقبتها

القسم الثامن: في اللجنة الجهوية للحوار االقتصادي 

واإلجتماعي

الباب الثالث: في اإلقليــــم

القسم األول: في إنفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية 

القسم الثاني: في التدبير االر للجمعات المحلية 

القسم الثالث: في صالحيات الجماعات المحلية 

القسم الرابع: في السلطة الترتيبية للجامعات المحلية 

القسم السابع:  في التعاون الالمركزي

القسم الثامن:  في التكوين

القسم التاسع:  في المجلس األعلى للجماعات المحلية
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لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات 

الحاملة للسالح

لجنة التشريع العام

أحكام ختامية

الكتاب األول: األحكام المشتركة

أحكـــام انتقاليــــة

الباب الثانــي: في الجهــــة

الباب األول:  في البلديـــة

الكتاب الثاني: في األحكام الخصوصية

الباب األول: األحكام المشتركة 



القسم  األول: في أمالك الجماعات المحلية

القسم الثاني: في المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة 

المحلية

القسم العاشر: في الهيئة العليا للمالية المحليةالباب األول: األحكام المشتركة 

القسم الثالث: في طرق التصرف في المرافق العامة وعقود 

الجماعات المحلية

الفرع األول:  في االستغالل المباشر 

الفرع الثاني: في التسيير التعاقدي

الفرع الثالث: في الصفقات

القسم الرابع: في التنمية المحلية والمساهمات العامة

القسم األول:  في القواعد العامة للميزانية ومواردها

القسم الثاني:  في االعتمادات المحالة من قبل الدولة

القسم الثالث: في استخالص مبالغ الجماعات المحلية

القسم الرابع: فـي تبويـب المــوارد
القسم الخامس: في اعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتها

القسم السادس: في إعداد الميزانية والمصادقة عليها
القسم السابع: في تنفيذ الميزانية وختمها

الباب األول: األحكام المشتركة 
القسم الخامس: في الديمقراطية التشاركية والحوكمة 

المفتوحة 

الباب األول: األحكام المشتركة 
القسم الخامس: في الديمقراطية التشاركية والحوكمة 

المفتوحة 

الباب الثالث: في التهيئة 

الترابية  والتعمير والتنمية 

المستدامة

القسم السادس: في التضامن والتعديل والتمييز االيجابيالباب األول: األحكام المشتركة 

الباب الثالث: في اإلقليــــم
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لجنة المالية والتخطيط والتنمية

الباب الرابع:  في النظام 

المالي للجماعات المحلية

الباب الثاني : في أمالك 

الجماعات المحلية ومرافقها

الكتاب األول: األحكام المشتركة

الباب الثاني : في أمالك 

الجماعات المحلية ومرافقها

لجنة النظام الداخلي والحصانة 

والقوانين البرلمانية والقوانين 

االنتخابية

لجنة الحقوق والحرّيات والعالقات 

الخارجية

لجنة التنمية الجهوية

الكتاب الثاني: في األحكام الخصوصية

الكتاب األول: األحكام المشتركة

لجنة الصناعة والطاقة والثروات 

الطبيعية والبنية األساسية والبيئة

الكتاب األول: األحكام المشتركة

الكتاب األول: األحكام المشتركة

الكتاب األول: األحكام المشتركة
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