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 الـقـانون األساسي للبلديات

 )1( أح�ـام عامــة: األول العنوان
 )2( وٕاحداثها البلد�ة تعر�ف: األول ال�اب

المدن�ـة واإلسـتقالل المـالي، وهــي  �الشخصـ�ةالبلد�ـة جماعـة محل�ـة تتمتـع  -األّول الفصـل
 )3(.م&لفة �التصرف في الشؤون البلد�ة

ـــة تســـاهم ـــة اقتصـــاد�ا الـــوطني فـــي نطـــاق المخطـــ)  البلد� ـــة فـــي النهـــوض �المنطق للتنم�
  )4(.وثقاف�اواجتماع�ا 

�عــد أخــذ رأ: وز3ــر: المال�ــة  الداخل�ــةتحــدث البلد�ــة �ــأمر �ــاقتراح مــن وز3ــر  -2 الفصــل
 و�ض�) حدود منطقتها. ومقرهاوالتجهيز و3نص األمر المحدث لها على اسمها 

�عد إستشارة المجلـس البلـد:  الداخل�ة�غير إسم البلد�ة �أمر �اقتراح من وز3ر  -3 الفصل
 المعني �األمر أو �اقتراح من هذا األخير.

البلد�ــة  عنــوانيــتم تحو3ــل مــن هــذا القــانون،  2مــع مراعــاة أح&ــام الفصــل  )5( -4 الفصــل
 �مقتضى مداولة من المجلس البلد: تخضع ُوجو�ا لمصادقة الوالي المختص تراب�ا.

 للبلد�ة التراب�ة الحدود: ) 6(ال�اب الثاني

التراب�ــة للبلــد�ات �ــأمر �ــاقتراح مــن وز3ــر الداخل�ــة �عــد  الحــدودتم تحــو3ر يــ )7( -5 الفصــل
 .المجالس البلد�ة المعن�ة واستشارةأو الوالة المعنيين أخذ رأ: الوالي 

 .وتستشار عند اإلقتضاء المجالس الجهو�ة 

                                       
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5تم تغيير تسميته �مقتضى الفصل 1- 
 2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5ُأدمج ال�ا�ان األول والثاني  في �اب أول وتم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  2-

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في 
  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2تم حذف لفX "العموم�ة" �مقتضى الفصل  3-
  2006جو3ل�ة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2مي" بلفX "الوطني" �مقتضى الفصلتم تعو�ض لفX "القو -4
 سا�قا). 5(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -5

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه و تم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  6-
 سا�قا) 6(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  7-
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أو الـــوالة  البلــد�ات أو تقســـ�مها �ـــأمر �ــاقتراح مـــن وز3ــر الداخل�ـــة �عـــد أخــذ رأ: الـــوالي إدمـــاج يــتم
وال �م&ــن أن يــتم إدمــاج البلــد�ات أو تقســ�مها خــالل  ،المجــالس البلد�ــة المعن�ــة واستشــارة المعنيــين

  .السنتين المواليتين لإلنتخا�ات المجراة قصد التجديد الكلي للمجالس البلد�ة
أو إذا نتج عن تحو3ر الحدود التراب�ة للبلد�ات أو إدماجها أو تقس�مها تغيير في إسم البلد�ة 

فإنه يتم التنص�ص على ذلك بنفس األمر المتعّل^ بتحو3ر الحدود أو اإلدماج أو البلد�ات 
 التقس�م.
 أو تقس�مها. البلد�ات�قع حل المجالس البلد�ة وجو�ا في حاالت إدماج  )1(-6 الفصل

ــة فــي إدمــاج بلد�ــة فــي بلد�ــة أخــرb تنقــل جم�ــع إلتزاماتهــا وحقوقهــا إلــى البلد�ــة التــي  حال
 فيها. أدمجت

 تقس�م بلد�ة إلى بلديتين أو أكثر �قع توز3ع الحقوق واإللتزامات بينها. حالة وفي
المـــذ&ورتين �ــأذن وز3ـــر الداخل�ـــة بإحصــاء عـــام لإللتزامـــات أو الحقـــوق  الحـــالتين وفــي
 &ما �أذن وز3ر المال�ة �العمل�ات الحساب�ة للتصف�ة. المعن�ةللبلد�ات 
الـوالي بـين بلـد�ات  طـرفمـن  البلد�ـة�قـع فـض الخالفـات المتعلقـة �الحـدود ) 2(-7 الفصل

  الراجعة لواليتين فأكثر. البلد�اتوز3ر الداخل�ة بين  طرفالوال�ة الواحدة ومن 
 البلد�ة الدوائر)  3(الثـالث: ابـالب

 �ض�) ،دوائرفأكثر تدعى  إدار3تين�م&ن تقس�م تراب البلد�ة إلى منطقتين  )4(-8 الفصل
�عد إستشارة المجلس البلد: المعني أو �اقتراح  الواليعددها وحدودها التراب�ة �قرار من 

 هذه الدوائر وطرق تسييرها �أمر. مهام وتض�) منه.
 يــةالبلد ذفـح )5(: الرا�ع ال�اب

�عــد أخــذ رأ:  مــن وز3ــر الداخل�ــة �ــاقتراح�م&ــن حــذف البلد�ــة �ــأمر معلــل  )6(-9 الفصــل
 .الوالي المختص تراب�ا

                                       
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  1-

 سا�قا)، 7(الفصل   2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة    48عدد 
 سا�قا) 8( الفصل  2006و3ل�ة ج 17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -2
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
 سا�قا) 10( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -4
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48القانون األساسي عدد من  5تم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  -5
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح �القانون األساسي عدد  -6
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�ــأذن وز3ــر الداخل�ــة فــي هــذه الحالــة بإحصــاء التزامــات وحقــوق البلد�ــة المعن�ــة و�ــأذن 
 وز3ر المال�ة بإجراء أعمال التصف�ة.

حقـوق ومـا عليهـا مـن �حل المجلس الجهو: محل البلد�ة الواقع حذفها في مـا لهـا مـن 
 التزامات.

 د>ـالبل سـالمجل :انيـالث وانـالعن
 : تش�يـلـهاألول ابــالب

ـــــس البلـــــد: مـــــن الـــــرئ�س والمســـــاعد األول  )1(-10 الفصـــــل  والمســـــاعدينيتر&ـــــب المجل
 والمستشار3ن.

  .ل�أمر معلّ  إالّ  البلد: المجلس حلّ  ال �قع )2(-11 الفصل
مــن وز3ــر الداخل�ــة لمــدة ال معّلــل �قــرار  النشــاe عــن مؤّقتــاالتأكــد �م&ــن توق�فــه  حالــة وفــي

 . الشهر3ن تتجاوز
أو تعـذر  الم�اشـر3نإذا وقع حل المجلس البلد: أو استقال &افة أعضـائه  )3(-12 الفصل

 تكو3ن مجلس بلد: فإن ن�ا�ة خصوص�ة تقوم بوظائفه. 
ن�ا�ـــة خصوصـــ�ة عنـــد إحـــداث بلد�ـــة أو تقســـ�مها أو فـــي صـــورة  &ـــذلك وُتعـــّين

 �قع انتخاب المجلس البلد:. ر3ثماإدماج بلد�ات، وذلك 
الن�ا�ـــة الخصوصـــ�ة �ـــأمر خـــالل الشـــهر المـــوالي لحـــل المجلـــس  تلـــك وُتســـمى

أعضــــائه أو إحــــداث البلد�ــــة أو تقســــ�مها أو إدمــــاج  &افــــةالبلــــد: أو قبــــول اســــتقالة 
 عن الستة. أعضائهان �قل عدد وال �م&ن أ .بلد�ات

 �األمر الصادر في إحداثها. رئ�سها وُ�عّين
الن�ا�ـة الخصوصـ�ة ورئ�سـها بـنفس الوظـائف التـي �قـوم بهـا المجلـس  هـذه وتقوم

  البلد: ورئ�سه.

                                       
من القانون   6وأُعيد ترتي�ه  �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -1

 سا�قا)، 11(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48األساسي عدد 
 سا�قا) 12(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -2
قانون األساسي من ال 6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -3

 سا�قا). 13(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد 
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 اللجـان)   1(الثاني: ابــالب

 التال�ة: الم�ادينلجان قارة في  نيثما�ش&ل المجلس البلد: إثر تنصي�ه  )2( -13 الفصل
 والمالّ�ةاإلدار3ّة  الشؤون  -
 العمران�ة والتهيئة األشغال -
 والعنا�ة �البيئة والنظافة الصحة -
 االقتصاد�ة الشؤون  -
 واألسرة االجتماع�ة الشؤون  -
 والثقافة والر3اضة الش�اب -
 الخارج�ة والعالقات التعاون  -
 )3( العمل التطّوعي -

 البلد: أن �ش&ل لجانا غير قارة ُ�عهد إليها بدراسة مواض�ع ُمعّينة. للمجلس و�م&ن
اللجان سلطة خاصة بهـا وال �م&ـن لهـا أن تمـارس أ�ـة وظ�فـة مـن وظـائف  لهذه ول�س
ولو بتفو�ض منه و3تعين عـرض أعمالهـا علـى المجلـس البلـد: وأخـذ رأيهـا  البلد:المجلس 

المجلس البلد: في موضوع عرض عليها و�قع التنص�ص علـى ذلـك �محضـر  تداول&لما 
 الجلسة.

 )4( البلد: أن �&ون عضوا في عدة لجان. للمستشار �م&ن

�عــين رئــ�س المجلــس البلــد: �موافقــة المجلــس أحــد المســاعدين، وعنــد   )5(-14 الفصــل
لـد: أن �&ـون رئ�سـا التعذر، مستشارا بلد�ا لرئاسة &ـّل لجنـة. وال �م&ـن لعضـو المجلـس الب

 ألكثر من لجنة.

 تجتمع اللجنة مرة في الشهر على األقل وتكون جلساتها عموم�ة.
و�علــن عــن تــار3خ إنعقــاد هــذه الجلســات �معلقــات �مــدخل مقــر البلد�ــة ودوائرهــا و�مختلــف 

 وسائل اإلعالم المتاحة.
                                       

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -1
 سا�قا) 30( الفصل  6200جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -2
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقحت �القانون األساسي عدد  -3
 1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  �68ق�ة أح&ام الفصل ُنقحت �القانون األساسي عدد  -4
 )سا�قا 31الفصل (  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -5
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الثمان�ـة أ�ـام الموال�ـة لتـار3خ  خـاللرئ�سها  طرف�قع استدعاء اللجان من ) 1(-15 الفصل
 إحداثها.

 �عد ذلك ض�) جدول أعمالها. اللجان تتولى
 جلسة من جلساتها. لكل  مقررا&ل لجنة من بين أعضائها  تعين) 2(-16 الفصل

مجلس البلد: و�سلم نسخة منه الو3تولى المقّرر تالوة تقر3ر الّلجنة في جلسة 
 لرئ�س المجلس تتضّمن اقتراحات اللجنة.

 و�م&ن لمقرر اللجنة أن �ستعين �أحد األعوان البلديين.
مــرقم ومؤشــر عل�ــه مــن قبــل خــاص بهــا وتضــّمن محاضــر جلســات &ــل لجنــة بــدفتر 

 رئ�س المجلس البلد:، و3نص �ه في &ل مّرة على األعضاء الحاضر3ن بجلسات اللجنة.
 على وجه اإلستشارة : وذلك�م&ن أن يدعى للمشار&ة في أعمال اللجان  )3(-17الفصل
داخـــل المنطقـــة  لوظـــائفهمالدولـــة أو المؤسســـات العموم�ـــة الم�اشـــر3ن  وأعـــوان الموظفـــون  )1

 لهم أراء �م&ن طلبها. ممن الخبرةالبلد�ة وذو: 
 البلد�ة الذين �م&نهم أن �فيدوا برأيهم �ح&م نشاطهم أو معلوماتهم. وأصيلو المتساكنون  )2

 د>ــالبل بـالم�ت:  )4( ال�اب الثالث

م&تـــب يتر&ـــب مـــن  البلد�ـــةرئـــ�س المجلـــس البلـــد: فـــي تســـيير شـــؤون  �ســـاعد) 5(-18 الفصـــل
 اللجان والكاتب العام للبلد�ة. ورؤساءالمساعد األول لرئ�س البلد�ة والمساعدين و&واهي الرئ�س 

مـرة فـي الشـهر. و3رأسـه رئـ�س المجلـس  األقليجتمع الم&تب البلد: على  )6(-19 الفصل
 القانون. هذاالبلد: وعند التعذر من ينو�ه ط�قا ألح&ام 

الشروe المنط�قـة علـى &تا�ـة المجلـس  بنفستمارس &تا�ة الم&تب البلد:  )7(-20 الفصل
 البلد:.

                                       
 سا�قا) 32( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -1
 سا�قا) 33( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -2
 سا�قا) 35الفصل ( 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -4
من القـانون األساسـي  6ى الفصل وأُعيد ترتي�ه �مقتض 1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -5

 سا�قا)، 85( الفصلل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد 
 سا�قا) 86( الفصل   2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -6
 سا�قا) 87( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -7
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 البلد�ـةرئـ�س  طـرفمحاضـر مـداوالت هـذا الم&تـب بـدفتر مـرقم وموقـع عل�ـه مـن  وتضـمن
و3نص �ه في &ـل مـرة علـى األعضـاء الحاضـر3ن بجلسـة الم&تـب ول�ق�ـة أعضـاء المجلـس 

 اإلطالع على هاته المحاضر. ح^
 د>ـس البلــام المجلـمه )1( :عـالراب ابـالب

 الشؤون البلد�ة. فييتولى المجلس البلد: �مداوالته البت   )2( -21 الفصل
 )3(.او3واف^ عليه ميزان�ة البلد�ة و3درس

ـــامج تجهيـــز  حـــدودفـــي  و�ضـــ�) ـــة واإلم&ان�ـــات الموضـــوعة تحـــت تصـــرفها برن المـــداخيل البلد�
 .البلد�ة

التــي يتعــين الق�ــام بهــا للمســاعدة علــى تنم�ــة المنطقــة وفقــا للمخطــ)  األعمــالمختلــف  و�ضــ�)
 )4(. للتنم�ة الوطني

ــــادين  فــــيبرأ�ــــه  و3ــــدلي ــــ^ منهــــا �الم� جم�ــــع المســــائل ذات الصــــ�غة المحل�ــــة خصوصــــا المتعّل
والثقاف�ـــة وفـــي &ـــل الحـــاالت التـــي تســـتوجبها القـــوانين والتراتيـــب أو &لمـــا  واالجتماع�ـــة االقتصـــاد�ة

 )5(.ذلك سلطة اإلشرافطلبت 
ة الدولــة أو أ�ــة جماعــ طــرففــي &ــل مشــروع يزمــع إنجــازه فــي منطقــة بلد�ــة مــن  مســ�قا و�ستشــار
 عموم�ة. مؤسسةأخرb أو 

إلى والي الجهة خالل األ�ـام الثمان�ـة الموال�ـة النعقـاد  المجلس البلد: يوجه رئ�س )6(-22 الفصل
  مع القرارات المتخذة لتنفيذها. المداوالتالجلسة نسخة من &ل 

 اتصاله بها. يثبتإدراجها بدفتر  الوالي و3تولى
من  27وال تعتبر مصادقا عليها، وف^ أح&ام الفصل  تكون الغ�ة وجو�ا  )1(-23 الفصل

فــي المواضــ�ع الخارجــة والقــرارات المتخــذة لتنفيــذها  مــداوالت المجلــس البلــد:هــذا القــانون، 

                                       
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5تم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  -1
 �قا)سا 36( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -2
مـن القـانون األساسـي عـدد  2تم تعو�ض ع�ارة "الميزان البلد: و3واف^ عل�ه" �ع�ارة "ميزان�ة البلد�ة و3وافـ^ عليهـا" �مقتضـى الفصـل  -3

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة   48
جو3ل�ة 17المؤرخ في 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض لفX "القومي" بلفX "الوطني" �مقتضى الفصل -4

2006 
المؤرخ   2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض ع�ارة "اإلدارة العل�ا" �ع�ارة "سلطة اإلشراف" �مقتضى الفصل  -5

 2006جو3ل�ة  17في 
 سا�قا) 37(الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -6



 14 

تتنــــافى والنصــــوص أو التــــي  القانون�ــــةعــــن مشــــموالته أو المتخــــذة فــــي غيــــر اجتماعاتــــه 
 .التشر3ع�ة والترتيب�ة

له مصلحة  معلل من تلقاء نفسه أو �طلب ممن ار�قر على الوالي أن �صّرح �اإللغاء 
إيداع نسخة المداولة والقرار المتخذ لتنفيذها �مر&ز  تار3خمن  شهر3نفي ذلك في ظرف 

 الوال�ة.
تنفذ المداوالت والقرارات المتخذة لتنفيذها، المشار إليها �الفقرة األولى من هذا الفصل، 

 المنصوص عل�ه �الفقرة الثان�ة من هذا الفصل.إذا لم �صرح الوالي بإلغائها في األجل 

شارك في هذه  إذاالمداوالت والقرارات المترت�ة عنها قابلة لإللغاء  تكون  )2(-24 الفصل

 المداوالت أعضاء بلديون يهمهم موضوعها شخص�ا أو ن�ا�ة عن الغير.
�م�ادرة منه في أجل خمسة عشر يوما من تار3خ إيداع  الوالياإللغاء �قرار معلل من  يتم

 لتنفيذها �مر&ز الوال�ة.  المتخذنسخة من محضر المداولة والقرار 
، و3ودع طلب اإللغاء في هذه الحالة له مصلحة في ذلكأن �طلب اإللغاء &ل من  يجوز

المداولة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تار3خ تعلي^ نسخة من محضر  الوال�ة�مر&ز 
 البلد�ة، و�سلم وصل للطالب يثبت تار3خ تقد�م الطلب.  مقر�مدخل 

 .في ظرف خمسة عشر يوما من تار3خ تقد�مه الطلبالوالي في  بتي
نافذة إال والقرارات المترت�ة عنها المتعلقة �المواض�ع التال�ة  المداوالتال تص�ح  )3(-25 الفصل

  :عليها ف�عد مصادقة سلطة اإلشرا
 ،ميزان�ة البلد�ة )1
 ،والتعو�ض في العقارات التفو3ت )2
3( eسنتينعقود الكراء التي تتجاوز مدتها  شرو، 
 ،�أمر �حّددمقدارا  ه: �فوق مبلغذال الصلح )4
 تحو3ل عنوان البلد�ة، )5
 ترمــيعنــدما والفضــاءات الر3اضــ�ة والشــ�اب�ة والثقاف�ــة األنهــج والســاحات العموم�ــة  تسـم�ة )6

 تخليد ذ&رb وطن�ة أو حدث تار3خي، تلك التسم�ة إلى تشر3ف أو

                                                                                       
 سا�قا) 38( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -1
 سا�قا) 40( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  �48القانون األساسي عدد  وأُعيد ترتي�ه قحنُ  -2
 سا�قا) 42( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -3
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خضـــراء  ومســـاحاتوســـاحات عموم�ـــة  مـــن أنهـــج أجـــزاء الملـــك العمـــومي للبلد�ـــة ترتيـــب )7
أمثلـة تصـفيف الطرقـات العموم�ـة البلد�ـة وٕاخراجها وٕاعادة ترتيبها و&ذلك وضـع وتغييـر وغيرها، 

 مع مراعاة أح&ام مجلة التهيئة التراب�ة والتعمير،
 بين البلد�ات، ص�غ ومشار3ع التعاون  )8
المؤسسـات الصـناع�ة أو  فـي رأس مـال �المسـاهمةالبلد�ات �االستغالل الم�اشر أو  تدّخل )9

 ،أو التي لها فائدة محل�ة أو جهو�ة عموم�ة مراف^التجار3ة التي تقوم بتسيير 
 ) التراتيب العامة،10
 ) عالقات التوأمة والتعاون الخارجي.11

اعت�ــار مــع  25المشــار إليهــا �الفصــل  والقــرارات علـى المــداوالت الــوالي�صــادق ) 1(-26 الفصــل
ـــواردة �الفصـــل   1975مـــا:  14المـــؤرخ فـــي  1975لســـنة  35القـــانون عـــدد  مـــن 24األح&ـــام ال
 )2(الجماعات المحل�ة. لميزان�ةالمتعل^ �القانون األساسي 

على الوالي والقرارات المتخذة لتنفيذها المجلس البلد:  مداوالترضت إذا عُ )3(-27 الفصل
عشر يوما من تار3خ إيداعها فإنها تعتبر  خمسةفي شأنها أ: قرار في ظرف  �قّررللمصادقة ولم 
 )4(مصادقا عليها.

فللمجلس وعلى قرار مترتب عنها الوالي المصادقة على مداولة ما  رفض إذا
 )5(.البلد: رفع األمر إلى وز3ر الداخل�ة

التـــي يتعـــين المصـــادقة عليهـــا حســـب  والقـــرارات تصـــ�ح المـــداوالت )6(-28 الفصـــل
 الـوز3ر أو الـوزراء الـذين يهمهـم األمـر نافـذة طـرف�ـه العمـل مـن  الجـار: التشـر3ع 

                                       
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -1

 سا�قا) 43( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة   48عدد 
 48من القانون األساسي عدد  2لمداوالت والقرارات" وحذف لفX "العموم�ة" �مقتضى الفصل تم تعو�ض لفX "المداوالت" �ع�ارة "ا -2

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة 
من القـانون األساسـي  6و أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1985أفر3ل  25المؤرخ في  1985لسنة  43ُنقح �القانون األساسي عدد  -3

 سا�قا) 45( الفصل 2006جو3ل�ة  17ي المؤرخ ف 2006لسنة  48عدد 
من  2تم تعو�ض ع�ارة "مداوالت المجلس البلد: " �ع�ارة "مداوالت المجلس البلد: والقرارات المتخذة لتنفيذها" �مقتضى الفصل  -4

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48القانون األساسي عدد 
من القانون األساسي عدد  2مداولة ما وعلى قرار مترتب عنها" �مقتضى الفصل  تم تعو�ض ع�ارة "على مداولة ما" �ع�ارة "على -5

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48
 سا�قا) 44(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -6
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فــي شــأنها أ: قــرار فــي ظــرف ثالثــة أشــهر مــن تــار3خ �قــّرر  لــم إنالمفعــول وجو�ــا 
 )1(.إيداعها �مر&ز الوال�ة

المجالس البلد�ـة والقـرارات المتخـذة لتنفيـذها التـي لـم يـنّص عليهـا إن مداوالت ) 2(-29 الفصل

من هذا القانون تص�ح نافذة المفعول وجو�ـا �عـد خمسـة عشـر يومـا مـن تـار3خ إيـداعها  25الفصل 

 )3(.�مر&ز الوال�ة
على الوالي والقرارات المتخذة لتنفيذها المجلس البلد:  مداوالترضت إذا عُ )4(-27 الفصل

عشر يوما من تار3خ إيداعها فإنها تعتبر  خمسةفي شأنها أ: قرار في ظرف  �قّررللمصادقة ولم 
 )5(مصادقا عليها.

فللمجلس البلد: رفع وعلى قرار مترتب عنها الوالي المصادقة على مداولة ما  رفض إذا
 )6(.األمر إلى وز3ر الداخل�ة

التي يتعين المصادقة عليها حسب  والقرارات تص�ح المداوالت )7(-28 الفصل
الوز3ر أو الوزراء الذين يهمهم األمر نافذة  طرف�ه العمل من  الجار: التشر3ع 

في شأنها أ: قرار في ظرف ثالثة أشهر من تار3خ �قّرر  لم إنالمفعول وجو�ا 
 )8(.إيداعها �مر&ز الوال�ة

                                       
المؤرخ    2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2داوالت والقرارات" �مقتضى الفصل تم تعو�ض لفX "المداوالت" �ع�ارة"الم -1

 2006جو3ل�ة  27في 
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1985أفر3ل  25المؤرخ في  1985لسنة  43ُنقح �القانون األساسي عدد  -2

 سا�قا) 46الفصل  ( 2006جو3ل�ة   17المؤرخ   في  2006لسنة  48عدد 
مـن  2تم تعو�ض ع�ارة "مداوالت المجـالس البلد�ـة" �ع�ـارة "مـداوالت المجـالس البلد�ـة والقـرارات المتخـذة لتنفيـذها" �مقتضـى الفصـل  -3

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في   2006لسنة  48القانون األساسي عدد 
ـــانون األساســـي عـــدد  -4 ـــه �مقتضـــى الفصـــل  1985أفر3ـــل  25المـــؤرخ فـــي  1985لســـنة  43ُنقـــح �الق ـــد ترتي� ـــانون  6و أُعي مـــن الق

 سا�قا) 45( الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48األساسي عدد 
من  2تم تعو�ض ع�ارة "مداوالت المجلس البلد: " �ع�ارة "مداوالت المجلس البلد: والقرارات المتخذة لتنفيذها" �مقتضى الفصل  -5

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48د القانون األساسي عد
من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض ع�ارة "على مداولة ما" �ع�ارة "على مداولة ما وعلى قرار مترتب عنها" �مقتضى الفصل  -6

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48
 سا�قا) 44(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -7
المؤرخ    2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض لفX "المداوالت" �ع�ارة"المداوالت والقرارات" �مقتضى الفصل  -8

 2006جو3ل�ة  27في 
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والقرارات المتخذة لتنفيذها التي لم إن مداوالت المجالس البلد�ة ) 1(-29 الفصل
من هذا القانون تص�ح نافذة المفعول وجو�ا �عد خمسة  25ينّص عليها الفصل 

 )2(.عشر يوما من تار3خ إيداعها �مر&ز الوال�ة

�حجر على &ل مجلس بلد: نشر التصر3حات والب�انات أو إبداء ) 3(-30 الفصل
التي تتنافى والقرارات المتخذة لتنفيذها المداوالت  بإلغاء و�صرح س�اس�ة. اقتراحات

 )4(.من هذا القانون  23وأح&ام هذا الفصل حسب الص�غ المبينة �الفصل 

ال �م&ن أل: عضو من أعضاء المجلس البلد: اقتناء أو &راء أو ) 5(-31 الفصل
البلد�ة أو منقوالتها أو التعاقد معها م�اشرة أو بواسطة الغير إال  عقاراتاستغالل 

 �عد 
مسب^ من الوالي �عد أخذ رأ: المجلس البلد:. وفي صورة عدم موافقة  ترخ�ص

  .المبرمة في الغرض تعتبر الغ�ة العقودالوالي فإن 
  )6( الخامس ابــالب

 يرهــتسي
 أشـــهرالمجلـــس البلـــد: وجو�ـــا أرnـــع دورات عاد�ـــة فـــي الســـنة، فـــي  �عقـــد )1(-32 الفصـــل

ـــد التعـــذر تأجيـــل الـــدورة �شـــرe إعـــالم ســـلطة  ف�فـــر: ومـــا: وجو3ل�ـــة ونـــوفمبر، و�م&ـــن عن
 .اإلشراف

                                       
من القانون األساسي  6تي�ه �مقتضى الفصل وأُعيد تر  1985أفر3ل  25المؤرخ في  1985لسنة  43ُنقح �القانون األساسي عدد  -1

 سا�قا) 46( الفصل  2006جو3ل�ة   17المؤرخ   في  2006لسنة  48عدد 
مـن  2تم تعو�ض ع�ارة "مداوالت المجـالس البلد�ـة" �ع�ـارة "مـداوالت المجـالس البلد�ـة والقـرارات المتخـذة لتنفيـذها" �مقتضـى الفصـل  -2

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في   2006 لسنة 48القانون األساسي عدد 
 سا�قا) 47( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
لسـنة  48مـن القـانون األساسـي عـدد  2تم تعو�ض لفX "المداوالت" �ع�ارة "المداوالت والقـرارات المتخـذة لتنفيـذها" �مقتضـى الفصـل  -4

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006
ــة إلــى الفصــلين  -    لســنة  48مــن القــانون األساســي عــدد  �6مقتضــى الفصــل  �23اإلحالــة علــى الفصــل  39و38تــم تغييــر اإلحال

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006
من القانون  6مقتضى الفصل و أُعيد ترتي�ه � 1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -5

 سا�قا) 59( الفصل  2006جو3ل�ة   17المؤرخ في  2006لسنة  48األساسي عدد 
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -6



 18 

تلتئم بإشراف رئـ�س المجلـس  تمهيد�ةانعقاد الدورة العاد�ة للمجلس ُوجوً�ا جلسة  تسب^
انعقـاد الـدورة، و3ـدعى  تـار3خاألقل قبل  علىالبلد: أو من ينو�ه من بين المساعدين شهرا 

اإلعالم المتاحة لسماع مداخالتهم في المسائل ذات  وسائلبكنو المنطقة البلد�ة إليها متسا
 .البلديـةالص�غة المحل�ة وتعر3فهم �البرامج 

اللجان البلد�ة حسـب  قبلدرس المقترحات المعروضة خالل الجلسة التمهيد�ة من  يتم
 لمجلس البلد:.ل العاد�ة الموال�ة دورةالمشموالتها وتعرض على 

 .رأb فائــدة فــي ذلــك &لمــالــرئ�س البلد�ــة أن يجمــع المجلــس البلــد:  )2(-33 الفصــل
علــى األقــل مــن  أووعل�ــه اســتدعاؤه فــي أجــل أقصــاه خمســة عشــر يومــا �طلــب مــن الــوالي 

 نصف أعضاء المجلس الذين هم في حالة م�اشرة.
 التأكد اختصار هذا األجل. عند وللوالي

و3ــدرج �ســجل المــداوالت  البلــد:المجلــس �صــدر &ــل اســتدعاء عــن رئــ�س ) 3(:34 الفصــل
 &تا�ة إلى أعضاء المجلس  اإلستدعاء&ما يوجه  .مقر البلد�ة أو ينشر �مدخلو�عل^ 

 
 

 )4(.األقل�مقر س&ناهم قبل انعقاد الجلسة بثالثة أ�ام على 

 �م&ن لرئ�س البلد�ة أن يختصر ذلك األجل بدون أن �قل عن يوم &امل. التأكد وعند
 أغلب�ة أعضائه  الجلسةال �م&ن للمجلس أن يتفاوض إال إذا حضر في ) 5(:35 الفصل

  الم�اشر3ن.
ولـم �حضـر الجلسـة العـدد  34المجلس �صفة قانون�ة طبـ^ أح&ـام الفصـل  ُدعيَ  إذا

ُتعــاد الــدعوة النعقــاد المجلــس �عــد ثالثــة أ�ــام علــى األقــل ومــا  أعضــائهالكــافي مــن 

                                                                                       
 سا�قا) 14( الفصل   2006و3ل�ة ج 17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -1
 سا�قا) 15( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -2
 سا�قا) 16( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
 17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2تعو�ض ع�ارة "على �اب" �ع�ارة "�مدخل" �مقتضى الفصل تم  -4

 2006جو3ل�ة 
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -5

 سا�قا) 18( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد 
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الجلســـة الثان�ـــة المنعقـــدة ال ُ�عتبـــر نافـــذ المفعـــول إّال إذا حضـــر  فـــي�قـــّرره المجلـــس 
  )1(.األعضاء الم�اشر3ن ثلثالجلسة أكثر من 

 البلد: جلسات المجلس وله رأ: إستشار:. القا�ض �حضر
و3جـــر: اإلقتـــراع عالن�ـــة وٕاذا  المطلقـــةتؤخـــذ المقـــررات �أغلب�ـــة المقتـــرعين ) 2(:36 الفصـــل

الــرئ�س مرجحــا. وتــدرج أســماء  صــوتتســاوت األصــوات ف�مــا عــدا اإلقتــراع الســر: �&ــون 
 المقترعين �محضر الجلسة مع ب�ان نوع اقتراعهم.

ســرا &لمــا طالــب بــذلك ثلــث األعضــاء الحاضــر3ن أو &لمــا دعــي المجلــس  اإلقتــراع و3جــر: 
 أو تقد�م ترشحات. تسم�ةللبت في 

الصورة األخيرة إن لم �حرز أ: مرشح على األغلب�ة المطلقة �عـد دورتـي اقتـراع  اتهه وفي
 أكبـرتجر: دورة ثالثـة و3ـتم اإلنتخـاب �األغلب�ـة النسـب�ة وٕان تعادلـت األصـوات �فـوز  سّر: 

 المترشحين سنا.
 المجلس البلد:. رئاسةيتولى الرئ�س أو من ينو�ه في مغي�ه )  3(:37 الفصل
 ولـــرئ�س الحســـاب المـــالي �البلد�ـــة ينتخـــب المجلـــس رئ�ســـا للجلســـة. مناقشـــة وعنـــد

فـــي هـــذه الصـــورة وٕان لـــم �عــد م�اشـــرا لخطتـــه أن �حضـــر المناقشـــات وعل�ـــه  البلد�ــة
يوجه رئ�س الجلسة محضر المداوالت رأسا إلى سـلطة  .عند اإلقتراع الجلسةمغادرة 

 لها �النظر. الراجعةاإلشراف 
البلد: و�م&نـه اإلسـتعانة  المجلسب العام للبلد�ة &تا�ة يتولى الكات ) 4(- 38 الفصل

وجـود &اتـب عـام �عـين  عـدموفـي صـورة  .في ذلك �مساعدين من بين أعوان البلد�ة
 رئ�س البلد�ة �قرار أحد موظفي البلد�ة خص�صا للغرض.

انعقادها �معلقـات  تار3خجلسات المجلس البلد: عموم�ة وُ�ْعلُن عن )  1(-39 الفصل
 )2(.ودوائرها و�مختلف وسائل اإلعالم المتاحة مقر البلد�ةمدخل �

                                       
المؤرخ  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  �6مقتضى الفصل  �34اإلحالة إلى الفصل  16تم تغيير اإلحالة إلى الفصل  -1

 2006جو3ل�ة  17في 
 سا�قا) 19(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6ُأُ◌عيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -2
 سا�قا) 20(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
 سا�قا) 21( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -4
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ــــس ــــد: وللمجل ــــي �عــــض المواضــــ�ع  البل ــــي جلســــة ســــر3ة ف ــــاوض ف ــــّرر التف أن �ق
مـن ثلـث األعضـاء أو مـن رئـ�س المجلـس أو  �طلبالمدرجة بجدول األعمال وذلك 

 من الوالي أو من ينو�ه.
 )3( .أو من ينو�ه حضور تلك الجلسات للوالي �م&ن

�ــأذن �طـــرد &ــل مـــن  أنللــرئ�س وحـــده حفــX النظــام �الجلســـة ولــه   )4(-40 الفصــل
�حــرر  فإنـهيتسـبب فـي إخــالل النظـام �القاعــة وفـي صـورة ارتكــاب جر3مـة أو جنحــة 

 .محضرا في ذلك وتحال القض�ة حاال إلى و&الة الجمهور3ة
 ينو�ــهتــدرج المــداوالت حســب توار3خهــا �ســجل يوقــع الــوالي أو مــن  )5(-41 الفصــل

ـــى نـــص هـــذه المـــداوالت رئـــ�س  ـــة و�مضـــي عل علـــى صـــفحاته و�عطيهـــا أرقامـــا رتب�
 .عام البلد�ة و&اتبالمجلس للغرض  طرفاألعضاء �قع تعيينه من  وأحدالبلد�ة 
مقـر  �مـدخل ، مضـمون مـن محضـر الجلسـةلمدة عشـرة أ�ـام، �عل^  )6(-42 الفصل
 .�ام التي تلي تار3خ انعقادهاأ الثمان�ة ودوائرها في ظرف أجل ال يتجاوزالبلد�ة 
طلـب اإلطـالع �مقـر  فـيبهـا الحـ^  لـألداء دافـعأو  البلد�ـةلكـل سـاكن �المنطقـة  )7(-43 الفصل

والمـــواز3ن البلد�ــة وحســـا�اتها  البلد�ــةالبلد�ــة علــى دفتـــر مــداوالت المجلـــس البلــد: ودفتــر القـــرارات 
 المال�ة.

ـــد: تخلـــف عـــن  )8(-44 الفصـــل ـــر دعوتـــه ثـــالث مـــّرات  حضـــورال&ـــل عضـــو بل إث
لـه مـن  سـماع مـايجـوز للـوالي، �عـد دعوتـه و  ولم �عتبر موجب تخلفه شـرع�ا متوال�ة

                                                                                       
 سا�قا) 22( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6ضى الفصل أُعيد ترتي�ه �مقت -1
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقحت �القانون األساسي عدد  -2
 1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقحت �ق�ة أح&ام الفصل �القانون األساسي عدد  -3
 سا�قا) 23( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6ترتي�ه �مقتضى الفصل أُعيد  -4
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -5

 سا�قا) 24( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد 
 سا�قا) 25( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -6
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -7

 سا�قا) 26(الفصل  2006جو3ل�ة  17خ في المؤر  2006لسنة  48عدد 
 سا�قا) 27(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -8
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، أن �علن عن إقالتـه التـي تكـون نهائ�ـة إّال إذا رفـع أمـره إلـى وز3ـر الداخل�ـة الب�انات
  في ظرف العشرة أّ�ام الموال�ة لتار3خ إعالمه بذلك.

مـع اإلعـالم  الوصـولاستقاالت أعضاء المجلس البلد:، برسـالة مضـمونة  توجه )1(-45 الفصل
 وز3ر الداخل�ة.  �علم بها�البلوغ، إلى الوالي الذ: 

�علـم أو بتأجيل تار3خ بدا�ة مفعولها لمدة أقصاها ثالثـة أشـهر ، و  اإلستقالة �قبولالوالي قرارا  يتخذ
 منه إلى وز3ر الداخل�ة.ورئ�س المجلس البلد: و�حيل نسخة  �األمر�ه المعني 

 بلوغها. تار3خحالة الس&وت، تعتبر اإلستقالة مقبولة �انقضاء شهر من  في
يدعى أعضاء المجالس البلد�ة إلى حضور دورات تكو3ن�ة تتناسـب مـع مهـامهم  )2( -46 الفصل

 .�المجلس
المجالس البلد�ة مـن الوقـت الكـافي  أعضاءعلى المستأجر3ن أن �م&نوا مأجور3هم )3(-47 الفصل

 لهم. التا�عةللمشار&ة في جلسات المجلس أو اللجان 
 مـنأن �&ون االنقطاع عن العمل المشـار إل�ـه بهـذا الفصـل سـب�ا فـي فسـخ عقـد اإليجـار  �م&ن ال

 .دفع غرامة لألجير علىاألخير  هذاالمستأجر، ومخالفة ذلك تجبر  طرف
 ) 4(السادس ال�اب

 البلد> لألطفال المجلس
ل��ه نف��س تركيب��ة  مجلس��ا بل��ديا لألطف��ال تنص��يبهيش��كل المجل��س البل��دي إث��ر  -48 الفص��ل

 القانون.  هذامن  10المجلس البلدي طبقا ألحكام الفصل 
 البلد�ـة لألطفـال مـن بـين تالميـذ المنطقـة البلـد:يتم إخت�ار أعضـاء المجلـس  -49 الفصل

وف^ مقاي�س وص�غ تض�) �قرار من وز3ر الداخل�ة والوز3ر الم&لف �التر�nة.  الجنسين من
أعضــائه الــرئ�س والمســاعد األول والمســاعدين  بــينالمجلــس البلــد: لألطفــال مــن  ينتخــب

  �اإلقتراع السر: و�األغلب�ة المطلقة.
 .المجلس البلد: لألطفال ينتخب فيها رئيـس التيرئ�س المجلس البلد: الجلسة  يرأس

                                       
 سا�قا) 28( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -1
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48لقانون األساسي عدد ُأضيف �ا -2
 سا�قا) 29(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُأضيف �القانون األساسي عدد  -4
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�شــ&ل المجلــس البلــد: لألطفــال خــالل أســبوع مــن تنصــي�ه أرnــع لجــان قــارة  -50 الفصــل
 :بـتعنى 

 ،والصحة �البيئةالنظافة والعنا�ة  -
 ،والترف�هالر3اضة والثقافة  -
 ،التضامـن والتـآزر -
 اإلعالم والتحس�س والعالقات مع المجالس البلد�ة لألطفال. -
مـــن قبــــل  اخت�ـــاره&ـــل لجنـــة عضـــو مـــن أعضـــاء المجلـــس البلـــد: لألطفـــال يـــتم  يـــرأس
 المجلس.
 .اللجاننفس الشروe الخاصة �مهام وتسيير اللجان البلد�ة على هذه  تنطب^
ـــال   -51 الفصـــل ـــس البلـــد: لألطف ـــولى المجل ـــهيت إبـــداء اقتراحـــات فـــي المســـائل  �مداوالت

 يهم منها : ماالمتعلقة �األطفال �المنطقة البلد�ة وخاصة 
 ،واألح�اء الترnو�ةوالعنا�ة �البيئة �المؤسسات  النظافة -
 ،والثقافة والترف�ه الر3اضة -
 ،والتآزر التضامن -
 والتوع�ة والتحس�س. اإلعالم -

واألســـرة �ـــالمجلس البلـــد: والكاتـــب العـــام  اإلجتماع�ـــةرئـــ�س لجنـــة الشـــؤون  يتـــولى
رئـــ�س المجلـــس البلـــد: �قـــرار مســـاعدة  �عّينـــهة أو عـــون مـــن أعـــوان البلد�ـــة ـللبلديـــ

 وتأطير المجلس البلد: لألطفال.
 

مـن &ــل سـنة دعــوة  خــالل شـهر أكتــوnريتــولى رئـ�س المجلــس البلـد:  -52 الفصـل
لألطفــال لالنعقـاد لتعــو�ض أعضــائه الــذين لـم �عــودوا قــادر3ن لســبب  البلــد:المجلـس 

 ممارسة مهامهم �المجلس.  علىمن األس�اب 
ع المجلــس البلــد: لألطفــال وجو�ــا أرnــع مــرات فــي الســنة وذلــك يجتمــ -53 الفصــل

، علــى أن ال تتــزامن قبــل موعــد الــدورات األرnعــة للمجلــس البلــد: يومــاخمســة عشــر 
  مع أ�ام الدراسة.
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الـدعوات  علـىنفس الشروe الخاصة �الدعوة لجلسات المجلـس البلـد:  تنطب^
 الصادرة عن المجلس البلد: لألطفال.

يتــولى &تا�ــة المجلــس البلــد: لألطفــال عــون مــن أعــوان البلد�ــة �عّينــه  -54 الفصــل
 البلد: �قرار. المجلسرئ�س 

&تا�ــة  علــى&تا�ــة المجلــس البلــد: لألطفــال بــنفس الشــروe المنط�قــة  تمــارس
 البلد�ــةرئــ�س  قبــلالمجلــس البلــد: وتــدرج المــداوالت �ســجل مــرقم ومؤشــر عل�ــه مــن 

و3نص �ـه فـي &ـل مـرة علـى األعضـاء الحاضـر3ن �الجلسـة ول�ق�ـة أعضـاء المجلـس 
 لألطفال ح^ اإلطالع على هذه المداوالت. البلد:

توجــــه نســــخة مــــن مــــداوالت المجلــــس البلــــد: لألطفــــال إلــــى رئــــ�س   -55 الفصــــل
ــــد:  سالمجلــــ ــــدورة وتعــــرض اقتراحــــات  خــــاللالبل الثمان�ــــة أ�ــــام الموال�ــــة النعقــــاد ال

رئ�ســه أو مــن ينو�ــه مــن األعضــاء علــى الــدورة  قبــل مــنلبلــد: لألطفــال المجلــس ا
 فيها. للبتالعاد�ة الموال�ة للمجلس البلد: 

البلــد:،  المجلــسأعضــاء المجلــس البلــد: لألطفــال �التنــاوب بيــنهم دورات  �حضــر
 على أن ال �قل عدد المدعو3ن للحضور عن الرnع.

 األولالرؤساء والمساعدون : الثـالث وانـالعن
 )1(واألعوان البلديونوالمستشارون  و�واهي الرؤساءوالمساعدون 

 التعيين والقانون األساسي :األّول ال�اب
 اء ـبين أعض تخبون منمن أول ومساعدون  رئ�س ومساعدلكل بلد�ة  )2( 56 الفصل

رئ�س بلد�ة تونس �عين �أمر من بين أعضاء المجلس البلد:  أنإال  البلد: المجلس
 .الوقتو�قوم �مهامه &امل 

 �قـعالمجلس البلد: على رأس &ل دائرة �البلد�ات التي تحـدث بهـا دوائـر &اه�ـة رئـ�س  رئ�س �عين
 .الوالياخت�اره من بين أعضاء المجلس وتقع هذه التعيينات �قرار �عرض على مصادقة 

                                       
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  �5مقتضى الفصل تم تغيير تسميته  -1
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -2

 سا�قا) 48( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة    48عدد 
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 �قوم رؤساء البلد�ات �مهامهم &امل الوقت في إحدb الحاالت التال�ة: )1( يدة)فقرة ثالثة (جد

 إذا &انت البلد�ة &ائنة �مر&ز الوال�ة، -
عندما تساو: المقاب�ض اإلعت�اد�ة المنجزة للبلد�ة في السنة السا�قة أو تفوق مبلغا  -

 �حدد �أمر يتم اتخاذه في بدا�ة &ل مدة ن�اب�ة، 
عندما �ساو: عدد س&ان البلد�ة أو �فوق عددا �ض�) �أمر يتم اتخاذه في بدا�ة &ل  -

 مدة ن�اب�ة 
و3نتخب المساعد  ،من بين أعضائه الرئ�س والمساعدين المجلسينتخب  )2(-57 الفصل

 المطلقة. و�األغلب�ة�اإلقتراع السر: األول من بين المساعدين، و3تم اإلنتخاب لهذه المهام 

)3( 

 و�&ون دورة ثالثة  b يتحصل أ: مترشح على األغلب�ة المطلقة �عد دورتين من اإلقتراع تجر  لم نإ و 
 .سنا المترشحينادل األصوات �صرح �انتخاب أكبر ـة وفي صورة تعـة النسبيــاإلنتخاب �األغلبي

)4( 

 فيهايترأس أكبر أعضاء المجلس البلد: سنا الجلسة التي ينتخب  )5(-58 الفصل
 الرئ�س.

حسب  والمساعد األول المجلس البلد: النتخاب الرئ�س والمساعدين استدعاء �قع
  من هذا القانون. 34 �الفصلالص�غ واآلجال المنصوص عليها 

 �اإلستدعاء على االنتخاب الذ: س�قع إجراؤه. التنص�ص يتعين
ثلث إذا فقد المجلس البلد:  أو المساعد األول انتخاب الرئ�س أو المساعدين �م&ن ال

  أعضائه.
المجلــة مــن  160الفصــل  ألح&ــاموفقــا تكميل�ــة هــذه الحالــة إجــراء انتخا�ــات  فــي ن3تعــيو 

 اإلنتخاب�ة.

                                       
 2008أوت  4المؤرخ في  2008لسنة  57&ما تم تعو�ضها �القانون األساسي عدد  -1
 سا�قا) 49(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -2
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقحت �القانون األساسي عدد  -3
 1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  �68القانون األساسي عدد ُنقحت  -4
 سا�قا) 50( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -5
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ساعة من تار3خها  أرnع وعشر3نفي ظرف  نتائج اإلنتخا�ات�علن عن ) 1(-59 الفصل
 في نفس اآلجال. الواليالبلد�ة و�قع إ�الغها إلى �مدخل مقر  التعلي^بواسطة 
 والمساعدين والمساعد األول �م&ن الطعن في صحة انتخاب الرئ�س) 2(-60 الفصل

 eواآلجال المعمول بها في خصوص االعتراضات ضد انتخا�ات  والص�غحسب الشرو
 أ�ام من تار3خ اإلنتخاب. خمسة أجلالمجلس البلد: وذلك في 

عن وظائفهم  ن مساعدو الأو أو المساعد األول اإلنتخاب أو تخلى الرئ�س  ألغي إذا
يوما إال إذا فقد  خمسة عشرالشغور في أجل  لسدلسبب من األس�اب يدعى المجلس 

 أعضائه. ثلث
من المجّلة  160المنصوص عليها �الفقرة الثان�ة من الفصل  الحالة و�استثناء

 إجراء انتخا�ات تكميل�ة في أجل شهر3ن من تار3خ آخر شغور. يتعيناإلنتخاب�ة فإنه 
يوما  خمسة عشرالالجدد في ظرف  والمساعدون  والمساعد األول الرئ�س و3نتخب
 الموال�ة.
العموميين أن �&ونوا رؤساء أو مساعدين أول أو  للمحتسبينال �م&ن  )3(-61 الفصل

الكائنة  �البلد�ات مؤقتا�قوموا بهذه الوظائف ولو  أنمساعدين أو &واهي رؤساء أو 
 �مرجع نظرهم.

 ألجراء الرئ�س أن �&ونوا مساعدين أول أو مساعدين أو &واهي رؤساء. �م&ن ال
األول والمساعدون مهامهم  والمساعدون رؤساء المجالس البلد�ة  يتولى )4(-62 الفصل

لسبب من األس�اب إلى إعادة  الحاجةو&لما دعت لنفس المدة الن�اب�ة لهذه المجالس. 
مساعدون و�عين &واهي و  أولمساعد  ينتخب أو تعيين رئ�س المجلس البلد: انتخاب

 .رئ�س جدد
مضمونة والمساعدين األول والمساعدين برسالة  البلد�ةرؤساء المجالس  استقاالت توجه

 .الواليإلى مع اإلعالم �البلوغ  الوصول
                                       

 سا�قا) 51( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  �48القانون األساسي عدد  وأُعيد ترتي�ه قحنُ  -1
 سا�قا) 52( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -2
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -3

 سا�قا). 53( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد 
 )سا�قا  54لفصل  ( ا 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح  وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -4
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أو بتأجيل تار3خ بدا�ة مفعولها لمدة أقصاها ثالثة  اإلستقالة �قبولالوالي قرارا  يتخذ
 المعني �األمر والمجلس البلد:. هم ��علأشهر، و 

 .من تار3خ بلوغها�انقضاء شهر  مقبولةحالة الس&وت تعتبر اإلستقالة  في
bتار3خ تنصيب من يخلفهم إلىمهامهم  المستقيلون في م�اشرة يتماد. 

الرسمّ�ة وشاحا من اللونين األحمر  المناس�ات�حمل رئ�س البلد�ة في  )1(-63 الفصل
 حمله �أمر. و&�ف�ةواألب�ض تض�) مواصفاته وم&وناته 

إلى المساعد  سلطته�قرار جان�ا من  �فوضرئ�س البلد�ة أن ل�م&ن   )2(-64 الفصل
 المستشار3ن. و�صورة استثنائ�ة إلى �عض أحد المساعدين أو أكثر أو إلى  األول
المتعلقة �التعر3ف �اإلمضاء واإلشهاد �مطا�قة النسخ لألصل ه سلطتله تفو�ض  و�م&ن

 و�الحالة المدن�ة �استثناء إبرام عقود الزواج، إلى موظف أو عدة موظفين بلديين.
أن �فوضوا �قرار سلطتهم المتعلقة �التعر3ف �م&ن لكواهي الرؤساء �الدوائر البلد�ة  &ما

لموظف أو  ،إبرام عقود الزواج اعدما  دن�ةالمحالة �اإلمضاء و�مطا�قة النسخ لألصل و�ال
 .   �الدائرةعدة موظفين 

 .إنهاء العمل بهاسار3ة المفعول ما لم �قع  التفو�ضات ت�قى
 التفو�ض على مصادقة الوالـي. قرارات تعرض

يتّم اإلعالم �قرارات تفو�ض السلطة عن طر3^ التعلي^ لمّدة عشرة أّ�ام �مدخل مقّر 
 الدائرة البلد�ة.البلد�ة أو مقّر 

مع مصالح البلد�ة �عين المجلس  تتعارضإذا &انت مصالح الرئ�س  )3( -65 الفصل
 لدb المحاكم أو إلبرام العقود. البلد�ةآخر من بين أعضائه لتمثيل  عضواالبلد: 
أو  إعفائهأو إ�قافه عن الم�اشرة أو  الرئ�سفي صورة تغيب  )4(  -:66 الفصل

&امل وظائفه �المساعد األول  فيحصول أ: مانع آخر، فإنه �عوض لمدة الغ�اب 

                                       
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُأضيف �القانون األساسي عدد  -1
 سا�قا)  55( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -2
 سا�قا) 58( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
من القانون   6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -4

 سا�قا) 56( الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48األساسي  عدد 
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 طرفانتخا�ه من  �قعوفي صورة عدم وجود مساعد أول �عوض �أحد المساعدين 
 طرفهناك مساعدون �عوض �مستشار بلد: ينتخب من  �&نالمجلس وٕان لم 

 )1( المجلس.

�قرار  وظائفهمعن م�اشرة  والمساعدين�م&ن إ�قاف الرؤساء  )2(  -67 الفصل
�عد سماعهم أو مطالبتهم  وذلك أشهرل من وز3ر الداخل�ة لمدة ال تفوق ثالثة معلّ 

 .تصرفات�عاب عليهم من قد �اإلدالء بب�انات &تاب�ة عما 
 )3( .لإال �أمر معلّ  إعفاؤهم من مهامهم�م&ن  وال

أو مساعدين ل�اقي المّدة  &رئ�سوجو�ا عدم إم&ان�ة انتخابهم  اإلعفاءعن  يترتب
 )4( الن�اب�ة.

 )5(مهام رئ�س المجلس البلد> :الثاني ال�اب
 مصالح البلد�ة. عنرئ�س البلد�ة مسؤول في نطاق القانون  )6(-68 الفصل
 رئ�س البلد�ة المجلس البلد: وفي هذا الصدد فهو مسؤول على: ينّش) )7(-69 الفصل
 التي هي من مشموالته، �المواض�عالمجلس البلد: وٕاعالمه  دعوة  -
من  18الم&تب البلد: حس�ما اقتضاه الفصل  إستشارةجدول أعمال المجلس �عد  ض�)  -

 )8( هذا القانون،

 .المناقشاتالجلسات وتسيير  رئاسة -
البلدية بمساعدة المكتب البلدي المشار  ميزانيةيعد رئيس المجلس البلدي ) 1(-70 الفصل

 )2( .18 إليه بالفصل

                                       
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2تم تعو�ض لفX "عزله" بلفX "إعفائه" �مقتضى الفصل  -1
 سا�قا) 57( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -2
المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون االساسي عدد  2تم تعو�ض لفX "عزلهم " �ع�ارة "إعفاؤهم من مهامهم" �مقتضى الفصل  -3

 2006جو3ل�ة  17
 2006جو3ل�ة 17في المؤرخ  2006لسنة 48من القانون األساسي عدد  2زل" بلفX "اإلعفاء" �مقتضى الفصلتم تعو�ض لفX "الع -4
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون االساسي عدد  5تم تغييرتسميته �مقتضى الفصل  -5
 سا�قا) 60( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -6
 سا�قا) 61( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48القانون األساسي عدد من  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -7
المؤرخ  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  �6مقتضى الفصل  �18اإلحالة إلى الفصل  85تم تغيير اإلحالة إلى الفصل  -8

 2006جو3ل�ة  17في 
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 وحسن سير أعمالها. اللجانيسهر الرئيس على تركيز  )3(-71الفصل
 مقررات المجلس البلدي. تنفيذرئيس البلدية مسؤول على  )4(-72الفصل
�مثــل البلد�ــة رئــ�س المجلــس البلــد: فــي جم�ــع األعمــال المدن�ــة واإلدار3ــة  )5(-73الفصــل

 ط�قا للص�غ والشروe المنصوص عليها �القوانين والتراتيب.
  التـدابيريتـولى �صـفة خاصـة رئـ�س المجلـس البلـد: �اسـم البلد�ـة اتخـاذ )6(-74الفصـل

 .عليها والمحافظةالالزمة إلدارة الممتلكات ورعا�ة الحقوق التي يتكون منها الملك البلد: 
 يلي:الجاري بها العمل بما  التراتيبمكلف بصفة عامة وفي نطاق  وهو
 ،البلد�ة وٕاصدار األذون �الدفع ومراق�ة الحساب�ات البلد�ة مداخيلفي  التصرف -
وقبــول اله�ــات والتبرعــات و&ــذلك الصــلح والمعاوضــة والمقاســمة واإلقتنــاء و  الب�ــععقــود  إبــرام -

 )7(، واألكر3ة إن &ان ذلك مرخصا ف�ه ط�قا لهذا القانون  الصفقات
جــار: بهــا العمــل ومراق�ــة حســن البلد�ــة ط�قــا لــنفس الصــ�غ والتشــار3ع ال األشــغالبتــات  إجــراء -

 ،تنفيذها
 .التحفظ�ة أو ما يوجب إ�قاف سقوe الح^ اإلجراءات&ل  اتخاذ -

 يلي:م&لف بتر&يز المصالح البلد�ة وحسن تسييرها ولهذا الغرض فهو م&لف �ما  أنه &ما
مال�ــة الزمــة لحســن ســير المصــالح البلد�ــة ط�قــا للتراتيــب الجــار: بهــا  و&ــاالتإحــداث  طلــب -

 ،العمل
 ،الشروeبنفس  البلد�ةأعوان  تسيير -
 ،�المحفوظات العنا�ةعلى  السهر -
 .المتعلقة �الطرقات البلد�ة التدابير اتخاذ -

 يلي:بتفو�ض من المجلس البلد: �ما  البلد�ة�م&ن &ذلك أن �&لف رئ�س  )1(-75الفصل

                                                                                       
 سا�قا) 62( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد  من القانون األساسي 6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -1
المؤرخ  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  �6مقتضى الفصل  �18اإلحالة إلى الفصل  61تم تغيير اإلحالة إلى الفصل  -2

 2006جو3ل�ة  17في 
 سا�قا) 63( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
 سا�قا) 64( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -4
 سا�قا) 65( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -5
من القانون األساسي   6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1985أفر3ل  25المؤرخ في  1985لسنة  43ُنقح �القانون األساسي عدد  -6

 سا�قا) 66( الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد 
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في 200لسنة  48عددمن القانون األساسي  2تم تغيير لفX "المصالحة" بلفX "الصلح" �مقتضى الفصل-7
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 العموم�ـــةوتغييـــر اســـتعمال األمــالك البلد�ـــة التـــي هـــي فــي تصـــرف المصـــالح  ضــ�)  )1
 ،البلد�ة

اإلقتراض لدb صندوق القروض ومسـاعدة الجماعـات المحل�ـة والمؤسسـات المختصـة  )2
 )2( والق�ام �اإلجراءات الالزمة للغرض،

المتعلقة بإعداد وٕابرام وتنفيذ وخالص صفقات األشغال والتزود  المقررات&ل  اتخاذ )3
التي �م&ن إجراؤها �المراضاة حسب التراتيب المعمول بها �اعت�ار  والخدمات�المواد 
 )3( ن�ة،&انت االعتمادات مرصودة �الميزا إذامبلغها 

 )4( ومراجعة عقود الكراء التي ال تز3د مدتها عن سنتين، إبرام )4

 ،غير المثقلة بنفقات أو شروe واله�اتالتبرعات  قبول )5
والعدول والعدول المنفذين والخبراء  المحامين وتكاليف مصار3فاألجرة ودفع  ض�) )6

  ،حسب التراتيب الجار: بها العمل
�قل عن ه أو �ساو: مبلغصلح العدل�ة واإلدار3ة والق�ام �&ل  القضا�االبلد�ة في  ن�ا�ة )7

 )5( .�أمرمقدار �ض�) 
اإلقتراض لدb صندوق القروض ومسـاعدة الجماعـات المحل�ـة والمؤسسـات المختصـة  )8

 )6( �اإلجراءات الالزمة للغرض،والق�ام 
المتعلقة بإعداد وٕابرام وتنفيذ وخالص صفقات األشغال والتزود  المقررات&ل  اتخاذ )9

التي �م&ن إجراؤها �المراضاة حسب التراتيب المعمول بها �اعت�ار  والخدمات�المواد 
 )7( ن�ة،&انت االعتمادات مرصودة �الميزا إذامبلغها 

 )8( راء التي ال تز3د مدتها عن سنتين،ومراجعة عقود الك إبرام )10

                                                                                       
 سا�قا) 68( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -1
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح �القانون االساسي عدد  -2
 2006جو3ل�ة17فيالمؤرخ 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2" �مقتضى الفصل" بلفX "الميزان�ةتم تعو�ض لفX "الميزان -3
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح �القانون األساسي عدد  -4
لسنة  48من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض ع�ارة "مصالحة �ساو: مبلغها " �ع�ارة "صلح �ساو: مبلغه" �مقتضى الفصل  -5

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح �القانون االساسي عدد  -6
 2006جو3ل�ة17فيالمؤرخ 2006لسنة 48من القانون األساسي عدد 2" بلفX "الميزان�ة" �مقتضى الفصلتم تعو�ض لفX "الميزان -7
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح �القانون األساسي عدد  -8
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 ،غير المثقلة بنفقات أو شروe واله�اتالتبرعات  قبول )11
والعدول والعدول المنفذين  المحامين وتكاليف مصار3فاألجرة ودفع  ض�) )12

  ،والخبراء حسب التراتيب الجار: بها العمل
�قل ه أو �ساو: مبلغصلح العدل�ة واإلدار3ة والق�ام �&ل  القضا�االبلد�ة في  ن�ا�ة )13

 )1( .�أمرعن مقدار �ض�) 
 64 �الفصلللرئ�س بدوره تفو�ض هذه الوظائف ط�قا للشروe المنصوص عليها  �م&ن

مغيب  حالةمن هذا القانون لكواهي الرئ�س في الدوائر أو لمساعد أو عدة مساعدين وفي 
 )2( المساعدين أو حدوث مانع لهم ل�عض أعضاء المجلس البلد:.

في  �هما قام  ته العاد�ة &لارئ�س البلد�ة على المجلس البلد: في حدود دور  �عرض
 الغرض للمصادقة.

 اإلشراف:سلطة  تحتيتولى رئ�س المجلس البلد:  )3(-76 الفصل
 ،القرارات والقوانين في المنطقة البلد�ة تنفيذ -
 ،من شأنها أن تهم األمن العام التيالتدابير  تنفيذ -
 الخاصة التي �سندها له القانون. الوظائفبجم�ع  الق�ام -
و&واهي الرئ�س في الدوائر  والمساعدون  والمساعد األول رئ�س المجلس البلد: )4(-77 الفصل

 البلد�ة لهم صفة ضا�) الحالة المدنيـة.
 بإمضاء الخواص ط�قا للتشر3ع الجار: �ه العمل.  البلد�ةف رئ�س �عرّ ) 5(-78 الفصل

أو أهمل الق�ام �عمل من األعمال تفرضه  ةالبلد�إذا امتنع رئ�س  )1(-79 الفصل
الم�ادرة انقضاء األجل الذ: �حدده له &تا�ة، �عد  ،عل�ه القوانين والتراتيب فللوالي

 �م�اشرته بنفسه أو بواسطة من ينو�ه خص�صا لذلك.

                                       
لسنة  48من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض ع�ارة "مصالحة �ساو: مبلغها " �ع�ارة "صلح �ساو: مبلغه" �مقتضى الفصل  -1

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006
 2006 لسنة 48من القانون األساسي عدد  �2مقتضى الفصل   �64اإلحالة إلى الفصل  55تم تغيير اإلحالة إلى الفصل  -2

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في 
 سا�قا) 69(الفصل   2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
 سا�قا) 70(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -4
 سا�قا) 71(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6مقتضى الفصل أُعيد ترتي�ه � -5
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 التراتيب البلد�ة �المر&ز3ة م&لف تحت مراق�ة اإلدارة  البلد�ةإن رئ�س  )2(-80 الفصل
 )3( .هاالمتعلقة ب العل�اتنفيذ مقررات السلطة nو 

 علىترمي التراتيب البلد�ة إلى تحقي^ الراحة والصحة العامة والمحافظة  )4(-81 الفصل
 خصوصا:إطار ع�ش سل�م �سمح �اإلدماج المالئم للمتساكنين في ُمح�طهم وهي تشمل 

العموم�ة من تنظيف  والطرقاتوُ�سهل المرور �الشوارع والساحات  لعموم&ّل ما يهم أمن ا
 ، على نفقة مالكيها،داع�ة للسقوeتالموتنو3ر ورفع الحواجز وهدم أو إصالح البناءات 

 ومنع عرض أّ: شيء �النوافذ أو سواها من أجزاء العمارات مّما يخشى 
 )5( ،ث رائحة مخّلة �الصحةإلقاء ما من شأنه أن �ضّر �المارة أو �حدمنع سقوطه و  من

ومظاهر التلوث التي  العامة&ّل اإلجراءات الرام�ة إلى تجّنب األعمال المخّلة �الس&ينة  –2

 )،6(داخل المنطقة البلد�ة المتمر&زةتخلفها المؤسسات الصناع�ة والمهنّ�ة والتجار3ّة 

 ،حرمة المقابر على&�فّ�ة نقل األموات والدفن وٕاخراج الرفات من الُقبور والمحافظة  –3
)7( 

 )8( ،للب�ع أو &يلها وصلوحيتها لإلستهالك المعروضةمراق�ة صّحة وزن ال�ضائع  –4
المالئمة  الوسائلن من تالفي الحوادث واآلفات والكوارث �شتى &ّل ما من شأنه أن �م&ّ  –5

واألمراض المعدّ�ة  واألوnئةوتدارك أمرها بتوز3ع اإلسعافات الالزمة مثل الحرائ^ والف�ضانات 
 )9( ،اإلقتضاء عندوأوnئة الدواب مع دعوة السلطة المعن�ة للتدخل في األمر 

الحيوان��ات  ج��والنالت��دابير الت��ي ترم��ي لت��وقّي أو تالف��ي األخط��ار الت��ي ق��د تنش��أ ع��ن  –6
ف�ي المن�اطق  الحيوان�اتالضاّرة أو المفترسة والسائبة وتحول دون تربية وجوالن قطع�ان 

 )1( ،السكنيــة

                                                                                       
 سا�قا) 72( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -1
 سا�قا) 73( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -2
المؤرخ  2006لسنة  48من القانون االساسي عدد  2تم تعو�ض ع�ارة "اإلدارة العل�ا" �ع�ارة "اإلدارة المر&ز3ة" �مقتضى الفصل  -3

       2006جو3ل�ة  17في 
 سا�قا) 74( الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون  األساسي  عدد  6أُعيد ترتي�ه  �مقتضى الفصل  -4
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح �القانون األساسي عدد  -5
 1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -6
 1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -7
 1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  �68القانون األساسي عدد ُنقح  -8
 1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -9
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التدابير الالزمة للمحافظة على الجمال�ة الحضر3ة �الشوارع والساحات والطرقات  -7
والتار3خ�ة والفضاءات العموم�ة والخاصة مع احترام الخصوص�ات العمران�ة والمعمار3ة 

 )2.(والبيئ�ة للمنطقة البلد�ة

الخاصة �الجوالن وحفX الصحة وأمن  التراتيبيتولى رئ�س البلد�ة اتخاذ  )3(-82 الفصل
 البلد�ة و&ذلك �الطرقات البلد�ة. المنطقةالطرقات �ملك الدولة العمومي داخل 

تخل�ه الوالي اإلسراع بإجراء ما يلزم لتكفين الموتى  عنديتولى رئ�س البلد�ة أو  )4(-83 الفصل
 في الدين أو العقيدة. تمييزودفنهم �صفة الئقة وnدون 

 طرفمسلمة من  الوفاةيجوز لرئ�س البلد�ة تسل�م رخصة الدفن إال بناء على شهادة في  ال
 طبيب.
ال تحول دون ما  �80مقتضى الفصل  البلد�ةإن السلطة المخولة لرئ�س  )5(-:84 الفصل

الوال�ة أو ال�عض منها في &ل الحاالت التي لم  بلد�اتللوالي من ح^ في اتخاذ تدابير تهم &ل 
وذلك قصد المحافظة على الصحة والراحة العموميتين وهذا الح^  يجبتقم فيها السل) البلد�ة �ما 

 )6(..لبلد�ة بدون نتيجةنحو إحدb تلك البلد�ات إال �عد تنب�ه رئ�س ا الوالي طرفال �مارس من 

 هأعوان األمن بتنفيذ قراراتو�&ّلف مهام التراتيب البلد�ة  رئ�س البلد�ة يتولى )7(-85 الفصل
 هذا القانون.من  82و  81و  80 الفصولالصادرة ط�قا ألح&ام 

البلد�ة و&ذلك أعوان البلد�ة المحلفون المخالفات للتراتيب  التراتيب بتنفيذاألعوان الم&لفون  �عاين
 فيها محاضر �حيلونها إلى رئ�س البلد�ة. و�حررون البلد�ة 
 وتار3خالمخالفة  لمرتكب�اطال، هو�ة محّرره وصفته والهو�ة الكاملة  ُعدّ المحضر، وٕاال  يتضّمن
تتكّون منها المخالفة والتنص�ص األفعال التي تمت معاينتها والتي  تفصيلمعاينتها مع  وم&ان

&ما يتضّمن المحضر إمضاء المخالف وٕامضاء العون المعاين  المخالفعلى تصر3حات 
 .المحضرللمخالفة وتار3خ 

                                                                                       
 1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -1
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُأضيف �القانون األساسي عدد  -2
 سا�قا) 75(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
 سا�قا) 76(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -4
 سا�قا) 77( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48القانون األساسي عدد  من 6أعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  ُ -5
المؤرخ  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  �6مقتضى الفصل  �80اإلحالة إلى الفصل  73إلى الفصل  ةتم تغييرا إلحال -6

 2006جو3ل�ة  17في 
 سا�قا)، 78( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -7
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أو عدم قدرته عل�ه، يتولى العون التنص�ص على ذلك  اإلمضاءصورة امتناع المخالف عن  وفي
 �المحضر.

ال �م&ن لرئ�س البلد�ة أن  من هذا القانون، 64مع مراعاة أح&ام الفصل  )1( -86 الفصل
�فّوض سلطته المتعلقة �التسيير اإلدار: والمالي للبلد�ة. و3جوز له أن �فّوض �قرار ح^ إمضائه 

 :على الوثائ^ المتصلة بها وذلك إلى
 &واهي الرئ�س وف^ شروe تض�) �أمر، –
 الكاتب العام للبلد�ة في حدود مشموالته، –
األعوان التا�عين للبلد�ة الذين لهم خطة مدير عام أو مدير أو &اه�ة مدير أو رئ�س  –

 مصلحة، في حدود مشموالت أنظارهم،
الموظفين من صنفي "أ" و "ب" غير الشاغلين لخط) وظ�ف�ة والذين لهم على األقل  –

ام أو خبرة سنتين في الميدان الذ: ينسحب عل�ه التفو�ض، في صورة عدم وجود &اتب ع
 ،أعوان م&لفين بخط) وظ�ف�ة �البلد�ة

�م&ن لرئ�س البلد�ة أن يرخص، �مقتضى قرار لألعوان المتمتعين بتفو�ض لح^ إمضائه 
 وف^ أح&ام المّطات األولى والثان�ة والثالثة من الفقرة األولى من هذا الفصل، 

غير في تفو�ض ح^ إمضائهم للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذهم و 
الشاغلين لخط) وظ�ف�ة والذين لهم خبرة سنتين على األقل في الميدان الذ: ينسحب 

 عل�ه التفو�ض قصد إمضاء وثائ^ �حّددها قرار الترخ�ص.
 ال �سر: تفو�ض ح^ اإلمضاء على القرارات ذات الص�غة الترتيب�ة. 

ص عليها توجه إلى الوالي، لغرض اإلعالم، نسخ من قرارات تفو�ض اإلمضاء المنصو 
 بهذا الفصل.

 يتم اإلعالم �قرارات تفو�ض اإلمضاء عن طر3^ التعلي^ لمّدة عشرة أ�ام �مدخل مقّر البلد�ة.
رئ�س البلد�ة �السهر على حسن  سلطةالعام للبلد�ة م&لف تحت  الكاتب )2(-87 الفصل

للقوانين والتراتيب الجار: بها العمل  ط�قاسير اإلدارة البلد�ة في الميدانين اإلدار: والمالي 
 خاصة:و3تولى في حدود ذلك 

                                       
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُأضيف �القانون األساسي عدد  -1
 سا�قا) 67( الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -2
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 ،قرارات رئ�س البلد�ة تنفيذ -
 البلد�ة واللزمات مشروع ميزان�ة البلد�ة ومتا�عة تنفيذها وٕاعداد ملفات الصفقات إعداد -

 ،المتعلقة �المعال�م البلد�ة ومختلف العقودوجداول التحصيل 
 ،التعهد �النفقة واألذون �التزود واألذون �الدفع والحجج المثبتة اقتراحات إعداد  -
 ،األعوان والتنسي^ بين مختلف المصالح البلد�ة تسيير  -
 .العنا�ة �مختلف السجالت والدفاتر البلد�ة ومس&ها و�الوثائ^ اإلدار3ة والمحفوظات -

 ةـالبلدي راراتـالق :الثالث ال�اب
 لغا�ة:يتخذ رئ�س البلد�ة قرارات  )1(-88 الفصل

 ،تنفيذ مداوالت المجلس البلد: ) 1
 ،ونفوذه رعايتهاإلذن �اتخاذ التدابير المحل�ة في خصوص ما وضعه القانون تحت  ) 2
 إعادة نشر القوانين وتراتيب الشرطة وتذ&ير المواطنين �احترامها. ) 3

إلى الوالي وتنفذ هذه  حاالرئ�س البلد�ة  طرفالقرارات المتخذة من  توجه )2(-89 الفصل
 15ها أو إ�قاف تنفيذها في أجل لغائإذا لم يتخذ في شأنها أ: إجراء في إ وجو�االقرارات 

تار3خ إيداعها �مقر الوال�ة. وتختصر هاته المدة إلى أسبوع في خصوص  منيوما 
 )3( �التراتيب البلد�ة. المتعلقةالقرارات 

 الي الترخ�ص في تنفيذها حاال.التأكد يجوز للو  وعند
مــن  75رئــ�س البلد�ــة ط�قــا للفصــل  طــرفالمتخــذة مــن  القــرارتتخضــع  )4(-90 الفصــل

ــنفس قواعــد  وفقــا لإلجــراءات المعمــول بهــا علــى  المنط�قــةوالمراق�ــة  اإلعــالمهــذا القــانون ل
�الفصـل خاصـة منهـا المـداوالت الـواردة  المواض�عمداوالت المجالس البلد�ة المتعلقة بنفس 

                                       
 سا�قا) 79( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48قانون األساسي عدد من ال 6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -1
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -2

 سا�قا)، 80( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد 
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  �6مقتضى الفصل  81حذف اإلحالة إلى الفصل تم  –3

 2006 و3ل�ةج 17المؤرخ في  2006لسنة48من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض لفX " إ�طالها" بلفX " إلغائها" �مقتضى الفصل -
 سا�قا) 82(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48القانون األساسي عدد من  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -4
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ـــا حســـب الشـــروe المضـــبوطة �الفصـــل  إلغائهـــاب و�صـــرحمـــن هـــذا القـــانون  25  23وجو�
 )1( من القانون المذ&ور. 23 �الفصلولألس�اب المنصوص عليها 

إعالم المعنيين بها بواسطة إحدb  �عدإال  نافذة القرارات البلد�ةال تكون  )2(-91 الفصل
، وال &لما تضمنت أح&اما ترتيبّ�ة ودوائرهاوسائل اإلعالم والتعلي^ �مدخل مقّر البلد�ة 

 .تنفذ القرارات الفرد�ة إال �عد تبل�غها للمعنيين بها
المعني �األمر أو و&يله أو من �&ون في  قبل منالتبل�غ إّما بوصل ممضى  و3ثبت

بهو3ته أو �محضر عدل التنفيذ أو �ما �فيد  التعر3فمن المميز3ن �عد خدمته أو مساكنه 
 .الوصولتوج�ه القرار برسالة مضمونة 

 )4( بتوار3خها بدفتر قرارات البلديـة. إلعالما ووثائ^القرارات البلد�ة  تسّجل )3(-92 الفصل

 ألعضاء المجلس البلد>المخولة  المنح )5(ال�اب الرا�ع:
 والمساعدين والمساعد األول مهام رئ�س المجلس البلد:إن )  6(-93 الفصل

 هذاو&واهي الرئ�س والمستشار3ن البلديين مجان�ة إال ف�ما نصت عل�ه مقتض�ات 
 ال�اب.

ــــــرئ�س البلد�ــــــة وللمســــــاعد األول  )7(-94الفصــــــل و&ــــــواهي الــــــرئ�س  والمســــــاعدينل
ــديين و&ــذلك لــرئ�س الن�ا�ــة الخصوصــ�ة  حــ^ اســترجاع  وأعضــائهاوالمستشــار3ن البل

فـي حـدود مبلـغ  ة �الخـارجالق�ـام �مأمور3ـالمهام البلد�ـة �عنـوان  في نطاقالمصار3ف 
المنحــة اليوم�ــة المخولــة ألعــوان الدولــة والجماعــات المحل�ــة والمؤسســات العموم�ــة 

                                       
�اإلحالـة إلـى  45و 44و 43و  42و37وتغيير اإلحالة إلى الفصـول  �75اإلحالة إلى الفصل  68تم تغيير اإلحالة إلى الفصل  –1

لسـنة  48مـن القـانون االساسـي عـدد  6ضى الفصـل �مقت �23اإلحالة إلى الفصل  39و38وتغيير اإلحالة إلى الفصلين  25الفصل 
 ,2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006

تم تعو�ض لفX "المقّررات" بلفX "القرارات" وتعو�ض لفX "النشر" بلفX "اإلعالم" و تعو�ض لفX "ب�طالنها" بلفX "بإلغائها" �مقتضى  -
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسـنة  48من القانون األساسي عدد  2الفصل 

 سا�قا) 83( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -2
 سا�قا) 84( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
 2006 جو3ل�ة 17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2 تم حذف لفX "النشرو" �مقتضى الفصل -4
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أٌعيد ترتي�ه  وتم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  -5
 سا�قا) 88الفصل  ( 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح  وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -6
 سا�قا) 89( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -7
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ذات الصــــ�غة اإلدار3ــــة المنتمــــين إلــــى المجموعــــة "أ" حســــب التراتيــــب الجــــار: بهــــا 
 العمل.
يــتم تنظيــر المعنيــين �ــاألمر �ــأعوان  الجمهور3ــةف التنقــل داخــل إلــى مصــار3 �النســ�ة

ذات الصـــ�غة اإلدار3ـــة المـــرتبين  العموم�ـــةالدولـــة والجماعـــات المحل�ـــة والمؤسســـات 
 بها العمل. الجار: الموظفين وفقا للتراتيب  أسالكمن "أ" �الصنف 
 .قائمة فيـها تقد�م�عد المصار3ف المذ&ورة  تسترجع
والمساعدين و&واهي الرئ�س وللمساعدين األول لرؤساء البلد�ات  تمنح) 1(-95 الفصل

 .�أمرمقاي�س �قع ض�طها  وف^تمثيل  منح
من هذا القانون  56من الفصل  الثالثةالمشار إليهم �الفقرة  البلد�اتأن رؤساء  إال

 .أمرض�طها � يتم�منحة جمل�ة  ون يتمتع
 ون ـالبلدي وانــاألع )2( :الخامس ال�اب

رئ�س البلد�ة ط�قا لإلجراءات القانون�ة الجار: بها العمل التسم�ة  يتولى )3(-96 الفصل
" ج" و" بو" 3و أ 2التا�عة لصنف العملة و&ذلك األعوان من أصناف أ البلد�ة�الخط) 

سلطة  طرفعل�ه من  المصادقالبلد�ة  �مجموع أعوانحدود العدد المقّرر  في" د" و
 ) 4( اإلشراف.

موظف  وضعالحاالت التي تستدعي فيها وضع�ة البلد�ة مساعدة من الدولة �م&ن  وفي
 المصالحتا�ع للدولة في حالة إلحاق �البلد�ة ل�شغل خطة &اتب عام أو مسؤول عن 

 الفن�ة بها و�قع تأجيره على حساب ميزان�ة الدولة.

                                       
 سا�قا) 90( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأٌعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -1
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  �5مقتضى الفصل ُألح^ �العنوان الثالث وأُعيد ترتي�ه  -2
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68عدد  ُنقح �القانون األساسي -3

 سا�قا) 114( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد 
المؤرخ فـي  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2م تعو�ض ع�ارة "قانون إطار" �ع�ارة "مجموع أعوان" �مقتضى الفصل ت -4

 2006جو3ل�ة  17
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فتح مناظرة النتداب العملة واألعوان المنصوص عليهم  بلد�ة�م&ن لكل  )1(-97 الفصل
حسب الص�غ واإلجراءات  �مجموع أعوانهاحدود عدد الشغورات  فيأعاله  �96الفصل 

 تتم المصادقة على قرارات فتح المناظرة من  أنالجار: بها العمل، على 
 )2( .وز3ر الداخلّ�ة طرف

 مناظرةعّدة بلد�ات لتنظ�م  أعوان�مجموع �م&ن تجم�ع الشغورات المسجلة  &ما
 )3(العملجهو�ة لفائدتها و3تّم ذلك وفقا للتراتيب والّص�غ واإلجراءات الجار: بها 

نقلة األعوان البلديين من بلد�ة إلى أخرb �قرار من وز3ر الداخل�ة  تقع )4(-98 الفصل
 المعن�ة. البلد�ات�عد أخذ رأ: 

�استثناء  الواحدةأن نقلة األعوان البلديين من بلد�ة إلى أخرb داخل حدود الوال�ة  غير
 .المعن�ةالم&لفين بخط) وظ�ف�ة تتم �قرار من الوالي �عد أخذ رأ: البلد�ات 

من وز3ر الداخل�ة، و3وضع حد لهذا  �اقتراحيلح^ األعوان البلديون  )5(-99 الفصل
 المعنيـة. البلد�ةاإللحاق بنفس الص�غة �عد استشارة رئ�س 

يتولى رئ�س البلد�ة دعوة أعوان البلد�ة الم&لفين �معاينة المخالفات ) 6(-100 الفصل
من هذا القانون، لتأد�ة  85للتراتيب البلد�ة وتحر3ر المحاضر فيها وفقا ألح&ام الفصل 

لمنصوص عليها �النظام األساسي الخاص �أعوان سلك مراقبي التراتيب البلد�ة، ال�مين ا
 �شرe مصادقة الوالي على تكل�فهم �المهام المذ&ورة

                                       
من القانون  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُأضيف �القانون األساسي عدد  -1

 م&رر سا�قا) 114( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48األساسي عدد 
 2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  �6مقتضى الفصل  �96اإلحالة إلى الفصل  114تم تغيير اإلحالة على الفصل  -2

 ،2006جو3ل�ة  17المؤرخ في 
المؤرخ في  2006لسنة  48القانون األساسي عدد من  2تم تعو�ض ع�ارة " قانون إطار" �ع�ارة " مجموع أعوان" �مقتضى الفصل  - 

  2006جو3ل�ة  17
المؤرخ  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض ع�ارة " مجموع أعوان" �ع�ارة " قانون إطار" �مقتضى الفصل  -3

 2006جو3ل�ة  17في 
من القانون   6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68عدد  ُنقح �القانون األساسي -4

 سا�قا) 115( الفصل  2006جو3ل�ة   17المؤرخ في  2006لسنة  48األساسي عدد 
 سا�قا) 116( الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -5
 سا�قا) 117( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48األساسي عدد ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون  -6
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القرارات التي يتخذها رئ�س البلد�ة في خصوص األعوان إلى  تخضع) 1(-101 الفصل
 الشروع في تنفيذها. قبلتأشيرة الوالي وذلك 

 التال�ة:من هذه التأشيرة المس�قة القرارات  وُتستثنى
 قرارات إسناد األعداد المهنّ�ة،  - 1
 )2( وف^ التشر3ع الجار: �ه العمل،قرارات إسناد العطل  – 2
 )3( ،قرارات التدّرج في الرت�ة أو في الصنف – 3
 ،قرارات تجس�م العقو�ات اإلدار3ّة والتأديب من الدرجة األولى – 4
 ،اإل�قاف الوقتي عن م�اشرة العملقرارات  – 5
 ،قرارات نقلة األعوان بين المصالح البلد�ة – 6
 ،آخر �سلكقرارات التشطيب من السلك إثر الوفاة أو اإلستقالة أو اإلدماج  – 7
 )4( ،لبلوغ السن القانون�ة اإلحالة على التقاعدقرارات  – 8
 ،مقّررات إجراء فحوص المراق�ة الطبّيـة – 9

 .لألعوانل�م مختلف الشهائد اإلدار3ّة المتعلقة �الح�اة المهنّ�ة تس – 10
المذ&ورة  القراراتإلى الوالي في أجل أقصاه ثالثة أ�ام من تار3خ إمضائها، جم�ع  وُتبلغ

 في  إلغاؤهافي الفقرة الثان�ة من هذا الفصل، و�م&ن للوالي إ�قاف تنفيذها أو 
&لما تبين أّن القرارات مشو�ة  وذلك، تبل�غها إل�هأجل أقصاه خمسة عشر يوما من تار3خ 

 )5( والتراتيب السار3ة. التشار3عبخلل إجرائي أو ال تتطاب^ مع 

تحدد �أمر الرتب اإلدار3ة والفن�ة والخط) الوظ�ف�ة المم&ن إحداثها  )6(-102 الفصل
  �البلد�ات وشروe وص�غ إسنادها.

 )1( القانون على األعوان البلديين. هذامن  31أح&ام الفصل  تنطب^  )7( -103 الفصل

                                       
 سا�قا) 118(الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في 2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد  ترتي�ه �مقتضى  الفصل  -1
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح �القانون األساسي عدد  -2
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48لقانون األساسي عدد ُنقح �ا -3
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح �القانون األساسي عدد  -4
 1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقحت �ق�ة أح&ام الفصل �مقتضى القانون األساسي عدد  -5
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُأضيف �القانون األساسي عدد  -6
 سا�قا) 119(الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -7
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 د>ـالبل كـالمل  )2( :عـوان الرابالعنـ
 الملك العمومي والملك الخاص )3( :ال�اب األول

 عمومي وملك خاص. ملك�حتو: الملك البلد: على  )4( -104 الفصل
 البلد::تدخل في الملك العمومي  )5(-105 الفصل

لبلد�ة والتي وقع استعمالها شوارع أو ساحات أو حدائ^ ل يتهاملكالراجعة األرض  قطع )1
التي تتولى الدولة إحداثها الوطن�ة والجهو�ة طرقات العموم�ة أو طرقات �استثناء 

 )6( ،وتعهدها
على ملك البلد�ة والتي بها منشئات لتوز3ع الم�اه والغاز  هياألرض التي  قطع )2

العموم�ة &لما أسندت مهمة العنا�ة  وغيرها ذات المصلحة التطهيروالكهرnاء ومنشئات 
  ،بها للبلد�ة

للدولة والتي تسلم إلى البلد�ة وف^ �حتو: عليها الملك العمومي  التياألخرb  األمالك )3
 )7( ،من هذا القانون  109مقتض�ات الفصل 

على ملك البلد�ة والمعدة إلحدb المنشئات المنصوص عليها  هياألرض التي  قطع )4
�صفة قانون�ة أو &انت محل تصر3ح خاص �المصلحة  عليهاصادق �أمثلة التهيئة والم

 العموم�ة.
 المضبوطةأو التصر3ح �المصلحة العموم�ة الصادر حسب الص�غ  مثال التهيئة و�&في

 )8( لكل حالة خاصة لتخص�ص تلك القطع لما أعدت له.

                                                                                       
المؤرخ  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  �6مقتضى الفصل  �31اإلحالة إلى الفصل  59تم تغيير اإلحالة إلى الفصل  -1

 2006جو3ل�ة 17في 
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -2
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5ُأحدث �مقتضى الفصل  -3
 سا�قا) 120(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة 48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -4
 سا�قا) 121(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة 48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -5
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح �القانون األساسي عدد  -6
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح �القانون األساسي عدد  -7
المؤرخ  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض ع�ارة " أمر التهيئة " �ع�ارة " مثال التهيئة" �مقتضى الفصل  -8

 2006جو3ل�ة  17في
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وال يناله سقوe الح^ �مرور الزمن  العموميال �م&ن التفو3ت في الملك  )1(-106 الفصل
 �عد مداولة المجلس البلد:. الرئ�سو�م&ن نزع هاته الصفة منه �مقتضى قرار من 

�شملها الملك البلد: إلى طرقات عمران�ة  التيترتب الشوارع والطرقات  )2(-107 الفصل
 ومسالك.

بين أح�اء  المسلك�الس&ان و3رn)  اآلهلةالطر3^ العمراني للتنقل داخل األح�اء  �ستعمل
 بلد�ة واحدة.

المصادق البلد�ة  المنطقةتهيئة �مثال الترتيب في الطرقات العمران�ة أو المسالك  يتم
 �عد مداولة المجلس رئ�س المجلس البلد:وٕاذا تعذر ذلك �قرارات �صدرها عل�ه قانونا 

 )3( وأخذ رأ: مصالح الوزارة الم&ّلفة �التعمير.

تهيئة �مثال العمران�ة والمسالك  الطرقات�ض�) و�غير تسطير مواقع  )4(-081 الفصل
 وٕان تعذر ذلك �قرار الترتيب.المنطقة البلد�ة المصادق عل�ه قانونا 

 رئ�س المجلس البلد:تصفيف تلك الطرقات وتسو�ة ارتفاعها �قرارات �صدرها  يتم
 ر.يالم&لفة �التعمللوزارة  المصالح التا�عةالمجلس وأخذ رأ:  مداولة�عد 

�سلم رئ�س البلد�ة الرخص في التصفيف الفرد: على الطرقات التا�عة للملك العمومي 
 للبلد�ة وغيرها من الرخص ط�قا لقرارات تصفيف وتسو�ة ارتفاع الطرقات.

تتم معاينة المخالفات لقرارات التصفيف والتسو�ة من قبل أعوان البلد�ة المشار إليهم 
 القانون. من هذا �85الفصل 
الوزارات المعن�ة عند اإلقتضاء إلى بلد�ة الم&ان أجـزاء الملـك العمـومي  تسلم ) 5( -109 الفصل
روe المنصــوص عليهــا ـإليهــا التصــرف فيهــا والمحافظــة عليهــا ط�قــا للصــ�غ والشــ المو&ــولللدولــة 

 الجار: بها العمل. �التشار3ع
 على:�حتو: الملك البلد: الخاص )  1( -110 الفصل

                                       
 سا�قا) 122(  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -1
 سا�قا) 123( الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -2
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقحت �القانون األساسي عدد  -3
 سا�قا) 124( الفصل  2006جو3ل�ة  71المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -4
من القانون   6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -5

 سا�قا) 125( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48األساسي عدد 
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الخ  األسواق،(الدور البلد�ة، المقابر،  مرف^ عموميلاألمالك المخصصة  )1
(…، )2( 

 ذات المداخيل. األمالك )2
ملك العمومي التنطب^ األح&ام التشر3ع�ة المتعلقة �المحافظة على  )3(-111 الفصل
 أح&ام هذا القانون.العمومي البلد:، في ما ال يتعارض مع على الملك للدولة 
من هذا  �105الفصل  حددالم البلد: الملك العمومي إشغال علىالموافقة  �م&ن

 ، &ما �م&ن استلزام المراف^ العموم�ة ف�ه.وقت�ا إشغاالالقانون 
 ستلزام في الملك العمومي البلد: �أمر.االتض�) شروe وص�غ اإلشغال الوقتي و 

أو ر&ائز �م&ن إشغال الملك العمومي البلد: وقت�ا قصد إقامة الفتات )4(-112 الفصل
أو إشارات أو أ�ة عالمة أخرb لغا�ة إشهار3ة شر3طة ضمان سالمة المرور وحما�ة 

 األمن العام والمحافظة على الجمال�ة الحضر3ة.
مسك البلد�ة دفترا تدرج ف�ه قائمة األمالك الراجعة للملك ت ) 5( -113 الفصل

 العمومي وللملك الخاص للبلد�ة.
بهذا الفصل �قرار من وز3ر الداخل�ة والوز3ر �ض�) نموذج الدفتر المذ&ور 

 الم&لف �أمالك الدولة.
  )6(الثاني ابـالب
 اـايـات والوصـالهب

  )7(-114 الفصل
 )1( اله�ات لفائدة البلد�ة.و  الوصا�ا المجلس البلد: قبول �قرر

                                                                                       
 سا�قا) 126(الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48اسي عدد من القانون األس 6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -1
 2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض ع�ارة " مصلحة عموم�ة " �ع�ارة " مرف^ عمومي" �مقتضى الفصل  -2

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في 
 سا�قا ) 127( الفصل  2006جو3ل�ة  17خ في المؤر  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -3
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُأضيف �القانون األساسي عدد  -4
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُأضيف �القانون األساسي عدد  -5
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه  وتم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  -6
 سا�قا) 138(الفصل  0620جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -7
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اله�ات �م&ن للوالي دعوة أو قبول الوصا�ا  مداولتهرفض المجلس البلد: في  ٕاذاو 
 )2( للتداول فيها من جديد. المجلس

إال �مداولة ثان�ة �صر فيها المجلس البلد: على الرفض أو  نهائ�ا�&ون الرفض  وال
دعوة المجلس للتفاوض من جديد في مدة شهر من إيداع  عنعندما �مسك الوالي 

 المداولة التي تنص على الرفض.
 لدPالبلد�ة  تمثيل )3(:ال�اب الثالث

 التي تساهم في رأس مالهاالمنشآت العموم�ة  
العموم�ة التي تساهم في  المنشآت للبلد�ة، في مجالس إدارة يخصص )4(-115 الفصل

 حسب نس�ة مساهمتها. �ض�)مالها، عدد من المقاعد أو األصوات  رأس
الرئ�س  طرفو&ذلك إعفاؤهم من وظائفهم من  البلد�ةتقع تسم�ة نواب  )5(-116 الفصل

 و�موافقة المجلس البلد:.
 من بين أعضاء المجلس. النواباخت�ار هؤالء  �قع
عن وفاة أو استقالة أو أ: سبب آخر يتولى رئ�س المجلس  ناتجصورة حدوث شغور  وفي

 شهر مع موافقة المجلس البلد:. أجلالبلد: تسديد الشغور في 
الوالي فان لهذا األخير  طرفمن  تنبيههأهمل رئ�س المجلس البلد: تسم�ة النواب �عد  وان 

  أن يتولى ذلك.
 115تنطب^ عليها مقتض�ات الفصل  معافي صورة مساهمة عدة بلد�ات  )6(-117 الفصل

المخصصة لها �اعت�ار جملة  د أو األصواتالمقاعمن هذا القانون �صورة جماع�ة. و�حدد عدد 
 مساهماتها.

مقدار  �حسببين البلد�ات المعن�ة �مقتضى قرار من وز3ر الداخل�ة أو األصوات المقاعد  توزع
 مساهمة &ل منها.

                                                                                       
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقحت �القانون األساسي عدد  -1
 2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2الوصا�ا أواله�ات" �مقتضى الفصل  تم تعو�ض ع�ارة " التبرعات وااله�ات " �ع�ارة " -2

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في 
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه  وتم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  -3
 سا�قا) 91( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006 لسنة 48ُنقح  وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -4
 سا�قا) 92( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -5
 سا�قا) 100(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  6
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مصالح على المنشأة العموم�ة �متا�عة نشاطها والسهر والي الجهة التي يوجد بها مقر  يختص
 البلد�ات المساهمة.

 التصرف والتعاون البلد>  )1( :العنوان الخامس

 األشغال البلد�ة )2(:األول ال�اب
 تشمل مصلحة الطرقات واألشغال البلد�ة: )3(-118 الفصل

وتوا�عها  وال�ساتينوٕاصالح وnناء الطرقات وأرصفتها والمنتزهات والمنابت والحدائ^  تعّهد -
 ،ومرافقها

الخضراء وتجميل مداخل المدن وٕازالة مظاهر ومصادر  والمساحات والمشاهدالحدائ^  تهيئة -
 ،العامالتلوث من الطر3^ 

 ،وفرزها ومعالجتها وٕازالتها وردمها في مصّ�ات مراق�ة المنزل�ةضالت الف رفع -
 ،وتنظ�فها ومّدها وٕاصالحهاالمجار:  تعّهد -
  ،العموم�ة ورّشها �الماء والساحاتالطرقات  تنظيف -
 ،العموم�ة ومؤسسات البلد�ة والساحاتالطرقات  تنو3ر -
بناءات البلد�ة &ر3اض األطفال والمستوصفات وُدور الش�اب والثقافة  وٕاصالحوتعهد  إنجاز -

 ،واألكشاك والساحات العموم�ة والدور البلد�ة وغيرها من المنشآت البلد�ة والمسارحوالمقابر 
 ،اختالف أنواعها علىالتطهير  أشغال -
 ،ومختلف المحالت المنازل وأرقام والساحاتأسماء األنهج  رسم -
 ،مثال التهيئة والتصف�فات والبناءات الخاصة والم�اني الُمتداع�ة للسقوe تنفيذبما يتعل^  &لّ  -
�المؤسسات الخطرة أو الخال�ة من المراف^ أو المضّرة �الصّحة و�صفة  المتعلقةالتراتيب  تطبي^ -

 ما يتعل^ �األشغال التي تحمل مصار3فها على أموال البلديــة. &لّ عامة 
 مثال تهيئة.لكل بلد�ة ) 4(-119 الفصل
 .التراب�ةالبلد�ة إعداد هذا المثال ط�قا ألح&ام مجلة التعمير والتهيئة  تتولى

                                       
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه وتم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  -1
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه وتم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  -2
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -3

 سا�قا) 129( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد 
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -4

 سا�قا) 134( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48د عد
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مصالح  معمصالح البلد�ة تنفيذ مثال التهيئة والسهر على متا�عته �التنسي^  تتولى    
مجلة  وخاصةالدولة والمؤسسات والمستلزمين العموميين ط�قا للتشر3ع الجار: �ه العمل 

 .�ةلتهيئة الترابالتعمير وا
خدمات ل�عض البلد�ات التي تطلب ذلك  إسداء�م&ن لوزارة التجهيز  )1(-120 الفصل

 وخاصة ف�ما يلي: 
 ،الملفات الفن�ة لمشار3ع األشغال البلد�ة ومراق�ة تنفيذها تكو3ن -
 ،التهيئة للبلديـة مثال�عض جزئ�ات  دراسة -
 ،من األشغال المزمع إنجازها �الملك البلد: العمومي أو الخاص ذلكاألراضي وغير  ق�س -
 ،تتوالها البلديـة التيالتقاس�م  دراسة -
 بتوس�ع وتعصير ش�&ة الطرقات البلد�ة والجوالن بها. المتعلقة الدراسات -

 ـاتوالبتـات الصفق)2( الثاني ابـالب
صفقات الخدمات واألشغال والتزود �المواد والدراسات لفائدة  تبرم )3(-121 الفصل

  المنصوص عليها �التشر3ع والتراتيب الجار: بها العمل. للشروeالبلد�ة وفقا 
 .تنجز تلك الصفقات إال �عد موافقة لجنة الصفقات المختصة وال

دة المجلس البلد: إثر تنصي�ه لجنة إلجراء البتات لفائ ُ�&ّون  )4(-122 الفصل
  من:البلد�ة تتر&ب 

 ،البلد�ة أو من ينو�ه رئ�س -
 ،المجلس البلد: أعضاءاثنين من  عضو3ن -
 ،إن وجد العموم�ةالمصار3ف  مراقب -
 .البلد: القا�ض -

                                       
 سا�قا) 135(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -1
 2006جو3ل�ة  17ؤرخ في الم 2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه وتم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  -2
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995جو3ل�ة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -3

 سا�قا) 136( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد 
من القانون األساسي  6وأُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  1995ل�ة جو3 24المؤرخ في  1995لسنة  68ُنقح �القانون األساسي عدد  -4

 سا�قا) 137( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد 
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 الكاتب العام للبلد�ة. البتة و�حضر
قد تحدث حول العمل�ات التحضير3ة للبتة في نفس  التيجم�ع المشاكل  تفض

 األصوات إال عند الق�ام بدعوb. �أغلب�ةالرئ�س ومساعد�ه  طرفالجلسة من 
 التصرف في المرافS العموم�ة البلد�ة  )1(:الثالث ال�اب

  �عد أخذ رأ: وز3ر المال�ة الترخ�ص للبلد�ات الداخل�ة�م&ن لوز3ر  )2(-123 الفصل
 )3( .في ش&ل و&االتمراف^ عموم�ة لالم�اشر  االستغاللفي 

التـــي �عتـــزم اســـتغاللها فـــي شـــ&ل المرافـــ^  البلـــد:�عـــين المجلـــس )4(-124 الفصـــل
 )5(.و&االت

 )7( .�ة البلد�ة�ميزانومصار3فها  الو&الةترسم مقاب�ض  )6(-125 الفصل

  ض�طها وفقا للتراتيب المعمول بها في المحاس�ة البلد�ة. البلد:القا�ض  يتولى

  وم�ةـ^ العمـالمرافأن �قترح تم&ين �عض  د:ـالبل�م&ن للمجلس  )8(-126 الفصل

 )9( .ةمستقلّ  �ةالمستغلة في ش&ل و&االت من ميزان

 )10( .ةخاص �ةذات الطا�ع اإلقتصاد: �ميزان المصالحوجو�ا  تتمتع

                                       
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه  وتم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  -1
 سا�قا) 144(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في 2006لسنة  48من القانون األساسي عدد 6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل -2
من القانون األساسي  2تم حذف ع�ارة "نقا�ات البلد�ات"وتعو�ض ع�ارة"خدمات عموم�ة"�ع�ارة"مراف^ عموم�ة" �مقتضى الفصل  -3

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة   48عدد 
 سا�قا)  145(الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في 2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6ضى الفصل أُعيد ترتي�ه �مقت -4
 2006جو3ل�ة 17المؤرخ في 2006لسنة48من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض لفX "الخدمات" بلفX "المراف^"�مقتضى الفصل-5
 سا�قا) 146(الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -6
المؤرخ في 2006لسنة  48من القانون األساسي عدد 2تم تعو�ض ع�ارة "الميزان البلد:" �ع�ارة "ميزان�ة البلد�ة" �مقتضى الفصل  -7

 2006جو3ل�ة  17
 سا�قا) 147(الفصل  2006جو3ل�ة  17ؤرخ في الم 2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -8
تم تعو�ض ع�ارة " المصالح العموم�ة" �ع�ارة " المراف^ العموم�ة " وع�ارة " ميزان مستقل" �ع�ارة "ميزان�ة مستقلة" �مقتضى الفصل  -9
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في    2006لسنة   48من القانون األساسي عدد  2
المؤرخ  2006لسنة  48من  القانون األساسي عدد  2اص" �ع�ارة "ميزان�ة خاصة" �مقتضى الفصل تم تعو�ض ع�ارة "ميزان خ 10
 2006جو3ل�ة  17في
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المجلس البلد:  استشارةفي &ل حين و�عد  الداخل�ة�م&ن لوز3ر  )1(-127 الفصل

 ةسحب رخصة االستغالل في ش&ل و&ال المال�ةالمعني �األمر وأخذ رأ: وز3ر 

 )2( .العموم�ة المراف^ل�عض 

للو&االت ونظامها المالي و&�ف�ة تسييرها  اإلدار: �ض�) التنظ�م  )3(-128الفصل

 .�أمر

للبلد�ة في ش&ل  المراف^ العموم�ةاستغالل  إم&ان�ةعند تعذر  )4(-129 الفصل

 .استلزامهاو&االت �م&ن الترخ�ص للبلد�ات في 

المبرمة في هذا الشأن �قرار من وز3ر الداخل�ة �عد  اإلتفاقاتالمصادقة على  تتم

 .)5( المال�ةأخذ رأ: وز3ر 

مؤسسات عموم�ة ذات الشخص�ة المعنو�ة  إحداث�م&ن للبلد�ات  )6(-130 الفصل

  )7( .مرافقها العموم�ةواالستقالل المالي للتصرف في 

على إحداث المؤسسات العموم�ة البلد�ة �عد أخذ رأ: وز3ر  الداخل�ةوز3ر  �صادق
 المال�ة.
 �النظام اإلدار: والمالي لهذه المؤسسات �أمر. المتعلقةالقواعد  تض�)

 
 

                                       
 سا�قا) 148( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -1
لسنة    48من  القانون األساسي عدد  2رة "المراف^ العموم�ة"  �مقتضى الفصل تم تعو�ض ع�ارة " المصالح العموم�ة " �ع�ا -2

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في    2006
 سا�قا) 149( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
 سا�قا) 151( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48األساسي عدد  من القانون  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -4
 2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض ع�ارة "المصالح العموم�ة" �ع�ارة "المراف^ العموم�ة" �مقتضى الفصل  -5

  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في 
  سا�قا) 150(الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48األساسي عدد من القانون  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -6
 2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  2تم تعو�ض ع�ارة " مصالحها العموم�ة" �ع�ارة " مرافقها العموم�ة" �مقتضى الفصل  -7

 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في 
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  )1( عـاب الرابــالب

 يـاضـالتق 
 في القضا�ا التي ستقوم بها البلد�ة.  البلد: المجلس يتفاوض )2(-131 الفصل

 مداولة المجلس البلد: تمثيل البلد�ة لدb المحاكم. �مقتضىيتولى الرئ�س  )3(-132 الفصل
عدا القضا�ا الحوز3ة واإلعتراضات الخاصة �استخالص المعال�م  ما )4(-133 الفصل

الراجعة للبلد�ة والتي تخضع ألنظمة خاصة ال �م&ن رفع قض�ة عدل�ة  والمداخيلوالمنتوجات 
إلى  مذ&رةل ذلك �مراسلة مضمونة الوصول مع اإلعالم �البلوغ ما لم يرفع الطالب قب البلد�ةضد 

  وٕاال اعتبرت هذه القض�ة الغ�ة. االوالي �شرح فيها ش&ايته ومؤ3داته
من تار3خ توج�ه الم&توب مضمون  شهر واحدالمحاكم إال �عد مضي  لد�bم&ن التقاضي  ال

عليها �مجّلة المرافعات المدن�ة ، مع مراعاة ما تستوج�ه الوسائل الوقت�ة المنصوص الوصول
 )5( والتجار3ة.

سقوe الح^ �مرور الزمن أو الحرمان �شرe أن �&ون متبوعا �مطلب  يوقفالمذ&رة  تقد�م
 ثالثة أشهر. قدرهللمحاكم في أجل 

المذ&رة إلى رئ�س البلد�ة مع دعوته لجمع المجلس البلد: في أقرب اآلجال  حاالالوالي  و3وجه
 )6( .الموضوع في للتفاوض

 )7(ال�اب الخامس
 اتــاون بين البلديــالتع 

 مصـــلحة ثـــر إبـــرام اتفاق�ـــات حـــول مســـائل ذاتأك أو�م&ـــن لمجلســـين بلـــديين  )8(-134 الفصـــل
 مشار3ع أو الق�ام بخدمات أو استغالل معّدات. إنجازمشتر&ة بين البلد�ات المعن�ة قصد 

                                       
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه وتم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  -1
 سا�قا) 141(الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -2
 سا�قا) 142(الفصل �2006ة جو3ل 17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -3
 سا�قا) 143(الفصل 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  6أُعيد ترتي�ه �مقتضى الفصل  -4
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقحت �القانون األساسي عدد  -5
      1985أفر3ل  25المؤرخ في  1985لسنة  43ُنقحت �ق�ة أح&ام الفصل �القانون األساسي عدد  -6
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  5أُعيد ترتي�ه و تم تغيير تسميته �مقتضى الفصل  -7
 سا�قا) 101( الفصل  2006جو3ل�ة  17خ في المؤر  2006لسنة  48نقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد  -8
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 البلد�اتالمصادقة على اإلتفاق�ات المذ&ورة من قبل والي الجهة إذا &انت  تتم
 تنتميالمعن�ة تنتمي إلى نفس الوال�ة، ومن قبل وز3ر الداخل�ة إذا &انت البلد�ات 

 إلى واليتين أو أكثر. 
استغالل مرف^ أو عدة مراف^  مداولة،�م&ن للبلد�ات، �مقتضى  )1(-135 الفصل

مشتر&ة بينها، من قبل بلد�ة  مصلحةعموم�ة، لها ص�غة اقتصاد�ة أو تجار3ة وذات 
حسب اتفاق�ة تتم المصادقة عليها  األخرb واحدة تقوم مقام المستلزم �النس�ة إلى البلد�ات 

 المال�ة. وز3ر�قرار من وز3ر الداخل�ة �عد أخذ رأ: 
مرف^ أو عدة مراف^ عموم�ة، لها ص�غة  استغالل�م&ن للبلد�ات  )2(-136 الفصل

في ش&ل و&الة ترجع �النظر  بينها،مشتر&ة  مصلحةإقتصاد�ة أو تجار3ة وذات 
  إلى البلد�ات المعن�ة.

، يتّم إحداثها ذات ص�غة غير إدار3ة عموم�ةبين البلد�ات مؤسسة  الو&الة
من وز3ر الداخل�ة، �عد استشارة وتنظ�مها وض�) طرق تسييرها �أمر �اقتراح 

 المجالس البلد�ة المعن�ة أو بناء على طلبها.
تجار3ة للتصرف في  شر&ات�م&ن لبلديتين أو أكثر إحداث  )3(-137 الفصل

 .التجار3ة أوالمراف^ العموم�ة المشتر&ة بينها ذات الص�غة اإلقتصاد�ة 
 اتــالبلدي دواتــن : )4( ال�اب السادس

ومرة &ل سنتين على المستوb الجهو:  سنو�ا البلد�اتندوات بين  ُتعقد )5( -138 الفصل
 .لمناقشة مسائل تهم البلد�اتعلى المستوb الوطني 

&افة أعضاء المجالس البلد�ة ومعتمد: المنطقة هذه الندوات في نطاق الوال�ة  تضم
والمساعدين األول برئاسة المجالس البلد�ة  رؤساءفي النطاق الوطني برئاسة الوالي، و 

                                       
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُأضيف �القانون األساسي عدد  -1
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُأضيف �القانون األساسي عدد  -2
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُأضيف �القانون األساسي عدد  -3
 2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48من القانون األساسي عدد  �5ه �مقتضى الفصل أُعيد ترتي -4
 سا�قا) 113( الفصل  2006جو3ل�ة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ُنقح وأُعيد ترتي�ه �القانون األساسي عدد   -5
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دعوة الوزارات واله�اكل المعن�ة لحضور أشغال  و�م&ن .الوالةوز3ر الداخل�ة و�حضور 
 هذه الندوات.

أو وز3ر الداخل�ة، حسب الحال، إلى البلد�ات  الواليتقار3ر هذه الندوات من قبل  توجه
  .�غرض إعالمها بها البلد�ة المجالسعلى  المعن�ة لعرضها


