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  شرح أسباب  

 

الباب السابع للسلطة المحلية وأقر  2014جانفي  27خصص دستور  

ضمن األحكام االنتقالية أن دخول هذا الباب حيز التنفيذ يتم بدخول القوانين 

كورة صلبه حيز النفاذ. وتضمن هذا الباب تركيز ثالثة أصناف من المذ

الجماعات المحلية وهي البلديات والجهات واألقاليم على أن يغطي كل 

صنف منها كامل تراب الجمهورية فضال عن إمكانية بعث أصناف أخرى 

 من الجماعات المحلية بواسطة القانون.

قد أقّر الدستور منظومة المركزية جديدة يتعين أن تكون فعلية وأن  

تقطع مع المنظومة القديمة التي اقتصرت على بعث تنظيم ال مركزي 

بالجماعات  هموتطلعاتالمتساكنين لحاجيات فعليا ظاهري لم يكن ليستجيب 

 الجديد جملة من المبادئ الدستورية التي يتعين المحلية. كما وضع الدستور

على النص التشريعي االستجابة لمقتضياتها ووضع اآلليات العملية لتحقيقها 

بالسلطة المحلية في أقرب اآلجال. وتتمثل هذه المبادئ الدستورية المرتبطة 

 :مباشرة فيما يلي

بالنظر لكون تقسيم  مبدأ انفراد القانون ببعث الجماعات المحلية، - 

 .القانون دستوريا التراب الوطني لجماعات محلية يختص به

 مبدأ التدبير الحر للشأن المحلي، - 

 االعتراف للجماعات المحلية بسلطة ترتيبية وتمكينها من الوسائل، - 

 مبدأ االستقاللية اإلدارية والمالية، - 

 مبدأ التضامن، - 

 مبدأ التعاون الالمركزي ، - 

 مبدأ الديمقراطية التشاركية، - 

 ضبط اختصاصات الجماعات على أساس مبدأ التفريع، مبدأ - 

 مبدأ الحوكمة الرشيدة في تسيير الشؤون المحلية، - 

 حذف اإلشراف،مبدأ المراقبة الالحقة و - 

االحتكام للقضاء في كل ما يسبق األنشطة أو القرارات الصادرة  - 

 عن الجماعات المحلية والمتعلقة بها.
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الوطني إلى أقاليم يجمع كّل منها عددا من في انتظار تقسيم التراب  

الجهات على ضوء الدراسات التي يتعين انجازها والتوافق حولها فإن تعميم 

التغطية البلدية لكافة التراب التونسي ال تحتمل االنتظار بالنظر للمقتضيات 

االبقاء على جزء من سكان  بمبدأ المساواةال يمكن عمال  إذ ،الدستورية

ه مشمول بالتغطية البلدية التي اوجبها الدستور باعتبار ما توفر البالد غير

تجه توسيع الدوائر الترابية لكل البلديات من خدمات للمواطنين. وبالتالي ي

ليغطي كامل  التي تشمل كامل تراب الجمهورية الكائنة بمقر المعتمديات

عتمادات تراب المعتمدية غير المشمول ببلدية مع تمكين هذه البلديات من ا

ووسائل إضافية لمواجهة متطلبات توسيع نطاق تدخلها الترابي وتقديم 

 الخدمات التي يفترضها وجود النظام البلدي. 

وفضال عن تغطية الجماعات لكامل تراب الجمهورية فإن مختلف  

المبادئ الدستورية تستوجب القطع مع التقاليد اإلدارية والنصوص السابقة 

" سلطةجديدة تقوم على اعتبار الجماعات المحلية " واالنخراط في منظومة

ليا من تسيير شؤونها المحلية تتمتع بالصالحيات التي تمكنها عم فعلية

باستقاللية وعلى أساس تشريك المواطنين في اتخاذ القرارات وتحمل 

األعباء وتقديم الخدمات األفضل للمنضورين في نطاق ما يرسمه التشريع 

الدولة وإعادة الشأن المحلي ألصحابه الحقيقيين.  الوطني ضمانا لوحدة

وبذلك يتم توزيع االختصاصات بين السلطة المركزية و الجماعات المحلية 

منزلة ال الدستور تجسيما للديمقراطية مع مراعاة وحدة الدولة التي  بوأها

 . األعلى في سلم المبادئ التي تحكم الدولة

منظومة تقر للجماعات المحلية  إرساءكما تستوجب الالمركزية  

المقتضيات الدستورية التي من أهمها  االعتباربوظيفة تنموية تأخذ بعين 

الناجع والتهيئة العمرانية،  العمراني حسن استغالل المال العمومي، التخطيط

والفئات والجهات حماية المحيط والموارد الطبيعية والتضامن بين األجيال 

 جتمع المدني.وكل ذلك تحت رقابة الم

أن الواقعية تقتضي اإلقرار بأن حجم التغييرات الجذرية التي  غير  

هي خيار دستوري يقتضي اعتماد التدرج في إرساء وتدعيم الالمركزية 

لسلطات و المراجعة لنظرا لكلفة هذه اإلصالحات وما يستوجبه من نقل 

أنه أن يكفل الشاملة والدقيقة للنظام المالي ونظام الممتلكات بما من ش

استقاللية الجماعات ويضمن التصرف الناجع والحوكمة الرشيدة. كما 

تقتضى الالمركزية دعم الجماعات المحلية  باإلطار البشري الكفء وبعث 

محاكم إدارية ومالية داخل البالد لتتولى الرقابة وفقا للدستور. ويستوجب هذا 

لتشريعية تضبط العمل الطموح وضع خطة خماسية تتناسب مع المدة ا
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مراحل تجسيم وتدعيم الالمركزية على أن يتولى مجلس نواب الشعب متابعة 

في  تنفيذ هذه الخطة من خالل مناقشة تقارير سنوية تعدها الحكومة

 . الغرض 

وبالنظر للوضعية التي آلت إليها الجماعات المحلية وما أفرزته من  

ة القانونية لهيئات عدم رضا لدى المتساكنين فضال عن هشاشة الوضعي

التسيير التي كانت محل تجاذبات ونزاعات قضائية فانه تحتم التعجيل 

بصياغة قانون أساسي شامل لمختلف الجوانب التنظيمية والمالية وكذلك 

تسيير الجماعات المحلية المنصوص عليها بالباب السابع من الدستور 

ون االنتخابي لتنظيم وإدراجها في مجلة موحدة إلى جانب قانون يكمل القان

انتخابات مجالس الجماعات المحلية. ومن شأن تجميع مختلف األحكام 

وبأنشطتها االدارية واالجتماعية المتعلقة بتنظيم الجماعات المحلية 

وبعالقاتها في مجال الشراكة  اختصاصاتها التنموية المختلفة والمتنوعةبو

 مها بصورة تحقق استقالليتهاالتي يتعين دع ماليتهابووبأمالكها  مع الخارج

عالقتها بالدولة وبالمواطنين و ببعضها البعض في قانون موحد يستوعب بو

أن ييسر للمواطنين النفاذ إلى أحكامها  ،مختلف األغراض والضمانات

الحكام وتطبيقها. كما أنه من وللجماعات المحلية والمتعاملين معها معرفة ا

عمل المشرع نفسه عند القيام بتنقيح بعض األحكام  ييسرهذا التمشي أن شأن 

بصور متناسقة ومتجانسة خدمة لمبادئ دولة القانون وخاصة منها مبدأ 

 األمن القانوني ومبدأ وضوح األحكام وسهولة فهمها والنفاذ إليها.

 ةوفضال عن ذلك فإن التمشي الشمولي يُعّجل بإنجاز الالمركزي 

على إحدى القوانين المتعلقة بالجماعات  ودعمها إذ أن تعطل المصادقة

المحلية قد يؤجل دخول الباب السابع من الدستور حيز التنفيذ بالنظر 

لمقتضيات األحكام االنتقالية التي علقت دخول الباب السابع من الدستور 

 .القوانين المنصوص عليها بهذا الباب حيز النفاذحيز التنفيذ على دخول 

أساسي شامل لمختلف  مشروع قانون يقترحألسباب الكّل هذه  

أنشطتها وحقوقها مجاالت و  ة بانتظام الجماعات المحليةاألحكام العام

شراكاتها مع الخارج واألحكام الخصوصية بكل  وتنظيم عالقات  وواجباتها

على أن يبقى الجانب المتعلق  التي أقرها الدستور الثالثة الصنافمن ا

المحلية من مشموالت القانون االنتخابي طبقا  بانتخابات مجالس الجماعات

 من الدستور. 133ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل 
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 الكتاب األول : أحكام عاّمة
 

 المبادئ العاّمةزء األّول : ــــالج
 : 1الفصل 

الديمقراطي يهدف هذا القانون إلرساء منظومة للحكم المحلي  

بين والعادلة  والمستدامة والتنمية الشاملةحقق الحريات ودعمها بما يُ 

 ضمن التنوع في نطاق وحدة الدولة.يو  ،المناطق

 

 الباب األّول: المبادئ العامة النتظام الجماعات المحلية

 : 2الفصل 

تتمتع بالشخصية  البلديات والجهات واألقاليم جماعات محلية 

صنف منها كامل تراب ي كل يغطّ  ،المعنوية واالستقاللية اإلدارية والمالية

 الجمهورية.

 خصوصية من الجماعات المحلية. اللقانون أن يحدث أصناف 

 

 حداث الجماعاتإمبدأ انفراد القانون ب : األّولالقسم 

 المحلية

 : 3الفصل 

 قانون.التحدث الجماعات المحلية وتضبط حدودها ب  

 بلديــة. ....م التراب التونسي إلى يقسّ ( 1 

في نطاق حدودها التي سبق إنشاؤها  البلدياتيقّر هذا القانون  

  المصاحب."  أ " قبل تاريخه والمضمنة بالملحق الترابية 
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كامل تراب المعتمدية غير  معتمديهتغطي كل بلدية منتصبة بمقر   

 هذا القانون. نفاذ المشمول ببلدية في تاريخ

ي كل واحدة جهة تغطّ  أربع وعشرينيقسم التراب التونسي إلى ( 2 

"  بهذا القانون طبقا للملحق " نفاذ  الموجودة في تاريخ كامل تراب الوالية

 .المصاحب

تراب  كّل إقليمويغطي  ،. أقاليم.......إلى .التونسي م التراب يقسّ ( 3 

  عدة جهات.

يضبط القانون مراكز األقاليم وحدودها حالما تستكمل الدراسات   

 لذلك. الالزمة والجاهزية

 : 4الفصل 

إدماج الجماعات المحلية الذي تقّره مجالسها على يصادق القانون  

على  مشروع القانون وتعرض الحكومة بأغلبية ثلثي أعضائها، المنتخبة

ويترتب عن عملية اإلدماج انتقال جميع االلتزامات  مجلس نواب الشعب.

 والحقوق لفائدة الجماعة التي أقر وجودها القانون.

تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقّره  علىيصادق القانون  

على مجلس  في الغرض مشروع قانونالحكومة  وتعرض .مجالسها المنتخبة

 .نواب الشعب

 

  ودعمها مبدأ التدرج في إرساء الالمركزيةالقسم الثاني :  

 

 

 : 5الفصل 

 ،وفقا ألحكام الباب السابع من الدستور االمركزيّ  اولة نظامالدّ  تعتمد 

 ر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعة.وتوفّ 

يصادق مجلس نواب الشعب خالل السنة  ،باقتراح من الحكومة 

ة لبرنامج دعم الالمركزية ة على خطة خماسيّ كل مّدة نيابيّ من األولى 

 ة.رضمن قانون توجيهي يحدد األهداف والوسائل المسخّ وتطويرها 

نجاز إتتولّى الحكومة إعداد تقرير سنوي تقييمي حول مدى تقدم  

 أكتوبر. 31 يوم تعرضه على مجلس نواب الشعب قبلودعمها الالمركزية 
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 : 6الفصل 

 إلنجاز ى المجلس األعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير تقييمييتولّ  

 جوان منقبل موفى شهر وتطويرها الالمركزية لدعم خطة الخماسية ال

 إلى مجلس نواب الشعب وإلى الحكومة. هيحيل السنة األخيرة من تنفيذ الخطة

 : 7الفصل 

لمجلس نواب الشعب أن يطلب من محكمة المحاسبات إعداد تقرير  

 .لفترة معينةوتطويرها نجاز برنامج دعم الالمركزية إتقييمي لحصيلة 

ضمن تقرير ينشر  تقديم مقترحات عمليةعند االقتضاء  للمحكمة 

 لتحسين أداء الجماعات المحلية. للعموم

  

 مبـدأ التدبيـر الحـرالقسم الثالث : 

 : 8الفصل 

طبقا  العام االقتراعوالجهات مجالس منتخبة بواسطة  ر البلدياتتسيّ  

 نتخابي.ألحكام القانون اال

 ر األقاليم مجالس ينتخبها أعضاء المجالس البلدية والجهوية طبقاتسيّ  

  نتخابي.ألحكام القانون اال

 : 9الفصل 

مع احترام  بحّريّة،المصالح المحلية  تدير مختلف الجماعات 

 .مقتضيات وحدة الدولة وتشريعها الوطني

 : 10الفصل 

بين مختلف أصناف الجماعات  االختصاصاتال يترتب عن توزيع  

بين عن اتفاقيات أو تفويضات  يكون ناتجا الذيأو القانون  يقره الذيالمحلية 

ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة على مختلف الجماعات 

 أخرى.
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 : 11الفصل 

مع مراعاة مقتضيات  ختصاصاتهااتمارس الجماعات المحلية  

 .امةوالصحة الع العامالدفاع الوطني واألمن 

ال تحول ممارسة  ،من الدستور 80بقطع النظر عن أحكام الفصل  

الجماعات المحلية الختصاصاتها دون اتخاذ الدولة للتدابير التي يقتضيها 

ولهذا العامة أو الظروف الطارئة.  والصحة العامالدفاع الوطني واألمن 

تسخير كل مصالح الجماعات المحلية  للسلطة المركزيةيمكن  ،الغرض

ة محددة بواسطة قرارات والهيئات التابعة لها أو المرتبطة بها لفترة زمني

 المختصة. تتخذها السلطاتمؤقتة وتدابير 

المحكمة اإلدارية االبتدائية المختصة للجماعات المحلية الطعن أمام  

المنصوص المتخذة من قبل السلطة المركزية ووالتدابير قرارات الفي  ترابيا

من هذا  133طبقا لإلجراءات والطعون الواردة بالفصل  عليها بهذا الفصل

 القانون.

 : 12الفصل 

من لجماعة محلية ّوض ن أن تفيمكن لجماعة محلية من صنف معيّ  

ممارسة عامة لمنشآت لمؤسسات أو أو من صنف آخر أو نف نفس الصّ 

 االختصاصاتعلى أن تتم ممارسة  ،ددة تعود لها أصالحاختصاصات م

 ضة باسم الجماعة المحلية التي أسندت التفويض.المفوّ 

يتم التفويض المشار إليه بالفقرة السابقة بمقتضى اتفاقية محددة في  

محكمة بناء على رأي مطابق للوحكومي ينشر بأمر الزمن طبقا لنموذج 

 .العليا اإلدارية

 : 13الفصل 

الجهة نفس بين جماعات محلية داخل  "خدمات "مجامعيمكن بعث  

 .لط المركزيةعلى السّ  هاتعرضومجالسها بمقتضى اتفاقية تصادق عليها 

بحسب أهمية " الخدمات مجامع"دعم على الدولة قدر اإلمكان  عملت

 .انعكاسات خدماتها على نوعية الحياة داخل المناطق المعنية

" تتولى تجميع الموارد خدمات مجامعتقّر الدولة حوافز لبعث "  

 إعدادوالوسائل التابعة للجماعات المحلية الراجعة لنفس اإلقليم قصد 

 نجازها.إتصورات تنموية ومتابعة  مخططات

 الخدمات بين الجماعات المحلية وفقا لنظام نموذجي جامعيتم بعث م 

 .العليا محكمة اإلداريةبناء على رأي مطابق للحكومي ينشر بأمر 
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"مجمع الخدمات" جمعية ذات مصلحة مشتركة لغاية غير  يمثّل 

تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع في معامالتها للقانون المدني،  

يعيّن رئيسها من قبل هيئة رؤساء الجماعات المحلية بالجهة لمّدة ثالث 

 سنوات قابلة للتجديد.

 

 : 41الفصل 

الجماعات المحلية على أن تكون المشاريع المتعلقة بالبيئة  تعمل 

والتشغيل  والشباب الرياضةالفنون ووالمسنين والثقافة و والطفولةوالتعمير 

دعم المشاريع الخاصة  للجماعات المحليةو ذات أولوية في مجال تدخلها.

أو تراخيص حوافز المندرجة في إطار تحقيق هذه األهداف بواسطة 

 طبقا للشروط التي يضبطها القانون ية الستغالل أمالك تحت تصرفهااستثنائ

 .والتفاقات تبرم في الغرض 

 

 في مشاركة المواطنينالقسم الرابع : 

 : 51الفصل 

ونائبا  ف مجلس الجماعة المحلية في أول اجتماعاته أحد أعضائهيكلّ  

المدني وفق نات المجتمع للتواصل مع المواطنين ووسائل اإلعالم ومكوّ  له

 بالوسائل المتاحة وإشهاره جدول زمني يتم تعليقه بمقر الجماعة المحلية

  .وبالموقع اإللكتروني المخّصص لها

 : 61الفصل 

دورية قصد  وحوار م الجماعات المحلية اجتماعات إصغاءتنظّ  

 ،ووسائل اإلعالمنات المجتمع المدني ستماع لمالحظات المتساكنين ومكوّ اال

 . مساعديهأحد ويحضرها رئيس الجماعة المحلية أو 

رئيس الجماعة  فهيكلّ  عضو بمجلس الجماعةالكاتب العام أو  يحرر 

 نشريو منه بمقر الجماعة ملّخصيتّم تعليق  ،اإلصغاءجلسة محضر  المحلية

 .لهاالموقع اإللكتروني المخصص ب

باإلجراءات والتدابير المتخذة تبعا  عمومالجماعة المحلية ال علمت 

 الجتماعات اإلصغاء.

 



10 

 

 : 71الفصل 

مشاريع وتعلّق بمقرها  اإللكترونيةتنشر الجماعات المحلية بمواقعها  

وذلك على مجالسها المنتخبة للتداول التي تنوي عرضها الترتيبية القرارات 

 انعقاد جلسة التداول. مننصف شهر على األقل قبل 

 داء مالحظاتهم حولها.بللمتساكنين خالل هذا األجل إ 

التداول في فتح باب النقاش ويتولّى رئيس الجماعة المحلية قبل  

 ويتم التنصيصأ إن ُوجدتالمالحظات حول ص مشروع كل قرار تالوة ملخّ 

  .على غياب المالحظات بمحضر الجلسة

 : 81الفصل 

نات المجتمع إحدى مكوّ  ممثل لكل شخص طبيعي أو معنوي أو 

بحكم قدرات  للتنفيذقابلة المدني أن يقدم لرئيس الجماعة المحلية اقتراحات 

تحسين الخدمات وسير مصالح الجماعة ل وألدعم التنمية  هذه األخيرة

  المعنية.

 يمكن أن تقّدم المقترحات بواسطة البريد اإللكتروني. 

رئيس الجماعة يلتزم و .ممرقّ تسجيل المقترح ضمن سجل يتم  

وإدراج  في أجل معقولكتابيا  بإجابة صاحب المقترحالمحلية أو من ينوبه 

 .اإلجابة بنفس السجل

نة لمسك سجل المقترحات لكترونية مؤمّ إيمكن اعتماد منظومة  

    واإلجابة عنها.

 : 19الفصل 

 ووسائل اإلعالم تضع الجماعات المحلية على ذّمة المتساكنين 

وذلك  ،نجازهاإبرامج التنمية والمشاريع المزمع نات المجتمع المدني ومكوّ 

 الحظاتهم.إلبداء م إقرارها منعلى األقل  ثالثة أشهرقبل 

 االعتبارعلى األخذ بعين  قدر المستطاع تعمل السلطات المحلية 

 المالحظات المعروضة عليها.

المالحظات  ص لمجململخّ  عرضيتولّى رئيس الجماعة المحلية  

خالل جلسة التداول حول المشاريع قبل مناقشتها من قبل أعضاء مجلس 

 الجماعة.
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 : 20الفصل 

نيها حول مشاريع تنموية بواسطة لمحلية استشارة متساكللجماعة ا 

 مؤسسة مختصة مشهود لها باالستقاللية والخبرة.لعهد بإجرائه يُ استبيان 

 ومناقشتها بمجلس الجماعة المحلية.ستبيان للعموم يتم نشر نتائج اال 

بغرض إبداء الرأي كما للجماعة أن تقترح على متساكنيها  

ستشارة لشخصية على أن يعهد بدرس نتائج اال ،ع ماحول مشرو استبيانات

 .أو مكتب متخصص مشهود له باستقاللية مستقلة وموثوق في خبرتها

 وفقا لهذا الفصل ستشارة التي تجريها البلدياتويمكن أن تشمل اال 

 ن.ها السكنية المعني بانتصاب مشروع معيّ ئمن أحيا اجزء

 : 12الفصل 

، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة يمكن لمجلس الجماعة المحلية 

ر بأغلبية ثلثي أعضائه استشارة أن يقرّ أو من ثلث أعضاء المجلس، 

بالتهيئة الترابية  تتعلّقإنجاز مشاريع إعداد برامج و الناخبين المحليين حول

مؤثراتها ذات أهمية من حيث  واالجتماعية االقتصاديةوالتنمية والعمرانية 

 .المختلفة

بالنسبة للجماعات التي المسجلين كما يمكن لُخمس الناخبين المحليين  

ولُعشر الناخبين بالنسبة للجماعات التي  ايتجاوز عدد سكانها خمسون ألفال 

جدول أعمال صلب معينة إدراج مسألة طلب  ايفوق عدد سكانها خمسون ألف

حول الناخبين المحليين قتراح تنظيم استشارة امجلس الجماعة أو جلسات 

 نفس الموضوع. 

على مجلس الجماعة المحلية للبت  االستشارة مقترح تنظيمعرض ي 

، إلى ممثلي المجتمع االقتضاء، عند االستماعبعد  أعضائه بأغلبية ثلثيفيه 

 المدني.

 البلدية أو الجهويةالنيابية ال يمكن خالل السنة األخيرة من المدة  

 إجراء استشارة.

 : 22الفصل 

يتولّى رئيس الجماعة المحلية تبليغ قرار مجلس الجماعة إجراء  

 .لالنتخاباتالمستقلة وإلى الهيئة العليا  إلى الوالي المختص ترابيا استشارة
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المحكمة اإلدارية أمام  االستشارةعلى تنظيم  االعتراضللوالي  

 .مهعالإمن تاريخ  االبتدائية خالل أجل ال يتجاوز شهرا

أجل ال يتجاوز شهران. ويقع  عتراض فيتنظر المحكمة في اال 

 وتصدر .بتدائيأسبوع من تاريخ إعالمه بالحكم االستئناف في أجل اال

من تاريخ  افي أجل أقصاه شهر باتّا قراراستئنافية المحكمة اإلدارية اال

 .دهاتعهّ 

 : 23الفصل 

ن ويتعيّ  الجماعة المحلية.ميزانية على  االستشارةتحمل نفقات تنظيم  

 قبل الشروع في تنظيمها. االعتماداتتوفر 

لالنتخابات طبقا المستقلة الهيئة العليا  من قبل االستشارةم تنظّ  

 .ألحكام القانون االنتخابي

 

 اإلدارية والمالية ستقالليةفي االالقسم الخامس :  

 : 42الفصل 

ستقاللية اإلدارية والمالية. ولهذا تتمتع الجماعات المحلية باال 

ا على بلوغ الموارد الذاتية ولة والجماعات المحلية سويّ تعمل الدّ  ،الغرض

من جملة مواردها المالية  هـمتمثل النصيب األعة قدرا يجعلها الكل جم

 السنوية.

 : 52لفصل ا

 النفقات المخصصة  تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم 

وسالمة مؤشراتها بما من شأنه أن يضمن استقالليتها  لتأجير العموميل

تدخالتها لفائدة متساكنيها. ولهذا  المالية وتوفير االدخار الضروري لتأمين

مل الجماعات المحلية على أن ال يتجاوز حجم التأجير العمومي تع ،الغرض

 عنوان األول من ميزانياتها.ال اعتماداتبالمائة من  نيخمسسقف 

تعرض الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها  

لط وعلى السّ  المحليةعلى الهيئة العليا للمالية بالفقرة السابقة النسبة المذكورة 

الهدف المشار إليه بالفقرة األولى من هذا لتحقيق زمنيا برنامجا المركزية 

 .بدعم من الدولة الفصل
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 : 62الفصل 

" الخاص بتحديد الرتب اإلطارات بجدولفضال عن ضرورة التقيد " 

المنصوص عليه صنف من أصناف الجماعات والخطط الخاص بكل 

ر فتح ية قبل أن تقرّ على كّل جماعة محلّ  تعينيهذا القانون، من  -ج-بالملحق 

 بالميزانية. اعتماداتخطط أن تخصص للغرض 

ألعوان  نتدابص مجلس الجماعة المحلية في فتح خطط االيرخّ  

 بأغلبية ثلثي أعضائه. قاريين

خطأ تصرف  من هذا الفصل يعتبراألولى كل إخالل بأحكام الفقرة  

 للمساءلة الشخصية. مرتكبهض يعرّ 

 نــدأ التضامـــمبفي  : السادسالقسم 

 : 72الفصل 

تلتزم الدولة بمساعدة  ،بين مختلف المناطق للتضامنتحقيقا  

ستقاللية اإلدارية والمالية الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي واال

تعديل خصوصية  اعتمادات تخصيص استثمارات وتحويل طةالفعلية بواس

التضامن بين الجماعات و والتعديل دعم الالمركزيةصندوق " يمنحها
 ل طبقا لقوانين المالية السنوية.المموّ "  المحلية

التعديل على والتسوية  بعنوان اعتمادات 2018بداية من سنة  ترصد 

تعده الجماعة  ي والحوكمة الرشيدةالتوازن المالأساس برنامج لتحقيق 

 المحلية المعنية.

 المحلية للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات علياال الهيئةتحدد  

 جنة من معطيات.بحسب ما يتوفر للّ  المالي المعنية ببرنامج تحقيق التوازن

 : 82الفصل 

الحد من قصد المخصصة للتسوية والتعديل  االعتماداتتوزع  

وفق معايير موضوعية تسهر على ومقاومة الفقر بين المناطق  التفاوت

 .من هذا القانون 133وفقا ألحكام الفصل للمالية المحلية  العليا الهيئةوضعها 

 ذلك.ت الحاجة يتّم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتض 

 والوزارة المكلفة بالجماعات المحليةالمالية  ةوزار كل من تعرض 

الهيئة المذكورة بالفقرة األولى على  عتماداتمقترح التوزيع السنوي لال

ويتم إعالم . االقتضاءتنقيحه عند لعليه أو  ةللمصادق المحليةللمالية  العليا

 بالتوزيع المعتمد.ومجلس نواب الشعب محكمة المحاسبات 



14 

 

 والشراكةالالمركزي  التعـــاونمبدأ  : في بــعالقسم السا

 : 92الفصل 

ومع مراعاة  ،في حدود ما تسمح به القوانين ،للجماعات المحلية 

 وتبادل إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون ، سيادتهاو لتزامات الدولة التونسيةا

محلية تابعة لدول تربطها  لطوإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع س

مهتمة  حكومية أو غير حكومية عالقات ديبلوماسية أو مع منظماتبتونس 

 زية والتنمية المحلية.بتطوير الالمرك

التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع األطراف  تفاقياتاالتشمل  

قتصادية جتماعية واالجاالت الثقافية واالمال على وجه الخصوص األجنبية

والتكوين المهني والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والمحافظة على 

 البيئة.

أثناء التفاوض مع األطراف الخارجية تحرص الجماعات المحلية  

الخارجية بقصد إمضاء الشؤون على التشاور مع المصالح المختصة بوزارة 

 .المذكورة االتفاقيات

 : 30الفصل 

تفاقيات المشار إليها بالفصل السابق على االوثائق وجوبا تُحال  

مجلس الجماعة المحلية بشهرين  مصادقة رئاسة الحكومة قبل عرضها على

عتراض على رئاسة الحكومة خالل نفس األجل االعلى األقل. ويمكن ل

ستئناف أمام على أن يقع اال ،بتدائية بتونسأمام المحكمة اإلدارية اال تفاقيةاال

وفقا لآلجال المنصوص عليها بالفصل  ،بتونس ستئنافيةاال المحكمة اإلدارية

 ،عتراضصورة االوفي  .محكمة باتاالكون قرار . ويمن هذا القانون 133

 .بات صدور قرار قضائي حينإلى تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية 

عتراض على اتفاقية ألسباب سيادية ال يتم لرئاسة الحكومة اال 

 القضائية المختصة. ألعضاء الهيئةاح عنها إال صاإلف

 : 31الفصل 

 ،تعهداتها مع األطراف األجنبيةتلتزم الجماعات المحلية باحترام  

 .وسيادتها وتحرص على المحافظة على سمعة تونس

بعالقات الشراكة والتعاون بعدم القيام  ةلتزم كل األشخاص المعنيّ ي 

 بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة تونس وكرامتها.
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 ختصاصالباب الثاني : في قواعد اال

 أصناف االختصاصات: في  القسم األّول

 : 23الفصل 

 تعمل الجماعات المحلية بالتعاون والتنسيق مع الدولة وهيئاتها 

جتماعية قتصادية واالالتنمية اال توظيف اختصاصاتها لتحقيقعلى  وهياكلها

 .في محيط سليم والصحية والثقافية والعلمية والعمرانية

كل صنف من الجماعات المحلية بصالحيات ذاتية  يتمتّع 

وبصالحيّات منقولة وبصالحيّات مشتركة كما هو مبيّن باألحكام الواردة 

  بهذا الباب.

( يقصد بالصالحيات الذاتية على معنى هذا القانون مجموعة 1 

بمقتضى  مبدئيا بمباشرتها الجماعة المحلية التي تنفرد االختصاصات

 .القانون

مجموعة الصالحيات المنقولة على معنى هذا القانون ب يقصد( 2 

 قبل السلطة المركزية إلى جماعة محلية. من  لة االختصاصات  المحوّ 

مجموعة  الحيات المشتركة على معنى هذا القانونالصب يقصد( 3 

 لجماعات المحلية مباشرتهالالتي يمكن للسلطة المركزية و االختصاصات

 ينها على أساس التصرف الرشيد في المالية العموميةبالتنسيق والتعاون ب

 .األفضل للخدمات واألداء
 

 ممارسة االختصاصات الّذاتيّة: في  الثّانيالقسم  

 : 33الفصل 

ذاتية الختصاصات االتستأثر كل جماعة محلية بما يرجع لها من  

إدراجها ضمن على  أحكام خصوصيةإال إذا نصت  ،بمقتضى القانون

  الدولة.وختصاصات مشتركة بين الجماعات ا

 ال تمارس أي جماعة اختصاصا ذاتيا يرجع بالنظر لجماعة أخرى 
 .من هذا القانون 12طبقا ألحكام الفصل  تفاق مع هذه األخيرةدون اال

ن للسلطة المركزية مباشرة اختصاص ذاتي لجماعة كعلى أنه يم 
ركزية استثنائيا مباشرة محلية بناء على طلبها. كما يمكن للسلطة الم

 وذلك بعد ،بهام ــاعة أو عجزها عن القيـــاص ذاتي عند تخلف الجمـــاختص
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 .إعالم مجلس نواب الشعب وبعد دون نتيجة التنبيه عليها

ر ممارسة جانب من نتمي لنفس الصنف أن تقرّ تلجماعتين أو أكثر  

صالحياتها الذاتية بصفة مشتركة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض تحدد 

 لتزامات كل طرف.ا

 

 

 القسم الثّالث: في قواعد توزيع االختصاصات

 : 43الفصل 

يتم توزيع االختصاصات بين مختلف الجماعات المحلية وفي  

 عالقاتها بالدولة على أساس مبدأ التفريع.

تعود لكل جماعة محلية االختصاصات التي تكون هي األجدر  

للمصالح  وقدراتها على األداء األفضلمن المتساكنين بممارستها بحكم قربها 

  .المحلّيّة

 

 تحويل االختصاصات: في  الّرابعالقسم 

 : 53الفصل 

ختصاص أو توسعته لفائدة الجماعات المحلية يضبط كل تحويل لال 

 بقانون.

ختصاص أو توسعته تحويل اعتمادات عملية تحويل االيصاحب  

 للجماعات المحلية. عنه ووسائل تتناسب واألعباء التي تترتب 

تتولى الحكومة إحالة االعتمادات والوسائل لفائدة الجماعات المحلية  

 ةللمالية المحلي الهيئة العلياميزانية الدولة وبناء على رأي  ما تقّرهفي حدود 

 : 63الفصل 

تتصرف الجماعات المحلية في االعتمادات المحالة لها بعنوان  

المحالة في ختصاصات اال على أن تمارس ،ةيّ ختصاص بحرّ تحويل اال

 أفضل الظروف الممكنة.
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يسهر المجلس األعلى للجماعات المحلية على تقييم عمليات تحويل  

 في الغرض يتم نشرها. اتقارير ويعدّ  ،ختصاصاتاال

 واإلقليم الخامس: في اختصاصات البلديّة والجهةالقسم     

 : 73الفصل 

ختصاص المبدئي للتصّرف في الشؤون المحلية تتمتع البلدية باال 

 كما تمارس الصالحيات التي يسندها لها القانون سواء .المتعلقة بمتساكنيها

 شتراك مع الدولة أو الجماعات المحلية األخرى.باال بمفردها أو

 : 83الفصل 

 ابعد بطبيعتها تكتسيالتي ختصاصات الذاتية لجهة االا تمارس 

التي ختصاصات المشتركة كما تمارس الجهة االبحكم مجال تطبيقها.  اجهوي

من قبل يتم تحويلها لفائدتها  ختصاصات التيوكذلك اال القانونيسندها لها 

  .وفقا للقانونالدولة 

  : 39الفصل 

ة ذات البعد اإلقليمي. ولهذا التنمويّ ختصاصات يمارس اإلقليم اال 

ابعة الدراسات والتنفيذ ومت المخططاتعلى وضع اإلقليم يسهر  ،الغرض

 والمراقبة.والتنسيق 

في ممارستها مع اإلقليم ختصاصات التي يشترك يضبط القانون اال 

 ختصاصات المحالة إليه.الجماعات المحلية والدولة وكذلك اال

تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام اإلقليم التفاقيات مع الجماعات  ال 

 المحلية أو الدولة للتعهد بمهام وللمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة.

 

 ختصاصاتاال نزاعات: في  الّسادسالقسم 

 : 40الفصل 

للبلديات والجهات واألقاليم البت في  تتولّى المجالس المنتخبة 

المسائل المتعلقة باختصاصاتها. ولها أن تستشير المحكمة اإلدارية العليا 

 حول توزيع االختصاص.

للجماعات المحلية اللجوء للمحكمة اإلدارية االبتدائية المختصة  

ترابيا لحسم ما قد يحصل من تنازع في االختصاصات إما في ما بينها أو في 

 من هذا القانون. 133الفصل  ألحكامنها والسلطة المركزية وفقا بي
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 في التشاور بين الدولة والجماعات المحلية:  الّسابعالقسم 

 : 41الفصل 

تحرص الجماعات من هذا القانون،  73فضال عن أحكام الفصل  

لإلدارة  المختصة المحلية على التعاون والتنسيق مع المصالح الخارجية

كما  األجدى للوسائل المتاحة وتحسين الخدمات. االستغاللالمركزية لضمان 

تعمل على التعاون مع المصالح المركزية المكلفة بالتنمية المحلية على 

 تحقيق المشاريع التنموية في أفضل الظروف.

مع على احكام التعاون للجماعات المحلية  علىيعمل المجلس األ 

  .وأدائها سير الجماعات المحليةفي كل الشؤون المتعلقة ب زيةلط المركالسّ 

 

 : 24الفصل 

المزيد من  ضمانلالعامة بكل جهة و السلطحكام تدخالت إلمزيد  

 الجهةيتولى كل من رئيس  ،النجاعة على السياسات العامة والخدمات

 ولة ما يلي :لدّ ل ورؤساء المجالس البلدية والوالي باعتباره ممثال

"  رؤساء الجماعات المحلية بالجهةل" إقرار اجتماعات دورية  (1 

حكام إتتداول في  ،الوالي ايحضرهوبرئاسته  بمبادرة من رئيس الجهة

التعاون بين الجماعات المحلية والمصالح الخارجية لإلدارة المركزية 

ومتابعة وضع وتنفيذ المخطط الجهوي  المندمجة ضيه التنميةترس ما تقاتدو

  ؛ومعالجة ما قد يطرأ من صعوبات بمناطق الجهة التنموي

ما تحتمه الضرورة تجتمع كل" للتنسيق والتعاونهيئة "تعيين  (2 

ورؤساء ثالث  والواليبمقر المجلس الجهوي وتتركب من رئيس الجهة 

رؤساء البلديات الكائنة بالجهة. وتجتمع هيئة التنسيق  ينتخبهم بلديات

ويرأس  ،راح من أحد أعضائهابدعوة من رئيس الجهة أو باقتوالتعاون 

ولهذه الهيئة أن تلجأ لديوان قيس األراضي في ما قد  .أعمالها رئيس الجهة

 ينشب من خالفات حول رسم حدود البلديات. 

ختصاصات والتعاون وضع وثيقة تضبط برنامج تنسيق اال (3 

بط وتجميع وسائل التدخل العمومي وإقرار المشاريع المشتركة وض

وتعرض  .تنفيذا لمخطط التنمية الجهوية لتزامات المالية لكل طرفاال

في أجل ال يتجاوز تسعة  التداوليةبعد مناقشتها من قبل المجالس الوثيقة 
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والوزارة  المالية ةالبلدية والجهوية على وزار االنتخاباتأشهر من تاريخ 

 .المكلفة بالجماعات المحلية

دعما للمشاريع التي تنجز في نطاق  االقتضاءتقّر الدولة عند  

ألداء الجماعات المحلية لفائدة تحقق نجاعة أكثر التي والبرنامج المذكور 

أو بتخصيص  بعنوان مساهمة في التمويل اعتماداتوذلك بصرف  ، هاسكان

 إضافية.وسائل 

 

 السلطة الترتيبية للجماعات المحليةفي الباب الثالث : 

 : 34الفصل 

تتمتع الجماعة المحلية بسلطة  ،مع مراعاة أحكام التشريع الوطني 

 ترتيبية في مجال صالحياتها.

داخل مجالها  تعمل كل جماعة محلية على ممارسة سلطتها الترتيبية 

الجماعات المحلية المختصة بالتنسيق مع بقية  الترابي وفي حدود صالحياتها

من شأنه النيل من مبدأ  القانونية النافذة بين األحكام ترابيا لتفادي كل تناقض

 األمن القانوني.

تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على أن تكون  

ن ال تنال بصورة جوهرية من مبدأ أاألحكام الترتيبية المحلية ضرورية و

 ولها أن تستشير  .ومن الحقوق المكفولة القانون والمرفق العامالمساواة أمام 

  المصالح القانونية برئاسة الحكومة.  في الغرض

 : 44الفصل 

ختصاص المبدئي في ممارسة يتمتع مجلس الجماعة المحلية باال 

من  جزءاوللمجلس أن يفّوض  السلطة الترتيبية للجماعات المحلية.

 .اختصاصاته الترتيبية لرئيسه

له منحها ختصاصات الترتيبية التي يكما يمارس مجلس الجماعة اال 

 .لط المركزيةالصادرة عن السّ  الترتيبية النصوصأو  القانون

 : 54الفصل 

ختصاصات اال ينوبه قانونااعة المحلية أو من يمارس رئيس الجم 

أو المفوضة له من قبل مجلس أو بالتراتيب الترتيبية المسندة بالقانون 

 الجماعة المحلية.
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 : 64الفصل 

تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية  

 للجماعات المحلية وبالموقع اإللكتروني للمطبعة الرسمية للبالد التونسية.

لكتروني الموقع اإل وإدراجها علىبمقر الجماعة المحلية  كما يقع تعليقها

 .المخصص لها

يضبط أمر حكومي إجراءات نشر القرارات الترتيبية بالجريدة  

 الرسمية للجماعات المحلية.

لكترونيا إتعمل الجماعات المحلية على أن تخصص لنفسها موقعا  

أن بنفس الجهة يمكن لعدد من الجماعات المحلية و ف به لدى العموم.تعرّ 

عّرف ت للجهة وتخصيص نافذة لهالكتروني إموقع بال تطلب إدراجها 

 .بقراراتها وبأنشطتها

 

 والمسؤولية الحمايةو متيازاتاالفي :  الرابعالباب 

 القسم األول : امتيازات أعضاء المجالس المحلية

 

 : 74الفصل 

أداء المهام من قبل أعضاء المجالس مع مراعاة أحكام هذا القانون،  

 .المحلية مجاني

باستثناء حاالت رؤساء الجماعات المتفرغين، يتمتع رؤساء  

 منح جزافية بعنوان استرجاع مصاريفبالجماعات المحلية ومساعدوهم 

ضعف الشهري على أن ال يتجاوز مقدارها  ،المحليةتقررها المجالس  عامة

 .للسنة السابقة للسنة التي يتم بعنوانها صرفها مبلغ األجر األدنى المضمون

ألعضاء المجالس المحلية استرجاع منح التنقل خارج يحق  كما 

 ."1أ الفرعي "صنف التراب الجماعة وفقا لما يتم صرفه للموظفين من 

تتحمل الجماعات المحلية مصاريف المأموريات بالخارج في نطاق  

ما يتم بالمهام التي يأذن بها مكتب الجماعة. ويتم تنظير هذه المصاريف 

 ". 1أمن الصنف الفرعي " دولة إسناده لموظفي ال
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 : 84الفصل 

رؤساء األقاليم والجهات ورؤساء البلديات الكائنة بمركز  غيتفرّ  

 كما يلي : بمنح تضبط ويتمتعون  مهامهم،لالجهة 

التي بلديات الورؤساء  رؤساء األقاليم ورؤساء الجهات يتمتّع - 

لقاض من الدرجة ة منحة المسندالب ساكن مائة ألفيتجاوز عدد سكانها 

المسندة واالمتيازات يتمتع رئيس بلدية تونس بمنحة تساوي المنحة و .الثالثة

 .للرئيس األول لمحكمة التعقيب

تساوي الراتب بمنحة  المتفرغين البلديات باقي رؤساءيتمتّع  - 

 . المسند لقاض من الدرجة األولى

 القسم الثاني : حماية أعضاء الجماعات المحلية 

 : 94الفصل 

ع أي عضو منتخب بمجالس الجماعات المحلية من أجل ال يمكن تتبّ  

ن أنه خالف القانون أو أعمال قام بها في نطاق أداء وظيفته التمثيلية ما لم يتبيّ 

لم يبذل العناية الكافية بالنظر للكفاءات اتضح جليا أنه التراتيب أو 

 واإلمكانات الموضوعة على ذمته.

 : 50الفصل 

الجماعات المحلية بحماية أعضاء مجالسها وأعوانها من  تلتزم 

 أثناء ممارسة االتهديدات واإلهانات والقذف التي يمكن أن يتعرضوا له

 مهامهم أو بمناسبتها.

قرين تمتد الحماية الواردة بالفقرة األولى من هذا الفصل إلى  

تسليط في صورة وجود تهديدات أو كما  المعنيين باألمر وأصولهم وفروعهم

 عنف مادي أو لفظي.

كل إخالل بواجب الحماية يعّرض الجماعة المحلية إلى المسؤولية  

 وفقا لنظام المسؤولية اإلدارية.

 

 القسم الثالـث :  في المسؤولية

 : 51الفصل 

الجماعات المحلية مسؤولة عن األفعال أو التصرفات التي يرتكبها  

أثناء ممارسة  هذه المجالس وأعضاء مهومساعدوالمجالس المنتخبة رؤساء 
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وتمتد مسؤولية الجماعات المحلية إلى أفعال أعوانها أو  مهامهم أو بمناسبتها.

 .قبلهاالمكلفين من 

تلتزم الجماعات المحلية بممارسة حق رفع دعوى الرجوع أمام  

 المحاكم المختصة في حالة ارتكاب المعنيين باألمر خطأ شخصيا.

 : 25الفصل 

كّل عمل أو  عن المسؤولية اإلدارية للجماعات المحلية،فضال  

تصّرف صادر عن رؤساء الجماعات المحلية ومساعديهم والمكلفين 

للقانون ويحدث ضررا بمصلحة  وبيّنةواألعوان يخرق بصورة واضحة 

ما  صاحبه للمؤاخذة الشخصية. ويعتبر تجاوزيعّرض  الغيرعامة أو بحقوق 

الملفات  راء بشأنآمن  جان ذات النظرالمصالح الفنية أو اللّ  أقرتهسبق أن 

 عنصر تشديد للمسؤولية الشخصية. موضوع التجاوزات

 القيام بدعوى الرجوع.بتلتزم الجماعة المحلية  

 : 35الفصل 

الجماعات المحلية مسؤولة عن األضرار الحاصلة ألعضائها  

 عوانها.ألالمنتخبين و

األعمال والتصرفات التي يقوم بها أعضاء الدولة مسؤولة عن  

 الجماعات المنتخبين واألعوان المكلفين بوصفهم ممثلين للدولة.
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 :  يـــزء الثانــــالج

 اهـة تجـة المختصــات الوطنيــالهيئ

 ةـات المحليـالجماع

 

 المجلس األعلى للجماعات المحلية: الباب األول

 

 :   45 الفصل

 ب..........مقّرها هيئة دستورية للجماعات المحلية المجلس األعلى  

 تتركب كما يلي :و

 ؛( رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات بالجهة1 

 ؛رؤساء الجهات( 2 

 .( رؤساء األقاليم3 

يتم انتخاب أعضاء  ،من الدستور 133و  34 ينمع مراعاة الفصل 

الممثلين للبلديات بإشراف الهيئة العليا المجلس األعلى للجماعات المحلية 

 .نتخاباتلالالمستقلة 

 

 : 55الفصل 

ن من تسيير تتكوّ  لجنةر المجلس األعلى للجماعات المحلية سيّ ت 

ن يتم انتخابهم في أّول اجتماع للمجلس برئاسة أكبر األعضاء ي  رئيس ونائب  

وجوبا  ينتمينتخابات. لالالمستقلة سنا وبحضور عضوين من الهيئة العليا 

الجماعات المحلية الثالثة  من أصنافصنف لكل ن ي  كل من الرئيس والنائب  

 المنصوص عليها بالدستور. 

يجتمع  ،التسيير لجنةالجزئي أو الكلي صلب في حالة الشغور  

من من نائبه أو المجلس وجوبا في أجل ال يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو 

 الحاصل.ر األعضاء سنا لسد الشغور بأك
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التسيير بدراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف  لجنةتختص  

وتتشاور مع السلطة المركزية لتحسين أداء الجماعات  ،الجماعات المحلية

واإلمكانيات التابعة لها الوسائل وتوظيف المحلية والمساعدة على تجميع 

 . لخدمة المصالح المحلية بأكثر نجاعة

 :65الفصل 

جلسة عامة تضم كل  المحلية فيالمجلس األعلى للجماعات  يجتمع 

بطلب من ثلث  لذلك مّرة كل ثالثة أشهر وكلما دعت الحاجةأعضائه 

  أعضائه،

وإذا لم  قانونية بحضور أغلبية أعضائه. المجلس تكون اجتماعات 

بنفس المكان مهما  أربع وعشرين ساعةبعد يجتمع المجلس  ،يتوفر النصاب

 كان عدد الحاضرين.

 : 75الفصل 

كاتب عام خطة تضع الدولة على ذمة المجلس إطارا ساميا ليشغل  

 للمجلس األعلى للجماعات المحلية وموظفين حسب مقتضيات العمل.

ن نفقات تسيير المجلس األعلى للجماعات المحلية بميزانية ضمّ تُ  

 مجلس نواب الشعب.

 : 85الفصل 

ينظر المجلس األعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة  

بالتنمية والتوازن بين الجهات. ويعرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية 

بناء على دراسات يسهر على إنجازها بالتعاون مع في الغرض مقترحات 

 .المختصين والخبراء

 : 95الفصل 

حول مشاريع القوانين  يستشار المجلس األعلى للجماعات المحلية 

 المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.

من أعضائه ن تتكوّ المجلس األعلى للجماعات المحلية لجنة يحدث  

لتدارس مشاريع القوانين المذكورة المكلفين من طرفه أو من المختصين 

عامة الجلسة الوإعداد تقرير في الغرض يعرض على بالفقرة األولى 

 للمجلس.
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يعقد المجلس األعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خالل شهر  

جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية 

 المحلية وتطوراتها.

 : 60الفصل 

يمكن دعوة رئيس المجلس األعلى للجماعات المحلية لحضور  

ه عند مناقشة مشاريع قوانين واالستماع الي مداوالت مجلس نواب الشعب

 .تتعلق بالجماعات المحلية

مجلس  إحدى لجانالتسيير لحضور جلسات  لجنةكما يمكن دعوة  

بالغ مشاغل الجماعات المحلية إلها أو ئستماع آلراء أعضانواب الشعب لال

 التي يمثلونها.

 : 61الفصل 

المجلس األعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول  يتولّى 

نشره يقع الجلسة العامة و يعرض على مداولة ،سير الجماعات المحلية

 بالموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس.

 : 26الفصل 

للمجلس األعلى للجماعات المحلية ربط عالقات تعاون وشراكة مع  

اعية في الدول التي تربطها بتونس جتمقتصادية واالرائه ومع المجالس االظن

المنصوص عليها واإلجراءات وفقا لنفس الشروط  عالقات ديبلوماسية

 .المحلية بالنسبة للجماعات

 

 

 الباب الثاني : الهيئة العليا للمالية المحلية

 : 36الفصل 

تحدث هيئة عليا للمالية المحلية تختص بالنظر في كل المسائل  

صرف فيها وفقا وحسن التّ وتعصيرها ودعمها المالية المحلية بالمتعلقة 

ستقاللية المالية للجماعات لقواعد الحوكمة الرشيدة وبما من شأنه أن يدعم اال

 .بين المناطقالتفاوت  منص المحلية وأن يقلّ 
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ختصاصات المسندة لها لهيئة العليا للمالية المحلية االا تمارس 

 بمقتضى القانون.

 : 46الفصل 

 : منب الهيئة العليا للمالية المحلية تتركّ  

 ةمحكمة المحاسبات بصفب األعلى قاض مستشار من الدرجة - 

ة ال تتوفر فيهم أقدميّ  من بين مننه مجلس القضاء المالي يعيّ متفرغ رئيس 

 ،دة أربع سنوات غير قابلة للتجديدوذلك لم ،عشرين سنةخمس وتقل عن 

يمثل أحدهما المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب  اللّجنةعضوين ب - 

 ،المعارضة

 ،المكلفة بالجماعات المحلية بمجلس نواب الشعب اللّجنةعضو من  - 

 ،رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة - 

بالوزارة المكلفة بالجماعات المدير العام للجماعات المحلية  - 

 ،المحلية

 لعام للمحاسبة العمومية واالستخالص،المدير ا -          

 ،موظف سام يعينه الوزير المكلف بأمالك الدولة - 

 ،نه رئيس المجلس األعلى للجماعات المحليةعضو يعيّ  - 

الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين  مجلس نهعيّ يخبير في المحاسبة  - 

  .لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد

بناء على اقتراح من حكومي قع تسميته بأمر تموظف سام يتولى  

إعداد أشغال . ويتولى بالخصوص هيئةالكتابة العامة للرئيس الهيئة مهام 

 .سجالت مداوالتها وحفظهاومسك ومتابعتها الهيئة 

 : 56الفصل 

تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون  

 أعضائها. أغلبيةاجتماعاتها قانونية بحضور 
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 : 66الفصل 

عن و عن أعمالها تعد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا 

المجلس  على يعرض التقرير .وضعية المالية المحلية خالل السنة الماضية

 خالل شهر جوان.في جلسة خاصة تعقد  األعلى للجماعات المحلية 

التقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب  يحال 

 .ويتم نشره ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الداخلية

 : 76الفصل 

يمكن للهيئة العليا للمالية المحلية تقديم مقترحات لرئيس الحكومة  

جماعات لل المالية قدراتالبما من شأنه أن يدعم  ،قصد تطوير المالية المحلية

 .ية على التعهد بالمصالح المحليةالمحل

 : 86الفصل 

الوسائل الضرورية وتوفر لها ة الهيئة مقرا تضع الدولة على ذمّ  

 إلتمام مهامها.

تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية مجلس  اعتماداتن ضم  تُ  

 نواب الشعب.

 

 الوطنية لتكوين أعضاء اللّجنةالباب الثالث : 

 الجماعات المحلية مجالس

 

 : 96الفصل 

الوطنية لتكوين أعضاء مجالس الجماعات المحلية على  اللّجنةتسهر  

ضمان ممارسة المنتخبين المحليين حقهم في التكوين المناسب لتمكينهم من 

 أداء مهامهم وفقا للقانون.

 داخلبعلى تنظيم دورات تكوينية بالعاصمة و اللّجنةتسهر  

 .والبحثية التعليميةالجمهورية بالتعاون مع المؤسسات 

 : 70الفصل 

الوطنية لتكوين أعضاء مجالس الجماعات المحلية  اللّجنةب تتركّ  

 : من
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في ميدان التنظيم اإلداري شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة  - 

 ،رئيس بصفة لمدة أربع سنوات، نها رئيس الحكومةيعيّ 

 ن باقتراح منيعيّ  القانون العامص في صمتخأستاذ تعليم عال  - 

 عضو، ،وزير التعليم العالي لمدة أربع سنوات

 ،المجلس األعلى للجماعات المحلية نهماعضوين يعيّ  - 

الوزير  قتصاد الجهوي تعين باقتراح منة في االة مختصّ شخصيّ  - 

 عضو، ،المكلف بالتنمية االقتصادية لمدة أربع سنوات

المكلف وزير ال تعين باقتراح منعمير في التّ  ةمختص شخصية - 

 .، عضوسنوات لمدة أربع التجهيزب

مركز بمقر  التي تتم تسمية اعضائها بأمر حكومي اللّجنةتجتمع  

  .ركزوتحمل نفقات سيرها على ميزانية الم .التكوين ودعم الالمركزية

 : 71الفصل 

الوطنية لتكوين أعضاء مجالس الجماعات المحلية  اللّجنةتحدد  

وتسعى لتمويلها عن طريق دعم من السلطات المركزية  ،البرامج التكوينية

 والجماعات المحلية والتعاون الدولي.

والتضامن بين والتعديل ص صندوق دعم الالمركزية خصّ يُ  

 اللّجنةمن قبل  ةلتمويل برامج التكوين المقترح اعتماداتالجماعات المحلية 

 الوطنية لتكوين أعضاء مجالس الجماعات المحلية.

: التعاون مع المعهد الوطني  لخامسالباب ا

 لإلحصاء

 : 72الفصل 

تلتزم كل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني لإلحصاء  

مسك معطيات إحصائية دقيقة وصادقة ووضعها على ذمة المعهد الوطني ب

ستغاللها في رسم اقصد  ،ذات النظرالسلط العمومية  لإلحصاء وباقي

 والبحوث المختلفة.ومخططات التنمية السياسات العامة 

ر المعهد الوطني لإلحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب يوفّ  

 ضبط اإلحصائيات ويساعدها قدر اإلمكان على مسكها.

تتولى الجماعات المحلية وضع  ،المعطيات الشخصية مراعاةمع  

 .العموم الباحثين و على ذمة مختلف اإلحصائيات على ذمة
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 لجزء الثالث :ا

 ومرافقهاممتلكات الجماعات المحلية 

 

 المحلية الباب األول :  في ممتلكات الجماعات

 : 73الفصل 

الّراجعة للجماعات  العقاراتتعّد ممتلكات عموميّة محليّة كل  

 المحلية والمخّصصة الستعمال العموم مباشرة أو في إطار مرفق عام

 .حيوي

تعتبر من األمالك المخّصصة الستعمال العموم مباشرة الممتلكات  

 التالية :

 ،الشوارع - 

 ،الساحات العمومية - 

 ،الحدائق العمومية - 

 ،هاوتوابعالمرقمة غير الوطنية الطرقات العمومية  - 

 وكّل ما يعتبره القانون كذلك. - 

 وتعتبر من األمالك المخصّصة لمرفق عام الممتلكات التالية : 

قطع األرض التي هي على ملك الجماعة المحلية المتضّمنة  - 

توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير وغيرها من  وشبكات لمنشآت

 ،الحيوية المنشآت العمومية

 لّم لها من قبل الّدولة لغاية تسيير مرافق عمومية.التي تس األمالك - 

 : 74الفصل 

 تصبح ملكا عموميّا للجماعات المحليّة األمالك التالية : 

نجاز إل تّم انتزاعها إلحالتها للجماعات المحلية األمالك التي - 

 ،منشآت ذات نفع عام

 ،تية من أمثلة التهيئة والتقسيماتاألمالك المتأ - 
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الممنوحة من العقارات أو القطع الفنية أو الكتب الهبات والوصايا  - 

 ،للجماعات المحلية

 ،المنجزة بدعم من الدولة الرياضية والمنشآت  المقابر - 

 كذلك.فها القانون األمالك التي يصنّ  - 

 : 75الفصل 

ال تسقط ملكيّة الملك العمومي المحلّي بمرور الزمن وال يمكن عقلته  

 ة بحسب ما يقتضيه تثمينه.التفويت فيه إال بصفة جزئيّ وال 

إالّ للجماعة المحلية ال يمكن نزع صفة العموميّة عن الملك العمومي  

يصوت عليه مجلس الجماعة ل معلّ أمر حكومي بناء على اقتراح بمقتضى 

 .أخماس أعضائه ثالثةبأغلبية 

 : 76الفصل 

ات واألراضي التي تملكها البناءممتلكات محليّة خاّصة جميع ّد ع  تُ  

 فة ضمن أمالكها العمومية.ر المصنّ الجماعات المحليّة غي

 ة الممتلكات التالية :تعتبر ممتلكات محلية خاصّ  

مال المهني أو التجاري أو ستعاال تالعقارات والمحالّت ذا - 

  ،الحرفي

أو لمرفق  عاّمة لمنشأةغير المخّصصة ة وغير المبنيّ األراضي  - 

 ،عام حيوي

ل مقابل قيمة أو أنجزتها والتي تمثّ  الجماعةالمنقوالت التي اقتنتها  - 

 ،ودعمها الماليحصص مساهمتها في تأسيس المنشآت العموميّة 

 ،األسواق - 

  ،إخراجها من دائرة الملك العمومي األمالك التي تمّ  - 

 ،المسالخ - 

 ،مستودعات الحجز - 

 ،رياض األطفال - 

 ودور الثقافة والمتاحف، ـاتالمكتب - 

تها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو ل ملكيّ العقارات التي تتحوّ  - 

  معاوضة أو لقاء استخالص ديون.
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 : 77الفصل 

يسهر رئيس الجماعة المحلية على مسك سجّل األمالك العقارية  

 .تحيينهو سّجل جرد األمالك المنقولةعلى مسك ووتحيينه  

 : 78الفصل 

على مداولة بناء  واستغاللها يتّم التصّرف في الممتلكات الخاّصة 

 الجماعة المحليّة.

عائدات وقيمة  آلية التصّرف في الممتلكات الخاّصة تحّدد المداولة 

 .ومآلها التصّرف

 يعلم أمين المال الجهوي بالمداوالت المنصوص عليها بهذا الفصل. 

 

 المرافق المبادئ العامة لتسييرفي  : الباب الثاني

 العامة المحلية

 : 79الفصل 

 : يقوم تسيير المرافق العمومية المحلية على مبادئ 

 ،الشفافية والمساءلة - 

 ،ن مهاعاقديتمالالمساواة بين مستعمليه و - 

 ؛استمرارية الخدمات - 

 ،رات االقتصادية واالجتماعيةالتأقلم مع المتغيّ  - 

 ،والنزاهةالحياد  - 

  ،القانوني األمان - 

 النجاعة والمحافظة على المال العام. - 

 : 80الفصل 

تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومات الخاصة بتسيير  

 حسب التشريع الجاري به العمل. امة المرافق الع
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تحرص الجماعات المحلية على نشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير  

 العام والمعطياتاألمن مقتضيات ذلك مع طالما ال يتعارض  ،المرافق العامة

 .االقتصادية التي يحميها القانونأو الحقوق  الشخصية

ة عن سير المرافق تقارير دوريّ عد مجالس الجماعات المحلية ت  

التقارير بالموقع اإللكتروني المخصص للجماعة تنشر و .للجماعةامة الع

 المعنية.

 : 81الفصل 

عند تعهدها والمساواة تلتزم الجماعات المحلية بضوابط الشفافية  

المرافق العامة  إسناد إجراءاتفي مباشرة بتصريف المرفق العام وكذلك 

فون بإدارة مرفق عام باحترام المكلّ  األشخاص لزميومراقبتها. وفي تنفيذها و

 في تعاملهم مع مستعملي المرفق. والمساواة والحياد ضوابط الشفافية

 : 82الفصل 

للجماعة المحلّيّة  ،نات المجتمع المدنيبناء على طلب من مكوّ   

 ،إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ،تشمللجنة خاصة إحداث 

بمتابعة سير المرافق العامة وتلقي  اللّجنةتكلّف  .المجتمع المدنيعن ممثلين 

 االقتضاءوعند  المواطنين ورفعها إلى المجلسالشكايات المرفوعة من 

 .اقتراحات لتطوير طرق استغاللها إعداد

جلسات استماع ونقاش مع المواطنين بشكل ص جنة أن تخصّ للّ  

 لمتابعة سير المرافق العامة.   مع كل المعنيين دوري وجلسات عمل

 : 83الفصل 

التشاركية في تعمل الجماعة المحلية على تفعيل قواعد الديمقراطية  

 مراقبة احترام مبادئ تسييرها.و اّمةار طرق تسيير المرافق العاختي

تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية للجماعة المحلية أن  

على أن تراعي  ،حول أداء المرفق بواسطة استمارة يقع إعدادها للغرض

وفقا  امقتضيات الموضوعية واالستقاللية في صياغتها ودراسة نتائجه

  .من هذا القانون 20ألحكام الفصل 

 : 84الفصل 

 مؤسسات خاصة شراك إافق العامة وفق طرق الوكالة أو بر المرتسيّ  

 .اتفاقات تبرم للغرض بواسطة



33 

 

ة من قبل مجالس يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامّ   

معايير فضل بالنظر إلى المحلية إلى موازنة الختيار الطريقة األ الجماعات

ولمجلس  .وبالنظر إلمكانيات الجماعة المحلية ذاتها الجودةالنجاعة و

الجماعة االستنارة بخبرة من يراهم في تقدير واختيار الطريقة األفضل 

  لتسيير المرفق العام.

 : 85الفصل 

من مدته النيابية  األخيرةخالل السنة  مجلس الجماعة المحليةيتولى  

ذات الصبغة  امةطرق سير المرافق الع ق فيتكليف خبيرين للتدقي

بالموقع اإللكتروني  ختباراال. ينشر تقرير التصّرف فيها إسنادو قتصاديةاال

 .مجلس الجماعةجلسة لجماعة بعد تالوته علنا في آخر لل المخصص

يمكن االقتصار على تعيين خبير واحد بالنسبة للبلديات التي ال  

ميزانيات البلديات بالجمهورية الذي تنشره يتجاوز حجم ميزانيتها متوّسط 

 ديسمبر من كل سنة. 31سنويا الهيئة العليا للمالية المحلية قبل 

فق و ،الخبيرين عبر آلية طلب العروض الخبير أو يقع اختيار 

طلب  يكنلم إن مقتضيات الشفافية والمنافسة. و حترمت طةمبسّ  إجراءات

 بتدائيةالمحلية من رئيس المحكمة االالجماعة رئيس  طلبي ،مثمراالعروض 

 .أو خبير حسب الحالة تعيين خبيرينالمختصة ترابيا 

تجاوز حجم ميزانيتها نصف يتعفى من عملية التقييم البلديات التي ال  

متوسط ميزانيات البلديات بالجمهورية المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا 

 الفصل. 
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  في طرق التّصرف في المرافق العاّمة  :لـث اب الثّاـالب

 للجماعات المحلّيّة                    

 في االستغالل عن طريق الوكالة القسم األّول: 

 : 86الفصل 

عن طريق  اإلدارية امةيمكن أن تسيّر الجماعات المحلّيّة المرافق الع

 االستغالل المباشر في شكل وكالة.

المحلّيّة التي يعتزم امة المرافق الع يحّدد مجلس كّل جماعة محلّيّة

تسييرها عن طريق االستغالل المباشر في شكل وكالة، وفق معايير النّجاعة 

 .والمحافظة على المال العمومي والجودة

م مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانيّة الجماعة المحلّيّة، وتتّبع ترسّ 

ء على رأي الهيئة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بنافي شأنها 

 .العليا للمالية المحلية

 : 87الفصل 

 امةبعض المرافق الع استغالللمجلس الجماعة المحلّيّة أن يقّرر 

 .اقتصاديةالمحلّيّة المستغلّة في شكل وكالة 

المحلّيّة  امةمرافق العللوكاالت المتعهدة بالتصّرف في التخّصص  

 شأنها قواعد المحاسبةذات الّصبغة االقتصاديّة ميزانيّة خاّصة، وتتّبع في 

 طبقا للقانون.لمتابعتها ، ويتّم تعيين مراقب حسابات الخاصة بالمؤسسات

 : 88الفصل 

ونظامها المالي االقتصادية يضبط التّنظيم اإلداري والمالي للوكاالت 

والوزير المكلف  المالية باقتراح من وزيروكيفيّة تسييرها بأمر حكومي 

 بعد أخذ رأي الهيئة العليا للماليّة المحلّيّة.بالجماعات المحلية 
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 في عقود تفويض المرافق العاّمة : القسم الثّاني

 أحكام مشتركة : الفرع األّول

 : 89الفصل 

مرافق  تقّرر استغاللللجماعات المحلّيّة، بمداولة من مجالسها، أن 

، تمّكن بمقتضاها " تفويض مرافق عاّمة محّليّة" بواسطة عقود اّمة ع

جماعة محلّيّة بصفتها مانحة التّفويض شخصا عموميّا أو خاّصا بصفته 

 على أنصاحب التّفويض، التّصّرف في مرفق عمومّي يعود لها بالنّظر 

 امفق العيكون المقابل المالي مرتبطا باألساس بنتائج التّصّرف في المر

 المخاطر المالية للنشاطيتحمل صاحب التفويض وان  موضوع التّفويض

  .المرفقي

يمكن أن يتضّمن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب التّفويض 

 ضروريّة لسير المرفق.أو تجهيزات ممتلكات  قتناءبإحداث منشآت أو با

على نوعيّة الخدمات المرفقيّة التي الجماعة المحلية تنّص مداولة 

 تفويضها وخاّصيّاتها الفنّيّة.يقترح 

مكاتب متخصصة للتفاوض وإعداد ب االستعانةللجماعات المحلية 

 .شاريع عقود تفويض مرافقها العامةم

 

 : 90الفصل 

إذا نّص القانون على  امالع إبرام عقود تفويض المرفق ال يمكن

إذا  أو لوكالة من قبل الجماعة المحلّيّةطريق اوجوبيّة استغالل المرفق عن 

 عموميّة. أو منشأة ؤسسةملفائدة  احكر استغالله جعل القانون

 : 91الفصل 

 :عامال يمكن لألشخاص اآلتي ذكرهم التّرّشح لعقود تفويض مرفق 

كّل شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمّدة تفوق ثالثة  -

أشهر مع تأجيل التّنفيذ، باستثناء األشخاص  تفوق ستةلمدة أشهر مع النّفاذ أو 

المحكوم عليهم من أجل جنحة ناتجة عن عدم االنتباه إن لم تكن متبوعة 

 ،بالفرار

قضائّي من أجل التّفليس أو كّل شخص  موضوع تتبعكّل شخص  -

 ،تتّبع في شأنه إجراءات إنقاذ المؤّسسات التي تمّر بصعوبات اقتصاديّة
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ال يستظهر بما يفيد تسوية وضعيّته الجبائيّة تجاه الّدولة كّل شخص  -

 ،وتجاه الجماعات المحلّيّة

 األمراض العقليّة.أو أقسام كّل شخص وقع إيداعه بمستشفيات  -

 : 92الفصل 

تخضع عروض تفويض المرافق العاّمة إلى الّدعوة إلى المنافسة، 

بالموقع اإللكتروني المخصص للجماعة وبصحيفتين  التي يقع إشهارها

 .تين على األقل وتعليقها بمقر الجماعة المحليةيوميّ 

تتضّمن الّدعوة إلى المنافسة تحديد األجل المناسب للمنافسة مع 

 مراعاة أهّميّة موضوع العقد.

 عالن عن طلب العروض ما يلي:إليتضمن ايتعين أن 

 ،موضوع العقد -

 ،وسحبه المكان الذي يمكن فيه االطاّلع على كّراس الّشروط -

 ،المكان والتّاريخ والّساعة القصوى لقبول العروض -

 ،مكان فتح العروض وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض -

 ،األجل الذي يبقى فيه المترّشحون ملزمين بعروضهم -

فيما يخّص المواصفات والّضمانات الفنّيّة  المؤيّدات الواجب تقديمها -

 والمالية المطلوبة.

 .81تراعي المبادئ المنصوص عليها بالفصل  

 : 93الفصل 

 تفتح ملفّات المترّشحين من قبل لجنة تترّكب من:

  ؛من ينوبهالجماعة المحلّيّة المعنيّة أو  يعينه رئيس رئيس -

 يعيّنهما مجلس الجماعة المحلية؛ الجماعة بمجلس  عضوين -

 يعيّنهما مكتب الجماعة المحلية. تقنيّين اثنين من ذوي االختصاص -

 .ممثل عن الدولة يعينه الوالي المختص ترابيا

مهام مقّرر  أو من بنوبه لتلك الجماعة المحلّيّة ويتولّى الكاتب العام

 اللّجنة.
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بجلسة تلك ية المكلف بالجماعة المحليحضر المحاسب العمومي 

 استشاري. رأياللّجنة، ويكون له 

 : 94الفصل

تبرم عقود تفويض المرافق العاّمة لمّدة محّددة، مع األخذ بعين 

طبيعة الخدمات المرفقيّة المطلوب إسداؤها من قبل صاحب  االعتبار

 التّفويض.

إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو اكتساب 

، في تحديد مّدة االعتبارممتلكات من قبل صاحب التّفويض، يؤخذ بعين 

الستثمار وقيمة ا ومدة االهالكيات العقد، طبيعة تلك اإلحداثات أو الممتلكات

 .الذي سيبذل لهذا الغرض

 : 95الفصل 

إالّ بعد مداولة  امةض المرافق العال يمكن التّمديد في عقود تفوي

 مجلس الجماعة المانحة للتّفويض وفي الحالتين التّاليتين:

متّصلة بحسن سير  سبابعندما يضطّر صاحب التّفويض أل (1

المرفق العاّم أو لتوسيع مجاله التّرابي وبطلب من مانح التّفويض إلنجاز 

طيلة فترة تكون ضرورية استثمارات ماّديّة غير مضّمنة بالعقد األّولي 

، وذلك عامإلعادة التّوازن المالي للعقد ولضمان استمراريّة المرفق ال خاصة

 من هذا القانون. 95 المنصوص عليها بالفصل اللّجنةعلى ضوء تقرير تعّده 

سبب حدوث ظروف غير متوقّعة بفي حالة التّأّخر في اإلنجاز  (2

 وخارجة عن إرادة طرفي العقد.

يمكن التّمديد في مّدة التّفويض إال مّرة واحدة وبطلب من صاحب  ال

 95 المنصوص عليها بالفصل اللّجنةالتّفويض، وبناء على تقرير معلّل تعّده 

 . ويجب أن يكون التّمديد موضوع عقد ملحق بالعقد األصلي.من هذا القانون

 : 96الفصل 

 من هذا القانون 95تتلقّى اللّجنة الخاّصة المشار إليها بالفصل 

العروض، وتقوم بوضع قائمة في المترّشحين الذين قبلت ملفّات ترّشحهم 

بعد درس الخاّصيّات والّضمانات الفنّيّة والماليّة التي تضّمنتها ملفّات 

ترّشحهم وكذلك بعد التّحقّق من قابليّة تأمينهم الستمراريّة المرفق العمومي 

 .وتقوم وللمساواة بين مستعمليه
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م اللّجنة بترتيب المترّشحين بحسب أفضليّة عروضهم من تقو

النّاحيتين الفنّيّة والماليّة، وتحّرر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس 

 الجماعة المحلّيّة.

 تّم قبول عرضه.يقع اإلعالن في جلسة علنيّة عن المترّشح الذي 

 لمنخالل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة يمكن 

. ويلتزم رئيس مّده كتابيّا بأسباب الّرفضباللّجنة  لم يفز بالعقد مطالبة

 الجماعة باإلجابة في أجل خمسة عشر يوما.

إن اقتضى  ،يوّجه رئيس الجماعة المحلّيّة عقد التّفويض ومالحقه

في أجل ال يتجاوز  اء مشروع العقدويدعوه إلمضللفائز بالعرض الحال، 

 خمسة عشر يوما.

 : 79الفصل 

يعرض كّل مشروع تعديلي ملحق بعقد التّفويض بما يفوق نسبة 

الخاّصة المنصوص عليها  اللّجنةمن قيمته الماليّة على  عشرة بالمائة

 إلبداء الّرأي. من هذا القانون 95بالفصل 

 : 98الفصل 

يمكن للجماعة المحلّيّة اللّجوء إلى التّفاوض المباشر أو تنظيم  ال

 استشارة إالّ في الحالتين التّاليتين:

  ،لمنافسة إلى عروض مثمرةلإذا لم تفض الّدعوة  -

إذا تعلّق العقد بأعمال ال يمكن أن يعهد بإنجازها إالّ لشخص معيّن  -

و صاحب ممتلكات ذات أ أو بنشاط يختّص باستغالله حامل براءة اختراع

 .أو تراثي طابع ثقافي

المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين  االتفاقيتّم إحالة 

 المال الجهوي شهرا على األقل قبل الشروع في تنفيذه.

لدى  المذكور االتفاقعلى  االعتراضألمين المال الجهوي  وأللوالي  

على  ،تنفيذ العقد االعتراض يوقف. المختصة ترابيا المحاسبات هيئة محكمة

 قرارها في أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها. هيئةأن تصدر ال

وتصدر محكمة المحاسبات  .ويستأنف الحكم في أجل عشرة أيام 

 ويكون قرارها باتّا. قرارها في أجل شهر.
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 : 99الفصل 

للجماعة المحلّيّة مانحة التّفويض أن تنهي العمل بعقد التّفويض  يمكن

 التّالية:قبل حلول أجله في الحاالت 

المرفق العام استرجاع ومتطلبات كلّما دعت المصلحة العاّمة  -

من قبل الجماعة المحلّيّة مانحة التّفويض، على أن تعلم مسبّقا  استغالله

 .تّفويض في أجل ال يقّل عن ستّة أشهرصاحب التّفويض باعتزامها إنهاء ال

عن إنهاء  لهالحاصل  الّضرركامل  ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم

 ،ون تأخيربصورة عادلة وبد العمل بعقد التّفويض قبل انقضاء أجله

 بأحد التزاماته التعاقدية فادحإذا صدر عن صاحب التّفويض إخالل  -

  ، وذلك بعد التّنبيه عليه كتابيّا ومنحه أجال معقوال للتّدارك ودون أن األساسيّة

 .لهيمتثل 

 : 100الفصل 

يحتفظ مانح التّفويض، بصفة دائمة، بحقّه في ممارسة سلطة عامة 

 للمراقبة االقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بااللتزامات المترتّبة عن العقد

وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه 

. ويمكنه لهذا الغرض االستعانة بخبراء أو بأعوان في المعادلة المالية

يجب أن ال يترتب عن سلطة المراقبة  .يختارهم ويعلم بهم صاحب التّفويض

 مرفق موضوع التفويض.للتعطيل للسير العادي 

 ن االحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشاتبقطع النظر ع

 للجماعة المحلية. عند انهاء العقد

 

 : 101الفصل 

على صاحب التّفويض، أثناء تنفيذ عقد التّفويض وحتى نهايته، أن 

يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية إلنجاز موضوع 

المساواة في المعاملة واالستمرارية في العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان 

 .تقديم الخدمات

صاحب التّفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية، إال إذا  كما يجب على

بعد الحصول على ورخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته 

، يبقى صاحب تالحاال كلالموافقة المسبقة من مانح التّفويض. وفي 

شخصية تجاه مانح التّفويض والغير عن الوفاء التّفويض مسؤوال بصفة 

 .بجميع االلتزامات التي يفرضها عليه العقد
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 : 102الفصل 

ة عدم احترام يمكن لصاحب التّفويض أن يطلب فسخ العقد في حال

وذلك بعد التنبيه عليه  ،التزاماته التعاقدية الجوهرية ىحدمانح التّفويض إل

تعهّداته. ويحّق لصاحب التّفويض طلب ومنحه أجال يحّدده العقد للوفاء ب

 .التعويض عن الضرر الذي لحقه من جّراء اإلخالل الذي دفعه لطلب الفسخ

 

 : 103الفصل 

المرفق العام موضوع يتحّمل صاحب التّفويض مسؤولية استغالل 

ويكون مسؤوال، طبقا للتشريع الجاري به العمل، . به وتنظيم العمل التفويض

والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلّها في إطار التّفويض. عن البناءات 

ويجب عليه أن يؤّمن مسؤوليته المدنية طيلة مّدة التّفويض ضّد األخطار 

الناجمة عن األشغال التي ينجزها وعن استغالل البناءات والمنشآت 

والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه 

 .ال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبّقة لمانح التّفويضأو إدخ

 تجاه مستعمليه امتبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق الع

 .على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء

 

 ةـاللّزم عقـودي ـف : الفرع الثّاني

 : 104الفصل 

 أو ممتلكاتها امةالعللجماعات المحلّيّة أن تستغّل البعض من مرافقها 

 أو أسواقها أو أماكن التوقف والمآوي أو الحقوق الراجعة لها لقاء اإلشهار

 زمات.طبقا للتشريع المنطبق على اللّ  عن طريق عقود لزمة

تها عن طريق اللجماعات المحلية إنجاز مركبات عقارية على عقار 

 .المباشر االتفاقبناء على طلب عروض وعند التعذر بواسطة  اللزمة

زمات ومدتها تختص مجالس الجماعات بالتداول وإقرار عقود اللّ  

 .بعد اللجوء إلى المنافسة والتقيد بقواعد الشفافية وجوانبها المالية
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 ةــود الّشراكــي عقـف القسم الثّالث:

                             : 105الفصل 

عموميّة عن طريق  ومنشآت للجماعات المحلّيّة أن تستغّل مرافق

 عقود شراكة.

يقصد بعقود الّشراكة، على معنى هذا القانون، العقود التي تمنح 

مّدة إهالك  بمقتضاها جماعة محلّيّة لمعاقدها، لمّدة محّددة بحسب ما تقتضيه

االستثمارات التي ستستعمل إلنجاز العقد أو آلليّات تمويله، مهّمة المساهمة 

في تصميم أو إحداث أو تعهّد أو إصالح أو استغالل بناءات أو تجهيزات أو 

، على أن يتحّمل أو المنشأة العامةأشياء ال ماّديّة الزمة للتّصّرف في المرفق 

األوفر من تمويل إنجاز موضوع العقد، وذلك شريك الجماعة المعنيّة القسط 

 بمقابل مالي تدفعه الجماعة المتعاقدة بصورة دوريّة لشريكها.

 : 106الفصل 

 التزامات الطرفين.الّشراكة يحدد عقد  

يمكن أن توكل الجماعة المتعاقدة لشريكها، وفقا لما يبيّنه عقد 

بالخدمات المرفقيّة الّشراكة، استخالص المعاليم التي يتحّملها المنتفع 

والّراجعة للجماعة المحلّيّة المعنيّة، على أن يكون هذا االستخالص باسم تلك 

 وتحت مراقبتها. الجماعة ولصالحها

 

 : 107الفصل 

القطاع ينطبق التّشريع الجاري به العمل المتعلّق بعقود الّشراكة بين 

مع إمكانية اختصار اآلجال  ،على الجماعات المحلّيّة العام والقطاع الخاص

 .دون النيل من مبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة

 

 اتـود الخدمـي عقـف القسم الّرابع:

 : 108الفصل 

لتقديم استشارات أن تبرم عقود خدمات  يمكن للجماعات المحلّيّة

 امةمحّددة في الّزمن يقتضيها استغالل مرافق عونجاز مأموريّات معيّنة وا

 محلّيّة، وذلك باسم الجماعة المحلّيّة ولمصلحتها.
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 تخضع هذه العقود للّدعوة إلى المنافسة عن طريق االستشارة الموّسعة

 .ويصادق عليها مكتب الجماعة المحلية

وتحديد مّدة  انجازهايتضّمن عقد الخدمات تحديد المأموريّة المطلوب 

وفقا للشروط واإلجراءات  وتحديد المقابل المالي إلسداء الخدمات أإلنجاز

 .العامة التي يقررها مجلس الجماعة المحلية

 : 109الفصل 

أبرمت معه الجماعة  أو عون منشأة عمومية كل عون عموميعلى 

التقيد بالواجبات المنصوص عليها بالنظام األساسي  المحلية عقد خدمات

 الذي ينطبق عليه.

أن  يمكن ال ،بالجامعة والمهندسين واألطباء سلك المدرسينباستثناء 

 .ة المحلّيّة عونا مباشرايكون معاقد الجماع

 فقـــاتفــي الصّ  الخامس:القسم 

 : 110الفصل 

طبقا من قبل الجماعات المحلية  األشغال والتزود فقاتصّ تبرم  

مع إمكانية  ،للقوانين والتراتيب المعمول بها في مجال الصفقات العمومية

دون النيل من مبادئ الشفافية والمنافسة  اإلمكاناختصار اآلجال قدر 

 والمساواة.

ن على الجماعة المحلية إثبات بذل العناية الكافية لضمان يتعيّ  

 الشفافية والمنافسة بين المعنيين بالصفقات.

 تتولّى الجماعة المحلية نشر بيان للعموم بمناسبة كل إسناد صفقة 

 .بالموقع اإللكتروني المخصص لها تدرجه

 

    المحليةفي المنشآت العموميّة  :سادسالقسم ال

 والمساهمات العامة       

 : 111الفصل 

يمكن للجماعات المحلّيّة، في حدود االختصاصات المسندة إليها  

في شركات ذات بمقتضى القانون، إحداث منشآت عموميّة أو المساهمة 

 ذات صبغة صناعيّة أو تجاريّة. اّمةمرافق ع الستغاللمساهمة عامة 
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كّل شركة المحلية يقصد، على معنى هذا القانون، بالمنشأة العموميّة  

تمتلك الجماعات المحلّيّة، كّل  ري به العملخفيّة االسم خاضعة للتّشريع الجا

 من رأس مالها.خمسين بالمائة بمفردها أو باالشتراك، أكثر من 

 مجالس إدارة المنشآت العموميّة المحلّيّة بأمرضبط طرق تسيير تُ  

 .المالية العمومية لهيئة العليالبناء على رأي ملزم 

 يصادق مجلس الجماعة المحلّيّة على إحداث المنشأة العموميّة 

ذات مساهمة عامة أو المساهمة في شركات  أو على المساهمة فيها المحلية

التي تصبح  نشآت العمومية المحليةأو التخلّي عن األغلبية في رأس مال الم

 .عندئذ شركات ذات مساهمة عامة

 

 : 112الفصل 

ينطبق التّشريع الجاري به العمل المتعلّق بالمساهمات والمنشآت  

ما  والشركات ذات مساهمة عامة المنشآت العمومية المحليةالعموميّة على 

 .القانون على خالف ذلك لم  ينصّ 

 

  مخطط التنمية المحليةفي  : ابـعالسّ القسم 

 : 113الفصل 

 اعداده وفقا لمنهج تشاركي الذي يتم يعتبر مخطط التنمية المحلية  

مج وتدخالت الجماعات برنالضبط  اطارا مرجعياالدولة  مصالح بدعم منو

  .الشامل لية في المجال التنمويالمح

يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية 

الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان  الممكن المالي الدعم حجمو

 .بأي عنوان كان التنموي

الميزات  دعمبإسناد من الدولة على يعمل مخطط التنمية المحلية 

   ميزات للتسريع في تنميتها. إلكسابها التفاضلية لكل جماعة محلية أو 

 

 

 



44 

 

 االقتصاديالتّدّخل في المجال  : الفرع األّول 

 : 114الفصل 

لغاية تنمية أنشطة اقتصاديّة تمارس في  ،المحلّيّةيمكن للجماعات 

حدود مرجعها نظرها التّرابي، أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة 

ومع احترام مقتضيات الشفافية  طبقا للقانون للمؤّسسات االقتصاديّة

وااللتزامات الدولية  والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام

 .لتونس

تتّخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض ماليّة بدون فوائض أو 

، وتمنح لمحالت أو عقارات المستثمرين ذمةأو وضع على  بشروط ميّسرة

 .أعضائها بأغلبية مجالسهاصادقة م بل الجماعات المحلّيّة بعدمن ق

 التفويت فيتتّخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو 

مع  بأسعار تفاضلية وطبقا لشروط تضبطها عقود تبرمممتلكات عقاريّة 

الجماعة  ويصادق عليها مجلسالمعنيّة  واالجتماعية المؤسسات االقتصاديّة

 .أعضائه بأغلبية

في تحديد المقابل المالي لهذه العقود األسعار  االعتباريؤخذ بعين 

المرجعيّة التي تفرزها الّسوق العقاريّة بالمنطقة، مع منح تخفيضات تحتّمها 

 المرجّوة من هذه العقود. واالجتماعية المنفعة االقتصاديّة

 مصحوبة بالوثائق المتعلقة بهابهذا الفصل  تحال العقود المشار إليها

  للوالي وألمين المال الجهوي شهرا قبل تنفيذها.

تحّدد الجماعات المحلّيّة طبيعة الّضمانات المتعيّن تقديمها من طرف 

 المؤّسسات االقتصاديّة الطّالبة للحصول على المساعدات. كما تحّدد مقدار

 بالنّظر إلى خصوصيّة كّل نشاط اقتصادي. المساعدات

 جماعة المحلية بالتزاماته.معاقد ال تضبط العقود تبعات عدم تقيد 

للوالي االعتراض على العقود لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة. 

ويوقف االعتراض تنفيذ العقد. ويتّم االعتراض وفقا ألحكام الفقرة األخيرة 

 من هذا القانون. 100من الفصل 

 : 115الفصل 

بواسطة جتماعي عات المحلية على دعم االقتصاد االتعمل الجما

 اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
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 مشاريع لدعم اعتماداتعلى تخصيص لجماعات المحلية ا تعمل

من هذا  134للفصل  طبقا  ومشاريع االقتصاد البيئي جتماعيقتصاد االالا

 .القانون

قتصاد اال مشاريع دعمبستثمار الدولة ضمن تشريع اال تلتزم 

بواسطة  عن طريق الجماعات المحليّة ومشاريع االقتصاد البيئي جتماعياال

   .عقود تبرم للغرض

 : 116الفصل 

لى التّشغيل وعلى بعث في نطاق التّشجيع ع المحلّيّة،للجماعات            

 الدولةمع   اتّفاقيّات تبرم   ، أنفي حدود مرجع نظرها التّرابيو ،  المشاريع

 . للنهوض بالتشغيلتقدمها تحّدد خطّة تدّخلها والمساعدات التي   

عند إعداد مشروع ميزانيّة  االعتبارتؤخذ هذه االتّفاقيّات بعين 

 .للغرض الماليّة االعتمادات برصدالجماعة المحلّية المعنيّة، وذلك 

تعرض مشاريع هذه االتّفاقيّات على مداولة مجالس الجماعات 

 المحلّيّة.

 

 والثقافي التّدّخل في المجال االجتماعي : الفرع الثّاني

 

 : 117الفصل 

لتمويل  منح مساعدات ماليّة تعلن عزمها للجماعات المحلّيّة أن

بناء على جمعيّات المحدثة طبقا للقانون وذلك لاألنشطة االجتماعية والثقافية ل

مرفوقا على أن يكون كل مطلب  في األجل المحدد ايتم إيداعه مطالب

ها األدبي المالي المصادق عليهما طبق يتقريروبآخر بنظامها األساسي 

 القانون.

يتّم إسناد المنح والمساعدات على أساس برنامج نشاط ومعايير  

يتم نشره الجماعة مكتب يعينها وبناء على تقرير لجنة فرز  موضوعية

 بالموقع اإللكتروني المخصص للجماعة.

الجماعات المحلّيّة، كّل حسب مرجع نظرها، لتشجيع األنشطة  عىست

القانونية التي االجتماعيّة والتّظاهرات الثّقافيّة أو التّظاهرات الّرياضيّة 

 .تنظمها الجمعيات والهيئات المهنية
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 : 118الفصل 

 اإلمكانقدر  اعتماداتتعمل الجماعات المحلية على تخصيص 

من والنساء  العائلي الخصوصية وفاقدي السند االحتياجاتلمساعدة ذوي 

 .ضحايا العنف

تقترح الجماعات  ،بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية 

 .ورعاية المعوزين المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر

تجاه التنظيمات فة بحياديتها ومعرللجماعة المحلية تكليف جمعيات  

 ىوالسهر عل اء الشرائح المعنية وتنفيذ برامج المساعدةإلحصالسياسية 

يصادق عليها مجلس وفقا التفاقية عاية يتم انشاؤها للغرض مراكز رتسيير 

 .ويتّم إعالم العموم بها بكل الوسائل المتاحةالجماعة 

 

 : الجـزء الرابـــع

 في التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة

 

 : 119الفصل 

كّل جماعة محليّة بالتنمية المحلية وبتهيئة مجالها الترابي  تتكفل 

والعمراني وبحماية بيئتها في نطاق الصالحيّات الراجعة لها والتنسيق مع 

 بقية الجماعات المحلية ومختلف المتدخلين في المجال التنموي والتخطيط.

 : 120الفصل 

بها  تعمل كل جماعة محلية على أن يكون لها مثال تهيئة خاص 

يضبط شروط  تهيئة مختلف الفضاءات التي تراعي في استغاللها مبادئ 

، تحقيقا للمتطلبات الحاضرة والمستقبليّة للجماعة  النجاعة والتنمية المستدامة

في المجاالت العمرانية والتجهيزات العاّمة وممارسة األنشطة االقتصادية 

 والرياضيّة والثقافيّة.

حلية الذي تعمل على اعداده وانجازه يراعي مخطط التنمية الم 

الجماعة المحلية بالتعاون مع المتدخلين في المجال التنموي مقتضيات مثال 

 التهيئة.

 



47 

 

 : 121الفصل 

،  ، تحت مسؤوليتها تختص كل جماعة محلية بتكليف من يتولى 

إعداد مثال التهيئة المتعلّق بها واألمثلة الخصوصية ومراجعتها طبقا 

للّجنة الجهوية  الفنية المصادقةاري به العمل وعرضها على للتشريع الج

 .من هذا القانون 128المنصوص عليها بالفصل  للتهيئة والتعمير والتنمية

وتعد عند  ،المذكورةتلتزم كل جماعة محلية بتنفيذ الوثائق واألمثلة   

 االقتضاء تقريرا حول الصعوبات التي تعترض تطبيقها تمهيدا لمراجعتها.

 : 122الفصل 

تنصهر مختلف الوثائق المتعلّقة بالعمران وأمثلة التهيئة في منظومة  

 هرميّة تحكم علوية وإلزامية بعضها للبعض اآلخر.

تلتزم مختلف السلط والمتدخلين في ميادين التهيئة والتعمير والتنمية  

 باحترام هرمية القواعد المشار إليها بهذا الفصل.

 : 123الفصل 

وضع مختلف أمثلة التهيئة إتمام دراسة مؤثرات إنجازها يستوجب  

على المحيط تطبيقا لمقتضيات التنمية المستدامة وطبقا للتشريع الجاري به 

 العمل.

 تؤخذ بعين االعتبار الدراسات االستراتيجية للمؤثرات إن وجدت. 

تسعى الجماعات المحلية إلى احتواء اآلثار السلبية المحتملة دون  

 نفيذ األمثلة وإنجاز المشاريع العمرانية واالقتصادية واالجتماعية.تعطيل ت

 : 124الفصل 

تعتمد الجماعة المحلية وجوبا في إعداد مشاريع أمثلتها على أدوات  

الديمقراطيّة التشاركيّة طبقا ألحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة 

ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات  فعليا من آليات تشريك المتساكنين

 وتحديد االختيارات الكبرى في آجال معقولة.

 

 : 125الفصل 

تُعرض مختلف األمثلة والوثائق التوجيهية والتنفيذية المتعلقة  

بالتهيئة والتعمير والتنمية المستدامة على المصادقة الفنية للّجنة الجهوية 
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، وذلك قبل عرضها على مجلس  لمستدامةللتهيئة الترابية والتعمير والتنمية ا

 الجماعة المحلية المعنية للتداول.

 : 126الفصل 

تتركب اللّجنة الجهوية للتهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة  

 من :

 42رئيس تعيّنه هيئة التنسيق والتعاون المنصوص عليها بالفصل  - 

 من هذا القانون،

ت يعيّنهم رؤساء الجماعات المحلية أربعة ممثلين عن البلديا - 

وبناء على مقترحات  ،القانونمن هذا  42بالجهة وفقا ألحكام الفصل 

 تعرضها البلديات،

ستة ممثلين عن الوزارات المكلفة بالداخلية، وبالتجهيز واإلسكان،  - 

 وبالنقل،  وبالفالحة والموارد المائية وبالبيئة وبالتنمية الجهوية

 ليم،ممثل عن اإلق - 

 ممثل عن عمادة المهندسين المعماريين، - 

 ،أو في التهيئة خبير في التعمير - 

 مختص في علم االجتماع، - 

 ممثل عن مصالح التراث واآلثار يعينه وزير الثقافة. - 

يتم تعيين األعضاء لمّدة ثالث سنوات  ،الوزاراتباستثناء ممثلي  

 قابلة للتجديد.

تجتمع اللّجنة بمقر الجهة أو بأي مكان تحدده بناء على استدعاء من  

 رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها.

للّجنة أن تستمع لممثلي الجماعة المحلية المعنية بمثال التهيئة  

 االستنارة برأيه. والتعمير أو ألي شخص ترى فائدة في

 : 127الفصل 

رح على الجماعة المحلية إدخال تعديالت على المشاريع للّجنة أن تقت 

 المعروضة عليها تقتضيها ضرورة التناسق بين مختلف األمثلة أو النجاعة.
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 من تاريخ تعهدها تصادق اللّجنة في أجل ال يتجاوز أربعة أشهر 

وتحيلها لمجلس الجماعة المحلية  ،االقتضاءعلى األمثلة بعد تعديلها عند 

 مركزية المعنية.ولإلدارات ال

 : 128الفصل 

تعرض األمثلة والوثائق المتعلقة بالتعمير بعد المصادقة الفنية للّجنة  

الجهوية للتهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة على مجلس الجماعة 

 المحلية للتداول.

ينشر قرار مجلس الجماعة المحلية القاضي بإقرار األمثلة بالجريدة  

جماعات المحلية وبالموقع اإللكتروني المخصص لها، ويعلق الرسمية لل

 بمقرها.

تدخل األمثلة التي تم إقرارها حيّز النفاذ في أجل شهرين من تاريخ  

 نشرها.

 : 129الفصل 

يمكن خالل األجل المنصوص عليه بالفصل السابق االعتراض من  

طبقا قبل الوالي أو كل من له مصلحة على قرار الجماعة المحلية 

 .150بالفصل  لإلجراءات واآلجال المنصوص عليها

 : 130الفصل 

تحيل الجماعات المحلية مختلف أمثلتها ووثائق التعمير لهيئة التنمية  

 المستدامة وحقوق األجيال القادمة.

لهيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة إبداء مالحظاتها  

 حول األمثلة المصادق عليها.

الجماعات المحلية على األخذ بعين االعتبار بمالحظات هيئة تعمل  

 التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة وتوجه  لها تقريرا في الغرض.

 : 131الفصل 

تعمل الدولة على تمكين الجماعات المحليّة من مختلف الوسائل  

ترام ، وتلتزم بالحرص على اح واإلمكانيّات الالزمة لتنفيذ مثال التهيئة

 مقتضياته من قبل جميع المتدخلين العموميين والمؤسسات والمتساكنين.

لزجر المخالفات وإزالة  ،العامةتسّخر الدولة عند االقتضاء القوة  

األعمال واألنشطة المخلة باألمثلة المذكورة أو التي تمارس بدون الحصول 
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ف المصالح على التراخيص القانونية أو بدون القيام بالتصاريح لدى مختل

 بما في ذلك مصالح الجباية. ،المختصة

 : 132الفصل 

ليين على المحليّة بالشراكة مع مختلف الفاعلين المح تعمل الجماعة 

من هذا القانون يأخذ   115المحلية المشار اليه بالفصل   إعداد مخطط التنمية

 .بعين االعتبار مقتضيات التنمية المستدامة

عمل على احترامها على المخطط وي المحلية الجماعةس يصادق مجل 

و على تحفيز المؤسسات االقتصادية على االستثمار في المشاريع المندرجة 

 .  في نطاق االقتصاد البيئي والطاقات المتجددة

تتمتع مشاريع االقتصاد البيئي و الطاقات المتجددة بأولوية الدعم من  

 قبل الجماعات المحلية والدولة.

 : 133الفصل 

تلتزم مختلف الهيئات والمنشآت العموميّة والمصالح المركزية  

للدولة المتدّخلة في مجال البيئة والطاقة والمياه باحترام مقتضيات أمثلة 

 التهيئة، وتعمل على دعم الجماعات المحلية بواسطة برامج مشتركة.

 : 134الفصل 

المنجزات في تتولّى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول  

 ميدان التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحة.

للجماعات المحلية إخضاع برامجها وإنجازاتها المشار إليها بهذا  

 الباب إلى تقييم خارجي.

تخّصص الدولة اعتمادات لحفز ودعم الجماعات المحلية التي تثبت  

مخططات التهيئة والتعمير بالنجاعة  عملية  التقييم حرصها على إنجاز

 المطلوبة مع األخذ بعين االعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.
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 : ســزء الخامـــالج

 النظام المالي للجماعات المحلية

 

 : 135الفصل 

وممتلكاتها لخدمة  تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها 

للمالية  ىستعمال األجداالالرشيدة و المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة

 العمومية. 

بمبدأ تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد  

 وقاعدة توازن الميزانية. المالية الشرعية

 في تخصيص الموارد للشأن المحلي : األّولالباب 

         : 136الفصل 

تقتضيها إدارة ص موارد الجماعات المحلية لسّد نفقات خص  تُ  

 الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المعنية.

ال يمكن تحميل  ، باستثناء الحاالت المنصوص عليها بالقانون 

الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية 

 التابعة للدولة.

ال تحول أحكام هذا الفصل دون تخصيص الجماعات المحلية لنفقات  

طاق عقود يتم إبرامها خدمة للمصلحة المحلية طبقا ألحكام القانون أو في ن

لدعم جمعيات ذات مصلحة عامة تنشط في المنطقة الترابية للجماعة 

 المحلية.

 

 ومواردها في القواعد العامة للميزانية : الباب الثاني

 : 137الفصل 

إعداد في التشاركية  وتلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية  

على أساس تقديرات  ، في وثيقة شاملة وموّحدة وواضحة ميزانياتها السنوية

 .ومختلف التعهدات والنفقاتوتتضمن كل الموارد واقعية وصادقة ونزيهة 
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تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد  

 بالقانون والتراتيب.المقررة 

 : 138الفصل 

الجبائية القوانين تدريجيا وبواسطة قوانين المالية و ةل الدولتتكفّ  

لموارد ألهم والقوانين المتعلقة باألمالك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب ا

لط المركزية على مساعدة الجماعات المحلية وتعمل السّ  محلية. ةجماعكل 

 على بلوغ التكافؤ بين الموارد واألعباء المحلية.

 :تعتبر موارد ذاتية  

من  65التي يضبط نظامها القانون طبقا للفصل  محصول األداءات المحلية -

 الدستور،

الذي تحيله القوانين   والمساهمات محصول أو جزء من محصول األداءات -

بما في ذلك المساهمات بعنوان األعباء التي يستوجبها  للجماعات المحلية

 التعمير التي يقرها القانون،

محصول األداءات التي تتقاسمها الدولة مع مناب الجماعة المحلية من  -

 ،الجماعات المحلية

 و مختلف الحقوق بعنوان الخدمات واالستغالل محصول المعاليم والرسوم -

 ،  التي تقرها مجالس الجماعات المحليةوالتراخيص 

 ،محصول الموارد غير الجبائية المختلفة -

من المنشئات العمومية المحلية  ع بهفي ما تتمتّ  مناب الجماعة المحلية -

 ،المحاصيل المذكورة أعاله

 .غير المخصصة الهبـات -

 :139الفصل 

تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين  

 الموارد والنفقات.

الجماعة المحلية الذي اقتراض في اعتماد الميزانية حجم  ىيراع 

معّدل حجم الموارد ضعف يجب أن ال يتجاوز في كل الحاالت سقفا يساوي 

 المالية الذاتية السنوية طيلة الثالث سنوات األخيرة.

 : 140الفصل 

تعمل الجماعات المحلية على التحكم في التداين وتوظيفه وجوبا في 

 استثمارات ذات نفع عام. 

  ل ميزانية التصّرف.لتموي االقتراضال يجوز  
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 141  :الفصل

تعتبر ميزانية الجماعات المحلية متوازنة عندما تتم المصادقة على  

 االعتبارنفقات التصرف ونفقات التنمية على أساس التوازن مع األخذ بعين 

 كل التعهدات السابقة.

 : 142 الفصل

تتضمن ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة جملة موارد  

 .، وتأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون الجماعة المعنيةأعباء و

ديسمبر من نفس  31 يوموتنتهي  ي ،تبدأ السنة المالية في أول جانف 

 .المنصوص عليها بهذا القانونخصوصية الحكام األمع مراعاة  ، السنة

 : 143الفصل 

 ل ميزانية الجماعات المحلية بواسطة الموارد التالية :موّ تُ  

 ،( محصول الضرائب المحلية التي يقرها القانون لفائدتها1 

المحالة لفائدتها بمقتضى والمساهمات الضرائب  محصول (2 

 ،القانون

مهما كانت الحقوق المختلفة ( محصول مختلف المعاليم والرسوم و3

على معنى الفصل  بغة األداء والمساهمةتسميتها والتي ال تكتسي ص

تقرها الجماعات المحلية بواسطة مجالسها  والتيمن الدستور  65

 ،بعنوان استغالل أو خدمات أو تراخيص المنتخبة

( معاليم تركيز الالفتات اإلشهارية والمعلوم السنوي الستغاللها  4

 بالنسبة لكل جماعة محلية في ما يخصها طبقا لقرارات مجلسها،

يض بما فيها المقاب ( محصول الموارد غير الجبائية األخرى5 

 ، المتأتية من الوكاالت االقتصادية

 االقتراض،( موارد 6 

 ،( االعتمادات المحالة من الدولة7 

 : 144الفصل 

تعمل الجماعات المحليّة على فتح حساب خاص لدى محاسبها  

العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في 

والمشاريع الخاصة برعاية  يخيوالموروث التار تمويل المكتبات والمتاحف

  .عند االقتضاء عينوفقا لرغبة المتبر فاقدي السند العائلي
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يتّم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة بناء على مداولة مجلسها،  

 ويقع إعالم العموم بكل الوسائل المتاحة.

تبقى االعتمادات المتأتية من الهبات على ذمة الجماعة المحلية إلى  

 استعمالها بدون تحديد في الزمن.حين 

يصادق مجلس الجماعة المحليّة على برنامج استعمال االعتمادات  

 المنصوص عليها بهذا الفصل سواء في نطاق الميزانية السنوية أو خارجها.

 : 145الفصل 

تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مختلف المعاليم  

ي تستخلص بعنوان استغالل أو الت سميتهاالحقوق مهما كانت توالرسوم و

المنصوص  ات والمساهماتداءألال تكتسي صبغة ا والتي استفادة أو خدمة

 من الدستور. 65بالفصل  اعليه

مجالس الجماعات المحلية قاعدة مختلف المعاليم والرسوم  رقرّ تُ  

،  ونسبها أو مبالغها حقوق المشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصلوال

وتتولى نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعالم المتساكنين بها 

بكل الوسائل المتاحة. وتعمل الجماعات على أن تكون النسب أو المبالغ غير 

 مشطة.

 : 146الفصل 

تختص المجالس المنتخبة بتحديد المبالغ الراجعة للجماعات المحلية  

يعود لها بالنظر من ممتلكات المعنية بعنوان خدمات أو استغالل ما 

 . محلية المعنيةال ةللجماع لراجعبما في ذلك الملك ا ، وتجهيزات

تعمل الجماعات المحلية على أن تكون المبالغ الموظفة بعنوان  

ر استغالل الممتلكات موارد ن يوفّ أو ،كلفتهاالخدمات متقاربة مع  إسداء

 .االقتصاديةتتناسب وقيمتها 

  : 147الفصل 

يؤذن سنويا في جباية المعاليم  ،ال عن المبالغ المحالة لفائدتهافض 

والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات 

أو  المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها

 .بتنقيحها
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لرئيس الجماعة المحلية توجيه أذون استخالص وقتية للمحاسب  

على أن تتم تسوية المقابيض بواسطة  ،العمومي المتعهد بمالية الجماعة

 مداوالت مجلس الجماعة المحلية.

 : 148الفصل 

تحال في أجل ال  ، نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية قبل 

يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداوالت مختلف القرارات ذات الصبغة 

والمبالغ المختلفة إلى كل  والرسوم ومختلف الحقوق العامة المتعلقة بالمعاليم

 من الوالي وأمين المال الجهوي.

، لدى  االقتضاء، عند  أو ألمين المال الجهوي االعتراضللوالي  

معاليم العلى شرعية القرارات المتعلقة بضبط المحكمة اإلدارية االبتدائية 

 . من تاريخ اإلعالمأجل شهر في  االستغاللأو معاليم  الحقوق رسوم والو

تصدر المحكمة حكمها في أجل شهرين من تاريخ تعهدها. ويقع  

االستئناف أمام المحكمة اإلدارية االستئنافية المختصة ترابيا في أجل شهر 

 من تاريخ اإلعالم بالحكم. 

 تصدر المحكمة قرارها في أجل شهر ويكون قرارها باتا. 

 : 149الفصل 

ة من معاليم إشغال بالمائ خمسينبنسبة  تتمتع الجماعات المحلية 

 بدائرتها. واقعللدولة وهيئاتها ال راجعةال مالكواستغالل اال

 كما يلي :    محليةع المبالغ الراجعة للجماعات الوزّ تُ   

  ،بالمائة للبلديات أربعون -    

 ،بالمائة للجهاتأربعون  - 

 عشرون بالمائة األقاليم. - 

يتم تحويل المبالغ المذكورة بعنوان السنة الموالية لسنة استخالصها  

 ماي. 30يوم من قبل مصالح الدولة وذلك في أجل ال يتجاوز 

تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية المختصة مراجعة  

حسب ما يتوفر  ،بدائرتها واقعالالتابع للدولة ومعاليم إشغال الملك العمومي 

 األجدى. استغالله بالطريقة ن منمعطيات تمكّ  لديها من
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 : 150الفصل 

ولة إحالة التصّرف تتولى الدّ  ر،من الدستو 12ألحكام الفصل  وفقا 

التي  خاصة في أجزاء من الملك العمومي التابع لها لفائدة الجماعات المحلية

تواجه صعوبات هيكلية تنموية قصد استغاللها بما من شأنه أن يساهم في 

 المالية.ومواردها دعيم قدراتها ت

يمكن في مرحلة أولى انتهاج تجارب لتحويل التصّرف في جانب  

تضمن للجماعة محصول  من أمالك الدولة بصورة مؤقتة بواسطة اتفاقيات

 بنتائجها. على أن يتم تقييم التجربة وإعالم مجلس نواب الشعب  االستغالل

إذا ثبتت نجاعة تصّرف الجماعات المحلية المعنية في ملك الدولة ،  

يمكن للقانون أن يقر تحويل أجزاء من هذا الملك للجماعات المحلية. كما 

  يمكن انهاء العقد قبل األوان اذا ثبت عدم نجاعة التجربة. 

 

 الباب الثالث: االعتمادات المحالة من قبل الدولة

 : 151الفصل 

تتولى الدولة في نطاق دعم الالمركزية ،  التضامن لمبدأتطبيقا  

بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية  التفاوتوالحد من 

بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية 

 ائليوفاقدي السند الع المسنينرعاية الثقافة والطفولة و مجاالتة في الحيويّ 

 .والبنية األساسية والبيئة والرياضة

 ان جو 30 يوم إعالم الجماعات المحلية قبل السلطة المركزيةتتولّى  

 باالعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية الموالية.

 : 152الفصل 

توسيع الختصاصات الجماعات المحلية أو تحويل الختصاصات  كلّ  

 جديدة لفائدتها يصحبه وجوبا تدعيم للموارد المحلية يضبطه القانون.

تتولّى المصالح المركزية بالتشاور مع المجلس األعلى للجماعات  

، يتّم  أو توسيعها االختصاصاتق لكلفة تحويل تقدير مسبّ المحلية إجراء 

 يئة العليا  للمالية المحلية إلبداء الرأي. على الهعرضه 

مع  متناسبةللجماعات المحلية  يتعيّن أن تكون الموارد المحالة 

 أو توسيعها. االختصاصاتاألعباء التي تترتب عن تحويل 
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فه بواسطة من تكلّ بمفردها أو تتولى الهيئة العليا للمالية العمومية  

ها طيلة يعأو توس االختصاصاتتحويل القيام بتقييم األعباء التي تترتب عن 

،  االقتضاء، عند  وتعرض ،الثالث السنوات األولى من الشروع فيها

مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب إلجراء التعديالت الضرورية 

 التالؤم بين األعباء والموارد. إلحكام

 

 : 153الفصل 

بواسطة تحويل  154ل إليها بالفصتمويل األعباء المشار  يتمّ  

صندوق دعم " ضرائب لفائدة الجماعات المحلية أو بواسطة موارد 
 . "والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية  الالمركزية

 تكّون االعتمادات المحولة بهذا العنوان : 

 اعتمادات تقديرية، - 

 اعتمادات تعديلية، - 

 اعتمادات تسوية، - 

 لديات التي تشمل مناطق ريفية،اعتمادات تنفيل لفائدة الب - 

اعتمادات تنفيل لفائدة الجماعات التي تسجل انخفاضا حادا لمؤشر  - 

 التنمية.

 : 154الفصل 

، بناء على اقتراح من وزارة  تختص الهيئة العليا للمالية المحلية 

المالية والوزارة المكلفة بالجماعات المحلية ، بتوزيع االعتمادات المرصودة 

من هذا القانون وفق معايير موضوعية  155بالفصل بالصندوق المشار إليه 

وعادلة يقع نشرها بأمر حكومي بناء على رأي مطابق للهيئة. ويتم عند 

 الحاجة تحيين المعايير.

نشر توزيع اإلعتمادات الذي أقرته الهيئة العليا للمالية المحلية بالجريدة يتم 

 الرسمية للجماعات المحلية.

يؤخذ بعين االعتبار في معايير توزيع موارد الّصندوق عدد السكان  

ونسبة البطالة وأهمية األعباء التي تمثّلها الخدمات المسداة خارج مناطق 

العمران ومدى توفّر بنية تحتية وتجهيزات أساسية متناسبة  مع عدد السكان 
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لية على في مجاالت الثقافة والرياضة والترفيه ومدى حرص الجماعة المح

 تنفيذ مخططات التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة.

كوارث تحويل تسبقات أو  عند حدوثللدولة في حاالت استثنائية أو  

 لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة.محلية منح لفائدة جماعات 

 

 الجماعات المحليةمبالغ : استخالص  الباب الرابع

 

 :155الفصل 

 166الفصل عتبار أحكام الفقرة األخيرة من مع األخذ بعين اال 

محاسب الجماعة المحلية محاسب عمومي تابع للدولة وله صفة محاسب 

بقرار من وزير المالية بعد إعالم مسبق لرئيس  ية المحاسبتقع تسم .رئيسي

 .المحلية الجماعة

المحاسب تقديم كل المساعدة لتيسير عمل الجماعة المحلية  يتولى 

 ويبذل كل العناية الستخالص المبالغ والمستحقات الراجعة لها. 

  : 156الفصل 

المساهمات المشار إليها مختلف و والرسوم تستخلص المعاليم 

من قبل قابض  من هذا القانون 149 و 148و   147 و 145بالفصول 

أو بناء على أذون بناء على قوائم تعدها الجماعات المحلية  ، المالية المختص

 . بقبض مختلف مستحقاتها

بالفقرة السابقة واألذون االخرى المتعلقة  تحال القوائم المذكورة

وتعتبر أذونا  إلى محاسب الجماعة المحليةبمختلف الديون والمستحقات 

  .ونيةالقان االعتراضاتمع اعتبار  بقبض المبالغ المضمنة بها

يمكن أن تعهد لوكيل مقابيض مهمة قبض المستحقات تحت مسؤولية 

 قابض الجماعة المحلية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يتولّى محاسب الجماعة المحلية المتعهد بمالية الجماعة المحلية  

لة التي حّل توجيه بيان شهري يتضّمن االستخالصات الحاصلة والديون المثقّ 

  تستخلص.أجلها ولم 

مارس من كل سنة جدوال في  31يوجه محاسب الجماعة قبل تاريخ  

المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخالصها وأسباب وحجج استحالة 
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االستخالص ويتولى مجلس الجماعة التداول واإلذن عند االقتضاء للمحاسب 

 بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة.    

 : 157الفصل 

تحرص الجماعات المحلية على متابعة استخالص ما يعود لها من  

المدينين وتتولى  حثوت ، معاليم ومساهمات ومستحقات مهما كان نوعها

 التنبيه عليهم بالطرق القانونية.بالتنسيق مع المحاسب العمومي 

تطبيقات إعالمية  منتمكين الجماعات المحلية بوزارة المالية  تلتزم 

 استخالص الديون الراجعة لكل جماعة محلية.ن المثقلة والديومتابعة ل

 إلجراء العموميمحاسب الالمعنية  محليةرئيس الجماعة اليحث   

صل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به أ استخالصعات تتبّ 

 العمل في مجال الديون العمومية.

 .االستخالصبمآل تتبعات  هايعلم محاسب الجماعة المحلية رئيس 

لفائدة لة ر بنصف مبلغ الديون المثقّ تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدّ  

تسجيل اعتراض دون كاملة سنة تثقيلها والتي مّر على أجل الجماعة المحلية 

   .في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم استخالصها

 : 158الفصل 

 مختلف المعاليم والرسوم استخالصع يخضع سقوط حق تتبّ  

وغيرها بالتقادم إلى األحكام  واالستغاللشغال والمساهمات ومعاليم اإل

 العامة المتعلّقة بالديون العمومية.

 يخضع سقوط ديون الجماعات المحلية إلى نظام سقوط الديون العمومية.

 

 واردــب المـي تبويـف الخامس:الباب 

 : 159الفصل 

على من ميزانية الجماعة المحلية ع موارد العنوان األول توزّ  

 األصناف التالية :

األداءات على العقارات المداخيل الجبائية بعنوان :  الصنف األول 

 .واألنشطة

 المداخيل الجبائية األخرى.الصنف الثاني :  
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موجبات المعاليم والرسوم والحقوق ومعاليم الالصنف الثالث :  

 .الخدمات اإلدارية مقابل إسداء

الجماعة ك امال واستعمال شغالإف الرابع : مداخيل الصن 

 وأمالكها المختلفة. واستلزام مرافقهاوفضاءاتها 

 .ومساهماتها الصنف الخامس : مداخيل ملك الجماعة المحلية        

 .عتياديةالصنف السادس : المداخيل المالية اال 

الجزء األول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف األول  يشمل 

الجزء الثاني  يشملو .الرابعالصنف الثالث والصنف الثاني والصنف و

الصنف الصنف الخامس و االعتياديةالخاص بالمداخيل غير الجبائية 

 السادس.

 : 160الفصل 

على من ميزانية الجماعة المحلية ع موارد العنوان الثاني توزّ       

 األصناف التالية :

 .الصنف السابع : منح التجهيز 

 .خرات وموارد مختلفةالصنف الثامن : مدّ  

 .الداخلي االقتراضالصنف التاسع : موارد  

 .الصنف العاشر : موارد االقتراض الخارجي 

 .الصنف الحادي عشر : موارد االقتراض الخارجي الموظفة 

 .الصنف الثاني عشر : موارد متأتية من اعتمادات محالة 

الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية  يشمل 

الجزء الرابع  شملوي .الثامنالّصنف والمخصصة للتنمية الصنف السابع و

الحادي الّصنف العاشر والّصنف نف التاسع واالقتراض الصّ  المتعلّق بموارد

الموارد المتأتية من االعتمادات المتعلّق بـالجزء الخامس  . ويشملعشر

 المحالة الصنف الثاني عشر.
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 ونفقاته الجماعات المحلية : اعتمادات سادسالباب ال

 : 161الفصل 

تعمل الجماعات المحلية على أن يتم رصد االعتمادات بميزانياتها  

في نطاق خطة لتحقيق أهداف محددة  رميحسب برامج ومهمات تالسنوية 

 .متعددة السنوات يصادق عليها مجلس الجماعة 

تجسيم خطة  ضمنات مجموعة من البرامج التي تندرج تشمل المهمّ  

 ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.

 اقتراحخذ بناء على تّ يُ حكومي ات بمقتضى أمر تحدد البرامج والمهمّ  

 من الهيأة العليا للمالية المحلية وبعد استشارة محكمة المحاسبات.

ج ومهّمات اإلنفاق تحرص الجماعات المحلية على تقييم برام 

والخطة التي تصادق عليها بواسطة متخّصصين في التدقيق والتقييم، وتنشر 

 نتائج التقييم.

 : 162الفصل 

إلى اعتمادات البرامج  بمصاريف التنميةتنقسم االعتمادات المتعلقة  

 واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.

يمكن للجماعة تشمل اعتمادات البرامج المشاريع والبرامج التي  

المحلية الشروع في إنجازها بعد ضبط مبلغها الجملي بناء على الدراسات 

ن هذه االعتمادات من التعهد الالزمة. ويتعين أن تمكّ واالقتصادية الفنية 

بمصاريف تتعلق بإنجاز كامل المشروع أو جزء وظيفي منه يمكن استغالله 

الجماعة المحلية إال في غير أن اعتمادات البرامج ال تلزم  دون إضافة.

 حدود اعتمادات التعهد المفتوحة بالميزانية.

تكون اعتمادات التعهد تحت تصّرف اآلمر بالصرف ليتسنى له  

 المنصوص عليها بالميزانية. االستثماراتالتعهد بالمصاريف الالزمة لتنفيذ 

تستعمل اعتمادات الدفع إلصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ  

، وذلك إلى على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهد المحمولة

 .جانفي من السنة الموالية 31تاريخ 

 : 163الفصل 

تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون تحديد في المدة. ويمكن  

 .االقتضاءنقلها من سنة إلى أخرى أو إلغاؤها عند 
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  استعمالها خالل سنة تنفيذ الميزانيةتلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع  

. غير أنه يمكن أن يتم نقل بقايا اعتمادات الدفع تأجيل استعمالهايمكن  وال

مباني وتحسين نفقات صيانة  السنة الموالية لتغطية وإعادة فتحها بعنوان

. ويتم إعالم أمين المال ودعم المكتبات مرافق الجماعات المحلية ومنشآتها

 الدفع غير المستعملة. فتح اعتماداتالجهوي بقرار إعادة 

 

 : 164الفصل 

تشتمل نفقات ميزانية الجماعات المحلية على نفقات التصرف  

ونفقات التنمية ونفقات تسديد  ،كّون العنوان األولونفقات فوائد الدين التي تُ 

دات المحالة التي تكّون العنوان أصل الدين والنفقات المسددة من االعتما

 الثاني.

 قسما.إحدى عشر ب نفقات الجماعات المحلية ضمن تبوّ  

 

 :165الفصل 

 ع نفقات العنوان األول على األقسام التالية :توزّ  

 .القسم األول : التأجير العمومي 

 .القسم الثاني : وسائل المصالح 

 .القسم الثالث : التدخل العمومي 

 .عةع : نفقات التصّرف الطارئة وغير الموزّ القسم الراب 

 .القسم الخامس : فوائد الدين 

 :166الفصل 

 ع نفقات العنوان الثاني على األقسام التالية :توزّ  

 .المباشرة االستثماراتالقسم السادس :  

 .القسم السابع : التمويل العمومي 

 .عةالقسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة وغير الموزّ  

 .فةالقسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظّ  

 .القسم العاشر : تسديد أصل الدين 

 القسم الحادي عشر : النفقات المسّددة من االعتمادات المحالة. 
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 : 167الفصل 

 : تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية 

باعتبار المبالغ المخصومة بعنوان ، مصاريف التأجير العمومي -1 

 ،جتماعيةالضرائب والمساهمات اال

مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات واألرصفة وشبكة  -2 

 ،والمنطق الخضراء وتصريف المياه   التنوير العمومي وقنوات التطهير

 ،خالص أقساط القروض المستوجبة أصال وفائدة -3 

 ،حفظ العقود والوثائق واألرشيف التابع للجماعة مصاريف -4 

خالص المستحقات المستوجبة لفائدة الخواص والهياكل  -5 

 ،العمومية

 بناياتهامصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف  -6 

 ،ومنشآتها

 مصاريف المكتبة وتوابعها العمومية إن وجدت، -7 

 ائلي.نفقات رعاية األشخاص فاقدي السند الع -8 

 : 168الفصل 

تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل األعوان المنتدبين من  

 .ولمقتضيات النظام األساسي للوظيفة العمومية قبلها وفقا للقانون

ة تحّمل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب كما يمكن للجماعة المحليّ  

تبرم  اتفاقياتدة بمقتضى إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محدّ 

وذلك بناء على طلب العون  للغرض بين اإلدارة المركزية والجماعة المحليّة

العمومي، على أن ال يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي 

 .تتحملها إدارته األصلية

 : 169الفصل 

المتعلقة بالوكاالت  89الفصل مع األخذ بعين االعتبار احكام  

مر بصرفها ؤد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويتعقاالقتصادية 

  ضه من مساعديهأو من يفوّ   من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها

 أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.
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 : 170الفصل 

ر االعتمادات ال يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إال عند توفّ  

  . بالميزانية

، يتثبت أمين المال الجهوي من  عن إجراء صفقة إعالنعند كل  

ويلفت نظر رئيس الجماعة المحلية  ، صة للصفقةر االعتمادات المخصّ توفّ 

 لعدم توفر االعتمادات الكافية.لغياب أو  االقتضاءعند 

يمكن  ،الصفقة إبرامفي صورة إصرار رئيس الجماعة المحلية على  

 .المختصة دائرة المحاسبات ةهيئ لدى االعتراضألمين المال الجهوي 

المحاسبات المختصة في اعتراض أمين المال محكمة  هيئةتنظر  

بتعليق للجماعة المحلية  االقتضاءوتأذن عند  ،الجهوي على إبرام الصفقة

 .العمل بها في انتظار البت في االعتراض

يتّم االعتراض واالستئناف وفقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل  

 هذا القانون. من 100

 : 171الفصل 

عدم خضوعها لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف  افيما عد 

ر أوامر الصرف وفقا للقواعد تحرّ  ،العمومية أو أي تراخيص أخرى

ويقع ترقيمها حسب  ،والصيغ المقررة لتحرير أوامر صرف ميزانية الدولة

 دة لكامل مصاريف السنة.سلسلة سنوية موحّ 

بالجماعة المحلية ولمكّونات المجتمع المدني  يمكن للمتساكنين 

المسّجلين لدى الكتابة العامة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة 

المحلية حول نفقات معينة. يُسّجل كّل طلب بدفتر مرقّم خاص 

باالستفسارات. ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤّمنة. 

جوابا في أجل شهرين من تاريخ ايداع مطلبهم  ولألشخاص الذين لم يتلقوا

 دائرة المحاسبات المختص ترابيا. التوجه لجهاز 
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 والمصادقة عليها إعداد الميزانية:  الباب السابع

 :172الفصل 

وفقا  ميزانياتها وصياغتهاتتجه الجماعات المحلية تدريجيا لوضع  

لبرامج تنجز على مدى ثالث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة. وتحرص 

الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ 

 الخطط والبرامج . 

اما بواسطة  التها بواسطةعلى تقييم تدخّ الجماعات المحلية تعمل  

 ب من الجماعة أو بواسطةموظفين تعينهم الهيئة العليا للمالية المحلية بطل

ستوجبها حسن التصرف في يقين من بين الخبراء واتخاذ التعديالت التي مدقّ 

  .على ضوء التقييم المالية العمومية

 : 173الفصل 

يتّم تبويب الموارد والنفقات داخل األصناف واألقسام إلى فقرات  

لخاص يأخذ بعين االعتبار النظام المحاسبي اطبقا لنموذج وتفّرعات 

  حكومي.وينشر بأمر  ، للمالية المحلية الهيئة العلياتصادق عليه بالجماعات و

الموارد والنفقات الجاري بها وتفريع يتواصل العمل بنماذج تقسيم  

 .المشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصلنماذج الاعتماد  حينإلى  ،العمل

 : 174الفصل 

أن تتولى إدارة الجماعة المحلية  يسهر رئيس الجماعة المحلية على 

 بناء على ما يتوفر من ،ميزانيةال إعداد وثيقة أولية تمهيدا لمشروع

وتقديرات أولية للموارد التي تحّولها وزارة المالية بعد  معطياتإحصائيات و

  التشاور مع مصالحها المختصة.

 بتقديرات جوان 30يوم  قبل محلية تعلم وزارة المالية كل جماعة  

موارد التي سيتم تحويلها طبقا للتشريع الجبائي وطبقا لمنظومة التسوية ال

د بهذه ن التقيّ والتعديل خالل السنة الموالية بغرض ضبط الموارد. ويتعيّ 

 في ضبط موارد الجماعة المحلية.،  ما لم يقع تنقيحها في األثناء ، التقديرات

 : 175الفصل 

تقديم مقترحات للّجنة المالية ألعضاء مجلس الجماعة المحلية  

 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع الميزانية. 30واالقتصادية قبل يوم 

توفّر لها من يعلى ضوء ما  واالقتصاديةتتولى اللّجنة المالية  

 النهائي للميزانيةمشروع إحصائيات وتقديرات وتقارير ومالحظات إعداد ال
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التفسيرية وعرضها على رئيس الجماعة المحلية والقوائم المالية والوثائق 

  أوت. 15 يوم قبل

في صورة تسجيل تأخير من قبل اللّجنة في إتمام مهّمتها في األجل   

المذكور، يتعهد رئيس الجماعة المحلية بصياغة مشروع الميزانية 

  باالستعانة بمن يراه.

  : 176الفصل 

تفسيرية  وثيقةا بمصحوبالمحلية يحال مشروع ميزانية الجماعة 

قصد اإلدالء بملحوظاته  أوت 20يوم  على أمين المال الجهوي قبل اجمالية 

  سبتمبر. 10يوم في أجل ال يتجاوز 

عضاء مجلس الجماعة المحلية خمسة ترسل نفس الوثائق ألكما 

  عشر يوما على األقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية.

 لميزانية التي يتعين اشهارها:تعتبر من وثائق مشروع ا

 الجداول المالية بما فيها القروض وتسديد الدين والمذكرات التفسيرية لها - 

 قائمة التحويالت والمعونات لفائدة الجماعة المحلية  - 

قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف الجمعيات والهياكل  -

 االخرى 

 يعات العقارية قائمة المشتريات والمب -

 برنامج االستثمارات السنوي  -

 

 : 177الفصل 

يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس  

 .أكتوبر 10يوم  قبلفي جلسة تعقد الجماعة للمناقشة والمصادقة 

رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع  يفي صورة عدم تولّ  

في األجل المنصوص عليه بالفقرة األولى من  الميزانية على مجلس الجماعة

مجلس قصد دعوة ى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه يتولّ  هذا الفصل،

 31يوم تداول في مشروع الميزانية في أجل أقصاه لل لالنعقادالجماعة 

 أكتوبر.
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 : 178الفصل 

باستثناء حالة القوة القاهرة أو الظروف االستثنائية، وفي صورة  

نوفمبر، فإنه  30عدم مصادقة المجلس البلدي على ميزانية البلدية قبل يوم 

يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات اإلجبارية المرسمة بميزانية السنة 

من األخيرة على أن يتم التعهد بالنفقات وصرفها في حدود قسط شهري 

اإلعتمادات المرسمة بالسنة المنقضية إلى حين المصادقة على الميزانية قبل 

غرة جانفي من السنة الموالية، وفي حالة التعذر إقرار ميزانية وجوبية بعد 

 األجل المذكور.

 : 179الفصل 

في أجل عشرة أيام من تاريخ مصادقة مجلس تحال الميزانية  

الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجماعة المحلية عليها على كل من 

 الجهوي.

إعالمه بميزانية الجماعة أجل عشرة أيام من تاريخ  خالل للوالي 

المختصة من أجل المحاسبات  هيئة محكمةلدى  عليها االعتراض المحلية

عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية 

 لذات النفقات.

إجراء تصحيح بالميزانية  االقتضاءالمحاسبات عند  محكمة لهيئة 

المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل 

 .من قبل مجلس الجماعة المحلية بالميزانية المصادق عليها

 من هذا القانون. 100تنطبق أحكام الفصل  

لف السلط المحاسبات ملزمة لمخت هيئة محكمةتكون قرارات  

 المعنية.
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 : 180الفصل 

يترتب عن عدم  االستثنائية،روف الظّ  باستثناء حالة القوة القاهرة أو 

 نوفمبر 30 يوم مصادقة مجلس الجماعة المحلية على ميزانية الجماعة قبل

تتولى السلطة  ،وفي هذه الحالة .منحال بمقتضى القانوناعتبار المجلس 

ميزانية الجماعة المحلية تتعهد بإعداد تة المركزية تعيين لجنة تسيير مؤق

معطيات وما تحقق في ذلك إحصائيات ور من اعتمادا على ما يتوفّ  ،ةالمعنيّ 

 التاريخ من موارد ونفقات.

ورئيسها الصالحيات المالية لمجلس  لتسييرل المؤقتةجنة للاتمارس  

كام هذا وفقا ألح مجلس للجماعة المعنية الجماعة المحلية إلى غاية انتخاب

 القانون.

 : 181 الفصل

إذا لم يقع إقرار ميزانية جماعة محلية ألي سبب من األسباب قبل  

مة يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات اإلجبارية المرسّ  ، غرة جانفي

وتقدم الدولة عند  االعتمادات المتوفرة.في حدود بميزانية السنة السابقة و

على االعتمادات المحّولة لمواجهة ضرورة سير مرافق  االقتضاء تسبقة

 الجماعة المحلية.

 : 182الفصل 

إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف  

والوزير المكلف بالجماعات المحلية من  المالية وزير يطلب،  خمسة بالمائة

حلية التخاذ التدابير لتسديد الجماعة الم الهيئة العليا للمالية المحلية دعوة

 الهيئة والسلط المركزية المعنيةوإفادة  االعتياديةالعجز بواسطة الموارد 

 يوما. ستينباإلجراءات المعدة في أجل 

تتولى السلطة المركزية  ،في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية 

ل إجراءات تعرضها على محكمة المحاسبات إلقرارها. ويجري العماقتراح 

بهذا اإلجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة 

  .االعتياديةالموارد 

 : 183الفصل 

تدرج الميزانية المصادق عليها بالموقع اإللكتروني المخصص  

للجماعة المحلية، وتوضع نسخة منها على ذمة العموم بمكتب الكاتب العام 

 عليها. للجماعة المحلية لإلطالع
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تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية بمقر الجماعة المحلية  

 المعنية.

تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق المذكورة وحفظها،  

 وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة لألرشيف الوطني.

 

 الباب الثّامن : تنفيذ الميزانية وختمها

 : 184الفصل 

جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ يتعيّن أن تنحصر  

 المقابيض الحاصلة فعليا.

أو الشروع في تنفيذها اذا لم تكن مشمولة  تال يمكن اتمام مدفوعا 

 ضمن اعتمادات تم فتحها بالميزانية. 

يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خالل سنة تنفيذها بالزيادة أو  

وفقا لتقرير تعده اللّجنة المالية بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد، 

يعرض كّل مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي لإلدالء  .واالقتصادية

بملحوظاته. ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على 

 من هذا القانون. 180الفصل المجلس للتصويت عليه طبقا ألحكام 

الميزانية اقتراح تعديالت على للسلطة المركزية خالل سنة تنفيذ  

ميزانية الجماعة المحلية يحتّمها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معلال 

 ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للتداول.

 

 : 185الفصل 

يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان األّول  

 ل جزء.وداخل العنوان الثاني ومن قسم  إلى قسم آخر داخل ك

يتّم تحويل االعتمادات المشار إليها باقتراح معلل من رئيس الجماعة  

المحلية أو من اللّجنة المالية واالقتصادية، يعرضه رئيس الجماعة المحلية 

 على المجلس مرفوقا بملحوظات أمين المال الجهوي. 

غير أنه ال يمكن تحويل االعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من  

ادات المحالة أو الممّولة بموارد موظفة إال بعد موافقة اإلدارة التي االعتم

 تولت إحالة االعتمادات.
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 : 186الفصل 

يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان األول تحويل اعتمادات من فقرة  

إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى 

الجماعة المحلية، بناء على رأي رئيس داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس 

اللّجنة المالية واالقتصادية، على أن يتم حاال إعالم أمين المال الجهوي. غير 

أنه ال يمكن تحويل االعتمادات المخّصصة لتسديد الديون إال بمقتضى 

مداولة مجلس الجماعة. لوزارة المالية االعتراض لدى هيئة محكمة 

خمسة عشر يوما من تاريخ إعالم أمين المال  المحاسبات المختصة في أجل

 الجهوي بقرار التحويل.

يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات  

والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس 

الجهوي.  اللّجنة المالية واالقتصادية، على أن يتم  حاال إعالم أمين المال

غير أنه ال يمكن إجراء تحويالت من االعتمادات المخصصة لتسديد أصل 

الدين ومن االعتمادات الممّولة بموارد موظّفة إال بمقتضى مداولة مجلس 

 الجماعة.

لوزارة المالية االعتراض لدى دائرة  محكمة المحاسبات المختصة  

لجهوي بقرار في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إعالم أمين المال ا

 التحويل.

 : 187الفصل 

يتم خالل سنة تنفيذ الميزانية، عند االقتضاء، استعمال االعتمادات   

المرّسمة بالعنوان األول والمخّصصة لنفقات التصّرف الطارئة وغير 

الموزعة لفتح اعتمادات ببنود األقسام األخرى من هذا العنوان، وذلك لتسديد 

أي مبلغ بالميزانية أو تبيّن أن االعتمادات نفقات متأكدة لم يرصد لها 

المرّسمة لها غير كافية. ويتخذ قرار فتح االعتمادات من قبل رئيس الجماعة 

المحلية في الغرض بناء على تقرير اللّجنة المالية واالقتصادية ويتم إعالم 

 أمين المال الجهوي بقرار فتح االعتمادات. 

ص عليها بهذا الفصل استعمال كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصو 

االعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة 

 وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع.
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 : 188الفصل 

، أن ال تتجاوز  ، في إطار االعتمادات المرّسمة بالميزانية يتعين 

خالل السنة بالعنوان األّول مبلغ المقابيض جملة النفقات المتعهد بها 

 الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان.

كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني  

 في ما يلي :

بالنسبة للنفقات الممّولة بموارد ذاتية، في حدود الموارد المتوفرة  - 

 بهذا العنوان،

بقروض أو منح أو بمساهمات بالقسمين  بالنسبة للنفقات الممولة - 

السادس والسابع من الجزء الثالث، في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا 

 العنوان من قبل اإلدارة المعنية بالتمويل،

بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما  - 

فقات المحمولة على الجزء أعاله والمتعلقة بالبرنامج الجهوي للتنمية والن

 الخامس، في حدود مبلغ االعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان.

تعد مخالفة األحكام المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل  

خطأ تصّرف يعّرض كّل من يرتكبه من بين آمري صرف ميزانيات 

المسؤولية المدنية الجماعات المحلية أو من يفّوض لهم في عقد النفقات إلى 

والجزائية. ويتم رفع الدعوى المدنية من وزير الداخلية أو من يكلّفه للغرض 

بناء على تقرير تفقد المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة المالية. 

 وتحرك النيابة العمومية الدعوى الجزائية عند االقتضاء.

 عها وزير المالية.تتعهد دائرة الزجر المالي بناء على دعوى يرف  

 : 189الفصل 

على المحاسب أن يمتنع عن تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم  

 تتوفر لديه أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها.

باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال الصفقات أو في حاالت ينص 

 عليها القانون يتعين التقيد بقاعدة العمل المنجز.

 تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات 
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 : 190الفصل 

يحّجر على محاسب الجماعة المحلية تقدير مدى وجاهة العمليات  

المأذون بها من قبل آمري الّصرف. ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها 

 في نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية.

م العمليات يتعيّن على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتما 

المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعالم أمين المال الجهوي وآمر 

 الصرف المعني باألمر.

يمكن آلمر الصرف اإلذن مجددا بإتمام العملية، على أن يتحمل  

 شخصيا المسؤولية القانونية. 

باستثناء حاالت عدم توفر اعتمادات كافية أو انعدام وسائل إثبات  

يتولّى محاسب الجماعة إتمام العملية على مسؤولية آمر إلنجاز العمل، 

 الصرف ويحيل على محكمة المحاسبات ملف تلك النفقات.

 : 191الفصل 

يحّجر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة  

بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية 

يدويّة. وينطبق هذا التحجير على المفّوض لهم من استعمال أذون التزود ال

 قبل آمري صرف الجماعات المحلية.

تعّد مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام  

أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة  . غيرمن هذا القانون 190الفصل 

المعلوماتية بما من شأنه أن يضّر بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير 

مرافقها، يمكن اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة، في انتظار التسوية حالما يتم 

 تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصّرف في النفقات.

 : 192الفصل 

بقرار من وزير  تلمقابيض ووكاالت المدفوعاتحدث وكاالت ا 

المالية أو من يفّوض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة 

 المحلية. تقع تسمية الوكالء وفقا لنفس اإلجراءات.

تحت إشراف محتسب الجماعة  تيعمل وكالء المقابيض والمدفوعا 

 ء التابعين للدولة.المحلية ومراقبته وفقا لنفس األحكام المقررة للوكال
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 : 193الفصل 

يقّدم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة  

جدوال  بيانا عن وضع الميزانية يتضمن المحلية قبل العاشر من كل شهر

وتثقيل الديون والنفقات  المنجزة مفّصال في العمليات المتعلقة بالمداخيل

 المسجلة خالل الشهر الفارط.

 : 194ل الفص

يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس القواعد المقررة  

 . ، إال في ما تستثنيه األحكام الخاصة لمسك حسابية الدولة

يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية  

، بما من شأنه أن ييّسر  الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وممتلكاتها وديونها

المراقبة والتحقق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب 

تعصير و تقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواهاو تدريجيا تاالستهالكيا

 التصّرف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعمالها.

تمسك حسابية الوكاالت االقتصادية طبقا للنظام المحاسبي  

وحيد خاص بها ودون اي  ا حساب بنكيويفتح له للمؤسسات االقتصادية

استعمال أخر على أن يوقع على الصكوك البنكية كل من مسير الوكالة 

  .االقتصادية ورئيس مصلحتها المالية

 : 195الفصل 

تلتزم الجماعات المحلية بالعمل على اعتماد حسابية القيد المزدوج  

 نون حيّز التنفيذ.في أجل ال يتجاوز أربع  سنوات من تاريخ دخول هذا القا

يتم تنظيم هذه الحسابية طبقا لنموذج يحرص على تطابق منظومة  

الميزانية ومنظومة الحسابية ، تعده الهيأة العليا للمالية المحلية وتصادق عليه 

محكمة المحاسبات وينشر بأمر حكومي. يحيّن النموذج عند االقتضاء وفقا 

 لنفس اإلجراءات.

تعانة بأهل الخبرة في المحاسبة لمسك للجماعات المحلية االس 

محاسبتها بمقتضى اتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة المحلية وفقا لنموذج 

 تعده الهيأة العليا للمالية المحلية وينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

 

 

 



74 

 

 : 196الفصل 

متابعة يتولى المحاسب عالوة على ممارسة اختصاصاته المالية  

قصد  من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته محاسبية الموادمسك 

 ضبط مكاسب الجماعة المحلية وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.

يكلّف المحاسب في موفى كل سنة من يتولى جردا عاما لتلك  

الممتلكات   من بين األعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية، 

 ّمل الجماعة المحلية تأجير هذا األخير.على أن تتح

 : 197الفصل 

تقيّد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة المحلية المنقولة وغير  

المنقولة منها واألمالك التي في تصرفها والمعدات والتجهيزات التابعة لها 

بحسابات الجماعات المحلية وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه 

اسطة قرار صادر عن  وزير المالية  بناء على  رأي مطابق  للهيئة  بو

 العليا  للمالية  المحلية.

 : 198الفصل 

بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة  يحّرر محاسب الجماعة المحلية 

يحوصل نتائج السنة أفريل الموالي حسابا للتصرف  5 قبل يومو المالية

حالة عند بداية السنة المالية وجدوال يتضمن بالخصوص تقديما لل الفارطة

للعمليات المالية المنجزة قبضا ومدفوعات وتطور العمليات المنجزة بعنوان 

تنفيذ الميزانية وكذلك النتيجة المحاسبية التي تختزل ما للجماعة المحلية من 

على رئيس الجماعة  أصول ما عليها من خصوم. يحال حساب التصرف

إلعداد التقرير االداري  ة المالية واالقتصاديةالذي يعرضه على اللّجن

 .السنوي بإعانة ادارة الجماعة

ولّى رئيس الجماعة المحلية عرض حساب التصرف مصحوبا يت 

على مجلس الجماعة للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم بالتقرير االداري 

 الميزانية، وذلك قبل نهاية شهر ماي .

  السنوي لمحلية بتحرير حساب التصرفمحاسب الجماعة ا إذا لم يقم

وزير المالية أو من يفّوضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة  يتولى

   عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره.

 

 



75 

 

  : 199الفصل 

المصادقة على حساب التصرف المحلية اذا رفض مجلس الجماعة 

على هيئة محكمة المحاسبات المختصة  الوثائقتحال والتقرير االداري 

 . صحة الحسابوإقرار مدى للتثبت 

ال يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية السنة  

المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إال بإذن من هيئة محكمة المحاسبات 

 المختصة.

 : 200الفصل 

التصرف وقرار المصادقة عليه يحيل رئيس الجماعة المحلية حساب  

، وذلك للتأشير على  وتقرير اللّجنة المالية واالقتصادية على أمين المال الجهوي

، في أجل ال  ، شهادة منه في مطابقته لسجالت المحاسبين الحساب المصادق عليه

 يتجاوز خمسة عشر يوما.

يتولّى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته لألصل من  

كامل الملف المالي على هيئة محكمة المحاسبات المختصة في أجل ال يتجاوز يوم  

 جويلية. 31

 : 201الفصل 

يمكن الطعن في القرارات الصادرة في شأن الميزانية لدى هيئة محكمة  

 المحاسبات المختصة ترابيا.

من هذا  100لطعن وفق اإلجراءات المنصوص عليها بالفصل يتّم ا 

 القانون.

 : 202الفصل 

عالوة على اختصاصها بمراقبة حسابات الجماعات المحلية، يمكن  

لمحكمة المحاسبات اإلذن بإجراء تدقيق في حسابية أي جماعة محلية بواسطة 

يق التي تحددها في المحاسبة والتصّرف. تحمل تكاليف مهمة التدقمستقلين خبراء 

 المحكمة على قسم نفقات التصرف الطارئة.

 : 203الفصل 

للسلط المركزية تكليف مصالح التفقد المالي بإجراء مراقبة الحقة لمدى  

 تقيّد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.

 تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهمة التفقد.  

الجماعة المحلية لممارسة حق الرد واتخاذ  تحال نتائج التفقد إلى 

 اإلجراءات التي يقتضيها القانون.
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 : الكتاب الثاني

 حكام الخصوصيةاأل 
 

 البلديـــة زء األّول :ــــالج
 

 : 204الفصل 

ة في الشؤون البلدية يّ البلدية جماعة محلية قاعدية تتصرف بحرّ  

 على تحقيق التنمية المتوازنة معتمدةالمخططات ال مختلف وتعمل في نطاق

 ريها واإلصغاء لمشاغل مواطنيهاوإسداء الخدمات لمنظو مةوالمستدا

   .في تصريف الشأن المحلي وتشريكهم

 : 205الفصل 

لتغيير  بأغلبية ثلثي أعضاءه للمجلس البلدي التصويت على مداولة 

 تسمية البلدية وإحالتها على الحكومة التي تقترح على مجلس نواب الشعب

 تعديل جدول البلديات.للتداول و

للمجلس البلدي تغيير مقر البلدية بمداولة خاصة ال تصبح نافذة إال  

بالجريدة الرسمية بعد مضي شهرين من تاريخ إبالغها للوالي ونشرها 

 بها بالوسائل المتاحة.والتعريف للجماعات المحلية 

 

 الباب األّول : المجلـس البلـدي

 : 206الفصل 

سريا ومباشرا وحرا ور البلدية مجلس بلدي ُمنتخب انتخابا عاما يسيّ  

 .االنتخابينزيها وشفافا طبقا للقانون و

 عدد المستشارين البلديين بالنسبة لكل بلدية. االنتخابييحدد القانون   

له من بين المستشارين  اجتماعالمجلس البلدي في أول  ينتخب  

 رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان.
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يحرص المجلس البلدي على تمثيلية المرأة والشباب عند انتخاب  

 هياكل تسييره.

 : 207الفصل 

ال يمكن حل المجلس  ،باستثناء الحاالت المنصوص عليها بالقانون 

ناء على مداولة مجلس الوزراء معلل بحكومي البلدي إال بمقتضى أمر 

تعطيل واضح لمصالح بوألسباب تتعلق بإخالل خطير بالقانون أو 

 المتساكنين.

 .تعين إعالم مجلس نواب الشعب بحل المجلسي 

يمكن لوزير الداخلية إيقاف المجلس عن النشاط  ،في حالة التأكد  

 .نوذلك لمدة أقصاها شهرا،  من الوالي معلل بناء على تقرير

يقاف المجلس البلدي تسيير إويتولّى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة  

بالنفقات التي ال  ،بناء على تكليف من الوالي ،ويأذن استثنائيا ،إدارة البلدية

 .االنتظار حتملت

 : 208الفصل 

للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته لرئيس البلدية الذي بإمكانه  

قبولها حاال أو عرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده للبت فيها. 

 .باالستقالةويتّم إعالم الوالي 

أغلبية أعضاء المجلس البلدي  استقالةالجماعية أو  االستقالةتوجه  

اعتبار المجلس البلدي  االستقالةهذه يترتب عن و إلى الوالي المختص ترابيا.

  منحال.

 : 209الفصل 

كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن  

من قبل  للقيام بواجباته يتم التنبيه عليه ابعهدته قانون اطةأداء المهام المن

 المحكمةرئيس يحال ملفه إلى  ،رئيس البلدية. وفي صورة عدم استجابته

 التصريح االبتدائيةلرئيس المحكمة اإلدارية و .االبتدائية المختصة اإلدارية

 .بإنهاء نيابته

كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة  

إحالة المجلس البلدي  ويتولى رئيسبمقتضى القانون.  معفىيعتبر  االنتخابية

 بإنهاءالمختصة الذي يصرح  االبتدائيةملفه على رئيس المحكمة اإلدارية 

 .نيابته
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 : 210الفصل 

تسيير بأمر حكومي باقتراح من وزير لل مؤقتة يتّم تعيين لجنة 

 الداخلية في الصور التالية :

 ،حل المجلس البلدي - 

 ،الجماعية أو استقالة أغلبية أعضائه االستقالة - 

 ،إلغاء انتخاب المجلس - 

 إنشاء بلدية جديدة. - 

 : 211الفصل 

المؤقتة للتسيير من عدد من األعضاء يتراوح بين  اللّجنةتتركب  

فقا لجدول وو بحسب أهمية عدد سكان البلدية ،عضوا ينثالثوأعضاء  ثمانية

 .يضبطه أمر حكومي

على أن تتكفل  ،انامهامهم مجّ  المؤقتة اللّجنةأعضاء ويمارس   

 .هذا القانونمن  47اع مصاريفهم طبقا ألحكام الفصل البلدية بإرج

وباستثناء حالة إنشاء  ،المؤقتة بتسيير الشؤون العادية اللّجنةتتعهد  

يمارس وانتداب أعوان قارين. إجراء بلدية، ال يمكن للجنة التسيير النظر في 

 المؤقتة للتسيير صالحيات رئيس البلدية. اللّجنةرئيس 

غير أنها تستمر  .سنةالمؤقتة للتسيير صالحياتها لمدة  اللّجنةتمارس  

  إلى حين انتخاب مجلس بلدي. في تسيير الشؤون العادية

 : 212الفصل 

يواصل رئيس  ،إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون البلدية 

، بتكليف من يتعهد الكاتب العام ،البلدية تسيير أعمالها. وفي صورة رفضه

 ال تحتمل التأخير.بالنفقات التي  بتسيير مصالح البلدية ويأذن الوالي، 

 : 213الفصل 

ثالثة وثمانية ل المجلس البلدي لجانا قارة يتراوح عددها بين يشكّ  

 حسب الحاجة.

 ل المجلس البلدي وجوبا اللجان القارة التالية :يشكّ 

 واالقتصادية،المالية  اللّجنة - 

 ،المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة اللّجنة - 
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 .العائليواألشخاص فاقدي السند  األسرةشؤون المكلفة ب اللّجنة - 

 : ل اللجان القارة التاليةللمجلس أن يشكّ  

 ،والبيئة المكلفة باألشغال والتهيئة العمرانية اللّجنة - 

 ،اإلدارية وإسداء الخدمات اللّجنة - 

 ،الثقافة والتربية والتعليمالفنون والمكلفة ب اللّجنة - 

 ،والرياضةالمكلفة بالشباب  اللّجنة - 

 اللجنة المكلفة بالشؤون االجتماعية والشغل- 

 .لجنة العمل التطوعي - 

أو  نةغير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معيّ  نللمجلس تشكيل لجا 

 .تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة

تمثيلية المرأة والشباب ورئاستها في تركيبة مختلف اللجان  ىيراع 

 لمختلف التنظيمات.والتمثيل النسبي 

 : 214الفصل 

 .هاريومقرّ اللّجان ن المجلس البلدي رؤساء يعيّ  

يتولى رئيس  ها،رأو مقرّ لجنة في صورة استقالة أو تغيب رئيس  

عرض حاالت الشغور على على أن ت ، تعيين من ينوبه المجلس البلدي

 ل جلسة يعقدها.المجلس البلدي في أوّ 

 الحاصل في اللجان.يتولى المجلس سد الشغور  

 : 215الفصل 

تشكيلها  تاريخ تجتمع اللجان في أجل ال يتجاوز عشرة أيام من 

 مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها. ضبط  تو ،بدعوة من رؤسائها

حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها  اتعد اللجان تقارير 

 إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية.

 االستعانةفي  وبمن ترى فائدةتستعين اللجان البلدية بأعوان البلدية  

 .بهم

أن تستمع إلى عدد من المتساكنين بمبادرة منها أو بطلب  جانللّ  

 منهم.
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 .مجان بدفتر خاص مرقّ ن أعمال اللّ ضمّ تُ  

لمسك محاضر  جل اإللكتروني المؤمنيمكن اعتماد منظومة السّ   

 جلساتها.

سلطة تقريرية وال يمكنها ممارسة أي من صالحيات جان لّ ليس ل 

 المجلس البلدي ولو بالتفويض.

 : 216الفصل 

 اجتماعاتيعقد ما كمجلس البلدي وجوبا دورة كل شهرين، يعقد ال 

  .بطلب من ثلث أعضائه اقتضت الحاجة ذلككلّما 

مواعيد دوراته العادية ويعلم بها  ل اجتماعاتهيحدد المجلس في أوّ  

تعقد  ،الرسميةو موجبات العطل أ االستثنائيةالحاالت  مع مراعاة .العموم

  .خالل نهاية االسبوع لمجلس البلديجلسات ا

في أجل أقصاه تنعقد الجلسة األولى للمجلس البلدي المنتخب قانونا  

 .لالنتخاباتالتصريح بالنتائج النهائية  أسبوعا من يوم

 : 217الفصل 

 يتولّى أعضاء المجلس البلدي خالل الجلسة األولى أداء القسم التالي  

 :المختصة ترابيا أو من ينوبه  االبتدائيةبحضور رئيس المحكمة 

" أقسم باهلل العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل  

الديمقراطية قيم ووأن ألتزم باحترام القوانين  محاباةبدون تمييز أو متساكنيها 

 بوحدة الدولة التونسية ".أن أتمّسك و

 : 218الفصل 

أنه يمكن ألسباب  غيرر البلدية. يجتمع المجلس البلدي بمق 

بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط  االجتماعاتموضوعية تنظيم 

 ومبدأ الحياد. لالجتماعالنفاذ إليه واألمن وتضمن فيه الصبغة العمومية 

صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلديات أو حل مجلس  في 

 الوالي المختص ترابيا.من طرف اجتماع  االستدعاء ألّوليتم  ،بلدي

ل اجتماع إيداع عناوينهم يتولى أعضاء المجلس البلدي خالل أوّ  

 لهم. تإن توفر وعناوينهم اإللكترونيةالمختارة 
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 : 219الفصل 

 االستئناسمجلس ولل نظامه الداخلي.يصادق المجلس البلدي على  

للمحكمة  بنظام داخلي نموذجي ينشر بأمر حكومي بناء على رأي مطابق

 اإلدارية العليا.

يضبط النظام الداخلي تنظيم الكتل داخل المجلس وطريقة عملها  

 وتواصلها مع أجهزة التسيير المنصوص عليها بالقانون.

 : 220الفصل 

والتداول كلما دعت  لالنعقادالبلدية أن يدعو المجلس البلدي  لرئيس 

بطلب من ثلث  لالنعقادكما يمكن دعوة المجلس البلدي  الحاجة ذلك.

 أعضائه.

خمسة عشر يوما على األقل قبل موعد اجتماع  االستدعاءاته توجّ  

وفي حالة  أنه يمكن اختصار اآلجال إلى يومين في حالة التأكدغير المجلس. 

 .س حااللتأكد القصوى يجتمع المجلا

 وجوبا المسائل المطروحة بجدول األعمال. االستدعاءبن ضمّ ت 

 ،ق بمدخل مقر البلديةويعلّ  ،بدفتر المداوالت االستدعاء ّمنضي 

ويوجه كتابة إلى أعضاء  لها،ويدرج بالموقع اإللكتروني المخصص 

بالبريد اإللكتروني هة الموجّ  االستدعاءاتويعمل قانونا ب .المجلس البلدي

 عندما يثبت بلوغها.

 : 221الفصل 

المنصوص عليها بالفصل  االستدعاءاته صحبة توجّ يمكن أن  

السابق ملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء 

 الجلسة.

ا من العقود أو إذا تعلّق األمر بمداولة تتعلق بصفقة أو بغيره 

لع بطلب منه على مشروع العقد أو يمكن ألي عضو أن يطّ بميزانية البلدية، 

 الصفقة أو أي وثيقة تتعلق بالميزانية.

لكل عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسة وظيفته   

الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي  على كل العطّ االالحق في 

 تكون موضوع تداول.
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 : 222الفصل 

 الرئيس أو من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس البلدي.يتولّى  

ويعلن عن تاريخ انعقادها  ،جلسات المجلس البلدي عموميةتكون  

بمدخل البلدية وبمختلف وسائل اإلعالم المتاحة. غير أنه  عن طريق التعليق

للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر 

 في جلسة سرية. التداولضاء الحاضرين بأغلبية ثلثي األع

في صورة يتعهد الكاتب العام للبلدية بمسك محضر جلسة المجلس. و 

 أن يعين لمجلس البلدي في بداية كل جلسةغياب أو عدم وجود كاتب عام ل

    ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية. ، أحد أعضائه ليقوم بالكتابة

وله  .يقوم مقامه النظام بالجلسة رئيس المجلس البلدي أو منيحفظ  

. كما له بمغادرة الجلسةكل من يتسبب في اإلخالل بالنظام يأمر أن 

 .العاديوضمان سيرها  االجتماعاتبالقوة العامة لحماية  االستنجاد

 : 223الفصل 

 يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي يحضر بصفة مالحظ.

مكان لوسائل  دوراتهوجوبا خالل اجتماعات المجلس في  صيخصّ  

اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط البلدية والمدرجة بسجل 

 خاص يمسكه الكاتب العام للبلدية.

 : 224الفصل 

الجلسة أغلبية ب تال يمكن للمجلس البلدي أن يتداول إال إذا حضر 

 أعضائه المباشرين.

تعاد الدعوة  ،يكتمل النصابإذا ُدعي المجلس بصفة قانونية ولم  

المجلس في ويعتبر قانونيا اجتماع  .النعقاد المجلس بعد ثالثة أيام على األقل

 مهما كان عدد الحضور. الموعد الجديد

 : 225الفصل 

المتعلقة بالتصويت على  الخاصة األحكام االعتبارمع األخذ بعين  

على  ،لألعضاء الحاضرينالمقررات باألغلبية المطلقة بعض المسائل، تتخذ 

 .عن ثلث أعضاء المجلستقل هذه األغلبية أن ال 

 ال يمكن التصويت بالوكالة. 
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يكون صوت  ،وإذا تساوت األصوات .عالنية االقتراعيجرى   

وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة مع بيان اتجاه  .الرئيس مرجحا

 اقتراعهم.

 : الصورتين التاليتينإحدى في  سرا االقتراعيجرى  

طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على األقل  إذا - 

 ،الحاضرين بأغلبية ثلثي أعضائه وصادق المجلس على المقترح

المجلس للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه  يدعإذا  - 

غلبية الحاضرين بعد دورتي اقتراع، إن لم يحرز أي مرشح على أ ،الحالة

وإن  .باألغلبية النسبية التصويت سرا ويجرى ،فإنه يتم إجراء دورة ثالثة

 المترشحين سنا. صغرأ يصّرح بفوز ،األصوات تساوت

 : 226الفصل 

ألعضاء المجلس البلدي طرح مسائل شفاهية تتعلق بشؤون  

جلسات المجلس وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام  إحدىالبلدية أثناء 

 أو وفق مداولة للمجلس في الغرض. االقتضاءالداخلي للمجلس عند 

لرئيس المجلس ونوابه ورؤساء  للمجلس تنظيم جلسات استماع 

 وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي. الدوائر ورؤساء اللجان

 : 227الفصل 

واألجراء أعضاء  العموميين على المشغلين أن يمكنوا األعوان 

للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو  تسهيالتالمجالس البلدية من 

 اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا ألحكام هذا القانون.

ثالثة  االجتماعاتن على المستشار البلدي إعالم مشغله بتاريخ يتعيّ  

ويلتزم  ،وإيداع نظير من استدعائه لها ،أيام على األقل قبل انعقاد الجلسات

 ب.بتعويض ساعات التغيّ 

د بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل صورة التقيّ في  

ب األعوان واألجراء لحضور ال يمكن أن يكون تغيّ  ،المستشار البلدي

اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما ال يمكن أن 

عن الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو  ينجرّ 

  بأي امتياز اجتماعي. االنتفاعي ترقية مهنية أو تعطيل أ
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 : 228الفصل 

تدرج مداوالت المجلس البلدي بالترتيب حسب تواريخها بسجل  

وتمضى المداوالت من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو  .المداوالت

 يقع التنصيص على األسباب المانعة لإلمضاء.

لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية  قيعلّ  

في أجل ال يتجاوز الثمانية أيام التي تلي تاريخ  االقتضاءودوائرها عند 

 كما يدرج بالموقع االلكتروني المخصص للبلدية. انعقادها.

 االقتصادي المجالبالنسبة للمداوالت الخاصة بتدخل البلدية في  

يتم باإلضافة لما ورد بالفقرة السابقة  ،العامةافق وبتفويض المر واالجتماعي

 نشرها باثنين من الصحف اليومية على األقل وبوسائل اإلعالم المتاحة.

 حصول الحق في ال يقوم بواجبه الجبائي تجاه البلديةلكل شخص  

موازين البلدية وحساباتها المالية والقرارات البلدية وفق تفسيرات بشأن على 

 تنص عليها القوانين الجاري بها العمل.الشروط التي 

المشار إليها بالفصل من لمنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم  

ممارسة نفس الحقوق المنصوص عليها بالفقرة من هذا القانون  225

 السابقة.

 : 229الفصل 

فيها. ويتعهد  يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت 

 على وجه الخصوص بما يلي :

 ،التعهدات المالية للبلدية - 

بما مهما كانت تسميتها  الحقوقالمعاليم والرسوم ومختلف  ضبط - 

 اإلشهار بالتراب البلدي عالمات المرتبطة بتركيزفيها 

وإسناد التسويغ  القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض و -

 ،االقتصاديةوالمساهمة في المنشآت البلدية وبقية المشاريع  تغاللاالس

 المشاريع،وإقرار  واالجتماعي االقتصاديالمسائل ذات الطابع  - 

المسائل المتعلقة بمقر البلدية وممتلكاتها وتسمية الساحات واألنهج  - 

 ،بات البلدية والحدائقوالمركّ 

والشباب والطفولة والرياضة  الثقافةالفنون والمسائل المتعلقة ب - 

 ،وفاقدي السند العائلي واألسرة والمسنين وذوي االحتياجات الخصوصية
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مناطق المسائل المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية  - 

 ، العمران

واستغالل  البلدية امةالمرافق العو المتعلقة بالخدماتالمسائل  - 

 ،كان الممتلكات والفضاءات بأي عنوان 

 االستثمار في مشاريع تضمن للبلدية مداخيل دورية وقارة.  -  

المسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والدولة والشراكة  - 

 ،مع الخارج

المسائل المرتبطة بالمجاالت التي تدخل في نطاق الصالحيات  - 

 الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة.

 .وبرنامج االستثمار السنوي مخطط التنمية المحلية اعتماد - 

 

 الباب الثاني  : رئيس البلدية ومساعدوه

 :230الفصل 

ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس من بين  

 ة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه.وذلك لكامل المدّ  ،أعضائه

على أن ال يتجاوز  ،يحدد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس 

 دون احتساب رؤساء الدوائر البلدية. ،أعضاء المجلس سُ مُ عددهم خُ 

ال يمكن الجمع بين وظائف رئيس البلدية ورئاسة مجلس جهوي أو  

مجلس إقليم أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة 

 أمين مال جهوي.

 : 231الفصل 

أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها  يترأس 

 ويساعده أصغر المستشارين سنا.  ،الرئيس

من قبل الّرئيس المتخلّي أو من يقوم  يتم استدعاء المجلس البلدي 

النتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ واآلجال المنصوص عليها  مقامه

يتم و. االستدعاءكاتب العام توجيه يتولّى ال  وفي صورة التّعّذر، بالقانون.

 نتخاب الذي سيقع إجراؤه.على اال االستدعاءالتنصيص ب
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 االقتراعينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي ب 

 ي وباألغلبية المطلقة ألعضائه.رّ السّ 

إن لم يتحصل أي مترشح على األغلبية المطلقة بعد دورتين من  

باألغلبية النسبية. وفي صورة  االنتخابويكون  ،تجرى دورة ثالثة ،االقتراع

 المترشحين سنا. أصغرح بانتخاب يصرّ  ،األصوات تساوي

يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء انتخابهم من طرف أعضاء  

 المجلس البلدي.

ويرسل  االنتخابية،يتولّى الكاتب العام للبلدية مسك محضر الجلسة  

 نظيرا منه للوالي.

 : 232الفصل 

 ،أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم االنتخابإذا ألغي  

 نعقاد وسد الشغور.قبل الوالي لاليدعى المجلس من 

أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم  االنتخابيةيرأس الجلسة  

 سنا.

 : 233الفصل 

مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي  وأتوجه استقالة رئيس البلدية  

في ظرف خمسة عشر يوما بدعوة من أكبر األعضاء سنّا نعقد وجوبا الذي ي

 للتداول في شأنها.

ينتخب المجلس  ،أو رفض أصحابها التراجع عنها االستقالةإذا قبلت  

 البلدي رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعالم الوالي المختص ترابيا

 وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه. االستقالةبقبول  وأمين المال الجهوي

ه صالحياتهم في أجل شهر من يمارس الرئيس الجديد ومساعدو 

 عن تاريخ انتخابهم. غير أنه في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل

تسيير الشؤون بيتعهد المستشار األكبر سنا البلديّة، مواصلة تسيير الشؤون 

 يتولى الكاتب العام تسيير ،وعند التعذر .لديةالبلدية بمساعدة الكاتب العام للب

 .بتكليف من الوالي اإلدارة البلدية مصالح

 : 234الفصل 

عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل  هس أو مساعديئيالر إيقافيمكن  

وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم  ،ثالثة أشهر أقصاهامن وزير الداخلية لمدة 

 من تصرفات. عنهمباإلدالء ببيانات كتابية عما قد يعاب 
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يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل وذلك متى  

ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون 

عدم ا وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن اإلعفاء وجوب

المدة، إال في حالة إلغاء أمر اإلعفاء من طرف إمكانية انتخابهم لباقي 

 المحكمة المختصة.

ب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو في صورة تغيّ  

ض في كامل يعوّ  ، فإنهوقتيحصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور 

 المساعدب التعويضر تعذّ وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن 

بأغلبيّة  ض بمستشار بلدي ينتخب من طرف المجلس البلديفيعوّ 

 .الحاضرين

ألي  هتأو عدم قيامه بوظيف ب رئيس البلديةيعتبر شغورا وقتيا تغيّ  

أو اإليقاف عن  هرشّ اللمدة تتجاوز  للخارج أو للسفرسبب من األسباب 

 ممارسة المهام.

 

 رئيـس البلديـةختصاصـات ا الثالــث:البــاب 

 : 235الفصل 

ي نطاق القانون عن مصالح البلدية وعن رئيس البلدية مسؤول ف 

بالجريدة الّرسميّة للجماعات ض بقرار منشور اإلدارة. ويمكن له أن يفوّ 

 جانبا من سلطته إلى مساعديه أو إلى المستشارين البلديين.المحلّيّة 

   إنهاء العمل بها. تبقى التفويضات سارية ما دام لم يقع 

ال يمكن للمساعدين إمضاء القرارات الترتيبية نيابة عن رئيس  

 حالة الشغور الوقتي أو النهائي.بصفة معوض كما في  البلدية إال

إعالم المجلس البلدي بيلتزم رئيس البلدية ومساعدوه والمستشارون  

صالح ل ميمثّ يمكن أن حول ما  ابكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوك

 ختصاصات.ة االمتضاربة عند تسيير البلدية أو ممارس

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية في ملف ما،  

ن المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل يعيّ 

. ويعمل بنفس اإلجراء إذا تعارضت البلدية لدى المحاكم أو إلبرام العقود

 اء المجلس مع مصالح البلدية.مصالح أحد أعض
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 : 236الفصل 

لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق اإلمضاء تحت مراقبته  

 : إلى ومسؤوليته وفي حدود مشموالته

 ؛الكاتب العام للبلدية - 

 ؛األعوان الشاغلين إلحدى الخطط الوظيفية بالبلدية - 

عدم  غياب أو األعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة - 

 وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالبلدية.

ية كما ال يمكن ال يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيب 

 المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة التفويض ألحد األشخاص

 في اتخاذ قرار ما. مباشرة أو غير مباشرة

 : 237الفصل 

المجلس البلدي وطبقا للصيغ البلدية تحت رقابة  يتولى رئيس 

والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق 

 : بما يلي قرارات المجلس وخاصة المتعلقة

جراءات للمحافظة عليها إدارة الممتلكات البلدية واتخاذ كل اإل - 

 ،وتثمينها

 ،ةالبلدي المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيفرئاسة االدارة و - 

 ،فظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحقاتخاذ كل اإلجراءات التح - 

التصرف في مداخيل البلدية ومراقبة المنشآت البلدية طبقا  - 

 ،للقانون

وإصدار األذون بالدفع  إعداد ميزانية البلدية طبقا للنظام المالي - 

 ،وتفرعاتها حسابية البلديةومراقبة 

استخالص  حولالية البلدية لمتعهد بالممع القابض ا خاطبالت - 

 ،الديون

 الصحيح حصاءالا تكليف أعوان ادارة أو مسدي خدمات لتولى - 

 ، المحلية لضرائبالخاضعة للعقارات المبنية وغير المبنية واألنشطة ل

تعلقة بالطرقات اتخاذ التدابير العاجلة الموتسيير األشغال البلدية  - 

 ،بالبلدية وتعهدها
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ا في القضاي تهانيابالطّعن لدى المحاكم لحماية مصالح البلديّة و - 

 ،والعدلية لدى المحاكم والمالية اإلدارية

 هاوتنفيذ هاوإبرام الصفقات اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد - 

العمل باعتبار  التي يمكن إجراؤها حسب التشريع الجاري بهو هاوخالص

إال بعد موافقته في أن يقرر عدم إمضاء الصفقة  للمجلس .مبلغها ونوعها

 ،مداولة جديدة

 استشارة لجنة الصفقات المختصة حول مشاريع الصفقات، - 

 المعاوضة والقسمة والصلح الكراء و إبرام عقود البيع و - 

 ،للقانونوقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا  ومراجعتها

 ،ميع األعمال المدنية واإلداريةتمثيل البلدية في ج - 

 ،الدفاع عن مصالح البلدية بكل الطرق القانونية - 

لمصالح اإلدارية على حسن سير ا بمساعدة الكاتب العام السهر - 

 ،وإسداء الخدمات

اإلصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم  - 

 الت.تساؤاألجوبة عن ال

 

 : 238الفصل 

مساعديه طيلة مدة لالبلدية أو  البلدي أن يفوض لرئيسللمجلس  

 : ـالمتعلّقة بصالحيات ال منيابته

ضبط وتغيير استعمال األمالك البلدية التي هي في تصرف  - 

 ،الح البلدية طبقا لقرارات المجلسالمص

والترتيبية  والقيام باإلجراءات القانونية االقتراضالتفاوض قصد  - 

 ،في حدود ما يضبطه المجلس البلدي الالزمة للغرض

 ،وميزانية البلدية انتداب األعوان في حدود ما يقره القانون - 

 ،إبرام عقود الخدمات - 

وفق الشروط المحددة من طرف ومراجعتها إبرام عقود الكراء  - 

 ،البلدية المختصة اللّجنةرير قالمجلس البلدي وبناء على ت

 ، بشروطلة بنفقات أو المثقّ  قبول التبرعات والهبات غير - 
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ف المجاالت ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختل - 

 ،بما في ذلك حق الشفعة

 المكتبإبرام مشاريع الّصلح، على أن يتّم عرضها على مصادقة  - 

 ،البلدي

طبقا  أجنبية لعقد عالقات شراكة وتعاونالتفاوض مع أطراف  - 

 ،من هذا القانون 29للفصل 

على المجلس البلدي  واعلى رئيس البلدية ومساعديه أن يعرض 

 به طبقا ألحكام هذا الفصل. واتقريرا حول كل ما قامخالل دوراته العادية 

 :239الفصل 

قرارات  اتخاذورؤساء الدوائر  هيتولّى رئيس البلدية ومساعدو 

بناء على رأي اللجان المختصة،  وفي الهدم وفي التقسيمالترخيص في البناء 

وذلك في أجل ال يتجاوز  المصادق عليها العمرانية وطبقا للقانون ولألمثلة

ثالثة أشهر بالنسبة للمساكن الجماعية وشهرين بالنسبة لبناء المساكن الفردية 

 .والمركبات العقارية 

المجلس البلدي  يستوجب عدم التقيد بآراء اللجان المختصة التعليل وإعالم

 في أقرب جلسة.

 

 :240الفصل 

وبناء على  بعد استيفاء اجراءات التنبيهرئيس البلدية  ن علىيتعيّ  

ات غير المرخص فيها أو التي ال ءإصدار قرارات هدم البناقانونية  محاضر

تسوية وضعية المخالفات قع تما لم  ،ما تم الترخيص في بنائهتحترم 

والمصادقة على التسوية من قبل مكتب مجلس البلدية وإشهار عملية التسوية 

 مدة ثالثة أشهر.لمقر البلدية ببالتعليق 

ال يمكن تسوية المطلوبة للبلدية  معاليمعن دفع ال بقطع النظر 

مخالفات رخص البناء إال متى تم احترام مسافات التراجع عن الطرقات 

تفاق مع واال أمالك الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامةو واألنهج

سعر البيع لكل متر ثلث ب ابحس يحدد معلوم المخالفة .المتضررين األجوار

المختصة ترابيا بناء على تقرير خبير  االبتدائيةالمحكمة  تحددهمربع إضافي 

المساكن الفردية  بالنسبة للمباني من غير بطلب من المخالفتعينه للغرض 

    .وبحساب سدس السعر بالنسبة للمساكن الفردية
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زيادة في المساحة  مجردبيد أنه إذا ترتب عن مخالفة رخصة البناء  

بالمائة بالنسبة  3بالمائة بالنسبة للمساكن الفردية و  6وز االمبنية ال تتج

للبناءات األخرى مقارنة مع المساحة المرخص في بنائها يتم تسوية المخالفة 

البلدي عليه  المكتببناء على تقرير المصلحة الفنية المختصة ومصادقة 

ودفع معلوم إضافي يساوي ضعف المعلوم الذي تّم تسديده عند إسناد 

بالنسبة للمساكن الفردية وثالثة أضعاف المعلوم بالنسبة لبقية خصة الر

 المباني.

بالمائة  3زيادة المساحة المبنية التي ال تتجاوز ال تعتبر مخالفة  

 للمباني األخرى. بالنسبةبالمائة  1بالنسبة للمساكن الفردية و

 : 241الفصل 

يتولّى رئيس البلدية ومن يكلفهم بذلك تنفيذ  ،بوصفه ممثل الدولة 

القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية والقيام بكل الوظائف 

 التي يسندها القانون لرئيس البلدية.

 :242ل الفص

ن من طرفه صفة ين المكلفيمستشارلله ويمساعدلرئيس البلدية ول 

طبقا  ويشهدون بمطابقة النسخ ءمضااإلويعرفون ب ،ضابط الحالة المدنية

 للتشريع الجاري به العمل.

 موظفين التعريف باإلمضاء.لض رئيس البلدية ليفوّ  

 : 243الفصل 

رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتنفيذ قرارات المجلس  

 البلدي.

يتولّى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجوالن وحفظ الصحة  

داخل كامل المنطقة والمحافظة على البيئة وأمن الطرقات  والراحة والسالمة

 البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة.

يلتزم األعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعالم رئيس البلدية بذلك  

  في أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ المعاينة.

أعوان المراقبة بتنفيذ ومختلف الداخلي األمن قوات يكلف أعوان   

ل نظير من التكليف رس  القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية. ويُ 

  للوالي.
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يحيط الوالي علما رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في 

 أجل ال يتجاوز شهرين.

 : 244الفصل 

إلى تحقيق الراحة والسكينة والصحة  ضبطيةترمي التراتيب ال 

العامة والمحافظة على إطار عيش سليم يضمن األمن والكرامة والجمالية 

 لمختلف الفئات واألجيال. واالستقراروسالمة البيئة 

 وتشمل اإلجراءات الضبطية بالخصوص : 

كل ما يهم أمن العموم ويسهل المرور بالشوارع والساحات  - 

رفع للحواجز وهدم أو إصالح من تنظيف وتنوير ووالطرقات العمومية 

ات المتداعية للسقوط ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو غيرها من البناء

أجزاء العمارات مما يخشى من سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر 

ع إلقاء الفضالت الصلبة والسائلة ة وكذلك ردهبالمارة أو يحدث روائح كري

 ،والغازية

غير القانوني  واالنتصابما يتعلّق بزجر مخالفات البناء  كل - 

 ،العموم من مخاطر حظائر البناء واألشغال العمومية ةوحماي

نظافة بكل ما من شأنه أن يمس باألمن وبسهولة المرور و - 

 ،ونوعية الهواء والساحات والحدائقالطرقات 

         العاّمةاحة كل اإلجراءات الرامية إلى تجنب األعمال المخلة بالر - 

والعموم ومظاهر التلوث المتأتية من األنشطة من ضجيج وإزعاج لألجوار 

 ،ارية المتمركزة بالمنطقة البلديةوالمؤسسات الصناعية والمهنية والتج

 وصالحيتها لمعروضة للبيع أو كيلهاامراقبة صحة وزن البضائع  - 

 ،لالستهالك

من القبور والمحافظة على  تافرّ نقل األموات والدفن وإخراج ال - 

 ،األموات وتعهد المقابر وحمايتهاحرمة 

ن من تالفي الحوادث واآلفات والكوارث كل ما من شأنه أن يمكّ  - 

الحرائق كاإلسعافات الالزمة ب بالقيامبشتى الوسائل المالئمة وتدارك أمرها 

وكذلك والفيضانات والكوارث واألوبئة واألمراض المعدية وأوبئة الدواب 

 ،االقتضاءعند  العاجلالسلطة المعنية للتدخل  التنسيق مع
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التدابير التي ترمي للتوقي أو تالفي األخطار التي قد تنشأ عن  - 

ائبة وتحول دون تربية قطعان السّ  وأجوالن الحيوانات الضارة أو المفترسة 

 ،بالمناطق السكنية وجوالنها الحيوانات

على الجمالية الحضرية بالشوارع  التدابير الالزمة للمحافظة - 

والساحات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام الخصوصيات 

 العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة البلدية.

 : 245الفصل 

إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من األعمال التي يسندها  

ما يستوجبه القانون  بإتماميتولى الوالي التنبيه عليه  ، راتيبله القانون والتّ 

المهام  إتمامراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه عن والتّ 

ف من ينوبه يكلّ أن للوالي أن يباشر تلك الصالحيات بنفسه أو  ،المذكورة

 للغرض.

لإلجراءات على حلول الوالي محله طبقا  االعتراض لرئيس البلدية 

 .من هذا القانون 133وص عليها بالفصل المنص

 البــاب الـرابـــع  : المكتــــب البلـــدي

 : 246الفصل 

يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي  

ين ورؤساء اللجان ورؤساء من المساعد ،باإلضافة إلى الرئيس ،بيتركّ 

 والكاتب العام للبلدية. االقتضاءعند الدوائر 

ويرأسه رئيس  .يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على األقل 

 المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.

تمارس كتابة المكتب البلدي بنفس الشروط المنطبقة على كتابة  

 المجلس البلدي.

ع م وموقّ مرقّ خاص ن محاضر مداوالت المكتب البلدي بدفتر ضمّ تُ  

الع على هذه طّ الرئيس البلدية. ولبقية أعضاء المجلس البلدي ا عليه من

 المحاضر.
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 الـدوائــر البلديـــة:  البـــاب الخــامــس

 : 247الفصل 

بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها خمسون ألفا، يمكن تقسيم  

التراب البلدي إلى دوائر يضبط عددها وحدودها بقرار من المجلس البلدي 

 اء على تقرير يقدمه رئيس البلدية.بن

للبلديات المنتصبة بمقر المعتمديات بعث دوائر في تجمعات سكنية  

 ريفية ال يقل عددها عن خمسة آالف ساكن.

للمجلس البلدي إعادة النظر في عدد الدوائر وحدودها وفقا لنفس   

 اإلجراءات.

عليها في أجل ال يتّم إعالم الوالي بإنشاء دوائر وبأي تغيير يطرأ  

 يتجاوز خمسة عشر يوما.

يتواصل العمل بالدوائر القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز  

طبقا  النفاذ إلى حين إعادة النظر فيها عند االقتضاء من قبل المجالس البلدية

 ألحكام هذا الفصل.

 : 248الفصل 

دد عوهو هيئة استشارية ال يقل  ،يحدث بكل دائرة مجلس دائرة 

 المجلس البلدي. أعضاءنون من بين ها عن خمسة يعيّ ئأعضا

 يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة. 

ما دعت كلّ كما يجتمع  ،ة كل شهريجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرّ  

بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.  إلى ذلك، الحاجة

 جدول األعمال. االستدعاءويحدد 

نات مكوّ متساكني الدائرة ومع لمجلس الدائرة تنظيم اجتماعات مع  

 .المدرجين بسجل الكاتب العام للبلدية المجتمع المدني

ع عليه وقّ مم ون محاضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر مرقّ تدوّ  

 رئيس الدائرة.من وجوبا 

رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر جلسات مجلس الدائرة  يتولّى 

ويتم تعليق نظير من المحضر بمقر  ا.لرئيس البلدية في أجل أقصاه أسبوع

 الدائرة.
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 : 249الفصل 

لرئيس الدائرة ممارسة جانب من أن يفّوض رئيس البلدية ل 

 الصالحيات الراجعة لرئيس البلدية داخل الدائرة.

ختصاصات ائرة البلدية مسؤولية ممارسته االيتحّمل رئيس الد 

 ضة إليه.المفوّ 

 ،أشهر ستة كل مّرة يعّد رئيس الدائرة تقريرا عن أنشطة الدائرة 

 ويتّم تعليقه بمقر الدائرة. ،على أعضاء المجلس البلدي هيعرض

 

 ممتلكات البلديـــة:  البـــاب السادس

 : 250الفصل 

ممتلكات عموميّة بلدية الممتلكات الّراجعة للبلدية  تعتبر

 والمخّصصة الستعمال العموم مباشرة أو في إطار مرفق عام.

 يعتبر من األمالك المخّصصة الستعمال العموم مباشرة : 

نهج في مناطق العمران غير المصنفة على معنى الشوارع واأل - 

 التشريع المتعلق بالملك العمومي للطرقات،

 الساحات العمومية، - 

 الحدائق العمومية، - 

 وكّل ما يعتبره القانون كذلك. - 

 وتعتبر من األمالك المخصّصة لمرفق عام الممتلكات التالية: 

األرض التي هي على ملك البلدية المتضّمنة لمنشآت  قطع - 

وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير وغيرها من المنشآت 

 العمومية الحيوية،

المنشات الرياضية المنجزة من قبلها أو التي هي على ملكها في  -

 ،تاريخ صدور هذا القانون

لغاية تسيير أو انجاز مرافق األمالك التي تسلّم لها من قبل الّدولة  - 

 عامة حيوية.
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 : 251الفصل 

 تصبح ملكا عموميّا للبلدية األمالك التالية : 

 األمالك  التي تّم انتزاعها إلحالتها للبلدية النجاز منشآت ذات نفع  - 

 عام،             

أو األشغال المنجزة  األمالك المتأتية من أمثلة التهيئة والتقسيمات - 

  ، والمقابر تبطة بالتجهيزات الجماعيةوالمر

 الهبات والوصايا من العقارات أو القطع الفنية أو الكتب الممنوحة  - 

  للبلدية،              

 األمالك التي يصنّفها القانون كذلك. - 

 : 252الفصل 

ّد ممتلكات بلدية خاّصة جميع البناءات واألراضي التي تملكها   تُع 

 المصنّفة ضمن أمالكها العمومية.البلدية غير 

 تعتبر ممتلكات بلدية خاصة الممتلكات التالية: 

 العقارات والمحالّت ذات االستعمال المهني أو التجاري أو  - 

 الحرفي،             

 األراضي غير المبنيّة،المقابر و - 

 التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها والتي تمثّل مقابل قيمة  المنقوالت - 

 حصص مساهمتها في تأسيس المنشآت العموميّة ودعمها المالي،             

 األسواق، - 

 األمالك التي تّم إخراجها من دائرة الملك العمومي،  - 

 ، المسالخ - 

 مستودعات الحجز، - 

 ،قاعدتودور ال رياض األطفال - 

 لمكتبـات ودور الثقافة والمتاحف ،ا - 

 العقارات التي تتحّول ملكيّتها للبلدية بعنوان شراء أو معاوضة أو  - 

  لقاء استخالص ديون أو احالة من قبل الدولة أو غيرها.            
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من  للقرارات المتخذة: النظام القانوني ســـابعالالبــاب          

  اقبتهاروملط البلدية السّ  قبل

 :253 الفصل 

إعالم الوالي ونشرها بالجريدة  بعدتكون القرارات البلدية نافذة  

الرسمية للجماعات المحلية وتعليقها بمقر البلدية والدوائر البلدية بالنسبة 

 وتبليغها للمعنيين باألمر بالنسبة للقرارات الفردية. ،للقرارات الترتيبية

من  عشرة أيامالقرارات البلدية لدى الوالي في أجل أقصاه  تودع 

 م وصل في ذلك. مقابل تسلّ  ،اتخاذها

بأمر  ضبط كيفية إعالم الوالي والمعنيين باألمر بالقرارات البلديةتُ  

 .حكومي بناء على رأي مطابق للمحكمة اإلدارية العليا

 :254الفصل 

فعول بعد مرور شهر من تكون القرارات البلدية التالية نافذة الم 

 بها:تاريخ إعالم الوالي 

 ولتطبيقها مداوالت المجلس البلدي والقرارات المتخذة لتنفيذها - 

 ،يوالقرارات المتخذة بناء على تفويض من المجلس البلد

 البلديةالقرارات ذات الصبغة الترتيبية المتخذة من طرف السلط  - 

ي شهر من تنشر هذه القرارات إال بعد مض وال ي مجال اختصاصه.كل ف

 ،تاريخ إعالم الوالي بها

 ماعدا في الظروف اإلستثنائية، التدابير الضبطية -          

  ،قرارات الهدم - 

يتم نعكاسات المالية والعقود المبرمة مع البلدية. والقرارات ذات اال - 

  ،إعالم أمين المال الجهوي بها

بناء على تقرير معلل من رئيس إلى أسبوع يمكن اختصار األجل  

 وموافقة الوالي. البلدية

ال تخضع لإلجراءات المبينة بهذا الفصل القرارات التي يتخذها  

ى إعالن حالة أو التي يتخذها بناء عل للدولة رئيس البلدية بوصفه ممثال

 .ستثناءالطوارئ أو حالة اال
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 : 255الفصل 

يعترض على للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة أن  

وذلك في  بتدائية المختّصة ترابيااإلدارية االالمحكمة  القرارات البلدية أمام

طبقا لإلجراءات المنصوص تلك القرارات أجل شهر من تاريخ إبالغه 

 .من هذا القانون 133عليها بالفصل 

القرار المطعون  الطعن ضدنظيرا من رئيس البلدية لالوالي  يوجه 

 .وذلك ثالثة أيام قبل إيداع العريضة بكتابة المحكمة فيه

 من القاضي اإلداري المختص للوالي في حالة التأكد أن يطلب 

 توقيف تنفيذ القرار البلدي.

أو  إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية 

المختصة بإيقاف االبتدائية رئيس المحكمة اإلدارية يأذن  ،حقوق مكفولة 

 وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم األمر. ،التنفيذ في أجل خمسة أيام

ال تحول األحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص  

القرارات البلدية التي  فيقصد الطعن  المختصةاالبتدائيّة  للمحكمة اإلدارية

 .مباشرا ثراأحدثت له أ

 :  256 الفصل

ال تحول األحكام الواردة بهذا الباب دون إمكانية حلول الوالي محل  

وذلك بعد  ،لط بما تفرضه القوانينلط البلدية في حالة ما لم تقم هذه السّ السّ 

  .تنبيه رئيس البلدية دون استجابة من هذا األخير

 : 257الفصل 

والقرارات البلدية التي شارك فيها تكون الغية وجوبا المداوالت  

أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة  اأعضاء بلديون لهم مصلحة فيه

 عن الغير.

االبتدائيّة اإللغاء بقرار من المحكمة اإلدارية ب التصريح يتم 

طبقا لإلجراءات  المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة

  .من هذا القانون 133المنصوص عليها بالفصل 

 : 258الفصل 

يتم  ،أو بمبادرة من رئيس المجلس البلدي بناء على طلب من الوالي 

ض لتتبع قضائي بسبب رئيس البلدية إيقاف كل مستشار بلدي تعرّ من بقرار 
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جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو مخلة بالشرف أو كان محل إجراءات 

صدور  حينوذلك إلى  عاديّة،امه بصفة نه من ممارسة مهقضائية ال تمكّ 

 .حكم بات من الجهة القضائية المختصة

 .بقرار اإليقافإعالم أعضاء المجلس البلدي يتّم   

إذا كان رئيس البلدية محل التتبعات المشار إليها بالفقرة األولى من  

 خذ قرار اإليقاف من قبل مكتب المجلس بأغلبية أعضائه.تّ يُ  ،هذا الفصل

أو في صورة  اإليقاففي صورة عدم اتخاذ رئيس البلدية لقرار  

رئيس البلدية في أجل خمسة أيام من تاريخ  إيقافامتناع مكتب المجلس عن 

على وزير الداخلية اتخاذ الوالي  يقترحبلوغ مطلب الوالي إلدارة البلدية، 

 .م أن يكون قرار وزير الداخلية معلالويتحتّ  ،قرار اإليقاف

يستأنف المعني باألمر ممارسة  ،ة صدور حكم بالبراءةفي حال 

 مهامه.

 : 259الفصل 

يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل ينشر بالرائد  

وذلك  ،وبالجريدة الرسمية للجماعات المحليةللجمهورية التونسية الرسمي 

لقانون أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة ل ارتكابمتى ثبتت مسؤوليتهم في 

يترتب عن اإلعفاء وجوبا عدم و وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

إال في حالة إلغاء أمر اإلعفاء من طرف  ،إمكانية انتخابهم لباقي المدة النيابية

 القضاء اإلداري.

 : 260الفصل 

على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن  يمنع 

سواء  ،تكون له معامالت مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه

بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيال عن غيره أو لفائدة أصوله أو 

 .أو قرينه فروعه

ني هذا الفصل إعفاء المعالفقرة األولى من يترتب عن مخالفة أحكام  

يرفع الوالي  ،وفي صورة رفض المجلس إعفاءه .من قبل المجلس باألمر

من  133طبقا ألحكام الفصل  المختصةاالبتدائيّة الملف للمحكمة اإلدارية 

. ويمكن للمحكمة التصريح بإعفاء العضو المعني باألمر من هذا القانون

 نيابته.
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 الجهــــة : الثانــيزء ــــالج
 

 : 261الفصل 

الجهة جماعة محلية تتصرف بحّريّة في الشؤون الجهوية وتعمل في  

والتكامل بين المشاريع  والمتضامنة على تحقيق التنمية الشاملةدائرتها  نطاق

التنموية والمرافق العاّمة ودعمها وتعزيزها بالتعاون مع السلطة المركزية 

  وبالتنسيق مع بقية الجماعات المحلية.

 : 262الفصل 

 بعث الجهة وضبط حدودها وتسميتها بقانون.يتّم  

 يختص القانون بتغيير اسم الجهة أو حدودها. 

اقتراح  بناء على مداولة بأغلبية ثلثي أعضاءه  للمجلس الجهوي 

تغيير اسم الجهة وحدودها. وتعرض الحكومة المقترح على مجلس نواب 

 الشعب  في شكل مشروع قانون للغرض.

 : 263الفصل 

ة بتصور وإنجاز البرامج التنموية االقتصادية تختص الجه 

 واالجتماعية ذات البعد الجهوي. ولهذا الغرض تتعهد الجهة بما يلي :

ة الجهوية بالتعاون مع المجالس البلدية يخماسي للتنممخطط  وضع - 

االستثمارية  بالجهة وبدعم من مصالح الدولة يتضمن التصورات والبرامج

   في تمويلها، المساهمةة والتي تشمل أكثر من بلدي

وضع أمثلة التهيئة الترابية والتهيئة العمرانية بالتعاون مع البلديات  - 

  واإلقليم والسلط المركزية وذلك بناء على دراسات،

 تعهّد المباني العامة التابعة للدولة والمنتصبة بالجهة وصيانتها، - 

ى تشغيلية وضع برامج للتكوين المهني ودعمها للمساعدة عل - 

 الشباب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات االقتصادية،

دعم انفتاح المؤسسات التعليمية على المحيط االقتصادي والثقافي  - 

 بالجهة،

 دعم التّجهيزات الجهوية واألنشطة الثقافيّة والرياضيّة، - 
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متابعة االستثمار بالجهة والموافقة على منح االمتيازات  - 

 مستثمرين بناء على عقود وطبقا للتشريع الجاري به العمل،لل

التنسيق بين المتدخلين العموميين لتقديم أفضل الخدمات  - 

 للمتساكنين والمستثمرين،

 والتعهد بالنزاعات الشغلية على مستوى الجهة، الحوار اإلجتماعي - 

المدرسي والريفي والحضري والعمل  العمومي تنظيم ودعم النقل - 

 على تحسين خدماته،

متابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على  - 

 خلق مواطن الشغل،

متابعة الوضع البيئي بالجهة بالتنسيق مع البلديات واتخاذ التدابير  - 

 الضرورية للمحافظة على البيئة،

برامج مقاومة الفقر وإعانة  دعم مكّونات المجتمع المدني في - 

 التالميذ والطلبة على مواصلة دراستهم،

 ، هممن التعهد بالمسنّين وفاقدي الّسند العائلي وخاصة النساء -  

العمل على تيسير مختلف الخدمات المرفقية لفائدة متساكني الجهة  - 

والمؤسسات والجمعيات المنتصبة بها ولفت نظر السلط المركزية والمنشآت 

 العمومية حول أداء المصالح العمومية. 

 : 264الفصل 

للدولة أن تحّول اختصاصات للجهة تتعلّق بمرافق الصحة والتعليم  

 والرياضة والبنية األساسية. 

للجهة إبرام اتفاقات مع الدولة والجماعات المحلية األخرى إلنجاز  

 مشاريع وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية ذات بعد جهوي.

 

 الباب األول : المجلس الجهوي

 : 265الفصل 

يسيّر الجهة مجلس جهوي منتخب انتخابا عاما وحرا ومباشرا  

 وسّريا ونزيها وشفافا طبقا للقانون االنتخابي.

 يحدد القانون االنتخابي عدد المستشارين الجهويّين بالنسبة لكل جهة. 
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تجاوز ينتخب المجلس الجهوي في أّول اجتماع له في أجل ال ي 

أسبوعا من اإلعالن عن النتائج النهائية النتخابه رئيسا ومساعدين ورؤساء 

 لجان بدعوة من الكاتب العام للجهة بعد التنسيق مع أكبر األعضاء سنّا.

يحرص المجلس الجهوي على تمثيلية المرأة والشباب في هياكل  

 تسييره.

 : 266الفصل 

الجلسة األولى أداء القسم يتولّى أعضاء المجلس الجهوي خالل  

التالي بحضور الرئيس األّول لمحكمة االستئناف المختصة ترابيا أو من 

 ينوبه :

أقسم باهلل العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح الجهة وكل متساكنيها  "  
بدون تمييز أو محاباة وأن ألتزم باحترام القوانين وقيم الديمقراطية وأن 

 ". ونسيةأتمّسك بوحدة الدولة الت

 : 267الفصل 

باستثناء الحاالت المنصوص عليها بالقانون، ال يمكن حل المجلس  

الجهوي إال بمقتضى أمر حكومي معلل، بناء على مداولة مجلس الوزراء 

وألسباب تتعلق بإخالل خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح 

 المتساكنين. ويتعين إعالم مجلس نواب الشعب حاال.

لداخلية، في حالة التأكد، إيقاف المجلس الجهوي عن النشاط لوزير ا 

 بناء على تقرير معلل من الوالي، وذلك لمدة أقصاها شهران.

بناء على تكليف من الوالي، يتولّى الكاتب العام للجهة طيلة فترة  

إيقاف المجلس عن النشاط تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا بالنفقات التي 

 نتظار.ال تحتمل اال

 : 268الفصل 

للمستشار الجهوي أن يقدم استقالته لرئيس الجهة الذي بإمكانه قبولها  

حاال أو عرضها على المجلس الجهوي في أول اجتماع يعقده للبت فيها. ويتم 

 إعالم الوالي باالستقالة.

توجه االستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي  

 ترتب عن هذه االستقالة اعتبار المجلس الجهوي منحال.إلى الوالي. وي
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 : 269الفصل 

كل عضو بالمجلس الجهوي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام  

المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه من قبل رئيس المجلس الجهوي. وفي 

ة صورة عدم استجابته، يحال ملفه إلى رئيس المحكمة اإلداريّة االبتدائي

 المختصة. ولرئيس المحكمة اإلداريّة االبتدائيّة التصريح بإقالته.

كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة  

االنتخابية يعتبر معفى بمقتضى القانون. ويصّرح المجلس الجهوي بهذا 

 اإلعفاء خالل أّول اجتماع له.

 : 270الفصل 

شؤون الجهة بأمر حكومي باقتراح   يتّم تعيين لجنة مؤقّتةلتصريف 

من وزير الّداخليّة وبعد استشارة رئيس مجلس نّواب الّشعب في الّصور 

 التّالية: 

 حّل المجلس الجهوي، - 

 االستقالة الجماعيّة أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي، - 

 إلغاء انتخاب المجلس الجهوي، - 

  إنشاء جهة جديدة. - 

 : 271الفصل 

تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من األعضاء يتراوح بين  

عشرين أعضاء وثالثين عضوا بحسب أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول 

 يضبطه أمر حكومي.

يمارس أعضاء اللّجنة مهاّمهم مّجانا، على أن تتكفل الجهة بإرجاع  

 من هذا القانون. 47مصاريفهم طبقا ألحكام الفصل 

للّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية للجهة. وباستثناء حالة تتعهد ا 

إنشاء جهة، ال يمكن للجنة التّسيير النّظر في إجراء انتداب أعوان قاّرين. 

 ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صالحيات رئيس الجهة. 

تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صالحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر  

 تجديد مّرة واحدة، وفي كّل الحاالت الى حين انتخاب مجلس جهوي.قابلة لل
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 : 272الفصل 

إلى حين تعيين لجنة مؤقّتة لتسيير شؤون الجهة، يواصل رئيس  

الجهة تسيير أعمالها. وفي صورة رفضه، يتعهّد الكاتب العام للجهة بتسيير 

 تحتمل التّأخير.مصالح الجهة، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنّفقات التي ال 

 : 273الفصل 

 يشكل المجلس الجهوي اللّجان القاّرة التّالية : 

 اللّجنة المالية واالقتصادية، - 

 اللّجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة، - 

 اللّجنة المكلفة بالشؤون االجتماعية والحوار اإلجتماعي، - 

  فراد فاقدي السند اللجنة المكلفة بالعائلة واألسرة والطفولة واأل - 

 العائلي، 

 اللّجنة المكلفة بالبنية األساسية والتهيئة العمرانية والترابية، - 

 اللجنة المكلفة بإسداء الخدمات والنقل، - 

 اللّجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتراث والتربية والتعليم، - 

 اللّجنة المكلفة بالشباب والرياضة، - 

 لجنة الشؤون اإلدارية والعمل التطوعي. - 

 للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع محّددة. 

يراعى في تركيبة مختلف اللّجان ورئاستها تمثيلية المرأة والشباب  

 والتمثيل النسبي لمختلف التنظيمات السياسية واالجتماعية.

 : 274الفصل 

 اللّجان ومقّرريها. يعيّن المجلس الجهوي رؤساء 

في صورة استقالة أو تغيب رئيس أو مقرر لجنة، يتولى رئيس  

، على أن يعرض حاالت الشغور على  المجلس الجهوي تعيين من ينوبه

 المجلس الجهوي في أّول جلسة يعقدها.

 يتولى المجلس سد الشغور الحاصل في اللجان خالل أول اجتماعاته. 
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 : 275الفصل 

اللّجان في أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تشكيلها بدعوة من  تجتمع 

 رؤسائها. وتضبط  مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.

تعّد اللّجان تقاريرا حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها  

 إليها من قبل المجلس الجهوي أو رئيس الجهة.

 ائدة في االستعانة به.للّجان أن تستعين بأعوان الجهة وبمن ترى ف 

للّجان أن تستمع إلى عدد من المتساكنين أو الموظفين بمبادرة منها  

 أو بطلب منهم.

تُضم ن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقّم. ويمكن اعتماد منظومة  

 الّسجل اإللكتروني المؤّمن.

ليس للّجان سلطة تقريرية، وال يمكنها ممارسة أي من صالحيات  

 ي ولو بالتفويض. المجلس الجهو

 :276الفصل 

يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل شهرين، كما يعقد دوراته  

كلّما اقتضت الحاجة ذلك. ويضبط المجلس مواعيد جلساته في بداية كل سنة 

  .إدارية

مع مراعاة الحاالت االستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، تُعقد  

 سبوع. جلسات المجلس الجهوي أيام نهاية األ

يجتمع المجلس الجهوي بمقر الجهة. غير أنّه يمكن، ألسباب  

موضوعيّة، تنظيم االجتماعات بمكان آخر بتراب الجهة تتوفر فيه شروط 

  النفاذ إليه واألمن وتضمن فيه الصبغة العمومية لالجتماع ومبدأ الحياد.

 :277الفصل 

االستئناس يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي. وللمجلس  

بنظام داخلي نموذجي ينشر بأمر حكومي بناء على رأي مطابق للمحكمة 

 اإلدارية العليا.

يضبط النظام الداخلي تنظيم الكتل داخل المجلس وطريقة عملها  

 وتواصلها مع أجهزة التسيير المنصوص عليها بالقانون.
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 :278الفصل 

دعوة المجلس ينعقد المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه. كما يمكن  

 لالنعقاد بطلب من ثلث أعضائه للتداول.

توجه االستدعاءات قبل خمسة عشر يوما على األقل من موعد  

اجتماع المجلس. غير أنّه يمكن اختصار اآلجال إلى يومين في حالة التأكد 

وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس بدون تأخير بناء على دعوة من 

 تصالية.  رئيسه بكل الوسائل اال

 تُضم ن باالستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول األعمال. 

يُضم ن االستدعاء بدفتر المداوالت ويعلق بمدخل مقر الجهة ويدرج  

بالموقع اإللكتروني المخصص لها، ويوّجه كتابة إلى أعضاء المجلس. 

 ت بلوغها.ويعمل قانونا باالستدعاءات الموّجهة بالبريد اإللكتروني عندما يثب

 : 279الفصل

توّجه صحبة االستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق  

ملحوظات تفسيرية تأليفية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء 

 الجلسة.

إذا تعلّق األمر بمداولة تتعلق بصفقة أو بغيرها من العقود يمكن ألي  

فقة أو أي وثيقة تتعلق عضو أن يطّلع بطلب منه على مشروع العقد أو الص

 بالميزانية.

لكل عضو من أعضاء المجلس الجهوي في إطار ممارسة وظيفته   

الحق في االطاّلع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل الجهوية 

 التي تكون موضوع تداول.

 : 280الفصل 

يتولّى الرئيس أو من ينوبه عند االقتضاء من المساعدين رئاسة  

 المجلس الجهوي.

تكون جلسات المجلس الجهوي عمومية، ويعلن عن تاريخ انعقادها  

عن طريق التّعليق وبمختلف وسائل اإلعالم المتاحة. غير أنه يمكن للمجلس 

الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي 

 األعضاء الحاضرين  التداول في جلسة سرية.



107 

 

اتب العام للجهة بمسك محاضر المداوالت. غير انه عند يتعهد الك 

ألكتابة ي بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى مهمة يعيّن المجلس فتغيبه 

 ويقوم بمساعدته أحد موظفي الجهة.

يحفظ رئيس المجلس الجهوي أو من يقوم مقامه النظام بالجلسة. وله  

ة الجلسة. كما له أن يأمر كل من يتسبب في اإلخالل بالنظام بمغادر

 االستنجاد بالقوة العامة لحماية االجتماعات وضمان سيرها بصورة عاديّة.

 : 281الفصل 

يخصص مكان لرؤساء بلديات الجهة لحضور اجتماعات المجلس  

 الجهوي بصفة مالحظين.

كما يخصص مكان لممثلي نقابات العمال واألعراف األكثر تمثيال  

ظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة بالجهة ولوسائل اإلعالم ومن

 والمدرجة بسجل خاص يمسكه الكاتب العام للجهة.

 : 282الفصل 

ال يمكن للمجلس الجهوي أن يتداول إال إذا حضر الجلسة أغلبية  

 أعضائه المباشرين.

ُدعي المجلس بصفة قانونية ولم يكتمل النّصاب، تعاد الدعوة  إذا 

النعقاد المجلس بعد ثالثة أيام على األقل. وما يقرره المجلس في الجلسة 

 الثانية يعتبر قانونيّا مهما كان عدد الحضور.

 : 283الفصل 

مع األخذ بعين االعتبار األحكام المتعلقة بالتصويت على الميزانية،  

اع على المقررات باألغلبية المطلقة للمقترعين ويجرى االقتراع يتم االقتر

عالنية. وإذا تساوت األصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء 

 المقترعين بمحضر الجلسة، مع بيان اتجاه اقتراعهم.

  ال يمكن التصويت بالوكالة. 

 يجرى االقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين: 

بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على األقل  إذا طالب - 

 وصادق المجلس على المقترح بأغلبيّة ثلثي أعضائه،

إذا دعي المجلس للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه  - 

الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية الحاضرين بعد دورتي اقتراع، 
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النسبية. وإذا تساوت  يتم إجراء دورة ثالثة ويكون االنتخاب باألغلبية

 األصوات، يصّرح بفوز أصغر المترشحين سنا.

للمجلس الجهوي أن يقرر بأغلبية أعضائه عدم اللجوء إلى االقتراع  

السري بالنسبة للتسميات وتقديم الترشحات، إال إذا تعلق األمر بنص 

 تشريعي يقتضي اعتماد االقتراع السري.

اهية تتعلق بشؤون الجهة ألعضاء المجلس الجهوي طرح مسائل شف 

أثناء إحدى جلسات المجلس وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي 

 للمجلس عند االقتضاء أو وفق مداولة للمجلس في الغرض.

للمجلس تنظيم جلسات استماع طبقا لإلجراءات المنصوص عليها  

 بالنظام الداخلي.

 : 284الفصل 

واألجراء أعضاء المجالس على المشغلين أن يمكنوا األعوان  

الجهوية من تسهيالت للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان 

 التي يكونون أعضاء فيها وفقا ألحكام هذا القانون.

يتعيّن على المستشار الجهوي إعالم مشغله بتاريخ االجتماعات  

ض ثالثة أيام قبل انعقادها وإيداع نظير من استدعائه لها، ويلتزم بتعوي

 ساعات التغيب.

في صورة التقيّد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل  

المستشار الجهوي ال يمكن أن يكون تغيّب األعوان واألجراء لحضور 

اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما ال يمكن 

اء تأديبي أن ينجّر عن الغيابات لحضور اجتماعات جهوية  رسمية أي إجر

 أو تعطيل أي ترقية مهنية أو االنتفاع بأي امتياز اجتماعي.

 : 285الفصل 

تدرج مداوالت المجلس الجهوي بالترتيب حسب تواريخها بسجل  

المداوالت. وتمضى المداوالت من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو 

 يقع التنصيص على األسباب المانعة لإلمضاء.

من محضر الجلسة بمدخل مقر الجهة  يعلّق لمدة شهرين مضمون 

ودوائرها عند االقتضاء في أجل ال يتجاوز الثمانية أيام التي تلي تاريخ 

 انعقادها.
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للمداوالت الخاصة بتدخل الجهة في المجال االقتصادي  بالنسبة 

واالجتماعي وبتفويض المرافق العاّمة، يتم باإلضافة لما ورد بالفقرة السابقة 

 نشرها باثنين من الصحف اليومية على األقل وبوسائل اإلعالم المتاحة.

لكل شخص يقوم بواجبه الجبائي تجاه الجماعات المحلية الحق في 

ى تفسيرات بشأن موازين الجهة وحساباتها المالية وقراراتها الحصول  عل

 وفق الشروط التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل. 

لمنظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم المعنية والمشار اليها  

 ممارسة نفس الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السابقة. 283بالفصل 

 

 هــة ومساعدوهالباب الثاني  : رئيس الج

 :286الفصل 

ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس من بين  

وبحضور  أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه

 ممثل عن الهيئة العليا لالنتخابات.

يحدد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على أن ال يتجاوز  

 عددهم أربعة أعضاء .

يمكن الجمع بين وظائف رئيس الجهة ورئاسة مجلس بلدي أو ال  

مجلس إقليم أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة 

 أمين مال جهوي.

 : 287الفصل 

يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب فيها  

 الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا. 

الجهوي من قبل الّرئيس المتخلّي أو من يقوم يتم استدعاء المجلس  

مقامه النتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ واآلجال المنصوص عليها 

بالقانون. وفي صورة التّعّذر، يتولّى الكاتب العام توجيه االستدعاء. ويتّم 

 التّنصيص باالستدعاء على االنتخاب الذي سيقع إجراؤه.

رف المجلس الجهوي باالقتراع ينتخب الرئيس ومساعدوه من ط 

 السري وباألغلبية المطلقة ألعضائه.
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إن لم يتحّصل أي مترشح على األغلبية المطلقة بعد دورتين من  

االقتراع، تجرى دورة ثالثة، ويكون االنتخاب باألغلبية النسبية. وفي صورة 

 تساوي األصوات، يصّرح بانتخاب أصغر المترّشحين سنا.

رئيس الجهة أثناء انتخابهم من طرف أعضاء  يقع ترتيب مساعدي 

 المجلس الجهوي.

يتولّى الكاتب العام للجهة مسك محضر الجلسة االنتخابية، ويرسل  

 نظيرا منه للوالي.

 :288الفصل 

إذا ألغي االنتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم،  

 .يدعى المجلس الجهوي من قبل الوالي لالنعقاد وسد الشغور

يرأس الجلسة االنتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم  

 سنا ويحضرها أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات.

 : 289الفصل 

توّجه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس  

في الجهوي الذي ينعقد وجوبا في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول 

 شأنها.

إذا قبلت االستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب المجلس  

الجهوي رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعالم الوالي المختص بقبول 

 االستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.

يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صالحياتهم في أجل شهر من  

في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن تاريخ انتخابهم. غير أنه 

مواصلة تسيير الشؤون الجهويّة ، يتعهد المستشار األكبر سنّا بتسيير 

الّشؤون الجهويّة العادية بمساعدة الكاتب العام للجهة. وعند التّعّذر، يتولّى 

 الكاتب العام للجهة تسيير مصالح اإلدارة الجهويّة.

 : 290الفصل 

إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل  يمكن 

من وزير الداخلية لمدة أقصاها ثالثة أشهر، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم 

 باإلدالء ببيانات كتابية عما قد يعاب عنهم من تصرفات.
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يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه من مهامهم إال بأمر حكومي  ال 

معلل. ويترتب عن اإلعفاء عدم إمكانية انتخابهم كرئيس أو كمساعدين لباقي 

 المدة النيابية إالّ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

في صورة تّغيب رئيس الجهة أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو  

نه شغور وقتي، فإنه يعّوض في كامل حصول أي مانع آخر يترتب ع

وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعّذر التّعويض بالمساعد، 

فيعّوض بمستشار جهوي ينتخب من قبل المجلس الجهوي بأغلبيّة 

 الحاضرين.

يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس الجهة ألسباب صحية أو للسفر لمدة  

ممارسة المهام بواسطة قرار معلل من وزير تتجاوز الّشهر أو اإليقاف عن 

 الداخلية.

 :291الفصل 

يختص المجلس الجهوي بتصريف الشؤون الجهوية والبت فيها.  

 ويتعهد بالتداول على وجه الخصوص في يلي :

المسائل ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض والتسويغ  - 

الجهويّة وبقية المشاريع وإسناد االستغالل والمساهمة في المنشآت 

 االقتصادية،

المسائل ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي  وتطوير المهن  - 

 وإقرار المشاريع الجهوية،

 المسائل المتعلقة بمقر الجهة وممتلكاتها، - 

 المسائل المتعلقة بالفنون والثقافة وإثرائها بالجهة. - 

ياضة واألسرة واألفراد المسائل المتعلقة بالشباب والطفولة والر - 

 فاقدي السند العائلي،

 المسائل المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية المدينة، - 

 المسائل المتعلقة  بالخدمات و المرافق العمومية، - 

 المسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والدولة  - 

 المسائل المتعلقة بالشراكة مع الخارج،  -

 المسائل المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة،  - 

 االستثمار في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية وقارة.  - 
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وكل المسائل المرتبطة بالمجاالت التي تدخل في نطاق  - 

  الصالحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة للجهة.

 .التصويت على المخطط الجهوي للتنمية - 

 

 البــاب الثالــث : اختصاصـات رئيـس الجهـــة

 : 292الفصل 

رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن المصالح اإلداريّة للجهة.  

ويمكن له أن يفّوض بقرار منشور بالجريدة الّرسميّة للجماعات المحليّة 

 جانبا من سلطته إلى مساعديه أو إلى أحد المستشارين الجهويين.

   التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها. تبقى 

ال يمكن للمساعدين إمضاء القرارات الترتيبية نيابة عن رئيس  

 الجهة إال في حالة الشغور الوقتي أو النهائي.

يلتزم رئيس الجهة ومساعدوه والمستشارون بإعالم المجلس  

يمثّل  الجهوي بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن

 مصالحا متضاربة عند تسيير الجهة أو ممارسة االختصاصات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الجهة في ملف ما،  

يعيّن المجلس الجهوي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف ولتمثيل 

 الجهة لدى المحاكم أو إلبرام العقود.

 : 293الفصل 

حق اإلمضاء تحت مراقبته  لرئيس الجهة أن يفّوض بقرار 

 ومسؤوليته وفي حدود مشموالته إلى :

 الكاتب العام للجهة، - 

 األعوان الشاغلين إلحدى الخطط الوظيفية بالجهة. - 

ال يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما ال يمكن  

التفويض ألحد األشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة 

 و غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.مباشرة أ
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 : 294الفصل 

يتولى رئيس  الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي وطبقا للصيغ  

والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق 

 قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي :

 ا وتثمينها،إدارة الممتلكات واتخاذ كل اإلجراءات للمحافظة عليه - 

 المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الجهة،رئاسة االدارة و - 

 اتخاذ كل اإلجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق، - 

 التصرف في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا للقانون، - 

  إعداد ميزانية الجهة طبقا للنظام المالي وإصدار األذون بالدفع - 

 ومراقبة الحسابية الجهوية،             

 التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية الجهوية على استخالص - 

 الديون،          

 ،تسيير األشغال - 

الطّعن لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها في القضايا  - 

 اإلدارية والعدلية لدى مختلف المحاكم،

المتعلقة بإعداد الّصفقات وإبرامها وتنفيذها اتخاذ كل المقررات  - 

وخالصها والتي يمكن إجراؤها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار 

مبلغها ونوعها. وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم إمضاء الصفقة إال بعد 

 موافقته في مداولة جديدة،

 استشارة لجنة الصفقات المختصة حول مشاريع صفقات، - 

قود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها إبرام ع - 

 وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا للقانون،

 تمثيل الجهة في جميع األعمال المدنية واإلدارية، - 

 الدفاع عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية، - 

 حسن سير ا لمصالح اإلدارية وإسداء الخدمات، السهر على - 

اإلصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم  - 

 األجوبة عن التساؤالت.

 وساطة لحل النزاعات الشغلية ودفع الحوار االجتماعي،تعهد بالال  - 
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رئاسة اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل بناء على مداولة  - 

 للجنة.نفس ا

 : 295الفصل 

للمجلس الجهوي أن يفّوض لرئيس الجهة أو لمساعديه طيلة مدة  

 نيابتهم ممارسة الصالحيات المتعلّقة بــ :

ضبط وتغيير استعمال األمالك التي هي في تصرف الجهة طبقا  - 

 لقرارات المجلس وبناء على تقارير معللة في الغرض،

إلجراءات القانونية والترتيبية التفاوض قصد االقتراض والقيام با - 

 الالزمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس الجهوي،

 انتداب األعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الجهة، - 

 إبرام عقود الخدمات، - 

إبرام عقود الكراء ومراجعتها وفقا للّشروط المحّددة من طرف  - 

  لجهويّة المختّصة،المجلس الجهوي وبناء على تقرير اللّجنة ا

 قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط، - 

ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للجهة في مختلف المجاالت  - 

 بما في ذلك حق الشفعة،

إبرام مشاريع الّصلح، على أن يتّم عرضها على مصادقة المجلس  - 

  الجهوي،

 عالقات شراكة وتعاون. التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد - 

على رئيس الجهة ومساعديه أن يعرضوا على اجتماعات المجلس  

 الجهوي الدورية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا ألحكام هذا الفصل.

 : 296الفصل 

بوصفه ممثل الدولة، يتولّى رئيس الجهة ومن يكلفهم بذلك تنفيذ  

والقيام بكل الوظائف التي القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالجهة 

 يسندها القانون لرئيس الجهة.

 : 297الفصل 

رئيس الجهة مكلف بالتراتيب الجهوية وبتنفيذ قرارات المجلس  

 الجهوي.
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يتولّى رئيس الجهة اتخاذ التراتيب الخاصة التي يقتضيها تصريف  

الشؤون الجهوية ، ويكلّف أعوان قوات األمن الداخلي ومختلف أعوان 

 اقبة بتنفيذ القرارات المتخذة. ويُرس ل نظير من التكليف للوالي.المر

يلتزم األعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعالم رئيس الجهة بذلك  

  في أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ إبالغهم بالتكليف.

 : 298الفصل 

دها إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بعمل من األعمال التي يسن 

له القانون والتراتيب ، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون 

والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الجهة أو عجزه عن إتمام المهام 

المذكورة، للوالي أن يباشر تلك الصالحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه 

 للغرض.

على حلول الوالي لرئيس الجهة االعتراض لدى المحكمة المختصة  

 من هذا القانون. 133محله طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 

 

 البــاب الـرابـــع  : مكتــــب الجهـة

 : 299الفصل

يساعد رئيس المجلس الجهوي في تسيير شؤون الجهة مكتب  

يتركب، باإلضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان والكاتب العام 

 .الذي يتعهد بسك محاضر أعماله للجهة

يجتمع المكتب مرة في الشهر على األقل. ويرأسه رئيس المجلس  

 الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.

تمارس كتابة مكتب الجهة بنفس الشروط المنطبقة على كتابة  

 المجلس الجهوي.

محاضر مداوالت المكتب بدفتر مرقّم وموقّع عليه من رئيس  تُضّمن 

 الجهة. ولبقية أعضاء المجلس الجهوي االطاّلع على هذه المحاضر.

 ممتلكات الجهة : البـــاب الخامس

 : 300ل الفص

تعتبر ممتلكات عموميّة جهوية كل الممتلكات الّراجعة للجهة  

 ار مرفق عام.والمخّصصة الستعمال العموم مباشرة أو في إط
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 تعتبر من األمالك المخّصصة الستعمال العموم مباشرة : 

 الحدائق العمومية التي تنجزها الجهة ، - 

الطرقات المصنفة المحلية والجهوية منها وكذلك توابعها على  - 

 معنى التشريع المتعلق بملك الدولة العمومي للطرقات،

 األمالك التي يصنفها القانون كذلك. - 

وتعتبر من األمالك المخصّصة لمرفق عام األمالك التي تسلّم لها  

 من قبل الّدولة لغاية تسيير مرافق عمومية.

 : 301الفصل 

 تصبح ملكا عموميّا للجهة األمالك التالية : 

 األمالك  التي تّم انتزاعها إلحالتها للجهة النجاز منشآت ذات نفع - 

 عام،            

 ا من العقارات أو القطع الفنية أو الكتب الممنوحة الهبات والوصاي - 

 للجهة،            

المنشآت الرياضية التي تنجزها الجهة بمفردها أو باالشتراك مع  -        

 الجماعات المحلية أو مع الدولة او التي تحيلها لها الدولة،

 األمالك التي يصنّفها القانون كذلك. - 

 : 302الفصل 

ّد ممتل  كات جهوية خاّصة جميع البناءات واألراضي التي تملكها تُع 

 الجهة غير المصنّفة ضمن أمالكها العمومية.

 تعتبر ممتلكات جهوية خاصة الممتلكات التالية : 

 األراضي غير المبنيّة وغير المخّصصة لمصلحة عاّمة، - 

التي اقتنتها الجهة أو أنجزتها والتي تمثّل مقابل قيمة  المنقوالت - 

 حصص مساهمتها في تأسيس المنشآت العموميّة ودعمها المالي،

 األمالك التي تّم إخراجها من دائرة الملك العمومي،  - 

المكتبـات ودور الثقافة والمتاحف التي تنجزها الجهة بمفردها أو  - 

 او مع الدولة، باالشتراك مع الجماعات العمومية
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العقارات التي تتحّول ملكيّتها للجهة بعنوان شراء أو معاوضة أو  - 

 لقاء استخالص ديون،

 العقارات التي تحيلها الدولة للجهة. - 

 

 البــاب السادس : النظام القانوني للقرارات المتخذة من

 ومراقبتهاقبل السلط الجهويّة 

 : 303الفصل 

بعد إعالم الوالي ونشرها بالجريدة تكون قرارات الجهة نافذة  

الرسمية للجماعات المحلية وتعليقها بمقر الجهة بالنسبة للقرارات الترتيبية 

 وتبليغها للمعنيين باألمر بالنسبة للقرارات الفردية.

تودع القرارات لدى الوالي في أجل أقصاه عشرة أيام من اتخاذها،  

 مقابل تسلم وصل في ذلك. 

الم الوالي والمعنيين باألمر بالقرارات الجهوية بأمر تُضبط كيفية إع 

 حكومي بناء على رأي مطابق للمحكمة اإلدارية العليا.

 : 304الفصل 

تكون القرارات التالية نافذة المفعول بعد مرور شهر من تاريخ    

 إعالم الوالي بها :

مداوالت المجلس الجهوي والقرارات المتخذة لتنفيذها والقرارات  - 

 لمتخذة بناء على تفويض من المجلس الجهوي،ا

القرارات ذات الصبغة الترتيبية المتخذة في مجاالت اختصاص  - 

 الجهة. وال تنشر هذه القرارات إال بعد شهر من إحالتها للوالي،

القرارات ذات االنعكاسات المالية والعقود المبرمة مع الجهة. ويتم  - 

 إعالم أمين المال الجهوي بها،

 التدابير الضبطية باستثناء الحاالت اإلستثنائية،  - 

يمكن اختصار األجل إلى أسبوع بناء على تقرير معلل من رئيس الجهة.      

للوالي أن يطلب بواسطة تقرير معلّل إجراء قراءة ثانية. يترتب عن هذا 

 الطلب توقيف تنفيذ القرار إلى حين إتمامها.
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الفصل القرارات التي يتخذها ال تخضع لإلجراءات المبينة بهذا  

رئيس الجهة بوصفه ممثال للدولة أو التي يتخذها بناء على إعالن حالة 

 .وفقا للقانون الطوارئ أو حالة االستثناء

 : 305الفصل 

للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة االعتراض على  

بالفصل القرارات التي تتخذها الجهة وفقا لإلجراءات المنصوص عليها 

 من هذا القانون. 133

يبلغ الوالي رئيس الجهة نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار  

 المطعون فيه ثالثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.

 للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار الجهوي. 

إذا كان القرار الجهوي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية،  

رئيس المحكمة اإلدارية االبتدائيّة بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، يأذن 

 وذلك بطلب من الوالي أو مّمن يهّمهم األمر.

ال تحول األحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص  

طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة اإلدارية االبتدائيّة قصد الطعن في 

 التي أحدثت له أثرا.القرارات الجهويّة 

 :306الفصل 

ال تحول األحكام الواردة بهذا الباب دون إمكانية حلول الوالي محل  

السلط الجهوية في حالة ما لم تقم هذه السلط بما تفرضه القوانين، وذلك بعد 

 .التّنبيه على رئيس الجهة دون استجابة هذا األخير 

 : 307الفصل 

القرارات التي شارك فيها أعضاء تكون الغية وجوبا المداوالت و 

المجلس الجهوي والذين لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا 

 أو نيابة عن الغير.

يتم التصريح باإللغاء بقرار من المحكمة اإلدارية االبتدائيّة  

المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة طبقا لإلجراءات 

  من هذا القانون. 133المنصوص عليها بالفصل 

 



119 

 

 : 308الفصل 

بناء على طلب من الوالي، يتم بقرار رئيس الجهة إيقاف كل  

مستشار جهوي تعرض لتتبع قضائي بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال 

العام أو مخلة بالشرف أو كان محل إجراءات قضائية ال تمّكنه من ممارسة 

حكم من المحكمة المختصة. كما مهامه بصفة عاديّة، وذلك إلى غاية صدور 

 يمكن لرئيس الجهة اتخاذ قرار اإليقاف بمبادرة منه.

 يتم إعالم أعضاء المجلس الجهوي بقرار اإليقاف. 

إذا كان رئيس الجهة محل التتبعات المشار إليها بالفقرة األولى من  

 هذا الفصل،  يُتّخذ قرار اإليقاف من قبل مكتب المجلس بأغلبية أعضائه.

ي صورة عدم اتخاذ رئيس الجهة لقرار اإليقاف أو في صورة ف 

امتناع مكتب المجلس عن إيقاف رئيس الجهة في أجل خمسة أيام من تاريخ 

بلوغ مطلب الوالي إلدارة الجهة، يقترح الوالي على الوزير المكلف 

 بالجماعات المحلية اتخاذ قرار اإليقاف ، ويتحتم أن يكون القرار معلال .

لطعن في قرار اإليقاف لدى رئيس المحكمة اإلدارية يمكن ا 

 االبتدائية الذي بإمكانه توقيف تنفيذ قرار الوالي.

في حالة صدور حكم بالبراءة،  يستأنف المعني باألمر ممارسة  

 مهامه.

 : 309الفصل 

يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل ينشر بالرائد  

سية وبالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وذلك الرسمي للجمهورية التون

متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون 

وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن اإلعفاء وجوبا عدم 

إمكانية انتخابهم لباقي المدة، إال في حالة إلغاء أمر اإلعفاء من طرف 

 المحكمة المختصة.

 .باإلعفاء يقع إعالم رئيس مجلس نواب الشعب 

 : 310الفصل 

يمنع على كل عضو بالمجلس الجهوي إبرام عقود مع المجلس أو  

أن تكون له معامالت مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه، 

سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيال عن غيره أو لفائدة أصوله 

 أو فروعه أو قرينه.
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ترتب عن مخالفة أحكام هذا الفصل إعفاء المعني باألمر من قبل ي 

المجلس. وفي صورة رفض المجلس الجهوي إعفاءه، يرفع الوالي الملف 

من هذا  133للمحكمة اإلدارية االبتدائيّة المختصة طبقا ألحكام الفصل 

 القانون. ويمكن للمحكمة التصريح بإعفاء العضو المعني باألمر من نيابته.

 

لباب السابع : اللجنة الجهوية للحوار االقتصادي ا

 واالجتماعي 

 : 311الفصل 

يتولى المجلس الجهوي بعث لجنة جهوية للحوار االقتصادي  

 واالجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة أو من يكلفه و تتركب كما يلي:

 أربعة أعضاء من بين المستشارين الجهويين - 

ستة أعضاء يمثلون مناصفة نقابات العمال واألعراف األكثر  - 

 تمثيال بالجهة

أربعة أعضاء يمثلون االدارات المركزية يعينهم الوالي المختص - 

 ترابيا

ثالث شخصيات من ذوي الخبرة تعينهم هيئة رؤساء الجماعات  -

 المحلية بالجهة. 

واالجتماعية تتعهد اللجنة بدراسة ومعالجة المسائل االقتصادية 

بمبادرة منها أو بطلب من أحد رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي 

 المختص ترابيا. 

تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا وتقدم تقاريرا عن أعمالها 

 ومقترحاتها للمجلس الجهوي وللسلطة المركزية. 

 .تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة
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 اإلقليــــم الجزء الّثالث :
 

 

 : 312الفصل 

 تحقيق على عملي ،الجهات من عددا تشمل محلية جماعة اإلقليم 

 مختلف بين والعادل المتوازن االقتصادي التنموي والتكامل  االندماج

 . لإلقليم المكونة المناطق

 : 313الفصل 

ينتخب من قبل المستشارين البلديين  قليمإ مجلس اإلقليم ريسيّ 

 . والجهويين طبقا للقانون االنتخابي

 : 314الفصل 

. رئيسه من بدعوة أشهر ثالثة كل مرة دورية بصفة اإلقليم يجتمع 

 .ذلك الى الحاجة دعت كلما االلتئام يمكنه كما

 . أعضائه أغلبية بحضور قانونية اإلقليم مجلس اجتماعات تعد

 يقرر ان اإلقليم ولمجلس. اإلقليم بمقر اإلقليم مجلس اجتماعات تعقد

 . خارجه استثنائيا أو اإلقليم داخل اخر مكان بأي االجتماع

 أن وله اإلستماع إليه، في فائدة يرى من يستدعي أن اإلقليم لمجلس

 مستوى على التنمية لتحقيق تهدف التي بالدراسات بالقيام يتولى من فيكلّ 

 .  اإلقليم

 : 315الفصل 

 :ما يليب اإلقليم مجلس يختص 

 في بالتصرف المتعلقة المسائل وكل اإلقليم ميزانية في التداول - 

  ،الممتلكات

 بالتنمية والمتعلقة اإلقليمية الصبغة ذات المسائل كل في التداول - 

 واالندماج له المكونة الجهات بين التكامل وبدفع االجتماعية و االقتصادية

 ،والمناطق المتساكنين بين والتضامن التنموي
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 المتعلقة منها خاصة ،قليميإ بعد ذات تنموية مشاريع اقتراح - 

 على وعرضها والتطهير والكهرباء بالماء والتزود واالتصال النقل بشبكات

 ،نجازاإل وإقرار للتمويل المحلية لطوالسّ    المركزية لطالسّ 

 االقليمي البعد ذات والمشاريع والمخططات راتالتصوّ  إعداد - 

 وعرض المعنية الالمحورية واإلدارات المحلية الجماعات مع بالتنسيق

 متابعة على والسهر المحلية لطالسّ  و المركزية لطالسّ  على لتمويلها رتصوّ 

 ،نجازهاإ

 اإلقليم وجاذبية االقتصادية المردودية من للرفع راتتصوّ  عدادإ - 

 ،الترابي لفضائه التفاضلية االمتيازات ومنح لالستثمار

 ،البيئي الوضع متابعة - 

 ،قليمياإل البعد ذات العامة المرافق سير متابعة - 

 التنمية مخطط وضع إطار في المركزية السلطة مع التواصل - 

 .الترابية والتهيئة

 .   اإلقليم لرئيس صالحياته من جانب تفويض اإلقليم لمجلس 

 : 316الفصل 

 ،األقاليم بقية مع وأعماله أنشطته تنسيق على اإلقليم مجلس يعمل 

 البلدان في نظرائه مع التنمية مجال في وتعاون شراكة عالقة ربط ويمكنه

 هذا من يليها وما 29 للفصول وفقا تونس مع ديبلوماسية عالقات لها التي

 .القانون

 العام المال استعمال لترشيد ناتهمكوّ  بين للتشاور إطارا اإلقليم يعد 

 . توظيفه وحسن

           الثقافية نشطةاأل جميع اعتمادات من له يتوفر ما حسب اإلقليم يدعم 

 .والفنية والرياضية الشبابية و

 : 317الفصل 

 مخططات إعداد في المركزية السلطة وجوبا مع اإلقليم يشارك 

 .الوطنية التنمية

 التي اإلحصائية المعطيات كل األقاليم مجالس ذمة على الدولة تضع 

  . الظروف أفضل في بمهامه القيام على تساعده
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 : 318الفصل 

 على البلديات و والجهات المركزية السلط مع بالتعاون اإلقليم يعمل 
 من والحد االجتماعي التكافل لدعم بالمبادرات يقوم أن وله الفقر مقاومة
 .الدولة وحدة ودعم له نةالمكوّ  المناطق بين االقتصادية الفوارق

 : 319الفصل 

ينتخب مجلس اإلقليم رئيس اإلقليم ومساعديه من بين أعضائه،  
وذلك لكامل المدة في أّول جلسة يعقدها بعد انتخابه وبحضور أحد أعضاء 

 الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.

ال يمكن الجمع بين وظائف رئيس اإلقليم ورئاسة مجلس بلدي أو  
جلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة مجلس جهوي أو عضوية م

 أمين مال جهوي أو رئاسة جمعية رياضية.

 : 320الفصل 

يترأس أكبر أعضاء مجلس اإلقليم سنا الجلسة التي ينتخب فيها  
 الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا. 

استدعاء مجلس اإلقليم من قبل الّرئيس المتخلّي أو من يقوم  يتم 
مقامه النتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ واآلجال المنصوص عليها 
بالقانون. وفي صورة التّعّذر، يتولّى الكاتب العام لإلقليم توجيه االستدعاء. 

 ويتم التنصيص باالستدعاء على االنتخاب الذي سيقع إجراؤه.

الرئيس ومساعدوه من طرف مجلس اإلقليم باالقتراع الّسّري  ينتخب 
 وباألغلبية المطلقة ألعضائه.

إن لم يتحصل أي مترشح على األغلبية المطلقة بعد دورتين من  
االقتراع، تجرى دورة ثالثة، ويكون االنتخاب باألغلبية النسبية. وفي صورة 

 ا.تساوي األصوات، يصّرح بانتخاب أصغر المترشحين سن

يقع ترتيب مساعدي رئيس اإلقليم أثناء انتخابهم من طرف أعضاء  
 مجلس اإلقليم.

يتولّى الكاتب العام لإلقليم مسك محضر الجلسة االنتخابية ويرسل  
 نظيرا منه للوالي الموجود بدائرته مقر اإلقليم.

 : 321الفصل 

إذا ألغي االنتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم،  
 سد الشغور.للغرض لمجلس من عقد يُ 
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يرأس الجلسة االنتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم  

 سنا.

 : 322الفصل  

توّجه استقالة رئيس اإلقليم أو مساعديه إلى أعضاء مجلس اإلقليم  

الذي ينعقد وجوبا بدعوة من أكبر األعضاء سنّا في ظرف خمسة عشر يوما 

 للتداول في شأنها.

ا قبلت االستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب مجلس إذ 

اإلقليم رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعالم الوالي المختص ترابيا بقبول 

 االستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.

يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صالحياتهم في أجل شهر من  

أنه في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن  تاريخ انتخابهم. غير

مواصلة تسيير شؤون اإلقليم، يتعهد المستشار األكبر سنا بتسيير شؤون 

اإلقليم بمساعدة الكاتب العام لإلقليم. وعند التعذر، يتولى الكاتب العام تسيير 

 .مصالح إدارة اإلقليم

 : 323الفصل  

باشرة وظائفهم بقرار معلل يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن م 

من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثالثة أشهر، وذلك بعد 

سماعهم و مطالبتهم باإلدالء ببيانات كتابية حول ما يأخذون عليه من 

 تصرفات.

ال يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه من مهامهم إال بأمر حكومي  

دح للقانون. ويترتب عن اإلعفاء معلل من أجل أخطاء جسيمة أو خرق فا

عدم إمكانية انتخابهم كرئيس أو مساعدين لباقي المدة النيابية إالّ عند الغاء 

 أمر اإلعفاء.

 : 324الفصل 

في صورة تغيّب رئيس اإلقليم أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو  

حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، يعّوض في كامل وظائفه 

د حسب الترتيب في التسمية. وإن تعّذر التعويض بالمساعد فيعّوض بمساع

 بعضو ينتخب من طرف مجلس اإلقليم بأغلبيّة الحاضرين.
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يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس اإلقليم ألسباب صحية أو اإلمتناع أو  

للسفر للخارج لمدة تتجاوز الّشهر أو اإليقاف عن ممارسة المهام بواسطة 

 زير الداخلية.قرار معلل من و

 

 : 325الفصل 

رئيس اإلقليم مسؤول في نطاق القانون عن مصالح اإلقليم وعن  

اإلدارة، وله أن يفّوض بقرار منشور بالجريدة الّرسميّة للجماعات المحلّيّة 

 جانبا من سلطته إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء مجلس اإلقليم.

   إنهاء العمل بها. تبقى التفويضات سارية ما دام لم يقع 

ال يمكن للمساعدين إمضاء القرارات الترتيبية نيابة عن رئيس  

 اإلقليم إال في حالة الشغور الوقتي أو النهائي.

يلتزم رئيس مجلس اإلقليم ومساعدوه والمستشارون بإعالم مجلس  

اإلقليم بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما قد يمثّل مصالح 

 د تسيير اإلقليم أو ممارسة االختصاصات.متضاربة عن

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح اإلقليم في ملف ما،  

يعيّن مجلس اإلقليم عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل اإلقليم 

 لدى المحاكم أو إلبرام العقود.

 :326الفصل 

بته لرئيس اإلقليم أن يفوض بقرار حق اإلمضاء تحت مراق 

 ومسؤوليته وفي حدود مشموالته إلى :

 الكاتب العام لإلقليم ؛ - 

 األعوان الشاغلين إلحدى الخطط الوظيفية باإلقليم؛ - 

األعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة عدم وجود كاتب  - 

 عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية باإلقليم.

ة كما ال يمكن ال يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبي 

التفويض ألحد األشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة 

 مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.
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 : 327الفصل 

يتولى رئيس اإلقليم تحت رقابة مجلس اإلقليم وطبقا للصيغ  
والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق 

 المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي : قرارات

 إدارة ممتلكات اإلقليم واتخاذ كل اإلجراءات للمحافظة عليها  - 

 وتثمينها،            

 المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف اإلقليم، - 

 اتخاذ كل اإلجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق، - 

 للقانون، التصرف في مداخيل اإلقليم طبقا - 

 إعداد ميزانية اإلقليم طبقا للنظام المالي وإصدار األذون بالدفع  - 

 ومراقبة حسابية اإلقليم،            

 التخاطب مع القابض المتعهد بمالية اإلقليم حول استخالص  - 

 الديون،             

 تسيير أشغال اإلقليم، - 

ونيابتها في القضايا  الطّعن لدى المحاكم لحماية مصالح اإلقليم - 
 اإلدارية والعدلية لدى المحاكم،

اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها  - 
وخالصها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. 

 للمجلس أن يقرر عدم إمضاء الصفقة إال بعد موافقته في مداولة جديدة،

 الصفقات المختصة حول مشاريع الصفقات، استشارة لجنة - 

إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها  - 
 وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا للقانون،

 تمثيل اإلقليم في جميع األعمال المدنية واإلدارية، - 

 ة،الدفاع عن مصالح اإلقليم بكل الطرق القانوني - 

 السهر على حسن سير المصالح اإلدارية وإسداء الخدمات، - 

 : 328الفصل 

لمجلس اإلقليم أن يفوض لرئيس اإلقليم أو لمساعديه طيلة مدة  
 نيابتهم الصالحيات المتعلّقة بما يلي :
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 ضبط وتغيير استعمال أمالك اإلقليم طبقا لقرارات المجلس، - 

 القانون وميزانية اإلقليم،انتداب األعوان في حدود ما يقره  - 

 إبرام عقود الخدمات، - 

 إبرام عقود الكراء ومراجعتها وفق الشروط المحددة من طرف  - 

 مجلس اإلقليم             

 قبول التبرعات والهبات غير المثقّلة بنفقات أو بشروط، - 

الحقوق التي يمنحها القانون لإلقليم في مختلف المجاالت  ممارسة - 

 بما في ذلك حق الشفعة،

 إبرام مشاريع الّصلح ، على أن يتّم عرضها على مصادقة مجلس  - 

 اإلقليم ،            

 التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات شراكة وتعاون، - 

اإلقليم خالل  على رئيس اإلقليم ومساعديه أن يعرضوا على مجلس 

 دوراته العادية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا ألحكام هذا الفصل.

 : 329الفصل 

بوصفه ممثل الدولة، يتولّى رئيس اإلقليم ومن يكلفهم بذلك تنفيذ  

القوانين والتراتيب الجاري بها العمل باإلقليم والقيام بكل الوظائف التي 

 يسندها القانون لرئيس اإلقليم.

 :330ل الفص

إذا امتنع رئيس اإلقليم أو أهمل القيام بعمل من األعمال التي يسندها  

، وفي صورة تقاعس رئيس اإلقليم أو عجزه عن إتمام  له القانون والتّراتيب

كل  المهام المذكورة، يأذن للوالة المختصين ترابيا  بمباشرة تلك الصالحيات

 في حدود واليته.

ى حلول السلطة المركزية محله طبقا لرئيس اإلقليم االعتراض عل 

 من هذا القانون. 133لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 

 : 331ل الفص

 المتاحة الوسائل بكل ينشر أنشطته عن سنويا تقريرا اإلقليم يعد 

  .  ويدرج بالموقع االلكتروني المخصص له
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ـةكـــام انتقاليـــأح  

إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم  ألولى :االفقرة  

من الدستور، تنظر الدوائر  116إدارية إستئنافية طبقا ألحكام الفصل 

االبتدائية بالمحكمة اإلدارية في النزاعات الراجعة بمقتضى هذا القانون 

ستئنافية بالمحكمة بالنزاعات وتختص الدوائر اال ،للمحاكم اإلدارية االبتدائية

 ستئنافية. ة للمحاكم اإلدارية االالراجع

إلى حين إحداث محكمة إدارية عليا يقع استشارة :  الفقرة الثانية

طبقا  في المجاالت المنصوص عليها في هذا القانون المحكمة اإلدارية

المتعلق بالمحكمة  1972جوان  1المؤرخ في  40لمقتضيات القانون عدد 

  اإلدارية.

صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات  إلى حين :لثة الفقرة الثا 

وتوليها لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصالحيات والمهام المسندة 

لمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون. ويتم الطعن باالستئناف في 

 جلسة العامةاألحكام االبتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام ال

  المؤرخ في 1968لسنة  8القانون عدد  من 40المنصوص عليها بالفصل 

 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات. 1968مارس  8

: إلى حين إرساء األقاليم تتكون لجنة تسيير المجلس  الفقرة الرابعة 

من هذا القانون من  55األعلى للجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصل 

 رئيس جهة ورئيسي بلدية.

من  95إلى  46ي العمل بأحكام الفصول من : ينته خامسةالفقرة ال 

 1997لسنة  11الصادرة بمقتضى القانون عدد  مجلة الجباية المحلية

 تتعلقجماعة محلية كل بدخول قرارات  تباعا 1997فيفري  3المؤرخ في 

حيز المنصوص عليها بهذه الفصول بضبط المعاليم والرسوم والمساهمات 

 التنفيذ.

يتواصل العمل بالدوائر البلدية القائمة في تاريخ  السادسة:الفقرة          

  هذا القانون إلى حين النظر فيها عند االقتضاء من قبل المجالس البلدية.

بالنسبة ألول انتخابات بلدية وخالف لمقتضيات  الفقرة السابعة:        

 من هذا القانون يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل الكاتب 233الفصل 

العام للبلدية النتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ واآلجال المنصوص 

 عليها بالقانون. 
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بالنسبة ألول انتخابات جهوية وخالفا لمقتضيات  الفقرة الثامنة :       

من هذا القانون يتم استدعاء المجلس الجهوي من قبل الوالي  289الفصل 

النتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ واآلجال المنصوص عليها 

 بالقانون. 

إلى حين إحداث أقاليم يتكون المجلس األعلى  التاسعة :الفقرة        

حلية من رؤساء الجهات ورئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من للجماعات الم

 قبل رؤساء البلديات بالجهة. 

 134ل نصيب االقليم من المحاصيل المنصوص عليها بالفص رجعي

 من هذا القانون للجهة. 

يباشر المجلس األعلى للجماعات المحلية أعماله  العاشرة :الفقرة   

ن عن النتائج النهائية لالنتخابات سنة من تاريخ االعال أجل ال يتجاوزفي 

 البلدية والجهوية.  

تتحّول لفائدة الجهة ممتلكات الوالية باعتبارها : الفقرة الحادي عشر 

فيفري  4المؤرخ في  1989لسنة  11جماعة محلية على معنى القانون عدد 

1989. 
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 أحكام ختاميّة

 يدخل هذا القانون حيز النفاذ بداية من غرة جانفي أولى:فقرة 

 والجهوية. االنتخابات البلدية   الموالي لتنظيم

تمت صياغتها بناء على فرضية من قبل السلط  )فقرة بديلة
 العمومية إلجراء انتخابات بلدية و جهوية غير متزامنة : (

ت تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بكل صنف من أصناف الجماعا
المحلية في اليوم الموالي لإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخابات الخاصة 

 بها.

 

بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ ينتهي العمل ثانية: فقرة 

 بكل األحكام المخالفة له وخاصة منها:

  المتعلق  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  33القانون عدد

 وتنقيحه بالنصوص الالحقة. بالبلديات كما تّم إتمامه

  المتعلق  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  35القانون عدد

بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تّم إتمامه وتنقيحه 

 بالنصوص الالحقة.

  المتعلق  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  36القانون عدد

 بضبط المال المشترك للجماعات المحلية.

  المتعلق  1989فيفري  04المؤرخ في  1989لسنة  11القانون عدد

 بالمجالس الجهوية كما تّم إتمامه وتنقيحه بالنصوص الالحقة.

  المتعلق  1994جويلية  26المؤرخ في  1994لسنة  87القانون عدد

 بإحداث مجالس محلية للتنمية.

  المتعلقة  2013من قانون المالية لسنة  15و  14و 13الفصول

 إحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية.ب
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