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EXECUTIVE SUMMARY
The purpose of this legal review is to establish the legal ground for municipal investments in
Karak/Jordan, Jdaidet El Chouf/Lebanon, and Monastir/Tunisia. This task is aimed at identifying (1)
whether each municipality is allowed to invest in for-profit businesses, (2) whether joining or setting up
municipal investment funds is allowed under existing laws, (3) if public-private partnerships can extend
to the municipal level, and (4) whether relevant laws established central support for municipal
investments.
Our review included municipal and public-private partnership (PPP) laws in each of the three countries.
In addition, we reviewed the Tunisian 2014 constitution and law governing public assets due to their
relevance.
For Jordan, we found that laws give sufficient autonomy for municipal investments, and that the two
relevant laws (municipal and PPP) will be updated during 2020 to given even better autonomy with the
most relevant amendment being in the PPP law which will include municipalities as potential public
sector partners. Joining or establishing investment funds was not clearly mentioned in any of the laws
we reviewed but it was not prohibited either. Our path forward in Jordan will be to design a fund and
seek the help of potential public sector partners such as the Cities and Villages Development Bank for
the execution of at least one investment, hopefully after setting up an investment fund for Karak.
Our review of the Lebanese laws showed Strong decentralization and decision-making abilities at
municipal levels and at the level of municipal unions, which are prevalent in Lebanon. Investment of
public assets is allowed for revenue generation; however, municipalities cannot use commercial bank
products and financing instruments as they are prohibited by law from opening commercial bank
accounts. The Lebanese PPP law was recently enacted and allows PPP projects that are initiated by a
public sector entity including municipalities. The PPP law, however, includes several conditions that may
discourage private sector participation. In particular, the law does not have any provision for unsolicited
private sector proposals. The laws we reviewed do not allow municipalities to participate in or establish
investment funds. Our path forward in Lebanon will include a design for the investment fund,
identification of investment-worthy projects, development of project plans, and pitches to potential
investors including support and capacity building for investment team.
The review of Tunisian constitution and laws shows a keen move towards decentralization and
empowerment of local decision-making, which would be inclusive of women, youth, persons with
disabilities, and all citizens at the local level. The PPP law is the most flexible of the three we reviewed as
it allows unsolicited proposals by private sector partners and gives them preference in the bidding
process. The Monastir municipal team did not show interest in investment funds, so our path forward
will include a design for a fund which we will share with Monastir, but our focus will be on identifying
investment opportunities and pushing them through the process of prioritization, planning, pitching,
and hopefully closing.
This review concludes the first step of our engagement and sets the stage for the next step, which is
designing investment funds for the three municipalities.
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BACKGROUND
The MENA Region Initiative as a model of Nexus Approach and Renewable Energy (MINARET) project
aims to address the unique sustainability challenges and opportunities of the MENA region by increasing
local and regional sustainability capacities using the synergies between renewable energy technology
and efficiency, water management, and food security.
MINARET is a four-year project kicked off in the first quarter of 2017 to be implemented in three
municipalities in Jordan, Tunisia and Lebanon, which are Karak, Monastir, and Jdaidet El Chouf,
respectively.

MINARET is funded by, and aligns with, the regional MENA strategy of Sweden’s Development
Cooperation. The project focuses on six UN sustainable development goals, which are gender equality,
clean water and sanitation, affordable and clean energy, sustainable cities and communities, climate
action, and partnerships for the goals.

The project is being implemented by the National Energy Research Center / Royal Scientific Society
(NERC/RSS), in partnership with Horizon for Green Development (Horizon) and the International Union
for the Conservation of Nature (IUCN).
Greentech was contracted to initiate an activity that aims at supporting the target municipalities in
identifying investment-worthy project opportunities and accessing local and international investments
to support these opportunities. The key tasks Greentech is contracted to conduct are:
1. Study municipal laws regarding local investment flexibility and the ability to set-up investment
funds by participating municipalities.
2. Design and develop specific criteria of NEXUS Investment funds within the boundaries of each
country’s laws and regulations.
3. Work with designated municipal staff to identify available investment opportunities.
4. Prepare investment pitches for selected opportunities.
5. Present investment opportunities to potential investors along with municipal partners.
6. Support the closing of at least one investment in one of the three municipalities.
7. Support NERC in conducting networking events with community leaders and potential investors
in the three countries.
The scope of work is expected to set the stage for a more intensive effort that may be conducted at a
later stage by the MINARET team.
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The first activity under this engagement is to conduct a legal review of the municipal laws and other
relevant laws that may affect municipal decisions regarding investments in for-profit projects. A cursory
review of laws and regulations highlighted these relevant laws, and this report includes an n-depth
review of the laws in the three partner countries. The report also includes findings from each
municipality regarding their interests and approach towards potential investments.
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LEGAL REVIEW OF JORDANIAN LAWS
The two main laws relevant to investments by municipalities in projects or companies are:
1. The Jordanian Municipal Law Number 41 ratified in 2015, and
2. The Jordanian Public Private Partnership Law Number 31 ratified in 2014.
Although these two laws are being amended and are expected to have considerable changes if approved
by parliament during the regular session early 2020, our review addressed some of the expected
changes and focused on the existing laws as they are the current governing laws relating to our review.

Legal Framework
The Jordanian Government has been striving to improve development through several political,
economic, social, and legislative measures. A key focus has been to decentralize decision making and
attract investments to smaller cities and localities around the country. The Jordanian Government, and
as part of the ongoing decentralization of governance, has suggested legal amendments to include
citizens in decision making related to their well-being. This push aims at highlighting needs and priorities
and trying to create a real partnership between citizens, municipal leaders, and the private sector.
Based on the above preamble, and given the spirit of decentralization that has been pushed through
several actions by the Jordanian Government in recent years, we identified the following key questions
that drive the legal framework governing municipal development and investments, and have built our
legal opinion through answers to these questions:
1.
2.
3.
4.

How empowered are municipal leaders to make investment decisions?
Can municipalities establish investment funds or invest in existing funds?
Can municipalities partner with the private sector in new or existing businesses?
Are there potential public sector partners than can support such investment activities?

The Jordanian Municipal Law
According to Section 3 of the Jordanian Municipal Law, a municipality is “a legal entity that is financially
and managerially independent,” allowing it to conduct its duties as an independent entity within the
boundaries of the law. This designation grants a municipality the legal ability and right to make decisions
related to the execution of its goals. According to Section 5.a of the Jordanian Municipal Law, a
municipality is governed by an elected municipal council, which (1) approves budgets and financial
statements, (2) drafts strategic and development plans, (3) creates lists of local needs and priorities for
approval by the executive (regional) council, (4) engages the local community to plan and execute
programs related to sustainable development, and (5) manages all municipal facilities, services, and
projects. The municipal council is allowed by Law (Sections 1,2, and 3) to create partnerships with other
municipalities or specialized private sector entities, or to create companies solely owned by the
municipality or in partnerships with private sector or community based organizations, with the condition
that such partnerships or companies have to be approved by the Minister of Local Administration
(formerly Minister of Municipal Affairs – the Minister).
Section 5.a.27 of the Jordanian Municipal Law gives permission to the Municipal Council to invest
municipal funds and assets, set required investment returns, remove any obstacles that may hinder local
investments, and encourage competition through simplification of processes. This permission clearly
allows municipalities to:
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•
•

Invest municipal assets and cash.
Regulate local markets to improve investments and entice competition.

This permission applies to all 30 tasks allocated to municipalities by Law, which are all-encompassing
and can provide tens of investment opportunities if properly executed.
The legal permission also provides municipalities some flexibility by allowing them to partner up with
other municipalities or with specialized private sector or local community organizations. This flexibility
reduces the need for municipal staff capacity building in specialized fields and can allow municipalities
to focus their efforts and resources on general investment and business skill improvements. The
Jordanian Municipal Law clearly states that any such partnerships shall allocate supervisory powers to
the municipality.
Allowing municipalities to partner up with governmental, non-governmental, and private sector entities
should entail a clear legal permission for the municipalities to make profit. In analyzing the Jordanian
Municipal Law with respect to such permission, we found nothing preventing municipalities from
making profits. Furthermore, Section 16.2 states that proceeds from investment projects are approved
as municipal revenues.
According to Section 15.2, each municipality should form an investment committee headed by the head
of the Municipal Council and with the membership of the Municipal Manager, Investment Manager (if
existing), Development Unit Manager (if existing), and Legal Unit Manager, with this committee sending
its recommendations to the Municipal Council for any required actions or decisions.
Based on the above, a municipality is required to take certain actions to create the right investment
environment including:
1.
2.
3.
4.

Forming an investment committee.
Hiring an investment manager.
Hiring a development unit manager.
Raising the ability of the investment committee members to identify, assess, prioritize, and
recommend investment opportunities to the Municipal Council.

Section 16.a.4 of the Jordanian Municipal Law states that donations and grants are accepted as
municipal revenues conditional on the approval of the Council of Ministers if their source is nonJordanian. This means that Jordanian donations or grants are accepted without Minister’s approval.
The mayor is the authorized person allowed to sign on memoranda of understanding, agreements, or
any document committing the municipality to investment with Jordanian entities after being granted
approval by the Municipal Council. If the counterparties are non-Jordanian, the Mayor shall require the
approvals of the Municipal Council and the Minister.
Section 15.a of the Jordanian Municipal Law states that all assets are to be registered in the name of the
municipality and such assets cannot be sold, allocated to others, given away, mortgaged, or rented out
without a decision from the Municipal Council according to a request from the Investment Committee,
with a condition that any such use of assets spanning more than five years shall require the approval of
the Minister. The legal interpretation of this section gives right to the municipalities to conduct most
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legal actions including signing contracts that may allocate municipal assets as part of projects or
companies within the boundaries given in the Law.
Section 15 is in principal sufficient to allow municipalities to enter into investment projects through
partnerships or joint establishment of special purpose companies conditional on the approval of the
Municipal Council and Minister if such investments are expected to last more than five years.
The Jordanian Municipal Law lacks any clarity pertaining to allowing municipalities to participate in or
establish investment funds, however, as previously noted, the Jordanian Municipal Law gives
municipalities the right to enter investments and for investments to be revenue generators. A thorough
review of the Jordanian Municipal Law revealed a lack of clarity that leads to inability to make a clear
opinion using Jordanian Municipal Law alone, however, when looking at other laws such as the Public
Private Partnership Law, we can see more flexibility in allowing public entities to invest directly or
indirectly as we will reveal next.

The Jordanian Public Private Partnership Law
A key change in the Public Private Partnership (PPP) law that was enacted in 2016 is the addition of
municipalities as public entities that can benefit from the Jordanian PPP Law, however, the examples of
investments that have been completed under this law are almost non-existent, and we were not able to
identify even one example involving a municipality.
Further investigation has identified a key challenge in the existing Jordanian PPP Law, which is the lack
of clarity in the way partnerships occur, especially as they relate to unsolicited proposals from potential
investors. In addition, and because of this lack of clarity, mayors we spoke to stated that they would
seek the Minister’s or even the Cabinet of Minister’s approval before attempting any such partnerships.
To get more details about this challenge, we met with the newly appointed head of the PPP Unit, which
was recently moved from the Ministry of Finance to the Prime Ministry. The Head of Unit agreed with
our assessment about the challenges in the existing Jordanian PPP Law, and confirmed that his Unit has
recently finished a draft of an updated Jordanian PPP Law, which they intend to present and hopefully
pass through Parliament before mid-2020. The new Jordanian PPP Law will enable municipalities to join
or establish funds intending to invest in PPP projects. In addition, municipal leaders will be able to
decide locally on PPP investments without the need to tender out PPP projects as is required in the
current Jordanian PPP Law.
These changes in the Jordanian PPP Law will be implemented in parallel with changes in the Jordanian
Municipal Law which will also be presented and should pass Parliament before mid-2020. These
amendments are intended to remove any conflicts or misunderstandings between the Jordanian
Municipal Law and the Jordanian PPP Law, especially as it pertains to partnerships with the private
sector.

Other Options
This legal review highlighted some challenges related to municipal abilities to establish investment funds
that are related to experience and prior examples. Specifically, lack of such examples may hinder
municipalities from taking the first step, which may be associated with high risk.
To reduce this risk, we met with the CEO of the Jordanian Cities and Villages Development Bank (CVDB),
which is majority owned by the Jordanian Government and is tasked with providing financial support to
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municipalities for funding local projects. The bank was initially established in 1951 as a development
fund and remained a fund until 1979 when it was turned into a bank.
The law governing the CVDB is also being amended to enable the bank to have higher flexibility to enter
PPP projects involving municipalities. The CVDB CEO also confirmed that the bank will be very interested
in supporting the development of municipal investment funds, where the CVDB would participate as a
General or Limited Partner and may even support the management of such funds.

Summary
Our review of the Jordanian Municipal Law and Jordanian PPP Law revealed the following:
1. Municipalities can participate in investment projects and profit from such investments is
approved as municipal revenue.
2. Any investments by a municipality should correspond to municipal goals and objectives and be
a priority according to strategic plans and objectives.
3. The Mayor is authorized to legally commit municipalities to investments after receiving
approval from the Municipal Council and the Minister for investments longer than five years.
4. The municipal Investment Committee is tasked with identifying investment opportunities and
prioritizing them according to municipal needs and expected returns.
5. Any contract with non-Jordanian entities requires the approval of the Minister.
6. Municipalities can accept donations or grants from non-Jordanian sources upon approval of the
Council of Ministers and can accept Jordanian grants or gifts with the approval of the Municipal
Council.
7. The ability to participate in or set-up an investment fund is not covered in the Jordanian
Municipal Law, however, the Public Private Partnership Law has included municipalities as
public entities that may benefit from public private partnerships.
8. The current Jordanian PPP Law lacks clarity in process and flexibility in implementation, which is
why the Jordanian PPP Law, along with some sections of the Jordanian Municipal Law are being
amended and are expected to pass Parliament before mid-2020.
9. The amended laws are expected to enable municipalities to set-up or enter investment funds
that would invest in PPP projects.
10. The Jordanian Cities and Villages Development Bank can participate in investment funds and
has access to smart financing tools that can help municipalities enter profitable investments.
11. Municipalities are allowed by law to create coalitions or unions to enable stronger capacity in
investment and pooling of skills and resources. This has happened only once recently through
the creation of a coalition of the Badiya municipalities and is intended for the greater Karak
municipalities.
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LEGAL REVIEW OF LEBANESE LAWS
Like the Jordanian laws, the ability of municipal leaders to invest in for-profit projects or investment
funds is governed by two laws:
1. Municipal Law number 118 ratified and published in 1977, and
2. The Public Private Partnership Law number 42 ratified and published in 2017.
These two laws were ratified 40 years apart, which is why we expect the PPP Law to have improved
flexibility pertaining to municipal empowerment and investment abilities.

Legal Framework
Lebanon suffered from a long civil war between 1975 and 1990. The country’s main infrastructure was
destroyed, or seriously damaged, and public services suffered considerably.
Because of this war, municipalities were given strong autonomy to support their citizens by providing
local services and supporting the provision of services such as electricity generation and distribution.
Municipalities also took it upon themselves to financially support themselves by investing fixed assets
such as public land through long-term leases.
In terms of PPP, in April 2018, a conference entitled 'Conférence Économique pour le Développement
par les Réformes avec les Entreprises' (CEDRE) was hosted by the Government of France during which
the Lebanese Government released its economic stabilization vision, which included a long-term Capital
Investment Program (CIP), for which the government sought financing from lenders and donors for new
projects. The Lebanese Government also informed participants that it intends to facilitate private sector
participation in the country’s economic development plans through public private partnerships.
The released CIP was to focus on the following sectors: water and wastewater, solid waste,
transportation, electricity generation and distribution, telecommunications, and infrastructure for
tourism and industry.
To support this CIP, which the Lebanese Government estimated will require more than US$17 billion
between 2018 and 2025, around $7 billion were expected to come from PPP projects and $5 billion
through direct private sector investments.
The legal framework used to review the relevant Lebanese laws attempts to answer the same four
questions as in the case of Jordan, which are:
1.
2.
3.
4.

How empowered are municipal leaders to make investment decisions?
Can municipalities establish investment funds or invest in existing funds?
Can municipalities partner with the private sector in new or existing businesses?
Are there potential public sector partners than can support such investment activities?

The Lebanese Municipal Law
The Lebanese Municipal Law was amended in 1997 to update certain sections relating to amounts of
money using Lebanese Lira (LL), which has been substantially devalued due to the Civil War.
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According to Section 1 of the Lebanese Municipal Law, a municipality is a local government that is
independent from the central government and has its own financial and managerial autonomy within its
jurisdiction, however, this local government works under the supervision of the central government.
Compared to Jordan which has 103 municipalities, Lebanon has 1,029 municipalities, each having its
own autonomy and ability to make local decisions.
Section 2 of the Lebanese Municipal Law allowed a municipality to be formed in any geographic location
that has more than 300 inhabitants and 10,000 Lira of annual revenues. This section was canceled in the
1997 amendment.
A municipality is managed by a municipal council that is voted into office through local election.
The municipal council is responsible for any action that would result in benefiting the constituents of the
municipality (section 47) and all regulations taken within the municipality’s jurisdiction are mandatory
and should be implemented.
Main tasks assigned to the municipal council include borrowing funds to implement approved projects,
using current or future revenues as collateral for debt, and accepting or rejecting donations.
Several sections in the Lebanese Municipal Law including sections 47, 48, 50, 51, and 55 highlight
authorized actions that can legally be taken by the municipal council. Section 51 states that actions
attempted by any local authority without approval of the municipal council require the approval of the
council of ministers.
These sections clearly state that municipal councils can authorize certain investments in schools, public
housing and facilities, hospitals and clinics, museums and public libraries, parks and entertainment
facilities, public transportation, and public markets. The municipal council also has the final say (even if
proposed by the central government) on decisions related to changing the name of the locality, traffic
management, establishment of public schools and hospitals, establishment of charity organizations, and
issuance of business licenses. The law clearly gives strong autonomy to the municipal council and the
mayor which is voted into office by the council.
The Mayor under the Lebanese Municipal Law has a wide range of decision-making authority pertaining
to executing municipal council decisions, budgeting, managing all municipal facilities, managing
municipal fixed and liquid assets to the benefit of residents, and entering into procurement or business
transactions.
Section 86 of the Lebanese Municipal Law confines municipal revenues to the following:
•
•
•
•
•
•

Fees collected directly from municipal services.
Fees collected by the central government on behalf of certain municipalities and are distributed
to those municipalities.
Fees collected by the central government on behalf of all municipalities.
Grants and loans.
Revenues related to municipal assets, including public land.
Fines.
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The amount of fees collected from residents and by the central Government on behalf of a certain
municipality or all municipalities has been set in the Lebanese Municipal Law are considered by today’s
standards to be insufficient, which is why an effort is underway at the Lebanese Parliament to raise
some fees as follows:
•
•
•
•
•
•

Ten times the technical study fees, licensing fees, and rental agreement registration.
Seventy-five times the fees from roaming service providers.
Fees based on percentages of estimated value to be amended to reflect current prices and be
fair to both parties.
Value added fees and taxes on electricity, water, and phone services are usually amended by the
central Government and reflected in proceeds to municipalities.
Other fees collected by the central Government on behalf of all municipalities are also usually
amended and reflected on the shares of each municipality.
All fees collected by the central Government are distributed to municipal unions (up to 25% of
all fees) and to municipalities (at least 75% of all fees).

Collection of fees by municipalities takes place in several ways including through private sector
collection partners. This flexibility shows a clear direction by the Lebanese legislature to involve the
private sector in supporting municipal work through the provision of specific services.
In addition to the above, several efforts have been made to increase municipal revenues within the
boundaries of the Lebanese Municipal Law including:
•
•

•

•

Allowing municipalities to set new fees or amend existing fees related to access to touristic sites,
which is guaranteed by the decentralization clauses in the Lebanese Municipal Law.
Encouraging municipalities to use fixed assets such as land and property as revenue sources,
where such use will not adversely affect the heritage or environment of the locality. This
encouragement, along with the Lebanese PPP Law, have enabled Lebanese municipalities to
enter PPP projects without the need for substantial cash resources.
According to the Lebanese Municipal Law, municipalities (and municipal unions by extension)
can use non-registered public land for financial benefit. These include forests, large properties,
etc. Using these public assets can support more PPP project partnerships. Some of the project
ideas proposed for these public assets include:
o Waste separation and recycling facilities.
o Erecting public parks or recreation parks in partnership with the private sector.
o Allocating nature reserves with paid access and public facilities.
o Renting assets to the private sector against fair fees.
Encouraging international partners to give grants to Lebanese municipalities for the fulfillment
of certain financial needs. These gifts or grants are allowed by the Lebanese Municipal Law and
require only municipal council approval if they were given unconditionally, while they require
approval from the Council of Ministers if they came with financial or political conditions.

The Lebanese Public Private Partnership Law
The Lebanese Municipal Law does now allow municipalities to open bank accounts except that each
municipality has a bank account at the Government-owned Lebanon National Bank (Banque Du Liban),
which are only used for payment of municipal financial commitment. This prevents municipalities from
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investing their cash proceeds through the commercial banking sector and forces them to look elsewhere
for investment opportunities.
To support municipal and central Government investment, the Lebanese PPP Law was published in
2017, and the authority of the Higher Council for Privatization was tasked with supervising PPP
opportunities and project creation, and its name was changed to become the High Council for
Privatization and PPP (HCPP). Since its release, there have been several project ideas released under the
new Lebanese PPP Law, including the expansion of the International Airport in cooperation with the
International Finance Corporation (IFC), several waste-to-energy projects, electricity generation
(conventional and renewable) projects, infrastructure projects in cooperation with the European Bank
for Reconstruction and Development (EBRD), and several information and communication projects.
Under the Lebanese PPP Law, any minister can propose a PPP project. In addition, the chairperson of
any municipal council can propose local PPP projects to the HCPP. Any proposal should include a
preliminary feasibility study for the proposed project, which is reviewed by the HCPP. If approved, a
committee will be formed chaired by the Secretary General of the HCPP and comprised of the chairman
of the municipal council for municipal projects, representatives of the relevant ministries, the Ministry
of Finance, and the chairman of the relevant regulatory authority. The committee can appoint
specialized consultants from the public and private sectors to support its efforts. A complete study for
the project including financial, technical, legal, economic, and other aspects related to the project is to
be conducted by the committee and a detailed report including the committee’s recommendation is
submitted to the Council of Ministers for their approval. If approved by the HCPP and Council of
Ministers, the committee will then initiate the procurement process for the award of the project.
According to the Lebanese PPP Law, the process of PPP procurement follows international procedures.
First, an international request for expressions of interest in released. Once requests are received, the
committee studies them against the published qualification criteria and issues a shortlist of qualified
bidders. A request for proposal (RFP) along with the draft PPP agreement is sent to the qualified bidders.
An RFP can only be released if approved by the Council of Ministers or Chairman of municipal council
(for municipal projects). Once received, bids are evaluated against published criteria, and awards are
announced accordingly.
Concerning the use of public assets against shares in PPP project companies, the Lebanese PPP Law
stipulates that such actions are permitted, but does not clarify whether such assets can be used as
security by the project company. The Lebanese Municipal Law, however, prohibits using public assets as
security for municipal projects, which leads us to believe that such prohibition extends to PPP projects.
This will prevent municipalities from using these assets to improve the bankability of PPP projects.
Furthermore, the Lebanese PPP Law has the following challenges:
•

•

The preceding procedure assumes all PPP projects will be initiated by the public sector (central
Government or municipal council). The Lebanese PPP Law does not cover unsolicited proposals
by the private sector. In our opinion, this is a weakness in the law as Lebanon misses the
opportunities associated with projects unknown to public sector leaders that may very well
benefit Lebanese municipalities.
The Lebanese PPP Law does not cover the provision of sovereign guarantee for PPP projects,
which is deemed necessary especially for large projects. Provision of sovereign guarantees is
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•
•

covered, however, in the Lebanese constitution, which allows undertaking such financial
liabilities by virtue of a special law that needs to be issued for each case of guarantee provision
to the project company or its sponsors.
The Lebanese PPP Law misses any clarity on risk allocation, and only states that risk distribution
will be agreed to in the PPP agreement.
Allowing unsolicited proposals should include the possibility of direct award to private sector
partners after fulfilling certain conditions and PPP conditions being approved by a neutral thirdparty consultant.

Empowerment of Municipal Unions
Municipal unions are commonplace in Lebanon. They strengthen decentralization by representing
several municipalities and joining efforts for the benefit of the collection of represented municipalities
Municipal unions can act as lobbyists to enable greater autonomy as it pertains to the acceptance of
unsolicited PPP projects and the amendment of the Lebanese PPP Law to make it more appealing to
private sector investors. Municipal unions may also combine municipal assets towards a PPP
investment. This will provide more opportunities for investment and thus higher possibility of revenue
generation from such investments.

Summary
Our legal review of the Lebanese Municipal Law and PPP Law has revealed the following:
1. Municipalities in Lebanon are empowered through strong decentralization and decision-making
abilities.
2. Municipal unions are normally formed and are strong lobbyists for municipal rights and
supporters of municipal service provision.
3. Municipalities can invest public assets through conventional means of rental, common use, joint
use, etc.
4. Municipal councils have strong decision-making abilities and mayors, who are voted into office
by the municipal council, are tasked with executing the council’s decisions and plans.
5. Under the Lebanese Municipal Law, municipalities are not allowed to have commercial bank
accounts or invest in conventional financial products.
6. Unconventional investments including partnerships with the private sector are not covered in
the Lebanese Municipal Law but are covered in the Lebanese PPP Law.
7. The Lebanese PPP Law assumes all projects to be initiated by public sector entities including
municipalities and does not provide for the acceptance of unsolicited proposals.
8. Under the Lebanese PPP Law, all projects undergo a conventional procurement process that
starts with a request for qualifications, then a request for proposals by qualified bidders, and
finally negotiating the specific terms of a PPP agreement. Our opinion is that the process is too
rigid and long to bring in the required financial benefits. The process also discourages private
sector partners from investing in studies prior to securing a contract.
9. Municipal unions can lobby the central Government and parliament to amend the Lebanese
Municipal and PPP laws allowing them greater flexibility in financial management and
investments.
10. Neither law allows municipalities to enter or establish investment funds. This lack of clarity may
hinder efforts to take such actions.
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LEGAL REVIEW OF TUNISIAN LAWS
In Tunisia, the updated 2014 constitution and three laws govern municipal ability to invest in profitable
projects or utilize public assets for such purpose. These are:
1. Law number 29 for the year 2018 related to Local Government (Municipalities),
2. Law number 23 for the year 2008 related to Governance of Public Assets, and
3. Law number 49 for the year 2015 related to Public Private Partnership Contracts.
Together, these three laws are reviewed to clarify municipal legal authority pertaining to entering
investment projects or setting up investment funds.

Legal Framework
The Arab Spring brought many changes to the legal structure in Tunisia, including the adoption of an
updated constitution in 2014, which described Tunisia as a unitary state with strong administrative
decentralization. This led to the passing of the 2018 municipal law following the 2015 PPP law, both of
which allowing legal entities including municipalities strong decision-making abilities related to use of
public assets for economic support, while abiding by the 2008 law related to such use.
Our review followed this spirit of decentralized empowerment and focused on municipal abilities to
invest and set-up or partner in existing investment funds in order to answer the same questions we
asked for Jordan and Lebanon. Our review first presents the political and legal foundations for
decentralization and the updated structures that were enacted to implement them. Secondly, we
address the logistical and fiscal challenges facing implementation, the engagement of civil society in
decentralized decision-making and relevant structures, and how this decentralization affected municipal
leaders in relation to their ability to seek revenues through investments.

The Tunisian 2014 Constitution and Local Government
Article 71 of the 1959 constitution is the only article addressing local government, yet it did not set legal
principles that can be used towards decentralization. This constitution allowed regional and municipal
councils to manage local issues but did not specify how such management was to take place. This
remained the same under the rule of all Tunisian leaders including Ben Ali (1987-2011) and until the
constitution was amended in 2014. In the 2014 constitution, there is a complete chapter (Chapter VII)
addressing “Local Government.” The chapter contains 12 articles (131-142) in addition to general
principles covered in articles 14 and 15 of Chapter I. This coverage is substantial and shows serious
intent to move Tunisia towards decentralization.
The 2014 constitution further increases local governance power for localities with higher population
density. In these localities, discretionary power of the legislator decreases, and the legislator is obliged
to transmit the constitutional principles of decentralization into local institutions.
From a purely legal perspective, decentralization needs three conditions to take effect. These are (1)
legal and financial autonomy, (2) legal empowerment, and (3) clear delineation of powers. We will
examine these three conditions below.

Legal and Financial Autonomy
Under article 132 of the Constitution, local government is assigned independent legal personality, which
allows for autonomy in relation to the state and having independent legal existence. This principle of
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autonomous administration is also reinforced in Section 2 of the Tunisian Local Government Law.
Section 2 further clarifies this autonomy as both administrative and financial. This allows local
governments to operate their own financial plans and manage their own budgets autonomously.

Legal Empowerment
Decentralization requires allocating powers to local governments, which should have clear operating
principles of such power distribution between the central Government and local government.
In contrast to the 1959 constitution, the 2014 constitution sets two clear principles for power
attribution, which are the principle of subsidiarity and the principle of correspondence.

Clear Delineation of Powers
The principle of delineation, which follows the European Charter of Local Self-Government (ECLSG,
1988) is included in article 134 of the Tunisian Constitution, and further clarified in Chapter 2 (articles 13
to 24) of the Tunisian Local Government Law. The principle identifies and authorizes three categories of
powers given to local government, which are (1) own powers, (2) powers shared with the central
government/State, and (3) powers transferred by the central government to local governments. The
principle of delineation only applies to joint powers and transferred powers.
This principle is very important because it clearly delineates distribution of powers in a way that pushes
power down closest to the citizen whenever appropriate and takes it up through the several levels of
governance until central government according to reason and appropriateness. Some of the laws
attributed to local government in the 2014 Constitution (article 134) include regulation, law and order,
economic development, and urban planning.
Under the 2014 Constitution, central government no longer exercises control over decisions made by
local governments, instead, article 138 stipulates that local government assumes autonomy in decisionmaking while central government has the right to conduct post-audits where it appears that decisions
were made in error. This goes in-line with the differentiation between autonomy and independence,
where the latter is de facto not given to local government and can always be used by central
government to exercise oversight through the judiciary system of Tunisia.

Elections, Gender, Youth, and Minority Inclusion
Article 133 of the 2014 Constitution states that “local governments are headed by elected councils.
Municipal and regional councils are elected by universal suffrage through general, free, direct, secret,
fair, and transparent elections. District councils are elected by the members of municipal and regional
councils. Election law shall guarantee the representation of youth in local government councils.”
Furthermore, articles 8 and 34 of the 2014 Constitution give bigger weight to gender parity and the role
of youth in Tunisia’s political life. This inclusion is expected to help Tunisia improve its ability to stabilize
the economy and seek more investments from within the country and as foreign direct investments into
the economy.
The 2018 Local Government law goes further to demand that local electoral lists should have equal
numbers of men and women as heads of lists for lists associated with political parties (excluding
independent lists). The law further lowers the age of candidates standing for local and regional elections
to 18 years and requires that a third of the candidates must be under the age of 35, and if two members
win the same number of votes, the younger of the two is chosen by the council president.
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The Local Government law also dedicates a whole chapter to participatory democracy. The law allows
citizens to access all public record administrative documents, scrutinize local decisions in public forums,
and encourages participation in decision-making by considerably improving the transparency associated
with the decision-making process.

Extending Local Governance to Cover the Whole Country
Prior to 2014, over 70% of Tunisia did not follow any municipality. This included most rural and border
areas of the country and around a third of the population. Not being municipalized meant lack, or nonexistence of public services, and citizen inability to effectively exercise citizenship rights.
Article 131 of the 2014 Constitution extends all levels of government to all territories of Tunisia and
creates a third level of local government in addition to municipalities and regions, which are the
districts. This further supported the need for decentralization and influenced the Local Governance law
to become more inclusive at all horizontal and vertical levels of the country.
Article 141 of the 2014 Constitution gave the constitutional basis for creating the High Council of Local
Government, which acts as a consultative body for local legislation, budgeting, local planning, and crosscountry balanced development. In addition, article 61 of the Local Government law created the High
Court of Local Finance, which is responsible for supporting good governance related to local financing
and management of local economic improvement.

Existing Challenges
Despite all the efforts made to amend the constitution and ratify new laws, Tunisia still suffers from key
challenges that may slow down local investments. Some of these challenges include:
•

•

•

•

•

Local tax revenue (mainly from property and undeveloped land taxes) is relatively weak (2.4% of
national tax revenues) when compared to other countries (e.g., 15.2% in France, 48% in
Germany, 43% in the USA, and 4.8% in Morocco).
Municipalities suffer from a large debt burden, which was exacerbated in 2014 when 86 new
municipalities were created. This risk, however, is expected to be temporary and to be mitigated
by central government support through the High Court of Local Finance and other instruments
such as the Tunisian Common Loan Fund for decentralization.
Shortage of skilled personnel (estimated at 90%). Attraction of highly skilled workforce needs to
be accompanied by higher salaries, improved local services, and clear career prospects.
According to the Ministry of Finance, there is a current need to recruit 1,500 skilled managers to
support the staff at Tunisia’s 350 municipalities, which is expected to take place through a fiveyear plan recently released by the ministry.
Implementation challenges related to a required paradigm shift to include all facets of society in
the decentralization push. To achieve this, Tunisia created the Ministry of Local Government and
the Environment in 2016, with the key task of implementing government decentralization policy
in accordance with Chapter VII of the 2014 Constitution and the Local Government law. The
ministry will cooperate with other institutions including the High Council of Local Government
and the High Court of Local Finance to support local governments and empower their success.
Hostility towards taxation, especially at the local level. It will take time and considerable effort
to build local confidence and make paying taxes part of daily life.
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The Tunisian Public Private Partnership and Public Asset Governance Laws
PPP Law number 49 for the year 2015 was ratified following the amended 2014 Constitution. The law
states that it aims at “diversifying the means by which public needs are met, including means of
financing supported by the private sector and the specialized skills of the private sector.” The main
purpose of the law is to:
•
•
•
•

Attract local, regional, and international investments.
Encouraging the private sector to participate and innovate.
Job creation through economic development.
Reduction of government spending and sharing risks with the private sector.

The PPP Law stipulates that public entities, including local government entities, can approach the
General Authority for Public Private Partnership (the “Authority”) with PPP idea fiches, which need to be
approved by the Authority. Upon approval, PPP projects are generally tendered, with the following
exceptions:
•
•

•

Section 9 states that competitive negotiations are allowed through a qualification process and
calls for proposal to qualified bidders.
Section 10 allows for direct negotiations for PPP projects related to national security and
defense, need for immediate continuation of public service, and if the need can only be fulfilled
by a patent owner.
Unsolicited PPP proposals which fulfill a need at a public entity. These proposals cannot be
similar to already announced needs, and if approved by the public entity, will need to follow the
rules of project awarding, however, the private sector bidder will get a preferential assessment
margin upon competitive bidding.

The PPP Law requires the establishment of a special purpose company for each PPP project with public
ownership commensurate to the public entities’ participation value into the project. The PPP Law and
Public Assets Governance Law allow public entities to use public assets in lieu of their shares in PPP
project companies.
When read alongside the Local Government Law and in light of the 2014 Constitution, the PPP Law gives
sufficient empowerment to local governments including municipalities to enter PPP projects.

Summary
Our review of the 2014 Tunisian Constitution, the 2018 Local Government Law, the 2008 Governance of
Public Assets Law, and the 2015 Public Private Partnership Law revealed the following:
1. Tunisia has gone through big changes in its constitutional law as a result of the Arab Spring. A
key outcome of these changes is the 2014 Constitution.
2. One of the main constitutional changes relates to empowerment of local governance and
inclusion of all citizens and geographies under local law.
3. Local governments under the new constitution and associated laws are given administrative
autonomy related to law and order, economic development, regulation, and urban planning.
4. The Central government is no longer allowed to mandate how localities are administered but
can audit local government decisions after they are made to strengthen transparency and
governance.
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5. Municipal leaders can invest public assets and utilize them for PPP projects by building a
business case and presenting it to the PPP Authority for approval.
6. PPP projects are generally awarded through competitive bidding but can also be awarded
through qualification and limited invitation to bid, and through direct award in special cases.
7. Unsolicited private sector PPP proposals are allowed and, if approved in principal, will go
through competitive bidding with preferential assessment points given to the proposing entity.
8. There is no direct mention of investment funds in any of the reviewed documents, however, the
strong push for centralization leads us to believe that municipal and local leaders can enter
existing investment funds, or establish new funds in coordination with, and through support
from the High Court of Local Finance, which was established to support local economic
development.
9. Despite the current financial difficulties facing municipalities, we believe the legislative
amendments will create strong investment potential across all Tunisian municipalities.
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INVESTMENT CLIMATE AT PARTICIPATING MUNICIPALITIES
As part of this initial assessment, we communicated with the three mayors and senior staff from the
three participating municipalities to mainly inquire about:
•
•
•
•

Their interest in for-profit investments.
The existence of investment committees/teams and associated plans.
Interest in joining or establishing investment funds.
Interest in cooperating to identify investment opportunities and solicit investments into these
opportunities.

All three municipalities expressed strong interest in cooperating with our team to improve their
investment climate, although each had different aspirations and certain limitations as highlighted below.

Karak
The Karak mayor and his team confirmed their interest in cooperating with our team to support their
investment activities. Key findings from Karak include:
•

•
•
•

Karak has an investment committee that has drafted an investment plan and has identified
several potential projects the municipality can and should invest in including a shopping center
and a factory.
There is interest in creating a union of municipalities from around Karak to support codevelopment by combining resources and opportunities.
The Karak mayor confirmed their interest in creating an investment fund or joining any existing
effort that may avail improved financing abilities to the municipality.
The mayor also confirmed keen interest in riding the PPP push currently taking place in Jordan.

In summary, Karak has interest in promoting investments, a team tasked with investment promotion,
and intent to join or create an investment fund.

Jdaidet El Chouf
The recent events in Lebanon highlighted the strong divide between the populous and government, and
increased the pressure on local development as a potential solution for the deep economic crisis facing
Lebanon. Our review of the situation at Jdaidet El Chouf highlighted the following:
•
•
•
•

Municipalities in Lebanon are used to having autonomy in decision making.
Jdaidet El Chouf is a member of the Union of Shouf Souayjani Municipalities.
Investment appetite is there, and the team will support our efforts towards identification and
advancement of investment opportunities.
Given the relatively old municipal law and restrictions on municipalities to utilize normal
banking instruments, our assessment is that Jdaidet El Chouf will neither be able to join existing
investment funds nor establish its own fund, however, this issue will be further investigated
during the next phase of this engagement.

Monastir
Given the recent push to empower local governance in Tunisia, and through a discussion with the mayor
and his senior staff, we would like to highlight the following:
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•
•

•
•

There is strong interest in investment promotion at Monastir.
On October 3, 2019, the Monastir municipalities issued a decision to form an investment
committee tasked with an inclusive investment plan that involves all members of society
through public forums.
The mayor indicated their need for investment promotion support, especially for tourismrelated projects that require deep analysis and business planning.
The mayor stated there is no current interest in joining or forming investment funds even if such
activities are permissible by law.

In short, Monastir seems to be heading in the right direction and has the legislative support and
empowerment to improve investments and relevant returns for the benefit of all its citizens.
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SUMMARY AND RECOMMENDATIONS
Municipal laws and laws related to local governance and investments have undergone substantial
changes in Jordan and Tunisia, and Lebanon has recently enacted a PPP law.
In Jordan, municipal and PPP laws are still being amended and are expected to become more favorable
both to local empowerment and ability to invest directly or through investment funds. Karak has a good
number of potential investments that have been highlighted by the municipal investment committee,
and the mayor and his team intend to put all required resources towards attracting local and
international investments. Although the updated municipal and PPP laws are not ratified yet, we expect
these laws to allow municipalities to enter or create investment funds, and even if such action is not
directly permitted under the updated laws, there are other means including through the Jordanian Cities
and Villages Development Bank for Karak to solicit investments into local project. Jordan also has several
public funds including the Innovative Startups and SMEs Fund, which can participate in municipal funds.
Lastly, a coalition of municipalities from the Eastern, Central, and Southern Badiya of Jordan has recently
been approved, which will pave the way for a similar coalition for municipalities of greater Karak, and
thus increase the number of potential projects and access to finance.
In Lebanon, the municipal law is old but includes a healthy measure of local empowerment. The
Lebanese PPP law is recent and incentivizes PPP project promotion and creation, however, Lebanon has
deep political challenges related to trust between the citizens and central government, and to a certain
extent between municipalities and central government. These challenges will make it difficult for
municipalities to take investment decisions that may require central government approval, especially for
relatively large investments. Jdaidet El Chouf …
As for Tunisia, we believe given sufficient time for the new laws to take effect in practice and for
municipalities to overcome historical financial challenges and debt, the country will have the best local
investment climate out of the three participating countries. Most importantly, Tunisia has a constitution
that pushes administrative decision making to the citizens, empowers women and youth, and allows
municipal leaders to take any investment decision that can lead to the improved well-being of local
citizens. In short, we believe practice will create the required paradigm shift to move the country to a
new level of innovation and economic prosperity.
Based on this review, we recommend the next actions be taken for each of the three municipalities:
For Karak, we believe the updated laws will avail stronger decision-making powers to municipal leaders,
and thus we recommend the following actions:
1. Initiate an investigative process with the investment committee and local community to
highlight and prioritize investment opportunities.
2. Prepare an investment prospectus for the project most suited for immediate investment.
3. Agree with the Karak municipal team on best approach for investment (e.g., public, private,
direct, through a bid, etc.)
4. Meet potential investors or PPP partners including the Jordanian Cities and Villages
Development Bank (JCVD) to pitch the project opportunity.
5. Stay abreast of changes to relevant laws and take advantage of any favorable changes to
improve the investment plan and close potential investments.

21

For Jdaidet El Chouf, we will meet the municipality and union leaders if possible to clarify the issue of
investment fund participation and will:
1. Work with the municipal team to identify investment opportunities.
2. Prioritize low-hanging opportunities.
3. Meet union members to try and advance joint projects with other union municipalities. This
effort is intended to attract a larger investor base.
4. Prepare investment pitches and present to potential investors.
For Monastir, we need to go through the following suggested steps:
1. Meet with the newly established investment committee to better understand their goals and
priorities.
2. Support the committee to highlight and prioritize investment opportunities in partnership with
the local community.
3. Prepare an investment prospectus for the project most suited for immediate investment.
4. Agree on best approach to attract investors.
5. Pitch the project to potential investors alongside the investment committee in an attempt to
close such investment.
For all three municipalities, we need to design investment funds including fund mandates and sizes,
investment criteria, governance models, authority matrixes, legal structures, and target sectors. For
Monastir, the design will be submitted, and no further action will be taken since there in no current
interest in setting up an investment fund. For Jdaidet El Chouf, the design will be submitted to …
In Karak, the design will be drafted based on existing laws, and will need to be modified when the
amended laws are passed. Under the current legal structure, there are no reasons to prevent the
formation of municipal investment funds, but support from entities like the JCVD bank may be required.
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APPENDICES
•
•
•
•
•
•
•
•

The Jordanian Municipal Law Number 41 for the year 2015.
The Jordanian Public Private Partnership Law Number 31 for the year 2014.
The Lebanese Municipal Law number 118 for the year 1977.
The Lebanese Public Private Partnership Law number 42 for the year 2017.
The Tunisian 2014 Constitution.
The Tunisian Local Government (Municipalities) Law number 29 for the year 2018.
The Tunisian Governance of Public Assets Law number 23 for the year 2008.
The Tunisian Public Private Partnership Contracts Law number 49 for the year 2015.
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قانون البلديات
مرسوم اشتراعي رقم  111تاريخ  1711/6/03وتعديالته
الباب األول  -البلديات  -تعريفها  -إنشاؤها
الباب الثاني  -جهاز البلدية
الفصل األول  -السلطة التقريرية
القسم األول  -عدد أعضاء المجلس البلدي ،مدة واليته وانتخابه
القسم الثاني  -حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه
الفصل الثاني  -نظام أعضاء المجلس البلدي
القسم األول  -التمانع وفقدان األهلية
القسم الثاني  -االستقالة والتوقيف عن العمل
الفصل الثالث  -سير العمل في المجلس البلدي:
القسم األول  -الدعوة إلى اجتماعات المجلس البلدي
القسم الثاني  -النصاب والمناقشات
القسم الثالث  -التصويت على المقررات
القسم الرابع  -محاضر الجلسات
الفصل الرابع  -اختصاص المجلس البلدي
القسم األول  -مدى اختصاصه
القسم الثاني  -الرقابة اإلدارية على قرارات المجلس البلدي
الباب الثالث  -السلطة التنفيذية
الفصل األول  -تعريفها وانتخابها
الفصل الثاني  -اختصاص رئيس السلطة التنفيذية
الباب الرابع  -أحكام مختلفة
الفصل األول  -التنظيم اإلداري
الفصل الثاني  -مالية البلديات
الفصل الثالث  -الموجه البلدي
الفصل الرابع  -المراقب العام
الفصل الخامس  -الدعاوى
الفصل السادس  -المالحقات التأديبية والجزائية
الفصل السابع  -اتحاد البلديات :
القسم األول  -تعريفه  -تشكيله  -واليته
القسم الثاني  -جهاز االتحاد
القسم الثالث  -اختصاص مجلس االتحاد
القسم الرابع  -رئاسة مجلس االتحاد
القسم الخامس  -مالية االتحاد
الفصل الثامن  -أحكام عامة
مرسوم اشتراعي رقم 111
قانون البلديات
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم  2/76تاريخ  ( 1716/11/03منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ، 27/6/1977
يرسم ما يأتي:
الباب األول
البلديات  -تعريفها  -إنشاؤها
المادة  - 1البلدية هي إدارة محلية ،تقوم ،ضمن نطاقها ،بممارسة الصالحيات التي يخولها إياها القانون.
تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري في نطاق هذا القانون.

المادة  - 1تنشأ بلدية في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم() 1
الملحق بالمرسوم االشتراعي رقم( )11تاريخ  1791/11/17وتعديالته ،وفقا ألحكام هذا القانون.
المادة  – 0أُلغيت بموجب المادة  19من القانون رقم  669الصادر في  03كانون األول  1771واستعيض عنها
باألحكام الواردة في المادة  11من القانون المذكور.
المادة  - 1أُلغيت بموجب المادة  19من القانون رقم  669الصادر في  03كانون األول  1771واستعيض عنها
باألحكام الواردة في المادة  11من القانون المذكور.
المادة  - 9أُلغيت بموجب المادة  19من القانون رقم  669الصادر في  03كانون األول  1771واستعيض عنها
باألحكام الواردة في المادة  11من القانون المذكور.
المادة  11من قانون رقم :71/669
يجاز لوزارة الداخلية أن تستعين بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة الهندسة في قوى األمن الداخلي
وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق وبالمكاتب الهندسية الخاصة ،باإلضافة إلى العناصر
الالزمة من مجندي خدمة العلم ،وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد األحياء الجديدة أو النطاق البلدي للبلديات المستجدة
أو تلك التي يمكن أن تندمج أو تنفصل على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية واالقتصادية التي تربط
في ما بينها ،على أن تتم هذه األعمال قبل تاريخ موعد إجراء االنتخابات البلدية واالختيارية بشهرين على األقل
كي يصار إلى تحديد المدن والقرى واألحياء المستجدة التي ستدعى لالنتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي
يقضي بدعوة الهيئات االنتخابية.
تنظّم وزارة الداخلية العمل بين األجهزة الفنية واإلدارية واألمنية والعسكرية والمكاتب الهندسية الخاصة وتبلغهم
تكاليف خطية تتضمن نوع األعمال المطلوب إنجازها مع المهلة المحددة لإلنجاز ،وعلى الوزارات واإلدارات
المعنية التي تتبع لها المديريات والمصالح والدوائر والفنيين المشار إليهم في هذه المادة تنفيذ طلب وزارة الداخلية
وباألولوية ،إلنجاز األعمال المطلوبة ضمن المهلة المحددة بالتكليف ،كي تتمكن بالتالي وزارة الداخلية من إجراء
االنتخابات البلدية واالختيارية في هذه المدن والقرى واألحياء في المواعيد المحددة لها .
المادة  - 6إن تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري ال عالقة له بقيود السجل العقاري .تضم خرائط تحديد النطاق
البلدي إلى ملف إنشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.
الباب الثاني
جهاز البلدية
المادة  - 1يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.
الفصل األول
السلطة التقريرية
القسم األول  -عدد أعضاء المجلس البلدي ،مدة واليته وانتخابه
المادة  - 1يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي.
المادة  – 7أُلغيت بموجب المادة  19من القانون رقم  665الصادر في  03كانون األول  1771واستعيض عنها
ضمنا ً باألحكام الواردة في المادة  11من القانون المذكور.
يتألف المجلس البلدي ،من أعضاء يحدد عددهم كما يلي:
أ 7 .أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن  2000شخصا ً.
ب 11.عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين  1331و  1333شخصا ً.
ج 19.عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين  1331و 11333شخصا ً.
د 11.عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين  11331و  11333شخصا ً.
ه 11.عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن  11333شخصاً ،باستثناء ما هو وارد في الفقرة" و" من
هذه المادة.
ً
و 11.عضوا لبلديتي بيروت وطرابلس.
المادة  10 -مدة والية المجالس البلدية ست سنوات.
المادة  – 11أُلغيت بموجب المادة  19من القانون رقم  669الصادر في  03كانون األول  1771واستعيض عنها
ضمنا ً باألحكام الواردة في المادة  11من القانون المذكور.
ً
 -1ينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا لألصول النصوص عليها في قانون
انتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون.
 -1تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
ً
 -0ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه ،رئيسا ونائب رئيس بطريقة االقتراع السري وباألكثرية المطلقة
ولمدة والية المجلس البلدي ،وذلك في أولو جلسة يعقدها ،في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو
القائمقام ،ضمن مهلة شهر من تاريخ إعالن نتيجة االنتخاب.
يرأس الجلسة أكبر األعضاء سنا ً .عند تعادل األصوات بين عضوين يفوز األكبر سنا ً .وإذا كانا من عمر واحد

يلجأ إلى القرعة.
 -1يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.
 -9للمجلس البلدي ،بعد ثالثة أعوام من انتخاب الرئيس نائبه ،وفي أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة منهما أو من
أحدهما ،باألكثرية المطلقة من مجموع أعضائه ،وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع هؤالء األعضاء.
على المجلس البلدي ،في هذه الحالة ،أن يعقد فوراً جلسة لملء المركز الشاغر.
المادة  – 11أُلغيت بموجب المادة  19من القانون رقم  669الصادر في  03كانون األول 1771
المادة  - 10ال يشترك في االقتراع إال الناخب المدون اسمه في القائمة االنتخابية أو الحاصل على قرار بتدوين
اسمه من لجنة قيد األسماء.
المادة  - 11تدعى الهيئات االنتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خالل الشهرين السابقين لنهاية والية
المجالس البلدية .يذكر في القرار مراكز االقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة االنتخابية ثالثين
يوماً على األقل.
المادة  -19أُلغيت بموجب المادة  19من القانون رقم  669الصادر في  03كانون األول  1771واستعيض عنها
ضمنا ً باألحكام الواردة في المادة  10من القانون المذكور.
لوزير الداخلية أن يعيّن موعد االنتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعيّن موعداً خاصا ً لكل بلدية أو
مجموعة من البلديات ،إذا اقتضت ذلك سالمة العمليات االنتخابية ،على أن تتم االنتخابات في جميع البلديات
خالل المهل المبينة في المادة  11من قانون البلديات.
وأضيفت إلى هذه المادة أحكام ( )13من القانون رقم  665/97على النحو التالي:
تجري االنتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقا ً لألصول المحددة في هذا القانون ،باستثناء المدن والقرى
الواقعة تحت االحتالل اإلسرائيلي ،ويستمر المحافظون والقائمقامون بالقيام بأعمال المجالس البلدية في تلك المدن
والقرى.
وعلى الحكومة أن تدعو إلجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل  03أيلول من العام .1331
كما أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة إليها فتحدد بمرسوم يتخذ في
مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين ،وعلى الحكومة أن
تدعو إلجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما أصبح ذلك ممكنا ً بقرار من مجلس الوزراء خالل مدة ثالثة
أشهر من تاريخ هذا القرار .
المادة  - 16تسري على االنتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما ال يتعارض
وأحكام هذا القانون.
المادة  - 11تعتمد النتخاب المجالس البلدية القائمة االنتخابية المعتمدة النتخاب أعضاء المجلس النيابي.
المادة  – 11أُلغيت بموجب المادة  19من القانون رقم  669الصادر في  03كانون األول  1771واستعيض عنها
ضمنا ً باألحكام الواردة في المادة  19من القانون المذكور.
 -1على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد االنتخاب
بعشرة أيام على األقل تصريحا ً مسجالً لدى كاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح
نفسه فيها.
يستوفي كاتب العدل رسما ً مقطوعاً مقداره عشرة آالف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
 -1ال يقبل الترشيح إال إذا كان المرشح ناخباً مدونا ً اسمه في القائمة االنتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن
يكون عضواً في مجلسها ،وأودع تأمينا قدره خمسماية ألف ليرة وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية
المنصوص عنها في المرسوم االشتراعي رقم  (11/111قانون البلديات).
 -0يعطي القائمقام أو المحافظ إيصاالً يثبت تقديم طلب الترشيح.
على هذا األخير وخالل ثالثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قراراً معلالً بقبول الطلب أو برفضه ،وإال
اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة ،قراراً ضمنيا ً بالقبول.
يعلّق قرارا قبول أو رفض الترشيح ،فور صدوره ،على باب دار القائمقامية أو المحافظة ،وينظّم بهذا األمر
محضراً يوقعه الموظف المختص .
 -1يحق للمرشح بخالل مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى
الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.
وعلى المجلس أن يفصل باالعتراض نائيا ً بخالل مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإال اعتبر
ترشيحه مقبوالً .
 -9تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بال إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
 -6يعاد التأمين لصاحب العالقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو
المحافظ قبل موعد االنتخاب بخمسة أيام على األقل.
المادة  – 17أُلغيت بموجب المادة  19من القانون رقم  669الصادر في  03كانون األول  1771واستعيض عنها

ضمنا ً باألحكام الواردة في المادة  16من القانون المذكور.
 -1تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد األعضاء الذين ينتخبون لكل بلدية .كما تحدد عدد األعضاء
الذي يعود لكل قرية فما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقا ً لنسبة عدد سكان كل منها ويجري
الترشيح على هذا األساس.
 -1يفوز باالنتخاب المرشح الذي ينال العدد األكبر من أصوات المقترعين ،وإذا تساوت األصوات فيفوز األكبر
سنا ،وإذا تساوت السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
 -0إذا كان عدد المرشحين موازيا ً لعدد األعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤالء المرشحون
بالتزكية ،ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد األعضاء المطلوب
انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى ذلك إلى رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة
تقدم قبل االقتراع بثالثة أيام.
 -1يعاد التأمين للمرشح إذا فاز باالنتخابات أو نال خمسة وعشرين بالمائة ( )%19من أصوات المقترعين على
األقل.
المادة 13
 -1يطعن بصحة االنتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوما ً تلي إعالن النتيجة.
 -1تطبق أحكام المواد  017إلى  001من قانون العقوبات على األعمال المقترفة إلفساد االنتخاب.
المادة  - 11إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على األقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة
الباقية خالل شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحدا.
القسم الثاني
حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه
المادة  - 11يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية إذا
ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر األكيد بمصالح البلدية.
المادة  - 10يعتبر المجلس البلدي منحالً حكما ً إذا فقد نصف أعضائه على األقل أو حكم بإبطال انتخابه .
على وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخالل مدة أسبوع على األكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية
ذلك ،وإال اعتبر سكوته بمثابة قرار إعالن ضمني بالحل.
المادة  - 11في حالة حل المجلس أو اعتباره منحالً يصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ
مرسوم الحل أو قرار إعالنه وذلك للمدة الباقية من والية المجلس البلدي المنحل( .عدلت بموجب القانون
)1331/016
يتولى القائمقام أو رئيس القسم األصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال
المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية.
المادة  - 19ال يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في األشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء والية المجلس
البلدي.
الفصل الثاني
نظام أعضاء المجلس البلدي
القسم األول
التمانع وفقدان األهلية
المادة  – 16أًلغيت بموجب المادة  19من القانون رقم  669الصادر في  03كانون األول  1771واستعيض عنها
ضمنا ً باألحكام الواردة في المادة  11من القانون المذكور.
ال يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:
 -1عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.
 -1المختارية أو عضوية المجلس االختياري.
 -0القضاء.
 -1وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
 -9رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
 -6ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.
 -1عضوية أو وظائف الهيئات واللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.
ال يجوز لرئيس البلدية أو نائبه أن يترشحا لالنتخابات النيابية إال بعد مرور سنتين على انتهاء واليتهما أو
استقالتهما.تطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون.
المادة  - 11ال يكون أهال لعضوية المجالس البلدية:
 -1الذين ال يعرفون القراءة والكتابة.
 -1المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.

 -0المحكومون من اجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة  0من المادة  13من قانون انتخاب
أعضاء مجلس النواب أو من اجل الجنح المنصوص عليها في المواد  017إلى  001من قانون العقوبات.
 -1المحكومون بجرائم االنتماء إلى الجمعيات السرية.
 -9المحجور عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون.
 -6األشخاص الذين يعلن إفالسهم حتى إعادة اعتبارهم.
المادة  - 11ال يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً في عدة مجالس بلدية وكذلك ال يجوز في البلدية الواحدة أن
يكون األب وأحد األوالد ،واألم واحد األوالد ،والزوج والزوجة ،والحمو وزوج االبنة ،أو زوجة االبن ،والحماة
وزوجة االبن ،أو زوج االبنة ،واالخوة واألخوات ،والعم وابن األخ ،والخال وابن األخت ،وزوج األخت ،وزوج
األخ ،على اختالفهم ،أعضاء بمجلس بلدي واحد .وإذا انتخب اثنان من األقارب واالنسباء المار ذكرهم ولم يستقل
أحدهما ،فعلى القائمقام أن يقيل أحدثهما سناً ،وإذا تعادال في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده
المجلس البلدي.
المادة  - 17إذا انتخب عضواً بلدياً أحد األشخاص الوارد ذكرهم في المادة  16من هذا القانون ،فعليه أن يختار
ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإال يعتبر مقاالً حكماً من عضوية البلدية ،وتعلن اإلقالة بقرار من
المحافظ ،وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحدى الحاالت المنصوص عليها في المادة  11من هذا القانون
اعتبر مستقيالً حكما ً من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.
القسم الثاني
االستقالة والتوقيف عن العمل
المادة  - 03تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إلى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية
من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ .وإذا لم يبت بالقبول تعتبر االستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم
استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون.
بعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس أو نائبه ،أو اعتبار االستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي
وفقا ألحكام المادة  11من هذا القانون.
يمكن الرجوع عن االستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.
المادة  - 01إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة إلى االجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر
مشروع ،يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.
يقدر المجلس البلدي األسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيال.
إن قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيال يخضع لموافقة وزير الداخلية.
للعضو المعتبر مستقيال أن يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخالل عشرة أيام من تاريخ إبالغه إليه.
الفصل الثالث
سير العمل في المجلس البلدي
القسم األول
الدعوة إلى اجتماعات المجلس البلدي
المادة  - 01يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على األقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى
اجتماعه وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع االجتماع.
يتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي إلى االجتماع إذا طلب ذلك المحافظ أو القائمقام أو أكثرية أعضاء
المجلس على أن تذكر في الطلب والدعوة األسباب الداعية إلى هذا االجتماع ومواضيعه.
المادة  - 00يجب أن تكون الدعوة خطية ،وان ترسل قبل الجلسة بثالثة أيام على األقل ،إلى محل إقامة العضو أو
المقام المختار منه ،ويمكن تقصير هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة.
وللمجلس البلدي أن ينظر في تقصير المهلة فيقرر االستمرار في الجلسة أو تأجيلها لموعد آخر.
على العضو المقيم خارج النطاق البلدي أن يختار محل إقامة ضمن نطاق البلدية وإال ُع َّد ُمبلَّغاً في مركز البلدية.
القسم الثاني
النصاب والمناقشات
المادة  - 01ال تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية إال إذا حضر اكثر من نصف األعضاء الذين يكون المجلس
مؤلفا ً منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة وإذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل االجتماع ودعي
األعضاء إلى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة على األقل ،وال تكون هذه الجلسة قانونية إال إذا
حضر ثلث األعضاء على األقل ،ويجب أن تتضمن الدعوة الثانية خالصة صريحة ألحكام هذه المادة.
يستغنى عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية إذا ثبت أن عدم الحضور ناشئ عن وجود مصلحة شخصية
لألعضاء الغائبين أو لشخص يديرون أعماله .
المادة  35 -جلسات المجلس البلدي سرية .وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها إذا طلبا ذلك على أن ال يكون لهما
حق التصويت.

لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر الستماعه.
المادة  36 -يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإال فأكبر األعضاء سنا.
المادة  - 01يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها ،وإذا وقعت فيها جناية أو جنحة ينظم محضراً بالواقع ويرسله بال
إبطاء إلى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر.
المادة  - 01يرئس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات إدارة البلدية الموكلة إلى الرئيس ،ويرئسها
أكبر األعضاء سنا إذا كان لنائب الرئيس تدخل بإدارة مالية البلدية .ولرئيس البلدية أن يحضر المناقشات في
حساباتها اإلدارية على أن يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت.
المادة  - 07لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القائمقام أو المحافظ أن يطلب إلى المجلس البلدي أن
يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درساً مستعجالً .وله أن يمنع المناقشة في موضوع خارج
عن جدول األعمال.
القسم الثالث
التصويت على المقررات
المادة  - 13يمارس المجلس البلدي صالحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية.
المادة  - 11يجرى التصويت بطريقة االقتراع العلني وال يجوز التصويت بالوكالة.
يلجأ إلى طريقة االقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية األعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق
بانتخاب ما.
المادة  - 11تتخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات األعضاء الحاضرين .وإذا تعادلت األصوات فصوت الرئيس
يرجح.
المادة  - 10ال يجوز أن يشترك في المناقشة واالقتراع عضو له مصلحة خاصة.
المادة  - 11يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع
عليه القائمقام أو من ينتدبه.
يجب أال يترك في السجل بياض وال يجوز فيه شطب أو كتابة في الحاشية ،وعند الضرورة يوضع خطان على
البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب أو على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في ذيل القرار.
إن إهمال تدوين إدخال القرارات في السجل الخاص ال يؤدي إلى إلغائه وإلغاء األعمال التي نفذت بموجبه ،على
أنه يجب على سلطة الرقابة اإلدارية تنبيه المجلس البلدي إلى هذا اإلهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين
القرار المهمل.
يجب أن تشمل صفحات سجل القرارات على هامش وأربعة أعمدة فتدون في الهامش إزاء نص القرار جميع
البيانات التي تتعلق عند االقتضاء بتصديقه أو بالموافقة عليه أو بإلغائه ،ويدون في العمود األول رقم القرار
المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره أو تبليغه وفي العمود الثالث تاريخ إرساله إلى سلطة الرقابة اإلدارية
وفي العمود الرابع نص القرار نفسه.
المادة  - 19لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات
المجلس البلدي مصدقا ً عليها من الموظف المختص.
القسم الرابع
محاضر الجلسات
المادة  - 16ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص ترقم صفحاته ويؤشر عليها
القائمقام أو من ينتدبه ،يتلى في نهايتها ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع األعضاء الحاضرين وتذكر
تحفظاتهم إذا طلبوا ذلك.
تذكر في المحضر على األخص الدعوة وجدول األعمال ونص القرارات التي اتخذها المجلس وأسماء األعضاء
الحاضرين وأسماء األشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخالصة مالحظاتهم وأسماء الذين صوتوا في االقتراع
العلني وتعيين وجهة اقتراعهم.
الفصل الرابع
اختصاص المجلس البلدي
القسم األول
مدى اختصاصه
المادة  - 11كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة ،في النطاق البلدي ،من اختصاص المجلس البلدي.
وللمجلس البلدي أن يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي مالحظاته
ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي ،ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه إبالغ ذلك إلى
المراجع المختصة وفقاً لألصول.
المادة  - 11تكون لألنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة اإللزام ضمن
النطاق البلدي.

المادة  - 17يتولى المجلس البلدي دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر األمور التالية:
الموازنة البلدية ،بما في ذلك نقل وفتح االعتماداتقطع حساب الموازنةالقروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستهاالتنازل عن بعض العائدات البلدية اآلنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض ،وإدراج األقساطالتي تستحق سنويا في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض
تحديد معدالت الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانوندفتر الشروط لصفقات اللوازم واألشغال والخدماتدفتر الشروط لبيع أمالك البلديةالمصالحاتقبول ورفض الهبات واألموال الموصى بهاالبرامج العامة لألشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه واإلنارةتسمية الشوارع في النطاق البلديتخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخططالتوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة أحكام قانون االستمالك على أن تكون
موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة إلقرار المشروع وفي حال اختالف الرأي بين البلدية
والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.
إنشاء األسواق والمنتزهات وأماكن السباق والمالعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفاتوالمالجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها
المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقا لألحكام الخاصة بهذه المدارسالمساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العامإسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاصتنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند االقتضاء ضمن النطاق البلدي ،ومع مراعاة أحكام القوانين النافذةإسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية واالجتماعية والرياضيةوالثقافية وأمثاله
األنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهمحق التعاقد مع البلدياتمراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد تقارير إلى المراجع التربويةالمختصة
مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى اإلدارات المعنيةالموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع إفراز والتي يستفيد منها أكثر من ستة عقارات لمالكينمختلفين كاألمالك العامة البلدية والتي يحق للبلدية إجراء األشغال عليها
إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثريةثالثة أرباع المنتفعين منه على األقل
المادة  - 93يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد
في تنفيذ األعمال والمشاريع اآلتية:
المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنيةالمساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابحالمستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحيةالمتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والمالهي واألندية والمالعب وغيرها من المحال العموميةوالرياضية والمؤسسات االجتماعية والثقافية والفنية
الوسائل المحلية للنقل العاماألسواق العامة لبيع المأكوالت وبرادات حفظها وبيادر الغاللالمادة  - 91يجب موافقة المجلس البلدي في األمور التالية:
تغيير اسم البلدتغيير حدود البلدتنظيم حركة المرور والنقل العاممشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلديةإنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها أو إلغاؤها-التدابير المتعلقة باإلسعاف العام

إنشاء مكاتب ومؤسسات خيريةطلبات رخص استثمار المحالت المصنفة والمطاعم والمسابح والمقاهي والمالهي والفنادق .وعلى المجلسالبلدي أن يتخذ قراراً في المواضيع المشار إليها خالل مدة شهر من تاريخ إبالغه األوراق المتعلقة بهذه
المواضيع ،وإال اعتبر موافقا ً عليها ضمناً
وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي وإصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف ،يعرض الموضوع
على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص ،لبته بالصورة النهائية
المادة  52 -يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية ويضع بنتيجة
أعمال الرقابة تقارير يرفعها إلى سلطة الرقابة.
المادة  - 90ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين يشكالن
مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر
المجلس البلدي وضعها في المزايدة.
وللمجلس البلدي أن ينتخب أيضا ً لجانا ً من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن أن يستعين بلجان يعينها من
غير أعضائه.
المادة  - 91قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي أخضعها هذا المرسوم االشتراعي
صراحة لتصديق سلطة الرقابة اإلدارية ،فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها .
المادة  - 99تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية ،وينظم
محضر بذلك يوقعه الموظف المختص .أما القرارات النافذة األخرى فتبلغ إلى أصحابها.
القسم الثاني
الرقابة اإلدارية على قرارات المجلس البلدي
المادة 96
 -1تمارس الرقابة اإلدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية:
القائمقامالمحافظوزير الداخلية -1تمارس الرقابة اإلدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط.
المادة  - 91لوزير الداخلية أن يفوض إلى مدير عام الداخلية الصالحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون
كليا ً أو جزئياً.
المادة  - 91يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي إلى سلطة الرقابة اإلدارية المختصة ،مباشرة ،خالل
ثمانية أيام من تاريخ صدورها ،على أن يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية.
المادة –  59عدلت بموجب القانون الصادر بتاريخ 1777/1/19
ال تخضع لتصديق سلطة الرقابة اإلدارية قرارات المجلس البلدي التالية وهي على سبيل التعداد والمثال ال
الحصر:
عقود اإليجار التي ال تزيد بدالتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبةالمسبقة وعشرة ماليين ليرة في البلديات األخرى.
تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان للعقود التي ال تزيد قيمة هذا التأمين عن اثنيعشر مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ماليين ليرة في البلديات األخرى.
قبول ورفض الهبات واألموال الموصى بها غير المرتبطة بأعباء.إسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية واالجتماعية عندما ال تزيد إجماليالمساعدات في السنة عن عشرة ماليين ليرة.
وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختالف أنواعها ضمن النطاق البلدي.تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم.المادة  -63عدلت بموجب القانون الصادر بتاريخ25/4/1999
تخضع لتصديق القائمقام القرارات اآلتية:
الموازنة البلدية و نقل و فتح االعتمادات.الحسابات القطعية.تحديد معدالت الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم البلديةشراء العقارات أو بيعها التي ال تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.عقود اإليجارات عندما تزيد بدالتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوانالمحاسبة المسبقة وعن عشرة ماليين ليرة في البلديات األخرى ،وال تتعدى في الحالتين أربعين مليون ليرة.
-إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية واالجتماعية والرياضية والصحية

وأمثالها عندما تزيد القيمة اإلجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ماليين ليرة.
إجازة صفقات اللوازم واألشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثالثين مليون ليرة وال تتجاوز الثمانين مليونليرة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.
إجازة األشغال باألمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة وال تزيد عن خمسينمليون ليرة.
تسوية الخالفات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة  66من هذا المرسوم االشتراعي . قبول أو رفض الهبات واألموال الموصى بها المرتبطة بأعباء.المادة  - 61عدلت بموجب القانون الصادر بتاريخ 1777/1/19
تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية:
إجازة صفقات اللوازم واألشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون ليرة ،وتصديق دفاتر الشروطالخاصة العائدة لها.
إجازة األشغال باألمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون ليرة.شراء العقارات أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها.تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما ،بعد أن يكون مخصصا ً لمصلحة عامة.عقود اإليجار التي تزيد بدالتها السنوية عن أربعين مليون ليرة.إنشاء األسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالها.المادة  - 61تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية:
القرارات التي يتألف منها نظام عام.القروض.تسمية الشوارع والساحات واألبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل.إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد مالكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية.ً
إسقاط األمالك البلدية العامة إلى أمالك بلدية خاصة ،وتعتبر أمالكا بلدية عامة الطرقات والفضالت الواقعةضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.
دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم واألشغال والخدمات.دفتر الشروط العام لبيع أمالك البلدية.إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في التكاليف.التنازل عن بعض العائدات البلدية اآلنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة.المادة  - 60تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقا ً عليها ضمنا إذا لم تتخذ سلطة الرقابة اإلدارية
المختصة قرارها بشأنها خالل شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة اإلدارية
المعنية.
وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال ،أن يحيط سلطة الرقابة اإلدارية المختصة علما بان القرار أصبح مصدقا.
ال تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل االعتمادات والقروض.
أما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ،فتسري المدة بشأنها من تاريخ إبالغ قرار الديوان
بالموافقة إلى سلطة الرقابة اإلدارية.
المادة  - 61تصديق سلطة الرقابة اإلدارية يجب أن يكون خطيا ،وهو قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.
المادة  - 69يجوز للقائمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء وألسباب تتعلق باألمن أن يرجئ
مؤقتا ً تنفيذ قرار مجلس بلدي ،ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.
المادة  - 66تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم ،ولموافقة
هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع أمام المحاكم.
الباب الثالث
السلطة التنفيذية
الفصل األول
تعريفها و انتخابها
المادة  - 61يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي ،وفي بلدية بيروت يتوالها المحافظ .ال تطبق
على من يتولى السلطة التنفيذية أحكام الفقرة ( )1من المادة  11من المرسوم االشتراعي رقم  112تاريخ 11
حزيران .1797
المادة  – 61أًلغيت بموجب المادة  45من القانون رقم  669الصادر في  03كانون األول  1771واسبدلت
باألحكام الواردة في المادة  11الجديدة من هذا القانون

المادة  - 67تطبق أحكام المواد  16و 11و 11و 17المتعلقة بأهلية أعضاء المجلس البلدي على أهلية رئيس
البلدية ونائب الرئيس.
المادة  - 13تسري أحكام المواد  17 – 11 – 11 – 16 – 19 – 11 – 10و 13المتعلقة بطريقة انتخاب أعضاء
المجلس البلدي على طريقة انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية ،إال أنه ال يحق للمرشح أن يقدم ترشيحه إال
لمركز واحد في البلدية وإال حق للقائمقام أن يرفض طلبات ترشيحه كلها.
المادة  – 11أُلغيت بموجب المادة  19من القانون رقم  669الصادر في  03كانون األول  1771واستعيض عنها
ضمنا ً باألحكام الواردة في المادة  11من القانون المذكور.
إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية ألي سبب كان قبل نهاية والية المجلس البلدي بستة أشهر على األقل،
يلتئم المجلس البلدي بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ النتخاب رئيس جديد من بين أعضائه وذلك خالل مهلة
أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.
غير أنه ال ينتخب خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خالل مدة تقل عن الستة أشهر.
وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من والية المجلس البلدي.
المادة  - 11في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل متتالية ،يتولى نائب الرئيس
هذه المهام بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة اإلدارية علما بتوليه مهام الرئاسة.
المادة  - 10يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية أن يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون
متناسبا ً مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية.
الفصل الثاني
اختصاص رئيس السلطة التنفيذية
المادة  - 11يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد ال الحصر ،األعمال التالية:
تنفيذ قرارات المجلس البلدي.وضع مشروع موازنة البلدية.إدارة دوائر البلدية واإلشراف عليها.إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع األعمال الالزمة لصيانة حقوقها.إدارة مداخيل البلدية واإلشراف على حساباتها.األمر بصرف الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف واإلشراف عليها وإعطاء حواالت بصرفها.إجراء عقود اإليجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات واألشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد أنتكون هذه األعمال قد رخص بإجرائها وفقا ً ألحكام هذا القانون.
القيام بالشروط نفسها بالمشتريات واالتفاقات والصفقات وااللتزامات ومراقبة األشغال التي تنفذ لحساب البلديةواستالمها.
تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقا للشروط.عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.إصدار األوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة إلى عنايته وسلطته بموجب القوانين واألنظمة.اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر واألمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات.هدم المباني المتداعية وإصالحها على نفقة أصحابها وفقا ً ألحكام قانون البناء.استالم الهبات واألموال الموصى بها إلى البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها إلى أن يُبتبشأنها.
اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول.اتخاذ التدابير الالزمة بشان المجانين الذين يهددون اآلداب أو سالمة األشخاص واألموال.اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتدارك ومالفاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة أو المفترسة.تأمين توزيع المساعدات الالزمة إلعانة ضحايا اآلفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه واألمراض الوبائية أوالسارية الخ.
المحافظة على الراحة والسالمة والصحة العامة بشرط أن ال يتعرض للصالحيات التي تمنحها القوانينواألنظمة لدوائر األمن في الدولة.
كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيفواإلنارة ورفع األنقاض واألقذار.
االهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسالمة والصحة العامةنقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وحرمتها.وكل ما يختص بحماية صحة األفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن االجتماعات والفنادقوالبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم واألفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحالقين الخ .وبشكل

عام على جميع األماكن التي يتعاطى فيها تجارة أو صناعة المأكوالت أو المشروبات والرقابة الصحية على
األشخاص المرتبطين بأية صفة كانت في هذه المحالت.
االهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق واالنفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة األماكنالتي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه األماكن
تخزينها واألمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.
فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسالمة على وسائل النقل العمومي.كل ما يختص باآلداب والحشمة العمومية.االهتمام باتخاذ جميع الوسائل الالزمة لتأمين نقاوة وسالمة مواد األكل المعدة لالتجار.االهتمام باتخاذ جميع الوسائل الالزمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية واآلثار التاريخية وصيانة األشجار واألماكن المشجرة ،ومنعالتلوث.
إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء إلدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائرالفنية المختصة.
تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماًليتمكن خاللها المتضرر مراجعة المحكمة المختصة.
الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمنإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص وال تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة
وإدارات الدولة من هذا الترخيص.
الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وإن كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطةمجلس االتحاد أو هيئة أخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات.
مراقبة االتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على أن ال يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارةاالقتصاد والتجارة.
ً
تعيين موظفي البلدية وفقا ألنظمة البلدية ومالكاتها وإنهاء خدماتهم وتعيين العمال واألجراء المياومين في حدوداالعتمادات المخصصة لهم في الموازنة .إال أنه ال يجوز أن يكون األب وأحد األوالد واألم وأحد األوالد والزوج
والزوجة وزوجة االبن ،واألخوة واألخوات موظفين في بلدية واحدة وإذا وجد بين الموظفين من هو في هذه
الحاالت حق لرئيس البلدية أن يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار إداري نافذ بذاته على أن تصفى
تعويضاته وفقا ً ألحكام قانون الموظفين.
الترخيص باإلعالن.يتولى شؤون األمن بواسطة الشرطة البلدية ،التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية ،وله أن يطلب مؤازرة قوىاألمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السالمة العامة وأن يباشر التحقيقات الالزمة.
اتخاذ التدابير اإلدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاًألحكام قانون الرسوم البلدية.
القيام ببعض األعمال واإلجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسالمة العامة والمواصالت واآللياتوالتشريفات واالستقباالت على أن تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي.
المادة  - 19يجوز لرئيس السلطة التنفيذية أن يرخص باألشغال المؤقت أو بوضع البضائع مؤقتاً في الطرق
واألماكن العامة أو بعرضها على جوانب األرصفة والساحات العامة ،وله أن يرخص أيضا ً ألصحاب المطاعم
والمقاهي بأن يضعوا طاوالت ومقاعد وكراسي على أرصفة الطرق والساحات المذكورة.
المادة  - 16لرئيس السلطة التنفيذية أن يصدر أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه
األنظمة ضمن النطاق البلدي صفة اإللزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها.
تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية ،وينظم محضراً
بذلك يوقعه الموظف المختص ،وتبلغ القرارات األخرى إلى أصحابها.
المادة 11
 -1يرئس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها ،وهو الرئيس
التسلسلي األعلى لموظفي البلدية.
 -1لرئيس السلطة التنفيذية أن يفوض إلى نائب الرئيس بعض صالحياته.وله كذلك أن يفوض رؤساء الوحدات
البلدية بعض صالحياته باستثناء الصالحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.
يتم التفويض بقرار يبلغ إلى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة  - 11يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر على السجل إذا
كان هذا القرار قد نشر أو بلغ.

المادة 17
 -1تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية إلى القائمقام ،وفي بلدية بيروت إلى وزير
الداخلية.
 -1يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع اإلدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل األول
التنظيم اإلداري
المادة  80 -تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية .وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدمة
المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم .تحدد البلديات األخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
ً
المادة  - 11تضع كل بلدية نظاماً لموظفيها ومالكا ً لهم ،وكذلك نظاما ألجرائها.
المادة  - 11تطبق في البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية األحكام التالية:
 المواد  10و  61و  61و 71و 133من المرسوم االشتراعي رقم  111تاريخ  11حزيران  1797وتعديالتها.المواد  40و  11و 11و 10و 11و 19و 16و 11و 11و 97و 63و 61من المرسوم االشتراعي رقم 113تاريخ  11حزيران  1797وتعديالتها.
المادة  - 10للبلدية أن تنشئ ما تحتاجه من الوحدات اإلدارية والمالية والفنية ،والشرطة والحرس واإلطفاء
واإلسعاف.
كما يجوز إنشاء وحدات وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف مشتركة بين بلدتين أو اكثر ،وتعيين موظفين مشتركين
فيما بينها.
 -1يتم إنشاء الوحدات والشرطة والحرس واإلطفاء واإلسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية.
 -1يضع وزير الداخلية أنظمة موحدة للموظفين المشتركين مع االحتفاظ للبلديات ذات الوحدات
المشتركة بوضع األنظمة الخاصة التي تراعي أوضاعها على أن تخضع هذه األنظمة الخاصة
لموافقة وزير الداخلية.
 -0توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤالء الموظفين بين البلديات المعنية على أساس معدالت
مئوية.
 -1تصدر قرارات وزير الداخلية بهذا الشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطالع رأي البلديات
المعنية.
المادة  - 11يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية ،وبعد أخذ موافقة وزير
الداخلية ،التعاقد مع أشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في أوقات
محددة وشروط خاصة تعين في العقد ،كما يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمسين ألف ليرة
تكليف أعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل ،بمهام الكاتب ،كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي
والجابي.
المادة  - 19يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق أو مراقبة تنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بالصحة العامة
والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة وضبط مخالفات القوانين واألنظمة.
الفصل الثاني
مالية البلديات
المادة  - 16تتكون مالية البلديات من:
الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرةلكل بلدية.
الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات.المساعدات والقروض.حاصالت أمالك البلدية ،بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها.الغرامات.الهبات والوصايا.المادة  - 11تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصالت العالوات المشتركة العائدة لجميع

البلديات.
المادة  - 11تحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس
شورى الدولة.
المادة  - 17تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء القتراح
وزير الداخلية.
المادة  - 73تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة وكذلك البلديات الخاضعة حالياً للرقابة ذاتها.
تحدد البلديات األخرى التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح
وزير الداخلية.
الفصل الثالث
الموجه البلدي
المادة  - 71تتولى وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينها من االضطالع بمهامها.
المادة  - 71يعهد وزير الداخلية إلى عدد من الموظفين مهمة توجيه البلديات إلى الوسائل الكفيلة بتطويرها ورفع
مستواها وزيادة فعاليتها وتحسين تنظيمها وتبسيط األساليب واألصول وطرق العمل المتبعة فيها وتعريفها إلى
أفضل السبل لتحقيق غاياتها.
المادة  -70يجري اختيار الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة من بين موظفي الدولة والبلديات الذين تتوافر
فيهم معارف ومؤهالت خاصة في الحقل البلدي.
وتطبق عليهم حالة االنتداب وأحكامه المنصوص عليها في المرسوم االشتراعي رقم  111تاريخ  11حزيران
 ،1797ويحدد عددهم وفقا ً للحاجة بقرار من وزير الداخلية.
المادة  - 71يجري إعداد دورات تدريبية للبلديات واالتحادات المنشأة وأجهزتها وفقاً لبرنامج يحدده وزير
الداخلية .
الفصل الرابع
المراقب العام
المادة  - 79تخضع األعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات البلديات ،التي تحدد بمرسوم يتخذ
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ،لسلطة مراقب مالي يسمى "المراقب العام".
يمكن أن تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد.
المادة  96 -يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وتنهى خدماته
بالطريقة نفسها.
تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه.
يشترط في المراقب العام:
ً
أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على األقل ،في مالكات الدولة أو ما يعادلها في مالكات البلديات ،حائزا علىإجازة جامعية أو خريج المعهد الوطني لإلدارة واإلنماء ،وتولى األعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة خمس
سنوات على األقل.
أو أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على األقل ،في مالكات الدولة أو ما يعادلها في مالكات البلديات الخاضعةألصول وقواعد المحاسبة العمومية ،وتولى األعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على األقل.
يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت أن يكون من موظفي الفئة الثانية على األقل في مالكات الدولة أو مايعادلها في مالكات البلديات الخاضعة ألحكام قانون المحاسبة العمومية وتولى األعمال المالية أو الرقابة المالية
لمدة عشر سنوات على األقل.
المادة  - 71تحدد صالحيات المراقب العام ومركز عمله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير
الداخلية.
وفيما خال الصالحيات والتعويضات المقررة له ،ال يجوز إناطة المراقب العام في البلدية أو االتحاد بأية مهمة وال
تكليفه القيام بأي عمل وال تقاضي أي تعويض أو مكافأة.
المادة  - 71يستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين في مالكه األصلي أيا كان نوعها،
وتدفع له باإلضافة إلى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية أو االتحاد.
المادة  - 77يرتبط المراقب العام إداريا ً بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذه الوظيفة.
الفصل الخامس
الدعاوى
المادة  -133يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والمالحقات القضائية التي تقام باسم البلدية ،ويخول القرار المتخذ
رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة.

لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة واإلجراءات التحفظية وذلك قبل أن يتخذ المجلس البلدي القرار
المشار إليه أعاله.
المادة  -131تعفى الدعاوى المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية.
أما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء اإلداري فيبقى خاضعا ً لألصول المعمول بها لدى هذا القضاء .
المادة  -131تطبق بحق البلديات األصول المتبعة في تنفيذ األحكام الصادرة بحق الدولة.
الفصل السادس
المالحقات التأديبية والجزائية
المادة  -130يعتبر رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية مسؤوالً من
الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها عليه األنظمة والقوانين ،رغم
إنذاره ،وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية.
وال تحول المالحقة التأديبية دون المالحقة عند االقتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة .
المادة  -131العقوبات التأديبية فئتان:
الفئة األولى:التنبيهالتأنيبالفئة الثانية:التوقيف عن العمل لمدة ال تتجاوز السنةاإلقالةالمادة  -139تفرض عقوبات الفئة األولى بقرار من وزير الداخلية.
تفرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الهيئة التأديبية الخاصة.
ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض أية عقوبة من الفئة األولى فيما إذا تبين لها أن المحال عليها ال
يستحق عقوبة اشد.
المادة  -136تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي:
رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين رئيساًموظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على األقل عضواًرئيس بلدية عضواًويقوم بوظيفة مفوض الحكومة ،مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين وبوظيفةأمين سر الهيئة موظف من الفئة الرابعة على األقل في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في
وزارة الداخلية.
ال يشترك مفوض الحكومة وأمين سر الهيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة وإصدار الحكم.
المادة  -131تعين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
ويعين في هذا المرسوم رئيس وأعضاء إضافيون ليقوموا مقام الرئيس واألعضاء األصيلين عند
التغيب أو المرض أو تعذر االشتراك بأعمال الهيئة لسبب قانوني.
المادة  -131يحال رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية على الهيئة
التأديبية الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد إجراء تحقيق تتواله وزارة الداخلية.
المادة  -137يعمل أمام الهيئة التأديبية الخاصة باألصول المتبعة أمام المجلس التأديبي العام للموظفين.
المادة  110-تقبل قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة أمام مجلس شورى الدولة وفقاً
لألصول المتبعة لديه.
إن مراجعة مجلس شورى الدولة ال توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
على مجلس شورى الدولة أن يبت بطلب وقف التنفيذ خالل ثالثة أيام بعد انقضاء عشرة أيام على
تاريخ تبليغ الدولة وإال اعتبر الطلب مقبوالً حكماً حتى تاريخ صدور الحكم النهائي.
المادة  -111ال يمكن مالحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائيا ً من أجل جرم يتعلق بمهامهم ،إال بناء على
موافقة المحافظ الخطية.
المادة  112-إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب الرئيس أو أحد األعضاء جاز كف يده
بقرار من المحافظ حتى صدور الحكم النهائي.
وإذا اتهم أحد هؤالء بجناية أو ظن به بجنحة شائنة ،وجب كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء
الدعوى.
ً
ً
وإذا صدر بحق أحد هؤالء حكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة يعتبر مقاال حكما وتعلن اإلقالة بقرار
من المحافظ.

وإذا صدر بحق هؤالء مذكرة توقيف غيابية كانت أو وجاهية بجناية أو بجنحة شائنة ،اعتبر مكفوف
اليد حكما ً اعتبارا من تاريخ المذكرة.
وإذا استردت مذكرة التوقيف أو أخلي سبيله يعود حكما ً إلى ممارسة أعماله إن لم يكن قد أوقف
بجناية أو بجرم شائن.
المادة  -110يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم ،المالحق به رئيس البلدية أو نائبه أو أحد األعضاء وما إذا
كان ناشئا ً عن مهام البلدية أو غير ناشئ عنها.

الفصل السابع
اتحاد البلديات
القسم األول  -تعريفه  -تشكيله  -واليته
المادة  -111يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات ،ويتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ،ويمارس
الصالحيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة  - 1 -119ينشأ اتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وذلك:
إما بمبادرة منهوإما بناء على طلب البلديات 2ويجوز ضم بلديات أخرى إلى االتحاد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وبمبادرة أو بناء على طلبالبلديات.
 3يحل اتحاد البلديات بنفس األصول المعتمدة إلنشائه.يحدد في مرسوم الحل ومع االحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية اتحاد البلديات.
المادة  -116يحدد في مرسوم إنشاء اتحاد البلديات اسم هذا االتحاد ومركزه.
المادة - 111تنتهي والية مجلس االتحاد بانتهاء والية المجالس البلدية التي يتألف منها.
القسم الثاني  -جهاز االتحاد
المادة  118-يتألف جهاز االتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس االتحاد ومن سلطة تنفيذية يتوالها رئيس مجلس
االتحاد.
المادة  -117يتألف مجلس االتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها االتحاد ويمكن للمجلس البلدي بناء القتراح
الرئيس أن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة والية االتحاد.
وفي حال شغور مركز عضو االتحاد بسبب دائم كالوفاة أو االستقالة أو اإلقالة من عضوية المجلس
البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.
المادة  -113يلتئم مجلس االتحاد خالل مهلة أسبوعين من تكوينه بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ وذلك النتخاب
الرئيس ونائب الرئيس وال يشترك القائمقام أو المحافظ في هذه االنتخابات إن كان متوليا أعمال البلديات.
المادة  -111يعاون رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون االتحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف من الجهاز
الهندسي والصحي ،من الجهاز اإلداري والمالي ومن جهاز الشرطة.
يتولى مجلس االتحاد وضع أنظمة ومالكات موظفي االتحاد.
يعين رئيس مجلس االتحاد الموظفين وفقا ً ألحكام األنظمة والمالكات المرعية اإلجراء.
المادة  -111يتولى الجهاز الهندسي لصالح البلديات األعضاء في االتحاد الشؤون التالية:
درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف إلى رئيس البلدية المعنية للبت به.إعداد دفاتر شروط اللوازم واألشغال والخدمات.إعداد الدراسات الفنية المطلوبة واالستشارات.وضع التخطيطات.إعداد لوائح االستمالك والبيانات التفصيلية إلحالتها إلى لجان التخمين المختصة.درس وإبداء الرأي برخص اإلسكان.المراقبة الصحية.إعداد تقارير إلى رئيس البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات العائدةلصالحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية ،ورفعها بواسطة رئيس مجلس االتحاد إلى رئيس البلدية
المعنية.
كما يتولى الجهاز الهندسي والصحي سائر األمور الفنية المشتركة التي يطلبها منه رئيس مجلس االتحاد.المادة  123-يتولى الجهاز اإلداري والمالي األمور التالية:

الشؤون اإلدارية والمالية للبلديات الصغرى التي ال تسمح موازنتها الخاصة باستخدام موظفين لتأمين هذهاألعمال.
معاون أجهزة البلديات األعضاء لتحسين سير أعمالها اإلدارية والمالية .ويمكن أن يعهد إلى أحد الجباة فياالتحاد مساندة البلديات األعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين.
ا الشؤون اإلدارية والمالية في االتحاد.
المادة  -111يتولى جهاز الشرطة في االتحاد األمور التالية:
 توعية المواطنين للتقيد بأحكام األنظمة والقوانين المرعية اإلجراء. وضع تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاق البلديات التابعة لالتحاد ورفعها بواسطة رئيس مجلس االتحادإلى رئيس البلدية المعنية.
إجراء التحقيقات األولية في الجرائم المشهودة والجرائم التي تمس السالمة العامة لحين وصول الضابطةالعدلية.
تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي ال تسمح موازنتها بتعيين أفراد شرطة خاصة بها.يتم تكليف رجال شرطة االتحاد بهذه المهمات بموجب قرار يصدره رئيس مجلس االتحاد بناء لطلب رئيسالبلدية المعنية ويعمل هؤالء تحت إمرة رئيس البلدية المنتدبين إليها.
المادة  -119يحق للبلديات األعضاء أن تفصل مؤقتا ً كل أو بعض أفراد شرطتها للعمل ضمن نطاق بلدية أخرى
في االتحاد على أن يلحق بها عدد من أفراد شرطة بلديات أخرى للعمل ضمن نطاقها.
يتم الفصل واإللحاق بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة رئيس مجلس االتحاد.
يستمر رجال الشرطة في قبض رواتبهم من البلديات المعينين فيها ويتقاضون تعويضات النقل
واالنتقال من البلدية المفصولين إليها.
القسم الثالث  -اختصاص مجلس االتحاد
المادة  -116يتداول مجلس االتحاد ويقرر في المواضيع التالية:
 المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات األعضاء أو بعضها أو التي تشمل نطاقاكثر من اتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة ،كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ واإلطفاء
وتنظيم المواصالت والتعاونيات واألسواق الشعبية وخالفها.
 التخطيطات واالستمالكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع. التنسيق بين البلديات األعضاء وبت الخالفات الناشئة بينها. إقرار موازنة االتحاد. إقرار الحساب القطعي. إقرار نظام ومالكات موظفي االتحاد. إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات االتحاد والتي ال تعود إدارتها إلى بلدية معينة والتي تديرها حالياًلجان مشاعية خاصة ،والتصرف بكامل إيراداتها لتحقيق مشاريع االتحاد ،وتنتقل إلى مجلس االتحاد فور إنشائه
األموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكماً.
 إقرار الخطة اإلنمائية ضمن نطاق االتحاد وصالحياته. إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثريةثالثة أرباع المنتفعين منه على األقل.
 القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها. التنازل عن بعض العائدات البلدية اآلنية والمستقبلية للقارض أو للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتهاالقرض وإدراج األقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض.
المادة  -111في حال اختالف مجالس االتحاد على أحد المشاريع المشتركة فيما بينها أو رفض أحدها البحث فيه،
يرفع الموضوع إلى وزير الداخلية الذي يبت بالخالف بموجب قرار معلل له صفة اإللزام القانوني
لالتحادات المعنية.
المادة  -111إن جميع القرارات التي يتخذها مجلس االتحاد ضمن نطاق صالحياته لها صفة اإللزام القانوني
للبلديات األعضاء.
إذا تمنعت إحدى البلديات األعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس االتحاد فعلى القائمقام أو المحافظ إما
عفوا أو بناء لطلب رئيس مجلس االتحاد أن يوجه إلى البلدية المختصة أمراً خطياً بوجوب التنفيذ
خالل مهلة عشرة أيام وإال حل محل المجلس البلدي أو رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن
تنفيذ قرار مجلس االتحاد.
يسجل قرار القائمقام أو المحافظ في سجل القرارات الخاص في البلدية المعنية.
المادة  -117يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس األصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية
والنصوص عليها في هذا القانون.

القسم الرابع  -رئاسة مجلس االتحاد
المادة  -103يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس االتحاد وتكون له على سبيل التعداد ال الحصر الصالحيات
التالية:
دعوة مجلس االتحاد وتحديد جدول أعماله.رئاسة جلسات مجلس االتحاد وإدارتها.وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي.اإلشراف على مالية االتحاد وضبط وارداته.عقد النفقة واألمر بصرف الموازنة.تعيين الموظفين ضمن أحكام النظام والمالكات المصدقة.إدارة شؤون االتحاد وهو الرئيس التسلسلي األعلى لموظفي االتحاد.تنفيذ قرارات مجلس االتحاد.تمثيل االتحاد لدى القضاء والغير.المادة  131-يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس االتحاد أن يتقاضيا من موازنة االتحاد تعويض تمثيل وانتقال
يحدده المجلس ويكون متناسبا ً مع أهمية الجهد الذي يبذله كل منهما في تصريف شؤون االتحاد.
المادة  -101يقوم نائب الرئيس بصالحيات الرئيس في حال غيابه أو إيقافه عن العمل أو في حال شغور مركز
الرئاسة ألي سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس أو شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة
مؤقتة اكبر األعضاء سنا في مجلس االتحاد.
القسم الخامس
مالية االتحاد
المادة  -100تتكون مالية االتحاد من:
عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات األعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقةوال تدخل في حساب الواردات األمانات والنقد المدور والقروض والمساعدات.
نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات األعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلساالتحاد على ضوء تكاليف المشروع على أن تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية.
المساعدات والقروض ،وكامل عائدات المشاعات الداخلة في اختصاص مجلس االتحاد.ما يخصص لالتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل.مساهمة الدولة في موازنة االتحاد على أن تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا في الموازنة العامة .توزعاألموال بين االتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات أو تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت
دراستها وإلنعاش المناطق وخاصة الريفية منها.
الهبات والوصايا.المادة  -101تخضع قرارات مجلس االتحاد لسلطة الرقابة اإلدارية وفقا لألحكام واألصول والقواعد المطبقة على
البلديات.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة  -109إذا تمنع المجلس البلدي أو رئيسه القيام بعمل من األعمال التي توجهها القوانين واألنظمة ،للقائمقام
أن يوجه إلى المجلس البلدي أو إلى رئيسه أمرا خطيا بوجوب التنفيذ خالل مهلة تعين في هذا األمر
الخطي فإذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ أن يقوم بنفسه بذلك بموجب
قرار معلل.
يسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة  11من هذا المرسوم االشتراعي
ويخضع لتصديق سلطة الرقابة اإلدارية عند االقتضاء.
المادة  -106يحق للبلديات استعمال األمالك العمومية البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام بالحفر والتمديدات
لتنفيذ مشاريع اإلنارة والمجارير والمياه وغيرها ،إال أنه ال يمكن في أي حال أن تمارس بلدية ما ،سلطتها خارج
نطاقها البلدي ،وان تستوفي رسوما من بلدية أخرى أو من المكلفين التابعين لتلك البلدية.
المادة  -101خالفاً لكل نص آخر ال تخضع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش
المركزي.
المادة  -101باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس وفي األماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات وأجهزتها الهندسية تجري
جميع المعامالت الفنية الهندسية ،خاصة البلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في األقضية.
أما المعامالت الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجرى في المديرية العامة للتنظيم
المدني.

المادة  139-يلغى قانون البلديات رقم  17تاريخ  17أيار  1760وجميع األحكام المخالفة ألحكام هذا المرسوم
االشتراعي أو غير المتفقة مع مضمونه.
المادة  -113يعمل بهذا المرسوم االشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في  03حزيران 1711
اإلمضاء :الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :سليم الحص
وزير المالية وزير الداخلية
اإلمضاء :فريد روفايل االمضاء :صالح سلمان

الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب

قانون رقم  84تاريخ 7107/9/7
(ج .ر .عدد  24تاريخ )4142/9/42

قانون

تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مادة وحيدة:

صدق اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما عدلته لجنة اإلدارة والعدل
ّ
ومجلس النواب.
 -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب

المادة االولى:

قانون

تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

لكل منها:
من أجل تطبيق أحكام هذا القانونُ ،يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة ّ

الشخص العام:

الدولة أو المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة أو البلديات أو

الشريك الخاص:

شركة أو تكتل شركات محلية و/أو أجنبية من القطاع الخاص فازت

المشروع المشترك:

أي مشروع ذو منفعة عامة يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل واإلدارة

اتحادات البلديات وسائر أشخاص الحق العام.
بعقد الشراكة.

واحدى العمليات التالية على األقل :التصميم ،اإلنشاء ،التشييد ،التطوير ،الترميم،

التجهيز ،الصيانة ،التأهيل والتشغيل.
عقد الشراكة:

مجموعة العقود والملحقات والتعهدات والضمانات التي تحكم العالقة التعاقدية بين

المجلس:

المجلس األعلى للخصخصة والشراكة.

شركة المشروع:

الشركة المغفلة اللبنانية التي تؤسس من قبل الشريك الخاص بهدف تنفيذ المشروع

الشخص العام وشركة المشروع واألطراف األخرى المعنية.

المشترك.
الوزير المختص:

الوزير الذي يدخل المشروع المشترك في نطاق صالحيات اإلدارات التابعة له أو
المؤسسات العامة بما فيها الهيئات المنظمة أو البلديات أو اتحادات البلديات

الخاضعة لوصايته أو لرقابته اإلدارية.
المرحلة التأسيسية:

المرحلة التي تبدأ من تاريخ توقيع عقد الشراكة من قبل أطرافه ولحين االنتهاء من
التصميم و اإلنشاء ،و/أو التشييد ،و/أو التطوير ،و/أو الترميم ،و /أو التجهيز،
و/أو التأهيل ،كما هي محددة في عقد الشراكة.
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المرحلة التشغيلية:

المرحلة التي تبدأ من تاريخ البدء بتقديم خدمات المشروع وبعمليات التشغيل و
الصيانة ولحين االنتهاء منها كما هي محددة في عقد الشراكة.

المادة :7

 - 1تخضع ألحكام هذا القانون المشاريع المشتركة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق
العام بإستثناء البلديات أو اتحاد البلديات والتي يجوز لها أن تُخضع المشاريع المشتركة التابعة لها ألحكام
هذا القانون.
 - 2خالفاً ألي نص آخر ،تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات
االتصاالت والكهرباء والطيران المدني ألحكام هذا القانون.
خص
 - 3عند إبداء المجلس موافقته على السير بالمشروع المشترك ،تمارس الهيئة المنظمة للقطاع مهامها فيما ّ
إصدار الترخيص من خالل المشاركة في لجنة المشروع .وفي حال شغور مقعد رئيس وأعضاء الهيئة
المنظمة للقطاع ،تعتبر موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط بمثابة الترخيص.
 - 4تمارس الهيئة المنظمة عملها بحسب قانون انشائها وبما ال يخالف أحكام هذا القانون وأحكام شروط عقد
الشراكة سيما المتعلق منها بتعديل اسعار الخدمات في العقد وبفرض الغرامات وبتعليق وتعديل وتجديد والغاء

وسحب التراخيص.
المادة :3

 - 1تُستبدل تسمية المجلس األعلى للخصخصة المنشأ بموجب القانون رقم  222تاريخ  31أيار  2222أينما
وردت بتسمية المجلس األعلى للخصخصة والشراكة .يتولى المجلس باإلضافة إلى مهامه المنصوص عليها
في القانون المذكور أعاله المهام الملحوظة في هذا القانون.

 - 2ينضم إلى أعضاء المجلس حكماً الوزير المختص.
 - 3يستبدل مركز أمين سر عام المجلس األعلى للخصخصة الوارد في المرسوم رقم  4442تاريخ  23أيار
 2221بمركز أمين عام المجلس األعلى للخصخصة والشراكة .يترأس هذا األخير األمانة العامة للمجلس
ويقوم بتسيير وتنفيذ أعمال المجلس العادية.

المادة :8
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 -1تقترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير المختص .وتقترح المشاريع المشتركة ذات الطابع
يتم االقتراح عبر تقديم ملف إلى المجلس
البلدي من قبل رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس اإلتحادّ .
يتضمن دراسة أولية للمشروع.

 -2يتوجب على األمانة العامة للمجلس أن تقوم بإعداد دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس
تقري اًر يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح عن طريق عقد شراكة ،ومدى اهتمام القطاع

الخاص بتمويله واالستثمار فيه ،تمهيداً إلتخاذ المجلس ق ارره بقبول أو رفض اإلقتراح.

 -3عند موافقة المجلس على قبول اإلقتراح وبالتالي السير بالمشروع ،يؤّلف المجلس لجنة للمشروع يرأسها أمين

وتضم ممثالً عن الوزير المختص وممثالً عن و ازرة المالية يسميه وزير المالية ،ورئيس الهيئة
عام المجلس
ّ
المنظمة للقطاع عند وجودها ،ورئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس االتحاد عند النظر في المشاريع ذات
الطابع البلدي والتي أُخضعت ألحكام هذا القانون .تقوم لجنة المشروع باختيار مكاتب استشارات مالية

وفنية لتعاونها في عملها على أن يتعاقد معها المجلس.
وقانونية ّ
ينسق نشاطاته مندوب من األمانة العامة للمجلس يسميه أمين
 -4تستعين لجنة المشروع في عملها بفريق عمل ّ

يضم هذا الفريق ممثالً عن الشخص العام المستفيد من المشروع المشترك وممثلين عن
عام المجلس ،على أن ّ
تم التعاقد معها ،وأشخاص ذوي خب ارت معينة ،بحسب
مكاتب االستشارات المالية والقانونية والفنية التي ّ

الحاجة ،من الو ازرات والهيئات المنظمة المعنية والقائمة وأي شخص من أشخاص القانون العام ترى لجنة
المشروع أن بعض نواحي المشروع المشترك تدخل ضمن نطاق صالحياته .إن اي أجر إضافي قد يتوجب

ألحد أعضاء لجنة المشروع أو فريق العمل من الخاضعين ألحكام القانون العام ،يكون على عاتق الشخص
العام الذي يتبع له هذا العضو ويسدد وفقا ألنظمته.
المادة :5
تتولى لجنة المشروع ،يعاونها فريق العمل ،إعداد دراسة شاملة حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية

واالقتصادية والقانونية والتمويلية ،بما في ذلك معايير التأهيل ومدى اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب

التمويل الالزم ،وترفع تقري اًر يتضمن توصيتها بشأنه إلى المجلس.
المادة :6

بعد موافقة المجلس على السير بالمشروع المشترك في المشاريع التي تقوم بها الدولة أو المؤسسات العامة أو أي

شخص من أشخاص الحق العام بإستثناء البلديات أو إتحاد البلديات ،يحال ملف المشروع إلى مجلس الوزراء
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بواسطة رئيسه .وبعد موافقة مجلس الوزراء على السير بالمشروع المشترك ،تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار

الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقاً للمبادئ المحددة في هذا القانون.

وبعد موافقة المجلس على السير بمشروع مشترك ذات طابع بلدي أُخضع ألحكام هذا القانونُ ،يحال ملف المشروع
بواسطة رئيس المجلس الى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس إالتحاد المعني لنيل المصادقات الالزمة عليه

وفقاً ألحكام المرسوم االشتراعي رقم  112تاريخ  32حزيران  ،1711وبعد ذلك تطلق لجنة المشروع إجراءات
اختيار الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقاً للمبادئ المحددة في هذا القانون.
المادة :7
-1

تخضع إجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية وحرية االشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في

تعدد العروض المتنافسة على الفوز بالعقد.
معاملتهم ،ويجب أن تسبقها العلنية الكافية لتوفير ّ
بالترشح للفوز بالمشروع المشترك
 - 2تبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص باإلعالن عن دعوة عامة للراغبين
ّ
تتضمن معايير التأهيل التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك .تنشر هذه الدعوة قبل مدة شهر على

األقل من الموعد النهائي لتقديم طلبات اإلهتمام في صحف محلية ودولية ومجالت متخصصة وعلى موقع المجلس
اإللكتروني.
-3

تزود لجنة المشروع الراغبين بالتأهل بالمعلومات والتعليمات الالزمة ليتقدموا بطلباتهم على أساسها .يمنع

تأهيل أو إختيار شريك خاص أُعلن إفالسه أو كان في حالة التصفية أو قد صدر بحقه احكاماً قضائية لبنانية أو

يتوجب على
أجنبية باإلدانة لقيامه بأعمال تواطؤ أو ممارسات فاسدة .في حال كان الشريك الخاص تكتل شركاتّ ،
كل شركة من هذا التكتل أن تستوفي هذه الشروط .يمنع التعاقد مع شركة مشروع صدر بحق رئيس أو أحد أعضاء

مبرم يدينه بارتكاب جناية أو جنحة شائنة.
حكم ٌ
مجلس إدارتها ٌ
تقيم لجنة
 - 4تقوم لجنة المشروع ،يعاونها فريق العمل ،بدراسة طلبات التأهيل
ّ
المقدمة والتدقيق بمستنداتهاّ .
يتضمن اقتراحاً بأسماء
المشروع طلبات التأهيل وفقاً لمعايير التأهيل المعلن عنها وترفع تقري اًر معّلالً إلى المجلس
ّ
يبت المجلس بالتقرير ،يتم اإلعالن
المرشحين المؤهلين والمرشحين غير المؤهلين التّخاذ القرار المناسب .بعد أن ّ
المؤهلين عن ثالثة.
المرشحين
يقل عدد
ّ
ّ
عن نتائج التأهيل ،على أن ال ّ
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مجدداً.
في حال لم يتأهل ثالثة مرشحين على األقلُ ،يعاد االعالن عن الدعوة العامة للراغبين
بالتأهل ّ
ّ
تبّلغ لجنة المشروع المرشحين غير المؤهلين اسباب عدم تأهيلهم.

تتضمن المسودة ،على سبيل
 - 1تتولى لجنة المشروع ،يعاونها فريق العمل ،إعداد مسودة دفتر شروط .يجب ان
ّ
التعداد وليس الحصر:
5

أ-

معايير التقييم الخاصة بالمشروع المشترك والتي يجب أن تكون موضوعية ومتناسبة مع حجم وطبيعة

المشروع ومتّصلة مباشرة به وقابلة للتدقيق واإلثبات.
معطيات المشروع التي تشمل إجراءات تقديم العروض وعناصر المشروع المالية والفنية واإلدارية وآليات
ب-
البت بها.
االستفسار وتقديم االعتراضات و ّ
ج -مسودة عقد الشراكة وملحقاته.
-2
-7

تبّلغ لجنة المشروع مسودة دفتر الشروط الى المرشحين المؤهلين.

تقوم لجنة المشروع ،يعاونها فريق العمل ،بعقد مشاورات ( )Consultationsمع جميع المرشحين المؤهلين

الممولة وبطريقة محايدة وشفافة بهدف التوصل إلى تصور متكامل ونهائي لتحديد المتطّلبات التقنية
والجهات
ّ
عدل مسودة دفتر الشروط عند اإلقتضاء من
والوسائل العملية والهيكلية المالية األفضل لتحقيق المشروع المشترك ،تُ ّ
قبل لجنة المشروع على ضوء نتائج تلك المشاورات.
 - 12ترفع لجنة المشروع دفتر الشروط بصيغته النهائية إلى المجلس ،وبعد الموافقة عليه ،يرفع دفتر الشروط

خص المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي
بواسطة رئيسه إلى مجلس الوزراء ألخذ الموافقة النهائية عليه .أما فيما ّ
والتي أُخضعت ألحكام هذا القانون ،وبعد موافقة المجلس على دفتر الشروط بصيغته النهائيةُ ،يحال بواسطة رئيس

المجلس إلى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس إالتحاد المعني لنيل المصادقات الالزمة وفقاً ألحكام المرسوم

االشتراعي رقم  112تاريخ  32حزيران .1711

 - 11يبّلغ دفتر الشروط إلى المرشحين المؤهلين من قبل لجنة المشروع.

المحددة
 - 12يقوم المرشحون المؤهلون بإعداد عروضهم الفنية والمالية وبتقديمها إلى لجنة المشروع وفقاً لألصول
ّ

في دفتر الشروط.

مجددًا .وفي حال لم يسفر ذلك
يتم تقديم ثالثة عروض على األقل ،يعاد طرح المشروع المشترك ّ
 - 13في حال لم ّ
عن ثالثة عروض ،يمكن عندها االكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس.
المقدمة بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم
تفض لجنة المشروع العروض الفنية
- 14
ّ
ّ
المنصوص عليها في دفتر الشروط .يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات الالزمة
واستكمال النواقص وتأكيد االلتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها.

 - 14ترفض العروض الفنية التي ال تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتعاد العروض المالية التابعة لها إلى

يتم إبالغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض.
أصحابها دون الكشف عنهاّ .
حددها دفتر الشروط
تقيم لجنة المشروع ،يعاونها فريق العمل ،العروض الفنية الباقية وفقاً للمعايير التي ّ
ّ - 16
فنيين على
يتم قبول عرضين ّ
وتحدد لجنة المشروع العروض الفنية المقبولة على ضوء هذا التقييم .في حال لم ّ
مجدداً ،وذلك لتأمين المنافسة.
األقل ،يعاد طرح المشروع المشترك ّ
6

تفض لجنة المشروع العروض المالية العائدة إلى العروض الفنية المقبولة بحضور عارضيها وترفع بعد ذلك
- 11
ّ
تصنف فيه العارضين على ضوء التقييمات الفنية والمالية .ترفق لجنة المشروع هذا التقرير
تقري اًر إلى المجلس
ّ
بتوصيتها لجهة العرض األفضل المبنية على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط.

مقدم العرض األفضل بهدف تحسين العرض من
للجنة المشروع ،بتفويض من المجلس ،أن تقوم بمفاوضات مع ّ
الناحية الفنية.
المادة :4
تقدم بالعرض األفضل بحسب تقييم لجنة المشروع المبني على معايير التقييم المنصوص
يفوز بالعقد المرشح الذي ّ
عليها في دفتر الشروط ،وبموافقة المجلس .تعلن لجنة المشروع عن النتيجة التي انتهت إليها عملية االختيار وتبّلغ

العارضين المتبّقين أسباب فشل عروضهم.
المادة :9

 - 1يتوجب على الشريك الخاص تأسيس شركة مغفلة لبنانية للمشروع (شركة المشروع) تكون كافة أسهمها اسهماً
إسمية تخضع ألحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم  324بتاريخ  1742/12/24وتعفى من
شرط الجنسية المنصوص عليه في المادتين  12و  144منه ومن موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي ،ويعفى

رئيس مجلس اإلدارة و/أو المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على إجازة عمل.

 - 2في المشاريع التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامة وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات او اتحاد
يتفرغ للغير عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة
البلديات ،ال يجوز للشريك الخاص أن ّ
التشغيلية كما هو محدد في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراء  ،أما في المشاريع ذات الطابع البلدي ،فأنه
يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس اإلتحاد .

 - 3يجاز للشخص العام المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها ،وتعفى مقدماته العينية من

يتم التخمين من قبل جهة مستقلة
معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة  26من قانون التجارة على أن ّ
يتم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية على أن ُيمثَّل الشخص العام
ذات خبرة دوليةّ .
طيلة مدة مساهمته في الشركة بعضو على األقل ُيعيَّن من قبل مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير

المختص.

 - 4ال تخضع شركة المشروع لرقابة ديوان المحاسبة.
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المادة :01
المخولة التوقيع باسم الشخص العام وممن يمثل شركة المشروع .كما ويوقع عند
يوقع عقد الشراكة من قبل السلطة
ّ
اإلقتضاء من قبل الشريك الخاص وأي طرف آخر معني.
يجب أن يتضمن عقد الشراكة األمور التالية:

 -1موجبات األطراف على أنواعها وحقوقهم.
 -2أسس تمويل المشروع المشترك.

 -3مدة عقد الشراكة ،على أن ال تتجاوز هذه المدة خمسة وثالثين عاماً من تاريخ توقيع عقد الشراكة.

 -4اإليرادات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام ،أو التي سيتقاضاها الشخص العام من شركة
المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك وذلك لقاء قيام شركة المشروع باألعمال الموكلة إليها بموجب عقد

كيفية تقاضي تلك اإليرادات.
الشراكة ،و ّ
 -4الرسوم والبدالت والجعاالت العائدة للمشروع المشترك التي تجيز الحكومة أو المجلس البلدي أو مجلس االتحاد
استيفائها من قبل شركة المشروع باسم الشخص العام المعني ولحسابه.

 -6مؤشرات تقييم أداء شركة المشروع (.)Key Performance Indicators
 -1التقارير التي يجب أن تعدها شركة المشروع حول تنفيذ المشروع المشترك والتي يجب أن تحيلها حكماً إلى
الشخص العام والمجلس.

 -2توزيع المخاطر بين الشخص العام وشركة المشروع باإلضافة إلى التدابير واإلجراءات التي يجب إتباعها للحد
من وقع تلك المخاطر.

 -7الضوابط التي ترعى تعديل شروط العقد االساسية.
 -12الضمانات والتعهدات وااللتزامات التي قد تعطى لتنفيذ المشروع المشترك من قبل شركة المشروع و/أو الشريك
الخاص و/أو الشخص العام.

 -11األموال واألمالك العائدة إلى الشخص العام والتي توضع طيلة مدة عقد الشراكة بتصرف شركة المشروع لتنفيذ
موجباتها ،باإلضافة إلى حقوق وموجبات شركة المشروع فيما خص هذه األمالك واألموال.

 -12كيفية تحويل المشروع المشترك عند حلول اجله إلى الشخص العام عندما تقتضي ذلك طبيعة المشروع.

 -13إجراءات تأمين استم اررية المشروع واألعمال موضوع عقد الشراكة لدى انتهائه بحلول أجله أو بفسخه أو في
حال إخالل شركة المشروع في تنفيذ موجباتها التعاقدية.
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 -14اإلجراءات والجزاءات التي تلحق بأطراف العقد في حال إخاللها بأي من موجباتها التعاقدية واآلليات
التفصيلية لتطبيق تلك الجزاءات.

 -14األصول المتبعة لحل النزاعات ،بما فيها الوساطة والتحكيم الداخلي والدولي.

المادة :00

يتولى الشخص العام مراقبة تنفيذ المشروع المشترك من كل نواحيه بحسب األحكام المنصوص عليها في عقد
الشراكة .تتم المراقبة على ذلك على مرحلتين ،المرحلة التأسيسية والمرحلة التشغيلية.
-0

المرحلة الـتأسيسية

أ-

يعين:
يتوجب على الشخص العام وفور التوقيع على عقد الشراكة من قبل أطرافه أن ّ



لجنة توجيهية يرأسها ممثّل عن الشخص العام وتضم أيضا ممثلين عن الوزير المختص في حال كان

الشخص العام غير الدولة ،وعن األمانة العامة للمجلس وعن و ازرة المالية وعن الهيئة المنظمة للقطاع في حال
وجودها.

المعينين من يلزم من الخبراء واالستشاريين من
مكتباً إلدارة المرحلة التأسيسية يضم باإلضافة الى أفراده

ّ
ذوي االختصاص المحليين وأو الدوليين وذلك بحسب طبيعة المشروع المشترك ويكون مكتب إدارة المشروع صلة
الوصل بين اللجنة التوجيهية وشركة المشروع.

ب-

يقوم مكتب إدارة المشروع باستالم وتقييم التقارير المتعلقة بالتنفيذ والتقدم باألعمال المعدة من قبل شركة

تبين تقارير المراقبة مدى إلتزام
المشروع ،وبوضع تقارير مراقبة فصلية وتقديمها إلى اللجنة التوجيهية .يجب أن ّ
شركة المشروع بالجدول الزمني لتنفيذ األعمال المحددة في العقد وأن تتضمن اإلقتراحات بالنسبة للمسائل الطارئة

التي تقتضي معالجتها.
ج-

تجتمع اللجنة التوجيهية فصلياً ولدى حصول أي طارئ بهدف مراجعة تقارير المراقبة المقدمة من مكتب

ادارة المشروع واعطاء التوجيهات الضرورية ورفع التقارير الى الشخص العام ،والوزير المختص في حال كان

الشخص العام غير الدولة ،واألمانة العامة للمجلس.

د-

للشخص العام من غير الدولة ،وبعد موافقة الوزير المختص ،أن يتخذ التدابير والق اررات الالزمة بناء على

-7

المرحلة التشغيلية

تقارير اللجنة التوجيهية ومكتب إدارة المشروع.
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يتوجب على الشخص العام قبل بدء هذه المرحلة أن يعين مكتباً إلدارة المرحلة التشغيلية يضم باإلضافة الى
أ-
المعينين ممثّل عن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها ،ومن يلزم من الخب ارء واالستشاريين من ذوي
أفراده
ّ
اإلختصاص المحليين أو الدوليين.

ب-

يتوّلى مكتب إدارة المرحلة التشغيلية على سبيل التعداد وليس الحصر المهام التالية:



مراقبة ا لعمليات التي تقوم بها شركة المشروع لناحية المخرجات ومستويات وجودة الخدمات المطلوبة بالنسبة



تقديم االقتراحات العائدة لخطة مواجهة إخالل شركة المشروع بموجباتها وفرض العقوبات المنصوص عليها

للمعايير الموضوعة وتوزيع المخاطر.
في عقد الشراكة.


المساهمة في ادارة تسوية النزاعات القائمة.



التأكد بشكل عام من انطباق عمليات شركة المشروع على الشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة.

سنوية بنتائج المراقبة ،وكّلما دعت الحاجة .تبلغ نسخة
ج -يضع مكتب إدارة المرحلة التشغيلية تقارير نصف
ّ
عن هذه التقارير إلى الشخص العام إلتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ،والى الوزير المختص في حال كان الشخص
العام غير الدولة ،والى االمانة العامة للمجلس وذلك لإلطالع وابداء الرأي واحالتها الى المجلس كلما دعت الحاجة.
المادة :07
تتولى األمانة العامة للمجلس:

أ-

إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة ،وتقديم االقتراحات التي ترمي إلى تطوير وتحفيز

ب-

تدريب العاملين في القطاع العام لتنمية قدراتهم ولتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام ،واحالتها الى المجلس من أجل تحويلها الى مجلس الوزراء.

المادة :03
بتصرف شركة المشروع العقارات العائدة له والالزمة
 - 1خالفاً ألي نص آخر ،يجوز للشخص العام أن يضع
ّ
لتنفيذ المشروع المشترك وذلك طيلة مدة عقد الشراكة.
-2

إذا تطلب تنفيذ المشروع المشترك استمالك عقارات خاصة ،يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من

تطبق في هذه الحالة أصول اإلستمالك ويجب أن تصدر ق اررات وضع اليد
الشخص العام استمالك تلك العقارات.
ّ
ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم إعالن المنفعة العامة .تسجل العقارات

المستملكة في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.
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يجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كلياً أو جزئياً مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض

اإلستمالك للعقارات المطلوب إستمالكها ،وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنص اًر ال يتج أز من عناصر تمويل

المشروع المشترك.
المادة :08

تلحظ نفقات المشروع المشترك التي تقع على عاتق الدولة في موازنة الدولة العامة.
المادة :05

يتعاقد كل من المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب اإلستشارات المنصوص عليها في هذا القانون باإلستناد

الى أنظمتهما الخاصة عند وجودها ،وا ّال باإلستناد الى نصوص قانون المحاسبة العمومية.
المادة :06

ال تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الشريك الخاص وشركة المشروع من أحكام القانون رقم  362الصادر

بتاريخ  16آب  2221والمتعلق بتشجيع االستثمارات في لبنان وبأحكام القانون رقم  124تاريخ 2224/12/7

المتعلق بتسنيد الموجودات ،بما ال يؤدي إلى اإلضرار بمصلحة الشخص العام.
المادة :07

تحدد عند االقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء .

المادة :04

ُيعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

00

قانون أساسي عدد  29لسنة  2018مؤرخ في  9ماي 2018
يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية).(1
باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه :

الفصل اﻷول ـ يهدف هذا القانون اﻷساسي إلى ضبط القواعد
المتعلّقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصﻼحياتها وطرق
تسييرها وفقا ﻵليات الديمقراطية التشاركية بما يحقّق الﻼمركزية
والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة.
الكتاب اﻷول

اﻷحكام المشتركة
الباب اﻷول

اﻷحكام العامة
القسم اﻷول

في انفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية

الفصل  2ـ الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتّع بالشخصية
القانونية واﻻستقﻼلية اﻹدارية والمالية وتتكون من بلديات وجهات
وأقاليم يغطّي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية.
الفصل  3ـ تحدث الجماعات المحلية وتضبط حدودها
بالقانون.

يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على إدماج الجماعات
المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها.
ويترتب عن عملية اﻹدماج انتقال جميع اﻻلتزامات والحقوق لفائدة
الجماعة التي أقر القانون وجودها.

يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على تغيير حدود
الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي
أعضائها.

ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة
اﻹدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة
اختصاصها الترابي وفقا لﻺجراءات واﻵجال المعمول بها بالقانون
المتعلق بالقضاء اﻹداري.

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  26أفريل
.2018
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القسم الثاني

في التدبير الحر للجماعات المحلية

الفصل  4ـ تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ
التدبير الحر طبقا ﻷحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات
وحدة الدولة.
الفصل  5ـ تسير البلديات والجهات واﻷقاليم مجالس منتخبة.

الفصل  6ـ يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة
مهامهم .وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية
تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي
المحكمة اﻹدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس اﻷعلى للجماعات
المحلية.
يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات
المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى .ويوضع رؤساء
مجالس الجماعات المحلية من اﻷعوان العاملين بالقطاع العام في
وضعية عدم مباشرة خاصة.
يعتبر كلّ رئيس مجلس جماعة محلية أخلّ بمقتضيات التفرغ
معفى قانونا ويخضع اﻹعفاء لﻺجراءات المنصوص عليها بهذا
القانون.
يمارس أعضاء مجالس الجماعات المحلية مهامهم دون مقابل.
وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف
تضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة اﻹدارية العليا وبعد
أخذ رأي المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية.
الفصل  7ـ باستثناء حاﻻت اﻻستحالة ،يكون الرئيس
والمساعد اﻷول من جنسين مختلفين .ويكون س ن الرئيس أو أحد
المساعدين اﻷولين أقل من خمس وثﻼثين سنة.

الفصل  8ـ تعمل السلطة المركزية على تعزيز الموارد الذاتية
للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد واﻷعباء.
يمكن إبرام اتفاقيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية
لتدعيم الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية بما من شأنه
أن يدعم استقﻼليتها اﻹدارية والمالية.

الفصل  9ـ تلتزم الجماعات المحلية بالتحكّم في حجم النفقات
المخصصة للتأجير العمومي على أن ﻻ يتجاوز سقف خمسين
بالمائة من الموارد اﻻعتيادية المحقّقة من ميزانياتها.
على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي
لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا
للمالية المحلية وعلى السلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات
التأجير.
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يتم تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين
الجماعة المحلية المعنية والسلطة المركزية.

تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بأمر حكومي
تقترحه الهيئة العليا للمالية المحلية بناء على رأي المجلس اﻷعلى
للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة اﻹدارية العليا.
الفصل  10ـ تسعى الجماعة المحلية إلى توفير آليات ووسائل
العمل المناسبة ﻷعضاء المجالس المنتخبة من ذوي اﻹعاقة.

الفصل  11ـ ﻻ يترتب عن توزيع الصﻼحيات بين مختلف
أصناف الجماعات المحلية المقرر بالقانون أو الناتج عن اتفاقيات
أو تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف
مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية على أخرى.

الفصل  12ـ يمكن لجماعة محلية أن تكلّف جماعة محلية
أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة إحدى
اختصاصاتها الذاتية.
يتم التكليف بموجب مداولة تتم المصادقة عليها باﻷغلبية
المطلقة ﻷعضاء مجلس الجماعة المعنية.
تضبط المداولة التبعات المالية المنجرة عن التكليف.

تمارس اﻻختصاصات من قبل الجماعة المكلّفة باسم الجماعة
اﻷصلية المسندة للتكليف.
يتم التكليف بمقتضى اتفاقية محددة في الزمن طبقا لنموذج
يضبط بأمر حكومي يصدر بناء على رأي المجلس اﻷعلى
للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة اﻹدارية العليا.
القسم الثالث

في صﻼحيات الجماعات المحلية انفراد

الفصل  13ـ تتمتّع الجماعات المحلية بمقتضى القانون
بصﻼحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها وبصﻼحيات منقولة من السلطة
المركزية.
تتمتّع الجماعات المحلية بصﻼحيات مشتركة مع السلطة
المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف
الرشيد في المالية العمومية واﻷداء اﻷفضل للخدمات .تضبط
شروط وإجراءات تنفيذ الصﻼحيات المشتركة بقانون بعد أخذ
رأي المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية.

الفصل  14ـ تنفرد كل جماعة محلية بما يرجع لها من
الصﻼحيات الذاتية مع مراعاة الحاﻻت الخاصة المنصوص عليها
بهذا القانون.
يمكن للسلطة المركزية ممارسة جانب من الصﻼحيات الذاتية
بطلب من الجماعة المحلية المعنية.
لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقرر ممارسة جانب من
صﻼحياتها الذاتية بالتعاون فيما بينها.

عــدد 39

يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة جانب من
الصﻼحيات الذاتية للجماعة المحلية حسب اﻹجراءات والشروط
التي تنص عليها أحكام هذا القانون.

الفصل  15ـ يتم توزيع الصﻼحيات المشتركة والمنقولة من
السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على
أساس مبدأ التفريع .وتعود لكل صنف من الجماعات المحلية
الصﻼحيات التي تكون هي اﻷجدر بممارستها بحكم قربها من
المتساكنين وقدراتها على اﻷداء اﻷفضل للمصالح المحلّية.
الفصل  16ـ يضبط بالقانون كلّ تحويل للصﻼحيات أو
توسعتها لفائدة الجماعات المحلية.
يصاحب كل عملية تحويل للصﻼحيات أو توسعتها تحويل
اعتمادات ووسائل تتناسب واﻷعباء التي تترتب عنها للجماعات
المحلية.

تتولى السلطة المركزية إحالة اﻻعتمادات والوسائل لفائدة
الجماعات المحلية في حدود ما تقره ميزانية الدولة وبناء على
رأي الهيئة العليا للمالية المحلية.
الفصل  17ـ تتصرف الجماعات المحلية في اﻻعتمادات
المحالة لها بعنوان نقل الصﻼحيات وفق مبدأ التدبير الحر.

الفصل  18ـ تتمتع البلدية باﻻختصاص المبدئي العام لممارسة
الصﻼحيات المتعلّقة بالشؤون المحلية وتمارس الصﻼحيات التي
يسندها لها القانون سواء بمفردها أو باﻻشتراك مع السلطة
المركزية أو بالتعاون مع الجماعات المحلية اﻷخرى.

الفصل  19ـ تمارس الجهة الصﻼحيات الذاتية التي تكتسي
بعدا جهويا بحكم مجال تطبيقها .وتمارس الجهة الصﻼحيات
المشتركة التي يسندها لها القانون وكذلك الصﻼحيات التي يتم
نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون.
الفصل  20ـ يمارس اﻹقليم الصﻼحيات التنموية ذات البعد
اﻹقليمي .ويسهر اﻹقليم على وضع المخططات ومتابعة الدراسات
والتنفيذ والتنسيق والمراقبة.

يضبط القانون الصﻼحيات التي يشترك اﻹقليم في ممارستها
مع السلطة المركزية وكذلك الصﻼحيات المنقولة إليه.
ﻻ تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام اﻹقليم ﻻتفاقيات مع
الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام
وللمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة.

الفصل  21ـ تضبط بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي
المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية والمحكمة اﻹدارية العليا صيغ
وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح
الخارجية لﻺدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة
لها بما ﻻ ينال من اختصاص كلّ طرف وبما يحقّق نجاعة مختلف
تدخﻼت اﻷجهزة اﻹدارية.
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الفصل  22ـ تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع
مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني واﻷمن العام.
الفصل  23ـ تتولّى المجالس المنتخبة للبلديات والجهات
واﻷقاليم البتّ في المسائل المتعلقة باختصاصاتها .ولها أن
تستشير المحكمة اﻹدارية العليا حول توزيع اﻻختصاص.

الفصل  24ـ تنظر المحكمة اﻹدارية اﻻستئنافية بتونس في
تنازع اﻻختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية
وتصدر حكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها ،على أن
يتم اﻻستئناف لدى المحكمة اﻹدارية العليا التي تصدر قرارها في
أجل أقصاه شهران.

وتبتّ المحكمة اﻹدارية المختصة ترابيا في تنازع اﻻختصاص
بين الجماعات المحلية فيما بينها وفقا لﻶجال واﻹجراءات
المنصوص عليها بالفصل  143من هذا القانون.
القسم الرابع

في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية

الفصل  25ـ تتمتّع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها
في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام النصوص
التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية .وتصنّف القرارات إلى
قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات اقليمية.

تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على
التنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن
تكون اﻷحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن ﻻ تنال بصورة
جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن
الحقوق المكفولة.ولها أن تستشير في الغرض المحكمة اﻹدارية
المختصة التي تبدي رأيها في أجل ﻻ يتجاوز الشهرين من تاريخ
تقديم الطلب.
الفصل  26ـ يتمتّع مجلس الجماعة المحلية باﻻختصاص
المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية.
وللمجلس أن يفوض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار
معلّل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويبقى التفويض ساريا ما لم يتم إنهاء العمل به.

كما يمارس مجلس الجماعة المحلية اﻻختصاصات الترتيبية
التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلط
المركزية.

الفصل  27ـ يمارس رئيس الجماعة المحلية اﻻختصاصات
الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل
مجلس الجماعة المحلية.

الفصل  28ـ تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية
بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية .ويتم تعليقها بمقر الجماعة
المحلية ونشرها على موقعها اﻹلكتروني.
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تضبط صيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية
بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي المحكمة اﻹدارية العليا.
القسم الخامس

في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

الفصل  29ـ يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية
وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية.

يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين وللمجتمع
المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية
والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير ﻹعﻼم المتساكنين
والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية.
تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة
المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء اﻹجراءات المنصوص عليها
بهذا القانون.
يتم ضبط نظام نموذجي ﻵليات الديمقراطية التشاركية بأمر
حكومي باقتراح من المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية ،ويضبط
المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات
الديمقراطية التشاركية وصيغها بناء على النظام النموذجي
المذكور.
ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي ﻻ يحترم أحكام
هذا الفصل.
كلّ قرار تتخذه الجماعة المحلية خﻼفا لمقتضيات هذا الفصل
يكون قابﻼ للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة.
الفصل  30ـ تمسك الجماعة المحلية سجﻼ يتضمن مكونات
المجتمع المدني المعنية بالشأن المحلي بناء على طلبها.
كما تمسك وجوبا سجﻼ خاصا بآراء وتساؤﻻت المتساكنين
ومكونات المجتمع المدني واﻹجابات عنها .ويمكن اعتماد منظومة
الكترونية لمسك نفس السجل.
ويقدم في مفتتح كلّ جلسة لمجلس الجماعة المحلية ملخص
للمﻼحظات ومآلها.

تنشر الجماعات المحلية بمواقعها اﻹلكترونية وبكلّ الوسائل
المتاحة وتعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية قبل عرضها
للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوم على
اﻷقل من انعقاد جلسة التداول.
يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر
حكومي بعد أخذ رأي المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناء
على رأي المحكمة اﻹدارية العليا.

الفصل  31ـ لمجلس الجماعة المحلية ،بناء على مبادرة من
رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس ،أن يقرر
استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية
بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
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كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية المبادرة
باقتراح تنظيم استفتاء .وفي هذه الحالة يمكن إجراء اﻻستفتاء في
صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي في أجل ﻻ
يتجاوز شهرين.

ﻻ يمكن إجراء أكثر من استفتاء واحد خﻼل المدة النيابية
البلدية أو الجهوية.

على مجلس الجماعة المحلية احترام آجال إعداد الميزانية في
تحديد موعد اﻻستفتاء.

ﻻ يمكن إجراء استفتاء خﻼل السنة اﻷولى التي تلي انتخاب
المجلس المحلي وخﻼل السنة اﻷخيرة من المدة النيابية البلدية أو
الجهوية.

الفصل  32ـ يتولى رئيس الجماعة المحلية فورا تبليغ قرار
مجلس الجماعة إجراء استفتاء إلى الوالي المختص ترابيا وإلى
الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات.
للوالي اﻻعتراض على تنظيم اﻻستفتاء أمام المحكمة اﻹدارية
اﻻبتدائية خﻼل أجل ﻻ يتجاوز شهرا من تاريخ إعﻼمه.

تنظر المحكمة في اﻻعتراض في أجل ﻻ يتجاوز شهرين .ويت م
اﻻستئناف في أجل أسبوع من تاريخ اﻹعﻼم بالحكم اﻻبتدائي.
وتصدر المحكمة اﻹدارية اﻻستئنافية قرارا باتا في أجل أقصاه
شهر من تاريخ تعهدها.

الفصل  33ـ تحمل نفقات تنظيم اﻻستفتاء على ميزانية
الجماعة المحلية .ويتعين توفّر اﻻعتمادات قبل الشروع في
تنظيمه تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات.
تكون نتائج اﻻستفتاء ملزمة شرط أن ﻻ تقل نسبة المشاركة
عن ثلث الناخبين المسجلين.

الفصل  34ـ تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف
والتسيير وتتخذ كل اﻹجراءات والوسائل التي تسمح باﻻطﻼع
على المعلومات المتعلقة خاصة بـ:
 مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية
 التسيير المالي
 التصرف في اﻷمﻼك
 العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية
 اﻷشغال واﻻستثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة
المحلية

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف
واﻹعﻼم بنتائجه .وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة
التدقيق والمراقبة.
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تلتزم الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني لﻺحصاء
بتركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة مصنّفة خاصة حسب
الجنس والقطاع ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين
والعموم ،قصد استغﻼلها في رسم السياسات العامة ومخططات
التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية
المعطيات الشخصية.

يوفّر المعهد الوطني لﻺحصاء للجماعات المحلية نماذج
وأساليب ضبط اﻹحصائيات ويساعدها قدر اﻹمكان على مسكها.
الفصل  35ـ يمكن للمجالس البلدية والجهوية أن تقرر بأغلبية
أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خﻼلها تقديم
إيضاحات من المجلس ومقترحات من المتساكنين خاصة قبل
اتخاذ القرارات التالية:
 مراجعة المعاليم المحلية،
 إبرام عقود التعاون والشراكة،
 المساهمة في إنشاء منشآت عمومية،
 ابرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية،
 تكليف جماعة محلية أخرى بصﻼحيات من متعلقات الجماعة
أو قبول التعهد بصﻼحيات تعود لجماعة محلية أخرى،
 التصرف في اﻷمﻼك العمومية،
 القرارات الترتيبية للمجالس المحلية،
 اتفاقيات الشراكة والتعاون الخارجي،
 تمويل الجمعيات والتصرف في الهبات.

كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلل من قبل 5
بالمائة من المسجلين بالسجل اﻻنتخابي للبلدية أو الجهة على
اﻷقل .وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في
أجل أقصاه ثﻼثون يوما من تاريخ إيداع الطلب.
الفصل  36ـ تدرج بالبوابة المخصصة للجماعات المحلية
القرارات واﻹعﻼنات والبﻼغات واﻵراء المنصوص عليها بهذا
القانون.

الفصل  37ـ يصرح رؤساء المجالس المحلية وأعضاؤها
بممتلكاتهم ومصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم السادس

في التضامن والتعديل والتمييز اﻹيجابي
الفصل  38ـ تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب
الوطني ،تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ
التوازن المالي واﻻستقﻼلية اﻹدارية والمالية الفعلية بواسطة
تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها
"صندوق دعم الﻼمركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات
المحلية" الممول من ميزانية الدولة.
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ترصد بداية من السنة التالية لصدور هذا القانون اعتمادات
بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق
التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية.
يحدد المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية كلّ سنة قائمة
الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي بحسب
ما يتوفر للهيئة من معطيات.
الفصل  39ـ توزع اﻻعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل
قصد الحد من التفاوت بين مختلف الجماعات المحلية وتحسين
ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز اﻹيجابي.
استنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط
تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على
اقتراح من المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبعد أخذ رأي
المحكمة اﻹدارية العليا.
يتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
القسم السابع

في التعاون الﻼمركزي

الفصل  40ـ للجماعات المحلية ،في حدود ما تسمح به
القوانين ،ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها ،إبرام
اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة
محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية عﻼقات دبلوماسية
أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير الﻼمركزية
والتنمية المحلية.

تشمل اﻻتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع
اﻷطراف اﻷجنبية على وجه الخصوص المجاﻻت الثقافية
واﻻجتماعية واﻻقتصادية والتكوين المهني والرياضة والصحة
والتعليم والتعمير والفﻼحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات
المتجددة والمساواة بين الجنسين.
تلتزم الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع اﻷطراف الخارجية
بالتشاور مع المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالشؤون
الخارجية بقصد إمضاء اﻻتفاقيات المذكورة.
وتُحال وجوبا اﻻتفاقيات على الوزارة المكلّفة بالشؤون
الخارجية قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية
بشهرين على اﻷقل.
ويمكن للوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية بداية من تاريخ
تبليغها وثائق اﻻتفاقية رفض مشروع اﻻتفاقية ﻷسباب سيادية
تتعلّق بالسياسة الخارجية للدولة أو النظام العام.

للجماعة المحلية الطعن في رفض الوزارة المكلّفة بالشؤون
الخارجية أمام المحكمة اﻹدارية اﻻستئنافية بتونس التي تصدر
قرارها في أجل شهر من تاريخ تعهدها ،على أن يتم اﻻستئناف
أمام المحكمة اﻹدارية العليا التي تبتّ في أجل شهرين من تاريخ
تعهدها ،على أن ﻻ يتم اﻹفصاح عن أسباب الرفض ذات الطابع
السيادي إ ّﻻ ﻷعضاء الهيئات القضائية المعنية.
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ويكون قرار المحكمة اﻹدارية العليا باتا.

وفي صورة الطعن ،تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى
حين صدور قرار قضائي بات.
الفصل  41ـ ﻻ تدخل اﻻتفاقيات حيز النفاذ إﻻّ بعد مصادقة
مجلس الجماعة عليها ونشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية
للجماعات المحلية.
تنشر اﻻتفاقيات على الموقع اﻻلكتروني للجماعة المحلية
المعنية.
الفصل  42ـ تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع
اﻷطراف اﻷجنبية وتحرص على المحافظة على سيادة الجمهورية
التونسية وسمعتها.
يلتزم كل اﻷشخاص واﻷطراف المعنية بعﻼقات الشراكة
والتعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة
الجمهورية التونسية وكرامتها.
القسم الثامن
في التكوين

الفصل  43ـ ﻷعضاء المجالس المحلية وأعوان الجماعات
المحلية الحق في تكوين يتناسب ومهامهم.

تعمل الجماعات المحلية على التعاون مع مؤسسات التعليم
العالي ومؤسسات التكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين
واﻷعوان.
تخصص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب
والبرامج المعتمدة للغرض على أن ﻻ تقلّ عن  0.5بالمائة من
ميزانية التصرف.

الفصل  44ـ تحدث لجنة وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس
المحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة
المنتخبين المحليين وفقا للقانون.

وتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي اﻻختصاص يعينهم
رئيس المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية ،على النحو التالي:
-

رئيس اللجنة،
عضوين ممثّلين للبلديات،
عضو ممثّل للجهات،
عضو ممثّل لﻸقاليم،
عضو ممثّل للوزارة المكلّفة بالتكوين.

ويراعى مبدأ التناصف في التعيين.

ولرئيس اللجنة دعوة كلّ من يرى فائدة في حضوره.

تلتئم اللجنة بمركز التكوين ودعم الﻼمركزية وتحمل نفقات
تسييرها على ميزانيته.
يتعهد مركز التكوين ودعم الﻼمركزية بكتابة اللجنة وحفظ
وثائقها.
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القسم التاسع

في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية

الفصل  45ـ تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية
بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية .كما تنشر
بلغة أخرى أو أكثر وذلك على سبيل اﻹعﻼم.

تتكفّل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بالنشر اﻻلكتروني
للقرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات
المحلية دون مقابل في أجل ﻻ يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ
إبﻼغها بنسخة من تلك القرارات بكلّ الوسائل المؤمنة.
وبطلب من الجماعة المحلية يتم نشر القرارات في طبعة ورقية
على أن تتكفّل الجماعة المعنية بكلفة النشر.

الفصل  46ـ تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة
المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع
اﻻلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
القسم العاشر

في المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية

الفصل  47ـ يختص المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية بما
يلي:
 -النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات.

 السهر على ضمان التناسق بين السياسات العموميةوالمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية.

ويحضر اجتماعات المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية رئيس
الجمعية اﻷكثر تمثيﻼ للمدن التونسية وممثّل عن الهيئة العليا
للمالية المحلية من غير المنتخبين دون المشاركة في التصويت.

ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون
المشاركة في التصويت.

الفصل  49ـ يسير المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية مكتب
يتكون من رئيس ونائبين يتم انتخابهم لمدة ﻻ تتجاوز خمس
سنوات غير قابلة للتجديد في أول اجتماع للمجلس يدعو إليه
رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر اﻷعضاء سنا.

يتم اﻻنتخاب باﻻقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس
المترشح الذي حصل على أغلبية مطلقة ﻷصوات أعضاء المجلس
في دورة أولى.
وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على اﻷغلبية
المطلقة ،تجرى دورة ثانية يتقدم لها المترشحان المتحصﻼن على
المرتبة اﻷولى والثانية.

ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على أكثر
اﻷصوات.
وفي حالة تساوي اﻷصوات بين المترشحين يصرح بفوز
اﻷصغر سنا.
ويتم انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء
حاﻻت اﻻستحالة بنفس اﻹجراءات المنصوص عليها بالفقرات
السابقة.

 التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيمايخص الشأن المحلي والتعاون الدولي الﻼمركزي.

في حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع
المجلس وجوبا في أجل ﻻ يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من
أحد نائبيه أو عند اﻻقتضاء من ثلث أعضائه لسد الشغور
الحاصل وفقا لنفس اﻹجراءات المتبعة بهذا الفصل.

ويمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلط
العمومية.

الفصل  50ـ يجتمع المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية في
جلسة عامة تضم كل أعضائه مرة كل شهرين وكلّما دعت الحاجة
لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.

 دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعاتالمحلية.

 متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوانالجماعات المحلية.
الفصل  48ـ يتركب المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية كما يلي:

 رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات
بالجهة في أجل ﻻ يتجاوز شهرين من تاريخ اﻹعﻼن عن النتائج
النهائية لﻼنتخابات البلدية بدعوة من الوالي المختص ترابيا،
 رؤساء المجالس البلدية لﻸربع بلديات اﻷكبر من حيث
عدد السكان،على أن تكون من جهات مختلفة،
 رؤساء المجالس البلدية للبلديات اﻷربعة اﻷضعف من
حيث مؤشر التنمية،على أن تكون من جهات مختلفة،
 رؤساء الجهات،
 رؤساء اﻷقاليم.
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يتم سحب الثقة من رئيس المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية
بناء على طلب معلّل من ثلث اﻷعضاء وبعد مصادقة ثﻼثة أخماس
أعضاء المجلس.

تكون جلسات المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية علنية ويت م
اﻹعﻼن عن تاريخ انعقادها بكلّ وسائل اﻹعﻼم المتاحة .وتنشر
محاضر الجلسات بالموقع اﻹلكتروني الرسمي للمجلس.

وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث
اﻷعضاء وبعد مصادقة اﻷغلبية المطلقة لﻸعضاء.

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه .وإذا
لم يتوفر النصاب ،يجتمع المجلس في أجل ﻻ يتجاوز ثﻼث
ساعات بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.
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يصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه
الحاضرين.
الفصل  51ـ يحدث لدى المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية
جهاز إداري تحت إشراف رئيس المجلس يتم تنظيمه بأمر حكومي
باقتراح من المجلس وبناء على رأي المحكمة اﻹدارية العليا.
الفصل  52ـ تتكون الموارد المالية للمجلس اﻷعلى للجماعات
المحلية من:
 مساهمات الجماعات المحلية ،بحساب  0.1بالمائة من
تحويﻼت صندوق دعم الﻼمركزية والتعديل والتسوية والتضامن
بين الجماعات المحلية بالنسبة للجماعات المحلية التي يتجاوز
مؤشرها التنموي معدل المؤشر الوطني ،و 0.05بالمائة من نفس
التحويﻼت بالنسبة لبقية الجماعات المحلية،
 موارد من ميزانية الدولة،
 الهبات والتبرعات،
 موارد أخرى.
تُضمن نفقات تسيير المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية
بميزانية خاصة به يقرها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر
صرفها .وتخضع حسابات المجلس لرقابة محكمة المحاسبات.
الفصل  53ـ يستشار المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية
وجوبا حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة
القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.

يدلي المجلس برأيه في أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثة أشهر من تاريخ
الطلب المقدم له .وفي حالة استعجال النظر يختصر اﻷجل إلى
شهر.

الفصل  54ـ يعقد المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية اجتماعا
سنويا خﻼل شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية
المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها.

الفصل  55ـ يعد المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية تقارير
تقييمية لعمليات نقل الصﻼحيات تنشر بالجريدة الرسمية
للجماعات المحلية وبالموقع اﻹلكتروني الخاص بالمجلس.
الفصل  56ـ يمكن دعوة رئيس المجلس اﻷعلى للجماعات
المحلية لحضور مداوﻻت مجلس نواب الشعب واﻻستماع إليه عند
مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية.
كما يمكن دعوة مكتب المجلس لحضور جلسات إحدى لجان
مجلس نواب الشعب لﻼستماع ﻵراء أعضائه أو ﻹبﻼغ مشاغل
الجماعات المحلية.

الفصل  57ـ يتولّى المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية إعداد
تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية ،تتم المصادقة عليه في
الجلسة العامة وينشر بالموقع اﻹلكتروني الخاص بالمجلس.

يقدم التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس
نواب الشعب ورئيس الحكومة.
صفحــة 1716

الفصل  58ـ للمجلس اﻷعلى للجماعات المحلية ربط عﻼقات
تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس اﻻقتصادية واﻻجتماعية
في الدول التي تربطها بالجمهورية التونسية عﻼقات دبلوماسية
وفقا لذات الشروط واﻹجراءات المنصوص عليها بالنسبة إلى
الجماعات المحلية.
الفصل  59ـ يصادق المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية على
نظامه الداخلي في أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثة أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس وسير العمل به.

الفصل  60ـ يحيل المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية ك ّل
مسألة تتعلّق بالمالية المحلية إلى الهيئة العليا للمالية المحلية
ﻹبداء الرأي ولما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
القسم الحادي عشر

في الهيئة العليا للمالية المحلية

الفصل  61ـ تحدث هيئة عليا للمالية المحلية ،تحت إشراف
المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية ،تنظر في كل المسائل المتعلقة
بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التّصرف فيها وفقا
لقواعد الحوكمة الرشيدة وبما من شأنه أن يدعم اﻻستقﻼلية
المالية للجماعات المحلية وأن يقلّص من التفاوت بينها.
وتتولى خاصة:

 تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية بما
من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد
بالمصالح المحلية.
 اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات
المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة.
 اقتراح مقاييس توزيع تحويﻼت الدولة لفائدة الجماعات
المحلية.
 متابعة تنفيذ توزيع المنابات الراجعة لكلّ جماعة محلية من
مال صندوق دعم الﻼمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين
الجماعات المحلية واقتراح التعديﻼت الﻼزمة عند اﻻقتضاء.
 إعداد دراسة مسبقة حول الكلفة التقديرية لتحويل
اﻻختصاصات أو توسيعها بالتنسيق مع المصالح المركزية.
 القيام بالتحاليل المالية لمختلف الجماعات المحلية بناء على
القوائم المالية والتي تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعات.
 النظر في حجم التأجير العمومي للجماعات المحلية وفقا
ﻷحكام الفصل  9من هذا القانون.
 متابعة مديونية الجماعات المحلية.
 القيام بالدراسات التقييمية واﻻستشرافية المتعلقة بالمالية
المحلية وذلك بصفة دورية كلّ ثﻼث سنوات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ––  15ماي 2018

عـــدد 39

الفصل  62ـ تعد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا
عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خﻼل السنة المنقضية.
يعرض التقرير على المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية في اجتماع
يعقد خﻼل شهر جوان.

ويتم نشر التقرير بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وعلى
الموقع اﻻلكتروني للمجلس.
الفصل  63ـ تتركّب الهيئة العليا للمالية المحلية من:

 قاض مالي يقترحه المجلس اﻷعلى للقضاء لمدة أربع
سنوات غير قابلة للتجديد ،يتم تعيينه رئيسا للهيئة بمقتضى أمر
حكومي بعد موافقة رئيس المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية.
 تسعة ممثلين عن المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية
يعينهم رئيس المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وفقا لمعايير
يضبطها المجلس ،ويراعى في ذلك تمثيل جميع أصناف الجماعات
المحلية ومبدأ التناصف.
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
 ممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف في
ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية واﻻستخﻼص.
 ممثل عن الوزارة المكلفة بأمﻼك الدولة.
 ممثل عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
 خبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين
بالبﻼد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
 محاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبﻼد التونسية لمدة
أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
تحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق
بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.

الفصل  64ـ تنعقد الجلسة اﻷولى للهيئة العليا للمالية المحلية
بدعوة من رئيس المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية.
تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها .وتكون
اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها .وإذا لم يتوفر
النصاب ،تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان على
أن ﻻ يقل عدد الحاضرين عن الثلث.

الفصل  65ـ تضع الدولة على ذمة الهيئة مقرا بتونس العاصمة
وتوفّر لها الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.

تُضمن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية
الدولة وتلحق ترتيبيا بالوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية ويكون
رئيسها آمر صرف ميزانيتها.
القسم الثاني عشر

في التدرج في إرساء الﻼمركزية ودعمها

الفصل  66ـ تعتمد الدولة نظاما ﻻمركزيا وفقا ﻷحكام الباب
السابع من الدستور ،وتوفّر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعة.

عــدد 39

باقتراح من الحكومة ،يصادق مجلس نواب الشعب خﻼل السنة
اﻷولى من كل مدة نيابية على خطة لبرنامج دعم الﻼمركزية
وتطويرها ضمن قانون توجيهي يحدد اﻷهداف والوسائل
المسخّرة لكامل المدة النيابية.
تتولّى الحكومة إعداد تقرير سنوي تقييمي حول مدى تقدم
إنجاز الﻼمركزية ودعمها تعرضه على مجلس نواب الشعب قبل
يوم  15فيفري للسنة الموالية.
الفصل  67ـ يتولّى المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية إعداد
تقرير تقييمي ﻹنجاز الخطة الخماسية لدعم الﻼمركزية وتطويرها
قبل موفى شهر جوان من السنة اﻷخيرة من تنفيذ الخطة يحيله
إلى مجلس نواب الشعب وإلى الحكومة.
الفصل  68ـ لمجلس نواب الشعب أن يطلب من محكمة
المحاسبات إنجاز تقرير تقييمي لحصيلة إنجاز برنامج دعم
الﻼمركزية وتطويرها لفترة معينة.
للمحكمة عند اﻻقتضاء تقديم مقترحات عملية لتحسين أداء
الجماعات المحلية ضمن تقرير ينشر للعموم.
الباب الثاني

في أمﻼك الجماعات المحلية ومرافقها
القسم اﻷول

في أمﻼك الجماعات المحلية

الفصل  69ـ تعد ملكا عموميا محليا كل العقارات والمنقوﻻت
التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة ملكيتها للجماعات
المحلية والمخصصة ﻻستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام والتي
تمت تهيئتها تهيئة خاصة للغرض.
تعتبر من اﻷمﻼك المخصصة ﻻستعمال العموم مباشرة على
وجه الخصوص اﻷمﻼك التالية:




طرقات


الشوارع واﻷنهج،
الساحات العمومية،
الحدائق العمومية،
الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة
وطنية والطرقات السيارة،
وجميع اﻷمﻼك التي يعتبرها القانون كذلك.

وتعتبر من اﻷمﻼك المخصصة لمرفق عام خاصة اﻷمﻼك
التالية:

 قطع اﻷرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة
لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير
واﻻتصاﻻت وغيرها من المنشآت العمومية،
 المحطات المخصصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها،
 مراكز الطفولة والشباب ورياض اﻷطفال البلدية،
 اﻷمﻼك التي تنقل لها من قبل الدولة لغاية تخصيصها
لمرفق عام.
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الفصل  70ـ تصبح ملكا عموميا محليا اﻷمﻼك التالية:

 اﻷمﻼك التي تم انتزاعها ﻹحالتها للجماعات المحلية
ﻹنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية
وتخصصها لذات الغرض،
 اﻷمﻼك المتأتية من التقسيمات،
 الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة
للجماعات المحلية،
 المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من
قبل الجماعات المحلية أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور
هذا القانون،
 اﻷمﻼك العامة للدولة التي تحيلها للجماعة المحلية،
 اﻷمﻼك التي يصنّفها القانون كذلك.
الفصل  71ـ ﻻ يمكن التفويت في الملك العمومي المحلّي وﻻ
تسقط ملكيته بمرور الزمن وﻻ يمكن عقلته وﻻ تسري عليه أحكام
الحوز.

إﻻ أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون إزالة ترتيب مسبقة
بين اﻷشخاص العموميين إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع
نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي المفوت لفائدته لصﻼحياته
وإدماجه ضمن ملكه العمومي.
ﻻ يمكن اﻹخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إ ّﻻ
بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثﻼثة أخماس
أعضائه.

الفصل  72ـ تُع د ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع
البناءات واﻷراضي التي تملكها الجماعات المحلية غير المصنّفة
ضمن أمﻼكها العمومية.
تعتبر أمﻼك محلية خاصة اﻷمﻼك التالية:

 العقارات والمحﻼّت ذات اﻻستعمال المهني أو التجاري أو
الحرفي،
 العقارات ذات اﻻستعمال السكني،
 اﻷراضي غير المبنية وغير المخصصة لمنشأة عامة أو
لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية،
 المنقوﻻت التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمثّل
مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون صبغة عمومية،
 حصص مساهمتها في تأسيس المنشآت العمومية
والمنشآت ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي،
 اﻷسواق والمسالخ ومستودعات الحجز،
 اﻷمﻼك التي ت م إخراجها من دائرة الملك العمومي،
 المقابر،
 العقارات التي تتحول ملكيتها للجماعات المحلية بعنوان
شراء أو معاوضة أو لقاء استخﻼص ديون أو إحالة من قبل
الدولة أو غيرها.
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الفصل  73ـ يمسك رئيس الجماعة المحلية سجلّي اﻷمﻼك
العقارية واﻷمﻼك المنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فورية ،ويرفع
تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحلي .ويحال نظير من
السجلين إلى المحاسب العمومي للجماعة المحلية المعنية.
ويمكن اعتماد منظومة الكترونية مؤمنة لمسك هذين
السجلين.

يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي
بعد أخذ رأي المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي
المحكمة اﻹدارية العليا.
الفصل  74ـ يتم التصرف في اﻷمﻼك الخاصة واستغﻼلها بناء
على مداولة الجماعة المحلية باﻷغلبية المطلقة.
تحدد المداولة آلية التصرف في اﻷمﻼك الخاصة وقيمة
عائدات التصرف ومآلها.
يتم إعﻼم أمين المال الجهوي بهذه المداوﻻت.
القسم الثاني

في المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية

الفصل  75ـ يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على
المبادئ والقواعد التالية:











المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها،
استمرارية الخدمات،
التأقلم،
التنمية المستدامة،
الشفافية،
المساءلة،
الحياد،
النزاهة،
النجاعة والمحافظة على المال العام،
الحوكمة المفتوحة.

الفصل  76ـ تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومة
وتلتزم بنشر ك ّل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة حسب
التشريع الجاري به العمل.

تعد الجماعات المحلية تقارير دورية عن سير المرافق العامة
تنشر بالموقع اﻹلكتروني للجماعة المعنية.

الفصل  77ـ تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ وقواعد تسيير
المرافق العامة المحلية في تسييرها المباشر وكذلك في إجراءات
إسناد تسييرها وفي تنفيذها ومراقبتها وفقا لميثاق مرافق عامة
يت م اقتراحه من قبل المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية.
ويلتزم اﻷشخاص المكلّفون بإدارة مرفق عام باحترام ذات
المبادئ والقواعد في تعاملهم مع مستعملي المرفق.
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الفصل  78ـ للجماعة المحلية ،بناء على طلب من مكونات
المجتمع المدني،إحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من
المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة
سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها.
وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية.

كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق
العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة
استمارة تتم في صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات
الشفافية والموضوعية واﻻستقﻼلية .وتنشر نتائج اﻻستبيان بكلّ
الوسائل المتاحة.

الفصل  79ـ يتولى مجلس الجماعة المحلية خﻼل السنة
اﻷخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو خبراء ،عند
اﻻقتضاء،لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة اﻻقتصادية
وإسناد التصرف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ينشر تقرير التقييم بالموقع اﻹلكتروني المخصص للجماعة بعد
عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة.
القسم الثالث

في طرق التّصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات
المحلّية

الفصل  80ـ يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة
مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

وتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية
أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي.

يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامة من قبل مجالس
الجماعات المحلية إلى موازنة ﻻختيار الطريقة اﻷفضل بالنظر إلى
معايير النجاعة والجودة وبالنظر ﻹمكانيات الجماعة المحلية ذاتها.
ولمجلس الجماعة اﻻستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة
اﻷفضل لتسيير المرفق العام واختيارها.
الفرع اﻷول

في اﻻستغﻼل المباشر

الفصل  81ـ تسير الجماعات المحلّية مبدئيا المرافق العامة
اﻹدارية عن طريق اﻻستغﻼل المباشر.
ويمكن للجماعة المحلية استغﻼل المرافق في شكل وكالة.

ترسم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانية الجماعة المحلّية،
وتتّبع في شأنها منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي
يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية
ورأي المحكمة اﻹدارية العليا.
يتم استغﻼل المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة
والمحافظة على المال العمومي.

عــدد 39

الفصل  82ـ لمجلس الجماعة المحلّية أن يقرر استغﻼل بعض
المرافق العامة المحلّية في شكل وكالة.

تخصص للوكاﻻت المتعهدة بالتصرف في المرافق العامة
المحلّية ميزانية خاصة ،وتتّبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة
بالمؤسسات ،ويتم تعيين مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة
والشفافية حسب التراتيب واﻹجراءات الجاري بها العمل
لمراقبتها.
يضبط التّنظيم اﻹداري والمالي للوكاﻻت ونظامها المالي
وكيفية تسييرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية
والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس اﻷعلى
للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اﻹدارية العليا.
الفرع الثّاني

في التسيير التعاقدي
أ .في اللزمة

الفصل  83ـ اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي
تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا ،يسمى
مانح اللزمة ،لمدة محددة ،إلى شخص عمومي أو خاص يسمى
صاحب اللزمة ،التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغﻼل
أمﻼك أو معدات أو تجهيزات أو استخﻼص معاليم راجعة للجماعة
المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط
التي يضبطها عقد اللزمة.
يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع
بنايات ومنشآت أو اقتناء تجهيزات أو معدات ﻻزمة ﻹنجاز
موضوع العقد.

الفصل  84ـ للجماعات المحلّية أن تستغلّ البعض من مرافقها
العامة أو أمﻼكها أو أسواقها أو أماكن التوقف والمآوي أو
فضاءات التعليق اﻹشهاري أو الحقوق الراجعة لها لقاء اﻹشهار أو
إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق عقود لزمة طبقا
للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما ﻻ يتعارض
مع مبدأ التدبير الحر.
تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول في عقود اللّزمات
ومدتها وجوانبها المالية وإقرارها بعد اللجوء إلى المنافسة
والتقيد بقواعد الشفافية .وللجماعات المحلية استشارة الهيئات
والمصالح المختصة باﻹدارات المركزية.

يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على
التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق
العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة.
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ب .في عقود تفويض المرافق العامة

الفصل  85ـ للجماعات المحلّية ،بمداولة من مجالسها ،أن
تقرر استغﻼل مرافق عامة ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجارية
بواسطة عقود " تفويض مرافق عامة محلّية " ،تمكّن بمقتضاها
جماعة محلّية بصفتها مانحة التّفويض شخصا عموميا أو خاصا
بصفته صاحب التّفويض ،التّصرف في مرفق عمومي ﻻ يكتسي
صبغة إدارية يعود لها بالنّظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا
باﻷساس بنتائج التّصرف في المرفق العام موضوع التّفويض وأن
يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي.
يمكن أن يتضمن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب
التّفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أمﻼك أو تجهيزات ضرورية
لسير المرفق.
تنص مداولة الجماعة المحلية على نوعية الخدمات المرفقية
التي يقترح تفويضها وخاصياتها الفنّية.

للجماعات المحلية اﻻستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة
للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامة .تبرم عقود
التفويض وفق اجراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة
والشفافية والنزاهة.

الفصل  86ـ ﻻ يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا
نص القانون على وجوبية استغﻼل المرفق عن طريق الوكالة من
قبل الجماعة المحلّية أو إذا جعل القانون استغﻼله حكرا لفائدة
مؤسسة أو منشأة عمومية.
الفصل  87ـ ﻻ يمكن لﻸشخاص اﻵتي ذكرهم التّرشح لعقود
تفويض مرفق عام:

 كلّ شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدة
تفوق ستة أشهر مع النّفاذ باستثناء اﻷشخاص المحكوم عليهم من
أجل جنحة غير قصدية إن لم تكن متبوعة بالفرار،
 كلّ شخص موضوع تتبع قضائي من أجل التّفليس أو كلّ
شخص تعلّقت به إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات
اقتصادية،
 كلّ شخص ﻻ يستظهر بما يفيد تسوية وضعيته الجبائية
تجاه الدولة وتجاه الجماعات المحلّية،
 كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية.
 محاسب الجماعة المحلية،
 كلّ حاﻻت تضارب المصالح حسب التشريع الجاري به
العمل.
الفصل  88ـ تخضع عروض تفويض المرافق العامة إلى الدعوة
إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع اﻹلكتروني المخصص
للجماعة وبصحيفتين يوميتين على اﻷقل وتعليقها بمقر الجماعة
المحلية.

صفحــة 1720

تتضمن الدعوة إلى المنافسة تحديد اﻷجل المناسب للمنافسة
مع مراعاة أهمية موضوع العقد.
يتعين أن يتضمن اﻹعﻼن عن طلب العروض ما يلي:
 موضوع العقد،
 المكان الذي يمكن فيه اﻻطّﻼع على كراس الشروط
وسحبه،
 المكان والتّاريخ والساعة القصوى لقبول العروض،
 مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض،
 اﻷجل الذي يبقى فيه المترشحون ملزمين بعروضهم،
 المؤيدات الواجب تقديمها فيما يخص المواصفات الفنّية
والضمانات المالية المطلوبة.
وتراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل  75من هذا
القانون.
الفصل  89ـ تفتح ملفّات المترشحين من قبل لجنة تتركّب من:
 رئيس يعينه رئيس الجماعة المحلّية المعنية أو من ينوبه؛
 عضوين بمجلس الجماعة يعينهما مجلس الجماعة
المحلية؛
 تقنيين اثنين من ذوي اﻻختصاص يعينهما مكتب الجماعة
المحلية.
ويتولّى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحلّية
أو من ينوبه كتابة اللجنة.
يحضر محاسب الجماعة المحلية بجلسة تلك اللّجنة ،ويكون له
رأي استشاري.
الفصل  90ـ تبرم عقود تفويض المرافق العامة لمدة محددة،
مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار طبيعة الخدمات المرفقية المطلوب
إسداؤها من قبل صاحب التّفويض.
إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو
اكتساب أمﻼك من قبل صاحب التّفويض ،يؤخذ بعين اﻻعتبار ،في
تحديد مدة العقد ،طبيعة تلك اﻹحداثات أو اﻷمﻼك ومدة
اﻹهﻼكات وقيمة اﻻستثمار الذي سيبذل لهذا الغرض.
الفصل  91ـ ﻻ يمكن التّمديد في عقود تفويض المرافق
العامة إﻻّ بمقتضى قرار معلّل يتخذ بأغلبية أعضاء مجلس
الجماعة المانحة .ويتم التمديد في الحاﻻت التالية:
 بطلب من مانح التفويض ﻷسباب متّصلة بحسن سير
المرفق العام أو لتوسيع مجاله التّرابي أو ﻹنجاز استثمارات مادية
غير مضمنة بالعقد اﻷصلي،
 بطلب من مانح التفويض ﻷسباب تقتضيها المصلحة العامة
المحلية الحيوية،
 بطلب من صاحب التفويض ﻷسباب متصلة بحسن سير
المرفق العام أو في حالة حدوث ظروف غير متوقّعة نتج عنها
تأخّر في اﻹنجاز.
يتم في جميع الحاﻻت إبرام ملحق للعقد اﻷصلي.
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الفصل  92ـ تتلقّى اللّجنة الخاصة المشار إليها بالفصل 89
من هذا القانون العروض ،وتقوم بضبط قائمة في المترشحين
الذين قبلت ملفّات ترشحهم بعد درس الخاصيات الفنّية والضمانات
المالية التي تضمنتها ملفّات ترشحهم وكذلك بعد التّحقّق من
قابلية تأمينهم ﻻستمرارية المرفق العمومي وللمساواة بين
مستعمليه.

الفصل  93ـ تقوم اللّجنة المنصوص عليها بالفصل  89من
هذا القانون بترتيب المترشحين بحسب أفضلية عروضهم من
النّاحيتين الفنّية والمالية ،وتحرر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى
مجلس الجماعة المحلّية.
يقع اﻹعﻼن في جلسة علنية عن المترشح الذي تم قبول
عرضه.

يمكن خﻼل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك
الجلسة لمن لم يفز بالعقد المطالبة بمده كتابيا بأسباب الرفض.
ويلتزم رئيس الجماعة باﻹجابة في أجل خمسة عشر يوما.

يوجه رئيس الجماعة المحلّية عقد التّفويض ومﻼحقه للفائز
بالعرض ويدعوه ﻹمضاء مشروع العقد في أجل ﻻ يتجاوز خمسة
عشر يوما .وفي صورة تجاوز هذا اﻷجل يعتبر الموالي في
الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا ويتم التعاقد معه وفق
نفس اﻹجراءات.
الفصل  94ـ ﻻ يمكن للجماعة المحلّية اللّجوء إلى التّفاوض
المباشر أو تنظيم استشارة إﻻّ في الحاﻻت التّالية:

 إذا لم تفض الدعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروضمثمرة،

 إذا تعلّق العقد بأعمال ﻻ يمكن أن يعهد بإنجازها إ ّﻻلشخص معين أو بنشاط يختص باستغﻼله حامل براءة اختراع أو
صاحب أمﻼك ذات طابع ثقافي أو تراثي،
 -في حالة التأكّد الشديد والضرورة القصوى لﻺنجاز.

تتم إحالة اﻻتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى
أمين المال الجهوي لﻺعﻼم.

للوالي حق اﻻعتراض على اﻻتفاق المذكور لدى هيئة محكمة
المحاسبات المختصة ترابيا في أجل  15يوما من تاريخ اﻹعﻼم.
يوقف اﻻعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل
ﻻ يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها.

ويستأنف الحكم أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في
أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره .وتصدر محكمة المحاسبات
قرارها في أجل شهر .ويكون قرارها باتّا.
عــدد 39

الفصل  95ـ يحتفظ مانح التّفويض ،بصفة دائمة ،بحقّه في
ممارسة سلطة عامة للمراقبة اﻻقتصادية والفنية والمالية المرتبطة
باﻻلتزامات المترتّبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد
وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في التوازن المالي
للعقد .ويمكنه لهذا الغرض اﻻستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم
ويعلم بهم صاحب التّفويض .يجب أن ﻻ يترتب عن سلطة المراقبة
تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض.

الفصل  96ـ يتحمل صاحب التّفويض مسؤولية استغﻼل المرفق
العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به .ويكون مسؤوﻻ ،طبقا
للتشريع الجاري به العمل ،عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة
التي يستغلّها في إطار التّفويض .ويجب عليه أن يؤمن مسؤوليته
المدنية طيلة مدة التّفويض ضد اﻷخطار الناجمة عن اﻷشغال التي
ينجزها وعن استغﻼل البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة
بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال
تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة لمانح التّفويض.
تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه
مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.

الفصل  97ـ يجب على صاحب التّفويض تنفيذ العقد بصفة
شخصية ،إﻻ إذا رخّص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته
وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التّفويض .وفي كل
الحاﻻت ،يبقى صاحب التّفويض مسؤوﻻ بصفة شخصية تجاه مانح
التّفويض والغير عن الوفاء بجميع اﻻلتزامات التي يفرضها عليه العقد.
على صاحب التّفويض ،أثناء تنفيذ عقد التّفويض وحتى
نهايته ،أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية
ﻹنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يلتزم بمبدأ المساواة في
المعاملة واﻻستمرارية في تقديم الخدمات.
بقطع النظر عن اﻷحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات
والمنشآت عند إنتهاء العقد للجماعة المحلية.

الفصل  98ـ يمكن لصاحب التّفويض أن يطلب فسخ العقد في
حالة عدم احترام مانح التّفويض ﻹحدى التزاماته التعاقدية
الجوهرية ،وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجﻼ يحدده العقد للوفاء
بتعهداته .ويحق لصاحب التّفويض طلب التعويض عن الضرر
الذي لحقه من جراء اﻹخﻼل الذي دفعه لطلب الفسخ.

الفصل  99ـ يمكن للجماعة المحلّية مانحة التّفويض أن تنهي
العمل بعقد التّفويض قبل حلول أجله في الحاﻻت التّالية:

 كلّما دعت المصلحة العامة ومتطلبات حسن سير المرفقالعام استغﻼله من قبل الجماعة المحلّية مانحة التّفويض ،على أن
تعلم مسبقا صاحب التّفويض باعتزامها إنهاء التّفويض في أجل ﻻ
يقلّ عن ستّة أشهر .ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل
الضرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التّفويض قبل انقضاء
أجله بصورة عادلة وبدون تأخير،
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 إذا صدر عن صاحب التّفويض إخﻼل فادح بأحد التزاماتهالتعاقدية اﻷساسية ،وذلك بعد التّنبيه عليه كتابيا ومنحه أجﻼ
معقوﻻ للتّدارك ودون أن يمتثل له.
ج .فـي عقــود الشراكــة

الفصل  100ـ للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص
للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت
أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو ﻻمادية ضرورية لتوفير مرفق
عام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة
بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما ﻻ يتعارض مع مبدأ
التدبير الحر.
الفصل  101ـ يحدد عقد الشراكة التزامات الطرفين.
الفرع الثالث

فــي الصفقـــات

الفصل  102ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون ،تبرم صفقات
التزود بمواد وخدمات والدراسات واﻷشغال من قبل الجماعات
المحلية على أساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية
والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة.

يضبط النظام القانوني ﻹبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات
العمومية للجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس
اﻷعلى للجماعات المحلية ورأي المحكمة اﻹدارية العليا.
القسم الرابع

في المنشآت والمساهمات والتنمية المحلية

الفصل  103ـ يمكن للجماعات المحلّية ،في حدود
اﻻختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون ،إحداث منشآت
عمومية محلية أو المساهمة في منشآت ذات مساهمة عمومية
ﻻستغﻼل مرافق عامة ذات صبغة صناعية أو تجارية.

يقصد ،على معنى هذا القانون ،بالمنشأة العمومية المحلية ك ّل
مؤسسة عمومية محلية أو شركة خفية اﻻسم خاضعة للتّشريع
الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلّية ،كلّ بمفردها أو
باﻻشتراك ،ما يزيد عن نصف رأس مالها.

الفصل  104ـ يصادق مجلس الجماعة المحلّية على إحداث
منشأة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في
منشآت ذات مساهمات عمومية محلية أو التخلّي عن اﻷغلبية في
رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ منشآت
ذات مساهمات عمومية.

ينطبق التّشريع الجاري به العمل المتعلّق بالمساهمات
والمنشآت العمومية على المنشآت العمومية المحلية والمنشآت
ذات المساهمات العمومية ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحر
ومقتضيات هذا القانون.

صفحــة 1722

الفصل  105ـ يعتبر مخطط التنمية المحلية الذي يتم إعداده
وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط
برنامج وتدخﻼت الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في
المجال التنموي الشامل.
يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة
المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفّره الدولة ومختلف
المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.

يعمل مخطط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم
الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو ﻹكسابها ميزات للتسريع
في تنميتها وحفز اﻻستثمار بها.

الفصل  106ـ يصادق مجلس الجماعة المحلية على مخططات
التنمية المحلية ويأخذ بعين اﻻعتبار:
 -مقتضيات التنمية المستدامة،

 -تحفيز الشباب لبعث المشاريع،

 المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، -دعم التشغيل،

 دعم ذوي اﻹعاقة، -مقاومة الفقر،

 -التوازن بين مناطق الجماعة المحلية.

الفصل  107ـ يمكن للجماعات المحلّية ،لغاية تنمية أنشطة
اقتصادية ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس
في حدود مرجع نظرها التّرابي ،أن تمنح مساعدات مباشرة أو
غير مباشرة للمؤسسات اﻻقتصادية .تمنح هذه المساعدات من
قبل مجالس الجماعات المحلية بناء على مداولة بأغلبية ثﻼثة
أخماس أعضائها وطبقا للقانون ولمقتضيات الشفافية والمنافسة
وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام واﻻلتزامات الدولية
للجمهورية التونسية.
تتّخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض مالية دون
فوائض أو بشروط ميسرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحﻼت
أو عقارات.

تتّخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت
في أمﻼك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات اﻻقتصادية
واﻻجتماعية المعنية.

تؤخذ بعين اﻻعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود
اﻷسعار المرجعية التي تفرزها السوق العقارية بالمنطقة ،مع منح
تخفيضات تحتّمها المنفعة اﻻقتصادية واﻻجتماعية المرجوة من
هذه العقود.
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تضبط بمداولة من مجالس الجماعات المحلّية الضمانات
الواجب تقديمها من قبل المؤسسات اﻻقتصادية المترشحة
للحصول على مساعدات ومقدار المساعدات بالنّظر إلى خصوصية
كلّ نشاط اقتصادي.

تضبط تبعات عدم تقيد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته
بموجب اﻷحكام الجاري بها العمل واﻷحكام التعاقدية.
الفصل  108ـ تحال العقود المشار إليها بالفصل  107من
هذا القانون مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي وﻷمين المال
الجهوي.

لكلّ من أمين المال الجهوي والوالي اﻻعتراض على العقود
لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا .ويوقف اﻻعتراض
تنفيذ العقد.
ويت م اﻻعتراض وفقا ﻹجراءات الفصل  94من هذا القانون.

الفصل  109ـ تعمل الجماعات المحلية على دعم اﻻقتصاد
اﻻجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة بواسطة
اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم
مشاريع اﻻقتصاد اﻻجتماعي والتضامني والمشاريع الهادفة لتحقيق
اندماج المرأة الريفية واﻷشخاص ذوي اﻹعاقة في الحياة
اﻻقتصادية واﻻجتماعية.

يعمل مجلس الجماعة المحلية على تحفيز المؤسسات
اﻻقتصادية على اﻻستثمار خاصة في المشاريع المندرجة في نطاق
اﻻقتصاد اﻷخضر والطاقات المتجددة.
تتمتّع مشاريع اﻻقتصاد اﻷخضر والطاقات المتجددة بأولوية
الدعم من قبل الجماعات المحلية.

تلتزم الدولة بدعم مشاريع اﻻقتصاد اﻻجتماعي والتضامني
ومشاريع التنمية المستدامة ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة
اﻻقتصادية واﻻجتماعية بواسطة عقود تبرم للغرض مع الجماعة
المحلية المعنية.

الفصل  110ـ للجماعات المحلّية ،في نطاق التّشجيع على
التّشغيل وعلى بعث المشاريع ،وفي حدود مرجع نظرها التّرابي،
أن تبرم اتّفاقيات مع الدولة تحدد خطّة تدخّلها والمساعدات التي
تقدمها للنهوض بالتشغيل.
تؤخذ هذه اﻻتّفاقيات بعين اﻻعتبار عند إعداد مشروع ميزانية
الجماعة المحلّية المعنية ،وذلك برصد اﻻعتمادات المالية للغرض.

تعرض مشاريع اﻻتّفاقيات المشار إليها بالفقرة اﻷولى من هذا
الفصل على مداولة مجالس الجماعات المح ّلية للمصادقة عليها
بأغلبية الحاضرين على أن ﻻ تقلّ عن ثلث اﻷعضاء.
عــدد 39

الفصل  111ـ للجماعات المحلّية بناء على برامج تحددها
مجالسها أن تمنح مساعدات مالية للجمعيات المحدثة طبقا
للقانون لدعم أنشطتها اﻻجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية.
كما لها أن تمكّن الجمعيات المذكورة من استغﻼل مختلف
الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات نفع عام وفقا لبرامج
وشروط تصادق عليها الجماعة المحلية وتدرجها بموقعها
اﻹلكتروني.

يسند الدعم لفائدة الجمعيات وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ
الفرص والمنافسة .ويضبط مجلس الجماعة المحلية بمداولة
للغرض يتم إشهارها بكل الوسائل المتاحة ،شروط تقديم الملفات
للحصول على الدعم وصيغ فرزها وإعﻼن نتائج الفرز ،على أن
ترفق مطالب الترشح وجوبا بنسخة من النظام اﻷساسي للجمعية
وبآخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليهما طبقا للقانون.

للجماعة المحلية إسناد منح لتمويل أنشطة ذات أهمية يقدرها
مجلسها على أساس "عقد ــــ برنامج" يبرم بين الجماعة المحلية
والجمعيات التي تتم المصادقة على حساباتها المالية طبقا
للقانون ،على أن يتم إدراج برنامج النشاط موضوع التعاقد
بالموقع اﻹلكتروني للجماعة المعنية.

يخضع دعم الجماعات المحلية للجمعيات الرياضية للقانون
المنظّم للهياكل الرياضية.

تنشر الجماعات المحلية قبل  15نوفمبر من كل سنة تقريرا
يتضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان تلك السنة
وملخصا ﻷنشطتها.
الفصل  112ـ تعمل الجماعات المحلية في حدود اﻹمكانيات
المتاحة على تخصيص اعتمادات تصرف في برامج لمساعدة
اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة وفاقدي السند العائلي والمسنين واﻷطفال
والنساء من ضحايا العنف.

تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم
مقاومة الفقر ورعاية المعوزين بناء على ما يتوفر لديها من
معطيات إحصائية.
الباب الثالث

في التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة

الفصل  113ـ تتصرف السلطة المركزية والجماعات المحلية
في التراب الوطني في إطار اختصاصات كلّ واحدة منها وتعمل
بالتنسيق بينها في نفس هذا اﻹطار في مجال التهيئة الترابية
والتعمير.

الفصل  114ـ تعد البلديات اﻷمثلة التي ينص عليها التشريع
المتعلّق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها
وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.
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تأخذ البلدية بعين اﻻعتبار عند إعداد هذه اﻷمثلة وتنفيذها
الجمالية العمرانية والطابع المعماري للمنطقة.
يمكن لبلديات متجاورة أن تع د مثاﻻ مشتركا للتخطيط
العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة
وتصادق عليه هذه المجالس نفسها.

يتم التنسيق بين السلطة المركزية والبلديات وبين البلديات
فيما بينها عند القيام باﻷعمال الواردة بالفقرتين اﻷولى والثالثة من
هذا الفصل.
الفصل  115ـ تعد الجهات واﻷقاليم أمثلة التهيئة الترابية
والتنمية التي ينص عليها القانون والتي تدخل في إطار
اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة وذلك بالتنسيق مع
السلطة المركزية حسب إجراءات يضبطها التشريع الجاري به
العمل.

تستشار الجهات واﻷقاليم وجوبا عند إعداد السلطة المركزية
لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها
التشريع المتعلّق بالتهيئة الترابية.

الفصل  121ـ تتولى السلطة المركزية أو ممثلها بالجهة إشعار
الجماعات المحلية كتابيا باﻻخﻼﻻت التالية عند القيام بأحد
اﻷعمال المنصوص عليها بهذا الباب:

-

مخالفة التشريع الوطني المتعلّق بالمجال الترابي،
عدم احترام اﻻرتفاقات ذات المصلحة العمومية،
عدم تناسق أعمالها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة،
اﻹضرار بالمشاريع ذات الصبغة العامة.

الفصل  122ـ تنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلقة
بالمصادقة على اﻷمثلة واﻷعمال الواردة بهذا الباب بالجريدة
الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل  123ـ على السلطة المركزية أو من يمثلها ،وبطلب
من الجماعة المحلية ،تسخير القوة العامة لتنفيذ القرارات المتعلقة
بزجر المخالفات وإزالة أعمال اﻷنشطة غير المرخص فيها أو
المخالفة للتراخيص أو التي يتم القيام بها خﻼفا لﻸحكام القانونية
وبدون التصاريح لدى مختلف المصالح المختصة بما في ذلك
مصالح الجباية.

الفصل  116ـ تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في
منظومة هرمية حسب مبدأ التناسق وفق ما يضبطه التشريع
والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير.

الفصل  124ـ تتولى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي
حول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير والتنمية
المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحة.

الفصل  118ـ على الجماعات المحلية عند القيام باﻷعمال
المنصوص عليها بهذا الباب:

الباب الرابع

الفصل  117ـ يبقى إعداد أمثلة تهيئة المجال الترابي التي
تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية
خاصة من اختصاص السلطة المركزية وفق ما يضبطه التشريع
المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير.
 -احترام التشريع الوطني المتعلق بالمجال الترابي.

 -احترام التشريع واﻷحكام الوطنية للتهيئة والتعمير.

 -اﻷخذ بعين اﻻعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة.

الفصل  119ـ تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في
إعداد مشاريع أمثلتها طبقا ﻷحكام القانون ولما تضبطه مجالسها
المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني
فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد اﻻختيارات
الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية ﻹعداد أمثلة التهيئة
ومتابعة تنفيذها.
تلتزم الجماعات المحلية باحترام مبادئ التنمية المستدامة في
إعداد أمثلة التهيئة.

الفصل  120ـ تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري
للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة الترابية
والتعمير بما من شأنه أن يضمن التنمية المستدامة.

صفحــة 1724

الفصل  125ـ يمكن للجماعات المحلية أن تستعين بخبراء في
التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة لتقييم برامجها وانجازاتها
وأمثلتها ولمعالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات في تنفيذها.
في النظام المالي للجماعات المحلية

الفصل  126ـ تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها
وأمﻼكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة
واﻻستعمال اﻷجدى للمالية العمومية.

تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد
بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن الحقيقي للميزانية.

الفصل  127ـ تلتزم الدولة بإرساء منظومات تشبيك إعﻼمية
وطنية ﻹحكام التصرف في موارد وممتلكات كافة الجماعات
المحلية لتحيين إحصاء العقارات واﻷنشطة قصد ضمان
استخﻼص الضرائب ومختلف المعاليم والرسوم والمساهمات
المحلية ولمتابعة تطور النفقات والموارد ووضعها على ذمة الهيئة
العليا للمالية المحلية قصد تيسير ممارسة صﻼحياتها والمساعدة
على ضبط السياسات العامة.
وتلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشبكات المذكورة
واﻻنخراط بها.
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الفصل  128ـ تُخصص موارد الجماعات المحلية لسد نفقات
تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية.
ﻻ يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل
الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة لها إﻻ في الحاﻻت
اﻻستثنائية والطارئة التي يضبطها القانون ،على أن يتم استرجاع
التكاليف المترتبة عن ذلك.
الفصل  129ـ محاسب الجماعة المحلية محاسب عمومي تابع
للدولة وله صفة محاسب رئيسي يختص بمسك حسابية الجماعات
المحلية دون سواها ،تقع تسميته بقرار من وزير المالية بعد إعﻼم
مسبق لرئيس الجماعة المحلية المعنية.

يتولى محاسب الجماعة المحلية ،وتحت مسؤوليته ،بذل كلّ
العناية ﻻستخﻼص المبالغ والمستحقّات الراجعة لها.

يساعد المحاسب العمومي الجماعة المحلية في إعداد
الميزانية والتصرف في اﻷموال ومتابعة الديون وإنجاز النفقات
طبقا للقانون واحتساب انعكاسات اﻻجراءات المقترحة وفي حماية
مالية الجماعة المحلية وممتلكاتها.
القسم اﻷول

في القواعد العامة للميزانية ومواردها

الفصل  130ـ تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية
والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحدة
وواضحة ،على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل
الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.

تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية طبقا
للقواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.

الفصل  131ـ تتكفّل الدولة تدريجيا ،وبواسطة قوانين المالية
والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة باﻷمﻼك ،بجعل الموارد
الذاتية تمثل النصيب اﻷهم لموارد كل جماعة محلية .وتلتزم
السلطة المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ
بين الموارد واﻷعباء.

ولهذا الغرض تخصص الدولة ،في إطار قوانين المالية،
اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من
التمويل.
الفصل  132ـ تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون:

 محصول اﻷداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا
للفصل  65من الدستور،

 محصول أو جزء من محصول اﻷداءات والمساهمات الذي
تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان
اﻷعباء التي يستوجبها التعمير التي يقرها القانون،
 مناب الجماعة المحلية من محصول اﻷداءات التي
تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد الموظفة،

عــدد 39

 محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون
والتراتيب،

 محصول المعاليم والرسوم ومساهمات اﻷجوار ومختلف
الحقوق بعنوان الخدمات واﻻستغﻼل والتراخيص التي تقرها
مجالس الجماعات المحلية،
 محصول الموارد غير الجبائية المختلفة،

 منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل
والتضامن،

 مناب الجماعة المحلية في ما تتمتّع به المنشآت المحلية
من المحاصيل المذكورة أعﻼه،

 الهبـات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس
الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون.
الفصل  133ـ تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد
التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.

تعتبر ميزانية الجماعة المحلية متوازنة عندما تتم المصادقة
على نفقات التصرف ونفقات التنمية على أساس التوازن مع اﻷخذ
بعين اﻻعتبار كلّ التعهدات السابقة بما في ذلك خدمة الدين.

الفصل  134ـ تخصص موارد اﻻقتراض وجوبا لتمويل
استثمارات الجماعات المحلية وﻻ يجوز اﻻقتراض لتمويل ميزانية
التصرف.
الفصل  135ـ تضبط تقديرات نفقات الميزانية المحلية على
أساس الموارد المتوقع تحقيقها خﻼل سنة التنفيذ والفواضل
المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ مع احترام مبدأ
التوازن الحقيقي وفقا للضوابط التالية:

 أن يتم ضبط تقديرات الموارد والنفقات على أساس احترام
مبدأ الصدقية وذلك بعدم التقليل أو التضخيم من تقديرات
النفقات والموارد باعتبار المعطيات المتوفرة،
 أن تغطي موارد العنوان اﻷول على اﻷقل نفقات العنوان
اﻷول،
 أن يتم ترسيم اﻻعتمادات المناسبة لتغطية النفقات
اﻻجبارية المنصوص عليها بالفصل  160من هذا القانون،
 أن تتم تغطية نفقات تسديد الدين أصﻼ وفائدة من
الموارد الذاتية للجماعات المحلية،
 أن ﻻ تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية
الموظفة عن موارد اﻻقتراض الخارجي الموظف،
 أن تتم مراعاة التوازن على مستوى الجزء الخامس من
الميزانية بين الموارد الموظفة والنفقات المرتبطة بتلك الموارد،
 أن ﻻ تتجاوز نفقات التأجير سقف  50بالمائة من العنوان
اﻷول للسنة المنقضية،
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 أن ﻻ يتجاوز حجم التسديد السنوي ﻷصل دين الجماعة
المحلية في كل الحاﻻت ،وباعتبار القروض المزمع تعبئتها خﻼل
السنة ،سقفا يساوي  50بالمائة من مبلغ ميزانية التصرف للسنة
السابقة لسنة إعداد الميزانية.
الفصل  136ـ تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل
سنة على جملة موارد ونفقات الجماعة المعنية ،وتأذن بها طبقا
لمقتضيات هذا القانون في نطاق أهداف مخطط التنمية المحلية.

تبدأ السنة المالية في أول جانفي ،وتنتهي يوم  31ديسمبر من
نفس السنة ،مع مراعاة اﻷحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا
القانون.

الفصل  137ـ تُمول ميزانية الجماعات المحلية بواسطة
الموارد التالية:

 اﻷداءات والمعاليم المحلية التي يقرها القانون لفائدتها، الضرائب والمساهمات المحالة لفائدتها بمقتضى القانون، مختلف المعاليم والرسوم والحقوق المختلفة مهما كانتتسميتها والتي ﻻ تكتسي صبغة اﻷداء والمساهمة على معنى
الفصل  65من الدستور والتي تقر مبالغها أو نسبها الجماعات
المحلية بواسطة مجالسها المنتخبة بعنوان استغﻼل أو خدمات أو
تراخيص،
 الموارد المحالة من السلطة المركزية، محصول الموارد غير الجبائية اﻷخرى بما فيها محصولالمخالفات للتراتيب والقرارات الخاصة بكل جماعة وكذلك
المقابيض المتأتية من الوكاﻻت والمنشآت العمومية المحلية،
 الهبات، موارد اﻻقتراض، كل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها بمقتضىالنصوص الجاري بها العمل.
الفصل  138ـ تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خاص
لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا
لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.

كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل اﻷطراف
التي تربطها بالجماعة المحلية عﻼقة شراكة قصد تمويل أو
المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا ﻷحكام الفصل
 40من هذا القانون.
يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على
مداولة مجلسها ،ويتعين إعﻼم الوالي وأمين المال الجهوي
المختص بهذا القرار ويقع إعﻼم العموم بكل الوسائل المتاحة.
تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر
خﻼف ذلك بمناسبة ختم الميزانية.

صفحــة 1726

يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال
اﻻعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية
السنوية وتصرف هذه اﻹعتمادات وفق نفس القواعد واﻹجراءات
الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.
الفصل  139ـ تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية
بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق
والمشاركة في تحمل نفقات أشغال مهما كانت تسميتها التي
تستخلص بعنوان استغﻼل أو استفادة أو خدمة أو الحصول على
منفعة أو ترخيص والتي ﻻ تكتسي صبغة اﻷداءات والمساهمات
المنصوص عليها بالفصل  65من الدستور.
يضبط مجلس الجماعة المحلية حاﻻت اﻹعفاء أو التخفيض من
مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات اﻷشغال.

الفصل  140ـ تضبط المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في
نفقات أشغال التعمير المخول للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفاتها
بواسطة مداوﻻت تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعﻼم
المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:
 المعلوم على العروض،
 مشاركة المالكين اﻷجوار في نفقات اﻷشغال المتعلقة
بالطرقات واﻷرصفة والقنوات،
 معلوم اﻹجازة على محﻼت بيع المشروبات،
 معلوم التعريف باﻹمضاء،
 معلوم اﻹشهاد بالمطابقة،
 معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة،
 معاليم الرخص اﻹدارية،
 المعلوم القار للوقوف،
 معلوم الوكﻼء ومزودي اﻷسواق،
 المعلوم على الدﻻلة باﻷسواق،
 المعلوم على الوزن والكيل،
 معلوم البيع بالتجول داخل اﻷسواق،
 معلوم اﻹيواء والحراسة،
 معلوم المراقبة الصحية على منتجات البحر،
 معلوم الذبح،
 معلوم المراقبة الصحية،
 معلوم اﻹشغال الوقتي ﻷجزاء من الطرق واﻷنهج وأمﻼك
الجماعة،
 معاليم تركيز واستغﻼل عﻼمات اﻻشهار بكامل الطرقات
المرقمة بالبلدية،
 معلوم إشغال الملك العمومي أو الخاص بأي عنوان كان،
 معلوم منح تربة المقابر،
 معلوم المشاركة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل،
 معاليم عن مختلف الخدمات أو اﻻستغﻼل بمقابل.
ومختلف المعاليم اﻷخرى.
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الفصل  141ـ تضبط المعاليم والرسوم والحقوق المخول
للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداوﻻت يتم نشرها
بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعﻼم المتساكنين بها بكل
الوسائل المتاحة وخاصة منها:






الملوثة،
 معاليم سنوية للترخيص في ممارسة أنشطة اقتصادية
خطرة أو ذات انعكاس سلبي غير عادي على البيئة حسب ما
يضبطه التشريع الجاري به العمل،
 كلّ المعاليم اﻷخرى.
معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة،
معاليم الرخص اﻹدارية،
معلوم استغﻼل اﻷمﻼك والفضاءات الراجعة للجهة،
معلوم مختلف الخدمات أو اﻻستغﻼل بمقابل،
معاليم قبول أو معالجة مختلف فواضل وحدات اﻹنتاج

الفصل  142ـ فضﻼ عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل
الدولة ومنشآتها ،يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل
والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية
بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو
بتنقيحها.

الفصل  143ـ قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات
المحلية ،تحال في أجل ﻻ يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداوﻻت
مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم
والحقوق والمبالغ المختلفة إلى كلّ من الوالي وأمين المال
الجهوي.

للوالي اﻻعتراض ،عند اﻻقتضاء ،لدى المحكمة اﻹدارية
اﻻبتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم
والحقوق أو معاليم اﻻستغﻼل في أجل أقصاه شهر من تاريخ
اﻹعﻼم .وله في حالة التأكّد أن يطلب من القاضي اﻹداري
المختص توقيف تنفيذ القرارات موضوع اﻻعتراض.

تصدر المحكمة حكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها.
ويقع اﻻستئناف أمام المحكمة اﻹدارية اﻻستئنافية المختصة ترابيا في
أجل شهر من تاريخ اﻹعﻼم بالحكم .وتصدر المحكمة اﻻستئنافية
قرارها في أجل أقصاه شهر ،ويكون قرارها باتا.
الفصل  144ـ تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من
الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات
المحلية ،وتضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة اﻹدارية
العليا صيغ اﻹحالة وإجراءاتها وآليات تقاسم اﻷعباء والموارد
المترتبة عن استغﻼل اﻷمﻼك المحالة.

تتولى الدولة إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو
الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات
خاصة.
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ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك
عمومي أو ملك خاص إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة
المحلية فيه.

الفصل  145ـ تقترح الجماعات المحلية على السلطة المركزية
المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة
والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تمكّن
من استغﻼله بالطريقة اﻷجدى.
تراعى اﻻنعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي ﻻستغﻼل
المقاطع ومختلف اﻷمﻼك بما في ذلك الراجعة للخواص طبقا
لمبدأ تحميل من يتسبب في التلوث عبئا عادﻻ.
القسم الثاني

في اﻻعتمادات المحالة من قبل الدولة

الفصل  146ـ تطبيقا لمبدأ التضامن ،تتولى الدولة في نطاق
دعم الﻼمركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات
لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان
المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية وفقا ﻻتفاقات تبرم
للغرض.

الفصل  147ـ كلّ توسيع ﻻختصاصات الجماعات المحلية أو
تحويل ﻻختصاصات جديدة لفائدتها يصحبه وجوبا تدعيم
للموارد المحلية يضبطه القانون.
يتعين أن تكون الموارد المحالة للجماعات المحلية متناسبة مع
اﻷعباء التي تترتب عن تحويل اﻻختصاصات أو توسيعها.

تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية أو بواسطة من تكلّفه القيام
بتقييم اﻷعباء التي تترتب عن تحويل اﻻختصاصات أو توسيعها
طيلة الثﻼث سنوات اﻷولى من الشروع فيها ،وتعرض ،عند
اﻻقتضاء ،مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس
اﻷعلى للجماعات المحلية ﻹجراء التعديﻼت الضرورية ﻹحكام
التﻼؤم بين اﻷعباء والموارد.
الفصل  148ـ تتأتى موارد صندوق دعم الﻼمركزية والتعديل
والتضامن بين الجماعات المحلية من:

 تخصيص اعتمادات في قوانين المالية، تخصيص نسبة من محصول الضرائب، عند اﻻقتضاء تخصيص القانون نسبة من مداخيل الدولةالمتأتية من استغﻼل الثروات الطبيعية عمﻼ بالفصل  136من
الدستور،
وكل مورد يتم تخصيصه لهذا الصندوق.

يوزع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي:
 % 70 من اﻻعتمادات لفائدة البلديات،
 % 20 من اﻻعتمادات لفائدة الجهات،
 %10 من اﻻعتمادات لفائدة اﻷقاليم.
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الفصل  149ـ تتكون اﻻعتمادات المحولة من قبل صندوق
دعم الﻼمركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من
اﻻعتمادات التالية :

-

اعتمادات
اعتمادات
اعتمادات
اعتمادات
اعتمادات

تقديرية.
تعديلية.
تسوية.
تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.
استثنائية ومخصصة.

يتم نشر توزيع اﻻعتمادات بالجريدة الرسمية للجماعات
المحلية .

الفصل  150ـ يتم توزيع موارد صندوق دعم الﻼمركزية
والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وفقا لمعايير موضوعية
تأخذ بعين اﻻعتبار خاصة:

-

عدد السكان،
نسبة البطالة،
الطاقة الجبائية،
مؤشر التنمية،
طاقة التداين.

ويمكن تخصيص موارد إضافية لتغطية أعباء خصوصية لبعض
الجماعات المحلية.

وتضبط تطبيقية معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من
المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة
اﻹدارية العليا.
للدولة ،في حاﻻت استثنائية أو عند حدوث كوارث ،تحويل
تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة
الظروف الطارئة.

الفصل  151ـ تتولى السلطة المركزية سنويا رصد اعتماد
بميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية يخصص:
 ﻹنجاز تدخﻼت بعنوان تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئةللجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المعنية يساوي اعتماد
السنة المنقضية تضاف إليه زيادة يضبطها قانون المالية.

ترصد اﻻعتمادات المذكورة بميزانية الوزارة المكلّفة بالشؤون
المحلية.
 للمساهمة في تمويل نفقات الجماعات المحلية ترصدلصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ،وذلك بعنوان:
٭ نفقات التنمية الموظفة وغير الموظفة.

٭ دعم استثنائي يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف إليه
زيادة يضبطها قانون المالية.

صفحــة 1728

القسم الثالث

في استخﻼص المبالغ والمستحقّات الراجعة للجماعات
المحلية

الفصل  152ـ يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت
مسؤوليته الشخصية استخﻼص المبالغ والمستحقات الراجعة
لها في إطار أهداف سنوية لﻼستخﻼص تضبط مع الجماعة
المحلية.

يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن
اﻻستخﻼصات الحاصلة والديون المثقلة التي حلّ أجلها ولم
تستخلص.
يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ  31مارس من كل
سنة جدوﻻ في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخﻼصها
وأسباب وحجج استحالة اﻻستخﻼص ،ويتولى مجلس الجماعة
المحلية بأغلبية ثلثي أعضائه التداول واﻹذن عند اﻻقتضاء
للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا
الديون المتعلقة بالموارد الجبائية.

الفصل  153ـ تحرص الجماعات المحلية على متابعة
استخﻼص ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات مهما
كان نوعها ،وتحث المدينين وتتولى بالتنسيق مع محاسب الجماعة
المحلية التنبيه عليهم بالطرق القانونية.

يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية المحاسب العمومي على
إجراء تتبعات استخﻼص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا
للتشريع الجاري به العمل في مجال الديون العمومية.
يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلية
بمآل تتبعات اﻻستخﻼص بعنوان الشهر المنقضي.

الفصل  154ـ تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدر بنصف مبلغ
الديون الجبائية المثقّلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مر على أجل
تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها لدى القاضي
المختص ولم يتم استخﻼصها.
القسم الرابع

في تبويب الموارد

الفصل  155ـ توزع موارد العنوان اﻷول من ميزانية الجماعة
المحلية على اﻷصناف التالية:

 الصنف اﻷول :المداخيل الجبائية بعنوان اﻷداءات على
العقارات واﻷنشطة.
 الصنف الثاني :المداخيل الجبائية اﻷخرى.
 الصنف الثالث :الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص
والموجبات اﻹدارية واﻷتاوات مقابل إسداء الخدمات.
 الصنف الرابع :مداخيل إشغال واستعمال أمﻼك الجماعة
وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأمﻼكها المختلفة.
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 الصنف الخامس :مداخيل
ومساهماتها ومداخيل مختلفة.
 الصنف السادس :تحويﻼت الدولة بعنوان التسيير.
ملك

الجماعة

المحلية

يشمل الجزء اﻷول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف اﻷول
والصنف الثاني .ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير
الجبائية اﻻعتيادية الصنف الثالث والصنف الرابع والصنف الخامس
والصنف السادس.

توزع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية على
اﻷصناف التالية:








الصنف
الصنف
الصنف
الصنف
الصنف
الصنف
الصنف

السابع :منح التجهيز.
الثامن :مدخرات وموارد مختلفة.
التاسع :موارد اﻻقتراض الداخلي.
العاشر :موارد اﻻقتراض الخارجي.
الحادي عشر :موارد اﻻقتراض الخارجي الموظفة.
الثاني عشر :موارد متأتية من إعتمادات محالة.
الثالث عشر :موارد حسابات أموال المشاركة.

يشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات
المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع والصنف الثامن.

يشمل الجزء الرابع المتعلّق بموارد اﻻقتراض الصنف التاسع
والصنف العاشر والصنف الحادي عشر.
يشمل الجزء الخامس المتعلّق بـالموارد المتأتية من
اﻻعتمادات المحالة الصنف الثاني عشر.

يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة
حسابات أموال المشاركة الصنف الثالث عشر.
القسم الخامس

في اعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتها

الفصل  156ـ تعمل الجماعات المحلية على رصد اﻻعتمادات
بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج ﻹنجاز مخطط التنمية
وأمثلة التهيئة .وتأخذ بعين اﻻعتبار النفقات الوجوبية وضرورة
تحقيق العدالة اﻻجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على
ما يتوفّر لديها من معطيات إحصائية.

تشمل المهمات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم
خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.

يضبط تبويب المهمات والبرامج بمقتضى أمر حكومي يتّخذ
بناء على اقتراح من المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناء على
رأي المحكمة اﻹدارية العليا.
تحرص الجماعات المحلية على تقييم تنفيذ ميزانياتها في
نطاق إنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة بواسطة مختصين في
التدقيق والتقييم على اﻷقل مرة كل ثﻼث سنوات ،وتنشر نتائج
التقييم على الموقع اﻻلكتروني للجماعة المحلية المعنية.
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الفصل  157ـ تنقسم اﻻعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية
إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.

تكون اعتمادات التعهد تحت تصرف اﻵمر بالصرف ليتسنى له
التعهد بالمصاريف الﻼزمة لتنفيذ اﻻستثمارات المنصوص عليها
بالميزانية.

تستعمل اعتمادات الدفع ﻹصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ
المحمولة على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهد.

الفصل  158ـ تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون
تحديد في المدة .ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى أو إلغاؤها عند
اﻻقتضاء.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خﻼل سنة تنفيذ
الميزانية وﻻ يمكن تأجيل استعمالها .غير أنه يمكن أن يتم نقل
بقايا اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في
حدود المبالغ المتوفرة فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند اﻻقتضاء
إعادة برمجتها ،مع مراعاة الموارد الموظفة ،لتمويل مشاريع أخرى
خاصة منها تغطية نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات
المحلية ومنشآتها ودعم المكتبات .ويتم إعﻼم أمين المال الجهوي
بقرار إعادة فتح اعتمادات الدفع غير المستعملة.
الفصل  159ـ توزع نفقات العنوان اﻷول على اﻷقسام التالية:







القسم
القسم
القسم
القسم
القسم

اﻷول :التأجير العمومي.
الثاني :وسائل المصالح.
الثالث :التدخل العمومي.
الرابع :نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة.
الخامس :فوائد الدين.

وتجمع هذه النفقات في جزئين ،يشمل الجزء اﻷول نفقات
التصرف ويحتوي على القسم اﻷول والقسم الثاني والقسم الثالث
والقسم الرابع .ويشمل الجزء الثاني نفقات القسم الخامس
المتعلق بفوائد الدين.
توزع نفقات العنوان الثاني على اﻷقسام التالية:





موظّفة.
 القسم العاشر :تسديد أصل الدين.
 القسم الحادي عشر :النفقات المسددة من اﻻعتمادات
المحالة.
 القسم الثاني عشر  :نفقات حسابات أموال المشاركة.
القسم
القسم
القسم
القسم

السادس :اﻻستثمارات المباشرة.
السابع :التمويل العمومي.
الثامن :نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة.
التاسع :نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية
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وتجمع هذه النفقات ضمن ثﻼثة أجزاء:

 يشمل الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم
السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع.
 يشمل الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين ويحتوي
على القسم العاشر.
 يشمل الجزء الخامس النفقات المسددة من اﻻعتمادات
المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشر.

يتضمن الجزء السادس نفقات حسابات أموال المشاركة
ويحتوي على القسم الثاني عشر.
الفصل  160ـ تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات
المحلية:

 مصاريف التأجير العمومي ،بما في ذلك المبالغ المخصومة
بعنوان الضرائب والمساهمات اﻻجتماعية،
 خﻼص أقساط القروض المستوجبة أصﻼ وفائدة،
 خﻼص المستحقات المستوجبة،

 مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات واﻷرصفة
وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير وتصريف المياه والمناطق
الخضراء،
 مصاريف حفظ العقود والوثائق واﻷرشيف التابع للجماعة
المحلية،
 مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف بناياتها
ومنشآتها،

 جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية
والمتعلّقة بمجال اختصاصها بمقتضى النصوص التشريعية الجاري
بها العمل.
الفصل  161ـ تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل
اﻷعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام
اﻷساسي لﻸعوان.

كما يمكن للجماعة المحلية لسد الشغور في بعض الخطط
تحمل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة
على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين اﻹدارة
المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العمومي،
على أن ﻻ يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي
تتحملها إدارته اﻷصلية.

يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة المحلية على حقوقه
في إدارته اﻷصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان
يشغلها عند اﻻقتضاء.
صفحــة 1730

تمنح اﻷولوية في الوضع على الذمة من قبل الدولة ﻷعوانها
أو ﻷعوان المنشآت العمومية الملحقين لديها للجماعات المحلية
التي تسجل مؤشر نمو أقل من المعدل الوطني ونسبة تأطير أقل
من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحلية.

تضبط المنح الممكن إسنادها حسب أصناف ورتب اﻷعوان
الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على
رأي المحكمة اﻹدارية العليا وبعد استشارة المجلس اﻷعلى
للجماعات المحلية.

الفصل  162ـ عمﻼ بمبدأ التمييز اﻻيجابي ،تتكفّل الدولة
برواتب الكتّاب العامين للبلديات التي تسجل مؤشر نمو أدنى من
المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات اﻹحصائية للمعهد الوطني
لﻺحصاء.
تسند أجور ومنح للكتّاب العامين للبلديات المشار إليهم بهذا
الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة
وعدد سكان البلديات.

تضبط المنح واﻷجور بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة
اﻹدارية العليا.

الفصل  163ـ مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار أحكام الفصل  82المتعلقة
بالوكاﻻت تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر
بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوضه
من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.
ﻻ يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إﻻ عند توفّر
اﻻعتمادات بميزانياتها .ويمكن ﻷمين المال الجهوي أو الوالي
اﻻعتراض على أية صفقة لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة
ترابيا لغياب أو لعدم توفر اﻻعتمادات الكافية.
يت م اﻻعتراض واﻻستئناف وفقا ﻷحكام الفصل  94من هذا
القانون.

الفصل  164ـ ﻻ يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة مصالح
مراقبة المصاريف العمومية أو أي تراخيص أخرى.

الفصل  165ـ للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكونات
المجتمع المدني المسجلين لدى الكتابة العامة وكلّ من له مصلحة
تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول موارد
ونفقات معينة .يسجل كلّ طلب بدفتر مرقّم خاص باﻻستفسارات.
ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمنة.

لﻸشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا
جوابا في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه
للمحكمة اﻹدارية المختصة ترابيا.
تأذن المحكمة عند اﻻقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة.
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القسم السادس

في إعداد الميزانية والمصادقة عليها

الفصل  166ـ يتم إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها
وفقا لمهمات وبرامج تنجز على مدى ثﻼث سنوات لتحقيق أهداف
مضبوطة .وتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ
سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامج.

الفصل  167ـ يتم تبويب الموارد والنفقات داخل اﻷصناف
واﻷقسام إلى فصول وفقرات وتفرعات طبقا لنموذج يأخذ بعين
اﻻعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات يصادق عليه
المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية ويصدر بأمر حكومي بناء على
رأي المحكمة اﻹدارية العليا.

الفصل  168ـ يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى
إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أولية تمهيدا لمشروع
الميزانية ،بناء على ما يتوفّر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات
أولية للموارد التي تحولها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها
المختصة.

تتولى السلطة المركزية إعﻼم الجماعات المحلية قبل يوم 30
جوان بالتقديرات اﻷولية لﻼعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة
المالية التالية ،على أن تعلمها قبل يوم  10سبتمبر باﻻعتمادات
النهائية المخصصة لها طبقا ﻷحكام الفقرة اﻷولى من هذا الفصل.
الفصل  169ـ ﻷعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم
مقترحات للّجنة المكلّفة بالشؤون المالية واﻻقتصادية ومتابعة
التصرف قبل يوم  30جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع
الميزانية.

تتولى إدارة الجماعة المحلية بمساعدة محاسبها وتحت
إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع أولي للميزانية على
ضوء ما يتوفّر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير ومﻼحظات.
ويعرض المشروع على اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية
واﻻقتصادية ومتابعة التصرف قبل غرة سبتمبر.
تتكفل اللجنة المكلّفة بالشؤون المالية واﻻقتصادية ومتابعة
التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق
التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على
مكتب الجماعة المحلية قبل يوم  20سبتمبر.

في صورة تسجيل تأخير من قبل اللّجنة في إتمام مهمتها في
اﻷجل المذكور ،يتعهد رئيس الجماعة المحلية بإعداد مشروع
الميزانية باﻻستعانة بمن يراه مناسبا.

الفصل  170ـ يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية
مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي
المختص ترابيا قبل يوم  15أكتوبر.
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ﻷمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع الميزانية في
أجل ﻻ يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة مشروع الميزانية.

كما ترسل نفس الوثائق ﻷعضاء مجلس الجماعة المحلية 15
يوما على اﻷقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية.
الفصل  171ـ تعتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين
إشهارها:

 القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة
اﻷداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات
المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها
 قائمة التحويﻼت والمعونات لفائدة الجماعة المحلية
 قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف
الجمعيات والهياكل والمؤسسات
 قائمة المشتريات والمبيعات العقارية
 برنامج اﻻستثمارات السنوي

الفصل  172ـ يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع
الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة
تعقد قبل يوم  1ديسمبر.

في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع
الميزانية على مجلس الجماعة في اﻷجل المنصوص عليه بالفقرة
اﻷولى من هذا الفصل ،ينعقد المجلس في أجل ثﻼثة أيام بدعوة
من ثلث أعضائه ،وفي صورة عدم مصادقة المجلس على الميزانية
يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد المصادقة في أجل
أقصاه يوم  15ديسمبر.

الفصل  173ـ خﻼل جلسة مجلس الجماعة المحلية
المخصصة للمصادقة على الميزانية ،يتولّى مقرر اللّجنة المكلّفة
بالشؤون المالية واﻻقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع
الميزانية وتﻼوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية
عند اﻻقتضاء .وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي،
يعرض مشروع الميزانية على التصويت.
ﻻ يمكن خﻼل جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها
اﻹخﻼل بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة ﻻ تقدر ميزانية
الجماعة المحلية على تسديدها.
يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من
الميزانية حسب اﻷجزاء واﻷصناف.
يتم التصويت على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان من
الميزانية حسب اﻷقسام والفصول.

تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين
المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية اﻷعضاء الحاضرين ،على
أن ﻻ يقل عددهم عن خُمسي أعضاء المجلس.
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الفصل  174ـ تحال الميزانية في أجل  5أيام من تاريخ
مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كلّ من الوالي وأمين
المال الجهوي المختصين ترابيا.
ﻷمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق تتعلّق بالميزانية
المصادق عليها.

للوالي خﻼل أجل عشرة أيام من تاريخ إعﻼمه بميزانية
الجماعة المحلية اﻻعتراض عليها لدى هيئة محكمة المحاسبات
المختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات
وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات.
لهيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا أن تأذن عند
اﻻقتضاء بإجراء التصحيح الﻼّزم بالميزانية المصادق عليها بناء
على اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية
المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية.
ويتم اﻻعتراض وفقا ﻷحكام الفصل  94من هذا القانون.

تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا ملزمة
لمختلف السلط المعنية.

الفصل  175ـ إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية
ﻷي سبب من اﻷسباب في أجل أقصاه  31ديسمبر ،يبقى العمل
جاريا بالموارد والنفقات اﻹجبارية المرسمة بميزانية السنة السابقة
في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية.
ويحال نظير من القرار إلى كلّ من الوالي وأمين المال الجهوي
المختصين ترابيا.

وفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس
من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة منحﻼ قانونا.

الفصل  176ـ تدرج الميزانية المصادق عليها بالموقع
اﻹلكتروني المخصص للجماعة المحلية ،وتوضع نسخة منها على
ذمة العموم بالكتابة العامة للجماعة المحلية لﻺطﻼع عليها.
تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية بمقر الجماعة
المحلية المعنية ونسخة منها بالمصالح المختصة لوزارة المالية.

تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق المذكورة
وحفظها ،وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة لﻸرشيف الوطني
والمعهد الوطني لﻺحصاء.
القسم السابع

في تنفيذ الميزانية وختمها

الفصل  177ـ يتعين أن تنحصر جملة المصاريف المأذون
بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا.

ﻻ يمكن التعهد بنفقات إذا لم تكن مشمولة باعتمادات مفتوحة
بالميزانية.

صفحــة 1732

يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خﻼل سنة تنفيذها بالزيادة
أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده
اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واﻻقتصادية ومتابعة التصرف.
يعرض كلّ مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي ﻹبداء الرأي
عند اﻻقتضاء .ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح
الميزانية على المجلس للمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين على أن
ﻻ تقل عن ثلث اﻷعضاء.

بطلب من السلطة المركزية خﻼل سنة تنفيذ الميزانية يتولى
المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية اقتراح تعديﻼت على ميزانية
الجماعة المحلية يحتّمها الظرف .ويكون اقتراح التعديل معلﻼ
ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للمصادقة عليه بأغلبية
الحاضرين على أن ﻻ تقل عن ثلث اﻷعضاء.

الفصل  178ـ يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر
داخل العنوان اﻷول وداخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر
داخل كل جزء.
يتم تحويل اﻻعتمادات المشار إليها باقتراح معلل من رئيس
الجماعة المحلية أو من اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية
واﻻقتصادية ومتابعة التصرف ،يعرضه رئيس الجماعة المحلية على
مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي.

غير أنه ﻻ يمكن تحويل اﻻعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة
من اﻻعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممولة
بموارد موظفة إﻻ بعد موافقة اﻹدارة التي تولت إحالة اﻻعتمادات.

الفصل  179ـ يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان اﻷول تحويل
اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة
فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس
الجماعة المحلية ،بناء على رأي رئيس اللّجنة المكلّفة بالشؤون
المالية واﻻقتصادية ومتابعة التصرف ،على أن يتم حاﻻ إعﻼم أمين
المال الجهوي .غير أنه ﻻ يمكن تحويل اﻻعتمادات المخصصة
لتسديد الديون إﻻ بمقتضى قرار مجلس الجماعة.
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين
الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء
على رأي رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون المالية واﻻقتصادية
ومتابعة التصرف ،على أن يتم حاﻻ إعﻼم الوالي وأمين المال
الجهوي .غير أنه ﻻ يمكن إجراء تحويﻼت من اﻻعتمادات
المخصصة لتسديد أصل الدين ومن اﻻعتمادات الممولة بموارد
موظّفة إﻻ بمقتضى قرار مجلس الجماعة.

بناء على طلب من أمين المال الجهوي يمكن للوالي اﻻعتراض
على تحويل اﻻعتمادات في أجل  7أيام من تاريخ اﻹعﻼم بقرار
التحويل لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تبت
في اﻻعتراض في أجل أقصاه  15يوما.
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الفصل  180ـ يتم خﻼل سنة تنفيذ الميزانية ،عند اﻻقتضاء،
استعمال اﻻعتمادات المرسمة بالعنوان اﻷول والمخصصة لنفقات
التصرف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود اﻷقسام
اﻷخرى من هذا العنوان ،وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد
لها أي مبلغ بالميزانية أو تبين أن اﻻعتمادات المرسمة لها غير
كافية .ويتخذ قرار فتح اﻻعتمادات من قبل رئيس الجماعة
المحلية في الغرض بناء على تقرير اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية
واﻻقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعﻼم أمين المال الجهوي
بقرار فتح اﻻعتمادات.
كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل
استعمال اﻻعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات
التنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين
السادس والسابع.

الفصل  181ـ يتعين ،في إطار اﻻعتمادات المرسمة بالميزانية،
أن ﻻ تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خﻼل السنة بالعنوان
اﻷول مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان.
كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان
الثاني في ما يلي:

 بالنسبة للنفقات الممولة بموارد ذاتية ،في حدود الموارد
المتوفرة بهذا العنوان،
 بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو منح أو بمساهمات
بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث ،في حدود المبالغ
المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل اﻹدارة المعنية بالتمويل،
 بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع
المشار إليهما أعﻼه والنفقات المحمولة على الجزء الخامس ،في
حدود مبلغ اﻻعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان.

الفصل  182ـ إذا تبين من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية
عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة ،يتولى المجلس اﻷعلى
للجماعات المحلية بطلب من وزير المالية دعوة الجماعة المحلية
ﻻتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد اﻻعتيادية وإفادة
المجلس والسلط المركزية المعنية بذلك في أجل ستين يوما.
في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية ،تتولى السلطة
المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على هيئة محكمة المحاسبات
المختصة ترابيا التي تأذن عند اﻻقتضاء بإقرار التدابير الﻼزمة
لتسديد العجز .ويجري العمل بهذا اﻹجراء إلى حين اتخاذ
التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد اﻻعتيادية.

تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخّﻼتها إما بواسطة
موظفين يعينهم المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية باقتراح من
الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة ،أو بواسطة
مدقّقين من بين مراقبي الحسابات واتخاذ التعديﻼت التي
يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم.
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تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة
التصرف الداخلي.
ويتم اﻻعتراض وفقا ﻷحكام الفصل  94من هذا القانون.

الفصل  183ـ تعد مخالفة اﻷحكام المنصوص عليها بالفصل
 181من هذا القانون خطأ تصرف على معنى القانون اﻷساسي
المنظم لمحكمة المحاسبات.
ويتم رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات
المحلية بناء على تقرير تفقد تعده المصالح المختصة برئاسة
الحكومة أو بوزارة المالية .وتحرك النيابة العمومية الدعوى
الجزائية عند اﻻقتضاء.

الفصل  184ـ يمارس محاسب الجماعة المحلية خاصة
الصﻼحيات التالية:

 مسك المحاسبة العامة، مسك محاسبة الميزانية، مسك محاسبة المواد، التعهد بأذون اﻻستخﻼص بما في ذلك المترتبة عن تنفيذالعقود ومختلف اﻻلتزامات اﻷخرى،
 قبض مختلف المبالغ المرتبطة بأذون اﻻستخﻼص، متابعة مسك محاسبة أموال الجماعة المحلية، صرف النفقات بناء على أذون الصرف أو الحجج القانونيةالمقدمة من طرف أصحاب الحقوق أو بناء على مبادرة منهم،
ويتعين على المحاسب العمومي التأكّد من شرعية أذون
الصرف وسﻼمة تحميل النفقات وقانونية الدين الذي تغطّيه وتوفّر
اﻻعتمادات ومدى وجود رهون وامتيازات مختلفة عند اﻻقتضاء.
 المحافظة على جميع الوثائق المحاسبية بما في ذلك المحالةمن قبل آمر الصرف.
الفصل  185ـ على محاسب الجماعة المحلية أن يمتنع عن
تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال للجماعة
المحلية بما يكفي لتسديدها.
باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود
والصفقات أو في حاﻻت ينص عليها القانون أو برنامج استعمال
الهبات أو المساهمات يتعين التقيد بقاعدة العمل المنجز.
تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات.

الفصل  186ـ يحجر على محاسب الجماعة المحلية تقدير
مدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف.
ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها في نطاق مسؤوليته
الشخصية والمالية.

يتعين على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام
العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعﻼم أمين المال
الجهوي وآمر الصرف المعني باﻷمر.
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يمكن ﻵمر الصرف اﻹذن مجددا بإتمام العملية ،على أن
يتحمل شخصيا المسؤولية القانونية .وفي هذه الحالة وباستثناء
فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات ﻹنجاز
العمل ،يتولّى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على
مسؤولية آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه خمسة عشر يوما
على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات
لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات.
الفصل  187ـ يحجر على آمري صرف ميزانيات الجماعات
المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في
النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدوية.
وينطبق هذا التحجير على المفوض لهم من قبل آمري صرف
الجماعات المحلية.
تع د مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام
القانون اﻷساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرف.

غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من
شأنه أن يضر بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها ،يمكن
اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة ،في انتظار التسوية حالما يتم
تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في
النفقات.

الفصل  188ـ تحدث وكاﻻت المقابيض ووكاﻻت الدفوعات
بقرار من وزير المالية أو من يفوض له وزير المالية ذلك باقتراح
من رئيس الجماعة المحلية .تقع تسمية الوكﻼء وفقا لنفس
اﻹجراءات.
يعمل وكﻼء المقابيض والدفوعات تحت إشراف محاسب
الجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس اﻷحكام المقررة للوكﻼء
التابعين للدولة.

الفصل  189ـ يقدم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية
ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع
تنفيذ الميزانية يتضمن جدوﻻ مفصﻼ في العمليات المتعلقة
بالمداخيل المنجزة وتثقيل الديون والنفقات المسجلة خﻼل الشهر
الفارط.
الفصل  190ـ يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس
القواعد المقررة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي
للجماعات المحلية ،إﻻ في ما تستثنيه اﻷحكام الخاصة.

يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة
الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأمﻼكها وديونها ،بما
من شأنه أن ييسر المراقبة والتحقّق من كلفة الخدمات والمشاريع
والتحكم فيها واحتساب اﻻستهﻼكيات تدريجيا وتقييم مدى
تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرف في مالية الجماعة
المحلية وحسن استعمالها.

صفحــة 1734

تمسك حسابية الوكاﻻت طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات
اﻻقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي
استعمال آخر على أن يوقّع على الصكوك البنكية والتحويﻼت كلّ
من مسير الوكالة ورئيس مصلحتها المالية.

الفصل  191ـ يعد المجلس الوطني لمعايير الحسابات
العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ
حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور
بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس اﻹجراء بناء على رأي المحكمة
اﻹدارية العليا.

للجماعات المحلية اﻻستعانة بأصحاب مهن المحاسبة لمسك
محاسبتها بمقتضى اتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة المحلية
وفقا لنموذج يعده المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وينشر
بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل  192ـ يتولى المحاسب عﻼوة على ممارسة
اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية المواد من قبل رئيس
الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة
المحلية وأمﻼكها المنقولة وغير المنقولة.

يكلّف رئيس الجماعة المحلية بناء على اقتراح من المحاسب
من يتولى القيام بجرد سنوي عام لتلك اﻷمﻼك من بين اﻷعوان
العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية وفقا لقواعد
المنافسة ،على أن تتحمل الجماعة المحلية تأجير هذا اﻷخير.
الفصل  193ـ تقيد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة
المحلية المنقولة وغير المنقولة منها واﻷمﻼك التي في تصرفها
والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحسابات الجماعات المحلية
وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه صلب النظام
المحاسبي للجماعات المحلية.

الفصل  194ـ يعد محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات
المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم  5أفريل الموالي القوائم المالية
للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة اﻷداء
المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية
وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.

تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس
الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية
واﻻقتصادية ومتابعة التصرف ﻹعداد التقرير اﻹداري السنوي
بإعانة إدارة الجماعة المحلية.

يتولّى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا
بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير اﻹداري على مجلس الجماعة
المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية ،وذلك قبل
نهاية شهر ماي.
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إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية
السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوضه تعيين من يتولى القيام
بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب
العمومي عن تقصيره.

الفصل  195ـ إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة
على الحساب المالي والتقرير اﻹداري تحال الوثائق على هيئة
محكمة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها ،ولها عند اﻻقتضاء
أن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة
المحلية.

ﻻ يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية
السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إﻻ بإذن من هيئة محكمة
المحاسبات المختصة ترابيا.

الفصل  196ـ يحيل رئيس الجماعة المحلية الحساب المالي
وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة المكلفة بالشؤون المالية
واﻻقتصادية ومتابعة التصرف على أمين المال الجهوي المختص
ترابيا ،وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه ،وتسليم شهادة
منه في مطابقته لسجﻼت المحاسب ،في أجل ﻻ يتجاوز خمسة
عشر يوما.
يتولّى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته
لﻸصل من الحساب المالي على هيئة محكمة المحاسبات المختصة
ترابيا في أجل ﻻ يتجاوز يوم  31جويلية من السنة الموالية لسنة
التصرف.

الفصل  197ـ يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال
إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى هيئة محكمة المحاسبات
المختصة ترابيا من طرف ممثل السلطة المركزية أو المطالبين
بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية.

يتم الطعن وفق اﻹجراءات المنصوص عليها بالفصل  94من
هذا القانون.
الفصل  198ـ للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد والرقابة
المالية بإجراء مراقبة ﻻحقة لمدى تقيد الجماعة المحلية
بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.
تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهام التفقد والرقابة.

تحال نتائج هذه اﻷعمال إلى الجماعة المحلية لممارسة حق
الرد واتخاذ اﻹجراءات التي يقتضيها القانون.

تحال على المحاكم المختصة أعمال التفقّد والرقابة التي تنتهي
إلى وجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية
المعنية.

الفصل  199ـ يمكن لمجلس الجماعة المحلية ،بناء على طلب
من رئيسه أو من ثلث أعضائه ،أن يطلب من مصالح التفقّد
المركزية ذات النظر إجراء مهام تفقّد لمعاينة ما قد يحصل من
اخﻼﻻت.

عــدد 39

تتولى مصالح التفقّد إعداد تقاريرها وتسليمها إلى رئيس
الجماعة المحلية الذي يتلوها على المجلس المحلي ﻻتخاذ ما
يستوجبه القانون.
الكتاب الثاني

في اﻷحكام الخصوصية
الباب اﻷول

في البلدية

الفصل  200ـ البلدية جماعة محلية تتمتّع بالشخصية القانونية
وباﻻستقﻼلية اﻹدارية والمالية تتولى التصرف في الشؤون البلدية
وفقا لمبدأ التّدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا
واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها
واﻹصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.
الفصل  201ـ يتم إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون وفق
مقتضيات الفصل  3من هذا القانون.
يقر هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق
حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "أ" المصاحب.
الفصل  202ـ يتم تغيير تسمية البلدية أو مقرها بمداولة
خاصة يصادق عليها المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه.

يتم إعﻼم الوالي بقرار المصادقة على تغيير التسمية أو المقر
بصفة فورية والتعريف به بجميع الوسائل المتاحة.

ﻻ يصبح قرار التغيير نافذا إﻻ بعد مضي شهرين من تاريخ
نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
القسم اﻷول

في المجلس البلدي

الفصل  203ـ يسير البلدية مجلس بلدي منتخب طبقا للقانون
اﻻنتخابي.

ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين أعضائه
رئيسا ومساعدين مع اعتبار أحكام الفصل  7من هذا القانون
ووفقا ﻷحكام القانون اﻻنتخابي.

الفصل  204ـ باستثناء الحاﻻت المنصوص عليها بالقانون ،ﻻ
يمكن حل المجلس البلدي إﻻ إذا استحال اعتماد حلول أخرى
وبمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس اﻷعلى للجماعات
المحلية وبناء على رأي المحكمة اﻹدارية العليا وﻷسباب تتعلّق
بإخﻼل خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك
بعد اﻻستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.
وفي حالة التأكّد ،يمكن للوزير المكلّف بالجماعات المحلية
إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلّل من الوالي وبعد
استشارة مكتب المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية ،وذلك لمدة
أقصاها شهران.
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 اندماج البلديات.

يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في
قرارات اﻹيقاف أو الحل أمام المحكمة اﻹدارية اﻻبتدائية
المختصة .وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في
أجل خمسة أيام من تاريخ إعﻼمهم بالقرارات .ويبتّ رئيس
المحكمة اﻹدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في
أجل ﻻ يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

الفصل  208ـ تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من أعضاء ﻻ
يقل عددهم عن العشرة ،بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا
لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس اﻷعلى
للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اﻹدارية العليا .يراعى
مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.

ويتولّى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي
تسيير إدارة البلدية ،ويأذن استثنائيا ،بناء على تكليف من الوالي،
بالنفقات التي ﻻ تحتمل اﻻنتظار.

تتعهد اللّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية ،وباستثناء حالة
إحداث بلدية جديدة ،ﻻ يمكن للجنة المؤقتة للتسيير النظر في
إجراء انتداب أعوان قارين .ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة
للتسيير صﻼحيات رئيس البلدية.

ما عدا حاﻻت استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون اﻻنتخابي
ينحلّ المجلس البلدي باﻻستقالة الجماعية أو باﻻستقالة المتزامنة
ﻷغلبية أعضائه التي توجه إلى الوالي المختص ترابيا.

رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية
ويمكن له أن يفوض بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.

ﻻ تصبح قرارات اﻹيقاف أو الحل سارية المفعول إﻻ بعد
صدور قرار برفض رئيس المحكمة اﻹدارية المختصة لمطلب
توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.
الفصل  205ـ للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته
لرئيس البلدية الذي يعرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع
يعقده لمعاينتها.ويتم إعﻼم الوالي المختص ترابيا بذلك.

ويعتبر المجلس البلدي منحﻼ بانقضاء  15يوما من تاريخ
إعﻼم الوالي.

يتولى الوالي إعﻼم كلّ من الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات
والمجلس اﻷعلى للجماعات المحلية بكل حاﻻت الشغور
واﻻنحﻼل.

الفصل  206ـ كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع
دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه
عليه كتابيا من قبل رئيس البلدية للقيام بواجباته .وفي صورة عدم
استجابته ،يمكن للمجلس البلدي أن يقرر إعفاءه من مهامه بأغلبية
ثﻼثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه .وللمعني باﻷمر الطعن
لدى المحكمة اﻹدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه
حالة من حاﻻت عدم الجمع وفق أحكام القانون اﻻنتخابي يفقد
عضويته بالمجلس بمقتضى القانون .ويصرح المجلس البلدي
بذلك خﻼل أول اجتماع له.
الفصل  207ـ يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على
رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات
المحلية بعد استشارة رئيس المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية
في الصور التالية:
 حل المجلس البلدي أو انحﻼله،

 إلغاء كلّي لنتائج انتخاب المجلس البلدي،
 إحداث بلدية جديدة،

صفحــة 1736

ويمارس أعضاء اللّجنة المؤقتة مهامهم مجانا ،على أن تتكفل
البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا ﻷحكام الفصل  6من هذا القانون.

تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صﻼحياتها لمدة أقصاها ستة
أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ،وفي كلّ الحاﻻت إلى حين
انتخاب مجلس بلدي.
الفصل  209ـ إلى حين تعيين لجنة مؤقّتة لتسيير شؤون
البلدية ،يواصل المجلس البلدي المنحلّ تسيير أعمالها .وفي
صورة الرفض،يتعهد الكاتب العام للبلدية بتسيير مصالح البلدية،
ويأذن ،بتكليف من الوالي ،بالنّفقات التي ﻻ تحتمل التّأخير.

الفصل  210ـ يشكّل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا مﻼئما
من اللجان القارة ﻻ يقل عددها عن أربعة لجان لدرس المسائل
المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجاﻻت
التالية:

 الشؤون المالية واﻻقتصادية ومتابعة التصرف،
 النظافة والصحة والبيئة،
 شؤون المرأة واﻷسرة،
 اﻷشغال والتهيئة العمرانية،
 الشؤون اﻹدارية وإسداء الخدمات،
 الفنون والثقافة والتربية والتعليم،
 الطفولة والشباب والرياضة،
 الشؤون اﻻجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي
اﻹعاقة،
 المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
 الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة،
 اﻹعﻼم والتواصل والتقييم،
 التعاون الﻼمركزي.

للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع
معينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة.
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تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف
القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي ،وفيما عدا حاﻻت
اﻻستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط
اختصاص ومؤهﻼت اﻷعضاء ومجال عمل اللجنة.

باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى ،تسند رئاسة
اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون اﻻقتصادية ومتابعة التصرف إلى
أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تم من ضمنها
انتخاب الرئيس ومساعده اﻷول.

الفصل  211ـ يعين المجلس البلدي رؤساء اللّجان ومقرريها
بناء على قاعدة التمثيل النسبي.

في صورة استقالة أو تغيب رئيس لجنة أو مقررها ،يتولى
رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه ،على أن تعرض حاﻻت
الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها.
يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان.

الفصل  212ـ تجتمع اللجان في أجل ﻻ يتجاوز عشرة أيام من
تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها ،وتضبط مواعيد اجتماعاتها
وجداول أعمالها.
تعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي
يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية.

تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ،ويمكن للجنة أن
تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو
المنشآت العمومية من ذوي الخبرة.ولها أن تدعو المتساكنين أو
مكونات المجتمع المدني أو كل اﻷشخاص الذين يمكن أن يفيدوا
برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.
تُضمن أعمال اللّجان بدفتر خاص مرقّم .ويمكن اعتماد
منظومة السجل اﻹلكتروني المؤمن.

ليس للّجان سلطة تقريرية ،وﻻ يمكنها ممارسة أي صﻼحية
من صﻼحيات المجلس البلدي ولو بتفويض منه.

الفصل  213ـ يتولّى أعضاء المجلس البلدي خﻼل الجلسة
اﻷولى أداء القسم التالي بحضور رئيس المحكمة اﻻبتدائية
المختصة ترابيا أو من ينوبه:

"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل
متساكنيها دون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستور
والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية" .
الفصل  214ـ يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية .غير أنه
يمكن ﻷسباب موضوعية تنظيم اﻻجتماعات بمكان آخر بتراب
البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه واﻷمن وتضمن فيه الصبغة
العمومية لﻼجتماع ومبدأ الحياد.

عــدد 39

في صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلدية أو حل
مجلس بلدي ،تتم الدعوة ﻷول اجتماع من طرف الوالي المختص
ترابيا.
يتولى أعضاء المجلس البلدي خﻼل أول اجتماع إيداع
عناوينهم المختارة وعناوينهم اﻹلكترونية إن توفرت لهم.

الفصل  215ـ يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي
في أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثة أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس البلدي وسير العمل به.

كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل
اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.

الفصل  216ـ تنعقد الجلسة اﻷولى للمجلس البلدي المنتخب
في أجل ﻻ يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج
النهائية لﻼنتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات وذلك
بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من
قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.
يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية
ويعلم بها العموم.

تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم
بإشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين
شهرا على اﻷقل قبل تاريخ انعقاد الدورة ،يدعى إليها متساكنو
المنطقة البلدية بوسائل اﻹعﻼم المتاحة لسماع مداخﻼتهم في
المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية.
يتم درس المقترحات المعروضة خﻼل الجلسة التمهيدية من
قبل اللجان البلدية حسب مشموﻻتها وتعرض على الدورة العادية
الموالية للمجلس البلدي.

تلتئم الجلسات بالتناوب بمختلف الدوائر البلدية.
مع مراعاة الحاﻻت اﻻستثنائية أو موجبات العطل الرسمية،
تعقد جلسات المجلس البلدي خﻼل نهاية اﻷسبوع.

يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل ثﻼثة أشهر .كما يعقد
اجتماعات كلّما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب
من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل
اﻻنتخابي للبلدية.
توجه الدعوات  15يوما على اﻷقل قبل موعد اجتماع
المجلس ،غير أنه يمكن اختصار اﻵجال إلى يومين في حالة
التأكّد ،وفي حالة التأكّد القصوى يجتمع المجلس حاﻻ .وتضمن
بالدعوة وجوبا المسائل المطروحة بجدول اﻷعمال.

تضمن الدعوة بدفتر المداوﻻت ،وتعلّق بمدخل مقر البلدية،
وتدرج بالموقع اﻹلكتروني المخصص لها ،وتوجه كتابة إلى أعضاء
المجلس البلدي .ويعمل قانونا بالدعوات الموجهة بالبريد
اﻹلكتروني عندما يثبت بلوغها.
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الفصل  217ـ ترفق الدعوات إلى جلسات المجلس البلدي
بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول
أثناء الجلسة.

تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة
خمسة أيام على اﻷقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود.
ولكلّ عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسته
لمهامه الحق في اﻻطّﻼع على كلّ الوثائق والمعطيات المتعلقة
بالمسائل البلدية التي تكون موضوع تداول.
الفصل  218ـ يتولّى الرئيس وعند التعذّر من ينوبه من
المساعدين رئاسة المجلس البلدي.

عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي
رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى وإن لم
يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة
عند اﻻقتراع.

تكون جلسات المجلس البلدي علنية ،ويعلن عن تاريخ
انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل
اﻹعﻼم المتاحة .غير أنه للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه
أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي اﻷعضاء الحاضرين
التداول في جلسة سرية.

يحفظ رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه النظام
بالجلسة .وله أن يأمر كل من يتسبب في اﻹخﻼل بسير الجلسة
بمغادرتها .كما له اﻻستنجاد بالقوة العامة لحماية اﻻجتماعات
وضمان سيرها العادي.

يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي .وفي صورة
غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في
بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة ،ويقوم
بمساعدته أحد موظفي البلدية.
الفصل  219ـ يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي
لحضور جلسات المجلس البلدي بصفة مﻼحظ.
كما يخصص خﻼل اجتماعات المجلس البلدي مكان لمنظمات
المجتمع المدني ووسائل اﻹعﻼم.

الفصل  220ـ يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور أغلبية
أعضائه.
في صورة عدم اكتمال النّصاب يدعى المجلس لﻼنعقاد بعد
ثﻼثة أيام على اﻷقل مهما كان عدد الحضور.
الفصل  221ـ مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار اﻷحكام الخاصة
المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل ،تتخذ القرارات باﻷغلبية
المطلقة لﻸعضاء الحاضرين ،على أن ﻻ تقل هذه اﻷغلبية عن ثلث
أعضاء المجلس البلدي.
ﻻ يمكن التصويت بالوكالة.

صفحــة 1738

يجرى التصويت عﻼنية .وإذا تساوت اﻷصوات ،يكون صوت
الرئيس مرجحا .وتدرج أسماء المصوتين بمحضر الجلسة.
يجرى اﻻقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:

 إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على اﻷقل
وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين،
 إذا دعي المجلس لﻼنتخاب أو للبت في تسمية أو تقديم
ترشحات .وفي هذه الحالة ،إن لم يحرز أي مترشح على أغلبية
أصوات الحاضرين في دورة أولى ،فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم
إليها المترشحان المتحصﻼن على أكبر عدد من اﻷصوات في
الدورة اﻷولى.

وإن تساوت اﻷصوات في الدورة الثانية ،يصرح بفوز أصغر
المترشحين سنّا.

الفصل  222ـ يضبط النظام الداخلي للمجلس البلدي شروط
وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلّق بشؤون البلدية أو تنظيم
جلسات استماع لرئيس المجلس أو ﻷحد مساعديه ورؤساء
الدوائر ورؤساء اللجان.

كما يضبط النظام الداخلي إجراءات الجلسات السنوية التي
يخصصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.

الفصل  223ـ على المشغلين أن يمكّنوا اﻷعوان العموميين
واﻷجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيﻼت للحضور
والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء
فيها وفقا ﻷحكام هذا القانون.
ما عدا حاﻻت التأكّد ،يتعين على عضو المجلس البلدي إعﻼم
مشغله بتاريخ اﻻجتماعات ثﻼثة أيام على اﻷقل قبل انعقاد
الجلسات ،وإيداع نظير من دعوته لها.

في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل
عضو المجلس البلدي ،ﻻ يمكن أن يكون تغيب اﻷعوان واﻷجراء
لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد
الشغل .كما ﻻ يمكن أن ينجر عن الغيابات لحضور اجتماعات
بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو
اﻻنتفاع بأي امتياز اجتماعي.

على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسروا حضور
التﻼميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس البلدية وفقا لنفس
اﻹجراءات والشروط.

الفصل  224ـ تدرج مداوﻻت المجلس البلدي بالترتيب حسب
تواريخها بسجل المداوﻻت ،وتمضى من طرف أعضاء المجلس
الحاضرين أو يتم التنصيص على اﻷسباب المانعة لﻺمضاء.
يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر
البلدية ودوائرها عند اﻻقتضاء في أجل ﻻ يتجاوز ثمانية أيام من
تاريخ انعقادها .كما ينشر بالموقع اﻻلكتروني المخصص للبلدية.
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الفصل  225ـ تسعى البلديات إلى وضع فضاءات مشتركة على
ذمة أعضاء المجلس البلدي وفق شروط يضبطها النظام الداخلي
للمجلس.
القسم الثاني

في الدوائر البلدية

 مقدار المساعدات المزمع إسنادها إلى مختلف الجمعيات
وبقية اﻷفراد المنتفعين بمنطقة الدائرة.

 البرامج السنوية المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة بمنطقة
الدائرة ومتابعة تنفيذها والمساهمة في إعداد برنامج اﻻستثمار
البلدي وبرنامج التجهيز البلدي باقتراح مشاريع الدائرة وبرامج
تحسين التجهيزات اﻷساسية والتهذيب العمراني.

الفصل  226ـ يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين
إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية تضبط حدودها بقرار من
المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي أعضائه.

ويضع مجلس الدائرة على ذمة المتساكنين سجﻼ لﻶراء في
شكل ورقي وإلكتروني.

يتمتّع رئيس الدائرة بنفس الحقوق واﻻمتيازات التي يتمتّع بها
مساعد رئيس البلدية.

يترأس رئيس الدائرة جلسات مجلسها وعند التعذّر يكلّف
عضوا لنيابته.

الفصل  227ـ يعين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة
رئيسا يتم اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي ،ويحرص على
أن يكون من تلك الدائرة.

الفصل  228ـ رئيس الدائرة البلدية ضابط للحالة المدنية في
حدود دائرته.يمارس رئيس البلدية ومساعدوه مهامهم كضباط
للحالة المدنية بكامل تراب البلدية.

يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة حق
إمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة وﻻ يسري
التفويض على القرارات ذات الصبغة الترتيبية وفي المجاﻻت التي
ﻻ يمكن فيها التفويض قانونا.

يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار لرئيس الدائرة بأن
يفوض حق إمضائه لﻸعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من
صنفي "أ" و "ب" في الميادين التي ينسحب عليها التفويض.

الفصل  229ـ تحدث هيئة استشارية بكل دائرة ﻻ يقل أعضاؤها
عن خمسة يعينون من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس
البلدية بعد مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة.
ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب عند تعيين أعضاء
مجلس الدائرة.
يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.

الفصل  230ـ يتولى مجلس الدائرة إبداء الرأي أو تقديم
مقترحات خاصة في المواضيع التالية:

 تركيز التجهيزات الجماعية ذات القرب وتهيئتها والمتعلقة
بالثقافة والرياضة والشؤون اﻻجتماعية واﻻقتصادية والتي تخص
سكان الدائرة دون غيرها.
 التصرف في التجهيزات الجماعية المشار إليها بالفقرة
السابقة باتفاق بين المجلس البلدي ومجلس الدائرة بعد إعداد
جرد لمحتوياتها.
 إحداث أو مراجعة مختلف الوثائق والعمليات العمرانية
التي تخص تراب الدائرة.
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الفصل  231ـ يجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل شهر
وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس الدائرة أو
بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.
يتولى رئيس الدائرة ضبط جدول اﻷعمال ويوجه نسخة منه
إلى رئيس البلدية سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة.

تنطبق اﻷحكام المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس البلدي
لﻼنعقاد على الدعوة إلى جلسات مجلس الدائرة.
يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة.

الفصل  232ـ تدون محاضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر
مرقم يعد خصيصا ويوقع وجوبا من طرف رئيس الدائرة.

يتولى رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر جلسات مجلس
الدائرة لرئيس البلدية خﻼل ثمانية أيام من تاريخ انعقادها.

الفصل  233ـ تنطبق كلّ اﻷحكام المتعلقة بحق النفاذ إلى
المعلومة والمحمولة على البلدية على الدائرة البلدية.
القسم الثالث

في صﻼحيات البلدية

الفصل  234ـ تتمتّع البلدية بصﻼحيات ذاتية وصﻼحيات
مشتركة مع السلطة المركزية وصﻼحيات منقولة منها.
الفرع اﻷول

في الصﻼحيات الذاتية

الفصل  235ـ تتمثّل الصﻼحيات الذاتية للبلديات خاصة في
التعهد بخدمات وتجهيزات القرب.
الفصل  236ـ يدرس المجلس البلدي ميزانية البلدية ويوافق
عليها ويصادق على عمليات اﻻقتراض والتصرف في اﻷمﻼك
البلدية وتثمينها.
الفصل  237ـ يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون
البلدية والبت فيها .ويتعهد على وجه الخصوص بما يلي:
 التعهدات المالية للبلدية،
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 ضبط المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق مهما كانت
تسميتها بما فيها المرتبطة بتركيز عﻼمات اﻹشهار بالتراب البلدي
وبالخدمات المسداة،
 القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض
والتسويغ وإسناد اﻻستغﻼل والمساهمة في المنشآت العمومية
المحلية وبقية المشاريع اﻻقتصادية،
 التفويت والتعويض في العقارات،
 شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين،
 ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وساحات
عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها
وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية،
 إبرام الصلح.
الفصل  238ـ يعد المجلس البلدي برنامج اﻻستثمار البلدي
وبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانياته الذاتية واﻹمكانيات
الموضوعة على ذمته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية.

يقوم المجلس البلدي بكلّ التدابير الﻼزمة والممكنة لدفع
التنمية بالبلدية واستقطاب اﻻستثمار وخاصة بإنجاز البنية
اﻷساسية والتّجهيزات الجماعية أو تطويرها.

الفصل  239ـ يعد المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني
باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد
المتعلّقة بالتهيئة الترابية وبوثائق التخطيط العمراني المتعلّقة
بحماية التراث اﻷثري والتّاريخي وكلّ القواعد اﻷخرى التي تنص
عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يقر المجلس البلدي ما يتحتّم القيام به من عمليات عمرانية
تتعلّق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفرده أو في
إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا
أو جهويا.

يتولّى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحلية للبناء
والتّراتيب المتعلّقة بالمحافظة على الخصوصيات المعمارية
بالبلدية.

الفصل  240ـ يتولّى المجلس البلدي إحداث المرافق
العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منها:

 بناء وتعهد وإصﻼح الطرقات وأرصفتها والحدائق
والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك البلدية.
 تهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل
المدينة وإزالة مظاهر ومصادر الت ّلوث عن الطريق العام.
 تجميع الفضﻼت المنزلية والمشابهة لها ،على معنى القانون
عدد  30لسنة  2016المؤرخ في  5أفريل  ،2016وفرزها
ورفعها إلى المصبات المراقبة.
 التنوير العمومي بالطرقات والساحات العمومية ومؤسسات
البلدية.

صفحــة 1740

 إنجاز بناءات البلدية والساحات العمومية ودور البلدية
وغيرها من المنشآت البلدية وتعهدها وإصﻼحها.

 إنجاز شبكات التصرف في مياه اﻷمطار باستثناء منشآت
الحماية من الفيضانات وتعهدها،
 إنجاز اﻷسواق البلدية بجميع أصنافها والمعارض
والتظاهرات التجارية والثقافية والمسالخ ومراكز اﻻصطياف
واﻻستراحة وتنظيم طرق التصرف فيها ونشاطها.
 ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة واتخاذ
التراتيب العامة في شأنها.
 اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأمﻼكها وتسمية
الساحات واﻷنهج والمركبات البلدية والحدائق.
الفصل  241ـ يتولّى المجلس البلدي دعم كلّ اﻷعمال التي
ترمي إلى تنشيط الحياة اﻻجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية
في البلدية عن طريق المصالح البلدية وعن طريق المنظمات
والجمعيات التي تعمل في المجاﻻت المعنية.

الفصل  242ـ يستشار المجلس البلدي ويبدي رأيه في ك ّل
مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلدية من قبل الدولة أو اﻹقليم
أو الجهة أو منشأة عمومية.
ويبدي رأيه في كلّ الحاﻻت التي يستوجبها التشريع الجاري به
العمل.

يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع الحاﻻت في أجل شهرين
من تاريخ عرض المسألة عليه لﻼستشارة.
وﻻ يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء اﻷجل المذكور أو
اعتراض البلدية دون إنجاز المشاريع المبرمجة.
الفرع الثاني

في الصﻼحيات المشتركة

الفصل  243ـ تتمثل الصﻼحيات المشتركة مع السلطة
المركزية خاصة في:

 تنمية اﻻقتصاد المحلّي ودعم التشغيل.
 المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلّي وتنميته.
 القيام باﻷعمال المﻼئمة لدفع اﻻستثمارات الخاصة وإقامة
مناطق لﻸنشطة اﻻقتصادية.
 إنجاز التجهيزات الجماعية ذات الصبغة اﻻجتماعية
والرياضية والثقافية والبيئية والسياحية كدور الثقافة والمتاحف
والمﻼعب الرياضية وغيرها من التجهيزات الرياضية والمسابح
والمنتزهات والمصبات المراقبة ومراكز معالجة النفايات.
 إحداث المنتزهات الطبيعية وصيانتها داخل تراب البلدية.
 التصرف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية وتهيئته
بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها
العمل.
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 إنجاز شبكات التطهير وتعهدها.
 تعهد مجاري مياه اﻷمطار واﻷودية وإصﻼحها وتنظيفها
ومدها وصيانة المنشآت الخاصة بالحماية من الفيضانات.
 النقل الحضري والمدرسي.
 صيانة مدارس التّعليم اﻷساسي والمستوصفات ومراكز
الصحة اﻷساسية.
 التدخل في البنايات المتداعية للسقوط.
 المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري
وتطبيق التراتيب المعمول بها.
 صيانة الطرقات التابعة للدولة العابرة للمناطق العمرانية
بالتراب البلدي،باستثناء الطرقات السيارة.
 وضع برامج لﻺحاطة بالمهاجرين والتونسيين بالخارج.
تمارس الصﻼحيات المشتركة وفقا ﻷحكام القانون المشار إليه
بالفقرة الثانية من الفصل  13من هذا القانون.
يراعى في توزيع الصﻼحيات المشتركة خصوصيات الجزر
خاصة في ميدان النقل والتجهيز والبيئة.
الفرع الثالث

في الصﻼحيات المنقولة

الفصل  244ـ يمارس المجلس البلدي الصﻼحيات التي يمكن
نقلها إليه من السلطة المركزية خاصة في المجاﻻت التالية:





بناء
بناء
بناء
بناء

المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها.
المؤسسات التربوية وصيانتها.
المنشآت الثقافية وصيانتها.
المنشآت الرياضية وتجهيزها وصيانتها.

ويقترن وجوبا كلّ نقل لصﻼحية بتحويل الموارد المالية
والبشرية الضرورية لممارستها.

يتم إنجاز المشاريع والمنشآت في إطار اتّفاق تبرمه السلطة
المركزية مع البلدية.

تؤخذ بعين اﻻعتبار خصوصيات الجزر عند نقل الصﻼحيات
من السلطة المركزية إلى الجماعات المعنية.
القسم الرابع

في رئيس البلدية ومساعديه

الفصل  245ـ ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية
ومساعدي الرئيس ،وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد
اﻹعﻼن عن النتائج النهائية لﻼنتخابات.
يحدد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس ،على أن ﻻ
يتجاوز عددهم اﻷربعة.

الفصل  246ـ يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا
الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس ،ويساعده أصغر اﻷعضاء سنا.
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تتم دعوة المجلس البلدي من قبل الرئيس المتخلّي أو من يقوم
مقامه ﻻنتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ واﻵجال المنصوص
عليها بالقانون .وفي صورة التّعذّر ،يتولّى الوالي توجيه الدعوة .ويتم
التنصيص بالدعوة على اﻻنتخاب الذي سيقع إجراؤه.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي باﻻقتراع
سري وباﻷغلبية المطلقة ﻷعضائه مع مراعاة القانون اﻻنتخابي
ال 
وأحكام الفصل  7من هذا القانون.

إن لم يتحصل أي مترشح على اﻷغلبية المطلقة تجرى دورة
ثانية من اﻻقتراع ﻻنتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين
الذين تحصﻼ على أكبر عدد من اﻷصوات .وفي صورة تساوي
اﻷصوات ،يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء انتخابهم من طرف
أعضاء المجلس البلدي.

يتولّى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة اﻻنتخابية الذي يرسل
نظير منه إلى الوالي.
يتم اﻹعﻼن عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف
أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل
مقر البلدية وبك ّل الوسائل اﻷخرى المتاحة.
يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب
الشروط والصيغ واﻵجال المعمول بها في خصوص اﻻعتراضات
ضد انتخاب المجلس البلدي أمام القضاء اﻹداري وذلك في أجل
 15يوما من تاريخ اﻻنتخاب.
الفصل  247ـ إذا ألغي اﻻنتخاب أو تخلى الرئيس أو
المساعدون عن وظائفهم ،يدعى المجلس البلدي من قبل رئيس
البلدية أو عند اﻻقتضاء من قبل الوالي المختص ترابيا لﻼنعقاد
وسد الشغور.
يرأس الجلسة اﻻنتخابية أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا
بمساعدة أصغرهم سنا.
تنعقد الجلسة اﻻنتخابية وجوبا في أجل أقصاه  15يوما من
تاريخ حصول الشغور.

الفصل  248ـ في حالة الشغور في رئاسة المجلس ،يجتمع
المجلس البلدي ﻻنتخاب رئيس من بين أعضائه.
تنعقد الجلسة اﻻنتخابية صحيحة بمن حضر.
وإذا لم يحرز أي مترشح على اﻷغلبية المطلقة ﻷعضاء
المجلس في دورة أولى فإنّه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها
المترشحان المتحصﻼن على أكبر عدد من اﻷصوات.

وإن تساوت اﻷصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر
المترشحين سنّا.

الفصل  249ـ يتولى رؤساء المجالس البلدية والمساعدون
مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس وفي حالة إعادة انتخاب
رئيس مجلس بلدي جديد يتم انتخاب مساعدين جدد.
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الفصل  250ـ يلتزم رئيس البلدية ومساعدوه وأعضاء
المجلس البلدي بإعﻼم المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو
شكوكا حول ما يمكن أن يمثّل مصالح متضاربة عند تسيير
البلدية أو ممارسة اﻻختصاصات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية في ملف ما،
يعين المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف
وتمثيل البلدية لدى المحاكم أو ﻹبرام العقود .ويعمل بنفس اﻹجراء
إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلدية.
الفصل  251ـ توجه استقالة رئيس البلدية أو استقالة
مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد وجوبا في أجل
ﻻ يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.

إذا قبلت اﻻستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها ،يتم إعﻼم
الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من
يخلفهم.

وفي حالة التأكّد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة
تسيير الشؤون البلدية ،يتعهد عضو المجلس البلدي اﻷكبر سنّا
بتسيير شؤون البلدية بمساعدة الكاتب العام.
الفصل  252ـ توجه استقالة أحد أعضاء المجلس البلدي إلى
رئيس البلدية برسالة مضمونة الوصول مع اﻹعﻼم بالبلوغ.

الفصل  253ـ يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن
مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية
لمدة أقصاها ثﻼثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس اﻷعلى
للجماعات المحلية ،وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم باﻹدﻻء
ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي
على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد
سماعهم واستشارة مكتب المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية
وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في اﻷعمال المذكورة بالفقرة اﻷولى.
يدلي مكتب المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل
في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله باﻻستشارة من رئاسة
الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات اﻹيقاف أو اﻹعفاء أمام المحكمة اﻹدارية
اﻻبتدائية المختصة .وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة
في أجل خمسة أيام من تاريخ إعﻼمهم بالقرارات .ويبت رئيس
المحكمة اﻹدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل
ﻻ يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
ﻻ تصبح قرارات اﻹيقاف أو اﻹعفاء سارية المفعول إﻻ بعد
صدور قرار برفض رئيس المحكمة اﻹدارية المختصة لمطلب
توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عمﻼ بالفقرة السابقة من
هذا الفصل.

صفحــة 1742

ويترتّب عن اﻻعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة
إﻻّ في حالة إلغاء أمر اﻹعفاء من طرف المحكمة اﻹدارية.

الفصل  254ـ في صورة تغّيب رئيس البلدية أو إيقافه عن
المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور
وقتي ،فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في
التسمية.

وإن تعذّر التّعويض بالمساعد ،فيعوض بعضو من المجلس
البلدي ينتخب من قبل المجلس بأغلبية الحاضرين .ويتم إعﻼم
الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس البلدية ﻷسباب صحية أو
للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو اﻹيقاف عن ممارسة المهام.
ويتعين أن ﻻ يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.

وبانقضاء اﻷجل المذكور تنطبق أحكام الفصل  247من هذا
القانون.

الفصل  255ـ بناء على ﻻئحة معلّلة يمضيها نصف أعضاء
المجلس البلدي على اﻷقل ،للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه
بأغلبية ثﻼثة أرباع اﻷعضاء .كما له أن يسحب الثقة من مساعدي
الرئيس وفقا لنفس اﻹجراءات.
ﻻ يمكن تقديم ﻻئحة سحب الثقة أكثر من مرة خﻼل الدورة
النيابية.
كما ﻻ يمكن سحب الثقة خﻼل اﻷشهر الستة التي تلي انتخاب
المجلس البلدي.

كما ﻻ يمكن سحب الثقة خﻼل السنة اﻷخيرة من المدة
النيابية.
القسم الخامس

في صﻼحيات رئيس البلدية

الفصل  256ـ رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن
مصالح البلدية وهو ممثلها القانوني.
الفصل  257ـ يتولى رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي
وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب
الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة
المتعلقة بما يلي:
 إدارة اﻷمﻼك البلدية واتخاذ كل اﻹجراءات للمحافظة
عليها وتثمينها وتفادي البطء اﻹداري وإسداء الخدمات في أفضل
الظروف،
 تصفيف الطرقات وتسوية ارتفاعها بعد مداولة المجلس
البلدي وأخذ رأي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير،
 تسليم رخص التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك
العمومي للبلدية وغيرها من الرخص طبقا لقرارات التصفيف
وتسوية ارتفاع الطرقات،
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 رئاسة اﻹدارة والمحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف
البلدية،

 انتداب وتسمية اﻷعوان في الخطط الوظيفية في حدود ما
يقره القانون وميزانية البلدية،
 اتخاذ كل اﻹجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط
الحق،
 التصرف في مداخيل البلدية ومراقبة المنشآت البلدية
طبقا للقانون،
 اﻻشراف على إعداد ميزانية البلدية طبقا للنظام المالي
وإصدار اﻷذون بالدفع ومراقبة حسابية البلدية وتفرعاتها،
 التخاطب مع المحاسب العمومي للبلدية حول استخﻼص
الديون،

 تكليف أعوان إدارة أو مسدي خدمات لتولّي اﻹحصاء أو
التأكّد من صحة اﻹحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية واﻷنشطة
الخاضعة للضرائب المحلية،
 تسيير اﻷشغال البلدية واتخاذ التدابير العاجلة المتعلقة
بالطرقات بالبلدية وتعهدها،
 الطّعن لدى المحاكم لحماية مصالح البلدية ونيابتها في
القضايا اﻹدارية والمالية والعدلية،
 اتخاذ كل القرارات المتعلقة بإعداد العقود العامة وإبرامها
وتنفيذها وخﻼصها والتي يمكن إجراؤها حسب التشريع الجاري به
العمل باعتبار مبلغها ونوعها .للمجلس أن يقرر عدم إمضاء العقد
إﻻ بعد موافقته في مداولة جديدة،
 إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح
ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا
لهذا القانون،
 تمثيل البلدية في جميع اﻷعمال المدنية واﻹدارية،
 الدفاع عن مصالح البلدية بكل الطرق القانونية،
 السهر بمساعدة الكاتب العام على حسن سير المصالح
اﻹدارية وإسداء الخدمات،
 اﻹصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني
وتقديم اﻷجوبة عن التساؤﻻت،
 اﻹذن لﻸعوان المكلفين بالتراتيب البلدية بمعاينة
المخالفات وتحرير المحاضر وإدراجها بسجل مرقم وإحالتها على
المصالح ذات النظر ﻻتخاذ ما يستوجبه القانون،
 اﻹذن عند اﻻقتضاء للمكلفين قانونا بوظائف المراقبة
اﻻقتصادية والصحية واﻻجتماعية والبيئية القيام بمعاينة مخالفات
التراتيب البلدية،
 التخاطب مع ممثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول
تنفيذ كل القرارات البلدية باللجوء عند اﻻقتضاء للقوة العامة.
عــدد 39

الفصل  258ـ يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص
المتعلقة باﻻستعمال العقاري وخاصة قرارات التقسيم ورخص
البناء ورخص الهدم وفقا لﻺجراءات المنصوص عليها بالتشريع
الجاري به العمل.

يتولّى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم والهدم طبقا
للتشريع المتعلّق بالتهيئة والتعمير في حدود ما ﻻ يتعارض مع
مبدأ التدبير الحر وبناء على رأي اللجان الفنية المختصة.
تتركب اللجان الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم
والبناء والهدم من:
 -رئيس البلدية أو من ينوبه ،رئيسا.

 خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي يكون من بينهممهندس معماري أو مختص في التعمير.

 خمسة أعضاء ممثّلين عن الوزارات المكلّفة بالتجهيز والبيئةوأمﻼك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن الحماية المدنية يعينهم
الوالي المختص ترابيا على أن يكون من بينهم مختص في التعمير.

 مهندس معماري ممثّل عن الهيئة المهنية للمهندسينالمعماريين.

تتم دعوة ممثّل عن كلّ وزارة أو منشأة عمومية معنية
بالترخيص.

ويتخذ رئيس البلدية قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ
توصله برأي اللجنة ،ويكون قرار الرفض معلّﻼ.
يتم نشر قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم مصحوبة برأي
اللجنة الفنية على الموقع اﻹلكتروني للبلدية.

الفصل  259ـ يتعين على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم
البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلّمة بعد
القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية.

يتعين على رئيس الوحدة اﻷمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير
لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة
اﻷولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
ﻻ يمكن تسوية المخالفات المتعلّقة بالتعمير إﻻ وفق شروط
وإجراءات يضبطها التشريع المتعلّق بالتعمير والبناء.

الفصل  260ـ يقدم مطلب الحصول على شهادة نهاية اﻷشغال
ومطابقتها إلى رئيس البلدية .ولصاحب المطلب إرفاق مطلبه
بشهادة في مطابقة اﻷشغال المنجزة لﻸمثلة المرخص فيها يسلّمها
مهندس معماري.

يأذن رئيس البلدية لﻸعوان المختصين بالبلدية أو يطلب من
إدارة التجهيز المختصة ترابيا تكليف أعوان تابعين لمصالح الدولة
بمراقبة مطابقة اﻷشغال لﻸمثلة المرخص في إنجازها في أجل
شهر من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة
اﻷشغال.
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ويعتبر سكوت البلدية مدة شهرين من تاريخ تقديم مطلب
الحصول على شهادة نهاية ومطابقة اﻷشغال رفضا.

الفصل  261ـ يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار ينشر
بالجريدة الرسمية للجماعات المحلّية جانبا من سلطته باستثناء
إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه ونوابه وبصفة استثنائية
إلى أعضاء المجلس البلدي.

تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
الفصل  262ـ لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق اﻹمضاء
تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشموﻻته إلى:
 الكاتب العام للبلدية في المجاﻻت التالية:
 تنفيذ قرارات رئيس البلدية، إعداد المشروع اﻷولي لميزانية البلدية ومتابعة تنفيذهاوإعداد ملفات الصفقات وعقود تفويض المرافق العامة وعقود
الشراكة واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم
البلدية ومختلف العقود،
 إعداد اقتراحات التعهد بالنفقة واﻷذون بالتزود واﻷذونبالدفع والحجج المثبتة،
 تسيير اﻷعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية، العناية بمختلف السجﻼت والدفاتر البلدية ومسكهاوبالوثائق اﻹدارية واﻷرشيف،
 اﻷعوان الشاغلين ﻹحدى الخطط الوظيفية بالبلدية في
حدود الصﻼحيات التي تخولها لهم خططهم الوظيفية،
 اﻷعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة غياب أو
عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالبلدية.
ﻻ يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما ﻻ يمكن
التفويض ﻷحد اﻷشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ أي قرار.

الفصل  263ـ للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية
باﻷغلبية المطلقة ﻷعضائه طيلة مدة نيابته الصﻼحيات المتعلّقة
بـما يلي:
 ضبط وتغيير استعمال اﻷمﻼك البلدية التي هي في تصرف
المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس،
 التفاوض قصد اﻻقتراض والقيام باﻹجراءات القانونية
والترتيبية الﻼزمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي،
 قبول التبرعات والهبات غير المثقّلة بنفقات أو بشروط،
 ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف
المجاﻻت بما في ذلك حق الشفعة،
 إبرام مشاريع الصلح ،على أن يتم عرضها على مصادقة
المكتب البلدي،
 التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عﻼقات شراكة وتعاون
طبقا للفصل  42من هذا القانون،
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على رئيس البلدية أن يعرض على المجلس البلدي خﻼل
دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا ﻷحكام هذا الفصل.

ويمكن لرئيس البلدية وتحت مسؤوليته إعادة تفويض
الصﻼحيات المذكورة بهذا الفصل ﻷحد مساعديه.
الفصل  264ـ يتولّى رئيس البلدية ومن يكلفهم بذلك تنفيذ
القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد
التراخيص في مجال التعمير إﻻ ما أسند لغيره بمقتضى القانون
والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.

الفصل  265ـ لرئيس البلدية ولمساعديه ولنوابه وﻷعضاء
المجلس المكلفين من طرفه صفة ضابط الحالة المدنية ،ويعرفون
باﻹمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ لﻸصل طبقا للتشريع الجاري
به العمل.
يفوض رئيس البلدية لﻸعوان التعريف باﻹمضاء واﻹشهاد
بمطابقة النسخ لﻸصل وإمضاء وثائق الحالة المدنية باستثناء
ابرام عقود الزواج.
الفصل  266ـ رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير
الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
يتولّى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجوﻻن وحفظ
الصحة والسﻼمة والراحة وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة
داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة.
يلتزم اﻷعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعﻼم رئيس البلدية
بذلك في أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثة أيام من تاريخ المعاينة.
ويسهر أعوان البلديات المكلّفون بالشرطة البيئية تحت
مسؤولية رئيس البلدية بالمهام الموكولة إليهم بمقتضى القانون.

وفي صورة عدم اﻻمتثال للقرارات الصادرة عن رئيس البلدية،
يلتزم الوالي باﻹذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب
البلدية .ويعلم رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في
أجل ﻻ يتجاوز شهرين ويعلّل عدم التنفيذ عند اﻻقتضاء.
تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية.

لرئيس البلدية الطعن في رفض السلطة المركزية تنفيذ
القرارات البلدية أمام القضاء اﻹداري.
يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من له
النظر خطأ جسيما موجبا للمساءلة.
الفصل  267ـ ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة
والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم.

وتشمل اﻹجراءات الضبطية بالخصوص:
 كل ما يهم تسهيل المرور بالشوارع والساحات
والطرقات العمومية من تنظيف وتنوير ورفع للحواجز ومنع عرض
أي شيء بالنوافذ أو غيرها من أجزاء العمارات مما يخشى من
سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث روائح
كريهة وكذلك ردع إلقاء الفضﻼت الصلبة والسائلة والغازية،
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 كل ما يتعلّق بزجر مخالفات البناء واﻻنتصاب غير القانوني
وحماية العموم من مخاطر حضائر البناء واﻷشغال العمومية وهدم
أو إصﻼح البناءات المتداعية للسقوط التي يأذن بها رئيس البلدية
بناء على اختبار يعده خبير تعينه المحكمة المختصة،
 كل اﻹجراءات الرامية إلى تجنب اﻷعمال المخلة بالراحة
العامة من ضجيج وإزعاج لﻸجوار والعموم ومظاهر التلوث
المتأتية من اﻷنشطة والمؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية
المتمركزة بالمنطقة البلدية،
 مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها
وصﻼحيتها لﻼستهﻼك،
 نقل اﻷموات والدفن وإخراج الرفات من القبور والمحافظة
على حرمة اﻷموات وتعهد المقابر وحمايتها،
 كل ما من شأنه أن يمكّن من تﻼفي الحوادث واﻵفات
والكوارث بشتى الوسائل المﻼئمة وتدارك أمرها بالقيام باﻹسعافات
الﻼزمة كالحرائق والفيضانات والكوارث واﻷوبئة واﻷمراض المعدية
وأوبئة الدواب وكذلك التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل
عند اﻻقتضاء،
 التدابير التي ترمي للتوقي أو تﻼفي اﻷخطار التي قد تنشأ
عن جوﻻن الحيوانات الضارة أو المفترسة أو السائبة وتحول دون
تربية قطعان الحيوانات وجوﻻنها بالمناطق السكنية،
 التدابير الﻼزمة للمحافظة على الجمالية الحضرية
بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام
الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة
البلدية.
تعمل الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية على تجهيز وتكوين
وتأهيل أعوان البلديات المكلفين بمهام الشرطة البيئية.

الفصل  268ـ إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من
اﻷعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب ،يتولى الوالي التنبيه
عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب .وفي صورة
تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة
رغم وجود خطر مؤكد ،للوالي أن يباشر تلك الصﻼحيات بنفسه
أو أن يكلّف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار معلّل.
وينتهي تدخل الوالي بزوال اﻷسباب المذكورة أعﻼه.
القسم السادس

في المكتب البلدي

الفصل  269ـ يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير
شؤون البلدية مكتب بلدي يتركّب ،باﻹضافة إلى الرئيس ،من
المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند اﻻقتضاء.
يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على اﻷقل .ويرأسه
رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا
القانون.
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يمسك الكاتب العام للبلدية محاضر مداوﻻت المكتب بنفس
الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي.

تضمن محاضر مداوﻻت المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من
رئيس البلدية ولبقية أعضاء المجلس البلدي اﻻطﻼع على هذه
المحاضر.
القسم السابع

في اﻹدارة البلدية

الفصل  270ـ تحرص اﻹدارة البلدية على خدمة كل
المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة
والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة
وتعمل على حماية مصالح البلدية وأمﻼكها.

تلتزم مصالح البلدية بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام
وبالمساعدة على إنجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.
ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن
أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلة وفق
القانون.

الفصل  271ـ يخضع أعوان البلديات ﻷحكام النظام اﻷساسي
العام للوظيفة العمومية ولﻸحكام الخصوصية المتعلقة بهم.
يصادق المجلس البلدي على التنظيم الهيكلي ﻹدارة البلدية.

ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي ﻹدارة البلدية بمقتضى أمر
حكومي بعد استشارة المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناء
على رأي المحكمة اﻹدارية العليا.
الفصل  272ـ الكاتب العام أو من يقوم بمهامه مكلف تحت
سلطة رئيس البلدية بتسيير اﻹدارة البلدية وتقديم اﻻستشارات
للمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنها.

يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي رأيه ويقدم
مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في
التصويت.

تضبط أصناف وشروط تسمية كاتب عام بلدية بأمر حكومي
بناء على رأي المحكمة اﻹدارية العليا.
الفصل  273ـ يؤجر أعوان البلديات على حساب ميزانياتها.

للسلطة المركزية أن تضع على ذمة البلديات أعوانا عموميين
يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم اﻷصلية.

كما يمكن للسلطة المركزية ،بطلب من البلديات ،إلحاق أعوان
عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل  274ـ يتولى رئيس البلدية طبقا لﻺجراءات القانونية
الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب واﻷصناف المتعلقة
بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان البلدية
المصادق عليه من طرف مجلسها.
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تتولى البلدية فتح مناظرة ﻻنتداب الموظفين والعملة في
حدود عدد الشغورات حسب الصيغ واﻹجراءات الجاري بها العمل
واحترام مبدأ المساواة والشفافية.
الفصل  275ـ تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط
الوظيفية التابعة للبلديات واﻹعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد
أخذ رأي المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناءعلى رأي
المحكمة اﻹدارية العليا.
القسم الثامن

في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية
ومراقبتها

الفصل  276ـ تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة
المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع
اﻻلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
وتلتزم البلدية بتعليق ملخص للمداوﻻت ونسخة من القرارات
الترتيبية بمقرها اﻷصلي وبمقرات الدوائر البلدية التابعة لها.

يتم إعﻼم أمين المال الجهوي بالقرارات ذات اﻻنعكاسات
المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل ﻻ يتجاوز عشرة أيام
من تاريخ اتخاذها.

خﻼفا ﻷحكام الفصل  46من هذا القانون ،يمكن للمجلس
البلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثﻼثة أخماس أعضائه نفاذ
قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعﻼم العموم بأي
وسيلة متاحة على أن يتم نشره ﻻحقا بالموقع اﻹلكتروني للجريدة
الرسمية للجماعات المحلية.
الفصل  277ـ تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط
البلدية وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين
باﻷمر أو علمهم بها مع اﻷخذ بعين اﻻعتبار الحق في الطعن أمام
القضاء لمن له مصلحة.

الفصل  278ـ للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة
اﻻعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية.

يبلغ الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة الدعوى ضد
القرار المطعون فيه ثﻼثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار البلدي.

إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية،
يأذن رئيس المحكمة اﻹدارية اﻻبتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل
خمسة أيام ،وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم اﻷمر.
ﻻ تحول اﻷحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل
شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة اﻹدارية اﻻبتدائية
قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا.
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الفصل  279ـ تكون ﻻغية المداوﻻت والقرارات البلدية التي
شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم
موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.

يتم التصريح باﻹلغاء بقرار من المحكمة اﻹدارية اﻻبتدائية
المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة طبقا
لﻺجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل  280ـ يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام
عقود مع المجلس أو أن تكون له معامﻼت مهما كان نوعها مع
المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان في وضعية تضارب مصالح
على معنى التشريع المتعلّق بتضارب المصالح.
يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة اﻷولى من هذا الفصل بطﻼن
العقد أو المعاملة.
القسم التاسع

في التعاون بين البلديات

الفصل  281ـ يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون قصد إعداد أو
إنجاز مشاريع مشتركة أو إسداء خدمات ذات مصلحة مشتركة في
إطار التضامن أو اﻻقتصاد في الكلفة أو الجدوى أو إنجاز اﻷعمال
الفنية.
ويمكن لﻺقليم أو الجهة أن يشتركا مع البلديات في إنجاز
المشاريع أو إسداء الخدمات المذكورة.

يأخذ التعاون بين البلديات صيغا مختلفة وفق أحكام هذا
القانون.

الفصل  282ـ يمكن للبلديات المنتمية إلى نفس الجهة إحداث
لجنة مشتركة للتعاون تتولى إعداد برنامج للتعاون بينها واقتراح
إحداث مؤسسات أو مشاريع التعاون المشتركة في مختلف
المجاﻻت الراجعة لها بالنظر.

الفصل  283ـ يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات
المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينها.

يمكن لبلديتين أو أكثر استغﻼل مرافق عمومية لها صبغة
اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام
صاحب اللزمة بالنسبة للبلديات اﻷخرى في إطار اتفاقية تبرم
للغرض.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغﻼل مرفق أو عدة مرافق عمومية
لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية
وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.
يمكن لبلديتين أو أكثر باﻻتفاق مع جهة أو أكثر إنشاء وكالة
للتهيئة والتعمير على مستوى الجهة أو على مستوى عدد من
الجهات لضمان تناسق المخططات والعمليات والفضاءات العمرانية
التي تمتد على ترابها ومتابعة إنجاز اﻷشغال.
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كما يمكن بمقتضى اتفاق بين بلديتين أو أكثر بعث مجامع
خدمات وفقا لنظام أساسي نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر
باقتراح من المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي
المحكمة اﻹدارية العليا.

الفصل  284ـ تنطبق على مؤسسات التعاون بين البلديات
اﻷحكام المتعلقة بتسيير المجلس البلدي والمتعلقة بالرقابة
الﻼحقة على البلديات من هذا القانون ما لم تتناقض وأحكام هذا
الباب .وتخضع اﻷعمال اﻹدارية لمؤسسات التعاون بين
البلديات لرقابة القاضي اﻹداري.

الفصل  285ـ تعمل الدولة على تحفيز التعاون بين البلديات
بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائية ومالية
خصوصية تضبط بقانون.
الفصل  286ـ تتكون موارد مؤسسات التعاون بين البلديات من:

 مساهمة البلديات المشاركة بأي عنوان كان. مداخيل أمﻼك المؤسسة الذاتية والمنقولة لها من طرفالبلديات،
 المداخيل من مختلف اﻹدارات العمومية والجمعياتوالخواص مقابل الخدمات التي تسديها لهم.
 اﻻعتمادات المخصصة لها من الدولة. الهبات والوصايا مع مراعاة أحكام التشريع الجاري بهالعمل.

الفصل  287ـ تعتبر محدثة قانونا مؤسسات التعاون بين
البلديات بقرار مشترك بين المجالس البلدية المعنية على أن يتم
ذلك في مدة متفق عليها.

الفصل  288ـ ﻻ يحق للمنتخبين المحليين تسيير مؤسسات
التعاون بين البلديات أو العمل لديها بصفة أجير.
يعد مجلس المؤسسة نظاما داخليا له.
رئيس مؤسسة التعاون بين البلديات هو ممثّلها القانوني.

الفصل  289ـ يمارس مجلس إدارة مؤسسة التعاون بين
البلديات الصﻼحيات الراجعة له طبقا للقانون المتعلق بالمنشآت
العمومية وللنظام اﻷساسي للمؤسسة.
الفصل  290ـ يمكن للبلديات اﻷعضاء أن تكلّف مؤسسة
التعاون بين البلديات بمهام إضافية.
الفصل  291ـ يمكن قبول أعضاء جدد بمؤسسة التعاون طبقا
لملحق تعديلي ﻻتفاقية تأسيس مؤسسة التعاون.

الفصل  292ـ يمكن لبلدية بعد مداولة مجلسها أن تنسحب
من مؤسسة التعاون بين البلديات.
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يتم إعﻼم الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا
بقرار اﻻنسحاب وفقا ﻷحكام هذا القانون.
يبرم اتفاق لتسوية اﻵثار المترتبة عن اﻻنسحاب وفقا
لﻺجراءات المنصوص عليها بالنظام اﻷساسي لمؤسسة التعاون.

تعرض النزاعات المتعلقة باﻻنسحاب وآثاره على القضاء
اﻹداري.
الباب الثاني
في الجهة

الفصل  293ـ الجهة جماعة محلية تتمتّع بالشخصية القانونية
وباﻻستقﻼلية اﻹدارية والمالية تتولّى التصرف في الشؤون الجهوية
وفق مبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق
التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية
والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة
المركزية ومع بقية الجماعات المحلية.
الفصل  294ـ يتم إحداث الجهة وضبط حدودها بقانون وفق
مقتضيات الفصل  3من هذا القانون.
يقر هذا القانون الجهات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها
الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "ب" المصاحب.

يتم تغيير اسم الجهة أو مقرها أو حدودها بموجب قانون
بنفس اﻹجراءات المعتمدة عند إحداثها بناء على مداولة المجلس
الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه.
القسم اﻷول

في صﻼحيات الجهة

الفصل  295ـ تتمتّع الجهة بصﻼحيات ذاتية وصﻼحيات
مشتركة مع السلطة المركزية وصﻼحيات منقولة منها.
الفرع اﻷول

في الصﻼحيات الذاتية

الفصل  296ـ تتولى الجهة بالخصوص:

 وضع مخططاتآليات الديمقراطية التشاركية
المستدامة واﻻقتصاد اﻷخضر.
 السهر على تسيير مختلف الخدمات والتجهيزاتالعمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع
والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والشؤون اﻻجتماعية
والتشغيل والمسنين لفائدة متساكني الجهة والمؤسسات
والجمعيات المنتصبة بها وصيانة المنشآت الخاصة بها.
 تنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة ودعمه والعملعلى تحسين خدماته.
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الفرع الثاني

في الصﻼحيات المشتركة

الفصل  297ـ تتمثل الصﻼحيات المشتركة مع السلطة
المركزية خاصة في:

 وضع مخططات للتهيئة الترابية بالجهة وفق القانون الجاريبه العمل باعتماد آليات التشاركية المناسبة،
 إنجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقةخاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب
والشؤون اﻻجتماعية والتشغيل والمسنين.
 إنجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحيةبالتنسيق مع المنشآت العمومية المختصة.
 اﻹحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثيالمشاريع بها.
 المحافظة على المناطق الطبيعية واﻷثرية والعمل علىتثمينها ثقافيا واقتصاديا.
 دعم اﻷنشطة الثقافية والرياضية واﻻجتماعية بالجهة. وضع برامج للتكوين المهني تراعي خصوصيات الجهةودعمها للمساعدة على تشغيلية الشباب بالتعاون مع المؤسسات
التعليمية والمؤسسات اﻻقتصادية،
 تنظيم النقل الحضري ذي البعد الجهوي. دعم انفتاح المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوينالمهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي على المحيط
اﻻقتصادي والثقافي بالجهة،
 متابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادراتللتشجيع على خلق مواطن الشغل،
 دفع الحوار اﻻجتماعي والمساهمة في فض النزاعاتالشغلية على مستوى الجهة،
 وضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج.تمارس الصﻼحيات المشتركة وفقا ﻷحكام القانون المشار إليه
بالفقرة الثانية من الفصل  13من هذا القانون.
الفرع الثالث

في الصﻼحيات المنقولة

الفصل  298ـ تمارس الجهة الصﻼحيات التي يمكن نقلها إليها
من السلطة المركزية وخاصة في المجاﻻت التالية:
 صيانة البنية اﻷساسية والمباني العمومية والتجهيزاتالعمومية والمرافق ذات البعد الجهوي وتهيئتها.

 دعم النشاط اﻻقتصادي الفﻼحي والصناعي والتجاريواﻻستثمار بالجهة.
ويقترن وجوبا كلّ نقل لصﻼحية بتحويل الموارد المالية
والبشرية الضرورية لممارستها.

صفحــة 1748

القسم الثاني

في المجلس الجهوي

الفصل  299ـ يسير الجهة مجلس جهوي منتخب طبقا للقانون
اﻻنتخابي.

ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له في أجل ﻻ يتجاوز
ثمانية أيام عمل من تاريخ اﻹعﻼن عن النتائج النهائية لﻼنتخابات
رئيسا ومساعدين بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية
نيابته وعند التعذر من أكبر أعضاء المجلس الجهوي المنتخب
سنّا مع مراعاة أحكام الفصل  7من هذا القانون والقانون
اﻻنتخابي.

الفصل  300ـ تنعقد الجلسة اﻷولى للمجلس الجهوي
المنتخب في أجل ﻻ يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ التصريح
بالنتائج النهائية لﻼنتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة
لﻼنتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية
نيابته وعند التعذر من أكبر أعضاء المجلس الجهوي المنتخب
سنّا.
يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية
ويعلم بها العموم.

الفصل  301ـ يتولّى أعضاء المجلس الجهوي خﻼل الجلسة
اﻷولى أداء القسم التالي بحضور الرئيس اﻷول لمحكمة اﻻستئناف
المختصة ترابيا أو من ينوبه:
"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح الجهة وكل
متساكنيها بدون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستور
والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية".

الفصل  302ـ باستثناء الحاﻻت المنصوص عليها بالقانون ،ﻻ
يمكن حل المجلس الجهوي إﻻ إذا استحال اعتماد حلول أخرى
وبمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس اﻷعلى
للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اﻹدارية العليا
وﻷسباب تتعلّق بإخﻼل خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح
المتساكنين وذلك بعد اﻻستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق
الدفاع.
وفي حالة التأكّد ،يمكن للوزير المكلّف بالجماعات المحلية
إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلّل من الوالي وبعد
استشارة مكتب المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية ،وذلك لمدة
أقصاها شهران.

يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في
قرارات اﻹيقاف أو الحل أمام المحكمة اﻹدارية اﻻبتدائية
المختصة .وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في
أجل خمسة أيام من تاريخ إعﻼمهم بالقرارات .ويبتّ رئيس
المحكمة اﻹدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في
أجل ﻻ يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
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ﻻ تصبح قرارات اﻹيقاف أو الحل سارية المفعول إﻻ بعد
صدور قرار برفض رئيس المحكمة اﻹدارية المختصة لمطلب
توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.
ويتولّى المدير التنفيذي للجهة طيلة فترة إيقاف المجلس
الجهوي تسيير إدارة الجهة ،ويأذن استثنائيا ،بناء على تكليف من
الوالي ،بالنفقات التي ﻻ تحتمل اﻻنتظار.

الفصل  303ـ للعضو بالمجلس الجهوي أن يقدم استقالته
لرئيس الجهة الذي يعرضها على المجلس الجهوي في أول اجتماع
يعقده لمعاينتها.ويتم إعﻼم الوالي المختص ترابيا بذلك.

ما عدا حاﻻت استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون اﻻنتخابي
ينحلّ المجلس الجهوي باﻻستقالة الجماعية أو باﻻستقالة
المتزامنة ﻷغلبية أعضائه التي توجه إلى الوالي المختص ترابيا.
ويعتبر المجلس الجهوي منحﻼ بانقضاء  15يوما من تاريخ
إعﻼم الوالي.

يتولى الوالي إعﻼم كلّ من الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات
والمجلس اﻷعلى للجماعات المحلية بكل حاﻻت الشغور
واﻻنحﻼل.

الفصل  304ـ كل عضو من أعضاء المجلس الجهوي يمتنع
دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه
عليه كتابيا من قبل رئيس الجهة للقيام بواجباته .وفي صورة عدم
استجابته ،يمكن للمجلس الجهوي إعفاءه من مهامه بأغلبية ثﻼثة
أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه .وللمعني باﻷمر الطعن لدى
المحكمة اﻹدارية المختصة ترابيا.

كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه
حالة من حاﻻت عدم الجمع وفق أحكام القانون اﻻنتخابي يفقد
عضويته بالمجلس بمقتضى القانون .ويصرح المجلس الجهوي
بذلك خﻼل أول اجتماع له.

الفصل  305ـ يتم تعيين لجنة مؤقّتة لتصريف شؤون الجهة
والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف
بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس اﻷعلى للجماعات
المحلية في الصور التّالية:
 -حلّ المجلس الجهوي،

 اﻻستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلسالجهوي،
 -حاﻻت الوفاة وفقدان اﻷهلية،

 إلغاء انتخاب المجلس الجهوي، -إحداث جهة جديدة.
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الفصل  306ـ تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من
اﻷعضاء يتراوح بين عشرين وثﻼثين عضوا بحسب أهمية عدد
سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس
اﻷعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة اﻹدارية العليا.
ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
يمارس أعضاء اللّجنة مهامهم مجانا ،على أن تتكفّل الجهة
بإرجاع مصاريفهم طبقا ﻷحكام الفصل  6من هذا القانون.
تتعهد اللّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية للجهة.
وباستثناء حالة إحداث جهة جديدة  ،ﻻ يمكن للجنة المؤقتة
للتسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين .ويمارس رئيس
اللجنة المؤقتة للتسيير صﻼحيات رئيس الجهة.
تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير صﻼحياتها لمدة أقصاها ستة
أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ،وفي كلّ الحاﻻت إلى حين
انتخاب مجلس جهوي.
ويمكن لرئيس اللجنة المؤقتة للتسيير أن يفوض بقرار جزءا
من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.
الفصل  307ـ إلى حين تعيين لجنة مؤقّتة لتسيير شؤون
الجهة ،يواصل المجلس الجهوي المنحلّ تسيير أعمالها .وفي
صورة الرفض ،يتعهد المدير التنفيذي للجهة بتسيير مصالح
الجهة ،ويأذن ،بتكليف من الوالي ،بالنّفقات التي ﻻ تحتمل التّأخير.
الفصل  308ـ يشكّل المجلس الجهوي اللّجان القارة التّالية:

 اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية واﻻقتصادية ومتابعة
التصرف،
 اللّجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة،
 اللّجنة المكلفة بالشؤون اﻻجتماعية والحوار اﻻجتماعي،
 اللجنة المكلفة بالعائلة والطفولة واﻷفراد فاقدي السند
العائلي،
 اللّجنة المكلفة بالبنية اﻷساسية والتهيئة الترابية،
 اللجنة المكلفة بالشؤون اﻹدارية وإسداء الخدمات والنقل،
 اللّجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتراث والتربية والتعليم،
 اللّجنة المكلفة بالشباب والرياضة والعمل التطوعي،
 اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
 اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة
المفتوحة،
 اللجنة المكلفة بالتعاون الﻼمركزي.
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع
محددة ويشارك في أعمالها ممثلون عن المجتمع المدني
والتنظيمات المهنية.
تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف
القائمات الفائزة بمقاعد المجلس الجهوي .وفي ما عدا حاﻻت
اﻻستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط
اختصاص ومؤهﻼت اﻷعضاء وميدان أعمال اللجنة.
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باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى ،تسند رئاسة
اللجنة المكلّفة بالشؤون المالية واﻻقتصادية ومتابعة التصرف إلى
أحد أعضاء المجلس الجهوي من غير القائمات التي تم من
ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده اﻷول.

الفصل  309ـ يعين المجلس الجهوي رؤساء اللّجان ومقرريها
بناء على قاعدة التمثيل النسبي.
في صورة استقالة أو تغيب رئيس أو مقرر لجنة ،يتولى رئيس
المجلس الجهوي تعيين من ينوبه ،على أن يعرض حاﻻت الشغور
على المجلس الجهوي في أول جلسة يعقدها.
يتولى المجلس سد الشغور الحاصل في اللجان.

الفصل  310ـ تجتمع اللجان في أجل ﻻ يتجاوز عشرة أيام من
تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها ،وتضبط مواعيد اجتماعاتها
وجداول أعمالها.

تعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي
يعهد بها إليها من قبل المجلس الجهوي أو رئيس الجهة.

تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ،ويمكن للجنة أن
تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو
المنشآت العمومية من ذوي الخبرة.ولها أن تدعو المتساكنين أو
مكونات المجتمع المدني أو كل اﻷشخاص الذين يمكن أن يفيدوا
برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.

تضمن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم .ويمكن اعتماد
منظومة السجل اﻹلكتروني المؤمن.

ليس للّجان سلطة تقريرية ،وﻻ يمكنها ممارسة أي صﻼحية
من صﻼحيات المجلس الجهوي ولو بتفويض منه.

الفصل  311ـ يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل ثﻼثة
أشهر.كما يعقد اجتماعات كلّما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من
رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبين
المسجلين بالسجل اﻻنتخابي للجهة.

مع مراعاة الحاﻻت اﻻستثنائية أو موجبات العطل الرسمية،
تعقد جلسات المجلس الجهوي خﻼل أيام نهاية اﻷسبوع.

توجه الدعوات قبل  15يوما على اﻷقل من موعد اجتماع
المجلس .غير أنّه يمكن اختصار اﻵجال إلى يومين في حالة التأكد
وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حاﻻ .وتُضمن بالدعوة
وجوبا المسائل المطروحة بجدول اﻷعمال.
تضمن الدعوة بدفتر المداوﻻت وتعلق بمدخل مقر الجهة
وتدرج بالموقع اﻹلكتروني المخصص لها ،وتوجه كتابة إلى أعضاء
المجلس الجهوي .ويعمل قانونا بالدعوات الموجهة بالبريد
اﻹلكتروني عندما يثبت بلوغها.
الفصل  312ـ يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي
في أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثة أشهر من تركيزه.

صفحــة 1750

به.

يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس الجهوي وسير العمل

كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل
اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.

الفصل  313ـ ترفق الدعوات إلى جلسات المجلس الجهوي
بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول
أثناء الجلسة.
تحال على أعضاء المجلس الجهوي وجوبا قبل انعقاد الجلسة
خمسة أيام على اﻷقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود.
ولكل عضو من أعضاء المجلس الجهوي في إطار ممارسته
لمهامه الحق في اﻻطّﻼع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة
بالمسائل الجهوية التي تكون موضوع تداول.
الفصل  314ـ يتولّى الرئيس وعند التعذّر من ينوبه من
المساعدين رئاسة المجلس الجهوي.

عند مناقشة الحساب المالي للجهة ينتخب المجلس الجهوي
رئيسا للجلسة ،وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجهة حتى وإن لم
يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة
عند اﻻقتراع.
تكون جلسات المجلس الجهوي علنية ،ويعلن عن تاريخ
انعقادها عن طريق التّعليق وبمختلف وسائل اﻹعﻼم المتاحة .غير
أنه يمكن للمجلس الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس
المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي اﻷعضاء الحاضرين التداول في
جلسة سرية.
يحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام بالجلسة .وله أن
يأمر كل من يتسبب في اﻹخﻼل بالنظام بمغادرة الجلسة .وله
اﻻستنجاد بالقوة العامة لحماية اﻻجتماعات وضمان سيرها بصورة
عادية.
يتعهد المدير التنفيذي للجهة بمسك محاضر المداوﻻت.
وعند تغيبه يعين المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى
مهمة الكتابة ويقوم بمساعدته أحد موظفي الجهة.
الفصل  315ـ يخصص مكان ﻷعضاء مجلس نواب الشعب
المنتخبين بالدوائر اﻻنتخابية بالجهة ولرؤساء بلديات الجهة
لحضور اجتماعات المجلس الجهوي بصفة مﻼحظين.

كما يخصص مكان لممثلي نقابات العمال واﻷعراف
والمنظمات الوطنية والغرف الصناعية والتجارية المعنية بالجهة
ولوسائل اﻹعﻼم ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة
والمدرجة بسجل خاص يمسكه المدير التنفيذي للجهة.

الفصل  316ـ يعقد المجلس الجهوي جلساته بحضور أغلبية
أعضائه.

في صورة عدم اكتمال النّصاب يدعى المجلس لﻼنعقاد بعد
ثﻼثة أيام على اﻷقل مهما كان عدد الحضور.
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الفصل  317ـ مع مراعاة اﻷحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت
على بعض المسائل ،تتّخذ القرارات باﻷغلبية المطلقة لﻸعضاء
الحاضرين ،على أن ﻻ تقلّ هذه اﻷغلبية عن ثلث أعضاء المجلس
الجهوي.
ﻻ يمكن التصويت بالوكالة.

يجرى التصويت عﻼنية .وإذا تساوت اﻷصوات ،يكون صوت
الرئيس مرجحا .وتدرج أسماء المصوتين بمحضر الجلسة.
يجرى اﻻقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:

 إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على اﻷقل
وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين،
 إذا دعي المجلس لﻼنتخاب أو للبت في تسمية أو تقديم
ترشحات ،وفي هذه الحالة ،إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية
أصوات الحاضرين في دورة أولى ،فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم
إليها المترشحان المتحصﻼن على أكبر عدد من اﻷصوات في
الدورة اﻷولى.

وإن تساوت اﻷصوات في الدورة الثانية ،يصرح بفوز أصغر
المترشحين سنّا.

الفصل  318ـ يضبط النظام الداخلي للمجلس الجهوي شروط
وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون الجهة أو تنظيم
جلسات استماع لرئيس المجلس أو أحد مساعديه ورؤساء
اللجان.

كما يضبط النظام الداخلي إجراءات الجلسات السنوية التي
يخصصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.

الفصل  319ـ على المشغلين أن يمكّنوا اﻷعوان العموميين
واﻷجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيﻼت للحضور
والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء
فيها وفقا ﻷحكام هذا القانون.

ما عدا حاﻻت التأكّد ،يتعين على عضو المجلس الجهوي
إعﻼم مشغله بتاريخ اﻻجتماعات ثﻼثة أيام على اﻷقل قبل انعقاد
الجلسات ،وإيداع نظير من الدعوة لها.

في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل
عضو المجلس الجهوي ،ﻻ يمكن أن يكون تغيب اﻷعوان واﻷجراء
لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد
الشغل .كما ﻻ يمكن أن ينجر عن الغيابات لحضور اجتماعات
جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو
اﻻنتفاع بأي امتياز اجتماعي.

على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسروا حضور
التﻼميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس الجهوية وفقا لنفس
اﻹجراءات والشروط.
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الفصل  320ـ تدرج مداوﻻت المجلس الجهوي بالترتيب
حسب تواريخها بسجل المداوﻻت ،وتمضى من طرف أعضاء
المجلس الحاضرين أو يتم التنصيص على اﻷسباب المانعة
لﻺمضاء.
يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر
الجهة عند اﻻقتضاء في أجل ﻻ يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ
انعقادها .كما ينشر بالموقع اﻻلكتروني المخصص للجهة.
الفصل  321ـ يختص المجلس الجهوي مبدئيا بتصريف
الشؤون الجهوية والبت فيها .ويتعهد بالتداول على وجه
الخصوص فيما يلي:

 المسائل ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والمعاوضة
والتسويغ وإسناد اﻻستغﻼل والمساهمة في المنشآت العمومية
المحلية وبقية المشاريع اﻻقتصادية،
 المسائل ذات الطابع اﻻقتصادي واﻻجتماعي وتطوير
المهن وإقرار المشاريع العمومية الجهوية ومتابعة إنجازها،
 المسائل المتعلقة بمقر الجهة وأمﻼكها،
 الشؤون المتعلقة بالفنون والثقافة وإثرائها بالجهة،
 الشؤون المتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة واﻷسرة
واﻷفراد فاقدي السند العائلي،
 الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية
العمران،
 الشؤون المتعلقة بإسداء الخدمات في أسرع اﻷوقات
وسير المرافق العمومية بأنجع الطرق،
 المسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والسلطة
المركزية،
 المسائل المتعلقة بالشراكة مع الخارج،
 الشؤون المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة،
 اﻻستثمار في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية وقارة،
 الشؤون المتعلقة بالهجرة والتونسيين بالخارج،

وكلّ الشؤون والمسائل المرتبطة بالمجاﻻت التي تدخل في
نطاق الصﻼحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة
للجهة.
يبت المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في تغيير صبغة اﻷراضي
الفﻼحية ﻹنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية
والجدوى اﻻقتصادية وفقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثالث

في رئيس الجهة ومساعديه

الفصل  322ـ ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة
ومساعدي الرئيس من بين أعضائه ،وذلك لكامل المدة.

يحدد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس ،على أن ﻻ
يتجاوز عددهم اﻷربعة.
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الفصل  323ـ تتم دعوة المجلس الجهوي من قبل الرئيس
المتخلّي أو من يقوم مقامه ﻻنتخاب الرئيس والمساعدين حسب
الصيغ واﻵجال المنصوص عليها بالقانون .وفي صورة التّعذّر،
يتولّى الوالي توجيه الدعوة .ويتم التنصيص بالدعوة على
اﻻنتخاب الذي سيقع إجراؤه.

يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب
فيها الرئيس ،ويساعده أصغر اﻷعضاء سنا.

ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس الجهوي
سري وباﻷغلبية المطلقة ﻷعضائه مع مراعاة القانون
باﻻقتراع ال 
اﻻنتخابي وأحكام الفصل  7من هذا القانون.
إن لم يتحصل أي مترشح على اﻷغلبية المطلقة تجرى دورة
ثانية من اﻻقتراع ﻻنتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين
الذين تحصﻼ على أكبر عدد من اﻷصوات .وفي صورة تساوي
اﻷصوات ،يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.

يقع ترتيب مساعدي رئيس الجهة أثناء انتخابهم من طرف
أعضاء المجلس الجهوي.

يتولّى المدير التنفيذي كتابة محضر الجلسة اﻻنتخابية الذي
يرسل نظير منه إلى الوالي.
يتم اﻹعﻼن عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف
أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل
مقر الجهة وبكلّ الوسائل اﻷخرى المتاحة.
يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب
الشروط والصيغ واﻵجال المعمول بها في خصوص اﻻعتراضات
ضد انتخاب المجلس الجهوي أمام القضاء اﻹداري وذلك في أجل
 15يوما من تاريخ اﻻنتخاب.
الفصل  324ـ إذا ألغي اﻻنتخاب أو تخلى الرئيس أو
المساعدون عن وظائفهم ،يدعى المجلس الجهوي من قبل رئيس
الجهة أو عند اﻻقتضاء من قبل الوالي المختص ترابيا لﻼنعقاد
وسد الشغور.

يرأس الجلسة اﻻنتخابية أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا
بمساعدة أصغرهم سنا.
تنعقد الجلسة اﻻنتخابية وجوبا في أجل أقصاه  15يوما من
تاريخ حصول الشغور.
الفصل  325ـ في حالة الشغور في رئاسة المجلس ،يجتمع
المجلس الجهوي ﻻنتخاب رئيس من بين أعضائه.
تنعقد الجلسة اﻻنتخابية صحيحة بمن حضر.

وإذا لم يحرز أي مترشح على اﻷغلبية المطلقة ﻷعضاء
المجلس في دورة أولى فإنّه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها
المترشحان المتحصﻼن على أكبر عدد من اﻷصوات.

صفحــة 1752

وإن تساوت اﻷصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر
المترشحين سنّا.

الفصل  326ـ توجه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه
إلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد وجوبا في أجل ﻻ
يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت اﻻستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها ،يتم إعﻼم
الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من
يخلفهم.

وفي حالة التأكّد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة
تسيير الشؤون الجهوية ،يتعهد عضو المجلس الجهوي اﻷكبر سنّا
بتسيير شؤون الجهة بمساعدة المدير التنفيذي.
الفصل  327ـ توجه استقالة أحد أعضاء المجلس الجهوي إلى
رئيس الجهة برسالة مضمونة الوصول مع اﻹعﻼم بالبلوغ.

الفصل  328ـ يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن
مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية
لمدة أقصاها ثﻼثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس اﻷعلى
للجماعات المحلية ،وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم باﻹدﻻء
ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي
على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد
سماعهم واستشارة مكتب المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية
وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في اﻷعمال المذكورة بالفقرة اﻷولى.
يدلي مكتب المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل
في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله باﻻستشارة من رئاسة
الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات اﻹيقاف أو اﻹعفاء أمام المحكمة
اﻹدارية اﻻبتدائية المختصة .وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ
القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعﻼمهم
بالقرارات .ويبت رئيس المحكمة اﻹدارية المختصة بالنظر في
مطلب توقيف التنفيذ في أجل ﻻ يتجاوز عشرة أيام من تاريخ
تقديم المطلب.
ﻻ تصبح قرارات اﻹيقاف أو اﻹعفاء سارية المفعول إﻻ بعد
صدور قرار برفض رئيس المحكمة اﻹدارية المختصة لمطلب
توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عمﻼ بالفقرة السابقة من
هذا الفصل.
ويترتّب عن اﻹعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة
إﻻّ في حالة إلغاء أمر اﻹعفاء من طرف المحكمة اﻹدارية.
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الفصل  329ـ في صورة تغّيب رئيس الجهة أو إيقافه عن
المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور
وقتي ،فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في
التسمية.

وإن تعذّر التّعويض بالمساعد ،فيعوض بعضو من المجلس
الجهوي ينتخب من قبل المجلس بأغلبية الحاضرين ،ويتم إعﻼم
الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الجهة ﻷسباب صحية أو للسفر
لمدة تتجاوز الشهر أو اﻹيقاف عن ممارسة المهام.
ويتعين أن ﻻ يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.

وبانقضاء اﻷجل المذكور تنطبق أحكام الفصل  324من هذا
القانون.

الفصل  330ـ بناء على ﻻئحة معلّلة يمضيها نصف أعضاء
المجلس الجهوي على اﻷقل ،للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه
بأغلبية ثﻼثة أرباع اﻷعضاء .كما له أن يسحب الثقة من مساعدي
الرئيس وفقا لنفس اﻹجراءات.
ﻻ يمكن تقديم ﻻئحة سحب الثقة أكثر من مرة خﻼل الدورة
النيابية.
كما ﻻ يمكن سحب الثقة خﻼل اﻷشهر الستة التي تلي انتخاب
المجلس الجهوي.

كما ﻻ يمكن سحب الثقة خﻼل السنة اﻷخيرة من المدة
النيابية.
القسم الرابع

في صﻼحيات رئيس الجهة

الفصل  331ـ رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن
تسيير مصالح الجهة ،وهو ممثّلها القانوني .ويمكن له أن يفوض
بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من
صﻼحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى
أحد أعضاء المجلس الجهوي.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

الفصل  332ـ يلتزم رئيس الجهة ومساعدوه وأعضاء المجلس
الجهوي بإعﻼم المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا
حول ما يمكن أن يمثّل مصالحا متضاربة عند تسيير الجهة أو
ممارسة الصﻼحيات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الجهة في ملف
ما ،يعين المجلس الجهوي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة
الملف ولتمثيل الجهة لدى المحاكم أو ﻹبرام العقود .ويعمل بنفس
اﻹجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس الجهوي مع
مصالح الجهة.
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الفصل  333ـ لرئيس الجهة أن يفوض بقرار حق اﻹمضاء
تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشموﻻته إلى:
 المدير التنفيذي للجهة،
 اﻷعوان الشاغلين ﻹحدى الخطط الوظيفية بالجهة.
ﻻ يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما ﻻ يمكن
التفويض ﻷحد اﻷشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما .غير أنه يمكن
للمتعهد برئاسة الجهة بالنيابة إمضاء القرارات الترتيبية.
الفصل  334ـ يتولى رئيس الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي
وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب
الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة
المتعلقة بما يلي:

 إدارة اﻷمﻼك واتخاذ كل اﻹجراءات للمحافظة عليها
وتثمينها،
 المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الجهة،
 انتداب اﻷعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الجهة،
 اتخاذ كل اﻹجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط
الحق،
 التصرف في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا
للقانون،
 اﻹشراف على إعداد مشروع ميزانية الجهة طبقا للنظام
المالي وإصدار اﻷذون بالدفع ومراقبة الحسابية الجهوية،
 التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية الجهوية حول
استخﻼص الديون،
 تسيير اﻷشغال والتحكم في آجال اﻹنجاز،
 الطّعن لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها في
القضايا اﻹدارية والعدلية لدى مختلف المحاكم،
 اتخاذ كل القرارات المتعلقة بإعداد العقود وإبرامها
وتنفيذها وخﻼصها والتي يمكن إجراؤها حسب التراتيب الجاري
بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها .وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم
إمضاء العقد إﻻ بعد موافقته في مداولة جديدة،
 إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح
ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا
لهذا القانون،
 تمثيل الجهة في جميع اﻷعمال المدنية واﻹدارية،
 الدفاع عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية،
 السهر على حسن سير المصالح اﻹدارية ومتابعة إسداء
الخدمات في أسرع اﻵجال وتقديم تقارير وأجوبة عن تظلمات كل
من له مصلحة حول أداء مختلف المصالح الراجعة بالنظر،
 يأذن بالتقصي في التظلمات والقيام عند اﻻقتضاء
بالتتبعات ضد كل من يتعمد تعطيل مصالح المنظورين بالجهة
بتأجيل إسداء الخدمات أو برفض ذلك بدون موجب قانوني،
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 اﻹصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني
وتقديم اﻷجوبة عن التساؤﻻت،
 التخاطب مع ممثّل السلطة المركزية المختص ترابيا حول
تنفيذ كلّ القرارات الجهوية،
 التعهد بالوساطة لحل النزاعات الشغلية وتعيين موفق
لتجاوزها ودفع الحوار اﻻجتماعي بالجهة،
 رئاسة اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل بناء على
مداولة نفس اللجنة.
الفصل  335ـ للمجلس الجهوي أن يفوض باﻷغلبية المطلقة
ﻷعضائه لرئيس الجهة طيلة مدة نيابته ممارسة الصﻼحيات
المتعلّقة بـ:

 ضبط وتغيير استعمال اﻷمﻼك التي هي في تصرف الجهة
طبقا لقرارات المجلس وبناء على تقارير معللة في الغرض،
 التفاوض قصد اﻻقتراض والقيام باﻹجراءات القانونية
والترتيبية الﻼزمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس الجهوي،
 قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
 ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للجهة في مختلف
المجاﻻت بما في ذلك حق الشفعة،
 إبرام مشاريع الصلح ،على أن يتم عرضها على مصادقة
المجلس الجهوي،
 التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عﻼقات شراكة وتعاون
طبقا للفصل  42من هذا القانون.
على رئيس الجهة أن يعرض على المجلس الجهوي خﻼل
اجتماعاته الدورية تقريرا حول كل ما قام به طبقا ﻷحكام هذا
الفصل.
ويمكن لرئيس الجهة تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصﻼحيات
بهذا الفصل ﻷحد مساعديه.
الفصل  336ـ يتولّى رئيس الجهة ومن يفوضهم لذلك تنفيذ
القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالجهة والقيام بكل الوظائف
التي يسندها القانون له.

الفصل  337ـ رئيس الجهة مكلف بالتراتيب الجهوية وبتنفيذ
قرارات المجلس الجهوي.

يتولّى رئيس الجهة اتخاذ التراتيب الخاصة التي يقتضيها
تصريف الشؤون الجهوية.
يتولى الوالي اﻹذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب
الجهوية ويحيط علما رئيس الجهة كتابيا بمآل القرارات المتخذة
في أجل ﻻ يتجاوز شهرين ويعلّل عدم التنفيذ عند اﻻقتضاء.
لرئيس الجهة الطعن في رفض السلطة المركزية تنفيذ قرارات
الجهة أمام القضاء اﻹداري.

صفحــة 1754

الفصل  338ـ إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بعمل من
اﻷعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب ،يتولى الوالي التنبيه
عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب .وفي صورة
تقاعس رئيس الجهة أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة
رغم وجود خطر مؤكد ،للوالي مباشرة تلك الصﻼحيات بنفسه أو
تكليف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار معلّل.
وينتهي تدخل الوالي بزوال اﻷسباب المذكورة أعﻼه.
القسم الخامس

في مكتب الجهة

الفصل  339ـ يساعد رئيس المجلس الجهوي في تسيير
شؤون الجهة مكتب يتركب ،باﻹضافة إلى الرئيس ،من المساعدين
ورؤساء اللجان.
يجتمع المكتب مرة في الشهر على اﻷقل .ويرأسه رئيس
المجلس الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا
القانون.
يمسك المدير التنفيذي للجهة محاضر مداوﻻت المكتب بنفس
الشروط المنطبقة على كتابة المجلس الجهوي.

تُضمن محاضر مداوﻻت المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من
رئيس الجهة ،ولبقية أعضاء المجلس الجهوي اﻻطﻼع على هذه
المحاضر.
القسم السادس

في إدارة الجهة

الفصل  340ـ تحرص إدارة الجهة على خدمة كل المتساكنين
في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة
والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل
على حماية مصالح الجهة وأمﻼكها.

تلتزم مصالح الجهة بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام
وبالمساعدة على إنجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.
ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن
أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلة وفق
القانون.

الفصل  341ـ يخضع أعوان الجهة ﻷحكام النظام اﻷساسي
العام للوظيفة العمومية ولﻸحكام الخصوصية المتعلقة بهم.
يصادق المجلس الجهوي على التنظيم الهيكلي ﻹدارة الجهة.

ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي ﻹدارة الجهة بمقتضى أمر
حكومي بعد استشارة المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناء
على رأي المحكمة اﻹدارية العليا.

الفصل  342ـ المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف
تحت سلطة رئيس الجهة بتسيير إدارة الجهة وتقديم اﻻستشارات
للمجلس الجهوي والهياكل المنبثقة عنه.
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يحضر المدير التنفيذي أشغال المجلس الجهوي ويبدي رأيه
ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق
في التصويت.

الفصل  347ـ تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط
الجهوية وجوبا معلّلة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين
باﻷمر أو علمهم بها مع مراعاة الحق في الطعن أمام القضاء لمن
له مصلحة.

الفصل  343ـ يؤجر أعوان الجهات على حساب ميزانياتها.

يبلغ الوالي رئيس الجهة نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار
المطعون فيه ثﻼثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.

تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي للجهة
وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة
اﻹدارية العليا.
للسلطة المركزية أن تضع على ذمة الجهات أعوانا عموميين
يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم اﻷصلية.
كما يمكن للسلطة المركزية ،بطلب من الجهات ،إلحاق أعوان
عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل  344ـ يتولى رئيس الجهة ،طبقا لﻺجراءات القانونية
الجاري بها العمل ،التسمية بالخطط والرتب واﻷصناف المتعلقة
بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان الجهة
المصادق عليه من طرف مجلسها.
تتولى الجهة فتح مناظرة ﻻنتداب الموظفين والعملة في حدود
عدد الشغورات حسب الصيغ واﻹجراءات الجاري بها العمل
واحترام مبدأ المساواة والشفافية.

الفصل  345ـ تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط
الوظيفية التابعة للجهات واﻹعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد
أخذ رأي المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي
المحكمة اﻹدارية العليا.
القسم السابع

في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط الجهوية
ومراقبتها

الفصل  346ـ تكون القرارات الترتيبية الجهوية نافذة
المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع
اﻻلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
وتلتزم الجهة بتعليق ملخص للمداوﻻت ونسخة من القرارات
الترتيبية بمقرها.
يتم إعﻼم أمين المال الجهوي بالقرارات ذات اﻻنعكاسات
المالية والعقود المبرمة مع الجهة في أجل ﻻ يتجاوز عشرةأيام من
تاريخ اتخاذها.

خﻼفا ﻷحكام الفصل  46من هذا القانون ،يمكن للمجلس
الجهوي في حالة التأكّد أن يقرر بأغلبية ثﻼثة أخماس أعضائه نفاذ
قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعﻼم العموم بأي
وسيلة متاحة على أن يتم نشره ﻻحقا بالموقع اﻹلكتروني للجريدة
الرسمية للجماعات المحلية.
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الفصل  348ـ للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة
اﻻعتراض على القرارات التي تتخذها الجهة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار الجهوي.

إذا كان القرار الجهوي من شأنه النيل من حرية عامة أو
فردية ،يأذن رئيس المحكمة اﻹدارية اﻻبتدائية بإيقاف التنفيذ في
أجل خمسة أيام ،وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم اﻷمر.
ﻻ تحول اﻷحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل
شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة اﻹدارية اﻻبتدائية
قصد الطعن في القرارات الجهوية التي أحدثت له أثرا.
الفصل  349ـ تكون ﻻغية المداوﻻت والقرارات التي شارك
فيها أعضاء المجلس الجهوي والذين لهم مصلحة فيها أو كان
يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.

يتم التصريح باﻹلغاء بقرار من المحكمة اﻹدارية المختصة
بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة.
الفصل  350ـ يمنع على كلّ عضو بالمجلس الجهوي إبرام
عقود مع المجلس أو أن تكون له معامﻼت مهما كان نوعها مع
المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان في وضعية تضارب مصالح
على معنى التشريع المتعلّق بتضارب المصالح.

يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة اﻷولى من هذا الفصل بطﻼن
العقد أو المعاملة.
القسم الثامن

في التعاون بين الجهة والسلطة المركزية والجماعات المحلية
اﻷخرى

الفصل  351ـ تساعد المصالح الخارجية للدولة المجلس
الجهوي على إنجاز مهام من اختصاصه كلما طلب ذلك في إطار
اتفاقيات يتم ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي بعد أخذ رأي
المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة
اﻹدارية العليا.
الفصل  352ـ للجهة إبرام اتفاقات مع السلطة المركزية أو
الجماعات المحلية اﻷخرى ﻹنجاز مشاريع وبرامج تنموية
اقتصادية واجتماعية.

الفصل  353ـ يمكن للجهة بالتعاون مع البلديات الكائنة
بدائرتها أو بقية البلديات أو مع السلطة المركزية بعث وكاﻻت
وطنية أو جهوية مكلّفة بالخدمات الحضرية.
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القسم التاسع

في اللجنة الجهوية للحوار اﻻقتصادي واﻻجتماعي

الفصل  354ـ يتولى المجلس الجهوي إحداث لجنة جهوية
للحوار اﻻقتصادي واﻻجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة ،و
تتركب كما يلي:
 6 أعضاء من بين أعضاء المجلس الجهوي.

 6 أعضاء يمثلون بالتساوي نقابات العمال واﻷعراف
والفﻼحين.

 6 أعضاء يمثلون اﻹدارات المركزية المعنية بالشؤون
اﻻجتماعية واﻻستثمار والفﻼحة والتجارة والبيئة والتجهيز يعينهم
الوالي المختص ترابيا،
 ممثل عن الهياكل المهتمة بالعاطلين عن العمل وممثل عن
المنظمات اﻷكثر تمثيﻼ للعاطلين عن العمل ،يعينهما المجلس بناء
على ما يتوفّر لديه من ترشحات أو معطيات.
للجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في اﻻستماع إليه.

يكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه من بين المشار إليهم
بالمطّة اﻷولى من هذا الفصل بمتابعة ملف الحوار اﻻجتماعي
وعند اﻻقتضاء برئاسة أعمال اللجنة الجهوية للحوار اﻻجتماعي
واﻻقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.
الفصل  355ـ تتعهد اللجنة بدراسة المسائل اﻻقتصادية
واﻻجتماعية والشغلية والبيئية بمبادرة منها أو بطلب من أحد
رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابيا.
تتولى اللجنة دوريا دراسة وضع التشغيل بالجهة وترفع تقارير
في الغرض للمجلس الجهوي.

كما تتعهد اللجنة بدراسة ظروف إنجاز المشاريع اﻻقتصادية
واﻻجتماعية بناء على طلب من اﻷطراف المعنية وتوصي بالتدابير
الكفيلة بإنجازها في أفضل الظروف.

تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا وتقدم تقارير عن أعمالها
ومقترحاتها للمجلس الجهوي الذي له أن يأذن بنشرها بالموقع
اﻹلكتروني للجهة.
تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.
الباب الثالث
في اﻹقليم

الفصل  356ـ اﻻقليم جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية
وباﻻستقﻼلية اﻹدارية والمالية وتعمل على تحقيق اﻻندماج
والتكامل التنموي واﻻقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف
المناطق المكونة لﻺقليم.
الفصل  357ـ يسير اﻹقليم مجلس إقليم ينتخب من قبل
أعضاء المجالس البلدية والجهوية طبقا للقانون.

صفحــة 1756

يجتمع مجلس اﻹقليم بصفة دورية مرة كل ثﻼثة أشهر بدعوة
من رئيسه .كما يمكنه اﻻلتئام كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تعد اجتماعات مجلس اﻹقليم قانونية بحضور أغلبية أعضائه.

تعقد اجتماعات مجلس اﻹقليم بمقره .وللمجلس أن يقرر
اﻻجتماع بأي مكان آخر داخل اﻹقليم أو استثنائيا خارجه.

تكون اجتماعات مجلس اﻹقليم علنية .وله أن يقرر بأغلبية
ثلثي أعضائه الحاضرين سريتها إذا طالب ثلث أعضائه الحاضرين
على اﻷقل بذلك.
لمجلس اﻹقليم أن يستدعي من يرى فائدة في اﻻستماع إليه.
الفصل  358ـ يختص مجلس اﻹقليم بما يلي:

 التداول في كل المسائل ذات الصبغة اﻹقليمية والمتعلقة
بالتنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات
المكونة له واﻻندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين
والمناطق،
 وضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة لﻺقليم بالتشاور
والتعاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق مع السلط المركزية،
 اقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي ،خاصة منها المتعلقة
بشبكات النقل واﻻتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير وعرضها
على السلط المركزية والسلط المحلية للتمويل وإقرار اﻹنجاز،
 وضع السياسات التنموية اﻹقليمية وإعداد ما تقتضيه من
تصورات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي بالتنسيق مع
الجماعات المحلية واﻹدارات الﻼمحورية المعنية وعرض تصور
لتمويلها على السلط المركزية والسلط المحلية والسهر على متابعة
إنجازها،
 إعداد تصورات للرفع من المردودية اﻻقتصادية وجاذبية
اﻹقليم لﻼستثمار ومنح اﻻمتيازات التفاضلية لفضائه الترابي،
 التداول في ميزانية اﻹقليم وكل المسائل المتعلقة بالتصرف
في اﻷمﻼك،
 متابعة الوضع البيئي،
 متابعة سير المرافق العامة ذات البعد اﻹقليمي.
لمجلس اﻹقليم تفويض جانب من صﻼحياته لرئيس اﻹقليم.

الفصل  359ـ يعمل مجلس اﻹقليم على تنسيق أنشطته
وأعماله مع بقية اﻷقاليم.

لﻺقليم ربط عﻼقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في
البلدان التي لها عﻼقات دبلوماسية مع تونس طبقا ﻷحكام الفصل
 42من هذا القانون.
الفصل  360ـ يشارك اﻹقليم وجوبا مع السلطة المركزية في
إعداد مخططات التنمية الوطنية.
تضع الدولة على ذمة مجالس اﻷقاليم كل المعطيات اﻹحصائية
والوسائل التي تساعدها على القيام بمهامها في أفضل الظروف.
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الفصل  361ـ يعمل اﻹقليم باﻻشتراك مع السلطة المركزية
والجهات والبلديات على تحسين مستوى عيش المواطنين ويقوم
بالمبادرات للحد من الفوارق اﻻقتصادية واﻻجتماعية بين المناطق
المكونة له ولتعزيز اﻻندماج والتضامن بينها.

الفصل  362ـ ينتخب مجلس اﻹقليم رئيس اﻹقليم ومساعديه
من بين أعضائه ،وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد
انتخابه وبحضور أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات.
الفصل  363ـ تتم دعوة مجلس اﻹقليم من قبل الرئيس
المتخلّي أو من يقوم مقامه ﻻنتخاب الرئيس والمساعدين حسب
الصيغ واﻵجال المنصوص عليها بالقانون .وفي صورة التّعذّر،
يتولّى المدير التنفيذي لﻺقليم توجيه الدعوة .ويتم التنصيص
بالدعوة على اﻻنتخاب الذي سيقع إجراؤه.

يترأس أكبر أعضاء مجلس اﻹقليم سنا الجلسة التي ينتخب
فيها الرئيس ،ويساعده أصغر اﻷعضاء سنا.
تنعقد الجلسة اﻻنتخابية صحيحة مهما كان عدد الحضور.

ينتخب الرئيس ومساعديه من طرف مجلس اﻹقليم باﻻقتراع
السري وباﻷغلبية المطلقة ﻷعضائه.

إن لم يتحصل أي مترشح على اﻷغلبية المطلقة في الدورة
اﻷولى من اﻻقتراع ،تجرى دورة ثانية يترشح لها المتحصﻼن تباعا
على أكثر اﻷصوات ،ويصرح بفوز المترشح المتحصل على أكبر
اﻷصوات .وفي صورة تساوي اﻷصوات ،يصرح بفوز المترشح
اﻷصغر سنا.
يتم انتخاب مساعدي رئيس اﻹقليم تباعا وفقا لنفس الطريقة
حسب ترتيبهم.

يتولّى المدير التنفيذي لﻺقليم مسك محضر الجلسة اﻻنتخابية
ويرسل نظيرا منه للوالي الموجود بدائرته مقر اﻹقليم.

الفصل  364ـ إذا ألغي اﻻنتخاب أو تخلى الرئيس أو
المساعدون عن وظائفهم ،يدعى مجلس اﻹقليم من قبل رئيس
اﻹقليم أو عند اﻻقتضاء من قبل الوالي الموجود بدائرته مقر
اﻹقليم لﻼنعقاد وسد الشغور.

يرأس الجلسة اﻻنتخابية أكبر اﻷعضاء سنا بمساعدة أصغرهم
سنا.

تنعقد الجلسة اﻻنتخابية وجوبا في أجل أقصاه  15يوما من
تاريخ حصول الشغور.

الفصل  365ـ توجه استقالة رئيس اﻹقليم أو استقالة
مساعديه إلى أعضاء مجلس اﻹقليم الذي ينعقد وجوبا في أجل
ﻻ يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
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إذا قبلت اﻻستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها ،يتم إعﻼم
الوالي وأمين المال الجهوي الذين يوجد بدائرة اختصاصهما مقر
اﻹقليم بحصول الشغور.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من
يخلفهم.

وفي حالة التأكّد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة
تسيير شؤون اﻹقليم ،يتعهد عضو مجلس اﻹقليم اﻷكبر سنّا
بتسيير شؤون اﻹقليم بمساعدة المدير التنفيذي.

الفصل  366ـ يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن
مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية
لمدة أقصاها ثﻼثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس اﻷعلى
للجماعات المحلية ،وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم باﻹدﻻء
ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي
على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد
سماعهم واستشارة مكتب المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية
وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في اﻷعمال المذكورة بالفقرة اﻷولى.
يدلي مكتب المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل
في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله باﻻستشارة من رئاسة
الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات اﻹيقاف أو اﻹعفاء أمام المحكمة
اﻹدارية اﻻبتدائية المختصة .وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ
القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعﻼمهم
بالقرارات .ويبت رئيس المحكمة اﻹدارية المختصة بالنظر في
مطلب توقيف التنفيذ في أجل ﻻ يتجاوز عشرة أيام من تاريخ
تقديم المطلب.
ﻻ تصبح قرارات اﻹيقاف أو اﻹعفاء سارية المفعول إﻻ بعد
صدور قرار برفض رئيس المحكمة اﻹدارية المختصة لمطلب
توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عمﻼ بالفقرة السابقة من
هذا الفصل.
ويترتّب عن اﻹعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة
إﻻّ في حالة إلغاء أمر اﻹعفاء من طرف المحكمة اﻹدارية.

الفصل  367ـ في صورة تغّيب رئيس اﻹقليم أو إيقافه عن
المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور
وقتي ،فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في
التسمية .وإن تعذّر التّعويض بالمساعد ،فيعوض بعضو من
مجلس اﻹقليم ينتخب من قبل المجلس بأغلبية الحاضرين.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس اﻹقليم ﻷسباب صحية أو
للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو اﻹيقاف عن ممارسة المهام.
ويتعين أن ﻻ يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.
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وبانقضاء اﻷجل المذكور تنطبق أحكام الفصل  364من هذا
القانون.

الفصل  368ـ رئيس اﻹقليم مسؤول في نطاق القانون عن
تسيير مصالح اﻹقليم ،وهو ممثّله القانوني .ويمكن له أن يفوض
بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من
صﻼحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى
أحد أعضاء مجلس اﻹقليم.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

الفصل  369ـ يلتزم رئيس اﻹقليم ومساعدوه وأعضاء مجلس
اﻹقليم بإعﻼم المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا
حول ما يمكن أن يمثّل مصالحا متضاربة عند تسيير اﻹقليم أو
ممارسة الصﻼحيات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح اﻹقليم في ملف
ما ،يعين مجلس اﻹقليم عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف
ولتمثيل اﻹقليم لدى المحاكم أو ﻹبرام العقود .ويعمل بنفس
اﻹجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء مجلس اﻹقليم مع مصالح
اﻹقليم.
الفصل  370ـ لرئيس اﻹقليم أن يفوض بقرار حق اﻹمضاء
تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشموﻻته إلى:
 المدير التنفيذي لﻺقليم،
 اﻷعوان الشاغلين ﻹحدى الخطط الوظيفية باﻹقليم.

ﻻ يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما ﻻ يمكن
التفويض ﻷحد اﻷشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.
الفصل  371ـ يتولى رئيس اﻹقليم تحت رقابة مجلس اﻹقليم
وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب
الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة
المتعلقة بما يلي:

 إدارة أمﻼك اﻹقليم واتخاذ كل اﻹجراءات للمحافظة عليها
وتثمينها،
 انتداب اﻷعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية
اﻹقليم،
 المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف اﻹقليم،
 اتخاذ كل اﻹجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط
الحق،
 التصرف في مداخيل اﻹقليم طبقا للقانون،
 اﻻشراف على إعداد ميزانية اﻹقليم طبقا للنظام المالي
وإصدار اﻷذون بالدفع ومراقبة حسابية اﻹقليم،
 التخاطب مع المحاسب العمومي لﻺقليم حول استخﻼص
الديون،

صفحــة 1758

 تسيير أشغال اﻹقليم،

 القيام بالدعاوى لدى المحاكم لحماية مصالح اﻹقليم
ونيابته في القضايا اﻹدارية والعدلية لدى المحاكم،
 اتخاذ كل القرارات المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها
وتنفيذها وخﻼصها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار
مبلغها ونوعها .للمجلس أن يقرر عدم إمضاء الصفقة إﻻ بعد
موافقته في مداولة جديدة،
 استشارة لجنة الصفقات المختصة حول مشاريع الصفقات،
 إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح
ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا
لهذا القانون،
 تمثيل اﻹقليم في جميع اﻷعمال المدنية واﻹدارية،
 الدفاع عن مصالح اﻹقليم بكل الطرق القانونية،
 السهر على حسن سير المصالح اﻹدارية وإسداء
الخدمات.
الفصل  372ـ لمجلس اﻹقليم أن يفوض لرئيس اﻹقليم طيلة
مدة نيابته الصﻼحيات المتعلّقة بما يلي:

 ضبط وتغيير استعمال أمﻼك اﻹقليم طبقا لقرارات
المجلس،
 قبول التبرعات والهبات غير المثقّلة بنفقات أو بشروط،
 ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون لﻺقليم في مختلف
المجاﻻت بما في ذلك حق الشفعة،
 إبرام مشاريع الصلح ،على أن يتم عرضها على مصادقة
مجلس اﻹقليم،
 التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عﻼقات تعاون طبقا
ﻷحكام الفصل  42من هذا القانون.

يعرض رئيس اﻹقليم على مجلس اﻹقليم خﻼل دوراته العادية
تقريرا حول كل ما قام به طبقا ﻷحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس اﻹقليم تحت مسؤوليته إعادة تفويض
الصﻼحيات المذكورة بهذا الفصل ﻷحد مساعديه.
الفصل  373ـ يتولّى رئيس اﻹقليم ومن يكلفهم بذلك تنفيذ
القوانين والتراتيب الجاري بها العمل باﻹقليم والقيام بكل الوظائف
التي يسندها القانون له.
الفصل  374ـ إذا امتنع رئيس اﻹقليم أو تقاعس أو أهمل
القيام بعمل من اﻷعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب ،تتولى
السلطة المركزية بالتنسيق مع المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية
إتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب.
الفصل  375ـ يصادق مجلس اﻹقليم على نظامه الداخلي في
أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثة أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم مجلس اﻹقليم وسير العمل به.
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الفصل  376ـ تحرص إدارة اﻹقليم على خدمة كل المتساكنين
في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة
والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل
على حماية مصالح اﻹقليم وأمﻼكه.

تلتزم مصالح اﻹقليم بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام
وبالمساعدة على إنجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.
ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن
أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلة وفق
القانون.
الفصل  377ـ يخضع أعوان اﻹقليم ﻷحكام النظام اﻷساسي
العام للوظيفة العمومية ولﻸحكام الخصوصية المتعلقة بهم.
يصادق مجلس اﻹقليم على التنظيم الهيكلي ﻹدارة اﻹقليم.

ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي ﻹدارة اﻹقليم بمقتضى أمر
حكومي بعد استشارة المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناء
على رأي المحكمة اﻹدارية العليا.
الفصل  378ـ المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف
تحت سلطة رئيس اﻹقليم بتسيير إدارة اﻹقليم وتقديم
اﻻستشارات لمجلس اﻹقليم والهياكل المنبثقة عنه.

يحضر المدير التنفيذي أشغال مجلس اﻹقليم ويبدي رأيه
ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق
في التصويت.

تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي
لﻺقليم وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر حكومي بناء على رأي
المحكمة اﻹدارية العليا.
الفصل  379ـ يؤجر أعوان اﻷقاليم على حساب ميزانياتها.

للسلطة المركزية أن تضع على ذمة اﻷقاليم أعوانا عموميين
يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم اﻷصلية.
كما يمكن للسلطة المركزية ،بطلب من اﻷقاليم ،إلحاق أعوان
عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل  380ـ يتولى رئيس اﻹقليم طبقا لﻺجراءات القانونية
الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب واﻷصناف المتعلقة
بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان اﻹقليم
المصادق عليه من طرف مجلسه.

يتولى اﻹقليم فتح مناظرة ﻻنتداب الموظفين والعملة في
حدود عدد الشغورات حسب الصيغ واﻹجراءات الجاري بها العمل
واحترام مبدأ المساواة والشفافية.
الفصل  381ـ تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط
الوظيفية التابعة لﻸقاليم واﻹعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد
أخذ رأي المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي
المحكمة اﻹدارية العليا.
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الفصل  382ـ يعد اﻹقليم تقريرا سنويا عن أنشطته ينشر
بكل الوسائل المتاحة ويدرج بالموقع اﻻلكتروني المخصص له.
الكتاب الثالث

في اﻷحكام اﻻنتقالية

الفصل  383ـ تدخل أحكام هذا القانون اﻷساسي المتعلقة
بكل صنف من أصناف الجماعات المحلية تدريجيا بعد اﻹعﻼن عن
النتائج النهائية لﻼنتخابات الخاصة بكل صنف منها.

وﻻ تدخل اﻷحكام المتعلّقة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها
حيز النفاذ إﻻ بداية من غرة جانفي للسنة الموالية لﻺعﻼن عن
النتائج النهائية لﻼنتخابات الخاصة بكلّ صنف من الجماعات
المحلية.
إلى حين دخول صندوق دعم الﻼمركزية والتعديل والتضامن
بين الجماعات المحلية حيز التطبيق ،تتولى السلطة المركزية بداية
من السنة المالية الموالية للسنة التي تم فيها إجراء اﻻنتخابات
تخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجماعات المحلية يساوي مبلغ
الدعم المسند لها بعنوان سنة  ،2018تضاف إليه نسبة زيادة
عامة يضبطها قانون المالية.

الفصل  384ـ إلى حين تركيز المجالس الجهوية المنتخبة
تمارس صﻼحيات الجهة عن طريق المجالس الجهوية وفقا ﻷحكام
وإجراءات القانون اﻷساسي عدد  11لسنة  1989المؤرخ في 4
فيفري  1989المتعلّق بالمجالس الجهوية وسائر النصوص
القانونية والترتيبية ذات العﻼقة وبما ﻻ يتعارض مع هذا القانون
اﻷساسي.

الفصل  385ـ في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور
هذا القانون وإلى حين إرساء المحكمة اﻹدارية العليا والمجلس
اﻷعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر
اﻷوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون بناء على رأي
المحكمة اﻹدارية وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر
حكومية تعوضها طبقا لمقتضيات هذا القانون.
الفصل  386ـ إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم
إدارية استئنافية طبقا ﻷحكام الفصل  116من الدستور ،تنظر
الدوائر اﻻبتدائية بالمحكمة اﻹدارية في النزاعات الراجعة بمقتضى
هذا القانون للمحاكم اﻹدارية اﻻبتدائية ،وتختص الدوائر
اﻻستئنافية بالمحكمة بالنزاعات الراجعة للمحاكم اﻹدارية
اﻻستئنافية.

الفصل  387ـ إلى حين إحداث محكمة إدارية عليا تتم
استشارة المحكمة اﻹدارية في المجاﻻت المنصوص عليها بهذا
القانون طبقا لمقتضيات القانون عدد  40لسنة  1972المؤرخ في
 1جوان  1972المتعلق بالمحكمة اﻹدارية.
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الفصل  388ـ إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة
المحاسبات وتوليها لمهامها ،تتولى دائرة المحاسبات الصﻼحيات
والمهام المسندة لمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون
اﻷساسي .ويتم الطعن باﻻستئناف في اﻷحكام اﻻبتدائية الصادرة
عن دائرة المحاسبات أمام الجلسة العامة المنصوص عليها بالفصل
 40من القانون عدد  8لسنة  1968المؤرخ في  8مارس 1968
المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.
الفصل  389ـ يتركب المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية دون
ممثلي اﻷقاليم إلى حين إرسائها.

الفصل  390ـ تلتزم الجماعات المحلية باعتماد النظام
المحاسبي ذي القيد المزدوج المنصوص عليه بالفصل  191من
هذا القانون في أجل ﻻ يتجاوز أربع سنوات من تاريخ دخول
اﻷحكام المتعلّقة بالميزانية والمصادقة عليها حيز التنفيذ.

الفصل  391ـ ينتهي العمل بأحكام الفصول من  46إلى 95
من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد  11لسنة
 1997المؤرخ في  3فيفري  1997ونصوصها التطبيقية تباعا
بدخول قرارات كل جماعة محلية تتعلق بضبط المعاليم والرسوم
والحقوق مهما كانت تسميتها والمنصوص عليها بهذه الفصول
حيز التنفيذ.
ويتم استثنائيا بمقتضى أوامر حكومية ،تتّخذ بناء على رأي
الهيئة العليا للمالية المحلية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ
دخول اﻷحكام المتعلّقة بالميزانية حيز النفاذ ،ضبط:
 معلوم اﻹجازة الموظّف على محﻼت بيع المشروبات. -معلوم التعريف باﻹمضاء.

 معلوم اﻻشهاد بمطابقة النسخ لﻸصل. -تسليم الشهادات والحجج المختلفة.

الفصل  392ـ ينتهي العمل بأحكام الفصول  13و 14و 15من
قانون المالية لسنة  2013المتعلقة بإحداث صندوق التعاون بين
الجماعات المحلية بإنشاء صندوق دعم الﻼمركزية والتعديل
والتضامن بين الجماعات المحلية بمقتضى القانون.

الفصل  393ـ يتواصل العمل بالدوائر البلدية القائمة بعد
دخول هذا القانون اﻷساسي حيز النفاذ إلى حين النظر فيها عند
اﻻقتضاء من قبل المجالس البلدية.
الفصل  394ـ إلى حين إحداث اﻷقاليم يرجع نصيب اﻻقليم
من المحاصيل المنصوص عليها بالفصل  148من هذا القانون
للبلديات .وإلى حين انتخاب المجالس الجهوية يرجع نصيب الجهة
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إلى الوﻻية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون اﻷساسي
عدد  11لسنة  1989المؤرخ في  4فيفري  1989المتعلّق
بالمجالس الجهوية.
الفصل  395ـ يباشر المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية
أعماله في أجل ﻻ يتجاوز سنة من تاريخ اﻹعﻼن عن النتائج
النهائية لﻼنتخابات الجهوية.

إلى حين إرساء المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية طبقا
ﻷحكام هذا القانون ،يعين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتكوين
أعضاء المجالس المحلية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف
بالجماعات المحلية.

الفصل  396ـ يتم ضبط نظام داخلي نموذجي للمجالس
البلدية ونظام داخلي نموذجي للمجالس الجهوية يصادق على كلّ
منهما بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة اﻹدارية العليا.

الفصل  397ـ تتحول لفائدة الجهة أمﻼك الوﻻية باعتبارها
جماعة محلية على معنى القانون اﻷساسي عدد  11لسنة 1989
المؤرخ في  4فيفري  1989المتعلّق بالمجالس الجهوية باﻹعﻼن
النهائي عن نتائج أول انتخابات جهوية.
الفصل  398ـ
بالفصل  102من
الصفقات العمومية
العمل في حدود ما

إلى حين صدور اﻷمر الحكومي المشار إليه
هذا القانون ،يخضع إبرام وتنفيذ ومراقبة
للجماعات المحلية إلى التشريع الجاري به
ﻻ يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

الفصل  399ـ إلى حين إرساء المجلس اﻷعلى للجماعات
المحلية ،يتم تعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية من غير
ممثّلي المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي.

ويباشر المعينون مهام الهيئة إلى حين تشكيلها وفقا لمقتضيات
هذا القانون.

الفصل  400ـ يتولى ديوان قيس اﻷراضي والمسح العقاري
والمركز الوطني لرسم الخرائط واﻻستشعار عن بعد وضع عﻼمات
حدود المجال الترابي للبلديات كلما اقتضت الحاجة ذلك على أن
يتم إقرار ذلك بأمر حكومي ،وتتكفّل السلطة المركزية بتكاليف
المهام المذكورة.

ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  9ماي .2018
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-

تونس
حلق الوادي
قرطاج
سيدي بوسعيد
المرسى
باردو
الكرم
سيدي حسين
أريانة
سكرة
رواد
قلعة اﻻندلس
سيدي ثابت
التضامن
المنيهلة
منوبة
الجديدة
طبربة
برج العامري
المرناقية
الدندان
وادي الليل
البطان
دوار هيشر
البساتين
بن عروس
رادس
مقرين
حمام اﻻنف
الزهراء
مرناق
المحمدية
الخليدية
بومهل البساتين
حمام الشط
المروج
فوشانة
نعسان
نابل
دار شعبان الفهري
بني خيار
المعمورة
الصمعة
قربة
تازركة
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-

منزل تميم
قليبية
حمام الغزاز
الهوارية
سليمان
قربص
منزل بوزلفة
بني خﻼد
قرمبالية
بوعرقوب
الحمامات
الميدة
ازمور
منزل حر
تاكلسة
زاوية الجديدي
دار علوش
فندق الجديد
سلتان
تازغران بوكريم
زاوية المقايز
سيدي الجديدي
الشريفات بوشراي
زغوان
الزريبة
الفحص
الناظور
بئر مشارقة
جبل الوسط
صواف
العمايم
بنزرت
العالية
راس الجبل
الماتلين
رفراف
منزل بورقيبة
سجنان
غار الملح
عوسجة
ماطر
منزل جميل
منزل عبد الرحمان
تينجة
غزالة
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أوتيك
جومين
الحشاشنة
باجة
نفزة
مجاز الباب
تستور
تبرسق
زهرة مدين
قبﻼط
المعقولة
تيبار
وشتاتة الجميلة
سيدي إسماعيل
السلوقية
جندوبة
بوسالم
غار الدماء
وادي مليز
طبرقة
عين دراهم
فرنانة
بني مطير
بلطة بوعوان
سوق السبت
جواودة
القلعة المعدن
الفرقصان
عين الصبح
الناظور
الخمايرية
الكاف
ساقية سيدي يوسف
تاجروين
قلعة سنان
القلعة الخصباء
الجريصة
الدهماني
القصور
السرس
نبر
منزل سالم
الطويرف
الزعفران دير

-

الكاف
بهرة
المرجى
سليانة
بوعرادة
قعفور
الكريب
برقو
مكثر
الروحية
العروسة
كسرى
سيدي بورويس
سيدي مرشد
الحبابسة
القيروان
السبيخة
الوسﻼتية
عين جلولة
حفوز
العﻼ
بوحجلة
نصر الله
حاجب العيون
الشراردة
الشبيكة
منزل المهيري
سيسب الدريعات
جهينة
رقادة
عبيدة
الشرايطية القصور
العين البيضاء
شواشي
القصرين
سبيطلة
سبيبة
تالة
فريانة
تﻼبت
ماجل بلعباس
جدليان
فوسانة
حيدرة
النور
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-

الزهور
العيون
حاسي الفريد
الشرايع مشرق الشمس
الرخمات
عين الخمايسية
خمودة
بوزقام
سيدي بوزيد
جلمة
الرقاب
المكناسي
بئر الحفي
السبالة
سيدي علي بن عون
المزونة
اوﻻد حفوز
منزل بوزيان
السعيدة
سوق الجديد
الفائض بنور
باطن الغزال
رحال
المنصورة
اﻻسودة
سوسة
القصيبة والثريات
مساكن
حمام سوسة
القلعة الصغرى
اكودة
القلعة الكبرى
هرقلة
سيدي بوعلي
النفيضة
بوفيشة
زاوية سوسة
الزهور
المسعدين
سيدي الهاني
كندار
القريمت هيشر
شط مريم
المنستير
خنيس
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-

بنبلة المنارة
الوردانين
ساحلين معتمر
جمال
زرمدين
بني حسان
قصيبة المديوني
بنان بوضر
طوزة
صيادة
قصر هﻼل
المكنين
طبلبة
البقالطة
لمطة
بوحجر
سيدي عامر
مسجد عيسى
زاوية قنطش
منزل فارسي
سيدي بنور
الغنادة
شراحيل
منزل النور
منزل كامل
المصدور
منزل حرب
منزل حياة
عميرة الفحول
عميرة التوازرة
عميرة الحجاج
المهدية
قصور الساف
الشابة
سيدي علوان
بومرداس
الجم
شربان
السواسي
رجيش
كركر
اوﻻد الشامخ
هبيرة
ملولش
البرادعة
سيدي زيد أوﻻد موالهم
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الحكائمة
التﻼلسة
زالبة
صفاقس
ساقية الدائر
ساقية الزيت
العين
جبنيانة
الحنشة
قرقنة
بئر علي بن خليفة
المحرس
قرمدة
الشيحية
عقارب
منزل شاكر
الصخيرة
طينة
الغريبة
العامرة
العوابد الخزانات
الناظور
سيدي علي بلعابد
الحاجب
حزق اللوزة
اﻻعشاش
بوجربوع العوادنة
ماجل الدرج
النصر
قفصة
السند
الرديف
المتلوي
ام العرائس
القطار
المظيلة
القصر
بلخير
سيدي عيش
زانوش
ﻻلة
سيدي بوبكر
توزر
دقاش
نفطة
حامة الجريد

-

تمغزة
حزوة
قبلي
دوز
جمنة
القلعة
سوق اﻻحد
الفوار
رجيم معتوق
بشلي جرسين
البليدات
بشري فطناسة
قابس
شنني النحال
الحامة
المطوية
وذرف
مارث
مطماطة الجديدة
غنوش
الزارات
مطماطة القديمة
دخيلة توجان
منزل الحبيب
الحبيب ثامر
بوعطوش
كتانة
بوشمة
تبلبو
مدنين
جربة حومة السوق
جرجيس
بنقردان
بني خداش
جربة ميدون
جربة اجيم
سيدي مخلوف
بوغرارة
جرجيس الشمالية
تطاوين
غمراسن
رمادة
الذهيبة
بئر اﻻحمر
الصمار
شنني  -دويرات
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-
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تونس
أريانة
بن عروس
منوبة
نابل
بنزرت
زغوان
باجة
الكاف
جندوبة
سليانة
القيروان

-

القصرين

سيدي بوزيد
سوسة
المنستير
المهدية
صفاقس
قفصة
توزر
قبلي
قابس
مدنين
تطاوين
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اﻟﻘــﻮاﻧﻴــﻦ
ﻗـــﺎﻧﻮن ﻋـــﺪد  49ﻟـــﺴﻨﺔ  2015ﻣـــﺆرخ ﻓـــﻲ  27ﻧـــﻮﻓﻤﺒﺮ 2015
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺸّﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص).(1
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ،
وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ.
ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ :

اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص  :اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺨﺎص.

اﻟﺒﺎب اﻷول
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻲ

اﻟﻔﺼﻞ  2ـ ﻳﻀﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺻﻴﻎ إﻋﺪادﻫﺎ
وإﺑﺮاﻣﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎم ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻃﺮق ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ.
اﻟﻔﺼﻞ  3ـ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ :
ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص  :ﻫﻮ ﻋﻘﺪ
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻟﻤﺪّة ﻣﺤﺪدة ،ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺷﺨﺺ ﻋﻤﻮﻣﻲ إﻟﻰ ﺷﺮﻳﻚ
ﺧﺎص ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ وإﺣﺪاث ﻣﻨﺸﺂت
أو ﺗﺠﻬﻴﺰات أو ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻻﻣﺎدﻳﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺮﻓﻖ
ﻋﺎم.
وﻳﺸﻤﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻹﻧﺠﺎز أو اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﻪ .وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ.
ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ :
ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎدﻗﺘﻪ ﺑﺠﻠﺴﺘ ـﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  13ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﻋــﺪد 96

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ  :اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ،ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﺳﻠﻄﺔ اﻹﺷﺮاف ﻹﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع  :اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ أﺳﻬﻢ أو

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ آﻟﻴﺎت ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ
ودﻓﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺧﺒﺮﺗﻪ.

.2015

ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم.

ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻏﺮﺿﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  4ـ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺗﻀﺒﻂ وﻓﻘﺎ
ﻟﻸوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻟﻸﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﺑﻤﺨﻄﻄﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  5ـ ﻳﺨﻀﻊ إﻋﺪاد وإﺑﺮام ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻟﻤﺒﺎدئ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ
اﻟﻔﺮص ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺤﻴﺎد وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ
ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ  6ـ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮازن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
واﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص.
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻃﺮق إﺳﻨﺎد ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ
اﻟﻔﺼﻞ  7ـ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ إﺧﻀﺎع اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﺰﻣﻊ إﻧﺠﺎزه ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر ﺗﻨﻔﻴﺬه وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ
دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى.

اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ––  1دﻳﺴﻤﺒﺮ 2015
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ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻵﺛﺎر
إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎدات
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎزه.

اﻟﻔﺼﻞ  11ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺨﺎص ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ إﻟﻰ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻗﺼﺪ إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﺪ ﺷﺮاﻛﺔ
وﺗﻘﺪﻳﻢ دراﺳﺔ ﺟﺪوى أوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع .

وﺗﻌﺮض اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا

وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻤﺸﺮوع ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺸﺮوع
ﻓﻲ إﻋﺪاده أو ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أن ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ أو أن ﻳﺮﻓﻀﻪ أو

ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ

أن ﻳﻌﺪﻟﻪ دون ﺗﺤﻤﻞ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻠﻢ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض ﺑﻘﺮاره ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة ﺑﺈﺷﻌﺎر ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮض.

اﻟﻔﺼﻞ

ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  38ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻜﻮن رأي اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻌﻠﻼ وﻣﻠﺰﻣﺎ.
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﺗﻌﺮض اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ رأي اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠّﻒ

وﻳﻌﺪ رﻓﻀﺎ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻋﺪم إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل

ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻳﻜﻮن رأﻳﻪ ﻣﻌﻠﻼ.
اﻟﻔﺼﻞ  8ـ ﻳﺘﻢ إﺳﻨﺎد ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ

اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻗﺒﻮل اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ

اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
إﻻ أﻧّﻪ وﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﺳﻨﺎد ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ أو اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻔﺼﻞ 9ـ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮق وإﺟﺮاءات اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ
أن ﻳﻌﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ إﺟﺮاءات
اﻹﺳﻨﺎد.
وﻳﺴﻨﺪ إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.

ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﺮاﻛﺔ وذﻟﻚ إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أن ﻳﻀﺒﻂ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ  12ـ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة واﺟﺐ اﻹﺷﻬﺎر وإﻋﻼم اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ واﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ

واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ.

ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ إﻓﺸﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻔﺎوض

اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮي ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ.

اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ ﻗﺒﻮل ﺗﺮﺷﺤﺎﺗﻬﻢ إﺛﺮ
دﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺗﻤﺖ دﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮوﺿﻬﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ  10ـ ﺗﺒﺮم ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض.
وﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻌﺮّض
ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆاﺧﺬة اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ واﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ
اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ  13ـ ﻳﺴﻨﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﻗﺪم

 1ـ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ أو ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم،

اﻟﻌﺮض اﻷﻓﻀﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ.

 2ـ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ اﻟﺘﻲ

وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺮض اﻷﻓﻀﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﺛﺒﺘﺖ أﻓﻀﻠﻴﺘﻪ

ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إرادة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ

ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺠﻮدة وﻧﺠﺎﻋﺔ

ﻇﺮوف ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ،

اﻷداء واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

 3ـ إذا ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺑﻨﺸﺎط ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ إﻻ ﺣﺼﺮﻳﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮاءة اﺧﺘﺮاع.
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اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﺗﺄﻃﻴﺮﻫﺎ وﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﻮج
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮض ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ––  1دﻳﺴﻤﺒﺮ 2015
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وﻳﻀﺒﻂ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ،ﻣﺴﺒﻘﺎ ،ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺮض
اﻷﻓﻀﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﺑﺈﺳﻨﺎد
ﺿﺎرب ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺴﺐ اﻷﻫﻤﻴﺔ.

وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ إﺣﺎﻟﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻌﺪ إﻣﻀﺎﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

اﻟﻔﺼﻞ  14ـ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻚ
اﻟﺨﺎص إﺳﻨﺎد إﻧﺠﺎزﻫﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ  20ـ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺴﺒﺔ دﻧﻴﺎ وﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻤﺜﻼ وﺟﻮﺑﺎ ﻓﻲ
ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ واﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ.

وﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﺘﺮﺷﺢ ﻋﻨﺪ

اﻟﻔﺼﻞ  21ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ

ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﺮض اﻷﻓﻀﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ.

رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ

اﻟﻔﺼﻞ  15ـ ﺗﻀﺒﻂ ﺻﻴﻎ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ  7إﻟﻰ 14

واﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ.

ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ  16ـ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻧﺸﺮ ﻗﺮار إﺳﻨﺎد

اﻟﻔﺼﻞ  22ـ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺼﻔﺔ

ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮاب اﻟﺨﺎص ﺑﻪ وﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎءات
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻘﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ وذﻟﻚ
ﻟﻤﺪة ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ) (8أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ.

ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻻ إذا رﺧﺺ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ

وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض أن
ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻴﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ.

وﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ أو أﻏﻠﺒﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ،ﺗﺒﻘﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬه
اﻟﻔﺼﻞ  17ـ ﻳﺒﺮم ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺷﺮﻛﺔ

اﻟﻔﺼﻞ  23ـ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﻣﺪّة اﻫﺘﻼك

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزﻫﺎ وﻃﺮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة .وﻻ

وﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻎ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ وﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ.

وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻫﺮة ،أو ﻋﻨﺪ وﻗﻮع أﺣﺪاث ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
أﺧﺬ اﻟﺮأي اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  38ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  39ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ.

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ  ،ﻳﺘﻢ ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻪ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺼﻔﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع.

اﻟﻔﺼﻞ  18ـ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ.

اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات أو

اﻟﻔﺼﻞ  19ـ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻗﺒﻞ إﻣﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺒﻨﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ .وﻳﺮﺗﺒﻂ دﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻹﺑﺪاء رأي

وﺟﻮﺑﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻷداء اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮﺿﻪ.

اﻟﻤﺸﺮوع وﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.

ﻋــﺪد 96

وﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪة

اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ––  1دﻳﺴﻤﺒﺮ 2015

ﺻﻔﺤـﺔ 3309

اﻟﻔﺼﻞ  24ـ ﻳﻨﺸﺄ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻨﺎءات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻌﻘﺪ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
وﻳﺨﻮل ﻫﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ

اﻟﻔﺼﻞ  27ـ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ أو اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﺮاﺳﺎت اﻟﺸﺮوط ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه
واﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ  28ـ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺣﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة

ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﺗﻨﻔﻴﺬه إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ

وﻻ ﻳﺠﻮز رﻫﻦ اﻟﺒﻨﺎءات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻮﺿﻮع
ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻻ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺮﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻧﺠﺎزﻫﺎ أو ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ أو ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ أو ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ
وﺑﻌﺪ إﻋﻼم ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺮﻫﻮن
اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎءات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة
ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ.

اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.

وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ أو اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄي ﻋﻨﻮان
ﻛﺎن ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎءات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻘﻮق إﻻ ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻣﺴﺒﻖ وﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺸﺄت دﻳﻮﻧﻬﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
إﻧﺠﺎز اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ
اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺤﻔﻈﻴﺔ أو إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق
واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻔﺼﻞ.
ﺳﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎءات واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
وﺗﺮ ّ
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺴﺠﻞ ﺧﺎص ﻳﻤﺴﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺄﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ أن ﻳﻘﺪم ﻛﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ أﻫﻠﻴﺘﻪ وﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ.
اﻟﻔﺼﻞ  29ـ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ أو رﻫﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ إﺣﺎﻟﺔ أو
رﻫﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻘﺎﺿﺎه ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻠﻔﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ.
وﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﺻﻴﻎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ  30ـ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺰاع ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ،ﻳﺠﺐ
اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ،ﻋﻠﻰ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﻰ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪة
اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء
أو اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إن اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ وﺗﻌﺬرت اﻟﻤﺴﺎﻋﻲ اﻟﺼّﻠﺤﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ،ﻳﻨﺺ اﻟﻌﻘﺪ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻫﻮ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰاع.
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ

وﺗﻀﺒﻂ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﻚ اﻟﺴﺠﻞ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ.

ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ

وﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺼﻴﻎ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري
ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻟﺤﻖ اﻟﻌﻴﻨﻲ وﺣﻘﻮق
اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻔﺼﻞ  25ـ إذا اﻗﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﺷﻐﺎل أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌ ّﺪ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻹﺷﻐﺎل ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺪة
اﻟﻌﻘﺪ .وﺗﺨﻀﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺷﻐﺎل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ واﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ
اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﻔﺼﻞ  26ـ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻮﻏﻴﻦ واﻟﻤﺘﺴﻮﻏﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻛﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻤﺤﻼت ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .

ﺻﻔﺤــﺔ 3310

اﻟﻔﺼﻞ  31ـ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع أن ﺗﻘﺪم ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ
إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وذﻟﻚ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷﻣﺜﻠﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم إﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺪى إﻳﻔﺎء ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻴﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎل أﻋﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎر
إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  32ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ––  1دﻳﺴﻤﺒﺮ 2015
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اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس

اﻟﻔﺼﻞ  32ـ ﻋﻼوة ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ

ـ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ

اﻟﻔﺼﻞ  34ـ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ وﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻦ  35و 36ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ـ دراﺳﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺪى

اﻟﻔﺼﻞ  35ـ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘ ّﻢ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪﺗﻪ
إﻣﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻃﺮﻓﻴﻪ أو ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ.

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  31ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن،

ﺻﺤﺘﻬﺎ،
ـ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻘﺪم
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻷﻫﺪاف اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ وﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ أن ﻳﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺼﻔﺔ أﺣﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة
ارﺗﻜﺎب اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺨﺎص ﻟﺨﻄﺈ ﻓﺎدح أو إن اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ذﻟﻚ.
وﻳﻀﺒﻂ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺣﺎﻻت وإﺟﺮاءات اﻟﻔﺴﺦ واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ.

اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ،
ـ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
وﺑﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻮﻃﻨﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ  36ـ ﻳﻤﻜﻦ إﺳﻘﺎط ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ إﻧﺬارﻫﺎ وﻣﻨﺤﻬﺎ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ.

وﻳﺘﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع

وﻳﻀﺒﻂ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﺎﻻت اﻹﺧﻼل اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻖ

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص،

وﻳﺤﺪد ﺷﺮوط ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬه وﺗﺄﻣﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮ أو أﻛﺜﺮ ﻣﺨﺘﺺ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ
ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء،
ـ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺣﻮل ﻣﺪى
ﺗﻘﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﻣﺪى إﻳﻔﺎء ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ،
ـ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻓﻖ أﺣﻜﺎم
ﻓﺼﻮل اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ،وﺑﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ
ﺻﻮرة ﻋﺮﻗﻠﺘﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو إﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ.

وﻓﻲ ﺻﻮرة إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻖ ﻳﺘﻢ إﻋﻼم اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺮﺳّﻤﺔ دﻳﻮﻧﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  24ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﻜﺘﻮب ﻣﻀﻤﻮن
اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار ﻗﺮار إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻖ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻗﺘﺮاح ﺷﺨﺺ
آﺧﺮ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ أﺳﻘﻂ ﺣﻘﻬﺎ .وﺗﺒﻘﻰ إﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺧﺎﺿﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ،اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ،
ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
وﺗﺘﻤﺘﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺠﺰة أو اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺼﺪد
اﻹﻧﺠﺎز ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺨﻼص ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ  33ـ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ
وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت وذﻟﻚ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺸﺨﺺ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص .وﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة
ﻟﻠﻌﻤﻮم ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ﻋــﺪد 96

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﻟﻔﺼﻞ  37ـ ﻳﺤﺪث ﻟﺪى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ رﺳﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺿﺒﻂ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻣﺨﻄﻄﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ.

اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ––  1دﻳﺴﻤﺒﺮ 2015

ﺻﻔﺤـﺔ 3311

اﻟﻔﺼﻞ  38ـ ﺗﺤﺪث ﻟﺪى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﺘﻮﻟﻰ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺨﺎص وإﺑﺮاﻣﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.

ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ
ﻋﻦ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع

وﺗﻀﺒﻂ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮاء أو ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺧﺒﺮة
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﺣﺴﺐ إﺟﺮاءات
ﺗﻀﺒﻂ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ.
ﻳﺨﻀﻊ أﻋﻮان اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻨﻈﺎم أﺳﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻣﺮ
ﺣﻜﻮﻣﻲ.
اﻟﻔﺼﻞ  39ـ ﺗﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
وﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻠﻤﻠﺨﺺ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ  41ـ ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل
ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺣﻴﺰ اﻟﻨﻔﺎذ وﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﻏﺮة ﺟﻮان .2016
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ إﺛﺮ أول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻣﺤﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر.
اﻟﻔﺼﻞ  42ـ ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  13ﻟﺴﻨﺔ  2007اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  19ﻓﻴﻔﺮي 2007
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈرﺳﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ .ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ
ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻳﻨﻔﺬ
ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ
أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ  27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2015

اﻟﻔﺼﻞ  40ـ ﺗﺘﻮﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ
إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ  117ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.

ﺻﻔﺤــﺔ 3312

اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ––  1دﻳﺴﻤﺒﺮ 2015

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ
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