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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. How empowered are municipal leaders to make investment decisions? 

2. Can municipalities establish investment funds or invest in existing funds? 

3. Can municipalities partner with the private sector in new or existing businesses? 

4. 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. Forming an investment committee. 

2. Hiring an investment manager.  

3. Hiring a development unit manager.  

4. 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 non-

Jordanian. 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. How empowered are municipal leaders to make investment decisions? 

2. Can municipalities establish investment funds or invest in existing funds? 

3. Can municipalities partner with the private sector in new or existing businesses? 

4. 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 third-

party 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 decision-

making 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 non-

existence 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 cross-

country 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 five-

year 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.  



 
18 

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 co-

development 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 tourism-

related 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. 
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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. 

 

 

























































































































 قانون البلديات

 

 وتعديالته 03/6/1711تاريخ  111مرسوم اشتراعي رقم 

 إنشاؤها -تعريفها  -البلديات  -الباب األول 

  جهاز البلدية -الثاني  الباب

 السلطة التقريرية -الفصل األول 

  عدد أعضاء المجلس البلدي، مدة واليته وانتخابه -األول  القسم

  البلدي وإعادة انتخابهحل المجلس  - القسم الثاني

 البلدي نظام أعضاء المجلس -الفصل الثاني 

  التمانع وفقدان األهلية -القسم األول 

  االستقالة والتوقيف عن العمل - القسم الثاني

 :البلدي سير العمل في المجلس -الفصل الثالث 

  الدعوة إلى اجتماعات المجلس البلدي -القسم األول 

  اب والمناقشاتالنص -القسم الثاني 

  على المقررات التصويت -القسم الثالث 

  محاضر الجلسات -القسم الرابع 

 اختصاص المجلس البلدي - الفصل الرابع

  مدى اختصاصه -القسم األول 

  الرقابة اإلدارية على قرارات المجلس البلدي - القسم الثاني

  التنفيذية السلطة -الباب الثالث 

  ا وانتخابهاتعريفه -الفصل األول 

  اختصاص رئيس السلطة التنفيذية - الفصل الثاني

  أحكام مختلفة -الباب الرابع 

 التنظيم اإلداري -الفصل األول 

  مالية البلديات -الفصل الثاني 

  الموجه البلدي -الفصل الثالث 

  المراقب العام -الفصل الرابع 

  الدعاوى -الفصل الخامس 

  والجزائية التأديبية المالحقات -الفصل السادس 

  :اتحاد البلديات -الفصل السابع 

  واليته -تشكيله  -تعريفه  - القسم األول

  جهاز االتحاد -القسم الثاني 

  اختصاص مجلس االتحاد -الثالث  القسم

  رئاسة مجلس االتحاد -لقسم الرابع ا

  مالية االتحاد -القسم الخامس 

 عامة أحكام -الفصل الثامن 

 111مرسوم اشتراعي رقم                                                 

 قانون البلديات                                                      
 رئيس الجمهورية إن

 بناء على الدستور

 ،(منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)  03/11/1716تاريخ  2/76 بناء على القانون رقم

 استشارة مجلس شورى الدولة، وبعد

 الداخلية، بناء على اقتراح وزير

 ،27/6/1977 وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

 :يرسم ما يأتي

 األول الباب

 إنشاؤها -تعريفها  -البلديات 
 .ونإياها القان البلدية هي إدارة محلية، تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصالحيات التي يخولها - 1المادة 

 .واإلداري في نطاق هذا القانون تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي



 (1)مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم تنشأ بلدية في كل - 1المادة 

 .ذا القانونه وتعديالته، وفقا ألحكام 17/11/1791تاريخ ( 11)الملحق بالمرسوم االشتراعي رقم

واستعيض عنها  1771كانون األول  03الصادر في  669رقم  من القانون 19أُلغيت بموجب المادة  – 0المادة 

 .من القانون المذكور 11المادة  باألحكام الواردة في

 واستعيض عنها 1771كانون األول  03الصادر في  669من القانون رقم  19المادة  أُلغيت بموجب - 1المادة 

 .من القانون المذكور 11باألحكام الواردة في المادة 

واستعيض عنها  1771كانون األول  03الصادر في  669من القانون رقم  19أُلغيت بموجب المادة  - 9المادة 

 .المذكور من القانون 11باألحكام الواردة في المادة 

 :669/71من قانون رقم  11المادة 

قوى األمن الداخلي  ن بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة الهندسة فيالداخلية أن تستعي يجاز لوزارة

وبالمكاتب الهندسية الخاصة، باإلضافة إلى العناصر  وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق

للبلديات المستجدة  لديالعلم، وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد األحياء الجديدة أو النطاق الب الالزمة من مجندي خدمة

الفنية والجغرافية والديمغرافية واالقتصادية التي تربط  أو تلك التي يمكن أن تندمج أو تنفصل على ضوء العوامل

على األقل  تتم هذه األعمال قبل تاريخ موعد إجراء االنتخابات البلدية واالختيارية بشهرين في ما بينها، على أن

لالنتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي  القرى واألحياء المستجدة التي ستدعىكي يصار إلى تحديد المدن و

 .االنتخابية يقضي بدعوة الهيئات

واألمنية والعسكرية والمكاتب الهندسية الخاصة وتبلغهم  تنظّم وزارة الداخلية العمل بين األجهزة الفنية واإلدارية

 جازها مع المهلة المحددة لإلنجاز، وعلى الوزارات واإلداراتاألعمال المطلوب إن تكاليف خطية تتضمن نوع

هذه المادة تنفيذ طلب وزارة الداخلية  المعنية التي تتبع لها المديريات والمصالح والدوائر والفنيين المشار إليهم في

 الداخلية من إجراءضمن المهلة المحددة بالتكليف، كي تتمكن بالتالي وزارة  وباألولوية، إلنجاز األعمال المطلوبة

  .المحددة لها االنتخابات البلدية واالختيارية في هذه المدن والقرى واألحياء في المواعيد

تضم خرائط تحديد النطاق . إداري ال عالقة له بقيود السجل العقاري إن تحديد النطاق البلدي هو تدبير - 6المادة 

 .الرسوم وغرافية منملف إنشاء البلدية وتعفى العملية الطب البلدي إلى

 الباب الثاني

 جهاز البلدية
 .يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية - 1المادة 

 األول الفصل

  السلطة التقريرية

 البلدي، مدة واليته وانتخابه عدد أعضاء المجلس -القسم األول 
 .المجلس البلدي يتولى السلطة التقريرية - 1المادة 

واستعيض عنها  1771كانون األول  03الصادر في  665 من القانون رقم 19أُلغيت بموجب المادة  – 7المادة 

 .من القانون المذكور 11المادة  ضمناً باألحكام الواردة في

 :عددهم كما يلي يتألف المجلس البلدي، من أعضاء يحدد

 .شخصاً  2000 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 7. أ 

 .شخصاً  1333و  1331بين  عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين 11.ب 

 .شخصاً  11333و 1331المسجلين بين  عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها 19.ج 

 .شخصاً  11333و  11331أهاليها المسجلين بين  عضواً للبلدية التي يتراوح عدد 11.د 

ن م" و" شخصاً، باستثناء ما هو وارد في الفقرة 11333زيد عدد أهاليها المسجلين عن ي عضواً للبلدية التي 11.ه 

 .هذه المادة

 .عضواً لبلديتي بيروت وطرابلس 11.و 

 .مدة والية المجالس البلدية ست سنوات - 10 المادة

 واستعيض عنها 1771كانون األول  03الصادر في  669من القانون رقم  19المادة  أُلغيت بموجب – 11المادة 

 .من القانون المذكور 11ضمناً باألحكام الواردة في المادة 

 قانون أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقاً لألصول النصوص عليها في ينتخب -1 

 .انتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون

 .البلدية دائرة انتخابية واحدة تؤلف -1

رئيساً ونائب رئيس بطريقة االقتراع السري وباألكثرية المطلقة  بلدي من بين أعضائه،ينتخب المجلس ال -0

المحافظ أو  المجلس البلدي، وذلك في أولو جلسة يعقدها، في الموعد والمكان اللذين يحددهما ولمدة والية

 .االنتخاب القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعالن نتيجة

وإذا كانا من عمر واحد . عضوين يفوز األكبر سناً  عند تعادل األصوات بين. سناً يرأس الجلسة أكبر األعضاء 



 .القرعة يلجأ إلى

 .ضمن العدد المحدد في كل بلدية يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن -1

ها أن ينزع الثقة منهما أو من انتخاب الرئيس نائبه، وفي أول جلسة يعقد للمجلس البلدي، بعد ثالثة أعوام من -9

 .األعضاء باألكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناء على عريضة يوقعها ربع هؤالء أحدهما،

 .المركز الشاغر على المجلس البلدي، في هذه الحالة، أن يعقد فوراً جلسة لملء

 1771كانون األول  03الصادر في  669القانون رقم  من 19أُلغيت بموجب المادة  – 11المادة 

الحاصل على قرار بتدوين  ال يشترك في االقتراع إال الناخب المدون اسمه في القائمة االنتخابية أو - 10المادة 

 .سمه من لجنة قيد األسماءا

السابقين لنهاية والية  تدعى الهيئات االنتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خالل الشهرين - 11المادة 

المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة االنتخابية ثالثين  يذكر في القرار مراكز االقتراع وتكون. الس البلديةالمج

 .األقل يوماً على

واستعيض عنها  1771كانون األول  03الصادر في  669من القانون رقم  19أُلغيت بموجب المادة  -19المادة 

 .القانون المذكورمن  10المادة  ضمناً باألحكام الواردة في

في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعيّن موعداً خاصاً لكل بلدية أو  لوزير الداخلية أن يعيّن موعد االنتخاب

في جميع البلديات  البلديات، إذا اقتضت ذلك سالمة العمليات االنتخابية، على أن تتم االنتخابات مجموعة من

 .البلديات انونمن ق 11خالل المهل المبينة في المادة 

 :على النحو التالي 665/97 من القانون رقم( 13)وأضيفت إلى هذه المادة أحكام 

وفقاً لألصول المحددة في هذا القانون، باستثناء المدن والقرى  تجري االنتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية

البلدية في تلك المدن  مون بالقيام بأعمال المجالساالحتالل اإلسرائيلي، ويستمر المحافظون والقائمقا الواقعة تحت

 .والقرى

 .1331أيلول من العام  03بلدية لهذه المدن والقرى قبل  وعلى الحكومة أن تدعو إلجراء انتخابات

بمرسوم يتخذ في  والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم تتم المصالحة والعودة إليها فتحدد كما أن المدن

والقروية وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة أن  راء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلديةمجلس الوز

 المدن والقرى كلما أصبح ذلك ممكناً بقرار من مجلس الوزراء خالل مدة ثالثة تدعو إلجراء انتخابات بلدية لهذه

  .أشهر من تاريخ هذا القرار

بلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما ال يتعارض ال تسري على االنتخابات - 16المادة 

 .القانون وأحكام هذا

 .االنتخابية المعتمدة النتخاب أعضاء المجلس النيابي تعتمد النتخاب المجالس البلدية القائمة - 11المادة 

واستعيض عنها  1771ألول كانون ا 03الصادر في  669من القانون رقم  19أُلغيت بموجب المادة  – 11المادة 

 .المذكور من القانون 19ضمناً باألحكام الواردة في المادة 

إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد االنتخاب  على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما أن يقدم -1

 البلدية التي يريد أن يرشحمسجالً لدى كاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم  بعشرة أيام على األقل تصريحاً 

 .نفسه فيها

 .لبنانية عن كل تصريح يستوفي كاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آالف ليرة

مدوناً اسمه في القائمة االنتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن  ال يقبل الترشيح إال إذا كان المرشح ناخباً  -1

العضوية للمجالس البلدية  ا قدره خمسماية ألف ليرة وتتوافر فيه أهليةعضواً في مجلسها، وأودع تأمين يكون

 .(قانون البلديات) 111/11المنصوص عنها في المرسوم االشتراعي رقم 

 .طلب الترشيح يعطي القائمقام أو المحافظ إيصاالً يثبت تقديم  -0

اً معلالً بقبول الطلب أو برفضه، وإال أن يصدر قرار على هذا األخير وخالل ثالثة أيام من تقديم طلب الترشيح

 .المدة، قراراً ضمنياً بالقبول عتبر سكوته بانقضاء هذها

صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظّم بهذا األمر  يعلّق قرارا قبول أو رفض الترشيح، فور

  .الموظف المختص محضراً يوقعه

القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى  خ صدور القراريحق للمرشح بخالل مدة أسبوع من تاري -1

 .معاملة أخرى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية

أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإال اعتبر  وعلى المجلس أن يفصل باالعتراض نائياً بخالل مهلة خمسة

  .ترشيحه مقبوالً 

 .التي رشحوا أنفسهم فيها ت ترشيحهم بال إبطاء على باب البلديةتنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبا  -9

ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو  يعاد التأمين لصاحب العالقة إذا رجع عن -6

 .االنتخاب بخمسة أيام على األقل المحافظ قبل موعد

 واستعيض عنها 1771كانون األول  03الصادر في  669 من القانون رقم 19المادة  أُلغيت بموجب – 17المادة 



 .من القانون المذكور 16ضمناً باألحكام الواردة في المادة 

كما تحدد عدد األعضاء  .وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد األعضاء الذين ينتخبون لكل بلدية تحدد -1

عدة قرى وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها ويجري  الذي يعود لكل قرية فما إذا كانت البلدية الواحدة تضم

 .األساس الترشيح على هذا

المقترعين، وإذا تساوت األصوات فيفوز األكبر  يفوز باالنتخاب المرشح الذي ينال العدد األكبر من أصوات -1

 .القانون السابعة من هذاالقرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة  سنا، وإذا تساوت السن يلجأ إلى

انتخابهم وانقضت مدة الترشيح فاز هؤالء المرشحون  إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد األعضاء المطلوب -0

المطلوب  بقرار من المحافظ أو القائمقام أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد األعضاء بالتزكية، ويعلن عن ذلك

ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة  أو إذا أدى ذلك إلى رجوع مرشحين عن انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح

 .أيام تقدم قبل االقتراع بثالثة

من أصوات المقترعين على %( 19)بالمائة  يعاد التأمين للمرشح إذا فاز باالنتخابات أو نال خمسة وعشرين -1

 .األقل

 13المادة 

 .النتيجة ة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعالنيطعن بصحة االنتخاب لدى مجلس شورى الدول  -1 

 .األعمال المقترفة إلفساد االنتخاب من قانون العقوبات على 001إلى  017تطبق أحكام المواد   -1

 مجلس بلدي ربع المراكز على األقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة إذا شغر في - 11المادة 

 .واحدا شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد الباقية خالل شهرين من تاريخ

 القسم الثاني

  حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه

الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية إذا  يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس - 11المادة 

 .البلديةإلى إلحاق الضرر األكيد بمصالح  ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت

  .انتخابه المجلس البلدي منحالً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على األقل أو حكم بإبطال يعتبر - 10المادة 

أسبوع على األكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية  على وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخالل مدة

 .الحلبمثابة قرار إعالن ضمني ب ذلك، وإال اعتبر سكوته

أو اعتباره منحالً يصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ  في حالة حل المجلس - 11المادة 

عدلت بموجب القانون ) .الحل أو قرار إعالنه وذلك للمدة الباقية من والية المجلس البلدي المنحل مرسوم

016/1331) 

والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال في القضاء  يتولى القائمقام أو رئيس القسم األصيل

 .الداخلية حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير لمجلس البلديا

 منه في األشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء والية المجلس ال يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء - 19المادة 

 .البلدي

 الفصل الثاني

 البلدي المجلسنظام أعضاء 

 القسم األول

  التمانع وفقدان األهلية
واستعيض عنها  1771كانون األول  03الصادر في  669من القانون رقم  19أًلغيت بموجب المادة  – 16المادة 

 .من القانون المذكور 11المادة  ضمناً باألحكام الواردة في

 :المجلس البلدي وبين ال يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية

 .وزاري عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب -1

 .االختياري المختارية أو عضوية المجلس -1

 .القضاء -0

 .والمؤسسات العامة والبلديات وظائف الدولة والمصالح المستقلة -1

 .المستقلة والمؤسسات العامة رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح -9

 .البلدية ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق -6

 .نفع عام في نطاق البلدية عضوية أو وظائف الهيئات واللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات -1

 لالنتخابات النيابية إال بعد مرور سنتين على انتهاء واليتهما أو ال يجوز لرئيس البلدية أو نائبه أن يترشحا

 .القانون د نفاذ هذاتطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بع.استقالتهما

 :البلدية ال يكون أهال لعضوية المجالس - 11المادة 

 .الذين ال يعرفون القراءة والكتابة  -1

 .بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني المحكومون -1



 انتخابمن قانون  13من المادة  0جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة  المحكومون من اجل  -0

 .قانون العقوبات من 001إلى  017اء مجلس النواب أو من اجل الجنح المنصوص عليها في المواد ضأع

 .السرية المحكومون بجرائم االنتماء إلى الجمعيات -1

 .المحجور عليهم قضائيا لعلتي العته والجنون  -9

 .األشخاص الذين يعلن إفالسهم حتى إعادة اعتبارهم -6

البلدية الواحدة أن  يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً في عدة مجالس بلدية وكذلك ال يجوز في ال - 11المادة 

والزوجة، والحمو وزوج االبنة، أو زوجة االبن، والحماة  يكون األب وأحد األوالد، واألم واحد األوالد، والزوج

وزوج  لخال وابن األخت، وزوج األخت،االبنة، واالخوة واألخوات، والعم وابن األخ، وا وزوجة االبن، أو زوج

األقارب واالنسباء المار ذكرهم ولم يستقل  وإذا انتخب اثنان من. األخ، على اختالفهم، أعضاء بمجلس بلدي واحد

 أحدثهما سناً، وإذا تعادال في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل

 .المجلس البلدي

من هذا القانون، فعليه أن يختار  16األشخاص الوارد ذكرهم في المادة  إذا انتخب عضواً بلدياً أحد - 17المادة 

وتعلن اإلقالة بقرار من  أسبوعين بين العضوية ووظيفته وإال يعتبر مقاالً حكماً من عضوية البلدية، ضمن مهلة

من هذا القانون  11الحاالت المنصوص عليها في المادة  ىالمحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحد

 .عضوية البلدية بقرار من المحافظ اعتبر مستقيالً حكماً من

 الثاني القسم

 االستقالة والتوقيف عن العمل
وتعتبر نهائية  استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إلى المحافظ بواسطة القائمقام تقدم - 03المادة 

االستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم  وإذا لم يبت بالقبول تعتبر. ن تاريخ قبولها بقرار من المحافظم

 .مضمون استقالة ثانية ترسل بكتاب

أو اعتبار االستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي  بعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس أو نائبه،

 .هذا القانون من 11ادة فقا ألحكام المو

 .اعتبارها نهائية يمكن الرجوع عن االستقالة قبل صدور قرار قبولها أو

تلبية الدعوة إلى االجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر  إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن - 01المادة 

 .المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية مشروع، يدعو الرئيس

 .مستقيال األسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو المجلس البلدييقدر 

 .وزير الداخلية إن قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيال يخضع لموافقة

 .إليه الدولة بخالل عشرة أيام من تاريخ إبالغه للعضو المعتبر مستقيال أن يطعن بالقرار لدى مجلس شورى

 الفصل الثالث

 العمل في المجلس البلدي سير

 القسم األول

 اجتماعات المجلس البلدي الدعوة إلى
في الشهر على األقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى  يجتمع المجلس البلدي مرة - 01المادة 

 .وعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع االجتماع اجتماعه

أعضاء  المجلس البلدي إلى االجتماع إذا طلب ذلك المحافظ أو القائمقام أو أكثرية س دعوةيتحتم على الرئي

 .ومواضيعه المجلس على أن تذكر في الطلب والدعوة األسباب الداعية إلى هذا االجتماع

العضو أو الجلسة بثالثة أيام على األقل، إلى محل إقامة  يجب أن تكون الدعوة خطية، وان ترسل قبل - 00المادة 

 .ويمكن تقصير هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة المقام المختار منه،

 .تقصير المهلة فيقرر االستمرار في الجلسة أو تأجيلها لموعد آخر وللمجلس البلدي أن ينظر في

 .كز البلديةُعدَّ ُمبلَّغاً في مر العضو المقيم خارج النطاق البلدي أن يختار محل إقامة ضمن نطاق البلدية وإال على

 القسم الثاني

 والمناقشات النصاب
إال إذا حضر اكثر من نصف األعضاء الذين يكون المجلس  ال تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية - 01المادة 

ودعي  الجلسة التي تجري فيها المناقشة وإذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل االجتماع مؤلفاً منهم بتاريخ عقد

وال تكون هذه الجلسة قانونية إال إذا  اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة على األقل، األعضاء إلى

 .تتضمن الدعوة الثانية خالصة صريحة ألحكام هذه المادة حضر ثلث األعضاء على األقل، ويجب أن

مصلحة شخصية  جودالدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية إذا ثبت أن عدم الحضور ناشئ عن و يستغنى عن

  .ألعضاء الغائبين أو لشخص يديرون أعمالهل

ذلك على أن ال يكون لهما  وللمحافظ أو القائمقام أن يحضراها إذا طلبا. جلسات المجلس البلدي سرية - 35 المادة

 .حق التصويت



 .جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر الستماعه لرئيس البلدية أن يدعو لحضور

 .فأكبر األعضاء سنا يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإال - 36 المادة

نظامها، وإذا وقعت فيها جناية أو جنحة ينظم محضراً بالواقع ويرسله بال  يتولى رئيس الجلسة حفظ - 01المادة 

 .محضرال إلى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا إبطاء

فيها حسابات إدارة البلدية الموكلة إلى الرئيس، ويرئسها  يرئس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش - 01المادة 

المناقشات في  ولرئيس البلدية أن يحضر. كان لنائب الرئيس تدخل بإدارة مالية البلدية أكبر األعضاء سنا إذا

 .التصويت روع فيحساباتها اإلدارية على أن يخرج من الجلسة قبل الش

على طلب القائمقام أو المحافظ أن يطلب إلى المجلس البلدي أن  لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناء - 07المادة 

في موضوع خارج  وله أن يمنع المناقشة. استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درساً مستعجالً  يتناقش بصورة

 .عن جدول األعمال

 القسم الثالث

 على المقررات ويتالتص
 .قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية يمارس المجلس البلدي صالحياته بموجب - 13المادة 

 .التصويت بطريقة االقتراع العلني وال يجوز التصويت بالوكالة يجرى - 11لمادة ا

كان التصويت يتعلق  ن أو إذاطريقة االقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية األعضاء الحاضري يلجأ إلى

 .بانتخاب ما

 وإذا تعادلت األصوات فصوت الرئيس. المجلس بأكثرية أصوات األعضاء الحاضرين تتخذ مقررات - 11المادة 

 .يرجح

 .عضو له مصلحة خاصة ال يجوز أن يشترك في المناقشة واالقتراع - 10المادة 

قام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع البلدي بأر يجب تدوين قرارات المجلس - 11المادة 

 .القائمقام أو من ينتدبه عليه

أو كتابة في الحاشية، وعند الضرورة يوضع خطان على  يجب أال يترك في السجل بياض وال يجوز فيه شطب

 .القرار ذيلوالكاتب على الشطب أو على الكتابة في الحاشية وتدون كل مخالفة في  البياض ويوقع الرئيس

إلغائه وإلغاء األعمال التي نفذت بموجبه، على  إن إهمال تدوين إدخال القرارات في السجل الخاص ال يؤدي إلى

ولتدوين  اإلدارية تنبيه المجلس البلدي إلى هذا اإلهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره أنه يجب على سلطة الرقابة

 .القرار المهمل

وأربعة أعمدة فتدون في الهامش إزاء نص القرار جميع  القرارات على هامشيجب أن تشمل صفحات سجل 

القرار  االقتضاء بتصديقه أو بالموافقة عليه أو بإلغائه، ويدون في العمود األول رقم البيانات التي تتعلق عند

طة الرقابة اإلدارية تاريخ إرساله إلى سل المتسلسل وفي العمود الثاني تاريخ نشره أو تبليغه وفي العمود الثالث

 .نفسه وفي العمود الرابع نص القرار

أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات  لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة - 19المادة 

 .الموظف المختص المجلس البلدي مصدقاً عليها من

 القسم الرابع

 الجلسات محاضر
البلدي في سجل خاص ترقم صفحاته ويؤشر عليها  سات المجلسينظم محضر بكل جلسة من جل - 16المادة 

 نهايتها ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع األعضاء الحاضرين وتذكر القائمقام أو من ينتدبه، يتلى في

 .تحفظاتهم إذا طلبوا ذلك

وأسماء األعضاء  األعمال ونص القرارات التي اتخذها المجلس تذكر في المحضر على األخص الدعوة وجدول

االقتراع  األشخاص الذين اشتركوا في المناقشة وخالصة مالحظاتهم وأسماء الذين صوتوا في الحاضرين وأسماء

 .العلني وتعيين وجهة اقتراعهم

 الرابع الفصل

 اختصاص المجلس البلدي

 القسم األول

 اختصاصه مدى
 .لدي، من اختصاص المجلس البلديالب كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق - 11المادة 

وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي مالحظاته  وللمجلس البلدي أن يعرب عن توصياته

مقامه إبالغ ذلك إلى  يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم ومقترحاته فيما

 .لالمراجع المختصة وفقاً لألصو

صفة اإللزام ضمن  تكون لألنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه - 11المادة 

 .النطاق البلدي



 :البلدي دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر األمور التالية يتولى المجلس - 17المادة 

 البلدية، بما في ذلك نقل وفتح االعتمادات الموازنة -

 الموازنة قطع حساب -

 دراستها القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت -

أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج األقساط  التنازل عن بعض العائدات البلدية اآلنية والمستقبلية للمقرض -

 البلدية المتتالية طوال مدة هذا القرض التي تستحق سنويا في الموازنات

 في الحدود المعينة في القانون وم البلديةتحديد معدالت الرس -

 والخدمات دفتر الشروط لصفقات اللوازم واألشغال -

 دفتر الشروط لبيع أمالك البلدية -

 المصالحات -

 قبول ورفض الهبات واألموال الموصى بها -

 واإلنارة العامة لألشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه البرامج -

 تسمية الشوارع في النطاق البلدي -

للبلدة والمخطط  وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة تخطيط الطرق -

ومع مراعاة أحكام قانون االستمالك على أن تكون  التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني

 والبلدية المعنية ملزمة إلقرار المشروع وفي حال اختالف الرأي بين البلدية المدني موافقة كل من التنظيم

 .والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية

والمستوصفات  األسواق والمنتزهات وأماكن السباق والمالعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات إنشاء -

 النفايات وأمثالها الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارفوالمالجئ والمكتبات والمساكن 

 الخاصة بهذه المدارس المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقا لألحكام -

 العام المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع -

 إسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاص -

 أحكام القوانين النافذة ضاء ضمن النطاق البلدي، ومع مراعاةالنقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند االقت تنظيم -

والجمعيات وسائر النشاطات الصحية واالجتماعية والرياضية  إسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة النوادي -

 وأمثاله والثقافية

 ورواتبهم وأجورهم األنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم -

 اقد مع البلدياتحق التع -

التربوية  التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد تقارير إلى المراجع مراقبة النشاطات -

 المختصة

 العمل فيها إلى اإلدارات المعنية مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير -

 ز والتي يستفيد منها أكثر من ستة عقارات لمالكينالناتجة عن مشروع إفرا الموافقة على اعتبار الطرقات -

 عليها مختلفين كاألمالك العامة البلدية والتي يحق للبلدية إجراء األشغال

تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية  إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في -

 األقل ثالثة أرباع المنتفعين منه على

  يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو - 93المادة 

 :والمشاريع اآلتية في تنفيذ األعمال

 المهنية المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس -

 والمسابح المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية -

 المنشآت والمؤسسات الصحية المصحات والمستوصفات وغير ذلك منالمستشفيات العمومية و -

والسينما والمالهي واألندية والمالعب وغيرها من المحال العمومية  المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل -

 والمؤسسات االجتماعية والثقافية والفنية والرياضية

 العام الوسائل المحلية للنقل -

 الغالل بيع المأكوالت وبرادات حفظها وبيادراألسواق العامة ل -

 :األمور التالية يجب موافقة المجلس البلدي في - 91لمادة ا

 تغيير اسم البلد -

 البلد تغيير حدود -

 تنظيم حركة المرور والنقل العام -

 ةالبلدي العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة مشاريع تقويم الطرق -

 ونقلها أو إلغاؤها إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية -

 التدابير المتعلقة باإلسعاف العام -



 مكاتب ومؤسسات خيرية إنشاء -

وعلى المجلس . والمسابح والمقاهي والمالهي والفنادق طلبات رخص استثمار المحالت المصنفة والمطاعم -

 المواضيع المشار إليها خالل مدة شهر من تاريخ إبالغه األوراق المتعلقة بهذه فيالبلدي أن يتخذ قراراً 

 المواضيع، وإال اعتبر موافقاً عليها ضمناً 

البلدي وإصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يعرض الموضوع  وفي حال عدم موافقة المجلس

 صورة النهائيةالوزراء عن طريق الوزير المختص، لبته بال على مجلس

البلدية ويضع بنتيجة  يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في - 52 المادة

 .الرقابة أعمال الرقابة تقارير يرفعها إلى سلطة

يشكالن بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين  ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في - 90المادة 

التي يقرر  الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم مع رئيس البلدية ونائب

 .المجلس البلدي وضعها في المزايدة

يعينها من  أيضاً لجاناً من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن أن يستعين بلجان وللمجلس البلدي أن ينتخب

 .عضائهغير أ

نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي أخضعها هذا المرسوم االشتراعي  قرارات المجلس البلدي - 91المادة 

  .لتصديق سلطة الرقابة اإلدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها صراحة

باب مركز البلدية، وينظم يتخذها المجلس البلدي على  تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي - 99المادة 

 .أصحابها أما القرارات النافذة األخرى فتبلغ إلى. المختص محضر بذلك يوقعه الموظف

 الثاني القسم

 البلدي الرقابة اإلدارية على قرارات المجلس
  96المادة 

 :التالية المجلس البلدي السلطات تمارس الرقابة اإلدارية على قرارات  -1

 القائمقام-

 المحافظ-

 وزير الداخلية-

 .فقط تمارس الرقابة اإلدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية  -1

الداخلية الصالحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون  لوزير الداخلية أن يفوض إلى مدير عام - 91المادة 

 .جزئياً  كلياً أو

إلى سلطة الرقابة اإلدارية المختصة، مباشرة، خالل  جلس البلدييرسل رئيس البلدية قرارات الم - 91المادة 

 .صدورها، على أن يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية ثمانية أيام من تاريخ

 19/1/1777عدلت بموجب القانون الصادر بتاريخ  – 59 المادة

ال  ي على سبيل التعداد والمثالالرقابة اإلدارية قرارات المجلس البلدي التالية وه ال تخضع لتصديق سلطة

 :الحصر

ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة  عقود اإليجار التي ال تزيد بدالتها السنوية عن عشرين مليون-

 .في البلديات األخرى المسبقة وعشرة ماليين ليرة

التي ال تزيد قيمة هذا التأمين عن اثني شركات الضمان للعقود  تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى-

 .البلديات األخرى في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ماليين ليرة في عشر مليون ليرة

 .بأعباء قبول ورفض الهبات واألموال الموصى بها غير المرتبطة-

اضية واالجتماعية عندما ال تزيد إجمالي والري إسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية-

 .ماليين ليرة المساعدات في السنة عن عشرة

 .اختالف أنواعها ضمن النطاق البلدي وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على-

 .الرسوم أموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك تحصيل الرسوم البلدية والحجز على-

 25/4/1999 دلت بموجب القانون الصادر بتاريخع -63المادة 

 :تخضع لتصديق القائمقام القرارات اآلتية

 .البلدية و نقل و فتح االعتمادات الموازنة -

 .الحسابات القطعية -

 البلدية معدالت الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنها بقانون الرسوم تحديد -

 .ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها د قيمتها عن مائة مليونشراء العقارات أو بيعها التي ال تزي -

 بدالتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان عقود اإليجارات عندما تزيد -

 .الحالتين أربعين مليون ليرة حاسبة المسبقة وعن عشرة ماليين ليرة في البلديات األخرى، وال تتعدى فيمال

والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية واالجتماعية والرياضية والصحية  إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي -



 .ليرة عندما تزيد القيمة اإلجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ماليين وأمثالها

ال تتجاوز الثمانين مليون ثالثين مليون ليرة و إجازة صفقات اللوازم واألشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن -

 .الخاصة العائدة لها ليرة وتصديق دفاتر الشروط

بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتها عشرين مليون ليرة وال تزيد عن خمسين  إجازة األشغال باألمانة وشراء اللوازم -

 .ليرة مليون

  .الشتراعيالمرسوم ا من هذا 66تسوية الخالفات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة  -

 .المرتبطة بأعباء قبول أو رفض الهبات واألموال الموصى بها -

 19/1/1777بتاريخ  عدلت بموجب القانون الصادر - 61المادة 

 :تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية

الشروط ليرة، وتصديق دفاتر  إجازة صفقات اللوازم واألشغال والخدمات عندما تزيد قيمتها عن ثمانين مليون -

 .الخاصة العائدة لها

 .ليرة باألمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتها خمسين مليون إجازة األشغال -

 .ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لها شراء العقارات أو بيعها التي تزيد قيمتها عن مائة مليون ليرة -

 .لمصلحة عامةأن يكون مخصصاً  تخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد -

 .السنوية عن أربعين مليون ليرة عقود اإليجار التي تزيد بدالتها -

 .وأمثالها والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات إنشاء األسواق وأماكن السباق -

 :التالية تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات - 61المادة 

 .م عامالقرارات التي يتألف منها نظا -

 .القروض -

 .التذكارية والتماثيل تسمية الشوارع والساحات واألبنية العامة وإقامة النصب -

 .واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد مالكها -

 .مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام إنشاء اتحادات تضم عدة -

 .رئيس البلدية ت رئيس ونائبتعويضا -

وتعتبر أمالكاً بلدية عامة الطرقات والفضالت الواقعة  إسقاط األمالك البلدية العامة إلى أمالك بلدية خاصة، -

 .باستثناء الطرق الدولية ضمن نطاق البلدية

 .والخدمات دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم واألشغال -

 .البلدية دفتر الشروط العام لبيع أمالك -

 .المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في التكاليف إلزام -

 .للدولة التنازل عن بعض العائدات البلدية اآلنية والمستقبلية للمقرض أو -

السابقة مصدقاً عليها ضمنا إذا لم تتخذ سلطة الرقابة اإلدارية  تعتبر القرارات المبينة في المواد - 60المادة 

اإلدارية  بشأنها خالل شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة المختصة قرارها

 .المعنية

 .الرقابة اإلدارية المختصة علما بان القرار أصبح مصدقا وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال، أن يحيط سلطة

 .والقروض ط والموازنة وفتح ونقل االعتماداتالمهلة على القرارات المتعلقة بالتخطي ال تطبق هذه

المدة بشأنها من تاريخ إبالغ قرار الديوان  أما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، فتسري

 .اإلدارية بالموافقة إلى سلطة الرقابة

 .مجلس شورى الدولةيكون خطيا، وهو قابل للطعن أمام  تصديق سلطة الرقابة اإلدارية يجب أن - 61المادة 

باألمن أن يرجئ  يجوز للقائمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء وألسباب تتعلق - 69المادة 

 .معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة مؤقتاً تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار

المحاكم، ولموافقة  ايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمامالمصالحات لموافقة هيئة القض تخضع - 66المادة 

 .لم ترفع أمام المحاكم هيئة التشريع واالستشارات في وزارة العدل في القضايا التي

 الثالث الباب

 السلطة التنفيذية

 الفصل األول

  انتخابها تعريفها و
ال تطبق . لس البلدي، وفي بلدية بيروت يتوالها المحافظرئيس المج يتولى السلطة التنفيذية في البلدية - 61المادة 

 11تاريخ  112 من المرسوم االشتراعي رقم 11من المادة ( 1)السلطة التنفيذية أحكام الفقرة  على من يتولى

 .1797حزيران 

واسبدلت  1771كانون األول  03الصادر في  669من القانون رقم  45 أًلغيت بموجب المادة – 61المادة 

 الجديدة من هذا القانون 11الواردة في المادة  األحكامب



أهلية رئيس  المتعلقة بأهلية أعضاء المجلس البلدي على 17و 11و 11و 16تطبق أحكام المواد  - 67لمادة ا

 .البلدية ونائب الرئيس

 خاب أعضاءالمتعلقة بطريقة انت 13و 17 – 11 – 11 – 16 – 19 – 11 – 10المواد  تسري أحكام - 13المادة 

للمرشح أن يقدم ترشيحه إال  المجلس البلدي على طريقة انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية، إال أنه ال يحق

 .طلبات ترشيحه كلها لمركز واحد في البلدية وإال حق للقائمقام أن يرفض

واستعيض عنها  1771كانون األول  03الصادر في  669القانون رقم  من 19أُلغيت بموجب المادة  – 11المادة 

 .من القانون المذكور 11الواردة في المادة  ضمناً باألحكام

األقل،  بصورة نهائية ألي سبب كان قبل نهاية والية المجلس البلدي بستة أشهر على إذا شغر مركز رئاسة البلدية

ه وذلك خالل مهلة جديد من بين أعضائ يلتئم المجلس البلدي بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ النتخاب رئيس

 .الشغور أقصاها شهر واحد من تاريخ

 .تقل عن الستة أشهر غير أنه ال ينتخب خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خالل مدة

 .للفترة المتبقية من والية المجلس البلدي وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة

الرئيس  بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل متتالية، يتولى نائب شغور مركز رئاسة البلدية في حال - 11المادة 

 .اإلدارية علما بتوليه مهام الرئاسة هذه المهام بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة

 ويكون ونائب رئيس البلدية أن يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي يحق لرئيس - 10المادة 

 .البلدية متناسباً مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون

 

 الفصل الثاني

 التنفيذية اختصاص رئيس السلطة
 :التعداد ال الحصر، األعمال التالية يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل - 11المادة 

 .البلدي تنفيذ قرارات المجلس -

 .وضع مشروع موازنة البلدية -

 .واإلشراف عليها دارة دوائر البلديةإ -

 .بجميع األعمال الالزمة لصيانة حقوقها إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي -

 .واإلشراف على حساباتها إدارة مداخيل البلدية -

 .بإنفاق المصاريف واإلشراف عليها وإعطاء حواالت بصرفها األمر بصرف الميزانية البلدية والقيام -

والمصالحات بعد أن  اإليجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات واألشياء الموصى بها والشراء إجراء عقود -

 .القانون تكون هذه األعمال قد رخص بإجرائها وفقاً ألحكام هذا

البلدية  وااللتزامات ومراقبة األشغال التي تنفذ لحساب القيام بالشروط نفسها بالمشتريات واالتفاقات والصفقات -

 .واستالمها

 .تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقا للشروط -

 .بموجب بيان أو فاتورة عقد النفقات التي تجري -

 .المسائل الموكلة إلى عنايته وسلطته بموجب القوانين واألنظمة إصدار األوامر باتخاذ التدابير المحلية في -

 .الحيوانات وبائية أو السارية وأمراضالتدابير بشأن مكافحة السكر واألمراض ال اتخاذ -

 .ألحكام قانون البناء هدم المباني المتداعية وإصالحها على نفقة أصحابها وفقاً  -

البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها إلى أن يُبت  استالم الهبات واألموال الموصى بها إلى -

 .بشأنها

 .اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسول -

 .المجانين الذين يهددون اآلداب أو سالمة األشخاص واألموال اتخاذ التدابير الالزمة بشان -

 .الحيوانات المضرة أو المفترسة جميع التدابير الالزمة لتدارك ومالفاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود اتخاذ -

 لحريق وطغيان المياه واألمراض الوبائية أوإلعانة ضحايا اآلفات والنكبات كا تأمين توزيع المساعدات الالزمة -

 .السارية الخ

ال يتعرض للصالحيات التي تمنحها القوانين  المحافظة على الراحة والسالمة والصحة العامة بشرط أن -

 .الدولة واألنظمة لدوائر األمن في

وكل ما يتعلق بالتنظيف  والساحات والطرق العمومية كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع -

 .واألقذار واإلنارة ورفع األنقاض

 والسالمة والصحة العامة االهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة -

 .الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وحرمتها نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم -

االجتماعات والفنادق  فراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكنيختص بحماية صحة األ وكل ما -

وبشكل . وحوانيت اللحامين والسمانين والحالقين الخ والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم واألفران



 ية علىيتعاطى فيها تجارة أو صناعة المأكوالت أو المشروبات والرقابة الصح عام على جميع األماكن التي

 .األشخاص المرتبطين بأية صفة كانت في هذه المحالت

ومراقبة األماكن  وسائل الوقاية من الحريق واالنفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ االهتمام باتخاذ-

كميات هذه المواد التي يجوز لهذه األماكن  التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد

 .الوقاية الواجبة عليها تخزينها واألمر باتخاذ وسائل

 .والصحة والسالمة على وسائل النقل العمومي فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة -

 .والحشمة العمومية كل ما يختص باآلداب -

 .نقاوة وسالمة مواد األكل المعدة لالتجار االهتمام باتخاذ جميع الوسائل الالزمة لتأمين -

 .الوسائل الالزمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس االهتمام باتخاذ جميع -

المشجرة، ومنع  بحماية البيئة والمناظر الطبيعية واآلثار التاريخية وصيانة األشجار واألماكن كل ما يختص -

 .التلوث

والهاتف بعد موافقة الدوائر البناء إلدخال الماء والكهرباء  إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز -

 .المختصة الفنية

 .البناء تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات -

قيمتها رئيس البلدية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً  التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر -

 .مراجعة المحكمة المختصة ليتمكن خاللها المتضرر

المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن  بحفر الطرقات العامة لمد قساطلالترخيص  -

المستقلة  على نفقة طالب الترخيص وال تستثنى المؤسسات العامة والمصالح ما كانت عليه إعادة الحال إلى

 .وإدارات الدولة من هذا الترخيص

بعد استيفاء الرسوم وإن كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة  النطاق البلدي الترخيص بوصل المجارير ضمن -

 .االتحاد أو هيئة أخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلديات مجلس

والقرارات التي تصدرها وزارة  االتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على أن ال يتعارض ذلك مع التدابير مراقبة -

 .االقتصاد والتجارة

واألجراء المياومين في حدود  دية وفقاً ألنظمة البلدية ومالكاتها وإنهاء خدماتهم وتعيين العمالالبل تعيين موظفي -

يجوز أن يكون األب وأحد األوالد واألم وأحد األوالد والزوج  إال أنه ال. االعتمادات المخصصة لهم في الموازنة

في هذه  إذا وجد بين الموظفين من هواالبن، واألخوة واألخوات موظفين في بلدية واحدة و والزوجة وزوجة

نافذ بذاته على أن تصفى  الحاالت حق لرئيس البلدية أن يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار إداري

 .تعويضاته وفقاً ألحكام قانون الموظفين

 .الترخيص باإلعالن -

وله أن يطلب مؤازرة قوى  تتمتع بصفة الضابطة العدلية، يتولى شؤون األمن بواسطة الشرطة البلدية، التي -

 .الالزمة أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السالمة العامة وأن يباشر التحقيقات األمن الداخلي عند وقوع

لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاً  اتخاذ التدابير اإلدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة -

 .ديةالبل ألحكام قانون الرسوم

العامة والسالمة العامة والمواصالت واآلليات  القيام ببعض األعمال واإلجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة -

 .تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي والتشريفات واالستقباالت على أن

الطرق  ع مؤقتاً فيلرئيس السلطة التنفيذية أن يرخص باألشغال المؤقت أو بوضع البضائ يجوز - 19المادة 

يرخص أيضاً ألصحاب المطاعم  واألماكن العامة أو بعرضها على جوانب األرصفة والساحات العامة، وله أن

 .أرصفة الطرق والساحات المذكورة والمقاهي بأن يضعوا طاوالت ومقاعد وكراسي على

 اخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذهالتنفيذية أن يصدر أنظمة بلدية في المسائل الد لرئيس السلطة - 16لمادة ا

 .وأنظمتها األنظمة ضمن النطاق البلدي صفة اإللزام التي هي لشرائع الدولة

التنفيذية على باب مركز البلدية، وينظم محضراً  تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة

 .اوتبلغ القرارات األخرى إلى أصحابه بذلك يوقعه الموظف المختص،

 11المادة 

فيها، وهو الرئيس  رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه يرئس  -1

 .التسلسلي األعلى لموظفي البلدية

الوحدات  وله كذلك أن يفوض رؤساء.التنفيذية أن يفوض إلى نائب الرئيس بعض صالحياته لرئيس السلطة  -1

 .لها الصفة العامة باستثناء الصالحيات التي تتعلق باستصدار نصوص البلدية بعض صالحياته

 .الجريدة الرسمية يتم التفويض بقرار يبلغ إلى وزير الداخلية وينشر في

القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر على السجل إذا  يمسك سجل خاص لتدوين جميع - 11المادة 

 .لغالقرار قد نشر أو ب كان هذا



 

  17المادة 

إلى وزير  القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية إلى القائمقام، وفي بلدية بيروت تحال للعلم جميع  -1

 .الداخلية

 .العادية اإلدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع -1

 الباب الرابع

 مختلفة أحكام

 ألولالفصل ا

 لتنظيم اإلداريا
لرقابة مجلس الخدمة  وتبقى خاضعة. تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية - 80 المادة

البلديات األخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية  تحدد. المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم

 .لى اقتراح وزير الداخليةالوزراء بناء ع بمرسوم يتخذ في مجلس

 .ألجرائها بلدية نظاماً لموظفيها ومالكاً لهم، وكذلك نظاماً  تضع كل - 11المادة 

 :الخدمة المدنية األحكام التالية تطبق في البلديات الخاضعة لرقابة مجلس - 11المادة 

 .وتعديالتها 1797ان حزير 11تاريخ  111المرسوم االشتراعي رقم  من 133و 71و 61و  61و  10المواد  -

 

 113 من المرسوم االشتراعي رقم 61و 63و 97و 11و 11و 16و 19و 11و 10و 11و 11و  40 المواد -

 .وتعديالتها 1797حزيران  11تاريخ 

واإلطفاء  تنشئ ما تحتاجه من الوحدات اإلدارية والمالية والفنية، والشرطة والحرس للبلدية أن - 10المادة 

 .واإلسعاف

مشتركة بين بلدتين أو اكثر، وتعيين موظفين مشتركين  يجوز إنشاء وحدات وشرطة وحرس وإطفاء وإسعافكما 

 .فيما بينها

 .الداخلية يتم إنشاء الوحدات والشرطة والحرس واإلطفاء واإلسعاف المشتركة بقرار من وزير  -1

 للبلديات ذات الوحداتاالحتفاظ  يضع وزير الداخلية أنظمة موحدة للموظفين المشتركين مع  -1

 تراعي أوضاعها على أن تخضع هذه األنظمة الخاصة المشتركة بوضع األنظمة الخاصة التي

 .الداخلية لموافقة وزير

 البلديات المعنية على أساس معدالت توزع بقرار من وزير الداخلية نفقات هؤالء الموظفين بين  -0

 .مئوية

 البلديات لشأن بناء على اقتراح المحافظ وبعد استطالع رأيالداخلية بهذا ا تصدر قرارات وزير  -1

 .المعنية

وزير  البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، وبعد أخذ موافقة يجوز للمجالس - 11المادة 

ئفها في أوقات البلدية للقيام ببعض وظا الداخلية، التعاقد مع أشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة

يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمسين ألف ليرة  محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كما

المراقب الصحي  من المجلس البلدي بدون مقابل، بمهام الكاتب، كما يجوز تكليف الشرطي بمهام تكليف أعضاء

 .والجابي

 وط بهم تطبيق أو مراقبة تنفيذ القوانين واألنظمة المتعلقة بالصحة العامةالمن يحق للموظفين البلديين - 19المادة 

 .مخالفات القوانين واألنظمة والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة وضبط

 

 الثاني لفصلا

 مالية البلديات
 :البلديات من تتكون مالية - 16المادة 

 .المكلفين البلدية مباشرة منالرسوم التي تستوفيها  -

المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة  الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو -

 .لكل بلدية

 .الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات -

 .والقروض المساعدات -

 .الخاصة بها يرادات المشاعاتحاصالت أمالك البلدية، بما في ذلك كامل إ -

 .الغرامات -

 .والوصايا الهبات -

 وزارة الداخلية حاصالت العالوات المشتركة العائدة لجميع تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في - 11المادة 



 .البلديات

رة مجلس البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشا تحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق - 11المادة 

 .الدولة شورى

بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء القتراح  تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات - 17المادة 

 .الداخلية وزير

 .المحاسبة وكذلك البلديات الخاضعة حالياً للرقابة ذاتها تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان - 73المادة 

على اقتراح  ضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءاألخرى التي تخ تحدد البلديات

 .وزير الداخلية

  الفصل الثالث

 الموجه البلدي
 .إعداد البلديات لتمكينها من االضطالع بمهامها تتولى وزارة الداخلية - 71المادة 

الكفيلة بتطويرها ورفع  ديات إلى الوسائليعهد وزير الداخلية إلى عدد من الموظفين مهمة توجيه البل - 71المادة 

األساليب واألصول وطرق العمل المتبعة فيها وتعريفها إلى  مستواها وزيادة فعاليتها وتحسين تنظيمها وتبسيط

 .غاياتها أفضل السبل لتحقيق

ات الذين تتوافر المادة السابقة من بين موظفي الدولة والبلدي يجري اختيار الموظفين المشار إليهم في -70المادة 

 .ومؤهالت خاصة في الحقل البلدي فيهم معارف

حزيران  11تاريخ  111المنصوص عليها في المرسوم االشتراعي رقم  وتطبق عليهم حالة االنتداب وأحكامه

 .عددهم وفقاً للحاجة بقرار من وزير الداخلية ، ويحدد1797

يحدده وزير  واالتحادات المنشأة وأجهزتها وفقاً لبرنامجإعداد دورات تدريبية للبلديات  يجري - 71المادة 

  .الداخلية

 

  الرابع الفصل

 المراقب العام
في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات البلديات، التي تحدد بمرسوم يتخذ  تخضع األعمال المالية - 79المادة 

 ."العام المراقب"مالي يسمى مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، لسلطة مراقب  في

 .اتحاد يمكن أن تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو

الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وتنهى خدماته  يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس - 96 المادة

 .نفسها بالطريقة

 .تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه

 :المراقب العام يشترط في

مالكات الدولة أو ما يعادلها في مالكات البلديات، حائزاً على  أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على األقل، في -

المالية لمدة خمس  خريج المعهد الوطني لإلدارة واإلنماء، وتولى األعمال المالية أو الرقابة إجازة جامعية أو

 .سنوات على األقل

الخاضعة  الثالثة على األقل، في مالكات الدولة أو ما يعادلها في مالكات البلديات موظفي الفئة أو أن يكون من -

 .المالية لمدة عشر سنوات على األقل ألصول وقواعد المحاسبة العمومية، وتولى األعمال المالية أو الرقابة

 نية على األقل في مالكات الدولة أو مابيروت أن يكون من موظفي الفئة الثا يشترط في المراقب العام في بلدية -

األعمال المالية أو الرقابة المالية  يعادلها في مالكات البلديات الخاضعة ألحكام قانون المحاسبة العمومية وتولى

 .األقل لمدة عشر سنوات على

اقتراح وزير  بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تحدد صالحيات المراقب العام ومركز عمله - 71المادة 

 .الداخلية

البلدية أو االتحاد بأية مهمة وال  خال الصالحيات والتعويضات المقررة له، ال يجوز إناطة المراقب العام في وفيما

 .أو مكافأة تكليفه القيام بأي عمل وال تقاضي أي تعويض

مالكه األصلي أيا كان نوعها،  والخدمات التي تعطى للموظفين في يستفيد المراقب العام من المنافع - 71المادة 

 .االتحاد باإلضافة إلى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية أو وتدفع له

 .الوظيفة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذه يرتبط المراقب العام إدارياً بوزارة - 77المادة 

 

  لفصل الخامسا

 الدعاوى
والمالحقات القضائية التي تقام باسم البلدية، ويخول القرار المتخذ  يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى -133المادة 

 .السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة رئيس



المجلس البلدي القرار  التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة واإلجراءات التحفظية وذلك قبل أن يتخذ لرئيس السلطة

 .المشار إليه أعاله

 .التمهيدية الدعاوى المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة تعفى -131المادة 

  .خاضعاً لألصول المعمول بها لدى هذا القضاء أما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء اإلداري فيبقى

 .لدولةا بحق البلديات األصول المتبعة في تنفيذ األحكام الصادرة بحق تطبق -131المادة 

 

 الفصل السادس

 التأديبية والجزائية المالحقات
 نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية مسؤوالً من يعتبر رئيس المجلس البلدي أو -130المادة 

تفرضها عليه األنظمة والقوانين، رغم  المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي الوجهة

 .البلدية ه، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بمصالحإنذار

  .المحاكم المدنية والجزائية المختصة وال تحول المالحقة التأديبية دون المالحقة عند االقتضاء أمام

 :التأديبية فئتان العقوبات -131المادة 

 :الفئة األولى -

 التنبيه -

 التأنيب -

 :الفئة الثانية -

  السنة تتجاوز التوقيف عن العمل لمدة ال -

 اإلقالة -

 .األولى بقرار من وزير الداخلية تفرض عقوبات الفئة -139المادة 

 .الهيئة التأديبية الخاصة تفرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من

 من الفئة األولى فيما إذا تبين لها أن المحال عليها ال ويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض أية عقوبة

 .داش يستحق عقوبة

 :التالي تتألف الهيئة التأديبية الخاصة على الوجه -136المادة 

 رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين رئيساً  -

 من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على األقل عضواً  موظف -

  عضواً  رئيس بلدية -

  موظفين وبوظيفةالتأديبي العام لل ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى المجلس -

  الرابعة على األقل في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في أمين سر الهيئة موظف من الفئة

 .الداخلية وزارة

 .المذاكرة وإصدار الحكم ال يشترك مفوض الحكومة وأمين سر الهيئة التأديبية الخاصة في

 .تراح وزير الداخليةالتأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اق تعين الهيئة -131لمادة ا

  المرسوم رئيس وأعضاء إضافيون ليقوموا مقام الرئيس واألعضاء األصيلين عند ويعين في هذا

 .قانوني التغيب أو المرض أو تعذر االشتراك بأعمال الهيئة لسبب

الهيئة العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية على  يحال رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو -131المادة 

 .الداخلية من وزير الداخلية بعد إجراء تحقيق تتواله وزارة التأديبية الخاصة بقرار

 .باألصول المتبعة أمام المجلس التأديبي العام للموظفين يعمل أمام الهيئة التأديبية الخاصة -137المادة 

  شورى الدولة وفقاً  أمام مجلستقبل قرارات الهيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد السلطة  -110 المادة

 .لألصول المتبعة لديه

 .فيه الدولة ال توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذ القرار المطعون إن مراجعة مجلس شورى

  بعد انقضاء عشرة أيام على على مجلس شورى الدولة أن يبت بطلب وقف التنفيذ خالل ثالثة أيام

 .مقبوالً حكماً حتى تاريخ صدور الحكم النهائي اعتبر الطلبتاريخ تبليغ الدولة وإال 

 بمهامهم، إال بناء على يمكن مالحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائياً من أجل جرم يتعلق ال -111المادة 

 .موافقة المحافظ الخطية

  األعضاء جاز كف يده يس أو أحدإذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب الرئ -112 المادة

 .النهائي بقرار من المحافظ حتى صدور الحكم

  يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء وإذا اتهم أحد هؤالء بجناية أو ظن به بجنحة شائنة، وجب كف

 .الدعوى

  قرارب هؤالء حكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة يعتبر مقاالً حكماً وتعلن اإلقالة وإذا صدر بحق أحد

 .من المحافظ



  كانت أو وجاهية بجناية أو بجنحة شائنة، اعتبر مكفوف وإذا صدر بحق هؤالء مذكرة توقيف غيابية

 .اعتبارا من تاريخ المذكرة اليد حكماً 

  يعود حكماً إلى ممارسة أعماله إن لم يكن قد أوقف وإذا استردت مذكرة التوقيف أو أخلي سبيله

 .شائن بجناية أو بجرم

  به رئيس البلدية أو نائبه أو أحد األعضاء وما إذا يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم، المالحق -110ادة لما

 .البلدية أو غير ناشئ عنها كان ناشئاً عن مهام

 

 

 

 

 السابع الفصل

 اتحاد البلديات

  واليته -تشكيله  -تعريفه  -القسم األول 
ويتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، ويمارس  من البلديات، يتألف اتحاد البلديات من عدد -111المادة 

 .في هذا القانون الصالحيات المنصوص عليها

 :يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وذلك ينشأ اتحاد البلديات بمرسوم - 1 -119المادة 

 بمبادرة منه إما -

 وإما بناء على طلب البلديات -

طلب  أخرى إلى االتحاد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وبمبادرة أو بناء على ويجوز ضم بلديات - 2

 .البلديات

 .إلنشائه يحل اتحاد البلديات بنفس األصول المعتمدة - 3

 .تجري فيها تصفية اتحاد البلديات يحدد في مرسوم الحل ومع االحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي

 .إنشاء اتحاد البلديات اسم هذا االتحاد ومركزه يحدد في مرسوم -116المادة 

 .منها تنتهي والية مجلس االتحاد بانتهاء والية المجالس البلدية التي يتألف -111المادة 

 جهاز االتحاد -القسم الثاني 
 توالها رئيس مجلسي يتألف جهاز االتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس االتحاد ومن سلطة تنفيذية -118 لمادةا

 .االتحاد

 القتراح االتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها االتحاد ويمكن للمجلس البلدي بناء يتألف مجلس -117المادة 

 .االتحاد الرئيس أن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة والية

  وية المجلساالستقالة أو اإلقالة من عض وفي حال شغور مركز عضو االتحاد بسبب دائم كالوفاة أو

 .ينتدبه المجلس البلدي التابع له البلدي يحل محله العضو الذي

النتخاب  االتحاد خالل مهلة أسبوعين من تكوينه بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ وذلك يلتئم مجلس -113المادة 

 .ا أعمال البلدياتاالنتخابات إن كان متولي الرئيس ونائب الرئيس وال يشترك القائمقام أو المحافظ في هذه

 من الجهاز رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون االتحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف يعاون -111المادة 

 .الشرطة الهندسي والصحي، من الجهاز اإلداري والمالي ومن جهاز

 .االتحاد يتولى مجلس االتحاد وضع أنظمة ومالكات موظفي

 .والمالكات المرعية اإلجراء الموظفين وفقاً ألحكام األنظمةيعين رئيس مجلس االتحاد 

 :لصالح البلديات األعضاء في االتحاد الشؤون التالية يتولى الجهاز الهندسي -111المادة 

 .للبت به البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف إلى رئيس البلدية المعنية درس طلبات رخص -

 .للوازم واألشغال والخدماتإعداد دفاتر شروط ا -

 .إعداد الدراسات الفنية المطلوبة واالستشارات -

 .التخطيطات وضع -

 .لجان التخمين المختصة إعداد لوائح االستمالك والبيانات التفصيلية إلحالتها إلى -

 .درس وإبداء الرأي برخص اإلسكان -

 .المراقبة الصحية -

بمخالفات البناء وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات العائدة  نية تتعلقإعداد تقارير إلى رئيس البلدية المع -

رئيس البلدية  الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية، ورفعها بواسطة رئيس مجلس االتحاد إلى لصالحية هذا

 .المعنية

 .س مجلس االتحادالفنية المشتركة التي يطلبها منه رئي كما يتولى الجهاز الهندسي والصحي سائر األمور -

 :يتولى الجهاز اإلداري والمالي األمور التالية -123 المادة



لتأمين هذه  والمالية للبلديات الصغرى التي ال تسمح موازنتها الخاصة باستخدام موظفين الشؤون اإلدارية -

 .األعمال

أن يعهد إلى أحد الجباة في ويمكن . أعمالها اإلدارية والمالية معاون أجهزة البلديات األعضاء لتحسين سير -

 .البلديات األعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين االتحاد مساندة

 .والمالية في االتحاد الشؤون اإلدارية ا

 :في االتحاد األمور التالية يتولى جهاز الشرطة -111المادة 

 .والقوانين المرعية اإلجراء توعية المواطنين للتقيد بأحكام األنظمة -

البلديات التابعة لالتحاد ورفعها بواسطة رئيس مجلس االتحاد  تقارير بالمخالفات الحاصلة ضمن نطاقوضع  -

 .المعنية إلى رئيس البلدية

التي تمس السالمة العامة لحين وصول الضابطة  إجراء التحقيقات األولية في الجرائم المشهودة والجرائم -

 .العدلية

 .خاصة بها في البلديات التي ال تسمح موازنتها بتعيين أفراد شرطة رجال الشرطة البلدية تأمين مهام -

يصدره رئيس مجلس االتحاد بناء لطلب رئيس  يتم تكليف رجال شرطة االتحاد بهذه المهمات بموجب قرار -

 .إمرة رئيس البلدية المنتدبين إليها البلدية المعنية ويعمل هؤالء تحت

  أن تفصل مؤقتاً كل أو بعض أفراد شرطتها للعمل ضمن نطاق بلدية أخرىاألعضاء  يحق للبلديات -119المادة 

 .نطاقها في االتحاد على أن يلحق بها عدد من أفراد شرطة بلديات أخرى للعمل ضمن

 .مجلس االتحاد يتم الفصل واإللحاق بقرار من رئيس البلدية بعد موافقة رئيس

  فيها ويتقاضون تعويضات النقل المعينينيستمر رجال الشرطة في قبض رواتبهم من البلديات 

 .إليها واالنتقال من البلدية المفصولين

 االتحاد اختصاص مجلس -القسم الثالث 
 :التالية يتداول مجلس االتحاد ويقرر في المواضيع -116المادة 

ا أو التي تشمل نطاق جميع البلديات األعضاء أو بعضه المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها  -

واإلطفاء  كانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة، كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ اكثر من اتحاد واحد سواء

 .وتنظيم المواصالت والتعاونيات واألسواق الشعبية وخالفها

 .التخطيطات واالستمالكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشاريع  -

 .يق بين البلديات األعضاء وبت الخالفات الناشئة بينهاالتنس  -

 .موازنة االتحاد إقرار  -

 .إقرار الحساب القطعي  -

 .موظفي االتحاد إقرار نظام ومالكات  -

والتي ال تعود إدارتها إلى بلدية معينة والتي تديرها حالياً  إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات االتحاد  -

االتحاد فور إنشائه  خاصة، والتصرف بكامل إيراداتها لتحقيق مشاريع االتحاد، وتنتقل إلى مجلس ةلجان مشاعي

 .الخاصة التي تصبح منحلة حكماً  األموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان المشاعية

 .االتحاد وصالحياته إقرار الخطة اإلنمائية ضمن نطاق  -

المساهمة في تكاليف هذا المشروع في حال موافقة أكثرية  ائي أنجزت دراستهإلزام المستفيدين من مشروع إنش  -

 .منه على األقل ثالثة أرباع المنتفعين

 .دراستها القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت  -

لقاء كفالتها للقارض أو للدولة بشخص وزير المالية  التنازل عن بعض العائدات البلدية اآلنية والمستقبلية  -

 .القرض تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض وإدراج األقساط التي

 المشاريع المشتركة فيما بينها أو رفض أحدها البحث فيه، في حال اختالف مجالس االتحاد على أحد -111المادة 

  لل له صفة اإللزام القانونيإلى وزير الداخلية الذي يبت بالخالف بموجب قرار مع يرفع الموضوع

 .لالتحادات المعنية

  التي يتخذها مجلس االتحاد ضمن نطاق صالحياته لها صفة اإللزام القانوني إن جميع القرارات -111لمادة ا

 .لبلديات األعضاءل

 قرارات مجلس االتحاد فعلى القائمقام أو المحافظ إما إذا تمنعت إحدى البلديات األعضاء عن تنفيذ

  رئيس مجلس االتحاد أن يوجه إلى البلدية المختصة أمراً خطياً بوجوب التنفيذ وا أو بناء لطلبعف

  القرار الذي يضمن حسن خالل مهلة عشرة أيام وإال حل محل المجلس البلدي أو رئيس البلدية في

 .تنفيذ قرار مجلس االتحاد

 .المعنية البلدية القائمقام أو المحافظ في سجل القرارات الخاص في يسجل قرار

  والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس األصول -117المادة 

 .هذا القانون والنصوص عليها في



 مجلس االتحاد رئاسة -القسم الرابع 

  اد ال الحصر الصالحياتاالتحاد وتكون له على سبيل التعد يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس -103المادة 

 :التالية

 .أعماله دعوة مجلس االتحاد وتحديد جدول-

 .رئاسة جلسات مجلس االتحاد وإدارتها-

 .الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي وضع مشروع-

 .وضبط وارداته اإلشراف على مالية االتحاد-

 .عقد النفقة واألمر بصرف الموازنة-

 .أحكام النظام والمالكات المصدقةالموظفين ضمن  تعيين-

 .وهو الرئيس التسلسلي األعلى لموظفي االتحاد إدارة شؤون االتحاد-

 .االتحاد تنفيذ قرارات مجلس-

 .تمثيل االتحاد لدى القضاء والغير-

تمثيل وانتقال  يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس االتحاد أن يتقاضيا من موازنة االتحاد تعويض -131 المادة

 .منهما في تصريف شؤون االتحاد ه المجلس ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يبذله كليحدد

 بصالحيات الرئيس في حال غيابه أو إيقافه عن العمل أو في حال شغور مركز يقوم نائب الرئيس -101المادة 

مقام الرئيس بصورة يقوم  الرئاسة ألي سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس أو شغور مركز منهما

 .االتحاد مؤقتة اكبر األعضاء سنا في مجلس

 م الخامسالقس

 االتحاد مالية

 :تتكون مالية االتحاد من -100المادة 

القطعي للسنة السابقة  بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات األعضاء كما هي محددة في جدول الحساب عشرة -

 .والقروض والمساعدات والنقد المدوروال تدخل في حساب الواردات األمانات 

المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلس  نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات األعضاء -

 .المشروع على أن تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية االتحاد على ضوء تكاليف

 .ة في اختصاص مجلس االتحادوالقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخل المساعدات -

 .يخصص لالتحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقل ما -

توزع  .موازنة االتحاد على أن تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا في الموازنة العامة مساهمة الدولة في -

شتركة أنجزت تنفيذ مشاريع م األموال بين االتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات أو

 .منها دراستها وإلنعاش المناطق وخاصة الريفية

 .الهبات والوصايا -

على  مجلس االتحاد لسلطة الرقابة اإلدارية وفقا لألحكام واألصول والقواعد المطبقة تخضع قرارات -101المادة 

 .البلديات

 

 الفصل الثامن

 عامة أحكام
بعمل من األعمال التي توجهها القوانين واألنظمة، للقائمقام  القيامإذا تمنع المجلس البلدي أو رئيسه  -109المادة 

  هذا األمر إلى المجلس البلدي أو إلى رئيسه أمرا خطيا بوجوب التنفيذ خالل مهلة تعين في يوجه أن

  موافقة المحافظ أن يقوم بنفسه بذلك بموجب الخطي فإذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد

 .عللقرار م

  االشتراعي من هذا المرسوم 11قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة  يسجل

 .االقتضاء ويخضع لتصديق سلطة الرقابة اإلدارية عند

البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام بالحفر والتمديدات  يحق للبلديات استعمال األمالك العمومية -106المادة 

ما، سلطتها خارج  اإلنارة والمجارير والمياه وغيرها، إال أنه ال يمكن في أي حال أن تمارس بلدية مشاريعلتنفيذ 

 .المكلفين التابعين لتلك البلدية نطاقها البلدي، وان تستوفي رسوما من بلدية أخرى أو من

 في البلديات لرقابة التفتيشآخر ال تخضع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية  خالفاً لكل نص -101المادة 

 .المركزي

األماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات وأجهزتها الهندسية تجري  باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس وفي -101لمادة ا

 .األقضية الفنية الهندسية، خاصة البلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في جميع المعامالت

لتصبح نافذة فتجرى في المديرية العامة للتنظيم  التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها أما المعامالت الفنية

 .المدني



ألحكام هذا المرسوم  وجميع األحكام المخالفة 1760أيار  17تاريخ  17يلغى قانون البلديات رقم  -139 المادة

 .مضمونه االشتراعي أو غير المتفقة مع

 .الجريدة الرسمية شتراعي فور نشره فييعمل بهذا المرسوم اال -113المادة 

 1711حزيران  03بعبدا في 

 الياس سركيس :إلمضاءا

  صدر عن رئيس الجمهورية

 الوزراء رئيس مجلس

 سليم الحص: اإلمضاء

  وزير المالية وزير الداخلية

 سلمان صالح: فريد روفايل االمضاء: اإلمضاء



 

 

 الجمهورية اللبنانية 
 مجلس النواب  

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

  ن قانو
 العام والخاص تنظيم الشراكة بين القطاعين

 
 مادة وحيدة:

 صّدق 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. -
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 الجمهورية اللبنانية 
 مجلس النواب  

  ن قانو
 تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 :االولىالمادة 
 منها:  جل تطبيق أحكام هذا القانون، ُيقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لكلّ  أمن 
 

 أو البلديات أو الهيئات المنظمة بما فيها المؤسسات العامة أو الدولة  :الشخص العام
 .وسائر أشخاص الحق العام اتحادات البلديات

 شركة أو تكتل شركات محلية و/أو أجنبية من القطاع الخاص فازت  :الشريك الخاص
 .عقد الشراكةب

يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل واإلدارة  امةذو منفعة عأي مشروع  :المشروع المشترك
حدى العمليات التالية على األقل:  اإلنشاء، التشييد، التطوير، الترميم، التصميم، وا 
 التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل.

 والملحقات والتعهدات والضمانات التي تحكم العالقة التعاقدية بين مجموعة العقود عقد الشراكة:
 الشخص العام وشركة المشروع واألطراف األخرى المعنية.

 المجلس األعلى للخصخصة والشراكة. المجلس:
الشركة المغفلة اللبنانية التي تؤسس من قبل الشريك الخاص بهدف تنفيذ المشروع  شركة المشروع:

 المشترك.
اإلدارات التابعة له أو الوزير الذي يدخل المشروع المشترك في نطاق صالحيات  الوزير المختص:

الهيئات المنظمة أو البلديات أو اتحادات البلديات  بما فيهاالمؤسسات العامة 
 .أو لرقابته اإلدارية الخاضعة لوصايته

تبدأ من تاريخ توقيع عقد الشراكة من قبل أطرافه ولحين االنتهاء من المرحلة التي  المرحلة التأسيسية:
تشييد، و/أو التطوير، و/أو الترميم، و/ أو التجهيز، ال و/أواإلنشاء، التصميم و 

 و/أو التأهيل،  كما هي محددة في عقد الشراكة.
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التشغيل و بعمليات بتقديم خدمات المشروع و ء دبلا المرحلة التي تبدأ من تاريخ :التشغيليةالمرحلة 
 ولحين االنتهاء منها كما هي محددة في عقد الشراكة.الصيانة 

 :7المادة 
وسائر أشخاص الحق  خضع ألحكام هذا القانون المشاريع المشتركة التي تقوم بها الدولة والمؤسسات العامةت - 1

أن ُتخضع المشاريع المشتركة التابعة لها ألحكام  لها يجوزالعام بإستثناء البلديات أو اتحاد البلديات والتي 
 هذا القانون.

منصوص عليها في القوانين المنظمة لقطاعات خالفًا ألي نص آخر، تخضع المشاريع المشتركة ال - 2
  .االتصاالت والكهرباء والطيران المدني ألحكام هذا القانون 

عند إبداء المجلس موافقته على السير بالمشروع المشترك، تمارس الهيئة المنظمة للقطاع مهامها فيما خّص  - 3
قعد رئيس وأعضاء الهيئة إصدار الترخيص من خالل المشاركة في لجنة المشروع. وفي حال شغور م
 المنظمة للقطاع، تعتبر موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط بمثابة الترخيص. 

تمارس الهيئة المنظمة عملها بحسب قانون انشائها وبما ال يخالف أحكام هذا القانون وأحكام شروط عقد  - 4
لغاء بغرامات و فرض البالعقد و  الخدمات في بتعديل اسعارالشراكة سيما المتعلق منها  تعليق وتعديل وتجديد وا 

 وسحب التراخيص.

 :3المادة 
أينما  2222أيار  31تاريخ  222ُتستبدل تسمية المجلس األعلى للخصخصة المنشأ بموجب القانون رقم  - 1

وردت بتسمية المجلس األعلى للخصخصة والشراكة.  يتولى المجلس باإلضافة إلى مهامه المنصوص عليها 
 ذكور أعاله المهام الملحوظة في هذا القانون.في القانون الم

 ينضم إلى أعضاء المجلس حكمًا الوزير المختص. - 2

أيار  23تاريخ  4442مركز أمين سر عام المجلس األعلى للخصخصة الوارد في المرسوم رقم  يستبدل - 3
 ة للمجلساألمانة العامبمركز أمين عام المجلس األعلى للخصخصة والشراكة.  يترأس هذا األخير  2221

 ويقوم بتسيير وتنفيذ أعمال المجلس العادية. 

 :8المادة 
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تقترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير المختص. وتقترح المشاريع المشتركة ذات الطابع  -1
عبر تقديم ملف إلى المجلس  . يتّم االقتراحالبلدي من قبل رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس اإلتحاد

  من دراسة أولية للمشروع.يتض
دراسة وافية للمشروع المشترك المقترح وأن تقدم للمجلس إعداد يتوجب على األمانة العامة للمجلس أن تقوم ب -2

ومدى اهتمام القطاع  ،عن طريق عقد شراكة تقريرًا يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المقترح
 .اإلقتراح رفض أو إلتخاذ المجلس قراره بقبولدًا تمهي ،االستثمار فيهتمويله و الخاص ب

لجنة للمشروع يرأسها أمين  المجلس ، يؤّلفالسير بالمشروع بالتاليقبول اإلقتراح و موافقة المجلس على عند  -3
الهيئة  ورئيس، عام المجلس وتضّم ممثاًل عن الوزير المختص وممثاًل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية

، ورئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس االتحاد عند النظر في المشاريع ذات طاع عند وجودهاالمنظمة للق
مكاتب استشارات مالية  باختيارتقوم لجنة المشروع  .الطابع البلدي والتي ُأخضعت ألحكام هذا القانون 

 وقانونية وفنّية لتعاونها في عملها على أن يتعاقد معها المجلس. 
يسميه أمين من األمانة العامة للمجلس وع في عملها بفريق عمل ينّسق نشاطاته مندوب تستعين لجنة المشر  -4

على أن يضّم هذا الفريق ممثاًل عن الشخص العام المستفيد من المشروع المشترك وممثلين عن عام المجلس، 
ت معينة، بحسب ، وأشخاص ذوي خبراالتي تّم التعاقد معها مكاتب االستشارات المالية والقانونية والفنية

الحاجة، من الوزارات 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 

ون العام، يكون على عاتق الشخص ألحد أعضاء لجنة المشروع أو فريق العمل من الخاضعين ألحكام القان
 العام الذي يتبع له هذا العضو ويسدد وفقا ألنظمته.

 
 :5المادة 

تتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، إعداد دراسة شاملة حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية 
اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب واالقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك معايير التأهيل ومدى 

 التمويل الالزم، وترفع تقريرًا يتضمن توصيتها بشأنه إلى المجلس.
 

 :6المادة 
في المشاريع التي تقوم بها الدولة أو المؤسسات العامة أو أي  بعد موافقة المجلس على السير بالمشروع المشترك
إلى مجلس الوزراء المشروع ، يحال ملف أو إتحاد البلديات شخص من أشخاص الحق العام بإستثناء البلديات
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المشترك، تطلق لجنة المشروع إجراءات اختيار  السير بالمشروعبواسطة رئيسه. وبعد موافقة مجلس الوزراء على 
 الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقًا للمبادئ المحددة في هذا القانون.

ُيحال ملف المشروع  مشترك ذات طابع بلدي ُأخضع ألحكام هذا القانون، السير بمشروعوبعد موافقة المجلس على 
بواسطة رئيس المجلس الى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس إالتحاد المعني لنيل المصادقات الالزمة عليه 

ات لجنة المشروع إجراء، وبعد ذلك تطلق 1711حزيران  32تاريخ  112وفقًا ألحكام المرسوم االشتراعي رقم 
 اختيار الشريك الخاص التي يجب أن تتم وفقًا للمبادئ المحددة في هذا القانون.

 
 :7المادة 

تخضع إجراءات اختيار الشريك الخاص لمبادئ الشفافية وحرية االشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في  - 1
 على الفوز بالعقد.معاملتهم، ويجب أن تسبقها العلنية الكافية لتوفير تعّدد العروض المتنافسة 

للفوز بالمشروع المشترك  للراغبين بالترّشحتبدأ إجراءات اختيار الشريك الخاص باإلعالن عن دعوة عامة  - 2
قبل مدة شهر على . تنشر هذه الدعوة التي تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع المشترك تتضمن معايير التأهيل

ودولية ومجالت متخصصة وعلى موقع المجلس  محليةفي صحف من الموعد النهائي لتقديم طلبات اإلهتمام األقل 
 اإللكتروني.

على أساسها. يمنع  تزود لجنة المشروع الراغبين بالتأهل بالمعلومات والتعليمات الالزمة ليتقدموا بطلباتهم - 3
نانية أو كان في حالة التصفية أو قد صدر بحقه احكامًا قضائية لبتأهيل أو إختيار شريك خاص أُعلن إفالسه أو 

شركات، يتوّجب على  في حال كان الشريك الخاص تكتلممارسات فاسدة.  أجنبية باإلدانة لقيامه بأعمال تواطؤ أو
التعاقد مع شركة مشروع صدر بحق رئيس أو أحد أعضاء يمنع  كل شركة من هذا التكتل أن تستوفي هذه الشروط.
  .حة شائنةمجلس إدارتها حكٌم مبرٌم يدينه بارتكاب جناية أو جن

تقّيم لجنة  طلبات التأهيل المقّدمة والتدقيق بمستنداتها.تقوم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، بدراسة  - 4
وترفع تقريرًا معّلاًل إلى المجلس يتضّمن اقتراحًا بأسماء المشروع طلبات التأهيل وفقًا لمعايير التأهيل المعلن عنها 

يتم اإلعالن ، يبّت المجلس بالتقرير. بعد أن الّتخاذ القرار المناسب المؤهلينالمرشحين المؤهلين والمرشحين غير 
  .، على أن ال يقّل عدد المرّشحين المؤّهلين عن ثالثةعن نتائج التأهيل

 مرشحين على األقل، ُيعاد االعالن عن الدعوة العامة للراغبين بالتأّهل مجّددًا.  ةفي حال لم يتأهل ثالث - 4
 روع المرشحين غير المؤهلين اسباب عدم تأهيلهم.تبّلغ لجنة المش - 6
. يجب ان تتضّمن المسودة، على سبيل إعداد مسودة دفتر شروطتتولى لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل،  - 1

 التعداد وليس الحصر:
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معايير التقييم الخاصة بالمشروع المشترك والتي يجب أن تكون موضوعية ومتناسبة مع حجم وطبيعة  -أ 
 ومّتصلة مباشرة به وقابلة للتدقيق واإلثبات.المشروع 

معطيات المشروع التي تشمل إجراءات تقديم العروض وعناصر المشروع المالية والفنية واإلدارية وآليات   -ب 
 االستفسار وتقديم االعتراضات والبّت بها.

 وملحقاته.عقد الشراكة مسودة  -ج 
 المؤهلين.تبّلغ لجنة المشروع مسودة دفتر الشروط الى المرشحين  - 2
المرشحين المؤهلين  جميع مع (Consultationsبعقد مشاورات )لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، تقوم  - 7

لتحديد المتطّلبات التقنية  ونهائيبهدف التوصل إلى تصور متكامل وبطريقة محايدة وشفافة والجهات الممّولة 
مسودة دفتر الشروط عند اإلقتضاء من  لعدّ تُ ، شروع المشتركوالوسائل العملية والهيكلية المالية األفضل لتحقيق الم

 المشاورات. قبل لجنة المشروع على ضوء نتائج تلك
عليه، يرفع دفتر الشروط  وبعد الموافقة إلى المجلس، بصيغته النهائيةترفع لجنة المشروع دفتر الشروط  - 12

ما فيما خّص المشاريع المشتركة ذات الطابع البلدي أبواسطة رئيسه إلى مجلس الوزراء ألخذ الموافقة النهائية عليه. 
، ُيحال بواسطة رئيس بصيغته النهائيةدفتر الشروط  والتي ُأخضعت ألحكام هذا القانون، وبعد موافقة المجلس على

المجلس إلى رئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس إالتحاد المعني لنيل المصادقات الالزمة وفقًا ألحكام المرسوم 
 . 1711حزيران  32تاريخ  112شتراعي رقم اال
 يبّلغ دفتر الشروط إلى المرشحين المؤهلين من قبل لجنة المشروع. - 11
يقوم المرشحون المؤهلون بإعداد عروضهم الفنية والمالية وبتقديمها إلى لجنة المشروع وفقًا لألصول المحّددة  - 12

 في دفتر الشروط.

قل، يعاد طرح المشروع المشترك مجّددًا. وفي حال لم يسفر ذلك في حال لم يتّم تقديم ثالثة عروض على األ - 13
 عن ثالثة عروض، يمكن عندها االكتفاء بعرضين بعد موافقة المجلس.

بحضور العارضين للتأكد من استيفائها شروط التقديم  تفّض لجنة المشروع العروض الفنية المقّدمة - 14
.  يمكن للجنة المشروع أن تطلب من العارضين تقديم التوضيحات الالزمة المنصوص عليها في دفتر الشروط

 واستكمال النواقص وتأكيد االلتزامات التي يمكن أن يحتويها العرض ضمن مدة تحددها.

ترفض العروض الفنية التي ال تكون مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط وتعاد العروض المالية التابعة لها إلى  - 14
 يتّم إبالغ أصحاب العروض المرفوضة بأسباب الرفض. شف عنها.أصحابها دون الك

وفقًا للمعايير التي حّددها دفتر الشروط تقّيم لجنة المشروع، يعاونها فريق العمل، العروض الفنية الباقية  - 16
 في حال لم يتّم قبول عرضين فنّيين على .وتحدد لجنة المشروع العروض الفنية المقبولة على ضوء هذا التقييم

 األقل، يعاد طرح المشروع المشترك مجّددًا، وذلك لتأمين المنافسة.



 

 

 

7 

 

وترفع بعد ذلك بحضور عارضيها تفّض لجنة المشروع العروض المالية العائدة إلى العروض الفنية المقبولة  - 11
لتقرير ترفق لجنة المشروع هذا اضوء التقييمات الفنية والمالية. تقريرًا إلى المجلس تصّنف فيه العارضين على 

 .المبنية على معايير التقييم المنصوص عليها في دفتر الشروط بتوصيتها لجهة العرض األفضل
بهدف تحسين العرض من األفضل من المجلس، أن تقوم بمفاوضات مع مقّدم العرض  ضللجنة المشروع، بتفوي

 الناحية الفنية.
 

 :4المادة 
المبني على معايير التقييم المنصوص  سب تقييم لجنة المشروعالمرشح الذي تقّدم بالعرض األفضل بح يفوز بالعقد

وتبّلغ  التي انتهت إليها عملية االختيار عن النتيجةلجنة المشروع  تعلنوبموافقة المجلس.   عليها في دفتر الشروط،
 .العارضين المتبّقين أسباب فشل عروضهم

 
 :9المادة 

تكون كافة أسهمها اسهمًا )شركة المشروع(  للمشروع نيةيتوجب على الشريك الخاص تأسيس شركة مغفلة لبنا - 1
وتعفى من  24/12/1742بتاريخ  324الصادر بالمرسوم االشتراعي رقم  تخضع ألحكام قانون التجارة إسمية

منه ومن موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي، ويعفى  144و  12شرط الجنسية المنصوص عليه في المادتين 
 المدير العام غير اللبناني من موجب الحصول على إجازة عمل. أو/و رئيس مجلس اإلدارة

وسائر أشخاص الحق العام باستثناء البلديات او اتحاد  الدولة والمؤسسات العامة في المشاريع التي تقوم بها - 2
عن أسهمه في شركة المشروع قبل بلوغ المشروع المرحلة  للغير ال يجوز للشريك الخاص أن يتفّرغ، البلديات

، أما في المشاريع ذات الطابع البلدي، فأنه  في عقد الشراكة دون موافقة مجلس الوزراءهو محدد تشغيلية كما ال
 . يقتضي نيل موافقة المجلس البلدي أو مجلس اإلتحاد

يجاز للشخص العام المشاركة في تأسيس شركة المشروع والمساهمة في رأسمالها، وتعفى مقدماته العينية من  - 3
من قانون التجارة على أن يتّم التخمين من قبل جهة مستقلة  26حقق المنصوص عليها في المادة معاملة الت

ذات خبرة دولية.  يتّم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية على أن ُيمثَّل الشخص العام 
ناء على إقتراح الوزير طيلة مدة مساهمته في الشركة بعضو على األقل ُيعيَّن من قبل مجلس الوزراء ب

 المختص.

 ال تخضع شركة المشروع لرقابة ديوان المحاسبة. - 4
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 :01المادة 
كما ويوقع عند  .يوقع عقد الشراكة من قبل السلطة المخّولة التوقيع باسم الشخص العام وممن يمثل شركة المشروع

 اإلقتضاء من قبل الشريك الخاص وأي طرف آخر معني.
 لشراكة األمور التالية:عقد ا يتضمنيجب أن 

 وجبات األطراف على أنواعها وحقوقهم. م -1
 سس تمويل المشروع المشترك.أ -2
 .عقد الشراكة من تاريخ توقيع عاماً  ثين، على أن ال تتجاوز هذه المدة خمسة وثالعقد الشراكةدة م -3
اضاها الشخص العام من شركة ، أو التي سيتقالتي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام اإليرادات -4

باألعمال الموكلة إليها بموجب عقد  قيام شركة المشروعلقاء  المشروع بحسب طبيعة المشروع المشترك وذلك
 .اإليراداتتقاضي تلك  كيفّيةالشراكة، و 

االتحاد أو المجلس البلدي أو مجلس الرسوم والبدالت والجعاالت العائدة للمشروع المشترك التي تجيز الحكومة  -4
 .هولحساب شركة المشروع باسم الشخص العام المعنيمن قبل استيفائها 

 (.Key Performance Indicatorsمؤشرات تقييم أداء شركة المشروع ) -6
إلى والتي يجب أن تحيلها حكمًا تعدها شركة المشروع حول تنفيذ المشروع المشترك  يجب أن التقارير التي -1

 الشخص العام والمجلس.
بين الشخص العام وشركة المشروع باإلضافة إلى التدابير واإلجراءات التي يجب إتباعها للحد  المخاطرتوزيع  -2

 من وقع تلك المخاطر.
 شروط العقد االساسية.الضوابط التي ترعى تعديل  -7

روع و/أو الشريك التي قد تعطى لتنفيذ المشروع المشترك من قبل شركة المش وااللتزاماتالضمانات والتعهدات  -12
 الخاص و/أو الشخص العام.

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

 إلى الشخص العام عندما تقتضي ذلك طبيعة المشروع. د حلول اجلهعن يفية تحويل المشروع المشتركك -12
إجراءات تأمين استمرارية المشروع واألعمال موضوع عقد الشراكة لدى انتهائه بحلول أجله أو بفسخه أو في  -13

 .لتعاقديةا حال إخالل شركة المشروع في تنفيذ موجباتها
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التعاقدية واآلليات في حال إخاللها بأي من موجباتها  قدبأطراف العاإلجراءات والجزاءات التي تلحق  -14
 .التفصيلية لتطبيق تلك الجزاءات

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

 :00المادة 
ا في عقد بحسب األحكام المنصوص عليهيتولى الشخص العام مراقبة تنفيذ المشروع المشترك من كل نواحيه 

 ذلك على مرحلتين، المرحلة التأسيسية والمرحلة التشغيلية. الشراكة. تتم المراقبة على 
 
 المرحلة الـتأسيسية - 0

 يتوجب على الشخص العام وفور التوقيع على عقد الشراكة من قبل أطرافه أن يعّين:  -أ 
  في حال كان  لمختصالشخص العام وتضم أيضا ممثلين عن الوزير ا ممّثل عنلجنة توجيهية يرأسها

وعن الهيئة المنظمة للقطاع في حال  ، وعن األمانة العامة للمجلس وعن وزارة الماليةغير الدولةالشخص العام 
 . وجودها

 من من يلزم من الخبراء واالستشاريين باإلضافة الى أفراده المعّينين  يضم مكتبًا إلدارة المرحلة التأسيسية
ويكون مكتب إدارة المشروع صلة وذلك بحسب طبيعة المشروع المشترك  دوليينالأو و المحليين  ذوي االختصاص

 .الوصل بين اللجنة التوجيهية وشركة المشروع
يقوم مكتب إدارة المشروع باستالم وتقييم التقارير المتعلقة بالتنفيذ والتقدم باألعمال المعدة من قبل شركة  -ب 

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

 التي تقتضي معالجتها.
من مكتب  لمراقبة المقدمةتجتمع اللجنة التوجيهية فصليًا ولدى حصول أي طارئ بهدف مراجعة تقارير ا -ج 

كان في حال  والوزير المختص ،ادارة المشروع واعطاء التوجيهات الضرورية ورفع التقارير الى الشخص العام
 واألمانة العامة للمجلس. ،غير الدولةالشخص العام 

 ة بناء علىأن يتخذ التدابير والقرارات الالزم ،وبعد موافقة الوزير المختص الدولة، غير من العامللشخص  -د 
  المشروع. اللجنة التوجيهية ومكتب إدارةتقارير 
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 باإلضافة الىيضم  يتوجب على الشخص العام قبل بدء هذه المرحلة أن يعين مكتبًا إلدارة المرحلة التشغيلية -أ 
من ذوي ء واالستشاريين من يلزم من الخبراأفراده المعّينين ممّثل عن الهيئة المنظمة للقطاع في حال وجودها، و 

 المحليين أو الدوليين. اإلختصاص 
 :على سبيل التعداد وليس الحصر المهام التالية المرحلة التشغيليةمكتب إدارة يتوّلى   -ب 
 لعمليات التي تقوم بها شركة المشروع لناحية المخرجات ومستويات وجودة الخدمات المطلوبة بالنسبة مراقبة ا

  .يع المخاطرللمعايير الموضوعة وتوز 
 المنصوص عليها  القتراحات العائدة لخطة مواجهة إخالل شركة المشروع بموجباتها وفرض العقوباتتقديم ا

 في عقد الشراكة.
  النزاعات القائمة ادارة تسويةالمساهمة في.  
 لتأكد بشكل عام من انطباق عمليات شركة المشروع على الشروط المنصوص عليها في عقد الشراكة.ا 
تبلغ نسخة  نصف سنوّية بنتائج المراقبة، وكّلما دعت الحاجة.تقارير  المرحلة التشغيلية إدارةمكتب  يضع -ج 

لى و  ،بشأنها ةالمناسب اتعن هذه التقارير إلى الشخص العام إلتخاذ القرار  الشخص كان في حال  الوزير المختص ا 
حالتها الى المجلس كلما دعت الحاجة بداء الرأيطالع وا  لإل وذلك للمجلسوالى االمانة العامة  ،غير الدولةالعام   .وا 

 
 :07المادة 

 :تتولى األمانة العامة للمجلس
إعداد تقارير سنوية عن برنامج المشاريع المشتركة، وتقديم االقتراحات التي ترمي إلى تطوير وتحفيز  - أ

حالتها الى المجلس من أجل تحو   يلها الى مجلس الوزراء.الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام، وا 

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

 :03المادة 
خالفًا ألي نص آخر، يجوز للشخص العام أن يضع بتصّرف شركة المشروع العقارات العائدة له والالزمة  - 1

 لة مدة عقد الشراكة.لتنفيذ المشروع المشترك وذلك طي

تنفيذ المشروع المشترك استمالك عقارات خاصة، يمكن للمجلس أو لشركة المشروع أن يطلب من  تطلبإذا  - 2
الشخص العام استمالك تلك العقارات.  تطّبق في هذه الحالة أصول اإلستمالك ويجب أن تصدر قرارات وضع اليد 

صدور مرسوم إعالن المنفعة العامة.  تسجل العقارات  ونقل الملكية في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ
 المستملكة في السجل العقاري بإسم الشخص العام وتعطى شركة المشروع حق إشغالها طيلة مدة عقد الشراكة.



 

 

 

00 

 

يجاز لشركة المشروع أو للشريك الخاص المساهمة كليًا أو جزئيًا مع الشخص العام في تمويل كلفة تعويض  - 3
ات المطلوب إستمالكها، وعلى أن تعتبر هذه المساهمة عنصرًا ال يتجزأ من عناصر تمويل اإلستمالك للعقار 
 المشروع المشترك.

 :08المادة 
 تلحظ نفقات المشروع المشترك التي تقع على عاتق الدولة في موازنة الدولة العامة.

 
 :05المادة 
ات المنصوص عليها في هذا القانون باإلستناد المجلس والشخص العام مع الخبراء ومكاتب اإلستشار كل من يتعاقد 

 .ستناد الى نصوص قانون المحاسبة العمومية باإلالّ ا  الى أنظمتهما الخاصة عند وجودها، و 
 

 :06المادة 
الصادر  362ال تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الشريك الخاص وشركة المشروع من أحكام القانون رقم 

 7/12/2224تاريخ  124وبأحكام القانون رقم  علق بتشجيع االستثمارات في لبنانوالمت 2221آب  16بتاريخ 
 ، بما ال يؤدي إلى اإلضرار بمصلحة الشخص العام.المتعلق بتسنيد الموجودات

 
 :07المادة 

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

 :04المادة 
 ُيعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
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لى ضبط القواعد ا القانون األساسي إ هذيهدف ـ الفصل األول  : آلتي نصها األساسي يصدر رئيس الجمهورية القانون  . مجلس نواب الشعبمصادقةوبعد     باسم الشعب،      .)1(تعّلق بمجلة الجماعات المحليةي 2018 ماي 9مؤرخ في  2018لسنة  29عدد  ساسيأقانون          ق الالمركزية بما يحّقوفقا آلليات الديمقراطية التشاركية تسييرها قة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصالحياتها وطرق المتعّل ع بالشخصية الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمّت ـ 2الفصل   في انفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية  ولالقسم األ  العامةحكام األ  ولالباب األ  حكام المشتركةاأل  ولالكتاب األ  . في إطار وحدة الدولةوالتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة تحدث الجماعات المحلية وتضبط حدودها  ـ 3الفصل   .هوريةوأقاليم يغّطي كل صنف منها كامل تراب الجمن من بلديات وجهات تتكوو واالستقاللية اإلدارية والمالية القانونية لتي رفعت الدعوى في دائرة  التي توجد الجماعة المحلية ااإلداريةترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة   .أعضائهاالجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي قانون على تغيير حدود مجلس نواب الشعب بيصادق  .وجودها القانون أقر الجماعة التيويترتب عن عملية اإلدماج انتقال جميع االلتزامات والحقوق لفائدة . المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائهاقانون على إدماج الجماعات مجلس نواب الشعب بيصادق  .بالقانون ــ  .المتعلق بالقضاء اإلداريفقا لإلجراءات واآلجال المعمول بها بالقانون ها الترابي واختصاص ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ـ
  أفريل26 دة بتاريخـه المنعقــبجلست تهمصادقو نواب الشعبمداولة مجلس    :األعمال التحضيرية) 1

2018.  

حمل على ميزانية الجماعة المحلية وتسند لهم منح ت. مهامهم المحلية لممارسة  الجماعاتجالسميتفرغ رؤساء  ـ 6الفصل   .تسير البلديات والجهات واألقاليم مجالس منتخبة ـ 5الفصل   .وحدة الدولة الدستور والقانون مع احترام مقتضيات ألحكامالتدبير الحر طبقا تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ  ـ 4 الفصل  في التدبير الحر  للجماعات المحلية  القسم الثاني بناء على رأي د معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي تحد بعد أخذ رأي المجلس األعلى للجماعات المحكمة اإلدارية العليا و ويوضع رؤساء . المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرىيقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات   .المحلية .  المحلية مهامهم دون مقابلمجالس الجماعاتيمارس أعضاء  .القانونمعفى قانونا ويخضع اإلعفاء لإلجراءات المنصوص عليها بهذا يعتبر كّل رئيس مجلس جماعة محلية أخّل بمقتضيات التفرغ   .وضعية عدم مباشرة خاصةالس الجماعات المحلية من األعوان العاملين بالقطاع العام في مج بعد و  بناء على رأي المحكمة اإلدارية العلياتضبط بأمر حكومي الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف لنواب وتسند الرئيس أو أحد ويكون سن . والمساعد األول من جنسين مختلفينباستثناء حاالت االستحالة، يكون الرئيس  ـ 7الفصل   .أخذ رأي المجلس األعلى للجماعات المحلية من شأنه لتدعيم الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية بما  اتفاقيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية إبراميمكن   .مما يضمن تكافؤ الموارد واألعباء للجماعات المحلية على تعزيز الموارد الذاتية السلطة المركزيةتعمل  ـ 8الفصل   . أقل من خمس وثالثين سنةن األوليناعديالمس م في حجم النفقات تلتزم الجماعات المحلية بالتحّك ـ 9الفصل   .أن يدعم استقالليتها اإلدارية والمالية لطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا لعمومي على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير ا . من ميزانياتهاالموارد االعتيادية المحّققةبالمائة من صة للتأجير العمومي على أن ال يتجاوز سقف خمسين المخصالتأجيرللمالية المحلية وعلى الس.  
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مقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين  البرنامج ب تنفيذيتم المجلس األعلى تقترحه الهيئة العليا للمالية المحلية بناء على رأي إجراءاته بأمر حكومي تضبط شروط تطبيق هذا الفصل و  .والسلطة المركزيةالجماعة المحلية المعنية  إحدى ؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة مأخرى أو  جماعة محلية كّلفيمكن لجماعة محلية أن ت ـ 12الفصل   .مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية على أخرىأو تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف   عن اتفاقيات  القانون أو الناتجالمقرر بأصناف الجماعات المحلية ال يترتب عن توزيع الصالحيات بين مختلف  ـ 11الفصل   .العمل المناسبة ألعضاء المجالس المنتخبة من ذوي اإلعاقة ـ تسعى الجماعة المحلية إلى توفير آليات ووسائل 10الفصل   . العليالمحكمة اإلداريةوعلى رأي ا للجماعات المحلية تمارس االختصاصات من قبل الجماعة المكّلفة باسم الجماعة   .تضبط المداولة التبعات المالية المنجرة عن التكليف  .المطلقة ألعضاء مجلس الجماعة المعنيةيتم التكليف بموجب مداولة تتم المصادقة عليها باألغلبية   .ها الذاتيةاختصاصات دة في الزمن طبقا لنموذج د بمقتضى اتفاقية محكليف التيتم .صلية المسندة للتكليفاأل ة الصالحيات الذاتيجانب من يمكن للسلطة المركزية ممارسة   .بهذا القانونالصالحيات الذاتية مع مراعاة الحاالت الخاصة المنصوص عليها  كل جماعة محلية بما يرجع لها من  ـ تنفرد14الفصل   . المجلس األعلى للجماعات المحليةرأي تنفيذ الصالحيات المشتركة بقانون بعد أخذ وإجراءاتشروط  تضبط .الرشيد في المالية العمومية واألداء األفضل للخدماتالمركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف  السلطة  معع الجماعات المحلية بصالحيات مشتركةتتمّت  .المركزيةبصالحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها وبصالحيات منقولة من السلطة لية بمقتضى القانون تتمّتع الجماعات المح ـ 13الفصل    انفرادفي صالحيات الجماعات المحلية  القسم الثالث  . وعلى رأي المحكمة اإلدارية العلياللجماعات المحلية المجلس األعلى بناء على رأييضبط بأمر حكومي يصدر  ممارسة جانب من ر لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقر  .بطلب من الجماعة المحلية المعنية   .بالتعاون فيما بينهاصالحياتها الذاتية 

جانب من يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة  حسب اإلجراءات والشروط لجماعة المحلية لذاتية الصالحيات ال ربها من قالصالحيات التي تكون هي األجدر بممارستها بحكم  وتعود لكل صنف من الجماعات المحلية .أساس مبدأ التفريعالسلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على  توزيع الصالحيات المشتركة والمنقولة من يتم ـ 15الفصل   . القانونالتي تنص عليها أحكام هذا تحويل للصالحيات أو  يضبط بالقانون كّل ـ 16الفصل   .ألفضل للمصالح المحّليةالمتساكنين وقدراتها على األداء ا دئي العام لممارسة تتمتع البلدية باالختصاص المب ـ 18الفصل   .المحالة لها بعنوان نقل الصالحيات وفق مبدأ التدبير الحرتتصرف الجماعات المحلية في االعتمادات  ـ 17الفصل   .رأي الهيئة العليا للمالية المحليةالجماعات المحلية في حدود ما تقره ميزانية الدولة وبناء على ات والوسائل لفائدة تتولى السلطة المركزية إحالة االعتماد .المحليةاعتمادات ووسائل تتناسب واألعباء التي تترتب عنها للجماعات يصاحب كل عملية تحويل للصالحيات أو توسعتها تحويل  .توسعتها لفائدة الجماعات المحلية يمارس اإلقليم الصالحيات التنموية ذات البعد  ـ 20الفصل   .نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانونالمشتركة التي يسندها لها القانون وكذلك الصالحيات التي يتم وتمارس الجهة الصالحيات . بيقهابعدا جهويا بحكم مجال تطتمارس الجهة الصالحيات الذاتية التي تكتسي  ـ 19الفصل   .الجماعات المحلية األخرىبالتعاون مع المركزية أو يسندها لها القانون سواء بمفردها أو باالشتراك مع السلطة قة بالشؤون المحلية وتمارس الصالحيات التي الصالحيات المتعّل ويسهر اإلقليم على وضع المخططات ومتابعة الدراسات . اإلقليمي التابعة العمومية المنشآت المؤسسات والخارجية لإلدارة المركزية و والمصالح ةلتنسيق والتعاون بين البلديات والجهوإجراءات االمجلس األعلى للجماعات المحلية والمحكمة اإلدارية العليا صيغ  ـ تضبط بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي 21الفصل   .ا بالتمويل أو بالمتابعةوللمساهمة في إنجازهالجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام ال تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام اإلقليم التفاقيات مع  .مع السلطة المركزية وكذلك الصالحيات المنقولة إليهيضبط القانون الصالحيات التي يشترك اإلقليم في ممارستها  .تنفيذ والتنسيق والمراقبةوال   .تدخالت األجهزة اإلداريةال ينال من اختصاص كّل طرف وبما يحّقق نجاعة مختلف  بما لها



  39عـــدد   2018 ماي 15 ––مهورية التونسية الرائد الرسمي للج  1712صفحــة 

تتوّلى المجالس المنتخبة للبلديات والجهات  ـ 23الفصل   .مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني واألمن العامتمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع  ـ 22الفصل  ولها أن . تصاصاتها في المسائل المتعلقة باخواألقاليم البّت فيما بينها وفقا لآلجال واإلجراءات لجماعات المحلية بين اوتبّت المحكمة اإلدارية المختصة ترابيا في تنازع االختصاص   .أجل أقصاه شهران اإلدارية العليا التي تصدر قرارها في يتم االستئناف لدى المحكمةوتصدر حكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها، على أن  لجماعات المحلية والسلطة المركزية اتنازع االختصاص بين  االستئنافية بتونس فياإلدارية ـ تنظر المحكمة 24الفصل   .تستشير المحكمة اإلدارية العليا حول توزيع االختصاص النصوص في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام ع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها تتمّت ـ 25الفصل   لجماعات المحليةالسلطة الترتيبية لفي   الرابعالقسم   . من هذا القانون143المنصوص عليها بالفصل  اتها على تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاص  .قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات اقليميةوتصّنف القرارات إلى . ة الوطنيية والترتيبية ذات الصبغةالتشريع تستشير في الغرض المحكمة اإلدارية لها أن و.الحقوق المكفولةجوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن تكون األحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن ال تنال بصورة ة الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن التنسيق مع بقي من تاريخ ين ا في أجل ال يتجاوز الشهرالمختصة التي تبدي رأيه . المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحليةع مجلس الجماعة المحلية باالختصاص يتمّت ـ 26الفصل   .بتقديم الطل ب أو المفوضة له من قبل الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتييمارس رئيس الجماعة المحلية االختصاصات  ـ 27الفصل   .المركزيةالتي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلط كما يمارس مجلس الجماعة المحلية االختصاصات الترتيبية  .يبقى التفويض ساريا ما لم يتم إنهاء العمل بهو  .معّلل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية بقرار جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه وللمجلس أن يفوض   .المحلية ونشرها على موقعها اإللكترونيويتم تعليقها بمقر الجماعة . بالجريدة الرسمية للجماعات المحليةتنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية  ـ 28الفصل   .مجلس الجماعة المحلية

مية والتهيئة الترابية  برامج التنإعداديخضع  ـ 29الفصل   الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحةفي   الخامسالقسم   .ضى أمر حكومي بناء على رأي المحكمة اإلدارية العليابمقتتضبط صيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية  المتساكنين  الجماعة المحلية كل التدابير إلعالم تتخذ  .  ومتابعة تنفيذها وتقييمهاوالتهيئة الترابية  مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنميةنيالمد وللمجتمع لمتساكنينكافة ايضمن مجلس الجماعة المحلية ل  .وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن اعتماد منظومة . ومكونات المجتمع المدني واإلجابات عنها  المتساكنينكما تمسك وجوبا سجال خاصا بآراء وتساؤالت  .المجتمع المدني المعنية بالشأن المحلي بناء على طلبهايتضمن مكونات  تمسك الجماعة المحلية سجال ـ 30الفصل   .يكون قابال للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطةكّل قرار تتخذه الجماعة المحلية خالفا لمقتضيات هذا الفصل   . هذا الفصلترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي ال يحترم أحكام   .المذكور بناء على النظام النموذجي  التشاركية وصيغهااطيةالديمقرالمجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات يضبط حكومي باقتراح من المجلس األعلى للجماعات المحلية، ويتم ضبط نظام نموذجي آلليات الديمقراطية التشاركية بأمر   . القانونبهذا المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء اإلجراءات المنصوص عليها ى مصادقة  علالتنمية والتهيئة الترابيةبرامج  مشاريع عرضت  . والتهيئة الترابيةةميبرامج التنمشاريع المجتمع المدني مسبقا بو وبكّل الوسائل تنشر الجماعات المحلية بمواقعها اإللكترونية  .للمالحظات ومآلها ويقدم في مفتتح كّل جلسة لمجلس الجماعة المحلية ملخص  .الكترونية لمسك نفس السجل تهيئة الترابية التنمية والاستفتاء المتساكنين حول إعداد برامج رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرر لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من  ـ 31الفصل   .محكمة اإلدارية العلياالعلى رأي حكومي بعد أخذ رأي المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناء اته بمقتضى أمر يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراء  .األقل من انعقاد جلسة التداولللتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوم على عرضها قبل وتعّلق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية المتاحة    .بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس
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المبادرة بالجماعة المحلية الناخبين المحليين كما يمكن لعشر  وفي هذه الحالة يمكن إجراء االستفتاء في . اقتراح تنظيم استفتاءب من استفتاء واحد خالل المدة النيابية ال يمكن إجراء أكثر   .يتجاوز شهرين المحلي في أجل ال أعضاء المجلسثلثي صورة موافقة أغلبية  تحمل نفقات تنظيم االستفتاء على ميزانية  ـ 33الفصل   .شهر من تاريخ تعهدهاوتصدر المحكمة اإلدارية االستئنافية قرارا باتا في أجل أقصاه . االستئناف في أجل أسبوع من تاريخ اإلعالم بالحكم االبتدائيويتم . تنظر المحكمة في االعتراض في أجل ال يتجاوز شهرين  .عالمهاالبتدائية خالل أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ إللوالي االعتراض على تنظيم االستفتاء أمام المحكمة اإلدارية   .الهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتمجلس الجماعة إجراء استفتاء إلى الوالي المختص ترابيا وإلى  ـ يتولى رئيس الجماعة المحلية فورا تبليغ قرار 32الفصل   .جهويةال األخيرة من المدة النيابية البلدية أو المجلس المحلي وخالل السنة األولى التي تلي انتخاب الل السنةإجراء استفتاء خال يمكن   .تحديد موعد االستفتاءعلى مجلس الجماعة المحلية احترام آجال إعداد الميزانية في   .البلدية أو الجهوية طالع التي تسمح باال والوسائل اإلجراءاتوالتسيير وتتخذ كل تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف  ـ 34الفصل   .عن ثلث الناخبين المسجلين شرط أن ال تقل نسبة المشاركة تكون نتائج االستفتاء ملزمة .تنظيمه تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتر االعتمادات قبل الشروع في ويتعين توّف. عة المحليةالجما   :على المعلومات المتعلقة خاصة بـ
 مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية  
 التسيير المالي  
 التصرف في األمالك  
 العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية 
  نجازها من طرف الجماعة إاألشغال واالستثمارات المزمع وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة . واإلعالم بنتائجه المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف تلتزم الجماعات المحلية   .التدقيق والمراقبة

مصّنفة خاصة حسب تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة ب الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني لإلحصاء تلتزم أن تقرر بأغلبية يمكن للمجالس البلدية والجهوية  ـ 35الفصل   . مسكهاوأساليب ضبط اإلحصائيات ويساعدها قدر اإلمكان علىيوّفر المعهد الوطني لإلحصاء للجماعات المحلية نماذج   .المعطيات الشخصيةالتنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية والعموم، قصد استغاللها في رسم السياسات العامة ومخططات مة السلط العمومية والباحثين ووضعها على ذالجنس والقطاع  قبل المتساكنين خاصة  من المجلس ومقترحات من إيضاحات خاللها تقديم  يتمالمتساكنينتنظيم لقاءات علنية مع أعضائها    :اتخاذ القرارات التالية
 ،مراجعة المعاليم المحلية  
 ،إبرام عقود التعاون والشراكة  
 ت عمومية،آنشاء منشإساهمة في الم  
 ،ابرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية  
  أو قبول التعهد بصالحيات تعود لجماعة محلية أخرى،تكليف جماعة محلية أخرى بصالحيات من متعلقات الجماعة  
 ،التصرف في األمالك العمومية  
 ،القرارات الترتيبية للمجالس المحلية  
 ن الخارجي،اتفاقيات الشراكة والتعاو  
 صة للجماعات المحلية 36الفصل   . أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ إيداع الطلبوفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في . األقل على المسجلين بالسجل االنتخابي للبلدية أو الجهةبالمائة من  5 طلب معلل من قبل إيداعكما يمكن تنظيم الجلسة عند   .تمويل الجمعيات والتصرف في الهباتتحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب  ـ 38الفصل   يجابييز اإلفي التضامن والتعديل والتمي  القسم السادس  .بممتلكاتهم ومصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل ايصرح رؤساء المجالس المحلية وأعضاؤه ـ 37الفصل   .القانونالقرارات واإلعالنات والبالغات واآلراء المنصوص عليها بهذا  ـ تدرج بالبوابة المخص عديل والتضامن بين الجماعات صندوق دعم الالمركزية والت"تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها التوازن المالي واالستقاللية اإلدارية والمالية الفعلية بواسطة  تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ ،الوطني  .من ميزانية الدولةالممول " المحلية
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لتعمير والفالحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات والتعليم واواالجتماعية واالقتصادية والتكوين المهني والرياضة والصحة األطراف األجنبية على وجه الخصوص المجاالت الثقافية تشمل االتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع   .المحليةوالتنمية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير الالمركزية دبلوماسية   عالقاتبالجمهورية التونسيةمحلية تابعة لدول تربطها  جماعةاتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به  ـ 40الفصل   عاون الالمركزيفي الت  بعالقسم السا  .كيتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذل  .محكمة اإلدارية العلياال أخذ رأي بعداقتراح من المجلس األعلى للجماعات المحلية و بناء على تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي شروط حددتاستنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون   .مييز اإليجابي بناء على مبدأ التظروف عيش المتساكنين وتحسين مختلف الجماعات المحليةقصد الحد من التفاوت بين توزع االعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل  ـ 39الفصل   .ما يتوفر للهيئة من معطياتالجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي بحسب  سنة قائمة  كّلاعات المحليةالمجلس األعلى للجمد حدي .التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنيةعلى أساس برنامج لتحقيق تسند بعنوان التسوية والتعديل  لصدور هذا القانون اعتمادات التاليةترصد بداية من السنة  شؤون مكّلفة بالوزارة الالالتشاور مع المصالح المختصة بب الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع األطراف الخارجية تلتزم .دة والمساواة بين الجنسينالمتجد شؤون مكّلفة بالوزارة الللجماعة المحلية الطعن في رفض ال  .العامتتعّلق بالسياسة الخارجية للدولة أو النظام تبليغها وثائق االتفاقية رفض مشروع االتفاقية ألسباب سيادية بداية من تاريخ شؤون الخارجية مكّلفة بالوزارة ال للويمكن  .بشهرين على األقلالخارجية قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية شؤون مكّلفة بالوزارة ال الات علىُتحال وجوبا االتفاقيو  .الخارجية بقصد إمضاء االتفاقيات المذكورة التي تبّت في أجل شهرين من تاريخ  علياأمام المحكمة اإلدارية القرارها في أجل شهر من تاريخ تعهدها، على أن يتم االستئناف بتونس التي تصدر الخارجية أمام المحكمة اإلدارية االستئنافية    .السيادي إّال ألعضاء الهيئات القضائية المعنية يتم اإلفصاح عن أسباب الرفض ذات الطابع تعهدها، على أن ال

تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع  ـ 42الفصل   .المعنيةتنشر االتفاقيات على الموقع االلكتروني للجماعة المحلية   .للجماعات المحليةمجلس الجماعة عليها ونشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية د مصادقة  ـ ال تدخل االتفاقيات حيز النفاذ إّال بع41الفصل   .حين صدور قرار قضائي باتل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى  تتأجالطعن،وفي صورة   . باتا اإلدارية العلياويكون قرار المحكمة سيادة الجمهورية  وتحرص على المحافظة على األجنبيةاألطراف    :رئيس المجلس األعلى للجماعات المحلية، على النحو التاليوتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي االختصاص يعينهم   .المنتخبين المحليين وفقا للقانونالمحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة  ـ تحدث لجنة وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس 44الفصل   .ميزانية التصرف بالمائة من 0.5والبرامج المعتمدة للغرض على أن ال تقّل عن تخصص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب   .واألعوانالعالي ومؤسسات التكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين تعمل الجماعات المحلية على التعاون مع مؤسسات التعليم   .مهامهمالمحلية الحق في تكوين يتناسب و ـ ألعضاء المجالس المحلية وأعوان الجماعات 43الفصل   كوينفي الت   الثامنالقسم  .وكرامتهاالجمهورية التونسية والتعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة يلتزم كل األشخاص واألطراف المعنية بعالقات الشراكة  .تهاسمعلتونسية وا
 رئيس اللجنة، -
 عضوين ممّثلين للبلديات، -
 عضو ممّثل للجهات، -
 عضو ممّثل لألقاليم، -
  .وثائقهاعهد مركز التكوين ودعم الالمركزية بكتابة اللجنة وحفظ يت  .تسييرها على ميزانيتهتلتئم اللجنة بمركز التكوين ودعم الالمركزية وتحمل نفقات   .ولرئيس اللجنة دعوة كّل من يرى فائدة في حضوره .ويراعى مبدأ التناصف في التعيين .عضو ممّثل للوزارة المكّلفة بالتكوين -
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كما تنشر . بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربيةتنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية  ـ 45الفصل   في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   التاسعالقسم يختص المجلس األعلى للجماعات المحلية بما  ـ 47الفصل    للجماعات المحليةجلس األعلىمفي ال   العاشرالقسم  .االلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحليةالمفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية  نافذة  ـ 46الفصل   .على أن تتكّفل الجماعة المعنية بكلفة النشر المحلية يتم نشر القرارات في طبعة ورقية وبطلب من الجماعة  .إبالغها بنسخة من تلك القرارات بكّل الوسائل المؤمنةالمحلية دون مقابل في أجل ال يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ للقرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات تتكّفل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بالنشر االلكتروني   .عالمبلغة أخرى أو أكثر وذلك على سبيل اإل المعنية فيما والوزارات ت الدستورية التنسيق مع الهيئا -  .والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنيةالسهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية  -  . في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات  النظر-  :يلي يمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلط و  .الجماعات المحلية متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان -  .المحلية دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات -  . والتعاون الدولي الالمركزييخص الشأن المحلي  : كما يلي يتركب المجلس األعلى للجماعات المحلية ـ 48الفصل   .عموميةال
 النهائية لالنتخابات البلدية بدعوة من الوالي المختص ترابيا، في أجل ال يتجاوز شهرين من تاريخ اإلعالن عن النتائج  بالجهة عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات ة بلديرئيس  
 على أن تكون من جهات مختلفة،عدد السكان، بر من حيثألربع بلديات األكرؤساء المجالس البلدية ل 
  األربعة األضعف من بلديات للرؤساء المجالس البلدية  على أن تكون من جهات مختلفة،،حيث مؤشر التنمية
 الجهاترؤساء ، 
 رؤساء األقاليم.  

رئيس ويحضر اجتماعات المجلس األعلى للجماعات المحلية  لمدة ال تتجاوز خمس  انتخابهم يتكون من رئيس ونائبين يتميسير المجلس األعلى للجماعات المحلية مكتب  ـ 49الفصل   .المشاركة في التصويتولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون  .للمالية المحلية من غير المنتخبين دون المشاركة في التصويتة وممّثل عن الهيئة العليا تمثيال للمدن التونسيالجمعية األكثر  يدعو إليه في أول اجتماع للمجلس سنوات غير قابلة للتجديد  لسد الشغور   أو عند االقتضاء من ثلث أعضائهأحد نائبيهالمجلس وجوبا في أجل ال يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من في حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع  .السابقةحاالت االستحالة بنفس اإلجراءات المنصوص عليها بالفقرات التزاما بمبدأ التناصف باستثناء ائبي الرئيس  ن انتخابويتم  .األصغر سناوفي حالة تساوي األصوات بين المترشحين يصرح بفوز   .األصواتويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على أكثر   .المرتبة األولى والثانيةالمطلقة، تجرى دورة ثانية يتقدم لها المترشحان المتحصالن على رة عدم حصول أي من المترشحين على األغلبية وفي صو  .في دورة أولى أعضاء المجلس صواتأغلبية مطلقة ألالمترشح الذي حصل على  االنتخاب باالقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس يتم . أكبر األعضاء سنارئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه يجتمع المجلس األعلى للجماعات المحلية في  ـ 50الفصل   . أعضاء المجلسبناء على طلب معّلل من ثلث األعضاء وبعد مصادقة ثالثة أخماس يتم سحب الثقة من رئيس المجلس األعلى للجماعات المحلية   . وفقا لنفس اإلجراءات المتبعة بهذا الفصلالحاصل ة كل  كل أعجلسة عامة تضمما دعت الحاجة  وكّلشهرينضائه مر وتنشر . اإلعالن عن تاريخ انعقادها بكّل وسائل اإلعالم المتاحةتكون جلسات المجلس األعلى للجماعات المحلية علنية ويتم   .لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه وإذا . تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه .األعضاء وبعد مصادقة األغلبية المطلقة لألعضاء مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث وللمجلس أن يعقد جلسة  .محاضر الجلسات بالموقع اإللكتروني الرسمي للمجلس في أجل ال يتجاوز ثالث لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس    .بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرينساعات 
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يحدث لدى المجلس األعلى للجماعات المحلية  ـ 51الفصل   .الحاضرين بأغلبية أعضائه يصادق المجلس على قراراته وآرائه تتكون الموارد المالية للمجلس األعلى للجماعات  ـ 52الفصل   .على رأي المحكمة اإلدارية العليا باقتراح من المجلس وبناء تنظيمه بأمر حكومي يتمتحت إشراف رئيس المجلس جهاز إداري   :المحلية من
 ة الجماعات الم بالمائة من نفس 0.05مؤشرها التنموي معدل المؤشر الوطني، وبين الجماعات المحلية بالنسبة للجماعات المحلية التي يتجاوز تحويالت صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتسوية والتضامن  بالمائة من 0.1بحساب  ،مساهمات الجماعات المحليةحلية،التحويالت بالنسبة لبقي 
 ،موارد من ميزانية الدولة  
 الهبات والتبرعات، 
 ن نفقات تسيير المجلس األعلى للجماعات المحلية  .موارد أخرىُتضمها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر بميزانية خاصة به يقر المحلية يستشار المجلس األعلى للجماعات  ـ 53الفصل   .وتخضع حسابات المجلس لرقابة محكمة المحاسبات. صرفها وفي حالة استعجال النظر يختصر األجل إلى . الطلب المقدم لهيدلي المجلس برأيه في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ  .القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية وخاصة حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحليةوجوبا    .نواب الشعب ورئيس الحكومة الجمهورية ورئيس مجلس  رئيسإلىم التقرير السنوي يقد .بالموقع اإللكتروني الخاص بالمجلس نشريالجلسة العامة و تتم المصادقة عليه في المحلية،تقرير سنوي حول سير الجماعات يتوّلى المجلس األعلى للجماعات المحلية إعداد  ـ 57الفصل   .الجماعات المحليةعب لالستماع آلراء أعضائه أو إلبالغ مشاغل مجلس نواب الشكما يمكن دعوة مكتب المجلس لحضور جلسات إحدى لجان  .مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحليةالمحلية لحضور مداوالت مجلس نواب الشعب واالستماع إليه عند يمكن دعوة رئيس المجلس األعلى للجماعات  ـ 56الفصل   .المحلية وبالموقع اإللكتروني الخاص بالمجلسللجماعات تقييمية لعمليات نقل الصالحيات تنشر بالجريدة الرسمية تقارير  المجلس األعلى للجماعات المحلية ديع ـ 55الفصل   .المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتهاسنويا خالل شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية لمجلس األعلى للجماعات المحلية اجتماعا يعقد ا ـ 54الفصل   .شهر

إلى ها بالنسبة  الشروط واإلجراءات المنصوص عليلذاتوفقا  دبلوماسية عالقات بالجمهورية التونسيةفي الدول التي تربطها تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس االقتصادية واالجتماعية للمجلس األعلى للجماعات المحلية ربط عالقات  ـ 58الفصل  ة على لمجلس األعلى للجماعات المحلي ـ يصادق ا59الفصل   .لجماعات المحليةا ة كّل لمجلس األعلى للجماعات المحلي ـ يحيل ا60الفصل   .يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس وسير العمل به  .نظامه الداخلي في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تركيزه ، تحت إشراف تحدث هيئة عليا للمالية المحلية ـ 61الفصل    المحليةمالية للالهيئة العليافي   الحادي عشرالقسم   .إلبداء الرأي ولما يقتضيه التشريع الجاري به العملية المحلية إلى الهيئة العليا للمالية المحلية مسألة تتعّلق بالمال   :وتتولى خاصة  .المالية للجماعات المحلية وأن يقّلص من التفاوت بينها وبما من شأنه أن يدعم االستقاللية لقواعد الحوكمة الرشيدةبالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن الّتصرف فيها وفقا ة تنظر في كل المسائل المتعلقالمجلس األعلى للجماعات المحلية، 
  د من شأنه أن يدعم القدرات تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية بماالمالية للجماعات المحلية على التعه  .بالمصالح المحلية
 المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات اقتراح.  
 مقاييس توزيع تحويالت الدولة لفائدة الجماعات  اقتراح  .المحلية
 الجماعات المحلية واقتراح التعديالت الالزمة عند االقتضاءمال صندوق دعم الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين  من متابعة تنفيذ توزيع المنابات الراجعة لكّل جماعة محلية. 
  االختصاصات أو توسيعها بالتنسيق مع المصالح المركزيةإعداد دراسة مسبقة حول الكلفة التقديرية لتحويل. 
 على اء المحلية بنختلف الجماعات لمالية المتحاليل بال القيام  . المالية والتي تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعاتالقوائم
  هذا القانون من 9ألحكام الفصل  وفقا للجماعات المحليةالنظر في حجم التأجير العمومي. 
 متابعة مديونية الجماعات المحلية. 
  وذلك بصفة دورية كّل ثالث سنواتةالمحليالقيام بالدراسات التقييمية واالستشرافية المتعلقة بالمالية .  
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الرسمية للجماعات المحلية وعلى بالجريدة  التقرير نشر ويتم .يعقد خالل شهر جوانيعرض التقرير على المجلس األعلى للجماعات المحلية في اجتماع . المنقضيةعن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خالل السنة  الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا تعد ـ 62الفصل   : تترّكب الهيئة العليا للمالية المحلية من ـ 63الفصل   .للمجلسالموقع االلكتروني 
  تعيينه رئيسا للهيئة بمقتضى أمر سنوات غير قابلة للتجديد لمدة أربع األعلى للقضاءمجلس اليقترحه قاض مالي ماعات المحليةحكومي بعد موافقة رئيس المجلس األعلى للج، يتم. 
 نهم رئيس المجلس األعلى للجماعات المحلية وفقا لمعايير   ممثلين عن المجلس األعلى للجماعات المحليةتسعةأصناف الجماعات جميع  تمثيل في ذلكيراعى و يضبطها المجلس،يعي  . ومبدأ التناصفالمحلية
 ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية. 
 ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية واالستخالصزارة المالية المكلفان بالتصرف في ممثلين اثنين عن و.  
 ممثل عن الوزارة المكلفة بأمالك الدولة. 
 ممثل عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. 
  لتجديدبالبالد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة لخبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين. 
 لمدة  محاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبالد التونسية وتكون . جتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسهات  .مجلس األعلى للجماعات المحليةبدعوة من رئيس النعقد الجلسة األولى للهيئة العليا للمالية المحلية ت ـ 64الفصل   .بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية تلحق حدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارةت .أربع سنوات غير قابلة للتجديد وإذا لم يتوفر . اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها على  تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان النصاب، بتونس العاصمة  على ذمة الهيئة مقرا تضع الدولة ـ 65الفصل   .أن ال يقل عدد الحاضرين عن الثلث ويكون وتلحق ترتيبيا بالوزارة المكّلفة بالشؤون المحلية الدولة ُتضمن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية  .مهامهاب للقيامر لها الوسائل الضرورية وتوّف   .السابع من الدستور، وتوّفر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعةتعتمد الدولة نظاما المركزيا وفقا ألحكام الباب  ـ 66الفصل   في إرساء الالمركزية ودعمهاالتدرج في   الثاني عشرالقسم   .رئيسها آمر صرف ميزانيتها

لمجلس نواب الشعب أن يطلب من محكمة  ـ 68الفصل   .إلى مجلس نواب الشعب وإلى الحكومةقبل موفى شهر جوان من السنة األخيرة من تنفيذ الخطة يحيله تقرير تقييمي إلنجاز الخطة الخماسية لدعم الالمركزية وتطويرها ت المحلية إعداد يتوّلى المجلس األعلى للجماعا ـ 67الفصل   .فيفري للسنة الموالية 15 يومإنجاز الالمركزية ودعمها تعرضه على مجلس نواب الشعب قبل تتوّلى الحكومة إعداد تقرير سنوي تقييمي حول مدى تقدم   .المسّخرة لكامل المدة النيابيةوتطويرها ضمن قانون توجيهي يحدد األهداف والوسائل ية األولى من كل مدة نيابية على خطة لبرنامج دعم الالمركز يصادق مجلس نواب الشعب خالل السنة ،باقتراح من الحكومة امج دعم إنجاز تقرير تقييمي لحصيلة إنجاز برن المحاسبات للجماعات ملكيتها التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة كل العقارات والمنقوالت تعد ملكا عموميا محليا  ـ 69الفصل   في أمالك الجماعات المحلية  ألولالقسم ا  في أمالك الجماعات المحلية ومرافقها  باب الثانيال  .الجماعات المحلية ضمن تقرير ينشر للعمومللمحكمة عند االقتضاء تقديم مقترحات عملية لتحسين أداء   .الالمركزية وتطويرها لفترة معينة والتي مرفق عام  لالمحلية والمخصصة الستعمال العموم مباشرة أو على  تعتبر من األمالك المخصصة الستعمال العموم مباشرة  . للغرض خاصةتها تهيئة تهيئتمت   :التالية األمالك وجه الخصوص
 شوارع واألنهج،ال  
 ،الساحات العمومية  
 ،الحدائق العمومية  
  طرقات وطنية والطرقات السيارةوتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة الطرقات العمومية،  
 ة لمرفق عام  . القانون كذلكا يعتبرهوجميع األمالك التيالتالية األمالك  خاصةوتعتبر من األمالك المخصص:  
 نة قطع األرض التي على ملك اواالتصاالت وغيرها من المنشآت العمومية،لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير لجماعة المحلية المتضم 
 ،صة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعهاالمحطات المخص 
 ،مراكز الطفولة والشباب ورياض األطفال البلدية 
  ولة لغاية تنقلاألمالك التيصيصها تخ لها من قبل الد   .ام علمرفق
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  :  األمالك التالية محلياتصبح ملكا عموميا ـ 70الفصل 
  انتزاعها إلحالتها للجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض،إلنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية األمالك التي تم  
 ،األمالك المتأتية من التقسيمات  
 رات أو المصنفات الممنوحة الهبات والوصايا من العقا  للجماعات المحلية،
  المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور  الجماعات المحلية قبل  هذا القانون،
 ،األمالك العامة للدولة التي تحيلها للجماعة المحلية 
 إزالة ترتيب مسبقة إال أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون   .الحوزتسقط ملكيته بمرور الزمن وال يمكن عقلته وال تسري عليه أحكام  وال الملك العمومي المحّلييمكن التفويت في ال  ـ 71 الفصل  .األمالك التي يصّنفها القانون كذلك لغاية تخصيص الملك موضوع بين األشخاص العموميين إذا كانت ا لفائدته لصالحياته  المفوتالعمومي نقل الملكية لممارسة الشخص  الجماعات المحلية غير المصّنفة البناءات واألراضي التي تملكها ُتعد ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع  ـ 72الفصل   .هأعضائبمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثالثة أخماس  الملك العمومي للجماعة المحلية إّال اإلخراج منال يمكن   . ملكه العموميوإدماجه ضمن   : تعتبر أمالك محلية خاصة األمالك التالية  .ضمن أمالكها العمومية
  الحرفي،العقارات والمحّالت ذات االستعمال المهني أو التجاري أو 
 ،العقارات ذات االستعمال السكني  
  ة أو غير األراضيصة لمنشأة عامة وغير المخصحالتها من قبل الدولة للجماعات المحليةإيمكن والتي  لمرفق عام المبني،  
  مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون صبغة عمومية،المنقوالت التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمّثل 
 ت العمومية آحصص مساهمتها في تأسيس المنش   ت ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي،آوالمنش
 ودعات الحجزاألسواق والمسالخ ومست،  
 ،إخراجها من دائرة الملك العمومي األمالك التي تم  
 المقابر، 
  تها للجماعات المحلية بعنوانل ملكيحالة من قبل إشراء أو معاوضة أو لقاء استخالص ديون أو العقارات التي تتحو   .الدولة أو غيرها

مر حكومي يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأ  .السجلينويمكن اعتماد منظومة الكترونية مؤمنة لمسك هذين   .السجلين إلى المحاسب العمومي للجماعة المحلية المعنية ويحال نظير من .تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحليما بصفة فورية، ويرفع تحيينهيتولى ألمالك المنقولة واوالعقارية  األمالك ي رئيس الجماعة المحلية سجّل ـ يمسك73الفصل  يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على  ـ 75الفصل    المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحليةفي  لثانيلقسم اا  .يتم إعالم أمين المال الجهوي بهذه المداوالت  . التصرف ومآلهاعائداتتحدد المداولة آلية التصرف في األمالك الخاصة وقيمة   . باألغلبية المطلقةعلى مداولة الجماعة المحليةيتم التصرف في األمالك الخاصة واستغاللها بناء  ـ 74الفصل   .لمحكمة اإلدارية العلياا المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي بعد أخذ رأي   : التاليةالمبادئ والقواعد
 ،المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها  
 دماتاستمرارية الخ، 
 ،التأقلم 
 ،التنمية المستدامة 
 ،الشفافية 
 ،المساءلة  
 الحياد، 
 ،النزاهة 
 ،النجاعة والمحافظة على المال العام 
 ة تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلوم ـ 76الفصل   .الحوكمة المفتوحة حسب   الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة كّلوتلتزم بنشر بمبادئ وقواعد تسيير تلتزم الجماعات المحلية  ـ 77الفصل   .تنشر بالموقع اإللكتروني للجماعة المعنية  الجماعات المحلية تقارير دورية عن سير المرافق العامةتعد .عملالتشريع الجاري به ال وكذلك في إجراءات  مباشرالمرافق العامة المحلية في تسييرها ال ذات زم األشخاص المكّلفون بإدارة مرفق عام باحترام تويل  .يتم اقتراحه من قبل المجلس األعلى للجماعات المحليةا لميثاق مرافق عامة ا وفقومراقبتهها تنفيذتسييرها وفي إسناد    . في تعاملهم مع مستعملي المرفقالمبادئ والقواعد



  1719صفحـة   2018 ماي 15 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   39عــدد 

بناء على طلب من مكونات  ـ للجماعة المحلية، 78الفصل  شمل إلى جانب أعضاء من إحداث لجنة خاصة تالمدني،المجتمع  متابعة ل المجتمع المدني مكوناتممثلين عن  المجلس ومن إدارتها بواسطة لتصرف فيه وطرق ا المرفق سيرالعامة المحلية حول للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق كما   .وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية  . دون التدخل في تسييرهاسير المرافق العامة أو خبراء، عند األخيرة من مدته النيابية تكليف خبير يتولى مجلس الجماعة المحلية خالل السنة  ـ 79الفصل   .الوسائل المتاحة االستبيان بكّل نتائجوتنشر . الموضوعية واالستقالليةالشفافية و مقتضياتتتم في صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة استمارة    .والمحافظة على المال العمومييتم استغالل المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة   .لمحكمة اإلدارية العليااورأي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية  حكومي محاسبة مبسطة يضبطها أمرمنظومة وتّتبع في شأنها  ،ترسم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانية الجماعة المحّلية  .ويمكن للجماعة المحلية استغالل المرافق في شكل وكالة  .اإلدارية عن طريق االستغالل المباشرتسير الجماعات المحّلية مبدئيا المرافق العامة  ـ 81الفصل   اشرفي االستغالل المب  الفرع األول  .األفضل لتسيير المرفق العام واختيارهاولمجلس الجماعة االستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة . معايير النجاعة والجودة وبالنظر إلمكانيات الجماعة المحلية ذاتهاالجماعات المحلية إلى موازنة الختيار الطريقة األفضل بالنظر إلى جالس يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامة من قبل م  .أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عموميوتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية   .مباشرة أو بطريقة غير مباشرةيمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة  ـ 80الفصل   المحّلية وعقود الجماعات  طرق الّتصرف في المرافق العامةفي  القسم الثالث  .عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعةينشر تقرير التقييم بالموقع اإللكتروني المخصص للجماعة بعد .  العملاوإسناد التصرف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري بهلتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة االقتصادية ضاء،االقت

اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي  ـ 83الفصل   في اللزمة. أ  ديفي التسيير التعاق  الفرع الّثاني  .لمحكمة اإلدارية العليااللجماعات المحلية وبناء على رأي والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس األعلى المالية  المكلف بوزيرالوكيفية تسييرها بأمر حكومي باقتراح من الّتنظيم اإلداري والمالي للوكاالت ونظامها المالي يضبط   .لمراقبتهاوالشفافية حسب التراتيب واإلجراءات الجاري بها العمل  وفقا لمعايير المنافسة بالمؤسسات، ويتم تعيين مراقب حساباتالمحّلية ميزانية خاصة، وتّتبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة تخصص للوكاالت المتعهدة بالتصرف في المرافق العامة   .ة في شكل وكالةالمرافق العامة المحّليلمجلس الجماعة المحّلية أن يقرر استغالل بعض  ـ 82الفصل  ض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا، يسمى تفوت أو اقتناء تجهيزات أو معدات الزمة إلنجاز آبنايات ومنشيمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع   .التي يضبطها عقد اللزمةالمحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط ت أو استخالص معاليم راجعة للجماعة أمالك أو معدات أو تجهيزاصاحب اللزمة، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغالل  إلى شخص عمومي أو خاص يسمى ،دةمانح اللزمة، لمدة محد والمآوي أو العامة أو أمالكها أو أسواقها أو أماكن التوقف لمحّلية أن تستغّل البعض من مرافقها للجماعات ا ـ 84الفصل   .موضوع العقد أو أو الحقوق الراجعة لها لقاء اإلشهار فضاءات التعليق اإلشهاري  طبقا  إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق عقود لزمة يما ال يتعارض  فللنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل   .العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمةالتوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق انح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على يسهر كل من م  .والمصالح المختصة باإلدارات المركزيةوللجماعات المحلية استشارة الهيئات . والتقيد بقواعد الشفافية بعد اللجوء إلى المنافسة  وإقرارهاومدتها وجوانبها المالية عقود الّلزمات فيتختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول   .مبدأ التدبير الحرمع 



  39عـــدد   2018 ماي 15 ––مهورية التونسية الرائد الرسمي للج  1720صفحــة 

ن أباألساس بنتائج الّتصرف في المرفق العام موضوع الّتفويض والمالي مرتبطا  يعود لها بالّنظر على أن يكون المقابل صبغة إدارية ال يكتسي بصفته صاحب الّتفويض، الّتصرف في مرفق عموميجماعة محّلية بصفتها مانحة الّتفويض شخصا عموميا أو خاصا ، تمّكن بمقتضاها "تفويض مرافق عامة محّلية " بواسطة عقود   ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجاريةمةتقرر استغالل مرافق عاللجماعات المحّلية، بمداولة من مجالسها، أن  ـ 85الفصل   ي عقود تفويض المرافق العامةف. ب ح لعقود ال يمكن لألشخاص اآلتي ذكرهم الّترش ـ 87الفصل   .مؤسسة أو منشأة عموميةقبل الجماعة المحّلية أو إذا جعل القانون استغالله حكرا لفائدة نص القانون على وجوبية استغالل المرفق عن طريق الوكالة من ال يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا  ـ 86الفصل   .فية والنزاهةوالشفاالتفويض وفق اجراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة  تبرم عقود .للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامةللجماعات المحلية االستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة   .التي يقترح تفويضها وخاصياتها الفّنيةالجماعة المحلية على نوعية الخدمات المرفقية تنص مداولة   .لسير المرفقالّتفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أمالك أو تجهيزات ضرورية يمكن أن يتضمن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب  .يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي   :تفويض مرفق عام
  ةكّل شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمد    إن لم تكن متبوعة بالفرار،غير قصديةأجل جنحة  أشهر مع الّنفاذ باستثناء األشخاص المحكوم عليهم من ستةتفوق 
  من أجل الّتفليس أو كّل تعّلقت بهشخص كّل شخص موضوع تتبع قضائيبصعوبات  إجراءات إنقاذ المؤس سات التي تمر   اقتصادية،
  ةته الجبائية،كّل شخص ال يستظهر بما يفيد تسوية وضعيولة وتجاه الجماعات المحّليتجاه الد  
 كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية. 
 ،محاسب الجماعة المحلية 
  كّل حاالت تضارب المصالح حسب التشريع الجاري به   .المحليةللجماعة وبصحيفتين يوميتين على األقل وتعليقها بمقر الجماعة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع اإللكتروني المخصص تخضع عروض تفويض المرافق العامة إلى الدعوة  ـ 88الفصل   .العمل

  :ن أن يتضمن اإلعالن عن طلب العروض ما يلييتعي  .قدمع مراعاة أهمية موضوع العتتضمن الدعوة إلى المنافسة تحديد األجل المناسب للمنافسة 
 ،موضوع العقد  
  روطاس الشوسحبه،المكان الذي يمكن فيه االّطالع على كر  
 ،اعة القصوى لقبول العروضالمكان والّتاريخ والس  
  فتح العروض،جلسة مكان وتاريخ وساعة  
 ،حون ملزمين بعروضهماألجل الذي يبقى فيه المترش  
 داتالمواصفات المؤي الفّنية  الواجب تقديمها فيما يخص   :تفتح ملّفات المترشحين من قبل لجنة تترّكب من ـ 89الفصل   .القانون من هذا 75وتراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل   .والضمانات المالية المطلوبة
 ة أو من ينوبه؛ة المعنيرئيس يعينه رئيس الجماعة المحّلي 
 نهما مجلس الجماعة عضوين بمجلس الجماعة يعي   المحلية؛
  نهما مكتب الجماعةين اثنين من ذوي االختصاص يعيتقني الجماعة المحلية بجلسة تلك الّلجنة، ويكون له  محاسبر يحض  .أو من ينوبه كتابة اللجنةويتوّلى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحّلية   .المحلية ال يمكن الّتمديد في عقود تفويض المرافق  ـ 91الفصل   .اإلهالكات وقيمة االستثمار الذي سيبذل لهذا الغرضة العقد، طبيعة تلك اإلحداثات أو األمالك ومدة تحديد مداكتساب أمالك من قبل صاحب الّتفويض، يؤخذ بعين االعتبار، في إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو   .إسداؤها من قبل صاحب الّتفويضمع األخذ بعين االعتبار طبيعة الخدمات المرفقية المطلوب تبرم عقود تفويض المرافق العامة لمدة محددة،  ـ 90فصل ال  .رأي استشاري   : التمديد في الحاالت التاليةويتم. الجماعة المانحة مجلس بمقتضى قرار معّلل يتخذ بأغلبية أعضاءالعامة إّال 
 أو لتوسيع مجاله الّترابي  ألسباب مّتصلة بحسن سير ن مانح التفويضبطلب م ة أوالمرفق العامينة بالعقد  إلنجاز استثمارات ماداألصلي،غير مضم 
  تقتضيها المصلحة العامة بطلب من مانح التفويض ألسباب  ،المحلية الحيوية
  في جميع الحاالت إبرام .تأّخر في اإلنجازو في حالة حدوث ظروف غير متوّقعة نتج عنها المرفق العام أبطلب من صاحب التفويض ألسباب متصلة بحسن سير لعقد األصليل ملحق يتم.  
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. مطالبة بمده كتابيا بأسباب الرفضالالجلسة لمن لم يفز بالعقد يمكن خالل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك   .عرضهيقع اإلعالن في جلسة علنية عن المترشح الذي تم قبول   .مجلس الجماعة المحّليةالّناحيتين الفّنية والمالية، وتحرر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى  بترتيب المترشحين بحسب أفضلية عروضهم من هذا القانون من 89تقوم الّلجنة المنصوص عليها بالفصل  ـ 93الفصل   .مستعمليهقابلية تأمينهم الستمرارية المرفق العمومي وللمساواة بين المالية التي تضمنتها ملّفات ترشحهم وكذلك بعد الّتحّقق من  يات الفّنية والضماناتالذين قبلت ملّفات ترشحهم بعد درس الخاص العروض، وتقوم بضبط قائمة في المترشحين من هذا القانون 89تتلّقى الّلجنة الخاصة المشار إليها بالفصل  ـ 92الفصل  تم التعاقد معه وفق الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا وي وفي صورة تجاوز هذا األجل يعتبر الموالي في .عشر يومابالعرض ويدعوه إلمضاء مشروع العقد في أجل ال يتجاوز خمسة يوجه رئيس الجماعة المحّلية عقد الّتفويض ومالحقه للفائز   .ويلتزم رئيس الجماعة باإلجابة في أجل خمسة عشر يوما إذا لم تفض الدعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض   -   :ة الّتاليتالمباشر أو تنظيم استشارة إّال في الحاالال يمكن للجماعة المحّلية الّلجوء إلى الّتفاوض  ـ 94الفصل   .نفس اإلجراءات   مثمرة،
  ،صاحب أمالك ذات طابع ثقافي أو تراثيلشخص معين أو بنشاط يختص باستغالله حامل براءة اختراع أو ا إّال إذا تعّلق العقد بأعمال ال يمكن أن يعهد بإنجازه  -
أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في  ويستأنف الحكم  .ال يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدهايوقف االعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل .  يوما من تاريخ اإلعالم15 في أجل المحاسبات المختصة ترابيا هيئة محكمة  االتفاق المذكور لدى للوالي حق االعتراض على  .أمين المال الجهوي لإلعالمتم إحالة االتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى ت  . في حالة التأّكد الشديد والضرورة القصوى لإلنجاز- وتصدر محكمة المحاسبات . اريخ صدوره من تأجل عشرة أيام   .ويكون قرارها باّتا. قرارها في أجل شهر

التوازن المالي لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في وفقا بااللتزامات المترّتبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد ممارسة سلطة عامة للمراقبة االقتصادية والفنية والمالية المرتبطة يحتفظ مانح الّتفويض، بصفة دائمة، بحّقه في  ـ 95الفصل  ل المرفق يتحمل صاحب الّتفويض مسؤولية استغال ـ 96الفصل   .تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويضيجب أن ال يترتب عن سلطة المراقبة . ويعلم بهم صاحب الّتفويضويمكنه لهذا الغرض االستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم . للعقد للوفاء الجوهرية، وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجال يحدده العقد حالة عدم احترام مانح الّتفويض إلحدى التزاماته التعاقدية يمكن لصاحب الّتفويض أن يطلب فسخ العقد في  ـ 98الفصل   .اء العقد للجماعة المحليةتهوالمنشآت عند إنالنظر عن األحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات بقطع   .المعاملة واالستمرارية في تقديم الخدمات المساواة في يلتزم بمبدأإلنجاز موضوع العقد وتسييره وأن نهايته، أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية على صاحب الّتفويض، أثناء تنفيذ عقد الّتفويض وحتى   .الوفاء بجميع االلتزامات التي يفرضها عليه العقدالّتفويض والغير عن الحاالت، يبقى صاحب الّتفويض مسؤوال بصفة شخصية تجاه مانح وفي كل . وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح الّتفويضشخصية، إال إذا رّخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته يجب على صاحب الّتفويض تنفيذ العقد بصفة  ـ 97الفصل   . القضاءمستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدىتبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه   .تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة لمانح الّتفويضبموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال جزها وعن استغالل البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة ينالمدنية طيلة مدة الّتفويض ضد األخطار الناجمة عن األشغال التي ويجب عليه أن يؤمن مسؤوليته . التي يستغّلها في إطار الّتفويضللتشريع الجاري به العمل، عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة ويكون مسؤوال، طبقا . العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به   :العمل بعقد الّتفويض قبل حلول أجله في الحاالت الّتاليةيمكن للجماعة المحّلية مانحة الّتفويض أن تنهي  ـ 99الفصل   .الذي لحقه من جراء اإلخالل الذي دفعه لطلب الفسخويحق لصاحب الّتفويض طلب التعويض عن الضرر . بتعهداته
  جله بصورة عادلة وبدون تأخير،أالضرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد الّتفويض قبل انقضاء ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل . يقّل عن سّتة أشهرتعلم مسبقا صاحب الّتفويض باعتزامها إنهاء الّتفويض في أجل ال العام استغالله من قبل الجماعة المحّلية مانحة الّتفويض، على أن  المرفق حسن سيرات كّلما دعت المصلحة العامة ومتطلب  -
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كّل   العمومية المحليةبالمنشأةيقصد، على معنى هذا القانون،   .الستغالل مرافق عامة ذات صبغة صناعية أو تجارية عمومية ذات مساهمة منشآتأو المساهمة في  عمومية محلية منشآتاالختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون، إحداث ة، في حدود يمكن للجماعات المحّلي ـ 103الفصل   التنمية المحليةالمنشآت والمساهمات وفي   القسم الرابع  .األعلى للجماعات المحلية ورأي المحكمة اإلدارية العلياالعمومية للجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس يضبط النظام القانوني إلبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات   .النزاهةوالمساواة وتكافؤ الفرص وعلى أساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية المحلية  والدراسات واألشغال من قبل الجماعات  بمواد وخدماتالتزود تبرم صفقات ،مع مراعاة أحكام هذا القانون ـ 102الفصل   فــي الصفقـــات  الفرع الثالث  .يحدد عقد الشراكة التزامات الطرفينـ  101الفصل   .التدبير الحربين القطاع العام والقطاع الخاص في ما ال يتعارض مع مبدأ عام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو المادية ضرورية لتوفير مرفق قيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت لل ـ للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص 100الفصل   فـي عقــود الشراكــة. ج  .معقوال للّتدارك ودون أن يمتثل لهالتعاقدية األساسية، وذلك بعد الّتنبيه عليه كتابيا ومنحه أجال إذا صدر عن صاحب الّتفويض إخالل فادح بأحد التزاماته   - يصادق مجلس الجماعة المحّلية على إحداث  ـ 104الفصل   .عن نصف رأس مالهايزيد باالشتراك، ما الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحّلية، كّل بمفردها أو ة االسم خاضعة للّتشريع شركة خفيمؤسسة عمومية محلية أو  أو على المساهمة فيها أو المساهمة في   عمومية محليةمنشأة ير الحر  ما لم يتعارض مع مبدأ التدبات العموميةمساهمالذات  والمنشآت العمومية المحلية المنشآتوالمنشآت العمومية على ينطبق الّتشريع الجاري به العمل المتعّلق بالمساهمات   .ةمومي عاتذات مساهم منشآترأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ  التخّلي عن األغلبية في  محلية أوات عمومية ذات مساهممنشآت   .ومقتضيات هذا القانون

في والهياكل التابعة لها برنامج وتدخالت الجماعات المحلية وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط يعتبر مخطط التنمية المحلية الذي يتم إعداده  ـ 105الفصل  قدرات الجماعة يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية  .المجال التنموي الشامل يمكن للجماعات المحّلية، لغاية تنمية أنشطة  ـ 107الفصل   . المحلية التوازن بين مناطق الجماعة-   مقاومة الفقر،-   دعم ذوي اإلعاقة،-   دعم التشغيل،-   المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،-   تحفيز الشباب لبعث المشاريع،-   مقتضيات التنمية المستدامة،-  :التنمية المحلية ويأخذ بعين االعتبار ـ يصادق مجلس الجماعة المحلية على مخططات 106ل الفص  . وحفز االستثمار بهافي تنميتهاالميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو إلكسابها ميزات للتسريع يعمل مخطط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم   .المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كانره الدولة ومختلف المحلية وحجم الدعم المالي الذي توّف تمنح هذه المساعدات من . غير مباشرة للمؤسسات االقتصاديةفي حدود مرجع نظرها الّترابي، أن تمنح مساعدات مباشرة أو تمارس ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة اقتصادية  حلية بناء على مداولة بأغلبية ثالثة قبل مجالس الجماعات الم   .هذه العقودتخفيضات تحّتمها المنفعة االقتصادية واالجتماعية المرجوة من ق العقارية بالمنطقة، مع منح األسعار المرجعية التي تفرزها السوؤخذ بعين االعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود ت  .واالجتماعية المعنيةفي أمالك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات االقتصادية تّتخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت   .أو عقارات المستثمرين لمحالت فوائض أو بشروط ميسرة أو وضع على ذمةتّتخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض مالية دون   .للجمهورية التونسيةوتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام وااللتزامات الدولية مقتضيات الشفافية والمنافسة  ولطبقا للقانونأخماس أعضائها و
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الجماعات المحّلية الضمانات تضبط بمداولة من مجالس  صية مقدار المساعدات بالّنظر إلى خصو وساعداتمللحصول على  المترشحة المؤسسات االقتصادية قبل تقديمها من الواجب ه د معاقد الجماعة المحلية بالتزاماتتضبط تبعات عدم تقي .كّل نشاط اقتصادي ن  م107تحال العقود المشار إليها بالفصل  ـ 108الفصل   .بموجب األحكام الجاري بها العمل واألحكام التعاقدية صحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي وألمين المال هذا القانون م ويوقف االعتراض . المحاسبات المختصة ترابياهيئة محكمة لدى  االعتراض على العقود  والواليأمين المال الجهويكّل من ل .الجهوي والتضامني  االجتماعي تلتزم الدولة بدعم مشاريع االقتصاد  .الدعم من قبل الجماعات المحليةتتمّتع مشاريع االقتصاد األخضر والطاقات المتجددة بأولوية   .االقتصاد األخضر والطاقات المتجددةاالقتصادية على االستثمار خاصة في المشاريع المندرجة في نطاق مجلس الجماعة المحلية على تحفيز المؤسسات يعمل   .االقتصادية واالجتماعيةاندماج المرأة الريفية واألشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة  والمشاريع الهادفة لتحقيق مشاريع االقتصاد االجتماعي والتضامنيتحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم   .اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل بواسطة المستدامة ومشاريع التنمية االجتماعي والتضامنيتعمل الجماعات المحلية على دعم االقتصاد  ـ 109الفصل   .هذا القانون من 94 الفصل إلجراءاتويتم االعتراض وفقا   .تنفيذ العقد ار إليها بالفقرة األولى من هذا  المشتعرض مشاريع االّتفاقيات  . وذلك برصد االعتمادات المالية للغرض،الجماعة المحّلية المعنيةتؤخذ هذه االّتفاقيات بعين االعتبار عند إعداد مشروع ميزانية  .تقدمها للنهوض بالتشغيلأن تبرم اّتفاقيات مع الدولة تحدد خّطة تدّخلها والمساعدات التي رها الّترابي، الّتشغيل وعلى بعث المشاريع، وفي حدود مرجع نظللجماعات المحّلية، في نطاق الّتشجيع على  ـ 110الفصل   .المحلية المعنية مع الجماعة بواسطة عقود تبرم للغرضواالجتماعية االقتصادية  ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة التنمية المستدامةومشاريع    .بأغلبية الحاضرين على أن ال تقّل عن ثلث األعضاء للمصادقة عليها  على مداولة مجالس الجماعات المحّليةالفصل

.  أنشطتها االجتماعية والثقافية والرياضية والبيئيةللقانون لدعممجالسها أن تمنح مساعدات مالية للجمعيات المحدثة طبقا دها للجماعات المحّلية بناء على برامج تحد ـ 111الفصل  شفافية وتكافؤ يسند الدعم لفائدة الجمعيات وفق ضوابط ال  .اإللكترونيوشروط تصادق عليها الجماعة المحلية وتدرجها بموقعها الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات نفع عام وفقا لبرامج ن الجمعيات المذكورة من استغالل مختلف كما لها أن تمّك بمداولة  المحلية ويضبط مجلس الجماعة. الفرص والمنافسة إللجماعة المحلية  .لي مصادق عليهما طبقا للقانونوبآخر تقرير أدبي وماترفق مطالب الترشح وجوبا بنسخة من النظام األساسي للجمعية على أن ، للحصول على الدعم وصيغ فرزها وإعالن نتائج الفرز بكل الوسائل المتاحة، شروط تقديم الملفات إشهارها للغرض يتم رها سناد منح لتمويل أنشطة ذات أهمية يقد يبرم بين الجماعة المحلية " عقد ــــ برنامج "على أساسمجلسها  طبقا على حساباتها المالية تتم المصادقة والجمعيات التي  في حدود اإلمكانيات لجماعات المحلية تعمل ا ـ 112الفصل   .وملخصا ألنشطتهايتضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان تلك السنة  نوفمبر من كل سنة تقريرا 15تنشر الجماعات المحلية قبل   .م للهياكل الرياضيةالمنّظيخضع دعم الجماعات المحلية للجمعيات الرياضية للقانون   .بالموقع اإللكتروني للجماعة المعنية برنامج النشاط موضوع التعاقد إدراج على أن يتمللقانون،  واألطفال والمسنين  وفاقدي السند العائلي اإلعاقةذوي األشخاص  لمساعدة  تصرف في برامجعلى تخصيص اعتماداتالمتاحة  ابية بالتنسيق بينها في نفس هذا اإلطار في مجال التهيئة التر واحدة منها وتعمل  كّلاختصاصاتفي التراب الوطني في إطار تتصرف السلطة المركزية والجماعات المحلية  ـ 113الفصل   في التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة  الباب الثالث  .معطيات إحصائية ما يتوفر لديها من بناء على مقاومة الفقر ورعاية المعوزينتقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم  .والنساء من ضحايا العنف   .وتصادق عليها مجالسها المنتخبة اختصاصهاطار إالتي تدخل في والتعمير التهيئة وق بالمتعّل عليها التشريع مثلة التي ينص البلديات األتعد ـ 114الفصل   .والتعمير
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ات بلديات وبين البلدي التنسيق بين السلطة المركزية واليتم  .هانفس وتصادق عليه هذه المجالس تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة يشملالعمراني  مثاال مشتركا للتخطيط يمكن لبلديات متجاورة أن تعد  .نطقةالجمالية العمرانية والطابع المعماري للمتأخذ البلدية بعين االعتبار عند إعداد هذه األمثلة وتنفيذها  طار إالتي تدخل في القانون وينص عليها والتنمية التي  أمثلة التهيئة الترابية الجهات واألقاليم تعد ـ 115الفصل   .هذا الفصل من ى والثالثةول األتينفيما بينها عند القيام باألعمال الواردة بالفقر تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في  ـ 116الفصل   . بالتهيئة الترابيةقالتشريع المتعّللوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها ر الجهات واألقاليم وجوبا عند إعداد السلطة المركزية تستشا  .العملالسلطة المركزية حسب إجراءات يضبطها التشريع الجاري به  وذلك بالتنسيق مع  وتصادق عليها مجالسها المنتخبةاختصاصها وفق ما يضبطه التشريع حسب مبدأ التناسق منظومة هرمية  لى الجماعات المحلية عند القيام باألعمال ع ـ 118الفصل   .المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير وفق ما يضبطه التشريع اختصاص السلطة المركزيةخاصة من تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية  التي المجال الترابي تهيئة  ـ يبقى إعداد أمثلة117الفصل   .تيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعميروالترا   .المستدامةبما من شأنه أن يضمن التنمية  والتعمير  الترابيةللجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئةتعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري  ـ 120الفصل   .إعداد أمثلة التهيئةتلتزم الجماعات المحلية باحترام مبادئ التنمية المستدامة في   . تنفيذهاومتابعة أمثلة التهيئة إلعداد الصيغ العملية واستنباطالكبرى للتهيئة  االختياراتفعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني المنتخبة من آليات تشريك إعداد مشاريع أمثلتها طبقا ألحكام القانون ولما تضبطه مجالسها ا التشاركية في تعتمد الجماعة المحلية وجوب ـ 119الفصل   . المشاريع ذات المصلحة العامة األخذ بعين االعتبار-  .التشريع واألحكام الوطنية للتهيئة والتعمير احترام -  .بالمجال الترابي الوطني المتعلق  احترام التشريع-  :بهذا البابالمنصوص عليها 

مثلها بالجهة إشعار ملسلطة المركزية أو تتولى ا ـ 121الفصل    :األعمال المنصوص عليها بهذا الباباالخالالت التالية عند القيام بأحد كتابيا بالجماعات المحلية 
   التشريع الوطني المتعّلق بالمجال الترابي،مخالفة -
  ،عدم احترام االرتفاقات ذات المصلحة العمومية -
  ، جماعات محلية مجاورةعدم تناسق أعمالها مع أمثلة -
، وبطلب على السلطة المركزية أو من يمثلها ـ 123الفصل   .الرسمية للجماعات المحلية بالجريدة بهذا الباببالمصادقة على األمثلة واألعمال الواردة  ةتنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلق ـ 122الفصل   .إلضرار بالمشاريع ذات الصبغة العامةا - يمكن للجماعات المحلية أن تستعين بخبراء في  ـ 125الفصل   .المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحةحول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير والتنمية ولى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي تت ـ 124الفصل   .مصالح الجبايةوبدون التصاريح لدى مختلف المصالح المختصة بما في ذلك  القيام بها خالفا لألحكام القانونية المخالفة للتراخيص أو التي يتمبزجر المخالفات وإزالة أعمال األنشطة غير المرخص فيها أو تسخير القوة العامة لتنفيذ القرارات المتعلقة  المحلية، من الجماعة لتقييم برامجها وانجازاتها والتنمية المستدامة التهيئة والتعمير  د ت المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيتتمتع الجماعا .واالستعمال األجدى للمالية العموميةوأمالكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها  ـ 126الفصل   في النظام المالي للجماعات المحلية  الباب الرابع .في تنفيذها ا ولمعالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوباتوأمثلته   .اواالنخراط بهوتلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشبكات المذكورة   .على ضبط السياسات العامةالعليا للمالية المحلية قصد تيسير ممارسة صالحياتها والمساعدة المحلية ولمتابعة تطور النفقات والموارد ووضعها على ذمة الهيئة خالص الضرائب ومختلف المعاليم والرسوم والمساهمات استالمحلية لتحيين إحصاء العقارات واألنشطة قصد ضمان وطنية إلحكام التصرف في موارد وممتلكات كافة الجماعات  ـ تلتزم  الدولة بإرساء منظومات تشبيك إعالمية 127الفصل   .بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن الحقيقي للميزانية
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لها إال في الحاالت الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة ال يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل   .تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنيةُتخصص موارد الجماعات المحلية لسد نفقات  ـ 128الفصل  ها القانون، على أن يتم استرجاع االستثنائية والطارئة التي يضبط نجاز النفقات إالميزانية والتصرف في األموال ومتابعة الديون ويساعد المحاسب العمومي الجماعة المحلية في إعداد   .العناية الستخالص المبالغ والمستحّقات الراجعة لهايتولى محاسب الجماعة المحلية، وتحت مسؤوليته، بذل كّل   .يةمسبق لرئيس الجماعة المحلية المعنالمحلية دون سواها، تقع تسميته بقرار من وزير المالية بعد إعالم للدولة وله صفة محاسب رئيسي يختص بمسك حسابية الجماعات  ـ محاسب الجماعة المحلية محاسب عمومي تابع 129الفصل   .التكاليف المترتبة عن ذلك ترحة وفي حماية طبقا للقانون واحتساب انعكاسات االجراءات المق ن كل ة تتضموواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهوالتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحدة تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية  ـ 130الفصل   في القواعد العامة للميزانية ومواردها  القسم األول  .مالية الجماعة المحلية وممتلكاتها   : تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون ـ 132الفصل   .التمويلاعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من ولهذا الغرض تخصص الدولة، في إطار قوانين المالية،  .بين الموارد واألعباءمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ ب المركزية ةالسلط وتلتزم. الذاتية تمثل النصيب األهم لموارد كل جماعة محليةعل الموارد  بج،والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة باألمالك وبواسطة قوانين المالية ،تتكّفل الدولة تدريجيا ـ 131الفصل   .رة بالقانون والتراتيب الخاصة بهالقواعد المقرل طبقاتنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية   .الموارد والنفقات ومختلف التعهدات
  من الدستور،65للفصل محصول األداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا   
  يستوجبها التعمير التي يقرها القانون،األعباء التي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان محصول أو جزء من محصول األداءات والمساهمات الذي  
  باستثناء الموارد الموظفةتتقاسمها الدولة مع الجماعات المحليةمناب الجماعة المحلية من محصول األداءات التي ،  

  والتراتيب،محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون  
  ومختلف ومساهمات األجوار محصول المعاليم والرسوم التراخيص التي تقرها ونوان الخدمات واالستغالل الحقوق بع   مجالس الجماعات المحلية،
 ،ة المختلفةمحصول الموارد غير الجبائي  
  والتضامن، التسوية والتعديل بعنوانمنابات الجماعات المحلية  
  ت المحلية آمنشالمناب الجماعة المحلية في ما تتمّتع به  من المحاصيل المذكورة أعاله،
 المصادقة   .التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقاتتلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد  ـ 133الفصل   .الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانونر المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الهبـات غي التوازن الحقيقي وفقا للضوابط التاليةالمنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ مع احترام مبدأ أساس الموارد المتوقع تحقيقها خالل سنة التنفيذ والفواضل  ـ تضبط تقديرات نفقات الميزانية المحلية على 135الفصل   .التصرفاستثمارات الجماعات المحلية وال يجوز االقتراض لتمويل ميزانية تخصص موارد االقتراض وجوبا لتمويل  ـ 134الفصل   .بعين االعتبار كّل التعهدات السابقة بما في ذلك خدمة الدينتنمية على أساس التوازن مع األخذ على نفقات التصرف ونفقات التعتبر ميزانية الجماعة المحلية متوازنة عندما تتم:  
  النفقات والموارد باعتبار المعطيات المتوفرة، مبدأ الصدقية وذلك بعدم التقليل أو التضخيم من تقديراتأن يتم ضبط تقديرات الموارد والنفقات على أساس احترام  
  أن تغطي موارد العنوان األول على األقل نفقات العنوان   األول،
  من هذا القانون،160االجبارية المنصوص عليها بالفصل أن يتم ترسيم االعتمادات المناسبة لتغطية النفقات   
  أن تتم تغطية نفقات تسديد الدين أصال وفائدة من    الذاتية للجماعات المحلية،الموارد
  الموظفة عن موارد االقتراض الخارجي الموظف،أن ال تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية  
  الميزانية بين الموارد الموظفة والنفقات المرتبطة بتلك الموارد،أن تتم مراعاة التوازن على مستوى الجزء الخامس من  
 األول للسنة المنقضية، بالمائة من العنوان 50 سقف أن ال تتجاوز نفقات التأجير 
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  منصوص عليها بهذا نفس السنة، مع مراعاة األحكام الخصوصية ال ديسمبر من 31تبدأ السنة المالية في أول جانفي، وتنتهي يوم   .لمقتضيات هذا القانون في نطاق أهداف مخطط التنمية المحلية الجماعة المعنية، وتأذن بها طبقا نفقاتسنة على جملة موارد وتنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل  ـ 136الفصل   .  السابقة لسنة إعداد الميزانية بالمائة من مبلغ ميزانية التصرف للسنة 50السنة، سقفا يساوي المحلية في كل الحاالت، وباعتبار القروض المزمع تعبئتها خالل أن ال يتجاوز حجم التسديد السنوي ألصل دين الجماعة ُتمول ميزانية الجماعات المحلية بواسطة  ـ 137الفصل   .القانون   : الموارد التالية
  التي يقرها القانون لفائدتها،األداءات والمعاليم المحلية -
 الضرائب والمساهمات المحالة لفائدتها بمقتضى القانون، -
مختلف المعاليم والرسوم والحقوق المختلفة مهما كانت  -  تراخيص،المحلية بواسطة مجالسها المنتخبة بعنوان استغالل أو خدمات أو  من الدستور والتي تقر مبالغها أو نسبها الجماعات 65الفصل يتها والتي ال تكتسي صبغة األداء والمساهمة على معنى تسم
 الموارد المحالة من السلطة المركزية، -
 ة المحلية،عموميمنشآت الالالمقابيض المتأتية من الوكاالت والمخالفات للتراتيب والقرارات الخاصة بكل جماعة وكذلك صول محصول الموارد غير الجبائية األخرى بما فيها مح -
 ،الهبات -
 ،موارد االقتراض -
 ألحكام الفصل المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقاالتي تربطها بالجماعة المحلية عالقة شراكة قصد تمويل أو كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل األطراف  .لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامةلدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا اص تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خ ـ 138الفصل   .النصوص الجاري بها العملكل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها بمقتضى  -
ر تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقر  .المختص بهذا القرار ويقع إعالم العموم بكل الوسائل المتاحةمداولة مجلسها، ويتعين إعالم الوالي وأمين المال الجهوي يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على  .هذا القانون من 40   . ذلك بمناسبة ختم الميزانيةخالف

المشاركة في  ـ تضبط المعاليم والرسوم والحقوق و140الفصل   .مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات األشغاليضبط مجلس الجماعة المحلية حاالت اإلعفاء أو التخفيض من   .دستور من ال65المنصوص عليها بالفصل  أو ترخيص والتي ال تكتسي صبغة األداءات والمساهمات منفعة أو الحصول على تستخلص بعنوان استغالل أو استفادة أو خدمةوالمشاركة في تحمل نفقات أشغال مهما كانت تسميتها التي بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق عات المحلية تختص المجالس المنتخبة للجما ـ 139الفصل   .الخاصة بنفقات الجماعات المحليةالسنوية وتصرف هذه اإلعتمادات وفق نفس القواعد واإلجراءات االعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال    :المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منهابالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعالم  بواسطة مداوالت تنشر المخول للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفاتها نفقات أشغال التعمير
 ،المعلوم على العروض 
  بالطرقات واألرصفة والقنوات،مشاركة المالكين األجوار في نفقات األشغال المتعلقة 
 ،معلوم اإلجازة على محالت بيع المشروبات 
 ،معلوم التعريف باإلمضاء 
 إلشهاد بالمطابقة،معلوم ا 
 ،معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة 
 ،معاليم الرخص اإلدارية 
 ،المعلوم القار للوقوف 
 ،معلوم الوكالء ومزودي األسواق 
 ،المعلوم على الداللة باألسواق 
 ،المعلوم على الوزن والكيل 
 ،معلوم البيع بالتجول داخل األسواق 
 ،معلوم اإليواء والحراسة 
 قبة الصحية على منتجات البحر،معلوم المرا 
 ،معلوم الذبح 
 ،معلوم المراقبة الصحية 
  الجماعة،معلوم اإلشغال الوقتي ألجزاء من الطرق واألنهج وأمالك 
  المرقمة بالبلدية،معاليم تركيز واستغالل عالمات االشهار بكامل الطرقات 
 ،معلوم إشغال الملك العمومي أو الخاص بأي عنوان كان 
 ربة المقابر،معلوم منح ت 
 وي جماعية لوسائل النقل،شاركة في إنجاز مآمعلوم الم 
 ومختلف المعاليم األخرى .معاليم عن مختلف الخدمات أو االستغالل بمقابل.  
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ل لمعاليم والرسوم والحقوق المخوتضبط ا ـ 141الفصل  وإعالم المتساكنين بها بكل للجماعات المحلية  بالجريدة الرسمية نشرها للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداوالت يتم   :وخاصة منهاالوسائل المتاحة 
 ،معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة  
 ،معاليم الرخص اإلدارية 
 ،معلوم استغالل األمالك والفضاءات الراجعة للجهة 
 ،معلوم مختلف الخدمات أو االستغالل بمقابل 
 حدات اإلنتاج معاليم قبول أو معالجة مختلف فواضل و  الملوثة،
  يضبطه التشريع الجاري به العمل،خطرة أو ذات انعكاس سلبي غير عادي على البيئة حسب ما معاليم سنوية للترخيص في ممارسة أنشطة اقتصادية 
 شهر من تاريخ أقصاه ليم االستغالل في أجل والحقوق أو معااالبتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم  لدى المحكمة اإلدارية االقتضاء، عند االعتراض،للوالي   .الجهوي من الوالي وأمين المال والحقوق والمبالغ المختلفة إلى كّلمختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم والت المحلية، تحال في أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداقبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات  ـ 143الفصل   .بتنقيحهابواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية باية المعاليم والمحاصيل الدولة ومنشآتها، يؤذن سنويا في جفضال عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل  ـ 142الفصل   .كّل المعاليم األخرى . من تاريخ تعهدهاشهر أقصاه تصدر المحكمة حكمها في أجل   .االعتراضالمختص توقيف تنفيذ القرارات موضوع د أن يطلب من القاضي اإلداري وله في حالة التأّك. اإلعالم في ويقع االستئناف أمام المحكمة اإلدارية االستئنافية المختصة ترابيا  وتصدر المحكمة االستئنافية . أجل شهر من تاريخ اإلعالم بالحكم  .خاصةالملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات تتولى الدولة إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو   .المترتبة عن استغالل األمالك المحالةالعليا صيغ اإلحالة وإجراءاتها وآليات تقاسم األعباء والموارد محكمة اإلدارية المحلية، وتضبط بأمر حكومي بناء على رأي الالملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات  ـ تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من 144الفصل   .ويكون قرارها باتا، شهرأقصاه قرارها في أجل 

ات تمّكن والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيالمختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة تقترح الجماعات المحلية على السلطة المركزية  ـ 145الفصل   .المحلية فيه إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة  أو ملك خاصعمومي عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك ويمكن للدولة إنهاء وفقا التفاقات تبرم  المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيويةلفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان دعم الالمركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات تتولى الدولة في نطاق ، قا لمبدأ التضامنتطبي ـ 146الفصل   في االعتمادات المحالة من قبل الدولة  القسم الثاني  .لمبدأ تحميل من يتسبب في التلوث عبئا عادالالمقاطع ومختلف األمالك بما في ذلك الراجعة للخواص طبقا تراعى االنعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي الستغالل   .من استغالله بالطريقة األجدى    :والتضامن بين الجماعات المحلية منتتأتى موارد صندوق دعم الالمركزية والتعديل  ـ 148الفصل   .اء والمواردالتالؤم بين األعباألعلى للجماعات المحلية إلجراء التعديالت الضرورية إلحكام االقتضاء، مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس سنوات األولى من الشروع فيها، وتعرض، عند  طيلة الثالثبتقييم األعباء التي تترتب عن تحويل االختصاصات أو توسيعها  من تكّلفه القيام  أو بواسطةالمحليةتتولى الهيئة العليا للمالية   .األعباء التي تترتب عن تحويل االختصاصات أو توسيعهايتعين أن تكون الموارد المحالة للجماعات المحلية متناسبة مع   .للموارد المحلية يضبطه القانونتحويل الختصاصات جديدة لفائدتها يصحبه وجوبا تدعيم  الجماعات المحلية أو كّل توسيع الختصاصات ـ 147الفصل   .للغرض
 تخصيص اعتمادات في قوانين المالية، -
 تخصيص نسبة من محصول الضرائب، -
 :ع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلييوز . تخصيصه لهذا الصندوقوكل مورد يتم ،الدستور من 136 بالفصل  عمالالمتأتية من استغالل الثروات الطبيعية  الدولةداخيلمنسبة من القانون عند االقتضاء تخصيص  -
 % 70  من االعتمادات لفائدة البلديات، 
 % 20  لجهاتا من االعتمادات لفائدة، 
 %10 ألقاليما  من االعتمادات لفائدة.  
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  :االعتمادات التاليةدعم الالمركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من لة من قبل صندوق ن االعتمادات المحوتتكو ـ 149الفصل 
 .اعتمادات تقديرية -
 .اعتمادات تعديلية -
 .اعتمادات تسوية -
 .اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية -
جريدة الرسمية للجماعات يتم نشر توزيع االعتمادات بال .اعتمادات استثنائية ومخصصة -  :تأخذ بعين االعتبار خاصة موضوعية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وفقا لمعاييرتوزيع موارد صندوق دعم الالمركزية  يتم ـ 150الفصل    .المحلية
 عدد السكان، -
 نسبة البطالة، -
 الطاقة الجبائية، -
 التنمية، مؤشر -
إضافية لتغطية أعباء خصوصية لبعض ويمكن تخصيص موارد  .طاقة التداين - وبناء على رأي المحكمة المجلس األعلى للجماعات المحلية ة معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من وتضبط تطبيقي  .الجماعات المحلية ة لمساعدتها على مواجهة تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلي تحويل ، في حاالت استثنائية أو عند حدوث كوارث،للدولة  . العليااإلدارية   .زيادة يضبطها قانون الماليةدعم استثنائي يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف إليه ٭   .نفقات التنمية الموظفة وغير الموظفة٭   :لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وذلك بعنوان للمساهمة في تمويل نفقات الجماعات المحلية ترصد -  .المحليةترصد االعتمادات المذكورة بميزانية الوزارة المكّلفة بالشؤون   .المنقضية تضاف إليه زيادة يضبطها قانون الماليةالسنة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المعنية يساوي اعتماد  إلنجاز تدخالت بعنوان تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة -  :بميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية يخصص ـ تتولى السلطة المركزية سنويا رصد اعتماد 151الفصل   .الظروف الطارئة

الجماعة   أهداف سنوية لالستخالص تضبط مع   في إطار الهمسؤوليته الشخصية استخالص المبالغ والمستحقات الراجعة يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت  ـ 152الفصل   المحليةفي استخالص المبالغ والمستحّقات الراجعة للجماعات   القسم الثالث ويتولى مجلس الجماعة ، وأسباب وحجج استحالة االستخالص استخالصها سنة جدوال في المستحقات والمبالغ التي يستحيل مارس من كل 31يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ   .تستخلصاالستخالصات الحاصلة والديون المثقلة التي حّل أجلها ولم يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن   .المحلية تحرص الجماعات المحلية على متابعة  ـ 153الفصل   .الديون المتعلقة بالموارد الجبائيةللمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا التداول واإلذن عند االقتضاء  أعضائهثلثي بأغلبية  المحلية محاسب الجماعة كان نوعها، وتحث المدينين وتتولى بالتنسيق مع ص ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات مهما استخال   :المحلية على األصناف التاليةتوزع موارد العنوان األول من ميزانية الجماعة  ـ 155الفصل   في تبويب الموارد  القسم الرابع  .المختص ولم يتم استخالصهاتثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها لدى القاضي أجل الديون الجبائية المثّقلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مر على تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدر بنصف مبلغ  ـ 154الفصل   .بمآل تتبعات االستخالص بعنوان الشهر المنقضييعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلية   .يع الجاري به العمل في مجال الديون العموميةللتشرإجراء تتبعات استخالص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا  العمومي على محاسبال يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية  .التنبيه عليهم بالطرق القانونيةالمحلية 
 المداخيل الجبائية بعنوان األداءات على : الصنف األول   .ارات واألنشطةالعق
  الجبائية األخرى المداخيل: الثانيالصنف.  
  إسداء الخدماتواألتاوات مقابلوالموجبات اإلدارية  الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص :الثالثالصنف .  
  مالك الجماعة أ مداخيل إشغال واستعمال :الرابعالصنف   .وأمالكها المختلفة وفضاءاتها واستلزام مرافقها
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  ومساهماتها ومداخيل مختلفة مداخيل ملك الجماعة المحلية :الخامسالصنف.  
  لرابع والصنف الخامس الجبائية االعتيادية الصنف الثالث والصنف اويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير . والصنف الثانييشمل الجزء األول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف األول   . الدولة بعنوان التسييرتحويالت: السادسالصنف   :األصناف التاليةتوزع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية على   .والصنف السادس
 منح التجهيز: السابعالصنف .  
 خرات وموارد مختلفة: الثامنالصنفمد .  
 موارد االقتراض الداخلي: التاسعالصنف .  
 موارد االقتراض الخارجي: العاشرالصنف .  
  موارد االقتراض الخارجي الموظفة:عشر الحاديالصنف .  
  موارد متأتية من إعتمادات محالة:عشرالصنف الثاني .  
 نف الثامنيشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات   . موارد حسابات أموال المشاركة: عشرالصنف الثالثنف التاسع يشمل الجز  .المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع والصنف الحادي عشرء الرابع المتعّلق بموارد االقتراض الصنف العاشر والصإلنجاز مخطط التنمية برامج مهمات وبميزانياتها السنوية حسب تعمل الجماعات المحلية على رصد االعتمادات  ـ 156الفصل   في اعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتها  القسم الخامس  .رموال المشاركة الصنف الثالث عشأحسابات يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة   .االعتمادات المحالة الصنف الثاني عشريشمل الجزء الخامس المتعّلق بـالموارد المتأتية من   .والص برامج بمقتضى أمر حكومي يّتخذ يضبط تبويب المهمات وال  .خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محليةتشمل المهمات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم   .ما يتوّفر لديها من معطيات إحصائيةالفرص بين الجنسين بناء على تحقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ وتأخذ بعين االعتبار النفقات الوجوبية وضرورة . وأمثلة التهيئة وبناء على  المجلس األعلى للجماعات المحليةبناء على اقتراح من    .ية على الموقع االلكتروني للجماعة المحلية المعنالتقييمالتدقيق والتقييم على األقل مرة كل ثالث سنوات، وتنشر نتائج  في مختصينبواسطة نطاق إنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة  تنفيذ ميزانياتها في تحرص الجماعات المحلية على تقييم  .رأي المحكمة اإلدارية العليا

تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون  ـ 158الفصل   .المحمولة على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهدلصرف بالنسبة للمبالغ تستعمل اعتمادات الدفع إلصدار أوامر ا  .بالميزانيةالتعهد بالمصاريف الالزمة لتنفيذ االستثمارات المنصوص عليها تكون اعتمادات التعهد تحت تصرف اآلمر بالصرف ليتسنى له   .إلى اعتمادات  التعهد واعتمادات الدفعتنقسم االعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية  ـ 157الفصل  ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى أو إلغاؤها عند . تحديد في المدة يذ تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خالل سنة تنف  .االقتضاء   :توزع نفقات العنوان األول على األقسام التالية ـ 159الفصل   .بقرار إعادة فتح اعتمادات الدفع غير المستعملةويتم إعالم أمين المال الجهوي . المحلية ومنشآتها ودعم المكتباتغطية نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات خاصة منها تإعادة برمجتها، مع مراعاة الموارد الموظفة، لتمويل مشاريع أخرى حدود المبالغ المتوفرة فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند االقتضاء بقايا اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في غير أنه يمكن أن يتم نقل . الميزانية وال يمكن تأجيل استعمالها
 التأجير العمومي: األولالقسم .  
 سائل المصالح و: الثانيالقسم.  
 التدخل العمومي: الثالثالقسم .  
  عة:الرابعالقسمف الطارئة وغير الموزنفقات التصر .  
 ول نفقات وتجمع هذه النفقات في جزئين، يشمل الجزء األ  . فوائد الدين: الخامسالقسم ول والقسم الثاني والقسم الثالث التصرف ويحتوي على القسم األ ء الثاني نفقات القسم الخامس ويشمل الجز. والقسم الرابع   :توزع نفقات العنوان الثاني على األقسام التالية  .المتعلق بفوائد الدين
 المباشرةتاالستثمارا:  السادسالقسم .  
 التمويل العمومي: السابعالقسم .  
  عة:الثامنالقسمنفقات التنمية الطارئة وغير الموز .  
 ارد خارجية  نفقات التنمية المرتبطة بمو: التاسعالقسم   .موّظفة
 تسديد أصل الدين: العاشرالقسم .  
  دة من االعتمادات :عشرالقسم الحاديالمحالة النفقات المسد. 
  نفقات حسابات أموال المشاركة: القسم الثاني عشر.  
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  :جزاءأوتجمع هذه النفقات ضمن ثالثة 
  سابع والقسم الثامن والقسم التاسعالسادس والقسم اليشمل الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم.  
  على القسم العاشر الدين ويحتوي أصليشمل الجزء الرابع نفقات تسديد. 
  تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات  ـ 160الفصل   .شرويحتوي على القسم الثاني عيتضمن الجزء السادس نفقات حسابات أموال المشاركة  .المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشريشمل الجزء الخامس النفقات المسددة من االعتمادات   :المحلية
 بعنوان الضرائب والمساهمات االجتماعية، بما في ذلك المبالغ المخصومة ،مصاريف التأجير العمومي 
 ،خالص أقساط القروض المستوجبة أصال وفائدة 
 ،خالص المستحقات المستوجبة 
  الخضراء،وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير وتصريف المياه والمناطق الطرقات واألرصفة مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة 
  المحلية،مصاريف حفظ العقود والوثائق واألرشيف التابع للجماعة 
  ومنشآتها،مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف بناياتها 
  جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية بمقتضى النصوص التشريعية الجاري قة بمجال اختصاصها والمتعّل   .يشغلها عند االقتضاءفي إدارته األصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان  على حقوقه المحليةوع على ذمة الجماعة يحافظ العون الموض .تتحملها إدارته األصليةعلى أن ال يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي  ،المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العموميعلى ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين اإلدارة نوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة تحمل منح إضافية بع  لسد الشغور في بعض الخططكما يمكن للجماعة المحلية  .األساسي لألعواناألعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل  ـ 161الفصل   .بها العمل

تصة  المحاسبات المخمحكمةاالعتراض على أية صفقة لدى هيئة ويمكن ألمين المال الجهوي أو الوالي . اتهااالعتمادات بميزانيال يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إال عند توّفر   .من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانونمن طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوضه بصرفها بالوكاالت تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر  المتعلقة 82مع األخذ بعين االعتبار أحكام الفصل  ـ 163الفصل   .اإلدارية العلياتضبط المنح واألجور بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة   .وعدد سكان البلدياتاد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة الفصل باعتمتسند أجور ومنح للكّتاب العامين للبلديات المشار إليهم بهذا   .لإلحصاءالمعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات اإلحصائية للمعهد الوطني برواتب الكّتاب العامين للبلديات التي تسجل مؤشر نمو أدنى من  ـ عمال بمبدأ التمييز االيجابي، تتكّفل الدولة 162الفصل   .ةللجماعات المحليرأي المحكمة اإلدارية العليا وبعد استشارة المجلس األعلى الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على تضبط المنح الممكن إسنادها حسب أصناف ورتب األعوان   .من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحليةأقل من المعدل الوطني ونسبة تأطير أقل التي تسجل مؤشر نمو أو ألعوان المنشآت العمومية الملحقين لديها للجماعات المحلية تمنح األولوية في الوضع على الذمة من قبل الدولة ألعوانها  هذا  من 94يتم االعتراض واالستئناف وفقا ألحكام الفصل   .ترابيا لغياب أو لعدم توفر االعتمادات الكافية للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكونات  ـ 165الفصل   .مراقبة المصاريف العمومية أو أي تراخيص أخرى لتأشيرة مصالح  ـ ال يخضع التعهد بالصرف164الفصل   .القانون موارد تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول وكّل من له مصلحة مجتمع المدني المسجلين لدى الكتابة العامة ال . يسجل كّل طلب بدفتر مرّقم خاص باالستفسارات. نفقات معينةو لسابقة والذين لم يتلقوا لألشخاص المشار إليهم بالفقرة ا .ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمنة   .تأذن المحكمة عند االقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة  . ترابياة المختصللمحكمة اإلدارية من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه أقصاه شهرجوابا في أجل 
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حلية وصياغتها  إعداد ميزانية الجماعات الميتم ـ 166الفصل   في إعداد الميزانية والمصادقة عليها  القسم السادس برامج تنجز على مدى ثالث سنوات لتحقيق أهداف مهمات ووفقا ل يتم تبويب الموارد والنفقات داخل األصناف  ـ 167الفصل   .سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامجوتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ . مضبوطة صادق عليه ياالعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات ات طبقا لنموذج يأخذ بعين فقرات وتفرعفصول وواألقسام إلى  هيدا لمشروع إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أولية تميسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى  ـ 168الفصل   .رأي المحكمة اإلدارية العليا بناء على ويصدر بأمر حكوميالمجلس األعلى للجماعات المحلية  نوان السنة  تحويلها بعجوان بالتقديرات األولية لالعتمادات التي سيتم 30تتولى السلطة المركزية إعالم الجماعات المحلية قبل يوم   .المختصةأولية للموارد التي تحولها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها ر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات  بناء على ما يتوّف،الميزانية باالعتمادات  سبتمبر  10 يوم قبل تعلمها  أن على ،التاليةالمالية  ألعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم  ـ 169الفصل  .األولى من هذا الفصل  الفقرة  ألحكام صة لها طبقاالنهائية المخص المالية واالقتصادية ومتابعة المكّلفة بالشؤون مقترحات لّلجنة  . ومالحظات ضوء ما يتوّفر لها من إحصائيات وتقديرات وتقاريرإشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع أولي للميزانية على تحت  بمساعدة محاسبها وتتولى إدارة الجماعة المحلية  .الميزانية جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع 30التصرف قبل يوم  الية  الم المكّلفة بالشؤونعلى الّلجنةالمشروع يعرض و  . أكتوبر15 قبل يوم ص ترابياالمخت الجهويمصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية  ـ 170الفصل   . مناسباالميزانية باالستعانة بمن يراه مشروع بإعداد يتعهد رئيس الجماعة المحلية ،األجل المذكورفي صورة تسجيل تأخير من قبل الّلجنة في إتمام مهمتها في  .بر سبتم20مكتب الجماعة المحلية قبل يوم التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق المالية واالقتصادية ومتابعة المكّلفة بالشؤون تتكفل اللجنة  .سبتمبرغرة واالقتصادية ومتابعة التصرف قبل 

بر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين تعت ـ 171الفصل   .يوما على األقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية 15كما ترسل نفس الوثائق ألعضاء مجلس الجماعة المحلية  .شهرا من تاريخ إحالة مشروع الميزانيةال يتجاوز أجل ألمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع الميزانية في    :إشهارها
  المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لهااألداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة  
 عة المحليةقائمة التحويالت والمعونات لفائدة الجما 
  والمؤسساتالجمعيات والهياكل قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف 
 قائمة المشتريات والمبيعات العقارية 
 مختص ترابيا التنبيه عليه قصد المصادقة في أجل يتولى الوالي المن ثلث أعضائه، وفي صورة عدم مصادقة المجلس على الميزانية ينعقد المجلس في أجل ثالثة أيام بدعوة  ،األولى من هذا الفصلالميزانية على مجلس الجماعة في األجل المنصوص عليه بالفقرة في صورة عدم توّلي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع   . ديسمبر1قد قبل يوم تعالميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع  ـ 172الفصل   برنامج االستثمارات السنوي لمكّلفة  يتوّلى مقرر الّلجنة ا،المخصصة للمصادقة على الميزانيةخالل جلسة مجلس الجماعة المحلية  ـ 173الفصل   . ديسمبر15أقصاه يوم  ل الجهوي حول مشروع الميزانية الميزانية وتالوة رأي أمين المالمالية واالقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع بالشؤون ا   .أن ال يقل عددهم عن ُخمسي أعضاء المجلس على ،زانية بأغلبية األعضاء الحاضرينالمصادقة على مشروع الميتبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين   .الميزانية حسب األقسام والفصوليتم التصويت على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان من   .الميزانية حسب األجزاء واألصنافيتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من   .الجماعة المحلية على تسديدهااإلخالل بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة ال تقدر ميزانية ال يمكن خالل جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها   .يعرض مشروع الميزانية على التصويت ،وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي. عند االقتضاء
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ق بالميزانية تتعّلألمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق   .ترابياين المختص المال الجهوي من الوالي وأمين مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كّل أيام من تاريخ 5تحال الميزانية في أجل  ـ 174الفصل  اسبات المختصة ترابيا أن تأذن عند لهيئة محكمة المح . أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقاتيةوجوبالمختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات المحاسبات هيئة محكمة الجماعة المحلية االعتراض عليها لدى للوالي خالل أجل عشرة أيام من تاريخ إعالمه بميزانية   .المصادق عليها . هري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحليةفي حدود قسط شجاريا بالموارد والنفقات اإلجبارية المرسمة بميزانية السنة السابقة  يبقى العمل ، ديسمبر31قصاه أجل أألي سبب من األسباب في إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية  ـ 175الفصل   .لمختلف السلط المعنيةات هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا ملزمة تكون قرار  .هذا القانون من 94ويتم االعتراض وفقا ألحكام الفصل   .المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحليةعلى اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية  بالميزانية المصادق عليها بناء زمالّالالقتضاء بإجراء التصحيح ا ي  من الوالي وأمين المال الجهولى كّلإويحال نظير من القرار  ها بالموقع تدرج الميزانية المصادق علي ـ 176الفصل   .من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة منحال قانوناوفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس   . ترابياينالمختص بمقر الجماعة  تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية  .ة العامة للجماعة المحلية لإلطالع عليهاتابذمة العموم بالك وتوضع نسخة منها على ،اإللكتروني المخصص للجماعة المحلية ية على رقمنة الوثائق المذكورة تعمل الجماعات المحل  .ة ونسخة منها بالمصالح المختصة لوزارة الماليةالمحلية المعني  .بالميزانية مفتوحةاعتمادات ب إذا لم تكن مشمولة بنفقاتالتعهد ال يمكن   .بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليايتعين أن تنحصر جملة المصاريف المأذون  ـ 177الفصل   في تنفيذ الميزانية وختمها  القسم السابع  .والمعهد الوطني لإلحصاء  وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة لألرشيف الوطني،وحفظها

ه أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعديمكن إدخال تنقيح على الميزانية خالل سنة تنفيذها بالزيادة  . المالية واالقتصادية ومتابعة التصرفالمكلفة بالشؤون اللجنة  ال الجهوي إلبداء الرأي يعرض كّل مشروع تنقيح على أمين الم ه بأغلبية الحاضرين على أن  عليللمصادقةالميزانية على المجلس ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح . عند االقتضاء يتولى لسلطة المركزية خالل سنة تنفيذ الميزانية بطلب من ا  .ال تقل عن ثلث األعضاء على ميزانية اقتراح تعديالت  المجلس األعلى للجماعات المحلية ه بأغلبية  عليللمصادقةويعرض على مجلس الجماعة المحلية ويكون اقتراح التعديل معلال . الجماعة المحلية يحّتمها الظرف ن قسم إلى قسم آخر داخل العنوان األول وداخل العنوان الثاني وميمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر  ـ 178الفصل   .الحاضرين على أن ال تقل عن ثلث األعضاء ة غير أنه ال يمكن تحويل االعتمادات المخصص. المال الجهويالمالية واالقتصادية ومتابعة التصرف، على أن يتم حاال إعالم أمين  المكّلفة بالشؤون الجماعة المحلية، بناء على رأي رئيس الّلجنةفرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس اخل نفس الفصل ومن فقرة اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى ديمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان األول تحويل  ـ 179الفصل   .بموارد موظفة إال بعد موافقة اإلدارة التي تولت إحالة االعتماداتمن االعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممولة  ال يمكن تحويل االعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة غير أنه .مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهويواالقتصادية ومتابعة التصرف، يعرضه رئيس الجماعة المحلية على المالية المكّلفة بالشؤون الجماعة المحلية أو من الّلجنة يتم تحويل االعتمادات المشار إليها باقتراح معلل من رئيس   .داخل كل جزء بقرار  عالماإلن تاريخ يام مأ 7على تحويل االعتمادات في أجل  االعتراض  يمكن للواليأمين المال الجهويبناء على طلب من   . مجلس الجماعةقرارموّظفة إال بمقتضى المخصصة لتسديد أصل الدين ومن االعتمادات الممولة بموارد غير أنه ال يمكن إجراء تحويالت من االعتمادات . الجهوي الوالي وأمين المال ومتابعة التصرف، على أن يتم حاال إعالم المالية واالقتصادية  المكلفة بالشؤونعلى رأي رئيس اللجنةالفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين  .مجلس الجماعةقرار لتسديد الديون إال بمقتضى    .يوما 15 أقصاه أجلاالعتراض في في   التي تبتالتحويل لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا
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  : ليالثاني في ما يكما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان   .األول مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوانأن ال تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خالل السنة بالعنوان ن، في إطار االعتمادات المرسمة بالميزانية، يتعي ـ 181الفصل   .لسادس والسابعاالتنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين استعمال االعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل  .بقرار فتح االعتماداتواالقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعالم أمين المال الجهوي المالية ون المكّلفة بالشؤالمحلية في الغرض بناء على تقرير الّلجنة ويتخذ قرار فتح االعتمادات من قبل رئيس الجماعة . كافيةلها أي مبلغ بالميزانية أو تبين أن االعتمادات المرسمة لها غير األخرى من هذا العنوان، وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد ة لفتح اعتمادات ببنود األقسام التصرف الطارئة وغير الموزعاستعمال االعتمادات المرسمة بالعنوان األول والمخصصة لنفقات يتم خالل سنة تنفيذ الميزانية، عند االقتضاء،  ـ 180الفصل 
  لة بموارد ذاتية، في حدود المواردالمتوفرة بهذا العنوان،بالنسبة للنفقات الممو  
  المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل اإلدارة المعنية بالتمويل،بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث، في حدود المبالغ بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو منح أو بمساهمات 
 ن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية  ـ 182الفصل   .حدود مبلغ االعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوانالمشار إليهما أعاله والنفقات المحمولة على الجزء الخامس، في سبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع بالناألعلى  يتولى المجلس عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة،إذا تبي   .يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم واتخاذ التعديالت التي مراقبي الحساباتمدّققين من بين  أو بواسطة ،الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة المجلس األعلى للجماعات المحلية باقتراح من نهمعييموظفين  بواسطة ماإتعمل الجماعات المحلية على تقييم تدّخالتها   .التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد االعتياديةويجري العمل بهذا اإلجراء إلى حين اتخاذ . لتسديد العجزالمختصة ترابيا التي تأذن عند االقتضاء بإقرار التدابير الالزمة المحاسبات هيئة محكمة  تعرضها على المركزية اقتراح إجراءات تتولى السلطة ،في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية  .في أجل ستين يومابذلك  والسلط المركزية المعنية المجلسالتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد االعتيادية وإفادة وزير المالية دعوة الجماعة المحلية من طلب للجماعات المحلية ب

داث وحدة للتدقيق ومراقبة تتولى الجماعة المحلية إح ل تعد مخالفة األحكام المنصوص عليها بالفص ـ 183الفصل   .هذا القانون من 94 االعتراض وفقا ألحكام الفصل ويتم  .التصرف الداخلي
على معنى القانون األساسي خطأ تصرف  من هذا القانون 181 ير المكلف بالجماعات  رفع الدعوى المدنية من الوزويتم .المنظم لمحكمة المحاسبات المصالح المختصة برئاسة تعده المحلية بناء على تقرير تفقد  وتحرك النيابة العمومية الدعوى . الحكومة أو بوزارة المالية ص عليها القانون أو برنامج استعمال والصفقات أو في حاالت ينباستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود   .المحلية بما يكفي لتسديدهاتأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال للجماعة على محاسب الجماعة المحلية أن يمتنع عن  ـ 185الفصل   .من قبل آمر الصرف المحاسبية بما في ذلك المحالة  المحافظة على جميع الوثائق-  .االعتمادات ومدى وجود رهون وامتيازات مختلفة عند االقتضاءالصرف وسالمة تحميل النفقات وقانونية الدين الذي تغّطيه وتوّفر ويتعين على المحاسب العمومي التأّكد من شرعية أذون   المقدمة من طرف أصحاب الحقوق أو بناء على مبادرة منهم،انونية  صرف النفقات بناء على أذون الصرف أو الحجج الق-   متابعة مسك محاسبة أموال الجماعة المحلية،-   قبض مختلف المبالغ المرتبطة بأذون االستخالص،-  العقود ومختلف االلتزامات األخرى، التعهد بأذون االستخالص بما في ذلك المترتبة عن تنفيذ -   مسك محاسبة المواد،-  ة الميزانية، مسك محاسب-   مسك المحاسبة العامة،-  :الصالحيات التالية ـ يمارس محاسب الجماعة المحلية خاصة 184الفصل   .الجزائية عند االقتضاء الهبات أو المساهمات يتعير على محاسب الجماعة المحلية تقدير  ـ 186الفصل   .تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات  .د بقاعدة العمل المنجزن التقيرفيحجمدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الص . يتها في نطاق مسؤوليته ويقتصر دوره على التثبت من شرع   .الجهوي وآمر الصرف المعني باألمرالعمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعالم أمين المال يتعين على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام   .الشخصية والمالية
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دا بإتمام العملية، على أن يمكن آلمر الصرف اإلذن مجد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما مسؤولية آمر الصرف ويحيل العمل، يتوّلى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات إلنجاز وفي هذه الحالة وباستثناء . قانونيةل شخصيا المسؤولية اليتحم المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات هيئة محكمة على  ء وفقا لنفس تقع تسمية الوكال. من رئيس الجماعة المحليةبقرار من وزير المالية أو من يفوض له وزير المالية ذلك باقتراح  الدفوعاتتحدث وكاالت المقابيض ووكاالت  ـ 188الفصل   .النفقاتتجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في وية مؤقتة، في انتظار التسوية حالما يتم اللجوء إلى أذون يدشأنه أن يضر بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها، يمكن غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من   .القانون األساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرفتعد مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام   .جماعات المحليةالوينطبق هذا التحجير على المفوض لهم من قبل آمري صرف . النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدويةالمحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في يحجر على آمري صرف ميزانيات الجماعات  ـ 187الفصل   . أو تتبعاتإجراءاتر ما يتعين اتخاذه من لتقدي يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس  ـ 190الفصل   .الفارطبالمداخيل المنجزة وتثقيل الديون والنفقات المسجلة خالل الشهر تنفيذ الميزانية يتضمن جدوال مفصال في العمليات المتعلقة ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع يقدم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية  ـ 189الفصل   .التابعين للدولةالجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس األحكام المقررة للوكالء  محاسب تحت إشراف والدفوعاتيعمل وكالء المقابيض   .اإلجراءات تستثنيه األحكام الخاصةللجماعات المحلية، إال في ما رة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي القواعد المقر. ر المراقبة والتحّقالوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأمالكها وديونها، بما ن أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة يتعيف في مالية الجماعة تحقيق والتحكم فيها واحتساب االستهالكيات تدريجيا وتقييم مدى ق من كلفة الخدمات والمشاريع من شأنه أن ييسالمحلية وحسن استعمالهاأهدافها وجدواها وتعصير التصر.  

ر حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكوالعمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ  المجلس الوطني لمعايير الحسابات يعد ـ 191الفصل   . مصلحتها الماليةر الوكالة ورئيسمن مسي ع على الصكوك البنكية والتحويالت كّلخر على أن يوّقآاستعمال االقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي تمسك حسابية الوكاالت طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات  لمحكمة ابناء على رأي جراء بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس اإل يتولى المحاسب عالوة على ممارسة  ـ 192الفصل   .بالجريدة الرسمية للجماعات المحليةوفقا لنموذج يعده المجلس األعلى للجماعات المحلية وينشر محاسبتها بمقتضى اتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة المحلية للجماعات المحلية االستعانة بأصحاب مهن المحاسبة لمسك   .اإلدارية العليا المحاسب  رئيس الجماعة المحلية بناء على اقتراح من يكّلف  .المحلية وأمالكها المنقولة وغير المنقولةالجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة  من قبل رئيس الموادالية متابعة مسك محاسبية اختصاصاته الم   .نهاية شهر ماي المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية، وذلك قبلبتقرير مراجعة الحسابات والتقرير اإلداري على مجلس الجماعة يتوّلى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا   .بإعانة إدارة الجماعة المحليةقتصادية ومتابعة التصرف إلعداد التقرير اإلداري السنوي واال المالية المكّلفة بالشؤون الجماعة المحلية الذي يعرضه على الّلجنةتحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس  .وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لهاالمالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية انية والموازنة وقائمة األداء للسنة الفارطة التي تحتوي على الميز أفريل الموالي القوائم المالية 5المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم  محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات يعد ـ 194الفصل   .المحاسبي للجماعات المحلية ضبطه صلب النظام وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتمبات الجماعات المحلية والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحساالمحلية المنقولة وغير المنقولة منها واألمالك التي في تصرفها تقيد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة  ـ 193الفصل   .، على أن تتحمل الجماعة المحلية تأجير هذا األخيرالمنافسة وفقا لقواعد ن أو من بين أعضاء المهن المحاسبيةالعموميي عام لتلك األمالك من بين األعوان  سنويجردالقيام بمن يتولى 
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ة إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادق ـ 195الفصل   .العمومي عن تقصيرهبالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوضه تعيين من يتولى القيام إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية  هيئة  والتقرير اإلداري تحال الوثائق على الحساب الماليعلى  شهادة وتسليم ر على الحساب المصادق عليه، ، وذلك للتأشيترابيا المختص  على أمين المال الجهوي ومتابعة التصرفواالقتصادية المالية  المكلفة بالشؤونوقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة الحساب المالييحيل رئيس الجماعة المحلية  ـ 196الفصل   .المحاسبات المختصة ترابيا هيئة محكمةختم الميزانية السابقة إال بإذن من السنة المقبلة قبل ال يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية  .المحليةأن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة ولها عند االقتضاء ،  المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيهامحكمة ، في أجل ال يتجاوز خمسة المحاسبمنه في مطابقته لسجالت  المحاسبات المختصة هيئة محكمة على حساب المالي لألصل من اليتوّلى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته   .عشر يوما سنة الموالية لسنة  جويلية من ال31ترابيا في أجل ال يتجاوز يوم  والرقابة للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد  ـ 198الفصل   . هذا القانون من 94المنصوص عليها بالفصل يتم الطعن وفق اإلجراءات   .بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنيةالمختصة ترابيا من طرف ممثل السلطة المركزية أو المطالبين المحاسبات هيئة محكمة إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال  ـ 197الفصل   .التصرف الرقابة التي تنتهي التفّقد وتحال على المحاكم المختصة أعمال   .الرد واتخاذ اإلجراءات التي يقتضيها القانون إلى الجماعة المحلية لممارسة حق عمالهذه األتحال نتائج  .والرقابة  التفقدمهامتلتزم الجماعة المحلية بتيسير   .بمقتضيات القانون والتراتيب المالية بإجراء مراقبة الحقة لمدى تقيد الجماعة المحلية ةالمالي   .اخالالتالمركزية ذات النظر إجراء مهام تفّقد لمعاينة ما قد يحصل من ن رئيسه أو من ثلث أعضائه، أن يطلب من مصالح التفّقد م ـ يمكن لمجلس الجماعة المحلية، بناء على طلب 199الفصل   .المعنيةوجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية إلى 

يتم إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون وفق  ـ 201الفصل   .واإلصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي وإسداء الخدمات لمنظوريها  وحضريا وبيئياواجتماعيا وثقافياوفقا لمبدأ الّتدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا  تتولى التصرف في الشؤون البلدية ةالماليية اإلدارية واالستقاللبو القانونيةالبلدية جماعة محلية تتمّتع بالشخصية  ـ 200الفصل   في البلدية  ولالباب األ  الخصوصيةحكام األفي   يالكتاب الثان  .يستوجبه القانونالجماعة المحلية الذي يتلوها على المجلس المحلي التخاذ ما تتولى مصالح التفّقد إعداد تقاريرها وتسليمها إلى رئيس  بمداولة ها  مقر ـ يتم تغيير تسمية البلدية أو202الفصل   .المصاحب" أ"المضمنة بالملحق حدودها الترابية قبل تاريخه ويقر هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق  .هذا القانون من 3مقتضيات الفصل  يسير البلدية مجلس بلدي منتخب طبقا للقانون  ـ 203الفصل   س البلديلمجل افي   األولالقسم  .نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية إال بعد مضي شهرين من تاريخ ا نافذالتغيير يصبح قرار ال  .بصفة فورية والتعريف به بجميع الوسائل المتاحةيتم إعالم الوالي بقرار المصادقة على تغيير التسمية أو المقر   . يصادق عليها المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائهخاصة هذا القانون  من 7ام الفصل رئيسا ومساعدين مع اعتبار أحك أعضائهينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين  .االنتخابي ل من الوالي وبعد إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معّلف بالجماعات المحلية وفي حالة التأّكد، يمكن للوزير المكّل  .بعد االستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاعبإخالل خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك ق  اإلدارية العليا وألسباب تتعّلالمحلية وبناء على رأي المحكمةل بعد استشارة المجلس األعلى للجماعات وبمقتضى أمر حكومي معّليمكن حل المجلس البلدي إال إذا استحال اعتماد حلول أخرى باستثناء الحاالت المنصوص عليها بالقانون، ال  ـ 204الفصل   .ووفقا ألحكام القانون االنتخابي   .أقصاها شهرانشارة مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة است
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م استقالته للعضو بالمجلس البلدي أن يقد ـ 205الفصل   .ربالنفقات التي ال تحتمل االنتظاتسيير إدارة البلدية، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، ويتوّلى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي  . أجل تقديمهتوقيف التنفيذ أو بانقضاءصدور قرار برفض رئيس المحكمة اإلدارية المختصة لمطلب أو الحل سارية المفعول إال بعد ف ال تصبح قرارات اإليقا  .أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلبالمحكمة اإلدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في  رئيس ويبّت. م بالقراراتأجل خمسة أيام من تاريخ إعالمهوللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في . المختصةقرارات اإليقاف أو الحل أمام المحكمة اإلدارية االبتدائية يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في  وفي صورة عدم . للقيام بواجباتهكتابيا من قبل رئيس البلدية عليه  التنبيه ناطة بعهدته قانونا يتمدون عذر شرعي عن أداء المهام المكل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع  ـ 206الفصل   .واالنحاللوالمجلس األعلى للجماعات المحلية بكل حاالت الشغور يتولى الوالي إعالم كّل من الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات   .إعالم الوالي يوما من تاريخ 15 بانقضاء  منحالالبلديمجلس لويعتبر ا  .المختص ترابياإلى الوالي ئه التي توجه غلبية أعضاأل المتزامنة ستقالةباالاالستقالة الجماعية أو ينحّل المجلس البلدي بما عدا حاالت استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون االنتخابي  .المختص ترابيا بذلكويتم إعالم الوالي .امعاينتهيعقده ل البلدي في أول اجتماع عرضها على المجلسيلرئيس البلدية الذي  إعفاءه من مهامه بأغلبية ر لمجلس البلدي أن يقرمكن لاستجابته، ي وللمعني باألمر الطعن . ثالثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه أو تنطبق عليه بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب كل عضو  . المختصة ترابيالدى المحكمة اإلدارية راح من الوزير المكلف بالجماعات رئيسها بأمر حكومي باقتيتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على  ـ 207الفصل   .بذلك خالل أول اجتماع له ويصرح المجلس البلدي . بمقتضى القانونعضويته بالمجلس يفقد  االنتخابيالقانونوفق أحكام حالة من حاالت عدم الجمع   :في الصور التالية المجلس األعلى للجماعات المحلية  رئيسالمحلية بعد استشارة
 أو انحاللهحل المجلس البلدي ، 
  المجلس البلدي،كّلي لنتائج انتخابإلغاء  
 بلدية جديدة،حداثإ  

 ال  عضاءأ تتركب الّلجنة المؤقتة للتسيير من ـ 208الفصل   .اندماج البلديات بعد استشارة المجلس األعلى لجدول يضبطه أمر حكومي ، بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا العشرةعن عددهم يقل  يراعى . لمحكمة اإلدارية العليا ارأيبناء على للجماعات المحلية و لتسيير النظر في لمؤقتة ل، ال يمكن للجنة ا جديدة بلديةإحداثتتعهد الّلجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية، وباستثناء حالة  .هذا القانون من 6البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا ألحكام الفصل مجانا، على أن تتكفل ويمارس أعضاء الّلجنة المؤقتة مهامهم  . في تركيبة اللجنة وتمثيلية الشبابمبدأ التناصف ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة . إجراء انتداب أعوان قارين إلى حين تعيين لجنة مؤّقتة لتسيير شؤون  ـ 209الفصل   .أعضاء اللجنةمهامه إلى أحد جزءا من ويمكن له أن يفوض بقرار رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية  . انتخاب مجلس بلديأشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كّل الحاالت إلى حين أقصاها ستة تمارس الّلجنة المؤقتة للتسيير صالحياتها لمدة  .سيير صالحيات رئيس البلديةللت وفي .  تسيير أعمالهاالمجلس البلدي المنحّل، يواصل البلدية ، البلديةبتسيير مصالح الكاتب العام للبلدية ،يتعهد الرفضصورة   :التاليةالمعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجاالت  لجان لدرس المسائل أربعةمن اللجان القارة ال يقل عددها عن ل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا مالئما يشّك ـ 210الفصل   .ويأذن، بتكليف من الوالي، بالّنفقات التي ال تحتمل الّتأخير
 ،الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف 
 ،النظافة والصحة والبيئة 
 شؤون المرأة واألسرة، 
 التهيئة العمرانيةاألشغال و، 
 ،الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات 
 ،الفنون والثقافة والتربية والتعليم 
  الشباب والرياضة،والطفولة 
  الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي  ،اإلعاقة
 المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، 
 الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، 
 صل والتقييم والتوااإلعالم، 
 للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع  .التعاون الالمركزينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددةمعي. 
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، وفيما عدا حاالت القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلديلتمثيل النسبي لمختلف وفقا ل تركيبة مختلف اللجان تكون نها أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تم من ضماللجنة المكلفة بالمالية والشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف إلى باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة   .اختصاص ومؤهالت األعضاء ومجال عمل اللجنة وارتباط تمثيلية الشباب تباعا مبدأ التناصف واالستحالة يراعى حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي  تعد اللجان تقارير .وجداول أعمالهاتاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها، وتضبط مواعيد اجتماعاتها  أيام من عشرةتجتمع اللجان في أجل ال يتجاوز  ـ 212الفصل   .يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان .ل جلسة يعقدهاالشغور على المجلس البلدي في أورئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه، على أن تعرض حاالت ب رئيس لجنة أو مقررها، يتولى في صورة استقالة أو تغي .بناء على قاعدة التمثيل النسبي يعين المجلس البلدي رؤساء الّلجان ومقرريها ـ 211الفصل   .انتخاب الرئيس ومساعده األول ، ويمكن للجنة أن تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية .يها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلديةيعهد بها إل الدولة أو المؤسسات أو أعوان  تدعو للمشاركة في أعمالها ن أن يفيدوا أو كل األشخاص الذين يمك المجتمع المدني مكونات المتساكنين أو ولها أن تدعو .المنشآت العمومية من ذوي الخبرة يمكن اعتماد  و.ُتضمن أعمال الّلجان بدفتر خاص مرّقم  .برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم جل اإللكتروني المؤمالمختصة ترابيا أو من ينوبهاألولى أداء القسم التالي بحضور رئيس المحكمة االبتدائية لدي خالل الجلسة يتوّلى أعضاء المجلس الب ـ 213الفصل   .من صالحيات المجلس البلدي ولو بتفويض منه وال يمكنها ممارسة أي صالحية ،ليس لّلجان سلطة تقريرية .نمنظومة الس : 
 .العمومية لالجتماع ومبدأ الحيادالبلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه واألمن وتضمن فيه الصبغة يمكن ألسباب موضوعية تنظيم االجتماعات بمكان آخر بتراب غير أنه . يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية ـ 214الفصل   ." ةالقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسيو في إطار احترام الدستورمتساكنيها دون تمييز أو محاباة أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل  "

يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي  ـ 215الفصل   .عناوينهم المختارة وعناوينهم اإللكترونية إن توفرت لهميتولى أعضاء المجلس البلدي خالل أول اجتماع إيداع  .ترابيا ألول اجتماع من طرف الوالي المختص  الدعوةمتتلدي، مجلس ب أو حل بلديةفي صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث  وتضمن . حاال المجلس يجتمع القصوى دالتأّك حالة وفي، دالتأّك حالة في يومين إلى اآلجال اختصار يمكن أنه غير، مجلسال اجتماع موعد قبل األقل على يوما 15 دعواتال توجه .االنتخابي للبلدية المسجلين بالسجل الناخبين عشر من بطلب أو أعضائه ثلث من بطلب أو رئيسه من بدعوة ذلك الحاجة اقتضت ماكّل اجتماعات يعقد كما.  ثالثة أشهركل دورة وجوبا البلدي المجلس يعقد .األسبوع نهاية خالل لديالب المجلس جلسات تعقد الرسمية، العطل موجبات أواالستثنائية  الحاالت مراعاة مع .تلتئم الجلسات بالتناوب بمختلف الدوائر البلدية  .الموالية للمجلس البلديقبل اللجان البلدية حسب مشموالتها وتعرض على الدورة العادية م درس المقترحات المعروضة خالل الجلسة التمهيدية من يت  .المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلديةالمنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع مداخالتهم في شهرا على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يدعى إليها متساكنو بإشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين لس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم تسبق انعقاد الدورة العادية للمج  .العموم بها ويعلم العادية دوراته مواعيد اجتماعاته أول في المجلس ديحد .سنا المنتخب المجلس أعضاء أكبر قبل من التعذر وعند نيابته المنقضية البلدي المجلس رئيس من بدعوة وذلك لالنتخاباتالمستقلة  العليا الهيئة قبل من لالنتخابات يةالنهائ بالنتائج التصريح تاريخ من عمل أيام ثمانية يتجاوز ال جل أفي المنتخب البلدي للمجلس األولى الجلسة تنعقد ـ 216الفصل   .اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبيكما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل   .تنظيم المجلس البلدي وسير العمل بهالنظام الداخلي يضبط   .ه أشهر من تركيزثالثةفي أجل ال يتجاوز    .بلوغها يثبت عندما اإللكتروني بالبريد الموجهة بالدعوات قانونا عمل وي.البلدي المجلس أعضاء إلى كتابة هوجتو لها، المخصص اإللكتروني بالموقع درجتو مقر البلدية، بمدخل قعّلتو المداوالت، بدفتر الدعوة ضمنت .األعمال بجدول المطروحة المسائل وجوبابالدعوة 
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عقاد الجلسة تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل ان .أثناء الجلسةملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول ب ـ ترفق الدعوات إلى جلسات المجلس البلدي 217الفصل  ته  عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسولكّل  . أيام على األقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقودخمسة من ينوبه من  وعند التعّذر يتوّلى الرئيس   ـ 218الفصل   .بالمسائل البلدية التي تكون موضوع تداول الوثائق والمعطيات المتعلقة الحق في االّطالع على كّللمهامه  البلدي أو من يقوم مقامه النظام يحفظ رئيس المجلس  .التداول في جلسة سريةأو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين غير أنه للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه . اإلعالم المتاحةانعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل ، ويعلن عن تاريخ علنيةتكون جلسات المجلس البلدي  .عند االقتراعيعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى وإن لم عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي  .المساعدين رئاسة المجلس البلدي وله أن يأمر كل من يتسبب في اإلخالل بسير الجلسة . لجلسةبا يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي  ـ 219الفصل   .بمساعدته أحد موظفي البلديةن أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم لسة أن يعيبداية كل جغياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في وفي صورة . يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي .وضمان سيرها العاديكما له االستنجاد بالقوة العامة لحماية االجتماعات . بمغادرتها ر أغلبية وحضجلساته بلمجلس البلدي  ا  ـ يعقد220الفصل   .اإلعالمالمجتمع المدني ووسائل  مكان لمنظمات البلدييخصص خالل اجتماعات المجلس كما  . جلسات المجلس البلدي بصفة مالحظلحضور  .التصويت بالوكالةال يمكن  .أعضاء المجلس البلديعضاء الحاضرين، على أن ال تقل هذه األغلبية عن ثلث المطلقة لأل باألغلبية القراراتالمتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ مع األخذ بعين االعتبار األحكام الخاصة  ـ 221الفصل   .مهما كان عدد الحضور ثالثة أيام على األقل بعد لالنعقادالمجلس  يدعى الّنصابفي صورة عدم اكتمال  .أعضائه

وإذا تساوت األصوات، يكون صوت .  عالنيةالتصويتيجرى   : يجرى االقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين . بمحضر الجلسةالمصوتينوتدرج أسماء . الرئيس مرجحا
 وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين،ك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على األقل إذا طالب بذل 
  للبت في تسمية أو تقديم لالنتخاب أو إذا دعي المجلس رشح على أغلبية توفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي م. ترشحات ، يصرح بفوز أصغر  في الدورة الثانية وإن تساوت األصوات .الدورة األولىإليها المترشحان المتحصالن على أكبر عدد من األصوات في دم نية يتق، فإنه يتم إجراء دورة ثاأصوات الحاضرين في دورة أولى شروط لمجلس البلدي  ـ يضبط النظام الداخلي ل222الفصل   .االمترشحين سّن تنظيم أو ق بشؤون البلدية  تتعّلشفاهيةطرح أسئلة وإجراءات  ام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل في صورة التقيد بأحك .  لهادعوتهالجلسات، وإيداع نظير من  أيام على األقل قبل انعقاد ثالثةمشغله بتاريخ االجتماعات  البلدي إعالم عضو المجلسيتعين على ما عدا حاالت التأّكد،  .فيها وفقا ألحكام هذا القانونوالمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء ور واألجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيالت للحضعلى المشغلين أن يمّكنوا األعوان العموميين  ـ 223الفصل   .يخصصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان الجلسات السنوية التي إجراءاتكما يضبط النظام الداخلي   .الدوائر ورؤساء اللجان ورؤساء أو ألحد مساعديهستماع لرئيس المجلس جلسات ا و بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أكما ال يمكن أن ينجر عن الغيابات لحضور اجتماعات . الشغللحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد  البلدي، ال يمكن أن يكون تغيب األعوان واألجراء عضو المجلس   . بالموقع االلكتروني المخصص للبلدية ينشركما. تاريخ انعقادها منأيام ثمانية البلدية ودوائرها عند االقتضاء في أجل ال يتجاوز يعّلق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر  . التنصيص على األسباب المانعة لإلمضاءيتمالحاضرين أو  وتمضى من طرف أعضاء المجلس، تواريخها بسجل المداوالتتدرج مداوالت المجلس البلدي بالترتيب حسب  ـ 224الفصل   .اإلجراءات والشروطالتالميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس البلدية وفقا لنفس على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسروا حضور   .االنتفاع بأي امتياز اجتماعي
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ن رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة يعي ـ 227الفصل   .عضائهأالمجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية تضبط حدودها بقرار من يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين  ـ 226الفصل   في الدوائر البلدية  القسم الثاني  .للمجلسذمة أعضاء المجلس البلدي وفق شروط يضبطها النظام الداخلي  على ة مشتركاتضع فضاء و ـ تسعى البلديات إلى225الفصل  ، ويحرص على أعضاء المجلس البلدي اختياره من بين يتمرئيسا  ع بها ع رئيس الدائرة بنفس الحقوق واالمتيازات التي يتمّتيتمّت .أن يكون من تلك الدائرة ابط للحالة المدنية في ضالبلدية رئيس الدائرة  ـ 228الفصل   .مساعد رئيس البلدية اط مهامهم كضبومساعدوه  رئيس البلدية يمارس.حدود دائرته ة وفي المجاالت التي التفويض على القرارات ذات الصبغة الترتيبيإمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة وال يسري يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة حق  .للحالة المدنية بكامل تراب البلدية ل دائرة ال يقل أعضاؤها تحدث هيئة استشارية بك ـ 229الفصل   .في الميادين التي ينسحب عليها التفويض" ب"و " أ"صنفي يفوض حق إمضائه لألعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار لرئيس الدائرة بأن  .ال يمكن فيها التفويض قانونا نون من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس عن خمسة يعي  : في المواضيع التاليةمقترحات خاصة أو تقديم رة إبداء الرأييتولى مجلس الدائ ـ 230الفصل   .يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة .مجلس الدائرةويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب عند تعيين أعضاء   .البلدي تسمى مجلس دائرةالمجلس مداولة البلدية بعد 
  سكان الدائرة دون غيرها والتي تخص واالقتصاديةبالثقافة والرياضة والشؤون االجتماعية تركيز التجهيزات الجماعية ذات القرب وتهيئتها والمتعلقة. 
  جرد لمحتوياتهافاق بين المجلس البلدي ومجلس الدائرة بعد إعداد السابقة باتالتصرف في التجهيزات الجماعية المشار إليها بالفقرة. 
  التي تخص تراب الدائرةإحداث أو مراجعة مختلف الوثائق والعمليات العمرانية. 

  وبقية األفراد المنتفعين بمنطقة الدائرةمقدار المساعدات المزمع إسنادها إلى مختلف الجمعيات. 
 ا لنيابتهعضو التعّذر يكّلف وعند هايترأس رئيس الدائرة جلسات مجلس .بطلب من أغلبية أعضاء المجلسوكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس الدائرة أو يجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل شهر  ـ 231الفصل   .ترونيشكل ورقي وإلكويضع مجلس الدائرة على ذمة المتساكنين سجال لآلراء في  .تحسين التجهيزات األساسية والتهذيب العمرانيالبلدي وبرنامج التجهيز البلدي باقتراح مشاريع الدائرة وبرامج الدائرة ومتابعة تنفيذها والمساهمة في إعداد برنامج االستثمار فة والعناية بالبيئة بمنطقة البرامج السنوية المتعلقة بالنظا. ائرةحكام المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس البلدي األتنطبق  .قبل انعقاد الجلسة سبعة أيام  رئيس البلديةإلى نسخة منه هيتولى رئيس الدائرة ضبط جدول األعمال ويوجإلى  األحكام المتعلقة بحق النفاذ تنطبق كّل ـ 233الفصل   . أيام من تاريخ انعقادهاثمانيةالدائرة لرئيس البلدية خالل يتولى رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر جلسات مجلس  .من طرف رئيس الدائرةمرقم يعد خصيصا ويوقع وجوبا تدون محاضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر  ـ 232الفصل   .يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة .لالنعقاد على الدعوة إلى جلسات مجلس الد يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون  ـ 237الفصل   .البلدية وتثمينها والتصرف في األمالك االقتراضعليها ويصادق على عمليات مجلس البلدي ميزانية البلدية ويوافق يدرس ال ـ 236الفصل   .التعهد بخدمات وتجهيزات القربتتمّثل الصالحيات الذاتية للبلديات خاصة في   ـ 235الفصل   في الصالحيات الذاتية  الفرع األول  .مشتركة مع السلطة المركزية وصالحيات منقولة منها بصالحيات ذاتية وصالحيات ةمّتع البلدي ـ تت234الفصل   يات البلديةفي  صالح  القسم الثالث  .لمعلومة والمحمولة على البلدية على الدائرة البلديةا  : ويتعهد على وجه الخصوص بما يلي. البلدية والبت فيها
 ،التعهدات المالية للبلدية 
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  وبالخدمات المسداة،تسميتها بما فيها المرتبطة بتركيز عالمات اإلشهار بالتراب البلدي الحقوق مهما كانت ضبط المعاليم والرسوم ومختلف 
  المحلية وبقية المشاريع االقتصادية،والتسويغ وإسناد االستغالل والمساهمة في المنشآت العمومية القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض 
 ويض في العقارات،التفويت والتع 
 ،شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين 
  وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية،عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وساحات 
 المجلس البل ـ 238الفصل   .الصلح إبرام ات  البلدي االستثماردي برنامج يعدة واإلمكانياته الذاتيته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركيةوبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانية واستقطاب يقوم المجلس البلدي بكّل التدابير الالزمة والممكنة لدفع  .الموضوعة على ذمة بإنجاز الباالستثمارالتنمية بالبلدينية  وخاص زيا  بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركإطار الشراكةتتعّلق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفرده أو في يقر المجلس البلدي ما يتحّتم القيام به من عمليات عمرانية  .عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العملخي وكّل القواعد األخرى التي تنص بحماية التراث األثري والّتاريالمتعّلقة بالتهيئة الترابية وبوثائق التخطيط العمراني المتعّلقة  القواعد احترامباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على يعد المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني  ـ 239الفصل   .األساسية والّتجهيزات الجماعية أو تطويرها  : العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منهايتوّلى المجلس البلدي إحداث المرافق  ـ 240الفصل   .بالبلديةوالّتراتيب المتعّلقة بالمحافظة على الخصوصيات المعمارية يتوّلى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحلية للبناء  .أو جهويا
 د وإصالح الطرقات وأبناء وةرصفتها والحدائق تعهوالمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك البلدي. 
  ث عن الطريق العامتهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميلالمدينة وإزالة مظاهر ومصادر التّلو. 
  ةوالمشابهة لها، على معنى القانون تجميع الفضالت المنزلي وفرزها ، 2016 أفريل 5رخ في  المؤ2016 لسنة 30عدد   .ورفعها إلى المصبات المراقبة
  ساتة ومؤساحات العموميالتنوير العمومي بالطرقات والس  .البلدية

  ة ودور البلديةاحات العمومية والسة وتعهدها وإصالحهاإنجاز بناءات البلديوغيرها من المنشآت البلدي. 
 باستثناء منشآت نجاز شبكات التصرف في مياه األمطار إ  الحماية من الفيضانات وتعهدها، 
  ة بجميع أصنافها والمعارضة والمسالخ ومراكز إنجاز األسواق البلدية والثقافياالصطياف والتظاهرات التجاري  . التصرف فيها ونشاطهاطرق وتنظيم واالستراحة
  ة والنظافة وحماية البيئة واتخاذة في شأنهاالتراتيب العضمان الوقاية الصحيام. 
  ة االجتماعيةترمي إلى تنشيط الحياة  كّل األعمال التي عميتوّلى المجلس البلدي د ـ 241الفصل   .الساحات واألنهج والمركبات البلدية والحدائقاتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأمالكها وتسميةة والبيئيياضية والرة عن طريق المص والثقافية وعن طريق المنظمات في البلديات التي تعمل في المجاالت المعنيةالح البلديولة أو في كّل  يبدي رأيهوالمجلس البلدي  ـ يستشار 242الفصل   .والجمعية من قبل الداإلقليم مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلدي تتمثل الصالحيات المشتركة مع السلطة ـ  243الفصل   في الصالحيات المشتركة  الفرع الثاني  .نجاز المشاريع المبرمجةاعتراض البلدية دون إ المذكور أو وال يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء األجل  .من تاريخ عرض المسألة عليه لالستشارةرأيه في جميع الحاالت في أجل شهرين بلدي المجلس يبدي ال  .العمل الجاري به لتشريع استوجبها ي رأيه في كّل الحاالت التيويبدي .عموميةأو الجهة أو منشأة   : المركزية خاصة في
  ودعم التشغيل المحّلي االقتصادتنمية. 
 المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحّلي وتنميته. 
  ة وإقامة االستثمارات لدفع المالئمةالقيام باألعمالاالقتصاديةمناطق لألنشطة  الخاص. 
 ة ذاة كدور الثقافة والمتاحف  االجتماعيةت الصبغة إنجاز التجهيزات الجماعية والسياحية والبيئية والثقافيياضية والمسابح والرة وغيرها من التجهيزات الرياضيات المراقبة ومراكز معالجة النفاياتوالمالعب الرياضيوالمنتزهات والمصب. 
 ةة وصيانتها داخل تراب البلديإحداث المنتزهات الطبيعي. 
 ة وتهيئتهالتف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلديالعمل طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها بالتنسيق مع المصالح المعنية صر. 
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 وتعهدها التطهير إنجاز شبكات. 
 وإصالحها وتنظيفها  مياه األمطار واألودية تعهد مجاري  .وصيانة المنشآت الخاصة بالحماية من الفيضانات ومدها
 نقل الحضري والمدرسيال.  
  ومراكز صيانة مدارس الّتعليم األساسي والمستوصفات  .الصحة األساسية
 التدخل في البنايات المتداعية للسقوط. 
  وتطبيق التراتيب المعمول بهاالمحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري. 
 ولة العابرة للمناق العمرانية طصيانة الطرقات التابعة للد  .باستثناء الطرقات السيارة،تراب البلديلاب
 ات التي يمكن  ـ 244الفصل   في الصالحيات المنقولة  الفرع الثالث  . ل والتجهيز والبيئةخاصة في ميدان النقيراعى في توزيع الصالحيات المشتركة خصوصيات الجزر   . من هذا القانون13بالفقرة الثانية من الفصل تمارس الصالحيات المشتركة وفقا ألحكام القانون المشار إليه  .وضع برامج لإلحاطة بالمهاجرين والتونسيين بالخارجيمارس المجلس البلدي الصالحي  : المركزية خاصة في المجاالت التاليةالسلطةنقلها إليه من 
 ة وصيانتهاسات والمراكز الصحيبناء المؤس. 
 ة وصيانتهاسات التربويبناء المؤس. 
 الثقافية وصيانتهاآتبناء المنش .  
 ة ةويقترن وجوبا كّل نقل لصالحي . الرياضية وتجهيزها وصيانتهاآتبناء المنشة  بتحويل الموارد الماليلممارستهاالضروريةوالبشري .   تبرمه السلطة  اّتفاق نجاز المشاريع والمنشآت في إطارإيتم ند نقل الصالحيات تؤخذ بعين االعتبار خصوصيات الجزر ع  .المركزية مع البلدية  . سنااألعضاء ويساعده أصغر ،الجلسة التي ينتخب فيها الرئيسيترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا  ـ 246الفصل   .األربعةيتجاوز عددهم  على أن ال ،ي عدد مساعدي الرئيسيحدد المجلس البلد  . لالنتخابات عن النتائج النهائيةاإلعالن ومساعدي الرئيس، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعدينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية  ـ 245الفصل   في رئيس البلدية ومساعديه  القسم الرابع  .من السلطة المركزية إلى الجماعات المعنية

غ واآلجال المنصوص مقامه النتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصي المجلس البلدي من قبل الرئيس المتخّلي أو من يقوم  دعوةتمت وذلك في أجل أمام القضاء اإلداري  ضد انتخاب المجلس البلديالشروط والصيغ واآلجال المعمول بها في خصوص االعتراضات يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب  .ائل األخرى المتاحةمقر البلدية وبكّل الوسأربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل يتم اإلعالن عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف  .نظير منه إلى الوالييتوّلى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة االنتخابية الذي يرسل  .أعضاء المجلس البلدي أثناء انتخابهم من طرف يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية . يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا،األصوات وفي صورة تساوي .الذين تحصال على أكبر عدد من األصواتثانية من االقتراع النتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين  تجرى دورة إن لم يتحصل أي مترشح على األغلبية المطلقة . من هذا القانون7 الفصل وأحكام مع مراعاة القانون االنتخابي السري وباألغلبية المطلقة ألعضائهينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي باالقتراع  . على االنتخاب الذي سيقع إجراؤهبالدعوةالتنصيص  ويتم. الدعوة يتوّلى الوالي توجيه ،وفي صورة الّتعّذر. عليها بالقانون
إذا ألغي االنتخاب أو تخلى الرئيس أو  ـ 247الفصل   .  يوما من تاريخ االنتخاب15 لالنعقاد المختص ترابيا  الوالي البلدية أو عند االقتضاء من قبل رئيس  من قبلالبلدي يدعى المجلس ،اعدون عن وظائفهمالمس   .داعدين جديتم انتخاب مسرئيس مجلس بلدي جديد مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس وفي حالة إعادة انتخاب يتولى رؤساء المجالس البلدية والمساعدون  ـ 249الفصل   .المترشحين سّناوإن تساوت األصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر   .ترشحان المتحصالن على أكبر عدد من األصواتالمالمجلس في دورة أولى فإّنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها وإذا لم يحرز أي مترشح على األغلبية المطلقة ألعضاء   .تنعقد الجلسة االنتخابية صحيحة بمن حضر  .المجلس البلدي النتخاب رئيس من بين أعضائه ـ في حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع 248الفصل   .ول الشغورتاريخ حص يوما من 15تنعقد الجلسة االنتخابية وجوبا في أجل أقصاه   .بمساعدة أصغرهم سنا سنا أعضاء المجلس البلدييرأس الجلسة االنتخابية أكبر   .وسد الشغور
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أعضاء يلتزم رئيس البلدية ومساعدوه و ـ 250الفصل  إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية في ملف ما،  .البلدية أو ممارسة االختصاصاتشكوكا حول ما يمكن أن يمّثل مصالح متضاربة عند تسيير  بإعالم المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو المجلس البلدي ه استقالة رئيس  ـ 251الفصل   .إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلديةويعمل بنفس اإلجراء . وتمثيل البلدية لدى المحاكم أو إلبرام العقودن المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف يعيناع الرئيس المستقيل عن مواصلة امت وأد في حالة التأّكو  .يخلفهميواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من   .ين ترابيا بحصول الشغور المختص وأمين المال الجهويالوالي يتم إعالم ،إذا قبلت االستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها  .ال يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنهاينعقد وجوبا في أجل  الذي البلديمساعديه إلى أعضاء المجلس  أو استقالة البلديةتوج مساعديه عن أحد يقاف الرئيس أو يمكن إ ـ 253الفصل   .رئيس البلدية برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغتوجه استقالة أحد أعضاء المجلس البلدي إلى  ـ 252الفصل   .كاتب العام بمساعدة الالبلديةبتسيير شؤون  األكبر سّنا عضو المجلس البلدي، يتعهد البلديةتسيير الشؤون  ة  اإلداريالمحكمةيمكن الطعن في قرارات اإليقاف أو اإلعفاء أمام   .الحكومةفي أجل عشرة أيام من تاريخ توصله باالستشارة من رئاسة برأيه المعّلل يدلي مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية   .األعمال المذكورة بالفقرة األولىمتى ثبتت مسؤوليتهم في وذلك سماعهم واستشارة مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية بعد ل يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معّل  .على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامةأخطاء جسيمة تنطوي ينسب إليهم من قد ا معببيانات كتابية  وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم باإلدالء للجماعات المحلية،لمدة أقصاها ثالثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس األعلى  ل من الوزير المكلف بالجماعات المحليةمباشرة وظائفهم بقرار معّل يبت رئيس و. في أجل خمسة أيام من تاريخ إعالمهم بالقراراتوللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة . االبتدائية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل المحكمة اإلدارية المختصة  مطلب صدور قرار برفض رئيس المحكمة اإلدارية المختصة لال تصبح قرارات اإليقاف أو اإلعفاء سارية المفعول إال بعد   . أيام من تاريخ تقديم المطلب عشرةال يتجاوز قرة السابقة من  أو بانقضاء أجل تقديمه عمال بالفتوقيف التنفيذ   . هذا الفصل

نه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في  فإ،وقتيالمباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور  أو إيقافه عن البلديةفي صورة تّغيب رئيس  ـ 254الفصل   .إّال في حالة إلغاء أمر اإلعفاء من طرف المحكمة اإلداريةمكانية انتخابهم لباقي المدة إويترّتب عن االعفاء وجوبا عدم  بعضو من المجلس  فيعوض ،وإن تعّذر الّتعويض بالمساعد  .التسمية أو  ألسباب صحية البلديةيعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس   .الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا ويتم إعالم . ينتخب من قبل المجلس بأغلبية الحاضرينالبلدي حب الثقة من رئيسه المجلس البلدي على األقل، للمجلس أن يس ـ بناء على الئحة معّللة يمضيها نصف أعضاء 255الفصل   .القانون من هذا 247وبانقضاء األجل المذكور تنطبق أحكام الفصل   .ويتعين أن ال يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر  .للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو اإليقاف عن ممارسة المهام كما له أن يسحب الثقة من مساعدي . بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن  ـ 256الفصل   في صالحيات رئيس البلدية  القسم الخامس  .النيابية الثقة خالل السنة األخيرة من المدة كما ال يمكن سحب  .المجلس البلديكما ال يمكن سحب الثقة خالل األشهر الستة التي تلي انتخاب   .النيابيةال يمكن تقديم الئحة سحب الثقة أكثر من مرة خالل الدورة   .الرئيس وفقا لنفس اإلجراءات بالقوانين والتراتيب وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها يتولى رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي  ـ 257الفصل   .ممثلها القانونيهو ومصالح البلدية  تطبيق قرارات المجلس وخاصة القيام بالمهام والجاري بها العمل   : المتعلقة بما يلي
  الظروف،عليها وتثمينها وتفادي البطء اإلداري وإسداء الخدمات في أفضل إدارة األمالك البلدية واتخاذ كل اإلجراءات للمحافظة 
 البلدي وأخذ رأي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير المجلس تصفيف الطرقات وتسوية ارتفاعها بعد مداولة، 
  وتسوية ارتفاع الطرقاتالعمومي للبلدية وغيرها من الرخص طبقا لقرارات التصفيف تسليم رخص التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك، 
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  رئاسة اإلدارة والمحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف  البلدية،
 في حدود ما  في الخطط الوظيفية األعوان  وتسميةتدابان ه القانون وميزانية البلدية،يقر   اتخاذ كل اإلجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط  الحق،
  طبقا للقانون،التصرف في مداخيل البلدية ومراقبة المنشآت البلدية 
  إعداد ميزانية البلدية طبقا للنظام المالي االشراف على  دار األذون بالدفع ومراقبة حسابية البلدية وتفرعاتها،وإص
 بلدية حول استخالص لمحاسب العمومي للالتخاطب مع ا  الديون،
 الخاضعة للضرائب المحلية،د من صحة اإلحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية واألنشطة التأّك اإلحصاء أو يتكليف أعوان إدارة أو مسدي خدمات لتوّل 
 بالطرقات بالبلدية وتعهدها،ل البلدية واتخاذ التدابير العاجلة المتعلقة تسيير األشغا 
  ة ونيابتها فيالقضايا اإلدارية والمالية والعدليةالّطعن لدى المحاكم لحماية مصالح البلدي،  
  التشريع الجاري به وتنفيذها وخالصها والتي يمكن إجراؤها حسب  المتعلقة بإعداد العقود العامة وإبرامها القراراتاتخاذ كل  إال بعد موافقته في مداولة جديدة،للمجلس أن يقرر عدم إمضاء العقد . العمل باعتبار مبلغها ونوعها
  لهذا القانون،ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح 
 األعمال المدنية واإلدارية،تمثيل البلدية في جميع  
 ،الدفاع عن مصالح البلدية بكل الطرق القانونية 
  اإلدارية وإسداء الخدمات،السهر بمساعدة الكاتب العام على حسن سير المصالح 
  وتقديم األجوبة عن التساؤالتاإلصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني، 
 المصالح ذات النظر التخاذ ما يستوجبه القانونالمخالفات وتحرير المحاضر وإدراجها بسجل مرقم وإحالتها على البلدية بمعاينة التراتيب ب  المكلفينعوانألاإلذن ل، 
  التراتيب البلديةاالقتصادية والصحية واالجتماعية والبيئية القيام بمعاينة مخالفات اإلذن عند االقتضاء للمكلفين قانونا بوظائف المراقبة، 
 تنفيذ كل القرارات البلدية باللجوء عند االقتضاء للقوة العامةب مع ممثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول التخاط. 

شريع الهدم وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالترخص البناء والمتعلقة باالستعمال العقاري وخاصة قرارات التقسيم ورخص يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص  ـ 258الفصل  ان الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم تتركب اللج .اللجان الفنية المختصةبناء على رأي مبدأ التدبير الحر وللتشريع المتعّلق بالتهيئة والتعمير في حدود ما ال يتعارض مع  والهدم طبقا  رخص البناء والتقسيمإسناديتوّلى رئيس البلدية   .الجاري به العمل التجهيز والبيئة  المكّلفة بلوزارات خمسة أعضاء ممّثلين عن ا-  .مهندس معماري أو مختص في التعمير يكون من بينهم نهم المجلس البلدي خمسة أعضاء يعي-  .  رئيس البلدية أو من ينوبه، رئيسا-  : منوالهدموالبناء  نهم وممثل عن الحماية المدنية يعيوالثقافة وأمالك الدولة والنقل    .األشغالشهر من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة نجازها في أجل  لألمثلة المرخص في إبمراقبة مطابقة  األشغالإدارة التجهيز المختصة ترابيا تكليف أعوان تابعين لمصالح الدولة صين بالبلدية أو يطلب من يأذن رئيس البلدية لألعوان المخت  .مهندس معماريبشهادة في مطابقة األشغال المنجزة لألمثلة المرخص فيها يسّلمها ولصاحب المطلب إرفاق مطلبه . ومطابقتها إلى رئيس البلدية ـ يقدم مطلب الحصول على شهادة نهاية األشغال 260الفصل   .يضبطها التشريع المتعّلق بالتعمير والبناءوإجراءات ال يمكن تسوية المخالفات المتعّلقة بالتعمير إال وفق شروط   .األولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكورلرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة ن على رئيس الوحدة األمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير يتعي  .قانونية على محاضر التنبيه وبناء القيام بإجراءات  بعد المخالفة للرخصة المسّلمةالبناءات غير المرخص فيها أويتعين على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم  ـ 259الفصل   .اللجنة الفنية على الموقع اإللكتروني للبلديةيتم نشر قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم مصحوبة برأي   .ر الرفض معّلالتوصله برأي اللجنة، ويكون قراويتخذ رئيس البلدية قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ   .بالترخيصتتم دعوة ممّثل عن كّل وزارة أو منشأة عمومية معنية   .المعماريين مهندس معماري ممّثل عن الهيئة المهنية للمهندسين -  .رمن بينهم مختص في التعميي المختص ترابيا على أن يكون الوال
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ة استثنائية ف وبصنوابهإمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه وبالجريدة الرسمية للجماعات المحّلية جانبا من سلطته باستثناء يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار ينشر  ـ 261الفصل   .الحصول على شهادة نهاية ومطابقة األشغال رفضا ويعتبر سكوت البلدية مدة شهرين من تاريخ تقديم مطلب  : تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشموالته إلىلرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق اإلمضاء  ـ 262الفصل   .ات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بهاتبقى التفويض .أعضاء المجلس البلديإلى 
 الكاتب العام للبلدية في المجاالت التالية: 
  ،تنفيذ قرارات رئيس البلدية -
 ،البلدية ومختلف العقودالشراكة واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم  ملفات الصفقات وعقود تفويض المرافق العامة وعقود وإعداد ميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها األولي لمشروعالإعداد  -
 ،بالدفع والحجج المثبتة اقتراحات التعهد بالنفقة واألذون بالتزود واألذون إعداد -
  ،لبلديةتسيير األعوان والتنسيق بين مختلف المصالح ا -
كها العناية بمختلف السجالت والدفاتر البلدية ومس -  ،وبالوثائق اإلدارية واألرشيف
  لوظيفيةحدود الصالحيات التي تخولها لهم خططهم ااألعوان الشاغلين إلحدى الخطط الوظيفية بالبلدية في، 
  طيلة مدة نيابته الصالحيات المتعّلقة ائه باألغلبية المطلقة ألعضللمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية  ـ 263الفصل   .قرارأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ التفويض ألحد األشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له ال يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما ال يمكن  . مكلفين بخطط وظيفية بالبلديةعدم وجود كاتب عام أو أعواناألعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة غياب أو  :يليبـما 
  المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس،ضبط وتغيير استعمال األمالك البلدية التي هي في تصرف 
  والترتيبية الالزمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي،التفاوض قصد االقتراض والقيام باإلجراءات القانونية 
 ات والهبات غير المثّقلة بنفقات أو بشروط،قبول التبرع 
  المجاالت بما في ذلك حق الشفعة،ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف 
  عرضها على مصادقة لح، على أن يتمالمكتب البلدي،إبرام مشاريع الص 
  ا القانونهذ من 42طبقا للفصل التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات شراكة وتعاون، 

ولنوابه وألعضاء لرئيس البلدية ولمساعديه  ـ 265الفصل   .والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلديةالتراخيص في مجال التعمير إال ما أسند لغيره بمقتضى القانون القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد لك تنفيذ يتوّلى رئيس البلدية ومن يكلفهم بذ ـ 264الفصل   .الصالحيات المذكورة بهذا الفصل ألحد مساعديهويمكن لرئيس البلدية وتحت مسؤوليته إعادة تفويض   .به طبقا ألحكام هذا الفصل دوراته العادية تقريرا حول كل ما قامعلى المجلس البلدي خالل  على رئيس البلدية أن يعرض طبقا للتشريع الجاري  باإلمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ لألصله صفة ضابط الحالة المدنية، ويعرفون المكلفين من طرفالمجلس  وبتسيير مكلف بالتراتيب البلدية رئيس البلدية  ـ 266الفصل   .ابرام عقود الزواج وإمضاء وثائق الحالة المدنية باستثناء بمطابقة النسخ لألصل التعريف باإلمضاء واإلشهاد لألعوانيفوض رئيس البلدية  .به العمل عن رئيس البلدية، وفي صورة عدم االمتثال للقرارات الصادرة  .مسؤولية رئيس البلدية بالمهام الموكولة إليهم بمقتضى القانونويسهر أعوان البلديات المكّلفون بالشرطة البيئية تحت   .بذلك في أجل ال يتجاوز ثالثة أيام من تاريخ المعاينةألعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعالم رئيس البلدية يلتزم ا .داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة والمحافظة على البيئة  وجمالية المدينةالصحة والسالمة والراحةيتوّلى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجوالن وحفظ  .وبتنفيذ قرارات المجلس البلديالشرطة البيئية   : شمل اإلجراءات الضبطية بالخصوصوت .والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليمترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة  ـ 267الفصل   .النظر خطأ جسيما موجبا للمساءلةيعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من له   .القرارات البلدية أمام القضاء اإلداري الطعن في رفض السلطة المركزية تنفيذ لرئيس البلدية .تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية .ل عدم التنفيذ عند االقتضاءأجل ال يتجاوز شهرين ويعّلرئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في  ويعلم. البلدية بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيبباإلذن الوالي يلتزم 
  إلقاء الفضالت الصلبة والسائلة والغازية،كريهة وكذلك ردعسقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث روائح أي شيء بالنوافذ أو غيرها من أجزاء العمارات مما يخشى من والطرقات العمومية من تنظيف وتنوير ورفع للحواجز ومنع عرض  المرور بالشوارع والساحات تسهيلكل ما يهم  
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  ة المختصة،بناء على اختبار يعده خبير تعينه المحكمأو إصالح البناءات المتداعية للسقوط التي يأذن بها رئيس البلدية  البناء واألشغال العمومية وهدم حضائروحماية العموم من مخاطر كل ما يتعّلق بزجر مخالفات البناء واالنتصاب غير القانوني 
  ة من ضجيج وإزعاج لألجوار والعموم ومظاهر التلوث كل اإلجراءات الرامية إلى تجنب األعمال المخلة بالراحةالمتمركزة بالمنطقة البلدية،المتأتية من األنشطة والمؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية العام 
  تها لالستهالك،وصالحيمراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها 
  فات من القبور والمحافظةعلى حرمة األموات وتعهد المقابر وحمايتها،نقل األموات والدفن وإخراج الر 
  عند االقتضاء،وأوبئة الدواب وكذلك التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل ث واألوبئة واألمراض المعدية الالزمة كالحرائق والفيضانات والكواروالكوارث بشتى الوسائل المالئمة وتدارك أمرها بالقيام باإلسعافات كل ما من شأنه أن يمّكن من تالفي الحوادث واآلفات 
  ائبة وتحول دون التدابير التي ترمي للتوقي أو تالفي األخطار التي قد تنشأق السكنية،تربية قطعان الحيوانات وجوالنها بالمناطعن جوالن الحيوانات الضارة أو المفترسة أو الس 
  وفي صورة .  بإتمام ما يستوجبه القانون والّتراتيب كتابياعليهاألعمال التي يسندها له القانون والّتراتيب، يتولى الوالي التنبيه إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من  ـ 268الفصل   .ت المكلفين بمهام الشرطة البيئيةوتأهيل أعوان البلدياتعمل الوزارة المكّلفة بالشؤون المحلية على تجهيز وتكوين  .البلديةالخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام التدابير الالزمة للمحافظة على الجمالية الحضرية يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير  ـ 269الفصل   في المكتب البلدي  القسم السادس  .وينتهي تدخل الوالي بزوال األسباب المذكورة أعاله  . وذلك بمقتضى قرار معّللأو أن يكّلف من ينوبه للغرضرغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصالحيات بنفسه المهام المستوجبة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام   .القانونرئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا ويرأسه . يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على األقل .المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند االقتضاءلدية مكتب بلدي يترّكب، باإلضافة إلى الرئيس، من شؤون الب

المكتب بنفس يمسك الكاتب العام للبلدية محاضر مداوالت  تحرص اإلدارة البلدية على خدمة كل  ـ 270الفصل   في اإلدارة البلدية  القسم السابع  .المحاضررئيس البلدية ولبقية أعضاء المجلس  البلدي االطالع على هذه تضمن محاضر مداوالت المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من   .الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي اف الصالح العام  بتطبيق القانون وفق أهدبلديةتلتزم مصالح ال .وتعمل على حماية مصالح البلدية وأمالكهاوالنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة ين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة المتساكن يمكن  حق خطأ  وجهالخدمات دونإسداء تأخير في ويعتبر ال  .آجالها في الخدماتوإسداء نجاز المشاريع إوبالمساعدة على  أعوان إلحاق كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من البلديات،   .يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم األصليةللسلطة المركزية أن تضع على ذمة البلديات أعوانا عموميين   .تهاايؤجر أعوان البلديات على حساب ميزاني ـ 273الفصل   .كمة اإلدارية العليابناء على رأي المح بأمر حكومية شروط تسمية كاتب عام بلدي أصناف وتضبط  .التصويتمقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي رأيه ويقدم   .اللمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنهدارة البلدية وتقديم االستشارات سلطة رئيس البلدية بتسيير اإلالكاتب العام أو من يقوم بمهامه مكلف تحت  ـ 272الفصل   .على رأي المحكمة اإلدارية العلياحكومي بعد استشارة المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناء ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي إلدارة البلدية بمقتضى أمر   .ى التنظيم الهيكلي إلدارة البلديةيصادق المجلس البلدي عل  .العام للوظيفة العمومية ولألحكام الخصوصية المتعلقة بهميخضع أعوان البلديات ألحكام النظام األساسي  ـ 271الفصل   .القانون للمساءلة وفق أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب   .المصادق عليه من طرف مجلسها والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان البلدية بالموظفينالجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب واألصناف المتعلقة يتولى رئيس البلدية طبقا لإلجراءات القانونية  ـ 274الفصل   . والمنشآت العموميةعموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات
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تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط  ـ 275الفصل   .واحترام مبدأ المساواة والشفافية حدود عدد الشغورات حسب الصيغ واإلجراءات الجاري بها العمل والعملة في موظفينالفتح مناظرة النتداب بلدية تتولى ال بعد  واإلعفاء منها بمقتضى أمر حكومي للبلدياتالوظيفية التابعة  اءعلى رأي  المجلس األعلى للجماعات المحلية وبنأخذ رأي القرارات الترتيبية البلدية نافذة  تكون ـ 276الفصل   ومراقبتهاالنظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية في   القسم الثامن  .المحكمة اإلدارية العليا من تاريخ نشرها بالموقع  مضي خمسة أيام دبع المفعول القرارات  ملخص للمداوالت ونسخة من وتلتزم البلدية بتعليق  .يةلجريدة الرسمية للجماعات المحلااللكتروني ل أيام عشرة المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل ال يتجاوز يتم إعالم أمين المال الجهوي بالقرارات ذات االنعكاسات   . البلدية التابعة لهاالدوائرمقرات وباألصلي  بمقرها الترتيبية جريدة موقع اإللكتروني للوسيلة متاحة على أن يتم نشره الحقا بالقرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعالم العموم بأي البلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثالثة أخماس أعضائه نفاذ  للمجلس  من هذا القانون، يمكن46فا ألحكام الفصل خال  .من تاريخ اتخاذها للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة  ـ 278الفصل   .القضاء لمن له مصلحةباألمر أو علمهم بها مع األخذ بعين االعتبار الحق في الطعن أمام البلدية وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين القرارات الفردية الصادرة عن السلط  تكون ـ 277الفصل   .الرسمية للجماعات المحلية   . التي أحدثت له أثرابلديةالقصد الطعن في القرارات شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة اإلدارية االبتدائية ال تحول األحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل   .خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم األمريأذن رئيس المحكمة اإلدارية االبتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل ة،  من شأنه النيل من حرية عامة أو فرديالبلديإذا كان القرار   .البلديللوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار   .القرار المطعون فيه ثالثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة نسخة من عريضة الدعوى ضد البلديةيبلغ الوالي رئيس   .البلديةض على القرارات التي تتخذها االعترا

بطالن  يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل  .على معنى التشريع المتعّلق بتضارب المصالحإذا كان في وضعية تضارب مصالح  الذي هو عضو فيهالمجلس عقود مع المجلس أو أن تكون له معامالت مهما كان نوعها مع يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام  ـ 280الفصل   .لإلجراءات المنصوص عليها بهذا القانونلب ممن له مصلحة طبقا المختصة بمبادرة من الوالي أو بطيتم التصريح باإللغاء بقرار من المحكمة اإلدارية االبتدائية  .موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغيرلديون لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم بشارك فيها أعضاء تكون الغية المداوالت والقرارات البلدية التي  ـ 279الفصل  خدمات ذات مصلحة مشتركة في  إسداء إنجاز مشاريع مشتركة أويمكن لبلديتين أو أكثر التعاون قصد إعداد أو  ـ 281الفصل   في التعاون بين البلديات  القسم التاسع  .العقد أو المعاملة نجاز األعمال إ أو الجدوى أو القتصاد في الكلفةإطار التضامن أو ا نجاز إويمكن لإلقليم أو الجهة أن يشتركا مع البلديات في   .الفنية وفق أحكام هذا  يأخذ التعاون بين البلديات صيغا مختلفة  .سداء الخدمات المذكورةإالمشاريع أو  للبلديات المنتمية إلى نفس الجهة إحداث  يمكن ـ 282الفصل   .القانون للبلديات األخرى في إطار اتفاقية تبرم  صاحب اللزمة بالنسبة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام ستغالل مرافق عمومية لها صبغة يمكن لبلديتين أو أكثر ا .المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينهامكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات ي ـ 283الفصل   .المجاالت الراجعة لها بالنظرحداث مؤسسات أو مشاريع التعاون المشتركة في مختلف إ تعاون تتولى إعداد برنامج للتعاون بينها واقتراحلجنة مشتركة لل مية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمويمكن لبلديتين أو أكثر استغالل مرفق أو عدة مرافق عمومية   .للغرض   .لعلى ترابها ومتابعة إنجاز األشغاالتي تمتد الجهات لضمان تناسق المخططات والعمليات والفضاءات العمرانية للتهيئة والتعمير على مستوى الجهة أو على مستوى عدد من يمكن لبلديتين أو أكثر باالتفاق مع جهة أو أكثر إنشاء وكالة   .وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون
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بين البلديات  التعاون مؤسسات تنطبق على ـ 284الفصل   . العليااإلداريةلمحكمة اباقتراح من المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي خدمات وفقا لنظام أساسي نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر ن بمقتضى اتفاق بين بلديتين أو أكثر بعث مجامع كما يمك س البلدي والمتعلقة بالرقابة األحكام المتعلقة بتسيير المجل ما لم تتناقض وأحكام هذا ا القانون الالحقة على البلديات من هذ اإلدارية لمؤسسات التعاون بين  وتخضع األعمال .الباب تعمل الدولة على تحفيز التعاون بين البلديات   ـ 285الفصل   .لرقابة القاضي اإلداري البلديات ومالية جبائية ديات بامتيازات بين البل مؤسسات التعاون بتمتيع   :من بين البلديات التعاون   مؤسسات موارد تتكون ـ 286الفصل   .خصوصية تضبط بقانون
 .نبأي عنوان كا مساهمة البلديات المشاركة -
  البلديات، مداخيل أمالك المؤسسة الذاتية والمنقولة لها من طرف  -
المداخيل من مختلف اإلدارات العمومية والجمعيات  -  .لخواص مقابل الخدمات التي تسديها لهموا
 .لها من الدولة االعتمادات المخصصة -
مع مراعاة أحكام التشريع الجاري به    الهبات والوصايا - التعاون بين  قانونا مؤسسات  محدثة تعتبر ـ 287الفصل  .العمل يمارس مجلس إدارة مؤسسة التعاون بين  ـ 289الفصل   .رئيس مؤسسة التعاون بين البلديات هو ممّثلها القانوني  .يعد مجلس المؤسسة نظاما داخليا له .التعاون بين البلديات أو العمل لديها بصفة أجيرال يحق للمنتخبين المحليين تسيير مؤسسات   ـ 288الفصل   .ق عليهاذلك في مدة متف  المجالس البلدية المعنية على أن يتمبينالبلديات بقرار مشترك  األعضاء أن تكّلف مؤسسة  يمكن للبلديات ـ 290الفصل   .العمومية وللنظام األساسي للمؤسسةحيات الراجعة له طبقا للقانون المتعلق بالمنشآت البلديات الصال     .تمن مؤسسة التعاون بين البلديايمكن لبلدية بعد مداولة مجلسها أن تنسحب  ـ 292الفصل   .ونلملحق تعديلي التفاقية تأسيس مؤسسة التعاقبول أعضاء جدد بمؤسسة التعاون طبقا   يمكن ـ 291الفصل   .التعاون بين البلديات بمهام إضافية

القانونية ع بالشخصية تتمّت  الجهة جماعة محلية ـ 293الفصل   في الجهة  الباب الثاني  .اإلداريتعرض النزاعات المتعلقة باالنسحاب وآثاره على القضاء   .  لمؤسسة التعاون بالنظام األساسي المنصوص عليهالإلجراءاتيبرم اتفاق لتسوية اآلثار المترتبة عن االنسحاب وفقا   . القانونبقرار االنسحاب وفقا ألحكام هذا ترابياالمختصين    وأمين المال الجهوي الوالي  عالمإ يتم في الشؤون الجهوية  ى التصرفتتوّل وباالستقاللية اإلدارية والمالية ن وفق يتم إحداث الجهة وضبط حدودها بقانو ـ 294الفصل   .ة الجماعات المحليةالمركزية ومع بقيوالمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية حر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق وفق مبدأ التدبير ال   :تتولى الجهة بالخصوص ـ 296الفصل   في الصالحيات الذاتية  الفرع األول  .مشتركة مع السلطة المركزية وصالحيات منقولة منها بصالحيات ذاتية وصالحيات الجهةّتع  ـ تتم295الفصل   في صالحيات الجهة  القسم األول  .ضائهالجهوي بأغلبية ثلثي أعبنفس اإلجراءات المعتمدة عند إحداثها بناء على مداولة المجلس  الجهة أو مقرها أو حدودها بموجب قانون اسميتم تغيير   .المصاحب" ب"الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق يقر هذا القانون الجهات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها   . من هذا القانون3مقتضيات الفصل 
باعتماد وضع مخططات لدفع التنمية بالجهة  -  .المستدامة واالقتصاد األخضر مع مراعاة مقتضيات التنمية التشاركية اطيةالديمقر آليات
والشؤون االجتماعية  والبيئة والثقافة والرياضة والشبابالعمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع تسيير مختلف الخدمات والتجهيزات  السهر على - ة والمؤسسات والمسنين لفائدة متساكني الجه والتشغيل   .ت الخاصة بهاآوالجمعيات المنتصبة بها وصيانة المنش
 .على تحسين خدماتهتنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة ودعمه والعمل  -
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تتمثل الصالحيات المشتركة مع السلطة  ـ 297الفصل   في الصالحيات المشتركة  الفرع الثاني  : المركزية خاصة في
 به العمل باعتماد آليات التشاركية المناسبة،بالجهة وفق القانون الجاري وضع مخططات للتهيئة الترابية  -
  . والمسنينوالشؤون االجتماعية والتشغيلخاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب إنجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة  -
السياحية إنجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية و -  .ت العمومية المختصةآبالتنسيق مع المنش
 .المشاريع بهااإلحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي  -
  .تثمينها ثقافيا واقتصادياالمحافظة على المناطق الطبيعية واألثرية والعمل على  -
 . بالجهة واالجتماعيةدعم األنشطة الثقافية والرياضية -
  التعليمية والمؤسسات االقتصادية،ودعمها للمساعدة على تشغيلية الشباب بالتعاون مع المؤسسات مهني تراعي خصوصيات الجهة وضع برامج للتكوين ال -
 .تنظيم النقل الحضري ذي البعد الجهوي -
 تصادي والثقافي بالجهة،االقالمهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي على المحيط دعم انفتاح المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين  -
 للتشجيع على خلق مواطن الشغل،متابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات  -
 الشغلية على مستوى الجهة،دفع الحوار االجتماعي والمساهمة في فض النزاعات  -
ن المشار إليه تمارس الصالحيات المشتركة وفقا ألحكام القانو .وضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج -   :من السلطة المركزية وخاصة في المجاالت التالية االصالحيات التي يمكن نقلها إليه الجهة مارس ـ ت298الفصل   في الصالحيات المنقولة  الفرع الثالث  . من هذا القانون13بالفقرة الثانية من الفصل 
  .ة والمرافق ذات البعد الجهوي وتهيئتهاالعمومي العمومية والتجهيزات والمبانيصيانة البنية األساسية  -
  . لممارستهاالضروريةوالبشرية  بتحويل الموارد المالية ةويقترن وجوبا كّل نقل لصالحي .بالجهةواالستثمار  الفالحي والصناعي والتجاري االقتصاديدعم النشاط  -

عضاء المجلس الجهوي المنتخب أ أكبر  مننيابته وعند التعذررئيسا ومساعدين بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية  لالنتخاباتاإلعالن عن النتائج النهائية تاريخ  من عمل أيام ثمانيةينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له في أجل ال يتجاوز   .االنتخابي طبقا للقانون يسير الجهة مجلس جهوي منتخب ـ 299الفصل   في المجلس الجهوي  القسم الثاني هذا القانون والقانون  من 7مع مراعاة أحكام الفصل ا سّن لس الجهوي المنقضية رئيس المجلالنتخابات وذلك بدعوة من بالنتائج النهائية لالنتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة المنتخب في أجل ال يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ التصريح  جهويالمجلس  ـ تنعقد الجلسة األولى لل300الفصل   .االنتخابي عضاء المجلس الجهوي المنتخب أ أكبر  مننيابته وعند التعذر ستئناف األولى أداء القسم التالي بحضور الرئيس األول لمحكمة االيتوّلى أعضاء المجلس الجهوي خالل الجلسة  ـ 301الفصل   .ويعلم بها العموميحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية   .اسّن في إطار احترام الدستور متساكنيها بدون تمييز أو محاباة أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح الجهة وكل "  : المختصة ترابيا أو من ينوبه باستثناء الحاالت المنصوص عليها بالقانون، ال  ـ 302الفصل   ." وحدة الدولة التونسيةوالقوانين وقيم الديمقراطية و كينهم من حق المتساكنين وذلك بعد االستماع إلى أعضائه وتمق بإخالل خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح وألسباب تتعّلللجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا ل بعد استشارة المجلس األعلى وبمقتضى أمر حكومي معلّ إال إذا استحال اعتماد حلول أخرى الجهوي حل المجلس يمكن يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في   .أقصاها شهراناستشارة مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة ل من الوالي وبعد إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معّلف بالجماعات المحلية وفي حالة التأّكد، يمكن للوزير المكّل  .الدفاع   .م المطلبأجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديالمحكمة اإلدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في  رئيس ويبّت. أجل خمسة أيام من تاريخ إعالمهم بالقراراتوللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في . المختصةرات اإليقاف أو الحل أمام المحكمة اإلدارية االبتدائية قرا
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تكليف من ، ويأذن استثنائيا، بناء على الجهة تسيير إدارة الجهوي طيلة فترة إيقاف المجلس المدير التنفيذي للجهةويتوّلى  .توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمهصدور قرار برفض رئيس المحكمة اإلدارية المختصة لمطلب أو الحل سارية المفعول إال بعد ف ال تصبح قرارات اإليقا النتخابي ما عدا حاالت استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون ا .المختص ترابيا بذلكويتم إعالم الوالي .امعاينتهيعقده ل في أول اجتماع جهويعرضها على المجلس الي الذي جهةلرئيس ال أن يقدم استقالته جهويللعضو بالمجلس ال ـ 303الفصل   .رالوالي، بالنفقات التي ال تحتمل االنتظا وفي صورة عدم . للقيام بواجباته كتابيا من قبل رئيس الجهة عليه التنبيه دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم يمتنع جهويكل عضو من أعضاء المجلس ال ـ 304الفصل   .واالنحالللس األعلى للجماعات المحلية بكل حاالت الشغور والمجيتولى الوالي إعالم كّل من الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات   .إعالم الوالي يوما من تاريخ 15 بانقضاء  منحالجهويلمجلس الويعتبر ا  .المختص ترابياإلى الوالي ئه التي توجه غلبية أعضاالمتزامنة أل ستقالةباالاالستقالة الجماعية أو ينحّل المجلس الجهوي ب وللمعني باألمر الطعن لدى . أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه من مهامه بأغلبية ثالثة عفاءهإجهوي لمجلس المكن لاستجابته، ي أو تنطبق عليه كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب   . المختصة ترابياالمحكمة اإلدارية القانون االنتخابي يفقد وفق أحكام حالة من حاالت عدم الجمع  ويصرح المجلس الجهوي .  القانونعضويته بالمجلس بمقتضى المجلس األعلى للجماعات  رئيس بالجماعات المحلية بعد استشارةوالتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف يتم تعيين لجنة مؤّقتة لتصريف شؤون الجهة  ـ 305الفصل   . خالل أول اجتماع لهبذلك  :في الصور الّتالية المحلية
  هوي،حّل المجلس الج -
 الجهوي،االستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس  -
  حاالت الوفاة وفقدان األهلية، -
  إلغاء انتخاب المجلس الجهوي، -
  .جهة جديدةحداث إ -

لمجلس بعد استشارة افقا لجدول يضبطه أمر حكومي سكان الجهة وواألعضاء يتراوح بين عشرين وثالثين عضوا بحسب أهمية عدد تتركب الّلجنة المؤقتة للتسيير من عدد من  ـ 306الفصل  . رأي المحكمة اإلدارية العليا بناء على األعلى للجماعات المحلية و ل الجهة م مجانا، على أن تتكّفهيمارس أعضاء الّلجنة مهام  . مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنةيراعىو . تتعهد الّلجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية للجهة  .هذا القانون من 6بإرجاع مصاريفهم طبقا ألحكام الفصل  لمؤقتة ، ال يمكن للجنة ا جديدة  جهةحداثوباستثناء حالة إ ويمارس رئيس . لتسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارينل لى حين إأشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كّل الحاالت لمدة أقصاها ستة تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير صالحياتها  .اللجنة المؤقتة للتسيير صالحيات رئيس الجهة إلى حين تعيين لجنة مؤّقتة لتسيير شؤون  ـ 307الفصل   .من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنةويمكن لرئيس اللجنة المؤقتة للتسيير أن يفوض بقرار جزءا   .انتخاب مجلس جهوي وفي .  تسيير أعمالهاّلالمجلس الجهوي المنحالجهة، يواصل    : ل المجلس الجهوي الّلجان القارة الّتاليةيشّك ـ 308الفصل   .الجهة، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالّنفقات التي ال تحتمل الّتأخير، يتعهد المدير التنفيذي للجهة بتسيير مصالح الرفضصورة 
  المالية واالقتصادية ومتابعة المكّلفة بالشؤون الّلجنة   تصرف،ال
 ،الّلجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة  
 ،الّلجنة المكلفة بالشؤون االجتماعية والحوار االجتماعي  
  اللجنة المكلفة بالعائلة والطفولة واألفراد فاقدي السند   العائلي،
 الترابية، ةالّلجنة المكلفة بالبنية األساسية والتهيئ  
 لخدمات والنقل،اللجنة المكلفة بالشؤون اإلدارية وإسداء ا  
 ،الّلجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتراث والتربية والتعليم  
 ،الّلجنة المكلفة بالشباب والرياضة والعمل التطوعي  
  وتكافؤ الفرص بين الجنسين،بالمساواةاللجنة المكلفة  
  المفتوحة،اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة 
  دة ويشارك في أعمالها ممثلون عن المجتمع المدني للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع   .الالمركزياللجنة المكلفة بالتعاونوفي ما عدا حاالت . القائمات الفائزة بمقاعد المجلس الجهويوفقا للتمثيل النسبي لمختلف  تركيبة مختلف اللجان تكون  .والتنظيمات المهنيةمحد  .اختصاص ومؤهالت األعضاء وميدان أعمال اللجنة وارتباط الشباب تمثيلية تباعا مبدأ التناصف واالستحالة يراعى
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ن أحد أعضاء المجلس الجهوي من غير القائمات التي تم م إلى المالية واالقتصادية ومتابعة التصرفاللجنة المكّلفة بالشؤون باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة  ، ويمكن للجنة أن تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية .ا من قبل المجلس الجهوي أو رئيس الجهةيعهد بها إليهتعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي  .وجداول أعمالهاتاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها، وتضبط مواعيد اجتماعاتها  أيام من عشرةتجتمع اللجان في أجل ال يتجاوز  ـ 310الفصل   . الشغور الحاصل في اللجانيتولى المجلس سد  .ي أول جلسة يعقدهاعلى المجلس الجهوي فالمجلس الجهوي تعيين من ينوبه، على أن يعرض حاالت الشغور  رئيس ر لجنة، يتولىب رئيس أو مقرفي صورة استقالة أو تغي  .بناء على قاعدة التمثيل النسبي  يعين المجلس الجهوي رؤساء الّلجان ومقرريها ـ 309الفصل   .ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده األول الدولة أو المؤسسات أو أعوان  تدعو للمشاركة في أعمالها ويمكن اعتماد . تضمن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم  .برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم يفيدوا أو كل األشخاص الذين يمكن أن المجتمع المدني مكونات المتساكنين أو ولها أن تدعو .المنشآت العمومية من ذوي الخبرة ثالثة ل يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة ك ـ 311الفصل   . ولو بتفويض منهالجهويمن صالحيات المجلس ليس لّلجان سلطة تقريرية، وال يمكنها ممارسة أي صالحية  .منظومة السجل اإللكتروني المؤمن وجه كتابة إلى أعضاء تدرج بالموقع اإللكتروني المخصص لها، وتو علق بمدخل مقر الجهةت بدفتر المداوالت وتضمن الدعوة  .وجوبا المسائل المطروحة بجدول األعمال بالدعوةُتضمن و. حاالوفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس غير أّنه يمكن اختصار اآلجال إلى يومين في حالة التأكد . المجلس يوما على األقل من موعد اجتماع 15 قبل الدعواته توج  .عقد جلسات المجلس الجهوي خالل أيام نهاية األسبوعت مع مراعاة الحاالت االستثنائية أو موجبات العطل الرسمية،  .المسجلين بالسجل االنتخابي للجهةرئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبين  بدعوة من  كّلما اقتضت الحاجة ذلكاجتماعاتكما يعقد .أشهر   . أشهر من تركيزهثالثةفي أجل ال يتجاوز  على نظامه الداخلي الجهوييصادق المجلس  ـ 312الفصل   .اإللكتروني عندما يثبت بلوغها الموجهة بالبريد بالدعواتويعمل قانونا .  الجهويالمجلس

ظيم المجلس الجهوي وسير العمل تنيضبط النظام الداخلي  ته  في إطار ممارسجهويولكل عضو من أعضاء المجلس ال  .أيام على األقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقودخمسة  وجوبا قبل انعقاد الجلسة جهوي التحال على أعضاء المجلس .أثناء الجلسةملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول ب ـ ترفق الدعوات إلى جلسات المجلس الجهوي 313الفصل   .اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبيكما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل   .به من ينوبه من عند التعّذر ئيس ويتوّلى الر ـ 314الفصل   . التي تكون موضوع تداولجهوية بالمسائل الالحق في االّطالع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة لمهامه  ر بأغلبية ثلثي األعضاء الحاضرين التداول في المجلس أن يقرأنه يمكن للمجلس الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس غير . انعقادها عن طريق الّتعليق وبمختلف وسائل اإلعالم المتاحة، ويعلن عن تاريخ علنية الجهوي تكون جلسات المجلس  .عند االقتراعيعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة رئيسا للجلسة، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجهة حتى وإن لم عند مناقشة الحساب المالي للجهة ينتخب المجلس الجهوي   .المساعدين رئاسة المجلس الجهوي . يتعهد المدير التنفيذي للجهة بمسك محاضر المداوالت  .عاديةاالستنجاد بالقوة العامة لحماية االجتماعات وضمان سيرها بصورة له و. يأمر كل من يتسبب في اإلخالل بالنظام بمغادرة الجلسةوله أن . ةيحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام بالجلس  .جلسة سرية ر أغلبية وحض الجهوي جلساته بلمجلس ـ يعقد ا316الفصل   .والمدرجة بسجل خاص يمسكه المدير التنفيذي للجهةولوسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة  بالجهة ية والتجارية المعنيةوالمنظمات الوطنية والغرف الصناعص مكان لممثلي نقابات العمال واألعراف كما يخص  .لحضور اجتماعات المجلس الجهوي بصفة مالحظينرؤساء بلديات الجهة المنتخبين بالدوائر االنتخابية بالجهة ولعضاء مجلس نواب الشعب ص مكان أليخص ـ 315الفصل   . ويقوم بمساعدته أحد موظفي الجهةمهمة الكتابةبه يعين المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى عند تغيو   .مهما كان عدد الحضور على األقلثالثة أيام  بعد لالنعقادالمجلس  يدعى الّنصابفي صورة عدم اكتمال  .أعضائه
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 : يجرى االقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين . بمحضر الجلسةالمصوتينوتدرج أسماء . الرئيس مرجحا وإذا تساوت األصوات، يكون صوت . عالنيةالتصويتيجرى  .التصويت بالوكالةال يمكن  .جهويال هذه األغلبية عن ثلث أعضاء المجلس الحاضرين، على أن ال تقّل باألغلبية المطلقة لألعضاء القراراتخذ على بعض المسائل، تّت األحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت مراعاةمع  ـ 317الفصل 
  وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين،إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على األقل 
 للبت في تسمية أو تقديم أو لالنتخاب  إذا دعي المجلس فوز أصغر ، يصرح ب في الدورة الثانية وإن تساوت األصوات .الدورة األولىإليها المترشحان المتحصالن على أكبر عدد من األصوات في نية يتقدم ، فإنه يتم إجراء دورة ثاأصوات الحاضرين في دورة أولىإن لم يحرز أي مرشح على أغلبية ، وفي هذه الحالة، ترشحات الجهوي شروط لمجلس  ـ يضبط النظام الداخلي ل318الفصل   .االمترشحين سّن تنظيم الجهة أو  تتعلق بشؤون شفاهيةطرح أسئلة وإجراءات  ، ال يمكن أن يكون تغيب األعوان واألجراء عضو المجلس الجهويفي صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل  .  لهاالدعوةالجلسات، وإيداع نظير من  أيام على األقل قبل انعقاد ثالثةإعالم مشغله بتاريخ االجتماعات  يعضو المجلس الجهويتعين على ما عدا حاالت التأّكد،  .فيها وفقا ألحكام هذا القانونوالمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء  من تسهيالت للحضور الجهويةواألجراء أعضاء المجالس على المشغلين أن يمّكنوا األعوان العموميين  ـ 319الفصل   .اقشة تقارير اللجانيخصصها المجلس لمن الجلسات السنوية التي إجراءاتكما يضبط النظام الداخلي   .اللجان ورؤساء أو أحد مساعديهجلسات استماع لرئيس المجلس  د أو فسخ عقد  رسمية سببا في الطرجهويةلحضور اجتماعات  كما ال يمكن أن ينجر عن الغيابات لحضور اجتماعات . الشغل   .اإلجراءات والشروطالتالميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس الجهوية وفقا لنفس على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسروا حضور   .االنتفاع بأي امتياز اجتماعي رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو جهوية

وتمضى من طرف أعضاء ، حسب تواريخها بسجل المداوالت بالترتيب الجهويتدرج مداوالت المجلس  ـ 320الفصل  ويتعهد بالتداول على وجه . الشؤون الجهوية والبت فيهايختص المجلس الجهوي مبدئيا بتصريف  ـ 321الفصل   .جهة بالموقع االلكتروني المخصص لل ينشركما. انعقادها تاريخ منأيام ثمانية اوز  عند االقتضاء في أجل ال يتجالجهةيعّلق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر  .لإلمضاء التنصيص على األسباب المانعة يتمالمجلس الحاضرين أو    : يليماالخصوص في
  المحلية وبقية المشاريع االقتصادية،اد االستغالل والمساهمة في المنشآت العمومية والتسويغ وإسنالمسائل ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والمعاوضة  
  نجازها،إشاريع العمومية الجهوية ومتابعة المهن وإقرار المالمسائل ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي وتطوير  
 ،المسائل المتعلقة بمقر الجهة وأمالكها 
 ائها بالجهةالشؤون المتعلقة بالفنون والثقافة وإثر،  
  واألفراد فاقدي السند العائلي،الشؤون المتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة واألسرة  
  العمران،الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية  
  وسير المرافق العمومية بأنجع الطرق،الشؤون المتعلقة بإسداء الخدمات في أسرع األوقات  
 لتعاون مع الجماعات المحلية والسلطة المسائل المتعلقة با   ،المركزية
 ،المسائل المتعلقة بالشراكة مع الخارج  
 ،الشؤون المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة  
 االستثمار في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية وقارة، 
 ،وذلك لكامل المدة،ومساعدي الرئيس من بين أعضائهنتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ي ـ 322الفصل   في رئيس الجهة ومساعديه  القسم الثالث .لعملاالقتصادية وفقا للتشريع و التراتيب الجاري بها االجدوى والفالحية إلنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية  تغيير صبغة األراضي في بأغلبية ثلثي أعضائه يبت المجلس  .للجهةنطاق الصالحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة جاالت التي تدخل في  الشؤون والمسائل المرتبطة بالموكّل الشؤون المتعلقة بالهجرة والتونسيين بالخارج .  ربعةاأليتجاوز عددهم  على أن ال ،د المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيسيحد.  
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كتابة محضر الجلسة االنتخابية الذي مدير التنفيذي يتوّلى ال .الجهويأعضاء المجلس  أثناء انتخابهم من طرف الجهةيقع ترتيب مساعدي رئيس  . يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا،األصوات وفي صورة تساوي .الذين تحصال على أكبر عدد من األصواتيس المجلس من بين المترشحين ثانية من االقتراع النتخاب رئ تجرى دورة إن لم يتحصل أي مترشح على األغلبية المطلقة . من هذا القانون7االنتخابي وأحكام الفصل  مع مراعاة القانون باالقتراع السري وباألغلبية المطلقة ألعضائه الجهويينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس  . سنااألعضاء ويساعده أصغر ،سفيها الرئي سنا الجلسة التي ينتخب الجهويترأس أكبر أعضاء المجلس ي  .االنتخاب الذي سيقع إجراؤه على بالدعوة التنصيص ويتم. الدعوةيتوّلى الوالي توجيه  ،وفي صورة الّتعّذر. الصيغ واآلجال المنصوص عليها بالقانونلمتخّلي أو من يقوم مقامه النتخاب الرئيس والمساعدين حسب ا من قبل الرئيس الجهوي المجلس  دعوةتم ـ ت323الفصل  وص االعتراضات الشروط والصيغ واآلجال المعمول بها في خصيمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب  . وبكّل الوسائل األخرى المتاحةالجهةمقر أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل يتم اإلعالن عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف  .ظير منه إلى الوالييرسل ن وذلك في أجل أمام القضاء اإلداري الجهوي ضد انتخاب المجلس 
د لالنعقاالمختص ترابيا  الوالي الجهة أو عند االقتضاء من قبل رئيس  يدعى المجلس الجهوي من قبل،المساعدون عن وظائفهمإذا ألغي االنتخاب أو تخلى الرئيس أو  ـ 324الفصل   .  يوما من تاريخ االنتخاب15   .المترشحان المتحصالن على أكبر عدد من األصواتالمجلس في دورة أولى فإّنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها وإذا لم يحرز أي مترشح على األغلبية المطلقة ألعضاء   . الجلسة االنتخابية صحيحة بمن حضرتنعقد  .المجلس الجهوي النتخاب رئيس من بين أعضائه ـ في حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع 325الفصل   .تاريخ حصول الشغور يوما من 15تنعقد الجلسة االنتخابية وجوبا في أجل أقصاه   .بمساعدة أصغرهم سنا سنا أعضاء المجلس الجهوييرأس الجلسة االنتخابية أكبر   .وسد الشغور

مساعديه عن أحد يمكن إيقاف الرئيس أو  ـ 328الفصل   .رئيس الجهة برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغجلس الجهوي إلى  ـ توجه استقالة أحد أعضاء الم327الفصل   . بمساعدة المدير التنفيذيالجهةبتسيير شؤون  األكبر سّنا عضو المجلس الجهويتسيير الشؤون الجهوية، يتعهد امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة  وأد في حالة التأّكو  .يخلفهميواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من   .غورين ترابيا بحصول الش المختص وأمين المال الجهويالوالي يتم إعالم ،إذا قبلت االستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها  .يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنهاإلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد وجوبا في أجل ال توجه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه  ـ 326الفصل   .المترشحين سّناوإن تساوت األصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر  د سماعهم أو مطالبتهم باإلدالء  وذلك بعللجماعات المحلية،لمدة أقصاها ثالثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس األعلى  ل من الوزير المكلف بالجماعات المحليةمباشرة وظائفهم بقرار معّل توقيف تنفيذ وللمعنيين طلب . ة االبتدائية المختصةاإلداري المحكمةيمكن الطعن في قرارات اإليقاف أو اإلعفاء أمام   .الحكومةفي أجل عشرة أيام من تاريخ توصله باالستشارة من رئاسة يدلي مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية برأيه المعّلل   .في األعمال المذكورة بالفقرة األولىؤوليتهم متى ثبتت مسوذلك  سماعهم واستشارة مكتب المجلس األعلى للجماعات المحليةبعد ل يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معّل  .على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامةينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي قد ا معببيانات كتابية  في أجل خمسة أيام من تاريخ إعالمهم القرارات المذكورة  بالنظر في يبت رئيس المحكمة اإلدارية المختصة و. بالقرارات مطلب رفض رئيس المحكمة اإلدارية المختصة لصدور قرار بال تصبح قرارات اإليقاف أو اإلعفاء سارية المفعول إال بعد   .تقديم المطلب أيام من تاريخ  عشرةمطلب توقيف التنفيذ في أجل ال يتجاوز   .إّال في حالة إلغاء أمر اإلعفاء من طرف المحكمة اإلدارية انتخابهم لباقي المدة إمكانية وجوبا عدم اإلعفاءويترّتب عن   .هذا الفصل أو بانقضاء أجل تقديمه عمال بالفقرة السابقة من توقيف التنفيذ
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بعضو من المجلس  فيعوض ،وإن تعّذر الّتعويض بالمساعد  .التسمية فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في ،وقتيالمباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور  الجهة أو إيقافه عن في صورة تّغيب رئيس ـ 329الفصل  ، ويتم إعالم جهوي ينتخب من قبل المجلس بأغلبية الحاضرينال كما له أن يسحب الثقة من مساعدي . بأغلبية ثالثة أرباع األعضاءالمجلس الجهوي على األقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه  ـ بناء على الئحة معّللة يمضيها نصف أعضاء 330الفصل   .القانون من هذا 324وبانقضاء األجل المذكور تنطبق أحكام الفصل   .ويتعين أن ال يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر  .لمدة تتجاوز الشهر أو اإليقاف عن ممارسة المهاميعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الجهة ألسباب صحية أو للسفر   .ين المال الجهوي المختصين ترابياالوالي وأم رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن  ـ 331الفصل   في صالحيات رئيس الجهة  القسم الرابع  .النيابيةكما ال يمكن سحب الثقة خالل السنة األخيرة من المدة   .المجلس الجهوي يمكن سحب الثقة خالل األشهر الستة التي تلي انتخاب كما ال  .النيابيةال يمكن تقديم الئحة سحب الثقة أكثر من مرة خالل الدورة   .الرئيس وفقا لنفس اإلجراءات ه أن يفوض  ويمكن ل.، وهو ممّثلها القانونيصالح الجهةتسيير م وأعضاء المجلس يلتزم رئيس الجهة ومساعدوه  ـ 332الفصل   .تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها  .أعضاء المجلس الجهويأحد  إلى مساعديه أو إلى  باستثناء إمضاء القرارات الترتيبيةصالحياته بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من ينشربقرار    .مصالح الجهةاإلجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس الجهوي مع  ويعمل بنفس . المحاكم أو إلبرام العقودالملف ولتمثيل الجهة لدىما، يعين المجلس الجهوي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الجهة في ملف   .ممارسة الصالحياتحول ما يمكن أن يمّثل مصالحا متضاربة عند تسيير الجهة أو  بإعالم المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا لجهويا

  : تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشموالته إلىلرئيس الجهة أن يفوض بقرار حق اإلمضاء  ـ 333الفصل 
 ،المدير التنفيذي للجهة  
 تطبيق قرارات المجلس وخاصة القيام بالمهام والجاري بها العمل وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب ئيس الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي يتولى ر ـ 334الفصل   .للمتعهد برئاسة الجهة بالنيابة إمضاء القرارات الترتيبيةغير أنه يمكن  .مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ماالتفويض ألحد األشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له ال يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما ال يمكن   .فية بالجهةاألعوان الشاغلين إلحدى الخطط الوظي   : المتعلقة بما يلي
  وتثمينها،إدارة األمالك واتخاذ كل اإلجراءات للمحافظة عليها  
 أرشيف الجهة،المحافظة على الوثائق الحسابية و  
 ،انتداب األعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الجهة  
  اتخاذ كل اإلجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط   الحق،
  للقانون،التصرف في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا  
 مراقبة الحسابية الجهوية،المالي وإصدار األذون بالدفع وإعداد مشروع ميزانية الجهة طبقا للنظام  اإلشراف على  
  الديون، استخالصالتخاطب مع القابض المتعهد بالمالية الجهوية حول  
 ،تسيير األشغال والتحكم في آجال اإلنجاز  
  القضايا اإلدارية والعدلية لدى مختلف المحاكم،الّطعن لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها في  
  إمضاء العقد إال بعد موافقته في مداولة جديدة،وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم . بها العمل باعتبار مبلغها ونوعهاوتنفيذها وخالصها والتي يمكن إجراؤها حسب التراتيب الجاري العقود وإبرامها  المتعلقة بإعداد القراراتاتخاذ كل  
  عات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا ومراجعتها وقبول الهبات والتبرإبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح   لهذا القانون،
 ،تمثيل الجهة في جميع األعمال المدنية واإلدارية  
 ،الدفاع عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية  
 أداء مختلف المصالح الراجعة بالنظر،من له مصلحة حولالخدمات في أسرع اآلجال وتقديم تقارير وأجوبة عن تظلمات كل لمصالح اإلدارية ومتابعة إسداء  االسهر على حسن سير   
  عات ضد كل من يتعمد تعطيل مصالح المنظورين بالجهة يأذن بالتقصي في التظلمات والقيام عند االقتضاءبتأجيل إسداء الخدمات أو برفض ذلك بدون موجب قانونيبالتتب،  
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  لتساؤالتوتقديم األجوبة عن ااإلصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني، 
  تنفيذ كّل القرارات الجهوية،التخاطب مع ممّثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول  
  ة وتعيين موفقلتجاوزها ودفع الحوار االجتماعي بالجهة،التعهد بالوساطة لحل النزاعات الشغلي 
  ض ـ 335الفصل   .مداولة نفس اللجنةرئاسة اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل بناء علىبـالمتعّلقة ممارسة الصالحيات ه لرئيس الجهة طيلة مدة نيابتألعضائه باألغلبية المطلقة للمجلس الجهوي أن يفو  :  
  طبقا لقرارات المجلس وبناء على تقارير معللة في الغرض،ضبط وتغيير استعمال األمالك التي هي في تصرف الجهة  
 والترتيبية الالزمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس الجهوي، القانونية التفاوض قصد االقتراض والقيام باإلجراءات  
 ،قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط  
  المجاالت بما في ذلك حق الشفعة،ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للجهة في مختلف  
 لحعرضها على مصادقة ،إبرام مشاريع الص الجهوي،المجلس  على أن يتم  
 اذ التراتيب الخاصة التي يقتضيها يتوّلى رئيس الجهة اتخ  .قرارات المجلس الجهويرئيس الجهة مكلف بالتراتيب الجهوية وبتنفيذ  ـ 337الفصل   .هالتي يسندها القانون لالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالجهة والقيام بكل الوظائف يتوّلى رئيس الجهة ومن يفوضهم لذلك تنفيذ  ـ 336الفصل   .الفصل ألحد مساعديهبهذا ويمكن لرئيس الجهة تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصالحيات   .الفصل الدورية تقريرا حول كل ما قام به طبقا ألحكام هذا اجتماعاته خالل على رئيس الجهة أن يعرض على المجلس الجهوي  . من هذا القانون42طبقا للفصل  التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات شراكة وتعاون بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب اإلذن الوالي يتولى   .تصريف الشؤون الجهوية سلطة المركزية تنفيذ قرارات لرئيس الجهة الطعن في رفض ال .ل عدم التنفيذ عند االقتضاءفي أجل ال يتجاوز شهرين ويعّل كتابيا بمآل القرارات المتخذة جهةويحيط علما رئيس الجهوية ال   .الجهة أمام القضاء اإلداري

وفي صورة . بإتمام ما يستوجبه القانون والّتراتيبكتابيا عليه األعمال التي يسندها له القانون والّتراتيب، يتولى الوالي التنبيه  أو أهمل القيام بعمل من الجهةإذا امتنع رئيس  ـ 338الفصل  تلك الصالحيات بنفسه أو مباشرة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي زه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة  أو عجالجهةتقاعس رئيس  اف الصالح العام تلتزم مصالح  الجهة بتطبيق القانون وفق أهد .على حماية مصالح الجهة وأمالكهاوالشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل اد والمساواة والنزاهة في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحيتحرص إدارة الجهة على خدمة كل المتساكنين  ـ 340الفصل   في إدارة الجهة  القسم السادس  .المحاضر ولبقية أعضاء المجلس  الجهوي االطالع على هذه ،رئيس الجهةُتضمن محاضر مداوالت المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من   . كتابة المجلس الجهويالشروط المنطبقة علىيمسك المدير التنفيذي للجهة محاضر مداوالت المكتب بنفس  .القانونالمجلس الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا ويرأسه رئيس . يجتمع المكتب مرة في الشهر على األقل . ورؤساء اللجانشؤون الجهة مكتب يتركب، باإلضافة إلى الرئيس، من المساعدين ر يساعد رئيس المجلس الجهوي في تسيي ـ 339الفصل   في مكتب الجهة  القسم الخامس  .وينتهي تدخل الوالي بزوال األسباب المذكورة أعاله  . وذلك بمقتضى قرار معّلل من ينوبه للغرضتكليف يمكن ت دون وجه حق خطأ ويعتبر التأخير في إسداء الخدما  .نجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالهاإوبالمساعدة على    .اكل المنبثقة عنهللمجلس الجهوي والهيتحت سلطة رئيس الجهة بتسيير إدارة الجهة وتقديم االستشارات المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف  ـ 342الفصل   .على رأي المحكمة اإلدارية العلياحكومي بعد استشارة المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناء ظيم هيكلي نموذجي إلدارة الجهة بمقتضى أمر ويتم وضع تن  .يصادق المجلس الجهوي على التنظيم الهيكلي إلدارة الجهة  .العام للوظيفة العمومية ولألحكام الخصوصية المتعلقة بهميخضع أعوان الجهة  ألحكام النظام األساسي  ـ 341الفصل   .القانون للمساءلة وفق أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب
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أي المحكمة ر بأمر حكومي بناء على ئهوتأجيره ونقلته وإعفاتضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي للجهة   .في التصويتويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق يحضر المدير التنفيذي أشغال المجلس الجهوي ويبدي رأيه  تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط  ـ 345الفصل   .واحترام مبدأ المساواة والشفافيةعدد الشغورات حسب الصيغ واإلجراءات الجاري بها العمل فتح مناظرة النتداب الموظفين والعملة في حدود تتولى الجهة   .المصادق عليه من طرف مجلسهابالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان الجهة  التسمية بالخطط والرتب واألصناف المتعلقة ،الجاري بها العمل طبقا لإلجراءات القانونية ،جهةيتولى رئيس ال ـ 344الفصل   .عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العموميةكما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من الجهات، إلحاق أعوان   .يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم األصليةللسلطة المركزية أن تضع على ذمة الجهات أعوانا عموميين   . على حساب ميزانياتهاجهاتيؤجر أعوان ال ـ 343الفصل   .العليااإلدارية  بعد  واإلعفاء منها بمقتضى أمر حكومي للجهاتالوظيفية التابعة  على رأي   المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناءأخذ رأي القرارات الترتيبية الجهوية نافذة  تكون ـ 346الفصل   ومراقبتهاالنظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط الجهوية في   القسم السابع  .ية العليالمحكمة اإلدارا من تاريخ نشرها بالموقع بعد مضي خمسة أيام  المفعول القرارات لخص للمداوالت ونسخة من  موتلتزم الجهة بتعليق  .لجريدة الرسمية للجماعات المحليةااللكتروني ل أيام من عشرةالمالية والعقود المبرمة مع الجهة في أجل ال يتجاوز يتم إعالم أمين المال الجهوي بالقرارات ذات االنعكاسات   . بمقرهاالترتيبية للمجلس  من هذا القانون، يمكن 46خالفا ألحكام الفصل   .اتاريخ اتخاذه جريدة موقع اإللكتروني للوسيلة متاحة على أن يتم نشره الحقا بالقرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعالم العموم بأي ر بأغلبية ثالثة أخماس أعضائه نفاذ يقرد أن الجهوي في حالة التأّك   .الرسمية للجماعات المحلية

القرارات الفردية الصادرة عن السلط  تكون ـ 347الفصل  قرار يبلغ الوالي رئيس الجهة نسخة من عريضة الدعوى ضد ال  .االعتراض على القرارات التي تتخذها الجهةللوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة  ـ 348الفصل   .له مصلحة الحق في الطعن أمام القضاء لمن مراعاةباألمر أو علمهم بها مع لة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين الجهوية وجوبا معّل تكون الغية المداوالت والقرارات التي شارك  ـ 349الفصل   .قصد الطعن في القرارات الجهوية التي أحدثت له أثراشخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة اإلدارية االبتدائية ال تحول األحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل   . الوالي أو ممن يهمهم األمرأجل خمسة أيام، وذلك بطلب منفردية، يأذن رئيس المحكمة اإلدارية االبتدائية بإيقاف التنفيذ في إذا كان القرار الجهوي من شأنه النيل من حرية عامة أو   .للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار الجهوي  .المطعون فيه ثالثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة بطالن يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة األولى من هذا الفصل   .على معنى التشريع المتعّلق بتضارب المصالحإذا كان في وضعية تضارب مصالح  المجلس الذي هو عضو فيه له معامالت مهما كان نوعها مع عقود مع المجلس أو أن تكون عضو بالمجلس الجهوي إبرام يمنع على كّل ـ 350الفصل   .بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحةيتم التصريح باإللغاء بقرار من المحكمة اإلدارية المختصة   .يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغيرضاء المجلس الجهوي والذين لهم مصلحة فيها أو كان فيها أع ات المحلية في التعاون بين الجهة والسلطة المركزية والجماع  القسم الثامن  .العقد أو المعاملة في إطار اختصاصه كلما طلب ذلك إنجاز مهام من الجهوي على  المجلس  المصالح الخارجية للدولة ـ تساعد351الفصل   األخرى ة البلديات أو مع السلطة المركزية بعث وكاالت  ـ يمكن للجهة بالتعاون مع البلديات الكائنة 353الفصل   .اقتصادية واجتماعيةالجماعات المحلية األخرى إلنجاز مشاريع وبرامج تنموية السلطة المركزية أو للجهة إبرام اتفاقات مع  ـ 352الفصل   .اإلدارية العليا وبناء على رأي المحكمة المجلس األعلى للجماعات المحلية بعد أخذ رأي ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي اتفاقيات يتملخدمات الحضريةوطنية أو جهوية مكّلفة بابدائرتها أو بقي.  
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  :تتركب كما يلي و ،للحوار االقتصادي واالجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة لجنة جهوية إحداثيتولى المجلس الجهوي  ـ 354الفصل   جهوية للحوار االقتصادي واالجتماعياللجنة في ال  القسم التاسع
 6أعضاء من بين أعضاء المجلس الجهوي . 
 6ابات العمال واألعراف  أعضاء يمثلون بالتساوي نق   .والفالحين
 6 نهم والفالحة والتجارة والبي االجتماعية واالستثمار أعضاء يمثلون اإلدارات المركزية المعنية بالشؤونئة والتجهيز يعي   الوالي المختص ترابيا،
  وممثل عن ممثل عن الهياكل المهتمة بالعاطلين عن العمل الجهوية للحوار االجتماعي وعند االقتضاء برئاسة أعمال اللجنة بالمّطة األولى من هذا الفصل بمتابعة ملف الحوار االجتماعي يكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه من بين المشار إليهم   .للجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في االستماع إليه  .ر لديه من ترشحات أو معطياتعلى ما يتوّف المجلس بناء مانهيعيلعمل، المنظمات األكثر تمثيال للعاطلين عن ا الجهة وترفع تقارير تتولى اللجنة دوريا دراسة وضع التشغيل ب  .رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابياواالجتماعية والشغلية والبيئية بمبادرة منها أو بطلب من أحد تتعهد اللجنة بدراسة المسائل االقتصادية  ـ 355الفصل   .واالقتصادي نيابة عن رئيس الجهة را وتقدم تقارير عن أعمالها اللجنة أحد أعضائها مقر نتعي  .الكفيلة بإنجازها في أفضل الظروف بالتدابير يواالجتماعية بناء على طلب من األطراف المعنية وتوصكما تتعهد اللجنة بدراسة ظروف إنجاز المشاريع االقتصادية   .في الغرض للمجلس الجهوي واالقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف والتكامل التنموي  والمالية وتعمل على تحقيق االندماج اإلداريةوباالستقاللية  القانونيةاالقليم جماعة محلية تتمتع بالشخصية  ـ 356الفصل   في اإلقليم  الباب الثالث  .تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة  .اإللكتروني للجهةا للمجلس الجهوي الذي له أن يأذن بنشرها بالموقع ومقترحاته  .أعضاء المجالس البلدية والجهوية طبقا للقانونيسير اإلقليم مجلس إقليم ينتخب من قبل  ـ 357الفصل   .طق المكونة لإلقليماالمن

ن يقرر أوللمجلس . تعقد اجتماعات مجلس اإلقليم بمقره .تعد اجتماعات مجلس اإلقليم قانونية بحضور أغلبية أعضائه  .لى ذلكإ كما يمكنه االلتئام كلما دعت الحاجة. من رئيسه أشهر بدعوة ثالثةيجتمع مجلس اإلقليم بصفة دورية مرة كل  وله أن يقرر بأغلبية . تكون اجتماعات مجلس اإلقليم علنية  .االجتماع بأي مكان آخر داخل اإلقليم أو استثنائيا خارجه   :يختص مجلس اإلقليم بما يلي ـ 358الفصل   .لمجلس اإلقليم أن يستدعي من يرى فائدة في االستماع إليه .على األقل بذلك طالب ثلث أعضائه الحاضرين ثلثي أعضائه الحاضرين سريتها إذا
  والمناطق، واالندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين المكونة لهبالتنمية االقتصادية واالجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات التداول في كل المسائل ذات الصبغة اإلقليمية والمتعلقة  
  والتعاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق مع السلط المركزيةوضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة لإلقليم بالتشاور،  
  ء والكهرباء والتطهير وعرضها بشبكات النقل واالتصال والتزود بالمااقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة منها المتعلقة   مركزية والسلط المحلية للتمويل وإقرار اإلنجاز،لعلى السلط ا
  رات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي بالتنسيق مع وضع السياسات التنموية اإلقليمية وإعداد ما تقتضيه منر تصولط المحلية والسهر على متابعة لتمويلهاالجماعات المحلية واإلدارات الالمحورية المعنية وعرض تصولط المركزية والسإنجازها، على الس  
  رات للرفع من المردودية االقتصادية وجاذبيةاإلقليم لالستثمار ومنح االمتيازات التفاضلية لفضائه الترابي،إعداد تصو  
  في األمالك،التداول في ميزانية اإلقليم وكل المسائل المتعلقة بالتصرف  
 البيئي،متابعة الوضع   
 لوماسية مع تونس طبقا ألحكام الفصل ب دالبلدان التي لها عالقاتربط عالقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في  لإلقليم  .وأعماله مع بقية األقاليميعمل مجلس اإلقليم على تنسيق أنشطته  ـ 359الفصل   .لمجلس اإلقليم تفويض جانب من صالحياته لرئيس اإلقليم  .متابعة سير المرافق العامة ذات البعد اإلقليمي

  .التي تساعدها على القيام بمهامها في أفضل الظروفوالوسائل تضع الدولة على ذمة مجالس األقاليم كل المعطيات اإلحصائية   .إعداد مخططات التنمية الوطنيةيشارك اإلقليم وجوبا مع السلطة المركزية في  ـ 360الفصل   . من هذا القانون42
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على تحسين مستوى عيش المواطنين ويقوم  والجهات والبلديات مع السلطة المركزية باالشتراكاإلقليم  يعمل ـ 361فصل ال بين المناطق واالجتماعية  من الفوارق االقتصادية للحدبالمبادرات  وفي صورة الّتعّذر، . يها بالقانونالصيغ واآلجال المنصوص علالمتخّلي أو من يقوم مقامه النتخاب الرئيس والمساعدين حسب  مجلس اإلقليم من قبل الرئيس  دعوةتم ـ ت363الفصل   .انتخابه وبحضور أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة لالنتخاباتمن بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد  ومساعديه ينتخب مجلس اإلقليم رئيس اإلقليم ـ 362الفصل   . له ولتعزيز االندماج والتضامن بينهاالمكونة في الدورة إن لم يتحصل أي مترشح على األغلبية المطلقة   .السري وباألغلبية المطلقة ألعضائهينتخب الرئيس ومساعديه من طرف مجلس اإلقليم باالقتراع   . كان عدد الحضورتنعقد الجلسة االنتخابية صحيحة مهما  . سنااألعضاءفيها الرئيس، ويساعده أصغر يترأس أكبر أعضاء مجلس اإلقليم سنا الجلسة التي ينتخب   . على االنتخاب الذي سيقع إجراؤهبالدعوة التنصيص ويتم.  الدعوةيتوّلى المدير التنفيذي لإلقليم توجيه المتحصل على أكبر على أكثر األصوات، ويصرح بفوز المترشح ثانية يترشح لها المتحصالن تباعا  تجرى دورة األولى من االقتراع، بفوز المترشح وفي صورة تساوي األصوات، يصرح . األصوات تباعا وفقا لنفس الطريقة مساعدي رئيس اإلقليم تم انتخاب ي  .صغر سنااأل رئيس  من قبل  اإلقليمجلس مالمساعدون عن وظائفهم، يدعىإذا ألغي االنتخاب أو تخلى الرئيس أو  ـ 364الفصل   .يمويرسل نظيرا منه للوالي الموجود بدائرته مقر اإلقليتوّلى المدير التنفيذي لإلقليم مسك محضر الجلسة االنتخابية   .حسب ترتيبهم   .ال يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها الذي ينعقد وجوبا في أجل اإلقليمجلس ممساعديه إلى أعضاء  أو استقالة اإلقليمتوجه استقالة رئيس  ـ 365الفصل   .تاريخ حصول الشغور يوما من 15 الجلسة االنتخابية وجوبا في أجل أقصاه تنعقد  .سنا سنا بمساعدة أصغرهم األعضاءيرأس الجلسة االنتخابية أكبر   .رلالنعقاد وسد الشغو اإلقليم الموجود بدائرته مقر اإلقليم أو عند االقتضاء من قبل الوالي

امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة  وأد في حالة التأّكو  .يخلفهميواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من   . بحصول الشغوراإلقليم مقر ة اختصاصهما بدائر وأمين المال الجهوي الذين يوجدالوالي يتم إعالم ، عنهاإذا قبلت االستقالة أو رفض أصحابها التراجع ر سّنا  األكبعضو مجلس اإلقليم، يتعهد اإلقليمتسيير شؤون  مساعديه عن أحد يمكن إيقاف الرئيس أو  ـ 366الفصل   . بمساعدة المدير التنفيذياإلقليمبتسيير شؤون  لبتهم باإلدالء  وذلك بعد سماعهم أو مطاللجماعات المحلية،لمدة أقصاها ثالثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس األعلى  ل من الوزير المكلف بالجماعات المحليةمباشرة وظائفهم بقرار معّل وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ . ة االبتدائية المختصةاإلداري المحكمةيمكن الطعن في قرارات اإليقاف أو اإلعفاء أمام   .الحكومةفي أجل عشرة أيام من تاريخ توصله باالستشارة من رئاسة يدلي مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية برأيه المعّلل   .مال المذكورة بالفقرة األولىاألعمتى ثبتت مسؤوليتهم في وذلك سماعهم واستشارة مكتب المجلس األعلى للجماعات المحلية بعد ل يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معّل  .على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامةينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي قد ا معببيانات كتابية  في أجل خمسة أيام من تاريخ إعالمهم رارات المذكورة الق بالنظر في يبت رئيس المحكمة اإلدارية المختصة و. بالقرارات مطلب ة اإلدارية المختصة لصدور قرار برفض رئيس المحكمال تصبح قرارات اإليقاف أو اإلعفاء سارية المفعول إال بعد   .تقديم المطلب أيام من تاريخ  عشرةمطلب توقيف التنفيذ في أجل ال يتجاوز بعضو من  فيعوض ،وإن تعّذر الّتعويض بالمساعد. التسمية فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في ،وقتيالمباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور افه عن  أو إيقاإلقليمفي صورة تّغيب رئيس  ـ 367الفصل   .إّال في حالة إلغاء أمر اإلعفاء من طرف المحكمة اإلدارية انتخابهم لباقي المدة إمكانية وجوبا عدم اإلعفاءويترّتب عن   .هذا الفصل أو بانقضاء أجل تقديمه عمال بالفقرة السابقة من توقيف التنفيذ   .ويتعين أن ال يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر  .للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو اإليقاف عن ممارسة المهام ألسباب صحية أو اإلقليميعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس   .ينتخب من قبل المجلس بأغلبية الحاضرينمجلس اإلقليم 
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وأعضاء مجلس  ومساعدوه اإلقليميلتزم رئيس  ـ 369الفصل   .تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها  .أعضاء مجلس اإلقليمأحد  إلى مساعديه أو إلى  باستثناء إمضاء القرارات الترتيبيةصالحياته بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من ينشربقرار  ويمكن له أن يفوض .ممّثله القانونياإلقليم، وهو صالح تسيير م مسؤول في نطاق القانون عن اإلقليمرئيس  ـ 368الفصل   .القانون من هذا 364وبانقضاء األجل المذكور تنطبق أحكام الفصل  بعة الملف  عضوا آخر من بين أعضائه لمتااإلقليمجلس مما، يعين  في ملف اإلقليمإذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح   .ممارسة الصالحيات أو اإلقليمحول ما يمكن أن يمّثل مصالحا متضاربة عند تسيير  بإعالم المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا اإلقليم   : تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشموالته إلىلرئيس اإلقليم أن يفوض بقرار حق اإلمضاء  ـ 370الفصل   .اإلقليماإلجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء مجلس اإلقليم مع مصالح  ويعمل بنفس . لدى المحاكم أو إلبرام العقوداإلقليمولتمثيل 
 المدير التنفيذي لإلقليم،  
 اغلين إلحدى الخطط الوظيفية باإلقليماتطبيق قرارات المجلس وخاصة القيام بالمهام والجاري بها العمل وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب م يتولى رئيس اإلقليم تحت رقابة مجلس اإلقلي ـ 371الفصل   .مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ماالتفويض ألحد األشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له ال يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما ال يمكن   .ألعوان الش   : المتعلقة بما يلي
 وتثمينها، إدارة أمالك اإلقليم واتخاذ كل اإلجراءات للمحافظة عليها  
  انتداب األعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية   اإلقليم،
 ،المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف اإلقليم  
  اتخاذ كل اإلجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط   الحق،
 ،التصرف في مداخيل اإلقليم طبقا للقانون  
  إعداد ميزانية اإلقليم طبقا للنظام المالي االشراف على   ومراقبة حسابية اإلقليم، وإصدار األذون بالدفع
  قليم حول استخالص لإل ب العموميالمحاسالتخاطب مع   الديون،

 ،تسيير أشغال اإلقليم  
  ونيابته في القضايا اإلدارية والعدلية لدى المحاكم،القيام بالدعاوى لدى المحاكم لحماية مصالح اإلقليم  
  باعتبار وتنفيذها وخالصها حسب التراتيب الجاري بها العمل  المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها القراراتاتخاذ كل   موافقته في مداولة جديدة،للمجلس أن يقرر عدم إمضاء الصفقة إال بعد . مبلغها ونوعها
 ،استشارة لجنة الصفقات المختصة حول مشاريع الصفقات  
  نون،لهذا القاومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح  
 ،تمثيل اإلقليم في جميع األعمال المدنية واإلدارية  
 ،الدفاع عن مصالح اإلقليم بكل الطرق القانونية 
  لمجلس اإلقليم أن يفوض لرئيس اإلقليم طيلة  ـ 372الفصل   .الخدماتالسهر على حسن سير المصالح اإلدارية وإسداء   :  الصالحيات المتعّلقة بما يليهمدة نيابت
 ستعمال أمالك اإلقليم طبقا لقرارات ضبط وتغيير ا   المجلس،
 ،قبول التبرعات والهبات غير المثّقلة بنفقات أو بشروط  
  المجاالت بما في ذلك حق الشفعة،ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون لإلقليم في مختلف  
  عرضها على مصادقة لح، على أن يتممجلس اإلقليم،إبرام مشاريع الص  
 تنظيم مجلس اإلقليم وسير العمل بهيضبط النظام الداخلي  .  أشهر من تركيزهثالثةأجل ال يتجاوز  على نظامه الداخلي في اإلقليمجلس  ميصادق ـ 375الفصل   .إتمام ما يستوجبه القانون والّتراتيب السلطة المركزية بالتنسيق مع المجلس األعلى للجماعات المحلية تولىتالقيام بعمل من األعمال التي يسندها له القانون والّتراتيب، أهمل تقاعس أو  أو اإلقليمإذا امتنع رئيس  ـ 374الفصل   .لهالتي يسندها القانون القوانين والتراتيب الجاري بها العمل باإلقليم والقيام بكل الوظائف يتوّلى رئيس اإلقليم ومن يكلفهم بذلك تنفيذ  ـ 373فصل ال  .الصالحيات المذكورة بهذا الفصل ألحد مساعديهويمكن لرئيس اإلقليم تحت مسؤوليته إعادة تفويض   .تقريرا حول كل ما قام به طبقا ألحكام هذا الفصليعرض رئيس اإلقليم على مجلس اإلقليم خالل دوراته العادية   . من هذا القانون42ألحكام الفصل  طبقا  أجنبية لعقد عالقات تعاونالتفاوض مع أطراف.  
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يمكن ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ   .نجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالهاإ على وبالمساعدة بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام اإلقليمتلتزم مصالح  . وأمالكهاإلقليمعلى حماية مصالح والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة  على خدمة كل المتساكنين اإلقليم إدارة تحرص ـ 376الفصل  كلف  أو من يقوم بمهامه مالمدير التنفيذي ـ 378الفصل   .على رأي المحكمة اإلدارية العلياحكومي بعد استشارة المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناء ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي إلدارة اإلقليم بمقتضى أمر   .يصادق مجلس اإلقليم على التنظيم الهيكلي إلدارة اإلقليم  .تعلقة بهمالعام للوظيفة العمومية ولألحكام الخصوصية الم ألحكام النظام األساسي اإلقليميخضع أعوان  ـ 377الفصل   .القانون للمساءلة وفق أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب مدير تنفيذي في خطة تسمية وإجراءات الشروط  تضبط  .في التصويتويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق  ويبدي رأيه اإلقليمجلس م أشغال المدير التنفيذييحضر   .والهياكل المنبثقة عنهمجلس اإلقليم االستشارات ل وتقديم اإلقليمإدارة   بتسييراإلقليمتحت سلطة رئيس  أعوان إلحاق لمركزية، بطلب من األقاليم، كما يمكن للسلطة ا  .يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم األصليةللسلطة المركزية أن تضع على ذمة األقاليم أعوانا عموميين   .تهاا على حساب ميزانياألقاليميؤجر أعوان  ـ 379الفصل   .المحكمة اإلدارية العليا بناء على رأي بأمر حكوميلإلقليم وتأجيره ونقلته وإعفائه  تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط  ـ 381الفصل   .واحترام مبدأ المساواة والشفافية حدود عدد الشغورات حسب الصيغ واإلجراءات الجاري بها العمل والعملة في الموظفينفتح مناظرة النتداب يتولى اإلقليم   .المصادق عليه من طرف مجلسه اإلقليم والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان بالموظفينالجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب واألصناف المتعلقة  طبقا لإلجراءات القانونية اإلقليميتولى رئيس  ـ 380الفصل   .عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية بعد ء منها بمقتضى أمر حكومي  واإلعفالألقاليمالوظيفية التابعة  على رأي   المجلس األعلى للجماعات المحلية وبناءأخذ رأي   .االمحكمة اإلدارية العلي

إلعالن عن  تدريجيا بعد ابكل صنف من أصناف الجماعات المحليةهذا القانون األساسي المتعلقة تدخل أحكام  ـ 383 الفصل  في األحكام االنتقالية  الكتاب الثالث  .بكل الوسائل المتاحة ويدرج بالموقع االلكتروني المخصص له اإلقليم تقريرا سنويا عن أنشطته ينشر يعد ـ 382الفصل  ، تضاف إليه نسبة زيادة 2018الدعم المسند لها بعنوان سنة تخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجماعات المحلية يساوي مبلغ خابات من السنة المالية الموالية للسنة التي تم فيها إجراء االنتبين الجماعات المحلية حيز التطبيق، تتولى السلطة المركزية بداية إلى حين دخول صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتضامن   .المحليةالنتائج النهائية لالنتخابات الخاصة بكّل صنف من الجماعات لموالية لإلعالن عن حيز النفاذ إال بداية من غرة جانفي للسنة اوال تدخل األحكام المتعّلقة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها   .كل صنف منهاالنتائج النهائية لالنتخابات الخاصة ب ن إحداث محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إلى حي ـ 386الفصل   .حكومية تعوضها طبقا لمقتضيات هذا القانونالمحكمة اإلدارية وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر األوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون بناء على رأي األعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر دارية العليا والمجلس هذا القانون وإلى حين إرساء المحكمة اإل ـ في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور 385الفصل   .األساسيالقانونية والترتيبية ذات العالقة وبما ال يتعارض مع هذا القانون  المتعّلق بالمجالس الجهوية وسائر النصوص 1989فيفري  4 المؤرخ في 1989 لسنة 11ات القانون األساسي عدد وإجراءتمارس صالحيات الجهة عن طريق المجالس الجهوية وفقا ألحكام  ـ إلى حين تركيز المجالس الجهوية المنتخبة 384الفصل   .عامة يضبطها قانون المالية كم اإلدارية االستئنافية بالمحكمة بالنزاعات الراجعة للمحا وتختص الدوائر ،هذا القانون للمحاكم اإلدارية االبتدائيةالدوائر االبتدائية بالمحكمة اإلدارية في النزاعات الراجعة بمقتضى  تنظر ، من الدستور116 طبقا ألحكام الفصل استئنافيةإدارية  هذا باستشارة المحكمة اإلدارية في المجاالت المنصوص عليها  تتمإلى حين إحداث محكمة إدارية عليا  ـ 387الفصل   .االستئنافية المؤرخ في  1972لسنة  40القانون طبقا لمقتضيات القانون عدد 
  . المتعلق بالمحكمة اإلدارية1972 جوان 1
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ن المنظم لمحكمة إلى حين صدور القانو ـ 388الفصل  عن دائرة المحاسبات أمام الجلسة العامة المنصوص عليها بالفصل ويتم الطعن باالستئناف في األحكام االبتدائية الصادرة . األساسي والمهام المسندة لمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون تتولى دائرة المحاسبات الصالحيات ،المحاسبات وتوليها لمهامها
دون المجلس األعلى للجماعات المحلية  ـ يتركب 389الفصل   .المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات 1968مارس  8 المؤرخ في 1968 لسنة 8انون عدد  من الق40  لسنة 11من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد  95 إلى 46ينتهي العمل بأحكام الفصول من  ـ 391الفصل   .األحكام المتعّلقة بالميزانية والمصادقة عليها حيز التنفيذهذا القانون في أجل ال يتجاوز أربع سنوات من تاريخ دخول  من 191المحاسبي ذي القيد المزدوج المنصوص عليه بالفصل  ـ تلتزم الجماعات المحلية باعتماد النظام 390الفصل   .ئهاإلى حين إرساممثلي األقاليم 

بعد يتواصل العمل بالدوائر البلدية القائمة  ـ 393الفصل   .بمقتضى القانونوالتضامن بين الجماعات المحلية الجماعات المحلية بإنشاء صندوق دعم الالمركزية والتعديل  المتعلقة بإحداث صندوق التعاون بين 2013قانون المالية لسنة   من15 و14و 13الفصول أحكام ينتهي العمل ب ـ 392الفصل   . تسليم الشهادات والحجج المختلفة-  . معلوم االشهاد بمطابقة النسخ لألصل-  . معلوم التعريف باإلمضاء-  .  معلوم  اإلجازة الموّظف على محالت بيع المشروبات-  :دخول األحكام المتعّلقة بالميزانية حيز النفاذ، ضبط من تاريخ الهيئة العليا للمالية المحلية لمدة أقصاها خمس سنواتويتم استثنائيا بمقتضى أوامر حكومية، تّتخذ بناء على رأي   .حيز التنفيذوالحقوق مهما كانت تسميتها والمنصوص عليها بهذه الفصول بدخول قرارات كل جماعة محلية تتعلق بضبط المعاليم والرسوم  تباعا ونصوصها التطبيقية 1997 فيفري 3 المؤرخ في 1997 لى حين النظر فيها عند إالنفاذ  دخول هذا القانون األساسي حيز هذا القانون  من 148من المحاصيل المنصوص عليها بالفصل إلى حين إحداث األقاليم يرجع نصيب االقليم  ـ 394الفصل   .االقتضاء من قبل المجالس البلدية وإلى حين انتخاب المجالس الجهوية يرجع نصيب الجهة . للبلديات

معنى القانون األساسي إلى الوالية باعتبارها جماعة محلية على  للجماعات المجلس األعلى  ـ إلى حين إرساء 399الفصل   .العمل في حدود ما ال يتعارض مع مبدأ التدبير الحرالصفقات العمومية للجماعات المحلية إلى التشريع الجاري به  من هذا القانون، يخضع إبرام وتنفيذ ومراقبة 102بالفصل  ـ إلى حين صدور األمر الحكومي المشار إليه 398الفصل   .جهويةالنهائي عن نتائج أول انتخابات  المتعّلق بالمجالس الجهوية باإلعالن 1989 فيفري 4المؤرخ في  1989 لسنة 11عدد األساسي جماعة محلية على معنى القانون تتحول لفائدة الجهة أمالك الوالية باعتبارها  ـ 397الفصل   .منهما بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا البلدية ونظام داخلي نموذجي للمجالس الجهوية يصادق على كّل ـ يتم ضبط نظام داخلي نموذجي للمجالس 396الفصل   .بالجماعات المحليةأعضاء المجالس المحلية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكّلف ألحكام هذا القانون، يعين رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتكوين  طبقا ات المحليةالمجلس األعلى للجماعإلى حين إرساء   .الجهوية النهائية لالنتخابات عن النتائج اإلعالنأعماله في أجل ال يتجاوز سنة من تاريخ يباشر المجلس األعلى للجماعات المحلية  ـ 395الفصل   .بالمجالس الجهوية المتعّلق 1989 فيفري 4 المؤرخ في 1989 لسنة 11عدد    محمد الباجي قايد السبسي  الجمهوريةرئيس   .2018 ماي 9تونس في   .ن من قوانين الدولة وينفذ كقانوالتونسيةينشر هذا القانون األساسي بالرائد الرسمي للجمهورية   .المهام المذكورةيتم إقرار ذلك بأمر حكومي، وتتكّفل السلطة المركزية بتكاليف حدود المجال الترابي للبلديات كلما اقتضت الحاجة ذلك على أن كز الوطني لرسم الخرائط واالستشعار عن بعد وضع عالمات والمر ـ يتولى ديوان قيس األراضي والمسح العقاري 400الفصل   .هذا القانونويباشر المعينون مهام الهيئة إلى حين تشكيلها وفقا لمقتضيات   . بمقتضى أمر حكوميالمجلس األعلى للجماعات المحليةممّثلي ، يتم تعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية من غير المحلية
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 2015 نـــوفمبر 27 مـــؤرخ فـــي 2015 لـــسنة 49عـــدد قـــانون 
  .)1(بين القطاع العام والقطاع الخاص يتعلق بعقود الّشراكة

   باسم الشعب،    

  .واب الشعب مجلس نمصادقةوبعد 

  :يصدر رئيس الجمهورية القانون اآلتي نصه 

  الباب األول

  أحكام عامة

يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات  ـ ولالفصل األ
العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطوير البنية التحتية وتدعيمها 
ودفع االستثمار العمومي باالشتراك بين القطاع العام والقطاع 

  .اص واالستفادة من حرفية القطاع الخاص وخبرتهالخ

يضبط هذا القانون اإلطار العام لعقود الشراكة بين  ـ 2الفصل 
القطاع العام والقطاع الخاص ومبادئها األساسية وصيغ إعدادها 

  .وإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها

ن ما يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانو ـ 3الفصل 
  :  يلي

هو عقد  : بين القطاع العام والقطاع الخاص عقد الشراكة
كتابي لمّدة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك 

جزئيا بتصميم وإحداث منشآت  خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو
تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو المادية ضرورية لتوفير مرفق  أو

  .عام

تمويل واإلنجاز أو التغيير والصيانة ويشمل عقد الشراكة ال
وذلك بمقابل يدفع  إلى الشريك الخاص من قبل الشخص العمومي 

ويشار إليه في ما يلي  .طيلة مدة العقد طبقا للشروط المبينة به
  .بعقد الشراكة

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ   ــ

       :األعمال التحضيرية) 1

  نوفمبر13 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستادقتهومص نواب الشعبمداولة مجلس 
2015.  

  .كة تفويض التصرف في المرفق العامال يشمل عقد الشرا

الدولة والجماعات المحلية وكذلك  : الشخص العمومي
المؤسسات والمنشآت العمومية المتحصلة، مسبقا، على موافقة 

  .سلطة اإلشراف إلبرام عقد الشراكة

  .معنوي الخاصالشخص ال : الشريك الخاص

الشركة المكونة في شكل شركة أسهم أو  : شركة المشروع
ذات مسؤولية محدودة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي 

  .ينحصر غرضها االجتماعي في تنفيذ موضوع عقد الشراكة

 الباب الثاني

  المبادئ العامة إلبرام عقود الشراكة

ود الشراكة يجب أن تستجيب المشاريع موضوع عق ـ 4الفصل 
لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العمومي تضبط وفقا 
لألولويات الوطنية والمحلية ولألهداف المرسومة بمخططات 

  .التنمية

يخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لقواعد  ـ 5الفصل 
الحوكمة الرشيدة ولمبادئ شفافية اإلجراءات والمساواة وتكافؤ 

اد وعدم التمييز بين المترشحين الفرص باعتماد المنافسة والحي
  .طبقا ألحكام هذا القانون

تخضع عقود الشراكة إلى مبدأ التوازن التعاقدي  ـ 6الفصل 
بين الشخص العمومي من خالل تقاسم المخاطر صلب العقد 

  .والشريك الخاص

  الباب الثالث

  طرق إسناد عقود الشراكة وإجراءاتها

خضاع المشروع يتعين على الشخص العمومي إ ـ 7الفصل 
المزمع إنجازه في صيغة عقد الشراكة إلى دراسة  لمختلف 
 الجوانب القانونية واالقتصادية والمالية واالجتماعية والفنية 

 البيئية  والعناصر التي تبرر تنفيذه وفقا لهذه الصيغة والتأثيرات
  . دون غيرها من األشكال التعاقدية األخرى

 القــوانيــن
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إعداد دراسة تقييمية آلثار كما يتعين على الشخص العمومي 
شراكة على الميزانية العمومية الإنجاز المشروع في صيغة عقد 

وعلى الوضعية المالية للشخص العمومي ومدى توفر االعتمادات 
  .الضرورية إلنجازه

وتعرض الدراسة المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا 
العامة الفصل  مرفقة ببطاقة وصفية للمشروع على رأي الهيئة 

للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها 
  . من هذا القانون ويكون رأي الهيئة معلال وملزما38بالفصل 

وفي صورة موافقة الهيئة، تعرض الدراسة التقييمية المشار 
إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي الوزير المكّلف 

  .بالمالية ويكون رأيه معلال

إلى يتم إسناد عقود الشراكة عن طريق الدعوة  ـ 8لفصل ا
  .لمنافسةا

إال أّنه وبصفة استثنائية يمكن إسناد عقود الشراكة عن طريق 
التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر طبقا للشروط المنصوص 

  .عليها بهذا القانون

يمكن اللجوء إلى التفاوض التنافسي في حالة  ـ 9الفصل
وع موضوع الشراكة وذلك إذا تعذر على خصوصية المشر

الشخص العمومي أن يضبط بصفة مسبقة الوسائل والحلول الفنية 
  .والمالية الكفيلة بتلبية حاجياته

وفي هذه الحالة يتم اختيار الشريك الخاص في إطار التفاوض 
التنافسي من بين المترشحين الذين تمت  قبول ترشحاتهم إثر 

فاوض معهم حول الهيكلة القانونية لمنافسة والتإلى ادعوة 
واالقتصادية والمالية واالجتماعية والفنية واإلدارية والبيئية  

  .للمشروع وتمت دعوتهم لتقديم عروضهم النهائية

تبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر  ـ 10الفصل 
  : في إحدى الحاالت التالية

 ن العام،ألسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو باألم ـ 1

لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي  ـ 2
تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي ناتجة عن 

  ظروف ال يمكن التنبؤ بها،

إذا تعلق موضوعها بنشاط ال يمكن استغالله إال حصريا  ـ 3
  .من قبل صاحب براءة اختراع

عرض تلقائي إلى يمكن للشخص الخاص تقديم  ـ 11الفصل 
الشخص العمومي قصد إنجاز مشروع في إطار عقد شراكة 

  .وتقديم دراسة جدوى أولية للمشروع 

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

وللشخص العمومي أن يقبل العرض التلقائي أو أن يرفضه أو 
ن تحمل أية مسؤولية تجاه صاحبه على أن يعلم أن يعدله دو

صاحب العرض بقراره في أجل ال يتعدى تسعين يوما قابلة 
للتجديد مرة واحدة بإشعار كتابي من الشخص العمومي من تاريخ 

  . توصله بالعرض

ويعد رفضا ضمنيا عدم إجابة الشخص العمومي في اآلجال 
  .المنصوص عليها بالفقرة السابقة 

قبول العرض التلقائي يتولى الشخص العمومي وفي صورة 
اعتماد طرق وإجراءات اإلسناد المنصوص عليها بهذا الباب على 
أن يعلم صاحب العرض التلقائي بذلك قبل الشروع في إجراءات 

  .اإلسناد

ويسند إلى صاحب العرض التلقائي هامش تفضيل في مرحلة 
  .الدعوة إلى المنافسة

 األحكام التشريعية المخالفة ومع بصرف النظر عن ـ 12الفصل 
مراعاة واجب اإلشهار وإعالم المشاركين والعارضين المنطبقة على 
عقود الشراكة، يحجر على الموظفين العموميين إفشاء المعلومات 

  .شراكةالالتي يقدمها الشخص الخاص بعنوان سري في إطار عقد 

نصوص وتشمل السرية المسائل الفنية والتجارية والجوانب الم
  .على سريتها في العروض

وكل مخالفة ألحكام الفقرة األولى من هذا الفصل تعّرض 
مرتكبها للمؤاخذة التأديبية والجزائية طبقا للتشريع الجاري به 

  .العمل

يسند عقد الشراكة إلى المترشح الذي قدم  ـ 13الفصل 
  .العرض األفضل اقتصاديا

 ثبتت أفضليته ويقصد بالعرض األفضل اقتصاديا العرض الذي
باالعتماد على جملة من المعايير تتعلق أساسا بالجودة ونجاعة 
األداء والقيمة الجملية للمشروع والقيمة المضافة ونسبة تشغيلية 
اليد العاملة التونسية ونسبة  تأطيرها ونسبة استعمال المنتوج 

  .الوطني واستجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة
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 العروض، مسبقا، معايير تحديد العرض ويضبط  ملف طلب
األفضل اقتصاديا وذلك خاصة على أساس ترتيب تفاضلي بإسناد 

  .ضارب لكل معيار حسب األهمية

يجب أن ينص طلب العروض على النسبة الدنيا  ـ 14الفصل 
من األعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك 

اولة لفائدة المؤسسات إنجازها في إطار المن الخاص إسناد
  .الصغرى والمتوسطة التونسية

وتؤخذ بعين االعتبار النسبة المقترحة من قبل كل مترشح عند 
  .تقدير العرض األفضل اقتصاديا

 14 إلى 7 تضبط صيغ تطبيق أحكام الفصول من ـ 15 الفصل
  .من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي

قرار إسناد يتعين على الشخص العمومي نشر  ـ 16الفصل 
عقد الشراكة على موقع الواب الخاص به وفي الفضاءات 
المخصصة للمعلقات اإلدارية المركزية والجهوية التابعة له وذلك 

  .أيام من تاريخ النشر) 8(لمدة ثمانية 

ويمكن لمن له مصلحة من المشاركين في طلب العروض أن 
بقا يلجأ إلى المحكمة المختصة ليطعن في القرار المذكور ط

  .ستعجاليةلإلجراءات  المتبعة في المادة اال

  الباب الرابع

  عقد الشراكة وتنفيذه إبرام

يبرم عقد الشراكة بين الشخص العمومي وشركة  ـ 17 الفصل
المشروع لمدة محددة تضبط بالنظر خاصة إلى مّدة اهتالك 

وال . المعتمدة االستثمارات المتفق على إنجازها وطرق التمويل
  .الشراكة التجديديقبل عقد 

في حالة  وفي حاالت التأكد لضمان استمرارية المرفق العام أو
القوة القاهرة، أو عند وقوع أحداث لم تكن متوقعة يمكن بصفة 

وذلك بعد  استثنائية التمديد في العقد لمدة أقصاها ثالث سنوات
 للشراكة بين القطاع العام العامةللهيئة  أخذ الرأي المطابق

  . من هذا القانون38لخاص المنصوص عليها بالفصل والقطاع ا

لعقد الشراكة  الوجوبية التنصيصات تضبط ـ 18 الفصل
  . بمقتضى أمر حكومي

يتم عرض  عقد الشراكة قبل إمضائه على الهيئة  ـ 19الفصل 
 للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلبداء رأي العامة

  .ريخ عرضهمطابق في أجل ال يتجاوز شهرا من تا

ويتعين على الشخص العمومي إحالة نسخة قانونية من عقد 
للشراكة بين القطاع العام العامة الشراكة بعد إمضائه إلى الهيئة 

  .والقطاع الخاص

يمكن للشخص العمومي المساهمة في رأسمال  ـ 20الفصل 
 وجوبا في كون في هذه الحالة ممثاليشركة المشروع بنسبة دنيا و

 نسبة عنوالمداولة لشركة المشروع بصرف النظر  يير هياكل التس
  .المساهمة

ال يمكن إحالة مساهمات الشريك الخاص في  ـ 21الفصل 
رأس مال شركة المشروع إال بعد الحصول على الموافقة الكتابية 
والمسبقة للشخص العمومي طبقا للشروط واإلجراءات التي 

  .يضبطها عقد الشراكة

ركة المشروع تنفيذ العقد بصفة يجب على شـ  22الفصل 
لتزاماتها امباشرة إال إذا رخص لها العقد مناولة جزء من 

على أنه ال يمكن ، عد اإلعالم المسبق للشخص العموميوب
لتزامات المحمولة عليها لشركة المشروع مناولة كامل اال

  .بموجب العقد أو أغلبها

 وفي جميع الحاالت، تبقى شركة المشروع مسؤولة بصفة
لتزامات مباشرة تجاه الشخص العمومي والغير عن الوفاء بجميع اال

  .المحمولة عليها بموجب العقد

يتكون المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي  ـ 23 الفصل
لشركة المشروع خاصة من مجموع المبالغ المتعلقة بكلفة 

  .ةاالستثمارات والتمويل والصيانة ويتم تحديد كل منها على حد

ينص العقد على صيغ احتساب المقابل وكيفية ويجب أن 
  .تعديله

 من مجلة المحاسبة 39بصرف النظر عن أحكام الفصل 
حتساب المقابل الذي يدفعه الشخص االعمومية ، يتم عند 

العمومي طرح مجموع المبالغ الراجعة له مقابل الترخيص لشركة 
ستغالل بعض الخدمات أو المنشآت االمشروع بصفة ثانوية في 

  .المرتبطة بالمشروع

ويتم دفع المقابل من قبل الشخص العمومي على كامل مدة 
العقد بداية من تاريخ القبول النهائي للمنشآت أو التجهيزات أو 

ويرتبط دفع المقابل المتعلق بالصيانة . البنى موضوع عقد الشراكة
وجوبا بتحقيق أهداف نجاعة األداء المحمولة على شركة 

  . المنشآت والمعدات وفقا للشروط التعاقديةالمشروع وجاهزية
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ينشأ لشركة المشروع حق عيني خاص على  ـ 24الفصل 
البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تنجزها تنفيذا لعقد 

  .الشراكة ما لم ينص العقد على خالف ذلك

ويخول هذا الحق العيني لشركة المشروع طيلة مدة العقد 
  . في حدود ما يسمح به هذا القانونحقوق وواجبات المالك

وال يجوز رهن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع 
عقد الشراكة إال لضمان القروض التي يبرمها الشريك الخاص 
لتمويل إنجازها أو تغييرها أو توسيعها أو صيانتها أو تجديدها 

وينتهي مفعول الرهون . وبعد إعالم مسبق للشخص العمومي
وظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة الم

  .عقد الشراكة

وال يمكن خالل كامل مدة العقد التفويت أو اإلحالة بأي عنوان 
كان للحقوق العينية الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات 
الثابتة بما في ذلك الضمانات المرتبطة بهذه الحقوق إال بترخيص 

  .تابي من الشخص العموميمسبق وك

وال يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأت ديونهم بمناسبة 
إنجاز األشغال المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذا الفصل 
اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق 

  .والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل

ات والمنشآت والتجهيزات م الحقوق الموظفة على البناءوترّس
موضوع عقد الشراكة بسجل خاص يمسك من قبل المصالح 

  .المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأمالك الدولة والشؤون العقارية

  .وتضبط كيفية مسك السجل بأمر حكومي

وتنطبق الصيغ واإلجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري 
ى ترسيم الحق العيني وحقوق به العمل في مادة الحقوق العينية عل

  .الدائنين الموظفة عليه

إذا اقتضى عقد الشراكة إشغال أجزاء من الملك  ـ 25الفصل 
العمومي فإن ذلك يعّد ترخيصا إلشغال هذا الملك في حدود مدة 

وتخضع طريقة اإلشغال وااللتزامات المرتبطة به والحقوق . العقد
ا للتشريع الجاري به المترتبة عنه لمقتضيات عقد الشراكة طبق

  .العمل

ال تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع  ـ 26الفصل 
المتعلق بتنظيم العالقات بين المسوغين والمتسوغين فيما 
يخص تجديد كراء العقارات والمحالت ذات االستعمال 

  .التجاري أو الصناعي 

ال يعفي عقد الشراكة من الحصول على  ـ 27الفصل 
االلتزام بكراسات الشروط ذات العالقة بتنفيذه التراخيص أو 

  .والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل

ال يمكن إحالة عقد الشراكة إلى الغير خالل مدة   ـ 28 الفصل
تنفيذه إال بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية للشخص 

  .العمومي ووفقا للشروط التعاقدية

ليه العقد أن يقدم كل الضمانات ويجب على الغير المحال إ
القانونية والمالية والفنية الضرورية التي تثبت أهليته وقدرته على 

  .مواصلة تنفيذ العقد

مع مراعاة الشروط واإلجراءات المنصوص عليها  ـ 29 الفصل
بالتشريع المتعلق بإحالة أو رهن الديون المهنية، يمكن إحالة أو 

ضاه شركة المشروع  بعنوان كلفة رهن جزء من المقابل الذي تتقا
  .االستثمار والتمويل لفائدة مؤسسات القرض الممولة

  .وتضبط شروط وصيغ تطبيق هذا الفصل بأمر حكومي

في حالة نزاع ناجم عن تنفيذ العقد، يجب  ـ 30 الفصل
التنصيص، على فض النزاع بالحسنى في مرحلة أولى وعلى المدة 

ذلك قبل اللجوء إلى القضاء القصوى المخصصة لهذه المرحلة و
  .أو التحكيم إن اقتضى األمر وتعذرت المساعي الّصلحية

وفي صورة اللجوء إلى التحكيم، ينص العقد وجوبا على أن 
  .القانون التونسي هو المطبق على النزاع

  الباب الخامس

  مراقبة تنفيذ عقود الشراكة

ية يتعين على شركة المشروع أن تقدم بصفة دور ـ 31 الفصل
إلى الشخص العمومي كل الوثائق القانونية والمحاسبية والمالية 
والفنية الخاصة بالمشروع طبقا لمقتضيات عقد الشراكة وذلك 
باإلضافة إلى الدراسات الفنية واألمثلة والمواصفات التي يطلبها 

  .الشخص العمومي

ويتعين على شركة المشروع تقديم تقرير سنوي إلى الشخص 
 مدى تقدم إنجاز المشروع ومدى إيفاء شركة العمومي يبين

  .المشروع بتعهداتها

وعلى شركة المشروع تيسير أعمال أعوان الرقابة المشار 
  . من هذا القانون32إليهم بالفصل 
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عالوة عن أعمال الرقابة األخرى التي يمكن أن  ـ 32الفصل 
ينص عليها عقد الشراكة، يتعين على الشخص العمومي القيام 

  : ال التاليةباألعم

متابعة مدى التزام شركة المشروع بتعهداتها وخاصة تقديم ـ 
  من هذا القانون،31التقارير المشار إليها بالفصل 

دراسة الوثائق التي تقدمها شركة المشروع والتثبت من مدى ـ 
 صحتها،

القيام بالمراقبة الميدانية لألشغال للنظر في مدى تقدم ـ 
 ألهداف النجاعة وللشروط الفنية تنفيذها ومدى استجابتها

 المنصوص عليها بالعقد،

مراقبة مدى التزام شركة المشروع بالشروط التعاقدية ـ 
المتعلقة بالمناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوطنية 

. وبتشغيل اليد العاملة الوطنية واستعمال المنتوج الوطني
طنية للشراكة بين القطاع ويتوجب رفع تقرير في ذلك إلى الهيئة الو

 العام والقطاع الخاص،

لمراقبة تنفيذ العقد  مختص ومستقل تعيين خبير أو أكثرـ 
 عند االقتضاء،

تقديم تقرير سنوي وعند االقتضاء تقارير أخرى إلى الهيئة ـ 
الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حول مدى 

  شركة المشروع بتعهداتها،تقدم تنفيذ عقد الشراكة ومدى إيفاء

اتخاذ التدابير المنصوص عليها بهذا القانون، وفق أحكام ـ 
فصول الباب السادس، وبعقد الشراكة ضد شركة المشروع في 
صورة عرقلتها لعمليات المراقبة أو إخاللها بالتعهدات المحمولة 

  .عليها، حسب الحالة، بموجب هذا القانون أو عقد الشراكة

تخضع عقود الشراكة بصفة دورية  إلى تقييم  ـ 33 الفصل
إلى رقابة هياكل الرقابة  ومراقبة محكمة المحاسبات وذلك إضافة

العامة التابعة للدولة وهياكل الرقابة الراجعة بالنظر للشخص 
 للشراكة بين القطاع العام والقطاع العامةالعمومي وتدقيق الهيئة 

ر التدقيق المذكورة  ويتم نشر تقارير الرقابة وتقاري. الخاص
  .للعموم طبقا للتشريع الجاري به العمل

تقدم الحكومة تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب حول تنفيذ 
  .مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

  الباب السادس

  نهاية عقد الشراكة

ينتهي عقد الشراكة بصفة عادية مع حلول األجل  ـ 34الفصل 
لعقد وبصورة استثنائية في الحاالت المنصوص المتفق عليه با
  .من هذا القانون 36و 35عليها بالفصلين 

يمكن أن يتّم فسخ عقد الشراكة قبل انتهاء مدته  ـ 35 الفصل
  .إما باتفاق طرفيه أو في الحاالت التي ينص عليها عقد الشراكة

للشخص العمومي أن يفسخ العقد بصفة أحادية في صورة 
الخاص لخطإ فادح أو إن اقتضت المصلحة العامة ارتكاب الشريك 

  .ذلك

ويضبط عقد الشراكة حاالت وإجراءات الفسخ والتعويضات 
  .المستوجبة عن ذلك

يمكن إسقاط حق شركة المشروع من قبل  ـ 36 الفصل
التعاقدية وذلك  الشخص العمومي في صورة اإلخالل بالتزاماتها

  . للوفاء بالتزاماتهابعد إنذارها ومنحها األجل المحدد بالعقد

ويضبط العقد حاالت اإلخالل التي ينجر عنها إسقاط الحق 
  .ويحدد شروط مواصلة تنفيذه وتأمين استمرارية المرفق العمومي

وفي صورة إسقاط الحق يتم إعالم الدائنين المرّسمة ديونهم 
 من هذا القانون بمكتوب مضمون 24بالسجل المذكور بالفصل 

 بالبلوغ خالل مدة يتم ضبطها في العقد قبل الوصول مع اإلعالم
تاريخ إصدار قرار إسقاط الحق، وذلك لتمكينهم من اقتراح شخص 

وتبقى إحالة . آخر يحل محل شركة المشروع التي أسقط حقها
عقد الشراكة إلى الشخص المقترح خاضعة إلى الموافقة، المسبقة، 

  .للشخص العمومي

منجزة أو التي هي بصدد وتتمتع عقود الشراكة للمشاريع ال
اإلنجاز بأولوية الخالص على المشاريع الجديدة المبرمجة من قبل 

  .الشريك العمومي

  الباب السابع

  اإلطار المؤسساتي لعقود الشراكة

يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس استراتيجي  ـ 37الفصل 
للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يتولى خاصة رسم 

ات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاع العام االستراتيجي
والقطاع الخاص وضبط األولويات طبقا لتوجهات مخططات 

  .التنمية

  .وتضبط تركيبة وصالحيات المجلس بمقتضى أمر حكومي
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تحدث لدى رئاسة الحكومة هيئة عامة للشراكة بين  ـ 38 الفصل
منصوص فضال عن المهام ال القطاع العام والقطاع الخاص تتولى،

عليها بهذا القانون، تقديم الدعم الفني لألشخاص العموميين 
ومساعدتهم في إعداد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع 

  .الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها
  .وتضبط صالحيات الهيئة وتنظيمها بمقتضى أمر حكومي

 ستعانة بخبراء أو مكاتب خبرةيمكن للهيئة في إطار مهامها اال
 الفرص وحسب إجراءات ؤوفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكاف

  .تضبط بأمر حكومي
يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر 

  .حكومي
تقوم الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام  ـ 39 الفصل

والقطاع الخاص بنشر ملخص لعقود الشراكة التي تم إبرامها على 
  .كترونيموقعها االل

  .ويتم ضبط النموذج للملخص المذكور بمقتضى أمر حكومي
  الباب الثامن

  أحكام انتقالية
تتولى دائرة المحاسبات التعهد بالمهام الموكولة  ـ 40الفصل 

إلى محكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون إلى حين مباشرة 
  . من الدستور117محكمة المحاسبات لمهامها وفق أحكام الفصل 

 العمل بهذا القانون بداية من تاريخ دخول ييجر ـ 41صل الف
  .2016 حيز النفاذ وفي أجل أقصاه غرة جوان  التطبيقيةنصوصه

 العمل بأحكام يغير أنه بالنسبة إلى الجماعات المحلية يجر
نتخابات اهذا القانون من تاريخ مباشرة مجالسها لمهامها إثر أول 

  .محلية وفقا ألحكام الدستور

تلغى جميع األحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة  ـ 42 الفصل
 2007 فيفري 19 المؤرخ في 2007 لسنة 13القانون عدد 

غير أنه يتواصل العمل بأحكام . المتعلق بإرساء االقتصاد الرقمي
القانون المذكور على عقود الشراكة الجارية وكذلك على مشاريع 

إلى المنافسة في شأنها قبل الشراكة التي تم اإلعالن عنها والدعوة 
  .سريان العمل بهذا القانون

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ 
  .كقانون من قوانين الدولة

  .2015 نوفمبر 27تونس في 

  الجمهوريةرئيس 

محمد الباجي قايد السبسي

  
    




