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 الـقـانون األساسي للبلديات
 (1) أحكـام عامــة: األول العنوان

حداثها البلدية تعريف: األول الباب  (2) وا 

الادنية  ااستةتل ا الاةعلوه ا ةةو  بعلشخصةي البلدية  ماعةة  ايلية  تتاتة   -األّول الفصـل
 (3).اكلف  بعلتصرف فو الشؤان البلدي 

للتنايةةة  فةةةو النلةةةاة بعلان لةةة  ا تصةةةعديع الةةةا نو فةةةو ن ةةةعط الاخ ةةة   البلديةةة  تتةةةع  
  (4).اثلعفيعاامتاعةيع 
بعةةد ذخةةي رذي ا  ةةري الاعليةة   الداخليةة تيةةدا البلديةة  بةةقار بةةع ترار اةةن ا  ةةر  -2 الفصــل

 ايضب  يداد ان لتلع. االر عاالتملي  ا نص األار الايدا للع ةلى اتالع 
بعد إتتشعرة الاملة  البلةدي  الداخلي يغير إت  البلدي  بقار بع ترار ان ا  ر  -3 الفصل

 الاعنو بعألار ذا بع ترار ان  يا األخير.
البلديةة   ةنةةاانيةةت  تيا ةة  اةةن  ةةيا اللةةعنانه  2اةة  اراةةةعة ذيكةةع  الفصةة   (5) -4 الفصــل

 بالتضى اداال  ان الامل  البلدي تخض  ُامابع لاصعد   الاالو الاختص ترابيع.
 للبلدية الترابية الحدود: ( 6)الباب الثاني

الترابيةة  للبلةةديعم بةةقار بةةع ترار اةةن ا  ةةر الداخليةة  بعةةد  اليةةدادت  تيةةا ر يةة (7) -5 الفصــل
 .الامعل  البلدي  الاعني  ااتتشعرةذا الاالة الاعنيين ذخي رذي الاالو 

 .اتتتشعر ةند اس تضعء الامعل  الملاي  

                                       
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ت  تغيير تتايته بالتضى الفص  1- 
 2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ُذداج البعبعن األاا االثعنو  فو بعب ذاا ات  تغيير تتايته بالتضى الفص   2-

 2006ما لي   17الاؤرخ فو 
  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  ييف لفظ "العاااي " بالتضى الفص   3-
  2006ما لي  17الاؤرخ فو 2006لتن  48ان اللعنان األتعتو ةدد 2او" بلفظ "الا نو" بالتضى الفص ت  تعاية لفظ "اللا -4
 تعبلع(. 5)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -5

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه ا ت  تغيير تتايته بالتضى الفص   6-
 تعبلع( 6)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  7-
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ذا الةةةاالة  البلةةديعم ذا تلتةةةيالع بةةةقار بةةع ترار اةةةن ا  ةةر الداخليةةة  بعةةةد ذخةةي رذي الةةةاالو إداةةةع  يةةت 
اال ياكةةن ذن يةةت  إداةةع  البلةةديعم ذا تلتةةيالع خةة ا  هالامةةعل  البلديةة  الاعنيةة  ااتتشةةعرة الاعنيةةين

  .التنتين الاااليتين لإلنتخعبعم الامراة  صد التمديد الكلو للامعل  البلدي 
ذا إيا نتج ةن تيا ر اليداد الترابي  للبلديعم ذا إداعملع ذا تلتيالع تغيير فو إت  البلدي  

فإنه يت  التنصيص ةلى يلك بنف  األار الاتعّلق بتيا ر اليداد ذا اسداع  ذا البلديعم 
 التلتي .
 ذا تلتيالع. البلديعميل  ي  الامعل  البلدي  امابع فو يعالم إداع   (1)-6 الفصل
إداةةع  بلديةة  فةةو بلديةة  ذخةةرع تنلةة  مايةة  إلت ااعتلةةع ايلا لةةع إلةةى البلديةة  التةةو  يعلةة  فةةو

 فيلع. ذدامم
 تلتي  بلدي  إلى بلديتين ذا ذكثر يل  تا    اليلاط ااسلت ااعم بينلع. يعل  افو
الاةةةيكارتين يةةقين ا  ةةةر الداخليةةة  بإيصةةعء ةةةةع  لإللت ااةةةعم ذا اليلةةةاط  اليةةةعلتين افةةو
 كاع يقين ا  ر الاعلي  بعلعاليعم اليتعبي  للتصفي . الاعني للبلديعم 
الةاالو بةين بلةديعم   ةرفاةن  البلدية يلة  فةة الخ فةعم الاتعللة  بعليةداد ( 2)-7 الفصل

  الرامع  لااليتين فقكثر. البلديعما  ر الداخلي  بين   رفالاالي  الاايدة اان 
 البلدية الدوائر(  3)الثـالث: ابـالب

 يضب  هداائرفقكثر تدةى  إدار تينياكن تلتي  تراب البلدي  إلى ان لتين  (4)-8 الفصل
بعد إتتشعرة الامل  البلدي الاعنو ذا بع ترار  الاالوةدد ع ايداد ع الترابي  بلرار ان 

  يه الداائر ا رط تتيير ع بقار. الع  اتضب  انه.
 يــةالبلد ذفـح (5): الرابع الباب

بعةةد ذخةةي رذي  اةةن ا  ةةر الداخليةة  بةةع ترارياكةةن يةةيف البلديةة  بةةقار اعلةة   (6)-9 الفصــل
 .الاالو الاختص ترابيع

                                       
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  1-
 تعبلع(ه 7)الفص    2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن     48ةدد 

 تعبلع( 8) الفص   2006ا لي  م 17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -2
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3
 تعبلع( 10) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -4
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48اللعنان األتعتو ةدد ان  5ت  تغيير تتايته بالتضى الفص   -5
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -6
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يةةقين ا  ةةر الداخليةة  فةةو  ةةيه اليعلةة  بإيصةةعء الت ااةةعم ايلةةاط البلديةة  الاعنيةة  ايةةقين 
 ا  ر الاعلي  بإمراء ذةاعا التصفي .

يلةاط ااةع ةليلةع اةن يي  الامل  الملاي اي  البلدي  الاا   ييفلع فو اةع للةع اةن 
 الت ااعم.

 ديـالبل سـالمجل :انيـالث وانـالعن
 : تشكيـلـهاألول ابــالب

 االاتةةةةةعةدينيتركةةةةةب الاملةةةةة  البلةةةةةدي اةةةةةن الةةةةةرئي  االاتةةةةةعةد األاا  (1)-10 الفصـــــل
 االاتتشعر ن.

  . بقار اعلّ  إالّ  البلدي الامل  ي ّ  ال يل  (2)-11 الفصل
اةةن ا  ةةر الداخليةة  لاةةدة ال اعّلةة  بلةةرار  النشةةع  ةةةن اؤّ تةةعالتقكةةد ياكةةن تا يفةةه  يعلةة  افةةو

 . الشلر ن تتمعا 
ذا تعةير  الابعشةر نإيا ا   ي  الامل  البلدي ذا اتتلعا كعف  ذةضةعئه  (3)-12 الفصل

 تكا ن امل  بلدي فإن نيعب  خصاصي  تلا  باظعئفه. 
نيعبةةة  خصاصةةةي  ةنةةةد إيةةةداا بلديةةة  ذا تلتةةةيالع ذا فةةةو صةةةارة  كةةةيلك اُتعةةةّين

 يل  انتخعب الامل  البلدي. ر ثاعإداع  بلديعمه ايلك 
النيعبةةة  الخصاصةةةي  بةةةقار خةةة ا الشةةةلر الاةةةاالو ليةةة  الاملةةة   تلةةةك اُتتةةةاى

ذةضةةةةعئه ذا إيةةةةداا البلديةةةة  ذا تلتةةةةيالع ذا إداةةةةع   كعفةةةة البلةةةةدي ذا  بةةةةاا اتةةةةتلعل  
 ةن التت . ذةضعئلعن يل  ةدد اال ياكن ذ .بلديعم

 بعألار الصعدر فو إيداثلع. رئيتلع اُيعّين
النيعبة  الخصاصةي  ارئيتةلع بةنف  الاظةعئي التةو يلةا  بلةع الاملة    ةيه اتلا 

  البلدي ارئيته.

                                       
ان اللعنان   6اذُةيد ترتيبه  بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -1

 تعبلع(ه 11)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48األتعتو ةدد 
 تعبلع( 12)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -2
لعنان األتعتو ان ال 6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -3

 تعبلع(. 13)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد 
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 اللجـان(   1)الثاني: ابــالب

 التعلي : الايعدينلمعن  عرة فو  نوثاعيشك  الامل  البلدي إثر تنصيبه  (2) -13 الفصل
 االاعلّي اسدارّ    الشؤان  -
 العاراني  االتليئ  األشغعا -
 االعنعي  بعلبيئ  االنظعف  الصي  -
 اال تصعدي  الشؤان  -
 ااألترة االمتاعةي  الشؤان  -
 االثلعف  االر عض  الشبعب -
 الخعرمي  االع  عم التععان  -
 (3) العا  الت ّاةو -

 البلدي ذن يشك  لمعنع غير  عرة ُيعلد إليلع بدرات  اااضي  ُاعّين . للامل  اياكن
اللمعن تل   خعص  بلةع اال ياكةن للةع ذن تاةعر  ذية  اظيفة  اةن اظةعئي  لليه الي 
الا بتفاية انه ا تعين ةةرة ذةاعللةع ةلةى الاملة  البلةدي اذخةي رذيلةع  البلديالامل  
الامل  البلدي فو ااضاع ةرة ةليلع ايل  التنصيص ةلةى يلةك بايضةر  تداااكلاع 

 الملت .
 (4) البلدي ذن يكان ةضاا فو ةدة لمعن. للاتتشعر ياكن

يعةةين رئةةي  الاملةة  البلةةدي بااافلةة  الاملةة  ذيةةد الاتةةعةدينه اةنةةد   (5)-14 الفصــل
لةدي ذن يكةان رئيتةع التعيره اتتشعرا بلديع لرئعت  كةّ  لمنة . اال ياكةن لعضةا الاملة  الب

 ألكثر ان لمن .

 تمتا  اللمن  ارة فو الشلر ةلى األ   اتكان ملتعتلع ةاااي .
ايعلةةن ةةةن تةةعر ا إنعلةةعد  ةةيه الملتةةعم باعللةةعم باةةدخ  الةةر البلديةة  اداائر ةةع اباختلةةي 

 اتعئ  اسة   الاتعي .
                                       

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -1
 تعبلع( 30) الفص   6200ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -2
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنليم بعللعنان األتعتو ةدد  -3

 1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68بلي  ذيكع  الفص  ُنليم بعللعنان األتعتو ةدد  -4
 (تعبلع 31الفص  )  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -5
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الثاعنية  ذيةع  الااالية  لتةعر ا  خة ارئيتلع   رفيل  اتتدةعء اللمعن ان ( 1)-15 الفصل
 إيداثلع.
 بعد يلك ضب  مداا ذةاعللع. اللمعن تتالى
 ملت  ان ملتعتلع. لك   الرراك  لمن  ان بين ذةضعئلع  تعين( 2)-16 الفصل

امل  البلدي ايتل  نتخ  انه الا تالى الالّرر ت اة تلر ر الّلمن  فو ملت  
 لرئي  الامل  تتضّان ا ترايعم اللمن .

 اياكن لالرر اللمن  ذن يتتعين بقيد األةاان البلديين.
اةةر   ااؤشةةر ةليةةه اةةن  بةة  خةةعص بلةةع اتضةةّان ايعضةةر ملتةةعم كةة  لمنةة  بةةدفتر 

 رئي  الامل  البلديه ا نص به فو ك  اّرة ةلى األةضعء اليعضر ن بملتعم اللمن .
 ةلى امه استتشعرة : ايلكياكن ذن يدةى للاشعرك  فو ذةاعا اللمعن  (3)-17الفصل
داخةةة  الان لةةة   لاظةةةعئفل الدالةةة  ذا الاؤتتةةةعم العااايةةة  الابعشةةةر ن  اذةةةةاان الااظفةةةان  (1

 لل  ذراء ياكن  لبلع. اان الخبرةالبلدي  اياي 
 البلدي  اليين ياكنل  ذن يفيداا برذيل  بيك  نشع ل  ذا اعلااعتل . اذصيلا الاتتعكنان  (2

 ديــالبل بـالمكت:  (4) الباب الثالث

اكتةةةب يتركةةةب اةةةن  البلديةةة رئةةةي  الاملةةة  البلةةةدي فةةةو تتةةةيير شةةةؤان  يتةةةعةد( 5)-18 الفصـــل
 اللمعن االكعتب العع  للبلدي . ارؤتعءالاتعةد األاا لرئي  البلدي  االاتعةدين اكاا و الرئي  

اةرة فةو الشةلر. ا رذتةه رئةي  الاملة   األ  يمتا  الاكتب البلدي ةلى  (6)-19 الفصل
 اللعنان.  ياالبلدي اةند التعير ان ينابه  بلع أليكع  

الشرا  الان بلة  ةلةى كتعبة  الاملة   بنف تاعر  كتعب  الاكتب البلدي  (7)-20 الفصل
 البلدي.

                                       
 تعبلع( 32) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -1
 تعبلع( 33) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -2
 تعبلع( 35الفص  ) 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -4
ان اللةعنان األتعتةو  6ى الفص  اذُةيد ترتيبه بالتض 1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -5

 تعبلع(ه 85) الفصل   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد 
 تعبلع( 86) الفص    2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -6
 تعبلع( 87) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -7
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 البلدية رئةي    ةرفايعضةر اةدااالم  ةيا الاكتةب بةدفتر اةر   ااا ة  ةليةه اةن  اتضةان
ا نص به فو كة  اةرة ةلةى األةضةعء اليعضةر ن بملتة  الاكتةب البلية  ذةضةعء الاملة  

 اس  ع ةلى  عته الايعضر. يق
 ديـس البلــام المجلـمه (1) :عـالراب ابـالب

 الشؤان البلدي . فويتالى الامل  البلدي بادااالته البم   (2) -21 الفصل
 (3).عا اافق ةليل اي اني  البلدي  ا در 
الاةةةداخي  البلديةةة  ااساكعنيةةةعم الااضةةةاة  تيةةةم تصةةةرفلع برنةةةعاج تمليةةة   يةةةدادفةةةو  ايضةةةب 

 .البلدي 
التةةو يتعةةين الليةةع  بلةةع للاتةةعةدة ةلةةى تنايةة  الان لةة  افلةةع للاخ ةة   األةاةةعااختلةةي  ايضةةب 
 (4). للتناي  الا نو
مايةةةة  الاتةةةةعئ  يام الصةةةةبغ  الايليةةةة  خصاصةةةةع الاتعّلةةةةق انلةةةةع بعلايةةةةعدين  فةةةةوبرذيةةةةه  ا ةةةةدلو

االثلعفيةةة  افةةةو كةةة  اليةةةعالم التةةةو تتةةةتامبلع اللةةةاانين االتراتيةةةب ذا كلاةةةع  ااالمتاعةيةةة  اال تصةةةعدي 
 (5).يلك تل   اسشراف لبم 

  الدالةة  ذا ذيةة  ماعةةة  ةةرففةةو كةة  اشةةراع ي اةة  إنمةةع ه فةةو ان لةة  بلديةة  اةةن  اتةةبلع ايتتشةةعر
 ةاااي . اؤتت ذخرع ذا 
إلى االو المل  خ ا األيةع  الثاعنية  الااالية  النعلةعد  الامل  البلدي يامه رئي  (6)-22 الفصل

  ا  اللرارام الاتخية لتنفيي ع. الادااالمالملت  نتخ  ان ك  
 اتصعله بلع. يثبمإدراملع بدفتر  الاالو ا تالى
ان  27اال تعتبر اصعد ع ةليلعه افق ذيكع  الفص   تكان الغي  امابع  (1)-23 الفصل

فةةو الاااضةةي  الخعرمةة  االلةةرارام الاتخةةية لتنفيةةي ع  اةةدااالم الاملةة  البلةةدي ةةيا اللةةعنانه 

                                       
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ت  تغيير تتايته بالتضى الفص   -1
 بلع(تع 36) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -2
اةن اللةعنان األتعتةو ةةدد  2ت  تعاية ةبعرة "الاي ان البلدي ا اافق ةليه" بعبعرة "اي اني  البلدي  ا اافةق ةليلةع" بالتضةى الفصة   -3

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن    48

ما لي  17الاؤرخ فو 2006لتن  48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية لفظ "اللااو" بلفظ "الا نو" بالتضى الفص  -4
2006 

الاؤرخ   2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية ةبعرة "اسدارة العليع" بعبعرة "تل   اسشراف" بالتضى الفص   -5
 2006ما لي   17فو 

 تعبلع( 37)الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -6
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تتنةةةةعفى االنصةةةةاص ذا التةةةةو  اللعنانيةةةة ةةةةةن اشةةةةااالته ذا الاتخةةةةية فةةةةو غيةةةةر امتاعةعتةةةةه 
 .التشر عي  االترتيبي 

له اصلي   اعل  ان تللعء نفته ذا ب لب اان اربلر ةلى الاالو ذن يصّرر بعسلغعء 
إيداع نتخ  الاداال  االلرار الاتخي لتنفيي ع بارك   تعر اان  شلر نفو يلك فو ظرف 

 الاالي .
تنفي الادااالم االلرارام الاتخية لتنفيي عه الاشعر إليلع بعلفلرة األالى ان  يا الفص ه 

 الانصاص ةليه بعلفلرة الثعني  ان  يا الفص .إيا ل  يصرر الاالو بإلغعئلع فو األم  
شعرك فو  يه  إياالادااالم االلرارام الاترتب  ةنلع  عبل  لإللغعء  تكان  (2)-24 الفصل

 الادااالم ذةضعء بلديان يلال  ااضاةلع شخصيع ذا نيعب  ةن الغير.
بابعدرة انه فو ذم  خات  ةشر يااع ان تعر ا إيداع  الاالواسلغعء بلرار اعل  ان  يت 

 لتنفيي ع بارك  الاالي .  الاتخينتخ  ان ايضر الاداال  االلرار 
ه ا ادع  لب اسلغعء فو  يه اليعل  له اصلي  فو يلكذن ي لب اسلغعء ك  ان  يما 
الاداال  فو ذم  ذ صعه خات  ةشر يااع ان تعر ا تعليق نتخ  ان ايضر  الاالي بارك  
 البلدي ه ايتل  اص  لل علب يثبم تعر ا تلدي  ال لب.  الربادخ  
 .فو ظرف خات  ةشر يااع ان تعر ا تلدياه ال لبالاالو فو  بمي

نعفية إال االلرارام الاترتب  ةنلع الاتعلل  بعلاااضي  التعلي   الادااالمال تصبح  (3)-25 الفصل
  :ةليلع فبعد اصعد   تل   اسشرا

 هاي اني  البلدي  (1
 هاالتعاية فو العلعرام التفا م (2
 هتنتينةلاد الكراء التو تتمعا  ادتلع  شرا  (3
 هبقار ييّددالدارا  هي يفاط ابلغيال الصلح (4
 تيا   ةناان البلدي ه (5
 تراةةوةنةةداع االفضةةعءام الر عضةةي  االشةةبعبي  االثلعفيةة  األنلةةج االتةةعيعم العااايةة   تتةاي  (6

 تخليد يكرع ا ني  ذا يدا تعر خوه تلك التتاي  إلى تشر ي ذا

                                                                                       
 تعبلع( 38) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -1
 تعبلع( 40) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48بعللعنان األتعتو ةدد  اذُةيد ترتيبه لحنُ  -2
 تعبلع( 42) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -3
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خضةةةراء  ااتةةةعيعماتةةةعيعم ةااايةةة   اةةةن ذنلةةةج ذمةةة اء الالةةةك العاةةةااو للبلديةةة  ترتيةةةب (7
خراملع اا ةعدة ترتيبلع اكيلك اضة  اتغييةر اغير عه  ذاثلة  تصةفيي ال ر ةعم العاااية  البلدية  اا 

 ا  اراةعة ذيكع  امل  التليئ  الترابي  االتعايره
 بين البلديعمه صيغ ااشعر   التععان  (8
الاؤتتةعم الصةنعةي  ذا  فةو رذ  اةعا بعلاتةع ا البلديعم بعالتتغ ا الابعشر ذا  تدّخ  (9

 هذا التو للع فعئدة ايلي  ذا ملاي  ةاااي  ارافقالتمعر   التو تلا  بتتيير 
 ( التراتيب الععا ه10
 ( ة  عم التاذا  االتععان الخعرمو.11
اةتبةةعر اةة   25الاشةةعر إليلةةع بعلفصةة   االلةةرارام ةلةى الاةةدااالم الةةاالويصةةعدط ( 1)-26 الفصــل

 1975اةةةعي  14الاةةةؤرخ فةةةو  1975لتةةةن   35اللةةةعنان ةةةةدد  اةةةن 24األيكةةةع  الةةةااردة بعلفصةةة  
 (2)الماعةعم الايلي . لاي اني الاتعلق بعللعنان األتعتو 

ةلى الاالو االلرارام الاتخية لتنفيي ع الامل  البلدي  ادااالمرضم إيا ةُ (3)-27 الفصل
ةشر يااع ان تعر ا إيداةلع فإنلع تعتبر  خات فو شقنلع ذي  رار فو ظرف  يلّررللاصعد   ال  
 (4)اصعد ع ةليلع.

فللامل  اةلى  رار اترتب ةنلع الاالو الاصعد   ةلى اداال  اع  رفة إيا
 (5).البلدي رف  األار إلى ا  ر الداخلي 

التةةةو يتعةةةين الاصةةةعد   ةليلةةةع يتةةةب  االلةةةرارام تصةةةبح الاةةةدااالم (6)-28 الفصـــل
 الةا  ر ذا الةا راء الةيين يلالة  األاةر نعفةية  ةرفبةه العاة  اةن  المةعري التشةر   

                                       
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -1

 تعبلع( 43) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن    48ةدد 

 48ان اللعنان األتعتو ةدد  2لادااالم االلرارام" اييف لفظ "العاااي " بالتضى الفص  ت  تعاية لفظ "الادااالم" بعبعرة "ا -2
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن  

ان اللةعنان األتعتةو  6ا ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1985ذفر    25الاؤرخ فو  1985لتن   43ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -3
 تعبلع( 45) الفص  2006ما لي   17و الاؤرخ ف 2006لتن   48ةدد 

ان  2ت  تعاية ةبعرة "ادااالم الامل  البلدي " بعبعرة "ادااالم الامل  البلدي االلرارام الاتخية لتنفيي ع" بالتضى الفص   -4
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48اللعنان األتعتو ةدد 

ان اللعنان األتعتو ةدد  2اداال  اع اةلى  رار اترتب ةنلع" بالتضى الفص   ت  تعاية ةبعرة "ةلى اداال  اع" بعبعرة "ةلى -5
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48

 تعبلع( 44)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -6



 16 

فةةو شةةقنلع ذي  ةةرار فةةو ظةةرف ث ثةة  ذشةةلر اةةن تةةعر ا يلةةّرر  لةة  إنالافعةةاا امابةةع 
 (1).إيداةلع بارك  الاالي 

الامعل  البلدية  االلةرارام الاتخةية لتنفيةي ع التةو لة  يةنّص ةليلةع إن ادااالم ( 2)-29 الفصل
ان  يا اللعنان تصبح نعفية الافعاا امابةع بعةد خاتة  ةشةر يااةع اةن تةعر ا إيةداةلع  25الفص  

 (3).بارك  الاالي 
ةلى الاالو االلرارام الاتخية لتنفيي ع الامل  البلدي  ادااالمرضم إيا ةُ (4)-27 الفصل

ةشر يااع ان تعر ا إيداةلع فإنلع تعتبر  خات فو شقنلع ذي  رار فو ظرف  يلّررللاصعد   ال  
 (5)اصعد ع ةليلع.

فللامل  البلدي رف  اةلى  رار اترتب ةنلع الاالو الاصعد   ةلى اداال  اع  رفة إيا
 (6).األار إلى ا  ر الداخلي 

التو يتعين الاصعد   ةليلع يتب  االلرارام تصبح الادااالم (7)-28 الفصل
الا  ر ذا الا راء اليين يلال  األار نعفية   رفبه العا  ان  المعري التشر   

فو شقنلع ذي  رار فو ظرف ث ث  ذشلر ان تعر ا يلّرر  ل  إنالافعاا امابع 
 (8).إيداةلع بارك  الاالي 

                                       
الاؤرخ    2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2دااالم االلرارام" بالتضى الفص  ت  تعاية لفظ "الادااالم" بعبعرة"الا -1

 2006ما لي   27فو 
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1985ذفر    25الاؤرخ فو  1985لتن   43ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -2

 تعبلع( 46الفص   ) 2006ما لي    17الاؤرخ   فو  2006لتن   48ةدد 
اةن  2ت  تعاية ةبعرة "ادااالم الامةعل  البلدية " بعبةعرة "اةدااالم الامةعل  البلدية  االلةرارام الاتخةية لتنفيةي ع" بالتضةى الفصة   -3

 2006ما لي   17الاؤرخ فو   2006لتن   48اللعنان األتعتو ةدد 
اةةةن اللةةةعنان  6ا ذُةيةةةد ترتيبةةةه بالتضةةةى الفصةةة   1985ذفر ةةة   25الاةةةؤرخ فةةةو  1985لتةةةن   43ُنلةةةح بعللةةةعنان األتعتةةةو ةةةةدد  -4

 تعبلع( 45) الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48األتعتو ةدد 
ان  2ت  تعاية ةبعرة "ادااالم الامل  البلدي " بعبعرة "ادااالم الامل  البلدي االلرارام الاتخية لتنفيي ع" بالتضى الفص   -5

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48د اللعنان األتعتو ةد

ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية ةبعرة "ةلى اداال  اع" بعبعرة "ةلى اداال  اع اةلى  رار اترتب ةنلع" بالتضى الفص   -6
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48

 تعبلع( 44)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -7

الاؤرخ    2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية لفظ "الادااالم" بعبعرة"الادااالم االلرارام" بالتضى الفص   -8
 2006ما لي   27فو 
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االلرارام الاتخية لتنفيي ع التو ل  إن ادااالم الامعل  البلدي  ( 1)-29 الفصل
ان  يا اللعنان تصبح نعفية الافعاا امابع بعد خات   25ينّص ةليلع الفص  

 (2).ةشر يااع ان تعر ا إيداةلع بارك  الاالي 

ييمر ةلى ك  امل  بلدي نشر التصر يعم االبيعنعم ذا إبداء ( 3)-30 الفصل
التو تتنعفى االلرارام الاتخية لتنفيي ع الادااالم  بإلغعء ايصرر تيعتي . ا ترايعم

 (4).ان  يا اللعنان  23اذيكع   يا الفص  يتب الصيغ الابين  بعلفص  

ال ياكن ألي ةضا ان ذةضعء الامل  البلدي ا تنعء ذا كراء ذا ( 5)-31 الفصل
البلدي  ذا انلاالتلع ذا التعع د اعلع ابعشرة ذا باات   الغير إال  ةلعراماتتغ ا 

 بعد 
اتبق ان الاالو بعد ذخي رذي الامل  البلدي. افو صارة ةد  ااافل   ترخيص

  .الابرا  فو الغرة تعتبر الغي  العلادالاالو فإن 
  (6) الخامس ابــالب

 يرهــتسي
 ذشةةةلرالاملةةة  البلةةةدي امابةةةع ذرعةةة  دارام ةعديةةة  فةةةو التةةةن ه فةةةو  يعلةةةد (1)-32 الفصـــل

فيفةةةري ااةةةعي اما ليةةة  انةةةافابره اياكةةةن ةنةةةد التعةةةير تقميةةة  الةةةدارة بشةةةر  إةةةة   تةةةل   
 .اسشراف

                                       
ان اللعنان األتعتو  6تيبه بالتضى الفص  اذُةيد تر  1985ذفر    25الاؤرخ فو  1985لتن   43ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -1

 تعبلع( 46) الفص   2006ما لي    17الاؤرخ   فو  2006لتن   48ةدد 
اةن  2ت  تعاية ةبعرة "ادااالم الامةعل  البلدية " بعبةعرة "اةدااالم الامةعل  البلدية  االلةرارام الاتخةية لتنفيةي ع" بالتضةى الفصة   -2

 2006ما لي   17الاؤرخ فو   2006 لتن  48اللعنان األتعتو ةدد 
 تعبلع( 47) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3
لتةن   48اةن اللةعنان األتعتةو ةةدد  2ت  تعاية لفظ "الادااالم" بعبعرة "الادااالم االلةرارام الاتخةية لتنفيةي ع" بالتضةى الفصة   -4

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006
لتةةن   48اةةن اللةةعنان األتعتةةو ةةةدد  6بالتضةةى الفصةة   23بعسيعلةة  ةلةةى الفصةة   39ا38تةة  تغييةةر اسيعلةة  إلةةى الفصةةلين  -   

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006
ان اللعنان  6التضى الفص  ا ذُةيد ترتيبه ب 1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -5

 تعبلع( 59) الفص   2006ما لي    17الاؤرخ فو  2006لتن   48األتعتو ةدد 
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -6
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تلتئ  بإشراف رئةي  الاملة   تاليدي انعلعد الدارة الععدي  للامل  ُاماًبع ملت   تتبق
انعلةعد الةدارةه ا ةدةى  تةعر ااأل    ب   ةلىالبلدي ذا ان ينابه ان بين الاتعةدين شلرا 

اسة   الاتعي  لتاعع اداخ تل  فو الاتعئ  يام  اتعئ بكنا الان ل  البلدي  إليلع اتتع
 .البلدية الصبغ  الايلي  اتعر فل  بعلبرااج 

اللمعن البلدي  يتةب   ب در  الالتريعم الاعراض  خ ا الملت  التاليدي  ان  يت 
 لامل  البلدي.ل الععدي  الااالي  دارةالاشااالتلع اتعرة ةلى 

 .رذع فعئةةدة فةةو يلةةك كلاةةعلةةرئي  البلديةة  ذن يماةة  الاملةة  البلةةدي  (2)-33 الفصــل
ةلةةى األ ةة  اةةن  ذااةليةةه اتةةتدةعؤه فةةو ذمةة  ذ صةةعه خاتةة  ةشةةر يااةةع ب لةةب اةةن الةةاالو 

 نصي ذةضعء الامل  اليين    فو يعل  ابعشرة.
 التقكد اختصعر  يا األم . ةند اللاالو
ا ةةدر  بتةةم  الاةةدااالم  البلةةديالاملةة  يصةةدر كةة  اتةةتدةعء ةةةن رئةةي  ( 3):34 الفصــل
 كتعب  إلى ذةضعء الامل   استتدةعءكاع يامه  .الر البلدي  ذا ينشر بادخ ايعلق 

 
 

 (4).األ  بالر تكنع    ب  انعلعد الملت  بث ث  ذيع  ةلى 

 ياكن لرئي  البلدي  ذن يختصر يلك األم  بدان ذن يل  ةن يا  كعا . التقكد اةند
 ذغلبي  ذةضعئه  الملت ال ياكن للامل  ذن يتفعاة إال إيا يضر فو ( 5):35 الفصل

  الابعشر ن.
الة  ييضةر الملتة  العةدد  34الامل  بصف   عناني   بةق ذيكةع  الفصة   ُدةو   إيا

ُتعةةعد الةةدةاة النعلةةعد الاملةة  بعةةد ث ثةة  ذيةةع  ةلةةى األ ةة  ااةةع  ذةضةةعئهالكةةعفو اةةن 

                                                                                       
 تعبلع( 14) الفص    2006ا لي  م 17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -1
 تعبلع( 15) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -2
 تعبلع( 16) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3
 17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2تعاية ةبعرة "ةلى بعب" بعبعرة "بادخ " بالتضى الفص  ت   -4

 2006ما لي  
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -5

 تعبلع( 18) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد 
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الملتةةة  الثعنيةةة  الانعلةةةدة ال ُيعتبةةةر نعفةةةي الافعةةةاا إاّل إيا يضةةةر  فةةةويلةةةّرره الاملةةة  
  (1).األةضعء الابعشر ن ثلاالملت  ذكثر ان 

 البلدي ملتعم الامل  اله رذي إتتشعري. اللعبة ييضر
يا  الا للةةة تؤخةةةي الالةةةررام بقغلبيةةة  الالتةةةرةين ( 2):36 الفصـــل ا مةةةري اس تةةةراع ة نيةةة  اا 

الةةرئي  ارميةةع. اتةةدر  ذتةةاعء  صةةامتتةةعام األصةةاام فياةةع ةةةدا اس تةةراع التةةري يكةةان 
 الالترةين بايضر الملت  ا  بيعن ناع ا تراةل .

تةةرا كلاةةع  علةةب بةةيلك ثلةةا األةضةةعء اليعضةةر ن ذا كلاةةع دةةةو الاملةة   اس تةةراع ا مةةري 
 ذا تلدي  ترشيعم. تتاي للبم فو 

الصارة األخيرة إن ل  يير  ذي ارشح ةلى األغلبي  الا لل  بعةد دارتةو ا تةراع  عته  افو
ن تععدلةم األصةاام يفةا   تّري   ذكبةرتمري دارة ثعلثة  ا ةت  اسنتخةعب بعألغلبية  النتةبي  اا 

 الاترشيين تنع.
 الامل  البلدي. رئعت يتالى الرئي  ذا ان ينابه فو اغيبه (  3):37 الفصل
 الةةةرئي  اليتةةةعب الاةةةعلو بعلبلديةةة  ينتخةةةب الاملةةة  رئيتةةةع للملتةةة . انع شةةة  اةنةةةد
ن لةةة  يعةةد ابعشةةةرا لخ تةةةه ذن ييضةةةر الانع شةةةعم اةليةةةه  البلديةة  فةةةو  ةةةيه الصةةةارة اا 
يامه رئي  الملت  ايضر الادااالم رذتع إلى تةل    .ةند اس تراع الملت اغعدرة 

 للع بعلنظر. الرامع اسشراف 
البلدي اياكنةه استةتععن   الامل ب العع  للبلدي  كتعب  يتالى الكعت ( 4)- 38 الفصل

امةاد كعتةب ةةع  يعةين  ةةد افةو صةارة  .فو يلك باتعةدين ان بين ذةاان البلدي 
 رئي  البلدي  بلرار ذيد ااظفو البلدي  خصيصع للغرة.

انعلعد ع باعللةعم  تعر املتعم الامل  البلدي ةاااي  اُيْعلُن ةن (  1)-39 الفصل
 (2).اداائر ع اباختلي اتعئ  اسة   الاتعي  الر البلدي ادخ  ب

                                       
الاؤرخ  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6بالتضى الفص   34بعسيعل  إلى الفص   16ت  تغيير اسيعل  إلى الفص   -1

 2006ما لي   17فو 
ةيد ترتيبه بالتضى الفص   -2 ُُ  تعبلع( 19)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ُذ
 تعبلع( 20)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3
 تعبلع( 21) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -4
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ذن يلةةةةّرر التفةةةةعاة فةةةةو ملتةةةة  تةةةةر   فةةةةو بعةةةةة الاااضةةةةي   البلةةةةدي اللاملةةةة 
اةن ثلةا األةضةعء ذا اةن رئةي  الاملة  ذا  ب لبالادرم  بمداا األةاعا ايلك 

 ان الاالو ذا ان ينابه.
 (3) .ذا ان ينابه يضار تلك الملتعم للاالو ياكن

يةةقين ب ةةةرد كةة  اةةةن  ذنللةةرئي  ايةةةده يفةةظ النظةةع  بعلملتةةة  الةةه   (4)-40 الفصــل
ييةةرر  فإنةهيتتةبب فةو إخةة ا النظةع  بعللعةةة  افةو صةارة ارتكةةعب مر اة  ذا منيةة  

 .ايضرا فو يلك اتيعا اللضي  يعال إلى اكعل  المالار  
 ينابةةهتةةدر  الاةةدااالم يتةةب تاار خلةةع بتةةم  يا ةة  الةةاالو ذا اةةن  (5)-41 الفصــل

ةلةةةى صةةةفيعته ايع يلةةةع ذر عاةةةع رتبيةةة  اياضةةةو ةلةةةى نةةةص  ةةةيه الاةةةدااالم رئةةةي  
 .ةع  البلدي  اكعتبالامل  للغرة   رفاألةضعء يل  تعيينه ان  اذيدالبلدي  
الةر  باةدخ  ه اضةاان اةن ايضةر الملتة لادة ةشةرة ذيةع ه يعلق  (6)-42 الفصل
 .يع  التو تلو تعر ا انعلعد عذ الثاعني  اداائر ع فو ظرف ذم  ال يتمعا البلدي  
 لةب اس ة ع بالةر  فةوبلةع اليةق  لةدداء دافة ذا  البلدية لكة  تةعكن بعلان لة   (7)-43 الفصل

االاةةةاا  ن البلديةة  ايتةةةعبعتلع  البلديةة البلديةة  ةلةةى دفتةةةر اةةدااالم الاملةةة  البلةةدي ادفتةةر اللةةةرارام 
 الاعلي .

إثةةةر دةاتةةةه ثةةة ا اةةةّرام  يضةةةارالكةةة  ةضةةةا بلةةةدي تخلةةةي ةةةةن  (8)-44 الفصـــل
لةه اةن  تةاعع اةعيمةا  للةاالوه بعةد دةاتةه ا  ال  يعتبر اامب تخلفه شةرةيع اتاالي 

                                                                                       
 تعبلع( 22) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ضى الفص  ذُةيد ترتيبه بالت -1
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48نليم بعللعنان األتعتو ةدد  -2
 1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنليم بلي  ذيكع  الفص  بعللعنان األتعتو ةدد  -3
 تعبلع( 23) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ترتيبه بالتضى الفص  ذُةيد  -4
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -5

 تعبلع( 24) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد 
 تعبلع( 25) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -6
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -7

 تعبلع( 26)الفص   2006ما لي   17خ فو الاؤر  2006لتن   48ةدد 
 تعبلع( 27)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -8
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ه ذن يعلن ةن إ علتةه التةو تكةان نلعئية  إاّل إيا رفة  ذاةره إلةى ا  ةر الداخلية  البيعنعم
  فو ظرف العشرة ذّيع  الااالي  لتعر ا إة اه بيلك.

اة  اسةة    الاصةاااتتلعالم ذةضعء الامل  البلديه برتةعل  اضةاان   تامه (1)-45 الفصل
 ا  ر الداخلي .  يعل  بلعبعلبلاغه إلى الاالو اليي 

يعلة  ذا بتقمي  تعر ا بداي  افعاللع لادة ذ صع ع ث ثة  ذشةلر ه ا  استتلعل  بلبااالاالو  رارا  يتخي
 انه إلى ا  ر الداخلي .ارئي  الامل  البلدي اييي  نتخ   بعألاربه الاعنو 

 بلاغلع. تعر ايعل  التكامه تعتبر استتلعل  البال  بعنلضعء شلر ان  فو
يدةى ذةضعء الامعل  البلدي  إلى يضار دارام تكا ني  تتنعتةب اة  الةعال   (2) -46 الفصل
 .بعلامل 
الامعل  البلدي  اةن الا ةم الكةعفو  ذةضعءةلى الاتتقمر ن ذن ياكناا اقمار ل  (3)-47 الفصل

 لل . التعبع للاشعرك  فو ملتعم الامل  ذا اللمعن 
 اةنذن يكان االنل عع ةن العا  الاشةعر إليةه بلةيا الفصة  تةببع فةو فتةا ةلةد اسيمةعر  ياكن ال

 .دف  غراا  لدمير ةلىاألخير   ياالاتتقمره ااخعلف  يلك تمبر   رف
 ( 4)السادس الباب

 البلدي لألطفال المجلس

جكك  س ككب ت  ه كك   مس سككب د كك يب جل  ككب  تنصككه  يشكك ا مجلس ككب مج  كك     كك   -48 الفصلل 

 مجقبسون.  هذممن  10مجلس ب مج       قب ألح بم مج صا 

 البلدية  لد فةعا اةن بةين ت ايةي الان لة  البلةدييت  إختيعر ذةضةعء الاملة   -49 الفص 
افق العيي  اصيغ تضب  بلرار ان ا  ر الداخلي  االا  ر الاكلي بعلترعي .  المنتين ان

ذةضةةعئه الةةرئي  االاتةةعةد األاا االاتةةعةدين  بةةينالاملةة  البلةةدي لد فةةعا اةةن  ينتخةةب
  بعس تراع التري ابعألغلبي  الا لل .

 .الامل  البلدي لد فعا ينتخب فيلع رئية  التورئي  الامل  البلدي الملت   يرذ 

                                       
 تعبلع( 28) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -1
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48للعنان األتعتو ةدد ُذضيي بع -2
 تعبلع( 29)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُذضيي بعللعنان األتعتو ةدد  -4
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يشةةك  الاملةة  البلةةدي لد فةةعا خةة ا ذتةةباع اةةن تنصةةيبه ذرعةة  لمةةعن  ةةعرة  -50 الفصــل
 :بةتعنى 

 هاالصي  بعلبيئ النظعف  االعنعي   -
 هاالترفيهالر عض  االثلعف   -
 هالتضعاةن االتةآ ر -
 اسة   االتيتي  االع  عم ا  الامعل  البلدي  لد فعا. -
اةةةن  بةةةة   اختيةةةعرهكةةة  لمنةةة  ةضةةةا اةةةن ذةضةةةعء الاملةةة  البلةةةدي لد فةةةعا يةةةت   يةةةرذ 
 الامل .
 .اللمعننف  الشرا  الخعص  بالع  اتتيير اللمعن البلدي  ةلى  يه  تن بق
إبةةةداء ا ترايةةةعم فةةةو الاتةةةعئ   بادااالتةةةهيتةةةالى الاملةةة  البلةةةدي لد فةةةعا   -51 الفصـــل

 يل  انلع : اعالاتعلل  بعأل فعا بعلان ل  البلدي  اخعص  
 هااألييعء الترعاي االعنعي  بعلبيئ  بعلاؤتتعم  النظعف  -
 هاالثلعف  االترفيه الر عض  -
 هاالتآ ر التضعان -
 االتاةي  االتيتي . اسة   -
ااألتةةةرة بةةةعلامل  البلةةةدي االكعتةةةب العةةةع   اسمتاعةيةةة رئةةةي  لمنةةة  الشةةةؤان  يتةةةالى
رئةةةي  الاملةةة  البلةةةدي بلةةةرار اتةةةعةدة  يعّينةةةه  ذا ةةةةان اةةةن ذةةةةاان البلديةةة  ةللبلديةةة

 اتق ير الامل  البلدي لد فعا.
 

اةن كةة  تةن  دةةةاة  خةة ا شةلر ذكتةةاعريتةةالى رئةي  الاملةة  البلةدي  -52 الفصـل
لد فةةعا ل نعلةعد لتعةةاية ذةضةةعئه الةةيين لة  يعةةاداا  ةةعدر ن لتةةبب  البلةةديالاملة  

 ااعرت  العال  بعلامل .  ةلىان األتبعب 
  الاملةة  البلةةدي لد فةةعا امابةةع ذرعةة  اةةرام فةةو التةةن  ايلةةك يمتاةة -53 الفصــل

ه ةلةةى ذن ال تتةة اان  بةة  ااةةةد الةةدارام األرععةة  للاملةة  البلةةدي يااةةعخاتةة  ةشةةر 
  ا  ذيع  الدرات .
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الةدةاام  ةلةىنف  الشرا  الخعص  بعلدةاة لملتعم الاملة  البلةدي  تن بق
 الصعدرة ةن الامل  البلدي لد فعا.

يتةةالى كتعبةة  الاملةة  البلةةدي لد فةةعا ةةةان اةةن ذةةةاان البلديةة  يعّينةةه  -54 الفصــل
 البلدي بلرار. الامل رئي  

كتعبةة   ةلةةىكتعبةة  الاملةة  البلةةدي لد فةةعا بةةنف  الشةةرا  الان بلةة   تاةةعر 
 البلديةة رئةةي    بةة الاملةة  البلةةدي اتةةدر  الاةةدااالم بتةةم  اةةر   ااؤشةةر ةليةةه اةةن 

ا نص بةه فةو كة  اةرة ةلةى األةضةعء اليعضةر ن بعلملتة  البلية  ذةضةعء الاملة  
 لد فعا يق اس  ع ةلى  يه الادااالم. البلدي
تامةةةةه نتةةةةخ  اةةةةن اةةةةدااالم الاملةةةة  البلةةةةدي لد فةةةةعا إلةةةةى رئةةةةي    -55 الفصــــل
الثاعنيةةةة  ذيةةةةع  الاااليةةةة  النعلةةةةعد الةةةةدارة اتعةةةةرة ا ترايةةةةعم  خةةةة االبلةةةةدي   الاملةةةة

رئيتةةه ذا اةةن ينابةةه اةةن األةضةةعء ةلةةى الةةدارة   بةة  اةةنلبلةةدي لد فةةعا الاملةة  ا
 فيلع. للبمالععدي  الااالي  للامل  البلدي 

البلةةديه  الاملةة ذةضةةعء الاملةة  البلةةدي لد فةةعا بعلتنةةعاب بيةةنل  دارام  ييضةةر
 ةلى ذن ال يل  ةدد الادةا ن لليضار ةن الرع .

 األولالرؤساء والمساعدون : الثـالث وانـالعن
 (1)واألعوان البلديونوالمستشارون  وكواهي الرؤساءوالمساعدون 

 التعيين والقانون األساسي :األّول الباب
 عء ةبين ذةض تخبان انان ذاا ااتعةدان  رئي  ااتعةدلك  بلدي   (2) 56 الفصل
رئي  بلدي  تان  يعين بقار ان بين ذةضعء الامل  البلدي  ذنإال  البلدي الامل 

 .الا مايلا  بالعاه كعا  
 يلة الامل  البلدي ةلى رذ  ك  دائرة بعلبلديعم التو تيةدا بلةع داائةر كع ية  رئةي   رئي  يعين

 .الاالواختيعره ان بين ذةضعء الامل  اتل   يه التعيينعم بلرار يعرة ةلى اصعد   
                                       

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5بالتضى الفص  ت  تغيير تتايته  -1
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -2

 تعبلع( 48) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن     48ةدد 
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 يلا  رؤتعء البلديعم بالعال  كعا  الا م فو إيدع اليعالم التعلي : (1) يدة(فقرة ثالثة )جد
 إيا كعنم البلدي  كعئن  بارك  الاالي ه -
ةنداع تتعاي الالعبية اسةتيعدي  الانم ة للبلدي  فو التن  التعبل  ذا تفاط ابلغع  -

 ييدد بقار يت  اتخعيه فو بداي  ك  ادة نيعبي ه 
ةنداع يتعاي ةدد تكعن البلدي  ذا يفاط ةددا يضب  بقار يت  اتخعيه فو بداي  ك   -

 ادة نيعبي  
ا نتخب الاتعةد  هان بين ذةضعئه الرئي  االاتعةدين الامل ينتخب  (2)-57 الفصل

 الا لل . ابعألغلبي بعس تراع التري األاا ان بين الاتعةدينه ا ت  اسنتخعب لليه الالع  

(3) 

 ايكان دارة ثعلث   ع يتيص  ذي اترشح ةلى األغلبي  الا لل  بعد دارتين ان اس تراع تمر  ل  نا  ا 
 .تنع الاترشيينعدا األصاام يصرر بعنتخعب ذكبر ة  افو صارة تعة  النتبيةةاسنتخعب بعألغلبي

(4) 

 فيلعيترذ  ذكبر ذةضعء الامل  البلدي تنع الملت  التو ينتخب  (5)-58 الفصل
 الرئي .
يتب  االاتعةد األاا الامل  البلدي النتخعب الرئي  االاتعةدين اتتدةعء يل 

  ان  يا اللعنان. 34 بعلفص الصيغ ااآلمعا الانصاص ةليلع 

 بعستتدةعء ةلى االنتخعب اليي تيل  إمراؤه. التنصيص يتعين
ثلا إيا فلد الامل  البلدي  ذا الاتعةد األاا انتخعب الرئي  ذا الاتعةدين ياكن ال

  ذةضعئه.
الاملةة  اةةن  160الفصةة   أليكةةع افلةةع تكايليةة   ةةيه اليعلةة  إمةةراء انتخعبةةعم  فةةو ن تعةةيا 

 اسنتخعبي .

                                       
 2008ذام  4الاؤرخ فو  2008لتن   57كاع ت  تعايضلع بعللعنان األتعتو ةدد  -1
 تعبلع( 49)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -2
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنليم بعللعنان األتعتو ةدد  -3
 1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68بعللعنان األتعتو ةدد ُنليم  -4
 تعبلع( 50) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -5
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تعة  ان تعر خلع  ذرع  اةشر نفو ظرف  نتعئج اسنتخعبعميعلن ةن ( 1)-59 الفصل
 فو نف  اآلمعا. الاالوالبلدي  ايل  إب غلع إلى بادخ  الر  التعليقباات   
 االاتعةدين االاتعةد األاا ياكن ال عن فو صي  انتخعب الرئي ( 2)-60 الفصل

ااآلمعا الاعااا بلع فو خصاص االةتراضعم ضد انتخعبعم  االصيغيتب الشرا  
 ذيع  ان تعر ا اسنتخعب. خات  ذم الامل  البلدي ايلك فو 

ةن اظعئفل   ن اتعةدا الذا ذا الاتعةد األاا اسنتخعب ذا تخلى الرئي   ذلغو إيا
يااع إال إيا فلد  خات  ةشرالشغار فو ذم   لتدلتبب ان األتبعب يدةى الامل  

 ذةضعئه. ثلا
ان الامّل   160الانصاص ةليلع بعلفلرة الثعني  ان الفص   اليعل  ابعتتثنعء

 إمراء انتخعبعم تكايلي  فو ذم  شلر ن ان تعر ا آخر شغار. يتعيناسنتخعبي  فإنه 
يااع  خات  ةشرالالمدد فو ظرف  االاتعةدان  االاتعةد األاا الرئي  ا نتخب
 الااالي .
العااايين ذن يكاناا رؤتعء ذا اتعةدين ذاا ذا  للايتتبينال ياكن  (3)-61 الفصل

الكعئن   بعلبلديعم اؤ تعيلاااا بليه الاظعئي الا  ذناتعةدين ذا كاا و رؤتعء ذا 
 بارم  نظر  .

 ألمراء الرئي  ذن يكاناا اتعةدين ذاا ذا اتعةدين ذا كاا و رؤتعء. ياكن ال
األاا االاتعةدان العال   االاتعةدان رؤتعء الامعل  البلدي   يتالى (4)-62 الفصل

لتبب ان األتبعب إلى إةعدة  اليعم اكلاع دةم لنف  الادة النيعبي  لليه الامعل . 
اتعةدان ايعين كاا و ا  ذاااتعةد  ينتخب ذا تعيين رئي  الامل  البلدي انتخعب

 .رئي  مدد
اضاان  االاتعةدين األاا االاتعةدين برتعل   البلدي رؤتعء الامعل   اتتلعالم تامه
 .الاالوإلى ا  اسة   بعلبلاغ  الاصاا

                                       
 تعبلع( 51) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48بعللعنان األتعتو ةدد  اذُةيد ترتيبه لحنُ  -1
 تعبلع( 52) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -2
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -3

 تعبلع(. 53) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد 
 (تعبلع  54لفص   ) ا 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح  اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -4
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ذا بتقمي  تعر ا بداي  افعاللع لادة ذ صع ع ث ث   استتلعل  بلبااالاالو  رارا  يتخي
 الاعنو بعألار االامل  البلدي. ه  بيعلذشلره ا 
 .ان تعر ا بلاغلعبعنلضعء شلر  البال يعل  التكام تعتبر استتلعل   فو

 .تعر ا تنصيب ان يخلفل  إلىالعال   الاتتليلان فو ابعشرة يتاعدع
الرتاّي  اشعيع ان اللانين األيار  الانعتبعمييا  رئي  البلدي  فو  (1)-63 الفصل

 ياله بقار. اكيفي ااألبية تضب  اااصفعته ااكانعته 
إلى الاتعةد  تل تهبلرار معنبع ان  يفاةرئي  البلدي  ذن لياكن   (2)-64 الفصل
 الاتتشعر ن. ابصارة اتتثنعئي  إلى بعة ذيد الاتعةدين ذا ذكثر ذا إلى  األاا
الاتعلل  بعلتعر ي بعساضعء ااسشلعد با عبل  النتا لدص  ه تل تله تفاية  اياكن

 ابعليعل  الادني  بعتتثنعء إبرا  ةلاد ال اا ه إلى ااظي ذا ةدة ااظفين بلديين.
ذن يفاضاا بلرار تل تل  الاتعلل  بعلتعر ي ياكن لكاا و الرؤتعء بعلداائر البلدي   كاع

لااظي ذا  هإبرا  ةلاد ال اا  اةداع  دني الايعل  بعساضعء ابا عبل  النتا لدص  ابعل
 .   بعلدائرةةدة ااظفين 

 .إنلعء العا  بلعتعر   الافعاا اع ل  يل   التفايضعم تبلى
 التفاية ةلى اصعد   الاالةو.  رارام تعرة

يتّ  اسة   بلرارام تفاية التل   ةن  ر ق التعليق لاّدة ةشرة ذّيع  بادخ  الّر 
 الدائرة البلدي .البلدي  ذا الّر 

ا  اصعلح البلدي  يعين الامل   تتععرةإيا كعنم اصعلح الرئي   (3) -65 الفصل
 لدع الايعك  ذا سبرا  العلاد. البلدي آخر ان بين ذةضعئه لتاثي   ةضااالبلدي 
ذا  إةفعئهذا إيلعفه ةن الابعشرة ذا  الرئي فو صارة تغيب  (4)  -:66 الفصل

كعا  اظعئفه بعلاتعةد األاا  فويصاا ذي اعن  آخره فإنه يعاة لادة الغيعب 

                                       
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُذضيي بعللعنان األتعتو ةدد  -1
 تعبلع(  55) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -2

 تعبلع( 58) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3

ان اللعنان   6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -4
 تعبلع( 56) الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48األتعتو  ةدد 
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  رفانتخعبه ان  يل افو صارة ةد  اماد اتعةد ذاا يعاة بقيد الاتعةدين 
ن ل     رف نعك اتعةدان يعاة باتتشعر بلدي ينتخب ان  يكنالامل  اا 

 (1) الامل .

بلرار  اظعئفل ةن ابعشرة  االاتعةدينياكن إيلعف الرؤتعء  (2)  -67 الفصل
بعد تاعةل  ذا ا علبتل   ايلك ذشلر  ان ا  ر الداخلي  لادة ال تفاط ث ث  اعلّ 

 .تصرفعميععب ةليل  ان  د بعسدالء ببيعنعم كتعبي  ةاع 
 (3) . إال بقار اعلّ  إةفعؤ   ان العال ياكن  اال

ذا اتعةدين لبع و الاّدة  كرئي امابع ةد  إاكعني  انتخعبل   اسةفعءةن  يترتب
 (4) النيعبي .

 (5)مهام رئيس المجلس البلدي :الثاني الباب
 اصعلح البلدي . ةنرئي  البلدي  اتؤاا فو ن عط اللعنان  (6)-68 الفصل

 رئي  البلدي  الامل  البلدي افو  يا الصدد فلا اتؤاا ةلى: ينّش  (7)-69 الفصل
 التو  و ان اشااالتهه بعلاااضي الامل  البلدي اا ة اه  دةاة  -
ان  18الاكتب البلدي يتباع ا تضعه الفص   إتتشعرةمداا ذةاعا الامل  بعد  ضب   -

 (8)  يا اللعنانه

 .الانع شعمالملتعم اتتيير  رئعت  -
مج   ي  دلسبع ة مجل تب مج     مجلشبر  مهزمسه يع  رئهب مجلس ب مج     ( 1)-70 الفص 

 (2) .18  جه  دبج صا

                                       
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن  48ان اللعنان األتعتو ةدد 2ت  تعاية لفظ "ة له" بلفظ "إةفعئه" بالتضى الفص   -1

 تعبلع( 57) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -2

الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان االتعتو ةدد  2ت  تعاية لفظ "ة لل  " بعبعرة "إةفعؤ   ان العال " بالتضى الفص   -3
 2006ما لي   17

 2006ما لي  17فو الاؤرخ  2006لتن  48ان اللعنان األتعتو ةدد  2 ا" بلفظ "اسةفعء" بالتضى الفص ت  تعاية لفظ "الع -4

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان االتعتو ةدد  5ت  تغييرتتايته بالتضى الفص   -5

 تعبلع( 60) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -6
 تعبلع( 61) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48اللعنان األتعتو ةدد ان  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -7

الاؤرخ  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6بالتضى الفص   18بعسيعل  إلى الفص   85ت  تغيير اسيعل  إلى الفص   -8
 2006ما لي   17فو 
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 وحسن سه  أعلبجهب. مج سبنيسه  مج ئهب ع ى ت  هز  (3)-71الفص 
 مق رمت مجلس ب مج    . تن هذرئهب مج   ي  مسؤو  ع ى  (4)-72الفص 
ياثةة  البلديةة  رئةةي  الاملةة  البلةةدي فةةو مايةة  األةاةةعا الادنيةة  ااسدار ةة   (5)-73الفصــل

  بلع للصيغ االشرا  الانصاص ةليلع بعللاانين االتراتيب.
  التةدابيريتةالى بصةف  خعصة  رئةي  الاملة  البلةدي بعتة  البلدية  اتخةعي (6)-74الفصـل

 .ةليلع االايعفظ ال  ا  سدارة الااتلكعم ارةعي  اليلاط التو يتكان انلع الالك البلدي 
 ي ي:مجسبر  دهب مجعلا دلب  مجت متهبم  ف دص   عبم  وفي سطبق  وهو
صدار األيان بعلدف  اارا ب  اليتعبيعم البلدي  اداخي فو  التصرف -  هالبلدي  اا 
ا بةةاا اللبةةعم االتبرةةةعم اكةةيلك الصةةلح االاععاضةة  االالعتةةا  ااس تنةةعء ا  البيةة ةلةةاد  إبةةرا  -

 (7)ه ااألكر   إن كعن يلك ارخصع فيه  بلع لليا اللعنان  الصفلعم
مةةعري بلةةع العاةة  اارا بةة  يتةةن البلديةة   بلةةع لةةنف  الصةةيغ االتشةةعر   ال األشةةغعابتةةعم  إمةةراء -

 هتنفيي ع
 .التيفظي  ذا اع يامب إيلعف تلا  اليق اسمراءامك   اتخعي -

 يلو:اكلي بتركي  الاصعلح البلدي  ايتن تتيير ع الليا الغرة فلا اكلي باع  ذنه كاع
اعليةة  ال اةة  ليتةةن تةةير الاصةةعلح البلديةة   بلةةع للتراتيةةب المةةعري بلةةع  اكةةعالمإيةةداا   لةةب -

 هالعا 
 هالشرا بنف   البلدي ذةاان  تتيير -
 هبعلايفاظعم العنعي ةلى  التلر -
 .الاتعلل  بعل ر عم البلدي  التدابير اتخعي -

 يلو:بتفاية ان الامل  البلدي باع  البلدي ياكن كيلك ذن يكلي رئي   (1)-75الفصل

                                                                                       
 تعبلع( 62) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد  ان اللعنان األتعتو 6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -1
الاؤرخ  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6بالتضى الفص   18بعسيعل  إلى الفص   61ت  تغيير اسيعل  إلى الفص   -2

 2006ما لي   17فو 

 تعبلع( 63) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3

 تعبلع( 64) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -4

 تعبلع( 65) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -5

ان اللعنان األتعتو   6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1985ذفر    25الاؤرخ فو  1985لتن   43ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -6
 تعبلع( 66) الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد 

 2006ما لي   17الاؤرخ فو 200لتن   48ةددان اللعنان األتعتو  2ت  تغيير لفظ "الاصعلي " بلفظ "الصلح" بالتضى الفص -7
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 العااايةةة اتغييةةةر اتةةةتعاعا األاةة ك البلديةةة  التةةةو  ةةةو فةةو تصةةةرف الاصةةةعلح  ضةةب   (1
 هالبلدي 

اس تراة لدع صنداط اللراة ااتةعةدة الماعةةعم الايلية  االاؤتتةعم الاختصة   (2
 (2) االليع  بعسمراءام ال  ا  للغرةه

برا  اتنفيي اخ ص صفلعم األشغعا االت اد  الالررامك   اتخعي (3 الاتعلل  بإةداد اا 
التو ياكن إمراؤ ع بعلاراضعة يتب التراتيب الاعااا بلع بعةتبعر  االخداعمبعلاااد 
 (3) ني هكعنم االةتاعدام ارصادة بعلاي ا إياابلغلع 

 (4) اارامع  ةلاد الكراء التو ال ت  د ادتلع ةن تنتينه إبرا  (4

 هغير الاثلل  بنفلعم ذا شرا  االلبعمالتبرةعم   باا (5
االعداا االعداا الانفيين االخبراء  الايعاين اتكعليي اصعر ياألمرة ادف   ضب  (6

  هيتب التراتيب المعري بلع العا 
يل  ةن ه ذا يتعاي ابلغصلح العدلي  ااسدار   االليع  بك   اللضعيعالبلدي  فو  نيعب  (7

 (5) .بقارالدار يضب  
اس تراة لدع صنداط اللراة ااتةعةدة الماعةةعم الايلية  االاؤتتةعم الاختصة   (8

 (6) بعسمراءام ال  ا  للغرةهاالليع  
برا  اتنفيي اخ ص صفلعم األشغعا االت اد  الالررامك   اتخعي (9 الاتعلل  بإةداد اا 

التو ياكن إمراؤ ع بعلاراضعة يتب التراتيب الاعااا بلع بعةتبعر  االخداعمبعلاااد 
 (7) ني هكعنم االةتاعدام ارصادة بعلاي ا إياابلغلع 

 (8) راء التو ال ت  د ادتلع ةن تنتينهاارامع  ةلاد الك إبرا  (10

                                                                                       
 تعبلع( 68) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -1

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48نلح بعللعنان االتعتو ةدد  -2

 2006ما لي 17فوالاؤرخ 2006لتن  48ان اللعنان األتعتو ةدد 2" بالتضى الفص " بلفظ "الاي اني ت  تعاية لفظ "الاي ان -3

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48نلح بعللعنان األتعتو ةدد  -4

لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية ةبعرة "اصعلي  يتعاي ابلغلع " بعبعرة "صلح يتعاي ابلغه" بالتضى الفص   -5
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48نلح بعللعنان االتعتو ةدد  -6

 2006ما لي 17فوالاؤرخ 2006لتن  48ان اللعنان األتعتو ةدد 2" بلفظ "الاي اني " بالتضى الفص ت  تعاية لفظ "الاي ان -7

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48نلح بعللعنان األتعتو ةدد  -8
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 هغير الاثلل  بنفلعم ذا شرا  االلبعمالتبرةعم   باا (11
االعداا االعداا الانفيين  الايعاين اتكعليي اصعر ياألمرة ادف   ضب  (12

  هاالخبراء يتب التراتيب المعري بلع العا 
يل  ه ذا يتعاي ابلغصلح العدلي  ااسدار   االليع  بك   اللضعيعالبلدي  فو  نيعب  (13

 (1) .بقارةن الدار يضب  
 64 بعلفص للرئي  بداره تفاية  يه الاظعئي  بلع للشرا  الانصاص ةليلع  ياكن

اغيب  يعل ان  يا اللعنان لكاا و الرئي  فو الداائر ذا لاتعةد ذا ةدة اتعةدين افو 
 (2) الاتعةدين ذا يداا اعن  لل  لبعة ذةضعء الامل  البلدي.

فو  بهاع  ع   ته الععدي  ك ارئي  البلدي  ةلى الامل  البلدي فو يداد دار  يعرة
 الغرة للاصعد  .

 اسشراف:تل    تيميتالى رئي  الامل  البلدي  (3)-76 الفصل
 هاللرارام االلاانين فو الان ل  البلدي  تنفيي -
 هان شقنلع ذن تل  األان العع  التوالتدابير  تنفيي -
 الخعص  التو يتند ع له اللعنان. الاظعئيبماي   الليع  -
اكاا و الرئي  فو الداائر  االاتعةدان  االاتعةد األاا رئي  الامل  البلدي (4)-77 الفصل

 البلدي  لل  صف  ضعب  اليعل  الادنية .
 بإاضعء الخااص  بلع للتشر   المعري به العا .  البلدي ف رئي  يعرّ ( 5)-78 الفصل

ذا ذ ا  الليع  بعا  ان األةاعا تفرضه   البلديإيا ااتن  رئي   (1)-79 الفصل
الابعدرة انلضعء األم  اليي ييدده له كتعب ه بعد  هةليه اللاانين االتراتيب فللاالو

 بابعشرته بنفته ذا باات   ان ينابه خصيصع ليلك.

                                       
لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية ةبعرة "اصعلي  يتعاي ابلغلع " بعبعرة "صلح يتعاي ابلغه" بالتضى الفص   -1

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006

 2006 لتن  48ان اللعنان األتعتو ةدد  2بالتضى الفص    64بعسيعل  إلى الفص   55ت  تغيير اسيعل  إلى الفص   -2
 2006ما لي   17الاؤرخ فو 

 تعبلع( 69)الفص    2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3

 تعبلع( 70)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -4

 تعبلع( 71)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6التضى الفص  ذُةيد ترتيبه ب -5



 31 

 علتراتيب البلدي  بالارك    اكلي تيم ارا ب  اسدارة  البلدي إن رئي   (2)-80 الفصل
 (3) .لعالاتعلل  ب العليعتنفيي الررام التل   عا 

 ةلىتراو التراتيب البلدي  إلى تيليق الراي  االصي  الععا  االايعفظ   (4)-81 الفصل
 خصاصع:إ عر ةيش تلي  يتاح بعسداع  الا ئ  للاتتعكنين فو ُايي ل  ا و تشا  

العاااي  ان تنظيي  اال ر عماُيتل  الارار بعلشاارع االتعيعم  لعاا كّ  اع يل  ذان ا
 ه ةلى نفل  اعلكيلعهداةي  للتلا تالااتنا ر ارف  الياام  ا د  ذا إص ر البنعءام 

 اان  ةرة ذّي شوء بعلناافي ذا تاا ع ان ذم اء العاعرام اّاع يخشى 
 (5) ها رائي  اخّل  بعلصي إللعء اع ان شقنه ذن يضّر بعلاعرة ذا ييدان  تلا ه ا  ان

ااظع ر التلاا التو  الععا كّ  اسمراءام الرااي  إلى تمّنب األةاعا الاخّل  بعلتكين   –2
 (ه6)داخ  الان ل  البلدي  الاتارك ةتخلفلع الاؤتتعم الصنعةي  االالنّي  االتمعرّ   

خرا  الرفعم ان الُلبار االايعفظ   –3  هيرا  الالعبر ةلىكيفّي  نل  األااام االدفن اا 
(7) 

 (8) هللبي  ذا كيللع اصلاييتلع لإلتتل ك الاعراض ارا ب  صّي  ا ن البضعئ   –4
الا ئا   الاتعئ ن ان ت فو الياادا ااآلفعم االكاارا بشتى كّ  اع ان شقنه ذن ياكّ  –5

ااألاراة الاعدّي   ااألاعئ اتدارك ذار ع بتا    استععفعم ال  ا  اث  اليرائق االفيضعنعم 
 (9) هاس تضعء ةنداذاعئ  الدااب ا  دةاة التل   الاعني  للتدخ  فو األار 

مجحهومسككبت  جككو نمجتكك مده  مجتككي ت مككي جتككوالفي أو تافككي مألقطككبر مجتككي الكك  تنشكك  عككن  –6

ة أو مجل ت س  ومجسبئ   وتحو  دون ت ده  وجو ن الطعكبن  فكي مجلنكب    مجحهومسكبتمجضبرف

 (1) ،مجس نهــ 

                                                                                       
 تعبلع( 72) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -1

 تعبلع( 73) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -2

الاؤرخ  2006لتن   48ان اللعنان االتعتو ةدد  2ت  تعاية ةبعرة "اسدارة العليع" بعبعرة "اسدارة الارك   " بالتضى الفص   -3
       2006ما لي   17فو 

 تعبلع( 74) الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان  األتعتو  ةدد  6ذُةيد ترتيبه  بالتضى الفص   -4
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -5
 1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -6
 1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -7
 1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68بعللعنان األتعتو ةدد ُنلح  -8
 1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -9
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التدابير ال  ا  للايعفظ  ةلى الماعلي  اليضر   بعلشاارع االتعيعم اال ر عم  -7
االتعر خي  االفضعءام العاااي  االخعص  ا  ايترا  الخصاصيعم العاراني  االاعاعر   

 (2.)االبيئي  للان ل  البلدي 

الخعص  بعلماالن ايفظ الصي  اذان  التراتيبيتالى رئي  البلدي  اتخعي  (3)-82 الفصل
 البلدي  اكيلك بعل ر عم البلدي . الان ل ال ر عم بالك الدال  العاااو داخ  

تخليه الاالو استراع بإمراء اع يل   لتكفين الااتى  ةنديتالى رئي  البلدي  ذا  (4)-83 الفصل
 فو الدين ذا العليدة. تايي ادفنل  بصف  الئل  اعدان 

  رفاتلا  ان  الافعةيما  لرئي  البلدي  تتلي  رخص  الدفن إال بنعء ةلى شلعدة فو  ال
  بيب.
ال تياا دان اع  80بالتضى الفص   البلدي إن التل   الاخال  لرئي   (5)-:84 الفصل

الاالي  ذا البعة انلع فو ك  اليعالم التو ل   بلديعمللاالو ان يق فو اتخعي تدابير تل  ك  
ايلك  صد الايعفظ  ةلى الصي  االراي  العااايتين ا يا اليق  يمبتل  فيلع التل  البلدي  باع 

 (6)..لبلدي  بدان نتيم نيا إيدع تلك البلديعم إال بعد تنبيه رئي  ا الاالو  رفال ياعر  ان 

 هذةاان األان بتنفيي  راراتايكّلي الع  التراتيب البلدي   رئي  البلدي  يتالى (7)-85 الفصل
  يا اللعنان.ان  82ا  81ا  80 الفصااالصعدرة  بلع أليكع  

البلدي  اكيلك ذةاان البلدي  الايلفان الاخعلفعم للتراتيب  التراتيب بتنفيياألةاان الاكلفان  يععين
 فيلع ايعضر يييلانلع إلى رئي  البلدي . اييرران البلدي  
ال  يتضّان  اتعر االاخعلف   لارتكببع  ه  اي  ايّرره اصفته االلاي  الكعال   ُةدّ الايضره اا 
تتكّان انلع الاخعلف  االتنصيص األفععا التو تام اععينتلع االتو  تفصي اععينتلع ا   ااكعن

اضعء العان الاععين  الاخعليةلى تصر يعم  كاع يتضّان الايضر إاضعء الاخعلي اا 
 .الايضرللاخعلف  اتعر ا 

                                                                                       
 1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -1
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُذضيي بعللعنان األتعتو ةدد  -2
 تعبلع( 75)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3
 تعبلع( 76)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -4

 تعبلع( 77) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48اللعنان األتعتو ةدد  ان 6ذةيد ترتيبه بالتضى الفص   ُ -5
الاؤرخ  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6بالتضى الفص   80بعسيعل  إلى الفص   73إلى الفص    ت  تغييرا سيعل -6

 2006ما لي   17فو 
 تعبلع(ه 78) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -7
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ذا ةد   درته ةليهه يتالى العان التنصيص ةلى يلك  اساضعءصارة ااتنعع الاخعلي ةن  افو
 بعلايضر.
ال ياكن لرئي  البلدي  ذن  ان  يا اللعنانه 64ا  اراةعة ذيكع  الفص   (1) -86 الفصل

يفّاة تل ته الاتعلل  بعلتتيير اسداري االاعلو للبلدي . ا ما  له ذن يفّاة بلرار يق إاضعئه 
 :ةلى الاثعئق الاتصل  بلع ايلك إلى

 كاا و الرئي  افق شرا  تضب  بقاره –
 الكعتب العع  للبلدي  فو يداد اشااالتهه –
األةاان التعبعين للبلدي  اليين لل  خ   ادير ةع  ذا ادير ذا كع ي  ادير ذا رئي   –

 اصلي ه فو يداد اشااالم ذنظعر  ه
الااظفين ان صنفو "ذ" ا "ب" غير الشعغلين لخ   اظيفي  االيين لل  ةلى األ    –

ع  ذا خبرة تنتين فو الايدان اليي ينتيب ةليه التفايةه فو صارة ةد  اماد كعتب ة
 هذةاان اكلفين بخ   اظيفي  بعلبلدي 

ياكن لرئي  البلدي  ذن يرخصه بالتضى  رار لدةاان الاتاتعين بتفاية ليق إاضعئه 
 افق ذيكع  الاّ عم األالى االثعني  االثعلث  ان الفلرة األالى ان  يا الفص ه 

غير فو تفاية يق إاضعئل  للااظفين ان صنفو "ذ" ا"ب" الخعضعين لنفاي   ا 
الشعغلين لخ   اظيفي  االيين لل  خبرة تنتين ةلى األ   فو الايدان اليي ينتيب 

 ةليه التفاية  صد إاضعء اثعئق ييّدد ع  رار الترخيص.
 ال يتري تفاية يق اساضعء ةلى اللرارام يام الصبغ  الترتيبي . 

ص ةليلع تامه إلى الاالوه لغرة اسة  ه نتا ان  رارام تفاية اساضعء الانصا 
 بليا الفص .

 يت  اسة   بلرارام تفاية اساضعء ةن  ر ق التعليق لاّدة ةشرة ذيع  بادخ  الّر البلدي .
رئي  البلدي  بعلتلر ةلى يتن  تل  العع  للبلدي  اكلي تيم  الكعتب (2)-87 الفصل

لللاانين االتراتيب المعري بلع العا    بلعتير اسدارة البلدي  فو الايدانين اسداري االاعلو 
 خعص :ا تالى فو يداد يلك 

                                       
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُذضيي بعللعنان األتعتو ةدد  -1
 تعبلع( 67) الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -2
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 ه رارام رئي  البلدي  تنفيي -
 البلدي  االل اعم اشراع اي اني  البلدي  ااتعبع  تنفيي ع اا ةداد الفعم الصفلعم إةداد -

 هالاتعلل  بعلاععلي  البلدي  ااختلي العلادامدااا التيصي  
 هالتعلد بعلنفل  ااأليان بعلت اد ااأليان بعلدف  االيمج الاثبت  ا ترايعم إةداد  -
 هاألةاان االتنتيق بين اختلي الاصعلح البلدي  تتيير  -
 .العنعي  باختلي التم م االدفعتر البلدي  ااتكلع ابعلاثعئق اسدار   االايفاظعم -

 ةـالبلدي راراتـالق :الثالث الباب
 لغعي :يتخي رئي  البلدي   رارام  (1)-88 الفصل

 هتنفيي ادااالم الامل  البلدي ( 1
 هانفايه رةعيتهاسين بعتخعي التدابير الايلي  فو خصاص اع اضعه اللعنان تيم  ( 2
 إةعدة نشر اللاانين اتراتيب الشر   اتيكير الااا نين بعيتراالع. ( 3

إلى الاالو اتنفي  يه  يعالرئي  البلدي    رفاللرارام الاتخية ان  تامه (2)-89 الفصل
 15لع ذا إيلعف تنفيي ع فو ذم  لغعئإيا ل  يتخي فو شقنلع ذي إمراء فو إ امابعاللرارام 
تعر ا إيداةلع بالر الاالي . اتختصر  عته الادة إلى ذتباع فو خصاص  انيااع 

 (3) بعلتراتيب البلدي . الاتعلل اللرارام 
 الو الترخيص فو تنفيي ع يعال.التقكد يما  للا  اةند

اةةن  75رئةةي  البلديةة   بلةةع للفصةة    ةةرفالاتخةةية اةةن  اللةةرارمتخضةة   (4)-90 الفصــل
افلةةع لإلمةةراءام الاعاةةاا بلةةع ةلةةى  الان بلةة االارا بةة   اسةةة   ةةيا اللةةعنان لةةنف   ااةةةد 

بعلفصة  خعصة  انلةع الاةدااالم الةااردة  الاااضي ادااالم الامعل  البلدي  الاتعلل  بنف  

                                       
 تعبلع( 79) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48لعنان األتعتو ةدد ان ال 6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -1
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -2

 تعبلع(ه 80) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد 
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6بالتضى الفص   81ييف اسيعل  إلى الفص  ت   –3
 2006 ا لي م 17الاؤرخ فو  2006لتن 48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية لفظ " إب عللع" بلفظ " إلغعئلع" بالتضى الفص  -

 تعبلع( 82)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48اللعنان األتعتو ةدد ان  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -4
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 23امابةةةع يتةةةب الشةةةرا  الاضةةةبا   بعلفصةةة   إلغعئلةةةعب ايصةةةرراةةةن  ةةةيا اللةةةعنان  25
 (1) ان اللعنان الايكار. 23 بعلفص الدتبعب الانصاص ةليلع 

إة   الاعنيين بلع باات   إيدع  بعدإال  نعفية اللرارام البلدي ال تكان  (2)-91 الفصل
ه اال كلاع تضانم ذيكعاع ترتيبّي  اداائر عاتعئ  اسة   االتعليق بادخ  الّر البلدي  
 .تنفي اللرارام الفردي  إال بعد تبليغلع للاعنيين بلع

الاعنو بعألار ذا اكيله ذا ان يكان فو   ب  انالتبليغ إّاع باص  ااضى  ا ثبم
بلا ته ذا بايضر ةدا التنفيي ذا باع يفيد  التعر يان الااي  ن بعد خداته ذا اتعكنه 

 .الاصااتاميه اللرار برتعل  اضاان  
 (4) بتاار خلع بدفتر  رارام البلدية . سة  ا ااثعئقاللرارام البلدي   تتّم  (3)-92 الفصل

 ألعضاء المجلس البلديالمخولة  المنح (5)الباب الرابع:
 االاتعةدين االاتعةد األاا الع  رئي  الامل  البلديإن (  6)-93 الفصل

  يااكاا و الرئي  االاتتشعر ن البلديين امعني  إال فياع نصم ةليه التضيعم 
 البعب.

اكةةةةةةاا و الةةةةةةرئي   االاتةةةةةةعةدينلةةةةةةرئي  البلديةةةةةة  اللاتةةةةةةعةد األاا  (7)-94الفصــــــل
يةةق اتةةترمعع  اذةضةةعئلعاالاتتشةةعر ن البلةةديين اكةةيلك لةةرئي  النيعبةة  الخصاصةةي  

فةو يةداد ابلةغ    بعلخةعر الليةع  باقاار ةالالع  البلدية  بعنةاان  فو ن عطالاصعر ي 
الانيةة  الياايةة  الاخالةة  ألةةةاان الدالةة  االماعةةةعم الايليةة  االاؤتتةةعم العااايةة  

                                       
بعسيعلة  إلةى  45ا 44ا 43ا  42ا37اتغيير اسيعل  إلى الفصةاا  75بعسيعل  إلى الفص   68ت  تغيير اسيعل  إلى الفص   –1

لتةن   48اةن اللةعنان االتعتةو ةةدد  6ضى الفصة  بالت 23بعسيعل  إلى الفص   39ا38اتغيير اسيعل  إلى الفصلين  25الفص  
 ,2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006

ت  تعاية لفظ "الالّررام" بلفظ "اللرارام" اتعاية لفظ "النشر" بلفظ "اسة  " ا تعاية لفظ "بب  نلع" بلفظ "بإلغعئلع" بالتضى  -
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتةن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2الفص  

 تعبلع( 83) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -2
 تعبلع( 84) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3
 2006 ما لي  17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2 ت  ييف لفظ "النشرا" بالتضى الفص  -4

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذٌةيد ترتيبه  ات  تغيير تتايته بالتضى الفص   -5

 تعبلع( 88الفص   ) 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48نلح  اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -6
 تعبلع( 89) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -7
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يام الصةةةةبغ  اسدار ةةةة  الانتاةةةةين إلةةةةى الامااةةةةة  "ذ" يتةةةةب التراتيةةةةب المةةةةعري بلةةةةع 
 العا .
يةةت  تنظيةةر الاعنيةةين بةةعألار بةةقةاان  المالار ةة ي التنلةة  داخةة  إلةةى اصةةعر  بعلنتةةب 

يام الصةةةبغ  اسدار ةةة  الاةةةرتبين  العااايةةة الدالةةة  االماعةةةةعم الايليةةة  االاؤتتةةةعم 
 بلع العا . المعري الااظفين افلع للتراتيب  ذت كان "ذ" بعلصني 
 . عئا  فيةلع تلدي بعد الاصعر ي الايكارة  تتترم 
االاتعةدين اكاا و الرئي  اللاتعةدين األاا لرؤتعء البلديعم  تانح( 1)-95 الفصل
 .بقارالعيي  يل  ضب لع  افقتاثي   انح
ان  يا اللعنان  56ان الفص   الثعلث الاشعر إليل  بعلفلرة  البلديعمذن رؤتعء  إال

 .قارضب لع ب يت باني  مالي   ان يتاتع
 ون ـالبلدي وانــاألع (2) :الخامس الباب

رئي  البلدي   بلع لإلمراءام اللعناني  المعري بلع العا  التتاي   يتالى (3)-96 الفصل
"  " ا" با" 3ا ذ 2التعبع  لصني العال  اكيلك األةاان ان ذصنعف ذ البلدي بعلخ   

تل     رفةليه ان  الاصعدطالبلدي   بامااع ذةاانيداد العدد الالّرر  فو" د" ا
 ( 4) اسشراف.

ااظي  اض اليعالم التو تتتدةو فيلع اضعي  البلدي  اتعةدة ان الدال  ياكن  افو
 الاصعلحتعب  للدال  فو يعل  إليعط بعلبلدي  ليشغ  خ   كعتب ةع  ذا اتؤاا ةن 

 الفني  بلع ايل  تقميره ةلى يتعب اي اني  الدال .

                                       
 تعبلع( 90) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذٌةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -1

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5بالتضى الفص  ُذليق بعلعناان الثعلا اذُةيد ترتيبه  -2
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ةدد  ُنلح بعللعنان األتعتو -3

 تعبلع( 114) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد 
الاؤرخ فةو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2  تعاية ةبعرة " عنان إ عر" بعبعرة "امااع ذةاان" بالتضى الفص  ت -4
 2006ما لي   17
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فتح انعظرة النتداب العال  ااألةاان الانصاص ةليل   بلدي ياكن لك   (1)-97 الفصل
يتب الصيغ ااسمراءام  بامااع ذةاانلعيداد ةدد الشغارام  فوذة ه  96بعلفص  

 تت  الاصعد   ةلى  رارام فتح الانعظرة ان  ذنالمعري بلع العا ه ةلى 
 (2) .ا  ر الداخلّي   رف

 انعظرةةّدة بلديعم لتنظي   ذةاانبامااع ياكن تماي  الشغارام الاتمل   كاع
 (3)العا ملاي  لفعئدتلع ا تّ  يلك افلع للتراتيب االّصيغ ااسمراءام المعري بلع 

نلل  األةاان البلديين ان بلدي  إلى ذخرع بلرار ان ا  ر الداخلي   تل  (4)-98 الفصل
 الاعني . البلديعمبعد ذخي رذي 

بعتتثنعء  الاايدةذن نلل  األةاان البلديين ان بلدي  إلى ذخرع داخ  يداد الاالي   غير
 .الاعني الاكلفين بخ   اظيفي  تت  بلرار ان الاالو بعد ذخي رذي البلديعم 

ان ا  ر الداخلي ه ا اض  يد لليا  بع تراريليق األةاان البلديان  (5)-99 الفصل
 الاعنية . البلدي اسليعط بنف  الصيغ  بعد اتتشعرة رئي  

يتالى رئي  البلدي  دةاة ذةاان البلدي  الاكلفين باععين  الاخعلفعم ( 6)-100 الفصل
ان  يا اللعنانه لتقدي   85للتراتيب البلدي  اتير ر الايعضر فيلع افلع أليكع  الفص  

لانصاص ةليلع بعلنظع  األتعتو الخعص بقةاان تلك ارا بو التراتيب البلدي ه الياين ا
 بشر  اصعد   الاالو ةلى تكليفل  بعلالع  الايكارة

                                       
ان اللعنان  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُذضيي بعللعنان األتعتو ةدد  -1

 اكرر تعبلع( 114) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48األتعتو ةدد 
 2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6بالتضى الفص   96بعسيعل  إلى الفص   114ت  تغيير اسيعل  ةلى الفص   -2

 ه2006ما لي   17الاؤرخ فو 
الاؤرخ فو  2006لتن   48اللعنان األتعتو ةدد ان  2ت  تعاية ةبعرة "  عنان إ عر" بعبعرة " امااع ذةاان" بالتضى الفص   - 

  2006ما لي   17
الاؤرخ  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية ةبعرة " امااع ذةاان" بعبعرة "  عنان إ عر" بالتضى الفص   -3

 2006ما لي   17فو 
ان اللعنان   6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ةدد  ُنلح بعللعنان األتعتو -4

 تعبلع( 115) الفص   2006ما لي    17الاؤرخ فو  2006لتن   48األتعتو ةدد 
 تعبلع( 116) الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -5
 تعبلع( 117) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48األتعتو ةدد ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان  -6
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اللرارام التو يتخي ع رئي  البلدي  فو خصاص األةاان إلى  تخض ( 1)-101 الفصل
 الشراع فو تنفيي ع.  ب تقشيرة الاالو ايلك 

 التعلي :ان  يه التقشيرة الاتبل  اللرارام  اُتتتثنى
  رارام إتنعد األةداد الالنّي ه  - 1
 (2) افق التشر   المعري به العا ه رارام إتنعد الع    – 2
 (3) ه رارام التدّر  فو الرتب  ذا فو الصني – 3
 ه رارام تمتي  العلابعم اسدارّ   االتقديب ان الدرم  األالى – 4
 هاسيلعف الا تو ةن ابعشرة العا  رارام  – 5
 ه رارام نلل  األةاان بين الاصعلح البلدي  – 6
 هآخر بتلك رارام التش يب ان التلك إثر الافعة ذا استتلعل  ذا اسداع   – 7
 (4) هلبلاغ التن اللعناني  اسيعل  ةلى التلعةد رارام  – 8
 هالّررام إمراء فياص الارا ب  ال بّية  – 9
 .لدةاانلي  اختلي الشلعئد اسدارّ   الاتعلل  بعلييعة الالنّي  تت – 10

الايكارة  اللرارامإلى الاالو فو ذم  ذ صعه ث ث  ذيع  ان تعر ا إاضعئلعه ماي   اُتبلغ
 فو  إلغعؤ عفو الفلرة الثعني  ان  يا الفص ه اياكن للاالو إيلعف تنفيي ع ذا 

كلاع تبين ذّن اللرارام اشاب   ايلكه تبليغلع إليهذم  ذ صعه خات  ةشر يااع ان تعر ا 
 (5) االتراتيب التعر  . التشعر  بخل  إمرائو ذا ال تت عبق ا  

تيدد بقار الرتب اسدار   االفني  االخ   الاظيفي  الااكن إيداثلع  (6)-102 الفصل
  بعلبلديعم اشرا  اصيغ إتنعد ع.

 (1) اللعنان ةلى األةاان البلديين.  ياان  31ذيكع  الفص   تن بق  (7) -103 الفصل

                                       
 تعبلع( 118)الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو 2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد  ترتيبه بالتضى  الفص   -1
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -2
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48للعنان األتعتو ةدد ُنلح بع -3
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -4
 1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنليم بلي  ذيكع  الفص  بالتضى اللعنان األتعتو ةدد  -5
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُذضيي بعللعنان األتعتو ةدد  -6
 تعبلع( 119)الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -7
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 ديـالبل كـالمل  (2) :عـوان الرابالعنـ
 الملك العمومي والملك الخاص (3) :الباب األول

 ةاااو االك خعص. الكييتاي الالك البلدي ةلى  (4) -104 الفصل
 البلدي:تدخ  فو الالك العاااو  (5)-105 الفصل

لبلدي  االتو ا   اتتعاعللع شاارع ذا تعيعم ذا يدائق ل يتلعالكالرامع  األرة      (1
التو تتالى الدال  إيداثلع الا ني  االملاي   ر عم الةاااي  ذا  ر عم بعتتثنعء 

 (6) هاتعلد ع
ةلى الك البلدي  االتو بلع انشئعم لتا    الايعه االغع    واألرة التو      (2

العاااي  كلاع ذتندم الا  العنعي   اغير ع يام الاصلي  الت ليراالكلرععء اانشئعم 
  هبلع للبلدي 

للدال  االتو تتل  إلى البلدي  افق ييتاي ةليلع الالك العاااو  التواألخرع  األا ك (3
 (7) هان  يا اللعنان  109التضيعم الفص  

ةلى الك البلدي  االاعدة سيدع الانشئعم الانصاص ةليلع   واألرة التو      (4
بصف   عناني  ذا كعنم اي  تصر ح خعص بعلاصلي   ةليلعصعدط بقاثل  التليئ  االا

 العاااي .
 الاضبا  ذا التصر ح بعلاصلي  العاااي  الصعدر يتب الصيغ  اثعا التليئ  ايكفو

 (8) لك  يعل  خعص  لتخصيص تلك الل   لاع ذةدم له.

                                                                                       
الاؤرخ  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6بالتضى الفص   31بعسيعل  إلى الفص   59ت  تغيير اسيعل  إلى الفص   -1

 2006ما لي  17فو 
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -2
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ُذيدا بالتضى الفص   -3
 تعبلع( 120)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن  48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -4
 تعبلع( 121)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن  48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -5
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -6
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -7
الاؤرخ  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية ةبعرة " ذار التليئ  " بعبعرة " اثعا التليئ " بالتضى الفص   -8
 2006ما لي   17فو
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اال ينعله تلا  اليق بارار ال ان  العاااوال ياكن التفا م فو الالك  (1)-106 الفصل
 بعد اداال  الامل  البلدي. الرئي اياكن ن ع  عته الصف  انه بالتضى  رار ان 

يشاللع الالك البلدي إلى  ر عم ةاراني   التوترتب الشاارع اال ر عم  (2)-107 الفصل
 ااتعلك.
بين ذييعء  الاتلكبعلتكعن ا رع   اآل ل ال ر ق العارانو للتنل  داخ  األييعء  يتتعا 

 بلدي  اايدة.
الاصعدط البلدي   الان ل تليئ  باثعا الترتيب فو ال ر عم العاراني  ذا الاتعلك  يت 

يا تعير يلك بلرارام يصدر ع ةليه  عنانع   بعد اداال  الامل  رئي  الامل  البلدياا 
 (3) اذخي رذي اصعلح الا ارة الاكّلف  بعلتعاير.

تليئ  باثعا العاراني  االاتعلك  ال ر عميضب  ايغير تت ير ااا    (4)-081 الفصل
ن تعير يلك بلرار الترتيب.الان ل  البلدي  الاصعدط ةليه  عنانع   اا 

 رئي  الامل  البلديتصفيي تلك ال ر عم اتتاي  ارتفعةلع بلرارام يصدر ع  يت 
 ر.يالاكلف  بعلتعاللا ارة  الاصعلح التعبع الامل  اذخي رذي  اداال بعد 

يتل  رئي  البلدي  الرخص فو التصفيي الفردي ةلى ال ر عم التعبع  للالك العاااو 
 للبلدي  اغير ع ان الرخص  بلع للرارام تصفيي اتتاي  ارتفعع ال ر عم.

تت  اععين  الاخعلفعم للرارام التصفيي االتتاي  ان  ب  ذةاان البلدي  الاشعر إليل  
 اللعنان. ان  يا 85بعلفص  
الا ارام الاعني  ةند اس تضعء إلى بلدي  الاكعن ذمة اء الالةك العاةااو  تتل  ( 5) -109 الفصل
را  الانصةةاص ةليلةةع ةإليلةةع التصةةرف فيلةةع االايعفظةة  ةليلةةع  بلةةع للصةةيغ االشةة الااكةةااللدالةة  
 المعري بلع العا . بعلتشعر  
 ةلى:ييتاي الالك البلدي الخعص (  1) -110 الفصل

                                       
 تعبلع( 122)  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -1
 تعبلع( 123) الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -2
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنليم بعللعنان األتعتو ةدد  -3
 تعبلع( 124) الفص   2006ما لي   71الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -4
ان اللعنان   6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -5

 تعبلع( 125) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48األتعتو ةدد 
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الا  األتااطه)الدار البلدي ه الالعبره  ارفق ةاااولاألا ك الاخصص   (1
 (2) ه…(

 يام الاداخي . األا ك (2
الك العاااو التن بق األيكع  التشر عي  الاتعلل  بعلايعفظ  ةلى  (3)-111 الفصل
 ذيكع   يا اللعنان.العاااو البلديه فو اع ال يتععرة ا  ةلى الالك للدال  
ان  يا  105بعلفص   يددالا البلدي الالك العاااو إشغعا ةلىالااافل   ياكن

 ه كاع ياكن اتتل ا  الارافق العاااي  فيه.ا تيع إشغعالاللعنان 
 تتل ا  فو الالك العاااو البلدي بقار.االتضب  شرا  اصيغ اسشغعا الا تو ا 

ذا ركعئ  ياكن إشغعا الالك العاااو البلدي ا تيع  صد إ عا  الفتعم (4)-112 الفصل
ذا إشعرام ذا ذي  ة ا  ذخرع لغعي  إشلعر   شر    ضاعن ت ا  الارار اياعي  

 األان العع  االايعفظ  ةلى الماعلي  اليضر  .
اتك البلدي  دفترا تدر  فيه  عئا  األا ك الرامع  للالك م ( 5) -113 الفصل

 العاااو اللالك الخعص للبلدي .
بليا الفص  بلرار ان ا  ر الداخلي  االا  ر يضب  نااي  الدفتر الايكار 

 الاكلي بقا ك الدال .
  (6)الثاني ابـالب
 اـايـات والوصـالهب

  (7)-114 الفصل
 (1) اللبعم لفعئدة البلدي .ا  الاصعيع الامل  البلدي  باا يلرر

                                                                                       
 تعبلع( 126)الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48عتو ةدد ان اللعنان األت 6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -1
 2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية ةبعرة " اصلي  ةاااي  " بعبعرة " ارفق ةاااو" بالتضى الفص   -2

 2006ما لي   17الاؤرخ فو 
 تعبلع ( 127) الفص   2006ما لي   17خ فو الاؤر  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -3
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُذضيي بعللعنان األتعتو ةدد  -4
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُذضيي بعللعنان األتعتو ةدد  -5
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه  ات  تغيير تتايته بالتضى الفص   -6
 تعبلع( 138)الفص   0620ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -7
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ياا  اللبعم ياكن للاالو دةاة ذا  باا الاصعيع  اداالتهرفة الامل  البلدي فو  ا 
 (2) للتدااا فيلع ان مديد. الامل 

إال باداال  ثعني  يصر فيلع الامل  البلدي ةلى الرفة ذا  نلعئيعيكان الرفة  اال
دةاة الامل  للتفعاة ان مديد فو ادة شلر ان إيداع  ةنةنداع ياتك الاالو 

 الاداال  التو تنص ةلى الرفة.
 لدىالبلدية  تمثيل (3):الباب الثالث

 التي تساهم في رأس مالهاالمنشآت العمومية  
العاااي  التو تتع   فو  الانشآم للبلدي ه فو امعل  إدارة يخصص (4)-115 الفصل
 يتب نتب  اتع اتلع. يضب اعللعه ةدد ان الالعةد ذا األصاام  رذ 

الرئي    رفاكيلك إةفعؤ   ان اظعئفل  ان  البلدي تل  تتاي  نااب  (5)-116 الفصل
 ابااافل  الامل  البلدي.

 ان بين ذةضعء الامل . النااباختيعر  ؤالء  يل 
ةن افعة ذا اتتلعل  ذا ذي تبب آخر يتالى رئي  الامل   نعتجصارة يداا شغار  افو

 شلر ا  ااافل  الامل  البلدي. ذم البلدي تتديد الشغار فو 
الاالو فعن لليا األخير   رفان  تنبيلهذ ا  رئي  الامل  البلدي تتاي  النااب بعد  اان 

  ذن يتالى يلك.
 115تن بق ةليلع التضيعم الفص   اععفو صارة اتع ا  ةدة بلديعم  (6)-117 الفصل

الاخصص  للع بعةتبعر مال   د ذا األصاامالالعةان  يا اللعنان بصارة ماعةي . اييدد ةدد 
 اتع اعتلع.

الدار  بيتببين البلديعم الاعني  بالتضى  رار ان ا  ر الداخلي  ذا األصاام الالعةد  تا ع
 اتع ا  ك  انلع.

                                                                                       
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنليم بعللعنان األتعتو ةدد  -1
 2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2الاصعيع ذااللبعم" بالتضى الفص   ت  تعاية ةبعرة " التبرةعم اااللبعم " بعبعرة " -2

 2006ما لي   17الاؤرخ فو 
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه  ات  تغيير تتايته بالتضى الفص   -3
 تعبلع( 91) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006 لتن  48ُنلح  اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -4
 تعبلع( 92) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -5
 تعبلع( 100)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  6
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اصعلح ةلى الانشقة العاااي  باتعبع  نشع لع االتلر االو المل  التو يامد بلع الر  يختص
 البلديعم الاتع ا .

 التصرف والتعاون البلدي  (1) :العنوان الخامس

 األشغال البلدية (2):األول الباب
 تشا  اصلي  ال ر عم ااألشغعا البلدي : (3)-118 الفصل

ص ر اعنعء ال ر عم اذرصفتلع االانت  عم االانعبم االيدائق  تعّلد - اتاابعلع  االبتعتيناا 
 هاارافللع

الخضراء اتماي  اداخ  الادن اا  ال  اظع ر ااصعدر  االاتعيعم االاشع داليدائق  تليئ  -
 هالعع التلاا ان ال ر ق 

 هافر  ع ااععلمتلع اا  التلع اردالع فو اصّبعم ارا ب  الان لي ض م الف رف  -
ص يلعالامعري  تعّلد -  هاتنظيفلع ااّد ع اا 
  هالعاااي  ارّشلع بعلاعء االتعيعمال ر عم  تنظيي -
 هالعاااي  ااؤتتعم البلدي  االتعيعمال ر عم  تنا ر -
ص راتعلد  إنمع  - بنعءام البلدي  كر عة األ فعا االاتتاصفعم اُدار الشبعب االثلعف   اا 

 هااألكشعك االتعيعم العاااي  االدار البلدي  اغير ع ان الانشآم البلدي  االاتعرراالالعبر 
 هاخت ف ذنااةلع ةلىالت لير  ذشغعا -
 هااختلي الاي م الانع ا اذر ع  االتعيعمذتاعء األنلج  رت  -
 هاثعا التليئ  االتصفيفعم االبنعءام الخعص  االابعنو الُاتداةي  للتلا  تنفييباع يتعلق  ك ّ  -
بعلاؤتتعم الخ رة ذا الخعلي  ان الارافق ذا الاضّرة بعلصّي  ابصف   الاتعلل التراتيب  ت بيق -

 اع يتعلق بعألشغعا التو تيا  اصعر فلع ةلى ذاااا البلديةة . ك ّ ةعا  
 اثعا تليئ .لك  بلدي  ( 4)-119 الفصل
 .الترابي البلدي  إةداد  يا الاثعا  بلع أليكع  امل  التعاير االتليئ   تتالى

                                       
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه ات  تغيير تتايته بالتضى الفص   -1
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه ات  تغيير تتايته بالتضى الفص   -2
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -3

 تعبلع( 129) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد 
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -4
 تعبلع( 134) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48د ةد
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اصعلح  ا اصعلح البلدي  تنفيي اثعا التليئ  االتلر ةلى اتعبعته بعلتنتيق  تتالى    
امل   اخعص الدال  االاؤتتعم االاتتل اين العااايين  بلع للتشر   المعري به العا  

 .ي لتليئ  الترابالتعاير اا
خداعم لبعة البلديعم التو ت لب يلك  إتداءياكن لا ارة التملي   (1)-120 الفصل

 اخعص  فياع يلو: 
 هالالفعم الفني  لاشعر   األشغعا البلدي  اارا ب  تنفيي ع تكا ن -
 هالتليئ  للبلدية  اثعابعة م ئيعم  درات  -
 هان األشغعا الا ا  إنمع  ع بعلالك البلدي العاااو ذا الخعص يلكاألراضو اغير   ي  -
 هتتاال ع البلدية  التوالتلعتي   درات  -
 بتاتي  اتعصير شبك  ال ر عم البلدي  االماالن بلع. الاتعلل  الدراتعم -

 ـاتوالبتـات الصفق(2) الثاني ابـالب
صفلعم الخداعم ااألشغعا االت اد بعلاااد االدراتعم لفعئدة  تبر  (3)-121 الفصل

  الانصاص ةليلع بعلتشر   االتراتيب المعري بلع العا . للشرا البلدي  افلع 
 .تنم  تلك الصفلعم إال بعد ااافل  لمن  الصفلعم الاختص  اال

دة الامل  البلدي إثر تنصيبه لمن  سمراء البتعم لفعئ ُيكّان  (4)-122 الفصل
  ان:البلدي  تتركب 

 هالبلدي  ذا ان ينابه رئي  -
 هالامل  البلدي ذةضعءاثنين ان  ةضا ن -
 هإن امد العاااي الاصعر ي  ارا ب -
 .البلدي اللعبة -

                                       
 تعبلع( 135)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -1
 2006ما لي   17ؤرخ فو الا 2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه ات  تغيير تتايته بالتضى الفص   -2
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -3

 تعبلع( 136) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد 
ان اللعنان األتعتو  6اذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   1995لي  ما  24الاؤرخ فو  1995لتن   68ُنلح بعللعنان األتعتو ةدد  -4

 تعبلع( 137) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد 
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 الكعتب العع  للبلدي . البت  اييضر
 د تيدا ياا العاليعم التيضير   للبت  فو نف   التوماي  الاشعك   تفة

 األصاام إال ةند الليع  بدةاع. بقغلبي الرئي  ااتعةديه   رفالملت  ان 
 التصرف في المرافق العمومية البلدية  (1):الثالث الباب

  بعد ذخي رذي ا  ر الاعلي  الترخيص للبلديعم الداخلي ياكن لا  ر  (2)-123 الفصل
 (3) .فو شك  اكعالمارافق ةاااي  لالابعشر  االتتغ افو 

التةةةو يعتةةة   اتةةةتغ للع فةةةو شةةةك  الارافةةةق  البلةةةدييعةةةين الاملةةة  (4)-124 الفصـــل
 (5).اكعالم

 (7) .ي  البلدي باي انااصعر فلع  الاكعل ترت  العبية  (6)-125 الفصل

  ضب لع افلع للتراتيب الاعااا بلع فو الايعتب  البلدي . البلدياللعبة  يتالى

  ااي ةق العاةالارافذن يلترر تاكين بعة  ديةالبلياكن للامل   (8)-126 الفصل
 (9) . اتتللّ  ي الاتتغل  فو شك  اكعالم ان اي ان

 (10) . خعص ي يام ال عب  اس تصعدي باي ان الاصعلحامابع  تتات 

                                       
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه  ات  تغيير تتايته بالتضى الفص   -1
 تعبلع( 144)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو 2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد 6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص  -2
ان اللعنان األتعتو  2ت  ييف ةبعرة "نلعبعم البلديعم"اتعاية ةبعرة"خداعم ةاااي "بعبعرة"ارافق ةاااي " بالتضى الفص   -3

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن    48ةدد 
 تعبلع(  145)الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو 2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ضى الفص  ذُةيد ترتيبه بالت -4
 2006ما لي  17الاؤرخ فو 2006لتن 48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية لفظ "الخداعم" بلفظ "الارافق"بالتضى الفص -5
 تعبلع( 146)الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -6
الاؤرخ فو 2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد 2ت  تعاية ةبعرة "الاي ان البلدي" بعبعرة "اي اني  البلدي " بالتضى الفص   -7

 2006ما لي   17
 تعبلع( 147)الفص   2006ما لي   17ؤرخ فو الا 2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -8
ت  تعاية ةبعرة " الاصعلح العاااي " بعبعرة " الارافق العاااي  " اةبعرة " اي ان اتتل " بعبعرة "اي اني  اتتلل " بالتضى الفص   -9
 2006ما لي   17الاؤرخ فو    2006لتن    48ان اللعنان األتعتو ةدد  2
الاؤرخ  2006لتن   48ان  اللعنان األتعتو ةدد  2عص" بعبعرة "اي اني  خعص " بالتضى الفص  ت  تعاية ةبعرة "اي ان خ 10
 2006ما لي   17فو
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الامل  البلدي  اتتشعرةفو ك  يين ابعد  الداخلي ياكن لا  ر  (1)-127 الفصل
  تيب رخص  االتتغ ا فو شك  اكعل الاعلي الاعنو بعألار اذخي رذي ا  ر 

 (2) .العاااي  الارافقلبعة 
للاكعالم انظعالع الاعلو اكيفي  تتيير ع  اسداري يضب  التنظي   (3)-128الفصل
 .بقار
للبلدي  فو شك   الارافق العاااي اتتغ ا  إاكعني ةند تعير  (4)-129 الفصل

 .اتتل االعاكعالم ياكن الترخيص للبلديعم فو 
الابرا  فو  يا الشقن بلرار ان ا  ر الداخلي  بعد  استفع عمالاصعد   ةلى  تت 

 .(5) الاعلي ذخي رذي ا  ر 
اؤتتعم ةاااي  يام الشخصي  الاعناي   إيدااياكن للبلديعم  (6)-130 الفصل

  (7) .ارافللع العاااي ااالتتل ا الاعلو للتصرف فو 
ةلى إيداا الاؤتتعم العاااي  البلدي  بعد ذخي رذي ا  ر  الداخلي ا  ر  يصعدط
 الاعلي .
 بعلنظع  اسداري االاعلو لليه الاؤتتعم بقار. الاتعلل اللااةد  تضب 

 
 

                                       
 تعبلع( 148) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -1
لتن     48ان  اللعنان األتعتو ةدد  2رة "الارافق العاااي "  بالتضى الفص  ت  تعاية ةبعرة " الاصعلح العاااي  " بعبع -2

 2006ما لي   17الاؤرخ فو    2006
 تعبلع( 149) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3
 تعبلع( 151) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48األتعتو ةدد  ان اللعنان  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -4
 2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية ةبعرة "الاصعلح العاااي " بعبعرة "الارافق العاااي " بالتضى الفص   -5

  2006ما لي   17الاؤرخ فو 
  تعبلع( 150)الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48األتعتو ةدد ان اللعنان  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -6
 2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  2ت  تعاية ةبعرة " اصعليلع العاااي " بعبعرة " ارافللع العاااي " بالتضى الفص   -7

 2006ما لي   17الاؤرخ فو 
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  (1) عـاب الرابــالب

 يـاضـالتق 
 فو اللضعيع التو تتلا  بلع البلدي .  البلدي الامل  يتفعاة (2)-131 الفصل
 اداال  الامل  البلدي تاثي  البلدي  لدع الايعك . بالتضىيتالى الرئي   (3)-132 الفصل
ةدا اللضعيع اليا    ااسةتراضعم الخعص  بعتتخ ص الاععلي   اع (4)-133 الفصل

الرامع  للبلدي  االتو تخض  ألنظا  خعص  ال ياكن رف   ضي  ةدلي   االاداخي االانتامعم 
إلى  ايكرة  يلك باراتل  اضاان  الاصاا ا  اسة   بعلبلاغ اع ل  يرف  ال علب  ب البلدي ضد 

ال اةتبرم  يه اللضي  الغي . عالاالو يشرر فيلع شكعيته ااؤ داتل   اا 
ان تعر ا تاميه الاكتاب اضاان  شلر اايدالايعك  إال بعد اضو  لدعياكن التلعضو  ال

ةليلع بامّل  الارافععم الادني  ه ا  اراةعة اع تتتامبه الاتعئ  الا تي  الانصاص الاصاا
 (5) االتمعر  .

تلا  اليق بارار ال ان ذا اليراعن بشر  ذن يكان اتباةع با لب  يا يالايكرة  تلدي 
 ث ث  ذشلر.  درهللايعك  فو ذم  

الايكرة إلى رئي  البلدي  ا  دةاته لما  الامل  البلدي فو ذ رب اآلمعا  يعالالاالو  ا امه
 (6) .الااضاع فو للتفعاة

 (7)الباب الخامس
 اتــاون بين البلديــالتع 

 اصةةةلي  ثةةةر إبةةةرا  اتفع يةةةعم يةةةاا اتةةةعئ  يامذك ذاياكةةةن لاملتةةةين بلةةةديين  (8)-134 الفصـــل
 اشعر   ذا الليع  بخداعم ذا اتتغ ا اعّدام. إنمع اشترك  بين البلديعم الاعني   صد 

                                       
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه ات  تغيير تتايته بالتضى الفص   -1
 تعبلع( 141)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -2
 تعبلع( 142)الفص  2006ي  ما ل 17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -3
 تعبلع( 143)الفص  2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -4
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنليم بعللعنان األتعتو ةدد  -5
      1985ذفر    25الاؤرخ فو  1985لتن   43ُنليم بلي  ذيكع  الفص  بعللعنان األتعتو ةدد  -6
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5ذُةيد ترتيبه ا ت  تغيير تتايته بالتضى الفص   -7
 تعبلع( 101) الفص   2006ما لي   17خ فو الاؤر  2006لتن   48نلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد  -8
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 البلديعمالاصعد   ةلى استفع يعم الايكارة ان  ب  االو المل  إيا كعنم  تت 
 تنتاوالاعني  تنتاو إلى نف  الاالي ه اان  ب  ا  ر الداخلي  إيا كعنم البلديعم 

 إلى االيتين ذا ذكثر. 
اتتغ ا ارفق ذا ةدة ارافق  اداال هياكن للبلديعمه بالتضى  (1)-135 الفصل

اشترك  بينلعه ان  ب  بلدي   اصلي ةاااي ه للع صبغ  ا تصعدي  ذا تمعر   ايام 
يتب اتفع ي  تت  الاصعد   ةليلع  األخرع اايدة تلا  الع  الاتتل   بعلنتب  إلى البلديعم 

 الاعلي . ا  ربلرار ان ا  ر الداخلي  بعد ذخي رذي 
ارفق ذا ةدة ارافق ةاااي ه للع صبغ   اتتغ اياكن للبلديعم  (2)-136 الفصل

فو شك  اكعل  ترم  بعلنظر  بينلعهاشترك   اصلي إ تصعدي  ذا تمعر   ايام 
  إلى البلديعم الاعني .

ه يتّ  إيداثلع يام صبغ  غير إدار   ةاااي بين البلديعم اؤتت   الاكعل 
ان ا  ر الداخلي ه بعد اتتشعرة اتنظيالع اضب   رط تتيير ع بقار بع ترار 

 الامعل  البلدي  الاعني  ذا بنعء ةلى  لبلع.
تمعر   للتصرف فو  شركعمياكن لبلديتين ذا ذكثر إيداا  (3)-137 الفصل

 .التمعر   ذاالارافق العاااي  الاشترك  بينلع يام الصبغ  اس تصعدي  
 اتــالبلدي دواتــن : (4) الباب السادس

اارة ك  تنتين ةلى الاتتاع الملاي  تنايع البلديعمنداام بين  ُتعلد (5) -138 الفصل
 .لانع ش  اتعئ  تل  البلديعمةلى الاتتاع الا نو 

كعف  ذةضعء الامعل  البلدي  ااعتادي الان ل   يه النداام فو ن عط الاالي   تض 
االاتعةدين األاا برئعت  الامعل  البلدي   رؤتعءفو الن عط الا نو برئعت  الاالوه ا 

                                       
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُذضيي بعللعنان األتعتو ةدد  -1
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُذضيي بعللعنان األتعتو ةدد  -2
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُذضيي بعللعنان األتعتو ةدد  -3
 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  5به بالتضى الفص  ذُةيد ترتي -4
 تعبلع( 113) الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ُنلح اذُةيد ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد   -5
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دةاة الا ارام االليعك  الاعني  ليضار ذشغعا  اياكن .الاالةا  ر الداخلي  ابيضار 
  يه النداام.

ذا ا  ر الداخلي ه يتب اليعاه إلى البلديعم  الاالوتلعر ر  يه النداام ان  ب   تامه
  .بغرة إة الع بلع البلدي  الامعل ةلى  الاعني  لعرضلع
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 بعض رؤساء البلديات بمهامهـم كامـل الوقـتقيام  
 

يتعلق بقيام بعض رؤساء  2010ماي  17المؤرخ في  2010لسنة  1070أمر عدد 
 البلديات بمهامهم كامل الوقت 

 

 : 2015-2010يلا  بالعال  كعا  الا م خ ا النيعب  البلدي    -1الفصل 
 

رؤتعء البلديعم التو تتعاي ذا تفاط العبيضلع االةتيعدي  الانم ة فو التن  التعبل   -
 ابلغ تتة  ا يين دينعره  

 رؤتعء البلديعم التو يتعاي ذا يفاط ةدد تكعنلع اعئ  اةشر ن ذلي تعكن  -
 

ي  يا ا  را الداخلي  االتناي  الايلي  اا  رالاعلي  اكلفعن ك  فياع يخصه بتنفي -2 الفصل
 . األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي 
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القـائمين بمهامهم   المنح المخولة إلى رؤساء البلديات
 كامل الوقت

 
ـــق بضـــبح المنحـــة  2007أوت  08مـــؤرخ فـــي  2007لســـنة  2009أمـــر عـــدد  يتعل

كامل الوقـت الجملية واإلمتيازات العينية المخولة إلى رؤساء البلديات القائمين بمهامهم 
ومقـــاييس تحديـــد مـــنح التمثيـــل المســـندة إلـــى رؤســـاء البلـــديات  والمســـاعدين األول 

 والمساعدين وكواهي الرؤساء كما وقع اتمامه وتنقيحه بالنصوص الالحقة.
 

الانيةةة  الماليةةة  ااساتيةةةع ام العينيةةة  الاخالةةة  إلةةةى  ريضةةةب   ةةةيا األاةةةر الةةةدا -1الفصـــل 
رؤتةةعء البلةةديعم اللةةعئاين بالةةعال  كعاةة  الا ةةم اكةةيلك شةةرا  انيلةةع االالةةعيي  الاعتاةةدة 
لتيديةةد اةةنح التاثيةة  الاخالةة  لرؤتةةعء البلةةديعم االاتةةعةدين األاا ا الاتةةعةدين اكةةاا و 

 الرؤتعء.
 (1)عم الخصاصي  اةلى كاا يل  تن بق ذيكع   يا األار ةلى رؤتعء النيعب  -

 

تتند إلى رؤتعء البلديعم اللةعئاين بالةعال  كعاة  الا ةم انية  مالية  شةلر    -2الفصل 
 تغ و ذةبعء: 

 الليع  بالع  رئعت  البلدي   كعا  الا م  -
تترمعع الاصعر ي الاترتب  ةنلعه -  الاتؤالي  اا 
 التكن. -

العنةةاان األاا لاي انيةةة  البلديةة  الانمةةة ة فةةةو ييةةدد الةةةدار الانيةة  الماليةةة  افةةق اةةةاارد 
التةةن  التةةعبل  للاةةدة النيعبيةة  المعر ةة  ا تةةا ع الةةدار ع الشةةلري الخةةع   بلةةع لبيعنةةعم المةةداا 

 التعلو :

                                       
 2011تبتابر  17الاؤرخ فو  2011لتن   2099ُذضيفم الفلرة الثعني  ان الفص  االاا باامب األار ةدد  - 1
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موارد العنوان األول للميزانية المنجزة 
فـــي الســـنة الســـابقة للمـــدة النيابيـــة 

 الجارية

 المقدار الشهري للمنحة الجملية
القيام بالمهام  الجملة

 كامل الوقت
استرجاع المصاريف 
 المرتبطة بالمسؤولية

 السكن

 د 2500 د 200 د 300 د 2000 اليان دينعر 20تفاط 
اليةةةةةةةةان  10تتةةةةةةةةعاي ذا تتمةةةةةةةةعا  

 اليان دينعر  20دينعر إلى 
 د 2200 د 200 د 300 د 1700

 د 1900 د 200 د 300 د 1400 اليان دينعر 10دان 
 

تخضةةةةة  الانيةةةةة  الماليةةةةة  لليمةةةةة  بعنةةةةةاان الاتةةةةةع ا  فةةةةةو نظةةةةةع  التلعةةةةةةد االيي ةةةةة  
االمتاعةيةةة  ارذ  الاةةةعا ةنةةةد الافةةةعة اللضةةةر ب  ةلةةةى الةةةدخ   بلةةةع   للتشةةةر   المةةةعري بةةةه 
العاةة  اةةع ةةةدع الابلةةغ الاخةةاا بعنةةاان اتةةترمعع الاصةةعر ي الارتب ةة  بعلاتةةؤالي  فإنةةه ال 

التلعةةد االيي ة  االمتاعةية  ارذ  الاةعا ةنةةد  يخضة  لليمة  بعنةاان الاتةع ا  فةو نظةع 
 الافعة . 

فةةةةو صةةةةارة التاتةةةة  باتةةةةكن اظيفةةةةو يخصةةةة  الابلةةةةغ الاخةةةةاا بعنةةةةاان التةةةةكن االابةةةةين 
بعلمداا الانصاص ةليه بعلفلرة الثعني  ان  ةيا الفصة  اةن الةدار الانية  المالية . غيةر 

لليم  بعنةاان الاتةع ا  ذن  يا الابلغ الاخصا  ان الدار الاني  المالي  يبلى خعضعع 
 فو نظع  التلعةد االيي   االمتاعةي  ارذ  الاعا ةند الافعة.

ياكةةن لرؤتةةعء البلةةديعم اللةةعئاين بالةةعال  كعاةة  الا ةةم االةةيين يتاتعةةان افةةق  -3الفصــل 
رتبل  ذا خ  ل  األصلي  بعسدارام ذا الاؤتتعم العاااي  بارتب مالةو يتمةعا  الةداره 

اةن  ةيا األاةر اااصةل ه ب لةب اةنل ه  2الانصاص ةليلةع بعلفصة  ابلغ الاني  المالي  
التاتةة  بعلارتةةةب المالةةةو الرامةةة  لاضةةةعيتل  األصةةلي  دان اةتبةةةعر بليةةة  الاةةةنح ااساتيةةةع ام 

 االانعف  الاتندة بصف  ةرضي  ذا بعناان اكعفقة .
ايضةةب   ةةيا الارتةةب المالةةو بالتضةةى  ةةرار اةةن الةةا  ر األاا بنةةعء ةلةةى ا تةةرار اةةن 

 ر الداخلي  االتناي  الايلي .ا  
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افةو كةة  اليةةعالم الياكةةن الماةة  بةةين الارتةةب الاخةةاا ةلةةى ذتةةع  الرتبةة  ذا الخ ةة  
األصلي  للاعنو بعألار االاني  المالي  الاخال  لرؤتعء البلةديعم اللةعئاين بالةعال  كعاة  

 الا م .
بعلارتةةب افةةو صةةارة اااصةةل  رؤتةةعء البلةةديعم الاعنيةةين بقيكةةع   ةةيا الفصةة  التاتةة  

الاخةةةةةاا للةةةةة  ةلةةةةةى ذتةةةةةع  الرتبةةةةة  ذا الخ ةةةةة  األصةةةةةلي ه تةةةةةدف  البلةةةةةديعم الاعنيةةةةة  ابةةةةةعلغ 
 الاتع اعم فو ذنظا  الضاعن االمتاعةو الاياال  ةلى الاؤمر. 

يتاتةة  رؤتةةةعء البلةةديعم اللةةعئاان بالةةعال  كعاةةة  الا ةةم بعساتيةةع ام العينيةةة    -4 الفصــل
 التعلي  :
 خياا ا  تخصيص تعئق للع  9لع المبعئي  تيعرة اظيفي  ال تتمعا   ات -
 لتر ا اد فو الشلر . 500 -
 ايدة لك  ث ث  ذشلر . 2000خداعم  عتفي  بيتعب  -

يخضةةةةة  االاتيةةةةةع  العينةةةةةو للتةةةةةيعرة الاظيفيةةةةة  لليمةةةةة  بعنةةةةةاان الضةةةةةر ب  ةلةةةةةى دخةةةةة  
األشخعص ال بيعيين كاع يخض  لليم  بعنةاان التلعةةد االيي ة  االمتاعةية  ه افةو  ةيه 
الصةةارة يةةت  تليةةي   ةةيا االاتيةةع   افةةق التراتيةةب الاعاةةاا بلةةع بعلنتةةب  إلةةى رؤتةةعء الانشةةآم 

 االاؤتتعم العاااي  .
ةةة اة ةلةةى مرايةة  التلعةةةد الاخالةة  للةة  ه تتةةند لرؤتةةعء البلةةديعم الاتلعةةةدين   -5الفصــل

دينةعر  )  700(ع   ةدر ع تةبعاعئ ةةةااللعئاين بالعال  كعا  الا م ه اني  مالية  شةلر   خ
غيةةر خعضةةع  لليمةة  بعنةةاان ذنظاةة  الضةةاعن اسمتاةةعةو اخعضةةع  للضةةر ب   ةلةةى دخةة  

 األشخعص ال بيعيين .
يتاتةةة  رؤتةةةعء البلةةةديعم الاتلعةةةةدان االابعشةةةران لالةةةعال  كعاةةة  الا ةةةم بعساتيةةةع ام 

اةةن  ةةيا األاةةر ه اتكةةان  ةةيه اساتيةةع ام العينيةة     4العينيةة  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  
 تب لليم  بعناان الضر ب  ةلى دخ  األشخعص ال بيعيين .خعضع  في

فةةةو صةةةارة التاتةةة  باتةةةكن اظيفةةةو ه يخصةةة  اةةةن الةةةدار الانيةةة  الماليةةة  الابلةةةغ الاخةةةاا 
 ان  يا األار.  2بعناان التكن الابين بعلمداا الاارد بعلفلرة الثعني  ان الفص  

ا ةةةم التاتةةة  بعلانيةةة  يااصةةة  رؤتةةةعء البلةةةديعم اللةةةعئاان بالةةةعال  كعاةةة  ال  -6الفصـــل 
اةةن  ةةةيا األاةةر اةةةدة  4ا 3ا 2الماليةة  ااساتيةةع ام العينيةةة  الانصةةاص ةليلةةةع بعلفصةةاا 
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الشلر ن الاااليين النتلةعء الةعال  ايلةك الاةع كعنةم اةدة ابعشةرتل  للةع . اال يمةا  خة ا 
 ةةيه الاةةدة الماةة  بةةين الانيةة  الماليةة  ااساتيةةع ام العينيةة  اكةة  ارتةةب ذا ذمةةر ذا انيةة  

 ناان ااعرت  اظيف  ةاااي . بع
 تعتبر الادة الاشعر إليلع بعلفلرة األالى ان  يا الفص  ادة ابعشرة فعلي .

اةةةن اللةةةعنان   95االفلةةةرة الثعنيةةة  اةةةن الفصةةة    94اةةة  اراةةةةعة ذيكةةةع  الفصةةة   -7الفصـــل
اةةةن  ةةةيا األاةةةر ه تيةةةدد الالعديةةةةر التةةةناي  لانةةةةح التاثيةةة   2األتعتةةةو للبلةةةديعم االفصةةةة  

الاخالةةة   لرؤتةةعء البلةةديعم االاتةةعةدين األاا االاتةةعةدين اكةةاا و الرؤتةةعء افةةق اعةةدا 
اةةاارد العنةةاان األاا للاي انيةة  الانمةة ة خةة ا التةةناام الةةث ا األخيةةرة ايلةةك  بلةةع لبيعنةةعم 

 المداا التعلو :
 

معدل موارد العنوان األول 
للميزانية المنجزة خالل 
 السنوات الثالث األخيرة

المقدار السنوي 
المخول لرئيس 

 البلدية

المقدار السنوي 
المخول للمساعد 

 األول

المقدار السنوي 
المخول لكواهي 

 الرئيس

المقدار السنوي 
المخول 
 للمساعدين

 دينعر 720 دينعر 840 دينعر 960 د 1.200 ذرعع  ا يين دينعر فقكثر

يتةةةةةةعاي ذا يتمةةةةةةعا  اليةةةةةةةانو 
دينةةةةةةعر ادان ذرععةةةةةة  ا يةةةةةةين 

 دينعر 
 دينعر 654 دينعر 763 دينعر 872 د 1.090

يفةةةةاط خاتةةةةاعئ  ذلةةةةي دينةةةةعر 
 دينعر 576 دينعر 672 دينعر 768 د 960 ادان الاليانو دينعر 

يتراار بين اعئ  ذلي دينعر 
 دينعر 432 دينعر 504 دينعر 576 د 720 اخا  اعئ  ذلي دينعر 

 دينعر144 دينعر 168 دينعر 192 د 240  دان اعئ  ذلي دينعر 

 
 

 اتصرف  يه الانح ةند نلعي  ك  تن .
اةةةن  ةةةيا األاةةةر   7تخضةةة  اةةةنح التاثيةةة  الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة     -8الفصـــل  

لليمةةة  بعنةةةاان الضةةةر ب  ةلةةةى دخةةة  األشةةةخعص ال بيعيةةةين اال تخضةةة  لليمةةة  بعنةةةاان  
 اسمتاعةو  .الاتع ا  فو ذنظا  الضاعن 
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ان  يا األار اعةين كة   7اال ياكن الما  بين انح التاثي  الانصاص ةليلع بعلفص  
 اني  ذخرع ةن الليع  بعلالع  الارتب   بعلاظعئي البلدي .

ا  ةةر الداخليةة  االتنايةة  الايليةة  اا  ةةر الاعليةة  اكلفةةعنه كةة  فياةةع يخصةةهه   -9الفصــل 
 لرتاو للمالار   التانتي .بتنفيي  يا األار اليي ينشر بعلرائد ا
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 وظائف الدوائر البلدية وطرق تسييرها
يتعلـق بضـبح وئـائف الـدوائر  2000مـاي  2مـؤرخ فـي  2000لسـنة  911أمر عـدد 

أفريــل  2مــؤرخ فــي  2007لســنة  735البلديــة و طــري تســييرها  مــنقح بــاألمر عــدد 
2007. 

افةق التشةر   المةعري بةه  يتةالىهيتير الةدائرة البلدية  كع ية  رئةي    (1)جديد()-1الفصل 
 العا ه ااعرت  الاشااالم التعلي :

 ماي  الص ييعم الاتصل  بعليعل  الادني ه -
 التعر ي بعساضعءه -
 اسشلعد با عبل  النتا لدص ه -
 تتلي  رخص الدفن.- 

يتالى كع ي  الرئي  فو الدائرة البلدي  بتفاية ان رئي  البلدي ه   (1)مكرر()-1الفصل 
اةةن اللةةعنان األتعتةةو للبلةةديعم  75ااعرتة  معنةةب اةةن التةةل  الانصةةاص ةليلةع بعلفصةة  

 .ذة ه إليه الاشعر 1975اعي  14االاؤرخ فو  1975لتن   33الصعدر بعللعنان ةدد 
كع ي  الرئي  بعلدائرة البلدية  يةق ااضةعئه  إلى( يفاة رئي  البلدي  1))ثالثا(-1الفصل 

 ةلى الاثعئق الاتصل  ب:
 إدارة الااتلكعم ارةعي  اليلاط التو يتكان انلع الالك البلدي االايعفظ  ةليلعه -
 بتعم األشغعا البلدي ه -
 اسمراءام التيفظي  ذا األةاعا اللع ع  لتلا  اليقه -
األةةةةداد الالنيةةة  ااةةةةداد انيةةة  االنتةةةع  االع ةةة   تتةةةيير ذةةةةاان الةةةدائرة البلديةةة  ااتةةةنعد   -

 ااسين بإمراء فياص للارا ب  ال بي  بشقنل  ةند اال تضعءه
 التدابير الاتعلل  بعل ر عم البلدي  الاشاال  ضان اليداد الترابي  للدائرة. -

 يتالى كع ي  الرئي  فو الدائرة البلدي  تيم تل   رئي  البلدي :  :(1))رابعا(-1الفصل

                                       
ضعف  األاات  تنليح الفص   -1 لتن   735خعاتع بالتضى األار ةدد  األاا رابععه األاا ثعلثعه األاا اكرره األااالفصاا  اا 

 .2007ذفر    2اؤرخ فو  2007
1  
1  
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 تنفيي اللاانين االتراتيبه -
 تنفيي التدابير الاتعلل  بعألان العع ه -
 إةداد اارامع  اللعئاعم اسنتخعبي ه -
 العنعي  بعلايفاظعمه -
 در  ا علب رخص البنعء اايعضر اععين  ت عبق األشغعاه -
 ارا ب  البنعءه -
مراءارا ب  الااا  ن االاكعيي  ا  - الارا بعم الصيي  للاي م االبضعئ  اا ترار التةدابير  ا 

 ال  ا  فو شقنلعه
 در  ا علب اسشغعا الا تو للالك العاااو البلديه -
 إمراء اع يل   لتكفين الااتى ادفنل ه -
 صيعن  الالعبر االايعفظ  ةلى يراتلعه -
 تنظي  التظع رام الثلعفي  االشبعبي . -

يتةةةالى كع يةةة  الةةةرئي  بعلةةةدائرة البلديةةة ه ةةةة اة ةلةةةى الاشةةةااالم  : (1)()خامســـا-1الفصـــل 
الانصاص ةليلع بعلفص  األاا ا الفصاا األاا ) اكةرر( ااألاا )ثعلثةع( ااألاا )رابعةع( 

 ان  يا األاره الليع  باع يلو:
إبةةداء الةةرذي بشةةقن تر يةة  ذةةةاان الةةدائرة البلديةة  ا ترتةةيال  ا نللةةتل  ا ا تةةرار العلابةةعم  -

 التقديبي ه
 إرشعد الااا نين ا تاميلل ه -
 اتعبع  إنمع  األشغعا البلدي ه -
التلر ةلى إنمع  البرنعاج التناي للنظعف  ا العنعي  بعلبيئ  باات   فر ق  عر للصةيعن   -

تعب  للدائرة البلدي  ذا بعلتنتيق ا  رئي  البلدي  اليي يتالى إة اه بر نعاة  تةدخ  الفر ةق 
  .البلدي للصيعن

 اتعبع  نشع  الماعيعم الععال  بعلدائرة البلدي  ا التو تتات  بانح ان البلدي ه - 

                                                                                       
ضعف  األاات  تنليح الفص   -1 لتن   735خعاتع بالتضى األار ةدد  األاا رابععه األاا ثعلثعه األاا اكرره األااالفصاا  اا 

 .2007ذفر    2اؤرخ فو  2007
 

1  
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ا تةةرار إبةةرا  ةلةةاد الشةةراك  اةة  ااثلةةو الماعيةةعم ا لمةةعن األييةةعءه خعصةة  فةةو امةةعا  - 
 النظعف  ا العنعي  بعلبيئ  ا اتعبع  تنفيي ع.

للةةدائرة لمنةة  اتتشةةعر   تةةدةى املةة  الةةدائرة تتركةةب اةةن اتتشةةعر ن بلةةديين ال  -2الفصةة  
يل  ةدد   ةن الخات  يعينل  رئي  البلدي  خصيصع ليلك ا يدةى للاشعرك  فو ذةاعا 

البلديةة  بةةع ترار اةةن   ةةرف رئةةي  ةةيه اللمنةة  ةةةدد اةةن اتتةةعكنو الةةدائرة يلةة  تعييةةنل  اةةن 
 يغ .كع ي  الرئي  ا يت  تعايضل  بنف  الص

كاةةع يةةدةى للاشةةعرك  فةةو ذشةةغعا املةة  الةةدائرة ااظفةةا الةةدائرة البلديةة  ا ذةةةاان الدالةة  ا 
 الاؤتتعم العاااي  

 ا كيلك ك  شخص ياكنه ذن يفيد برذيه بيك  نشع ه ذا اععرفه.
ا ابةةداء الةةرذي خعصةة  فةةو اةةع يتعلةةق بعلاااضةةي   الةةدائرة در يتةةالى املةة    -3الفصــل 
 التعلي :

 اةةة  إنمع  ةةةع بان لةةة  الةةةدائرة اةةةن  ةةةرف الدالةةة  ذا البلديةةة  ذا الاؤتتةةةعم الاشةةةعر   الا- 
 العاااي .

 اشراع اثعا التليئ  العاراني  لان ل  الدائرة.- 
 تا    الاتعةدام الا ا  إتنعد ع الى اختلي الماعيعم ا الاعا  ن بان ل  الدائرة.- 
 امل  البلدي  ب  انعلعده.الاااضي  التو تل  ان ل  الدائرة الادرم  بمداا ذةاعا ال- 
 ا ترار البرنعاج التناي للنظعف  ا العنعي  بعلبيئ  لان ل  الدائرة.- 

 كاع يتع   فو إةداد اي اني  البلدي  ا برنعاج االتتثاعرام البلدي  بعلدائرة.
املةة  الةةدائرة امابةةع اةةرة كةة  شةةلر ةلةةى األ ةة  ا كلاةةع دةةةم اليعمةة   يمتاةة  -4الفصــل 

 ليلك بدةاة ان كع ي  الرئي .
رئةةي   إلةةىيتةةالى كع يةة  الةةرئي  ضةةب  مةةداا ذةاةةعا املةة  الةةدائرة ا يامةةه نتةةخ  انةةه 

 ذةضعء امل  الدائرة  ب  انعلعد الامل . إلىالبلدي  ا 
الى اتصرف الدائرة الانصاص ةليةه يتلر كع ي  الرئي  ةلى يفظ النظع  بعلملت  ا يت
 بعلفص  التعد  ان  يا االار كتعب  امل  الدائرة.

تةةدان ايعضةةر ملتةةعم املةة  الةةدائرة فةةو دفتةةر يعةةد خصيصةةع لةةيلك ا يا ةة   -5الفصــل 
 امابع ان  رف كع ي  الرئي  ا اتصرف الدائرة.
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لاملةةة  يتةةةالى كع يةةة  الةةةرئي  تاميةةةه تلةةةعر ر ا ايعضةةةر ملتةةةعم املةةة  الةةةدائرة لةةةرئي  ا
 البلدي خ ا الثاعني  ذيع  التو تلو تعر ا انعلعد ع.

 يتعةد كع ي  الرئي  فو تتيير شؤان الدائرة اتصرف الدائرة. -6الفصل 
 يدير اتصرف الدائرة نشع  الاصعلح االدار   ا الفني  للدائرة.

ا يخض  اتصرف الدائرة ا كيلك اختلي اصنعف الااظفين ا العال  الى تل   اارا ب  
 كع ي  الرئي .

فةو  الاةؤرخ 2007لتةن   735ذلغيم ذيكع   يا الفص  بالتضى االار ةدد  -7الفصل 
 .2007ذفر    2
 1993ما ليةة   9الاةةؤرخ فةةو  1993لتةةن   1477ةةةدد  األاةةر ذيكةع ذلغيةةم  -8لفصــل ا

 الاتعلق بضب  اظعئي الداائر البلدي  ا  رط تتيير ع.
يليةة  اكلةةي بتنفيةةي  ةةيا األاةةر الةةيي ينشةةر بعلرائةةد ا  ةةر الداخليةة  ا التنايةة  الا -9الفصــل 

 الرتاو للمالار   التانتي .
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 رئيس البلدية وكيفية حملـه  مواصفـات ومكونات وشـاح
 

 

بضبح مواصفات يتعلق  2006ديسمبر  12مؤرخ في  2006لسنة  3247أمر عدد 
 ومكونات وشاح رئيس البلدية وكيفية حمله 

 

البلديةةةةة  فةةةةةو الانعتةةةةةبعم الرتةةةةةاي  اشةةةةةعيع افةةةةةق الاااصةةةةةفعم يياةةةةة  رئةةةةةي   -1الفصـــــل 
 االاكانعم اكيفي  اليا  التو يضب لع  يا األار.

 

يكةةان الاشةةعر اةةن  اةةعش ير ةةري اييةةدد  الةةه باتةةر ن اةرضةةه بث ثةة  ةشةةر  -2الفصــل
اةن اللةان األياةر ا الثةعنو  عتنتاترا ا تكةان اةن شةر  ين اتتةعا ين اات صةلينه ذيةد ا

 ة اان نف  الاااصفعم الفني  للانو ةل  المالار   التانتي .ان اللان األبي
 

يت  يا  الاشعر ةلى الكتي األيان ايكان اللان األيار ياين اللان األبية  -3الفصل
ا اثةةةق  رفةةةع الاشةةةعر ةلةةةى اتةةةتاع الخصةةةر األيتةةةر بااتةةة   صةةةفيي  اةةةن البرنةةة  دائر ةةة  

 المالار  .يتعاي   ر ع خاتين الياترا اتيتاي ةلى  غراء 
 

ا  ةةر الداخليةة  االتنايةة  الايليةة  اكلةةي بتنفيةةي  ةةيا األاةةر ينشةةر بعلرائةةد الرتةةاو  -4الفصــل
 للمالار   التانتي .
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 اختيار أعضاء المجلس البلدي لألطفـال  
 

أفريل  4قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التربية والتكوين مؤرخ في 
 مقاييس وصيغ اختيار أعضاء المجلس البلدي لألطفال يتعلق بضبح 2007

 
 يضب   يا اللرار العيي  اصيغ اختيعر ذةضعء الامل  البلدي لد فعا. -1الفصل

يةةت  اختيةةعر ذةضةةعء الامةةعل  البلديةة  لد فةةعا اةةن بةةين ت ايةةي الان لةة  البلديةة   -2الفصــل
 ان المنتين افلع للالعيي  التعلي : 

 منتي  التانتي ه ذن يكاناا يعالين لل -
تةن  ةلةى األكثةر فةو تةعر ا  13تةناام ةلةى األ ة  ا 10ذن يكاناا بعلغين ان العار  -

 اختيعر  ه 
 ذن يكاناا ان الاتفا ين فو دراتتل ه  -
ذن يكاناا ان بين النعش ين فةو نةاادي األ فةعا ذا نةاادي التنشةي  الثلةعفو بعلاؤتتةعم  -

 الترعاي .
لايةةة  للةةةا ارة الاكلفةةة  بعلترعيةةة ه ب لةةةب اةةةن الامةةةعل  البلديةةة  تتةةةالى اسدارة الم -3الفصـــل

بعلملةة ه ا تةةرار  عئاةة  اتةةاي  تتضةةان ضةةعي العةةدد الا لةةاب اةةن الت ايةةي اةةن المنتةةينه 
اةةن  ةةيا اللةةرار اةرضةةلع ةلةةى  2الةةيين يتةةتميبان للالةةعيي  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  

 االو المل ه 
لالتةريين للالةعيي  الانصةاص ةليلةع بعلفصة  يتالى الاالو التثبم اةن اتةتمعب  الت ايةي ا

اةةةن  ةةةةيا اللةةةرار اا ةةةةةداد  عئاةةة  نلعئيةةةة  فةةةو العةةةةدد الا لةةةاب لعضةةةةاي  الاملةةة  البلةةةةدي  2
 لد فعا بعلتنعصي بين الت ايي ان المنتين.

يةةت  اختيةةعر ذةضةةعء الاملةة  البلةةدي لد فةةعا الارشةةيين لتعةةاية األةضةةعءه   -4الفصــل
اةةن األتةةبعب ةلةةى ااعرتةة  الةةعال  بةةعلامل  افةةق نفةة  الةةيين لةة  يعةةاداا  ةةعدر ن لتةةبب 

 ان  يا اللرار. 3اسمراءام الابني  بعلفص  
 ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي . -5الفص 
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الحـالـة  
 المدنيـة
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 ةـة المدنيـم الحالـظيـتن
 

المتعلق بتنئيم الحالة  1957المؤرخ فى غرة أوت  1957لسنة  3القانون عدد
 المدنية كما وقع تنقيحه واتمامه بالنصوص الالحقة.

 :ضب   يا اللعنان ي - الفصل األول

 ·الشرا  التو يل  التصر ح بالتضع ع الاالدام االافيعم -1 

 ·تير ر ةلاد ال اا  اترتيالع اكيلك ترتي  ذيكع  ال  ط -2 
 ةـامــام عــأحك الباب األول :

تانح صف  ضعب  لليعل  الادني  لرؤتةعء البلةديعم االةاالة االاعتاةدين  (1))مديد(-2الفصل
 ·األالين االاعتادين االعاد

 ·ايل  تيديد ارم  النظر الترابو لك  صني بقار

ال يما  لضعب  اليعلة  الادنية  التنصةيص بعلرتةا  التةو يتللع ةع إال اةع يصةرر  -3الفصل
ذا  ص اليعضران لديةه اييمةر ةليةه الترتةياعم التةو تخصةه شخصةيع ك ةرفاألشخع به

 ·شع د

يلةة   ةلةةى الشةةلاد الاتةةتند لشةةلعدتل  برتةةا  اليعلةة  الادنيةة  ذن يكانةةاا  ةةد   (2)-4الفصــل
اال فةةرط فةةو يلةةك بةةين  ذ  التةةن  ةلةةى األ ةة  تةةااء كةةعناا اةةن ذ ةةعرب الاصةةرر  18بلغةةاا 

 ·اليكر ااألنثى ايل  اختيعر   ان  رف ان يلال  األار

· يتلةةا ضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  نةةص الرتةةا  ةلةةى الاةةعثلين لديةةه اةلةةى الشةةلاد  -5الفصــل
 ·ا نص ةلى الليع  بليا اسمراء بعلرتا 

ااتةة  ا ةةنص بعلرتةةا  ةلةةى التةةن  االيةةا  االتةةعة  التةةو يلةة  فيلةةع تللةةو الرتةةا   -6الفصــل
ضةةةعب  اليعلةةة  الادنيةةة  اذتةةةاعء اذللةةةعب ايرفةةة  االةةةر مايةةة  األشةةةخعص الةةةيين يلةةة  يكةةةر   

  بعلرتا 

                                       
 1976فيفري  4الاؤرخ فو  1976لتن   32كاع ا   تنلييه بعللعنان ةدد  -1

 الاتعلق بتاييد تن الرشد الادنو 26/7/2010الاؤرخ فو  2010لتن   39كاع ا   تنلييه بعللعنان ةدد  -2
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 ةاالدةال  نتةاار ةا اذاةعك

 ·األب ااأل  برتةا  الاالدة -ذ  

 ·الاتافو فو رتا  الافيعم -ب  

ال فةإن ) األشةخعص الاةيكار ن تعةين بةيكر التةن  تةن  يل  يكر ع ةنةد اةع تكةان اعرافة  اا 
 ·( لاع يل  بعلنتب  لتن الاصرراث

 ·ااع فياع يتعلق بعلشلاد فإنه يلتصر ةلى التنصيص ةلى كانل  رشداء

ذا ي يةظ  الرتةا ها ا   ضعب  اليعلة  الادنية  االاةعثلان لديةه االشةلاد ةلةى  - 7الفصل
 ·ةلى التبب اليي يياا دان ااضعء اليعضر ن االشلاد بلع

  اصليينتدر  رتا  اليعل  الادني  فو دفتر ن  - 8الفصل
 ا رتةة  ةلةةى كةة  اةةن الةةار تين األالةةى ااألخيةةرة ةةةدد رتبةةو اياضةةو( 1))جديــد(- 9الفصــل

  الدفتر نيعك  النعيي  ةلى ك  ار   ان ذاراط 

تكتب الرتا  ةلى التاالو بعلدفعتر بدان ترك ذي بيةعة اتخصةص صةفي   - 10الفصل
الاتةةتعال   اتلةة  الاصةةعد   ااساضةةعء ةلةةى التشةة يب ااسخةةرا  بةةنف  الكيفيةة  .لكةة  رتةة 

 ·اال يكتب شوء بعختصعر اال يرت  ذي تعر ا بعألر ع  .بعلنتب  ألص  الرت 

العا  بلةع فةو اةافى كة  تةن  ا ةادع ذيةد الةدفتر ن فةو  ىتخت  الدفعتر ا نل - 11الفصل
 · ن  البلدي  ذا الاالي  ذا الاعتادي تعب  الايكا  االبتدائي  ااآلخر بخ  كشلر  بير

إن األاراط التةةو يمةةب ذن تبلةةى اضةةعف  لرتةة  اليعلةة  الادنيةة  تةةادع كتعبةة   - 12الفصــل
الايكاةة  الاةةيكارة اةة  الةةدفتر الاشةةعر إليةةه بعةةد اساضةةعء اةةن  ةةرف اةةن ذدلةةى بلةةع ااةةن 

 · رف ضعب  اليعل  الادني 

اآلتو فةإن لكة  شةخص ذن  14  ةدا االتتثنعء الانصاص ةليه بعلفص اع - 13الفصل
 · يتتل  نتخ  ان الرتا  الاليدة بعلدفعتر ان  رف الاؤتانين ةليلع 

اتعتاةةد النتةةا الا عبلةة  للةةدفعتر االاتضةةّان  بلتةةعن الللةة  تةةعر ا تتةةليالع اايةة ة بإاضةةعء 
 ·اخت  التل   التو تلاتلع اال ياكن ال عن فيلع إال بعلليع  بعل ار

                                       
 1959تبتابر  28الاؤرخ فو  1959لتن   120د كاع ا   تنلييه بعللعنان ةد 1-
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يا دةم اليعلة  إلةى  بعساضةعءام  اسدالء بلةع لةدع التةل  األمنبية  فإنةه يمةب التعر ةياا 
  يلكالاامادة بلع اع ل  يامد اتفعط دالو يخعلي 

اياكن تتلي  اضعاين انلع تيتاي ة اة ةلى بيعن الدائرة التةو يةرر فيلةع الرتة  النتةخ  
ة اليرفيةة  للةةيا الرتةة  ااةةع ضةةان بةةه اةةن ا يظةةعم االترتةةياعم الانصةةاص ةليلةةع بةةعل ر 

بعتتثنعء اع يتعلق بعلاثةعئق الاةدلى بلةع لةدع ضةعب  اليعلة  الادنية  الايةرر للةع ااةع يتعلةق 
 ·بعلشلاد اتعتاد  يه الاضعاين الى ذن يل  الليع  بعل ار

ةةةدا اكيةة  الدالةة  اصةةعيب الرتةة  اذصةةاله افراةةةه ا امةةه بشةةر  ذن ال  اةةع -14الفصــل
ن كةةعن صةةغيرا ذا ايمةةارا ةليةةه فإنةةه ال يكةةان افعر ةةع ذا ا للةةع االيةةه ذا نعئبةةه اللةةعنانو ا

ياكن أليد ذن يتيص  ةلى نتخ  ا عبل  لرت  االدة غيةر رتة  االدتةه إال بةعين يتةل  لةه 
يا كةعن  ةةيا · امعنةع ةلةةى  لةب كتةةعبو اةن يةةعك  النعيية  الةةيي بدائرتةه ا ةة  تللةو الرتةة   اا 

ذا كاايتةةةعر ال علةةةب ال ياكةةةن لةةةه ذاال يلةةةدر ةلةةةى اساضةةةعء فةةةإن ضةةةعب  اليعلةةة  الادنيةةة  
البةةةالي  ي يظةةةعن  ةةةيا العمةةة  ايشةةةلد  ةةةيا األخيةةةر فةةةو نفةةة  الا ةةةم بةةةقن ال لةةةب ايةةةرر 

افو صةارة االاتنةعع اةن يلةك فةإن الا لةب ييةعا · األار  بتةعو ان الشخص اليي يلاه
   ·ةلى رئي  الايكا  االبتدائي  اليي ييك  فو يلك بيك  اتتعمعلو

ماي  ال علبين الاعينين ذة ه اضعاين ال تشا  اةلى الاؤتانين ةلى الدفعتر ذن يتلااا ل
إال بيعن التن  االيا  االتعة  االاكعن اليي ا عم به الاالدة امةن  ال فة  ااألتةاعء التةو 
تةةةاو بلةةةةع ااتةةةة  اللةةةةب ايرفةةةة  اةنةةةاان األب ااأل  الاضةةةةان  برتةةةة  الةةةةاالدة االا يظةةةةعم 

 ·الانصاص ةليلع بعل رة

  فيلةةع الا يظةة  ةلةةى رتةة  اةةن رتةةا  اليعلةة  فةةو مايةة  الصةةار التةةو يلةة    -15الفصــل
الادني  ب رة رت  الترتي  فإن يلك يل  امابع ا تالى ضعب  اليعل  الادنية  الةيي يةرر ذا 
رت  الرت  الاامب الا يظ  ةليه اضة   ةيه الا يظة  فةو ظةرف خاتة  ذيةع  بعلةدفتر ن 

اة اةةع إلةةى اكيةة  الدالةة   فةةإيا كةةعن الةةدفتر الثةةعنو بكتعبةة  الايكاةة  فإنةةه يامةةه· اللةةيين بيةةده
بدائرته فإيا كعن الرت  الاامب الا يظة  ب رتةه ا ة  تير ةره ذا ترتةياه بةدائرة ذخةرع فةإن 
االة   ياّمةه فةو ظةرف خاتة  ذيةع  إلةى ضةعب  اليعلة  الادنية  الةيي يلاةه األاةر ا تةالى 

 ·  يا األخير اة   اكي  الدال  إن كعن الدفتر الثعنو اامادا بكتعب  الايكا 
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يعتاةةةد كةةة  رتةةة  اةةةن رتةةةا  اليعلةةة  الادنيةةة  الاتعلةةةق بعلتانتةةةيين ابعألمعنةةةب  -16الفصـــل
 ·خعر  المالار   التانتي  إيا ا   تير ره  بق التراتيب الاعااا بلع بيلك البلد الايرر

ا مةةب ترتةةي  الرتةةا  التةةو تلةة  التانتةةيين بةةدفعتر اليعلةة  الادنيةة  للعةةع  المةةعري التةةو بيةةةد 
بعختصةعر ةلةى  الترابةو اي يةظبلااعتةو اا اللنعصة  ياي االختصةعص ذةةاان التةلك الدي

صةةارة انل ةةعع الع ئةةق الديبلااعتةةي  ذا  الرتةة  افةةو ةةيا الترتةةي  ب ةةرة الةةدفعتر فةةو تةةعر ا 
اغ ط الارك  الديبلااعتو ذا اللنصلو الاختص ترابيع اذصبح الترتي  غير ااكةن يتةب 

يةةةادع بصةةةف  اتةةةتثنعئي  بكتعبةةة  الدالةةة  للشةةةؤان فةةةإن الرتةةة   الشةةةرا  الابّينةةة  بةةةعلفلرة اةةةة ه
الخعرميةة  التةةو ياكةةن ذن تتةةل  نتةةخ  انةةه ابامةةرد اةةع تتةةاح الظةةراف بةةيلك تتةةالى كتعبةة  

  الاتلدا الدال  ترتي   يا الرت  يتب الشرا  
تير ةر كة  رتة  يتعلةق بعليعلة  الادنية  للتانتةيين بةعلب د األمنبية   بةق  يل  - 17الفصل

 نعصةة  الةةب د التانتةةي  الاعتاةةدين  اذ   اةةن  ةةرف األةةةاان الديبلااعتةةييناللةةاانين التانتةةي
بتلك البلدان ا اّمه نظير ان دفةعتر اليعلة  الادنية  التةو بيةد  ةؤالء األةةاان فةو نلعية  كة  

  اضعاينةع  إلى بلدي  تان  التو تتالى يفظلع اتتّل  انلع 

الاةةاظفين الاةةيكار ن بلةةع  يلةة  تتبةة  كةة  اخعلفةة  للفصةةاا التةةعبل  اةةن  ةةرف - 18الفصــل
 ·ايعع ب ةليلع بخ ي  ال تتمعا  ةشرة آالف فرنك االبتدائي  بعلمل  الايكا  لدع

الةةدفعتر اتةةؤاال اةةدنيع ةلةةى التغييةةرام التةةو تيةةدا  ىكةة  اةةؤتان ةلةة يكةةان  - 19الفصــل
 .بتلك الدفعتر اله يق الليع  ان ا تضى اليعا ةلى ارتكبو التغييرام

كة  تغييةر اكة  تةدلي  فةو رتةا  اليعلة  الادنية  اكة  ترتةي  للةيه  يتةتامب - 20الفصل
الرتا  بار   انفردة ابغير الدفعتر الاعّدة ليلك غر  الضرر لاةن يلّاةه األاةر ةة اة ةلةى 

  المنعئي العلابعم الانصاص ةليلع بعلامل  
عتر ةلةةى اكيةة  الدالةة  لةةدع الايكاةة  االبتدائيةة  بعلملةة  ان يرا ةةب يعلةة  الةةدف - 21الفصــل

اخعلفةةعم لةنةةد إيةةداةلع كتعبةة  الايكاةة  اان ييةةرر فةةو يلةةك تلر ةةرا اختصةةرا يتعةةّرة فيةةه ل
االمةةنح الارتكبةة  اةةن  ةةرف ضةةبع  اليعلةة  الادنيةة  اي لةةب فيةةه تتةةلي  العلابةةعم بعلخ يةة  

  ةليل 
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 الثانيالباب 

 في رسوم الوالدات
العشةةرة ذيةةع  التةةو  يلةة  اةةة   ضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  بعلاكةةعن بةةعلاالدام خةة ا -22الفصــل
  الاض تلو 

يلةة  اسةةة   بةةعلاالدة فةةو األمةة  اللةةعنانو فإنةةه ال ياكةةن  إيا لةة  -(1))مديةةد( -23الفصــل
لضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  تضةةاينلع بةةدفعتره اال بالتضةةى إين صةةعدر ةةةن الايكاةة  االبتدائيةة  

فإيا كةعن اكةعن ·بعلمل  التو الد بلع الاالاد ا نص ةلى يلك بعختصعر ب رة رت  الاالدة
  .ال علبالتو بدائرتلع الر  الاالدة املاال فإن الدةاع تكان ان ذنظعر الايكا  االبتدائي 

عاةةد الكةةيب تايعع ةةب بعلتةةمن لاةةدة ةةةع  اعخ يةة   ةةدر ع اعئتةةعن اذرععةةان دينةةعرا كةة  اةةن ي
 . الاالدةبلصد اليصاا ةلى يك  بثبام 

االلاابة  ذا غيةر   اةن األشةخعص الةيين  يعل  باالدة ال ف  االده ذا األ بةعء - 24الفصل
اةن  ةرف الشةخص  اسةة    ياللةع خةعر  اتةكنلع يلة  فةإيا اضةعم األ· شلداا الاض  

 ·اليي ا عم الاالدة بايّله إن ذاكن يلك اييرر رت  الاالدة يعال

اةن  22يعع ب ك  شخص يضر الاالدة ال  يعل  بيلك يتباع  رره الفص   -25الفصل
لاةةدة تةةت  ذشةةلر اعخ يةة   ةةدر ع ث ثةة  آالف فرنةةك ذا بإيةةدع  ةةعتين  علتةةمنب ةةيا األاةةر 
 الالةررة بةعلفلرةاةن الاملة  المنعئية  ةلةى الاخعلفةعم  53ات بق ذيكةع  الفصة   .العلاعتين
 ·ذة ه

ا ةةةةنص برتةةة  الةةةةاالدة ةلةةةى اليةةةةا  االتةةةعة  ااكةةةةعن الةةةاالدة امةةةةن  الاالةةةةاد  -26الفصـــل
اكةةةيلك يرفتلاةةةع  ا األ  ااكةةةعن اتةةةعر ا االدة األبتختةةةعر لةةةه ااتةةة  اللةةةب  ااألتةةةاعء التةةةو

 ·ااتكنلاع امنتيتلاع االاعل  ان ا تضى اليعا يلك

 اييمةةر ةلةةى الاةةؤتانين ةلةةى دفةةعتر اليعلةة  الادنيةة  التنصةةيص فةةو النتةةا ةلةةى كةةان   
الاالةةاد اةةن ) ذب ذا ذ  املالةة  ( ذا ةلةةى ةةةد  تتةةايته اال ةلةةى ذيةة  ا يظةة  اةةن  ةةيا 

  اليعلة  الادنيةة  ا اال يمةا  ذيضةع التنصةيص ةلةى  ةةيه الا يظةعم بعلةدفعتر اعرتة .اللبية 
 ·اةند ترتيالع

                                       
 1980ذفر    3الاؤرخ فو  1980لتن   16كاع ا   تنلييه بعللعنان ةدد  -1
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اةلةةى كةة  شةةخص ةثةةر ةلةةى االةةاد ذن يتةةلاه لضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  اةة   -27الفصــل
الثيةعب ااألدبةعش التةةو امةدم اعةةه اذن يصةرر بةعلظراف اال اةةعن االاكةعن التةةو ةثةر فيلةةع 

ن تةن الالةد يتةب اة  فةو يلةك يةنص فيةه   ةعدة ةاةع يكةر ةلى الالد اييرر تلر ر افصة
ايعلة  ضةعب  · تر ععلةدفبايضّان  ةيا التلر ةر · الظع ر امنته ااألتاعء التو تيتاى بلع 

 بيلك.اليعل  الادني  يعال اكي  الدال  
افةةو صةةارة الةةاالدة ذثنةةعء تةةفر بيةةري ييةةرر رتةة  الةةاالدة فةةو ظةةرف األرععةة   -28الفصــل

اليةة  للاضةة   بةةق تصةةر ح األب إن كةةعن ةلةةى اةةتن البةةعخرة ذا  بةةق االعشةةر ن تةةعة  الاا 
ال ان بين ناتيتلع   .تصر يعم شع د ان بين ضبع  البعخرة اا 

ن ا عم البعخرة بإيةدع الاةااني ييةرر الرتة   بةق نفة  األيكةع  ان  إرتعءالاالدة ذثنعء  اا 
 ذةةةةةاانمنبيةةةة  تعةةةةير االتصةةةةعا بعليعبتةةةة  ذا إن لةةةة  يامةةةةد بعلاينةةةةعء اكةةةةعن يلةةةةك بةةةةعلب د األ

 ةةيا الرتةة   يةةرراي . نصةةليان تانتةةّيان للةة  صةةف  ضةةبع  لليعلةة  الادنيةة  اذيبلااعتةةّيان د
  صعيبلعةلى اتن بااخر الدال  ان  رف اللعئد اةلى البااخر األخرع ان  رف 

ا ةةنص ةلةةى الظةةراف الابّينةة  ذةةة ه االتةةو تةة   بللةةع تير ةةر الرتةة  ايضةةان الرتةة  بتةةم  
 .ناتي  البعخرة

ةلةى الضةعب  الةيي تةالى تير ةر الرتة  ان يتةّل  ةنةد اصةاا البةعخرة  يمةب - 29الفصل
ألاا اينةةعء ألي تةةبب غيةةر تةةبب نةة ع ذمل تلةةع نظيةةر ن اةةن كةة  رتةة  اةةن رتةةا  الةةاالدة 

كةةةعن الاينةةةعء تانتةةةيع ذا بيةةةد  إنالايةةةررة ةلةةةى اةةةتن البةةةعخرة إلةةةى اكتةةةب التةةةل   البير ةةة  
يا لةةة  يامةةةد بةةةيلك الاينةةةعء اكتةةةب للترتةةةي  ذا اللنصةةة  التانتةةةو ان كةةةعن الاينةةةعء ذمنبيةةةع اا  

  البعخرة نصلي  يؤم  التتلي  إلى ذ رب ارفق ترتو فيه 

اتامةةةه إيةةةدع النتةةةختين الاةةةادةتين إلةةةى كعتةةةب الدالةةة  للبير ةةة  الةةةيي يامللةةةع بةةةداره إلةةةى 
ضعب  اليعل  الادني  اليي بان لته آخر اتكن لاالد ال ف  ذا ذاةه إن كةعن األب املةاال 

 ·ترعبعلدف يتى يرت 

الترتةةي  يلةةة   فةةإن تعةةّيرم اعرفةة  آخةةةر ايةة  للتةةكنى ذا كةةةعن خةةعر  التةةراب التانتةةةو فةةإن
  البير  باكتب التل    بخ  ن  اللنصلي  ذا اادة بتان  اتبلى النتخ  الثعني  

ا ةةنص ةلةةى التاميلةةعم ااسيةةداةعم ةاةة  بقيكةةع   ةةيا الفصةة  اةةن  ةةرف ذةةةاان التةةل   
 ·رتا  األصلي البير   االلنعص  ب رة ال
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الرتةة  ذن يتةةل  ةنةةد اصةةاا البةةعخرة إلةةى تير ةةر اةلةةى الضةةعب  الةةيي تةةالى  -30الفصــل
رتةةا  الةةاالدام  رتةة  اةةن الاينةةعء الةةيي تنةة ع بةةه ذمل تلةةع اةة  تةةم  الناتيةة  نتةةخ  اةةن كةة 

 التةعبق ايلة الايررة ةلى اتن البعخرة االتو ل  يل  إيداع نتخ  انلع  بق ذيكةع  الفصة  
  البير   يا اسيداع باكتب التل   

اتاّمةةةه النتةةةةخ  الااداةةةةة   كةةةةيا إلةةةةى كعتةةةةب الدالةةةة  للبير ةةةة  الةةةةيي يامللةةةةع بةةةةداره يتةةةةب 
  ذة هالتضيعم الفص  

 الثالثالباب 
 في عقود الزواج وفي ترسيمها

يبةر  ةلةد الة اا  بةعلب د التانتةي  ذاةع  ةةدلين ذا ذاةع  ضةعب  اليعلة  الادنية   -31الفصل
 ·شع دين ان ذ   الثل  بايضر

اللنصةليين التانتةيين ذا  اذا بر  ةلد  اا  التانتيين بعلخعر  ذاع  األةاان الديبلااعتيين 
  فيلعيبر  العلد  بق  اانين الب د التو يت  

 :ةلىينص ةلد ال اا   -32الفصل

ذتةةةاعء اللةةةب ايرفةةة  اتةةةن اتةةةعر ا ااكةةةعن الةةةاالدة ااةةةا ن اايةةة  اس عاةةة  امنتةةةي   -1
 مينهال ا 

 ذتاعء اللب ايرف  ااا ن امنتي  الاالدينه -2

 تصر ح الشع دين بكان ك  اايد ان ال امين فو ي  ان الرااب  ال امي ه -3

الةةيي نشةةق  ذتةةاعء اللةةب الةة ا  التةةعبق لكةة  اةةن الةة امين اةة  تةةعر ا الافةةعة ذا ال ةة ط -4
 ال اا هةنه انفصع  ةلد 

  اللعنان.إيا ا تضى اليعا الرضى ذا اسين الليين اشتر لاع  -5
 ·ةلى الالراالتنصيص 

يمةةب ةلةةى العةةداا ذن ياملةةاا فةةو ظةةرف شةةلر اةةن تةةعر ا تير ةةر  (1))مديةةد(-33الفصــل
عا الاليةق بلةيا اللةعنان ةالعلد إلى ضعب  اليعل  الادني  بان لتل  اة    اا  ا ةعبق للاثة

                                       
 1958مةا لي   4الاةةةؤرخ فو  1958لتن   71كاع ا   تنلييه بعللعنان ةدد   -1
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اتعع ةب كة  اخعلفة  أليكةع  الفلةرة  األاةرال اا  لان يلال   ب  ذن يتلااا نتخ  ان ةلد 
 .التعبل  بخ ي  الدار ع ةشرة آالف فرنك

يرتةةة  ضةةةعب  اليعلةةة  الادنيةةة  باكةةةعن تير ةةةر العلةةةد ايتةةةاع اسةةةة   بةةةعل اا   -34الفصـــل
  بعسة  بعلدفتر الاعد ليلك بامرد اتصعله 

 ·ان ال امين ايعل  بعل اا  ضعب  اليعل  الادني  باكعن االدة ك 

ةلةةى ضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  باكةةعن االدة كةة  اةةن الةة امين ذن ي يةةظ ةلةةى  -35الفصــل
  ال امينةلد ال اا  برت  االدة ك  ان 

ذة ه بع   ايعع ةب    31يعتبر ال اا  الابر  خ فع أليكع  الفص   (1))مديد(-36الفصل
 ·ال امعن   عدة ةلى يلك بعلتمن ادة ث ث  ذشلر

يا  اايةد فةو المر اة   ا عم تتبععم م ائي  بالتضى ذيكع  الفلرة التعبل  يل  البم بيكة اا 
ب عا ال اا   .اا 

يا اتةةتقني ذا اتةةتار ال امةةةعن ةلةةى الاععشةةةرة رغةة  التصةةر ح بإب ةةةعا  ااملاةةع يعع بةةةعن  اا 
اةةن الاملةة  المنعئيةة  ةلةةى الاخعلفةةعم  53اال ين بةةق الفصةة  · بعلتةةمن اةةدة تةةت  ذشةةلر 

 الفص الالررة بليا 
ال ينمةةةةر ةةةةةن الةةةة اا  الاصةةةةرر بإب علةةةةه بالتضةةةةى ذيكةةةةع   (1)اكرر)مديةةةةد( -36الفصــــل

 :الفص  التعبق إال النتعئج اآلتي 

 النتبهثبام  (1

 اماب العدة ةلى ال ام  اتبتدئ  يه العدة ان تعر ا صدار اليك ه (2

 ·ااان  ال اا  النعتم  ةن الاصع رة (3

تانتيين يرر بعلخعر   بق  اانين البلد الايرر يمب ترتي  ك  ةلد  اا  لل -37الفصل
ايلةةك فةةو ظةةرف الث ثةةة   .الرتةة  بةةدفتر الةة اا  لللنصةةلي  التانتةةي  األ ةةرب اةةن غير ةةع بةةه

االلتة ا  بخ ية   للةيا ذشلر التو تلو تعر ا تير ره بتعو ان ال امين اتعع ةب كة  اخعلفة 
  در ع ةشرة آالف فرنك.

                                       
 1964فيفةةري  20الاةةةؤرخ فو  1964لتن   2كاع ا   تنلييه بعلارتا  ةدد  -1
1  
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ييةةرر ةلةةد  اا  األمعنةةب بةةعلب د التانتةةي   بةةق اللةةاانين التانتةةي  اتةةتنعدا  -38الفصــل
 اياكن ألمنبيين ان منتي  · ةلى بين  ان  نصلل  تشلد لل  بإاكعني  ةلد ال اا  

افةةو · اايةةةدة ان يت امةةع ذاةةع  األةةةاان الديبلااعتةةيين االلنعصةة  الااثلةةين لةةب د   بتةةان  
ادني  اليي بان لته انعلد ال اعتو ذا اللنص  ضعب  اليعل  يه الصارة يعل  العان الديبلا 

 ·ال اا 

يرتةة  ضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  ةلةةد الةة اا  بةةدفتر اعةةد لةةيلك فةةو الصةةار التةةو  -39الفصــل
  التعبقتعرة للع الفص  

 في ترسيم األحكام التي تصدر الرابع:الباب 
 بالطالي أو تعلن بطالنه

يمةةةب ذن ترتةةة  األيكةةةع  الصةةةعدرة بةةةعل  ط ذا بةةةب  ن الةةة اا   -(1))مديةةةد(-40الفصـــل
 االتو اتص  بلع اللضعء بدفعتر اليعل  الادني  بعلاكعن اليي رت  فيه ةلد ال اا  ايكان 

 ال امينالترتي  ب رة ةلد ال اا  ارت  االدة ك  ان 
يةةةةت  الترتةةةةي  الاشةةةةعر إليةةةةه بعلفصةةةة  التةةةةعبق بتةةةةعو اةةةةن كعتةةةةب  -(2))مديةةةةد(-41الفصــــل

لايكاةة  التةةو ذصةةدرم اليكةة  األخيةةر فةةو النةة اع بعةةد اتةةتنفعد  ةةرط ال عةةن اللةةيا الغةةرةا
ياّمةةةه كعتةةةب الايكاةةة  نةةةص اليكةةة  ذا اللةةةرار إلةةةى ضةةةعب  اليعلةةة  الادنيةةة  الاعنةةةو  
ال يعع ةةب الكعتةةب بخ يةة  بةةعألار  فةةو ظةةرف ةشةةرة ذيةةع  اةةن تةةعر ا اتصةةعا اللضةةعء بلةةع اا 

 . يلكالادني  اص  فو   در ع ةشرة دنعنير ا بعا له ضعب  اليعل 
اتمرع آمعا ال عن فو األيكع  االلرارام الصعدرة فو اعدة ال  ط ذا ب  ن ال اا  فو 
ظةرف شةةلر اةةن تةةعر ا اليكةة  ذا اللةةرار ايلةةك بعلنتةب  إلةةى مايةة  اةةع اشةةتا  ةليةةه باةةع فةةو 

  .الغراا يلك 
  اللرارايلد   لب ال عن ان كتعب  الايكا  التو ذصدرم اليك  ذا 

بةةةعل  ط خةةةعر  الةةةب د التانتةةةي  يلةةة  ترتةةةياه بتةةةعو ااةةةن   صةةةدر اليكةةةإيا  -42فصـــلال
 . ال اا يلّال  األار بدفعتر اليعل  الادني  للاكعن اليي ا   فيه ترتي  

 رسوم الوفاة  الخامس:الباب 

                                       
  ( 1958ما لي   4فو الاؤرخ  1958لتن   71ةدد بعللعنان  تنلييه ا   كاع  - 1
  ( 1962ذام  30فو الاؤرخ  1962لتن   20ةدد بعلارتا  تنلييه ا   كاع  - 2



 72 

يا لةةة  يلةةة  اسةةةة   بعلافةةةعة فةةةو  (1))مديةةةد(-43الفصـــل ذمةةة  اسةةةة   بعلافةةةعة ث ثةةة  ذيةةةع  اا 
األمةة  اللةةعنانو فإنةةه ال ياكةةن لضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  تضةةاينلع بةةدفعتره إال بالتضةةى إين 

 يلةةك بعختصةةعرصةةعدر ةةةن الايكاةة  االبتدائيةة  التةةو بةةدائرتلع يصةةلم الافةةعة ا ةةنص ةلةةى 
ذنظةعر الايكاة   ملةاال فةإن الةدةاع تكةان اةنفةإيا كةعن اكةعن الافةعة ا .ب ةرة رتة  الافةعة

 ·االبتدائي  التو يامد بدائرتلع الر ال علب

عاةةةد تايعع ةةةب بعلتةةةمن اةةةدة ةةةةع  اعخ يةةة   ةةةدر ع اعئتةةةعن اذرععةةةان دينةةةعرا كةةة  اةةةن ي 
  .الكيب بلصد اليصاا ةلى يك  بثبام الافعة

ييرر رت  الافعة ضعب  اليعل  الادنية  بعلان لة  التةو ا عةم فيلةع  (2)()مديد -44الفصل
الافةةةعة ايلةةةك  بةةةق تصةةةر ح اةةةن  ر ةةةب اللعلةةةك ذا اةةةن شةةةخص لديةةةه ةةةةن يعلتةةةه الادنيةةة  

  اساكعنإرشعدام صييي  تعا  بلدر 

ا اّمةةه ضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  إلةةى اكيةة  المالار ةة  ذا يةةعك  النعييةة  اضةةاانين اةةن رتةة  
ا مرع اليعك  ةند اتصعله بيلك بيثع بلصد اعرف  الارثة  ثة  يلةي  يمة   الافعة اليي يرره

  الافعة

يا اشةةةتا  الاخلةةةي ةلةةةى ةلةةةعر ذا ةةةةدة ةلةةةعرام اتةةةمل  فإنةةةه يلةةة  تاميةةةه يمةةة  الافةةةعة  اا 
  الالكي ااضاان ان رت  الافعة إلى يعفظ الالكي  العلعر   بلصد الترتي  برت  ذا رتا  

 الادني اال يل  دفن بدان رخص  ةلى ارط ا لق اعدان اصعر ي يتلالع ضعب  اليعل  

. 

كةة  شةةخص يةةدفن نفةةرا تةةافى ايلةةك بةةدان ذن يلةةّد  للتةةل   التةةو للةةع النظةةر  - 45الفصــل
ضةعب    بة  التةرخيص لةه اةن ا التصر ح الانصاص ةليه بعلفص  األاا ان  يا األار

ذيةةع  إلةةى تةةت  ذشةةلر اعخ يةة   ةةدر ع ث ثةة  آالف  اليعلةة  الادنيةة  يعع ةةب بعلتةةمن اةةن تةةت 
 · فرنك ذا بإيدع العلاعتين فل 

بلةةيا ةليلةةع اةةن الاملةة  المنعئيةة  ةلةةى الاخعلفةةعم الانصةةاص  53اتن بةةق ذيكةةع  الفصةة  
  .الفص 

                                       
  1980ذفر      3فو الاؤرخ  1980لتن   16ةدد بعللعنان  تنلييه ا   كاع  -1
 1964فيفري  21الاةةةؤرخ فو  1964لتن   5كاع ا   تنلييه بعلارتا  ةدد  - 2
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إيا ا عةةةم افةةعة بغيةةةر البلديةة  التةةةو يتةةكن بلةةةع الاتةةافو فةةةإن ضةةعب  اليعلةةة   - 46الفصــل
الافةعة ياّمةه فةو ذ صةر ذمة  ااكةن إلةى ضةعب  اليعلة  الادنية  الةيي ييةرر رتة   الادنية 

 ·بآخر الر اللعلك نتخ  ان يلك الرت  يل  ترتيالع يعال بعلدفعتر

يا ا عةةم افيةةعم بعلاتتشةةفيعم ذا التشةةكي م الصةةيي  فةةإن اةةدير لع ذا الاتصةةرفين فةةو  اا 
ضةةعب  اليعلةة  شةةؤانلع ينبغةةو ةلةةيل  ابةة غ اسةةة   بلةةع فةةو األرعةة  االعشةةر ن تةةعة  إلةةى 

ذةةة ه يتةةب التصةةر يعم الالداةة  لةةه  44ييةةرر رتةة  الافةةعة  بلةةع للفصةة   ا  ةةيا الادنيةة 
 .ةليهااسرشعدام الااردة 

 مبه التصر يعالاؤتتعم تتّم   ا اض  دفتر بتلك الاتتشفيعم االتشكي م الصيي  ذا
 . ااسرشعدام

اا عةة  فيلةةع الافةةعة اةلةةى برتةة  الافةةعة ةلةةى اليةةا  االتةةعة  االاكةةعن ال ا ةةنص - 47الفصــل
اتةةةة  الاتةةةةافو اللبةةةةه اتةةةةعر ا ااكةةةةعن االدتةةةةه ايرفتةةةةه االةةةةره امنتةةةةيته اةلةةةةى اتةةةةاو ذبايةةةةه 
اللبيلاةةع االر اةةع امنتةةيتلاع اةلةةى اتةة  الةة ا  اللبةةه إيا كةةعن اللعلةةك ات امةةع ذا ذراةة  ذا 

ان ايرفتةةه االةةره ادرمةة   رابتةةه للاتةةةافو  اللبةةهاتةةنه  ا للةةع اةلةةى اتةة  اللةةعئ  بعلتصةةر ح
 ·ا نص ةلى افعة اللعلك ب رة رت  االدته الاعلااعم.ذاكن يلك ابلدر اع يتتفعد ان 

امةةدم ة ئةة  ذا دالئةة  ةلةةى يةةداا اةةام نةةعتج ةةةن ةنةةي ذا ةلةةى  فةةإيا - 48الفصــل
ظراف ذخرع تثيةر الشةك فإنةه ال ياكةن الةدفن إال بعةد ذن ييةرر ضةعب  الشةر   باتةعةدة 

االظراف الاتعلل  بلع ااسرشعدام التو ااكنةه  تلر را يضان به اصي يعل  المث   بيب
تلليلع فةو شةقن اتة  الايةم اللبةه اةاةره ايرفتةه ااكةعن االدتةه االةره ا نبغةو ةلةى ضةعب  

باكةةعن الافةةةعة مايةة  اسرشةةةعدام الادنيةةة  الشةةر   ذن يامةةةه فةةو اليةةةعا إلةةى ضةةةعب  اليعلةة  
  رت  الافعةالاضّان  بتلر ره التو ييرر بالتضع ع 

رتة  الافةعة إلةى  ايلةه بالةر اللعلةك  اةن ا اّمه ضةعب  اليعلة  الادنية  نتةخ  - 49الفصل
 ·إيا كعن الره اعرافع ايل  تضاين يلك الرت  بعلدفعتر

رع  االعشةر ن تةعة  اةن تنفيةي األةلى كتعب الداائر المنعئي  ذن ياملاا فو  - 50الفصل
األيكةةع  بعالةةةدا  إلةةى ضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  بعلاكةةعن الةةيي ا ةة  فيةةه اةةةدا  الايكةةا  ةليةةه 

 . الافعةاالتو بالتضع ع ييرر رت   47ماي  اسرشعدام الانصاص ةليلع بعلفص  
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افو صارة يداا افعة بعلتمن فإن اليرا  يعلاان به يعال ضةعب  اليعلة   - 51الفصل
  الافعةلادني  اليي ييرر رت  ا

فةو صةارة تنفيةي  بعلتةمن ذاماية  صةار يةداا اةام نةعتج ةةن ةنةي  فةو - 52الفصل
اليكةة  بعسةةةدا  فإنةةه ال يةةنص بعلةةدفعتر ةلةةى  ةةيه الظةةراف بةة  تيةةرر رتةةا  الافةةعة  بةةق 

  .فل  47الصيغ  الانصاص ةليلع بعلفص  
ييةّرر رتة  الافةعة فةو ظةرف  افو صارة يداا افةعة ذثنةعء تةفر بيةري فإنةه - 53الفصل

ايتةب الصةيغ  28األرع  االعشر ن تعة  الااالية  اةن  ةرف الضةبع  الاعينةين بعلفصة  
يعلتلةع  بةق البيعنةعم الانصةاص ةليلةع  الانصاص ةليلع به ايل  إيداع الرتةا  االنتةا اا 

  30ا  29بعلفصلين 

يلك الالةر  ضرة إيا كعنايضان رت  الافعة بدفعتر اليعل  الادني  بآخر الر لللعلك ابعليع
  املاال

إيا فلد تانتو تااء بعلب د التانتي  ذا خعرملع فو ظراف ان شقنلع مع   - 54الفصل
 : رف ييعته فو خ ر ال  يععين ادته فإنه يل  تير ر تلر ر فو فلدانه ايلك ان

ين كعتةةب الدالةة  للةةدفعع الةةا نو بعلنتةةب  لعتةةعكر ميةةاش البةةر االمةةا االاةةدنيين الافلةةاد( 1
 اليربهان مراء 

 كعتب الدال  الاكلي بعلبير   بعلنتب  لبيعرة الدال ه( 2

كعتةةب الدالةة  الاكّلةةي بعلبير ةة  التمعر ةة  بعلنتةةب  لبيةةعرة التمةةعرة االاتةةعفر ن الافلةةادين ( 3
 البيريهذثنعء التفر 

 بعل عئرامهكعتب الدال  الاكلي بعل يران بعلنتب  لان ُفلداا ( 4

ه التانتةي  اخلي  بعلنتب  لماي  الافلادين غير اع يكر إيا فلداا بعلب دكعتب الدال  للد( 5
 · اكعتب الدال  للشؤان الخعرمي  إيا فلداا خعرملع

ايلةك يكةان خصاصةةع فةو صةةارة ييةدا فيلةةع الفلةدان ةلةةى إثةر يةةعدا ك عاة   بيعيةة  ذا 
ذا يةعدا  ةالي  يرعي  ذا يعدا تك  يديد ذا نكب  بير ة  ذا ماية  ذا ير ةق ذا انفمةعر

ماةةعةو ذا فةةردي لةة  يتيّتةةر العثةةار ةلةةى ضةةيعيعه ذا ةلةةى بعضةةل  ذا ضةةيعع ذا تةةداير 
ذا تةةداير كعاةة  لاركة  ذا اؤتتةة  ذا بنعيةة   للنلة  كعاة  لاركةةب ذا  ةعئرة ذا اتةةيل  ذخةةرع 
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ذا ضيعع بعة بيعرة اركب ذا بعة ةال  الاؤتت  ذا ماة  اةن الاتةعفر ن بةعلبير ذا 
  التكعنالبر ذا بعة 

اتن بةق األيكةع  التةعلف  ةلةى األمعنةب الافلةةادين بةعلب د التانتةي  ذا ذثنةعء نلة  بيةةري ذا 
   تانتي ماي ةلى اتن اركب ذا  عئرة 

اتيةةعا التلةةعر ر الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة   بلةةه ةلةةى رئةةي   لةة  االدةةةعء  - 55الفصــل
 ب د التانتةةي  ذاالعةةع  لةةدع دائةةرة االتةةتئنعف الاا ةة  فةةو ان لتلةةع الفلةةدان إن كةةعن يلةةك بةةعل

الافلةاد ذا  ةلى رئي   ل  االدةعء العع  لدع دائرة االتتئنعف بعلان ل  التو بلع آخر الةر
إ عاته ذا ةلى رئي   لة  االدةةعء العةع  لةدع دائةرة االتةتئنعف التةو بلةع اينةعء  يةد الاركةب 

  الافلادذا ال عئرة الليين كعنع يل ن 

كعتةةب الدالةة  الاخةةتص اةةن اكيةة  الدالةة  العةةع  اةنةةد إيعلةة  التلر ةةر ي لةةب  - 56الفصــل
  الافعةالليع  امابع ب لب اليك  بثبام 

الاةةن يلّالةةة  األاةةةر ذيضةةةع الليةةع  ب لةةةب اليكةةة  بعلافةةةعة اييةةعا ال لةةةب ةلةةةى كعتةةةب الدالةةة  
تعر خلةةةع الاخةةةتص سة اةةةه بااتةةة    لةةة  االدةةةةعء العةةةع  االاملةةة  يصةةةّرر بعلافةةةعة ايعةةةين 

مةةةراءام الافتايةةة   بلةةةع للةةةيا الفصةةة  االلةةةرارام االاضةةةعاين التةةةو تلتضةةةيلع اس ااألةاةةةعا
يا فلةةد  .االنتةةا الامةةردة االنتةةا التنفيييةة  التةةو يلةة  تتةةليالع اعفةةعة اةةن ال ةةعب  االتتةةمي  اا 
  اشترك.افراد ةديدان اثنعء يعدا اايد فإن افعتل  ياكن ذن يصدر بثباتلع يك  اايد 

خةه بةدفعتر اليعلة  الادنية  بةآخر الةر يكة  بثبةام الافةعة يضةان فةو تعر  كة  - 57الفصل
  املاالاللعلك ذا بدفعتر بلدي  تان  إيا كعن فلده 

 ·ا نص ةلى اليك  اةلى ترتياه ب رة الدفعتر فو تعر ا الافعة

ترتةة  بةةدفعتر اليعلةة  الادنيةة  باكةةعن الفلةةدان  56األيكةةع  الاشةةترك  الصةةعدرة  بةةق الفصةة  
ال بعلاكةةةعن الاا ةةة  انةةةه التةةةفر اتيةةةعا الاضةةةعاين الفرديةةة  ةلةةةى ضةةةعب  اليعلةةة  الادنيةةة   .اا 

األار اةلى كعتب الدال  الاختص اياكن تتلي  نتا إلى ان يلّال   46الاعين بعلفص  
الافعة تلا  الع  رتةا  اليعلة  الادنية  اييةع  بلةع الغيةر الةيين للة   لةب إصة يلع  اذيكع 
 ·فل 

يكةة  فإنةةه يتةةاح لةةه بإثبةةعم امةةاده إيا ظلةةر للامةةاد اةةن يكةة  بااتةةه بعةةد ال - 58الفصــل
ايتةةترم  اكعتةةبه يتةةب اليعلةة  التةةو تامةةد ةليلةةع اكةةيلك  .ا لةةب إب ةةعا اليكةة  الاةةيكار
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ثان اع ا   التفا م فيه االاكعتب الاشتراة برؤا  األاااا االاةداخي  الرامعة  لةه ا ةنص 
 ·ةلى إب عا يك  الافعة ب رة تضاينه

 

 ة المتعلقة بالجنودالحالة المدني في رسوم  السادس:الباب 
 والبحارة في بعض الصور الخاصة

يلةة  تير ةةر رتةةا  اليعلةة  الادنيةة  الاتعللةة  بةةعلمناد االبيةةعرة التةةعبعين للدالةة   - 59الفصــل
الاتعةّرة للةع  غير ذنةه يتةاح خةعر  الةب د التانتةي  افةو الظةراف . بق األبااب التعبل 

 :اآلتي  رف التل   اليعالم انبلعته الفلرة بتللو رتا  اليعل  الادني  فو ماي  

 · فو التشكي م اليرعي  الامّندة ان  رف  عئد التشكيل (1
  العتكر  الععا  ذا  يئعم ذركعن اليرب ان  رف ااظفو اسدارة  الليعدامفو  (2

لةه بةعلنظر  ان  رف رئي  الارتى العتكري بعلنتب  للاةاظفين العتةكر ين الةرامعين (3
  االاتعمين

ي م ذا الاؤتتةعم الصةيي  التعبعة  للمةيش اةن  ةرف اةن يةدير شةؤانلع فةو التشةك (4
ابعلب د التانتي  افو صارة ا اع تمنيد ذا يصعر ياكن للتل  الاةيكارة ذةة ه ذن تيةرر 

ايكةان يلةك فلة  ةنةد تع ة  تةير الاصةعلح البلدية  تع ة  تعاةع اةن  .رتا  اليعلة  الادنية 
 ·مراء ظراف نعتم  ةن يعل  اليرب

ليه التل عم ذن تيرر ا  نف  االيترا ام رتا  اليعل  الادني  لدشخعص غيةر اياكن ل
 ·العتكر ين اليين يكانان داخ  الل ع االيصان الاضراب ةليلع اليصعر

ياّمةةه الضةةعب  الةةيي يةةرر رتةةاع اةةن رتةةا  اليعلةة  الادنيةة  بامةةّرد اتةةتئنعف  - 60الفصــل
ترتةةيالع  فعع الةةا نو  الةةيي يتةةالىالاااصةة م ابقتةةرع اةةع ياكةةن نتةةخ  لكعتةةب الدالةة  للةةد

بعلنتةةةب  للةةةاالدام  بةةةدفعتر اليعلةةة  الادنيةةة  بةةةآخر الةةةر لةةةدب ذا لةةةد  إن كةةةعن األب املةةةاال
اعدفعتر اليعلة  الادنية  بةآخر الةر للة ا  بعلنتةب  لعلةاد الة اا  ابةآخر الةر اللعلةك بعلنتةب  

  تان الر املاال يل  الترتي  ببلدي  آخر فإيا كعن  . للافيعم

  الادني :دفتر لليعل   يعد - 61فصلال

فةةو كةة  فر ةة  ةتةةكر   ذا فةةو كةة  تشةةكيل  يرعيةة  امّنةةدة بعلنتةةب  لدشةةخعص الارتةةا   -1
  اليرعي الفرط ذا تم م الفرط التو شعركم فو تكا ن التشكيل   ذتاعؤ   بتم م
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لةة  فةةو كة  اركة  اةةن اراكة  الليةعدة الععاةة  ذا ذركةعن اليةرب بعلنتةةب  للرتةا  الاتعل -2
  للعبعألشخعص الاا   اتتخداال  بتلك الاراك  التعبعين 

الااضةاةين تيةم ااةرة  العتةكر ينفةو اراكة  الارتةى العتةكري بعلنتةب  للاةاظفين  -3
 ·رئي  الارتى اكيلك بعلنتب  للاتمانين

فةو كة  تشةكيل  ذا اؤتتة  صةيي  تعبعة  للمةيش بعلنتةب  لدشةخعص الةيين  ة  فةو  -4
  .الاتتخداين بلعيعل  اععلم  ذا 

 : رفللدفعتر ذةداد رتبي  ا ا   ةليلع ان  اتع ى - 62الفصل

  الامندةرئي  ذركعن اليرب فياع يخص الفرط  (1

 ·فياع يخص الفرط التو ال تنتاو إلى ذي  ذركعن يرب الرئي الضعب   (2

 ·ال بيب رئي  الاتتشفى ذا ال بيب رئي  الفر   الصيي  (3

 السابعالباب 
 الحالة المدنية رسوم الحفي إص  

رئةي  الايكاة  االبتدائية  بعلان لة  التةو يةرر فيلةع الرتة  ذا نعئبةه  (1))مديةد(-63الفصل
 · ا اليي يقين بإص ر رت  اليعل  الادني 

يا ل  يصدر ال لب ان اكي  المالار   ف  بد ان إ  ةه    ةليهاا 

ذا فةو  ريلة  بير ة  ذا فةو الخةعر ايل   لب إص ر رتةا  اليعلة  الادنية  الايةررة ذثنةعء 
الميش ان رئي  الايكا  االبتدائي  بعلان ل  التو ا   فيلع الترتي  ذا نعئبه ا ن بةق  ةيا 

 ·ان  يا اللعنان  46ةلى رتا  الافيعم التو نص ةلى ترتيالع بعلفص  
رتةا  اليعلة  الادنية  الايةررة ذا الارتةا  اةن  ةرف األةةاان الديبلااعتةيين  إص رايل  

 ·االلنعص  بإين صعدر ةن رئي  الايكا  االبتدائي  بتان  ذا نعئبه

 وةلتةةا  ة  الايكاةةةذيكةةع  ثبةةام الةةاالدة ذا الافةةعة اةةن نفةة إصةة ركاةةع يلةة  النظةةر فةةو  لةةب 
  الافعةبعلاالدة ذا  صريم

 اال ياكن بيعا ذن ييتج ةلى الغير بعأليكع  اللعضي  بعسص ر. 

                                       
 1986تبتابر  1الاةةةؤرخ فو  1986لتن   88كاع ا   تنلييه بعللعنان ةدد  - 1
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در ع اةةع ئتةةعن اذرععةةان دينةةعر ا كةة  اةةن يتعاةةد الكةةيب ايعع ةةب بعلتةةمن اةةدة ةةةع  اعخ يةة   ةة
 بلصد اليصاا ةلى يك  يلضو بإص ر رت  ان رتا  اليعل  الادني .

تامه ذيكع  ا رارام اسص ر يعال ان  ةرف اكية  المالار ة   (1))مديد (-64الفصل  
 علضةةةعب  اليعلةةة  الادنيةةة  بعلان لةةة  التةةةو رتةةة  فيلةةةع الرتةةة  الاصةةةلح ايلةةة  ترتةةةي  نصاصةةةل

 الرت  الاصلح.  بعلدفتر اي يظ ةلى يلك ب رة

   

                                       
 0198ذفر    3الاةةةؤرخ فو  0198لتن   16كاع ا   تنلييه بعللعنان ةدد  -1
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 الشهادة الطبية السابقة للزواج
 

المتعلـــق بالشـــهادة  1964نـــوفمبر  3المـــؤرخ فـــي  1964لســـنة  46القـــانون عـــدد 
 ·الطبية السابقة للزواج

 

  اليعلةة  الادنيةة  ذا العةةداا الةةيين ا ةة  اختيةةعر   لتير ةةر عال ياكةةن لضةةب - الفصــل األول
ال اا  ذن يلاااا بإبرا  ال اا  إال بعد ذن يتتلااا ان ك  الشخصين العةع اين ةلةى ةلاد 

ال اا  شلعدة  بي  ال ي  د تعر خلع ةلى الشلر ن تثبم ذن الاعنو بةعألار  ةد ا ة  فيصةه 
 . صد ال اا  بدان ذن تيكر بلع إشعرة ذخرع 

اليةةةعالم التةةةو تةةةيل  ايكةةان تتةةةلي  الشةةةلعدة ال بيةةة  الانصةةاص ةليلةةةع ذةةةة ه امبعر ةةةع فةةو 
ضب لع بلةرار اشةترك اةن كةعتبو الدالة  للداخلية  اللصةي  العاااية  االشةؤان االمتاعةية  

 يعا اع تتافر الشرا  الفني  ليلك

يمةب ذن تاّمةه بصةف  خعصة  ةنعية  ال بيةب اثنةعء الفيةص الانصةاص ةليةه  - 2الفصل
ةلةةةى عئج اسداةةةعن بعلفصةةة  التةةةعبق إلةةةى اسصةةةعبعم الاعديةةة  ااالضةةة رابعم العصةةةبي  انتةةة

ال  ةةري  الاشةرابعم الكياليةة  اغير ةةع اةةن األاةةراة الخ ةرة اخعصةة  اةةرة التةة  ااةةرة
  اللير  بعلنتب  لللر ن 

ينبغو ذن ال يتل  ال بيب الشلعدة الانصاص ةليلع بعلفصة  األاا ذةة ه إال  - 3الفصل
 :نتيم بعد اال  ع ةلى 

  ةع فيص  بو  (1 

 ·ا ر ع إيا ا تضى اليعا يلكفيص الرئتين بعألشع  اتص (2 

 ·فيص الد  (3 

 ·ا مب ةلى ال بيب ذن ي ل  الاعنو بعألار ةلى ا يظعته ا بّين له ادع ذ ايتلع

ن  ةيا الة اا  غيةةر ارغةاب فيةه اذن يؤمةة  ذن تبةّين لةةه إاياكنةه ذن يةرفة تتةةلي  الشةلعدة 
يعلته الصيي  غير تتلي   يه الشلعدة إلى ذن ي اا خ ر العداع ان الار ة ذا تصير 

 ·اضرة لير ته



 80 

ياكن للفيص الانصاص ةليه ذةة ه ذن يلة  يتةب اختيةعر الاعنيةين بةعألار  - 4الفصل
ذا باخةةةعبر التيلةةةي م ال بيةةة  الالبالةةة  للةةةيا الغةةةرة اةةةن  ةةةرف كتعبةةة   إاةةةع لةةةدع األ بةةةعء

اع بعلاتتشفيعم العاااي  .للصي   الدال     العاااي  االشؤان اسمتاعةي  اا 
الفيةةةةص االتيلةةةةي م اكةةةةيلك تتةةةةلي  الشةةةةلعدة ال بيةةةة  امعنيةةةةع إيا ا ةةةة  الليةةةةع  بلةةةةع ايكةةةةان 

 بعلاتتشفيعم.

لليعك  فو اليعالم االتةتثنعئي  إةفةعء الشخصةين العةع اين ةلةى الة اا   ياكن - 5الفصل
  ال بي ذا ايد اع ان تلدي  الشلعدة 

ايةةد اع فةةو يعلةة  اال ت لةةب الشةةلعدة اةةن كةة  الشخصةةين العةةع اين ةلةةى الةة اا  إيا كةةعن 
 ·ايتضعر

 يل  ضب  اثعا للشلعدة ال بي  التعبل  لل اا  بلرار ان كعتب الدالة  للصةي  - 6الفصل
 .العاااي  االشؤان االمتاعةي 

تتبةةة  ضةةةبع  اليعلةةة  الادنيةةة  االعةةةداا الةةةيين ال ياتثلةةةان أليكةةةع  الفصةةة   يلةةة  - 7الفصـــل
 ةةدر ع األاا اةةن  ةةيا اللةةعنان ذاةةع  الايكاةة  االبتدائيةة  يام النظةةر ترابيةةع ايعةةع بان بخ يةة  

 ·دينعر اعئ 

 ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال .
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  على كامل تراب  ة الطبية السابقة للزواجالشهادتعميم  
 الجمهورية

 
يتعلق بتعميم  1995جويلية  28قرار من وزير الداخلية والصحة العمومية مؤرخ في 

 ·الجمهورية الشهادة الطبية السابقة للزواج على كامل تراب

 

 

اليعل  يكان تتلي  الشلعدة ال بي  التعبل  لل اا  امبعر ع إلى ضبع   -الفصل األول
 ·الادني  ذا العداا اليين ا   اختيعر   لتير ر ةلاد ال اا  ايلك بكعا  المالار  

 
 30اثلاع تااه اللرار الاؤرخ فو  1965ماان  24ذلغى اللرار الاؤرخ فو  -2الفصل
 .1981ماان 
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 لألطفـال مجهولي النسب  إسنـاد اللقـب العائلـي
 

يتعلـق بسسـناد لقـب عـائلي  1998أكتوبر 28مؤرخ في  1998لسنة  75قانون عدد 
 2003لسـنة  51لألطفال المهملين أو مجهولي النسب كما تم تنقيحـه بالقـانون عـدد 

 2003جويلية  7مؤرخ في 
 

ةلى األ  اليعضن  البنلع اللعصر ااملاا النتب ذن تتند إليه  )جديد(-األول  الفصل
يلك  بق ذيكع  اللعنان الاتعلق بتنظي  اليعل  اتاع اللبلع الععئلو ذا ذن ت لب اسين ب

الادني . كاع ةليلع فو ذم  ال يتمعا  تت  ذشلر ان تعر ا الاض  ذن ت لب ان رئي  
الايكا  االبتدائي  الاختص  ذا نعئبه ذن يتند إليه إت  ذب اات  مّد اللبع ةعئليع يكان 

 فو  يه اليعل  امابع للب األ  .
الايكاةة  االبتدائيةة  التةةو ا ةة  بةةدائرتلع تير ةةر رتةة  الةةاالدة. ايلةةد  الا لةةب إلةةى رئةةي  

يا كةةةةعن اكةةةةعن الةةةةاالدة بعلخةةةةعر  يلةةةةد  الا لةةةةب إلةةةةى رئةةةةي  الايكاةةةة  االبتدائيةةةة  بتةةةةان   اا 
 الععصا  شر  ة  ذن تكان األ  تانتي  المنتي .

اةلةةى ضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  ذن يعلةة  اكيةة  المالار ةة  الاخةةتص بعةةد انلضةةعء األمةة  
ان اللعنان الاتعلةق بتنظةي  اليعلة  الادنية  بخلةا رتة  االدة  22ةليه بعلفص  الانصاص 

ال فةة  اةةن اتةة  ذب ااتةة  مةةّد اللةةب ةةةعئلو لةةدب امنتةةيته. اةلةةى اكيةة  المالار ةة  بعةةد 
انلضةعء األمة  الاشةعر إليةه بةعلفلرة األالةى اةن  ةيا الفصة  ذن ي لةب اةن رئةي  الايكاةة  

يتند إلى ال فة  املةاا النتةب اتة  ذب ااتة  مةّد اللبةع اسبتدائي  اسين بإتاع  الرت  بقن 
 ةعئليع يكان فو  يه اليعل  امابع للب األ  

إيا لةة  ي لةةب ذيةد اةةن ذ ة  األ فةةعا الالالةةين ذا املةالو النتةةب إتةةنعد  )جديــد(- 2 الفصـل
ةنعصةةر اللايةة  إلةةيل  فةةو ظةةرف تةةت  ذشةةلر بعةةد  بةةالل  اةةن التةةل   الاختصةة ه يمةةب ةلةةى 
الةةالو العاةةااو الاعةةّرف بعللةةعنان الاتعلةةق بعلااليةة  العااايةة  االكفعلةة  االتبنةةو ه ذن يتةةند اتةةاع  

عنان الاةةنظ  لليعلةة  الادنيةة  ه كاةةع ةليةةه ذن ي لةةب اةةن إلةةى املةةالو النتةةب افةةق ذيكةةع  اللةة
رئي  الايكا  االبتدائي  الاختص  ذن يتند إلةى كة   فة  الاة  ذا املةاا النتةب اتة  ذب 
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اات  مّد اللبع ةعئليع اات  ذ  ااتة  ذب اللبةع ةعئليةع للةع . ايكةان الللةب العةعئلو لل فة  امابةع 
 الللب الاتند إلى األب.
اآلمةةعا الةةااردة باملةة  الارافعةةعم الادنيةة  االتمعر ةة  يخةةاا للغيةةر الةةيي ابل ةة  النظةةر ةةةن 

ليله ضرر فعدر اابعشر تااء ان مراء إتنعد كعا  ةنعصر اللاي  ةدا استة  ذا اةن مةّراء 
إتةةةنعد بعضةةةلع إلةةةى املةةةاا النتةةةب  بةةةق ذيكةةةع   ةةةيا اللةةةعنان ه ذن يرفةةة  األاةةةر إلةةةى رئةةةي  

 يب ةلةةى اةةع ذتةةند إليةةه اةةن ذتةةاعء ذا ذللةةعب افةةق الايكاةة  اسبتدائيةة  الاختصةة  ل لةةب التشةة
إمةةراءام الرمةةاع فةةو األيان ةلةةى  العةةرائة ايلةةك فةةو ذمةة  ث ثةة  ذشةةلر اةةن تةةعر ا يصةةاا 
العلة  لةه بلةع . اياكةن لاكية  المالار ة  فةو نفة  تلةك اآلمةعا ايتةب نفة  اسمةراءام  لةةب 

    نان.اكرر ان  يا اللع 4الرماع فو اسين الصعدر خ فع أليكع  الفص  
افو صارة االتتمعب  لل لب يتالى رئي  الايكا  اسبتدائي  الاختصة  اسين بعلتشة يب 
ةلى االت  ذا الللب اليي ثبم يصاا ضرر للغير انةه ه ايتةند امابةع ةنعصةر  اية  بديلة   

 لتك التو ا   اسين بعلتش يب ةليلع .
ذن ي لةةب اةةن رئةةي  لكةة  شةةخص تمةةعا  تةةنه الثاعنيةة  ةشةةر ةعاةةع  -(1)جديــد() 3الفصــل

الايكاةة  اسبتدائيةة  الاختصةة  ذن يتةةند إليةةه اتةةاع اللبةةع ةعئليةةع ااتةة  ذب ااتةة  ّمةةد ااتةة  ذ  
ااتةة  ذبيلةةع اللبلةةع العةةعئلو ذا بعةةة  ةةيه العنعصةةر إن كةةعن خعليةةع اةةن يلةةك. ايكةةان الللةةب 

 الععئلو لل علب امابع للب األب إن ل  تتند إليه االدته للبلع الععئلو.

ياكن للاعنو بعألار ذا لدب ذا لد  ذا للنيعب  العاااي  رف  األار إلى  -مكرر 3الفصل
الايكاةةة  اسبتدائيةةة  الاختصةةة  ل لةةةب إتةةةنعد للةةةب األب إلةةةى املةةةاا النتةةةب الةةةيي يثبةةةم 
بةةةعس رار ذا بشةةةلعدة الشةةةلاد ذا بااتةةة   التيليةةة  المينةةةو ذن  ةةةيا الشةةةخص  ةةةا ذب يلةةةك 

 · ال ف 
ذا لةةد  ذا للنيعبةة  العااايةة  رفةة  األاةةر إلةةى الايكاةة   كاةةع ياكةةن للاعنةةو بةةعألار ذا لةةدب

اسبتدائي  الاختص  ل لب ةرة األ  ةلى التيلي  المينو سثبعم ذنلةع ذ  الاعنةو بةعألار 
 املاا النتب. 

                                       
 الرشد الادنوالاتعلق بتاييد تن  26/7/2010الاؤرخ فو  2010لتن   39كاع ا   تنلييه بعللعنان ةدد  - 1
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اتبةةم الايكاةة  فةةو الةةدةاع ةنةةد ةةةد  اسيةةةعن إلةةى اسين الصةةعدر ةنلةةع بةةإمراء التيليةة  
 ع ان  رائن اتعددة ااتظعفرة ا اي  اانضب  .المينو بعالةتاعد ةلى اع يتافر لديل

ا خّاا لل ف  اليي تثبم بناتةه اليةق فةو النفلة  االرةعية  اةن االية  ايضةعن  إلةى ذن يبلةغ 
 تن الرشد ذا بعده فو اليعالم الانصاص ةليلع بعللعنان.

لةق اتبلى اتؤالي  األب ااأل   عئا  نيا ال ف  االغير  يل  الادة اللعناني  فةو كة  اةع يتع
 بقيكع  الاتؤالي  افق اع يلتضيه اللعنان. 

 ان  يا اللعنان ةند ثبام األااا . 5اتن بق ذيكع  الفص  
 3يمةةب ذن يتضةةان اليكةة  الصةةعدر ةةةن الايكاةة  ةلةةى اعنةةى الفصةة   –ثعلثةةع  3الفصــل

اكةةرر اةةن  ةةيا اللةةعنان اسين بةةإدرا  اتةة  األب ذا األ  ذا كليلاةةع اللةةب كةة  اايةةد انلاةةع 
 لاع امنتيتلاع ايرفتلاع اةناانلاع بدفعتر اليعل  الادني  باكعن ترتي  الاالدة. ااتاو ذبا 

اتامه النيعب  العاااي  اليك  الصعدر  بق  يا الفص  االيي اتص  به اللضعء يعال إلى 
 ضعب  اليعل  الادني  بعلان ل  التو رتام فيلع الاالدة.
عتر اليعلةة  الادنيةة  اييمةةر ةلةةو اةلةةى ضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  ترتةةي  اضةةاان اليكةة  بةةدف

التنصةةةيص بعلنتةةةا الاتةةةلا  ةلةةةى ذي ا يظةةة  ادرمةةة  ب ةةةرة الرتةةة  ت بيلةةةع أليكةةةع   ةةةيا 
 اللعنان. ا امه اص  فو تنفيي اليك  إلى النيعب  العاااي .

اتمةةري آمةةعا ال عةةن فةةو األيكةةع  الصةةعدرة بنةةعء ةلةةى  ةةيا الفصةة  فةةو ظةةرف شةةلر اةةن 
 ن إلى كتعب  الايكا  التو ذصدرم اليك .تعر ا صدار ع. ايلد  ا لب ال ع

اةةةن اللةةةعنان الاةةةنظ  لليعلةةة  الادنيةةة   26اةةة  اراةةةةعة ذيكةةةع  الفصةةة   -) جديـــد( 4الفصـــل
ييمر ةلى الاؤتانين ةلى دفعتر اليعل  الادني  التنصيص باضاان الةاالدة ةلةى اةع اةن 

 شقنه الكشي ةن يليل  ةنعصر اللاي  الاتندة إلى املالو النتب ذا الالالين. 
ذن ي لةةب اةةن رئةةي  الايكاةة  اياكةةن لصةةعيب رتةة  الةةاالدة ةنةةد بلاغةةه تةةن الثعلثةة  ةشةةر 

الاختصةة  افةةق الصةةيغ اللعنانيةة  اسين لةةه بةةعس  ع ةلةةى يليلةة   ا تةةه إيا امةةدم ذتةةبعب 
اميل   عنانع. كاع يخاا  لب يلك اةن ذيةد فةراع الاعنةو بةعألار اةن الدرمة  األالةى بعةد 

 افعته.

رخ الاةؤ  1959لتةن   53يلة  إتةنعد األللةعب  بةق ذيكةع  اللةعنان ةةدد  -مكـرر 4الفصل
 اللعضو بقن يكان لك  تانتو للب ةعئلو امابع. 1959اعي  26فو 
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اييمةةةةر إ ةةةة ط ذتةةةةاعء ذا ذللةةةةعب اةةةةن شةةةةقنلع إفةةةةعدة الغيةةةةر يةةةةاا يليلةةةة  اصةةةةدر  ايةةةة  
األشةةخعص املةةالو النتةةبه كاةةع ييّمةةر اتةةتعاعا ذتةةاعء اذللةةعب الاشةةع ير ااألةةة   اةةن 

 األييعء ااألااام كعنعصر للا تل . 
تةةاعء ذا األللةةعب خصاصةةي  الان لةة  التةةو يةةت  بلةةع الترتةةي  اةةةد  اتراةةةى ةنةةد إتةةنعد األ

 إيداا التبع  ا  األتاعء ااألللعب الشعئع  بلع. 
ا مةةب ذن يتضةةان كةة  يكةة  يترتةةب ةنةةه فلةةدان الشةةخص أليةةد ةنعصةةر  ا تةةه ةنعصةةر 

  اي  بديل  افق ذيكع  الفلرتين الاتلداتين.
ذتةةةندم إلةةةه ةنعصةةةر  ايةةة  ت بيلةةةع ا ةةةنص برتةةة  االدة املةةةاا النتةةةب ذا الالاةةة  الةةةيي 

اةةةةن  ةةةةيا اللةةةةعنان ةلةةةةى ذن األب ااأل  التةةةةو لةةةة   3ا 2أليكةةةةع  الفصةةةة  األاا االفصةةةةلين 
 تصرر بعلاالدة تانتيع المنتي . ك  يعتبر مده لدب امده لد  تانتيو المنتي .

ـــ  14تن بةةةق اللااةةةةد الخعصةةة  بااانةةة  الةةة اا  الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةةاا    -5فصلـال
اةةن املةة  األيةةااا الشخصةةي ه اتةةى تةة  إثبةةعم األبةةاة ه ةلةةى  األ فةةعا  17ا 16ا 15ا

 الالالين ذا املالو النتب اليين ذتندم لل  ذللعب  باامب  يا اللعنان.  
يكان أليكع   يا اللعنان افعاا رمعو ةلى الاضةعيعم التةعبل  لتةعر ا نفةعيه  – 6الفصل

  بلةيا اللةعنان. ا لغةى العاة  بقيكةع  ةلى ذن النفل  ال تتةتيق إال اةن تةعر ا مر ةعن العاة
الاتعلق بعلتةند للةب ةةعئلو  1985ذام  11الاؤرخ فو  1985لتن   81اللعنان ةدد 

 لد فعا املالو النتب ذا الالالين.  
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 شهادة تطابق بين اللقب األصلي واللقب المسند  
 

يتعلــق بسحــداث شــهادة  2001مــارس  29مــؤرخ فــي  2001لســنة  31قــانون عــدد 
 تطابق بين اللقب األصلي واللقب المسند 

 

ذيةةدثم شةةلعدة ت ةةعبق بةةين الللةةب األصةةلو االللةةب الاتةةند تثبةةم ان بةةعط  - ل ألوللفصــا
 الللبين ةلى شخص اايد.

األصةةلو اتةةعر ا ااكةةعن  اتتضةان  ةةيه الشةةلعدة امابةةع االتة  الث ثةةو للاعنةةو بةةعألار اللبةه
االدته اةدد رت  االدته اكيلك الللب الاتند إليه ا  يكر الارم  اليي ت  بالتضعه إتةنعد 
 الللبه كاع تتضان اسشلعد بقن الللبين الانصاص ةليلاع ين بلعن ةلى شخص اايد. 

 ايضب  نااي  الشلعدة بلرار ان ا  ر العدا. 

ةليلع بعلفص  األاا ان  يا اللةعنان  عضةو  يتل  شلعدة الت عبق الانصاص – 2الفصل
 النعيي  الااماد بدائرته ضعب  اليعل  الادني  اليي ذ ع  رت  االدة الشخص الاعنو.

يلد  ا لةب اليصةاا ةلةى شةلعدة الت ةعبق الاةيكارة ةلةى ارط ةةعدي ارفا ةع  – 3الفصل
 باؤ داته إلى كتعب  ايكا  النعيي  الاختص .

خةةعر  ذن يلةةدااا الا لةةب الرااةةو إلةةى اليصةةاا ةلةةى تلةةك الشةةلعدة اللتانتةةيين الالياةةين بعل
ألةةةةاان الااثليةةةعم الديبلااعتةةةي  ذا اللنصةةةلي  لتةةةان  بعلخةةةعر  الكعئنةةة  بةةةق رب اكةةةعن لالةةةر 

 إ عاتل  ه ا تالى األةاان الايكاران إيعلتلع إلى  عضو النعيي  الاختص .
لاضةعاين الاتةتخرم  اةن رتة  تكةان لشةلعدة الت ةعبق  ةاة اسثبةعم الااناية  ل - 4الفصل

 اليعل  الادني .
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 اإلشتراك في األمال ك بين الزوجين
 

يتعلـق بنئـام اإلشـتراك  1998نـوفمبر  9المـؤرخ فـي  1998لسـنة  91القانون عدد 
 في األمالك بين الزوجين .

 العنوان األول أحـكام عامة

يما  لل امين إختيعره ةنةد نظع  اسشتراك فو األا ك  ا نظع  إختيعري  –الفصل األول 
إبةةرا  ةلةةد الةة اا  ذا بتةةعر ا اليةةق ه ا ةةا يلةةدف إلةةى معةة  ةلةةعر ذا مالةة  اةةن العلةةعرام 

 الكع اشتركع بين ال امين اتى كعنم ان اتعللعم الععئل  .

إي صرر ال امعن بقنلاع يختعران نظع  االشتراك فو األا ك فإنلاع يخضةععن  - 2الفصل
إال ذنةةه ييةةق للاةةع استفةةعط ةلةةى تاتةةي  ن ةةعط االشةةتراك بشةةر  إلةةى ذيكةةع   ةةيا اللةةعنانه 

 التنصيص ةلى يلك صراي  بعلعلد.

الياكةةن ذن يةةؤدي اختيةةعر نظةةع  االشةةةتراك فةةو األاةة ك إلةةى الاتةةع  بلااةةةةد  - 3الفصــل
 اسرا.

 .اليدخ  الالر فو األا ك الاشترك  ا بلى خعصع بعل ام  – 4الفصل

لة اا  إال إيا تضةان صةراي  رذي الااكة  فةو اتةقل  ال يصةح التاكية  ةلةى ا - 5الفصل
  االشتراك ان ةداه.

يتا ي اختيعر ال ا  اللعصر لنظةع  االشةتراك فةو األاة ك ةلةى ااافلة  الةالو  - 6الفصل
يا ااتن  الالو ااأل  ةن الااافل  اتاتك اللعصر برغبته ل   رف  األاةر لللعضةو.  ااأل ه اا 

يا كةةعن إين اللعضةةو ال اةةع  سبةةرا  ةلةةد الةة اا ه فةةإن اختيةةعر نظةةع  االشةةتراك فةةو األاةة ك اا 
 يتا ي بداره ةلى إينه إن ااتن  الالو ااأل  ةن الااافل  ةلى يلك اسختيعر.

يمةةب ةلةةى الاةةقاار العاةةااو الاكلةةي بتير ةةر ةلةةد الةة اا  ذن يةةيكر ال ةةرفين  -7الفصــل
 ماابلاع بعلعلد.بقيكع  الفصلين األاا االثعنو ان  يا اللعنان اذن ينص ةلى 

اةلةةى الاةةقاار العاةةااو الايةةرر لليمةة  تاميةةه اضةةاان انلةةع إلةةى ضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  
باكةعن االدة كةة  اةةن الةة امين فةةو ذمةة  ةشةرة ذيةةع  اةةن تير ر ةةعه اةلةةى  ةةيا األخيةةر إدرا  

 يلك بدفعتره.



 88 

بة  ايعتبر ال اا  الابر  دان تنصيص ةلةى رذي الة امين فةو نظةع  األاة ك ال امية  باثع
 لنظع  التفر   فو األا ك.  اختيعر

اتى كعن االتفعط ةلى االشةتراك فةو األاة ك اليلةع سبةرا  ةلةد الة اا ه فإنةه  – 8الفصل 
 يتعين ذن يكان بيم  رتاي .

اةلى الاقاار العاااو الايرر لليمة  الليةع  بالتضةيعم الفلةرة الثعنية  اةن الفصة  التةعب  
 ان  يا اللعنان.

 يةةة   ةةةدر ع اعئةةة  دينةةةعر ةلةةةى الاةةةقاار العاةةةااو الةةةيي ال يلةةةا  باةةةع تتةةةل  خ - 9 الفصـــل
إ تضةةته الفلرتةةعن األالةةى االثعنيةة  اةةن الفصةة  التةةعب  االفلةةرة الثعنيةة  اةةن الفصةة  الثةةعان اةةن 

  يا اللعنان.
 العنوان الثاني

 في ما يشمله اإلشتراك في األمالك
 في األمالك المشتركة: البـاب األول

تعتبر اشترك  بين ال امين العلعرام الاكتتب  بعد ال اا  ذا بعةد إبةرا  ةلةد  - 10الفصل
اسشتراك اع ل  تؤا الكيتلع إلى ذيد ع بامه اسرا ذا اللبة  ذا الاصةي ه بشةر  ذن تكةان 
اخصصةة  التةةةتعاعا الععئلةةة  ذا لاصةةةليتلع تةةااء كةةةعن االتةةةتعاعا اتةةةتارا ذا ااتةةةايع ذا 

 ةرضيع.
 عي  تااب  يلك العلعر اغلته الاع كعنم  بعيتلع.كاع تعد اشترك  بعلتب

 اال تعد كيلك العلعرام الاعدة التتعاعا النو بيم.
افو صارة االتفةعط ةلةى االشةتراك بالتضةى ةلةد اليةق لعلةد الة اا ه ياكةن للة امينه إن 
صريع بيلك فو العلده اةتبعر االشتراك شعا  للعلعرام التو تة  اكتتةعبلع بداية  اةن تةعر ا 

 ال اا . ةلد
كاع ياكنلاع استفعط ةلى مع  االشتراك شةعا  لماية  ةلعراتلاةعه باةع فيلةع تلةك الاكتتةب  

 الكيتلع  ب  ال اا  اتلك الاتقتي  الكيتلع ان  ب  ذا إرا ذا اصي . 
تعةةد ةلةةعرام اخصصةة  التةةتعاعا الععئلةة  ذا لاصةةليتلع العلةةعرام الاكتتةةب   – 11الفصــل

صةبغ  تةكني ه كتلةك الاامةادة بانةع ق تةكني  ذا الالتنةعة اةن بعد ال اا  االتو تكةان للةع 
بةةةعةثين ةلةةةعر ين اختصةةةين فةةةو إ عاةةة  ايةةة م التةةةكنى ذا الااالةةة  بلةةةراة تةةةكني ه ذا 
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العلعرام الانصاص فو ةلاد ا تنعئلع ةلى ذنلع تتتتعا  للتكنى ذا التو يثبةم انةه ا ة  
 اتتغ للع فع  لتكنى الععئل .
 ماي  الاتعئ .اياكن إثبعم خ ف يلك ب

ذا ذاةااال اشةترك  لتيتةين ةلةعر خةعص   إيا اتتعا  ذيد ال امين اةدا خية – 12الفصل
به ذا لل  عدة فيهه فإن يلك العلعر يصبح اشتركع بيك  اللعنان اتى تتعام ذا فع م  يا  
ال  ةةعدام االتيتةةينعم اللياةة  األصةةلي  لةةيلك العلةةعر ةنةةد  يةةع  نظةةع  اسشةةتراك ذاةةع إيا كعنةةم 

  ال  ةةةعدام االتيتةةةينعم ذ ةةة  اةةةن اللياةةة  األصةةةلي  للعلةةةعره فةةةإن العلةةةعر يبلةةةى خعصةةةع  ياةةة
 بصعيبهه يصبح الاعلك ادينع باع ذخيه 
 في الديون المحمولة: الباب الثاني

 على المشترك
تعةةةةد اشةةةةترك  الةةةةديان ااألةبةةةةعء الاترتبةةةة  ةةةةةن اكتتةةةةعب الكيةةةة  الاشةةةةترك ذا  -13الفصــــل

 به ذا التفا م فيه. اتتغ له ذا إدارته ذا االنتفعع
 اتعد اشترك  بين ال امين الديان الارتب   بالكي  العلعر  بق التشر   الاعااا به.

اال تعةةةد الةةةديان الااثلةةة  بةةةر ن ةلةةةى الاشةةةترك اشةةةترك  بةةةين الةةة امين إال إيا تةةةافرم فيلةةةع 
 شرا  الفلرتين ذة ه اشرا  الفلرتين ذة ه اشرا  العناان الراب  ان  يا ا للعنان. 

 العنوان الثالث
 في اإلشهارات القانونية

إيا اةةةع اختةةةعر ال امةةةعن نظةةةع  االشةةةتراك فةةةو األاةةة ك فعلةةةى ضةةةعب  اليعلةةة   -14الفصـــل
 الادني  ذن ينص ةلى يلك بدفعتره ا بماي  الاضعاين ا النتا الاتتخرم  انلع.

يا تضةةان اتفةةعط الةة امين شةةر ع اخعلفةةع لاةةع ارد بةةه  ةةيا اللةةعنانه فعلةةى ضةةعب  اليع لةة  اا 
 الادني  التنصيص ةلى اما  يلك.       

اتتةةل  العلابةة  الةةااردة بعلفصةة  التعتةة  اةةن  ةةيا اللةةعنان ةلةةى ضةةعب  اليعلةة  الادنيةة  الةةيي 
اليلةةةا  بعلتنصيصةةةعم الاةةةيكارة بل ةةة  النظةةةر ةةةةن تتةةةلي  العلابةةةعم األشةةةد الةةةااردة بلةةةاانين 

 ذخرع.
تاةع  الاامبةعم اللعنانية ه ةلى ك  ان إكتتب يلع ةينيع ةلى ةلعره ابعد إ - 15الفصل

ذن يدلوه صيب   لب ترتي  يله العينو ذا تتميلهه باضاان اةن دفةعتر اليعلة  الادنية  
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يخصةةهه ا ةةنص يةةعفظ الالكيةة  العلعر ةة  بةةدفعتره ابعلشةةلعئد التةةو يتةةلالع ةلةةى كةةان الاعنةةو 
 بعألار اختعر نظع  االشتراك فو األا ك ذا ل  يختره.

يا معء بعلعلد ذن ال امي ن ذا ان يرر العلد لفعئدتةه  ةررا تخصةيص يلةك العلةعر لتةكنى اا 
الععئلةة  ذا اتةةتعاعللعه فعلةةى يةةعفظ الالكيةة  العلعر ةة  التنصةةيص ةلةةى يلةةك بةةدفعتره ابشةةلعئد 

 الالكي  التو يتلالع ل علبيلع.
يا تضان العلد اتفع ع ةلى ذيد النظ  االختيعر   ل شةتراكه فعلةى  علةب الترتةي  اسدالء  اا 

 عناني  ان ةلد ال اا  ذا ةلد اسشتراك. بنتخ   
 اةلى يعفظ الالكي  العلعر   التنصيص ةلى اضاان يلك االتفعط   بدفعتره.

 العنوان الرابع
 في إدارة األمالك المشتركة والتصرف فيها

يفةةةظ يمةةةا  لكةةة  اايةةةد اةةةن الةةة امين الليةةةع  بمايةةة  األةاةةةعا الراايةةة  إلةةةى  -16الفصـــل
دارتلةةة ااسنتفةةةعع بلةةةعه  االليةةةع  بمايةةة  األةاةةةعا النعفعةةة  التيتةةةيني ه  ع األاةةة ك الاشةةةترك  اا 

 اعدي  كعنم ذ   عناني .
غير ذنه يما  لك  اايد انلاع ذن يتتصةدر يكاةع إتةتعمعليع  عضةيع برفة  يةد  ر نةه اؤ تةع 

 ةن اسدارة اتى ذثبم تاء تصرفه ذا تبديده.
 اع  ع  به . الي  ةلى ال ا  اللعئ  بتلك األةاعا ذن ييعتب  ر نه ةلى

اليصح التفا م فو الاشةترك اال إنشةعء اليلةاط العينية  ةليةه اال كةراؤه للغيةر  -17الفصل
لادة تفاط الث ث  ذةاا  اال تمديد كرائه باع يمع  اما  ادة الكراء  يتمعا  الث ث  ذةةاا  

 إال برضع ك  ال امين .
لتصةر ح بإرادتةهه ذا إيا ثبةم غير ذنه اتى كعن ذيد ال امين فو يعل  يتعةير ةليةه اعلةع ا

تاء تصرفه ذا تبديدهه فإنه ياكن للر نةه اتتصةدار يكة  اتةتعمعلو لةإلين لةه بةإمراء ذيةد 
 األةاعا الايكارة بعلفلرة األالى ذة ه ذا بعضلع    دان تا ي ةلى رضعه.

 اال يصح التبرع بعلاشترك ذا بشوء انه إال برضع ك  ال امين.
 العنوان الخامس 

 في األمالك انتهاء االشتراك في
 ينتلو اسشتراك: – 18الفصل
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 بافعة ذيد ال امينه -
 بعل  طه -
 بفلدان ذيد اع  -
 بتفر ق ذا كلاع  ضعئيعه -
 بعستفعط. -

 تظ  يعل  اسشتراك  عئا  يتى تت  تصفي  األا ك الاشترك . -19الفصل
  ذا ذدار ع بشك  اةن شةقنه إيا اع تصرف ذيد ال امين فو األا ك الاشترك -20الفصل

ذن يعةةةرة اصةةةعلح  ر نةةةه ذا اصةةةعلح الععئلةةة  إلةةةى التلةةةيه فللةةة ا  اآلخةةةر ذن ي لةةةب اةةةن 
 الايكا  اليك  بإنلعء يعل  اسشتراك.

يمةةا  للةة امين ذن يتفلةةع ةلةةى تغييةةر نظةةع  ذا كلاةةع بعةةد اةةرار ةةةعاين ةلةةى -21الفصــل
ي . اال يعةعرة الغيةر بةةيلك األ ة  اةن تةعر ا إ عاتةةهه ا مةب ذن تيةرر فةةو يلةك يمة  رتةةا

استفةةعط إال بعةةد اليصةةاا ةلةةى اصةةعد   رئةةي  الايكاةة  اسبتدائيةة  لالةةر إ عاةة  الةة امين 
ان إدرا  بدفعتر اليعلة  الادنية  للة امين اترتةي    ةليه االليع  بعسشلعرام اللعناني  ال  ا

 لعنان. ان  يا ا ل 15ا 7بإدارة الالكي  العلعر   ةلى النيا الابين بعلفصلين 
اتةةى ا ةة  اةةع اةةن شةةقنه ذن ينلةةو يعلةة  اسشةةتراك ةةةدا صةةارة استفةةعطه فعلةةى  – 22الفصــل

ال ا  البع و ةلى  يد الييعة ذا التعةو فو إنلةعء يعلة  اسشةتراك ذن ي لةب اةن الايكاة  
تكليي اصي الاشترك ا تةالى الاصةفو ضةب   عئاة  فةو األاة ك الاشةترك  افةو الةديان 

 الاتعلل  بلع.
يا  ع  ذيةد الة امين  – 23الفصل لي  لدائنو ذيد ال امين الليع  ل لب إنلعء االشتراك اا 

بدةاع فو  تةا  الاشةتركه فللةدائنين التةداخ  فةو تلةك الةدةاع ل لةب يفةظ يلةا ل ه كاةع 
ياكنل  اسةتراة ةلى اليك  الصةعدر فيلةع  بةق الشةرا  ااسمةراءام الانصةاص ةليلةع 

  .بامل  الارافععم الادني  االتمعر 
 اياكن لل امين إبرا  إتفع عم ةلى تصفي  الاشترك ذثنعء نشر الدةاع.

 ا خض  يلك استفعط إلى اصعد   الايكا .اللدائنين  لب تعديله اراةعة ليلا ل .
 130إلةى  116تخضة   تةا  الاشةترك اتصةفيته إلةى ذيكةع  الفصةاا اةن  -24الفصل

  يا اللعنان.ان امل  اليلاط العيني  فو اع ال يتخعلي ا  ذيكع  
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تلةةة   تةةةا  الاشةةةترك انعصةةةف  بةةةين الةةة امين ايلةةةك بعةةةد خةةة ص الةةةديان ذا  – 25الفصةةة 
يا تعةةةيرم  تةةةاته ةينةةةعه إمتلةةةدم الايكاةةة  فةةةو إتةةةنعده أليةةةد  تةةةقاين اةةةع يلةةة   لخ صةةةلع اا 
الةة امين ذا لارثتةةه اراةةةعة لاضةةعه ذا اضةةعل  ةلةةى ذن يةةدف  اةةن ذتةةند لةةه الاشةةترك فيةةه 

ال الت  مقم إلى تصفيله للبي .تعايضع نلديعه  اا 
إيا تمةةعا م الةةديان  ياةة  الاشةةترك فعلةةى كةة  اايةةد اةةن الةة امين ذن يتةةع    – 26الفصةة 

 فو خ ص اع بلو غير خعلص انلع ةلى نتب  إتتيلع ه فو الاشترك.
غيةةر ذنةةه إيا كةةعن ذيةةد الةة امين  ةةد تتةةبب فةةو نشةةاء مالةة  الةةدين ذا بعضةةه بتلصةةيره ذا 

 ةليه باع ال يل اه.بتدلي  انهه فلصعيبه الرماع 
 ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال . 
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ضباط الحالة    مرجـع النظـر الترابـي لبعـض أصناف من
 المدنية

 

يتعلق بتحديد مرجع  1986جانفي  22مؤرخ في  1986لسنة  132أمر عدد 
 من ضباط الحالة المدنية.النئر الترابي لبعض أصناف 

لتةةةةن   3اةةةةن اللةةةعنان الاشةةةةعر إليةةةةه ذةةةة ه ةةةةةدد  2ت بيلةةةةع أليكةةةةع  الفصةةة   – 1الفصـــل 
ياةةعر  الاعتاةةد ارئةةي  البلديةة  العالاةةع كضةةعب و 1957الاةةؤرخ فةةو غةةرة ذام  1957

 اليعل  الادني  فو يداد ارم  النظر الترابو الاضبا  بليا األار. 
رتةةة  العاةةةه كضةةةعب  اليعلةةة  الادنيةةة  بعلاعتاديةةة  التةةةو ال يتةةةالى الاعتاةةةد ااع -2الفصـــل  

 تامد بلع بلدي .
يلا  رئي  البلدي  بالعاه كضعب  اليعل  الادني  بكعاة  تةراب الاعتادية  التةو  -3الفصل 

 تامد بلع بلدي  اايدة.
فةةةو صةةةارة امةةةد ذكثةةةر اةةةن بلديةةة  بعلاعتاديةةة  فةةةعن رؤتةةةعء البلةةةديعم يلااةةةان  -4الفصـــل 

ليعلةة  الادنيةة  كةة  فةةو ان لتةةه. اياتةةد  ةةيا االختصةةعص إلةةى الانةةع ق بالةةعال  كضةةبع  ا
غيةةةةر البلديةةةة  بعلاعتاديةةةة  يتةةةةب تلتةةةةي  يضةةةةب  بلةةةةرار اةةةةن الةةةةاالو يراةةةةةو الايةةةةدة الترابيةةةة  

 للعاعدام ا رعلع ان البلدي  الاعني .
( ياكةةن لكةة  ضةةعب  لليعلة  الادنيةة  اتةةتخرا  اضةةعاين اةةن رتةةا  1) )مكــرر( -4الفصــل 

اضةةعئلع يعلةة  ادنيةة  اي فاظةة  بةةدفعتر ااتةةاك  اةةن  ةةرف ضةةبع  يعلةة  ادنيةة  آخةةر ن. اا 
 اتتليالع إلى  علبيلع ايلك بعةتاعد  عةدة البيعنعم اسة اي  الخعص  بعليعل  الادني .   

الا  ر األااه ا  ر الداخلي  االاالة االاعتاةدان ارؤتةعء البلةديعم اكلفةان كة   – 5الفص 
 ي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  فياع يخصه بتنفيي  يا األار الي

 
 

 

                                       
 1999مان  21الاؤرخ فو  1999لتن   1382كاع تام إضعفته بعألار ةدد - 1
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 توحيد وثائق الحالة المدنية
 

 
  1985سـبتمبر  27قرار من وزير العدل وكاتب الدولة لـدى وزيـر الداخليـة مـؤرخ فـي 

 (1)يتعلق بتوحيد وثائق الحالة المدنية .
 

تةةة  تاييةةةد اثةةةعئق اليعلةةة  الادنيةةة  الاتةةةلا  اةةةن  ةةةرف ضةةةبع  اليعلةةة  الادنيةةة   -1الفصـــل 
  .االرتا  الايفاظ  لديل   بلع للناعي  الاليل  لليا اللرار

 

ةلى ضبع  اليعلة  الادنية  ذال يتةتعالاا إال الاثةعئق الا عبلة  للناةعي  الاشةعر  -2الفصل 
 . 1986إليلع بعلفص  التعبق ابتداء ان غرة معنفو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       
انص التنليح ةلى تيا ر الاثيلتين الاتعللتين برت   1999اعي  7نلح باامب  رار ان ا  ر العدا اا  ر الداخلي  اؤرخ فو  -1

 ال اا  اةلد ال اا   بق الناايمين الاليلين بعللرار.
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يتعلق بستمـام القـرار  2011جويلية  23قرار من وزير الداخلية ووزير العدل مؤرخ في 
 .المتعلق بتوحيد وثائق الحالة المدنية 1985سبتمبر  27المؤرخ في 

 
تاةةم إضةةعف  ناةةاي  لاثيلةة  اضةةاان اةةن رتةة   اا  بعلصةةيغتين العرعيةة   - الفصــل األول

الاتعلةةةق  1985تةةةبتابر  27االفرنتةةةي  إلةةةى  عئاةةة  الناةةةعي  الاليلةةة  بةةةعللرار الاةةةؤرخ فةةةو 
 .بتاييد اثعئق اليعل  الادني  الاشعر إليه ذة هه  بلع للاليق الارافق لليا اللرار

 

 يتةةةتعالاا إال الاثةةةعئق الا عبلةةة  للناةةةاي  ةلةةةى ضةةةبع  اليعلةةة  الادنيةةة  ذن ال - 2الفصـــل 
 .الاشعر إليه بعلفص  األاا ان  يا اللرار بداي  ان تعر ا دخاله يي  التنفيي

 

 .ينشةةةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةةةيا اللةةةةةةةةةةةةرار بعلرائةةةةةةةةةةةةد الرتةةةةةةةةةةةةاو للمالار ةةةةةةةةةةةة  التانتةةةةةةةةةةةةي  - 3 الفصــــــــــــل
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اإلطــار  
 البلــدي
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 الوظيفية الممكن إحداثها بالبلدياتالخطط  
يتعلـــق بضـــبح الخطـــح  1989مـــاي  30مـــؤرخ فـــي  1989لســـنة  572أمـــر عـــدد 

 بالبلديات كما تم إتمامه بالنصوص الالحقةالوئيفية الممكن إحداثها 
 :البلديعمياكن إيداا الخ   الاظيفي  التعلي  فو  - (1) جديد()الفصل األول 

 
 ·كعتب ةع  ان الدرم  التعدت *  :عامبالنسبة لخطة كاتب  -

 ·كعتب ةع  ان الدرم  الخعات *
 ·كعتب ةع  ان الدرم  الرابع *
 ·كعتب ةع  ان الدرم  الثعلثة *
 ·كعتب ةع  ان الدرم  الثعنية *
 ·ىةكعتب ةع  ان الدرم  األال*

 ادير ةع * :األخرى بالنسبة للخطح - 

 ادير*

 كع ي  ادير*

 رئي  اصلي *
اتيع ام رئي  اصلي *  اتصرف دائرة برتب  اا 
 اتصرف دائرة*
 ·رئي   ت  اليعل  الادني *

 
ذيةةدثم درمةة  إتةةتثنعئي  لخ تةةو كعتةةب ةةةع  بلديةة  اةةن الدرمةة   –(2مكــرر())األول الفصــل

 الثعلث  اكع ي  ادير.
الدرمة  الثعلثة  ياكن ذن تتند  يه الدرم  لدةاان اليين بعشراا الع  كعتب ةع  بلدية  اةن 

 ذا كع ي  ادير لادة ال تل  ةن خا  تناام.

                                       
 2000ذام  24الاؤرخ فو  2000لتن   1886لييه بعألار ةدد كاع ت  تن- 1
  2000اعي  2الاؤرخ فو  2000لتن   912كاع ت  إتاعاه بعألار ةدد -2
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اتتةةةةند الدرمةةةة  استةةةةتثنعئي  لخ تةةةةو كعتةةةةب ةةةةةع  بلديةةةة  اةةةةن الدرمةةةة  الثعلثةةةة  اكع يةةةة  اةةةةدير 
 بالتضى ذار بإ ترار ان ا  ر الداخلي .

ياكن تعيين ذةاان بخ   اكلةي باقاار ة  بعلبلةديعم ليشةغلاا خ ة  كعتةب ةةع   - 2الفصل
ب  لبلديةة  تةةان  فإنةةه ياكةةن ةةة اة ةلةةى يلةةك تعيةةين ذةةةاان فةةو خ ةة  اكلةةي ابعلنتةة بلديةة 

باقاار ةةةة  ليشةةةةغلاا إيةةةةدع الخ ةةةة  الاظيفيةةةة  الانصةةةةاص ةليلةةةةع بعلفصةةةة  األاا اةةةةن  ةةةةيا 
 ·األار

 ةةيا ا ؤخةةي يلةة  إيةةداا خ ةة  اكلةةي باقاار ةة  بعلبلديةة  بلةةرار بلةةدي يضةةب  ةةةدد الخ ةة  
اللةةةرار بعةةةد اداالةةة  الاملةةة  البلةةةدي فيلةةةع ا خضةةة  للاصةةةعد   الاشةةةترك  لكةةة  اةةةن ا  ةةةري 

  االاعلي الداخلي  االتخ ي  

الاتعلةةةق  1980اةةةعي  8الاةةةؤرخ فةةةو  1980لتةةةن   526تنتةةةيب ذيكةةةع  األاةةةر ةةةةدد 
بعلنظةةع  الان بةةق ةلةةى الاكلفةةةين باقاار ةة  فةةو الةةدااا ن الا ار ةةة  ةلةةى الاكلفةةين باقاار ةةة  

 ·لديعم بعتتثنعء اع يتععرة ااأليكع  الااردة بعلفلرة التعبل  ان  يا الفص بعلب

تضةةب  بلةةرار اشةةترك اةةن ا  ةةري الداخليةة  االتخ ةةي  االاعليةة  ا نشةةر بعلرائةةد  - 3الفصــل
الرتةةةةاو للمالار ةةةة  التانتةةةةي  ذنةةةةااع الخ ةةةة  الاظيفيةةةة  الااكةةةةن إيةةةةداثلع فةةةةو كةةةة  بلديةةةة  

 ·االالعيي  الاعتادة فو ضب لع

تيةةّدد  ةةرارام بلديةة  ةةةدد األةةةاان اتؤخةةي  ةةيه اللةةرارام بعةةد اداالةة  الاملةة   - 4الفصــل
  الاعني البلدي فيلع اتخض  لاصعد   تل   اسشراف التو تصعدط ةلى اي اني  البلدي  

ــد-5الفصــل انصةةاص ةليلةةع  بخ ةة يتعةةين ذن تتةةافر فةةو األةةةاان الاكلفةةين  -(1())جدي
الشرا  التعلي  إضعف  إلى ذّنه يمب ذن تكان  يه ) مديد ( ان  يا األار علفص  األاا ب

 :الاعني الخ   الاظيفي  انصاصع ةليلع بعللرار الانظ  سدارة البلدي  

 

 
 
 
 
 

                                       
 2000ذام  24الاؤرخ فو  2000لتن   1886كاع ت  تنلييه بعألار ةدد  - 1
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 الشروط المطلوبة الخطح الوئيفية

 اتصةةرف ةةةع  ذا النةةد  ةةةع  ذا رتبةة  خعصةة  ااعثلةة  لةةه - كعتب ةع  ان الدرم  التعدت  -
 ·ذ داي  تنتين فو  يه الرتب 

 كعتب ةع  ان الدرم  الخعات  بعشر العاه ادة تةنتين -

 ·بصف  رتاي 
 
 

 بصف  رتاي  تنتينبعشر العاه ادة  ادير -

 الرابعة  بعشةر العاةه اةدة تةنتين الدرمة ةةع  اةن  كعتةب -

 ·رتاي  بصف 
 ذا الند  رئي  ذا رتب  خعص  ااعثل  رئي  اتصرف - ةع  ان الدرم  الرابع  اادير كعتب -

 ·ث ا تناام فو  يه الرتب  ذ داي  له
 لعاةها الثعلث  ذا كع ي  ادير بعشةر الدرم ةع  ان  كعتب -

  رتاي ادة ث ا تناام بصف  
 ذا الند  ذاا ذا رتب  خعص  ااعثل  اتتشعر اتصرف - الدرم  الثعلث  اكع ي  ادير انةع   كعتب -

  الرتب ذرع  تناام فو  يه  ذ داي  له
 الثعنيةةة  ذا رئةةةي  اصةةةلي  بعشةةةر رمةةة الدةةةةع  اةةةن  كعتةةةب-

 ·تناام بصف  رتاي   ادة ذرع العاه
الدرمةةةةةة  الثعنيةةةةةة  ارئةةةةةةي   اةةةةةةنةةةةةةةع   كعتةةةةةةب -

 اصلي 
 رتبةة  خعصةة  ااعثلةة  لةةه ذاذا النةةد  األشةةغعا  اتصةةرف -

 ·خا  تناام فو  يه الرتب  ذ داي 
 . األشغعا ذا رتب  خعص  ااعثل  الند ذا  اتصرف الدرم  األالى انةع   كعتب -
اتيةةةةةةع ام رئةةةةةةي   دائةةةةةةرة اتصةةةةةةرف - برتبةةةةةة  اا 

 اصلي  
 لةةةةه األشةةةةغعا ذا رتبةةةة  خعصةةةة  ااعثلةةةة  النةةةةد ذا  اتصةةةةرف
  الرتب خا  تناام فو  يه  ذ داي 

 لةه اتةعةد ذا رتبة  خعصة  ااعثلة  الند اليق إدارة ذا  - دائرة اتصرف -
  الرتب تناام فو  يه  3ذ داي  

 ·تصرف له ذ داي  ذرع  تناام فو  يه الرتب  كعتب -  ت  اليعل  الادني  رئي  -
 ·فو  يه الرتب  تنتينإدارة له ذ داي   اليق -
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اةةةع ةةةةدع اتصةةةرفو الةةةداائر االكتةةةعب العةةةعاين اةةةن الدرمةةة  األالةةةى ارؤتةةةعء ذ تةةةع  اليعلةةة  
بكعفة  الخ ة  الاظيفية  ه فةإن التتةاي  تلة  تتةايتل  بلةرار اةن ا  ةر الداخلية  الادني  الةيين

اتيع ام رئي  اصةلي  تةت  بةقار بةع ترار  األخرع باع فو يلك خ   اتصرف دائرة برتب  اا 
 ان ا  ر الداخلي .

 ييةةتفظ األةةةاان الاكلفةةان بخ ةة  اظيفيةة  بصةةف  رتةةاي  بةةعسدارام البلديةة  فةةو -6الفصــل 
بعلفصة  ع ةليلةتعر ا صدار  يا األار باظعئفل  بصرف النظر ةةن الشةرا  الانصةاص 
 ·الخعا  ان  يا األار ايل  انلعؤ ع بنف  الصيغ  التو تام تتايتل  بلع

 :يلوتصبح تتاي  الكتعب الععاين الابعشر ن يعليع كاع  -7الفصل

 ·كعتب ةع  ان الدرم  التعدت  األاا:كعتب ةع  ان الصنةةي  - 

 ·كعتب ةع  ان الدرم  الثةةعلث   الثعنو:كعتب ةع  ان الصني  - 

 ·كعتب ةع  ان الدرم  الثعنةةي  الثعلا:كعتب ةع  ان الصني  - 

كعتب ةع  ان الصني الراب  لةه رتبة  اتصةرف ذا رتبة  النةد  األشةغعا ذا -           
 ·ةع  ان الدرم  األالى كعتباأل  : رتب  خعص  ااعثل  ةلى 

الاشةةعر ذلغيةةم مايةة  األيكةةع  التةةعبل  الاخعلفةة  للةةيا األاةةر اخعصةة  األاةةران  -8الفصــل
لتن   1060اةدد  1974ذفر    27الاؤرخ فو  1974لتن   513إليلاع ذة ه ةدد 

  1984تبتابر  14الاؤرخ فو  1984

ا  ةةرا الداخليةة  االاعليةة  اكلفةةعن كةة  فياةةع يخصةةه بتنفيةةي  ةةيا األاةةر الةةيي ينشةةر  -9الفصةة 
  التانتي بعلرائد الرتاو للمالار   
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 إحداثها في كل بلديةالخطط الوظيفية الممكن  
ــي  ــة مــؤرخ ف ــة والتخطــيح والمالي ــري الداخلي ــرار مــن وزي ــق  1989ســبتمبر  19ق يتعل

ة كمــا تــم تنقيحــه بــالقرار بضــبح أنــواع الخطــح الوئيفيــة الممكــن إحــداثها فــي كــل بلديــ
  2000أوت  26المؤرخ في 

ـــد (الفصـــل األول  تضةةةب  الخ ةةة  الاظيفيةةة  الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة  األاا  - ) جدي
 ذام 24الاةةؤرخ فةةو  2000لتةةن   1886اةةن األاةةر الاشةةعر إليةةه ذةةة ه ةةةدد )مديةةد ( 
 1989اةةعي  30الاةةؤرخ فةةو  1989لتةةن   572االاتعلةةق بتنلةةيح األاةةر ةةةدد  2000

لااا  نلةةةع  بلديةةة  بعةتبةةةعر تلةةةديرام العبيضةةةلع اةةةن العنةةةاان األااكةةة  االااكةةةن إيةةةداثلع فةةةو 
 :يلوالث ث  األخيرة كاع 

  
معدل المداخيل من العنوان  

 الثالثة األخيرة األول للموازين

 الخطح الوئيفية

 كعتب ةع  ان الدرم  التعدت  يفاط ةشر ن اليان دينعر ذاال

 ذا كعتب ةع  ان الدرم  الخعات 

 ادير ةع 

 ادير

 كع ي  ادير
 رئي  اصلي 

اتيةةةةع ام رئةةةةي   اتصةةةةرف دائةةةةرة برتبةةةة  اا 
 اصلي  

 رئي   ت  اليعل  الادني 
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يتةةةةةةةةراار بةةةةةةةةين اليةةةةةةةةانو دينةةةةةةةةعر  ثعنيع
 اةشر ن اليان دينعر

 كعتب ةع  ان الدرم  الخعات 

  ذا كعتب ةع  ان الدرم  الرابع 

  ادير

 كع ي  ادير

  رئي  اصلي 
اتيةةةةع ام رئةةةةي   اتصةةةةرف دائةةةةرة برتبةةةة  اا 

 اصلي 

 الادني  رئي   ت  اليعل  
دينةةةةةةةةةةةةعر  500.000يفةةةةةةةةةةةةاط  ثعلثع

 ادان الاليانو دينعر
 كعتب ةع  ان الدرم  الرابع 

  ذا كعتب ةع  ان الدرم  الثعلث 
  ذا كعتب ةع  ان الدرم  الثعني 

 كع ي  ادير

  رئي  اصلي 

 رئي   ت  اليعل  الادني 
دينعر  150.000يتراار بين  رابعع

  دينعر 500.000ا
 الدرم  الثعلث كعتب ةع  ان 

  ذا كعتب ةع  ان الدرم  الثعني 

  ذا كعتب ةع  ان الدرم  األالى

  رئي  اصلي 

 رئي   ت  اليعل  الادني 
 كعتب ةع  ان الدرم  الثعني  دينعر  150.000دان  خعاتع

 ذا كعتب ةع  ان الدرم  األالى

 رئي   ت  اليعل  الادني 
                             

تيةةدد  ةةرارام بلديةة  ةةةدد كةة  خ ةة  اظيفيةة  تةةيل  ايةةداثلع فةةو يةةداد الخ ةة   - 2الفصــل
االشةةرا  الاضةةةبا   االانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة  األاا ذةةةة ه اةةة  اراةةةةعة خ ةةة  الكعتةةةب 

 ·العع  التو ال يما  إيداا خ   اظيفي  ذةلى انلع بعلبلدي  الاعني 
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 ةةةر الداخليةةة  اا  ةةةر تعةةةرة  ةةةيه اللةةةرارام بعةةةد اداالةةة  الاملةةة  البلةةةدي ةلةةةى اصةةةعد   ا  
 ·التخ ي  االاعلي 

اال ياكن إيداا خ   اتصرف دائرة إال فو البلدي  الارخص للةع بةقار فةو إيةداا داائةر 
فةةو انع للةةع اال ياكةةن إيةةداا خ ةة  رئةةي   تةة  لليعلةة  الادنيةة  بعلبلديةة  التةةو ذيةةدثم بلةةع 

 ·خ   رئي  اصلي  اليعل  الادني  إال إيا ذيدثم بلع داائر

الاتعلةةةق بضةةةب  ذنةةةااع  1974اةةةعي  17لغةةةو العاةةة  بةةةعللرار الاةةةؤرخ فةةةو ذ - 3الفصـــل
 ·الخ   الاظيفي  الااكن إيداثلع فو ك  بلدي  الاشعر إليه ذة ه

 ·رؤتعء البلديعم اكلفان ك  فياع يخصه بتنفيي  يا اللرار - 4الفصل
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 أصناف الخطط الممكن لكل بلدية إحداثها بقـانون إطارها
يتعلـق بضـبح  1989نـوفمبر  3الداخلية والتخطيح والمالية مـؤرخ فـي قرار من وزيري 

 ·أصناف الخطح الممكن لكل بلدية إحداثها بقانون إطارها

 أصناف الخطح الممكن لكل بلدية إحداثها بقانون إطارها

لتةةن   313الاشةةعر إليةةه ذةةة ه ةةةدد  اةةن األاةةر 2ا  1 بلةةع للفصةةلين  - الفصــل األول
فإن الخ ة  اسدار ة  االفنية  الااكةن إيةداثلع بكة   1973ان ما  23الاؤرخ فو  1973

بلديةة  بعةتبةةعر تلةةديرام العبيضةةلع اةةن العنةةاان األاا لااا  نلةةع الةةث ا األخيةةرة  ةةد ضةةب م 
 :يلوكاع 

 
 

 معدل تقديرات مقابيضها مـن العنـوان
 األول للموازين الثالثة األخيرة

 الخطح الفنية الخطح اإلدارية

  اتصرف ةع  اليانو دينعرذكثر ان  ذاال:
  رئي  اتصرف
 اتتشعر اتصرف
 اتصرف
  إدارة اليق
  ادير   اليق
  تصرف كعتب

 إدارة اتتكتب
 ادير   كعتب
 را ن
 اتتلبعا ةان 

 الااا    اسدار   الرتب اك 

 ةع الند  

 الند  رئي 

 الند  ذاا

 الند  فرةو

 الند  األشغعا

 الند  اتعةد

 اتعةد تلنو

 ةان تلنو

 الفنيةةة  األخةةةرع اكةةة  الرتةةةب 
  الااا   
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 ذلةةةةةةةي دينةةةةةةةعر 150يتةةةةةةةراار بةةةةةةةين  ثعنيةةةةةةةع:
 االيانو دينعر

  رئي  اتصرف
 اتتشعر اتصرف
 اتصرف
 إدارة اليق
 ادير   اليق
 تصرف كعتب
 ادير    كعتب

  إدارة اتتكتب
 را ن

 اتتلبعا ةان 
  اسدار   األخرع الااا    الرتب اك 

 الند  رئي 

 الند  ذاا

 الند  فرةو

 الند  األشغعا

 الند  اتعةد

 اتعةد تلنو

 ةان تلنو
 الفنيةةةةةةة  األخةةةةةةةرع اكةةةةةةة  الرتةةةةةةةب 

 الااا   
 

 اتصرف ذلي دينعر 150ثعلثع: دان 
 إدارة اليق
 ادير   اليق
 تصرف كعتب
 ادير    كعتب

  إدارة اتتكتب
 را ن

 ةان اتتلبعا

 اك  الرتب اسدار   األخرع الااا   

 الند  األشغعا

 الند  اتعةد

 تلنو اتعةد

 ةان تلنو
 الفنيةةةةةةة  األخةةةةةةةرع اكةةةةةةة  الرتةةةةةةةب 

 الااا   

 

تيةدد  ةرارام بلدية  ةةدد كة  خ ة  تةيل  إيةداثلع فةو يةداد الخ ة  االشةرا   - 2الفصل
 ·الاضبا   االانصاص ةليلع بعلفص  األاا ذة ه

اتعرة  يه اللرارام بعد اداال  الامل  البلدي ةلى اصةعد   تةل   اسشةراف التةو 
 ·اي اني  البلدي  الاعني تصعدط ةلى 

الاتعلةةق بضةةب  الخ ةة   1974اةةعي  17ذلغةةو العاةة  بةةعللرار الاةةؤرخ فةةو  - 3الفصــل
 ·الااكن لك  بلدي  إيداثلع بلعنان إ عر ع الاشعر إليه ذة ه

 ·رؤتعء البلديعم اكلفان ك  فياع يخصه بتنفيي  يا اللرار - 4الفصل
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 اتـــوان البلديـان أعـسكإ
 

يتعلـق بضـبح نئـام اسـكان 1989مـاي  30مـؤرخ فـي  1989لسـنة  574أمر عـدد 
 البلدياتأعوان 

تتند اني  تكنى إلى األةاان البلةديين الاكلفةين بإيةدع الخ ة  الاظيفية   -الفصل األول
لتةةن   572التعليةة  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  األاا اةةن األاةةر الاشةةعر إليةةه ذةةة ه ةةةدد 

 : اضب  الدار ع كاع يلو 1989اعي  30الاؤرخ فو  1989

 

 الابةلغ الةشةلري  نةاع الخة  

   كعتب ةع  ان الدرم  التعدت 

كعتةةب ةةةع  اةةن الدرمةة  الخعاتةة  ااةةدير 
  ةع 

  ااديركعتب ةع  ان الدرم  الرابع  

   كعتب ةع  ان الدرم  الثعلث 

   كعتب ةع  ان الدرم  الثعني 

   كعتب ةع  ان الدرم  األالى

    اتصرف دائرة

 د 75
 د 60
 د 45
 د 30
 د 28
 د 25
 د 20

         

( يتاتةةة  كةةةاا و الاةةةدير ن الةةةيين تاةةةم تتةةةايتل  بالتضةةةى ذاةةةر 1())مكـــرر –األول الفصـــل
دينةةعرا كاةةةع يتاتةة  الكتةةةعب العةةعاان اةةةن  35بعلدرمةة  استةةتثنعئي  بانيةةة  تةةكن بابلةةةغ  ةةدره 

استةةةتثنعئي  بانيةةة  التةةةكنى الدرمةةة  الثعلثةةة  الةةةيين تاةةةم تتةةةايتل  بالتضةةةى ذاةةةر بعلدرمةةة  
 دنعنير. 5الاخال  للكتعب الععاين ان الدرم  الثعلث  ا    عدة  در ع 

                                       
 2000اعي  2الاؤرخ فو  2000لتن   914كاع ت  إتاعاه بعألار ةدد  - 1
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ياكةةن للبلديةة  ذن تضةة  ةلةةى ياةة  ذةاانلةةع الاكلفةةين بإيةةدع الخ ةة  الاظيفيةة   - 2الفصــل
الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  األاا اةةن  ةةيا األاةةر اتةةكنع تعبعةةع للبلديةة  العبةة  تخليةةه ةلةةى 

ذن يكان  يا الاتةكن خعليةع اةن كة  ذثةعا اال تتياة  البلدية  اصةعر ي  اني  التكن ةلى
 االاعءاللعتي االغع  االكلرععء 

 

تضةةةب  ذصةةةنعف األةةةةاان العةةةعالين بعلبلةةةديعم الةةةيين تةةةدةا    بيعةةة  ةاللةةة   - 3الفصـــل
للتكنى امعنع فو الاية م التةو يلااةان فيلةع بعاللة  بلةرار اةن ا  ةر الداخلية  بنةعء ةلةى 

 .البلديرئي  البلدي  الاعني  ارذي الامل  ا ترار ان 
 

لتةن   516ذلغيم ماي  األيكع  الاخعلف  لليا األار الاشعر إليه ذة ه ةةدد  - 4الفصل
 .1974ذفر    27الاؤرخ فو 1974

 

ا  را الداخلي  االتخ ي  االاعلي  اكلفعن ك  فياع يخصه بتنفيي  يا األار  - 5الفصل
 ·للمالار   التانتي ينشر بعلرائد الرتاو  اليي
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ترسيم أعوان النظافة العرضيين والمتعاقدين والوقتيين  
 التابعيين للبلديات

 

ــل  26مــؤرخ فــي  2011لســنة  36مرســوم عــدد  ــق بترســيم أعــوان  2011أفري يتعل
ــــــــــــــديات ــــــــــــــوقتيين التــــــــــــــابعين للبل  .النئافــــــــــــــة العرضــــــــــــــيين والمتعاقــــــــــــــدين وال

 
 

ة يرتةة  ذةةةاان النظعفةة  العرضةةيان االاتعع ةةدان االا تيةةان التةةعبعان للبلةةديعم  الفصــل األول
 .ايلك بصف  اتتثنعئي 

 

 .2011ة يمري العا  بليا الارتا  بداي  ان ذاا فيفري  2الفصل 
 

ة الا  ر األاا اا  ر الداخلي  اا  ر الاعلي  اكلفان ك  فياع يخصهه بتنفيي  يا  3الفصل 
 .بعلرائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الرتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاو للمالار ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  التانتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي الارتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيي ينشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
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تأهيـل اإلدارة  
البلدية والعالقة  
بالمواطن والعمل  

 التطوعي
 



 110 

 اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها
ــق بضــبح اإلطــار العــام  1993مــاي  3مــؤرخ فــي  1993لســنة  982أمــر عــدد  يتعل

 للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة. 
 

تضةةةةب  ذيكةةةةع   ةةةةيا األاةةةةر اس ةةةةعر العةةةةع  للع  ةةةة  بةةةةين اسدارة  (1))جديــــد(:الفصــــل األول
 االاتععالين اعلع فو امعا: 

 اال تصعدي  فو إ عر كرا  شرا .ااعرت  األنش    -
 الشلعدة اسدار   االتصر ح ةلى الشرف  -
 الا علب الالدا  لليصاا ةلى خدا  إدار    -

 البـاب األول
 ممارسة األنشطة اإلقتصادية في إطار كراس شروط 

ياكةةن تنظةي  األنشةة   اال تصةعدي  فةو إ ةةعر كةرا  شةةرا  اةع لةة  تةنص ذيكةةع   -2الفصـل
 بي  ةلى خ ف يلك. عناني  ذا ترتي

 يضب  كرا  الشرا  خعص :  -3الفصل
 الالتضيعم ال  ا  االاتعئ  الضرار    صد ااعرت  النشع  الاعنو. -
 الاصعلح اسدار   التو يمب إة الع بعلشراع فو الااعرت  الفعلي  للنشع  الاعنو. -
 التدابير التو يت  اتخعي ع فو يعل  اخعلف  التضيعم كرا  الشرا . -

ا ةةت  نشةةر كةةرا  الشةةرا  بعلرائةةد الرتةةاو للمالار ةة  التانتةةي  بالتضةةى  ةةرار اةةن الةةا  ر 
 الاعنو.

 البـاب الثاني
 الشهائد اإلدارية والتصريح على الشرف 

 تعتبر الشلعدة اسدار   ذا اع يلا  العالع الاع كعنم التتاي  اععين  لاا   اعين.  -4الفصل
ا ت  إةداد الشلعدة اسدار   ةلى ذتع  اع لإلدارة ان اع يعم ذا اةع يععينةه ذةاانلةع افلةع 

 لللاانين االتراتيب المعري بلع العا .  

                                       
 2007 اعي 21الاؤرخ فو  2007لتن   1259تنلييه بعألار ةدد  كاع ت  - 1
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الشةةةلعدام  ه  عئاةةة 1994ديتةةةابر  31تضةةةب  بةةةقاره فةةةو ذمةةة  ذ صةةةعه يةةةا   – 5الفصـــل
اايةة  االانشةةآم اسدار ة  التةةو يمةا  لاصةةعلح الدالةة  االماعةةعم الايليةة  االاؤتتةعم العا

 العاااي  ذن ت لبلع ان الاتععالين اعلع.
ابعةد انلضةعء  ةةيا األمة  ال يمةا  للاصةةعلح الاةيكارة بةعلفلرة األالةةى اةن  ةيا الفصةة  ذن 
ت لب ان الاتععالين اعلع اسدالء بشلعدة إدار   ل  يل  إيداثلع بنص  ةعنانو ذا ترتيبةو 

 ت  نشرة بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .
اكةة  ةةةان ةاةةااو ال ييتةةر  ذيكةةع  الفلةةرة التةةعبل  يعةةرة نفتةةه إلةةى ةلابةة  تقديبيةة  افلةةع 

 لللاانين االتراتيب المعري بلع العا .
يمةا  للاصةعلح الاةيكارة بعلفصة  الخةعا  اةن  ةيا األاةر ا علبة  الاتعةعالين  – 6الفصل

لح ذن اعلع بةإدالء تصةر ح كتةعبو ةلةى الشةرف ةلةى ا باةة  خعصة  اياكةن للةيه الاصةع
 تلا  اليلع بعلتير عم التو ترا ع ال ا  فو شقن اع ت  التصر ح به لديلع كتعبيع.

 البـاب الثـالث
 المطالب المقدمة للحصول على خدمة إدارية 

يخةةاا لكةة  شةةخص يتلةةد  إلةةى إيةةدع الاصةةعلح الرامعةة  للدالةة  ذا  -(1)() جديــد-7الفصــل
العااايةةةة  بتصةةةةر ح ذا الةةةةي ذا ا لةةةةب الماعةةةةةعم الايليةةةة  ذا الاؤتتةةةةعم ذا الانشةةةةآم 

لليصةةةةاا ةلةةةةى خداةةةة  إدار ةةةة ه اليةةةةق فةةةةو تتةةةةل  اصةةةة  فةةةةو الغةةةةرة شةةةةر    ذن تكةةةةان 
 الاصلي  اسدار   الاعني  اختص  بإتداء الخدا  الا لاب .

افةةو يعلةةة  اةتاةةةعد الاتةةعئ  البر ديةةة  ذا اسلكترانيةةة  سرتةةعا الالةةةي ذا الا لةةةب لليصةةةاا 
البر ةةةةدي ذا اسةةةةة   بةةةةعلبلاغ اسلكترانةةةةو الةةةةع  الاصةةةة  ةلةةةةى خداةةةة  إدار ةةةة ه يلةةةةا  الخةةةةت  

 الانصاص ةليه بعلفلرة األالى ان  يا الفص .
 يضب  شك  الاص  االتنصيصعم الاماعي  الاضان  به بالتضى  رار ان الا  ر الاعنو.

ــرر 7الفصــل اةةن  ةةيا األاةةر ذن ت لةةب اةةن  7ال يمةةا  للاصةةعلح الاةةيكارة بعلفصةة (2) مك
اعلةةع اثيلةة  تةةبق تلةةديالع للةةع ذا ألي اصةةلي  ذخةةرع بةةنف  الةةا ارة ذا مديةد اةةن الاتععاةة  

الماعة  الايلي  ذا الاؤتت  ذا الانشقة العاااي  فو إ عر نف  الخدا  ايلك ا  اراةعة 
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اةةدة صةة يي  الاثيلةة  الاعنيةة  بيتةةب الةةنص الخةةعص الةةيي ينظالةةع ااةةدة اتةةتبلعئلع  بةةق 
 التراتيب المعري بلع العا .

اةةن  ةةيا األاةةر ذن ت لةةب اةةن  7ال يمةةا  للاصةةعلح الاةةيكارة بعلفصةة (1)()ثالثــا 7الفصــل
الاتععا  اعلع اسدالء بنتخ  ا عبل  لدص  بعلنتب  إلى الاثعئق التو تنشؤ ع إيدع  ةيه 

 الاصعلح.
يتعين ةلى اصعلح الدال  االماعةعم الايلية  االاؤتتةعم االانشةآم ( 2) ديد(ج) 8الفصل

العااايةة  الةةرد كتعبيةةع بعلااافلةة  ذا بةةعلرفة ةلةةى كةة  ا لةةب يتعلةةق بعليصةةاا ةلةةى خداةة  
 إدار   ان اختصعصلع. 

غير ذن الاصعلح العاااي  الاشعر إليلع ذةة ه ال تكةان ال اة  بةعلرد ذكثةر اةن اةرة اايةدة 
 لب الاتصل  بيام الااضاع دان اامب. فو صارة تكرر الا ع
اتضب  بالتضى  رارام ان الا راء الاعنيين اللعئاعم الايين  للخةداعم  (3)فقرة ثالثة )جديدة(

اسدار   الاشعر إليلع بعلفلرة األالى ان  يا الفص  اتنشر  يه اللعئاعم بعلرائد الرتاو للمالار   
 التانتي  ابااا   الااب الرامع  للليعك  اسدار   الاعني . 
اسمةةةراءام الاامةةةب إتبعةلةةةع االاثةةةعئق يةةةت  التنصةةةيص امابةةةع ضةةةان  ةةةيه اللةةةرارام ةلةةةى 

 اسدار   الاتتامب تافير ع ان  ب  الاتععالين اعلع لليصاا ةلى الخداعم الاعني .
يتعةةةين ةلةةةى الاصةةةعلح العااايةةة  الاشةةةعر إليلةةةع بعلفصةةة  التةةةعب   (3)(جديـــد )-9الفصـــل

لةةع )مديةد( اةةن  ةةيا األاةةر الةةرد ةلةةى الا علةةب الالداةة  للةةع فةةو آمةةعا الةةرد الانصةةاص ةلي
 بعأليكع  التشر عي  االترتيبي  المعري بلع العا .

إيا لةة  تةةنص األيكةةع  التشةةر عي  ذا الترتيبيةة  المةةعري بلةةع العاةة  ةلةةى ذمةة  ايةةدد للةةرد 
ةلى ا لب يتعلق بعليصاا ةلى خداة  إدار ة ه تكةان الاصةعلح العاااية  الاعنية  ال اة  

 بعلرد ةليه فو ذم  شلر ن ان تعر ا تلليلع للا لب.
صارة ةد  الرد فو األمة  الانصةاص ةليةه بةعلفلرتين األالةى ذا الثعنية  اةن  ةيا افو 

الفصةةةة ه ياكةةةةن لصةةةةعيب الا لةةةةب التلةةةةد  اةةةةن مديةةةةد للاصةةةةلي  الاعنيةةةة  با لةةةةب يتعلةةةةق 

                                       
1  
 2007اعي  21الاؤرخ فو  2007لتن   1259كاع ت  تنلييه  بعألار ةدد  2
 2010ما لي  26الاؤرخ فو  2010لتن  1882كاع تام إضعفته بعألار ةدد  3

3  



 113 

( ذيةةةع  الاااليةةة  النلضةةةعء األمةةة  7بااضةةةاع  لبةةةه األصةةةلو ايلةةةك فةةةو غضةةةان التةةةبع  )
 ا الفص . الانصاص ةليه بعلفلرتين األالى ذا الثعني  ان  ي

يا لةة  تتةةاا الاصةةعلح العااايةة  الاعنيةة  الةةرد ةلةةى ا لبةةه المديةةد فةةو غضةةان الاايةةد  اا 
( يااةةةةع اةةةةن تةةةةعر ا تلليةةةةهه يعتبةةةةر التةةةةكام ااافلةةةة  ضةةةةاني  ةلةةةةى الا لةةةةب 21االعشةةةةر ن )

 األصلو ايلك فو يعالم تضب  بالتضى ذار.
الا لةةب  افةةو اليةةعالم األخةةرع يعتبةةر تةةكام الاصةةعلح الاةةيكارة رفضةةع ضةةانيع ةلةةى

 األصلو اع ل  تنص ذيكع  تشر عي  ذا ترتيبي  ةلى خ ف يلك.
إيا تاثلةةم الخداةة  الا لابةة  فةةو اليصةةاا ةلةةى اثيلةة  اةةن إيةةدع  (1))مكــرر(-9الفصــل

ان  ي األار اكعنم الاثيل  ضرار   لليصةاا ةلةى خداة   7الاصعلح الايكارة بعلفص  
الضةةاني ه ةلةةى الاصةةعلح الاعنيةة   تتةةديلع اصةةلي  ذخةةرع ااكتتةةب  علبلةةع اليةةق بعلااافلةة 

 تتلي  الاثيل  الاعني  فارا.
يمب ذن يتتند الرد ةلى الا علب الالدا  لليصاا ةلى خدا  إدار   إلةى  -10الفصل

 ذيكع   عناني  ذا ترتيبي  تعر   الافعاا كلاع تعلق األار بالررام تتتامب التعلي .
تتامب التعلي  اتنشر  يه اللعئاةعم ايضب  الا راء الاعنيان  عئاعم الالررام التو ت

 بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا ت  تييينلع تبعةع كلاع ل   يلك. 
كةة  ةةةان ةاةةااو يتلةةعان با لةةب يتعلةةق بتلةةدي  خداةة  إدار ةة  يكةةان ارتكبةةع  -11الفصــل

 لخ ق النو يعرضه إلى ةلاب  تقديبي  افلع لللاانين االتراتيب المعري بلع العا .
الةا  ر األاا االةا راء اكتةعب الدالة  اكلفةان كة  فياةع يخصةه بتنفيةي  ةيا  -12 -الفصل

   األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .
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 الحـاالت التـي يعتبـر سكـوت اإلدارة عنهـا موافقـة ضمنيـة
بضـبح الحـاالت التـي  يتعلق 2007ماي  21مؤرخ في  2007لسنة  1260أمر عدد 
 ضمنية. سكوت اإلدارة عنها موافقةيعتبر 

تضةةةب  ذيكةةةع   ةةةيا األاةةةر يةةةعالم الااافلةةة  الضةةةاني  الانصةةةاص ةليلةةةع  -الفصـــل األول
الاشةعر  1993اةعي  3الاةؤرخ فةو 1993لتةن   982)مديد( اةن األاةر ةةدد  9بعلفص  
 إليه ذة ه.

يكان تكام الاصعلح العاااي  ةةن الا علةب الاتعللة  بخةداعم إدار ة  ااافلة   -2الفصل
 3الاةؤرخ فةو  1993لتةن   982)مديةد( اةن األاةر ةةدد  9ضاني  افلةع أليكةع  الفصة  

 الاشعر إليه ذة ه ايلك فو اليعالم الابين  بعلمداا التعلو:   1993اعي 
 

 موضوع الخدمة الوزارة المعنية
 رخص  فو  د  ةلعر . - ا ارة الداخلي  االتناي  الايلي   -

 رخص  فو اسشغعا ) اتتغ ا بنعي  ( -
 إتنعد رخص  لتاتي  نشع  اكي  تمعري للاعدام التيعرة .  - ا ارة التمعرة االصنعةعم التلليدي   -

 تمديد رخص  اكي  تمعري للاعدام التيعرة .  -
 رخص  اتتغ ا ةيعدة ذخصعئو نفتعنو بعلل عع اليّر.  - ا ارة الصي  العاااي   -

رخصةةة  ااعرتةةة  النةةة   بيةةةب ذا  بيةةةب ذتةةةنعن ذا النةةة  شةةةبه  -
  بي  ان  ب  األ بعء اذ بعء األتنعن اشبه ال بيين األمعنب.

ا ارة الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤان االمتاعةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   -
 االتضعان االتانتيين بعلخعر  

لاصةعلح  ةب الاصعد   ةلى الاي م االتملي ام الاخصص   -
 الشغ  اامعا   ب الشغ .

الاصةةةةةةعد   اتمديةةةةةةد الاصةةةةةةعد   ةلةةةةةةى ةلةةةةةةاد انتةةةةةةداب األ بةةةةةةعء  -
 لتعع و الن   ب الشغ .

 

الةةةا  ر األاا االةةةا راء اكتةةةعب الدالةةة  اكلفةةةانه كةةة  فياةةةع يخصةةةهه بتنفيةةةي  ةةةيا  -3الفصـــل
 األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  
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 الوقـايةصلوحية المحل وشهادة  
 

بصــلوحية المحــل  يتعلــق 2004أوت  11مــؤرخ فــي  2004لســنة  1876أمــر عــدد 
 وشهادة الوقاية

 

يةةيفم شةةلعدة صةةلايي  الايةة  االا عيةة  اةةن اليرائةةق الانصةةاص ةليلةةع  – الفصــل األول
 الاشعر إليه ذة ه.  1996معنفو  2الاؤرخ فو  1996لتن   6بعألار ةدد 

اعةةدة لااعرتةة  ذنشةة   تمعر ةة  ذا يرفيةة  اليصةةاا ةلةةى اتةةتغلو الايةة م ال -2الفصــل 
ةلى شلعدة للا عية  تتةلالع اصةعلح الياعية  الادنية  افةق شةرا  اصةيغ تضةب  بلةرار اةن 

 ا  ر الداخلي .
تضةةةةب  الشةةةةرا  الععاةةةة  لصةةةةلايي  الايةةةة م بالتضةةةةى كةةةةرا  شةةةةرا  تةةةةت   -3الفصــــل 

 الاصعد   ةليه بلرار ان ا  ر الداخلي . 
تن بق الشرا  الاشعر إليلع بعلفلرة األالى ان  يا الفص  ةلى الاي م الاعدة لااعرتة  
ذنش   تمعر   ذا يرفي  االتو ال يخض  اتتغ للع إلى شرا  ةارانية  اصةيي  تضةب لع 

 ذيكع   عناني  ذا ترتيبي  ذا كراتعم شرا . 
ألاةةر الةةيي ينشةةر بعلرائةةد ا  ةةر الداخليةة  االتنايةة  الايليةة  اكلةةي بتنفيةةي  ةةيا ا -4الفصــل 

 الرتاو للمالار   التانتي  
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 شروط وصيغ تسليم شهادة الوقـاية
 

ــي  ــة مــؤرخ ف ــة المحلي ــة والتنمي ــر الداخلي ــرار مــن وزي ــق بضــبح  2004أوت  17ق يتعل
 شروط تسليم شهادة الوقاية.

 أحكام عامة :الباب األول
يتعين ةلى اتةتغلو الاية م الاعةدة لااعرتة  ذيةد األنشة   التمعر ة  ذا  – الفصل األول

اليرفيةةة  ا بةةة  ابعشةةةرة اتةةةتغ ا تلةةةك الايةةة م  لةةةب اليصةةةاا ةلةةةى شةةةلعدة الا عيةةة  اةةةن 
 الدياان الا نو للياعي  الادني  افق الشرا  االصيغ الاضبا   بليا اللرار.

ا عيةة  االتةة ا  اةةن ذخ ةةعر الير ةةق تثبةةم شةةلعدة الا عيةة  اتخةةعي كعفةة  تةةدابير ال -2الفصــل 
ااالنفمةةةعر االفةةة ع الاتةةةتامب  بعلايةةة  ضةةةاعنع لتةةة ا  األشةةةخعص العةةةعالين بةةةه االيرفةةةعء 

 ااألماار ات ا  الااتلكعم.  
اال ياكةةن ذن تعفةةو  ةةيه الشةةلعدة اةةن الاامبةةعم اسدار ةة  األخةةرع الان بلةة  ةلةةى الايةة م 

 عا .الاعني  االتو ا تضع ع التشر   المعري به ال
يتعةةين ةلةةى اتةةتغ  الايةة   لةةب اليصةةاا ةلةةى شةةلعدة مديةةدة للا عيةة  كلاةةع  -3الفصــل  

تعرة الاي  لير ق ذا انفمعر ذا انليعر ذا ليعدا نعشي ةن ذشغعا فني  ذا لتغيير فو 
 البنعء ذا فو النشع  الااعر  فيه 

 الباب الثاني
 في شروط تسليم الشهادة 

 لا عي  إال إيا تافرم الشرا  التعلي : ال ياكن تتلي  شلعدة ا – 4الفصل  
ذن يكةةان الايةة  ارخصةةع فةةو بنعئةةه  بةةق التشةةر   المةةعري بةةه العاةة  اذن تتفةةق صةةبغ   -

 الاي  ا   بيع  النشع  الارغاب ااعرتته فيهه 
ذن تل  االتتمعب  فو اآلمعا الايةّددة بلةيا اللةرار لتةدابير الا عية  االتة ا  اةن ذخ ةعر  -

 االف ع التو تاصو بلع اصعلح الياعي  الادني  إثر اععينتلع للاي .الير ق ااالنفمعر 
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 الباب الثالث: في صيغ تسليم الشهادة
لليصةاا ةلةى شةلعدة الا عية ه يمةب تلةدي  الةي إلةى اسدارة الملاية  للياعية   -5الفصل 

 الادني  الاختص  ترابيع ذا الفر   التو يرم  إليلع الاي  بعلنظره يتضان الاثعئق التعلي : 
ب ع ة  إرشةةعدام يةةت  تةيبلع اةةن الةةر اسدارة الملاية  للياعيةة  الادنيةة  ذااةن الةةر الفر ةة   -

 الاعني  افق األنااي  الاليق بليا اللراره 
صارة اةن ب ع ة  االتعر ةي الا نية  ل علةب الشةلعدة إن كةعن شخصةع  بيعيةع ذا للااثة   -

 اللعنانو إن كعن شخصع اعنايع 
بعلرائةد الرتةاو للمالار ة  التانتةي  بعلنتةب  إلةى تقتةي  اضاان ان اسشلعر اللعنانو  -

 الشخص الاعنايه 
صةةةارة اشةةةلاد با عبلتلةةةع لدصةةة  اةةةن رخصةةة  بنةةةعء الايةةة  ذا رخصةةة  تغييةةةر صةةةبغ   -

 الاي  ةند اال تضعءه 
 صارة ان ايضر ت عبق األشغعاه  -
 اع يثبم امه تصرف ال علب فو الاي ه  -
 الاي  ذا اع يلا  العاه. رت  بيعنو لاا   ااداخ  اذم اء  -

 يتل  اص  لل علب فو إيداع الالي.
 ال تلب  الالفعم إال إيا كعنم اتتافيه للاثعئق ال  ا .

تتالى اصعلح الياعي  الادني  الليع  ب  عرة اععينة  للاية  فةو ذمة  ذتةباع اةن  -6الفصل 
 تعر ا تلدي  الي  لب اليصاا ةلى شلعدة الا عي .

نتةةعئج الاععينةة  تضةةان بةةه التةةدابير التةةو يتعةةين اتخعي ةةع للا عيةة  اةةن  ا ةةت  إةةةداد تلر ةةر فةةو
 ذخ عر الير ق ااالنفمعر االف ع.

يمةةب ةلةةى الاعنةةو بةةعألار اتخةةعي تةةدابير الا عيةة  االتةة ا  الاتةةتامب  فةةو ذمةة  ال يتمةةعا  
التةةت  ذشةةلر اةةن تةةعر ا تتةةلاه التلر ةةره اييفةةظ ال لةةب إيا لةة  يةةت  إتخةةعي  ةةيه التةةدابير فةةو 

 م  الايكار.األ
تتةل  اصةعلح الياعية  الادنية  شةلعدة الا عية  ل علبلةع بنةعء ةلةى اععينة  ا عبلة   -7الفصل

الايةة  لتةةدابير الا عيةة  الاتةةتامب  التةةو يتعةةين ةلةةى اصةةعلح الياعيةة  الادنيةة  إمراؤ ةةع فةةو 
 ذم  ذ صعه ذتباع ان تعر ا إة الع بعالتتمعب  لتلك التدابير.
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دنااي  الاليق بليا اللراره اتبلى صعلي  لادة ةعاينه اتمّدد تتل  شلعدة الا عي   بلع ل
 بنف    الشرا  االصيغ التو تلام بلع.

تاتةةةك اصةةةعلح الياعيةةة  الادنيةةة  تةةةم  خعصةةةع ار اةةةع ترتةةة  بةةةه ا علةةةب شةةةلعدام الا عيةةة  
 ااآللع.
 ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتية . -8الفصل 
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 وإنجازها ومتابعتها  البلديات وطريقة إعدادهامخططات تأهيل  
 

يتعلــق بضــبح مخططــات ت هيــل  1998 أفريــل 27فــي قــرار مــن وزيــر الداخليــة مــؤرخ 
نجازها ومتابعتها  ·خاصة بالبلديات وطريقة إعدادها وا 

 

يت  إةداد اخ  عم تق ي  خعص  بعلبلةديعم ايلةك للفتةرة الاترااية  بةين  -الفصل األول  
 . 2001ديتابر  31 ا 1998غرة اعي 
 ·رئي  البلدي ان يت  إةداد اخ  عم تق ي  خعص  بعلبلديعم بالتضى  رار  - 2الفصل

 :اييتاي اخ   التق ي  الخعص بعلبلديعم امابع ةلى العنعصر التعلي  
 ·اخ   البلدي  الاتعلق بعسة اي  -1
 ·ارامع  التنظياعم الليكلي  يتب خصاصيعم ايعميعم ك  بلدي  -2
إيصةةعء الةةع  كعفةة  ذةةةاان الاصةةعلح اضةةب  يمةة  ةاللةة  اترشةةيد  ةةرط تةةاظيفل  اةة   -3

 :إةداداماب 
 ·مداا تاظيي األةاان اتييينه يتب اليعل  الرا ن  -
مداا تاظيي األةةاان يتةب اةع يمةب ذن تكةان ةليةه اليعلة  افلةع لليعميةعم اليليلية  - 

 ·فياع يخص الااارد البشر  
  األةاان بعلبلديعماض  خ   تناي  للتكا ن األتعتو االتكا ن الاتتار ارتكل   -4
 ·اض  ذدل  لك  األنش   بعلبلدي  -5
 ·اض  خ   لصيعن  الاثعئق ات لير األرشيي البلدي اتنظياه -6
 ·ارامع  الخداعم البلدي  لتبتي  شرا لع اتيتير إمراءام إتدائلع -7
 نةةةةةاام االتصةةةةةعا ااسرشةةةةةعد ااالتةةةةةتلبعا اةةةةة  بعةةةةةا بلةةةةةارة خ ةةةةة  لت ةةةةةا ر فضةةةةةعءام ا  -8

 ·الاتعيعم الاتيفي  اا ةداد الكتعب الي بو
 ·اض  خ   لدة  إتتعاعا اللغ  العرعي  فو الايي  البلدي -9
 ·النشع عم التو ياكن تيا للع إلى الل عع الخعص -10
 ·النشع عم التو ياكن إخضعةلع للااةد الايعتب  التيليلي  -11
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لنصاص التشر عي  االترتيبي  االانعشير اك  التعلياعم الاتعلل  بعلبلةديعم امااة  ا -12
 ·اتصنيفلع يتب الاااد

 ·االتتلبعا فو اسدارة البلدي  -13
 ·الرخص االشلعدام اسدار   الخعص  بعلبلدي  اشرا  إتنعد ع -14

 ·تتخي البلديعم ك  اسمراءام ال  ا  سنمع  اخ   التق ي  الخعص بلع
ياكةةةن ذن ييتةةةاي اخ ةةة  التق يةةة  الخةةةعص بعلبلةةةديعم ةلةةةى ةنعصةةةر ذخةةةرع  - 3الفصـــل

 ·خعص  بك  بلدي 
 1998ما لية   31يضب  اخ   التق ي  الخعص بعلبلديعم فو ذمة  ذ صةعه  - 4الفصل

 .بالتضى  رار ان رئي  البلدي  بعد ذخي رذي الامل  البلدي
اا تلةةد  إنمةةع  اخ ةة  التق يةة  يتةةالى كةة  رئةةي  بلديةة  إةةةداد تلر ةةر تةةناي يةة - 5الفصــل

 .الخعص ببلديته يامه إلى الاالو فو اافى شلر فيفري ان ك  تن 
يتالى ك  االةو إةةداد تلر ةر تةناي يةاا تلةد  إنمةع  اخ ة  التق ية  الخةعص  - 6الفصل

لععا  للماعةعم العاااي  بعلبلديعم الرامع  له بعلنظر يامله إلى ا ارة الداخلي  ) اسدارة ا
 .ايلك فو اافى شلر اعر  ان ك  تن  (الايلي 
   ·ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  - 7الفصل
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فيها على    خدمات إدارية تسديها الجماعات المحلية يتعين الرد
 شكايـات المواطنين  

 

يتعلــق بضــبح قائمــة المســائل  1995ديســمبر  28مــؤرخ فــي قــرار مــن وزيــر الداخليــة 
الخاصــة بخــدمات إداريــة تســديها مصــالح وزارة الداخليــة والجماعــات العموميــة المحليــة 

  الرفضوالتي يتعين الرد فيها على شكايات المواطنين مع التعليل في حاالت 
 

تضب  كاع يلو  عئاة  الالةررام الاتعللة  بخةداعم إدار ة  تتةديلع اصةعلح  -الفصل األول 
ا ارة الداخلي  االماعةعم العاااي  الايلي  االتو يتعين الرد فيلع ةلى شكعيعم الاةاا نين 

  الرفةا  التعلي  فو يعالم 
 :األاني الخداعم اسدار   يام الصبغ   * 

 ر قهالاتععرف  بار   ال  اتفمرام:رخص  نل    -
 رخص  خعص  لصني ان الشعينعم لنل  اااد اعين  افو ذا عم ايددةه  -
 رخص  نل  المثاه  -
 ب ع   التعر ي الا ني ه  -
 ه3الب ع   ةدد   -
 شلعدة اس عا  اا التكنىه  -
 ه( إصدار نشر   )دار   إة    -
 شلعدة فو اسة   بتر  ه  -
 ·شلعدة اسة ن ةن ضيعع  -

 :ااصعليلعالخداعم اسدار   الاتداة ان  رف الاالي   * 
 رخص  كعتب ةاااوه  -
 اضعاين الالكي  لدراضو االشتراكي ه  -
 شلعدة يا ه  -
 رخص  تبغه  -
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 شلعدة فو تللو بين  فو منتي ه -
 شلعدة فو بيعنعم ياا التصرف فو ةلعر ذا ةلعرامه -

 ه(ا بصف  ثعناي شلعدة فو تعع و نشع  ف يو )بصف  ذتعتي  ذ- 
 ·شلعدة ةد  شغ   -
 :ملاي(بلدي  ذا امل   الماعةعم العاااي  ) الخداعم اسدار   الاتداة ان  رف*

 ·(الااافل    النلعئي -الاصعد   ةلى ةاليعم تلتي  ةلعر)الااافل  الابدئي   رار -
 ه( )مديد ذا تاتع  ذا   عدة ةلا اي : رار الترخيص فو بنعء  -
 إشغعا بنعي هرخص  فو  -
 رخص   د  ةلعره -
 رخص  تغيير صبغ  ةلعر اعد للتكنىه -
 رخص  إشغعا الالك العاااوه -
 ه( للت لير الا نوانع ق نظر الدياان  )خعر رع  الاي  بشبك   ناام الت لير  -
 رخص  كتعب  ةلى اامل  اي  ذا إ عا  اعلل  ذا لاي  إشلعر  ه -
 (ورخص  إ عا  برارك )غير الا   -
 ه( ياعا-دالا-اصار -)اعتح ذييي  اعين:رخص  تعع و نشع   -
 رخص  البي  بعلتمااه -
 ه( رخص  انتصعب كراتو الالع و )ةلى الرصيي -
 رخص  ماالن ةرع  امرارة بعليياانه -
 رخص  اكي  بي  بتاط المال ه -
 رخص  فتح الالع و االاي م العاااي  بعد التعةعم الايددةه -
 ااتاي  لبي  الاشرابعم غير الكيالي هرخص   -
 رخص  إ عا  يفل  فني  ذا فرم  ذا ار ص ةاااو ذا يفل  ةعئلي ه -
 رخص  اليبح خعر  الاتعلا ااألاعكن الايددةه -
 ماا  ارار تيعرة تعكتو ه -
 ه( )تيعرة تعكتو "ةداد"رخص  ماالن التيعرام الامل ة بتكتياتر  -
 ه( افعة –  اا  – )االدة ادني :اضاان يعل   -
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 ه( افعة -  اا  – )االدة ادني :اضاان ان رت  يعل   -
 اتتخرا  الدفتر الععئلو ه -
 تتاي  اضعي  ةعئل  للع ذللعب اختلف  ايلك  صد تاييد للبل  الععئلوه -
 إتنعد للب ةعئلو لدشخعص اليين ال ييالان للب برت  االدتل ه -
 اسين بعلدفنه -
 بعل اع  البلدي ه شلعدة ترتي  ةلعر -
 ه(شلعدة صلايي  ذرة للبنعء ) بلع لاثعا التليئ  -
 هاليرائقاالا عي  ان  (1)الاي  شلعدة صلايي  - 

 ايضر اععين  ت عبق األشغعا ه -
 شلعدة تؤكد يعل  اسشعرام العاادي ه -
 شلعدة فو تغيير ات  النلجه -
 اااد ذا إت فلعه شلعدة ال بيب البي ري سثبعم اضعي  اعين  ذا ليم  -
 ·شلعدة ا ن  -

الاديران الععاان االاديران االاالة ارؤتعء البلديعم اكلفان ك  فياةع يخصةه  - 2الفصل
 ·بتنفيي  يا اللرار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

                                       
 الاتعلق بصلايي  الاي  اشلعدة الا عي  2004ذام  11الاؤرخ فو 2004لتن   1876ت  إلغعؤ ع بالتضى األار ةدد  -1
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 ـيـل التطوعــالعمـ
 

 بالعمل التطوعييتعلق  2010ماي  21مؤرخ في  2010لسنة  26قانون عدد 
 الباب األول

 ةــام عامــأحك 
ين بق  يا اللعنان ةلى العا  الت اةو الانفي بةعلب د التانتةي  تةااء نظة   الفصل األول ـ

داخللع ذا خعرملع. كاع ين بق ذيضع ةلى العا  الت اةو الانظ  بعلب د التانتي  االانفةي 
ياةةع بلةةع بصةةف  شةةرةي  دان اتةةع  خعرملةةع بشةةر  ذن يكةةان الات ةةاع تانتةةيع ذا ذمنبيةةع ال

بعللاانين ذا األنظا  الاتعلل  بعلت اع النعفية بعلدال  األمنبي  ذا الانظا  الدالي  الاتتفيدة 
 .ان العا  الت اةو

يةةنظ  العاةة  الت ةةاةو فةةو إ ةةعر الماعيةةعم االانظاةةعم التةةو ال تلةةدف إلةةى ـ  2الفصــل 
 .بةةةةةةةةةةةةةةةه العاةةةةةةةةةةةةةةة تيليةةةةةةةةةةةةةةةق الةةةةةةةةةةةةةةةرعح االاعتةةةةةةةةةةةةةةةرف بلةةةةةةةةةةةةةةةع  بلةةةةةةةةةةةةةةةع للتشةةةةةةةةةةةةةةةر   المةةةةةةةةةةةةةةةعري 

تخضةة  أليكةةع   ةةيا اللةةعنان كعفةة  ذشةةكعا العاةة  الت ةةاةو الانمةة ة فةةو إ ةةعر  ـ 3الفصــل 
اععضدة ملاد الدال  االماعةعم الايلي  االاؤتتعم االليعك  العاااي  فو تنفيي البةرااج 
التناايةة  االتةةدرب ةلةةى إدارة الشةةؤان الععاةة  تنفيةةيا لاامةةب التضةةعان بةةين اختلةةي اكانةةعم 

 .متةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياع للتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعان اسنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعنو اتيليلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع للنفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع الامتاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ات
اال يخض  أليكع   يا اللعنان العا  الت ةاةو الةيي يبعشةر لةدع الةدياان الةا نو للياعية  
 الادني  اليي تن بق ةليه ذيكع  التشر   االتراتيب المعري بلع العا  الخعص  بليا الامعا

 :يلصد ةلى اعنى  يا اللعنان بة ـ 4الفصل 
الت اةو : ك  ةا  ماعةو يلدف إلى تيليق انفع  ةعا  ينفةي فةو إ ةعر اةنظ  ة العا  

افق ةلد ت اع يلت   بالتضعه الات اع بصارة شخصي  اتللعئي  بإنمع  اةع ياكة  إليةه اةن 
نشةةةع  دان ذمةةةر ابكعاةةة  األاعنةةة  ااالنضةةةبع  افةةةو ن ةةةعط ايتةةةرا  اللةةةعنان ايلةةةاط األفةةةراد 

 .اكرااتل 
ياعر  ةا  تللعئيع دان ذمر يلدف إلةى تيليةق نفة  ةةع   ة الات اع : ك  شخص  بيعو

 فو إ عر انظ  يتب التضيعم  يا اللعنان 
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ةةة اس ةةعر الاةةنظ  : كةة  برنةةعاج يتعلةةق بنشةةع  ماةةعةو ت ةةّاةو يلةةدف إلةةى تيليةةق انفعةة  
 .ةعا 

ةةة الانظاةة  : كةة  شةةخص اعنةةاي خةةعص ال يلةةدف إلةةى الةةرعح ييتضةةن ةاةة  ت اةيةةع  بلةةع 
 أليكع   يا اللعنان 

ةةةة ةلةةةد الت ةةةاع : اتفةةةعط كتةةةعبو ايةةةدد الاةةةدة يةةةنظ  الع  ةةة  بةةةين الات ةةةاع االانظاةةة  يتةةةب 
 .التضيعم  يا اللعنان 

 الباب الثاني
 في تكوين عالقة التطوع  

 

يمةةا  لكةة  انظاةة  تيتضةةن ةاةة  ت اةيةةع افةةق  ةةيا اللةةعنان ذن تتةةتعين فةةو  ـ 5الفصــل 
 .ن فةةو إ ةةعر ةلةةاد تبرالةةع اعلةة إنمةةع  برااملةةع اذنشةة تلع الت اةيةة  بعةةدد اةةن الات ةةاةي

اتيّرر ةلاد الت اع  بلع لعلد ناةايمو يصةعدط ةليةه بلةرار اةن الةا  ر الاكلةي بعلشةؤان 
 :االمتاعةي  يتضّان امابع البيعنعم التعلي 

 ااضاع العا  الت اةو ا رط تنفييهه - 
اكعني  اشرا  تمديدهه  ة ادة العلد اا 

 ك  انلاعه ة يلاط ك  ان الات اع االانظا  ااامبعم
 .ة تقاين األنش   الت اةي 

يبر  ةلد الت اع لفترة ايدادة ال تتمعا  الادة الفعلي  ال  ا  سنمع  العا  ـ  6الفصل 
 .الت اةو الاتفق ةليه فو يداد ادة ذ صع ع تنتعن

نلعئلع ا  علع إلى ذيكع   ـ 7الفصل  ال تخض  ة    الت اع فو تكا نلع اتنفيي ع اا 
 .ظ  لع  عم الشغ التشر   الان

اال يما  للانظاعم الاعني  بليا اللعنان إبرا  ةلاد ت اع سنمع  خداعم كعنم ااضاع 
 .ة    شغلي  اتتارة ذا ايدادة الادة ت  إنلعؤ ع بقي   ر ل  كعنم
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 الباب الثالث
 في حقوي المتطوع وواجباته 

 

ع ذن يبةةةر  ةلةةةد يمةةةا  لكةة  شةةةخص  بيعةةةو تمةةعا م تةةةنه ثاعنيةة  ةشةةةر ةعاةة ـ 8الفصــل 
 .ت اع

اياكةةن لكةة  شةةخص تمةةعا م تةةنه ث ثةة  ةشةةر ةعاةةع الةة  تبلةةغ ثاعنيةة  ةشةةر ةعاةةع ذن يبةةر  
ةلةةد ت ةةاع بتةةرخيص كتةةعبو اةةن اليةةه ذا اصةةيه ذا الالةةد  ةليةةه ذا اةةن التةةل   العااايةة  

 .يام النظر
ال يمةةا  لد فةةعا الةةيين لةة  تتمةةعا  تةةنل  ث ثةة  ةشةةر ةعاةةع الليةةع  بقةاةةعا  ـ 9الفصــل 

 اةيةة  إال فةةو إ ةةعر ذنشةة   ترعايةة  انظاةة  تلةةدف إلةةى تعا ةةد   ةلةةى العاةة  الت ةةاةو ت
 .اتتع   فو إرتعء  ي  التضعان لديل 

ا مب ذن تاعر   يه األنش   تيةم إدارة اارا بة  إ ةعرام اتخصصة  ترمة  بةعلنظر إلةى 
عبو الليعك  االاؤتتعم الترعاي  ذا الانظاعم التو تعنى بشةؤان ال فالة  بعةد تةرخيص كتة

 .اةةةةةن الةةةةةو ال فةةةةة  ذا اصةةةةةيه ذا الالةةةةةد  ةليةةةةةه ذا اةةةةةن التةةةةةل   العااايةةةةة  يام النظةةةةةر
يمةب ةلةى الانظاة  ذن تراةةو ةنةد تنفيةي النشةع  الت ةاةو تنعتةب األةاةعا  ـ 10الفصل 

الااكال  لك  ات اع ا  اؤ  ته ا دراته الفكر   االبدني  اذن تمنبه  در اساكعن التعرة 
 .إلى ذي ضرر
ذن تبةةيا ةنعيةة  خعصةة  بعأل فةةعا اذن تاتنةة  خعصةة  ةةةن تكلةةيفل  بقةاةةعا  اةلةةى الانظاةة 

 .تضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر بصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيتل  اناةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّا   ذا تاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّ  باةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااظبتل  ةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى دراتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتل 
تلتةةةة   كةةةة  انظاةةةة  تيتضةةةةن ةاةةةة  ت اةيةةةةع يكتتةةةةو خ ةةةةارة ةلةةةةى صةةةةي   ـ 11الفصــــل 

الاشةةةعركين فيةةةه ذا يت لةةةب الةةةعرام خعصةةة  سنمةةةع هه بةةةقن تخضةةة  الات ةةةاةين الاتعع ةةةدين 
لةةةى برنةةةعاج للتق يةةة  االتةةةدر ب ةلةةةى إنمةةةع   ةةةيا العاةةة  اةلةةةى يةةةيط اتةةةتخدا  كعفةةة  اعلةةةع إ

 .الاتعئ  االاعدام ال  ا  لتنفييه
تن بةةةةق التضةةةةيعم التشةةةةر   المةةةةعري بةةةةه العاةةةة  الاتعلةةةةق بةةةةعلتعاية ةةةةةن  ـ 12الفصــــل 

األضةةرار اليعصةةل  بتةةبب يةةاادا الشةةغ  ااألاةةراة الالنيةة  ةلةةى الات ةةاةين الخعضةةعين 
 .اللعنان أليكع   يا 
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ا تعةةةين ةلةةةى الانظاةةة  التصةةةر ح بةةةعلات اةين الاتعع ةةةدين اعلةةةع اتتةةةميلل  لةةةدع اصةةةعلح 
الصةةةنداط الةةةا نو للضةةةاعن االمتاةةةعةو ادفةةة  االشةةةتراكعم بعنةةةاان نظةةةع  التعةةةاية ةةةةن 
األضةةةرار اليعصةةةل  بتةةةبب يةةةةاادا الشةةةغ  ااألاةةةراة الالنيةةةة   بلةةةع للنتةةةب الاضةةةةبا   

 .ا بعلتشر   االتراتيب المعري بلع الع
يمةا  للات ةاع اتةترمعع الاصةعر ي التةو دفعلةع ةلةى نفلتةه فةو إ ةعر تنفيةي  ـ 13الفصل 

ةلةةةد الت ةةةاع ةلةةةى ذن ال يتمةةةعا  التةةةلي الشةةةلري لتلةةةك الاصةةةعر ي ثلثةةةو األمةةةر األدنةةةى 
الشةةلري الاضةةاان لاختلةةي الالةةن فةةو الل عةةةعم غيةةر الف ييةة  الخعضةةع  لاملةة  الشةةغ  

 .عا الايدد بعلتراتيب المعري بلع ال
تض  الانظا  ةلى يا  الات اع كعف  الاتعئ  االاعدام ال  ا  لتنفيي ةلةد  ـ 14الفصل 

الت ةةةاع. اتاّكنةةةه اةةةن تةةةندام النلةةة  االغةةةياء االلبةةةع  الا ئةةة  االتةةةكن إن ا تضةةةم الاةةة  
 .الت اع يلك
ينتفةةة  الات ةةةاع بعلرايةةة  ذيةةةع  األةيةةةعد االع ةةة  الرتةةةاي  الايةةةددة بعلتشةةةر    ـ 15الفصـــل 
ي بةةةه العاةةة  ةنةةةداع ال يلتضةةةو برنةةةعاج العاةةة  الت ةةةاةو تكليفةةةه بقةاةةةعا فةةةو تلةةةةك المةةةعر 

 .الانعتةةةةةةةةةةةبعم لكةةةةةةةةةةةن اةةةةةةةةةةة  اراةةةةةةةةةةةةعة يلةةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةةو الرايةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةو غير ةةةةةةةةةةةع اةةةةةةةةةةةن األيةةةةةةةةةةةع 
تتةةند الانظاةة  ةنةةد نلعيةة  ةلةةد الت ةةاع شةةلعدة للات ةةاع تتضةةان نةةاع العاةة   ـ 16الفصــل 

 .عرة ذا الخبرة التو اكتتبلعالت اةو اليي ذنم ه اادته االتدر ب اليي اتتفعد انه االال
 .اياكةةةةن للانظاةةةة  ذن تتةةةةند للات ةةةةاع اكعفةةةةقة اعليةةةة  ييةةةةدد تةةةةلفلع ا ر لةةةة  صةةةةرفلع بةةةةقار

يلتةةة   الات ةةةاع بإنمةةةع  العاةةة  الت ةةةاةو بكعاةةة  األاعنةةة  االن ا ةةة  افةةةق اةةةع  ـ 17الفصـــل 
  تلتضيه  ااةد العاة  داخة  الانظاة  اابعدؤ ةع اذ ةدافلع. اةليةه ذن ينمة  األةاةعا الانع ة

إليةه فةو كنةةي ايتةرا  النظةع  العةةع  اغيةره اةن الات ةةاةين الاشةعركين اعةه فةةو نفة  العاةة  
اذن ياتنةةة  بشةةةك  خةةةعص ةةةةن إفشةةةعء األتةةةرار االاع يةةةعم الشخصةةةي  التةةةو ا لةةة  ةليلةةةع 

 .بانعتب  العا  اليي ذنم ه
 
 
 

 الباب الرابع
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 في نهاية عالقة التطوع  
 

تنتلو ة    الت اع بعنتلعء العا  الت اةو ذا بيلاا ذم  نلعي  ادة  ـ 18الفصل 
 .العلد

ال رفو ةلد الت اع يق إنلعء الع    بينلاع  ب  يلاا نلعي  الادة التعع دي  بشر  
التنبيه الاتبق ةلى ال رف الالعب   ب  خات  ةشر يااع ةلى األ   ان نلعي   يه الادة 

 .كتعبيعايلك بقي  اتيل  تترك ذثرا 
 الباب الخامس

 في التنسيق الوطني والتعاون الدولي 
 

تعاةة  الدالةة  االماعةةةعم الايليةة  االاؤتتةةعم االليعكةة  العااايةة  االخعصةة   ـ 19الفصــل 
ةلةةى يفةة  ابةةعدرام الانظاةةعم الراايةة  إلةةى ايتضةةعن بةةرااج ذنشةة   ت اةيةة  اتلةةدي  الةةدة  
 .األدبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو االفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    لتنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي تلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرااج

تضةةةةب  الع  ةةةة  بةةةةين الدالةةةة  االماعةةةةةعم الايليةةةة  االاؤتتةةةةعم العااايةةةة   ـ 20 الفصــــل
االانظاعم الخعضع  أليكع   يا اللعنان بالتضى ةلاد بةرااج تبةر  بةين الانظاة  الاعنية  
 .االةةةةةةةةةا ارة ذا الماعةةةةةةةةةةة  الايليةةةةةةةةة  ذا الاؤتتةةةةةةةةةة  العااايةةةةةةةةةة  الاعنيةةةةةةةةة  بنشةةةةةةةةةةع  الت ةةةةةةةةةةاع

 .مو اصةةةةةةةةةةعدط ةليةةةةةةةةةةه بةةةةةةةةةةقاراتضةةةةةةةةةةب  ةلةةةةةةةةةةاد البةةةةةةةةةةرااج  بلةةةةةةةةةةع لعلةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةرااج ناةةةةةةةةةةاي
لكة  انظاة  خعضةةع  أليكةع   ةةيا اللةعنان ذن ت ةار ة  ةةعم تبةعدا اتعةةعان  ـ 21الفصـل 

 .اشراك  ا  نظيراتلع بتان  ذا بعلبلدان األمنبي 
لكةة  اةةاا ن تانتةةو يفةةاط تةةنه ثاةةعنو ةشةةرة تةةن  اليةةق فةةو الاشةةعرك  فةةو  ـ 22الفصــل 

اكعلة  التانتةي  للتعةعان الفنةو بالتضةى ذةاعا ت اع تةنظ  بعلخةعر . الةه ذن ينخةر  لةدع ال
 .ا لب يادع لديلع

اتتةةالى الاكعلةة  فةةو  ةةيه اليعلةة  ضةةب   عئاةة  الات ةةاةين بعلتنتةةيق اةة  كةة  انظاةة  تشةةرف 
ةلةةةى برنةةةعاج ت ةةةاع دالةةةو اتراةةةةو فةةةو يلةةةك تةةةافر الضةةةاعنعم األتعتةةةي  الالداةةة  لفعئةةةدة 

 :الات اةين ان بينلع
 

 ني هة التقاين ضد الياادا ااألاراة الال
 ة التكف  باصعر ي الع   ااألداي  بعلخعر  ذا بتان ه
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 ة التكف  باصعر ي النل  االعادة إلى التراب الا نوه
 .ة اليااف  الاعلي  الالدا  للات اةين

 .ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال 
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 اإلدارية للهياكل العموميةالنفـاذ إلي الوثائق  
 

يتعلق بالحق في  2016مارس  24مؤرخ في  2016لسنة  22قانون أساسي عدد 
 1النفاذ إلى المعلومة 

 اب األولــــالب
 أحكام عامة

ة يلدف  يا اللعنان إلى ضاعن يّق ك  شخص  بيعو ذا اعناي فو  الفصل األّول
 النفعي إلى الاعلاا  بغرة: 

 الاعلاا هة اليصاا ةلى 
 ة تع    ابدذي الشفعفي  االاتعءل ه اخعص  فياع يتعلق بعلتصرف فو الارفق العع ه

ة تيتين مادة الارفق العاااو ادة  الّثل  فو الليعك  الخعضع  أليكع   يا 
 اللعنانه

 ة دة  اشعرك  العاا  فو اض  التيعتعم العاااي  ااتعبع  تنفيي ع اتلييالعه
 ة دة  البيا العلاو.

 ة ين بق  يا اللعنان ةلى الليعك  التعلي : 2الفصل 
 ة رئعت  المالار   ا يعكللعه
 ة رئعت  اليكاا  ا يعكللعه

 ة امل  نااب الشعب ا يعكلهه
 ة الا ارام ااختلي الليعك  تيم اسشراف بعلداخ  االخعر ه

 ة البنك الارك يه
 ة الاؤتتعم االانشآم العاااي  اتاثيليعتلع بعلخعر ه

 الليعك  العاااي  الايلي  االملاي هة 
 ة الماعةعم الايلي ه 

                                       
 .2016اعر   11اداال  امل  نااب الشعب ااصعد ته بملتتةةه الانعلةدة بتعر ا  عا التيضير  :األةا  - 1
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ة الليئعم اللضعئي ه الامل  األةلى لللضعءه الايكا  الدتتار  ه ايكا  
 الايعتبعمه

 ة الليئعم الدتتار  ه
 ة الليئعم العاااي  الاتتلل ه

 ة الليئعم التعديلي ه
 ة ذشخعص اللعنان الخعص التو تتّير ارفلع ةعاعه

 ظاعم االماعيعم اك  الليعك  التو تنتف  بتاا   ةاااو.ة الان
 ايشعر إليلع ضان  يا اللعنان بة"الليعك  الخعضع  أليكع   يا اللعنان."

 

 ة يلصد بعلاص ليعم التعلي  ةلى اعنى ذيكع   يا اللعنان:  3الفصل 
ليصاا ة النفعي إلى الاعلاا  : نشر الاعلاا  بابعدرة ان الليك  الاعنو االيق فو ا

 ةليلع ب لب.
ة الاعلاا  : ك  اعلاا  ادان  الاع كعن تعر خلع ذا شكللع ذا اةعؤ ع االتو تنتملع ذا 

 تتيّص  ةليلع الليعك  الخعضع  أليكع   يا اللعنان فو إ عر ااعرت  نشع لع. 
الغير: ك  شخصه  بيعو ذا اعنايه غير الليك  الاعنو اليي بيا ته الاعلاا  

 إلى الاعلاا .ا علب النفعي 
 

ة ال يياا إيداع الاثعئق الاتضان  للاعلاا  الاتاار بعلنفعي إليلع ةلى اعنى  4الفصل 
ذيكع   يا اللعنانه بعألرشييه دان اليق فو النفعي إليلع ايلك ا  اراةعة ذيكع  الفصلين 

 ان  يا اللعنان. 25ا 24
 

اللعنانه رصد االةتاعدام ة يتعّين ةلى ماي  الليعك  الخعضع  أليكع   يا  5الفصل 
 ال  ا  للبرااج ااألنش   الاتعلل  بعلنفعي إلى الاعلاا .

 

 الباب الثاني
 في واجب نشر المعلومة بمبادرة

 من الهيكل المعني
ة يتعّين ةلى الليعك  الخعضع  أليكع   يا اللعنان ذن تنشر اتيّين اتض   6الفصل 

  تتعاعا الاعلااعم التعلي :ةلى يا  العاا  بصف  دار   افو شك   عب  ل
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 ة التيعتعم االبرااج التو تل  العاا ه
ة  عئا  افصل  فو الخداعم التو يتديلع للعاا  االشلعدام التو يتّلالع 
للااا نين االاثعئق الضرار   لليصاا ةليلع االشرا  ااآلمعا ااسمراءام 

 ااأل راف االاراي  الاتعّلل  بإتدائلعه
 االترتيبي  االتفتير   الانّظا  لنشع هه ة النصاص اللعناني 

ة الالع  الااكال  إليه اتنظياه الليكلو اةناان الره الرئيتو االراته الفرةي  
 اكيفي  الاصاا إليلع ااالتصعا بلع االاي اني  الارصادة له افصل .
 ة الاعلااعم الاتعلل  ببراامه اخعص  إنمع اته يام الصل  بنشع هه 

و الاكّلفين بعلنفعي إلى الاعلاا ه تتضان البيعنعم الانصاص ة  عئا  اتاي  ف
ان  يا اللعنان إضعف  إلى ةنعا ن بر د    32ةليلع بعلفلرة األالى ان الفص  

 اسلكترانو الالنوه 
ة  عئا  الاثعئق الاتافرة لديه إلكترانيع ذا ار يع االارتب   بعلخداعم التو يتديلع 

 االااارد الارصادة للعه
 ا  انح التراخيص التو يتديلع الليك هة شر 

ة الصفلعم العاااي  الابرام  االاصعدط ةلى اي انيتلع االتو يعت   الليك  
 إبراالع انتعئج تنفيي عه

 ة تلعر ر  يئعم الر عب   بلع للاععيير الالني  الدالي ه
 ة االتفع يعم التو تعت   الدال  االنضاع  إليلع ذا الاصعد   ةليلعه

ااعم اسيصعئي  ااال تصعدي  ااالمتاعةي  باع فو يلك نتعئج اتلعر ر ة الاعل
 الاتايعم اسيصعئي  التفصيلي   بق التضيعم  عنان اسيصعءه

ة ك  اعلاا  تتعلق بعلاعلي  العاااي  باع فو يلك الاع يعم التفصيلي  الاتعلل  
علل  بعلاي اني  ةلى الاتتاع الارك ي االملاي االايلو االاع يعم الات

بعلادياني  العاااي  االيتعبعم الا ني  اكيفي  تا    النفلعم العاااي  اذ   
 اؤشرام الاعلي  العاااي ه

 ة الاعلااعم الاتافرة لديه ياا البرااج االخداعم االمتاعةي .
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ة ا  اراةعة اساكعنيعم الاتعي  للليعك  الاشعر إليلع بعلا   األخيرة ان  7الفصل 
ان  يا  6اللعنانه يتعين نشر الاعلااعم الانصاص ةليلع بعلفص  ان  يا  2الفص  

( ذشلر اةند ك  تغيير 3اللعنان ةلى اا   اابه اتييينلع ةلى األ   اّرة كّ  ث ث  )
 ي رذ ةليلعه ايلك ا  التنصيص امابع ةلى تعر ا آخر تييين.

 لو:ا مب ذن ييتاي  يا الاا   إضعف  إلى الاعلااعم الايكارةه ةلى اع ي
 ة اس عر اللعنانو االترتيبو الانظ  للنفعي إلى الاعلاا ه

 ة دلي  اسمراءام الاتعلق بعلنفعي إلى الاعلاا  االيصاا ةليلعه
مراءام التظّل  االاصلي  الاكلف  بتلّبللع لدع  ة الا باةعم الاتعّلل  با علب النفعي اا 

 الليك  الاعنوه
   يا اللعنان باع فيلع التلعر ر الث ثي  ة تلعر ر الليك  الاعنو ياا تنفيي ذيكع

 ان  يا اللعنان.  34ان الفص   4ا 3االتناي  الاشعر إليلع بعلنل تين 
 

ة تتاّلى الليعك  الخعضع  أليكع   يا اللعنان نشر الاعلااعم بابعدرة انلع إيا  8الفصل 
تكّرر  لب النفعي إليلع اّرتين ةلى األ   ااع ل  تكن اشاال  بعالتتثنعءام الانصاص 

 ان  يا اللعنان. 25ا  24ةليلع بعلفصلين 
 

 الباب الثالث
 في النفاذ إلى المعلومة بمطلب

 القسم األول
 إجراءات تقديم مطلب النفاذ إلى المعلومةفي 

ة ياكن لك  شخص  بيعو ذا اعناي ذن يلد  ا لبع كتعبيع فو النفعي إلى  9الفصل 
الاعلاا   بلع لنااي  ا لب كتعبو اعّد اتبلع يضعه الليك  الاعنو ةلى يّا  العاا  

 10لين باا   الااب ذا ةلى ارط ةعدي يتضان التنصيصعم الاماعي  الااردة بعلفص
 ان  يا اللعنان. 12ا

يتاّلى الاكّلي بعلنفعي تلدي  الاتعةدة ال  ا  ل علب الّنفعي إلى الاعلاا  فو يعل  العم  
ذا ةد  اللدرة ةلى اللراءة االكتعب  ذا كيلك ةنداع يكان  علب النفعي فع دا ليعت  التا  

 االبصر.
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و العب  اص  يتّل  امابع فو ا ت  إيداع ا لب النفعي إاع ابعشرة لدع الليك  الاعن
الغرة ذا ةن  ر ق البر د اضاان الاصاا ذا الفعك  ذا البر د اسلكترانو ا  

 اسة   بعلبلاغ.
 

ة يمب ذن يتضّان ا لب النفعي إلى الاعلاا  است  االللب االعناان بعلنتب   10الفص  
نايه بعسضعف  إلى للشخص ال بيعوه االتتاي  االمتاعةي  االالر بعلنتب  للشخص الاع

 التاضييعم ال  ا  بعلنتب  للاعلاا  الا لاب  االليك  الاعنو. 
 

ة ال يل    علب النفعي بيكر األتبعب ذا الاصلي  ان اليصاا ةلى الاعلاا   11الفصل 
 ضان ا لب النفعي.

 

ة ةند إةداد الا لبه يمب تيديد كيفي  النفعي إلى الاعلاا  افق الصيغ  12الفصل 
 ي :التعل

 . اال  ع ةلى الاعلاا  ةلى ةين الاكعنه اع ل  يكن فو يلك إضرار بلعه
 . اليصاا ةلى نتخ  ار ي  ان الاعلاا ه

 . اليصاا ةلى نتخ  إلكتراني  ان الاعلاا ه ةند اساكعنه
 . اليصاا ةلى الت فعم ان الاعلاا .

 يتعّين ةلى الليك  الاعنو تافير الاعلاا  فو الصيغ  الا لاب .
افو صارة ةد  تاّفر ع فو الصيغ  الا لاب ه يتعّين ةلى الليك  الاعنو تافير الاعلاا  

 فو الصيغ  الاتعي .
 

 12ا 10ة إيا ل  يتضّان ا لب النفعي البيعنعم الانصاص ةليلع بعلفصلين  13الفصل 
ان  يا اللعنانه يتالى الاكّلي بعلّنفعي إلى الاعلاا  إب غ  علب النفعي بقّي اتيل  تترك 

 ( ان تعر ا تاّصله بعلا لب.15ذثرا كتعبيع فو ذم  ال يتمعا  خات  ةشر يااع )
 

 القسم الثاني
 لب النفاذ إلى المعلومةفي الرّد على مط

ة ةلى الليك  الاعنو الرّد ةلى ك  ا لب نفعي فو ذم  ذ صعه ةشر ن  14الفصل 
 ( يااع ان تعر ا تاّصله بعلا لب ذا ان تعر ا تصيييه.20)
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يا تعلق  لب النفعي بعال  ع ةلى الاعلاا  ةلى ةين الاكعنه ةلى الليك  الاعنو  اا 

( ذيع  ان تعر ا تاّصله بعلا لب ذا ان تعر ا 10ة )الرّد ةلى يلك فو ذم  ذ صعه ةشر 
 تصيييه .

يا كعن الرّد بعلرفةه فيمب ذن يكان  رار الرفة كتعبيع ااعّل  ا  التنصيص ةلى  اا 
ان  31ا 30آمعا ا رط ال عن االليعك  الاختص  بعلنظر فيه افق ذيكع  الفصلين 

  يا اللعنان. 
 

ة يعتبر ةد  رّد الليك  الاعنو ةلى ا لب النفعي فو اآلمعا اللعناني   15الفصل 
الانصاص ةليلع بليا اللعنانه رفضع ضانيع يفتح الامعا ل علب النفعي فو ال عن فو 

 ان  يا اللعنان. 31ا 30 رار الليك  افق اسمراءام الانصاص ةليلع بعلفصلين 
 

علرد ةلى  علب النفعي ذكثر ان ارة اايدة ة ال يكان الليك  الاعنو ال اع ب 16الفصل 
 فو صارة تكرار ا علبه الاتصل  بنف  الاعلاا  دان اامب.

 

ة إيا كعن لا لب النفعي إلى الاعلاا  تقثير ةلى ييعة شخص ذا ةلى ير تهه  17الفصل 
فيتعين ةلى الليك  الاعنو اليرص ةلى الرد باع يترك ذثرا كتعبيع ابصف  فار   ةلى ذن 

( تعة  ان تعر ا تلدي  الا لب اتعلي  الرفة 48معا  يلك ذم  ثاعن اذرععين )ال يت
 ان  يا اللعنان. 14افلع أليكع  الفلرة الثعلث  ان الفص  

 

ة فو صارة تاّفر الاعلاا  ااضاع الا لب لدع  يك  غير الليك  اليي ت   18الفصل 
   علب النفعي بعد  االختصعص إيداع ا لب النفعي لديهه يتعّين ةلى الاكلي بعلنفعي إة 

( ذيع  ان تعر ا 5ذا بإيعل  ا لبه ةلى الليك  الاعنوه ايلك فو ذم  ذ صعه خات  )
 تاّصله بعلا لب.

 

( 10ان  يا اللعنان بعشرة ) 14ة ياكن التاديد فو اآلمعا الايكارة بعلفص   19الفصل 
ا اال  ع ةلى ةدة ذيع  ا  إة    علب النفعي بيلك إيا تعّلق األار بعليصاا ذ

 اعلااعم لدع نف  الليك . 
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ة إيا كعنم الاعلاا  الا لاب   د تبق تلديالع ان الغير إلى الليك  الاعنو  20الفصل 
بعناان تّريه فإنه يتعّين ةلى  يا األخير بعد إة    علب الاعلاا  بعلااضاع اتتشعرة 

ا الكّلي  للاعلاا  ايلك فو ذم  الغير لليصاا ةلى رذيه الاعّل  ياا استعي  الم ئي  ذ
( يااع ان تعر ا تللو ا لب النفعي بالتضى اكتاب اضاان الاصاا 30ذ صعه ث ثين )

 ا  اسة   بعلبلاغ. ايكان رذي الغير ال اع للليك  الاعنو.
( يااع ان تعر ا تلّلو ا لب 15يتاّمب ةلى الغير تلدي  رّده فو ذم  خات  ةشر )

 د  الرد فو اآلمعا الايكارةه ااافل  ضاني  ان الغير. االتتشعرة. ايعتبر ة
 

ة إيا تعّلق ا لب النفعي باعلاا  تبق للليك  الاعنو نشر عه يتعّين ةلى  21الفصل 
 الاكلي بعلنفعي إة   ال علب بيلك اتيديد الاا   اليي تّ  فيه النشر. 

 

عي انلاص ه فإنه ةلى ة إيا ثبم ذن الاعلاا  التو تيّص  ةليلع  علب النف 22الفصل 
 الليعك  الاعني  تاكينه ان الاع يعم التكايلي  االتاضييعم ال  ا .

 

 القسم الثالث
 في المعاليم المستوجبة

يا كعن تافير  23الفصل  ة لكّ  شخص اليق فو النفعي إلى الاعلاا  بصف  امعني ه اا 
الاعلاا  يلتضو مال  ان الاصعر يه يت  إة   صعيب الا لب اتبلع بضرارة دف  

 العب  ةلى ذن ال يتمعا  يلك الاصعر ي اليليلي  التو تيّاللع الليك  الاعنو.
   اع يفيد دف  يلك الالعب .اال يت  تتلي  الاثعئق الا لاب  إال ةند تتلي

 

 الباب الرابع
 في استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة

ة ال ياكن للليك  الاعنو ذن يرفة  لب النفعي إلى الاعلاا  إال إيا كعن  24الفصل 
يلك يؤّدي إلى إليعط ضرر بعألان العع  ذا بعلدفعع الا نو ذا بعلع  عم الدالي  فياع 

غير فو ياعي  ييعته الخعص  ااع يعته الشخصي  االكيته يتص  بلاع ذا بيلاط ال
 الفكر  .

اال تعتبر  يه الامعالم اتتثنعءام ا لل  ليق النفعي إلى الاعلاا  ا تكان خعضع  
لتلدير الضرر ان النفعي ةلى ذن يكان الضرر متياع تااء كعن آنيع ذا اليلع كاع تكان 
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لاا  ذا ان ةد  تلديالع بعلنتب  لك  خعضع  لتلدير الاصلي  الععا  ان تلدي  الاع
  لب ا راةى التنعتب بين الاصعلح الاراد ياعيتلع االغعي  ان ا لب النفعي.

افو صارة الرفة يتّ  إة    علب النفعي بيلك بمااب اعّل ه ا نتلو افعاا الرفة 
 ب ااا ذتبعبه الابين  فو المااب ةلى ا لب النفعي.

 

لى الاعلاا  البيعنعم الاتعلل  بلاّي  األشخعص اليين  دااا ة ال يشا  النفعي إ 25الفصل 
 اعلااعم بلدف اسب غ ةن تمعا ام ذا يعالم فتعد.

 

 ان  يا اللعنان: 24ة ال تن بق االتتثنعءام الانصاص ةليلع بعلفص   26الفصل 
 

ة ةلى الاعلااعم الضرار   بغعي  الكشي ةن االنتلعكعم الفعدي  ليلاط اسنتعن ذا 
ائ  اليرب ذا البيا فيلع ذا تتّب  ارتكبيلعه اع ل  يكن فو يلك اتع  بعلاصلي  مر 

 العليع للدال .
ة ةند اماب تغليب الاصلي  الععا  ةلى الضرر اليي ياكن ذن يليق الاصلي  الا ا  
ياعيتلع لاماد تلديد خ يةر للصي  ذا الت اة  ذا الايي  ذا مةراء يداا فعة  

 إمرااةو.
 

ة إيا كعنم الاعلاا  الا لاب  اشاال  م ئّيع بعتتثنعء انصاص ةليه  27الفصل 
ان  يا اللعنانه ف  ياكن النفعي إليلع إاّل بعد يمب الم ء الاعنو  25ا  24بعلفصلين 

 بعالتتثنعء اتى كعن يلك ااكنع. 
 

ان  24ة تصبح الاعلاا  التو ال ياكن النفعي إليلع ةلى اعنى ذيكع  الفص   28الفصل 
يا اللعنان  عبل  للنفعي افلع لآلمعا االشرا  الانصاص ةليلع بعلتشر   المعري به العا   

 الاتعّلق بعألرشيي.
 

 الباب الخامس
 في الطعن في قرارات الهيكل المتعّلقة بحق بالنفاذ

 إلى المعلومة
ة ياكن ل علب النفعي ةند رفضه اللرار الاتخي بخصاص ا لبهه التظّل  لدع  29الفصل 

( يااع التو تلو اسة   بعللرار. 20رئي  الليك  الاعنو فو ذم  ذ صعه العشر ن )
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ا تعّين ةلى رئي  الليك  الرّد فو ذ رب اآلمعا الااكن  ةلى ذن ال يتمعا  يلك ذم  
 داع ا لب التظّل .( ذيع  ان تعر ا إي10ذ صعه ةشرة )

 ايعتبر ةد  رد رئي  الليك  الاعنّو خ ا  يا األم ه رفضع ضانّيع. 
كاع ياكن ل علب النفعي ال عن ابعشرة فو  رار الليك  الاعنو لدع  يئ  النفعي إلى 

 ان  يا اللعنان.  37الاعلاا  الانصاص ةليلع بعلفص  
 

عل  رفة ا لب التظّل  ان  ب  ة ياكن ل علب النفعي إلى الاعلاا  فو ي 30الفصل 
( ذيع  ان تعر ا تاّصله بعلا لب ذن 10رئي  الليك  ذا ةند ةد  رّده خ ا ذم  ةشرة )

ان  يا  37ي عن فو  يا اللرار لدع  يئ  النفعي إلى الاعلاا  الاشعر إليلع بعلفص  
رفة ( يااع ان تعر ا بلاغ  رار ال20اللعنان ايلك خ ا ذم  ال يتمعا  العشر ن )

 الصعدر ةن رئي  الليك  إليه ذا ان تعر ا الرفة الضانو. 
اتبّم الليئ  فو الدةاع فو ذ رب اآلمعا الااكن  ةلى ذن ال يتمعا  يلك ذم  ذ صعه 

( يااع ان تعر ا تاّصللع با لب ال عن ايكان  رار ع ال اع للليك  45خات  اذرععان )
 الاعنو.

 

لليك  الاعنو ال عن فو  رار  يئ  النفعي إلى ة ياكن ل علب النفعي ذا ل 31الفصل 
( يااع ان تعر ا اسة   30الاعلاا  اتتئنعفيع ذاع  الايكا  اسدار  ه فو ذم  الث ثين )

 به.
 الباب السادس

 في المكّلف بالنفاذ إلى المعلومة
ة يمب ةلى ك   يك  خعض  أليكع   يا اللعنانه تعيين اكّلي بعلنفعي إلى  32الفصل 

علاا  انعئب له ايلك بالتضى الرر يصدر فو الغرةه يتضّان ذ   البيعنعم التو الا
 تعّرف بلاّ تلاع ارتبتلاع اخّ تلاع الاظيفي .

ان  يا اللعنان بلرار  37ا مب إة    يئ  النفعي إلى الاعلاا  الاشعر إليلع بعلفص  
ا   الااب ( يااع ان تعر ا إاضعءه انشره فو ا15التعيين فو ذم  خات  ةشر )

 الخعص بعلليك  الاعنو.
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ة ياكن للليعك  الخعضع  أليكع   يا اللعنانه تنظي  اختلي األنش    33الفصل 
الاتعلل  بعلنفعي إلى الاعلاا  صلب  يك  داخلو ييدا للغرة يرذته الاكّلي بعلنفعي 

 ا ليق ابعشرة برئي  الليك . 
 يكااو. تضب  شرا  إيداا  يا الليك  الداخلو بالتضى ذار

 

 ة يتاّلى الاكّلي بعلنفعي إلى الاعلاا  بعلخصاص: 34الفصل 
 ة تللو ا علب النفعي إلى الاعلاا  ااععلمتلع االرّد ةليلعه 1
ة رع  الصل  بين الليك  الاعنو اليي ينتاو إليه ا يئ  النفعي إلى الاعلاا  الاشعر  2

 ان  يا اللعنانه  37إليلع بعلفص  
لتكر   يق النفعي إلى الاعلاا  بعلتنتيق ا  الاتؤالين األاا ة إةداد خ   ةا   3

بعلليك  الاعنوه تتضان ذ دافع ااضي  ار نعا  فو الغرة تيّدد الاراي  ااآلمعا 
 ادار ك  اتدّخ  ايلك تيم إشراف رئي  الليك  الاعنو.

ا تعّين ةلى الاتؤالين األاا بعلليك  الاعنو تيتير الا  الاكلي بعلنفعي إلى 
 لاعلاا  االتنتيق اعه ااّده بعلاع يعم ال  ا  سةداد خ   العا  الايكارة. ا

( يااع 15ايعّد الاكلي بعلنفعي فو الغرة تلر را ث ثيع يرفعه خ ا الخات  ةشر )
 الااالي  لك  ث ثي  إلى رئي  الليك  الاعنو.

ان التن  الااالي  ة إةداد تلر ر تناي ياا النفعي إلى الاعلاا  خ ا الشلر األّاا  4
لتن  النشع  ارفعه بعد اصعد   رئي  الليك  إلى  يئ  النفعي إلى الاعلاا . 
ا تضّان  يا التلر ر اال ترايعم االتاصيعم ال  ا  لا  د تدةي  تكر   يق النفعي 
إلى الاعلاا ه إضعف  إلى اع يعم إيصعئي  ياا ةدد ا علب النفعي الالّدا  

معب  ةليلع االا علب الارفاض  اا علب التظّل  االرداد ةليلع االا علب التو تام اس
اآمعللعه   عدة ةلى اسمراءام الاتخية فو امعا إتعي  الاعلاا  بابعدرة ان الليك  

 الاعنو االتصّرف فو الاثعئق اتكا ن األةاان.
 ة اتعبع  تنفيي خ   العا  اتييينلع تيم إشراف رئي  الليك  الاعنو. 5
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ة يتعّين ةلى رؤتعء الاصعلح اسدار   بعلليعك  الخعضع  أليكع   يا  35الفصل 
اللعنانه اليرص ةلى تافير الاعلاا  الا لاب  للاكلي بعلنفعي اتلدي  الاتعةدة ال  ا  

 له اتاكينه ان التتلي م الضرار   االااكن .
 

ا بع ترار ان ة ياكن للليعك  الخعضع  أليكع   يا اللعنان بابعدرة انلع ذ 36الفصل 
الاكلي بعلنفعيه إيداا لمعن اتتشعر   تعنى بعلنفعي إلى الاعلاا ه تتالى تلدي  االتتشعرة 

 للاكلي بعلنفعي األةاانلع ياا ماي  الاتعئ  الاتعلل  بامعا ت بيق  يا اللعنان. 
ا يت  إيداا اللمعن االتتشعر   للنفعي إلى الاعلاا  الاشعر إليلع بعلفلرة األالى ان  ي

 الفص ه بالتضى الّرر يصدر فو الغرة ةن رئي  الليك  الاعنو.
 

 الباب السابع
 في هيئة النفاذ إلى المعلومة

ة تيدا  يئ  ةاااي  اتتلل  تتاى " يئ  النفعي إلى الاعلاا " تتاّت   37الفصل 
بعلشخصي  الاعناي  ايكان الّر ع تان  الععصا  ايشعر إليلع صلب  يا اللعنان 

 ".بة"الليئ 
 

 القسم األول
 في مهام الهيئة وصالحّياتها

 ة تتاّلى الليئ  بعلخصاص: 38الفصل 
ة البم فو الدةعاع الارفاة  لديلع فو امعا النفعي إلى الاعلاا . اللغرة ياكنلع 
ةند اال تضعء الليع  بعلتير عم ال  ا  ةلى ةين الاكعن لدع الليك  الاعنو 

 عع ك  شخص ترع فعئدة فو تاعةههاابعشرة ماي  إمراءام التيليق اتا
 ة إع?  ك  ان الليعك  الاعني  ا علب النفعي بصف  شخصي  بلراراتلعه 

 ة نشر  راراتلع باا   الااب الخعص بلعه
ة اتعبع  االلت ا  بإتعي  الاعلاا  بابعدرة ان الليك  الاعنو بخصاص الاعلااعم 

ك إاع تللعئيع ان الليئ  ان  يا اللعنان ايل 8ا 7ا 6الانصاص ةليلع بعلفصاا 
 ذا ةلى إثر تشكيعم ان الغيره 
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ة إبداء الرذي امابع فو اشعر   اللاانين االنصاص الترتيبي  يام الع    بامعا 
 النفعي إلى الاعلاا ه

ة العا  ةلى نشر ثلعف  النفعي إلى الاعلاا  بعلتنتيق ا  الليعك  الخعضع  أليكع  
خ ا الليع  بقنش   تيتيتي  اتكا ني  لفعئدة   يا اللعنان االامتا  الادنو ان

 العاا ه
 ة إةداد األدل  ال  ا  ياا يق النفعي إلى الاعلاا ه

 

تاض   يه األدل  ةلى يا  العاا  اتنشر امابع بركن خعص بعلنفعي إلى الاعلاا  باا   
 الااب.

الليعك  ة الليع  بتليي  داري ياا ادع تكر   يق النفعي إلى الاعلاا  ان  رف 
 الخعضع  أليكع   يا اللعنانه

 

ة إةداد تلر ر تناي ياا نشع لع يتضان اال ترايعم االتاصيعم ال  ا  لا  د تكر   
يق النفعي إلى الاعلاا ه إضعف  إلى اع يعم إيصعئي  ياا ةدد ا علب النفعي إلى 

لاتعبع  التناي  الاعلاا  اةدد ا علب التظل  االرداد اآمعللع االلرارام الصعدرة ةنلع اا
 لادع تنفيي ع ان  رف الليعك  الخعضع  أليكع   يا اللعنان. 

ة تبعدا التمعرب االخبرام ا  نظيراتلع بعلداا األمنبي  االانظاعم الدالي  الاختص  اللع 
 إبرا  اتفع يعم تععان فو  يا الامعا.

نااب الشعب  اتتاّلى الليئ  رف  التلر ر التناي إلى رئي  المالار   ارئي  امل 
 ارئي  اليكاا . ا نشر  يا التلر ر للعاا  باا   ااب الليئ .

 

ة يتعّين ةلى رؤتعء الليعك  الخعضع  أليكع   يا اللعنانه تلدي  كعف   39الفصل 
 التتلي م الااكن  االضرار   لليئ  النفعي إلى الاعلاا  لااعرت  العالع.

 

 القسم الثاني
 في تركيبة الهيئة

 ة تترّكب الليئ  ان امل  اكتعب   عرة. 40الفصل 
 

 ( ذةضعءه كاع يلو: 9ة يترّكب امل  الليئ  ان تتع  ) 41الفصل 
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 .  عضو إداريه رئي ه
 .  عضو ةدلوه نعئب لرئي  الليئ ه

 . ةضا بعلامل  الا نو لإليصعءه ةضاه
ذتتعي . ذتتعي معاعو اختص فو تكنالاميع الاعلااعمه برتب  ذتتعي تعلي  ةعلو ذا 

 ايعضره ةضاه
 . اختص فو الاثعئق اسدار   ااألرشييه ةضاه

 . ايع ه ةضاه
 . صيفوه ةضاه 

 ( ةا  فعليع فو تعر ا تلدي  الترشح.10ا تعين ذن ال تلّ  ذ دايتل  ةن ةشر تناام )
. ااث  ةن الليئ  الا ني  لياعي  الاع يعم الشخصي  تيا  اتؤاليته صلبلع لادة ال 

 نه ةضاهتل  ةن التنتي
. ااث  ةن الماعيعم النعش   فو الامعالم يام الع    بيق النفعي إلى الاعلاا ه 

 ةضا.
 ا تعّين ذن يكان  د تيّا  اتؤالي  لادة ال تل  ةن تنتين صلب إيدع  يه الماعيعم.

 

 ة يمب ذن يتتميب الاترّشح لعضاي  امل  الليئ  إلى الشرا  التعلي  :  42الفصل 
 تانتو المنتي هة ذن يكان 

 ة ذن يكان نلو التاابق العدلي  ان ذم  مرائ   صدي ه
 ة ذن يتات  بعالتتل لي  االن ا   االييعده

 ة ذن يتات  بعلخبرة االكفعءة فو الامعالم الاتصل  بااضاع النفعي إلى الاعلاا .
ايعفى ان ةضاي  الليئ  ك  ان ثبم تلدياه لاع يعم خع ئ  ايير  ان الترشح 

 رتين الاااليتين.للدا 
 

 ة يتاّلى رئي  اليكاا  تعيين ذةضعء الليئ   بق الصيغ ااسمراءام التعلي : 43الفصل 
ة يفتح بعب الترّشيعم لعضاي  الليئ  بلرار ان رئي  اللمن  الاختّص  بامل  نااب 
الشعبه ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا تضان تيديدا ألم  تلدي  الترشيعم 

 رط تلديالع االشرا  الاامب تافر عها 
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( اترشيين فو كّ  3ة تختعر اللمن  الاختّص  بامل  نااب الشعب اترّتب ذفض  ث ث  )
 ( ذةضعئلع ةن  ر ق التصا م التري ةلى األتاعء.5/3خ   بقغلبي  ث ث  ذخاع  )

د ة يت  اةتاعد األةضعء الاتيصلين ةلى ذكبر ةدد ان األصاام افق ترتيبل . اةن
التتعاي فو األصاام بين رم  ااارذة يل  اختيعر الارذة اةند التتعاي فو األصاام بين 

 رملين يل  االختيعر ةلى األصغر تّنع.
ة ييي  رئي  امل  نااب الشعب ةلى الملت  الععا  للامل   عئا  تتضّان ترتيب 

 ( اترشيين فو كّ  خ   الختيعر ذةضعء الليئ .3ذفض  ث ث  )
لملت  الععا  لامل  نااب الشعب التصا م الختيعر اترّشح ةن كّ  خ   ة تتاّلى ا

 بعألغلبي  الا لل  ألةضعئلع ةن  ر ق التصا م التّري.
ة ييي  رئي  الامل   عئا  ذةضعء الليئ  اليين تّ  انتخعبل  ان  ب  الملت  الععا  إلى 

 رئي  اليكاا  اليي يتاّلى تعيينل  بالتضى ذار يكااو.
 

ان  يا اللعنانه لادة  41ة يت  تعيين ذةضعء الليئ  الاشعر إليل  بعلفص   44الفصل 
 ( تناام غير  عبل  للتمديد.6تم )

يؤّدي رئي  الليئ  اذةضعؤ ع ذاع  رئي  المالار   ا ب  ابعشرة العال ه الياين التعلي  : 
ى التر "ذ ت  بعهلل العظي  ذن ذ ا  بالعاو بقاعن  اشرف ااتتل لي  اذن ذيعفظ ةل

 الالنو".
 

( تناام  بلع لإلمراءام 3ة تمّدد تركيب  الليئ  بعلنصي ك  ث ا ) 45الفصل 
 الانصاص ةليلع صلب  يا اللعنان.

ايعل  رئي  الليئ  اللمن  الاختص  بامل  نااب الشعب  ب  ث ث  ذشلر ان تعر ا 
 عال . نلعي  العضاي  بلعئا  األةضعء الاعنيين بعلتمديد اتعر ا انتلعء ال

ياعر  األةضعء الانتلي  ادة ةضا تل ه العال  صلب الليئ  إلى يين تتّل  األةضعء 
 المدد لالعال .

 

ان  يا اللعنانه يمدد نصي الليئ  ذثنعء ادة  45ة خ فع أليكع  الفص   46الفصل 
العضاي  األالى اةند انتلعء التن  الثعلث  ان  يه الادة ايلك ةن  ر ق اللرة  افق 



 144 

 ل  االشرا  الانصاص ةليلع بليا اللعنان. ايتتثنى رئي  الليئ  ان التمديد ال ر 
 ( تناام.6النصفو اتكان ادة ةضا ته تم )

 

ة ياعر  امل  الليئ  الص ييعم ااضاع الاّ عم األالى االثعني  االتعدت   47الفصل 
 ان  يا اللعنان كاع يتالى: 38ان الفص  

 ة اسشراف ةلى تير ةا  الليئ ه
ة اختيعر كعتب ةع  للليئ  ان غير ذةضعئلع يتتميب لشرا  التعيين فو خ   

 ادير ةع  إدارة ارك   ه
 ة تعيين إ عر إداري ان بين ذةاان الليئ ه يتاّلى تدا ن ادااالتلعه

 ة ا ترار الليك  التنظياو للليئ ه
 ة الاصعد   ةلى النظع  الداخلو للليئ ه

 ة ا ترار اشراع اي اني  الليئ ه
 ة الاصعد   ةلى التلر ر التناي للليئ .

 

ة يكان للليئ  اصعلح إدار   تتكّان ان ذةاان اليلين ان إدارام ةاااي   48الفصل 
 اذةاان يل  انتدابل   بلع للنظع  األتعتو الخعص بقةاان الليئ .

 يضب  النظع  األتعتو الخعص بقةاان الليئ  الاشعر إليه بعلفلرة األالى ان  يا الفص 
 بالتضى ذار يكااو. 

اتت  الاصعد   ةلى الليك  التنظياو للليئ  بالتضى ذار يكااو بنعء ةلى ا ترار ان 
 امل  الليئ . 

 

 ة تضب  انح اااتيع ام رئي  الليئ  انعئبه اذةضعئلع بقار يكااو. 49الفصل 
 يكان رئي  الليئ  انعئبه اتفّرغين امابع.

 

 القسم الثالث
 في سير عمل الهيئة

( 15ة تعلد الليئ  ملتعتلع بدةاة ان رئيتلع ايلك ارة ك  خات  ةشر ) 50فصل ال
 يااع ةلى األ   ا كلاع دةم اليعم  ليلك.
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يرذ  امتاعةعم الليئ  الرئي ه اةند اال تضعء نعئبه ا تاّلى رئي  الليئ  ضب  ا ترار 
 مداا األةاعا. 

م الليئ  بعلنظر لكفعءته اياكن للرئي  دةاة ذي شخص يرع فعئدة فو يضاره امتاعةع
 فو الاتعئ  الادرم  بمداا األةاعا ادان الاشعرك  فو التصا م.

 تكان ادااالم الليئ  تّر   اتمري بيضار ذغلبي  ذةضعئلع ةلى األ  .
افو صارة ةد  تافر النصعب تنعلد الملت  صييي  بعد نصي تعة  ان ااةد ع 

 االاع كعن ةدد األةضعء اليعضر ن.
 الليئ   راراتلع بقغلبي  ذصاام األةضعء اليعضر ن.تتخي 

تضّان ادااالم الليئ  ا راراتلع بايضر ااضى ان  ب  رئي  الليئ  اماي  األةضعء 
 اليعضر ن.

 

 ة يان  ةلى ذةضعء الليئ  الاشعرك  فو ادااالتلع ايلك فو اليعالم التعلي : 51الفصل 
 فو ااضاع الاداال هة إيا كعنم لل  اصلي  ابعشرة ذا غير ابعشرة 

 ة إيا شعركاا بصف  ابعشرة ذا غير ابعشرة فو اتخعي اللرار ااضاع نظر الملت .
 

يمب ةلى ك  ةضا بعلليئ  الايعفظ  ةلى التر الالنو فو ك  اع بلغ  ـ 52الفصل 
إلى ةلاه ان اثعئق ذا بيعنعم ذا اعلااعم ياا الاتعئ  الرامع  بعلنظر للليئ  اةد  

كنه اال  ع ةليه ان اعلااعم لغير األغراة التو تلتضيلع الالع  اتتغ ا اع ذا
 الااكال  إليه  بلع أليكع   يا اللعنانه الا بعد  ااا صفته.

 

ة ياكن إةفعء ذيد ذةضعء الليئ   ب  انتلعء الادة النيعبي  بالتضى ذار  53الفصل 
ألةضعء ابعد يكااو بع ترار ان رئي  الليئ  بنعء ةلى ا تراع بقغلبي  ذصاام ا

 االتتاعع إلى الاعنو بعألاره ايلك فو اليعالم التعلي :
( 3ة اسخ ا الفعدر بعلاامبعم الالني  ذا التغيب دان ةير شرةو لادة ث ا )

 ( شلراه12( ملتعم غير اتتعلي  خ ا اثنو ةشر )6ملتعم اتتعلي  ذا تم )
عالم الانصاص ةليلع ة الاشعرك  فو ادااالم الليئ  بعلرغ  ان تافر إيدع الي

 ان  يا اللعنانه 51بعلفص  
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ة إفشعء ذا تتر ب الاعلااعم االاثعئق التو تيّص  ةليلع فو إ عر ابعشرته لالعاه 
 صلب الليئ .

 ة فو يعا فلدان شر  ان شرا  الترشح للعضاي .
 

ة فو يعل  الشغار بتبب الافعة ذا االتتلعل  ذا اسةفعء ذا العم  الدائ   54الفصل 
تتالى الليئ  اععينته اتدا نه بايضر خعص ييعا إلى امل  نااب الشعب ليت  تد يلك 

 الشغار.
 ال يمب ذن تتمعا  يعل  الشغار الث ث  ذشلر.

 

 القسم الرابع
 في مهام رئيس الهيئة

ااثللع اللعنانوه يتلر ةلى تير ذةاعللع اياعر  فو  ة رئي  الليئ   ا 55الفصل 
 ن عط الالع  الااكال  إليهه الص ييعم التعلي :

 . اسشراف اسداري االاعلو ةلى الليئ  اةلى ذةاانلعه
 . اسشراف ةلى إةداد اشراع الاي اني  التناي  للليئ ه

 . اسشراف ةلى إةداد التلر ر التناي.
 تفاية البعة ان ص ييعته لنعئبه ذا ألي ةضا ان الليئ .كاع ياكن لرئي  الليئ  

 

 القسم الخامس
 في موارد الهيئة

 ة تتكان ااارد الليئ  ان : 56الفصل 
 ة الانح الاتندة ان  ب  الدال ه

 ة الاداخي  الاتقتي  ان ذنش   اخداعم الليئ ه
  هة اللبعم الااناي  للليئ   بلع للتشر   االتراتيب المعري بلع العا

 ة الاداخي  األخرع التو تتند للليئ  بالتضى  عنان ذا نص ترتيبو.
 تخض   ااةد الصرف ااتك يتعبعم الليئ  إلى امل  الايعتب  العاااي .

 
 

 



 147 

 الباب الثامن
 في العقوبات

( دينعر 5000( دينعرا الى خات  آالف )500ة يعع ب بخ ي  ان خاتاعئ  ) 57الفصل 
 إلى الاعلاا  بعلليعك  الخعضع  أليكع   يا اللعنان. ك  ان يتعّاد تع ي  النفعي

ان الامل  الم ائي  ك  ان يتعاد إت ف اعلاا   163ايعع ب بعلعلعب الاارد بعلفص  
 بصف  غير  عناني  ذا يا  شخص آخر ةلى ارتكعب يلك.

 

ان  يا اللعنان فإن  57ة ة اة ةلى العلابعم الانصاص ةليلع بعلفص   58الفصل 
ك  ةان ةاااو ال ييتر  ذيكع   يا اللعنان األتعتو يعرة نفته إلى تتبععم تقديبي  

 افلع للتشر   المعري به العا .
 

 الباب التاسع
 أحكام انتقالية وختامية

يدخ   يا اللعنان يي  النفعي فو ذم   61ان الفص   2ة ا  اراةعة الفلرة  59الفصل 
تن  ان تعر ا نشره بعلرائد الرتاو ا لغو ايعاة بداي  ان يلك التعر ا الارتا  ةدد 

الاتعلق بعلنفعي إلى الاثعئق اسدار    2011اعي  26الاؤرخ فو  2011لتن   41
تاع  11الاؤرخ فو  2011لتن   54اه بعلارتا  ةدد للليعك  العاااي  كاع تّ  تنلييه اا 

 . 2011ماان 
 

 ة يتعّين ةلى الليعك  الخعضع  أليكع   يا اللعنان : 60الفصل 
ان  38ان الفص   7ة إنمع  اا   ااب رتاو انشر األدّل  الاشعر إليلع بعلاّ   
  يا اللعنان فو ذم  تت  ذشلر ان تعر ا نشر  يا اللعنانه

ذرشيفلع فو ذم  تن  ةلى ذ صى تلدير ان تعر ا نشر  يا  ة اتتكاعا تنظي 
 اللعنانه

ة تركي  ااتتغ ا انظاا  لتصنيي الاثعئق اسدار   التو بيا تلع باع ييّتر يق 
 النفعي إلى الاعلاا ه ايلك فو ذم  ال يتمعا  تن  ان تعر ا نشر  يا اللعنانه

 ا  لفعئدة ذةاانلع.ة تافير التكا ن ال    فو امعا النفعي إلى الاعلا 
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ة تشرع الليئ  فو ااعرت  نشع لع فو ظرف تن  ةلى ذ صى تلديره ان  61الفصل 
 تعر ا نشر  يا اللعنان.

تااص  الايكا  اسدار   النظر فو اللضعيع الاتعّلل  بعل عان فو  رارام رفة النفعي إلى 
لك افلع لللااةد الاعلاا  االانشارة لديلع  ب  شراع الليئ  فو ااعرت  نشع لع اي

اعي  26الاؤرخ فو  2011لتن   41ااسمراءام الانصاص ةليلع بقيكع  الارتا  ةدد 
تاعاه  2011 الاتعلق بعلنفعي إلى الاثعئق اسدار   للليعك  العاااي  كاع ت  تنلييه اا 

 .2011ماان  11الاؤرخ فو  2011لتن   54بعلارتا  ةدد 
رتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين ينشر  يا اللعنان األتعتو بعلرائد ال

 الدال .
 .2016مارس  24تونس في        
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.  

يتعلـق بالنفـاذ إلـى الوثـائق  2011مـاي  26مـؤرخ فـي  2011لسـنة  41مرسوم عدد 
تمامــه بالمرســوم عــدد  اإلداريــة للهياكــل العموميــة  2011لســنة  54كمــا تــم تنقيحــه وا 

 .2011جوان  11المؤرخ في 
 

يضب   يا الارتا  الابةعدئ االلااةةد الانظاة  للنفةعي إلةى الاثةعئق اسدار ة   : الفصل األول
 .للليعك  العاااي 

 : يلصد فو افلا   يا الارتا  بة : 2الفصل 
ك  ةةةة  االملايةةةة  للدالةةةة  االماعةةةةةعم الايليةةةة  الليعكةةةة  العااايةةةة  : اصةةةةعلح اسدارة الار  -

 االاؤتتعم االانشآم العاااي ه
الاثةةعئق اسدار ةة  : الاثةةعئق التةةو تنشةةئلع الليعكةة  العااايةة  ذا تتيصةة  ةليلةةع فةةو إ ةةعر  -

 .ابعشةةةةةةرتلع للارفةةةةةةق العةةةةةةع  ايلةةةةةةك الاةةةةةةع كةةةةةةعن تةةةةةةعر ا  ةةةةةةيه الاثةةةةةةعئق اشةةةةةةكللع ااةعؤ ةةةةةةةع
فةةو النفةعي إلةى الاثةعئق اسدار ة  كاةع تةة   لكة  شةخص  بيعةو ذا اعنةاي اليةق : 3الفصـل 

ان  يا الارتا  تااء كعن يلةك بإفشةعئلع بابةعدرة اةن الليكة  العاةااو  2تعر فلع بعلفص  
ذا ةنةةةد ال لةةةب اةةةن الشةةةخص الاعنةةةو اةةة  اراةةةةعة االتةةةتثنعءام الانصةةةاص ةليلةةةع بلةةةيا 

 .الارتا 
اة  اراةةعة ذيكةع   ةيا الارتةا  يتعةين ةلةى الليكة  العاةااو ذن ينشةر بصةف   : 4الفصل 
  :انتظا 

 ك  اعلاا  ياا تنظياه الليكلوه اظعئفه اتيعتعتهه -
 اللرارام االتيعتعم التو تل  العاا ه -
 اسمراءام الاتبع  فو اريل  اتخعي اللرار ااريل  الارا ب ه -
 لع  الااكال  إليل ه عئا  اتاي  فو ذةاانه ا  ضب  الا -
 عئا  اتاي  فو ذةاانه الاكلفين بعسة   ا  إدرا  كعف  الاع يعم االاعلااعم ال  ا   -

 الاتعلل  بل ه
اللةةةةةاائح اذدلةةةةة  اسمةةةةةراءام الااضةةةةةاة  تيةةةةةم تصةةةةةرف الليكةةةةة  العاةةةةةااو الاعنةةةةةو ذا  -

 الاتتعال  ان  ب  ذةاانه ألداء العال ه
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 الخداعم االبرااج الاعراض  للعاا  انتعئملعه -
اع يةةعم يةةاا بةةرااج اليكااةة  باةةع فةةو يلةةك اؤشةةرام األداء انتةةعئج  لبةةعم العةةراة  -

 العاااي  اللعا ه
  عئا  الاثعئق الاتافرة لديه إلكترانيعه -
دلي  لاتعةدة الاتععالين اة  اسدارة بخصةاص إمةراءام  لةب اليصةاا ةلةى الاثةعئق  -

 .اسدار  
 : ةلةةةةةةةى الليكةةةةةةة  العاةةةةةةةااو الاخةةةةةةةتص ذن ينشةةةةةةةر بصةةةةةةةف  انتظاةةةةةةة  : 5الفصـــــــل 

الاع يةةةةةعم اسيصةةةةةعئي  اال تصةةةةةعدي  ااالمتاعةيةةةةة  باةةةةةع فةةةةةو يلةةةةةك اليتةةةةةعبعم الا نيةةةةة   -
 االاتايعم اسيصعئي  التفصيلي ه

كةة  اعلااةة  تتعلةةق بعلاعليةة  العااايةة  باةةع فةةو يلةةك الاع يةةعم الاتعللةة  بعال تصةةعد الكاةةو -
بعلاديانيةةة  العااايةةة  اذصةةةاا اديةةةان الدالةةة ه االتا عةةةعم االاع يةةةعم يةةةاا  اتلةةةك الاتعللةةة 

النفلعم الاتات   األاد اك  اعلاا  تتعلق بتليي  النفلعم االتصةرف فةو الاعلية  العاااية  
 اكيلك الاع يعم التفصيلي  ةن الاي اني  ةلى الاتتاع الارك ي االملاي االايلوه

 .اعم االبةةةةةةةةةةةةةةةةةرااج االمتاعةيةةةةةةةةةةةةةةةةة الاع يةةةةةةةةةةةةةةةةةعم الاتةةةةةةةةةةةةةةةةةافرة لديةةةةةةةةةةةةةةةةةه يةةةةةةةةةةةةةةةةةاا الخةةةةةةةةةةةةةةةةةد -
اةةن  ةةيا الارتةةا   5ا 4يمةةب ذن تكةةان الاثةةعئق اسدار ةة  الاةةيكارة بعلفصةةلين  : 6الفصــل 

اتعي  فو شك  يتل  اعه النفعي إليلع ان  ب  العاةا ه كاةع يتعةين تييينلةع اةرة فةو التةن  
 .ةلى األ   ةند اال تضعء

 .يكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب اليصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الاثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعئق كتعبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع : 7الفصــــــــــــــــــــل 
اياكةةن للليكةة  العاةةااو اضةة  ناةةاي  ابتةة  للا لةةب الاةةيكار يلتصةةر ةلةةى اسرشةةعدام 

 .اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا الارتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  8الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار   الانصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاص ةليلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع بعلفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
ا ت  إيداع الا لب إاع ابعشرة لةدع الليكة  العاةااو الالة   بتتةلي  اصة  فةو الغةرةه ذا 

 .عاةةةةةةةةةةةن  ر ةةةةةةةةةةق البر ةةةةةةةةةةد الاضةةةةةةةةةةاان الاصةةةةةةةةةةاا ذا بعتةةةةةةةةةةتعاعا تكنالاميةةةةةةةةةةعم االتصةةةةةةةةةة
يمةةةةب ذن يتضةةةةان الا لةةةةب اتةةةة  اللةةةةب صةةةةعيب الا لةةةةب اةناانةةةةه بعلنتةةةةب   : 8الفصــــل 

للشخص ال بيعوه االتتاي  االمتاعةي  االالر بعلنتةب  للشةخص الاعنةايه بعسضةعف  إلةى 
التاضةةييعم ال  اةة  بخصةةاص الاثةةعئق ذا الاع يةةعم ااضةةاع ال لةةب االليكةة  العاةةااو 

 .الاعنو
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فةين بةعسة   فةو الليكة  العاةااو اتةعةدة  علةب الخداة  ةلى األةاان الاكل : 9الفصل 
 .ةنةةةةةةةةةةةةةد اال تضةةةةةةةةةةةةةعء فةةةةةةةةةةةةةو صةةةةةةةةةةةةةارة اةتراضةةةةةةةةةةةةةه لصةةةةةةةةةةةةةعابعم فةةةةةةةةةةةةةو إةةةةةةةةةةةةةةداد الا لةةةةةةةةةةةةةب

ةلى الليك  العاااو الاعنو الرد ةلةى كة  ا لةب فةو ذمة  ذ صةعه خاتة   : 10الفصل 
 .( اةةةةةة  اراةةةةةةةعة اآلمةةةةةةعا اللعنانيةةةةة   بةةةةةةق التشةةةةةةر   المةةةةةةعري بةةةةةةه العاةةةةةة 15ةشةةةةةر يااةةةةةةع )

لليكة  العاةااو ال اةع بةعلرد ةلةى نفةة  ال علةب ذكثةر اةن اةرة اايةدة فةو صةةارة اال يكةان ا
 .تكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار ا علبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه الاتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيام الااضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع دان اامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب

 .ايكان الرفة الصر ح للا لب اعل 
إيا كعن لا لب النفعي إلى الاثعئق اسدار   تةقثير ةلةى ييةعة شةخص ذا ةلةى  :11الفصل 

ليةةرص ةلةةى الةةرد بصةةف  اتةةتعمعلي  ادان تةةقخير ير تةةه فعلةةى الليكةة  العاةةااو الاعنةةو ا
 .ايلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ذمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال يتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعا  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااو ةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو

اةن  ةيا الارتةا   10ياكن التاديد فو ذمة  الةرد الانصةاص ةليةه بعلفصة   :12الفصل 
بخات  ةشر يااعه ا  إة   صعيب الا لب بيلك إيا تعلق األاةر بعليصةاا ةلةى ةةدة 

 .تتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعرة ذ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف ذخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرع اثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعئق ذا إيا كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعن تافير ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتدةو ا
يعتبةر ةةد  رد الليكة  العاةااو الاعنةو ةلةى الا لةب فةو اآلمةعا الاةيكارة  : 13الفصل 

اةةن  ةةيا الارتةةا  رفضةةع ضةةانيع يفةةتح اليةةق فةةو رفةة  الةةدةعاع  12ا 11ا 10بعلفصةةاا 
 .اسدار   االلضعئي 

يتعةين  فو صارة ةد  تافر الاثعئق الا لاب  لدع الليك  العاةااو الاعنةوه : 14الفصل 
ةلى  يا األخير افو ذم  خات  ذيع  ةا  فعلو ان تعر ا تاصله بعلا لةبه إاةع إيعلتةه 
إلةةى الليكةة  العاةةااو الاخةةتص ذا إةةة   صةةعيبه بعةةد  االختصةةعص. افةةو صةةارة إيعلةة  
 .الا لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب لليكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااو آخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةره يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  إةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعيبه بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيلك

 .بصةةةةةف  امعنيةةةةة لكةةةةة  شةةةةةخص اليةةةةةق فةةةةةو النفةةةةةعي إلةةةةةى الاثةةةةةعئق اسدار ةةةةة   : 15الفصـــــل 
يا كةةةةعن تةةةةافير الاثةةةةعئق الا لابةةةة  يلتضةةةةو مالةةةة  اةةةةن الاصةةةةعر يه يةةةةت  إةةةةة   صةةةةعيب  اا 
الا لةةب اتةةبلع بضةةرارة دفةة  العبةة ه ةلةةى ذن ال يتمةةعا  يلةةك الاصةةعر ي اليليليةة  التةةو 

 .تياللع الليك  العاااو الاعنو



 152 

 . اال يةةةةةةةةت  تتةةةةةةةةلي  الاثةةةةةةةةعئق الا لابةةةةةةةة  إال ةنةةةةةةةةد تتةةةةةةةةلي  اةةةةةةةةع يفيةةةةةةةةد دفةةةةةةةة  يلةةةةةةةةك الالعبةةةةةةةة
ــد( 16الفصــل  يمةةا  للليكةة  العاةةااو الاخةةتص ذن يةةرفة تتةةلي  اثيلةة  إدار ةة   (1) )جدي

ايايةة  بالتضةةةى التشةةةر   الاتعلةةةق بياعيةةة  الاع يةةعم الشخصةةةي  ايلةةةاط الالكيةةة  الفكر ةةة  
ااألدبيةةة  ذا بالتضةةةى  ةةةرار  ضةةةعئو ذا إيا تعلةةةق األاةةةر باثيلةةة  تتةةةلالع الليكةةة  العاةةةااو 

 .الاعنو بعناان تري 
 : يما  للليك  العاااو ذن يرفة تتلي  اثيل   د تليق ضررا : 17الفصل 

 بعلع  عم بين الداا ذا الانظاعم الدالي ه -
 باض  تيعت  يكااي  نعمع  ذا ت ا ر عه -
 بعألان العع  ذا الدفعع الا نوه -
 بعلكشي ةن المرائ  ذا الا عي  انلعه -
 بإيلعف الاتلاين اايعكاتل ه -
بيتةةةةةةةةن تةةةةةةةةير الارفةةةةةةةةق اللضةةةةةةةةعئو اايتةةةةةةةةرا  ابةةةةةةةةعدئ العةةةةةةةةدا ااسنصةةةةةةةةعف اعن ا ةةةةةةةة   -

 إمراءام إتنعد الصفلعم العاااي ه
بةةةةةةةإمراءام الاداالةةةةةةة  اتبةةةةةةةعدا اآلراء ااملةةةةةةةعم النظةةةةةةةر ذا الفيةةةةةةةص ذا التمرعةةةةةةة  ذا  -

 .الاصعلح التمعر   االاعلي  الاشراة  للليك  العاااو الاعنو
 : اةن  ةيا الارتةا  17انصةاص ةليلةع بعلفصة  ال تن بةق االتةتثنعءام ال : 18الفصـل 

ةلى الاثعئق التو ذصبيم م ءا ان الالك العةع  اة  اراةةعة التشةر   المةعري بةه العاة   -
 اخعص  اللعنان الاتعلق بعألرشييه

ةلةى الاثةعئق الاامةب نشةةر ع بغعية  الكشةي ةةن االنتلعكةةعم الفعدية  ليلةاط اسنتةةعن ذا  -
 مرائ  اليرب ذا البيا ةنلع ذا تتبعلعه

ةند اماب تغليب الاصلي  الععا  ةلى الاصلي  الا ا  ياعيتلع لاماد تلديد خ ير  -
ا تةةةاء للصةةةي  ذا التةةة ا  ذا الايةةةي  ذا مةةةراء خ ةةةر يةةةداا فعةةة  إمرااةةةو ذا ارتشةةةعء ذ

 .تصرف فو الل عع العاااو
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فو صةارة رفةة الا لةب ذا خةرط ذيكةع   ةيا الارتةا ه ياكةن ل علةب اثيلة  إدار ة   :19الفصل 
( التةةو تلةةو  ةةرار الةةرفة ذا 15ذن ي عةةن فةةو يلةةك خةة ا ذمةة  ال يتمةةعا  الخاتةة  ةشةةر يااةةع )

( 10شةةرة ذيةةع  )خةةرط ذيكةةع   ةةيا الارتةةا  لةةدع رئةةي  الليكةة  الةةيي يكةةان ا علبةةع بةةعلرد خةة ا الع
 .الااالي  لتعر ا  لب الارامع 

اياكن لل علب اليي ل  يرضه  رار رئي  الليك  العاااو ال عن فيه ذاع  الايكاة  اسدار ة  فةو 
 )يااع 30ذم  ال يتمعا  الث ثين يااع )

اةةن  ةةيا  11تنظةةر الايكاةة  اسدار ةة  اتةةتعمعليع فةةو دةةةاع ال علةةب الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  
 .الارتا 

كة  ةةان ةاةااو ال ييتةر  ذيكةع   ةيا الارتةا  يعةرة نفتةه إلةى تتبعةعم تقديبية   : 20لفصل ا
 .افلع للتشر   المعري به العا 

يرف  ك   يك  ةاااو إلةى الاصةعلح الاختصة  بةعلا ارة األالةى تلر ةرا تةنايع يةاا  : 21الفصل 
ا الث ثية  األالةى اةن التةن  األنش   الاتعلل  بعلنفعي إلى الاثةعئق اسدار ة  الخعصة  بةه ايلةك خة 

 .الااالي 
: اة  اراةةعة اليةق فةو النفةعي إلةى الاثةعئق اسدار ة  الانصةاص ( 1))فقرة أولى جديدة(:22الفصل 

ان  يا الارتا  اليي ي بق بصف  يينية ه ةلةى الليعكة  العاااية  الةت ؤ  التةع   3ةليه بعلفص  
 ."اةةةةةةةن دخالةةةةةةةه ييةةةةةةة  التنفيةةةةةةةياةةةةةةة  ذيكةةةةةةةع   ةةةةةةةيا الارتةةةةةةةا  ايلةةةةةةةك فةةةةةةةو ذمةةةةةةة  تةةةةةةةنتين ابتةةةةةةةداء 

اخ ا األم  الايكار بعلفلرة األالى اةن  ةيا الفصة  يتعةين ةلةى  ةيه الليعكة  ذن تاةد الاصةعلح 
الاختص  بعلا ارة األالى بتلر ر ياا ادع تلةد  اسمةراءام الاعتاةدة ليتةن ت بيةق  ةيا الارتةا  

 .ايلك فو العشرة ذيع  الااالي  لك  ث ثي  اعني 
 .": ا ت  نشر التلعر ر الاشعر إليلع ذة ه بااا   ااب الليعك  العاااي  الاعني (1) )فقرة ثالثة(
إلةةةةى يةةةةين الةةةةت ؤ  التةةةةع  اةةةة  التضةةةةيعم  ةةةةيا الارتةةةةا  تبلةةةةى األيكةةةةع  التشةةةةر عي   : 23الفصــــل 

 .االترتيبيةةةةةةةةةةةةةةةةة  يام الع  ةةةةةةةةةةةةةةةةة  بعلنفةةةةةةةةةةةةةةةةةعي إلةةةةةةةةةةةةةةةةةى الاثةةةةةةةةةةةةةةةةةعئق اسدار ةةةةةةةةةةةةةةةةة  تةةةةةةةةةةةةةةةةةعر   الافعةةةةةةةةةةةةةةةةةاا
 .ائد الرتاو للمالار   التانتي ينشر  يا الارتا  بعلر  : 24الفصل 

 
 

                                       
تاعاه بعلارتا  ةدد - 1  2011ماان  11الاؤرخ فو  2011لتن   54كاع ت  تنلييه اا 

1  



 154 

توزيع أوقـات و أيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية  
 والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

 

يتعلــق بتوزيــع أوقــات  2012ســبتمبر  14مــؤرخ فــي  2012لســنة  1710أمــر عــدد 
ـــة والجماعـــات المحليـــة والمؤسســـات العموميـــة ذات  الصـــبغة وأيـــام عمـــل أعـــوان الدول

  .اإلدارية
 وان األولــالعن
 أحكام عامة 

ة يضةب   ةيا األاةر تا  ة  ذا ةعم اذيةع  العاة  بةعسدارام الارك  ة  االاصةعلح  الفصل األول
الخعرمي  االماعةعم الايلي  االاؤتتعم العاااي  يام الصةبغ  اسدار ة ه بلةدف تيتةين 

 .سداري األداء الفردي للعان العاااو االرف  ان نمعة  العا  ا
 العنوان الثاني

 توزيع أوقات وأيام العمل 
يةةةةت  تا  ةةةة  ذا ةةةةعم اذيةةةةع  العاةةةة  بةةةةعسدارام الارك  ةةةة  االاصةةةةعلح الخعرميةةةة  ـ  2الفصــــل 

االماعةعم الايلي  االاؤتتعم العاااي  يام الصبغ  اسدار  ه ان يةا  اسثنةين إلةى يةا  
ا فتةرة التا يةم الشةتاي ( تةعة  ةاة  فةو األتةباع خة 40الماع  ايلك بيتةعب ذرععةين )
( فةو األتةباع خة ا فتةرة التا يةم الصةيفوه اتتةا ع 31.5ااايد اث ثةين تةعة  انصةي )

  :كعلتعلو
فترة التا يم الشتاي تاتد ان غرة تبتابر إلى اةافى مةاان ايكةان التا يةم خ للةع اةن  -

( إلةةةةى التةةةةعة  انتصةةةةي النلةةةةعر اث ثةةةةين د يلةةةة  8.300التةةةةعة  الثعانةةةة  اث ثةةةةين د يلةةةة  )
( إلى التعة  الخعاتة  13.30( اان التعة  الاايدة اث ثين د يل  بعد ال ااا )12.30)

( 08.00( بعتةتثنعء يةا  الماعة  اةن التةعة  الثعانةةةة  )17.30) اث ثين د يل  بعةد الة ااا
( ااةن التةعة  الثعنية  اث ثةين د يلة  بعةد الة ااا 13.00إلى التعةة  الاايدة بعد الةةة ااا )

 (.17.30) إلى التعة  الخعات  اث ثين د يل  بعد ال ااا )14.30)
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ام ايكةان التا يةم خ للةع اةن فترة التا يم الصيفو تاتد ان غةرة ما لية  إلةى اةافى ذ -
( 14.00( إلةةةى التةةةعة  الثعنيةةةةةةة  بعةةةد الةةة ااا )07.30التةةةعة  التةةةعبع  اث ثةةةين د يلةةة  ) 

( إلةى التةعة  الاايةدة 07.30بعتتثنعء يا  الماع  اةن التعةةةة  التعبعةةةةة  اث ثةين د يلةةةة  )
 (.13.00بعد ال ااا )

اةن  ةيا األاةره  2ةليلةع فةو الفصة   ياكةن تغييةر ذا ةعم العاة ه الانصةاص ـ 3الفصل 
 .فو شلر راضعن بلرار ان رئي  اليكاا 

ياكن للا راء ا ترار تا    ذيع  اذا عم ةا  تختلي ةن التا    الاارد بقيكةع   ـ 4الفصل 
اةةن  ةةيا األاةةره بعلنتةةب  لةةبعة الاصةةعلح الارك  ةة  ذا الخعرميةة  ذا الاؤتتةةعم  2الفصةة  

الرامعةةة  للةةة  بةةةعلنظره اةةة  اراةةةةعة ةةةةدد تةةةعةعم العاةةة  العااايةةة  يام الصةةةبغ  اسدار ةةة  
 .ذة هه ايلك بعد الاصعد   ةليه بالتضى ذار 2األتباةي  الايددة بعلفص  

ا تعين ةليل  فو  ةيه اليعلة ه اّتخةعي التّةدابير ال  اة  لضةاعن اتةتارار   الارفةق العاةااو 
نتةب  للاصةةعلح التةةو للةةع الخعضة  سشةةرافل  خةة ا ذا ةةعم اذيةع  العاةة  الالةةررةه اخعصةة  بعل

 .ة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ابعشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعالو الارفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق العاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااو
ياكةن للةا  ر الةةيي ياةعر  تةل   التتلتة  ذا اسشةراف اسداري ا تةرار تا  ةة   ـ 5الفصـل 

اةةن  ةةيا األاةةر لفعئةةدة  2ألا ةةعم اذيةةع  العاةة  يختلةةي ةةةن التا  ةة  الةةاارد بقيكةةع  الفصةة  
  ةاللةةة  يلةةةك ذا كةةةعناا اةةةدةا ن بيكةةة  بعةةةة األصةةةنعف اةةةن األةةةةاانه إيا ت لبةةةم  بيعةةة

الةةعال  إلةةى التنلةة  خةةعر  الةةر إدارتلةة  األصةةلي  لفتةةرام  ا لةة  فةةو إ ةةعر الليةةع  بالاةةعم. 
ايلةةةك بعةةةد الاصةةةعد   ةليةةةه بالتضةةةى ذاةةةره اةةة  اراةةةةعة ةةةةدد تةةةعةعم العاةةة  األتةةةباةي  

 .ذة ه 2الايددة بعلفص  
  ذا الاةةةدير العةةةع  للاؤتتةةة  يتعةةةين ةلةةةى الةةةا  ر ذا رئةةةي  الماعةةةة  الايليةةة ـ 6الفصـــل 

العااايةة  يام الصةةبغ  اسدار ةة  الاعنةةو تنظةةي  يصةةص اتةةتارار ذا تنةةعاب خةةعر  ذا ةةعم 
اةةن  ةةيا األاةةره باةةع فةةو يلةةك يةةا   5إلةةى  2اذيةةع  العاةة  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةةاا اةةن 

  .التبمه بعلاصعلح التو للع ة    ابعشرة بعلاتععالين اعلع
اذا ةعم االتةتارار ذا التنةعاب بلةع بالتضةى  ةرار اةن رئةي   تيدد  عئا  فو  يه الاصةعلح

 .اليكاا  بع ترار ان الا  ر الاعنو
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ياكن للعان العاةااو ذن يتاتة  باتةعي   انية  ارنة  اةدتلع نصةي تةعة   بة   ـ 7الفصل 
ذا بعةةةةد تا يةةةةم الةةةةدخااه بعتةةةةتثنعء العةةةةان الةةةةيي لةةةةه  فةةةة  ذا ذكثةةةةر فةةةةو كفعلتةةةةه دان تةةةةن 

كةةن ذن يتاتة  بتةةعة  انصةةي ارانةة  فةو التا يةةمه ةلةةى ذن يلةةا  التعدتة  ةشةةرةه الةةيي يا
بتعاية  يه الادة خ ا اليا  نفته تااء فو اليص  الصبعيي  ذا الاتةعئي ه اة  اراةةعة 

ذة ه. اال ين بق شةر  التةن  2ةدد تعةعم العا  األتباةي  الانصاص ةليلع بعلفص  
 .ةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى األ فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعا ياي االيتيعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم الخصاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

بتلدي  ا لب كتعبو فةو الغةرة للتاتة  بعلارانة  فةو تا يةم العاة ه ةلةى ذن ايلا  العان 
ييضى  لبه بااافل  رئيته الابعشر. ا تعين ةليهه فةو  ةيه اليعلة ه االلتة ا  كتعبيةع بصةف  
اتبل  ادار  ه بعيترا  ذا عم الدخاا االخرا  التةو اختعر ةع يتةب التا  ة  ال انةو الاةرن 

 .الانصاص ةليه بليا الفص 
اياكةةن لةةرئي  اسدارةه بالتضةةى الةةرره ذن يعلةةق  ةةيا اسمةةراء إيا نةةتج ةنةةه اضةة راب فةةو 
التير الععدي لإلدارة ذا ترام  فو اردادي  العان العاااو ذا إيا ا تضم اصلي  العا  

 .يلك
 العنوان الثالث

 أحكام انتقالية وختامية 
 :ال تن بق ذيكع   يا األار ةلى - 8الفصل 

الاكلفةين بيفةظ النظةع  ااألاةن العةع  الخعضةعين ألنظاة  ذتعتةي  خعصة  بلة  األةاان  -  
 .باع فو يلك ذةاان الدياان  االياعي  الادني 

األةةةةاان العةةةعالين بعلاؤتتةةةعم العااايةةة  للترعيةةة  اال فالةةة  االتكةةةا ن االتعلةةةي  العةةةعلو  -
   .االليعك  الصيي  العاااي 

ع  اذا ةةةةعم ةاةةةة  األةةةةةاان الاةةةةيكار ن ذةةةةة ه اتضةةةةب  الر نعاةةةة  ال انيةةةة  سةةةةةعدة تا  ةةةة  ذيةةةة
 .بالتضى ذار بنعء ةلى ا ترايعم الا راء الاعنيين

  .2012تةةةةةةةبتابر  17يةةةةةةةدخ   ةةةةةةةيا األاةةةةةةةر ييةةةةةةة  التنفيةةةةةةةي ابتةةةةةةةداء اةةةةةةةن  - 9الفصـــــــل 
الةةةا راء اكتةةةعب الدالةةة  ارؤتةةةعء الماعةةةةعم الايليةةة  االاةةةديران العةةةعاان  - 10الفصـــل 

ار ةة  اكلفةةانه كةة  فياةةع يخصةةهه بتنفيةةي  ةةيا األاةةر للاؤتتةةعم العااايةة  يام الصةةبغ  اسد
 .اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي 
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المـاليـة  
 المحليـة
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 الميـزانيـة البلــديـة
 

 

المتعلــــق بالقــــانون  1975مــــاي  14المــــؤرخ فــــي  1975لســــنة  35القــــانون عــــدد 
تمامه بالنصوص الالحقة. لميزانية الجماعات المحليةاألساسي   كما تم تنقيحه وا 

 نفقات الجماعات المحلية ومواردها : األولالباب 
تةةنص اي انيةة  الماعةةةعم الايليةة  بعلنتةةب  لكةة  تةةن  ةلةةى مالةة   (1))جديــد(األولالفصــل 

ايلةةةك فةةةو ن ةةةعط ذ ةةةداف اخ ةةة  التنايةةة   تةةةقين بلةةةع انفلةةةعم  ةةةيه الماعةةةةعم اااارد ةةةع 
 اال تصعدي  ااالمتاعةية .

 االاعلي .ا  ري الداخلي  ان يل  ضب  صيغ  الاي اني  اتبا بلع بلرار 
ديتابر اةن نفة  التةن  اة   31تبدذ التن  الاعلي  فو ذاا معنفو اتنتلو فو  - 2الفصل

 ·يعتب  العاااي اراةعة األيكع  الخعص  الااردة بعلفص  الثعلا ان امل  الا
بعلاعةعلي  الايدثة  باملة   تاةاا الاي انية  االةتيعدية  للماعةةعم الايلية  (2))جديـد(3الفصل

المبعي  الايلية  ابكة  اةارد يلة  إيداثةه ذا تخصيصةه لفعئةدة الماعةةعم الايلية  بالتضةى 
 التشر   المعري به العا . 

تشتا  نفلعم اي اني  الماعةعم الايلي  ةلى نفلعم التصةرف انفلةعم  (2)()جديد 4الفصل
فاائةد الةةدين التةو تكةةان العنةاان األاا انفلةةعم التناية  انفلةةعم تتةديد ذصةة  الةدين االنفلةةعم 
الاتةةةددة اةةةن اسةتاةةةعدام الايعلةةة  التةةةو تكةةةان العنةةةاان الثةةةعنو.اتما  نفلةةةعم الماعةةةةعم 

اسةتاةةعدام الافتايةة  بكةة   تةة  يتةةب ناةيتلةةع اتةةا ع  الايليةة  ضةةان ذيةةد ةشةةر  تةةاع.
 االغرة اليي ذةدم له إلى فصاا افلرام افلرام فرةي .

اتشةةةا  اةةةاارد اي انيةةة  الماعةةةةعم الايليةةة  الاةةةداخي  المبعئيةةة  االةتيعديةةة  االاةةةداخي  غيةةةر 
المبعئيةةةةةة  االةتيعديةةةةةة  التةةةةةةو تكةةةةةةان العنةةةةةةاان األاا االاةةةةةةاارد الياتيةةةةةة  للماعةةةةةةةعم الايليةةةةةة  

                                       
تاع  اللعنان األتعتو  2007ديتابر  18الاؤرخ فو  2007لتن   65األتعتو ةدد كاع ت  تعايضه بعللعنان  -1 الاتعلق بتنليح اا 

 .لاي اني  الماعةعم الايلي 
 2007ديتابر  18الاؤرخ فو  2007لتن  65كاع ت  تعايضه اا ةعدة ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد - 2
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للتناي  اااارد اال تراة االااارد الاتقتي  ان االةتاعدام الايعل  التو تكةان  االاخصص 
 العناان الثعنو.

ا نلت  ك  صني إلى فصةاا ا  تما  ااارد الماعةعم الايلي  ضان اثنو ةشر صنفع.
 فلرام افلرام فرةي  يتب ناةي  األداء ذا الاعلا  ذا الدخ  ذا الايصاا.

 تا ع نفلعم العناان األاا ةلى األ تع  التعلي :   (1))جديد( 5الفصل
 التقمير العاااو. األاا: اللت  
 اتعئ  الاصعلح.  الثعنو: اللت  
 التدخ  العاااو.  الثعلا: اللت  
 نفلعم التصرف ال عرئ  اغير الاا ة .  الراب : اللت  
  فاائد الدين. الخعا : اللت  
 اتما   يه النفلعم ضان م ئين: 
الم ء األاا نفلعم التصرف اييتاي ةلى اللت  األاا االلت  الثعنو االلت  الثعلةا  يخص

 ا اللت  الراب  ا خص الم ء الثعنو نفلعم اللت  الخعا  الاتعلق بفاائد الدين.
 تا ع نفلعم العناان الثعنو ةلى األ تع  التعلي :  (2))جديد( 6الفصل

 ابعشرةاالتتثاعرام ال اللت  التعد :
 التاا   العاااو. التعب : اللت 

 نفلعم التناي  ال عرئ  اغير الاا ة . اللت  الثعان:
 اللت  التعت : نفلعم التناي  الارتب   بااارد خعرمي  ااظف .

     ·اللت  الععشر: تتديد ذص  الدين 
 اللت  اليعدي ةشر: النفلعم الاتددة ان االةتاعدام الايعل . 

 ذم اء:اتما   يه النفلعم ضان ث ث  
يخةةص المةة ء الثعلةةا نفلةةعم التنايةة  اييتةةاي ةلةةى اللتةة  التةةعد  االلتةة  التةةعب  االلتةة  
الثعان االلت  التعت  ا خص الم ء الراب  نفلعم تتديد ذص  الدين اييتاي ةلةى اللتة  

                                       
تاع  اللعنان األتعتو  2007ديتابر  18اؤرخ فو ال 2007لتن   65كاع ت  تعايضه بعللعنان األتعتو ةدد -1 الاتعلق بتنليح اا 

 لاي اني  الماعةعم الايلي 
 2007ديتابر  18الاؤرخ فو  2007لتن  65كاع ت  تعايضه اا ةعدة ترتيبه بعللعنان األتعتو ةدد -2
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الععشرا ل  الم ء الخعا  النفلعم الاتددة ان االةتاعدام الايعل  اييتاي ةلى اللت  
 اليعدي ةشر.

 تا ع ااارد العناان األاا ةلى األصنعف التعلي :   : (1))جديد( 7لالفص
 الاععلي  ةلى العلعرام ااألنش    الصني األاا:
اةةةداخي  إشةةةغعا الالةةةك العاةةةااو البلةةةدي ذا الملةةةاي ااتةةةتل ا  الارافةةةق  الصةةةني الثةةةعنو:
 العاااي  فيه 

 إتداء خداعم.اععلي  الاامبعم اسدار   ااععلي  العب   الصني الثعلا:
 المبعئي  االةتيعدي  األخرع. اداخي  ال الصني الراب :

  اداخي  الالك البلدي ذا الملاي االةتيعدي    الصني الخعا :
 الاداخي  الاعلي  االةتيعدي .لتعد : الصني ا

 اتما   يه الااارد ضان م ئين :  
الةةعبية الصةةني األاا  ييتةةاي المةة ء األاا الخةةعص بعلاةةداخي  المبعئيةة  االةتيعديةة  ةلةةى

االصني الثعنو االصني الثعلا االصني الراب  ا ل  الم ء الثعنو الاداخي  غير المبعئية  
 االةتيعدي  ايشا  الصني الخعا  االصني التعد 

 تا ع ااارد العناان الثعنو ةلى األصنعف التعلي :  :  (1)) جديد ( 8الفصل
 انح التملي . الصني التعب :
 ادخرام اااارد اختلف . الصني الثعان:
 ااارد اال تراة الداخلو. الصني التعت :
 ااارد اال تراة الخعرمو. الصني الععشر:

 الصني اليعدي ةشر: ااارد اال تراة الخعرمو الااظف .
 الااارد الاتقتي  ان االةتاعدام الايعل . الصني الثعنو ةشر:

 اتما   يه الااارد ضان ث ث  ذم اء: 
الثعلا الاتعلق بعلااارد الياتي  للماعةعم الايلي  االاخصص  للتناي  ةلى ييتاي الم ء  

الصةةةني التةةةعب  االصةةةني الثةةةعان ا خةةةص المةةة ء الرابةةة  اةةةاارد اال تةةةراة اييتةةةاي ةلةةةى 
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الصةةةني التعتةةة  االصةةةني الععشةةةر االصةةةني اليةةةعدي ةشةةةر ا لةةة  المةةة ء الخةةةعا  الاةةةاارد 
 لثعنو ةشر.الاتقتي  ان اسةتاعدام الايعل  ايشا  الصني ا

 : ياكن رصد اسةتاعدام باي اني  الماعةعم الايلي  يتب برااج االاعم. (1)9الفصل
اتشةةةةا  البةةةةةرااج االةتاةةةةعدام الاخصصةةةةة  لعاليةةةة  ذا لامااةةةةةة  اتنعتةةةةل  اةةةةةن العاليةةةةةعم 

 الااكال  إلى رئي  الماعة  الايلي   صد تيليق ذ داف ايددة انتعئج ياكن تلييالع.
اةةن البةةرااج تتةةع   فةةو تمتةةي  خ ةة  يام اصةةلي  ا نيةة  ذا اتشةةا  الالاةةعم امااةةة  

 اتيدد البرااج االالاعم بالتضى ذار. ملاي  ذا ايلي .
تنلتةةة  االةتاةةةعدام الاتعللةةة  باصةةةعر ي التنايةةة  إلةةةى اةتاةةةعدام  ( 2) )جديـــد( 10الفصـــل

 .الدف البرااج ااةتاعدام التعلد ااةتاعدام 
اتشةةةا  اةتاةةةعدام البةةةرااج الاشةةةعر   االبةةةرااج التةةةو ياكةةةن للماعةةةة  الايليةةة  الشةةةراع فيلةةةع 

ا نبغةةةو ذن تاكةةةن  ةةةيه االةتاةةةعدام اةةةن التعلةةةد  ·خةةة ا تةةةن  اةةة  ضةةةب  ابلغلةةةع المالةةةو 
 باصعر ي تتعلق بإنمع  اشراع كعا  ذا م ء اظيفو انه ياكن اتتغ له دان إضعف .

الماعةةةةة  الايليةةةة  إال فةةةةو يةةةةداد اةتاةةةةعدام التعلةةةةد  غيةةةةر ذن اةتاةةةةعدام البةةةةرااج ال تلةةةة  
 ·الافتاي  بعلاي اني 

علصةةرف ليتتةةنى لةةه التعلةةد بعلاصةةعر ي ب اتاضةة  اةتاةةعدام التعلةةد تيةةم تصةةرف اآلاةةر
 ·ال  ا  لتنفيي االتتثاعرام الانصاص ةليلع بعلاي اني 

كع ة  ةلةى  اتتتعا  اةتاعدام الدف  سصدار ذااار الصةرف بعلنتةب  للابةعلغ الاياالة 
 ·الماعة  الايلي  ايلك فو ن عط اةتاعدام التعلد الاتعلل  بلع

الةةدف  ةلةةى اي انيةةعم الامةةعل   ااةتاةةعدامات بةةق اةتاةةعدام البةةرااج ااةتاةةعدام التعلةةد 
 2بعلعةةدد اي انيةعم البلةةديعم التةةو يصةعدط ةليلةةع يتةةب الشةرا  الةةااردة  الملاية  ا ةلةةى

 ·ان  يا اللعنان  16ان الفص  
التعلد نعفية الافعاا بدان تيديد فو الادة اياكةن نلللةع  اةتاعدامتبلى   (3) – 11الفصل
 ·ذن تلغى ةند اال تضعء تن  إلى ذخرع إلىان 
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لاي انية  اياكةن فتيلةع اةن خة ا تةن  تنفيةي ااتلغى اةتاعدام الدف  التو ل  يل  اتتعاعللع 
 الااالي .مديد بعناان التن  

: غيةةر ذنةةه يةةت  نلةة  بلعيةةع اةتاةةعدام الةةدف  بعللتةة  اليةةعدي ةشةةر (1) الفقــرة الثالثــة )جديــدة(
 اا ةعدة فتيلع بعناان التن  الااالي  افق تبا بلع األصلو.

 تكان النفلعم التعلي  إمبعر   بعلنتب  للماعةعم الايلي :   (2))مديد(:  – 12الفصل
االاتةةةةةةةع اعم اصةةةةةةةعر ي التةةةةةةةقمير بعةتبةةةةةةةعر الابةةةةةةةعلغ الاخصةةةةةةةاا  بعنةةةةةةةاان المبعيةةةةةةة   -1

 االمتاعةي .
التنظيةةي ااسةتنةةعء بعل ر ةةعم ااألرصةةف  اشةةبك  التنةةا ر العاةةااو ا نةةاام اصةةعر ي  -2

 الت لير االانع ق الخضراء الادرم  بعلالك العاااو البلدي ذا الملاي .
 خ ص ذ تع  اللراة الاتتامب  ذص  افعئدة. -3
 عك  العاااي .خ ص الاتتيلعم الاتتامب  لفعئدة الخااص االلي -4
 اصعر ي يفظ العلاد االاثعئق التو يتعين ةليلع تير ر ع ذا يفظلع. -5
صيعن  الر الماعةة  الايلية  ااصةعر ي تعلةد اختلةي الانشةآم االبنعيةعم اصعر ي  -6

 االعلعرام الرامع  للع بعلنظر. 
ابصف  ةعا  ماي  الاصعر ي الاياال  ةلى الماعة  الايلية  بالتضةى النصةاص  -7
 .تشر عي  ذا الترتيبي ال

 إعداد الميزانية واإلقتراع والمصادقة عليها: الباب الثاني
 بة  نلعية  شةلر اةعي اةن كة  تةن  الايلية   الماعةة يتةالى رئةي  (: 3))جديد( 13الفصل

إةةداد اشةراع الاي انية  اةرضةه للةةدر  اةن  بة  اللمةعن اةرضةةه لإل تةراع اةن  بة  املةة  
 الدارة الثعلث  ان ك  تن .الماعة  الايلي  امابع خ ا 

افو صةارة ةةد  تةالو رئةي  البلدية  ةةرة اشةراع الاي انية  ةلةى الاملة  البلةدي خة ا 
 فةو الدارة الثعلث ه يتةالى الةاالو التنبيةه ةليةه لةدةاة الاملة  البلةدي ل نعلةعد  صةد التةدااا

كةة   ايلةة  تا  ةة  االةتاةةعدام داخةة  اشةةراع الاي انيةة  فةةو ذمةة  ذ صةةعه اةةافى شةةلر ذام .
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فص  ان  ب  رئي  الماعة  الايلي  ةلى ذتع  اال ترايعم الااردة بعلاةيكرام التفتةير   
  الاصعيب  لاشراع الاي اني .

اييعا  يا الاشراع بعد يلك ةلى اصعد   تل   اسشراف الاختص  فو ذم  ال يتمةعا  
 ذكتاعر ان ك  تن  اصيابع:  31

 المديدة.بتلر ر يتضان تيلي  لخعصيعم الاي اني   -
 .  بعلاثعئق التفتير   ال  ا -

افو صارة ةد  إيعل  اشراع الاي اني  إلى تل   اسشراف الاختص  فةو األمة  الاةيكار 
ذةةةة هه يتعةةةين ةلةةةى  ةةةيه األخيةةةرة التنبيةةةه ةلةةةى رئةةةي  الماعةةةة  الايليةةة  سيعلةةة  اشةةةراع 

ا فتةةرة ذ صةةع ع الاي انيةة  اةة  الاؤ ةةدام الاشةةعر إليلةةع بةةعلفلرة الرابعةة  اةةن  ةةيا الفصةة  خةة 
 اافى شلر نافابر. 

يا لةة  تةةت  إيعلةة  الاشةةراع فةةو يلةةك األمةة ه تتةةالى تةةل   اسشةةراف إ ةةرار الاي انيةة  بصةةف   اا 
اماعيةة . افةةو  ةةيه اليعلةة ه يلةة  إ ةةرار اي انيةة  الماعةةة  الايليةة  الاعنيةة  اةتاةةعدا ةلةةى اةةع 

ترتةةةةي  النفلةةةةعم تيلةةةةق فعةةةة  فةةةةو تةةةةعر ا الاصةةةةعد   دان اةتبةةةةعر الاةةةةاارد االتةةةةتثنعئي  اةةةة  
 ان  يا اللعنان.12اسمبعر   الانصاص ةليلع بعلفص  

(: يت  ضةب  تلةديرام نفلةعم الاي انية  ةلةى ذتةع  الاةاارد الاتا ة  تيليللةع 1) –14الفصل
 خ ا تن  التنفيي االفاائة الانتظر نلللع ان التن  التعبل  لتن  التنفيي.

النفلةعم بعلنتةب  إلةى كة  ةنةاان اةن الاي انية  (  يةت  اال تةراع ةلةى تلةديرام 2) –15الفصل
 يتب األم اء ااأل تع  االفصاا.

ا ةةت  اال تةةراع ةلةةى تلةةديرام الاةةاارد بعلنتةةب  إلةةى كةة  ةنةةاان اةةن الاي انيةة  يتةةب األمةة اء 
 ااألصنعف.

 

  :ذتفله األيكع  الااردةيصعدط الاالو ةلى الاي انيعم البلدي  ا  اراةعة ( 3)16الفصل
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صةةةعدط ا  ةةةرا الداخليةةة  االاعليةةة  ةلةةةى الاي انيةةةعم البلديةةة  التةةةو يتةةةفر يتةةةعبلع الاةةةعلو ي -1
للتةةةن  الاعضةةةي  ةةةةن ةمةةة  ااةةةع دا   ةةةيا العمةةة  لةةة  يلةةة  تتةةةديده بااتةةة   الاةةةاارد البلديةةة  

 .االةتيعدي 
يصةةةةةعدط ا  ةةةةةرا الداخليةةةةة  االاعليةةةةة  ةلةةةةةى الاي انيةةةةةعم التةةةةةو تتةةةةةعاي ذا تفةةةةةاط تلةةةةةديرام  -2

 ·ي  فو التن  التعبل  ابلغع يل  ضب ه بقارالعبيضلع االةتيعد
 الملاي  ل  عاماليصعدط ا  ر الداخلي  ةلى اي انيعم  -(1)17الفصل 
تتةةةةالى تةةةةل   اسشةةةةراف الاختصةةةة  انع شةةةة  اشةةةةراع الاي انيةةةة  بيضةةةةار  -(1)18الفصــــل

 األ راف الاعني  خ ا شلر نافابر.
اال تضعءه ةلى ضاء  ديتالى رئي  الماعة  الايلي  إةعدة صيعغ  اشراع الاي اني ه ةن 

ملت  الانع ش  اتاميله إلى تل   اسشراف فو ذم  ذ صعه خات  ةشةر يااةع اةن تةعر ا 
 ملت  الانع ش  الايكارة للاصعد  .ةليه.

يكار اافةةق افةةو صةةارة ةةةد  إيعلةة  اشةةراع الاي انيةة  إلةةى تةةل   اسشةةراف فةةو األمةة  الاةة
الصةةةيغ الةةةااردة بةةةعلفلرة الثعنيةةة  اةةةن  ةةةيا الفصةةة ه تتةةةالى تةةةل   اسشةةةراف الاختصةةة  إ ةةةرار 

 ان  يا اللعنان. 14الاي اني  يتب األيكع  الانصاص ةليلع بعلفص 
اةةن  ةةيا اللةةعنان ال ياكةةن ترتةةي  ذي اشةةراع  71ا  61أليكةةع  الفصةةلين  -)2(19الفصــل
ايلية  إال بعةد  ةة عباي انية  ما ابلغةع يضةب  بةقارتةعاي ذا تفةاط تلةديرام انمةع ه ت تملية 

 ·االاعلي  اليصاا ةلى الااافل  األالي  بلرار اشترك بين ا  ري الداخلي 
ةلى ا  ري الداخلي  االاعلي  إة عء رذيلاع فو ظرف ث ث  ذشلر ابتداء ان تعر ا اصةاا 

يا لةة  تلةة  اسمعبةة  فةةو يلةةك األمةة  يعت الاشةةراع إلةةى ا ارة الاعليةة  بةةر الاشةةراع اصةةعد ع اا 
 ·ةليه
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يمةةب ةةةرة تلةةديرام الالةةعبية االاصةةعر ي بصةةارة اتاا نةة  اةة  اراةةةعة  -)1( 20الفصــل
  األتع تعلدام التن  الاعضي  كاع يل  اال تراع ةلى  يه التلديرام ةلى نف  

 الماعةةةة ا ةةة  اال تةةةراع ةلةةةى اي انيةةة  غيةةةر اتاا نةةة  اةةةن  ةةةرف املةةة   إيا -(1)21الفصـــل
 ينبغةةةةو إضةةةةعفتلع ةنةةةةد اال تضةةةةعء فةةةةإن التةةةةل   النفلةةةةعم اسمبعر ةةةة  التةةةةوبعةتبةةةةعر  الايليةةةة 

الةةةيي يتةةةالى ةرضةةةلع فةةةو ظةةةرف  الماعةةةة  الايليةةة  لاصةةةعد   ترمعلةةةع لةةةرئي الاختصةةة  بع
 ·ارة ثعني  الامل  للتفعاة فو شقنلعةشرة ذيع  ةلى 

انيةةة  ا نبغةةةو للةةةيا الاملةةة  ذن يبةةةم فةةةو شةةةقنلع فةةةو ذمةةة  خاتةةة  ةشةةةر يااةةةع اترمةةة  الاي  
لتل   اسشراف الاختص  افو صارة اع إيا ل  يل  تلدي  اي اني  اتاا نة  اةن مديةد ذا إيا 

الاملةة  ةرضةةلع ةلةى  صةد لة  ترمةة  فةو ظةةرف شةلر ابتةةداء اةن تةةعر ا إرمعةلةع للةةرئي  
  االالعبية.لاصعر ي ارة امااع ةتلرر ابعش التل   الاختص فإن  للتفعاة للارة الثعني 

ةةة  علللةةرار الةةيي تتخةةيه تةةل   اسشةةراف س ةةرار اي انيةة  ما ياكةةن -(2))جديــد(22الفصــل
 غيةةر هالةةدار ع اةةن ةيخفةةالتالادرمةة  بلةةيه الاي انيةة  ذا يتضةةان رفةةة النفلةةعم ايلية  ذن 
بالتضةى  ةةيا اللةةرار ال  ةعدة فةةو النفلةةعم ذا إدرا  نفلةعم مديةةدة إال إيا كعنةةم  ياكةةنذنةه ال 

 عي  للماعة  الايلي  الاعني .إمبعر  . ا ت  يلك فو يداد الااارد الات
  يتةةاا املةة  الماعةةة  الايليةة  رصةةد االةتاةةعدام ال  اةةةإيا لةة   -)3()مديةةد( 23الفصــل

لتتةةةديد نفلةةة  إمبعر ةةة  ذا رصةةةد للةةةع ابلغةةةع غيةةةر كةةةعف فةةةإن الالةةةدار الةةة    لتقديتلةةةع يرتةةة  
 بعلاي اني  بالتضى  رار ان تل   اسشراف الاختص  بعلاصعد   ةلى الاي اني .

يضب  بعةتبةعر فإن ابلغ االةتاعد ال     هكعن األار يتعلق باصراف تناي غير  عر إن
ن كعن األاةر يتعلةق باصةراف تةناي  ةعره فةعن االةتاةعد  اعدا الث ا تناام األخيرة. اا 

 يرت  بالداره اليليلو.   ال   
اارد ايلةةرر الاملةة  تتةةديد النفلةة  اسمبعر ةة  الارتةةا  امابةةع بالتضةةى  ةةيا الفصةة  اةةن الاةة

النفل  الاعني  باات   الااارد الالةررة  دالياتي  للماعة  الايلي  ا ت ه ةند اال تضعءه تتدي
 ان  ب  تل   اسشراف الاختص  يتب التشر   المعري به العا .
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ماعةةة  ايليةة  بصةةف  نلعئيةة   بةة  غةةرة لةة  يلةة  إ ةةرار اي انيةة   إيا  )1( )مديةةد( – 24الفصــل
يبلةةةى العاةة  معر ةةةع بةةةعلااارد االنفلةةعم اسمبعر ةةة  للعنةةةاان مةةعنفو لتةةةبب اةةةن األتةةبعب فإنةةةه 
اةةن  ةةيا اللةةعنان االارتةةا  باي انيةة  التةةن  األخيةةرة  12األاا الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  

ابعالةتاعدام الاتافرة بعلم ء الثعلا بعناان البرنعاج الملاي للتناي  ابعلم ء الخةعا  إلةى 
 ذن تل  الاصعد   ةلى الاي اني  المديدة.

يةةر ذنةةه ال يمةةا  التعلةةد بعلنفلةةعم اصةةرفلع إال فةةو يةةداد  تةة  شةةلري اةةن االةتاةةعدام غ
الارتا  باي اني  التن  الانلضي . افو  يه اليعل  يت  فتح االةتاعدام بالتضى  رار اةن 
رئي  الماعة  الايلي  بنعء ةلى ترخيص ان  ب  ا  ر الداخلي  بعلنتب  للامل  الملاي 

 للبلدي . اان  ب  الاالو بعلنتب 
 تنفيذ الميزانية وختمها الثالث:الباب 

بعل  ةعدة ذا بعلنلصةعن يتةب نتةق اي انية  الياكةن إدخةعا تنلةيح ةلةى  (2))جديد( 25الفصل
اياكةةن  .اةةن  ةةيا اللةةعنان  13الشةةرا  الةةااردة بعلفصةة   تيصةةي  الاةةاارد ايلةةك افةةق نفةة 

  لتل   االشراف الاختص  بعلاصعد   ةلى الاي اني   لب التنليح بعلنلصعن. 
يتعةةةين ذن تنيصةةةر مالةةة  الاصةةةعر ي الاةةةقيان بةةةدفعلع فةةةو يةةةداد ابلةةةغ   (3) :26الفصـــل

 الالعبية اليعصل  فعليع. 
تيا   اةتاعدام ان م ء إلى م ء داخ  العناان األاا اعين ياكن  (4):)مديد( 27الفصل

المةة ء الثعلةةا االمةة ء الرابةة  داخةة  العنةةاان الثةةعنو ااةةن  تةة  إلةةى  تةة  داخةة  كةة  اةةن  ةةيه 
 األم اء. كاع ياكن تيا   اةتاعدام بين فصاا ك   ت  ان نف  الم ء. 

الةة  املةة  الماعةةة  اتةةت  ةاليةةعم تيا ةة  االةتاةةعدام الاشةةعر إليلةةع ذةةة ه بنةةعء ةلةةى ادا
 الايلي  اااافل  تل   االشراف الاختص  بعلاصعد   ةلى الاي اني .

غيةةر ذنةةه ال ياكةةن تيا ةة  اةتاةةعدام بعلنتةةب  للنفلةةعم الاتةةددة اةةن االةتاةةعدام الايعلةة  ذا 
 الااال  بااارد ااظف  إال بعد ااافل  الليك  اليي تالى إيعل  االةتاعدام.
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عم تيا   االةتاعدام إلى التراتيب ااالمراءا م المةعري افو ماي  اليعالمه تخض   لب
 بلع العا .

: ياكن بعلنتب  إلى نفلعم العنةاان األاا تيا ة  اةتاةعدام اةن فلةرة إلةى فلةرة (1)28الفصل
داخةة  نفةة  الفصةة  ااةةن فلةةرة فرةيةة  إلةةى فلةةرة فرةيةة  ذخةةرع داخةة  نفةة  الفلةةرة بلةةرار اةةن 

لةةى ذن يةةت  يةةعال إةةة   األ ةةراف الاعنيةة  رئةةي  الماعةةة  الايليةة  دان تةةرخيص اتةةبق ة
بةةةيلكه غيةةةر ذنةةةه ال ياكةةةن تيا ةةة  االةتاةةةعدام داخةةة  فصةةةاا اللتةةة  الخةةةعا  ااةةةن البنةةةاد 

 الاخصص  لتتديد الديان إال بعد ااافل  تل   اسشراف الاختص .
اياكن بعلنتب  إلى نفلعم العناان الثعنو تيا   اةتاعدام بةين الفلةرام االفلةرام الفرةية  

ك  فص  ان الم ء الثعلا بلرار ان رئي  الماعةة  الايلية  دان تةرخيص اتةبقه  داخ 
غيةةر ذنةةه ال ياكةةن إمةةراء تيةةاي م اةةن االةتاةةعدام الاخصصةة  لتتةةديد ذصةة  الةةدين ااةةن 

 االةتاعدام الااال  بااارد ااظف  إال بعد ااافل  تل   اسشراف الاختص .
  ك  فص  ان اللت  اليعدي ةشر كاع ياكن للماعةعم الايلي  تيا   اةتاعدام داخ

 بلرار ان رئي  الماعة  الايلي  بعد ااافل  الليك  اليي تالى إيعل  االةتاعدام.
افةةةو مايةةة  اليةةةعالمه تخضةةةة   لبةةةعم تيا ةةة  االةتاةةةةعدام إلةةةى التراتيةةةب ااسمةةةةراءام 

 المعري بلع العا .
اتتعاعا االةتاةعدام يت  خ ا تن  تنفيي الاي اني ه ةند اال تضعءه   (1))جديد( 29الفصل

الارتةةا  بعللتةة  الرابةة  اةةن المةة ء األاا اةةن العنةةاان األاا االاخصصةة  لنفلةةعم التصةةرف 
ال عرئ  اغير الاا ة  لفتح اةتاعدام ببناد األ تع  األخرع ان  ةيا العنةاان ايلةك لتتةديد 

غيةر  نفلعم اتقكةدة لة  يرصةد للةع ذي ابلةغ بعلاي انية  ذا تبةين ذن االةتاةعدام الارتةا  للةع
 كعفي .

كاةةع يةةت  افةةق نفةة  الشةةرا  الانصةةاص ةليلةةع بةةعلفلرة األالةةى اةةن  ةةيا الفصةة  اتةةتعاعا 
االةتاةةةعدام الارتةةةا  بعللتةةة  الثةةةعان اةةةن المةةة ء الثعلةةةا اةةةن العنةةةاان الثةةةعنو االاخصصةةة  
لنفلعم التناي  ال عرئة  اغيةر الاا ةة  لفةتح اةتاةعدام ببنةاد اللتةاين التةعد  االتةعب  اةن 

  يا الم ء. 
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يتعينه فو إ عر اسةتاعدام الارتا  بعلاي اني ه ذال تتمعا  مال  النفلعم   (1) 30لفصلا
الاتعلةةد بلةةع خةة ا التةةن  بةةعلعناان األاا ابلةةغ الالةةعبية اليعصةةل  فعليةةع فةةو اتةةتاع  ةةيا 

 العناان اذن تنيصر مال 
 التعلدام الاياال  ةلى العناان الثعنو:  
 ياتي  فو يدد الااارد الاتافرة بليا العناان. بعلنتب  للنفلعم الااال  بااارد -
بعلنتةةب  للنفلةةعم الااالةة  بلةةراة ذا باةةنح ذا باتةةع اعم االادرمةة  بعللتةةاين التةةعد   -

االتعب  ان الم ء الثعلا فةو يةداد الابةعلغ الاتعلةد بتيا للةع بلةيا العنةاان اةن  بة  الملة  
 الاعني  بعلتاا  .

ن التةةةعد  االتةةةعب  الاشةةةعر إليلاةةةع ذةةةة ه االاتعللةةة  بعلنتةةةب  للنفلةةةعم الادرمةةة  بعللتةةةاي -
بعلبرنةةةةةعاج الملةةةةةاي للتنايةةةةة  االنفلةةةةةعم الاياالةةةةة  ةلةةةةةى المةةةةة ء الخةةةةةعا  فةةةةةو يةةةةةداد ابلةةةةةغ 

 االةتاعدام التو تت  إيعلتلع بليا العناان.
تعةةد اخعلفةةة  األيكةةع  الانصةةةاص ةليلةةع بةةةعلفلرة األالةةةى اةةن  ةةةيا الفصةة  خ ةةةق تصةةةرف 

بةةةين آاةةةري صةةةرف اي انيةةةعم الماعةةةةعم الايليةةة  ذا اةةةن  يعةةةرة اةةةن يتةةةالى ارتكعبةةةه اةةةن
يفةّاة للة  اةن غيةةر ذةةاان  ةيه الماعةةةعم فةو ةلةد النفلةعم إلةةى الاتةؤالي  الادنية  التةةو 
ياكةةةةةةةن ذن تلضةةةةةةةو بلةةةةةةةع الايةةةةةةةعك  الاختصةةةةةةة  اةةةةةةةن ذمةةةةةةة  الضةةةةةةةرر اليعصةةةةةةة  للماعةةةةةةةة  

ا  ر األاا. الايلي .ا تالى ا  ر الداخلي  ه ةند اال تضعء ه رف  تلر ر فو الغرة إلى ال
 ا ت  رف  الدةاع الادني  ان  ب  ا  ر الداخلي . 

ا تعرة ارتكبا الاخعلف  الاشعر إليلةع بةعلفلرة الثعنية  اةن  ةيا الفصة  اةن بةين األةةاان 
الافّاة لل  فو ةلد النفلعم إلةى العلابةعم الان بلة  ةلةى األخ ةعء الارتكبة  ةلةى اعنةى 

 التصرف.التشر   المعري به العا  فو امعا ذخ عء 
ييمةةةةةر ةلةةةةةى آاةةةةةري صةةةةةرف اي انيةةةةةعم الماعةةةةةةعم الايليةةةةة  الاملةةةةة ة   (2) :31الفصـــــل

بعلانظاا  الاعلااعتي  الاخصص  للتصرف فو النفلعم ةند تنفيي الاي اني  اتتعاعا ذيان 
 الت اد اليداي .
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ين بةةةةق  ةةةةيا التيميةةةةر ةلةةةةى الافةةةةاة للةةةة  اةةةةن  بةةةة  آاةةةةري صةةةةرف اي انيةةةةعم الماعةةةةةعم 
 الايلي .
ف  اسمراء الانصاص ةليه بليا الفص  خ ق تصرف ةلةى اعنةى الفلةرة الثعنية  اتعد اخعل
 ان  يا اللعنان. 30ان الفص  

يا اليةةظ ا  ةةر  (1) )جديــد( 32الفصــل إيا تبةةين اةةن تنفيةةي اي انيةة  التةةن  األخيةةرة ةمةة  اا 
ذا الداخلي  ذا ا  ر الاعلي  ذن التدابير التو اةن شةقنلع تتةاي   ةيا العمة  لة  يلة  اتخعي ةع 

ذنلع غير كعفي  فإن تل   اسشراف تدةا امل  الماعة  الايلي  إلى التفعاة فو شةقن 
يا لةة  يلةةرر الاملةة  ةنةةد انتلةةعء يلةةك األمةة   يلةةك فةةو ذمةة  ذ صةةعه خاتةة  ةشةةر يااةةع. اا 

 تدابير التتاي  الكعفي  فإن ا  ري الاعلي  االداخلي  يتاليعن إ رار الاي اني .
فةةةو  ةةةة  الايليةةة  فةةةو دارتةةةه الانعلةةةدة فةةةو شةةةلر اةةةعيعاملةةة  الما ينظةةةر  (1):33الفصـــل

اةةةن املةةة  الايعتةةةب   282اليتةةةعب الاةةةعلو الةةةيي يلةةة  إةةةةداده  بلةةةع لالتضةةةيعم الفصةةة  
اسشةةةراف التةةةو للةةةع صةةةف  الااافلةةة  ةلةةةى   بةةة  تةةةل  العااايةةة  اتلةةة  الاصةةةعد   ةليةةةه اةةةن 

 به.الاي اني  الاتعلل  
اي انية  الماعةة  الايلية  الابلةغ النلةعئو الاتعلةق بغلةق يثبةم اللةرار  (1) )جديد( 34الفصل

للااارد الاتتخلص  اللنفلعم الاةقيان بةدفعلع خة ا التةن  ا لغةو االةتاةعدام البع ية  دان 
اتتعاعا ا رخص فةو نلة  نتيمة  التةن  إلةى اليتةعبين الافتةايين بعلعاليةعم الخعرمة  ةةن 

 ن  للعنةةاان األاا االمةة ئيالاي انية  للماعةةة  الايليةة  تيةم ةنةةاان الاةةعا االيتيةع و بعلنتةةب
الثعلةةةا االرابةةة  اةةةن العنةةةاان الثةةةعنو االاةةةعا االنتلةةةعلو بعلنتةةةب  للمةةة ء الخةةةعا  اةةةن العنةةةاان 

 الثعنو. 
ياكةةةن اتةةةتعاعا الاةةةعا االيتيةةةع و لتاا ةةة  النفلةةةعم الابابةةة  بةةةعلم ئين الثعلةةةا االرابةةة  اةةةن 

اي  العمةة  اليعصةة  العنةةاان الثةةعنو. كاةةع ياكةةن اتةةتعاعا  ةةيا الاةةعاه ةنةةد اال تضةةعءه لتتةة
خ ا تةن  ذا لخة ص ديةان اياالة  ةلةى العنةاان األاا ايلةك فةو يةداد الفةاائة غيةر 

 الاتقتي  ان الااارد الااظف . 
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ا ةةت  اتةةتعاعا الفةةاائة الاادةةة  بيتةةعب الاةةعا االنتلةةعلو لتاا ةة  النفلةةعم الادرمةة  بةةعلم ء 
 الخعا  ان العناان الثعنو افق تبا بلع األصلو.

ار الاشعر إليه بةعلفلرة األالةى اةن  ةيا الفصة  ةلةى اصةعد   تةل   اسشةراف ايعرة اللر 
 الاختص  بعلاصعد   ةلى الاي اني  ارفا ع بنتخ  ان اليتعب الاعلو.

 :اخعص ماي  األيكع  الاخعلف  لليا اللعنان  ذلغيم (1) 35الفصل
 1907نافابر  23األيكع  الاتعلل  بعلاي اني  الااردة بعألار الاؤرخ فو  - 
الاتعلق بتعيةين تةعر ا فةتح  1961اعي  28الاؤرخ فو  1961لتن   12اللعنان ةدد   -

 التن  الاعلي  اادتلع التكايلي  بعلنتب  لاي انيعم البلديعم االانظاعم الشبيل  بلع
الاةةؤرخ  1963لتةةن   54اةةن اللةةعنان ةةةدد  2ا  20ا 19ا 15ا 12ا 11الفصةةاا  -
 . عل  الااليعمالاتعلق بام 1963ديتابر  30فو 
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 المصادقة على الميزانية البلدية
 

 
يتعلق بضبح شـروط تطبيـق  2013أوت  2مؤرخ في  2013لسنة  3235أمر عدد 

 1975لســـنة  35مـــن القـــانون عـــدد  16أحكـــام الفقـــرة الفرعيـــة الثانيـــة مـــن الفصـــل 
 . الجماعات المحليةالمتعلق بالقانون األساسي لميزانية  1975ماي  14المؤرخ في 

 

يصعدط ا  ر الداخلي  اا  ةر الاعلية  ةلةى الاي انيةعم البلدية  التةو تتةعاي  - الفصل األول
ذا تفةةةةةةاط تلةةةةةةديرام العبيضةةةةةةلع اسةتيعديةةةةةة  للتةةةةةةن  التةةةةةةعبل  ابلةةةةةةغ ةشةةةةةةرة ا يةةةةةةين دينةةةةةةعر 

 .(د 10.000.000)
 

ذكتةةةاعر  16الاةةةؤرخ فةةةو  2012لتةةةن   2475ذلغيةةةم ذيكةةةع  األاةةةر ةةةةدد  - 2الفصـــل 
الاشعر إليه ذة ه الاتعلق بضةب  شةرا  ت بيةق ذيكةع  الفلةرة الفرةية  الثعنية  اةن  2012
الاتعلةةق  1975اةةعي  14الاةةؤرخ فةةو  1975لتةةن   35اةةن اللةةعنان ةةةدد  16الفصةة  

 .بعللعنان األتعتو لاي اني  الماعةعم الايلي 
 

ه بتنفيي  يا األار اليي ا  ر الداخلي  اا  ر الاعلي  اكلفعنه ك  فياع يخصه - 3الفصل 
 .ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي 
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 ضبط صيغة وتبويب ميزانيات الجماعات المحلية
 

 
 2008مـارس  31قرار من وزير الداخلية والتنميـة المحليـة ووزيـر الماليـة مـؤرخ فـي 

 يتعلق بضبح صيغة وتبويب ميزانيات الجماعات المحلية.
 

 الفصل األول:
الاليةةةق للةةةيا  1تتةةتعا  البلةةةديعم التةةو يصةةةعدط ةلةةةى اي انيعتلةةع الةةةاالو الناةةةاي  ةةةدد  -

 اللرار سةداد اي انيعتلع. 
تتةةتعا  البلةةديعم التةةو يصةةعدط ةلةةى اي انيعتلةةع ا  ةةر الداخليةة  االتنايةة  الايليةة  اا  ةةر  -

 الاليق لليا اللرار سةداد اي انيعتلع. 2الاعلي  النااي  ةدد
 .الاليق لليا اللرار 3ل  الملاي  سةداد اي انيعتلع النااي  ةدد تتتعا  الامع -
 

 1975نةةةافابر  6ذلغيةةةم ذيكةةةع   ةةةرار ا  ةةةري الداخليةةة  االاعليةةة  الاةةةؤرخ فةةةو  -2الفصـــل 
  الاتعلق بضب  صيغ  اتبا ب اي انيعم الماعةعم الايلي .

 

يخصةهه بتنفيةي رؤتةعء الامةعل  الملاية  ارؤتةعء البلةديعم اكلفةانه كة  فياةع  – 3الفصـل 
  يا اللرار. 
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 المال المشترك للجماعات المحلية  
  

ـــانون  5و 4و3الفصـــول  ـــي  1975لســـنة  36مـــن الق  1975مـــاي  14المـــؤرخ ف
تمامـه بالنصــوص  المتعلـق بضـبح المـال المشـترك للجماعـات المحليــة كمـا تـم تنقيحـه وا 

 الالحقة.
يضةةب  انةةعب الماعةةةعم الايليةة  اةةن الاةةعا الاشةةترك بةةة   :(1) جديــدة( 1)الفقــرة 3الفصــل
 % للبلديعم 86% للامعل  الملاي  ا14% ا ا ع ةلى ذتع    82

بعلتتةعاي  % 25: يا ع الانعب الرام  للامةعل  الملاية  ليةد (2) )الفقرة الثانية الجديدة(
 ةلةى ذتةع  ةةدد تةكعن كة  ماعةة  اةن  ةيه الماعةةعم % 75بين  ةيه الامةعل  اليةد 

 بعد  رر تكعن البلديعم فو ان لتلع الترابي .
 : يا ع الانعب الرام  للبلديعم ةلى النيا التعلو: (2) )الفقرة الثالثة جديدة(

  بعلتتعاي بين ك  البلديعم  % 10ليد 
  ةلى ذتع  ةدد تكعن ك  بلدي   % 45ليد 
  ةلى ذتع  اعدا الالةعبية التةو تيصةلم ةليلةع كة  بلدية  خة ا  (3) % 37ليد

 .ان الاعلا  ةلى العلعرام الابني الث ا التناام األخيرة بعنا 
  تةةةا ع ةلةةةى ذتةةةع  ةةةةدد تةةةكعن البلةةةديعم التةةةو للةةةع اعةةةدا للةةةث ا  (3) % 8ليةةةد

تةناي تناام األخيرة بعناان تثلي م الاعلا  ةلى العلعرام الابنية  الارتةا  بعل اةع  ال
ااةن الالةةعبية بعنةةاان الاعلةةا  ةلةى الاؤتتةةعم يام الصةةبغ  الصةةنعةي  ذا التمعر ةة  
ذا الالني  االاعلا  ةلى الن ا ااداخي  األتةااط الاتةتل ا  يلة  ةةن الاعةدا الةا نو 

 للالعبية بعناان الاععلي  االاداخي  الايكارة للث ا تناام األخيرة .

                                       
 2007ان  عنان الاعلي  لتن   11كاع ت  التنليح بالتضى الفص   - 1
 2000ماان 13الاؤرخ فو  2000لتن   60كاع ا   تنلييه بعللعنان ةدد  - 2
 2014ان  عنان الاعلي  لتن   12كاع ت  التنليح باامب الفص   - 3
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% ان ايصاا الاعا الاشترك  18يا ع الادخر البعلغ  (1)(  الفقرة الرابعة جديدة)  
 :ةلى النيا التعلو

 % لبلدي  تان ه 24ليد  -
 % للامل  الملاي بتان ه 3ليد  -
 % للبلديعم اراك  الااليعمه 30ليد  -
 % لصنداط اللراة ااتعةدة الماعةعم الايلي ه 27ليد  -
تلبيةةةةة  اليعميةةةةةعم % لات لبةةةةةعم تةةةةةل   اسشةةةةةراف الارك  ةةةةة  فةةةةةو امةةةةةعا  16ليةةةةةد -

 .الخصاصي  اال عرئ  للماعةعم الايلي 
ضعفته إلى الانعب الرام  للبلديعم الانصةاص ةليةه  اياكن تخصيص م ء ان الادخر اا 

 .بعلفلرة األالى ان  يا الفص  بالتضى ذار
 تلغى ماي  األيكع  الاخعلف  لليا اللعنان اخعص :  – 4الفصل 

 .1948ماان  25فو ان األار الاؤرخ  58ا  57الفص ن 
فيفةةةةري  18الاةةةةؤرخ فةةةةو  1972لتةةةةن   49اةةةةن األاةةةةر ةةةةةدد  11اةةةةن الفصةةةة   6الفلةةةرة 
 الاتعلق بضب  دائرة ا لي  تان  اص ييعته اتركيبه اااارده. 1972

 1974ديتةةةةابر  25الاةةةةؤرخ فةةةةو  1974لتةةةةن   101اةةةةن اللةةةةعنان ةةةةةد  79الفصةةةة  
 .1975الاتعلق بلعنان الاعلي  لتن  

 .2001مري العا  بليا اللعنان ابتداء ان غرة معنفو ي (2) - 5الفصل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 2013ديتابر  30بتعر ا  2013لتن   54ت  تنليح الفلرة الرابع  باامب اللعنان ةدد كاع  -1

 2000ماان 13الاؤرخ فو  2000لتن   60كاع ا   تنلييه بعللعنان ةدد  - 2
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 صندوق التعاون بين الجماعات  
 

سحــداث صــندوي تتعلــق ب 2013الماليــة لســنة مــن قــانون  15و 14و 13الفصــول 
 التعاون بين الجماعات المحلية

 

 

الخ  نة  يفةتح بةدفعتر ذاةين الاةعا العةع  للةب د التانتةي  يتةعب خةعص فةو - 13الفصـل 
ي لةةق ةليةةةه إتةة  "صةةةنداط التعةةعان بةةةين الماعةةةعم الايليةةة " يتةةالى الاتةةةع ا  فةةو تنايةةة  
 .الاةةةاارد الاعليةةة  للماعةةةةعم الايليةةة  اخعصةةة  انلةةةع البلةةةديعم الصةةةغرع اايةةةدادة الاةةةاارد

ا تةةالى الةةا  ر الاكلةةي بعلماعةةةعم الايليةة  اسين بعلةةدف  لاصةةعر ي الصةةنداط. اتكتتةةو 
 .لدير  نفلعم الصنداط صبغ  ت

 

 :يااا "صنداط التععان بين الماعةعم الايلي " بة ـ 14الفص  
اةةةرداد الاعلةةةا  ةلةةةى الاؤتتةةةعم يام الصةةةبغ  الصةةةنعةي  ذا التمعر ةةة  ذا الالنيةةة   -

 دينةةةةةةةعر بعلنتةةةةةةةب  إلةةةةةةةى كةةةةةةة  اؤتتةةةةةةة ه 100.000الةةةةةةةيي يتمةةةةةةةعا  خةةةةةةة ا التةةةةةةةن  

اةةرداد الاعلةةا  الاتةةقتو اةةن اتةةع ا  الماعةةةعم الايلّيةة  فةةو ذشةةغعا تعاةةي  الّتيةةعر  -
اةةةةن املةةةة   91الكلرعةةةةعئو االّتنةةةةا ر العاةةةةااو االّصةةةةيعن  الايةةةةدا بالتضةةةةى الفصةةةة  

 3الاةةةؤرخ فةةةو  1997لتةةةن   11المبعيةةة  الايليةةة  الصةةةعدرة بالتضةةةى اللةةةعنان ةةةةدد 
 ه1997فيفري 

ع لفعئةةدة الصةةنداط  بلةةع للتشةةر   المةةعري بةةه الاةةاارد األخةةرع التةةو ياكةةن تخصيصةةل -
 .العا 

 

يةت  تا  ة  اةاارد "صةنداط التعةعان بةين الماعةةعم الايلية " يتةب الةعيي   ـ 15الفصل 
 .تضب  بقار
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 صندوق التعاون بين الجماعات المحلية  
 

يتعلـــق بضـــبح طـــري  2013جويليـــة  8مـــؤرخ فـــي  2013لســـنة  2797أمـــر عـــدد 
 .صندوي التعاون بين الجماعات المحليةومقاييس توزيع موارد 

 

يةةت  تا  ةة  اةةاارد صةةنداط التعةةعان بةةين الماعةةةعم الايليةة  ةلةةى ذرععةة    -الفصــل األول 
ذ تةةع  يام ث ثةة  ذشةةلر تصةةرف بعلنتةةب  للث ثةة  ذ تةةع  األالةةى انلةةع تبعةةةع خةة ا ذشةةلر 
ذفر ةةة  اما ليةةة  اذكتةةةاعر اةةةن تةةةن  التنفيةةةيه ا ةةةت  صةةةرف اللتةةة  الرابةةة  ةلةةةى كعاةةة  الاةةةاارد 

  الاااليةةة ه ايلةةةك افلةةةع للالةةةعيي  التةةةو الانلالةةة  بعلصةةةنداطه خةةة ا شةةةلر فيفةةةري اةةةن التةةةن
 .يضب لع  يا األار

يا ع ارداد الاعلا  ةلى الاؤتتعم يام الصةبغ  الصةنعةي  ذا التمعر ة  ذا  - 2الفصل 
دينةةعر بعلنتةةب  إلةةى كةة  اؤتتةة  يتةةب  100.000الالنيةة  الةةيي يتمةةعا  خةة ا التةةن  

 : النتب التعلي 
 .لبلدي  تان % 18 -
% لبلديعم صفع   اتاتة  اعنة رم اعةن ةةرا  ايلةق الةاادي تةا ع ةلةى ذتةع  10 -

 .الاةةةةةةةةةةةةةاارد الياتيةةةةةةةةةةةةة  اللةةةةةةةةةةةةةعرة الانمةةةةةةةةةةةةة ة بةةةةةةةةةةةةةعلعناان األاا خةةةةةةةةةةةةة ا التةةةةةةةةةةةةةن  الانلضةةةةةةةةةةةةةي 

% للبلديعم األخرع تا ع ةلى ذتع  اعدا ااارد ع الياتية  اللةعرة الانمة ة بةعلعناان 67 -
 :واألاا للتن  الانلضي  للتعكن الاايد كاع يل

 تا ع يتب ةدد التكعن للبلديعم التو تتعاي ذا تفاط ااارد ع  يا الاعداه % 30 *
 .تا ع يتب ةدد التكعن للبلديعم التو تل  ااارد ع ةن  يا الاعدا % 70 *
  :% للامعل  الملاي  تا ع كاع يلو5 -
 بعلتتعاي بين الاملتين الملا ين بتان  االانتتيره% 20 *
 ن للامعل  الملاي  األخرعهيتب ةدد التكع % 80 *

يةةا ع اةةرداد الاعلةةا  بعنةةاان اتةةع ا  الماعةةةعم الايليةة  فةةو ذشةةغعا تعاةةةي   -3الفصــل 
 : التيةةةةةةةةةةعر الكلرعةةةةةةةةةةعئو االتنةةةةةةةةةةا ر العاةةةةةةةةةةااو االصةةةةةةةةةةيعن  كاةةةةةةةةةةع يلةةةةةةةةةةو
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الياةةةةعم يتةةةةب الانةةةةعب اليليلةةةةو الرامةةةة  اةةةةن الاعلةةةةا  لكةةةة  ماعةةةةة  ايليةةةة  بعنةةةةاان  4ةةةةة 
 اتتل ك التيعر الكلرععئوه

  :الارداد الاتبلو ان الاعلا  فو يدا -
 : للامعل  الملاي  تا ع كاع يلو20%* 
 بعلتتعاي بين الاملتين الملا ين بتان  االانتتيره  % 20

تا ع يتب ةدد التكعن للامعل  الملاي  األخرع االتو تل  ااارد ع الياتي  اللةعرة % 80
يةةد ةةةن الاعةةدا الايتتةةب لكعفةة   ةةيه الانمةة ة بةةعلعناان األاا للتةةن  الانلضةةي  للتةةعكن الاا

 الامعل ه

تا ع ةلى ذتع  ةدد التكعن للبلديعم التةو تلة  ااارد ةع الياتية  اللةعرة الانمة ة  % 80* 
 .بعلعناان األاا للتن  الانلضي  للتعكن الاايد ةن الاعدا الايتتب لكعف  البلديعم

تصةةر ح شةةلري يتةةب  تتةةالى الشةةرك  التانتةةي  للكلرعةةعء االغةةع ه ةلةةى ذتةةع  ـ 4الفصــل 
ناةاي  تعةده اسدارةه تيا ة  كعاة  ايصةاا الاعلةا  الاتةتخلص بااتة   فةااتير اتةةتل ك 
الكلرعةةعء االغةةةع  بعنةةةاان اتةةةع ا  الماعةةةةعم الايليةةة  فةةةو ذشةةةغعا تعاةةةي  التيةةةعر الكلرعةةةعئو 
االتنا ر العاةااو االصةيعن  إلةى اليتةعب الخةعص الافتةار للغةرة بعلخ  نة ه ايلةك خة ا 

 .اةشر ن يااع األالى الااالي  للشلر اليي ت  بعناانه اتتخ ص الاعلا  الثاعني 
 

ا  ر الداخلي  اا  ر الاعلي  اكلفعنه كة  فياةع يخصةهه بتنفيةي  ةيا األاةر الةيي  ـ 5الفصل 
 .ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي 
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 ةـة المحليـالجباي  مجلـة
 

 المعلوم على العقارات المبنية األول:الباب 

 ميدان تطبيق المعلوم األول:القسم 

 :الفصل األول
 - I  تخضةة  العلةةعرام الابنيةة  الكعئنةة  بعلانةةع ق الرامعةة  بةةعلنظر للماعةةةعم الايليةة

لاعلةةةا  تةةةناي يتةةةاى الاعلةةةا  ةلةةةى العلةةةعرام الابنيةةة  بعتةةةتثنعء العلةةةعرام الاعةةةدة لتعةةةع و 
 · ان  يه الامل  41ا 35ن ةاشعر إليلع بعلفصلياألنش   الخعضع  للاععلي  ال

II-   لاامةادة ايتتامب بتعر ا غرة معنفو ان ك  تن  ه الاعلا  ةلى العلعرام الابني
تاتيعلع ذا اة ؤ ةع ذا  فو يلك التعر ا ه كاع ُيتتامب ةلى العلعرام التو يت  إنمع  ع ذا

التةةةن  باامةةةب تغييةةةر املةةة  خةةة ا  التةةةو تصةةةبح خعضةةةع  للاعلةةةا  ةلةةةى العلةةةعرام الابنيةةة 
 · اتتعاعللع ايلك ابتداء ان تعر ا يصاا العاليعم الايكارة

يتتامب الاعلا  ةلى العلةعرام الابنية  ةلةى اعلةك العلةعر ذا الانتفة  بةه افةو  - 2الفصل
غيةةعب اعلةةك ذا انتفةة  اعةةراف يتةةتامب الاعلةةا  ةلةةى العلةةعرام الابنيةة  اةةن  ةةرف صةةارة 

  شعغلهيعئ  العلعر ذا 

 :الاعلا ُتعفى ان  - 3صلالف
اسدار ةة  ذا  العلةةعرام الابنيةة  التةةو تالكلةةع الدالةة  ذا الاؤتتةةعم العااايةة  يام الصةةبغ -

 · الماعةعم الايلي  ه اع ل  تكن ُاتّاغ 
 ·الاتعمد االعلعرام الابني  الاخصص  للتعبد اال اايع-

سيةةااء الاصةةعلح اسدار ةة  التعبعةة  العلةةعرام الابنيةة  التةةو تالكلةةع الةةداا األمنبيةة  االُاعةةدة  -
للتةةفعرام ذا اللنصةةليعم ذا الاخصصةة  لتةةكن التةةفراء االلنعصةة  الاعتاةةدين لةةدع الدالةة  

 · التانتي  ه شر    الاععال  بعلاث 

العلعرام الابني  التو تالكلع الانظاعم الععلاي  الاتاتع  بعلصةف  الديبلااعتةي  إيا كعنةم -
البعثةةةةعم    للةةةةيه الانظاةةةةعم ذا اخصصةةةة  لتةةةةكن رؤتةةةةعءاعةةةةدة سيةةةةااء الاصةةةةعلح اسدار ةةةة
 · الاعتادين لدع الدال  التانتي 
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العلةةعرام الابنيةة  التةةو تالكلةةع ذا تشةةغللع بةةدان العبةة  الماعيةةعم الخير ةة  ااستةةععفي  ذا -
الماعيةةةعم الاعتةةةرف للةةةةع بصةةةبغ  الاصةةةةلي  الععاةةة  ه ةلةةةى ذن تخصةةةةص  ةةةيه العلةةةةعرام 

 .لااعرت  نشع لع
ابني  التو تالكلع الدال  ذا الماعةةعم الايلية  ذا الاؤتتةعم العاااية  يام العلعرام ال -

 (1).الصبغ  اسدار   االتو تنتل  الكيتلع فو إ عر ةالي  إصدار صكاك إت اي 
 

 أساس المعلوم ونسبه الثاني:القسم 

  - 4الفصل 

-I   الارمعةةةو بعلاعئةةة  اةةةن الةةةثان  2ُياظةةةي الاعلةةةا  ةلةةةى العلةةةعرام الابنيةةة  ةلةةةى ذتةةةع
اةةن  ةةيا  II للاتةر الارعةة  الابنةو لكةة  صةني اةةن ذصةنعف العلةةعرام الابنية  بةةعلفلرة

 ·الفص  ُتضرب فو الاتعي  الاغ عة للعلعر
II-  يلوتصّني العلعرام بعةتبعر الاتعي  الاغ عة كاع: 

  .اترا ارععع 100ايشا  العلعرام التو ال تتعدع اتعيتلع الاغ عة  األاا:الصني 
اتةةةرا ارععةةةع اال  100ايشةةةا  العلةةةعرام التةةةو تفةةةاط اتةةةعيتلع الاغ ةةةعة   الثةةةعنو:الصةةةني 
 ·اترا ارععع 200تتعدع 

ارععةةةةع اال  اتةةةرا 200ايشةةةا  العلةةةةعرام التةةةو تفةةةاط اتةةةةعيتلع الاغ ةةةعة  الثعلةةةا:الصةةةني 
 ·اترا ارععع 400تتعدع 

  عاترا ارعع 400الصني الراب  : ايشا  العلعرام التو تفاط اتعيتلع الاغ عة 
اتعتبةةةةر اتةةةةعي  اغ ةةةةعة الاتةةةةعي  الابنيةةةة  الصةةةةعلي  للتةةةةكن دان اةتبةةةةعر الشةةةةرفعم غيةةةةر 

  ااألفني الاتلف  االاتتادةعم االد علي  غير لاليئ  للتكن 

III- تضةةةب  الاتةةةعي  الاغ ةةةعة اةةةن  ةةةرف الماعةةةة  الايليةةة  ةلةةةى ذتةةةع  التصةةةر ح 
لاتةةافرة لةةديلع اةةن  ةةيه الاملةة  اةلةةى ذتةةع  الاعلااةةعم ا 14الانصةةاص ةليةةه بعلفصةة  

اةند اال تضعء ةلى ذتع   ي  ايدانو للعلةعر ب لةب اةن الا علةب بةعلاعلا  افةو غيةعب 
 ةةيه العنعصةةر يلةة  تصةةنيي العلةةعر فةةو ذةلةةى صةةني إال إيا ذدلةةى الُا علةةب بةةعلاعلا  باةةع 

 ُيخعلي يلك

                                       
 2014ان  عنان الاعلي  لتن   30تام إضعف   يه الا   بالتضى الفص  - 1
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IV - للاتةةر  يضب  بقار ك  ث ا تناام اليد األدنى االيةد األ صةى للةثان الارمعةو
اةن  ةيا  I بةعلفلرة   الابنو لك  صني ان ذصنعف العلعرام الانصاص ةليلع الارع

 · الفص 

 يه اليةداد  اللماعة  الايلي  ذن تلر بلرار اعل  الثان الارمعو للاتر الارع  الابنو فو
اةن  ةيه  5اةن الفصة   II يتةب ناةية  الخةداعم الاتةافرة الاشةعر إليلةع بةعلفلرة

  الامل .
V - علةا  ةلةى العلةعرام الابنية  الايتتةب افلةع أليكةع  الفلةرة األالةى إيا فةعط ذتةع  الا

للتشةةر   الاتعلةةق بيةةق  اةن  ةةيا الفصةة  اعةةين الكةراء بعلنتةةب  للعلةةعرام الاتةةاغ  الخعضةع 
 ·البلعء ه ُياظي الاعلا  ةلى العلعرام الابني  ةلى ذتع  اعين الكراء

 -5الفصل 
-I   ةلى ذتةع  اتةتاع الخةداعم الانصةاص يددم نتب  الاعلا  ةلى العلعرام الابني

 :ةليلع بعلفلرة الثعني  ان  يا الفص  كعآلتو

 ·بعلاعئ  بعلنتب  للعلعرام الانتفع  بخدا  ذا خداتين 8 -

 ·بعلاعئ  بعلنتب  للعلعرام الانتفع  بث ا ذا ذرع  خداعم 10 -

 ·بعلاعئ  بعلنتب  للعلعرام الانتفع  بقكثر ان ذرع  خداعم 12 -

لاعئةة  بعلنتةةب  للعلةةعرام الانتفعةة  بةةقكثر اةةن ذرعةة  خةةداعم اعخةةداعم ذخةةرع غيةةر بع 14 -
  الفص ان  يا  II الخداعم الابين  بعلفلرة

II-   فوتتاث  الخداعم الاشعر إليلع بعلفلرة األالى ان  يا الفص: 

 التنظيي ه -

 اماد التنا ر العاااوه -

 اماد ال ر عم الاعبدةه -

 اماد األرصف  الابل  ه -

 اماد  ناام تصر ي الايعه الاتتعال ه -

 ·اماد  ناام تصر ي ايعه األا عر -  
 - 6الفصل 
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I-   2002لتةن   101اةن اللةعنان ةةدد  77ذلغيم ذيكع   يه الفلرة بالتضةى الفصة 
 . 2003الاتعلق بلعنان الاعلي  لتن   2002ديتابر  17الاؤرخ فو 

II -   كليةع اةن  ةرف الماعةةعم الايلية  بعلنتةب  يل  ي  الاعلا  ةلى العلعرام الابنية
للا ةةعلبين بةةعلاعلا  ةلةةى العلةةعرام الابنيةة  اةةن ياي الةةدخ  الايةةداد الانتفعةةين بإةعنةة  اةةن 

 · الدال  ذا ان الماعة  الايلي 

III-  ة ياةةةةنح اليةةةة  الانصةةةةاص ةليةةةةه بةةةةعلفلرII  اةةةةن  ةةةةيا الفصةةةة  بلةةةةرار اةةةةن رئةةةةي 
عةة  الايلية  بعةد ذخةي رذي لمنة  الارامعة  الماعة  الايلية  بنةعء ةلةى اداالة  املة  الما

 · ان  يه الامل  24الانصاص ةليلع بعلفص  

IV - ُتضب  شرا  ا رط ت بيق الي  بقار· 

اةن  ةيه الاملة  تلةا  الماعةةعم الايلية   6ا  5ا  4لغعية  ت بيةق الفصةاا  - 7الفصل
فةةةو يلةةةك  بإيصةةةعء كةةة  ةشةةةر تةةةناام يشةةةا  مايةةة  العلةةةعرام الابنيةةة  الكعئنةةة  بترابلةةةع باةةةع

  الامل ان  يه  41ا  35العلعرام الاتتغل  فو األنش   الاشعر إليلع بعلفصلين 

يلةةة  إةةةة   الا ةةةعلبين بةةةعلاعلا  بتةةةعر ا بةةةدء ةاليةةةعم اسيصةةةعء ةةةةن  ر ةةةق اعللةةةعم بالةةةر 
الماعةةةةة  الايليةةةة  الاعنيةةةة  اا ة نةةةةعم بعلرائةةةةد الرتةةةةاو للمالار ةةةة  التانتةةةةي  ابصةةةةييفتين 

  األ   ب  بدء ةاليعم االيصعء بخات  ةشر يااع ةلى  ياايتين ةلى األ   ايلك

يلةةة  إةةةة   الا علةةةب بةةةعلاعلا  بااتةةة   رتةةةعل  اضةةةاان  الاصةةةاا اةةة  إةةةة    - 8الفصـــل
بااتةةة   إةةةة   ياضةةةى نظيةةةر انةةةه اةةةن  ةةةرف الاعنةةةو بةةةعألار بابلةةةغ الاعلةةةا   بةةةعلبلاغ ذا

االةتراضةةعم  ةلةةعره اةة  يكةةر العنعصةةر الاعتاةةدة فةةو ضةةب ه ابآمةةعا تلةةدي  الااظةةي ةلةةى
  الامل ان  يه  24لدع لمن  الارامع  الانصاص ةليلع بعلفص  

اةةن  14ا امةةه اسةةة   إلةةى ةنةةاان الا علةةب بةةعلاعلا  كاةةع تةة  التصةةر ح بةةه افلةةع للفصةة  
 يه الامل  إال إيا  لب  يا األخير تاميه اسة   إلى ةناان آخر افو غيعب يلك يامه 

  للاعلا اسة   إلى ةناان العلعر الخعض  

للةةةعم بالةةةر يةةةت  اسةةةة ن ةةةةن تةةةعر ا خةةةت  ةاليةةةعم اسيصةةةعء ةةةةن  ر ةةةق اع - 9الفصـــل
الماعةةةةة  الايليةةةة  الاعنيةةةة  اا ة نةةةةعم بعلرائةةةةد الرتةةةةاو للمالار ةةةة  التانتةةةةي  ابصةةةةييفتين 

 ·ياايتين ةلى األ  
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 االســتـخـالص الثالث:القسم 
 

يتتخلص الاعلا  ةلةى العلةعرام الابنية  اةن  ةرف  بةعة الاعلية  الُاعينةين  - 10الفصل
تةةةناي يةةةت  إةةةةداده اةةةن  بةةة  الماعةةةة  الايليةةة  اياكةةةن  (1) مةةةداا تيصةةةي بااتةةة    لةةةيلكه

اةةن  ةةيه الاملةة   21تييينةةه خةة ا التةةن  بانعتةةب  كةة  ةاليةة  ارا بةة  اشةةعر إليلةةع بعلفصةة  
 التعلي :    اسرشعدام  ا تضان
 ·ات  الُا علب بعلاعلا  اللبه اةناانه -
 ·اا   العلعر الابنو االاعلا  التناي  -

نفيييةة  بإاضةةعئه اةةن  ةةرف رئةةي  الماعةةة  الايليةة  الصةةبغ  الت مةةداا التيصةةي ايكتتةةو 
شةةاللع  ايعتاةةد التةةتخ ص الاعلةةا  ةلةةى العلةةعرام الابنيةة  بعلنتةةب  لكعاةة  الفتةةرة التةةو

الايليةةة   اسيصةةعء اةة  اةتبةةعر التييينةةةعم ااسضةةعفعم الادخلةة  ةليةةه اةةةن  ةةرف الماعةةة 
 الامل .ان  يه  21 بلع أليكع  الفلرة الثعني  ان الفص  

ـــرة  ـــةفق ــدة() ثالث ا ةةت  تتبةة  إتةةتخ ص الاعلةةا  بعلنتةةب  إلةةى كةة  اةةدين بالتضةةى  (2) جدي
نتةةةةخ  اتةةةةتخرم  اةةةةن مةةةةداا تيصةةةةي  اؤشةةةةر ةليلةةةةع اةةةةن  بةةةة   ةةةةعبة الاعليةةةة  ايتتةةةةب 

 الماعة  الايلي .
يكةةةان الاةةةعلكان ةلةةةى الشةةةيعع فةةةو ةلةةةعر خعضةةة  للاعلةةةا  ذا الشةةةركعء فيةةةه  - 11الفصـــل

اتضعانين فو دف  الاعلا  ةلى العلعرام الابني  ا  يفظ يق ان  ةع  بعلةدف  فةو الرمةاع 
  ةنل ةلى بلي  الاعلكين ذا الشركعء 

يكان الشركعء فو اسرا ذا الااصى لل  اتضعانين فو دفة  الاعلةا  ةلةى  - 12الفصل
م الابنيةةة  الاتةةةتامب بعنةةةةاان العلةةةعرام التةةةو آلةةةم إلةةةةيل  إثةةةر الافةةةعة إال إيا ذثبتةةةةاا العلةةةعرا

  الاصي بعل رط اللعناني  إتلع  يلل  فو اسرا ذا فو 

                                       
بر ديتا 19الاؤرخ فو  2005لتن   106ان اللعنان ةدد  56ت  تعاية ةبعرة " اع  " بعبعرة "مداا تيصي  بالتضى الفص   - 1

 2006الاتعلق بلعنان الاعلي  لتن   2005
الاتعلق بلعنان  2005ديتابر  19الاؤرخ فو  2005لتن   106ان اللعنان ةدد  57ذضيفم  يه الفلرة بالتضى الفص   - 2

 2006الاعلي  لتن  
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يتعةةةين ةلةةةى الا ةةةعلبين بةةةعلاعلا  ةلةةةى العلةةةعرام الابنيةةة  اسدالء  – (1))جديـــد( 13الفصـــل
مب ةلةى الاعنةو بةعألار ايلةك بشلعدة يتلالع  عبة الاعلي  تثبم خ ص الاعلا  الاتةتا 
 لليصاا ةلى الخدالم ا الرخص االشلعدام التةعلية : 

 رخص  البنعء ذا التتييجه -
 رخص  تغيير صبغ  ةلعر ان اي  اعد للتكن إلى اي  تمعري ذا النوه  -

  رار اصعد   ةلى ةاليعم تلتي .  -

 شلعدة ترتي  العلعر بمداا التيصي ه  -

 شلعدة الاتكن الرئيتوه  -

 ععين  ت عبق األشغعاه ايضر ا -

 رخص  إشغعا بنعي , -

التعر ةةةةي بعساضةةةةعء ةلةةةةو العلةةةةاد النع لةةةة  للالكيةةةة  ذا لالكيةةةة  الر بةةةة  ذا يةةةةق االنتفةةةةعع  -
 بعلعرام بالعب  ذابغير العب ,

 التعر ي بعساضعء ةلو الر ان العلعر  , -

 التعر ي بعساضعء ةلو ةلاد كراء ذا اتتغ ا العلعرام, -

 رخص   د  ةلعر. -

 
 الواجبات :ـع الرابـ  القسم

يداع تصر ح لدع الاصةعلح الاختصة  -14الفصل  يتعين ةلى الُا علب بعلاعلا  تير ر اا 
للماعةةةعم الايليةة  يتةةب ناةةاي  تةةافره اسدارة العبةة  تتةةلي  اصةة  ذا ةةةن  ر ةةق رتةةعل  

 اسيصعءهةالي   اضاان  الاصاا ا  اسة   بعلبلاغ خ ا الث ثين يااع الااالي  لبداي 
 ح: تضان التصر ا 

ات  اللب اةناان الاعلك ذا اليعئ  ذا الشعغ  اةدد ب ع   التعر ةي الا نية  اتةعر ا  (1
 ·تتليالع ذا ةنعصر التعر ي بعلنتب  للياام الاعناي 

 بعلتصر حهصف  اللعئ   (2

                                       
ان  عنان  55ابعلفص   2009ان  عنان الاعلي  لتن   33ابعلفص   2006ان  عنان الاعلي  لتن   53كاع ت  تنلييه بعلفص    - 1

 2013الاعلي  لتن  
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 النلج االعدده الابنو:اا   العلعر  (3

 الاتعي  المالي  للعلعره (4

  يه الامل ه 4الفص  ان  II ا   تعر فلع بعلفلرةالاتعي  الاغ عة كاع  (5

 اتاابعههتركيب  العلعر الابنو  (6

 ·امل  اتتعاعا العلعر (7
 

يمةب ةلةى الاةعلكين إةة   الماعةة  الايلية  الاعنّية  بااتة   تصةر ح تةافره  - 15الفصل
اسدارة بعلنتب  للبنعءام المديدة االبنعءام التو ت  تاتيعلع ذا إة ؤ ع ذا التو انتلم اةدة 

ةعاةةة  بكةةة   الابنيةةة  ابصةةةف شةةةغار ع ذا التةةةو ذصةةةبيم خعضةةةع  للاعلةةةا  ةلةةةى العلةةةعرام 
ايلةك خة ا الث ثةين يااةع  املة  اتةتعاعللعبنعءام ذا فو التغييرام اليعصل  فو تركيب  ال

ايةةةةدان ت بيةةةةق الاعلةةةةا  ةلةةةةى العلةةةةعرام  ذا دخاللةةةةعالاااليةةةة  سنمع  ةةةةع ذا إنتلةةةةعء شةةةةغار ع 
 .الابني 

 

يتعةةةين ةلةةةى كةةة  اشةةةتر لعلةةةعر خعضةةة  للاعلةةةا  ذن يتيلةةةق اةةةن ذن الاعلةةةا   -16الفصـــل
ه ه افةةو صةةارة ةةةد  الةةدف  يصةةبح لعلةةعر إلةةى تةةعر ا يةةا  البيةة   ةةد تةة  دفعةةاالااظةةي ةلةةى 

 الاشةةةتري ُاتضةةةعانع اةةة  البةةةعئ  فةةةو اةةةع تخلةةةد اةةةن الاعلةةةا  الاتةةةتامب  بةةة  انتلةةةعا الالكيةةة 
 .ا ن بق  يا اسمراء ةلى الاشتري لعلعرام ابني  ا   التفا م فيلع بإين ان الايعك 

 

  يتعةةين ةلةةى الاعلةةك التةةعبق فةةو صةةارة نلةة  الكيةة  ةلعر ةة  إةةة   الماعةةة - 17الفصــل
ذا  العبة  تتةلي  اصة ه اسدارةهالاعني  بنللة  الكية  العلةعر بااتة   تصةر ح تةافره  الايلي 

كةعن اةدةاع  اال يؤخةي التصةر ح بعةين االةتبةعر إال إيا الاصةااهباات   رتةعل  اضةاان  
بتةةند تةةع  الاامبةةعم اللعنانيةة  ايكةةان الاعلةةك التةةعبق اتضةةعانع اةة  الاعلةةك المديةةد فةةو دفةة  

اتةةةةعر ا  ةنلةةةة  الالكيةةةة  الاةةةةيكار تةةةةعر ا الاعلةةةةا  الاتةةةةتامب بعلنتةةةةب  للفتةةةةرة الاتراايةةةة  بةةةةين 
 ·التصر ح
 (1)مكرر 17الفصل

                                       
الاتعلق بإتاع  ذيكع  امل  المبعي  الايلي  لتيتين  رط  2007ذام  8الاؤرخ فو  2007لتن   53كاع ذضيي بعللعنان ةدد  - 1

 اتتخ ص الاععلي  الرامع  للماعةعم الايلي 
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I - الةا لة  يةت  إنمةع  االاتتاغ االشعغ  بقي امه آخر لعلةعر ابنةو  يتعين ةلى الاعلك
بنعئةةةه بعلكعاةةة  إيةةةداع تصةةةر ح يتةةةب ناةةةاي  تعةةةده اسدارة لةةةدع الماعةةةة  الايليةةة  الاتاامةةةد 
بترابلةةع العلةةعر العبةة  تتةةلي  اصةة  ذا ةةةن  ر ةةق رتةةعل  اضةةاان  الاصةةاا اةة  اسةةةة   

 ذيع  ان تعر ا التتايغ ذا اسشغعا. 8بعلبلاغ ايلك فو ذم  
 ا تضان التصر ح البيعنعم التعلي :

 ةناان العلعر ذا اا عهه-
ات  اعلك العلعر اللبه ار   ب ع   تعر فه الا ني  ذا ذي اثيلة  تلةا  العالةع بعلنتةب  إلةى -

 األشخعص ال بيعيينه
االت  االمتاعةو اةناان الالر االمتاعةو االاعةرف المبةعئو لاعلةك العلةعر بعلنتةب  إلةى -

 األشخعص الاعنا ينه 
اللبةةه يتةةب اليعلةة  ار ةة  ب ع ةة  تعر فةةه الا نيةة  ذا ذي اثيلةة  اتةة  الاتتةةاغ ذا الشةةعغ  -

 تلا  العالع بعلنتب  إلى األشخعص ال بيعيينه
االتةةةة  االمتاةةةةعةو اةنةةةةاان الالةةةةر االمتاةةةةعةو االاعةةةةرف المبةةةةعئو للاتتةةةةاغ ذا الشةةةةعغ  -

 بعلنتب  إلى األشخعص الاعنا ينه
 امل  اتتعاعا العلعره -
 ا اادتههتعر ا بداي  التتايغ ذا اسشغع-

اتتتثنى ان اماب التصر ح الانصاص ةليه بلةيه الفلةرة يةعالم إشةغعا العلةعر اةن  بة  
 ذيد ذصاا الاعلك ذا فراةه. 

II –  تيا  الاامبعم الانصاص ةليلع بعلفلرةI   ان  يا الفص  ةلى ك  شخص يلا
 ليتعب الغير بالعب  بإدارة ةلعرام ابني  الا ل  يت  إنمع  بنعئلع بعلكعا .

III –  تلةةة  اععينةةة  الاخعلفةةةعم أليكةةةع  الفلةةةرتينI و II  اةةةن  ةةةيا الفصةةة  بايعضةةةر
تيرر ان  ب  ذةاان الماعةعم الايلي  الاةؤ لين لاععينة  الاخعلفةعم ذا اةن  بة  اةاظفين 

 ايلفين ان ااظفو الماعة  الايلي  الاعني  بتكليي ان رئيتلع.
ييةةةرر صةةةكاكع تتعلةةةق ييّمةةةر ةلةةةى كةةة  شةةةخص ُاؤ ةةة  لتير ةةةر العلةةةاد ذن  - 18الفصـــل

بعلعلةةعرام الخعضةةع  للاعلةةا  ةلةةى العلةةعرام الابنيةة  اةةع لةة  يلةة  اةةّده بشةةلعدة تثبةةم خةة ص 
الاعلةةا  الاتةةتامب فةةو تةةعر ا تير ةةر الصةةك اتةةلا  اةةن  ةةرف الماعةةة  الايليةة  الاعنيةة  
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 ايكةةةان الشةةةخص الاؤ ةةة  لتير ةةةر العلةةةاد اتضةةةعانع اةةة  بعلصةةةكهايلةةة  التنصةةةيص ةليلةةةع 
  الاامبا  فو صارة ةد  الليع  بليا الا علبين بعلاعل

 
 اتـوبـالعق :امســم الخـالقس

 – 19الفصل 

 -I  تتةةتامب الابةةعلغ الاثللةة  لةةدع  بةةعة الاعليةة  بعنةةاان الاعلةةا  ةلةةى العلةةعرام الابنيةة
ةةةن كةة  شةةلر تةةقخير ذا مةة ء انةةه تيتتةةب ابتةةداء اةةن   (1)بعلاعئةة   0،75خ يةة  تتةةعاي 

 ·غرة معنفو ان التن  الااالي  للتن  الاتتامب بعناانلع الاعلا  

II-  تتتامب خ ي  ةن ك  ُا علب بةعلاعلا  لة  يلة  بعلتصةعر ح الاشةعر إليلةع بعلفصةاا
 25اةةةن  ةةةيه الاملةةة  ذا  ةةةع  بلةةةع انلاصةةة  ذا غيةةةر صةةةييي  تتةةةعاي  17ا  15ا  14

لاضةعيته فةو ذمة  شةلر اةن  لا دينعرا اال ت بق الخ ي  فةو صةارة تتةاي  الُا علةب بةعلاع
 · تعر ا التنبيه ةليه بعلصيغ  اللعناني 

( : فو صارة إخ ا الاعلك ذا الاتتاغ ذا الشةعغ  بةقي 1)  III)فلرة -(19الفصل 
اكةرر اةن  ةيه الاملة  ذا فةو  17امه آخر باامةب التصةر ح الانصةاص ةليةه بعلفصة  

صةةارة إيةةداع تصةةر ح انلةةاص ذا غيةةر صةةييح تاظةةي خ يةة  تتةةعاي ثةة ا اةةرام الةةثان 
ليلةةع الارمعةةو األ صةةى للاتةةر الارعةة  ألةلةةى صةةني اةةن ذصةةنعف العلةةعرام الانصةةاص ة

 ان  يه الامل . 4ان الفص   IIبعلفلرة 
اةن  III: ة اة ةلى الخ ي  الانصاص ةليلةع بةعلفلرة  IV )(2)فلرة  (-19الفصل 

 ةةةةيا الفصةةةة  يكةةةةان الاتتةةةةاغ ذا الشةةةةعغ  اتضةةةةعانع اةةةة  الاعلةةةةك فةةةةو دفةةةة  ذصةةةة  الاعلةةةةا  
كةراء ذا بةدذ الاتتامب اخ عيع التةقخير الاتعللة  بةه بعنةاان التةن  التةو ذبةر  خ للةع ةلةد ال

خ للع اسشغعا االتناام الااالية  ايلةك إلةى تةعر ا التصةر ح ةلةى تةبي  تتةاي  الاضةعي  
 ذا نلعي  التتايغ ذا اسشغعا.

                                       
 0072ان  عنان الاعلي  لتن   54كاع ت  التنليح بالتضى الفص   - 1
الاتعلق بإتاع  ذيكع  امل  المبعي       2007ذام  8الاؤرخ فو  2007لتن   53ذضيفم  يه الفلرام بالتضى اللعنان ةدد  - 2

 .الايلي  لتيتين  رط اتتخ ص الاععلي  الرامع  للماعةعم الايلي 
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اةن  ةيا الفصة  ةلةى  IVا III:  ت بق ذيكع  الفلةرتين  V )(1)فلرة  (-19الفصل 
ع  بنعئلةةةع كةةة  شةةةخص يلةةةا  ليتةةةعب الغيةةةر بالعبةةة  بةةةإدارة ةلةةةعرام ابنيةةة  الةةةا لةةة  يةةةت  إنمةةة

 اكرر ان  يه الامل . 17ان الفص   IIبعلكعا  فو صارة إخ له بقيكع  الفلرة 
يتب ال رط  19ان الفص   II تتتخلص الخ عيع الاشعر إليلع بعلفلرة - 20الفصل

 الامل ان  يه  10الااردة بعلفص  
 

 المراقبة الــقسـم السـادس:

ا  14ياكن للماعةعم الايلي  ذن ترا ب التصعر ح الاشعر إليلع بعلفصةاا  - 21الفصل
ان  يه الامل  بعالةتاعد ةلى ك  اثيل  رتةاي  ذا بةقي اتةيل  إثبةعم ذخةرع  17ا  15

  اللعنان يتاح بلع 
بإشةةععر  اياكنلةةع للةةيا الغةةرة بااتةة   اكتةةاب اضةةاان الاصةةاا اةة  اسةةة   بةةعلبلاغ ذا

ذن ت علب  يا األخير بعسدالء بكة   بعألارهن  رف الاعنو ا  اص  بعلتتلي  ااضى ا
التاضةةييعم ذا الابةةررام لمايةة  العنعصةةر الاعتاةةدة لضةةب   عةةةدة الاعلةةا  ةلةةى العلةةعرام 

 ·الابني 
افةو صةارة ةةةد  تلةدي  التاضةةييعم االابةررام الا لابةة  ياكةن للماعةةةعم الايلية  ت بيةةق 

  الامل ن  يه ا 4ان الفص   III األيكع  الااردة بعلفلرة
بمةداا اياكن للماعةعم الايلي  خعر  ةاليعم اسيصعء إضعف  العلعرام غيةر الارتةا  

  بمداا التيصي . ه ذا تنليح  عةدة الاعلا  بعلنتب  للعلعرام الارتا  التيصي 
اياكن اتتنعدا للاعلااعم التو ُيافر ع ذةاان الماعةةعم الايلية  الاكلفةان بعلارا بة ه الليةع  

 ·فعم مديدة ذا بتنليح الاعلا  الاتتامب تعبلعبتاظي

افو كلتع اليعلتين يل  إةة   الا ةعلبين بةعلاعلا  بةيلك بااتة   اكتةاب اضةاان الاصةاا 
  الاعنوا  اسة   بعلبلاغ ذا إة   ا  اص  بعلتتلي  ااضى ان  رف 

اعةةعم يتعين ةلى الاةقاار ن العاةاايين ايةعفظو الاثةعئق تاكةين ذةةاان الم - 22الفصل
الاؤ لين ليلك بدان اصعر ي ان الاعلااعم االاضةعاين االنتةا ال  اة  لارا بة   الايلي 

اةةن  ةةيه الاملةة  اياةةعر  يةةق  17ا  15ا  14التصةةعر ح الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةةاا 
 الاثعئقاس  ع بدان نل  
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 ـاتالنــزاعـ :القسم السابع

ياكن للا علبين بعلاعلا  ذن يلدااا اةتراضةعتل  إلةى لمنة  الارامعة  الاشةعر  - 23الفصل
ان  يه الامل  فو ذم  شلر ابتةداء اةن تةعر ا إة الة  بابلةغ الاعلةا   24إليلع بعلفص  

  الامل ان  يه  21ا  8الااظي ةلى ةلعراتل   بلع أليكع  الفصلين 

لالداةةة  إليلةةع اةةةن  بةة  الا ةةةعلبين تنظةةةر لمنةة  الارامعةة  فةةةو االةتراضةةعم ا - 24الفصــل
 :انبعلاعلا  اتتركب  يه اللمن  

 رئي  الماعة  الايلي  ذا ان ينابهه (1

ةضةةا ن اةةن الاملةة  البلةةدي ذا اةةن الاملةة  الملةةاي يلةة  تعيينلاةةع اةةن  بةة  رئةةي  ( 2
 الامل ه

 ينابهه عبة الاعلي  ذا ان  (3

 ·الكعتب العع  ذا ان ينابه بدان يق فو التصا م( 4
ذصةةةةاام  ا تةةةرذ  اللمنةةة  رئةةةي  الماعةةةة  الايليةةة  ذا اةةةن ينابةةةه اتكةةةان  راراتلةةةع بقغلبيةةة 
 ·األةضعء اليعضر ن افو يعل  تتعاي األصاام يكان صام الرئي  ارّميع

يمب ذن تكان االةتراضعم الالدا  للمن  الارامع  كتعبية  ااصةياب  بكة   - 25الفصل
العبةة  تتةةلي  اصةة  ذا  الاثةةعئق الاؤ ةةدة اتةةادع لةةدع الاصةةعلح الاختصةة  للماعةةة  الايليةة 

ةن  ر ق رتعل  اضةاان  الاصةاا اة  اسةة   بةعلبلاغ ايلة  البةم فةو كة  االةتراضةعم 
تةتدةعؤ   ةةن  ر ةق رتةعئ  اضةاان  الاصةاا بعد تاعع الا علبين بةعلاعلا  الةيين يةت  ا

  بعلبلاغا  اسة   

افو صارة تعير يضار الا علب بعلاعلا  ياكنه تعيةين اةن ينابةه اال يانة  ةةد  يضةار 
 ·الا علب بعلاعلا  ذا ان ينابه ان البم فو االةتراة ان  رف لمن  الارامع 

بةةعألار بااتةة   رتةةعل  اضةةاان  ا تعةةين ةلةةى لمنةة  الارامعةة  إبةة غ  راراتلةةع إلةةى الاعنيةةين 
ايلةك  الاعنةوهالاصاا ا  اسة   بعلبلاغ ذا إةة   اة  اصة  بعلتتةلي  ااضةى اةن  بة  

 بةة  خةةت  ةاليةةعم اسيصةةعء بعلنتةةب  لإلةتراضةةعم الةةااردة خةة ا ةاليةةعم اسيصةةعء افةةو 
  اسيصعءذم  شلر ن ان تعر ا االةتراة بعلنتب  ل ةتراضعم الااردة خعر  ةاليعم 

ياكن لك  ا علب بعلاعلا  تلدي   لب ارامع  الاعلا  لدع ايكا  النعيي   - 26صلالف
الاختص  ترابيع خ ا ذم  ادتةه تةتان يااةع ابتةداء اةن تةعر ا اسةة ن ةةن خةت  ةاليةعم 
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سبةةة غ الايةةةددة اآلمةةةعا  ءذا انتلةةةعاةةةن  ةةةيه الاملةةة   9اسيصةةةعء الاشةةةعر إليةةةه بعلفصةةة  
 ةتراضةعم الةااردة خةعر  ةاليةعم اسيصةعء الاشةعر إليلةع  رارام لمن  الارامع  بعلنتب  ل

  الامل ان  يه  25بعلفص  

اةتراضةع الارامعة  اال يلب  الا لب الايكار إال إيا ذثبم الاعنو بعألار ذنه  د  إلى لمن  
  الامل ان  يه  25 بلع للشرا  الانصاص ةليلع بعلفص  

تا يةةةي اتةةةتخ ص الاعلةةةا  الاثلةةة  اال يترتةةةب ةةةةن  لةةةب الارامعةةة  لةةةدع ايكاةةة  النعييةةة  
  الن اعااضاع 

  نلعئيعايكان اليك  الصعدر ةن  يه الايكا  
 أحكام مختلفة القسم الثامن:

 27الفصل 
 - I ياكةةن تةةدارك اسغفةعالم التةةو ا عةةم اععينتلةةع فةو ذتةةع  الاعلةةا  ةلةةى العلةةعرام

الثعلثة  الااالية  للتةن   الابني  اكيلك األخ عء الارتكب  فو ت بيق النتب إلى انتلةعء التةن 
 ·الاتتامب بعناانلع الاعلا 

II -  ينل ةةةة  التلةةةةعد  بتبليةةةةغ إةةةةة   يتضةةةةان ابلةةةةغ الاعلةةةةا  الاتةةةةتامب فعليةةةةع باكتةةةةاب
اضةةاان الاصةةةاا اةة  اسةةةة   بةةعلبلاغ ذا بااتةةة   نظيةةةر اةةن إةةةة   ااضةةى اةةةن  ةةةرف 

م الادنيةةةة  الاعنةةةةو بةةةةعألار ذا بااتةةةة   يعاةةةة  ب ع ةةةة  مبةةةةر  بلةةةةع أليكةةةةع  املةةةة  الارافعةةةةع
 · االتمعر  

ياكن اتترمعع الابعلغ الادفاة  خ ق ذا بدان اامةب بعنةاان الاعلةا  ةلةى  - 28الفصل
العلةةعرام الابنيةة  اكةةيلك الخ عيةةع الاتعللةة  بةةه بعةةد تلةةدي  ا لةةب فةةو الغةةرة إلةةى الماعةةة  

بةةدان الايليةة  الاعنيةة  ايلةةك إلةةى انتلةةعء التةةن  الثعلثةة  الاااليةة  لتةةن  دفةة  الاعلةةا  خ ةةق ذا 
 ·اامب

ا تعةةين ةلةةى الماعةةة  الايليةة  الاعنيةة  اسمعبةة  ةلةةى ا لةةب االتةةترمعع فةةو ذمةة  ذ صةةعه 
الفصةة  رفضةةع بلةةيا ث ثةة  ذشةةلر اةةن تةةعر ا تلدياةةه ايعتبةةر ةةةد  الةةرد فةةو األمةة  الايةةدد 

 ·ضانيع لا لب االتترمعع
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 29الفصل
I - خص اةةةدةا اةةةن الاملةةة  المنعئيةةة  كةةة  شةةة 254نةةة  بعلفصةةة  يتعةةةرة للعلابةةةعم الابي

بيكةةةة  اظيفتةةةةه ذا اشةةةةااالته للاشةةةةعرك  فةةةةو ضةةةةب  ذا ارا بةةةة  ذا اتةةةةتخ ص الاعلةةةةا  ذا 
 الن اةعم الاتعلل  به إيا ذفشى تّرا يتب اعنى الفص  الايكار

II-  ُييمةةر ةلةةى ذةةةاان الماعةةةعم الايليةة  اةةنح اعلااةةعم للا ةةعلبين بةةعلاعلا  ذا نتةةا
  .بعلاعلا  اليي يخصل ان الالفعم الاامادة بيا تل  إال فياع يتعلق 

 

 المعلوم على األراضي غير المبنية الثاني:الباب 

 ميدان تطبيق المعلوم األول:القسم 

 30 الفصل
 - I  تخض  األراضو غير الابني  الكعئن  بعلانع ق الرامع  بعلنظر للماعةعم الايلية

 · لاعلا  تناي يتاى الاعلا  ةلى األراضو غير الابني 

II-  بتةةةعر ا غةةةرة مةةةعنفو اةةةن كةةة  تةةةن  الاعلةةةا  ةلةةةى األراضةةةو غيةةةر الابنيةةة  يتةةةتامب
الاامادة فو يلك التعر ا كاع يتتامب ةلى األراضو التو تصةبح خعضةع  للاعلةا  ةلةى 
 األراضو غير الابني  خ ا التن  ايلك ابتداء ان تةعر ا دخاللةع ايةدان ت بيةق الاعلةا 

· 

ذا الابنيةة  اةةن  ةةرف اعلةةك األرة يتةةتامب الاعلةةا  ةلةةى األراضةةو غيةةر  - 31الفصــل
بلةع افةو صةارة غيةعب اعلةك ذا انتفة  اعةراف يتةتامب الاعلةا  اةن  ةرف يةعئ    الانتف

 ·العلعر ذا شعغله

 :الاعلا تعفى ان  - 32الفصل

االاتةةتعال  كيةةدائق للةةيه الفرديةة  األراضةةو غيةةر الابنيةة  الاتةةيم  االتعبعةة  للبنةةعءام  -
 ه (1)اتر ارع  باع فو يلك اتعي  البنعي   1000ايلك فو يداد  البنعءامه

األراضةو غيةةر الابنيةة  الاتةةيم  التعبعةة  للبنةةعءام الماعةيةة  االاتةةتعال  كيةةدائق للةةيه  -  
 البنعءامه

                                       
 2004لتن   90ان اللعنان ةدد  82ان امل  المبعي  الايلي  بالتضى الفص   32ةاضم ذيكع  الا   األالى ان الفص   - 1

 2005الاتعلق بلعنان الاعلي  لتن   2004ديتابر  31الاؤرخ فو 
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 األراضو غير الابني  الاتيم  االاشمرة التعبع  للبنعءامه  -  

 معري به العا هاألراضو الف يي  كاع ا   تعر فلع بعلتشر   ال -

 نشةع  صةنعةواألراضو غير الابني  الاتيم  الا كعنةم انفةردة االاتةتغل  فةو ن ةعط  -
 ذا تمعري ذا النوه

األراضةةو غيةةر الابنيةة  التةةو تالكلةةع الدالةة  ذا الاؤتتةةعم العااايةة  يام الصةةبغ   -
 اسدار   ذا الماعةعم الايلي  ه

 ·ر فيلع البنعءاألراضو غير الابني  الكعئن  بعلانع ق الايم -

األراضو غير الابني  الكعئن  بعلانع ق الصنعةي  االتكني  االتيعيي هاالانع ق الاعدة  -
التةةتعاعا يرفةةو ذا النةةو ه االالتةةا   بلةةع للتشةةعر   االتراتيةةب المةةعري بلةةع العاةة  اةةع لةة  

 · يل  التفا م فيلع ان  رف الالت 

االتةةدخ  العلةةعري الايةةددة  بلةةع  األراضةةو الداخلةة  فةةو انةةع ق الاةةدخرام العلعر ةة  - 
 للتشر   االتراتيب المعري بلع العا 

األراضو غير الابني  الاليقة االالتنةعة اةن  بة  البةعةثين العلةعر ن ايلةك لاةدة تةنتين  - 
 .(1)إبتداء ان تعر ا إ تنعئلع 

األراضةو غيةر الابنية  التةو تالكلةع الدالة  ذا الماعةةعم الايلية  ذا الاؤتتةعم    -
العااايةةة  يام الصةةةبغ  اسدار ةةة  االتةةةو تنتلةةة  الكيتلةةةع فةةةو إ ةةةعر ةاليةةة  إصةةةدار صةةةكاك 

 (2).إت اي 
 أساس المعلوم ونسبته الثاني:القسم 

  بعلاعئ  ةلى الليا  التمعر   اليليلي  لدراضو 0,3الاعلا  بنتب   ياظي- 33الفصل

اعلةةةا    ةةيا الفصةةة  ياظةةيافةةو غيةةعب اللياةةة  التمعر ةة  الاشةةعر إليلةةةع بةةعلفلرة األالةةةى اةةن 
العارانيةة   بةةعلاتر الارعةة  تصةةعةديع يتةةب كثعفةة  الانةةع ق العارانيةة  الايةةددة باثةةعا التليئةة 

  .ذاريضب  بعلنتب  لك  ان ل  ك  ث ا تناام بالتضى 
  

                                       
الاتعلق بلعنان  2001ديتابر  28الاؤرخ فو  2001لتن   123ان اللعنان ةدد  43ذضيفم  يه الا   بالتضى الفص   - 1

 2002الاعلي  لتن  
 2014عنان الاعلي  لتن  ان    30تام إضعف   يه الا   بالتضى الفص  - 2
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 اإلحصاء والمراقبة الثالث:القسم 
 والنزاعات والعقوبات

اةةةن  ةةةيه الاملةةة  الاتعللةةة  بعسيصةةةعء  29إلةةةى  7ت بةةةق ذيكةةةع  الفصةةةاا  - 34الفصـــل
ااالتةةتخ ص االاامبةةعم االارا بةة  ااععينةة  الاخعلفةةعم االن اةةةعم االعلابةةعم ةلةةى الاعلةةا  

  .غير الابني  ةلى األراضو
 المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية الثالث:الباب 

 أو التجارية أو المهنية

 : ميدان تطبيق المعلوم القسم األول

يتةةتامب الاعلةةا  ةلةةى الاؤتتةةعم يام الصةةبغ  الصةةنعةي  ذا التمعر ةة  ذا  - 35الفصــل
 :ةلىالالني  

األشةةخعص ال بيعيةةين الخعضةةعين للضةةر ب  ةلةةى الةةدخ  بعنةةاان األرعةةعر الصةةنعةي   -
 · االتمعر   اذرععر الالن غير التمعر  

 ·ةلى الشركعم الاعنا ين الخعضعين للضر ب  األشخعص -  

ذا النةةة  غيةةةر  تمعر ةةةعهشةةةركعم األشةةةخعص اشةةةركعم الايعصةةة  التةةةو تتعةةةع ى نشةةةع ع  -
 تمعر  .

يتةةةتامب الاعلةةةا  يتةةةى فةةةو يعلةةة  إةفةةةعء األشةةةخعص الاشةةةعر إلةةةيل  بلةةةيا الفصةةة  اةةةن  -
  الشركعمالضر ب  ةلى دخ  األشخعص ال بيعيين ذا ان الضر ب  ةلى 

 36 الفصل
I -   ُيعفى ان الاعلا : 

غيةر الاتةتلر ن اغيةر الالياةين بةعلب د الاعنا ةان األشةخعص األشةخعص ال بيعيةان ا  -
الضر ب  ةلى دخ  األشخعص ال بيعيين االضر ب  ةلى  التانتي  ةلى اعنى ذيكع  امل 

 .(1) الشركعم

                                       
 2004لتن   90ان اللعنان ةدد  80ان امل  المبعي  الايلي  بالتضى الفص   36ةاضم ذيكع  الا   األالى ان الفص   - 1

 2005الاتعلق بلعنان الاعلي  لتن   2004ديتابر  31الاؤرخ فو 
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ان  41الاؤتتعم التيعيي  الخعضع  للاعلا  ةلى الن ا الانصاص ةليه بعلفص   -
 ·  يه الامل 

II- ى الاؤتتةةةعم الانتفعةةةة  بنظةةةع  خةةةةعص بالتضةةةى نصةةةةاص تشةةةر عي  خعصةةةة  ذا تبلةةة
 ·بالتضى اتفع يعم خعص  خعضع  لديكع  الااردة بلع

 ومــاس المعلــأس : الثانيالقسم 
 

اةة  اراةةةعة ذيكةةع  الفلةةرة الثعنيةة  اةةن  ةةيا الفصةة  ييتتةةب الاعلةةا  ةلةةى  (1)– 37 الفصــل
 الاؤتتةةعم يام الصةةبغ  الصةةةنعةي  ذا التمعر ةة  ذا الالنيةة  ةلةةةى ذتةةع  ر ةة  الاعةةةعا م 

 .للاعلا الخع  الايلق ان  رف الاؤتتعم الخعضع  
إلى  اييتتب الاعلا  ةلى ذتع  الضر ب  ةلى الدخ  ذا الضر ب  ةلى الشركعم بعلنتب 

اكةةرر اةةن املةة  الضةةر ب  ةلةةى دخةة   44األشةةخعص ال بيعيةةين الاشةةعر إلةةيل  بعلفصةة  
األشخعص ال بيعيين االضر ب  ةلى الشركعم اكيلك بعلنتب  إلى الاؤتتعم التةى تتةم  

 ختعرة اثبت  بايعتب  ا عبل  للتشر   الايعتبو للاؤتتعم.
 .نسب المعلوم الثالث:القسم 

 (2)- 38الفصل 
- I تةةب  الاعلةةا  ةلةةى الاؤتتةةعم يام الصةةبغ  الصةةنعةي  ذا التمعر ةة  ذا ددم نيةة
بعلاعئةة  بعلنتةةب  لدشةةخعص  25غيةةر ذن  ةةيه النتةةب  تيةةدد بةةة  بعلاعئةة 0,2الالنيةة  بةةة 
 .ان  يه الامل  37بعلفلرة الثعني  ان الفص  إليل  الاشعر 

   بعلنتب  إلى:بعلاعئ 0,1ا تخفة نتب  الاعلا  ةلى الاؤتتعم إلى 
الاؤتتعم التو ترا   صرا انتمعم خعضع  لنظةع  الاصةعد   اسدار ة  لدتةععر االتةى  -

 بلع للتشعر   االتراتيب  المعري بلع  بعلاعئ  6اليتعدع  عاش الرعح الخع  لليه الانتمعم 
 العا ,

الاؤتتةةةةعم التةةةةو تةةةةرا  انتمةةةةعم خعضةةةةع  لنظةةةةع  الاصةةةةعد   اسدار ةةةة  لدتةةةةععر االتةةةةى  -
 بلةةع  للتشةةعر   االتراتيةةب  المةةعري  بعلاعئةة  6ح الخةةع  للةةيه الانتمةةعم اليتعةةدع  ةةعاش الةةرع

                                       
 2013الاعلي  لتن  ان  عنان  23بالتضى الفص  37نليم ذيكع  الفلرة الثعني  ان الفص    - 1
 2013ان  عنان الاعلي  لتن   24بالتضى  الفص   38نليم ذيكع  الفلرة األالى ان الفص    -2
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بلةةةع العاةةة  اانتمةةةعم ذخةةةرع شةةةر    إثبعتلةةةع بعنةةةاان التةةةن  التةةةعبل  تيليةةةق ر ةةة  اعةةةعا م 
ذا ذكثر ان ترا ج الانتمعم التو ال يتعدع  عاش رعيلةع الخةع   بعلاعئ  80اتقتو بنتب  

 ,بعلاعئ  6
 25رة اختيةةةعر دفةةة  الاعلةةةا  ةلةةةو الاؤتتةةةعم ةلةةةى ذتةةةع  اياكةةةن للاؤتتةةةعم الاةةةيكا    

 ان الضر ب  ةلى الدخ  ذا الضر ب  ةلى الشركعم. بعلاعئ 
اتةةت  ةاليةة  االختيةةعر ةنةةد ايةةداع التصةةر ح الشةةلري بةةعألداءام بعنةةاان شةةلر مةةعنفو اةةن    

 ك  تن .
 (1) :% الاشعر إليلع ذة ه ةلى0,1ات ّبق نتب  

 ان التصديرهر   الاععا م الاتقتو - 

ر   الاععا م الايلق ان  ب  الاؤتتعم الصيي  التو تتدي كعا  خداعتلع لفعئدة - 
 غير الالياين الاتقتو ان نشع لع ا  غير الالياينه

ر   الاععا م الايلق ان  ب  اتدي الخداعم الاعلي  الاتقتو ان ةاليعتل  ا  غير - 
 الالياينه

كعم االتتثاعر يام رذ  الاعا الاتغير الخعضع  ر   الاععا م الايلق ان  ب  شر - 
 .للااةد اتتثاعر اخفف  الاتقتو ان اتتعاعا ااماداتلع ا  غير الالياين

II-   االفلةرة  37ال ياكن ذن يل  الاعلا  ةلى الاؤتتعم الااظي افلع أليكةع  الفصة
تةةتامب األالةةى اةةن  ةةيا الفصةة  ةةةن يةةد ذدنةةى يتةةعاي الاعلةةا  ةلةةى العلةةعرام الابنيةة  الا

بعلاعئةة  اةةن  5بعنةةاان العلةةعرام الاتةةتغل  فةةو ن ةةعط نشةةع  الاؤتتةة  ييتتةةب ةلةةى ذتةةع  
الةةةةثان الارمعةةةةو للاتةةةةر الارعةةةة  الابنةةةةو لكةةةة  صةةةةني اةةةةن ذصةةةةنعف العلةةةةعرام تضةةةةرب فةةةةو 

 · الاتعي  الاغ عة

 ·اي بق اليد األدنى ةلى الاؤتتعم التو ال تيلق ر   اععا م

 :يلوشع  الاؤتت  كاع اتصني العلعرام الاتتغل  فو ن عط ن

  ةلعر اعد التتعاعا إداري ذا لتعع و نشع  تمعري ذا غير تمعري  األاا:الصني 

 ·ةلعر يا اتعن  خفيف  اعد لتعع و نشع  صنعةو الثعنو:الصني 
                                       

الاتعلق بلعنان الاعلي  لتن   2013ديتابر 30الاؤرخ فو  2013لتن   54ان اللعنان ةدد  49ت  إظعفتلع باامب الفص   - 1
2014 
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  صنعةوةلعر اتين اعد لتعع و نشع   الثعلا:الصني 
اتةةةرا ارععةةةع اعةةةّد لتعةةةع و نشةةةع   5000الصةةةني الرابةةة : ةلةةةعر تفةةةاط اتةةةعيته الاغ ةةةعة 

  صنعةو

الغعيةة  ت بيةةق  ةةيه الفلةةرة يضةةب  ابلةةغ الاعلةةا  بةةعلاتر الارعةة  الارمعةةو لكةة  صةةني اةةن 
  تناامذصنعف العلعرام بالتضى ذار ك  ث ا 

III- (1  ) 

IV- للضةةةر ب  ةلةةةى الشةةةركعم بعلنتةةةب  للاؤتتةةةعم الف ييةةة  االصةةةيد البيةةةري الخعضةةةع  
يتةةعاي الاعلةةا  ةلةةى الاؤتتةةعم يام الصةةبغ  الصةةنعةي  ذا التمعر ةة  ذا الالنيةة  الاعلةةا  
ةلى العلعرام الابني  بعلنتب  لك  الر كعئن داخ  ان ل  الماعة  الايلي  ييتتب بةنف  

 · يا الفص  الشرا  الانصاص ةليلع بعلفلرة الثعني  ان
V- نشةع لع  التةو ياتةدلصبغ  الصنعةي  ذا التمعر   ذا الالنية  بعلنتب  للاؤتتعم يام ا

إلةى ةةةدة ماعةةعم ايليةة  يةت  تا  ةة  الاعلةا  ةلةةى الاؤتتةعم يام الصةةبغ  الصةةنعةي  ذا 
التمعر ةة  ذا الالنيةة  بةةين الماعةةةعم الايليةة  الاعنيةة  ةلةةى ذتةةع  الاتةةعي  الاغ ةةعة لكةة  

 ·ارك  ذا فرع كعئن بان ل  ك  ماعة  ايلي 
صةةارة تعةةير تا  ةة  الاعلةةا  ةلةةى الاؤتتةةعم يام الصةةبغ  الصةةنعةي  ذا التمعر ةة  افةةو  -

ذا الالني   بلع أليكع  الفلةرة الفرةية  ذةة ه يةت  التا  ة  بعةتاةعد الةعيي  تضةب  بالتضةى 
 (.2ذار )

 

 االستخالص الرابع:القسم 
 39الفصل 
 -I  ةلةةى الاؤتتةةعم يام اةة  اراةةةعة ذيكةةع  الفلةةرة الثعنيةة  اةةن  ةةيا الفصةة  يةةدف  الاعلةةا

نااي  تةافره اسدارة  الصبغ  الصنعةي  ذا التمعر   ذا الالني  اةتاعدا ةلى تصر ح يتب
 :خعص يتضان 

                                       
لتن   1ان  اللعنان ةدد  50ايلك بالتضو الفص   38ان الفص   IIIذيكع   الفلرة 2012ذلغيم  ابتداء ان غرة معنفو  - 1

 2012الاتعلق بلعنان الاعلي  التكايلو لتن   2012اعي  16الاؤرخ فو  2012
الاتعلق بلعنان الاعلي   2004ديتابر  31الاؤرخ فو  2004لتن   90ان اللعنان ةدد  81ذضيفم  يه الفلرة بالتضى الفص   - 2

 2005لتن  
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 · ةناان الالر االمتاعةو للاؤتت  االاعرف المبعئو  -

 ·ةدد الفراع ةند اال تضعء اةنعا نلع ااتعيتلع الكعئن  بك  ماعة  ايلي  -  
 .ر   الاععا م الخع   -
 ·صني العلعر  -
II- يةةادع التصةةر ح لةةدع  بعضةة  الاعليةة  خةة ا الخاتةة  ةشةةر يااةةع األالةةى اةةن الشةةلر 

الاةةةاالو للشةةةلر الةةةيي انمةةة  فيةةةه ر ةةة  الاعةةةعا م بعلنتةةةب  لدشةةةخعص ال بيعيةةةين االثاعنيةةة  
 ·اةشر ن يااع األالى ان نف  الشلر بعلنتب  لدشخعص الاعنا ين

III - ياتةةةد  الصةةةبغ  الصةةةنعةي  ذا التمعر ةةة  ذا الالنيةةة  التةةةوبعلنتةةةب  للاؤتتةةةعم يام
ايليةةةة    نشةةةةع لع إلةةةةى ةةةةةدة ماعةةةةةعم ايليةةةة  يتعةةةةين ةلةةةةى كةةةة  اكيةةةة  فةةةةرع كةةةةعئن بماعةةةةة

االيتفعظ بنظير ان التصر ح الاشعر إليةه بةعلفلرة األالةى اةن  ةيا الفصة  لةإلدالء بةه ةنةد 
 .اال تضعء

IV- اةةن  37فلرة الثعنية  اةن الفصة  يةدف  الاعلةا  اةن  بةة  األشةخعص الاشةعر إلةيل  بةةعل
 ةيه الاملة  فةو نفة  اآلمةعا الايةةددة لةدف  الضةر ب  ةلةى دخة  األشةخعص ال بيعيةةين ذا 

 .الضر ب  ةلى الشركعم
 الخامسالقسم 

 المراقبة واالستخالص والنزاعات والعقوبات  
 

اةن  ةيا الفصة  ت ّبةق IIا  اراةعة ذيكةع  الفلةرة   (1))جديدة(  Iالفقرة – 40الفصل 
يكةةةع  األةلةةةى الاعلةةةا  ةلةةةى الاؤتتةةةعم يام الصةةةبغ  الصةةةنعةي  ذا التمعر ةةة  ذا الالنيةةة  

الضةةر ب  االعلابةةعم الاعاةاا بلةةع فةو اةةعدة  االن اةةعم االتلةةعد االارا بة  الاتعللة  بعلاامبةةعم 
اةع لة  تتعةعرة اة  ذيكةع   ةيه  ةلى دخ  األشخعص ال بيعيةين االضةر ب  ةلةى الشةركعم

 .(2)امل ال

                                       
الاتعلق بإصدار امل   2000ذام  9الاؤرخ فو  2000لتن   82ان اللعنان ةدد  4ت  تعاية  يه الفلرة بالتضى الفص   - 1

 اليلاط ااسمراءام المبعئي 
 الامل  الاعني   و امل  اليلاط ااسمراءام المبعئي  - 2
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II- ات بةةةةق ةلةةةةى الاعلةةةةا  ةلةةةةى الاؤتتةةةةعم يام الصةةةةبغ  الصةةةةنعةي  ذا التمعر ةةةة  ذا 
اةةن  ةةيه الاملةة  األيكةةع   38اةةن الفصةة  II  رةةالالنيةة  الايتتةةب افلةةع أليكةةع  الفلةة

اةةةةن  ةةةةيه الاملةةةة  الاتعللةةةة    29ا  28االفصةةةةلين  26إلةةةةى  10اةةةةن الةةةةااردة بعلفصةةةةاا 
 .(1) علابعم االن اةعم بعلاامبعم االاخعلفعم االارا ب  اال

III-   اةن  39فو صارة ةد  تافر الاعلااعم الاشعر إليلةع بةعلفلرة األالةى اةن الفصة
 ةةةيه الاملةةة  ذا تلةةةديالع انلاصةةة  ذا اغلا ةةة  تتةةةالى الماعةةةة  الايليةةة  الاعنيةةة  تاظيةةةي 

الترابيةة  الاعلةا  ةلةةى العلةعرام الابنيةة  غيةر  عبةة  ل تةةترمعع ةلةى الفةةرع الاتاامةد بةةدائرتلع 
الا ت  اسدالء باع يفيد دف  الاعلةا  ةلةى الاؤتتةعم يام الصةبغ  الصةنعةي  ذا التمعر ة  

 ·ذا الالني 
 المعلوم على النزل الرابع:الباب 

 ميدان تطبيق المعلوم األول:القسم 

يتةتامب الاعلةا  ةلةى النة ا ةلةى اتةتغلو الاؤتتةعم التةيعيي  كاةع ا ة   - 41الفصل 
 .العا تعر فلع بعلتشر   المعري به 

 أساس المعلوم الثاني:القسم 

ييتتةةةب الاعلةةا  ةلةةةى النةةة ا ةلةةةى ذتةةع  ر ةةة  الاعةةةعا م المالةةةو الخةةةع   - 42الفصـــل 
 · ان  يه الامل  41الايلق ان   ب  األشخعص الاشعر إليل  بعلفص  

 نسبة المعلوم الثالث:القسم 

  بعلاعئ  2يّددم نتب  الاعلا  ةلى الن ا بة  - 43 الفصل
 االستخالص الرابع:القسم 

 38ت بةةةق ةلةةةى الاعلةةةا  ةلةةةى النةةة ا ذيكةةةع  الفلةةةرة الخعاتةةة  اةةةن الفصةةة  - 44الفصـــل 
اةةةن  ةةةيه الاملةةة  الاتعللةةة   39االفلةةةرة األالةةةى االفلةةةرة الثعنيةةة  االفلةةةرة الثعلثةةة  اةةةن الفصةةة  

  .بعالتتخ ص

                                       
الاتعلق بلعنان  2002ديتابر  17الاؤرخ فو  2002لتن   101ان اللعنان ةدد  80نليم ذيكع   يه الفلرة بالتضى الفص   - 1

 2003الاعلي  لتن  
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ان  يه الامل  الاتعلل   40ت بق ةلى الاعلا  ةلى الن ا ذيكع  الفص   - 45الفصل 
 ·  اةعم االعلابعم االتلعد بعلارا ب  ااالتتخ ص االن

 
 

 المعلوم على العروض الخامس:الباب 

 ميدان تطبيق المعلوم األول:القسم 
 ·يتتامب الاعلا  ةلى انظاو العراة الظرفي  - 46الفصل 

 :ُتعفى ان الاعلا  ةلى العراة - 47الفصل 

 ·الدال العراة االتتثنعئي  الانظا  لفعئدة الانظاعم الخير   الانتفع  بإةعن   -

العراة الاتريي  ذا الااتيلي  الانظا   صد النلاة بعلفن ان  بة  ماعيةعم فنية   -
 ارخص للع ال تض  فنعنين ايترفينه

 الاععرة االتظع رام الانظا  بدان العب ه -

 ·العراة التو ال يتمعا  تعر دخاللع ابلغع يت  ضب ه بقار -
 اني: أساس المعلومــسم الثـالق

بعلاعئة  اةن الالةعبية الاتا عة  بعةتبةعر  50ييتتةب الاعلةا  ةلةى ذتةع   - 48 الفصل
 . الدخااةدد الالعةد الااناي  اتعر تياكر 

 نسبة المعلوم ـث:الثالــسم القـ

 . بعلاعئ  6يددم نتب  الاعلا  بة  - 49 الفصل

 تـخـالصاالس الرابـع:القــسم 

يتتخلص الاعلةا  ةلةى العةراة اةن  بة  األشةخعص الا ةعلبين بةه لفعئةدة  - 50 الفصل
 . االعراةالماعةعم الايلي   ب  تتلي  رخص اليف م 

 العقوبات الخامس:القـسم 

يترتةب ةةن ةةد  دفة  الاعلةا  ةلةى العةراة خ ية  تتةعاي ضةعي الاعلةا  - 51 الفصل
اص ةليلةع بعلتشةر   المةعري بةه الاتتامب ة اة ةلى العلابعم الم ائي  ااسدار   الانصة

  العا .
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 مساهمة المالكين األجوار السادس:الباب 
بعل ر ةعم ااألرصةف  ا نةةاام  فةو نفلةعم األشةغعا األالية  ااسصة يعم الكبةرع الاتعللةة 

 تصر ي الاااد التعئل 

تتةةةةةةتخلص اتةةةةةةع ا  الاةةةةةةعلكين األمةةةةةةاار فةةةةةةو نفلةةةةةةعم األشةةةةةةغعا األاليةةةةةة   - 52 الفصــــــل
الكبرع الُانم ة ان  رف الماعةةعم الايلية  االاتعللة  بعل ر ةعم ااألرصةف   ااسص يعم

تصر ي الاةااد التةعئل  اكةيلك ذشةغعا تليئة  األييةعء التةكني  االانةع ق الصةنعةي   ا ناام
  االتيعيي 

ةلةى  اال ياكن الشراع فو إنمةع  األشةغعا اتاظيةي الاتةع ا  إال بعةد صةدار ذاةر يةنص
  األشغعاو تكتتيلع تلك صبغ  الاصلي  الععا  الت

 52تضةةب  اتةةع ا  الاةةعلكين األمةةاار فةةو النفلةةعم الاشةةعر إليلةةع بعلفصةة   - 53 الفصــل
الاملةة  ةلةةى ذتةةع  الابلةةغ المالةةو لدشةةغعا كاةةع ارد بانع صةة  األشةةغعا اتياةة   اةةن  ةةيه

  اال تضعءةلى الاعلكين األماار ذا ارثتل  ةند 

اد اةةةدة االنةةةدثعر بعلنتةةةب  لإلصةةة يعم ايكةةةان ضةةةب  اتةةةع ا  الاةةةعلكين األمةةةاار فةةةو يةةةد
  الكبرع.

: يل  ية  اتةع ا  الاةعلكين األمةاار كليةع اةن  بة  الماعةةعم  (1)الفقرة الثالثة )جديدة ( 
الايلية  بعلنتةب  إلةةى الا ةعلبين بعلاتةةع ا  اةن ياي الةةدخ  الايةداد الانتفعةةين بإةعنة  اةةن 
الدالةة  ذا اةةن الماعةةةعم الايليةة . اياةةنح اليةة  الانصةةاص ةليةةه بلةةيا الفصةة  بلةةرار اةةن 

اعةةةة  الايليةة  بعةةةد ذخةةي رذي لمنةةة  رئةةي  الماعةةة  الايليةةة  بنةةعء ةلةةةى اداالةة  املةة  الم
اةن  ةيه الاملة . ا ةت  يلةك افلةع لشةرا  ا ةرط  56الارامع  الانصةاص ةليلةع بعلفصة  

اةةن  IVت بيةق الية  الكلةةو اةن الاعلةا  ةلةةى العلةعرام الابنية  الانصةةاص ةليلةع بةعلفلرة 
 ان  يه الامل . 6الفص  

ااألرصةةةف  يتةةةب ااملةةةعم  اتيتتةةب الاتةةةع ا  بعلنتةةةب  إلةةةى األشةةةغعا الاتعللةة  بعل ر ةةةعم
العلةةعرام التةةو  ةةو ةلةةى الةةك الاتةةع اين ابعلتتةةعاي بةةين الاةةعلكين األمةةاار بعلنتةةب  إلةةى 

 األشغعا األخرع. 

                                       
الاتعلق بلعنان  2002ديتابر  17ؤرخ فو الا 2002لتن   101ان اللعنان ةدد  80نليم ذيكع   يه الفلرة بالتضى الفص   - 1

 2003الاعلي  لتن  
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يلةةة  إةةةة   الاةةةعلكين األمةةةاار بابلةةةغ الاتةةةع ا  بااتةةة   رتةةةعل  اضةةةاان   - 54 الفصـــل
رامعةةة  اسةةةة   بةةةعلبلاغ اةةة  يكةةةر آمةةةعا تلةةةدي  االةتراضةةةعم لةةةدع لمنةةة  الا الاصةةةاا اةةة 

  الامل ان  يه  56الانصاص ةليلع بعلفص  

تلةةّد  االةتراضةةعم خةة ا الث ثةةين يااةةع التةةو تلةةو اسةةة   بعلاتةةع ا  إلةةى  - 55 الفصــل
يع ااصةةةةياب  بكةةةة  الاثةةةةعئق الاؤ ةةةةدة اتةةةةادع لةةةةدع الاصةةةةعلح ةتعبةةةةك  ةالارامعةةةة   لمنةةةة ةرئيةةةة

ضةةاان  الاصةةاا للماعةةة  الايليةة  العبةة  تتةةلي  اصةة  ذا ةةةن  ر ةةق رتةةعل  االاختصةة  
بعالتت   ايل  البم فو االةتراضعم بعد اتةتدةعء الا ةعلبين بةعلاعلا  ةةن  ر ةق رتةعئ  

  .اضاان  الاصاا ا  اسة   بعلبلاغ ذا نتخ  ان اسة   ااضى ان  رف الاعنو
إيا تعةير ةلةةى الاةعلكين األمةةاار اليضةار لةةدع اللمنة  ياكةةنل  تعيةين اةةن ينةاعل  اال يانةة  
ةةةد  يضةةار الاةةعلكين األمةةاار ذا اةةن ينةةاعل  اةةن البةةم فةةو االةتةةراة اةةن  ةةرف لمنةة  

 . الارامع 
 :انتتركب لمن  الارامع   - 56 الفصل

 ينابه.رئي  الماعة  الايلي  ذا ان -
  .لايلي  يل  تعيينلاع ان  ب  رئي  الامل ةضا ن ان امل  الماعة  ا-
 ينابه.  عبة الاعلي  ذا ان  -
 .التصا ميق فو  ينابه بدان العع  ذا ان  الكعتب -

ا تةةرذ  اللمنةة  رئةةي  الماعةةة  الايليةة  ذا اةةن ينابةةه اياكنةةه ذن يتةةتدةو كةة  شةةخص  ةةد 
 ·يفيد برذيه ان النعيي  الفني 

اتكةةان  ةةرارام اللمنةة  بقغلبيةة  ذصةةاام األةضةةعء اليعضةةر ن افةةو يعلةة  تتةةعاي األصةةاام 
يكةان صةةام الةةرئي  ارميةع ا تعةةين ةلةةى الماعةة  الايليةة  إبةة غ  ةرارام لمنةة  الارامعةة  

مةداا تيصةي  إلى الاعنيين بعألار فو ذم  شلر ا ت  تبعع للرارام لمن  الارامعة  إةةداد 
 .يكتتو الصبغ  التنفييي  بعد إاضعئه ان  ب  رئي  الماعة  الايلي  (1)

                                       
الاؤرخ  2005لتن   106ان اللعنان ةدد  56ت  تعاية ةبعرة "  اع  إتتخ ص" بعبعرة " مداا تيصي  " بالتضى الفص  - 1

 2006الاتعلق بلعنان الاعلي  لتن   2005ديتابر  19فو 
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ا ت  تتب  إتةتخ ص الاتةع ا  بعلنتةب  إلةى كة  اةدين بالتضةى   (1)(  فقرة ثالثة )جديدة
نتةةخ  اتةةتخرم  اةةن مةةداا تيصةةي  اؤشةةر ةليلةةع اةةن  ةةعبة الاعليةة  ايتتةةب الماعةةة  

 الايلي .
تةتخ ص بااتة   اعللةعم اا ة نةعم بعلرائةد يةت  اسةة ن ةةن بةدء ةالية  اال -57الفصل

  التانتي الرتاو للمالار   

ياكةةةن للاةةةعلكين األمةةةاار تلةةةدي  دةةةةاع لةةةدع الايةةةعك  الاختصةةة  بخصةةةاص  -58الفصـــل
 رارام لمن  الارامع  الاشعر إليلةع  إب غخ ا ذم   دره تتان يااع ان  ضب  الاتع ا 

اةيكارة إال إيا ذثبةم الاعنةو بعألارذنةه  ةد  ان  يه الامل  اال تلب  الةدةاع ال 56بعلفص  
اةةن  ةةيه الاملةة   59اةتراضةةه إلةةى لمنةة  الارامعةة  ادفةة  التتةةبل  الاشةةعر إليلةةع بعلفصةة  

ايكةةةان اليكةةة  الصةةةعدر ةةةةن  ةةةيه الايةةةةعك  نلعئيةةةع اال يترتةةةب ةةةةن تلةةةدي  دةةةةاع للايةةةةعك  
 الاختص  تا يي اتتخ ص الاععلي  الاثلل  اي  الن اع

ع ا  الاةعلكين األمةاار ةةن  ر ةق تتةبل   بة  بداية  األشةغعا تتةراار تدف  ات -59الفصل
بعلاعئ  ان ابلغ الاتع ا  اللماعة  الايلي  ير ة  اختيةعر  30بعلاعئ  ا  10نتبتلع بين 

 . الايلي نتب  التتبل  فو  يه اليداد بالتضى  رار صعدر ةن رئي  الماعة  
 تع  تناي  اتتةعاي  بداية  اةن الشةلر ايل  دف  الابلغ الاتبلو بدان فعئة ةلى خات  ذ

ا ترتةةب ةةةن ةةةد  دفةة  الاتةةع ا  ذا  تةة  انلةةع ت بيةةق  الةةيي يلةةو تةةعر ا انتلةةعء األشةةغعا
  اللت بعلاعئ  ان ابلغ الاتع ا  ذا  10خ ي  تناي  تتعاي 

يتعةةةين ةلةةةى الماعةةةة  الايليةةة  إرمةةةعع الابةةةعلغ الالباضةةة  بعنةةةاان التتةةةبل   - 60الفصـــل
إيا لةةة  يةةةت  إنمةةةع  األشةةةغعا خةةة ا التةةةنتين الاةةةااليتين  األمةةةاارهألصةةةيعبلع اةةةن الاةةةعلكين 

  الامل ان  يه  52لتعر ا إصدار األار الاشعر إليه بعلفلرة الثعني  ان الفص  
 معلوم اإلجازة الموئف السابع:الباب 
 ى محالت بيع المشروباتعل 

يتةةتامب اعلةةا  اسمةةع ة ةلةةى اتةةتغلو الالةةع و االيعنةةعم ا عةةةعم الشةةعي  - 61الفصــل
ابصف  ةعا  ك  الاي م التةو تبية  اشةرابعم تتةتللك ةلةى ةةين الاكةعن ايضةب  ابلةغ 

                                       
الاتعلق بلعنان  2005ديتابر  19الاؤرخ فو  2005لتن   106لعنان ةدد ان ال 57ذضيفم  يه الفلرة بالتضى الفص   - 1
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الاعلةةا  يتةةةب تعر فةةة  تقخةةةي بعةةين االةتبةةةعر تصةةةنيف  الايةةة م  بلةةع للتشةةةر   المةةةعري بةةةه 
  ذارب  تعر ف  الاعلا  بالتضى ايل  ض. العا 

يتتخلص اعلا  اسمةع ة الااظةي ةلةى اية م بية  الاشةرابعم الاتةتللك   - 62الفصل
ةلى ةين الاكعن ةن  ر ةق تصةعر ح تافر ةع اسدارة تةادع لةدع  ةعبة الاعلية  بعةد خصة  

بعلاعئةةة  لفعئةةةدة اي انيةةة  الدالةةة  ايلةةةك خةةة ا شةةةلر مةةةعنفو اةةةن كةةة  تةةةن  بعلنتةةةب   10نتةةةب  
ذا التمعر ة  ذا  ؤتتةعم الخعضةع  للاعلةا  ةلةى الاؤتتةعم يام الصةبغ  الصةنعةي للا

الالني  ذا للاعلا  ةلى الن ا ذا ةند التصر ح بعلدخ  بعلنتب  للا علبين بعلضر ب  يتب 
النظع  التلديري ايتتامب الاعلا  ةلى التن  كعال  الاع كةعن التةعر ا الةيي بةدذ ذا انتلةى 

 ·فيه النشع 
ت بةق ةلةى اعلةا  اسمةع ة الااظةي ةلةى اية م بية  الاشةرابعم األيكةع   - 63الفصل

اةةن  ةةيه الاملةة  االاتعللةة  بعالتةةتخ ص االارا بةة   40األالةةى اةةن الفصةة   الةةااردة بةةعلفلرة
 . االتلعد االن اةعم االعلابعم 

 معاليم مختلفة الثـامن:الباب 

 معاليم الموجبات اإلدارية األول:القــسم 

 معلوم التعريف باإلمضاء األول:القسم الفرعي 

ةلةى التعر ةي بعساضةعءام الاا عة   " اعلا  التعر ي بعساضعء" يتتامب  - 64الفصل
الاثعئق االعلاد اةلى نتخلع الالدا  ان  رف الخااص للتعر ي بعساضعء بلع ان  ةلى

  ينابه ب  رئي  الماعة  الايلي  ذا ان 

التعر ةةي بعساضةةعء ةلةةى الاثةةعئق االعلةةاد  يبةةين بانعتةةب  اتةةتخ ص اعلةةا  - 65الفصــل
األصةةةلي  اةلةةةى كةةة  النتةةةا الالداةةة  للتعر ةةةي بعساضةةةعء ابلةةةغ الاعلةةةا  الاتةةةتخلص اةةةةدد 

  الاتل الاص  

ا مب ةلى التل   الاعني  اتك دفتر اخصص لعاليةعم التعر ةي بعساضةعء يضةان بةه 
ين لتلةةك الاثةةعئق ااضةةاع الاثةةعئق االعلةةاد يتةةب تةةعر ا تلةةديالع ا ايةة  األشةةخعص الااضةة

  االعلاد
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 معلوم اإلشهاد بمطابقة الثاني:القسم الفرعي 
 النسخ لألصل

يتةةتامب اعلةةا  اسشةةلعد با عبلةة  النتةةا لدصةة  ةلةةى اسشةةلعد بعلا عبلةة   - 66الفصــل
لدصة  بعلنتةب  لنتةةا الاثةعئق االعلةةاد الالداة  لإلشةلعد با عبلتلةةع لدصة  اةةن  بة  رئةةي  
الماعة  الايلي  ذا ان ينابه ات بق ةلى الاعلا  اسمةراءام الانصةاص ةليلةع بعلفصة  

الدا  ان  ب  الاصعلح التعبعة  للدالة  االماعةةعم ان  يه الامل  بعتتثنعء الاثعئق ال 65
  العاااي الايلي  االاؤتتعم 

 اععلي  تتلي  الشلعدام االيمج الاختلف   الثعلا:اللت  الفرةو 

العبة  تتةلي  الشةلعدام  الاختلفة هاععلي  تتةلي  الشةلعدام االيمةج  تتتامب - 67الفصل
 :التعلي االيمج 

 ·اال اا  ا رارام اادااالم الماعةعم الايلي نتا ان رت  الاالدة االافعة  -

 ذراة اشةتراكي تفا م فو ذا اضعاين االدة اافعة ا اا  ااضعاين ان  رارام إتنعد  -
 ةلى امه الالكي  الخعص ه

  اا هالد ةلةة -

 ر ةعئلوهةتةدف -

اشةةلعدام فةةو صةةلايي  الايةة  افةةو اليةةا  اكةة  الشةةلعدام األخةةرع التةةو تانيلةةع  -
 · يلي  افلع للتشر   المعري به العا الماعةعم الا

 معاليم الرخص اإلدارية الثاني:القسم 
 68 الفصل

I -  ةلى الرخص اسدار   التعلي  " اععلي  الرخص اسدار  " تتتامب:  
رخةص يبةح يياانةعم الامة رة ل تةتل ك الخةعص خةعر  الاتةعلا البلدية  ذا الملاية   (1

 · الاالة ذا التل  الايلي  ذا فو البلعع الاخصص  ليلك بلرار ان

 الرامعة  بةعلنظررخةص إشةغعا ال ر ةق العةع  لتعةع و بعةة الالةن داخة  الانةع ق  (2
  الايلي للماعةعم 

رخةص اليفة م الانظاة  بانعتةب  األفةرار الععئلية  ذا األفةرار العاااية  ارخةص فةتح  (3
 · الالع و االاي م الشبيل  بلع بعد التعةعم اللعناني 
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نةعءام الفردية  ذا الماعةية  ذا ذشةغعا التةراي  ذا التتةييج اتاديةد ذا تمديةد رخةص الب (4
 ةةيه الةةرخص بعتةةتثنعء رخةةص بنةةعء الايةة م الدينيةة  ارخةةص البنةةعءام الماعةيةة  الاعةةدة 

  االاعع ينسيااء الاتنين 

 ·رخص الدفن ذا إخرا  المثا (5

  بعدادرخص ماالن تيعرام األمرة االتيعرام الامل ة ( 6

 ·ص نصب آالم تا    الا اد فو ال ر ق العع رخ (7

 ·اك  رخص  إدار   تتلالع الماعة  الايلي   بلع للتشر   المعري به العا  (8

II -  تتةتخلص اعةعلي  الةرخص اسدار ة  الابّينة  بةعلفلرة األالةى اةن  ةيا الفصة  اتةبلع
 ·  ب  تتلي  الرخص 

III -   اتةبلع ياايةعيتتخلص الاعلا  ةلى رخص تعع و بعة الالن بعل ر ق العةع 
 ·ذا شلر ع ذا ك  ث ث  ذشلر

IV -  يتةتخلص اعلةا  رخةص مةاالن تةيعرام األمةرة االتةيعرام الاملة ة بعةداد تةنايع
 · بل   النظر ةن اعلا  ا اف العرععم بعل ر ق العع 

 المعاليم الواجبة داخل األسواي الثالث:القــسم 

 المعلوم العام للوقوف األول:القـسم الفرعي 
ةلةى ا ةاف البضةعئ  االيياانةعم اكة   " الاعلا  العع  للا ةاف"  يتتامب -   69الفصل

المالةةةة   التةةةل  التةةةو تعةةةرة للبيةةة  بفنةةةعء األتةةةةااط الياايةةة  ااألتةةةباةي  االظرفيةةة  اذتةةةااط
ااعينةةةة  تخصصةةةةلع الماعةةةةة  الايليةةةة  اللتلةةةةعء البعةةةةة  الاليئةةةة  لةةةةيلك ذا بقاةةةةعكن ايةةةةددة 
  البعئ االاشتر ن اييا   يا الاعلا  ةلى 

 اياكةةةةةن للماعةةةةةة  الايليةةةةة  تاظيةةةةةي اعلةةةةةا  خةةةةةعص للا ةةةةةاف بعلنتةةةةةب  لدتةةةةةااط الياايةةةةة 
ااألتباةي  االظرفي  تضب  تعر فته بلرار اةن الماعةة  الايلية  الاعنية  بعةد ااافلة  تةل   

يةةق الاعلةةا  العةةع  للا ةةاف إلةةى الةةعدير ال تتنعتةةب اةة  اصةةعر ي اسشةةراف إيا ذفضةةى ت ب
  التاط التصرف فو 
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 المعلوم على رقم معامالت الثاني:القـسم الفرعي 
 وكالء البيع ومزودي سوي الجملة

يتةةتامب اعلةةا  ةلةةى ر ةة  اعةةعا م اكةة ء البيةة  ااةة ادي تةةاط المالةة   -   70الفصــل
 ةلةةى ر ةة  الاعةةعا م الايلةةق اةةن  ةةرف اكةة ء البيةة  الاةةرخص للةة  االخضةةعرة ذا غيةةر  

 · ان الات عء االا ادين لتاط المال  االيين ال يبيعان ابعشرة للاتتللكين

 : ُيعفى ان  يا الاعلا  -   71الفصل

 ·ين يبعشران شخصيع بي  انتامعتل الانتمان الي -

 ·تماععم الانتمين الاتكان  لبي  انتامعم انخر يلع -

 : يتعين ةلى الاك ء الارخص لل  -   72الفصل

ظا  اغير انل ع  ااؤشر ةليلع ان تاتك دفتر يي ميايام ار ا  يتب تلتل  ان -
عئةةةدة البعةةةة   ةةةرف الماعةةةة  الايليةةة  تتةةةم  بلةةةع فةةةو ار ةةة  ةلةةةى يةةةدة كةةة  ةاليةةة  بيةةة  لف

 .بعلتفصي 
 انل عة  ااؤشةراتةك دفةعتر لكشةي اليتةعبعم ار اة  يتةب تلتةل  انتظاة  اغيةر  - 

التةو  ةعااا بلةةع  تفصةي  العاليةةعمةليلةع اةن  ةرف الماعةةة  الايلية  تتةم  بلةةع يااةع بيةا  
 ·لفعئدة ااكليل 

كاةةع يتعةةين ةلةةى اةة ادي األتةةااط ذا كةة  اتةةي  آخةةر ال يبيةة  ابعشةةرة للاتةةتللكين اتةةك 
دفعتر يام ميايام بلةع ذةةداد ار اة  يتةب تلتةل  انتظاة  اغيةر انل عة  ااؤشةر ةليلةع 
ان  رف الماعة  الايلي  يتملان بلع فةو ار ة  ةلةى يةدة كة  ةالية  بية  لفعئةدة البعةة  

  يااوفو مداا  بعلتفصي  ايل  تلخيص  يه العاليعم

اتتةةل  الماعةةةعم الايليةة  لكةة  ا علةةب بةةعلاعلا   الةةدفعتر الاشةةعر إليلةةع ذةةة ه اةنةةد انتلةةعء 
الةةدفعتر الاعةةدة لتتةةمي  البياةةةعم إلةةى تمةةعر التفصةةي  تعةةرة اصةةياب  بعلاثةةعئق الاؤ ةةدة 

 ·ةلى اصعلح الماعة  الايلي  الاعني  للارا ب  فو ذم  ذ صعه يااعن
لى ك  ا علب بعلاعلا  ذن يادع لدع اصعلح الماعةعم الاكلف  يتعين ة -   73الفصل

بعيتتةةعب الاعلةةةا  فةةةو ذمةةة  ذ صةةعه اليةةةا  الخةةةعا  االيةةةا  العشةةران اةةةن كةةة  شةةةلر  عئاةةة  
  التعبقتلخيصي  فو البياةعم الايلل  خ ا نصي الشلر 
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اتعتبةةةر  ةةةيه اللعئاةةة  التلخيصةةةي  تةةةند اتةةةتخ ص يةةةدف  بالتضةةةعه بعليعضةةةر ابلةةةغ الاعلةةةا  
 ·لاتتامب لدع  عبة الاعلي ا

 0,75ينمةةةر ةةةةن كةةة  تةةةقخير فةةةو دفةةة  الاعلةةةا  ت بيةةةق خ يةةة  تتةةةعاي  -   74الفصـــل
اةةن الابةةعلغ الاتةةتامب  ةةةن كةة  شةةلر تةةقخير ذا مةة ء انةةه ابتةةداء اةةن تةةعر ا   (1)بعلاعئةة  

امةةةاب الاعلةةةا  ابل ةةة  النظةةةر ةةةةن  ةةةيه الخ يةةة  يتعةةةرة الاخةةةعلفان للعلابةةةعم الم ائيةةة  
 ·ري بلع العا ااسدار   المع
 الاعلا  ةلى الدالل  الثعلا:اللةت  الفرةو 

يتتامب الاعلا  ةلى الدالل  ةلى ماية  البياةةعم بعسشةلعر الايللة  داخة   -75الفصل
 ·األتااط يتى الا تام  يه البياةعم بدان اللماء إلى دالا اييا  الاعلا  ةلى البعئ 

 المعلوم على الوزن  الرابع:القـسم الفرعي 
 والكيل العمومي

يتةةتامب الاعلةةا  ةلةةى الةةا ن االكيةة  العاةةااو ةلةةى ةاليةةعم الةةا ن االكيةة   - 76الفصــل
الابعشةةةرة بعلاكعتةةةب الافتايةةة  اةةةن  ةةةرف الماعةةةةعم الايليةةة  للةةةيا الغةةةرة ذا بعألرصةةةف  

نةة اا البضةةعئ  ذا ةلةةى اةةتن بةةااخر ابكةة  اكةةعن آخةةر ةنةةد ال لةةب ايياةة   الاعةةدة لشةةين اا 
 ·الاعلا  ةلى البعئ 

ُيتةةتخلص الاعلةةا  بعليعضةةر اةةن  بةة  ذةةةاان الكيةة  االةةا ن الايلفةةين ُالعبةة   - 77الفصــل
للبعضة  الاعلية  فةو  الاتتخلصة تتلي  اص  الت   ان دفتةر يي مةيايام اتةدف  الابةعلغ 

  يااعنذم  ذ صعه 

إيا ارتعبةةم األ ةةراف الاعنيةة  فةةو نتيمةة  إيةةدع العاليةةعم التةةو بعشةةر ع ذيةةد  - 78الفصــل
 ذةاان الةا ن االكية  العاةااو الايلفةين فللةع اليةق فةو  لةب ارامعة  العالية  يةعال اتكةان 
يا ظلةةر خةة ف  العاليةة  الثعنيةة  امعنيةة  إيا تبةةين انلةةع يصةةاا غلةة  فةةو العاليةة  األالةةى اا 

اعلةةةةا  العاليةةةة  الثعنيةةةة  يتةةةةب نفةةةة  اسمةةةةراءام يلةةةةك يتعةةةةين ةلةةةةى  علةةةةب الارامعةةةة  دفةةةة  
  الامل ان  يه  77الانصاص ةليلع بعلفص  

 

                                       
الاتعلق بلعنان الاعلي   2001ديتابر  28الاؤرخ فو  2001لتن   123ان اللعنان ةدد  88كاع ت  تنلييه بالتضى الفص   - 1

 2002لتن  
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 معلوم البيع بالتجول الخامس:القـسم الفرعي 
 داخل األسواي 

يتةتامب اعلةةا  البية  بةعلتماا داخةة  األتةااط ةلةى ةاليةةعم البية  بةةعلتماا  - 79الفصـل
لتعةةع و  إشةةغعا ال ر ةةق العةةع داخةة  األتةةااط ايتةةتخلص بل ةة  النظةةر ةةةن اعلةةا  رخةةص 

  الامل ان  يه  68بعة الالن الاشعر إليلع بعلفص  
 

 معلوم اإليواء السادس:القـسم الفرعي 
 والحراسة 

 

يتةةةتامب اعلةةةا  اسيةةةااء االيراتةةة  ةلةةةى ا ةةةاف العرعةةةعم االةةةدااب بقاةةةعكن  - 80الفصـــل
 ·اخصص  داخ  التاط فو غير ذا عم الفتح للعاا 

 اعلا   الارا ب  الصيي  ةلى انتامعم البير التعب :اللةت  الفرةو 

 

ةلةةةةى الارا بةةةة   يتةةةةتامب اعلةةةةا  الارا بةةةة  الصةةةةيي  ةلةةةةى انتامةةةةعم البيةةةةر - 81الفصــــل
 ةيا الاعلةا   الصيي  التو ُتمرع ةلى انتامعم البير ةند ةرضلع للبي  بعلمالة  ايياة 

  البعئ ةلى 

 الملاي العاااو  اععلي  انح ل ا  الالك البلدي ذا الراب :اللةت  
 ذا الخعص ذا إشغعله ذا االنتفعع به

 

 معلوم الذبح األول:الفرعي  القسم
 

يتةةتامب اعلةةا  الةةيبح ةلةةى يبةةح اليياانةةعم فةةو الاتةةعلا ذا فةةو الانشةةآم  - 82الفصــل
 ·يبح يياانعم الام رة ااع شعبللعلالاعدة 

 ص اعلةةةا  ةةةة اة ةلةةةى اعلةةةا  الةةةيبح ياكةةةن للماعةةةةعم الايليةةة  اتةةةتخ - 83 الفصـــل
إضعفو العب  إ عا  اليياانعم الاعدة لليبح بعلاتعلا خعر  ذا عم العا  ذا ةند اتةتعاعا 

 ·التملي ام االتليئ  الاتافرة لتنظيي اتصبير الليا 
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 معلوم المراقبة  الثاني:القـسم الفرعي 
 الصحية على اللحوم

 يتةةتامب اعلةةا  الارا بةة  الصةةيي  ةلةةى الليةةا  ةلةةى ةاليةة  ارا بةة  الليةةا  - 84 الفصــل
التو ت  فو شقنلع اتتخ ص اعلا  اليبح لفعئدة ماعة  ايلي  ذخةرع اكةيلك ةلةى الليةا  

 ·ةرضلع ل تتل كالاتتاردة إيا ا   إدخعللع بتراب الماعة  الايلي   صد 
 

 معاليم اإلشغال الوقتي الثالث:الفرعي  القسم
 للطريق العام 

 85 الفصل
 -Iالايليةةة   يتةةتامب اعلةةةا  اسشةةةغعا الةةةا تو لل ر ةةةق العةةةع  الرامةةة  بةةةعلنظر للماعةةةةعم
 :ةلى
االنصةبعم اكة   اسشغعا الا تو لل ر ق العع  اةن  ةرف ذصةيعب الالةع و االا ةعة ( 1

   عرةشخص يتعع ى نشع ع فو إ عر انشآم غير 

 ·البضعئ  بعل ر ق العع ا اف ةرععم نل  األشخعص ذا نل  ( 2

إشغعا ال ر ق العةع  ةنةد إ عاة  يضةعئر البنةعء ااسشةلعر بااتة   ال فتةعم االلايةعم  (3
االععرضةعم اال فتةعم الاثّبتة   اسشلعر   يام الصبغ  التمعر ة  اكةيلك الع اةعم االتةتعئر

ة للتمةةةعرة ذا البةةةعر ة ذا الان لةةة  ذا الاعللةةة  بةةةعل ر ق العةةةع  ةلةةةى ااملةةةعم الايةةة م الاعةةةد
  الاختلف االصنعة  االالن 

االشةةغعا تيةةم ال ر ةةق العةةع  بعتةةتثنعء اشةةغعا التعلةةد التةةو ال تت لةةب يفةةر ال ر ةةق  (4
  العع 

II -  يةةت  دفةة  اعلةةا  اسشةةغعا الةةا تو لل ر ةةق العةةع  اةةن  ةةرف ذصةةيعب الالةةع و ا
الا ةةعة  االنصةةبعم اكةة  شةةخص يتعةةع ى نشةةع ع فةةو إ ةةعر انشةةآم غيةةر  ةةعرة فةةو نفةة  
اآلمعا اعنف  ال رط الاعااا بلع فو اعدة الاعلا  الااظي ةلى رخةص إشةغعا ال ر ةق 

 ·العع 
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 معلوم إشغال الملك الرابع:الفرعي  القسم
 العمومي البحري  

يتتامب اعلا  إشةغعا الالةك العاةااو البيةري ةلةى إشةغعا ذمة اء الالةك  -   86الفصل
العاااو البيري الداخ  فو ان ل  الماعة  الايلي  االاتل  للع ان  رف الا ارة الاعني  
ذا الليعكةةة  التعبعةةة  للةةةع  بلةةةع للشةةةرا  االصةةةيغ الانصةةةاص ةليلةةةع بعلتشةةةر   المةةةعري بةةةه 

 ·العا 

  اعلةةا  إشةةغعا الالةةك العاةةااو البيةةري فةةو ذمةة   ةةدره يترتةةب ةةةن ةةةد  دفةة - 87الفصــل
خات  ةشةر يااةع بعةد التنبيةه اةن  ةرف اللةعبة تةيب الرخصة  الاتةلا  سشةغعا الالةك 

 . العاااو البيري 
 معلوم منح الخامس:القـسم الفرعي 

 التربات بالمقابر

لغعية  "ةلةى اةنح الترعةعم بعلالةعبر " اعلا  انح الترععم بعلالةعبر " يتتامب  - 88الفصل
 النصب".اللبار ذا  بنعء

 القـسم الفرعي السادس: المساهمة في إنجاز مآو
 جماعية لوسائل النقل 

تاظةةةةي الاتةةةةع ا  فةةةةو إنمةةةةع  اةةةةآا ماعةيةةةة  لاتةةةةعئ  النلةةةة  ةلةةةةى اةةةةعلكو  - 89الفصــــل
ايلك إيا اتةتيعا  البنعءام المديدة ذا التو يل  تاتيعلع ذا تغيير اتتعاعللع م ئيع ذا كليع

اتةعئ  النلة  كاةع لا ةاف ألتبعب فني  ذا ا تصةعدي  ذن يةافراا بلةع ذاةعكن  ذصيعبلعهةلى 
  العا تنص ةلى يلك التراتيب المعري بلع 

تضةب   عئاةة  الانةع ق التةةو يشةاللع  ةةيا الاعلةا  بلةةرار اشةترك اةةن ا  ةر الداخليةة  االةةا  ر 
 ·الاكلي بعلتعاير

 (1) جديد ( ) 90الفصل
 :ذة ه 89تتعاي الاتع ا  الانصاص ةليلع بعلفص  

                                       
الاتعلق بلعنان الاعلي  لتن   2002ديتابر  17الاؤرخ فو  0022لتن   101ان اللعنان ةدد  79كاع ت  تنلييه بعلفص   - 1

2003 
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 ان العدد الا لاب:  %25فيلع النلص بعلاآاي يتمعا  ( فو اليعل  التو ال 1
يتمةعا  ال  بلةديعم التةوإلةى البعلنتةب   ي اعئتين اخاتين دينعرا ةن ك  اكعن ا اف بعلاآا 

 هذلي تعكن خاتينةدد تكعنلع 
بعلاةةآاي بعلنتةةب  إلةةى البلةةديعم التةةو يتمةةعا  ةةةدد خاتةةاعئ  دينةةعر ةةةن كةة  اكةةعن ا ةةاف 

 تكعنلع خاتين ذلي تعكن إلى يداد اعئ  ذلي تعكنه

ذلةةي دينةةعر ةةةن كةة  اكةةعن ا ةةاف بعلاةةآاي بعلنتةةب  إلةةى البلةةديعم التةةو يفةةاط ةةةدد تةةكعنلع 
 اعئ  ذلي تعكن.

اةةةةن العةةةةدد  %75اال يتعةةةةدع  %25( فةةةةو اليعلةةةة  التةةةةو يتمةةةةعا  فيلةةةةع الةةةةنلص بعلاةةةةآاي 2
  لاب: الا

بلةديعم التةو إلى البعلنتب   ي ةن ك  اكعن ا اف بعلاآا  ادينعر ث ا اعئ  اخات  اتبعين 
  تعكنذلي خاتين ةدد تكعنلع  ال يتمعا 

تبعاعئ  اخاتين دينعرا ةةن كة  اكةعن ا ةاف بعلاةآاي بعلنتةب  إلةى البلةديعم التةو يتمةعا  
 ةدد تكعنلع خاتين ذلي تعكن إلى يداد اعئ  ذلي تعكن.

ع اخاتاعئ  دينعر ةةن كة  اكةعن ا ةاف بعلاةآاي بعلنتةب  إلةى البلةديعم التةو يفةاط ةةدد ذلف
 تكعنلع اعئ  ذلي تعكن.

اةةةةن العةةةةدد  %100ا ال يبلةةةةغ  %75( فةةةةو اليعلةةةة  التةةةةو يفةةةةاط فيلةةةةع الةةةةنلص بعلاةةةةآاي 3
 الا لاب: 

بلةديعم التةو إلى البعلنتب   بعلاآاي ةن ك  اكعن ا اف  ادينعر خاتاعئ  اخات  اتتين  -
 تعكنه ذلي خاتين ةدد تكعنلع  ال يتمعا 

بلةةديعم إلةةى البعلنتةةب   بعلاةةآاي ةةةن كةة  اكةةعن ا ةةاف  ادينةةعر ذلفةةع ااعئةة  اخاتةة  اةشةةر ن  -
 ن إلى يداد اعئ  ذلي تعكن.ذلي تعكخاتين ةدد تكعنلع  يتمعا التو 
بلةديعم التةو الإلةى بعلنتةب   بعلاةآاي ةةن كة  اكةعن ا ةاف  ادينعر ذلفين ااعئتين اخاتين  -

  تعكنذلي اعئ  ةدد تكعنلع  يفاط 
اةةةن  ةةةيا الفصةةة  فةةةو يعلةةة   3ا2ا1عم الانصةةةاص ةليلةةةع بةةةعلفلرام اتضةةةعةي الاتةةةع ا

الاةةةرخص فيلةةةع ذا تغييةةةر اتةةةتعاعللع بةةةدان رخصةةة  ايلةةةك  الاةةةآاي نلةةةص فةةةو إنمةةةع  كةةة  
 .العا النظر ةن العلابعم الانصاص ةليلع بعلتشر   المعري به  صرفب
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 معاليم  عن خدمات  الخامس:القـــسم 
 عمومية مقابل دفع أجر

تتةةةتامب الاعةةةعلي  ةةةةن خةةةداعم ةااايةةة  العبةةة  دفةةة  ذمةةةر ةلةةةى الخةةةداعم  - 91الفصـــل
 :الااالو رف الماعةعم الايلي  االابّين  بعلمداا  ان الالدا  العاااي 

 

 كيفية توئيف المعلوم الخدمات العمومية
التةعئل  داخة  االةتنعء بلناام تصر ي الاااد -

الماعةةةةةةعم الايليةةةةة  التةةةةةو ال يشةةةةةاللع  انةةةةةع ق
 .للت لير تدخ  الدياان الا نو

البضةةةةةةعئ   إيةةةةةةااء اليياانةةةةةةعم االعرعةةةةةةعم اكةةةةةة -
 باتتادع اليم 

اتع ا  الماعةعم الايلي  فةو ذشةغعا تعاةةي  -
 (1)الكلرععئو االتنا ر العاااو االصيعن  التيعر
 
م رفةةة  الفضةةة م الاتقتيةةة  اةةةن نشةةةع  الايةةة -

 الصنعةي  ذا الالني  التمعر   ذا

ذشةةةغعا اخةةةداعم فرديةةة  دان الاعرفةةة  بقيكةةةع  -
  يه الامل 

 ييا  الاعلا  ةلى الانتف  بعلخدا -
 
 
يياةةة  الاعلةةةا  ةلةةةى ذصةةةيعب اليياانةةةعم ذا -

 العرععم ذا البضعئ  الايما ة
يياةةةة  الاعلةةةةا  ةلةةةةى الاشةةةةتركين فةةةةو شةةةةبك  -

عةةةةةعم بتةةةةراب الما التنةةةةا ر العاةةةةااو اللةةةةع نين
الايليةةةة  الاعنيةةةة  ايتةةةةتخلص الاعلةةةةا  بااتةةةة   

 .(1) اتتل ك الكلرععء االغع  فااتير
 ييا  الاعلا  ةلى الانتف  بعلخدا -
 
 ييا  الاعلا  ةلى الانتف  بعلخدا -

 
 أحكام مشتركة السادس:القــسم 

تضةب  تعر فةة  الاعةةعلي  الاشةعر إليلةةع بعأل تةةع  األاا االثةعنو االثعلةةا االرابةة   - 92الفصــل
االخةةعا  اةةن البةةعب الثةةعان اةةن  ةةيه الاملةة  بالتضةةى ذاةةر بعتةةتثنعء الاتةةع ا  فةةو إنمةةع  

  الامل ان  يه  89اآاي ماعةي  الانصاص ةليلع بعلفص  

                                       
ةلى اع يلو: "تعفى الامعا  الاعئي  ان اتع ا  الماعةعم الايلي  فو ذشغعا  2013ان  عنان الاعلي  لتن   74ينص الفص   - 1

 ي  الايلي ان امل  المبع 91تعاي  التيعر الكلرععئو االتنا ر العاااو االصيعن  الايدث  بعلفص  
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يضب  ابلغ اعلا  رفة  الفضة م غيةر الان لية  الاشةعر إليةه بةعلفلرة الفرةية   - 93الفصل
اصةةةعد   اةةن  ةةيه الاملةة  بلةةةرار اةةن الماعةةة  الاعنيةة  يعةةرة ةلةةى  91اةةن الفصةة   4

تةةل   اسشةةراف اتبةةر  فةةو  ةةيا اس ةةعر إتفع يةة  تةةناي  بةةين الانتفعةةين بعلخةةداعم االماعةةة  
عر   المةةةعري بلةةةع العاةةة  الاتعللةةة  بعلتصةةةرف فةةةو الايليةةة  الاعنيةةة  اةةة  اراةةةةعة ذيكةةةع  التشةةة

 ·النفعيعم الخ رة

تتةةةتخلص الاعةةةعلي  الاشةةةعر إليلةةةع بعأل تةةةع  األاا االثةةةعنو االثعلةةةا االرابةةةة   - 94الفصـــل
االخعا  اةن البةعب الثةعان اةن  ةيه الاملة  اةن  ةرف  ةعبة الاعلية  ذا اكية  الالةعبية 

ن ةددا رتبيع اتةعر ا التتةلي  اابلةغ العب  تتلي  اص  الت   ان دفتر يي ميايام يتضا
  الاتتخلص الاععلي  

يتتخلص يتب اليعالم اعلا  إشغعا الالةك العاةااو البيةري الاشةعر إليةه  -95الفصل
عةد ع الماعةةعم الايلية  (  ت1مةدااا تيصةي  )اةن  ةيه الاملة  ةةن  ر ةق  86بعلفص  

عبة الاعليةة  بعةةد إكتةةعئلع ايلةة  تثليللةةع لةةدع  ةة اسشةةغعاهالاعنية  ذا بانعتةةب  تتةةلي  رخصةة  
  اسشرافالصبغ  التنفييي  ان  رف تل   

(  ا ةت  تتبة  اتةتخ ص الاعلةا  بعلنتةب  إلةى كة  اةدين بالتضةى 2( ) فقرة ثانية ) جديدة
نتةةةخ  اتةةةتخرم  اةةةن مةةةدااا تيصةةةي  اؤشةةةةر ةليلةةةع اةةةن  بةةة   ةةةعبة الاعليةةة  ايتتةةةةب 

 الماعة  الايلي .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 19الاؤرخ فو  2005لتن   106ان اللعنان ةدد  56ت  تعاية ةبعرة " ذ ا  " بعبعرة " مدااا تيصي  " بالتضى الفص  - 1

 2006الاتعلق بلعنان الاعلي  لتن   2005ديتابر 
لاتعلق بلعنان ا 2005ديتابر  19الاؤرخ فو  2005لتن   106ان اللعنان ةدد  57ذضيفم  يه الفلرة بالتضى الفص   - 2

 2006الاعلي  لتن  
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تحسين طرق استخالص المعاليـم الراجعة للجماعات  
 المحلية

ــة  2007أوت 8مــؤرخ فــي  2007لســنة  53قــانون عــدد  ــق بستمــام أحكــام مجل يتعل
 .الجباية المحلية لتحسين طري استخالص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية

  (1) –الفص  األاا 
 (2)-2الفص  
 :3الفص  

I -  التتةايغ ذا اسشةغعا بةقي امةه آخةر االمعر ة  فةو تةعر ا دخةاا بعلنتب  إلةى ةاليةعم
 يا اللعنان يي  التنفيي ه يتعين ةلى ك  اعلك ذا اتتاغ ذا شعغ  بةقي امةه آخةر لعلةعر 
ابنو ةلى اعنى الفص  األاا  ان امل  المبعي  الايلي  الا ل  يت  إنمع  بنعئةه بعلكعاة  

ارة لدع الماعة  الايلي  الاتاامةد بترابلةع ذن يصرر بليه العاليعم يتب نااي  تعده اسد
العلةةعر العبةة  تتةةلي  اصةة  ذا ةةةن  ر ةةق رتةةعل  اضةةاان  الاصةةاا  اةة  اسةةة   بةةعلبلاغ  

 فو ذم  ذ صعه ث ث  ذشلر  ان تعر ا دخاا  يا اللعنان يي  التنفيي.
 ا تضان التصر ح البيعنعم التعلي :

 ةناان العلعر ذا اا عهه-
لبه ار   ب ع   تعر فه الا ني  ذا ذي اثيلة  تلةا  العالةع بعلنتةب  إلةى ات  اعلك العلعر ال-

 األشخعص ال بيعيينه
االت  االمتاعةو اةناان الالر االمتاعةو االاعرف المبعئو لاعلك العلعر بعلنتب  إلةى  -

 األشخعص الاعنا ينه
ي اثيلةة  اتةة  الاتتةةاغ ذا الشةةعغ  اللبةةه يتةةب اليعلةة  ار ةة  ب ع ةة  تعر فةةه الا نيةة  ذا ذ-

 تلا  العالع بعلنتب  إلى األشخعص ال بيعيينه

                                       
 اكرر إلى امل  المبعي  الايلي  17ينص ةلى إضعف  الفص   - 1
 ان امل  المبعي  الايلي  19إلى الفص   Vا  IVا  IIIينص ةلى إضعف  الفلرام  - 2
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االتةةةة  االمتاةةةةعةو اةنةةةةاان الالةةةةر االمتاةةةةعةو االاعةةةةرف المبةةةةعئو للاتتةةةةاغ ذا الشةةةةعغ  -
 بعلنتب  إلى األشخعص الاعنا ينه

 
 امل  اتتعاعا العلعره -
 تعر ا بداي  التتايغ ذا اسشغعا اادتهه-

اتتتثنى ان اماب التصر ح الانصاص ةليه بلةيه الفلةرة يةعالم إشةغعا العلةعر اةن  بة  
 ذيد ذصاا الاعلك ذا فراةه. 

II –  تاظةي ةلةى كة  اةن اةن لة  يلة  بإيةداع التصةر ح الاشةعر إليةه بةعلفلرة األالةى اةن
 ةةيا الفصةة  ذا يلةةد  تصةةر يع انلاصةةع ذا غيةةر صةةييح خ يةة  تتةةعاي ثةة ا اةةرام الةةثان 

األ صةةى للاتةةر الارعةة  ألةلةةى صةةني اةةن ذصةةنعف العلةةعرام الانصةةاص ةليلةةع الارمعةةو 
ان امل  المبعي  الايلي .  اتةت  اععينة  الاخعلفةعم الانصةاص  4ان الفص   IIبعلفلرة 

ةليلةةع بلةةيه الفلةةرة بايعضةةر تيةةرر اةةن  بةة  ذةةةاان الماعةةةعم الايليةة  الاةةؤ لين لاععينةة  
ظفو الماعةة  الايلية  الاعنية  بتكليةي اةن الاخعلفعم ذا ان  ب  ااظفين ايلفين اةن اةا 

 رئيتلع.
III -  ةةةةة اة ةلةةةةى الخ يةةةة  الانصةةةةاص ةليلةةةةع بةةةةعلفلرةII  اةةةةن  ةةةةيا الفصةةةة  يكةةةةان

الاتتةةاغ ذا شةةعغ  العلةةعر بةةقي امةةه آخةةر فةةو صةةارة ةةةد   يعاةةه بعلتصةةر ح اتضةةعانع اةة  
  دخةاا الاعلةك فةو دفة  ذصة  الاعلةا  الاتةتامب اخ عيةع التةقخير الاتعللة  بةه بعنةاان تةن

 ةةةيا اللةةةعنان ييةةة  التنفيةةةي االتةةةناام الاااليةةة  للةةةع إلةةةى تةةةعر ا يصةةةاا التصةةةر ح ذا نلعيةةة  
 التتايغ ذا اسشغعا.

IV – ت بةق ذيكةع  الفلةرامI اII اIII   اةن  ةيا الفصة  ةلةى كة  شةخص يلةا
 ليتعب الغير بالعب  بإدارة ةلعرام ابني  الا ل  يت  إنمع  بنعئلع بعلكعا .

   بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال . ينشر  يا اللعنان 
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إعفـاء العائالت من ذوي الدخل المحدود من المعلوم  
 لفـائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن

 

يتعلــق بسعفــاء العــائالت مــن ذوي الــدخل  1999ة نمــن قــانون الماليــة لســ 52الفصــل 
  السكنلتحسين  الوطني صندوي المحدود من المعلوم لفائدة ال

 

الايةةةةدا  التةةةةكنهلتيتةةةةين  الةةةةا نويعفةةةةى اةةةةن الاعلةةةةا  لفعئةةةةدة الصةةةةنداط  - 52الفصــــل
 الةةا نوالاتعلةةق بإيةةداا الصةةنداط  1956ذام  23اةةن األاةةر الاةةؤرخ فةةو  3بعلفصةة  
تاعاه بعلنصاص ا لتيتين الانتفعةان بةعلي   األشةخعص ال يلة هلتكن كاع ا   تنلييه اا 

اةن  6ان الفص   II الكلو ان الاعلا  ةلى العلعرام الابني  الانصاص ةليه بعلفلرة
 ·امل  المبعي  الايلي 

  1997ات بق ذيكع   يا الفص  ابتداء ان غرة معنفو 
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على   شروط وطرق تطبيق الحط من المعلوم المستوجب
 العقـارات المبنية

 

يتعلـــق بضـــبح شـــروط  1998جـــوان  8مـــؤرخ فـــي  1998لســـنة  1254أمـــر عـــدد 
 ·وطري تطبيق الحح من المعلوم المستوجب على العقارات المبنية

يضةةةب  اليةةة  بعنةةةاان الاعلةةةا  ةلةةةى العلةةةعرام الابنيةةة  الانصةةةاص ةليةةةه  - الفصـــل األول
الاؤرخ فو  1997لتن   11ان امل  المبعي  الايلي  الصعدرة بعللعنان ةدد  6بعلفص  

 ·يتب الشرا  اال رط الابين  بليا األار 1997فيفري  3
 

 (1) الحح الجزئي األول:الباب 
ديتةةابر  17الاةةؤرخ فةةو  2002لتةةن   101تةة  اسلغةةعء باامةةب اللةةعنان ةةةدد -2الفصــل
2002  
ديتةةابر  17الاةةؤرخ فةةو  2002لتةةن   101تةة  اسلغةةعء باامةب اللةةعنان ةةةدد -3الفصــل
2002  
ديتةةابر  17الاةةؤرخ فةةو  2002لتةةن   101اللةةعنان ةةةدد تةة  اسلغةةعء باامةب -4الفصــل
2002 

ديتةةابر  17الاةةؤرخ فةةو  2002لتةةن   101تةة  اسلغةةعء باامةب اللةةعنان ةةةدد -5الفصــل
2002 

ديتةةابر  17الاةةؤرخ فةةو  2002لتةةن   101تةة  اسلغةةعء باامةب اللةةعنان ةةةدد -6الفصــل
2002 

ديتةةابر  17خ فةةو الاةةؤر  2002لتةةن   101تةة  اسلغةةعء باامةب اللةةعنان ةةةدد -7الفصــل
2002   
ديتةةابر  17الاةةؤرخ فةةو  2002لتةةن   101تةة  اسلغةةعء باامةب اللةةعنان ةةةدد -8الفصــل
2002 

 
                                       

ةلى العلعرام الابني  بالتضى الفص  ل  تعد األيكع  الاتعلل  بليا البعب نعفية الافعاا بعةتبعر إلغعء الي  الم ئو ان الاعلا   - 1
 2003الاتعلق بلعنان الاعلي  لتن   2002ديتابر  17الاؤرخ فو  2002لتن   101ان اللعنان ةدد  77
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 الحح الكلي الثاني:الباب 

اةن املة  المبعية   6اةن الفصة   II يانح الي  الكلو الاشعر إليةه بةعلفلرة  -9الفصل
بعلنتةةةةب  للا ةةةةعلبين بةةةةعلاعلا  ةلةةةةى العلةةةةعرام الابنيةةةة  اةةةةن ياي الةةةةدخ  الايةةةةداد  الايليةةةة 

  الايلي الانتفعين بإةعن   عرة ان الدال  ذا ان الماعةعم 

ياةنح اليةة  الكلةو ةلةى ضةةاء ا لةب كتةعبو يةةادع لةدع الاصةعلح الاختصةة   -10الفصـل
 لعدة تثبةم االنتفةععللماعةعم الايلي  ان  رف الا علب بعلاعلا  ذا ان ينابه ارفا ع بش

 :بإةعن   عرة تتل  ان  رف المل  الاعني  لليه اسةعن  ا تضان الا لب خعص 
 إت  اللب اةناان الا علب بعلاعلا  اةدد ب ع   التعر ي الا ني  اتعر ا تتليالع(1
 اا   العلعر الابنو : النلج االعدد ه (2

 الابنوهابلغ الاعلا  الااظي ةلى العلعر  (3

الماعةةة   ا الا لةةب اتةةتخ ص الابةةعلغ الاثللةة  اةةع لةة  يلةة  البةةم فيةةه اةةن  ةةرفا ا ةةي  ةةي
  الايلي 

اةةةن املةةة  المبعيةةة   24تنظةةةر لمنةةة  الارامعةةة  الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة    -11الفصـــل
الايلي  فو ا علب الي  الكلو افةو صةارة  بةاا الا لةب يتةالى رئةي  الماعةة  الايلية  

ماعةةة  الايليةة  اةةنح اليةة  الكلةةو اةةن الاعلةةا  بالتضةةى  ةةرار بنةةعء ةلةةى اداالةة  املةة  ال
 ·ةلى العلعرام الابني 

تبلغ الماعة  الايلي   رار ع إلةى الا علةب بةعلاعلا  بااتة   رتةعل  اضةاان   -12الفصل
 الاصةةةاا اةةة  اسةةةة   بةةةعلبلاغ ذا إةةةة   اةةة  اصةةة  بعلتتةةةلي  ااضةةةى اةةةن  ةةةرف الاعنةةةو

 ·بعألار

اكلفعن ك  فياع يخصه بتنفيي  يا األار الةيي  ا  ر الداخلي  اا  ر الاعلي   - 13الفصل
  التانتي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   
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الحد األدنى والحد األقصى للممن المرجعي للمتر المربع المبني  
 للعقـارات الخاضعة للمعلوم على العقـارات المبنية  

يتعلـق بضـبح الحـد األدنـى  2007مـاي 14فـيمـؤرخ  2007لسـنة  1185أمر عدد 
والحــد األقصــى للــثمن المرجعــي للمتــر المربــع المبنــي لكــل صــنف مــن أصــناف العقــارات 

 ·الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية
 

لغعية  ايتتةةعب الاعلةةا  ةلةى العلةةعرام الابنيةة  يضةب  اليةةد األدنةةى االيةةد  - الفصــل األول
الخعضةع   لك  صةني اةن ذصةنعف العلةعراماأل صى للثان الارمعو للاتر الارع  الابنو 

 :ةلى النيا التعلوللاعلا  ةلى العلعرام الابني  
  

 المساحة المغطاة صنــف العقار
 الثمن المرجعي للمتر المربع

 (المبني )بالدينار
 162إلو  100ان  اتر ارع 100اتعي  التتعدع  1الصنف 

 اةتر ارع  100اتعي  تفاط  2الصنف 
 اتر ارع  200اال تتعدع 

 216إلى  163ان 

اال  اتر ارع  200اتعي  تفاط  3الصنف 
 اتر ارع  400تتعدع 

 270إلى  217ان 

 324إلى  271ان  اتر ارع  400اتعي  تفةاط  4الصنف 
 

 1997اةةعر   3الاةةؤرخ فةةو  1997لتةةن   431تلغةةى ذيكةةع  األاةةر ةةةدد  -2الفصــل
 الاشعر إليه ذة ه.

 .2008معنفو  ت بق ذيكع   يا األار إبتداء ان ذاا -3الفصل 
ا  ر الداخلية  االتناية  الايلية  اا  ةر الاعلية  اكلفةعن كة  فياةع يخصةه بتنفيةي  – 4الفصل 

 . يا األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  
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 المعلـوم بالمتر المربـع لألراضي غير المبنيـة  
 

ــوم  2007 مــاي 14مــؤرخ فــي  2007لســنة  1186عــدد  مــرأ يتعلــق بضــبح المعل
  المبنيةبالمتر المربع بالنسبة لألراضي غير 

 

يضةةةب  ابلةةةغ الاعلةةةا  ةلةةةى األراضةةةو غيةةةر الابنيةةة  الاشةةةعر إليةةةه بةةةعلفلرة  - الفصـــل األول
ان امل  المبعي  الايلي  بعلنتب  للاتةر الارعة  الاايةد لكة  ان لة   33الثعني  ان الفص  

 :التعلوان الانع ق الايددة باثعا التليئ  العاراني  ةلى النيا 
 

 (الاعلا  بعلاتر الارع  )بعلدينعر المنطقة
 منطقة ذات كثافة عمرانية مرتــفعة 0,318

 0,095 متوسطةمنطقة ذات كثافة عمرانية 

 0,032 منخفضةمنطقة ذات كثافة عمرانية 

 

 1997اةةعر   3الاةةؤرخ فةةو  1997لتةةن   432تلغةةى ذيكةةع  األاةةر ةةةدد  - 2الفصــل
 الاشعر إليه ذة ه.

  2008ت بق ذيكع   يا األار ابتداء ان ذاا معنفو  - 3الفصل
ا  ر الداخلي  االتناية  الايلية  اا  ةر الاعلية  اكلفةعن كة  فياةع يخصةهه بتنفيةي  - 4الفصل

  يا األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .
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مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف  
 العقـارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني

يتعلـــق بضـــبح مبلـــغ  2007 مـــاي 14مـــؤرخ فـــي  2007لســـنة  1187أمـــر عـــدد 
المعلوم بالمتر المربع المرجعـي لكـل صـنف مـن أصـناف العقـارات المعـدة لتعـاطي نشـاط 

 ·صناعي أو تجاري أو مهني
لغعيةةةة  ايتتةةةةعب اليةةةةد األدنةةةةى للاعلةةةةا  ةلةةةةى الاؤتتةةةةعم يام الصةةةةبغ   - الفصــــل األول

اةن املة   38اةن الفصة   II شةعر إليةه بةعلفلرةالصةنعةي  ذا التمعر ة  ذا الالنية  الا
العلةعرام يضب  الاعلا  بةعلاتر الارعة  الارمعةو لكة  صةني اةن ذصةنعف  المبعي  الايلي 

 :نتب الاعلا  ةلى العلعرام الابني  ةلى النيا التعلو يتب

 

 صنف
 العقار

 
 العقار خصوصية

 (المربع المرجعي )بالدينار بالمتر المعلوم
 نسبة
8 % 

 نسبة
10 % 

 نسبة
12 % 

 نسبة
14 % 

 1 الصنف
ذا  ةلةةةةةعر اعةةةةةد التةةةةةتعاعا إداري 

لتعةةةةع و نشةةةةع  تمةةةةعري ذا غيةةةةةر 
 تمعري     

0,815 1,020 1,220 1,425 

ةلةةةةةةةةعر يا اتعنةةةةةةةة  خفيفةةةةةةةة  اعةةةةةةةةد  2 الصنف
 لتعع و نشع  صنعةو

0,560 0,700 0,835 0,975 

ةلةةةعر اتةةةين اعةةةد لتعةةةع و نشةةةع   3 الصنف
 صنعةو

0,685 0,860 1,030 1,200 

 4 الصنف
ةلةةةةةةعر تفةةةةةةاط اتةةةةةةعيته الاغ ةةةةةةعة 

 اتر ارع  اعد لتعع و 5000

 نشع  صنعةو
0,900 1,125 1,350 1,575 

 

 1997اةةعر   3الاةةؤرخ فةةو  1997لتةةن   433تلغةةى ذيكةةع  األاةةر ةةةدد  - 2الفصــل
 الاشعر إليه ذة ه.

 .2008األار ابتداء ان ذاا معنفو  ت بيق ذيكع   يا -3الفصل
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المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو  مقـاييس توزيع  
 التجارية أو المهنية

 
مقـاييس توزيـع يتعلـق بضـبح  2006جانفي  9مؤرخ في  2006لسنة  49أمر عدد 

 ·لمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنيةا
عةي  ذا التمعر ةة  يةةت  تا  ةة  الاعلةةا  ةلةةى الاؤتتةةعم يام الصةةبغ  الصةةن – الفصــل األول

ذا الالنيةة  الاتةةتامب اةةن  بةة  الاؤتتةةعم التةةو ياتةةد نشةةع لع إلةةى ةةةدة ماعةةةعم ايليةة  
االتو تتتغ  فو إ عر نشع لع ة اة ةن العلعرام الاغ ةعة ةلةعرام غيةر اغ ةعة ذا غيةر 

 ابني  افلع للالعيي  التو يضب لع  يا األار. 
ام ابنية  اة  امةاد ال ة  اتةتغ  فةو صةارة ااعرتة  الاؤتتة  نشةع لع بعلةعر  –2الفصل 

 فو إ عر النشع  يت  تا    الاعلا  يتب النتب التةعلية :
% اةةةةن ابلةةةةغ الاعلةةةةا  ةلةةةةى الاؤتتةةةةعم يام الصةةةةبغ  الصةةةةنعةي  ذا التمعر ةةةة  ذا 50 -

 الالني  ترم  إلى الماعة  الايلي  الاتاامد بترابلع الال  .
تةةا ع  ةةيه النتةةب  بعلتتةةعاي بةةين افةةو صةةارة امةةاد ةةةدة الةةع   بماعةةةعم ايليةة  اختلفةة  

 الماعةعم الايلي  التو تقاي الالع  .
يةا ع البةع و بةين الماعةةةعم الايلية  الاعنية  ةلةى ذتةةع  الاتةعي  الابنية  بعلنتةب  لكةة   -

 فرع ذا ارك  اتاامد بتراب ماعة  ايلي  ااتتغ  فو إ عر النشع .
لاعلةةةا  فةةةو صةةةارة ااعرتةةة  ذةةةة ه يةةةت  تا  ةةة  ا 2اةةة  اراةةةةعة ذيكةةةع  الفصةة   – 3الفصـــل 

بعلةةعرام ابنيةة  اةة  امةةاد ةلةةعرام غيةةر ابنيةة  ذا غيةةر اغ ةةعة فةةو إ ةةعر  عالاؤتتةة  نشةةع ل
 النشع  يتب النتب التةعلية : 

% اةةةن ابلةةةغ الاعلةةةا  الاةةةيكار تةةةا ع بعلتتةةةعاي بةةةين الماعةةةةعم الايليةةة  الاتاامةةةد  30 -
 النشع ه  بترابلع العلعرام غير الابني  ذا غير الاغ عة الااعر  بلع
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يةةا ع البةةع و بةةين الماعةةةعم الايليةة  الاتاامةةدة بترابلةةع العلةةعرام الابنيةة  ذا الاغ ةةعة ةلةةى 
ذتةةع  اتةةةعي  العلةةةعرام الاةةةيكارة بعلنتةةةب  إلةةةى كةةة  فةةةرع ذا اركةةة  اتاامةةةد بتةةةراب ماعةةةة  

 ايلي  ااتتغ  فو إ عر النشع . 
فةة  دان امةةاد فةةو صةةارة ااعرتةة  الاؤتتةة  نشةةع لع بماعةةةعم ايليةة  اختل – 4الفصــل 

ةلةعرام ابنية  ذا غيةر ابنيةة  فةو إ ةعر النشةةع  يةت  تا  ة  الاعلةةا  بةين الماعةةعم الايليةة  
 الاعني  ةلى ذتع  ر   الاععا م الايلق بك  ماعة  ايلية .

ا  ر الداخلي  االتناي  الايلي  اا  ر الاعلي  اكلفعنه ك  فياع يخصهه بتنفيةي  – 5الفصل 
 ائد الرتاو للمالار   التانتي . يا األار اليي ينشر بعلر 
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 من المعلوم على العروض  السعر األقصى لإلعـفــاء
 

 
يتعلــق بضــبح الســـعر  1997مـــارس  22مــؤرخ فــي  1997لســـنة  530أمــر عــدد 

  العروضاألقصى لإلعفاء من المعلوم على 
 

اةةن املةة  المبعيةة  الايليةة  يةةدد تةةعر الةةدخاا  47افلةةع أليكةةع  الفصةة   - الفصــل األول
 ·العراة ان الاعلا  ةلى العراة بخات  دنعنير األ صى سةفعء

 

ا راء الداخلي  االاعلي  االثلعف  اكلفان ك  فياع يخصه بتنفيي  يا األار اليي  - 2الفصل
 ·ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي 
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 المشروبات بيععلى محالت    معلـوم اإلجـازة الموظـف
 

معلـوم  بضـبح تعريفـةيتعلق  1997مارس  3مؤرخ في  1997لسنة  434أمر عدد 
 ·اإلجازة الموئف على محالت بيع المشروبات

 
تضةةةةب  التعر فةةةة  التةةةةناي  لاعلةةةةا  اسمةةةةع ة الااظةةةةي ةلةةةةى ايةةةة م بيةةةة   - الفصــــل األول

 :يلوالاشرابعم كاع 
 
 

 (التعريفة )بالدينار صنف المحل

 25 اي م ان الصني األاا

 150 الثعنواي م ان الصني 

 300 ثعلااي م ان الصني ال

 
                                 

 ا  ةرا الداخليةة  االاعليةة  اكلفةعن كةة  فياةةع يخصةه بتنفيةةي  ةةيا األاةر الةةيي ينشةةر - 2الفصــل
 ·التانتي  للمالار   الرتاو بعلرائد
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 في استخالصهـا  المعاليـم المرخص للجمـاعـات المحليـة
 
 

يتعلــق بضــبح  2016جــوان  13مــؤرخ فــي  2016لســنة  805أمــر حكــومي عــدد 
 .تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصها

يددم تعر ف  الاععلي  الاشعر إليلع بعأل تع  األاا االثعنو االثعلا االراب   - الفصل األول
األمر  بلةيا االخعا  ان البعب الثعان ان امل  المبعي  الايلي  افلع للمةداا الاليةق 

 .الحكومي

 

تلغى األيكع  التعبل  الاخعلف  أليكع   ةيا األاةر اليكةااو اخعصة  األاةر   - 2الفصل
الاتعلةق بضةب  تعر فة  الاعةعلي   1998ما لية   13الاةؤرخ فةو  1998لتن   1428ةدد 

 .الارخص للماعةعم الايلي  فو اتتخ صلع
 

ا  ةةر الشةةؤان الايليةة  اا  ةةر الاعليةة  اكلفةةعنه كةة  فياةةع يخصةةهه بتنفيةةي  ةةيا  - 3لفصــلا
  األار اليكااو اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .

 
 

 2016جوان  13تونــس في        
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 ــقمــلحـــ

 تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية
 في استخالصها 

 

 التعـريـفـة المــعــالـــيم

I- معاليم الموجبات اإلدارية 
ا ةةرف انتفةة  ةةةن كةة  ةاليةة  :اعلةةا  التعر ةةي بعساضةةعء -1

  ذ صى نتا ان نف  الاثيل  كيد 3الغعي  
 :با عبل  النتا لدص اعلا  اسشلعد  -2

  نتا ان نف  الاثيةل  كيّد ذ صى 3ةن ك  ةالي  الغعي  
 :اععلي  تتلي  الشلعدام االيمج الاختلف  -3

  االدةالنتخ  ان رت   -
 نتخ  ان رت  افعة -
 نتخ  ان رت   اا  -
 نتخ  ان  رارام اادااالم المةاعةعم الايلي  -
 اضاان االدة -

 
  اضاان افعة -
 اضاان  اا    -
اةةن  ةةرار إتةةنعد ذراضةةو اشةةتراكي  اضةةاان  -

ذا التفا ةةةةةةةةةم فيلةةةةةةةةةع ةلةةةةةةةةةى امةةةةةةةةةه الالكيةةةةةةةةة  
 ·الخعص 

  ةلد  اا  -
 دفتر ةعئلو -
 شلعدة يا   -
 شلعئد ذخر -

 
 د 0,750الخداعم الععدي : 
 د 1,500الخداعم التر ع : 
 د 0,750الخداعم الععدي : 
 د 1,000:الخداعم التر ع 

 
 

 د 0,500
 د   0,500
 د 1,000
 د  5,000

 د  0,500الخداعم الععدي : 
 د 0,750الخداعم التر ع : 

 
 د 0,500
 د 1,000
 د  5,000

 
 

 

 د  10,000
 د  10,000
 د  5,000
 د  2,000

II - معاليم الرخص  اإلدارية 
خعر  الاتعلا  رخص يبح يياانعم الام رة ل تتل ك الخعص -1

البلدي  ذا الملاي  ذافو البلعع الاخصص  ليلك بلرار ان الاالة ذا 
         التل  الايلي 

 الالن رخص إشغعا ال ر ق العع  لتعع و بعة -2

  
 

 ةن الرذ  د 1.000 
 

 200,000د ا 6,000التعر ف  اع بةين تضب   يه 
  د تنايع بلرار ان الماعة  الايلي  الاعني 
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 :باةنعتبة الانضا  رخص اليةف م  -3

  ةليةالععئ األفرار -
 

  ةالعاااي األفرار -

  تضةةةةةةب   ةةةةةةيه التعر فةةةةةة  بلةةةةةةرار اةةةةةةن الماعةةةةةةة
د  فةةةو  100,000بعةتبةةةعر الاعنيةةة  الايليةةة 

  اليا  ذا الليل  كيد ذ صى
 · د فو اليا  ذا الليل  100,000

 

  :رخةص البنعء -4
 

 بنةعءام فردي  )االنتصعب األاا( -
 )االنتصعب األاا( بنعءام ماعةي  -

  الاعلا  بيتعب الشل  ياظي
 

 

 إضافي معلوم
 عن المتر المربع

 ةالمغطا المساحة قار معلوم
 )المتر المربع(

 100ا  1بين اع   د15,000  د 0,100

 200ا  1بين اع  د60,000 د 0,300
 300ا  1بين اع  د120,000 د 0,400
 400ا  1بين اع  د300,000 د 0,600
  400اع يفاط  د750,000 د 1,000

 تاديد ذا تمديد رخص  البنعء -

 

 رخص األشغعا الاتعلل  بعلتراي  ذا التتييج -
 

 رخص الدفن ذا إخرا  المثا -5

  :ال ر ق العع  رخص نصب آالم تا    الا اد فو -6
 ذمل ة اثبت  بعألرة -

 خ ان تيم األرة اتص  بنف  اآلالم -

 مععب اتيرك  للتا   آل  اتنلل  بلع -

 -رخص رع  بعلشبكعم العاااي  الاختلف  )اعء -7
 كلرععء...( 

يتعاي  يا الاعلا  الاعلا  اللعر الااظةي ةنةد 
 ·تتلي  الرخص  األصلي 

 د 25,000
 د 1,000

 
 ·د ةن ك  آل  فو التن  75,000

  ةن الاتر الارع  ذاكتاره فو التند 20,000
 .ةن اآلل  فو التن د 50,000

 
 د10,000

 

III- المعاليم الواجبة داخل األسواي 
ااألتةةةةةةباةي   الاعلةةةةةةا  العةةةةةةع  للا ةةةةةةاف بعألتةةةةةةااط الياايةةةةةة  -1

 االظرفي 

 
 0,150د ا 0,075تضةةب   ةةيه التعر فةة  بةةين 

بالتضةةةى  ةةةرار اليةةةا   الارعةةة  فةةةو الاتةةةر د ةةةةن
 الاعني  الماعة  الايلي  ان

 المةال :الاعلا  العع  للا اف بقتةااط -2
اانتامةعم  االغ ا االد لة  االةداامن االبةية بعلنتب  للخضر*

 .الصيد البري االانتامعم الف يي  األخرع 
 بعلنتب  لدتاعك بقنااةلع اانتامعم البير األخرع *

 
 ان الثان المالو للبياةعم % 2
 
 ان الثان المالو للبياةعم % 1
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 :للا افالاعلا  الخعص  -3
 

 :اا ادي تاط المال  اك ء البي الاعلا  ةلى ر   اععا م -4
 

 :الاعلا  ةلى الدالل  -5
 بعلنتب  لدتاعك اانتامعم البير األخرع *

 بعلنتب  للانتامعم األخرع *

 يضب  بالتضى  رار ان الماعة  الايلي  الاعني 

 ان الثان المالو للبياةعم % 1

 
ان ثان البت  التةو يعلبلةع بية  يتةى الةا تاةم % 1

 بدان اشعرك  دالا
ان ثان البت  التةو يعلبلةع بية  يتةى الةا تاةم % 2

 بدان اشعرك  دالا
 الاعلا  ةلى الا ن االكي  العااايين -6
  الا ن *
 الكي *
 

 دةن اللن عر الاايد االا ن 0,120
 دةن اللكتالتر الاايد االعالي  الاايدة0,120

 

دةةةةةةةن اللكتةةةةةةالتر الاايةةةةةةد االعاليةةةةةة  الاايةةةةةةدة 0,200
 بعلنتب  لل  م

  د ةن البعئ  الاايد فو اليا 0,200 اعلا  البي  بعلتماا داخ  األتااط -7

 اعلا  اسيااء االيرات  -8
 :ذاعكن غير اليقة

 التل  االبضعئ *
 العرععم *

 
 ذاعكن  اليقة

 التل  االبضعئ *
 العرععم*

 
 د ةن الاتر الارع  0,100
 · د ةن العرع  الامرارة بعليد 0,100
  التو تمر ع الداابد ةن العرع   0,200

 د ةن العرع  يام ايرك 0,500
 

 · د ةن الاتر الارع  0,200

فةةةو اليةةةا  ذا المةةة ء  ةةةةن العرعةةة   د10,000
التةةةو  اةةةن اليةةةا  كيةةةد ذ صةةةى بعلنتةةةب  للعرعةةةعم

 . ن 3,5تفاط ياالتلع النعفع  
   بعلنتةةب  إلةةى العرعةةعمد ةةةن العرعةة 1,000 

األخةةةةرع فةةةةو اليةةةةا  ذا المةةةة ء اةةةةن اليةةةةا  كيةةةةد 
 ·ذ صى

 ان  يا  البضعة  % 0,5 اعلا  الارا ب  الصيي  ةلى انتامعم البير -9

IV-  معــــاليم مــــنح لزمــــة الملــــك البلــــدي أو الجهــــوي
 :العمومي أو الخاص أو اشغاله أو االنتفاع به

 حةا  اليبةاعل -1
 اعلا  الارا ب  الصيي  ةلى الليا  -2

 
 · كلغ ان اللي  د / 0,100

كاعلةا  إضةعفو ·د / كلةغ اةن اللية  0,020
ةند اتتعاعا التملي ام الاعةدة ل ةبا اتصةبير 
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 ·الدااب الليا  ايفظ 
 كلغ ان اللي  / د0,050

العةةع  اةةن  ةةرف ذصةةيعب  الةةا تو لل ر ةةق اسشةةغعااعلةةا  - 3
 االنصبعم اك  شخص يتعع ى نشع ع فو الالع و االا عة 

 ·غير  عرة قةإ عر انش

تضةةةةةةب   ةةةةةةيه التعر فةةةةةة  بلةةةةةةرار اةةةةةةن الماعةةةةةةة  
ذدنةةةةةى يتةةةةةعاي د الايليةةةةة  الاعنيةةةةة  بعةتبةةةةةعر يةةةةة

 ·د ةن الاتر الارع  فو اليا   0,150
نلةةة  األشةةةغعا ذا نلةةة  البضةةةعئ  فةةةو  اعلةةةا  ا ةةةاف ةرعةةةعم  -4

 العع :ال ر ق 
 ةرععم نل  األشخعص 

 نل  البضعئ ةرععم 

  
 العرععم األخرع 

 
 األاعكن الامل ة بعداد آلو

 
 
 

 
 الاآاي ااألاعكن الاليقة -

 

 
 

ذا الم ء ان  د ةن العرع  فو اليا ,1500
 اليا  

 ا د 0,100بين تضب   يه التعر ف 
اليا  ذا الم ء ان د ةن العرع  فو  1,000

 بلرار ان الماعة  الايلي  الاعني   اليا  
 

   د ةن 0,500د فو اليا  ا  1,000
 العرع  فو الم ء ان اليا  كيد ذ صى

تضب  التعر ف  بلرار ان الماعة  الايلي  
 الاعني  بإةتبعر الالعدير الدنيع التعلي : 

 الاايدة  د ةن العرع  فو التعة -0,150
 .د ةن م ء ان التعة   -0,075

تضةةةةةةب   ةةةةةةيه التعر فةةةةةة  بلةةةةةةرار اةةةةةةن الماعةةةةةةة  
 الايلي  الاعني  بإةتبعر الالعدير الدنيع التعلي : 

 د ةن العرع  فو اليا .  0,600 -
 د ةن م ء ان اليا . 0,400 -

 يضعئر البنعء: ةندإ عا شغعا ال ر ق العع  إ -5

 
د ا  0,500تضةةةةةةةةب   ةةةةةةةةيه التعر فةةةةةةةة  بةةةةةةةةين 

فةةةةةو اليةةةةةا   د ةةةةةةن الاتةةةةةر الارعةةةةة   10,000
 ·بلرار ان الماعة  الايلي  الاعني 

 

 ان كلف  ذشغعا اللندت  الادني  %5 شغعا تيم ال ر ق العع ذ -6
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يام  اسشةةةةةةلعر بااتةةةةةة   ال فتةةةةةةعم االلايةةةةةةعم اسشةةةةةةةلعر   -7
االععرضةةةعم اال فتةةةعم  الصةةةبغ  التمعر ةةة  االع اةةةعم االتةةةتعئر

 الان لة  ذا الاعللة  بةعل ر ق العةةع  ةةةلى الاثبتة  ذا البةةعر ة ذا

 ·االالن الاختلف  ااملعم الاي م الاعدة للتمعرة االصةنعة 

د ا 20,000تضةةةةةةةب   ةةةةةةةيه التعر فةةةةةةة  بةةةةةةةين 
د ةةةةن الاتةةةر الارعةةة  فةةةو التةةةن  500 000,

بلةةةةرار اةةةةةن الماعةةةةةة  الايليةةةة  الاعنيةةةةة  يتةةةةةب 
 ااا   تركي  اتعئ  اسشلعر.

 الالك العاااو البيري  إشغعا -8
 
 الاا يعم الشاتي  ااع شعبللع-
 البيام الاتتغل  كاشرب اعيام االتتياع -

 اللاارب ااع شعبللع -

 ةةةةةةيه التعر فةةةةةة  بلةةةةةةرار اةةةةةةن الماعةةةةةةة   تضةةةةةةب 
  :لالعدير الدنيع التعليا الايلي  الاعني  بعةتبعر

 د بيتعب الاتر الارع  الاتتغ  فو التن 3,000
 فو التن الاتتغ  د ةن الاتر الارع  20,000

 التن  د لللعرب الاايد فو150,000

 ذدنىالارع  كيد  ةن الاترد 15,000 اعلا  انح الترععم بعلالعبر -9

V - معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر 
التةةةةعئل  داخةةةةة   اعلةةةةا  االةتنةةةةعء بلنةةةةاام تصةةةةر ي الاةةةةااد -1

انةةةةةع ق الماعةةةةةةعم الايليةةةةة  التةةةةةو ال يشةةةةةاللع تةةةةةدخ  الةةةةةدياان 
 الا نو للت لير: 

 بعلنتب  للفرع الاييد ذا الفرع األاا* 
  بعلنتب  لك  فرع اللفراع األخرع غير الفرع األاا* 

 
 
 
 
 

 د 10,000
 د 5,000

اكةةةة  البضةةةةعئ   اعةةةةعلي  العبةةةة  إيةةةةااء اليياانةةةةعم االعرعةةةةعم -2
  :باتتادع اليم 

 دااب يام يم  كبير-
 دااب ايياانةةعم ذخرع -

 داابالةرععم تمةةةةر ع -

  ن 3,5 ةرععم كبيرة تفاط ياالتلع النعفع -

 تيعرة تيعيي -

 درام  نعر  -

 درام  ةعدي -
 

 بضعئ -
 

 
 

 .ةن الرذ  فو اليا د 10,000
 د ةن الرذ  فو اليا  5,000
 د ةن العرع  الاايدة فو اليا  3,000

 د ةن العرع  الاايدة فو اليا  10,000
 ·د ةن التيعرة الاايدة فو اليا  5,000

 ·م  الاايدة فو اليا اد ةن  الدر  3,000

 ·م  الاايدة فو اليا اد ةن الدر  1,500

د  1,500دا 0,300بةةةين  تتةةةراار التعر فةةة 
 البضعئ  فو اليا  يتب يم 

 اللاارب ااع شعبللع -
 امبعم العلي الاخصص  للدااب االيياانعم الايما ة:  -

 اللعرب الاايد فو اليا د ةن  20,000
تضةةةةةةب   ةةةةةةيه التعر فةةةةةة  بلةةةةةةرار اةةةةةةن الماعةةةةةةة  
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 يام يم  كبير * دااب
 * دااب ايياانعم ذخرع 

  المراقبة الصحية على الدواب والحيوانات المحجوزة -

الايليةةةةةة  الاعنيةةةةةة  بعةتبةةةةةةعر اليةةةةةةداد اللصةةةةةةاي 
 التعلي :

 د ةن الرذ  فو اليا  4,000- 
 د ةن الرذ  فو اليا  2,000- 

تضب   يه التعر ف  بلرار ان الماعة  
د ةن ك   25,000الايلي  الاعني  بإةتبعر 
 ةالي  ارا ب  كيد ذ صى

العرعةةعم ا ةاد الةةدااب انلةة  البضةةعئ  ةةة اعةعلي  العبةة  رفةة   3
 :إلى اتتادع اليم 

 ة دااب يام يم  كبير
 ة دااب ايياانعم ذخرع 
 ة ةرععم تمر ع الدااب

   ن 3,5ة ةرععم كبيرة تفاط ياالتلع النعفع  

 ة تيعرة تيعيي 

 ة درام  نعر  
 

 ة درام  ةعدي 
 

 ة بضعئ 
 ة اللاارب ااع شعبللع

 

اةةةةةةن الماعةةةةةةة  تضةةةةةةب   ةةةةةةيه التعر فةةةةةة  بلةةةةةةرار 
 :الايليةةةةة  الاعنيةةةةةة  بعةتبةةةةةعر الالةةةةةةعدير التعليةةةةةة 

 د ةةن الةرذ  الاايةد 10,000د ا 5,000بين 

 د ةةةةةن الةةةرذ  الاايةةةةد 5,000د ا 2,500بةةةين 

 د ةةةن العرعةة  الاايةةدة 1,000د ا 0,500بةةين 

 دةةةةن العرعةةة  الاايةةةدة 50,000د ا 20,000بةةةين

 د ةةن التةيعرة الاايةدة30,000اد  10,000بةين 

  ةن الدرام  الاايدةد 3,000د ا 1,000بين  .

د ةةةةةةةةةةةن الدرامةةةةةةةةةة   3,000د ا 1,000بةةةةةةةةةين  .
 الاايدة

 د يتب يم   1,000د ا 0,500بين  .

د ةةةةن اللةةةعرب  50,000د ا  20,000بةةةين  .
 الاايد

ةةةةةة اتةةةةةع ا  الماعةةةةةةعم الايليةةةةة  فةةةةةو ذشةةةةةغعا تعاةةةةةي  التيةةةةةعر 4
 الكلرععئو االتنا ر العاااو االصيعن  

 كيلااا /تعة الياعم ةن ك   5

رفةة  الفضةة م الاتقتيةة  اةةن نشةةع  الايةة م التمعر ةة  ذا  - 5
 الصنعةي  ذا الالني 

 

تضةةةةةةب   ةةةةةةيه التعر فةةةةةة  بلةةةةةةرار اةةةةةةن الماعةةةةةةة  
الايليةة  الاعنيةة  يعةةةرة ةلةةى اصةةعد   تةةةل   

 اسشراف 
 ة كراء التيعرام لنل  المثا 6
 

د  10,000تضةةةةةةةةةةةب   ةةةةةةةةةةةيه التعر فةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةين 
ةةةةةة  الايليةةةةة  د بلةةةةةرار اةةةةةن الماع 100,000ا

 الاعني 
تضةةةةةةب   ةةةةةةيه التعر فةةةةةة  بلةةةةةةرار اةةةةةةن الماعةةةةةةة   ة اعلا  رف  فااض  البنعء االيدائق ااألترع   7

د  50,000د ا 10,000الايلي  الاعنية  بةين 
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 للياال  الاايدة يتب ناع الفااض  ايمالع

بلةةةةةةرار اةةةةةةن الماعةةةةةةة  تضةةةةةةب   ةةةةةةيه التعر فةةةةةة   ة اعلا  اداااة اآاع اليشرام بعلاتعكن االاي م الخعص   8
د  50,000د ا 10,000الايلي  الاعنية  بةين 
 يتب ناع التدخ 

 ة اعلا  تفر غ الخنعدط ااآلبعر 9
 

تضةةةةةةب   ةةةةةةيه التعر فةةةةةة  بلةةةةةةرار اةةةةةةن الماعةةةةةةة  
د  50,000د ا 10,000الايلي  الاعنية  بةين 

  للياال  الاايدة
ة اعلا  العب  تتلي  اتتخرمعم ان ذاثلة  التليئة  العارانية  10
 األاثل  الاختلف  ا 

تضةةةةةةب   ةةةةةةيه التعر فةةةةةة  بلةةةةةةرار اةةةةةةن الماعةةةةةةة  
د  30,000د ا 10,000الايلي  الاعنية  بةين 

 يتب  بيع  ك  اثيل 
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 لوسائـل النقـل  المساهمـة في إنجـاز مآوي جمـاعيـة
 

قرار من وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 
يتعلــق بضــبح قائمــة المنــاطق البلديــة التــي تشــملها المســاهمة فــي  2003مــاي  30

 إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل.
 

تضةةب   عئاةة  الانةةع ق البلديةة  التةةو تشةةاللع الاتةةع ا  فةةو إنمةةع  اةةآاي  – الفصــل األول
 لاتعئ  النل  كعآلتو:  ماعةي 

 

ذر عنة   – عب   –بن رم  –التضعان الانيلل   –الليراان  –تات   –صفع    –تان    
الارا   –بعردا  –مرمي   –بن ةرا   –داار  يشر  –اللصر ن  - فصة   –تكرة  –
ت ةةعا ن  –نعبةة   -الانتةةتير –يااةة  التةةاط  –الاياديةة  فاشةةعن   –اتةةعكن  –الارتةةى  –
 –ايةدان  –ان ا بار يةةب   –الكةر  الاكنيةن  –الياعاةعم  – نبنلر دا –بعم   –ادنين  –

تع ي  ال  م  –ياع  األني  –الللع  الكبرع  –اادي اللي   –منداب   –الالدي   –الكعف 
تع يةةةة   –العيةةةةن  –تةةةيدي با  ةةةد  – صةةةةر  ةةة ا  –ماةةةعا  –راد   –رااد  –الاتلةةةاي  –

 –ياةةع  تاتةة   –تةا ر  –انة ا تاةةي   –دار شةةعبعن الفلةةري  – ليبية   –اليعاةة   –الةدائر 
اللصةر  –الةر ن  –يلةق الةاادي  –الرديةي  –اةع ر  – بلبة   – رعة   –ال  راء  – رادة 

ارنةعط  –الدنةدان  –ذمةي   –المديةدة  –تةلياعن  –ذ  العةرائ   – صار التعف  –دا   –
انةةة ا  –فر عنةةة   –انابةةة   –باالةةة  البتةةةعتين  -تةةةليعن   –رذ  المبةةة   برعةةة   – ينةةة   –

تةةاط  –ياةةع  الشةة   -تةةبي ل  –الشةةعب   –نف ةة   –الشةةييي   –الللعةة  الصةةغرع  –مايةة  
 –ذكةةادة  –غةةعر الةةداعء  –تعكلتةة   -المةة   –امةةع  البةةعب  –باتةةعل   –غنةةاش  –األيةةد 
 – ر ةةع   –الةةاردانين  –بنةةو خيةةعر  –الفيةةص  –تينمةة   – رنبعليةة   –تةةعمرا ن  - بلةةو 

  تيدي باتعيد. – غاان  – لع  األندل   –الاير   –ان ا ةبد الرياعن  رادين 
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الاتعلةةةةق بتيديةةةةد  عئاةةةة   1997اةةةةعر   4تلغةةةةى ذيكةةةةع  اللةةةةرار الاةةةةؤرخ فةةةةو  -2الفصــــل
 الانع ق البلدي  التو تشاللع الاتع ا  فو إنمع  اآاي ماعةي  لاتعئ  النل .

 

رؤتعء البلديعم الاعنية  اكلفةان كة  فياةع يخصةه بتنفيةي  ةيا اللةرار الةيي ينشةر  –3الفصل
 بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .
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 الجماعات المحلية تخفيـف العبـئ الجبائـي وتحسين موارد
 

يتعلــق بســن إجــراءات  2002جويليــة  23مــؤرخ فــي  2002لســنة  76قــانون عــدد 
 الجبائي وتحسين موارد الجماعات المحلية. ئلتخفيف العب

 
يلةة  التخلةةو لفعئةةدة الا ةةعلبين بةةعألداء ةةةن الةةديان الاتعللةة  بةةعألداء ةلةةى  –الفصــل األول 

اللياةةةةة  الكرائيةةةةة  ااعةةةةةعلي  االةتنةةةةةعء   االت ليةةةةةر االاعلةةةةةا  التعايضةةةةةو الااظفةةةةة  اةةةةةن  بةةةةة  
التو ال   لى ذص  الاعع ليااع  بللع ايلك بعلنتب  إ 1996الماعةعم الايلي  بعناان تن  

 دينعرا فو التن  لك  فص  ان ال اع  فو تعر ا تثلي  ال اع  بلبعض  الاعلي . 30تفاط 
ايلةة  التخلةةو ةةةن الةةديان بعنةةاان الاتةةع ا  لفعئةةدة الصةةنداط الةةا نو لتيتةةين التةةكن 

 بعلنتب  إلى الانتفعين بعلتخلو الانصاص ةليه بعلفلرة األالى ان  يا الفص .
لةةةة  التخلةةةةو ةةةةةن اصةةةةعر ي التتبةةةة  الاترتبةةةة  ةةةةةن إمةةةةراءام اتةةةةتخ ص األداء كاةةةةع ي 

 االاععلي  االاتع ا  الايكارة ذة ه.
اال ياكةةةن ذن يةةةؤدي التخلةةةو إلةةةى إرمةةةعع الابةةةعلغ الادفاةةةة   بةةة  صةةةدار  ةةةيا اللةةةعنان  

بعنةةةةاان األداء ةلةةةةى اللياةةةة  الكرائيةةةة  ااعةةةةعلي  االةتنةةةةعء االت ليةةةةر ا الاعلةةةةا  التعايضةةةةو 
 ا  لفعئةةدة الصةةنداط الةةا نو لتيتةةين التةةكن ااصةةعر ي التتبةة  الانصةةاص ةليلةةع االاتةةع

 بليا الفص . 
يلةة  التخلةةو لفعئةةدة الا ةةعلبين بةةعألداء ةةةن اصةةعر ي التتبةة  اخ عيةةع التةةقخير  -2الفصــل 

لفعئةدة الماعةةعم  الاترتب  ةن اتتخ ص الديان الاتتامب  ةلى العلعرام الابني  الرامع 
ااةةع  بللةةع اغيةةر الاعنيةة  بقيكةةع  الفصةة  األاا  2001الدالةة  بعنةةاان تةةن  الفعئةةدة  الايليةة 

 ان  يا اللعنان.
اةةن  % 20ل نتفةةعع بقيكةةع  الفلةةرة األالةةى اةةن  ةةيا الفصةة  يتعةةين دفةة  ابلةةغ يتةةعاي 

برا  ر نعاة  خة ص فةو الابةعلغ الاتبلية  التةو يةت  دفعلةع ةلةى ذ تةع  ث ثية   ذص  الدين اا 
 ةلى ااتداد تنتين انصي ان تعر ا إبرا  الر نعا . 
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تةةدف  األ تةةع  الث ثيةة  خةة ا العشةةرة ذيةةةع  الاااليةة  للتةةعر ا الاضةةبا  بعلر نعاةة  افةةةو 
اةن ابلةغ  10%اةدين خ ية  بنتةب  صارة ةد  دف   ت  ذا دفعه خةعر  اآلمةعا يتياة  ال

 اللت  اليي ل  يتبين دفعه فو اآلمعا اللعناني  ا  يد ذدنى بث ث  دنعنير.
يت  العا  بعسمراء الاتعلق بعلتخلو ةن اصعر ي التتب  اخ عيع التةقخير الانصةاص 

  2002ةليه بليا الفص  إلى غعي  اافى شلر ذكتاعر 
ان امل  المبعي  الايلية  الصةعدرة بعللةعنان  53تنلح الفلرة الثعلث  ان الفص   -3الفصل 
 كاع يلو:  1997فيفري  3الاؤرخ فو  1997لتن   11ةدد 

يلةة  يةة  اتةةع ا  الاةةعلكين األمةةاار كليةةع اةةن  بةة  الماعةةةعم الايليةة  بعلنتةةب  إلةةى  "
ن الدالةةةة  ذا اةةةةن الا ةةةةعلبين بعلاتةةةةع ا  اةةةةن ياي الةةةةدخ  الايةةةةداد الانتفعةةةةين بإةعنةةةة  اةةةة

الماعةعم الايلي . ايانح الي  الانصاص ةليةه بلةيا الفصة  بلةرار اةن رئةي  الماعةة  
الايليةةةةة  بنةةةةةعء ةلةةةةةى اداالةةةةة  املةةةةة  الماعةةةةةة  الايليةةةةة  بعةةةةةد ذخةةةةةي رذي لمنةةةةة  الارامعةةةةة  

اةةن  ةةيه الاملةة . ا ةةت  يلةةك افلةةع لشةةرا  ا ةةرط ت بيةةق  56الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  
 6اةن الفصة   IVالعلعرام الابني  الانصاص ةليلع بةعلفلرة  الي  الكلو ان الاعلا  ةلى

 ان  يه الامل .
اتيتتةةةةب الاتةةةةع ا  بعلنتةةةةب  إلةةةةى األشةةةةغعا الاتعللةةةة  بعل ر ةةةةعم ا األرصةةةةف  يتةةةةب 
ااملةةةعم العلةةةعرام التةةةو  ةةةو ةلةةةى الةةةك الاتةةةع اين ا بعلتتةةةعاي بةةةين الاةةةعلكين األمةةةاار 

 . "بعلنتب  إلى األشغعا األخرع 
 ان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال .ينشر  يا اللعن

 
 
 

 

 
 

 عــفــو جـبــائـي
 

 يتعلق بسن عفو جبائي 2006ماي  15مؤرخ في  2006لسنة  25قانون عدد 
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 الباب األول

 الديون الجبائية الراجعة للدولة
 

يةةت  التخلةةو ةةةن الةةديان المبعئيةة  الرامعةة  للدالةة  التةةو ال يتمةةعا  ذصةة   - الفصــل األول
دينةةةعر بعلنتةةةب  للاةةةدين الاايةةةد اكةةةيلك الخ عيةةةع ااصةةةعر ي  100األداء الاتبلةةةو بعناانلةةةع 

 التتب  الاتعلل  بلع .
يت  التخلو ةةن الخ عيةع ااصةعر ي التتبة  الاتعللة  بعلةديان المبعئية  الرامعة   - 2الفصل 
دينةةةةعر بعلنتةةةةب  للاةةةةدين الاايةةةةد  100لتةةةةو يتمةةةةعا  ذصةةةة  األداء الاتبلةةةةو بعناانلةةةةع للدالةةةة  ا

اتتديد الابةعلغ الاتخلةدة ةلةى ذ تةع   2006شر    إكتتعب را نعا  دف   ب  غرة ما لي  
 ث ثي  اتتعاي  لفترة ذ صع ع خا  تناام يدف  اللت  األاا انلع  ب  التعر ا الايكار.

لفتةةرة اللصةةاع الاةةيكارة بلةةرار اةةن ا  ةةر الاعليةة  يتةةب تضةةب  را نعاةة  الةةدف  داخةة  ا
 ذ اي  اذصنعف الا علبين بعألداء .

 ان  يا اللعنان ةلى: 2ا  1ت بق ذيكع  الفصلين  - 3الفصل 
 .2006اعر   20الديان المبعئي  الاثلل  بيتعبعم  عبة الاعلي   ب  تعر ا  -
علدين ذا تبليغ نتةعئج ارامعة  مبعئية  الديان المبعئي  التو ت  فو شقنلع إاضعء اةتراف ب -

 .2006اعر   20ذا تبليغ  رار تاظيي إمبعري ذا صدار يك  ايلك  ب  تعر ا 
 2006اةةةةةةعر   20خ عيةةةةةةع التةةةةةةقخير الاثللةةةةةة  بيتةةةةةةعبعم  بةةةةةةعة الاعليةةةةةة   بةةةةةة  تةةةةةةعر ا  -

االاتةةةتامب  بعنةةةاان ةةةةد  التصةةةر ح فةةةو اآلمةةةعا اللعنانيةةة  بعلاةةةداخي  ااألرعةةةعر الاعفةةةعة اةةةن 
ب  ةلةةى دخةة  األشةةخعص ال بيعيةةين االضةةر ب  ةلةةى الشةةركعم ذا الخعضةةع  لخصةة  الضةةر 

 ان الاارد تير ر ع ان الضر ب .
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 الباب الثاني
 الديون الراجعة للجماعات المحلية

اةةةن  ةةةيا اللةةةعنان ةلةةةى الاعلةةةا  ةلةةةى  3ا  2ا  1ت بةةةق ذيكةةةع  الفصةةةاا  - 4الفصـــل 
لالنيةةة  االاعلةةةا  ةلةةةى النةةة ا ااعلةةةا  الاؤتتةةةعم يام الصةةةبغ  الصةةةنعةي  ذاالتمعر ةةة  ذا ا

 اسمع ة.
اةةن الابةةعلغ الاثللةة  بيتةةعبعم  بةةعة الاعليةة  بعنةةاان  % 50يةةت  التخلةةو ةةةن  - 5الفصــل 

الاعلةةةا  ةلةةةى العلةةةعرام الابنيةةة  االاعلةةةا  ةلةةةى األراضةةةو غيةةةر الابنيةةة  االاتةةةع ا  لفعئةةةدة 
 بللع اكعاة  خ عيةع ااع  2005الصنداط الا نو لتيتين التكن االاتتامب  بعناان تن  

 التقخير ااصعر ي التتب  الاتعلل  بلع شر    دف : 
 .2006كعا  الاععلي  الاتتامب  بعناان تن   -
الاتبلي  ةلى ذ تةع  ث ثية  اتتةعاي  لفتةرة ذ صةع ع تةنتعن يةدف  اللتة  األاا  % 50الة  -

لاةيكارة بلةرار . اتضب  را نعا  الدف  داخ  الفترة اللصاع ا2006انلع  ب  غرة تبتابر 
 ان ا  ر الاعلي  يتب ذ اي  الدين.

يةةت  التخلةةو ةةةن الابةةعلغ الاثللةة  بعنةةاان الاعلةةا  الاتعلةةق بإتةةتعاعا اللاائيةةعم  - 6الفصــل 
اللتلع  البرااج التلف    ةبر األ اعر الصنعةي  الانصاص ةليه بعلفلرة األالى ان الفص  

الاتعلةةةق  1988مةةةعنفو  15فةةةو  الاةةةؤرخ 1988لتةةةن   1) مديةةةد( اةةةن اللةةةعنان ةةةةدد  11
بعلاي ةةةةعم األرضةةةةي  الفرديةةةة  ذا الماعةيةةةة  الاتةةةةتعال  سلتلةةةةع  البةةةةرااج التلف  ةةةة  بااتةةةة   

تاعاةةةةه بعللةةةعنان األتعتةةةةو ةةةةدد   1995لتةةةةن   71األ اةةةعر الصةةةةنعةي ه كاةةةع تةةةة  تنلييةةةه اا 
 .1995ما لي   24الاؤرخ فو 

 الباب الثالث
 والصرفيةالخطايا والعقوبات المالية والديوانية 

يت  التخلو ةن الخ عيع االعلابعم الاعلي  االديااني  االصةرفي  التةو ال يتمةعا   -7الفصل 
 .دينعر بعلنتب  لك  خ ي  اكيلك اصعر ي التتب  الاتعلل  بلع 100ابلغلع الاتبلو 

اةةةةن ابلةةةةغ الخ عيةةةةع االعلابةةةةعم الاعليةةةة  االدياانيةةةة   % 50يةةةةت  التخلةةةةو ةةةةةن  - 8الفصــــل 
دينةةعر بعلنتةةب  لكةة  خ يةة  اكةةيلك اصةةعر ي  100االصةةرفي  التةةو يتمةةعا  ابلغلةةع الاتبلةةو 

اتتةةديد الابةةعلغ  2006التتبةة  الاتعللةة  بلةةع شةةر    اكتتةةعب را نعاةة  دفةة   بةة  غةةرة ما ليةة  
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ام يةدف  اللتةة  األاا انلةةع الاتبلية  ةلةةى ذ تةع  ث ثيةة  اتتةعاي  لفتةةرة ذ صةةع ع خاة  تةةنا 
  ب  التعر ا الايكار.

تضةةب  را نعاةة  الةةدف  داخةة  الفتةةرة اللصةةاع الاةةيكارة بلةةرار اةةن ا  ةةر الاعليةة  يتةةب 
 ذ اي  الدين . 

 ةلى:  8ا 7ت بق ذيكع  الفصلين : 9الفصل 
الخ عيةةةةع االعلابةةةةعم الاعليةةةة  االدياانيةةةة  االصةةةةرفي  الاثللةةةة  بيتةةةةعبعم  بةةةةعة الاعليةةةة   -

 . 2006اعر   20الدياان   ب  تعر ا ا بعة 
الخ عيع االعلابعم الاعلي  االديااني  االصرفي  التو صدر فةو شةقنلع يكة   بة  تةعر ا  -
 2006اعر   20
اةعر   20الخ عيع الديااني  االصةرفي  التةو صةدر فةو شةقنلع  ةرار صةلح  بة  تةعر ا  -

2006. 
الدياانيةةة  االاثللةةة  بيتةةةعبعم  بةةةعة الخ عيةةةع الاتعللةةة  بعلاخعلفةةةعم المبعئيةةة  اسدار ةةة  ا  -

 .2006اعر   20الاعلي   بعة الدياان   ب  تعر ا 
ان  يا اللعنان ةلى الخ عيع االعلابعم الاعلي  الاتعللة   8ا7ال ت بق ذيكع  الفصلين 

 بعلاخعلفعم ان ذم  إصدار صكاك بدان رصيد.  
 البـاب الرابــع
 أحكـام مشتركـة

ي ت بيةةةق ذيكةةةع   ةةةيا اللةةةعنان إلةةةى إرمةةةعع ابةةةعلغ لفعئةةةدة ال ياكةةةن ذن يةةةؤد - 10الفصـــل 
 الادين ذا ارامع  اسدرا  الايعتبو للابعلغ الاتددة بعتتثنعء يعالم صدار يك  بعم.

تعلةةق إمةةراءام التتبة  بعلنتةةب  لكة  اةةدين يلتةة   بتتةديد األ تةةع  الاتةةتامب   - 11الفصـل 
 فو آمعللع.

تديده اتتئنعف التتبععم اللعناني   صةد ا ترتب ةن ك   ت  ي  ذم  دفعه ال  يت  ت
 .اتتخ صه
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تاظةةةي ةلةةةى كةةة   تةةة  غيةةةر اةةةدفاع فةةةو اآلمةةةعا الايةةةددة لةةةه خ يةةة  تةةةقخير بنتةةةب  
 ةن ك  شلر ذا م ء ان الشلر تيتتب بداي  ان انتلعء ذم  التتديد .)%1 (0,75

فةةو  يتةةل  يةةق اسنتفةةعع بقيكةةع   ةةيا اللةةعنان بعلنتةةب  للابةةعلغ غيةةر الاتةةددة - 12الفصــل 
يااع ان انتلعء ذم  تتديد آخر  ت  ايدد بعلرا نعا  الاتعلل  بعلاةدين االةااردة  60ذم  

اةةن  ةةيا اللةةعنان يتةةب اليعلةة  اتبلةةى الابةةعلغ غيةةر الادفاةةة  اتةةتامب   8ا5ا2بعلفصةةاا 
 ذص  اخ عيع دان ذي  رر .

ع  بصةةرف النظةةر ةةةن الرا نعاةة  الانصةةاص ةليلةةع بلةةيا اللةةعنان ت بةةق ذيكةة - 13الفصــل 
اةةةةن املةةةة  اليلةةةةاط ااسمةةةةراءام المبعئيةةةة  ةلةةةةى ابةةةةعلغ األداء ااضةةةةاع  ةةةةرارام  33الفصةةةة  
 إرمعع.

 ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال . 
 
 
 
 
 

  

                                       
 2007ان اللعنان الاعلي  لتن   52كاع ت  التنليح بالتضى الفص   - 1
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. 

 آجــال جديـدة لالنـتـفـاع بالعفـو الجـبـائــي
 

يتعلـــق بتحديـــد  جـــال  2006جويليـــة  31المـــؤرخ فـــي  2006لســـنة  1مرســـوم عـــدد 
 2006لســـنة  25جديـــدة لإلنتفـــاع بـــالعفو الجبـــائي المنصـــوص عليـــه بالقـــانون عـــدد 

 المتعلق بسن عفو جبائي. 2006ماي  15المؤرخ في 
: الديون الجبائية الراجعة للدولةالباب األول   

بعلةةةديان المبعئيةةة  يةةةت  التخلةةةو ةةةةن الخ عيةةةع ااصةةةعر ي التتبةةة  الاتعللةةة   -الفصـــل األول 
دينةةةعر بعلنتةةةب  للاةةةدين  100الرامعةةة  للدالةةة  التةةةو يتمةةةعا  ذصةةة  األداء الاتبلةةةو بعناانلةةةع 

اتتةديد الابةعلغ الاتخلةدة ةلةى  2006الاايد شر    اكتتعب را نعا  دف   ب  غرة نافابر 
ذ تةةع  ث ثيةة  اتتةةعاي  لفتةةرة ذ صةةع ع خاةة  تةةناام يةةدف  اللتةة  األاا انلةةع  بةة  التةةعر ا 

 لايكار.ا
تضةةب  را نعاةة  الةةدف  داخةة  الفتةةرة اللصةةاع الاةةيكارة بلةةرار اةةن ا  ةةر الاعليةة  يتةةب 

 ذ اي  الابعلغ اذصنعف الا علبين بعألداء.
 

 ت بق ذيكع  الفص  األاا ان  يا الارتا  ةلى:  - 2الفصل 
 . 2006اعر   20الديان المبعئي  الاثلل  بيتعبعم  بعة الاعلي   ب  تعر ا  -
المبعئيةة  التةةو تةة  فةةو شةةقنلع إاضةةعء اةتةةراف بعلةةدين ذا تبليةةغ نتةةعئج ارامعةة   الةةديان  -

مبعئيةة  ذا تبليةةغ نتةةعئج ارامعةة  مبعئيةة  ذا تبليةةغ  ةةرار تاظيةةي إمبةةعري ذا صةةدار يكةة  
 .2006اعر   20ايلك  ب  تعر ا 

 2006اةةةةعر   20خ عيةةةةع التةةةةقخير الاثللةةةة  بيتةةةةعبعم  بةةةةعة الاعليةةةة   بةةةة  تةةةةعر ا  -
ان ةد  التصر ح فو اآلمعا اللعناني  بعلاةداخي  ااألرعةعر الاعفةعة اةن االاتتامب  بعنا 

الضةةةر ب  ةلةةةى دخةةة  األشةةةخعص ال بيعيةةةين االضةةةر ب  ةلةةةى الشةةةركعم ذا الخعضةةةع  
 لخص  ان الاارد تير ر ع ان الضر ب .
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 الديون الراجعة للجماعات المحلية : الباب الثاني
الارتا  ةلى الاعلا  ةلى الاؤتتةعم ان  يا  2ا 1ت بق ذيكع  الفصلين  - 3الفصل 

 يام الصبغ  الصنعةي  ذا التمعر   ذا الالني  ا الاعلا  ةلى الن ا ااعلا  اسمع ة.
الةةةااردة بعلفصةةة  الخةةةعا  اةةةن  "2006 بةةة  غةةةرة تةةةبتابر  "تعةةةاة ةبةةةعرة  - 4الفصـــل 

الاتعلةةةق بتةةةن ةفةةةا مبةةةعئو  2006اةةةعي  15الاةةةؤرخ فةةةو  2006لتةةةن   25اللةةةعنان ةةةةدد 
 ." 2006 ب  غرة نافابر " بعبعرة

 الباب الثالث
 الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية

اةةةةن ابلةةةةغ الخ عيةةةةع االعلابةةةةعم الاعليةةةة  االدياانيةةةة   % 50يةةةةت  التخلةةةةو ةةةةةن  - 5الفصــــل 
دينةعر بعلنتةب  لكةة  خ ية  اكةيلك اصةةعر ي  100 ابلغلةةع الاتبلةو التةو يتمةعا  االصةرفي   

شةةر    اكتتةةعب را اعنةة  دفةة   بةة  غةةرة نةةافابر اتتةةديد الابةةعلغ الاتبليةة  التتبةة  الاتعللةة  بلةةع 
ةلى ذ تع  ث ثي  اتتعاي  لفترة ذ صع ع خا  تناام يدف  اللت  األاا انلةع  بة  التةعر ا 

 الايكار.
تضةةب  را اعنةة  الةةدف  داخةة  الفتةةرة اللصةةاع الاةةيكارة بلةةرار اةةن ا  ةةر الاعليةة  يتةةب 

 ذ اي  الدين.
 ان  يا الارتا  ةلى: 5الفص   ذيكع ت بق  - 6الفصل 
الخ عيةةةةع االعلابةةةةعم الاعليةةةة  االدياانيةةةة  ا الصةةةةرفي  الاثللةةةة  بيتةةةةعبعم  بةةةةعة الاعليةةةة  -

 . 2006اعر   20ا بعة الدياان   ب  تعر ا 
الخ عيع االعلابعم الاعلي  ا الديااني  االصرفي  التو صدر فو شقنلع يك   ب  تعر ا  -
  2006اعر   20
اةةعر   20الدياانية  االصةرفي  التةو صةدر فةةو شةقنلع  ةرار صةلح  بة  تةعر ا الخ عيةع  -

2006. 
 بةةةعة  بيتةةةعبعم الخ عيةةةع الاتعللةةة  بعلاخعلفةةةعم المبعئيةةة  اسدار ةةة  االدياانيةةة  االاثللةةة  -

 .2006اعر   20الاعلي  ا بعة الدياان   ب  تعر ا 
اةةن  ةةيا الارتةةا  ةلةةى الخ عيةةع االعلابةةعم الاعليةة  الاتعللةة   6ا 5الت بةةق ذيكةةع  الفصةةلين 

 بعلاخعلفعم ان ذم  إصدار 
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اةةةن  ةةةيا الارتةةةا  ياكةةةن لةةةا  ر  5ا 1 بصةةةرف النظةةةر ةةةةن ذيكةةةع  الفصةةةلين - 7الفصـــل 
الاعليةة  بعلنتةةب  للةةديان التةةو تتمةةعا  اليةةان دينةةعر اعنةةعء ةلةةى  لةةب اعلةة  اةةن  بةة  الاةةدين 

ترخيص بإبرا  را نعاعم دف  لاةدة تفةاط الخاة  تةناام ةلةى ذن ال تتعةدع ةشةر تةناام ال
 بعد ذخي رذي لمن  تضب  تركيبتلع بالرر ان ا  ر الاعلي .

 ةــام مشتركـأحك: الباب الرابع
ال ياكن ذن يةؤدي ت بيةق ذيكةع   ةيا الارتةا  إلةى إرمةعع ابةعلغ لفعئةدة الاةدين  - 8الفصل 

 الايعتبو للابعلغ الاتددة بعتتثنعء يعالم صدار يك  بعم.ذا ارامع  اسدرا  
تعلةةق إمةةراءام التتبةة  بعلنتةةب  لكةة  اةةدين يلتةة   بتتةةديد األ تةةع  الاتةةتامب  فةةو  -9الفصــل 
 آمعللع.

ا ترتةةةب ةةةةن كةةة   تةةة  يةةة  ذمةةة  دفعةةةه الةةة  يةةةت  تتةةةديده إتةةةتئنعف التتبعةةةعم اللعنانيةةة   صةةةد 
 اتتخ صه

اةن   %  0,75اآلم  الايددة له خ ي  تقخير بنتب  تاظي ةلى ك   ت  غير ادفاع فو 
 ك  شلر ذا م ء ان الشلر تيتتب بداي  ان انتلعء ذم  التتديد .

يتةةل  يةةق اسنتفةةعع بقيكةةع   ةةيا الارتةةا  بعلنتةةب  للابةةعلغ غيةةر الاتةةددة فةةو  - 10الفصــل 
االةااردة يااع ان انتلعء ذمة  تتةديد آخةر  تة  ايةدد بعلرا نعاة  الاتعللة  بعلاةدين  60ذم  

اةةن  ةةيا الارتةةا  يتةةب اليعلةة  اتبلةةى الابةةعلغ غيةةر الادفاةةة  اتةةتامب   5ا  1بعلفصةةلين 
 ذص  اخ عيع دان ذي  رر.

بصةةرف النظةةر ةةةن الرا نعاةة  الانصةةاص ةليلةةع بلةةيا الارتةةا  ت بةةق ذيكةةع   -11الفصــل 
اةةةةن املةةة  اليلةةةةاط ااسمةةةةراءام المبعئيةةة  ةلةةةةى ابةةةعلغ األداء ااضةةةةاع  ةةةةرارام  33الفصةةة  

 رمعع.إ
اةن  ةيا الارتةا  تبلةى را نعاةعم الةدف  الابراة   7ا  اراةعة ذيكةع  الفصة   - 12الفصل 

الاتعللةة  بتةةن ةفةةا  2006اةةعي  15الاةةؤرخ فةةو  2006لتةةن   25فةةو إ ةةعر اللةةعنان ةةةدد 
 مبعئو تعر   الافعاا.

ر ة  ا  ر الاعلي  اكلي بتنفيي  يا الارتا  اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالا  - 13الفصل 
 التانتي .
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المصالحة مع المطالبين باالداء و تيسير دفع الديون المتخلدة  
 بذمتهم

 

ــى  14الفصــول مــن  ــانون  26إل ــي  المــؤرخ 2012لســنة  1عــدد  مــن الق مــاي  16ف
 ( .1)2012   المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  2012
بعلةةديان المبعئيةة  الرامعةة  يةت  التخّلةةو ةةةن الخ عيةع ااصةةعر ي التتبةة  الاتعللة   14الفصــل 

اتتةديد الابةعلغ الاتبلية  بعنةةاان  2012للدالة  شةر    اكتتةعب را نعاة  دفة   بة  غةرة ذام 
ذصةة  الةةدين ةلةةى ذ تةةع  ث ثيةة  لفتةةرة ذ صةةع ع خاةة  تةةناام يةةدف  اللتةة  األاا انلةةع فةةو 

كارة تةةعر ا اكتتةةعب الرا نعاةة  الاةةيكارة. اتضةةب  را نعاةة  الةةدف  داخةة  الفتةةرة اللصةةاع الاةةي
  .يتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب ذ ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعلغ بلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر الاعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 : ت ّبق ذيكع  الفلرة التعبل  ةلى
االتةو ذصةبيم  2012الديان المبعئي  الاثلل  بيتعبعم  ّبعة الاعلي   ب  غةرة مةعنفو  -

بالتضةةى اةتةةراف بةةدين ذا بالتضةةى  2012اتةةتيل  نلعئيةةع لخ  نةة  الدالةة   بةة  غةةرة ذام 
 يكةةةةةةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةةةةةةعم ذا لعةةةةةةةةةةةةةةةةةد  االةتةةةةةةةةةةةةةةةةةراة ةلةةةةةةةةةةةةةةةةةى  ةةةةةةةةةةةةةةةةةرار التاظيةةةةةةةةةةةةةةةةةي اسمبةةةةةةةةةةةةةةةةةعري 

 2012و شةةقنلع  بةةة  غةةرة ذام الةةديان المبعئيةة  بعنةةاان الابةةعلغ التةةو تةة  إبةةرا  صةةلح فةة -
ذا  ةةرارام  2012االاتعللةة  بإة اةةعم بنتةةعئج ارامعةة  مبعئيةة  تةة  تبليغلةةع  بةة  غةةرة مةةعنفو 

 تاظيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي إمبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعري لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدداء تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تبليغلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيكار 
 2012الةةةديان المبعئيةةة  الاتةةةتامب  بالتضةةةى ذيكةةةةع   ضةةةعئي  صةةةعدرة  بةةةةة  غةةةةةرة ذام  -

االتةةو تة  فةو شةةقنلع  2012بةةعري تة  تبليغلةع  بةة  غةرة مةعنفو االاتعللة  بلةرارام تاظيةي إم
 إبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلح كلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ذا م ئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعلح المبعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

االاتةتامب  لعةد   2012خ عيع التقخير الاثلل  بيتعبعم  بعة الاعلي   ب  غةرة مةعنفو -
التصةةةةر ح فةةةةو اآلمةةةةعا اللعنانيةةةة  بعلاةةةةداخي  ااألرعةةةةعر الاعفةةةةعة اةةةةن الضةةةةر ب  ةلةةةةى دخةةةة  

 بيعيين االضر ب  ةلى الشركعم ذا الخعضع  لخص  ان الاارد تيّرري ان األشخعص ال
 .الضر ب 

                                       
 تير دف  الديان الاتخلدة بياتل تتعلق الفصاا الايكارة بعمراءام الاصعلي  ا  الا علبين بعألداء اتي - 1
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اةةةن  ةةةيا اللةةةعنان ةلةةةى الةةةديان الاثللةةة  بعنةةةاان  14ت ّبةةةق ذيكةةةع  الفصةةة   - 15الفصـــل 
الاعلةةا  ةلةةةى الاؤتتةةعم يام الصةةةبغ  الصةةنعةي  ذا التمعر ةةة  ذا الالنيةة  االاعلةةةا  ةلةةةى 

 .ايةةةةةةةةةةةةةةة م بيةةةةةةةةةةةةةةةة  الاشةةةةةةةةةةةةةةةةرابعم النةةةةةةةةةةةةةةة ا ا اعلةةةةةةةةةةةةةةةةا  اسمةةةةةةةةةةةةةةةع ة الااظةةةةةةةةةةةةةةةةي ةلةةةةةةةةةةةةةةةةى
ان  يا اللعنان ةلى الديان الاتخلةدة بياة   15ا 14ت ّبق ذيكع  الفصلين  -16الفصل 

اةن املة  الضةر ب  ةلةى  4األشخعص ال بيعيين االشركعم االتمّاعةعم الاةيكارة بعلفصة  
دخ  األشخعص ال بيعيين االضر ب  ةلى الشركعم االاؤتتةعم الخعضةع  للضةر ب  ةلةى 

اةةن نفةة   49اةةن الفصةة   I الاةةيكارة بةةعلفلرة األالةةى االفلةةرة الثعلثةة  اةةن الفلةةرةالشةةركعم 
 .الامل 
يةت  التخلةو كليةع ةةن الابةةعلغ الاثللة  بيتةعبعم  بةعة الاعلية  بعنةاان الاعلةةا   -17الفصـل

ةلةةةى العلةةةعرام الابنيةةة  االاتةةةع ا  لفعئةةةدة الصةةةنداط الةةةا نو لتيتةةةين التةةةكن الاتةةةتامب  
دينةةعر تةةنايع اخ عيةةع  50بللةةع االتةةو ال تتمةةعا  ابعلغلةةع الاتبليةة  ااةةع   2007بعنةةاان تةةن  

 .التقخير ااصعر ي التتب  الاتعلل  بلع
% اةةن الابةةعلغ الاثللةة  بيتةةعبعم  بةةعة الاعليةة  بعنةةاان الاعلةةا  50كاةةع يةةت  التخلةةو ةةةن 

ةلةةةى العلةةةعرام الابنيةةة  االاتةةةع ا  لفعئةةةدة الصةةةنداط الةةةا نو لتيتةةةين التةةةكن الاتةةةتامب  
ااةةةع  بللةةةع  2010خ عيةةةع التةةةقخير ااصةةةعر ي التتبةةة  الاتعللةةة  بلةةةع بعنةةةاان تةةةناام اكعاةةة  

 .دينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنايع 100االتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ال تتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعا  ابعلغلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع الاتبليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
ا ةةةت  التخلةةةو ةةةةن خ عيةةةع التةةةقخير ااصةةةعر ي التتبةةة  الاتعللةةة  بعلابةةةعلغ الاثللةةة  بيتةةةعبعم 

لفعئةةدة الصةةنداط الةةا نو   بةةعة الاعليةة  بعنةةاان الاعلةةا  ةلةةى العلةةعرام الابنيةة  االاتةةع ا 
دينةةعر  100ااةةع  بللةع االتةةو تتمةةعا  ابعلغلةع الاتبليةة   2011لتيتةين التةةكن بعنةاان تةةن  

 .تنايع
 :ايتتامب االنتفعع بقيكع   يا الفص 
 ه2012ة دف  كعا  الاععلي  الاتتامب  بعناان تن  

اعةةعلي  تةةن   ااةةع  بللةةع ذا فةةو كعاةة  2011ةةة اكتتةةعب را نعاةة  دفةة  فةةو كعاةة  اعةةعلي  تةةن  
االابعلغ الاتبلي  يتب اليعل  ةلى ذ تع  ث ثي  ةلةى فتةرة ذ صةع ع ثة ا تةناام  2011

. اتضةةةب  را نعاةةة  الةةةدف  داخةةة  الفتةةةرة 2012يةةةدف  اللتةةة  األاا انلةةةع  بةةة  غةةةرة تةةةبتابر 
 .اللصةةةةةةةةةةةةةةةاع الاةةةةةةةةةةةةةةةيكارة يتةةةةةةةةةةةةةةةب ذ ايةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةدين بلةةةةةةةةةةةةةةةرار اةةةةةةةةةةةةةةةن ا  ةةةةةةةةةةةةةةةر الاعليةةةةةةةةةةةةةةة 
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الخ عيع االعلابعم الاعلي  اكةيلك اصةعر ي % ان ابلغ 50يت  التخلو ةن - 18الفصل 
اتتةةةديد الابةةةعلغ  2012التتبةةة  الاتعللةةة  بلةةةع شةةةر    اكتتةةةعب را نعاةةة  دفةةة   بةةة  غةةةرة ذام 

الاتبلي  ةلى ذ تع  ث ثي  لفترة ذ صع ع خاة  تةناام يةدف  اللتة  األاا انلةع فةو تةعر ا 
 .اكتتعب الرا نعا  الايكارة

 : ع بلةةةةةةةةةةيا الفصةةةةةةةةةة  ةلةةةةةةةةةةىت ّبةةةةةةةةةةق إمةةةةةةةةةةراءام التخلةةةةةةةةةةو الانصةةةةةةةةةةاص ةليلةةةةةةةةةة
 2011مةعنفو  14ة الخ عيع الاثللة  بيتةعبعم  بةعة الاعلية  ذا الصةعدرة فيلةع ذيكةع  بعةد 

 اةةةةةةةةةةةةةن ذمةةةةةةةةةةةةة  إصةةةةةةةةةةةةةدار شةةةةةةةةةةةةةيكعم بةةةةةةةةةةةةةدان رصةةةةةةةةةةةةةيد   2012ا بةةةةةةةةةةةةة  غةةةةةةةةةةةةةرة مةةةةةةةةةةةةةعنفو 
ةةة الخ عيةةع الاتعللةة  بعلاخعلفةةعم المبعئيةة  اسدار ةة  الاثللةة  بيتةةعبعم  بةةعة الاعليةة   بةة  غةةرة 

   2012معنفو 
الخ عيةةةع االعلابةةةعم الاعليةةة  األخةةةرع الاثللةةة  بيتةةةعبعم  بةةةعة الاعليةةة   بةةة  غةةةّرة مةةةعنفو  -

2012   
ةةة الخ عيةةع االعلابةةعم الاعليةة  األخةةرع التةةو صةةدر فةةو شةةقنلع يكةة  ذا  ةةرار  ضةةعئو اكتتةةب 

 .2012صف  اليك  البعم  ب  غرة معنفو 
في  التةةةو ال يتمةةةعا  يةةةت  التخلةةةو ةةةةن الخ عيةةةع االعلابةةةعم الدياانيةةة  االصةةةر  - 19الفصـــل 

ذلةي دينةعر بعلنتةب  إلةى كة  خ ية  اكةيلك اصةعر ي التتبة  الاتعللة   100ابلغلع الاتبلةو 
 .2012ديتةةةةةةةةةابر  31% انلةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةو ذمةةةةةةةةة  ذ صةةةةةةةةةعه 20بلةةةةةةةةةع ايلةةةةةةةةةك شةةةةةةةةةر    دفةةةةةةةةة  

 .2011ديتةةابر  31ت ّبةةق ذيكةةع   ةةيا الفصةة  ةلةةى الاخعلفةةعم التةةو تاةةم اععينتلةةع  بةة 
اةن  ةيا اللةعنان  18ا 17ا 15ا 14  الفصةاا بصرف النظةر ةةن ذيكةع - 20الفصل 

ياكةنه بنةةعءا ةلةى  لةةب اعّلةة  يلّداةه الاةةدين إلةى  ةةعبة الاعليةة  الاخةتصه التةةرخيص فةةو 
التاديةةد فةةو را نعاةةعم الةةدف  دان ذن يتمةةعا  التاديةةد الفتةةرة اللصةةاع الايةةددة لةةيلك. كاةةع 

االخ عيةةع االعلابةةعم  ياكةةن لةةا  ر الاعليةة  بنةةعءا ةلةةى  لةةب اعلةة  بعلنتةةب  للةةديان المبعئيةة 
الاعلية  التةو تتمةعا  اليةان دينةعر التةرخيص بةةإبرا  را نعاة  دفة  لاةدة تفةاط خاة  تةةناام 

  .ةلى ذاّل تتعدع العشر تناام
ا تّ  تعليق إمراءام التتب  بعلنتب  لك  ادين يلت   بتتديد األ تع  الاتتامب  فو آمعللةع. 

لة  يةت  تتةديده اتةتئنعف التتبعةعم اللعنانية  ا يترّتب بعلنتب  إلى ك   ت  يّ  ذمة  دفعةه ا 
التتخ صةةةه. كاةةةع تاظةةةي ةلةةةى كةةة   تةةة  غيةةةر اةةةدفاع بعنةةةاان الةةةديان المبعئيةةة  الرامعةةة  
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لةةى الماعةةةعم الايليةة  فةةو اآلمةةعا الايةةددة لةةه خ يةة  تةةقخير بةةة  % ةةةن كةة  0,5للدالةة  اا 
 .شةةةةةةةةةةةةلر ذا مةةةةةةةةةةةة ء اةةةةةةةةةةةةن الشةةةةةةةةةةةةلر تيتتةةةةةةةةةةةةب بدايةةةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةةةن انتلةةةةةةةةةةةةعء ذمةةةةةةةةةةةة  التتةةةةةةةةةةةةديد

اةن  18ا 17ا 15ا 14تفعع بقيكع  التخلو الانصاص ةليلع بعلفصاا ايتل  يق االن
يااةع اةن انتلةعء ذمة  تتةديد آخةر  120 يا اللعنان بعلنتب  للابعلغ غير الاتددة فو ذم  

 . ت  ايدد بعلرا نعا  الابرا  اتبلى الابعلغ غير الادفاة  اتتامب  ذص  اخ عيع
فصةةاا التةةعبل ه ت بةةق ذيكةةع  الفصةة  بصةةرف النظةةر ةةةن الرا نعاةة  الانصةةاص ةليلةةع بعل

 .اةةةن املةةة  اليلةةةاط ااسمةةةراءام المبعئيةةة  ةلةةةى ابةةةعلغ األداء ااضةةةاع  ةةةرارام إرمةةةعع 33
% اةةةن الفاائةةةد الاتةةةتامب  ةلةةةى اللةةةراة الاانايةةة  30يةةةت  التخلةةةو ةةةةن  ـ 21الفصـــل 

ألصةيعب الاصةاغ الاةادع بلبعضةعم الاعلية  ضةاعنع لللةراة الااناية  للة  االتةو لة  يةةت  
معةلع ايلةةةك فةةةو صةةةارة إرمةةةعع ابلةةةغ اللةةةرة االابةةةعلغ الاتبليةةة  اةةةن الفاائةةةد الاةةةيكارة اتةةةتر 

 .2012ديتابر  31الااظف  ةليه فو ذم  ذ صعه 
 11ال ياكن ذن يؤدي ت بيق إمةراءام التخلةو الانصةاص ةليلةع بعلفصةاا  ـ 22الفصل 

ن ذا اةةةن  ةةةيا اللةةةعنان إلةةةى إرمةةةعع ابةةةعلغ لفعئةةةدة الاةةةدي 21ا 19ا 18ا 17ا 15ا 14ا
 .ارامع  اسدرا  الايعتبو للابعلغ الاتددة

 17ا 15ا 14تتةتثنى اةن ت بيةق اسمةراءام الانصةاص ةليلةع بعلفصةاا  ـ 23الفصل 
اةةن  ةةيا اللةةعنان الةةديان الاتخلةةدة بياةة  األشةةخعص الاصةةعدرة ذاةةاالل  الانلالةة   19ا 18ا

 .االعلعر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ايلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ل  بالتضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى التشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعري بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه العاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
اكةةةن للا ةةةعلبين بةةةعألداء الةةةيين  ةةةعااا بإيةةةداع تصةةةعر يل  المبعئيةةة  التةةةو لةةة  ي ـ 24الفصـــل 

يةةداع تصةةعر ح  يشةةاللع التلةةعد  ايةة  ذمللةةع  بةة  دخةةاا  ةةيا اللةةعنان ييةة  التنفيةةي اكتتةةعب اا 
 .2012تصةةةةةةةةةةةةةةةةةيييي  فةةةةةةةةةةةةةةةةةو شةةةةةةةةةةةةةةةةةقنلع فةةةةةةةةةةةةةةةةةو ذمةةةةةةةةةةةةةةةةة  ذ صةةةةةةةةةةةةةةةةةعه اةةةةةةةةةةةةةةةةةافى ما ليةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 : ا نتفةةةةةةةةةةة  الا ةةةةةةةةةةةعلبان بةةةةةةةةةةةعألداء بعنةةةةةةةةةةةاان  ةةةةةةةةةةةيه التصةةةةةةةةةةةعر ح التصةةةةةةةةةةةيييي 
% اةن الاةداخي  ذا األرعةعر اسضةعفي  الاصةّرر بلةع اةن الضةر ب  ةلةى دخة  50عء بإةف-

 األشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخعص ال بيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين ذا اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ب  ةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركعمه
 .بعسةفةةةةةةعء اةةةةةةن خ عيةةةةةةع التةةةةةةقخير الايتتةةةةةةب  ةلةةةةةةى ابلةةةةةةغ األداء اسضةةةةةةعفو الاتةةةةةةتامب-

تةةع  اياكةةن دفةة  ابلةةغ األداء اسضةةعفو الاتةةتامب بعنةةاان التصةةعر ح التصةةيييي  ةلةةى ذ 
 .ث ثيةةةةة  يتةةةةةب را نعاةةةةة  دفةةةةة  تضةةةةةب  يتةةةةةب ذ ايةةةةة  الابةةةةةعلغ بلةةةةةرار اةةةةةن ا  ةةةةةر الاعليةةةةة 
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ايتةةتامب االنتفةةعع بعسةفةةعء الانصةةاص ةليةةه بعلا ةة  االالةةى اةةن الفلةةرة الثعنيةة  اةةن  ةةيا 
 : الفص 

إدرا  الابعلغ الاعفعة اةن الضةر ب  بخصةا  الااا نة  ضةان يتةعب ةناانةه "ايتيةع و يا -
 ه"نظع  خعص

 ةةيا اسيتيةةع و فةةو اتةةتثاعرام فةةو   عةةةعم انصةةاص ةليلةةع باملةة  تشةةمي  اتةةتعاعا -
االتةتثاعرام بعتةتثنعء   ةةعع البعةا العلةعري الاخصةةص للتةكن غيةر االمتاةةعةو فةو ذمةة  

 .2012ديتابر  31ذ صعه 
ا ترّتب ةن ةد  ايترا  ذيد الشر ين الاةيكار ن ذةة ه تةيب االاتيةع  ادفة  األداء الةيي 

 .يةةةةةةه الخ عيةةةةةةع الاتةةةةةةتامب   بلةةةةةةع للتشةةةةةةر   المةةةةةةعري بةةةةةةه العاةةةةةة لةةةةةة  يةةةةةةت  دفعةةةةةةه تضةةةةةةعف إل
اال تنتف  الابعلغ الاعفعة ان الضر ب  بعالاتيع ام المبعئية  بعنةاان إةةعدة اتةتثاعر الاةداخي  
 .ااألرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر الانصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاص ةليلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع بعلتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعري بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه العاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

بإيةداع  2012ة ينتف  كة  ا علةب بةعألداء يلةا  فةو ذمة  ذ صةعه اةافى ما لية   25الفصل 
التصةةعر ح المبعئيةة  االعلةةةاد االكتعبةةعم التةةو لةةة  يشةةاللع التلةةعد  اغيةةةر الاادةةة  االتةةو يةةة  

 :ذمللع  ب  دخاا  يا اللعنان يي  التنفيي
% ان الاداخي  ذا األرععر الاصّرر بلع ان الضر ب  ةلى دخ  األشخعص 50بإةفعء - 

 ال بيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين ذا اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ب  ةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركعمه
عيةةع التةةقخير الاتةةتامب  بلةةيا العنةةاان  بلةةع للتشةةر   المبةةعئو المةةعري بةةه بعسةفةةعء اةةن خ -

 .العا 
اياكن دف  ابلغ األداء الاتتامب بعناان التصعر ح المبعئية  الاةيكارة ةلةى ذ تةع  ث ثية  
 .يتةةةةةةةةب را نعاةةةةةةةة  دفةةةةةةةة  تضةةةةةةةةب  يتةةةةةةةةب ذ ايةةةةةةةة  الابةةةةةةةةعلغ بلةةةةةةةةرار اةةةةةةةةن ا  ةةةةةةةةر الاعليةةةةةةةة 

بعلا ةة  االالةةى اةةن الفلةةرة األالةةى اةةن  ةةيا ايتةةتامب االنتفةةعع بعسةفةةعء الانصةةاص ةليةةه 
  :الفص 

إدرا  الابعلغ الاعفعة ان الضر ب  بخصا  الااا ن  ضان يتةعب ةناانةه "ايتيةع و يا - 
 ه"نظع  خعص
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اتةتعاعا  ةيا اسيتيةع و فةو اتةتثاعرام فةو   عةةعم انصةاص ةليلةع باملة  تشةمي   -
كن غيةر االمتاةةعةو فةو ذمةة  االتةتثاعرام بعتةتثنعء   ةةعع البعةا العلةعري الاخصةةص للتة

 .2012ديتابر  31ذ صعه 
ا ترّتب ةن ةد  ايترا  ذيد الشر ين الاةيكار ن ذةة ه تةيب االاتيةع  ادفة  األداء الةيي 
 .لةةةةةة  يةةةةةةت  دفعةةةةةةه تضةةةةةةعف إليةةةةةةه الخ عيةةةةةةع الاتةةةةةةتامب   بلةةةةةةع للتشةةةةةةر   المةةةةةةعري بةةةةةةه العاةةةةةة 

نةاان إةةعدة اتةتثاعر الاةداخي  اال تنتف  الابعلغ الاعفعة ان الضر ب  بعالاتيع ام المبعئية  بع
 .ااألرعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر الانصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاص ةليلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع بعلتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعري بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه العاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ان  ةيا اللةعنان ةلةى األشةخعص ال بيعيةين  25ا 24ت ّبق ذيكع  الفصلين -26الفصل 
اةلى الاؤتتعم الخعضع  للضةر ب  ةلةى الشةركعم الاةيكارة بةعلفلرة األالةى االفلةرة الثعلثة  

ان امل  الضر ب  ةلى دخ  األشخعص ال بيعيين االضةر ب   49ان الفص   I ان الفلرة
 .ةلى الشركعم

اذيكع  الا   االالى ان  24كاع ت بق ذيكع  الا   االالى ان الفلرة الثعني  ان الفص  
ان  يا اللعنان فو صارة اتتعاعا االيتيع و فو االكتتةعب  25الفلرة األالى ان الفص  

اعنى الاراتي  الاتعلل  بإمراءام ظرفي  لاتةعندة  فو را  اعا الاؤتتعم الاتضررة ةلى
 31ه فةةةةو ذمةةةة  ذ صةةةةعه 2011مةةةةعنفو  14الاؤتتةةةةعم لاااصةةةةل  نشةةةةع لع الصةةةةعدرة بعةةةةد 

شةةر     يةةع  الاؤتتةةعم الاةةيكارة بعتةةتثاعرام إضةةعفي . ا ترتةةب ةةةن ةةةد   2012ديتةةابر 
اللةعنان اةن  ةيا  25ا 24ايترا   يا الشر  ذا ذيد الشرا  الانصاص ةليلع بعلفصلين 

تةةةيب االاتيةةةع  ادفةةة  األداء الةةةيي لةةة  يةةةت  دفعةةةه تضةةةعف إليةةةه الخ عيةةةع الاتةةةتامب   بلةةةع 
للتشةةةر   المةةةعري بةةةه العاةةة , اال تنتفةةة  الابةةةعلغ الاعفةةةعة اةةةن الضةةةر ب  بعالاتيةةةع ام المبعئيةةة  

 .بعناان إةعدة اتتثاعر الاداخي  ااألرععر الانصاص ةليلع بعلتشر   المعري به العا 
اةةن  ةةيا اللةةعنان ةلةةى الا ةةعلبين بةةعألداء الةةيين  ةةعااا  25ا 24كةةع  الفصةةلين اال ت بةةق ذي

بإاضةةعء اةتةةراف بعلةةدين ذا الةةيين صةةدر فةةو شةةقنل  يكةة  ذا  ةةرار  ضةةعئو اكتتةةب صةةبغ  
 .اليك  البعم  ب  دخاا  يا اللعنان يي  التنفيي

رة اةةن  ةةيا اللةةعنان األشةةخعص الاصةةعد 25ا 24كاةةع يتةةتثنى اةةن ت بيةةق ذيكةةع  الفصةةلين 
 .ذااالل  الانلال  االعلعر   ايلا ل  بالتضى التشر   المعري به العا 



 250 

 رزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للجماعات المحلية
 

يتعلـق بضـبح روزنامـة دفـع الـديون  2012مـاي  26قرار من وزيـر الماليـة مـؤرخ فـي 
والخطايـــا والعقوبـــات الجبائيـــة الراجعـــة للدولـــة  والـــديون الراجعـــة للجماعـــات المحليـــة  

 2012مـاي  16المـؤرخ فـي  2012لسـنة  1المالية المنصوص عليها بالقانون عـدد 
 .2012المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 

 
اةةن اللةةعنان  15ا 14ة تضةةب  را نعاة  الةةدف  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةةلين  الفصــل األول

نان الاعلية  التكايلةو لتةن  االاتعلةق بلةع 2012اةعي  16الاةؤرخ فةو  2012لتن   1ةدد 
بعلنتةةةب  للةةةديان المبعئيةةة  الرامعةةة  للدالةةة  االاعلةةةا  ةلةةةى الاؤتتةةةعم يام الصةةةبغ   2012

الصةةةنعةي  ذا التمعر ةةة  ذا الالنيةةة  االاعلةةةا  ةلةةةى النةةة ا ااعلةةةا  اسمةةةع ة الااظةةةي ةلةةةى 
 اي م بي  الاشرابعم كاع يلو :
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  ة األشخعص ال بيعّيان :
 

المتبقي لالستخالص في المبلغ 
 األصل

عدد األقساط 
 األجل األقصى للدفع الثالثية

 2012ما لي   31 1 د 200,000ال يفاط 
إلى  200,001ان 

د 1.000,000  
2 

ذكتاعر  30ا 2012ما لي   31
2012 

إلى  1.000,001ان 
د 5.000,000  

 30إلى  2012ما لي   31ان  4
2013ذفر     

إلى  5.000,00ان 
د 20.000,000  

6 
 30إلى  2012ما لي   31ان 

2013ذكتاعر   
إلى  20.000,001ان 

د 50.000,000  
8 

 30إلى  2012ما لي   31ان 
2014ذفر     

إلى  50.000,001ان 
د 100.000,000  12 

 30إلى  2012ما لي   31ان 
2015ذفر     

إلى  100.000,001ان 
د 200.000,000  

16 
 30إلى  2012ما لي   31ان 

2016ذفر     

د 200.000,000ذكثر ان   20 
 30إلى  2012ما لي   31ان 

2017ذفر     
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  ة األشخعص الاعناّ ان :
المبلغ المتبقي لالستخالص في 

 األصل
عدد األقساط 

 األجل األقصى للدفع الثالثية

د 5.000,000ال يفاط  2012ما لي   31 1   
إلى  5.000,001ان 

د 10.000,000  
2 

ذكتاعر  30ا 2012ما لي   31
2012 

إلى  10.000,001ان 
د 50.000,000  

4 
 30إلى  2012ما لي   31ان 

2013ذفر     
إلى  50.000,001ان 

د 100.000,000  
6 

 30إلى  2012ما لي   31ان 
2013ذكتاعر   

إلى  100.000,001ان 
د 200.000,000  

8 
 30إلى  2012ما لي   31ان 

2014ذفر     
إلى  200.000,001ان 

د 500.000,000  
12 

 30إلى  2012ما لي   31ان 
2015ذفر     

إلى  500.000,001ان 
د 1.000.000,000  

 30إلى  2012ما لي   31ان  16
2016ذفر     

د 1.000.000,000ذكثر ان   20 
 30إلى  2012ما لي   31ان 

2017ذفر     
 

لتةن   1ان اللعنان ةدد  17تضب  را نعا  الدف  الانصاص ةليلع بعلفص   ـ 2الفصل 
 2012االاتعلةةةةق بلةةةةعنان الاعليةةةة  التكايلةةةةو لتةةةةن   2012اةةةةعي  16الاةةةةؤرخ فةةةةو  2012

بعلنتب  للاعلا  ةلى العلعرام الابني  االاتةع ا  لفعئةدة الصةنداط الةا نو لتيتةين التةكن 
 الرام  للماعةعم الايلي  كاع يلو :
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 لمبلغ المتبقي لالستخالصا
 وما قبلها 2011بعنوان 

عدد األقساط 
 األجل األقصى للدفع الثالثية

د 50,000ال يفاط  2012ذام  31 1   

د 100,000إلى  50,001ان   2 
نافابر  30ا 2012ذام  31

2012 
 200,000إلى  100,001ان 

 د
4 

اعي  31إلى  2012ذام  31ان 
2013 

 300,000إلى  200,001ان 
 6 د

 30إلى  2012ذام  31ان 
2013نافابر   

 1000,000إلى  300,001ان 
 د

8 
اعي  31إلى  2012ذام  31ان 

2014 

د 1000,000ذكثر ان   12 
اعي  31إلى  2012ذام  31ان 

2015 

 
لتةن   1ان اللعنان ةدد  18ة تضب  را نعا  الدف  الانصاص ةليلع بعلفص   3الفصل 
 2012االاتعلةةةةق بلةةةةعنان الاعليةةةة  التكايلةةةةو لتةةةةن   2012اةةةةعي  16الاةةةةؤرخ فةةةةو  2012

 بعلنتب  للخ عيع االعلابعم الاعلي  كاع يلو :
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% من المبلغ المتبقي  50
 لالستخالص

عدد األقساط 
 للدفع األجل األقصى الثالثية

 2012ما لي   31 1 د 100,000ال يفاط 
 500,000إلى  100,001ان 

 د
2 

ذكتاعر  30ا 2012ما لي   31
2012 

إلى  500,001ان 
 د 1.000,000

4 
 30إلى  2012ما لي   31ان 

 2013ذفر   
إلى  1.000,001ان 

 6 د 5.000,000
 30ا 2012ما لي   31ان 

 2013ذكتاعر 
إلى  5.000,001ان 

 د 10.000,000
8 

 30إلى  2012ما لي   31ان 
 2014ذفر   

إلى  10.000,001ان 
 د 50.000,000

12 
 30إلى  2012ما لي   31ان 

 2015ذفر   
إلى  50.000,001ان 

 د 100.000,000
16 

 30إلى  2012ما لي   31ان 
 2016ذفر   

 30إلى  2012ما لي   31ان  20 د 100.000,000ذكثر ان 
 2017ذفر   

 
ه ان اللعنان ةدد 25ا 24ة تضب  را نعا  الدف  الانصاص ةليلع بعلفصلين  4الفصل 

االاتعلةةةةق بلةةةةعنان الاعليةةةة  التكايلةةةةو لتةةةةن   2012اةةةةعي  16الاةةةةؤرخ فةةةةو  2012لتةةةةن   1
بعلنتب  لابلغ األداء الاتتامب بعناان التصةعر ح التصةيييي  االتصةعر ح المبعئية   2012

الاادةة  االتةو ية  ذمللةع  بة  دخةاا  ةعنان الاعلية  التكايلةو  التو ل  يشاللع التلعد  اغير
 يي  التنفيي كاع يلو : 2012لتن  

 ة األشخعص ال بيعّيان :
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المبلغ المتبقي لالستخالص في 
 األصل

عدد األقساط 
 األجل األقصى للدفع الثالثية

د 1.000,000ال يفاط  2012ما لي   31 1   
د إلى 1.000,001ان 

د 5.000,000  
2 

ذكتاعر  30ا 2012ما لي   31
2012 

5.000,000ذكثر ان   3 
 31إلى  2012ما لي   31ان 

2013معنفو   
 

 ة األشخعص الاعنا ان :
المبلغ المتبقي لالستخالص في 

 األصل
عدد األقساط 

 األجل األقصى للدفع الثالثية

 2012ما لي   31 1 د 5.000,000ال يفاط 
د إلى  5.000,001ان 

 د 50.000,000
2 

ذكتاعر  30ا 2012ما لي   31
2012 

 3 د 50.000,000ذكثر ان 
 31إلى  2012ما لي   31ان 

 2013معنفو 
 
 

 ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي . الفصل الخامس ـ
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 الصلـح المبـرم من طـرف البلـديـات
 

مقــدار الصــلح يتعلــق بضــبح  2007جــانفي  3مــؤرخ فــي  2007لســنة  18أمــر عــدد 
 الذي يخضع إبرامه من قبل البلدية لمصادقة سلطة االشراف.

 
تعرة ةلى اصعد   الاالو اداالة  الاملة  البلةدي الاتعللة  بعلصةلح الةيي  -الفصل األول 

 يفاط ابلغه الدار ذلي دينعر.
 

 1976مةةةعنفو  7الاةةةؤرخ فةةةو  1976لتةةةن  11ذلغيةةةم ذيكةةةع  األاةةةر ةةةةدد  – 2الفصـــل 
 بلغ الاصعليعم الابرا  ان  رف البلديعم.الاتعلق بضب  ا

  
ا  ر الداخلي  االتناي  الايلي  اا  ر الاعلي  اكلفعنه ك  فياع يخصةهه بتنفيةي  – 3الفصل 

  يا األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .
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  مراقـبـة المصـاريف العمــوميــة

ــي  2012لســنة  2878أمــر عــدد  يتعلــق بمراقبــة المصــاريف  2012نــوفمبر  19مــؤرخ ف
 .العمومية

ة تلا  الليئ  الععا  لارا بة  الاصةعر ي العاااية  الرامعة  بةعلنظر لرئعتة  اليكااة   الفصل األول
 .باظعئفلع يتب الشرا  الاضبا   بليا األار

 القسم األول
 موضوع وطبيعة المراقبة

  لارا بةة  الاصةةعر ي العااايةة  الاصةةعر ي الاياالةة  ة تخضةة  امابةةع للتقشةةيرة الاتةةبل 2الفصــل 
ةلةةةةى اي انيةةةة  الدالةةةة  ااي انيةةةةعم الاؤتتةةةةعم العااايةةةة  االيتةةةةعبعم الخعصةةةة  بعلخ  نةةةة  اذاةةةةااا 

 .الاشعرك 
كاةةع ت بةةق ذيكةةع   ةةيا األاةةر ةلةةى اي انيةةعم الامةةعل  الملايةة  ااي انيةةعم بلةةديعم الةةر الااليةةعم 

يرام ااارد ةةةع االةتيعديةةةة  ذا تفةةةاط ابلغةةةةع يةةةت  تيديةةةةده اةلةةةى اي انيةةةعم البلةةةةديعم التةةةو تبلةةةةغ تلةةةد
 .بالتضى  رار صعدر ةن رئي  اليكاا  بعد ذخي رذي ا  ر الداخلي  االا  ر الاكلي بعلاعلي 

 :غير ذنه يما  ةلد النفلعم التعلي  دان تقشيرة
ةة   الاصعر ي الععرض  التو يضةب  الةدار ع بلةرار اةن الةا  ر الاكلةي بعلاعلية . ا مةب إ 1)  

 .ارا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب الاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر ي العااايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيه الاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر ي بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ع
الاصةةةعر ي يام الصةةةبغ  التةةةر   لرئعتةةة  المالار ةةة  اا ارة الةةةدفعع الةةةا نو اا ارة الداخليةةة  2) 

 .اتضب  بقار  ر ل  تقشيرة  يه الاصعر ي ا الاصعد   ةلى الصفلعم الاتعلل  بلع
 87الاعنيةة  إلةةى الامةةعل  الملايةة   بلةةع للفصةة  اسةتاةةعدام الايعلةة  اةةن  ةةرف الةةا ارام  3)

 .اكرر ان امل  الايعتب  العاااي 
اسةتاةعدام الايعلة  اةن  ةرف الةا ارام الاعنية  إلةى الاؤتتةعم العاااية  الخعضةع  لاملة   4)

 .الايعتب  العاااي 
ا خض  ةلد النفلعم ان  رف الامةعل  الملاية  االاؤتتةعم العاااية  فةو إ ةعر اسةتاةعدام 

 .ايعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  للتقشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيرة الاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبل  لاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعلح ارا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر ي العااايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال
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ياكةةن اةتاةةعد الر عبةة  الاعدلةة  بعلنتةةب  للةةا ارام التةةو تتةةتعا  اي انيةةعم اضةةبا   يتةةب بةةرااج 
 .ان اللعنان األتعتو للاي اني  11ةلى اعنى الفص  

الةةةا  ر  اتضةةةب  شةةةرا  ا ااةةةةد  ةةةيه الر عبةةة  بالتضةةةى  ةةةرار اةةةن رئةةةي  اليكااةةة  بعةةةد ذخةةةي رذي
 .الاكلي بعلاعلي 

اييةةدد ارا ةةب الاصةةعر ي العااايةة  بعلنتةةب  لكةة  ا ارة امةةراءام الر عبةة  ال يلةة  التةةو يلةةا  بلةةع 
 .بنةةةةةةةةةةةةةةعء ةلةةةةةةةةةةةةةةى ةينةةةةةةةةةةةةةةعم اةةةةةةةةةةةةةةن التعلةةةةةةةةةةةةةةدام التةةةةةةةةةةةةةةو لةةةةةةةةةةةةةة  تخضةةةةةةةةةةةةةة  للتقشةةةةةةةةةةةةةةيرة الاتةةةةةةةةةةةةةةبل 

 .ة اتتةةةةةةةالى اصةةةةةةةعلح ارا بةةةةةةة  الاصةةةةةةةعر ي العااايةةةةةةة  ارا بةةةةةةة  اشةةةةةةةراةي  النفلةةةةةةة  3الفصـــــــل 
 :الارا ب  فو التثبم فو العنعصر التعلي اتتاث  ةالي  

 .ااضاع النفل  اتيايللع اصي  العدير ع1) 
 .تافر االةتاعدام2)
 .ا عبل  النفل  لدشغعا التيضير   للاي اني 3)
 .ا عبل  النفل  لللاانين االتراتيب المعري بلع العا 4)
 11لانصةاص ةليلةع بعلفصة  ا عبل  النفل  لبةرااج اتةتعاعا اسةتاةعدام االبرامة  التةناي  ا5)

 .ان  يا األار
ة فةةو ايةةدان النفلةةعم الاتعللةة  بعلصةةفلعم العااايةة ه تلةةا  اصةةلي  ارا بةة  الاصةةعر ي  4الفصــل 

 :العاااي  بعلتثبم فو
 .ةةةةةةة تةةةةةةافر االةتاةةةةةةعدام الاخصصةةةةةة  بعلاي انيةةةةةة ه بتمايةةةةةةد االةتاةةةةةةعدام ال  اةةةةةة  االتعلةةةةةةد بلةةةةةةع 

 .صفلعم يام النظرة ادع ا عبل  اشراع الصفل  لرذي لمن  ال
ة تخض  امابع للتقشيرة الاتبل  لارا ب الاصعر ي العاااي  بااتة   تعلةد كة  ث ثة   5الفصل 

ذشةةةةلره نفلةةةةعم التةةةةقمير االاتةةةةع اعم فةةةةو نظةةةة  التلعةةةةةد االيي ةةةة  االمتاعةيةةةة  االاةةةةنح الاليلةةةة  
 .بعألمار االارتبعم

 

 القسم الثاني
 كيفية ممارسة الرقابة 

رايةةعم بعلتعلةةد الااضةةعة اةةن  بةة  اآلاةةر بعلصةةرف ذا اةةن ياثلةةه الاؤ ةة  ة ترفةةق اال ت 6الفصــل 
  .ليلك بصف   عناني  بماي  الاثعئق الاثبت  التو تلتضيلع اللاانين االتراتيب المعري بلع العا 
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يمةةةب ذن تيةةةدد ا ترايةةةعم التعلةةةد : ااضةةةاع النفلةةة  اتلةةةدير ع اةلةةةى ذي اةتاةةةعد يمةةةب تيايللةةةع 
  .بعلاي اني 

تةةب  للتعلةةدام االيتيع ية  فةةإن  ةةرط تلةةدي  الاؤ ةدام الاتعللةة  بلةةع تضةةب  بعأليكةةع  غيةر ذنةةه بعلن
 .اةةةةةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةةةةةيا األاةةةةةةةةةةةةةةةةةر 13اةةةةةةةةةةةةةةةةن الفصةةةةةةةةةةةةةةةة   5ا 4الانصةةةةةةةةةةةةةةةةاص ةليلةةةةةةةةةةةةةةةةع بةةةةةةةةةةةةةةةةةعلفلرتين 

ةةةةة ياكةةةةن لاصةةةةعلح ارا بةةةة  الاصةةةةعر ي العااايةةةة  ذن ت لةةةةب لتقييةةةةد التريةةةةعم التعلةةةةد  7الفصــــل 
كةةةةن بعسضةةةةعف  إلةةةةى يلةةةةك ذن ت لةةةةب كةةةة  الااملةةة  للةةةةع كعفةةةة  الاثةةةةعئق الثباتيةةةة  الاتعللةةةة  بلةةةةع ايا

 .الاعلااعم التو ترا ع ضرار   للليع  بالاتلع
ة تكةان اةتراضةعم اصةعلح ارا بة  الاصةعر ي العاااية  اعللة  اكتعبية  اتّضةان ةلةى  8الفصل 

( ذيةةع  ةاةة  ال ياكةةن 6كةة   لةةب تعلةةد اصةةلب الانظااةة  الاعلااعتيةة  الا بلةة  فةةو ذمةة  تةةت  )
 .بعةةةةةةةةةةد ع رفةةةةةةةةةةة التقشةةةةةةةةةةيرة اتصةةةةةةةةةةبح النفلةةةةةةةةةة  ةنةةةةةةةةةةد انلضةةةةةةةةةةعء  ةةةةةةةةةةيا األمةةةةةةةةةة   عبلةةةةةةةةةة  للتنفيةةةةةةةةةةي

ا  الاةةاالو لتةةعر ا اصةةاا ا تةةرار التعلةةد إلةةى اكتةةب ا ن لةةق ايتتةةعب  ةةيا األمةة  ابتةةداء اةةن اليةة
 .ضب  اصعلح ارا ب  الاصعر ي العاااي 

ا تعةةين ةلةةى آاةةر الصةةرف اسمعبةة  ةلةةى اةتراضةةعم اصةةعلح ارا بةة  الاصةةعر ي العااايةة  فةةو 
 .( ذيةةةةع  ةاةةةةة  ةلةةةةى  لةةةةةب التعلةةةةد اصةةةةةلب الانظااةةةة  الاعلااعتيةةةةة 4ذمةةةة  ال يتمةةةةعا  ذرععةةةةة  )
ع اةن اليةا  الاةاالو لتةعر ا اصةاا ا تةرار التعلةد إلةى اكتةب الضةب  اييتتب  يا األم  ان   ة

 .الّتعب  لآلار بعلصرف الاعنو بعألار
يا ةّبةةةرم ارا بةةة  الاصةةةعر ي العااايةةة  ةةةةن رفضةةةلع لاةةةنح التقشةةةيرة فةةةو ذمةةة  التةةةّت  ) ( ذّيةةةع  6اا 
ار اةن الانصاص ةليه بعلفلرة األالى ان  ةيا الفصة  فإنةه ال ياكةن تمةعا   ةيا الةرفة إال بلةر 

 .رئي  اليكاا 
ة ال تةةنلص تقشةةيرة ارا بةةو الاصةةعر ي العااايةة  اتةةؤالي  آاةةري الصةةرف فياةةع يتعلةةق  9الفصــل 

 .بقخ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةعء التصةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الانصةةةةةةةةةةةةةةةةةةاص ةليلةةةةةةةةةةةةةةةةةةع بعلتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   المةةةةةةةةةةةةةةةةةةعري بةةةةةةةةةةةةةةةةةةه العاةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ة ترتةة   ةةرارام التعلةةد ةلةةى يتةةعبي  يلةة  اتةةكلع اةةن  بةة  آاةةري الصةةرف ااصةةعلح  10الفصــل 

 .الايعتةةةةةةةةةةةةةةةةةبين العاةةةةةةةةةةةةةةةةةاايين كةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةلةةةةةةةةةةةةةةةةةى يةةةةةةةةةةةةةةةةةدهارا بةةةةةةةةةةةةةةةةة  الاصةةةةةةةةةةةةةةةةةعر ي العااايةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا 
ان اللعنان األتعتو للاي انية   11ة يمب ةلى اتؤالو البرااج ةلى اعنى الفص   11الفصل 

ابعلتععان ا  رئي  برنعاج الليعدة االاتعندة إةداد برام  للنفلعم تبر  ت عبق ذنشة   الاصةعلح 
ص الاي انية . اتخضة   ةيه ا  اسةتاعدام الاخصصة  للبرنةعاج فةو إ ةعر يضةان ايتةرا  تةرخي
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البرامةة  إلةةى التقشةةيرة الاتةةبل  لارا ةةب الاصةةعر ي العااايةة  ا ةةت  اةتاعد ةةع كارمةة  ةاةة  لتنفيةةي 
الاي انيةة  افلةةع سمةةراءام يةةت  ضةةب لع بالتضةةى  ةةرار اةةن رئةةي  اليكااةة  بعةةد ذخةةي رذي الةةا  ر 

 .الاكلي بعلاعلي 
 .ا ت  تييين  يه البرام  ارتين ةلى األ   خ ا التن 

ان  يا األار تخض  امابةع لتقشةيرة اصةعلح ارا بة   13ة ا  اراةعة ذيكع  الفص   12الفصل 
الاصعر ي العاااي  باات   التعلةد اسماةعلوه اسةتاةعدام الافتاية  االاياالة  ةلةى اي انيةعم 

 :الدال  االماعةعم الايلي  االاؤتتعم العاااي  بعلنتب  للاصعر ي اآلتي 
إنمع  ةع تةااء فةو إ ةعر صةفلعم ةاااية  ذا فةو إ ةعر تلةديرام ذالية  ة الاصةعر ي الا اة  1 

ألشغعا تتنم  ابعشةرة بعةد يصةاللع ةلةى ااافلة  لمنة  الصةفلعم يام النظةر اااافلة  اسدارة 
 .الاتعع دة

 .ة النفلعم بعناان الانح الاتندة لاي انيعم الاؤتتعم العاااي  االاكعالم البلدي  للتصرف2
 .اةةةةةةااو فةةةةةةو الايةةةةةةعدين اال تصةةةةةةعدي  ااالمتاعةيةةةةةة  االثلعفيةةةةةة  االداليةةةةةة ةةةةةةة نفلةةةةةةعم التةةةةةةدخ  الع3
ة الاصعر ي الا اة  التعلةد بلةع بنةعء ةلةى  ةرارام تةعبل  االتةو تكتتةو صةبغ  اتكةررة اةع لة  4

 .يت  تيا ر ع بلرار مديد
 .ة النفلعم الاتعلل  بخدا  الدين العاااو5
 .ة اععلي  الكراءام6

اصةةةةعلح ارا بةةةة  الاصةةةةعر ي العااايةةةة  بااتةةةة   التعلةةةةد  ة تخضةةةة  امابةةةةع لتقشةةةةيرة 13الفصــــل 
( اةةةن االةتاةةةعدام الافتايةةة  الاصةةةعر ي الاياالةةة  ةلةةةى 2/1االيتيةةع و افةةةو يةةةداد النصةةةي )

 .اي انيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم الدالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  االماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم الايليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا الاؤتتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم العااايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الليةع   اتتتثنى ان صيغ  التعلد االيتيع و لتدر  فو إ عر التعلةد العةعدي النفلةعم التةو يتعةير

بلةةع بلةةيه الصةةيغ  ذا النفلةةعم التةةو تتعلةةق بعل لبةةعم التةةو  ةةو اةةن اختصةةعص لمنةة  الشةةراءام 
اةةةعي  23الاةةةؤرخ فةةةو  2011لتةةةن   623الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة  األاا اةةةن األاةةةر ةةةةدد 

 515الاتعلةةةق بقيكةةةع  خعصةةة  لتنظةةةي  الصةةةفلعم العااايةةة  الاةةةنلح االاةةةتا  بةةةعألار ةةةةدد  2011
 .2012ماان  2 الاؤرخ فو 2012لتن  
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ذّاةةةع بعلنتةةةب  لنفلةةةةعم اسةتاةةةعدام الارتةةةةا  باي انيةةةعم الدالةةة  االماعةةةةةعم الايليةةة  االاؤتتةةةةعم 
العااايةةةةة  بعنةةةةةاان االتصةةةةةعالم اللعتفيةةةةة  ااتةةةةةتل ك الاةةةةةعء االكلرعةةةةةعء االغةةةةةع ه تكةةةةةان التعلةةةةةدام 

 .ان اسةتاعدام الافتاي  80االيتيع ي  فو يداد %
 .يتيةةةةةةةةع و بعلاصةةةةةةةعر ي دان ذن يرفةةةةةةةةق بعلاثةةةةةةةعئق الاثبتةةةةةةةة يؤشةةةةةةةر اال تةةةةةةةةرار األاا للتعلةةةةةةةد اال

ا مةةةةةب ذن ترفةةةةةق ا ترايةةةةةعم التعلةةةةةد االيتيةةةةةع و الاااليةةةةة  بعلاثةةةةةعئق الاثبتةةةةة  الرامعةةةةة  للتعلةةةةةدام 
 .االيتيع ي  التعبل 

يمب ذن تتل  الاثعئق الاثبت  الرامع  إلةى آخةر تعلةد ايتيةع و إلةى اصةلي  ارا بة  الاصةعر ي 
تلعء التن  الاعلي  افو ذ صى اليعالم بانعتب  تلةدي  التعلةد االيتيةع و العاااي  الاعني   ب  ان
 .األاا للتن  الااالي 

إيا ذدم دراتةة  الاثةةعئق الاتعللةة  بتعلةةد ايتيةةع و اةةن  بةة  اصةةلي  ارا بةة  الاصةةعر ي العااايةة  
ان  يا األاره يتعين ةلةى ارا ةب  3إلى ا يظعم للع ة    بعلعنعصر الاشعر إليلع بعلفص  

لاصةةةعر ي العااايةة  إب غلةةع إلةةى اآلاةةر بعلصةةرف فةةو األمةةة  الانصةةاص ةليةةةه بةةعلفلرة األالةةى ا
 .ان  يا األار 8ان الفص  

اتّضان ا يظعم ارا بو الاصعر ي العاااي  الااملة  إلةى آاةري الصةرف بتلر ةر تةقليفو كة  
اكةن فةو  ةيا تت  ذشلر ترت  نتخ  انه إلى ك  ان دائرة الايعتبعم اتةل   اسشةراف. كاةع ي

اس ةةعر اةنةةد اال تضةةعء لارا ةةب الاصةةعر ي العااايةة  التنلةة  ةلةةى ةةةين الاكةةعن إلةةى الاصةةعلح 
 .ان  يا األار 18الاعني  افلع لالتضيعم الفص  

ة إيا  رذم   عدة ذا نلصعن ةلى نفل  ا   التعلد بلع ان  بة ه فإنةه يلة  إاةع ا تةرار  14الفصل 
تعلةةد تكايلةةو ذا ا تةةرار تنلةةيص فةةو الابلةةغ الاعنةةو ثةة  يةةت  ةرضةةه ةلةةى تقشةةيرة اصةةعلح ارا بةة  
 .الاصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر ي العااايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ارفلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع بكعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الاؤ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدام االارامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال  اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ديتةةةةابر بعلنتةةةةب   15ام بعلاصةةةةعر ي فةةةةو ة ينتلةةةةو ذمةةةة  التقشةةةةير ةلةةةةى التعلةةةةد 15الفصــــل 
 .للاصعر ي الععدي  إال ةند الضرارة الاامب إثبعتلع

غيةر ذنةةه بعلنتةةب  لاصةعر ي التنايةة  االاصةةعر ي الاياالة  ةلةةى ذاةةااا الاشةعرك  فةةإن التعلةةدام 
 .تل  دان تيديد التعر ا

 ه ا علةةةب ةةةة تعةةةرة ةلةةةى التقشةةةيرة الاتةةةبل  لاصةةةلي  ارا بةةة  الاصةةةعر ي العااايةةة 16الفصـــل 
 .التتبلعم الااناي  لاك ء الدفاةعم
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يتالى ك  ان الايعتب العاااو اارا ب الاصةعر ي العاااية  تمايةد االةتاةعدام الاخصصة  
 .للاصعر ي الالرر تقديتلع ان  رف اكي  الدفاةعم باع يفو بالدار التتبل  الادفاة 

 .صةةةةةةةعر ي العااايةةةةةةة ا بلةةةةةةةغ اللةةةةةةةرار الايةةةةةةةدا لاكعلةةةةةةة  الةةةةةةةدفاةعم إلةةةةةةةى اصةةةةةةةلي  ارا بةةةةةةة  الا
اياكن لارا ب الاصعر ي العاااي  الليع  بعلتيليلعم ال  ا  افلع لالتضةيعم الفلةرة األخيةرة اةن 

 .ان امل  الايعتب  العاااي  19الفص  
ة تشةةةةعرك اصةةةةعلح ارا بةةةة  الاصةةةةعر ي العااايةةةة  فةةةةو لمةةةةعن األشةةةةغعا التيضةةةةير    17الفصــــل 

عدام بعلاي انيةةعم اتبةةدي رذيلةةع فةةو اشةةعر   النصةةاص للاي انيةة  اتبلةةغ إليلةةع  ةةرارام تا  ةة  االةتاةة
 .التشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر عي  االترتيبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  االعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع انعكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعلو

ة ياكةةن لارا بةةو الاصةةعر ي العااايةة  ذن يتيالةةاا ةنةةد اال تضةةعء دان تةةعبق إةةة    18الفصــل 
صةعدر  إلى الاصعلح الاكلف  بتنفيي الاصةعر ي بماية  اسدارام العاااية  باامةب إين باقاار ة 

ةةةةن رئةةةي  الليئةةة  الععاةةة  لارا بةةة  الاصةةةعر ي العااايةةة  اذن ي لعةةةاا بمايةةة  الاتةةةعئ  ةلةةةى كةةة  
 .التفعصي  الاتعلل  بتنفيي النفلعم

ةةة تيةةرر اصةةعلح ارا بةة  الاصةةعر ي العااايةة  كةة  ةةةع  تلر ةةرا شةةعا  يتعلةةق بتنفيةةي  19الفصــل 
ال ترايةةةعم اللعدفةةة  لتيتةةةين  ةةةرط الاي انيةةة  الانلضةةةي  تبةةةين فيةةةه نتةةةعئج ةاليةةةعم الر عبةةة  اتلةةةد  ا

 .التصرف
لتةن   1999ة ذلغيم ماي  األيكع  الاخعلف  لليا األار اخعص  ذيكع  األار ةةدد  20الفصل 
الاتعلةةق بارا بةة  الاصةةعر ي العااايةة  كاةةع تةةّ  تنلييةةه  1989ديتةةابر  31الاةةؤرخ فةةو  1989

 1998لتةن   433د ااألاةر ةةد 1994فيفةري  14الاةؤرخ فةو  1994لتةن   431بعألار ةةدد 
 .1998فيفري  23الاؤرخ فو 
ة الةةا راء اكتةةعب الدالةة  اكلفةةانه كةة  فياةةع يخصةةهه بتنفيةةي  ةةيا األاةةر الةةيي ينشةةر  21الفصــل 

 .بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي 
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 التمويل العمومي للجمعيات 
 

يتعلــق بضــبح معــايير  2013نــوفمبر  18مــؤرخ فــي  2013لســنة  5183أمــر عــدد 
جراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات  .وا 
 الباب األول

 ةـامــام عـأحك
يلةةدف  ةةيا األاةةر إلةةى ضةةب  اعةةعيير إتةةنعد التاا ةة  العاةةااو للماعيةةعم  - الفصــل األول

مراءاتةةةه اشةةةرا هه كاةةةع يضةةةب  آليةةةعم اتعبعةةة  الماعيةةةعم الاتةةةتفيدة بعلتاا ةةة  العاةةةااو  اا 
 .اارا بتلع
بعلتاا   العاةااو الاتةند للماعيةعم الابةعلغ الاعلية  الاخصصة  ضةان يلصد  -2الفصل 

اي انيةةة  الدالةةة  ذا اي انيةةةعم الماعةةةةعم الايليةةة  ذا الاؤتتةةةعم يام الصةةةبغ  اسدار ةةة  ذا 
% 34الاؤتتعم االانشآم العاااي  ذا الشركعم يام الاتع اعم العاااي  بنتب  تفةاط 

اااي  بلدف دة  الماعيعم ااتعةدتلع ةلى ان رذ  اعللع ذا الانشآم يام األغلبي  الع
انمةةةةع  الاشةةةةعر   اةلةةةةى ت ةةةةا ر نشةةةةع لعه ايلةةةةك ةلةةةةى ذتةةةةع  الكفةةةةعءة امةةةةداع الاشةةةةعر   

 .االنشع عم
  :يتند التاا   العاااو للماعيعم - 3 الفصل

 .إاةةع لتةةدةي  نشةةع لع ات ةةا ر اتةةعئ  ةاللةةع تبعةةع ل لبةةعم ابعشةةرة تتلةةد  بلةةع الماعيةةعم -

   تندر  فو امعا نشع  الليك  العاااو اتلدف إلى تيليق النف  العع  ذا لتنفيي اشعر  -
ايلةةةك إاةةةع تبعةةةع لةةةدةاة للترشةةةح ي لللةةةع الليكةةة  العاةةةااو الاعنةةةو ذا تبعةةةع التفع يةةة  شةةةراك  

 .بابعدرة ان الماعي 
اةةن  ةةيا األاةةره فةةو  2ة يتةةالى كةة   يكةة  ةاةةااوه ةلةةى اعنةةى ذيكةةع  الفصةة   4الفصــل 

 .عر   التو تكان ااضاع دةاة للترشحبداي  ك  تن  ضب  الاش
ة ال تخضةةة  الاشةةةعر   الانمةةة ة اةةةن  بةةة  الماعيةةةعم ت بيلةةةع أليكةةةع   ةةةيا األاةةةر  5الفصـــل 

 .للتراتيب الاتعلل  بعلصفلعم العاااي 
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 الباب الثاني
جراءات الحصول على التمويل العمومي  شروط وا 

  :يشةةةةةتر  فةةةةةو الماعيةةةةة  الراغبةةةة  فةةةةةو اليصةةةةةاا ةلةةةةةى تاا ةةةةة  ةاةةةةةااو - 6الفصـــــل 

 

الاةؤرخ فةو  2011لتةن   88ذن تيتر  فةو تكا نلةع افةو نشةع لع ذيكةع  الارتةا  ةةدد  -
 الاتعلق بتنظي  الماعيعمه 2011تبتابر  24
 ذن تعتاةةةةةةةةةةةةةد ابةةةةةةةةةةةةةعدئ الشةةةةةةةةةةةةةفعفي  االديالرا يةةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةةو تتةةةةةةةةةةةةةيير ع اسداري االاةةةةةةةةةةةةةعلوه -

 .اعليةةةةةةة  تةةةةةةةليا  تمةةةةةةةعه إدارة المبعيةةةةةةة  االصةةةةةةةنعديق االمتاعةيةةةةةةة ذن تكةةةةةةةان اضةةةةةةةعيتلع ال -

يتعةةةين ةلةةةى الماعيةةة  الراغبةةة  فةةةو اليصةةةاا ةلةةةى تاا ةةة  ةاةةةااو فةةةو إ ةةةعر  -7الفصـــل 
 لبعم ابعشرة ذا فو إ عر الاشعرك  فو إة ن الدةاة للترشح ذا فو إ عر اتفع ي  شةراك  

 :النمع  اشعر   إرفعط ا لبلع بعلاثعئق التعلي 
األتعتو للماعي  انتخ  اةن إةة ن تكةا ن الماعية  بصةارة  عنانية  ا عئاة  فةو  النظع  -

 اتير لع االاثعئق الاثبت  لاؤ  تل ه
  عئا  فراةلع ااكعتبلع الملاي  إن امدم اذتاعء اتير لعه -
تلر ةةةر ارا ةةةب ذا ارا بةةةو اليتةةةعبعم اؤشةةةر ةليةةةه للتةةةن  التةةةعبل  لتةةةعر ا تلةةةدي  الا لةةةب  -

 ( دينةةةةةعره100.000التةةةةةو تتمةةةةةعا  ااارد ةةةةةع التةةةةةناي  اعئةةةةة  ذلةةةةةي )بعلنتةةةةةب  للماعيةةةةةعم 

نتةخ  اةةن آخةةر تلر ةةر اامةةه إلةةى دائةةرة الايعتةةبعم بعلنتةةب  للماعيةةعم الاتيصةةل  ةلةةى  -
 2011لتةةةن   88اةةةن الارتةةةا  ةةةةدد  44تاا ةةة  ةاةةةااو تةةةعبق ت بيلةةةع أليكةةةع  الفصةةة  

 الاشعر إليه ذة هه
 آخةةةةةةةةةةةر تلر ةةةةةةةةةةةر ذدبةةةةةةةةةةةو ااةةةةةةةةةةةعلو اصةةةةةةةةةةةعدط ةليةةةةةةةةةةةه اةةةةةةةةةةةن  بةةةةةةةةةةة  الملتةةةةةةةةةةة  الععاةةةةةةةةةةة ه -

نتخ  ان تم  النشةع عم االاشةعر   اتةم  الاتةعةدام االتبرةةعم االلبةعم االاصةعيع  -
  الاشعر إليه ذة هه 2011لتن   88ان الارتا  ةدد  40الانصاص ةليلاع بعلفص  

 بعيةةة  االصةةةنعديق االمتاعةيةةة هالاثةةةعئق الاثبتةةة  لتةةة ا  اضةةةعي  الماعيةةة  تمةةةعه إدارة الم -

لتةةةن   88اةةةن الارتةةةا  ةةةةدد  41الاثةةةعئق الاثبتةةة  لتليةةةد الماعيةةة  بالتضةةةيعم الفصةةة   -
الاتعلةةةق بتنظةةةي  الماعيةةةعمه فةةةو صةةةارة تلليلةةةع للبةةةعم ذا تبرةةةةعم ذا اتةةةعةدام  2011
 ذمنبي ه
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يلةعه اثيل  الت ا  تتيب ان إدارة الليكة  العاةااو الاعنةوه ا ةت  التعر ةي بعساضةعء ةل -
اتتضةةان االلتةة ا  بإرمةةعع ابلةةغ التاا ةة  العاةةااو فةةو صةةارة اليصةةاا ةلةةى تاا ةة  اةةاا ي 
 .اةةةةةةةةةةةةةةن  يكةةةةةةةةةةةةةة  ةاةةةةةةةةةةةةةةااو آخةةةةةةةةةةةةةةر بعنةةةةةةةةةةةةةةاان نفةةةةةةةةةةةةةة  الاشةةةةةةةةةةةةةةراع ذا نفةةةةةةةةةةةةةة  النشةةةةةةةةةةةةةةع 

 

يتعةةين ةلةةى الماعيةةعم الراغبةة  فةةو اليصةةاا ةلةةى تاا ةة  ةاةةااو فةةو إ ةةعر  - 8الفصــل 
يق ذامةةه االتةةتعاعالم التةةو  لبةةعم ابعشةةرة تلةةدي  تلر ةةر افصةة  يةةاا اةةاارد الماعيةة  اتةةد 

 .تيخصص للع التاا   العاااو الا لاب
اال يمب ذن يتمعا  التاا   العاااو الاتند فو إ عر ال لبعم الابعشرة تةلفع يةت  ضةب ه 

اةةن  ةةيا  10اةةن  بةة  الليكةة  العاةةااو بنةةعء ةلةةى رذي اللمنةة  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  
 .األار

اةةن  ةةيا األاةةره يتعةةين ةلةةى كةة   7ةةة اة ةلةةى الاثةةعئق الاةةيكارة بعلفصةة   - 9الفصــل 
ماعيةة  ترغةةب فةةو اليصةةاا ةلةةى تاا ةة  ةاةةااو فةةو إ ةةعر الاشةةعرك  فةةو إةةة ن الةةدةاة 
للترشح ذا فو إ عر اتفع ي  شراك  سنمع  اشعر   ايددة اةد الليكة  العاةااو بعلاع يةعم 

 :التعلي 
 يلةةةةةةك الات لبةةةةةةعم الاعديةةةةةة  االاعليةةةةةة  النمةةةةةةع ههدراتةةةةةة  ا تصةةةةةةعدي  للاشةةةةةةراعه باةةةةةةع فةةةةةةو  -

 ر نعا  التنفيي اتكلف  ك  اريل ه -
 يكةةة  تاا ةةة  الاشةةةراع باةةةع فةةةو يلةةةك يمةةة  الاتةةةعةدة الا لابةةة  انتةةةب  التاا ةةة  الةةةياتو  -

 للماعي ه
 التاشةةةةةو الالتةةةةةرر النمةةةةةع  الاشةةةةةراع االنتةةةةةعئج الكايةةةةة  االناةيةةةةة  الارتلبةةةةة  اةةةةةن انمةةةةةع هه -

 .عء الفر ةةةةةةةةةةةق الةةةةةةةةةةةيي تيشةةةةةةةةةةةرف ةلةةةةةةةةةةةى تنفيةةةةةةةةةةةي الاشةةةةةةةةةةةراعالتةةةةةةةةةةةيرة الياتيةةةةةةةةةةة  ألةضةةةةةةةةةةة -

تيدا لمن  فني  ةلى اتتاع ك   يك  ةاااو خعضة  أليكةع   ةيا األاةر  -10الفصل 
تتالى النظر فةو ا علةب اليصةاا ةلةى التاا ة  العاةااو باةع فةو يلةك ال لبةعم الابعشةرة 
 .اتلييالةةةةةةةةةع االبةةةةةةةةةم فيلةةةةةةةةةع اتيديةةةةةةةةةد ابلةةةةةةةةةغ التاا ةةةةةةةةة  العاةةةةةةةةةااو الةةةةةةةةةيي ياكةةةةةةةةةن إتةةةةةةةةةنعده

كةةب اللمنةة  الفنيةة  اةةن رئةةي  الليكةة  العاةةااو ذا اةةن ينابةةه بصةةف  رئةةي  اااثلةةين ةةةن تتر 
اسدارام الاعني  التعبع  للليك  العاةااو اااثة  ةةن تةل   اسشةراف اارا ةب الاصةعر ي 

 .العاااي  بصف  ذةضعء



 266 

يعةةةاة ارا ةةةب الاصةةةعر ي العااايةةة  بارا ةةةب الدالةةة  بعلنتةةةب  للمنةةة  الفنيةةة  الايدثةةة  ةلةةةى 
 .اؤتتةةةةةةةةةةةةعم التةةةةةةةةةةةةو ال تكتتةةةةةةةةةةةةو صةةةةةةةةةةةةبغ  إدار ةةةةةةةةةةةة  االانشةةةةةةةةةةةةآم العااايةةةةةةةةةةةة اتةةةةةةةةةةةةتاع ال

 

% اةةن رذ  اعللةةع تتركةةب 34ابعلنتةةب  للشةةركعم يام الاتةةع اعم العااايةة  بنتةةب  تفةةاط 
اللمن  الفني  ان رئي  الليك  ذا ان ينابه بصف  رئي  اااث  ةن امل  اسدارة اااث  

 .ةةةةةةةةةن الانشةةةةةةةةقة األ ةةةةةةةةةن الاصةةةةةةةةلي  الاكلفةةةةةةةة  بعلعاةةةةةةةة  االمتاةةةةةةةةعةو بعلشةةةةةةةةرك  اااثةةةةةةةة  

ابعلنتةةب  للشةةركعم يام األغلبيةة  العااايةة  تتركةةب اللمنةة  الفنيةة  اةةن رئةةي  الليكةة  ذا اةةن 
ينابةةه بصةةف  رئةةي  اااثةة  ةةةن الانشةةقة العااايةة  اااثةة  ةةةن الاصةةلي  الاكلفةة  بعلعاةة  

 .االمتاعةو بعلشرك 
 .يعين رئي  الليك  العاااو ذةضعء اللمن  بالتضى الرر

ةاة ان رئيتلع كلاع دةم اليعمة  إلةى يلةك اال تكةان امتاعةعتلةع  عنانية  تمتا  اللمن  بد
 .إال بيضار ذغلبي  ذةضعئلع

تتخةةي اللمنةة   راراتلةةع بقغلبيةة  ذصةةاام األةضةةعء اليعضةةر ن افةةو صةةارة تتةةعاي األصةةاام 
 .يرمح صام الرئي 

ذيةه اياكةن لةرئي  اللمنة  دةةاة كة  اةن يةرع فعئةدة فةو يضةاره فةو ذةاةعا اللمنة  ايكةان ر 
 .اتتشعر ع
يتةةند التاا ةة  العاةةااو للماعيةةعم فةةو إ ةةعر الةةدةاة للترشةةح ذا فةةو إ ةةعر  - 11الفصــل 

 :اتفع يةةةةةةةةةةةة  شةةةةةةةةةةةةراك  بعةتاةةةةةةةةةةةةعد انلميةةةةةةةةةةةة  اختيةةةةةةةةةةةةعر ةلةةةةةةةةةةةةى ذتةةةةةةةةةةةةع  الاعةةةةةةةةةةةةعيير التعليةةةةةةةةةةةة 

 النتعئج الكاي  االناةي  الارتلب  ان انمع  الاشراعه -
 ي هالتاشو الالترر النمع  الاشراع اآمعا التنفيي الالتر  -
 ةدد فراةلع اةدد انخر يلع اةدد ذمرائلعه -

 ةةةةة الكفةةةةعءة االتمرعةةةة  العاليةةةة  لاتةةةةيري الماعيةةةة  اللفر ةةةةق الاشةةةةرف ةلةةةةى تنفيةةةةي الاشةةةةراعه

 . اشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعرك  الماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداام االةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدارام التكا نيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -

 .تع ةةةةةةةةةةةةةى األالايةةةةةةةةةةةةة  للاشةةةةةةةةةةةةةعر   التةةةةةةةةةةةةةو تلةةةةةةةةةةةةةد  فةةةةةةةةةةةةةو إ ةةةةةةةةةةةةةعر شةةةةةةةةةةةةةبك  ماعيةةةةةةةةةةةةةعم -

فةةو إ ةةعر ال لبةةعم الابعشةةرة بعةتاةةعد انلميةة  اختيةةعر  ايتةةند التاا ةة  العاةةااو للماعيةةعم
 :ةلى ذتع  الاععيير التعلي 
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 ذ ايةةةةةةةةةةة  النشةةةةةةةةةةةع  االبةةةةةةةةةةةرااج االتةةةةةةةةةةةدخ م الانمةةةةةةةةةةة ة تةةةةةةةةةةةعبلع اةةةةةةةةةةةن  بةةةةةةةةةةة  الماعيةةةةةةةةةةة ه -

 .ذ ايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  النشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  االبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرااج االتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدخ م الا اةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  انمع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتلب -

 

لعاااو الاعنو يصرف التاا   العاااو بالتضى الرر ان رئي  الليك  ا -12الفصل 
 .اةةةةةةن  ةةةةةةيا األاةةةةةةر 10بنةةةةةةعءا ةلةةةةةةى الةةةةةةرذي الا ةةةةةةعبق للمنةةةةةة  الفنيةةةةةة  الايدثةةةةةة  بعلفصةةةةةة  

ابعلنتب  للتاا   العاااو الاتند فو إ عر الدةاة للترشح ذا فو إ ةعر اتفع يةعم الشةراك ه 
يرفةةق الالةةةرر الاتعلةةةق بصةةةرف التاا ةةة  العاةةةااو بعلةةد يبةةةر  بةةةين رئةةةي  الليكةةة  العاةةةااو 

 :ماعي  التو ت  االختيعر ةليلع يتضان التنصيصعم الاماعي  التعلي الاعنو ارئي  ال
 يلاط ك   رف االت ااعتهه -
 اراي  تنفيي الاشراع ار نعا  صرف التاا  ه -
 األ ةةةةةةةداف االنتةةةةةةةةعئج الانتظةةةةةةةرة الا اةةةةةةةة  تنفيةةةةةةةةي ع ااؤشةةةةةةةرام الاتعبعةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةي  األداءه -

االاتعبعةة  اشةةرا  الفتةةا ااتةةترمعع التاا ةة  ةةة  ةةرط ارا بةة  تنفيةةي بنةةاد العلةةد اآليةةعم التليةةي  
 .العاااو ةند اال تضعء

 الباب الثالث
 أحكام خاصة بالتمويل العمومي المسند في إطار الدعوة للترشح

تخض  الدةاة للترشح التةو ي لللةع الليكة  العاةااو النمةع  اشةراع اعةين  - 13الفصل 
 .إلى ابعدئ الاتعااة االانعفت  االشفعفي 

( ةلةةى 20تنشةةر الةةدةاة للترشةةح باتةةعئ  اسةةة   الاكتابةة  ةشةةران يااةةع ) - 14الفصــل 
األ   ان تعر ا فتح بعب الترشيعم ان  ب  الليك  العاااو الاعنو ابعلاا   االلكترانةو 

 .الخعص به إن امد
  :ا تضان اسة ن خعص  اع يلو

 ااضةةةةةةةةةةةةةةةاع الاشةةةةةةةةةةةةةةةراع الا اةةةةةةةةةةةةةةة  تكليةةةةةةةةةةةةةةةي الماعيةةةةةةةةةةةةةةة  ذا الماعيةةةةةةةةةةةةةةةعم بعنمةةةةةةةةةةةةةةةع هه -

اةن  9ا 7الاثعئق التو يتعين تلديالع بعسضةعف  إلةى تلةك الانصةاص ةليلةع بعلفصةلين  -
  يا األاره

 تعر ا فتح اغلق بعب الترشيعمه -
 .اععيير االختيعر -
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اةةن  ةةيا األاةةره فةةو  10تبةةم اللمنةة  الفنيةة ه الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة   - 15الفصــل 
( يااةع 15رشح خ ا خات  ةشةر )ا علب التاا   العاااو الالدا  فو إ عر الدةاة للت

 :اةةةةةةةةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةةةةةةةةعر ا غلةةةةةةةةةةةةةةةةةق بةةةةةةةةةةةةةةةةةعب الترشةةةةةةةةةةةةةةةةةيعمه اتتةةةةةةةةةةةةةةةةةالى خعصةةةةةةةةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةةةةةةةةع يلةةةةةةةةةةةةةةةةةو

اةةن  ةةيا  11النظةةر فةةو تلر ةةر الفةةر  ةلةةى ذتةةع  الاعةةعيير الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة   -
 األاره

تيديةةةد ابلةةةغ التاا ةةة  العاةةةااو الاخصةةةص للاشةةةراع اكيفيةةة  تا  عةةةه ةلةةةى الماعيةةةعم  -
 .صةةةةةةةرفه بيتةةةةةةةب التلةةةةةةةد  فةةةةةةةو انمةةةةةةةع  الاشةةةةةةةراعالاتةةةةةةةتفيدة ةنةةةةةةةد اال تضةةةةةةةعء ار نعاةةةةةةة  

يتالى الليك  العاااو الاعنو تعليق نتعئج ذةاعا اللمن  الفنية  بالةره اعليعكلةه الملاية   -
 .االايلي ه كاع يتالى دةاة الماعي  التو ت  االختيعر ةليلع ستاع  إمراءام التعع د اعلع

 الباب الرابع
 إطار اتفاقية الشراكةأحكام خاصة بالتمويل العمومي المسند في 

اتفع ي  الشراك  ةلد يبر  لادة ذ صع ع ث ا تناام يرع   يك  ةااايع ذا  - 16الفصل 
ذكثةر بماعيةة  ذا ذكثةةر ايكةةان بابةةعدرة اةن ماعيةة  ذا ذكثةةره النمةةع  اشةةعر   يام اصةةلي  
 .ةعاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر  ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ذالايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم الليكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  العاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااو

تتالى اللمنة  دراتة  الا علةب الالداة  فةو إ ةعر اتفع يةعم الشةراك  اتلييالةع  - 17الفصل 
االبةةم فيلةةع اتيديةةد ابلةةغ التاا ةة  العاةةااو الةةيي ياكةةن إتةةنعده للماعيةةعم التةةو تتةةتميب 

ان  يا األاةر ايلةك فةو ذمة  ذ صةعه شةلران اةن  11للاععيير الانصاص ةليلع بعلفص  
 .تعر ا تللو الا لب

لليكةة  العاةةااو اتفع يةة  شةةراك  اةة  الماعيةة  ذا الماعيةةعم الصةةعدرة يبةةر  ا - 18الفصــل 
ةنلةع الابةعدرة بنةعء ةلةى الةرذي الا ةعبق للمنةة  الفنية  الانصةاص ةليلةع بعلبةعب الثةعنو اةةن 

 . يا األار
 الباب الخامس

 ةــابعة والرقابــالمت
ععاة  لليكااة  ة يرف  الليك  العاااو الاعنو امابع لا ارة اسشراف االكتعبة  ال 19الفصل 

الا ارة الاعلي  الدائرة الايعتبعم تلر را تنايع يتضان يم  التاا ة  العاةااو الاتةند لكة  
 .ماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ا عئاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم الاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتفيدة اذامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه إتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنعده
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ترفةة  الماعيةةعم الانتفعةة  بعلتاا ةة  العاةةااوه فةةو إ ةةعر الةةدةاة للترشةةح ذا  - 20الفصــل 
لى ا ارة الاعلي  تلر را تنايع فو إ عر اتفع ي  شراك ه امابع إلى ال ليك  العاااو الاعنو اا 

ياا اتتعاعا األاااا العاااي  الانتف  بلع اتلد  إنمع  ع للاشعر   التو اتتفعدم بعناانلع 
 .بتاا   ةاااو

 2011لتةن   88ة اة ةلى االلت ااعم الانصاص ةليلةع بعلارتةا  ةةدد  - 21الفصل 
انهه تخض  الماعيعم الانتفع  بعلتاا   العاةااو  44الاشعر إليه ذة ه اخعص  الفص  

إلةةى ر عبةة  ايدانيةة  اةةن  بةة  ذةةةاان التفلةةديعم االاصةةعلح الفنيةة  الرامعةة  بةةعلنظر إلةةةى ا ارة 
 .اسشراف

ان  ب   يعك  الر عب  الععا   بلع للتراتيب المعري بلع العاة  كاع تخض  إلى ر عب  اتفلد 
 .ايلةةةةةةةةةةةةةةك فياةةةةةةةةةةةةةةع يتعلةةةةةةةةةةةةةةق بقامةةةةةةةةةةةةةةه التصةةةةةةةةةةةةةةرف فةةةةةةةةةةةةةةو التاا ةةةةةةةةةةةةةة  العاةةةةةةةةةةةةةةااو الاتةةةةةةةةةةةةةةند

يمةةب ةلةةى الماعيةة  التةةو لةة  تيتةةر  بنةةاد العلةةد كليةةع ذا م ئيةةع تمةةعه الليكةة   - 22الفصــل 
اتيصة  ةليةه اةع العاااو الاعنو إرمةعع كعاة  ذا اةع تبلةى اةن ابلةغ التاا ة  العاةااو ال

 .لةةةةةة  تتةةةةةةالى تتةةةةةةاي  اضةةةةةةعيتلع فةةةةةةو غضةةةةةةان ث ثةةةةةة  ذشةةةةةةلر اةةةةةةن تةةةةةةعر ا التنبيةةةةةةه ةليلةةةةةةع

ال ياكةةن للماعيةة  التةةو لةة  تيتةةر  بنةةاد العلةةده بخصةةاص انمةةع  الاشةةعر    - 23الفصــل 
التةةو انتفعةةم بعناانلةةع بتاا ةة  ةاةةااو ذا لةة  ترفةة  التلةةعر ر الدار ةة  الاشةةعر إليلةةع بعلفصةة  

تنتف  امددا بتاا   ةاااو ايلك إلى يين تتاي  اضعيتلع  بلع ان  يا األاره ذن  20
 .أليكع   يا األار

 الباب السادس
 ةـختلفـام مــأحك

تن بةةق األيكةةع  الاتعللةة  بعلةةدةاة للترشةةح ابعتفع يةةعم الشةةراك  الانصةةاص  - 24الفصــل 
ا  20ةليلع بليا األاةر ةلةى بةرااج الصةنداط الةا نو للتشةغي  بعتةتثنعء ذيكةع  الفصةلين 

الاشةعر  2012ذكتةاعر  16الاةؤرخ فةو  2012لتةن   2369اكرر اةن األاةر ةةدد  20
 .إليه ذة ه
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تتةتثنى اةن ت بيةق ذيكةع   ةيا األاةر الاةنح التةو تتكفة  بلةع الدالة   :1)جديـد( 25لفصل ا
اصةةنعديق الضةةاعن االمتاةةعةو بعنةةاان نفلةةعم التق يةة  االترعيةة  الاختصةة  االرةعيةة  بعلبيةةم 
لدشةةةخعص ياي اسةع ةةة  باؤتتةةةعم الترعيةةة  الاختصةةة  الاتةةةيرة اةةةن  بةةة  ماعيةةةعم رةعيةةة  

 .األشخعص ياي اسةع  
يتعين ةلى الماعيعم التو اتتفعدم بتاا   ةاااو  ب  دخاا  ةيا األاةر  - 26الفصل 

 .يي  التنفيي ايترا  البعب الخعا  انه
 2000اعر   13الاؤرخ فو  2000لتن   599تلغى ذيكع  األار ةدد  - 27الفصل 

الاتعلةةق بضةةب   عئاةة  الماعيةةعم االاؤتتةةعم الانتفعةة  بعللبةةعم ااسةعنةةعم اللعبلةة  لل ةةرر 
 .ن ذتع  الضر ب  ةلى دخ  األشخعص ال بيعيين االضر ب  ةلى الشركعمكليع ا

الا ارء ارؤتعء الماعةعم الايلي  ارؤتعء الاؤتتةعم االانشةآم العاااية   - 28الفصل 
االشةةركعم يام الاتةةع اعم العااايةة  اكلفةةانه كةة  فياةةع يخصةةهه بتنفيةةي  ةةيا األاةةر الةةيي 

   .ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي 

                                       
  2014أكتوبر  3مؤرخ في  2014لسنة  3607عدد نلح بعألار  - 1
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 الكائنة خارج مراكز الواليات  مراقبة مصاريف البلديــات
 

يتعلـق بمراقبـة مصـاريف البلـديات  2011جـانفي  12قرار من الـوزير األول مـؤرخ فـي 
 .الكائنة خارج مراكز الواليات

 

ة تخضةة  اصةةعر ي البلةةديعم التةةو تبلةةغ تلةةديرام ااارد ةةع للعنةةاان األاا ذا  الفصــل األول
د( إلةةى ارا بةةة  الاصةةعر ي العااايةةة  الرامعةة  بةةةعلنظر 100.000تفةةاط اعئةةة  ذلةةي دينةةةعر )

 .للا ارة األالى
 

اتبلى اصعر ي  يه البلديعم خعضع  لارا ب  الاصعر ي العاااي  يتى فو صةارة نة اا 
 .ن األاا إلةةةةةةةةةةةةةةةةةى اةةةةةةةةةةةةةةةةةع دان اعئةةةةةةةةةةةةةةةةة  ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةي دينةةةةةةةةةةةةةةةةةعرتلةةةةةةةةةةةةةةةةةديرام ااارد ةةةةةةةةةةةةةةةةةع للعنةةةةةةةةةةةةةةةةةاا

 
 .الاشةةةةةةةةعر إليةةةةةةةةه ذةةةةةةةةة ه 2007مةةةةةةةةعنفو  8ة ذلغةةةةةةةةو اللةةةةةةةةرار الاةةةةةةةةؤرخ فةةةةةةةةو  2الفصــــــــل 
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الصفقـات  
 العموميـة
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 تنظيم الصفقـات العموميـة

الصـفقات يتعلـق بتنئـيم  2014مـارس  13مـؤرخ فـي  2014لسـنة  1039أمر عـدد 
 .العمومية

 العنوان األول
 امةــام عــأحك 

 الموضوع وتعاريف: الباب األول

يضةةب   ةةيا األاةةر  ااةةةد إبةةرا  الصةةفلعم العااايةة  اتنفيةةي ع اارا بتلةةع اةة   -الفصــل األول
اراةعة االتتثنعءام الانصاص ةليلع صراي  ضان ذيكع   يا األار ذا بالتضى اتفع ية  

 .دالي  اصعدط ةليلع  بلع للتشر   التانتو ذا نص تشر عو ذا ترتيبو
 :اةةةةةةةةةةةةةةراأليلصةةةةةةةةةةةةةةد بعلاصةةةةةةةةةةةةةة ليعم التعليةةةةةةةةةةةةةة  ةلةةةةةةةةةةةةةةى اعنةةةةةةةةةةةةةةى  ةةةةةةةةةةةةةةيا  -2الفصــــــــــــــل 

التلتةةةةي  : تا  ةةةة  ال لبةةةةعم ااضةةةةاع الصةةةةفل  إلةةةةى ةةةةةدة ذ تةةةةع  ةلةةةةى ذتةةةةع  اع يةةةةعم -
ا تصةةةعدي  ذا اعليةةة  ذا فنيةةة  ذا امتاعةيةةة . ايكةةةان كةةة   تةةة  ايةةةدة اتةةةتلل  تتةةةند بشةةةك  

 .انفص  بافرد ع ذا ا  ذ تع  ذخرع 
 لةب العةراة : ال ر لةة  األتعتةي  التةو يةةت  بالتضةع ع تنظةي  الانعفتةة  الختيةعر ةةةرة -
 .ةدة ةراة ةلى ذتع  اععيير ااضاةي  يت  ضب لع اتبلع ذا

ياكن ذن يكان  لب العراة إاع افتايع ذا اضيلع. يكان  لب العراة افتايع ةنداع 
ياكةةن لكةةة  اترشةةةح تلةةةدي  ةةةرة ايكةةةان  لةةةب العةةةراة اضةةيلع ةنةةةداع ال يتةةةاح بتلةةةدي  
 .ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراة إال للاترشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيين الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرخص للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ةاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  انتلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعء

 .تعع ةةةدي يةةةةت  بالتضةةةعه تنلةةةةيح ذا إتاةةةع  بعةةةةة بنةةةاد الصةةةةفل  األصةةةةلي اليةةةق : ةاةةةة   -

ضاعن ا تو : ضاعن اعلو يلداه ك  اشةعرك سثبةعم مدية  اشةعركته إلةى يةين إتاةع    -
اسةةة ن ةةةن نتةةعئج الةةدةاة إلةةى الانعفتةة  ذا اختيةةعر صةةعيب الصةةفل  ا تلدياةةه للضةةاعن 

 . النلعئو
ا  اتنفيةةي صةةفلعم ةااايةة  ال تنةةعء اةةااد ذا ارك  ةة  الشةةراء :  يكةة  ةاةةااو يتةةالى إبةةر  -

 .خداعم لفعئدة اشتر ن ةااايين
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بةرا   - لمن  ارا ب  الصفلعم :  يك  ر عبو اكلي بعلنظر فو شرةي  إمراءام الانعفتة  اا 
 .الصفلعم اشرا  تنفيي ع

لمنةة  تليةةي  العةةراة : لمنةة  ييةةدثلع الاشةةتري العاةةااو تتةةالى تليةةي  العةةراة اتلةةدي   -
 . اص استنعدالترر بخص

 . لمنةةة  فةةةتح العةةةراة : لمنةةة   ةةةعرة ييةةةدثلع الاشةةةتري العاةةةااو تتةةةالى فةةةتح العةةةراة -

صةةةفل  ةااايةةة  : ةلةةةد كتةةةعبو بالعبةةة  يلتةةة   بالتضةةةعه صةةةعيب الصةةةفل ه ةاةةةااو ذا  -
خعصه إ اء الاشتري العاااو بإنمع  ذشغعا ذا الت ا د باااد ذا إتداء خةداعم ذا إةةداد 

 .دراتعم
للتصةار االتنفيةي : صةفل  اايةدة تتعلةق فةو اآلن نفتةه بتصةار الاشةراع صفل  ةاااي   -

نمع ه  . اتنفيي األشغعا ذا بتصار انشق كعا  اا 
صةةفل  ةااايةة  للتةة اد باةةااد : صةةفل  تبةةر  اةة  اةة اد ذا امااةةة  اةةن الاةة ادين يكةةان  -

  .ااضاةلع ا تنعء اااد ذا اعدام ذا تملي ام اتناة  اكيلك الخداعم الاتصل  بلع
صةةةفل  ةااايةةة  للدراتةةةعم : صةةةفل  يكةةةان ااضةةةاةلع ذتعتةةةع خةةةداعم فكر ةةة . اتشةةةا   -

بعلخصةةةةةاص البيةةةةةاا االتكةةةةةا ن اتتةةةةةيير األةاةةةةةعا اخةةةةةداعم اللندتةةةةة  ا يةةةةةعدة العاليةةةةةعم 
 .ااالتتشةةةةةةةةةةةةةعرام االاتةةةةةةةةةةةةةةعةدة الفنيةةةةةةةةةةةةة  االاعلااعتيةةةةةةةةةةةةةة  اتفةةةةةةةةةةةةةاية تتةةةةةةةةةةةةةةيير الاشةةةةةةةةةةةةةةعر  

يكان ااضاةلع تلدي   صفل  ةاااي  للت اد بخداعم : صفل  تبر  ا  اتديو خداعم -
خداعم كصفلعم الخداعم الععدي  ذا كراء اعدام ذا تملي ام ا  اماد خيعر الشةراء ذا 

 .دان يلك
صةةةفل  ةااايةةة  لدشةةةغعا : صةةةفل  يكةةةان ااضةةةاةلع تنفيةةةي ذا تصةةةار اتنفيةةةي انشةةةق ذا  -

ذشةةةغعا بنةةةعء ا ندتةةة  ادنيةةة  تتةةةتميب ليعميةةةعم ييةةةدد ع الاشةةةتري العاةةةااو الةةةيي يتةةةالى 
ع. اةنةةةداع تتعلةةةق الصةةةفل  فةةةو نفةةة  الا ةةةم بخةةةداعم اذشةةةغعا فإنلةةةع تعتبةةةر صةةةفل  تتةةةيير 

 .ذشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغعا ةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداع يكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ااضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةلع األتعتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو إنمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  ذشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغعا

الصةةفلعم يام اسمةةراءام الابتةة   : تبةةر  الصةةفلعم افةةق إمةةراءام ابتةة   ةنةةداع ال  -
مةةةةراءام تتمةةةةعا  اللياةةةة  الالةةةةدرة لليعميةةةةعم ابلغةةةةع اعينةةةةع. اييةةةةدد الاشةةةةتري العاةةةةااو اس

الابتةةةةة   افلةةةةةع ل بيعةةةةة  اليعميةةةةةعم الاةةةةةراد تتةةةةةديد ع اكايتلةةةةةع ااةةةةةدع تةةةةةافر الاؤتتةةةةةعم 
 .اال تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعدي  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ياكنلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع تلبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيه اليعميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم
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الانعال  : ةلد يكلي بالتضعه صةعيب الصةفل  العاااية  تيةم اتةؤاليته شخصةع آخةر  -
 . يتاى الانعاا بتنفيي م ء ان الصفل 

يعةد ع الاشةتري العاةااو تضةب  الشةرا  التةو يفرضةلع باةع  العنعصر الارمعي  : اثيل  -
 .فيلع الانلمي  االاتعئ  التو يمب اةتاعد ع االنتعئج التو ينتظر تيليللع

 مجال التطبيق والمبادئ العامة: الباب الثاني
الصفلعم العاااي   و ةلاد كتعبي  تبر  ان  ب  الاشتر ن العاةاايين بالعبة   -3الفصل 

 .  صد إنمع   لبعم ةاااي 
 .تعتبر  لبعم ةاااي  إنمع  ذشغعا ذا الت اد باااد ذا إتداء خداعم ذا إةداد دراتعم

يعتبةةةر اشةةةتر ع ةااايةةةع ةلةةةى اعنةةةى  ةةةيا األاةةةر الدالةةة  االماعةةةةعم الايليةةة  االاؤتتةةةعم 
 .  االاؤتتعم العاااي  التو ال تكتتو صبغ  إدار   االانشآم العاااي العاااي

تخضةة  للابةةعدئ الععاةة  الانّظاةة  للّصةةفلعم العاااّيةة  الر عبةة  الليعكةة  الاختّصةة  كةة  يام 
اعناية  ت بةةق اللةعنان العةةع  ذا اللةةعنان الخةعص تتةةالى إبةةرا  صةفلعم لفعئةةدة ياام ةااايةة  

 .يعميةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم يام اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي  ةعاةةةةةةةةةةةةةةةةةة ذا بااتةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ذاةةةةةةةةةةةةةةةةةةااا ةااايةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لتلبيةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 :ال تعتبر صفلعم ةاااي  ةلى اعنى  يا األار - 4الفصل 
ةلةةةاد الاشةةةعرك  االتماةةة  االانعالةةة  اةلةةةاد إدارة الانشةةةق الافةةةاة الابراةةة  بةةةين  -

اشةتر ةاةةااو اذ ةةراف ذخةةرع اكةةيلك اتفع يةةعم تنفيةةي اشةةعر   األشةةغعا العااايةة  
 . المعري بلع العا بين اصعلح الدال  افلع لللاانين االتراتيب 

 ةلاد الل ا ه -

 . ةلاد االتتشلعر -

اتخض  أليكع  خعص  بعة الشةراءام العاااية  التةو تلةا  بلةع الانشةآم العاااية  التةو 
 :تعا  فو   عةعم اعّين  االتو تشا  الشراءام التعلي 

ا ةةة شةةراء الاةةااد الاتةةتاردة يام األثاةةعن الاتغيةةرة الانصةةاص ةليلةةع بةةعلعناان الرابةة  اةةن  ةةي
 األاره

ة شراء الاااد لبيعلع ةلى يعللع ذا بعد تكييفلع االانصاص ةليلةع بةعلعناان الرابة  اةن  ةيا 
 األاره



 276 

ةةة شةةراءام الانشةةآم العااايةة  التةةو تعاةة  فةةو ايةةي  تنعفتةةو الانصةةاص ةليلةةع بةةعلعناان 
 الراب  ان  يا األاره

 .كةةةع  خعصةةة  بلةةةعتخضةةة  صةةةفلعم الدراتةةةعم الاتعللةةة  بعلبنةةةعءام الادنيةةة  إلةةةى تراتيةةةب اذي

يمةةب إبةةرا  صةةفلعم ةااايةة  ةلةةى اعنةةى  ةةيا األاةةر فةةو شةةقن ال لبةةعم التةةو  -5الفصــل 
 :يتعاي ذا يفاط ابلغلةع بعةتبعر ماي  األداءام

 د( بعلنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى األشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغعاه 200.000اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعئتو ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي دينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر ) - 

د( بعلنتةةةب  إلةةةى الدراتةةةعم االتةةة اد باةةةااد اخةةةداعم فةةةو  100.000اعئةةة  ذلةةةي دينةةةعر ) -
 امعا اسة اي  اتكنالاميعم االتصعاه

  هد( بعلنتب  للت اد باااد اخداعم فو الل عةعم األخرع  100.000اعئ  ذلي دينعر ) -
 . د( بعلنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  للدراتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم 50.000خاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي دينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر ) - 

شةةقن ال لبةةعم التةةو تلةة   ياتلةةع ةةةن الابةةعلغ الاشةةعر إليلةةع ذةةة ه يمةةب تنظةةي  انعفتةة  فةةو 
ايلةةك ةةةن  ر ةةق االتتشةةعرة دان التليةةد بةةعسمراءام الخعصةة  بعلصةةفلعم العااايةة  ابعتبةةعع 
إمةةراءام كتعبيةة  تعتاةةد الشةةفعفي  اتضةةان النمعةةة  ايتةةن التصةةرف فةةو األاةةااا العااايةة  

 .ا األاةةةةةةةةةةةةةةةةراةةةةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةةةةةي 6اايتةةةةةةةةةةةةةةةةرا  الابةةةةةةةةةةةةةةةةعدئ الانصةةةةةةةةةةةةةةةةاص ةليلةةةةةةةةةةةةةةةةع بعلفصةةةةةةةةةةةةةةةة  

 :تخض  الصفلعم العاااي  إلى الابعدئ التعلي  - 6الفصل 
 الانعفت ه -
   ير   الاشعرك  فو ال لب العاااوه - 
 الاتعااة ذاع  ال لب العاااوه- 
 .شفعفي  اسمراءام ان ا تلع- 

كاةةةةع تخضةةةة  الصةةةةفلعم العااايةةةة  إلةةةةى  ااةةةةةد الياكاةةةة  الرشةةةةيدة اتقخةةةةي بعةةةةين االةتبةةةةعر 
 .التناي  الاتتداا التضيعم 

يت  تمتي   يه الابعدئ االلااةةد بعتبةعع إمةراءام ااضةي  تضةان نمعةة  ال لةب العاةااو 
ايتةةن التصةةرف فةةو األاةةااا العااايةة . ات بةةق  ةةيه الابةةعدئ افلةةع لللااةةةد الايةةددة بلةةيا 

 :األار اخعص 
  ةد  التايي  بين الاترشيينه -
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 ارايةةةةةةةةةة  إبةةةةةةةةةةرا  الصةةةةةةةةةةفل ه اةتاةةةةةةةةةةعد إمةةةةةةةةةةراءام ااضةةةةةةةةةةي  اافصةةةةةةةةةةل  خةةةةةةةةةة ا كعفةةةةةةةةةة   -

إةةةةةة   الاشةةةةةعركين فةةةةةو آمةةةةةعا اعلالةةةةة  اتعاةةةةةي  اسمعبةةةةةعم االتاضةةةةةييعم الاتصةةةةةل   -
( ذيةع   بةة  10بعلا يظةعم ااالتتفتةعرام التةو ي لبلةةع الاترشةيان فةو ذمة  ذدنةةعه ةشةرة )

 .انتلعء ذم  تلدي  العراة
بلةةةةيا األاةةةةر يمةةةةب ذن ال تةةةةؤدي االتةةةةتثنعءام ااسمةةةةراءام االتةةةةتثنعئي  الانصةةةةاص ةليلةةةةع 

االاترتبةةةةة  ةةةةةةن ال بيعةةةةة  الخصاصةةةةةي  لةةةةةبعة الصةةةةةفلعم إلةةةةةى اتةةةةةتبععد ت بيةةةةةق الابةةةةةعدئ 
 .األتعتي  ا ااةد الصفلعم العاااي 

إيا ا تضةةم  بيعةة  الصةةفل  تةةااء فةةو اريلةة  اسنمةةع  ذا ةنةةد  باللةةع إمةةراء  - 7الفصــل 
  ناةيةةة  ارا بةةة  خةةةعر  الالةةةرام التعبعةةة  للاشةةةتري العاةةةااو  صةةةد التثبةةةم اةةةن اةةةدع ا عبلةةة

ال لبةةعم للالتضةةيعم التعع ديةة ه يتعةةّين ذن يةةنص كةةرا  الشةةرا  ةلةةى ذن يتياةة  الاشةةتري 
العاةةااو اصةةعر ي الالاةةعم ذا النلةة  بعنةةاان  ةةيه الارا بةة  لفعئةةدة األةةةاان الةةرامعين إليةةه 
بعلنظر ذا لفعئدة ذةاان تعبعين لاكعتب ذا اؤتتعم اختّص  يت  تكليفلع بةنف  الالاة  اةن 

 .ي العاااو ب  الاشتر 
 العنوان الثاني

بــإع   ةـوميـات العمــرام الصفقــداد وا 

 إعداد الصفقات: الباب األول

 تحديد الحاجيات: القسم األول
يتعّين ةلى الاشتري العاااو فو بداي  ك  تن  إةداد اخ   تلديري تةناي  - 8الفصل 

 .سبرا  الصفلعم العاااي  افلع لاشراع الاي اني  ةلى ذتع  نااي  اايد امداا  انو
يمب ذن يكان  ةيا الاخ ة  ات ئاةع اة  االةتاةعدام الارصةادة ا ةت  تبليغةه لإلةة   إلةى 

 .   ذ صةةةعه اةةةافى شةةةلر فيفةةةري اةةةن كةةة  تةةةن لمةةةعن ارا بةةة  الصةةةفلعم الاختصةةة  فةةةو ذمةةة

يتالى الاشتري العاااو إشلعر الاخ   التلديري امابع ادان العب  ةلى الاا   الا نو 
( يااع ةلى األ    ب  الشراع فو إمراءام إبرا  الصفلعم 30للصفلعم العاااي  ث ثين )

 .االدفعع الا نوبعتتثنعء يعالم التقكد اللصاع االصفلعم الاتعلل  بات لبعم األان 
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يضب  الاشتري العاااو آمعا إبرا  الصفلعم بصارة تضان ترة  انمعة  تلبية  ال لةب 
العاةةااو اتقخةةي بعالةتبةةةعر اةةدة صةةلايي  العةةةراة ايلةةك بعالةتاةةعد بصةةةف  تلدير ةة  ةلةةةى 

  :اآلمعا اللصاع التعلي 
 يااع ادة صلايي  العراة 60يااع  120 -

  االاعلويااع التليي  الفنو  20يااع  60 -

 يااع رذي لمن  ارا ب  الصفلعم بخصاص تلر ر التليي  20يااع  20 -

  ذيع  الاصعد   ااساضعء ةلى اشراع الصفل  10ذيع   10 -

ةةةة ال يمةةةا  تم ئةةة  ال لبةةةعم بصةةةارة تيةةةاا دان إبةةةرا  صةةةفلعم كتعبيةةة  ذا دان  9الفصـــل 
 .إخضعةلع إلى ر عب  لمن  ارا ب  الصفلعم يام النظر

ب ذن تتةةتميب ال لبةةعم ااضةةاع الصةةفل  إلةةى  بيعةة  اليعمةةعم الاةةراد ةةة يمةة 10الفصــل 
تتةةةةديد ع ااةةةةدا ع فيتةةةةب. اتضةةةةب  الخعصةةةةيعم الفنيةةةة  للةةةةيه اليعمةةةةعم  بةةةة  الةةةةدةاة إلةةةةى 
الانعفت  ذا التفعاة ةلى نيا يضان مادة ال لبعم ااضاع الصفل  االنلاة بعلانتا  

 . الا نو االتناي  الاتتداا 
يتةةةةالى الاشةةةةتري العاةةةةااو خةةةة ا اريلةةةة  إةةةةةداد الصةةةةفل  اليصةةةةاا ةلةةةةى  - 11الفصــــل 

التراخيص االاصعد عم الاتبل  التو يلتضيلع إبرا  الصفل  اضب  ابلغ التلةديرام االتقكةد 
 .كةةةةةةةةةةةةيلك اةةةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةةةافر االةتاةةةةةةةةةةةةعدام االيةةةةةةةةةةةةرص ةلةةةةةةةةةةةةى تييينلةةةةةةةةةةةةع ةنةةةةةةةةةةةةد اال تضةةةةةةةةةةةةعء

اص ةليلةةع فةةو ة يتةةالى الاشةةتري العاةةااو إشةةلعر اشةةعر   الصةةفلعم الانصةة 12الفصةة  
الاخ   التلديري سبرا  الصفلعم بإة ن للعاةا  يةت  إةةداده افةق ناةاي  يضةب  اةن  بة  

  .الليئ  العليع لل لب العاااو
افو اع ةدا يعالم التقكد اللصاعه ال ياكن الشراع فو إمراءام اسبةرا   بة  ذمة  تةبع  

 .( ذيع  ان تعر ا نشر اخ   اسبرا  ذا ارامعته7)
 أصناف الصفقات :نيالقسم الثا

تبةةةةر  الصةةةةفلعم العااايةةةة  اةةةةن  بةةةة  كةةةة  اشةةةةتر ةاةةةةااو لتتةةةةديد يعمعتةةةةه  - 13الفصــــل 
التةةناي ه إال ذنةةه ياكةةن تمايةة  شةةراءام اشةةتر ةاةةااو ذا ةةةدة اشةةتر ن ةاةةاايين ضةةان 

اةةةن  ةةةيا األاةةةر إيا كةةةعن للةةةيا  17ا 14صةةةفل  إ عر ةةة  ذا ةعاةةة   بلةةةع أليكةةةع  الفصةةةلين 
 .التماي  فاائد فني  ذا اعلي 
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تا  ةة  ال لةةب العاةةااو إلةةى ذ تةةع  تضةةان تاتةةي  الانعفتةة .  اال ييةةاا  ةةيا التمايةة  دان 
ا تعين تا    ال لبعم بعةتبعر إاكعنيعم الاشعركين الايتالين ا ةدراتل  اتمةرعتل  اخعصة  

 .الاؤتتعم الصغرع االاتات  
ةة ياكةةن إبةةرا  صةفل  إ عر ةة  بعلنتةةب  لل لبةعم التةةو تلةةدف إلةى تتةةديد يعمةةعم  14الفصــل 

 .ام  بيع  اتكعال  للع صبغ   عرة ااتا ع ان نف  ال بيع  ذا ي
اتضةةةب  الصةةةفل  اس عر ةةة  الالةةةدار ن األدنةةةى ااأل صةةةى للياةةة  ذا كايةةة  ال لبةةةعم الااكةةةن 
ا تنعؤ ةةع ذثنةةعء الاةةدة الايةةددة بعلصةةفل  ةلةةى ذن تيةةدد اليعمةةعم الاةةراد تتةةديد ع االكايةةعم 
 .الاةةةةةةةةةةةةةةةةراد ا تنعؤ ةةةةةةةةةةةةةةةةةع فعليةةةةةةةةةةةةةةةةع لكةةةةةةةةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةةةةةةةةب ذثنةةةةةةةةةةةةةةةةةعء اسنمةةةةةةةةةةةةةةةةع  بةةةةةةةةةةةةةةةةةقيان تةةةةةةةةةةةةةةةةة اد

ن  يه الصفل  ادة صلاييتلع ا تعةّين ذن تةنص ةلةى إاكعنية  تمديةد ع ضةانيع ةلةى ذن تبيّ 
ال تتمعا  اةدتلع المالية  ثة ا تةناام ابصةف  اتةتثنعئي  خاة  تةناام بعلنتةب  للصةفلعم 

 .التو تتتامب رصد اتتثاعرام خصاصي 
ار تعتبةةر صةةفل  التصةةار االتنفيةةي صةةفل  اايةةدة تتعلةةق فةةو اآلن نفتةةه بتصةة -15الفصــل 

نمع ه  . الاشراع اتنفيي األشغعا ذا بتصار انشق كعا  اتافير اعداته اا 
ال ياكن للاشتري العاااو إبرا  صفل  تصار اتنفيةي إال ايا كةعن يلةك ابةررا بقتةبعب فنية  
تت لةةةب تلنيةةةعم خعصةةة  اةاليةةةعم إنمةةةع  شةةةديدة التةةةراب  اتتةةةتامب تشةةةر ك اصةةةا  اانفةةةي 

 .بعلصبغ  الاظيفي  للانشق اعتلنيعم إنمع هالاشراعه ا مب ذن تتص   يه الابررام 
يتةةةةالى صةةةةعيب الانشةةةةق ارا بةةةة  ايتةةةةرا  صةةةةعيب الصةةةةفل  اللت ااعتةةةةه ااتعبعةةةة  يتةةةةن تنفيةةةةي 
 .ال لبعم ااضاع الصفل . اتيدد صفل  التصار االتنفيي إمراءام  يه الارا ب  ادار تلع

يتعةّين ةلةى الاشةتري العاةااو ذثنةعء إةةداد كراتةعم الشةرا  اراةةعة  ةدرام  - 16الفصل 
الالةةةةةعالين االانتمةةةةةين ااتةةةةةديو الخةةةةةداعم ااكعتةةةةةب الدراتةةةةةعم الا نيةةةةة  اذ ةةةةةداف التنايةةةةة  
الاتةةتداا . ايكةةان تا  ةة  ال لبةةعم إلةةى ذ تةةع  اماعيةةعه كلاةةع تبةةين ذن يلةةك التا  ةة  يتةةعةد 

فاائةةةد اعليةةة  ذا فنيةةة  ذا امتاعةيةةة ه اتضةةةب   ةلةةةى اشةةةعرك  الاؤتتةةةعم الا نيةةة  ذا يةةةافر
 .كراتعم الشرا   بيع  ك   ت  ايماه

ياكةن لكة  ةةعرة الاشةعرك  فةو  تة  اايةد ذا فةو امااةة  اةن األ تةع  ةلةى ذن تيةدد 
 .كراتعم الشرا  العدد األ صى لد تع  التو ياكن إتنعد ع إلى اشعرك اايد
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عدة اسمةةراءام الاتعللةة  بةةإبرا  الصةةفل  فةةو إيا لةة  يةةت  إتةةنعد  تةة  ذا ةةةدة ذ تةةع  يتعةةين إةةة
شقن األ تع  غير الاتندة ا  ةرة الالي ةلى نف  لمن  ارا ب  الصفلعم التةو ذبةدم 

 .رذيلع فو الالي األصلو
يمةةب ذن ال يترتةةب ةةةن تا  ةة  ال لةةب العاةةااو إلةةى ذ تةةع  ةةةد  إخضةةعع العلةةاد الاعنيةة  

 .لديكع  الانصاص ةليلع بليا األار
 تجميع الطلبات ومركزيات الشراء: لثالقسم الثا

ياكةةةن ذن تبةةر  صةةفل  ةعاةةة  لتلبيةة  يعميةةةعم اشةةترك  لعةةةدد اةةن الاشةةةتر ن  - 17الفصــل 
 . العااايين

افو  يه اليعل  يت  ضب  كاي  ال لبعم الاراد ا تنعؤ ع ان  ب  ك  اشةتر ةاةااو بصةف  
 . الععا اتبل  ايتب يعميعته فو صفل  خعص  به تبر  افق شرا  الصفل  

يعين الاشتران العااايةان افاضةع ةةنل  يتةالى إبةرا  الصةفل  الععاة  اتبليغلةع ا تةالى كة  
 . اشتر ةاااو إبرا  الصفل  الخعص  به

تت  اتعبع  تنفيي الصفلعم الخعصة  بكة  اشةتر ةاةااو إّاةع اةن  بة  الافةاة ذا اةن  بة  
 . ك  اشتر ةاااو ةلى يدة

ر ن ةاةةةاايين اللمةةةاء إلةةةى ارك  ةةة  شةةةراء سبةةةرا  ياكةةةن لاشةةةتر ذا ةةةةدة اشةةةت -18الفصـــل 
 . صفلعتل 

يعةةةةةين رئةةةةةي  اليكااةةةةة  ارك  ةةةةة  الشةةةةةراء بالتضةةةةةى  ةةةةةرار اةةةةةن بةةةةةين الاشةةةةةتر ن العاةةةةةاايين 
الخعضةةةعين أليكةةةع   ةةةيا األاةةةر نظةةةرا الختصعصةةةه اتمرعتةةةه فةةةو امةةةعا ال لةةةب العاةةةااو 

 . ااضاع الصفل 
لةةةة  بةةةةإبرا  الصةةةةفل  الععاةةةة  اتبليةةةةغ تتةةةةالى ارك  ةةةة  الشةةةةراء الليةةةةع  بمايةةةة  اسمةةةةراءام الاتعل
 .الصفلعم الخعص  إلى الاشتر ن العااايين الاعنيين

 الصفقات العمومية المستدامة: القسم الرابع
يمةةب ذن تتضةةان شةةرا  تنفيةةي الصةةفل   ةةدر اساكةةعن ماانةةب يام صةةبغ   - 19الفصــل 

 .امتاعةي  اعيئي  تقخي بعين االةتبعر ذ داف التناي  الاتتداا 
تضاين  يه الشرا  بإة ن الدةاة إلى الانعفت  اكراتعم الشرا  الاتعللة  بعلصةفل  يت  

 .ةلى ذن ال ينمر ةنلع تايي  بين الاترشيين الايتالين
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 األنئمة التفاضلية: القسم الخامس
يخّصةةص الاشةةتري العاةةااو تةةنايع للاؤتتةةعم الصةةغرع نتةةب  فةةو يةةداد  - 20الفصــل 

م األشةغعا االتة اد باةااد اخةداعم االدراتةعمه كاةع  ةا % ان الليا  التلدير ة  لصةفلع20
 .ابين بعلفلرة الثعني  ان  يا الفص 

تعتبر اؤتت  صغرع ةلى اعنى  يا الفص  الاؤتت  النعش   االاؤتت  يديث  التكا ن 
افلةةةةع للشةةةةرا  الابّينةةةة  بعلمةةةةداا الاةةةةاالو الةةةةيي ييةةةةدد تةةةةلي الابةةةةعلغ التلدير ةةةة  للصةةةةفلعم 

 :الاخصص  للع
التةةةتثاعر األ صةةةى بعلنتةةةب  للاؤتتةةة  يديثةةة  التكةةةا ن ر ةةة  الاعةةةعا م التةةةناي يمةةة  ا -

األ صةةى بعلنتةةةب  للاؤتتةةة  النعشةة   الابلةةةغ التلةةةديري األ صةةى للصةةةفل  بعةتبةةةعر األداءام 
 ااضاع الصفل 

ذلةي دينةعر ذشةغعا اللندتة  الادنية  ذا ال ر ةعم  500اليةان دينةعر  1ذلي دينةعر  500-
 الف يوااألشغعا فو الل عع 

ذلةي دينةةعر ذشةةغعا فنية  تتعلةةق بعلتةةاائ  ذا  300ذلةةي دينةعر  400ذلةةي دينةعر  200-
 الكلرععء ذا الا عي  ان الير ق ذا األشغعا الاشعبل 

ذلةي دينةعر ذشغةةةةعا فنيةةةة  تتعلةق بعلنمةعرة ذا  300ذلةي دينةعر  400ذلةي دينةعر  160-
 ةا ذا األشغعا الاشعبل الد ةةةةةةن ذا العةةة ا ذا الاصعةةةةد ذا الا عبة

 ذلي دينعر الاااد 300ذلي دينعر  600ذلي دينعر   300-
 ذلي دينعر الخداعم 200ذلي دينعر  400ذلي دينعر  200 -
 ذلي دينعر الدراتعم 60ذلي دينعر  120ذلي دينعر  60 -

% اةةةن رذ  25ال تن بةةةق األيكةةةع  تةةةعلف  الةةةيكر ةلةةةى الاؤتتةةة  التةةةو تاتلةةةك ذكثةةةر اةةةن 
ؤتتةةةة  كعنةةةةم ذا امااةةةةة  اؤتتةةةةعمه ال يشةةةةاللع التعر ةةةةي الاتعلةةةةق بعلاؤتتةةةة  اعللةةةةعه ا
 .الصغرع 

تبةةر   ةةيه الصةةفلعم ةةةن  ر ةةق  لبةةعم اتةةتلل  ذا فةةو إ ةةعر  تةة  ذا ذكثةةر اةةن امااةةة  
 لبةةةعم تخةةةاا الاشةةةعرك  فيلةةةع بصةةةف  يصةةةر   إلةةةى الاؤتتةةةعم الصةةةغرع يتةةةب ااضةةةاع 

 .الصفل 
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اكراتةعم الشةرا  ةلةى تخصةيص كة  يت  التنصيص ضان نةص اسةة ن ةةن الانعفتة  
ال لبةةةعم ذا  تةةة  ذا ذكثةةةر انلةةةع إلةةةى الاؤتتةةةعم الصةةةغرع الاعنيةةة  ايلةةةك ةلةةةى اتةةةتاع 

 .الاشعرك  ااستنعد
يعد الاشتري العاااو برنعاج الصفلعم الا ا  تخصيصلع للاؤتتعم الصةغرع فةو ذمة  

لإلنمةةةع  إلةةةى  مةةةعنفو اةةةن كةةة  تةةةن ه ا تةةةالى تبليغةةةه ارفلةةةع بعلر نعاةةة  التلدير ةةة  31ذ صةةعه 
 .الليئ  العليع لل لب العاااو

افةةةو صةةةارة تعةةةير تخصةةةيص الصةةةفلعم الاةةةيكارة لفعئةةةدة الاؤتتةةةعم الصةةةغرع فةةةو يةةةداد 
النتةةب  الاشةةعر إليلةةع ذةةة ه الةتبةةعرام فنيةة  ذا لعةةد  تةةافر اؤتتةةعم صةةغرع ياكةةن تكليفلةةع 

يعرضةةه بإنمةةع   ةةيه الصةةفلعمه يتعةةين ةلةةى الاشةةتري العاةةااو تبر ةةر يلةةك ضةةان تلر ةةر 
اةن  ةيا  169ةلى لمن  ارا بة  الصةفلعم التةو يرمة  إليلةع بةعلنظره افلةع أليكةع  الفصة  
 .األاره اتبدي لمن  ارا ب  الصفلعم الاختص  رذيلع امابع فو  يه التبر رام

يعةةد الاشةةتري العاةةااو فةةو نلعيةة  كةة  تةةن  تلر ةةرا يةةاا الصةةفلعم الاتةةندة إلةةى الاؤتتةةعم 
يا   يه الصفلعم ا  التلديرام اتليياع لظراف إنمع  ةع الصغرع يتضان خعص  العرن   

 .ا امه الاشتري العاااو  يا التلر ر إلى الليئ  العليع لل لب العاااو
تخّصةص الاشةعرك  فةو إنمةع  األشةغعا االت ا ةد باةااد االخةداعم الاتصةل   - 21الفصل 

  بعلتشةر   االتراتيةب بعلصنعةعم التلليدي  ضان ال لبعم العاااي  لليرفيين كاع ت  تعر فل
 .المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعري بلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع العاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  إاّل فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو يعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  التعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير الابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرر

يتعّين ةلةى الاشةتري العاةااو ذن يبةين ضةان التلر ةر الخةعص الانصةاص ةليةه بعلفصة  
اةةن  ةةيا األاةةر ذتةةبعب  ةةيا التعةةير اتبةةدي لمنةة  ارا بةة  الصةةفلعم الاختصةة  رذيلةةع  169

 .امابع فو التبر رام الالدا 
كراتةةعم الشةةرا  الععرضةةين األمعنةةب ةلةةى تكليةةي اؤتتةةعم ايليةة   تيّفةة  -22الفصــل 

بإنمع  ذ صى اع ياكن اةن ال لبةعم ذا تةافير اةااد اخةداعم اتملية ام فةو كة  اليةعالم 
 .التو ياكن فيلع للصنعةعم ذا الاؤتتعم الايلي  التعلد بم ء انلع

اكتةةب ذا تيّفةة  كراتةةعم الشةةرا  اكعتةةب الدراتةةعم األمنبيةة  ةلةةى تشةةر ك  -23الفصــل 
 .اكعتب دراتعم ذا خبرام تانتي 
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يمةةب ذن ييةةدد ةلةةد الصةةفل  باضةةار الالةةع  الااكالةة  إلةةى اكتةةب الدراتةةعم التانتةةو ذا 
 .الخبير الشر ك اثانلع

ةنةةةةداع يةةةةت  اللمةةةةاء إلةةةةى شةةةةركعم ذمنبيةةةة  اختصةةةة  فةةةةو صةةةةنعة  ات ةةةةا ر  - 24الفصــــل 
الايتةةاع االبراميةةعم اسة ايةة ه تيّفةة  كراتةةعم الشةةرا  ةلةةى تشةةر ك اؤتتةةعم تانتةةي  

 .اختص  يت  اختيعر ع يتب العيي  تضب  ضان كراتعم الشرا 
 

د يمةب ذن ال تتضةان كراتةعم الشةةرا  الخعصة  ذيكعاةع اةن شةقنلع اتةةتبعع - 25الفصـل 
 .ذا إ صعء الاؤتتعم التانتي  ان الاشعرك  فو ال لبعم العاااي 

تعتبر ذيكعاع إ صعئي  ةلى اعنى  يا الفص  اةتاعد شرا  تتعلق بإنمع  اشعر   ااعثلة  
 .فو امعالم ل  يتبق للاؤتتعم التانتي  الليع  بلع

ه باشةعر   يتعين فو  يا اس عر ةلى الاشةتري العاةااو تعةاية شةر  الاشةعر   الااعثلة 
للع نفة  درمة  التشةعب افةو نفة  الامةعا الاعنةو بعلصةفل  دان ذن تكةان ااعثلة  إال فةو 
اليةةةعالم االتةةةتثنعئي  التةةةو يمةةةب تبر ر ةةةع. اتبةةةدي لمنةةة  ارا بةةة  الصةةةفلعم الاختصةةة  رذيلةةةع 

 .امابع فو  يه التبر رام
 

ةةةة تفّضةةة  ةةةةراة الالةةةعاالم التانتةةةي  فةةةو صةةةفلعم األشةةةغعا ةلةةةى ةةةةراة  26الفصـــل 
الالةعاالم األمنبية  اكةيلك الانتامةعم التانتةي  الانشةق فةو كة  صةفلعم التة اد باةااد ةلةى 
الانتمةةةعم األخةةةرع الاةةةع كةةةعن اصةةةدر ع إيا كعنةةةم فةةةو نفةةة  اتةةةتاع المةةةادة ةلةةةى ذن ال 
تتمةةعا  العةةراة الاعليةةة  للالةةعاالم التانتةةةي  اذثاةةعن الانتامةةعم التانتةةةي  ابةةعلغ اثي تلةةةع 

 ( %10بعلاعئ  )األمنبي  بقكثر ان ةشرة 
ا مةةب ذن يلةةّد  العةةعرة شةةلعدة الانشةةق التانتةةو صةةعدرة ةةةن الاصةةعلح الاختصةة  بعلنتةةب  

 .للانتامعم يام الانشق التانتو
لت بيةةةق  ةةةعاش تفضةةةي  ةةةةةراة الالةةةعاالم االانتامةةةعم التانتةةةةي  تةةةت  العرنةةة  العةةةةراة 

 .ألداءامبعيتتعب الاععلي  الديااني  اةلى ذتع  الثان بعةتبعر ك  الاععلي  اا
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 وثائق الصفقة والتنصيصات الوجوبية: القسم السادس

 وثائق الصفقة: الفرع األول
يمةةب ذن تتضةةان الاثةةعئق الاكانةة  للصةةفل  مايةة  التنصيصةةعم التةةو اةةن  - 27الفصــل 

شةةةقنلع تاضةةةيح ااضةةةاةلع للاترشةةةيين  بلةةةع لالةةةي صةةةفلعم ناةةةايمو تعةةةده الليئةةة  العليةةةع 
 .لل لب العاااو

تتكةةان اثةةعئق الةةدةاة للانعفتةة  اةةن مايةة  الاثةةعئق االاعلااةةعم التةةو يعةةد ع  - 28الفصةة  
الاشتري العاااو لضب  ااضاع الصفل  اخعصيعتلع اشرا  تنفيي ع. اتتل   يه الاثعئق 
للاترشيين امعنع. غير ذنه ياكن للاشتري العاااو ذن يلرر تتليالع بالعبة  يةت  ضةب ه. 

مراءام دفعها نص إة ن الدةاة العاااي  للانعفت  .  ةلى ابلغ  يا الالعب  اا 
 50ابعلنتب  للصفلعم الابرا  ةن  ر ق اسمراءام الابّت   الانصاص ةليلع بعلفص  

اةن  ةيا األاةر ياكةن ذن تلتصةر اثةعئق الةدةاة للانعفتة  ةلةى الالتضةيعم اسدار ة  االفنية  
 .األتعتي  ااععيير االختيعر

إبرا  الصفلعم اتنفيي ع اتشتا  ةلةى الاثةعئق  ة تضب  كراتعم الشرا   ااةد 29الفصل 
 : الععا  اةلى الاثعئق الخعص  التعلي 

كراتةعم الشةةرا  اسدار ة  الععاة  التةةو تضةب  التراتيةب اسدار ةة  الان بلة  ةلةى مايةة  - 1
 .الصفلعم الاتعلل  بصني اايد ان ال لبعم

الفنية  الان بلة  ةلةى كراتعم الشرا  الفنية  الععاة  التةو تضةب  الشةرا  االخعصةيعم - 2
 . ماي  الصفلعم الاتعلل  بصني اايد ان ال لبعم

كراتعم الشرا  اسدار ة  الخعصة  التةو تضةب  الشةرا  اسدار ة  الخعصة  بكة  صةفل  - 3
اتةةةنص امابةةةع ةلةةةى فصةةةاا كراتةةةعم الشةةةرا  اسدار ةةة  الععاةةة  التةةةو اتةةةتثنو ت بيللةةةع ذا 

اد ع الاشةتري العاةااو بلةدف إتاةع  تضانم فياع يخصةلع التضةيعم اخعلفة . ا تةالى إةةد
 .ذا تاضةةةةةةةةةةةةةيح ذا تغييةةةةةةةةةةةةةر بعةةةةةةةةةةةةةة فصةةةةةةةةةةةةةةاا كةةةةةةةةةةةةةرا  الشةةةةةةةةةةةةةرا  اسدار ةةةةةةةةةةةةة  الععاةةةةةةةةةةةةةة 

كراتةعم الشةرا  الفنية  الخعصة  التةو تضةب  الالتضةيعم الفنية  الخعصة  بكة  صةفل  - 4
اتنص امابع ةلى فصاا كراتعم الشرا  الفني  الععا  التو اتتثنو ت بيللع ذا تضانم 

م اخعلف . ا تالى إةداد ع الاشتري العاااو اتما  البناد االشةرا  فياع يخصلع التضيع
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الفني  التو ان شقنلع تيديد ال لبعم بد   اتتةاح للاشةتري العاةااو باتعبعة  تةير ايتةن 
 .تنفيي الصفل 

تت  الاصعد   ةلى كراتعم الشرا  اسدار   الععا  اكراتعم الشةرا  الفنية  الععاة  بلةرار 
ء ةلى رذي الليئ  العليع لل لب العاااو ا ت  نشر ع بعلرائد الرتةاو ان رئي  اليكاا  بنع
 .للمالار   التانتي 

تبةةةر  الصةةةفلعم كتعبيةةةع فةةةو اثيلةةة  اعديةةة  ذا ال اعديةةة  اتكةةةان الصةةةفل  الفةةةع  - 30الفصةةة  
 .اييدا يتضان كراتعم الشرا  االعرة

  :يمب ذن تنص الصفل  ةلى األ   ةلى البيعنعم التعلي 
 اف الاتعع دةهتيديد األ ر  -1
 ااضاع الصفل ه -2
  بند تيفي  الانعال  الا ني ه  -3
  تعداد الاثعئق الادرم  بعلصفل  ا  ترتيبلع يتب األالاي ه -4

  ابلغ الصفل  ا  بيعن اع إيا كعن الثان ثعبتع ذا  عب  للارامع ه -5

 ذم  التنفيي اكيلك غرااعم الةتقخيره -6

 شرا  تتلي  ال لبعم ااضاع الصفل  ا باللعه -7

  شرا  الخ ص اآمعا الدف ه -8

 يعالم اشرا  الفتاه -9

 إمراءام تتاي  الن اةعمه -10

 تعيين الايعتب العاااو الاكةلي بعلدف  ذا العان الاؤ ة  ليلكه -11

 .تعر ا إبرا  الصفل  -12

 المواصفات الفنية: الفرع الثاني

ة تضب  ال لبعم ااضاع الصفل  افلع لخعصيعم فني  تعتاد ةلى الارمعيةعم  31الفصل 
 :التعلي 

  اااصةةفعم ا نيةة  ذا اثةةعئق ارمعيةة  ذخةةرع اععدلةة  ياكةةن للاترشةةيين اال ةة ع ةليلةةعه -

األداء ذا الات لبعم الاظيفي  ان ييا النمعة . ا مب ذن تكان  يه الات لبعم د يل   -
ااضةةةاع الصةةةفل  اتاكةةةين الاشةةةتري العاةةةااو اةةةن إتةةةنعد  لتاكةةةين الاترشةةةيين اةةةن اعرفةةة 
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الصفل . ا مب ذن تدر   در اساكعن الخصةعئص البيئية  الاضةبا   بةعلرماع إلةى كة  ذا 
 .مةةةةةة ء اةةةةةةن ة اةةةةةة  بيئيةةةةةة  اعتةةةةةةرف بلةةةةةةع ياكةةةةةةن لمايةةةةةة  األ ةةةةةةراف الاعنيةةةةةة  النفةةةةةةعي إليلةةةةةةع

ةةةةةن  ياكةةةةن للاشةةةةتري العاةةةةااو الماةةةة  بةةةةين اختلةةةةي  ةةةةيه الارمعيةةةةعم دان ذن ينمةةةةر -
 .الخعصيعم الفني  اليد ان الانعفت 

يانةةة  التنصةةةيص ةلةةةى ذتةةةلاب ذا  ر لةةة  صةةةن  اعينةةة  ذا اصةةةدر ذا انشةةةق ايةةةدد ذا  -
اسيعلةةة  ةلةةةى ة اةةة  تمعر ةةة  ذا بةةةراءة ذا صةةةني اعةةةين  علاةةةع كةةةعن اةةةن شةةةقن اثةةة   ةةةيه 
التنصيصةةةةعم ذا اسيةةةةعالم ذن يترتةةةةب ةنلةةةةع تفضةةةةي  ذا اتةةةةتبععد بعةةةةة الاترشةةةةيين ذا 

 . الانتامعم
ة يمةةب ذن ال تةةؤدي البنةةاد التةةو تضةةب لع كراتةةعم الشةةرا  إلةةى تاييةة  بةةين  32الفصــل 

 .الاشعركين ذا تضييق امعا الانعفت  ذا يكر ذي  ة ا  تمعر   ذا انتمين اعينين
ياكن لك  اشعرك ايتا  اةتبر البناد الاضان  بكراتعم الشرا  اخعلف  لديكع  الةااردة 

الفصةة  ذن يةةتظل  لةةدع  يئةة  اتعبعةة  اارامعةة  الصةةفلعم العااايةة  بةةعلفلرة األالةةى اةةن  ةةيا 
اةةن  ةةيا األاةةر بتلةةدي  ا لةةب فةةو الغةةرة ارفلةةع بتلر ةةر  147الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  

( ذيةع  10افص  يبين فيه اسخ الم ااةدةاع بعلاؤ ةدام ال  اة  فةو ذمة  ذ صةعه ةشةرة )
( ذيةةع  فةةو 5خاتةة  )اةةن تةةعر ا اسةةة ن ةةةن  لةةب العةةراة ا خفةةة  ةةيا األمةة  إلةةى 

 .( يااع15اليعالم التو ييدد فيلع ذم   باا العراة بخات  ةشر )
تيي  الليئ  ابامّرد تاّصللع بعلتظّل ه نتخ  اةن العر ضة  إلةى الاشةتري العاةااو الاعنةو 

 .ب ر ل  تع و تعر خع ثعبتع لتاّصللع بلع
الاعةةراة ةليلةةع ذن تةةقين ياكةةن لليئةة  الاتعبعةة  االارامعةة   بةة  اتخةةعي  رار ةةع بشةةقن الةةتظل  

 .بتعليق اسمراءام يتى البم نلعئيع إيا كعن الا لب  عئاع ةلى ذتبعب مدي  فو ظع ر ع
( ذيةةع  ةاةة  اةةن تةةعر ا 10تتخةةي  يئةة  الاتعبعةة  االارامعةة   رار ةةع فةةو ذمةة  ذ صةةعه ةشةةرة )

ب تاصللع بإمعب  الاشتري العاااو ارفل  بماي  الاثعئق ااسيضعيعم الا لاب  افو غيع
 .يلك يرف   رار تعليق اسمراءام

ة ياكنه اع ل  تنص كراتعم الشرا  ةلى خ ف يلةكه للععرضةين ذن يلةدااا  33الفصل 
يةةة  ذا يلةةةاال بديلةةة  تتضةةةان خعصةةةيعم فنيةةة  اختلفةةة  ةةةةن اليةةة  األتعتةةةو ةلةةةى ذن يلةةةد  
صعيب العرة البدي  ةرضع ا عبلةع للية  األتعتةو اذن ال يةدخ  الية  البةدي  تغييةرام 
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 . ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى يعميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم الاشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتري العاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااوما 

ا مةةةب ذن يشةةةتا  اليةةة  البةةةدي  ةلةةةى كةةة  البيعنةةةعم ااسيضةةةعيعم الاتعللةةة  بةةةه اذن يكةةةان 
اةةةدةاع بكةةة  الاثةةةعئق الافيةةةدة اذن يةةةت  تلدياةةةه بصةةةف  تضةةةان تليياةةةه بعالتةةةتنعد إلةةةى نفةةة  

 .الانلمي  الانصاص ةليلع بكرا  الشرا 
 أثمان الصفقات: القسم السابع

ة تكان الصفل  إاع يام ثان مالو م افو لمال  ال لب ذا يام ثان ذا ةدة  34الفصل 
ذثاةةةعن فرديةةة  ذا يام ثاةةةن اخةةةتل  ييتةةةب ةلةةةى ذتعتةةةه ذا ةلةةةى ذتعتةةةلع ثاةةةن الخةةة ص 

 .يتب التنفيي الفعلو لل لب
تكان الصفل  يام ثاةن مالةو م افةو إيا كةعن الةثان الم افةو فيلةع يغ ةو ماية  ال لبةعم 

  ايتتعب  يا الثان ةلى ذتع  تفصي  الابلغ المالو. ايتةند لكة  ااضاع الصفل . ا ت
 . ةنصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ةنعصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا التفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ثاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن م افةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو

تكان الصفل  يام ثان فردي إيا تضّانم تلتي  ال لبعم ان  بة  الاشةتري العاةااو إلةى 
 .ةدة ةنعصر ةلى ذتع  تفصي  تلديري ا  تيديد الثان الفردي الالترر لك  ةنصر

الابعلغ الاتتيل  بعناان الصفل  بت بيةق األثاةعن الفردية  ةلةى الكايةعم التةو ا ة  تيتتب 
 .إنمع  ع فعليع  بلع للصفل 

تكان الصفل  يام ثان اختل  إيا اشتالم ةلى  لبعم يل  خ صلع فو مة ء انلةع ةلةى 
ذتع  الثان المالو الم افو افو م ء آخةر ةلةى ذتةع  الةثان الفةردي. افةو  ةيه اليعلة  

 .الخ ص كاع  ا انصاص ةليه فو الفلرتين الثعني  االثعلث  ان  يا الفص يت  
ة تكةةان ذثاةةعن الصةةفلعم إاةةع ثعبتةة  ذا  عبلةة  للارامعةة  اياكةةن إبةةرا  الصةةفلعم  35الفصــل 

 .ةلى ذتع  ثان ا تو
ة تكان الصفل  يام ثان ثعبةم إيا كةعن غيةر  عبة  للارامعة  خة ا ذمة  تنفيةي  36الفصل 

ه ياكةةن للعةةعرة الا اةة  التعع ةةد اعةةه  لةةب تييةةين ةرضةةه إيا تمةةعا م الصةةفل . غيةةر ذنةة
الادة الفعصل  بين تعر ا تلدي  العرة اتعر ا تبليغه بعلصفل  ذا تاميه اسين ببةدء التنفيةي 

( يااةةع. ا ةةنص كةةرا  الشةةرا  ةلةةى  ااةةةد التييةةين 120ةنةةد اال تضةةعءه اعئةة  اةشةةر ن )
 .ا رط ايتتعبه
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تعع ةةد اعةةه تلةةدي  ا لةةب للاشةةتري العاةةااو يبةةّين فيةةه  ياةة  يمةةب ةلةةى العةةعرة الا اةة  ال
التييين الا لاب  االلعةدة االاؤشرام الاعتادة فو تلديره ايكان  يا الا لب ارفلع بماي  
الاثعئق االاؤ دام الاثبت  ليلك. يتالى الاشةتري العاةااو دراتة   ةيا ال لةب اا ةةداد تلر ةر 

لنظر. ا تضةان  ةيا التلر ةر رذي الاشةتري فو الغرة يعرضه ةلى لمن  الصفلعم يام ا
 .العاةةةةةةةةةةةةةةةةةااو بخصةةةةةةةةةةةةةةةةةاص  لةةةةةةةةةةةةةةةةةب التييةةةةةةةةةةةةةةةةةين اا ترايةةةةةةةةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ةةةةةةةةةةةةةةةةةيا الشةةةةةةةةةةةةةةةةةقن

ة تكةان الصةفل  يام ثاةن  عبة  للارامعة  إيا كةعن بعساكةعن تغييةره خة ا ذمة   37الفصل 
 .تنفيي الصفل  بتبب تغير الظراف اال تصعدي 

لعم التو تفاط ادة إنمع  ةع التةن  إاّل يتعين العا  بعألتععر اللعبل  للارامع  بعلنتب  للصف
ذّنةةه بعلنتةةب  لصةةفلعم األشةةغعا االاةةااد االتمليةة ام الارتب ةة  ذ ةة  اكانعتلةةع بقثاةةعن تةةر ع  
التغير ياكن التنصيص بكراتةعم الشةرا  ةلةى ارامعة  األتةععر ةنةداع تكةان اةدة إنمةع  

 .( ذشلر6الصفل  تتمعا  التت  )
ذن تةةةنص الصةةةفل  صةةةراي  ةلةةةى شةةةرا  الارامعةةة   إيا كةةةعن الةةةثان  ةةةعب  للارامعةةة  يمةةةب

اخعصةةةة  اللااةةةةةد الافّصةةةةل  لارامعةةةة  الةةةةثان اشةةةةرا  االةةةةعيي  الارامعةةةة  اكةةةةيلك الاثةةةةعئق 
 .االارام  التو تتتند إليلع

تتةةّدد  ياةة  ال لبةةعم الانمةة ة خةة ا األشةةلر الث ثةة  التةةو تلةةو تةةعر ا ضةةب  األثاةةعن دان 
 إيا اشتا  كرا  الشرا  ةلى بناد خعصة  ارامع  ابعلثان الانصاص ةليه بعلصفل  إال

 .تنص ةلى خ ف يلك. ايعتبر آخر ذم  للباا العراة تعر ا ضب  األثاعن
ياكةةن ارامعةة  ذثاةةعن الصةةفل  بت بيةةق  عةةةدة ذا ذكثةةر لارامعةة  األثاةةعن ابتةةداء اةةن تةةعر ا 

 .انلضعء ذم  الث ث  ذشلر الايكارة
لضةةعء ذمةة  اسنمةةع  التعع ةةدي ةلةةى ذتةةع  تةةت  ارامعةة  ذثاةةعن ال لبةةعم التةةو تنمةة  بعةةد ان

 .آخر ثان تام ارامعته فو تعر ا انلضعء  يا األم 
ةنةةد بلةةاغ اليةةد األ صةةى لغرااةةعم التةةقخير الةةيي تةةنص ةليةةه الصةةفل  تتةةّدد  ياةة  ال لبةةعم 

 . الاتبلي  يتب األثاعن الا بل  فو تعر ا بدء التنفيي
ة تكةةان الصةةفل  يام ثاةةن ا تةةو إيا اكتتةةم  لبةةعم األشةةغعا ذا التةة اد باةةااد  38الفصــل 

يام تلنية  مديةةدة صةةبغ  التقكةةد الا لةةق ذا تضةةانم اخةةع ر فنيةة   عاةة  تيةةت  الشةةراع فةةو 
تنفيي الصفل  فو ا م ال ياكةن ذن تضةب  فيةه نلعئيةع كعفة  الشةرا  االالتضةيعم اتخضة  
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 . فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيه اليعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفل  إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ارا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  خعصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

تبّين الصفل  الابرا  ةلى ذتع  ثان ا تو الارا ب  التو يخض  للع صعيب الصةفل  باةع 
فةةو يلةةك االلت ااةةعم الايعتةةبي  اكةةيلك العنعصةةر االلااةةةد التةةو تةةتعتاد فةةو تيديةةد الةةثان 

 .النلعئو لل لبعم
يمةةب إبةةرا  اليةةق يضةةب  البنةةاد النلعئيةةة  للصةةفل  اخعصةة  الةةثان النلةةعئو ذا ةلةةى األ ةةة  

 .  الايةددة لكيفية  ضةب ه ايلةك ةلةى ذ صةى تلةدير ييناةع تةت  اعرفة   ةيه الشةةرا الشةرا 

إيا اشةتالم الصةفل  ةلةى  لبةعم ينم  ةع الاشةتري العاةااو ابعشةرةه فإنلةع  - 39الفصل 
يمةةب ذن تةةنص ةلةةى  بيعةة   ةةيه ال لبةةعم ا ر لةة  تيديةةد كايعتلةةع ا ر لةة  يتةةعبلع ا ياةة  
 .اختلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي العنعصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو تاكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  ثانلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع

إيا اشةةتالم الصةةةفل  ةلةةى  لبةةعم يةةت  خ صةةةلع ةلةةى ذتةةع  الاصةةةعر ي  - 40الفصــل 
الارا بةة  فإنلةةع يمةةب ذن تةةنص ةلةةى  بيعةة   ةةيه ال لبةةعم ا ر لةة  تيديةةد كايعتلةةع ا ر لةة  
 .يتةةةةةةةةةةةةةةةعبلع ا ياةةةةةةةةةةةةةةة  اختلةةةةةةةةةةةةةةةي العنعصةةةةةةةةةةةةةةةر التةةةةةةةةةةةةةةةو تاكةةةةةةةةةةةةةةةن اةةةةةةةةةةةةةةةن ضةةةةةةةةةةةةةةةب  ثانلةةةةةةةةةةةةةةةع

( 3%را بة  ث ثة  )فو ك  اليةعالمه ال يتمةعا  ابلةغ ال لبةعم ةلةى ذتةع  الاصةعر ي الا
 . بعلاعئ  ان الابلغ األصلو للصفل 

يمةةب إبةةرا  اليةةق يضةةب  البنةةاد النلعئيةةة  للصةةفل  اخعصةة  الةةثان النلةةعئو ذا ةلةةى األ ةةة  
 .الشرا  الايددة لكيفي  ضب ه ايلك ةلى ذ صى تلدير ييناع تت  اعرف   يه الشرا 

 في طري إبرام الصفقات العمومية: الباب الثاني

 أحكام عامة: األولالقسم 
ة تبةةةةر  الصةةةةفلعم العااايةةةة  بعةةةةد الةةةةدةاة إلةةةةى الانعفتةةةة  ةةةةةن  ر ةةةةق  لبةةةةعم  41الفصــــل 

 .العراة إال ذنه ياكن بصف  اتتثنعئي  إبرا  صفلعم ةاااي  بعلتفعاة الابعشر
يمب ةلى الاشتري العاااو ذن يبةرر كتعبيةع ال بيعة  الخصاصةي  لل لةب الةيي ذدع إلةى 

عئي  سبةرا  الصةفل . اال تيةاا  ةيه االتةتثنعءام دان ايتةرا  الابةعدئ اةتاعد إمراءام اتتثن
 .األتعتي  للصفلعم العاااي 

 طلب العروض: القسم الثاني
ة يكةةان  لةةب العةةراة افتايةةع ذا اضةةّيلع ذا ةلةةى اةةريلتين ذا اةة  الانةةعظرة  42الفصــل 

 .ايلك  بلع للشرا  الانصاص ةليلع بليا اللت 
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ةنةةةةداع يتةةةةاح لكةةةة  الاترشةةةةيين بتلةةةةدي  ةراضةةةةل . ا ةةةةت  يكةةةةان  لةةةةب العةةةةراة افتايةةةةع 
 .اةن  ةيا األاةر 53اسة ن ةن الدةاة الععا  للانعفت  يتب الشرا  الايددة بعلفص  

  :يكةةةةان  لةةةةب العةةةةراة اضةةةةيلع ةنةةةةداع يكةةةةان اتةةةةبا ع بعنتلةةةةعء ا ةةةةت  ةلةةةةى اةةةةريلتين

العنعصةةةةر تتضةةةةان الاريلةةةة  األالةةةةى اسةةةةة ن ةةةةةن الرغبةةةة  فةةةةو الاشةةةةعرك   بلةةةةع لكةةةةرا  -
الارمعية  ل نتلةةعء الةةيي يضةب  بد ةة  شةةرا  الاشةعرك  االانلميةة  االاعةةعيير التةو يةةت  ةلةةى 

 .ذتعتلع انتلعء الاترّشيين
 .الاريلةة  الثعنيةة  : تتاثةة  فةةو دةةةاة الععرضةةين الةةيين تةة  انتلةةعؤ   إلةةى تلةةدي  ةراضةةل  -

 .ايةة  يام النظةةريعةةرة تلر ةةر االنتلةةعء ةلةةى الةةرذي الاتةةبق للمنةة  ارا بةة  الصةةفلعم العاا 

ة ياكةةةن اللمةةةاء إلةةةى  لةةةب العةةةراة اةةة  الانةةةعظرة بنةةةعء ةلةةةى برنةةةعاج يعةةةده  43الفصـــل 
الاشتري العاةااو ةنةد امةاد ذتةبعب فنية  ذا ماعلية  ذا اعلية  تبةرر إمةراء ذبيةعا خعصة  

 .ذا تلتضو اختصعصع اعينع ان  ب  الاترشيين
صنعة  الايتاع بعلنتةب   ياكن ذن يت  تنظي   لب ةراة ا  الانعظرة فو إ عر تشمي 

لل لبةةةةةعم الارتب ةةةةة  ببةةةةةرااج يام  ةةةةةعب  تفةةةةةعةلو ذا ثلةةةةةعفو ذا فةةةةةو امةةةةةعا التكةةةةةا ن فةةةةةو 
 .الالتيايديع

يضةةب  برنةةعاج الانةةعظرة ايتةةاع اليعميةةعم التةةو يمةةب تلبيتلةةع اكةةيلك الانلميةة  ااعةةةعيير 
 .تليةةةةي  العةةةةراة اييةةةةدد الكلفةةةة  اللصةةةةاع الابرامةةةة  سنمةةةةع  الاشةةةةراع ااضةةةةاع الانةةةةعظرة

  :ة ياكن ذن تتعلق الانعظرة بةإيدع ال لبعم التعلي  44الفصل 
 درات  اشراعه- 
 تنفيي اشراع تام دراتته اتبلعه- 
 .درات  اشراع اتنفييه فو نف  الا م- 
 .ة ياكةةةن ذن يكةةةان  لةةةب العةةةراة اةةة  الانةةةعظرة افتايةةةع ذا اتةةةبا ع بعنتلةةةعء 45الفصـــل 

 ةعاةةةةةةةةة  إلةةةةةةةةةى الانعفتةةةةةةةةة ه يتضةةةةةةةةةان  لةةةةةةةةةب العةةةةةةةةةراة اةةةةةةةةة  الانةةةةةةةةةعظرة الافتةةةةةةةةةار دةةةةةةةةةةاة

يتضةةان  لةةب العةةراة اةة  الانةةعظرة الاتةةباط بعنتلةةعء دةةةاة ةعاةة  لتلةةدي  ترشةةيعم بنةةعء 
ةلةةى كةةرا  ةنعصةةر ارمعيةة  ل نتلةةعء يبةةةين ااضةةاع الانةةعظرة اشةةرا  الترشةةح اانلميةةة  

 .االنتلعء
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تةةت  دةةةاة الاترشةةيين الةةيين تةة  انتلةةعؤ   فيتةةب إلةةى تلةةدي  التريةةعتل  بعةةد ةةةرة تلر ةةر 
 .االنتلعء اتبلع ةلى لمن  ارا ب  الصفلعم العاااي  يام النظر

تةةدر  الالتريةةعم اترتةةب اةةن  بةة  لمنةة  انةةعظرة التةةو تعةةين للغةةرة بالةةرر اةةن الاشةةتري 
العاةةةةااو ايكةةةةان ذةضةةةةعؤ ع امابةةةةع اتةةةةتللين ةةةةةن الاشةةةةعركين فةةةةو الانةةةةعظرة ايكةةةةان ثلةةةةا 
 .ذةضةةةةةةةةةةةةةةةعئلع ةلةةةةةةةةةةةةةةةى األ ةةةةةةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةةةةةةن ياي االختصةةةةةةةةةةةةةةةعص فةةةةةةةةةةةةةةةو امةةةةةةةةةةةةةةةعا الاشةةةةةةةةةةةةةةةراع

ّان لمن  الانعظرة انلمي  درات  الاشعر   انتعئج ذةاعللع اا ترايعتلع فو تلر ر ياضى تض
 . ان  ب  ماي  ذةضعئلع اليين يتملان تيفظعتل  ةند اال تضعء

 .يعةةةةةةةرة  ةةةةةةةيا التلر ةةةةةةةر ةلةةةةةةةى الةةةةةةةرذي الاتةةةةةةةبق للمنةةةةةةة  ارا بةةةةةةة  الصةةةةةةةفلعم يام النظةةةةةةةر

آم ااالاتيةةع ام الاخصصةة  ةةة يمةةب ذن يضةةب  برنةةعاج الانةةعظرة الاةةنح االاكعفةة 46الفصــل 
ألصيعب الاشعر   الالترية  االاتيّصةل  ةلةى الاراتةب األالةى إيا كعنةم الانةعظرة تلتصةر 

 :  ةلى درات  اشراع. ا مب ذن ينص البرنعاج بعسضعف  إلى يلك
إاةةع ةلةةى ذن الاشةةعر   التةةو يصةة  ذصةةيعبلع ةلةةى اةةنح تصةةبح كللةةع ذا بعضةةلع الكةةع  -

 للاشتري العاااوه
ييةتفظ الاشةةتري العاةااو بيةةق تكليةي اةةن يختةعره بتنفيةةي كة  الاشةةعر   الالتريةة  ذا ذن - 

االاتيصةةةل  ةلةةةى انيةةة  ذا مةةةعئ ة ذا مةةة ء انلةةةع العبةةة  دفةةة  ابلةةةغ اةةةعلو ةنةةةد اال تضةةةعءه 
ا مةةةب ذن يضةةةب  برنةةةعاج الانةةةعظرة  ةةةيا الابلةةةغ ذا ةلةةةى األ ةةة  األتةةة  التةةةو تعتاةةةد فةةةو 

 .تيديده
ا اةةع كةةعن يمةةا  ألصةةيعب الاشةةعر   الاختةةعرة الاتةةع ا  يمةةب ذن يبةةّين برنةةعاج الانةةعظرة إي

 .فو إنمع  ع اشرا  يلك
ة يتةةةند الاشةةةتري العاةةةااو الاةةةنح االاكعفةةةآم ااالاتيةةةع ام بةةةع ترار اةةةن لمنةةة   47الفصـــل 

الانةةةةعظرةه اياكةةةةن إتةةةةنعد ع كةةةةيلك للاتنةةةةعظر ن غيةةةةر الفةةةةعئ  ن االاتيصةةةةلين ةلةةةةى ذفضةةةة  
 .الاراتب

االاكعفآم ااالاتيع ام كليع ذا م ئيع إيا اةتبرم الاشةعر   الالداة  ياكن ذن ال تتند الانح 
غير البال ه اال تت  اااصل  اسمراءام إيا ل  تفةة الانةعظرة إلةى نتيمة ه ايلةك فةو يةعا 
لةةةة  يةةةةت   بةةةةاا ذي اشةةةةراعه افةةةةو مايةةةة  اليةةةةعالم يةةةةت  إةةةةة   الاتنةةةةعظر ن باةةةةع آلةةةةم إليةةةةه 

 .اشعر عل 
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العاااو تنظي   لب ةراة ةلى اريلتين بعلنتةب  ل لبةعم ة ياكن للاشتري  48الفصل 
األشةةغعا االاةةةااد االتمليةة ام التةةةو تكتتةةةو صةةبغ  خصاصةةةي  اةةن النعييةةة  الفنيةةة  ذا يام 
تكنالاميةةةةع مديةةةةدة يتةةةةعى الاشةةةةتري العاةةةةااو إلةةةةى اتتكشةةةةعفلع اتاظيفلةةةةع ا تعةةةةير ضةةةةب  

 .خعصيعتلع الفني  بصف  اتبل 
ال بعلنتةةب  للصةةفلعم التةةو  ةةو اةةن ذنظةةعر اللمنةة  العليةةع اال يةةت  اللمةةاء إلةةى  ةةيا اسمةةراء إ

لارا بةةة  اتةةةد يق الصةةةفلعم ذا اللمنةةة  الا ار ةةة  لارا بةةة  الصةةةفلعم االلمنةةة  الداخليةةة  لارا بةةة  
  :صفلعم الانشقة

ذ( تتاثةةةة  الاريلةةةة  األالةةةةى فةةةةو اسةةةةة ن ةةةةةن  لةةةةب ةةةةةراة يةةةةدةا الاشةةةةتري العاةةةةااو 
راة فني  تتضان التصارام االدراتعم دان بالتضعه الاترشيين الايتالين إلى تلدي  ة

بيةةةعن ذي اع ةةةى ةةةةن األثاةةةعن ايلةةةك ةلةةةى ذتةةةع  اثيلةةة  العنعصةةةر الارمعيةةة  التةةةو يعةةةد ع 
 .الاشتري العاااو

يتةةالى الاشةةتري العاةةااو تيديةةد يعميعتةةه بصةةف  نلعئيةة  اضةةب  الخعصةةيعم االاااصةةفعم 
الاشةةةعركان ايعةةةد كةةةرا  الفنيةةة  الا لابةةة  ايلةةةك ةلةةةى ضةةةاء اليلةةةاا الفنيةةة  التةةةو يلتريلةةةع 

 .الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيي تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت  اةتاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعده فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الاريلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الثعنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ب( تةةةت  فةةةو اريلةةة  ثعنيةةة  دةةةةاة الععرضةةةين الةةةيين شةةةعركاا فةةةو الاريلةةة  األالةةةى إلةةةى تلةةةدي  
 .ةراضل  الفني  االاعلي  اةلى ذتع  كرا  الشرا  النلعئو اليي ت  إةداده

عةةرة األفضةة  اةةن النةةعييتين الفنيةة  يتةةالى الاشةةتري العاةةااو تليةةي  العةةراة ااختيةةعر ال
 .االاعلي 

اةن  ةيا  62ا 61ا 60ا 59ا 55يمب ةلى الاشتري العاااو ايترا  ذيكع  الفصاا 
 .األار

 الصفقات بالتفاوض المباشر: القسم الثالث
ة تعتبر "صفلعم بعلتفعاة الابعشر" الصفلعم التو يبرالع الاشةتري العاةااو  49الفص  

 :فو اليعالم التعلي 
  

صفلعم األشغعا االت اد باااد اخداعم االدراتعم التو ال ياكةنه ألتةبعب فنية ه ذن  -1 
ياكةةةة  إنمع  ةةةةع إال إلةةةةى الةةةةعاا ذا اةةةة اد ذا اتةةةةدي خداةةةةةةعم اعةةةةّين االاةةةةااد التةةةةو يكةةةةةةان 
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تصةنيعلع اةةن  بةة  اةعلكو بةةةةراءام اختةةراع اتّملةةةةة   بلةةةةع لللعنةةةةان التانتةو بصةةف  يصر ةةةة  
شخصيةةع ذا ان  ب  ااثليل ه ذا الخداةةعم التو ال ياكةن إتداؤ ةةةع إال اةن  تااء ان  بلل 

 . ب  الةةعاا ذا ا اد اييد
ال لبةةعم التةةو ال ياكةةن إنمع  ةةع بااتةة   الةةدةاة إلةةى الانعفتةة  ةةةن  ر ةةق  لةةب   - 2

العةةراة نظةةرا لات لبةةعم األاةةن العةةع  االةةدفعع الةةا نو ذا اتةةى ا تضةةم الاصةةلي  العليةةع 
 .فو يعالم التقكد اللصاع النعتم  ةن ظراف ال ياكن التنبؤ بلعللب د ذا 

الصةةفلعم التةةو تةة  فةةو خصاصةةلع إمةةراء دةةةاة إلةةى الانعفتةة  لاةةرتين اتتةةعليتين ةلةةى  -3
األ   ال  ترد فو شقنلع ةةراة ذا لة  تةرد فةو شةقنلع تةاع ةةراة غيةر البالة  شةر    

دي  يا اسمراء إلى ةلد صفل  ذن ال يكان يلك نتيم  إخ ا فو كراتعم الشرا  اذن يؤ 
 .بشرا  ذفض 

صفلعم الت اد باااد ذا خداعم ا  الاؤتتعم التو ت  بعثلع بصيغ  اسفراط اةن  بة  4- 
الاؤتتةةةعم ذا الانشةةةآم العااايةةة  ايلةةةك لاةةةدة ذرعةةة  تةةةناام اةةةن تةةةعر ا بعثلةةةع افةةةو يةةةداد 

لامةةعا. اتنةةدر  الابةةعلغ اللصةةاع الانصةةاص ةليلةةع بعلتراتيةةب المةةعري بلةةع العاةة  فةةو  ةةيا ا
الصةةةفلعم الابراةةة  اةةة   ةةةيه الاؤتتةةةعم فةةةو إ ةةةعر النتةةةب  الاخصصةةة  تةةةنايع للاؤتتةةةعم 

 .اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا األاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 20الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغرع افلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع أليكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

الصةفلعم التةو تبةر  اة  الاؤتتةعم االانشةآم يام األغلبية  العاااية  التةو يةت  بعثلةع 5- 
 .م صةةةةةةبغ  امتاعةيةةةةةة فةةةةةةو إ ةةةةةةعر بةةةةةةرااج التنايةةةةةة  الملايةةةةةة  ذا فةةةةةةو إ ةةةةةةعر إمةةةةةةراءام يا

الصفلعم التو تعتبر تكالة  لصةفل  ذصةلي  اتتعلةق بقشةغعا ذا اةااد ذا خةداعم لة  يةت  6- 
تا علةةع ةنةةد إبةةرا  الصةةفل  األصةةلي  اغيةةر ابرامةة  ضةةان البرنةةعاج الةةاظيفو ذا التلةةديرام 
األالي  اييلق إتنعد ع ةن  ر ق التفعاة الابعشر فاائد ثعبت  ان ييا كلف  اسنمةع  ذا 

 .عا اظراف التنفييآم
 

 الصفقات وفقا لإلجراءات المبّسطة: القسم الرابع
يةةةةت  إبةةةةرا  صةةةةفلعم األشةةةةغعا االتةةةة اد باةةةةااد اخةةةةداعم االدراتةةةةعم بعةتاةةةةعد  -50الفصــــل 

  :اسمراءام الابّت   ايلك ةنداع تتراار الليا  التلدير   لل لبعم بعةتبعر ماي  األداءام
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د(  500.000إلةةةى خاتةةةاعئ  ذلةةةي دينةةةعر ) د( 200.000اةةةن اةةةعئتو ذلةةةي دينةةةعر ) -
 .بعلنتب  لدشغعا

د( بعلنتةةب   200.000د( إلةةى اةعئتو ذلةةي دينةعر ) 100.000اةةن اعئة  ذلةةي دينةعر ) -
 .للدراتعم االت اد باااد اخداعم فو امعا اسة اي  اتكنالاميع االتصعا

د( بعلنتةب   300.000د( إلى ث ثاعئة  ذلةي دينةعر ) 100.000ان اعئ  ذلي دينعر ) -
 .للت اد باااد اخداعم فو الل عةعم األخرع 

د( بعلنتةةب   100.000د( إلةةى اعئةة  ذلةةي دينةةعر) 50.000اةةن خاتةةين ذلةةي دينةةعر ) -
 .للدراتعم فو الل عةعم األخرع 

ياكةةن للاشةةتري العاةةااو ذن ييةةدد  ةةرط ت بيةةق اسمةةراءام الابتةة   افةةق  - 51الفصــل 
اةةع تت لبةةه  بيعةة  اخعصةةيعم اليعميةةعم الاةةراد تتةةديد ع ايمالةةع ااةةدع تةةاّفر الاؤتتةةعم 
 . اال تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعدي  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ياكنلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع تلبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيه اليعميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم

ام تضب  اثعئق الةدةاة إلةى الانعفتة ه بعلنتةب  للصةفلعم التةو تبةر  يتةب  ر لة  اسمةراء
مراءام اسبرا  ا  اراةعة ذيكع  الفص   ان  يا األاةر. كاةع ياكنلةع  41الابت    رط اا 

مراءام إبرا  الصفل  ااختيعر العرة  . ذن تلتصر ةلى الخعصيعم األتعتي  لإلشلعر اا 
يةةت  إشةةةلعر الةةةدةاة إلةةى الانعفتةةة  امابةةةع فةةو الصةةةيي اةةةةن  ر ةةق اا ةةة  الةةةااب الخةةةعص 

 تضةعء ةةن  ر ةق كة  الاتةعئ  الاعدية  ذا ال اعدية  الااكنة  بعلصفلعم العاااي  اةنةد اال
ايلك  ب  انلضةعء آمةعا اعلالة  للبةاا العةراة يةت  تيديةد ع اةن  بة  الاشةتري العاةااو 
باةةةةع يةةةةدة  درمةةةة  الاشةةةةعرك  فةةةةو تلبيةةةة  اليعميةةةةعم ا ةةةةت ء  اةةةة  ذ ايةةةة  الصةةةةفل  ا بيعةةةة  

 . اسمراءام الابّت  
ي العاةةةةااو اةةةةن امةةةاب ايتةةةةرا  الابةةةةعدئ الانظاةةةة  ال تعفةةةو اسمةةةةراءام الابّتةةةة   الاشةةةتر 

اةةن  ةةيا األاةةر ااتبةةعع إمةةراءام كتعبيةة   6للصةةفلعم العااايةة  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  
 .فو شكللع الاعدي ذا ال اعدي تضب  ضان دلي  إمراءام خعص بليه الشراءام

يمةةةةب ةلةةةةى كةةةة  اشةةةةتري ةاةةةةااو إيةةةةداا لمنةةةة  شةةةةراءام تعبعةةةة  لةةةةه خعصةةةة  بعلصةةةةفلعم 
لإلمراءام الابت  . تتالى لمن  الشراءام فتح الظةراف اتليةي  العةراة  بلةع  الخعضع 

للانلميةةة  الايةةةددة اتلتةةةرر ةلةةةى الاشةةةتري العاةةةااو إتةةةنعد الصةةةفلعم فةةةو شةةةقن ال لبةةةعم 
 .الايكارة
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بةةرا   كاةةع تتةةاّلى  ةةيه اللمنةة  دراتةة  ا يةةق الصةةفلعم اكةة  اشةةك  ذا نةة اع يتعّلةةق بإةةةداد اا 
لصفلعم اتلّد  إلى الاشتري العاااو التريعم ليّ  الخ فةعم اتنفيي اخ ص اخت   يه ا

 .ذا الاتعئ  الا راي . اياكن للاشتري العاااو إيداا ذكثر ان لمن  شراءام
تتكةةان لمنةة  الشةةراءام اةةن ذةضةةعء تةةعبعين للاشةةتري العاةةااو ال يلةة  ةةةدد   ةةةن ذرععةة  

ةنةةةد اال تضةةةعء تةةةدةي  بعةتبةةعر رئيتةةةلع يةةةت  تعييةةةنل  بالتضةةى الةةةرر صةةةعدر ةنةةةهه اياكةةن 
تركيب   ةيه اللمنة  بعضةا ذا ذةضةعء اةن ياي االختصةعص فةو امةعا ال لةب الاعنةو اال 

 .ياكن لليه اللمن  ذن تمتا  إال بيضار ذغلبي  ذةضعئلع
 في سير إجراءات إبرام الصفقات: الباب الثالث

  :تبر  الصفلعم العاااي  بعتبعع الاراي  التعلي  - 52الفصل 
 إلى الانعفت هالدةاة - 
 فتح العراةه- 
 تليي  العراةه- 
 إتنعد الصفل ه- 
 .إشلعر استنعد- 

 الدعوة إلى المنافسة: القسم األول
( يااع ةلةى األ ة   بة  التةعر ا 30ة ينشر إة ن الدةاة إلى الانعفت  ث ثين ) 53الفصل 

علصةفلعم األ صى الايدد للباا العراة باات   الصةيعف  اةلةى اا ة  الةااب الخةعص ب
العااايةةة  بعلليئةةة  العليةةةع لل لةةةب العاةةةااوه اياكةةةن التخفةةةية فةةةو  ةةةيا األمةةة  إلةةةى خاتةةة  

 .( يااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارة التقّكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّرر15ةشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة )

كاع ياكن بعسضعف  إلى يلك نشر إة ن الدةاة إلى الانعفت  بقي اتيل  إشلعر اعدية  ذا 
 .تضعءةلى الخ  اةلى الاا   الخعص بعلاشتري العاااو ةند اال 

بعلنتةةب  للشةةراءام اسلكترانيةة ه يةةت  اسةةة ن ةةةن الانعفتةة  ةلةةى انظااةة  الشةةراء العاةةااو 
 .ااع بعده ان  يا األار 77ةلى الخ  "تانيب "  بلع للفصاا 

يمب ةلى الاشتري العاااو ذن ييدد األم  الانعتب للانعفت  ا  اراةةعة ذ اية  الصةفل  
 .ادرم  تشعبلع

 : العراةيبين اسة ن ةن  لب 
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  ااضاع الصفل ه -

الاكةةعن الةةيي ياكةةن فيةةه اال ةة ع ةلةةى كراتةةعم الشةةرا  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة   -
 ةند اال تضعءه ان  يا األار اثانلع  30

  الاكعن االتعر ا االتعة  اللصاع للباا العراةه -

 اكعن اتعر ا اتعة  ملت  فتح العراة إيا كعنم  يه الملت  ةلني ه -

 الاترشيان ال اين بعراضل ه األم  اليي يبلى فيه -

الاؤ ةةةةدام الاامةةةةب تلةةةةديالع فياةةةةع يخةةةةص الاةةةةؤ  م االضةةةةاعنعم الالنيةةةة  االاعليةةةة   -
 .الا لاب  ان الععرضين

 2فو صةارة  لةب ةةراة اضةيقه فإنةه يةت  تبليةغ البيعنةعم الانصةاص ةليلةع بةعلفلرام 
 . ت  انتلعؤ  ذة ه فو نف  التعر ا بصف  فردي  اابعشرة إلى الاترشيين اليين  4ا 3ا

افو  يه اليعل  يخض  تيديد الاةدة الفعصةل  بةين تةعر ا تبليةغ البيعنةعم االتةعر ا األ صةى 
 .للبةةةةةاا العةةةةةراة إلةةةةةى نفةةةةة  الالتضةةةةةيعم الا بلةةةةة  بعلنتةةةةةب  ل لةةةةةب العةةةةةراة الافتةةةةةار

( يااةةع ابتةةداء 60ة يلتةة   الاترشةةيان بعراضةةل  بامةةرد تلةةديالع لاةةدة تةةتين ) 54الفصــل 
ان اليا  الااالو للتعر ا األ صى الايدد للباا العراة إال إيا يددم كراتعم الشرا  

 .( يااع120ادة ذخرع ةلى ذن ال تتمعا   يه الادة فو ك  اليعالم اعئ  اةشر ن )

 ةةةةد تالةةةةاا باتةةةةعئلل  الخعصةةةة  اتيةةةةم كعاةةةة   ابامةةةرد تلةةةةدي  العةةةةراة يعتبةةةةر الاترشةةةةيان 
اتةةؤاليعتل  بماةة  كةة  الاعلااةةعم التةةو يرانلةةع ال اةة  لتلةةدي  ةراضةةل  اللتنفيةةي الايكةة  

 .اللت ااعتل 
ال ياكةةن إبةةرا  الصةةفلعم إال اةة  األشةةخعص الاةةعديين ذا الاعنةةا ين اللةةعدر ن ةلةةى الافةةعء 

  اةة  اةةن النعييةة  الالنيةة  االفنيةة  بعلت ااةةعتل  االةةيين تتةةافر فةةيل  الضةةاعنعم االكفةةعءام ال
 .االاعلي  الا لاب  فو اسة ن ةن الدةاة للانعفت  االضرار   ليتن تنفيي الت ااعتل 

ياكةةن لدشةةخعص الاةةعديين ذا الاعنةةا ين الةةيين  ةة  فةةو يعلةة  تتةةاي   ضةةعئي  ذا رضةةعئي  
ك ةلى يتن  بلع للتشر   المعري به العا  إبرا  صفلعم ةاااي  شر    ذن ال يؤثر يل

 .إنمع  الصفل 
ال ياكةةةن التعع ةةةد اةةة  الاةةة ادين ذا اتةةةديو الخةةةداعم ذا ااثلةةةو الاصةةةنعين التانتةةةيين ذا 
األمعنب الةيين كةعناا ذةاانةع ةاةاايين لةدع نفة  اسدارة ذا الاؤتتة  ذا الانشةقة العاااية  
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 التو تتبر  صفل  الت اد باااد ذا خةداعم الة  تاةة ةةن انل ةعةل  ةةن العاة  بلةع اةدة
خا  تناام ةلى األ  ه ايتةتثنى اةن يلةك ذصةيعب الاؤتتةعم التةو تة  بعثلةع بصةيغ  
 . اسفةةةةةةةةةةراط افلةةةةةةةةةةع لللةةةةةةةةةةةاانين االتراتيةةةةةةةةةةب المةةةةةةةةةةةعري بلةةةةةةةةةةع العاةةةةةةةةةة  فةةةةةةةةةةةو  ةةةةةةةةةةيا الامةةةةةةةةةةةعا

ايلصةةد بةةعلا ّادين ذا ااثلةةو الاصةةّنعين ةلةةى اعنةةى  ةةيا الفصةة ه صةةعيب الاؤّتتةة  ذا 
ا ق ذا ذيةد الاتةع اين األتعتةيين الاكي  ذا اليي له اتؤالي  فةو التصةرف ذا فةو التتة
 .( ذا اكي  بي  الاصّن 30%فو رذ  الاعا بنتب  تتعاي ذا تفاط ث ثين بعلاعئ  )

 .تكان اسمراءام اعدي  ذا ةلى الخ  - 55الفص  
تيةّرر العةةراة ااثةةعئق التعلةةد  بلةع لداثلةة  الابّينةة  بكراتةةعم الشةرا  اتاضةةى اةةن  بةة  

فتةل  ذا ةةن  ر ةق اك ئلة  الاةؤ لين  عنانةع دان ذن ياثّة  الاترشيين اليين يلةداانلع بقن
 . نفةةةةةةةةةةةةةةةةة  الاكيةةةةةةةةةةةةةةةةة  ذكثةةةةةةةةةةةةةةةةةر اةةةةةةةةةةةةةةةةةن اترشةةةةةةةةةةةةةةةةةح اايةةةةةةةةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةةةةةةةةو نفةةةةةةةةةةةةةةةةة  الانعفتةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ال ياكن ألي اشعرك  د  ةرضع اشتركع فو إ ةعر اماة  ذن يلةد  ةرضةع اتةتل  بصةف  
 .فردي  ليتعبه الخعص ذا فو إ عر امعا  ذخرع 

 :  يتكان العرة ان
 ةرة فنوه -
 .اةرة اعلو -

يضةةّان العةةرة الفنةةو االعةةرة الاةةعلو فةةو يعلةة  اةتاةةعد اسمةةراءام الاعديةة  فةةو ظةةرفين 
انفصةةلين ااختةةااين يةةدرمعن فةةو ظةةرف ثعلةةا خةةعرمو يخةةت  ايكتةةب ةليةةه ارمةة   لةةب 

 . العراة اااضاةه
يتضةةةان الظةةةرف الخةةةعرمو إلةةةى معنةةةب العرضةةةين الفنةةةو االاةةةعلو اثيلةةة  الضاةةةةعن الةةةا تو 

 .االاثعئق اسدار  
لظةةةةراف الايتايةةةة  ةلةةةةى العةةةةراة الفنيةةةة  االاعليةةةة  ةةةةةن  ر ةةةةق البر ةةةةد اضةةةةاان تامةةةةه ا

الاصاا ذا ةن  ر ق البر ةد التةر   ذا تتةّل  ابعشةرة إلةى اكتةب الضةب  التةعب  للاشةتري 
 .العاااو العب  اص  إيداع

تتةةّم  الظةةةراف ةنةةةد تتةةّلالع فةةةو اكتةةةب الضةةب  الاعةةةّين للغةةةرة ثةة  افةةةو اريلةةة  ثعنيةةة  
 .ب ترتيةةةةب اصةةةةاللع اتبلةةةةى اختااةةةة  إلةةةةى ااةةةةةد فتيلةةةةعتتةةةةم  فةةةةو تةةةةم  خةةةةعص يتةةةة

فةةو يعلةة  اةتاةةعد اسمةةراءام ةلةةى الخةة  فإنةةه يةةت  إرتةةعا العةةراة الفنيةة  االاعليةة  امابةةع 
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ةبر انظاا  الشراء العاااو ةلى الخ   بلع لدلي  إمةراءام يةت  إةةداده اةن  بة  الليئة  
 .العليع لل لب العاااو

الخ  للاشعركين إرفةعط الاثةعئق اسدار ة  الانصةاص تخّاا انظاا  الشراء العاااو ةلى 
 . ان  يا األار لعراضل  بصارة آلي  56ةليلع بعلفص  

 : يمب ذن تكان العراة ارفل  بعلاثعئق التعلي  - 56الفص  
 الضاعن الا توه  .1

 شلعدة فو الاضعي  المبعئي  الانصاص ةليلع بعلتشر   المعري به العا ه .2

 للضاعن االمتاعةوهشلعدة انخرا  فو نظع   .3

شةةةةلعدة فةةةةو ةةةةةد  اسفةةةة   ذا التتةةةةاي  اللضةةةةعئي  ذا اةةةةع يعةةةةعدا يلةةةةك بعلنتةةةةب   .4
 للععرضين غير الالياين ايلك يتب اع تنص ةليه تشر ععم بلدانل ه

نظير ان التم  التمعري بعلنتب  للالياين ذا اع يععدللع بعلنتب  لغير الالياين  .5
 يتب اع تنص ةليه تشر ععم بلدانل ه

ةلةةى الشةةرف يلداةةه الععرضةةان يلت اةةان باامبةةه بعةةد  الليةةع  ابعشةةرة ذا  تصةةر ح .6
بااتةةةة   الغيةةةةر بتلةةةةدي  اةةةةةاد ذا ة عيةةةةع ذا  ةةةةدايع  صةةةةد التةةةةقثير فةةةةو اختلةةةةي 

 إمراءام إبرا  الصفل  ااراي  إنمع  عه

تصةةةر ح ةلةةةى الشةةةرف يلداةةةه الاشةةةعرك بقّنةةةه لةةة  يكةةةن ةانةةةع ةاااّيةةةع لةةةدع نفةةة   .7
ة العااايةةة  التةةةو تةةةتبر  صةةةفل  التةةة اد باةةةااد ذا اسدارة ذا الاؤتتةةة  ذا الانشةةةق

 خداعم ل  تاة ةن انل عةه ةن العا  بلع ادة خا  تناام ةلى األ  ه

كة  ةةرة ال يتضةان الاثةعئق  ك  اثيل  ذخرع نصم ةليلع كراتةعم الشةرا ه .8
الاةةيكارة ذا ذيةة  اثيلةة  ذخةةرع ا لابةة  ضةةان كراتةةعم الشةةرا  يلةة  إ صةةعؤه بعةةد 

 تضةةعء اةةن األمةة  اسضةةعفو الةةيي تانيةةه لمنةة  فةةتح تاكةةين الععرضةةين ةنةةد اال
ان  يا األار بعتتثنعء الضاعن الا تو الةيي  60العراة ةلى اعنى الفص  

 . ياث  ةد  تلدياه تببع س صعء العرة آليع

تضةةب  كراتةةعم الشةةرا  الضةةاعنعم الاعليةة  الاامةةب تلةةديالع اةةن  بةة  كةة   - 57الفصــل 
 .الصفل  بعناان ضاعن نلعئوةعرة بعناان ضاعن ا تو اان صعيب 
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% 0.5ييةةةةّدد الاشةةةةتري العاةةةةااو  ياةةةة  الضةةةةاعن الةةةةا تو بابلةةةةغ  ةةةةعر تتةةةةراار نتةةةةبته بةةةةين 
 . % ان الليا  التلدير   لل لبعم ااضاع الصفل 1.5ا

ياكةةن فةةو اليةةعالم االتةةتثنعئي  ذن ييةةّدد الاشةةتري العاةةااو ابلةةغ الضةةاعن الةةا تو بصةةارة 
 .تشّعبلعم افي  يتب درم  ذ اي  الصفل  ا 

 . تعفى اكعتب الدراتعم ةند الاشعرك  فو الصفلعم العاااي  ان تلدي  الضاعن الا تو
 فتح العروض: القسم الثاني

تيةةةدا لةةةدع كةةة  اشةةةتري ةاةةةااو لمنةةة   ةةةعرة لفةةةتح العةةةراة تضةةةّ  ث ثةةة   - 58الفصـــل 
 .ذةضعء بعةتبعر رئيتلع يت  تعيينل  ان  ب  الاشتري العاااو

  إيداا ذكثر ان لمن  لفتح العراة لةدع اشةتر ةاةااو بعةد ذخةي ياكن بصارة اتتثنعئي
 .رذي الليئ  العليع لل لب العاااو

يةةرذ  ذةاةةعا لمنةة  فةةتح العةةراة ااثةة  الاشةةتري العاةةااوه ا تةةالى  ةةيا األخيةةر اتةةتدةعء 
( ذيةةع  ةلةةى األ ةة  اةةن التةةعر ا الايةةدد لفةةتح العةةراة. اال تنعلةةد 3األةضةةعء  بةة  ث ثةة  )

 .ال بيضار ذغلبي  ذةضعئلع ا ان بينل  امابع رئي  اللمن ملتعم اللمن  إ
 . تعلد ملتعم فتح الظراف امابع فو نف  اليا  الايدد كتعر ا ذ صى للباا العراة

 :تمتا  لمن  فتح العراة لفتح - 59الفصل 
 .الظةةةةةةراف الخعرميةةةةةة  االظةةةةةةراف الايتايةةةةةة  ةلةةةةةةى العةةةةةةرة الفنةةةةةةو االعةةةةةةرة الاةةةةةةعلو- 

االاعليةةة  التةةةو تةةة   باللةةةع ةبةةةر انظااةةة  الشةةةراء العاةةةااو ةلةةةى الخةةةة  العةةةراة الفنيةةة  -
 .""تانيب 

تكان ملتعم فتح الظراف ةلني  اياكن ذن تنص كراتعم الشرا  بصف  اتتثنعئي  ةلةى 
 .خ ف يلك نظرا لات لبعم األان العع  ذا الدفعع الا نو

ابةةعلغ الاعليةة  اكةةيلك تلةةا  لمنةة  فةةتح العةةراة خةة ا الملتةةعم العلنيةة  بلةةراءة األتةةاعء اال
التخفيضةةعم الالتريةة  بصةةام اتةةااع اااضةةحه اال يتةةاح لليعضةةر ن الاشةةعركين بعلتةةدخ  

 .فو تير ذةاعا اللمن 
ياكن للمن  فتح العراة ةند اال تضةعء ذن تةدةا كتعبيةع الاشةعركين الةيين  - 60الفصل 

عء اثةةعئلل  فةةو ذمةة  لةة  يلةةدااا كةة  الاثةةعئق الا لابةة  باةةع فيلةةع الاثةةعئق اسدار ةة  إلةةى اتةةتيف
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ايةةةدد ايلةةةك ةةةةن  ر ةةةق البر ةةةد اضةةةاان الاصةةةاا ذا البر ةةةد التةةةر   ذا بإيةةةداةلع باكتةةةب 
 .الضب  التعب  للاشتري العاااو يتى ال تلصى ةراضل 

 .يعد رئي  لمن  فتح العراة الارات م ا امللع إلى الععرضين
 .تلصى العراة الااردة ذا الاتّلا  بعد آخر ذم  للباا العراة

تيةةةرر لمنةةة  فةةتح العةةةراة فةةو يعلةةة  اةتاةةةعد اسمةةراءام الاعديةةة  ايضةةةر  - 61الفصــل 
ملتة  فةتح العةراة الفنيةة  االاعلية  ا مةب ذن ياضةيه مايةة  ذةضةعئلع اليعضةر ن ابعشةةرة 

 :بعد إتاع  فتح الظراف. اتدان امابع فو  يا الايضر خعص  الاع يعم التعلي 
ان  يا األار اتعر ا  55ع  الفص  األةداد الرتبي  الاتندة للظراف  بلع أليك .1

 اصاللع اذتاعء الاشعركينه
 الاثعئق الا لاب  الااردة ا  العراةه .2
الاثةةةةةةعئق الا لابةةةةةة  اغيةةةةةةر الالداةةةةةة  ضةةةةةةان العةةةةةةراة ذا التةةةةةةو انلضةةةةةةم اةةةةةةدة  .3

 صلاييتلعه
العراة الالبالة  االعةراة غيةر الالبالة  اذتةبعب إ صةعئلع اانع شةعم ذةضةعء  .4

 عءهاللمن  االتيفظعم ةند اال تض

األمةةةة  الايةةةةدد التةةةةتيفعء الاثةةةةعئق الانلاصةةةة  ااساضةةةةعءام الا لابةةةة  لكراتةةةةعم  .5
 الشرا  ةند اال تضعءه

 عئا  العراة التو ت   باللع اابعلغلع اكة  الاع يةعم الاعلية  األخةرع اخعصة   .6
 .التخفيضعم الالتري 

 .يت  التقشير ةلى  يه الاثعئق ان  ب  ذةضعء اللمن  اليعضر ن

اسمراءام ةلةى الخة ه يتةتخر  ايضةر فةتح العةراة آليةع اةن انظااة  فو يعل  اةتاعد 
الشراء العاااو ةلى الخ . اتتثبم لمن  فتح العراة اةن امةاد الاع يةعم الانصةاص 

 . اةةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةةةيا الفصةةةةةةةةةةةةةة  بايضةةةةةةةةةةةةةةر الملتةةةةةةةةةةةةةة  6إلةةةةةةةةةةةةةةى  2ةليلةةةةةةةةةةةةةةع بعلنلةةةةةةةةةةةةةةع  اةةةةةةةةةةةةةةن 

 .يةةةةةةةةةةت  التقشةةةةةةةةةةير ةلةةةةةةةةةةى ايضةةةةةةةةةةر الملتةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةن  بةةةةةةةةةة  ذةضةةةةةةةةةةعء اللمنةةةةةةةةةة  اليعضةةةةةةةةةةر ن

فةو يعلة  اةتاةعد اسمةراءام الاعدية  ترمة  العةراة الةااردة بعةد آخةر ذمة   - 62الفصل 
للبةةاا العةةراة إلةةى ذصةةيعبلع اصةةياب  بنتةةخ  اةةن الظةةرف األصةةلو. اييةةتفظ الاشةةتري 
 .العاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااو بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعلظرف األصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلو كاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيل  إثبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم
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اةن  ةيا األاةره االعةراة التةو لة   56كاع ترم  العراة التو ل  تيتةر  ذيكةع  الفصة  
ى الضةةاعنعم الا تيةة  االعةةراة التةةو لةة  يةةت  اتةةتيفعؤ ع ذا التةةو لةة  يةةت  إاضةةعء تيتةةا ةلةة

 .كراتعم الشرا  الخعص  بلع فو اآلمعا الايددة اكيلك العراة الالصعة
فةو كةة  اليةعالمه يمةةب ةلةى الاشةةتري العاةااو ذن يعلةة  الععرضةين كتعبيةةع ذا ةةن  ر ةةق 

 .ذم  اعلاا الاتعئ  اسلكتراني  بقتبعب إ صعء ةراضل  ايلك فو
 تقييم العروض: القسم الثالث

تلةةا  لمنةة  تليةةي  العةةراة التةةو يةةت  تعيينلةةع بالتضةةى الةةرر اةةن الاشةةتري  - 63الفصــل 
العاةةةااو بتليةةةي  العةةةراة اتيليللةةةع  بلةةةع لانلميةةة  تةةةنص ةليلةةةع كراتةةةعم الشةةةرا  اافلةةةع 

 :لإلمراءام التعلي 
بعسضةعف  إلةى الاثةعئق اسدار ة  االضةاعن تتالى لمن  التليي  فةو اريلة  ذالةى التثبةمه  -1

الةا توه اةن صةي  الاثةعئق الاكّانة  للعةةرة الاةعلو اتصةييح األخ ةعء اليتةعبي  االاعديةة  
 ةنةةةةةةةةةةةةةةةةةةد اال تضةةةةةةةةةةةةةةةةةةعء ثةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ترتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةب مايةةةةةةةةةةةةةةةةةة  العةةةةةةةةةةةةةةةةةةراة الاعليةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةعةديع 

تتالى لمن  التليي  فو اريلة  ثعنية  التثبةم فةو ا عبلة  العةرة الفنةو الالةّد  اةن  بة   -2
رة الاةةعلو األ ةة  ثانةةع اتلتةةرر إتةةنعده الصةةفل  فةةو صةةارة ا عبلتةةه لكراتةةعم صةةعيب العةة

يا تبةةّين ذّن العةةرة الفنةةو الاعنةةو غيةةر ا ةةعبق لكراتةةعم الشةةرا  يةةتّ  اةتاةةعد  الشةةرا . اا 
 .نفةةةة  الانلميةةةة  بعلنتةةةةب  للعةةةةراة الفنيةةةة  الانعفتةةةة  يتةةةةب ترتيبلةةةةع الاةةةةعلو التصةةةةعةدي

عاة  يام خصاصةي  فنية  ياكةن ذن يةت  استةنعد بعلنتب  لصفلعم الت اد باااد اتملي ام  
ةلى ذتع  الااا ن  بين الكلف  االمادة ا ت  فو  يه اليعل  تليي  العراة  بلع للانلمية  

 :  التو تنص ةليلع كراتعم الشرا  ا بإةتاعد اسمراءام التعلي 
تتةةةالى لمنةةة  التليةةةي  فةةةو اريلةةة  ذالةةةى التثبةةةمه بعسضةةةعف  إلةةةى الاثةةةعئق اسدار ةةة   -1

لضاعن الا توه ان صي  الاثةعئق الاكّانة  للعرضةين الفنةو ا الاةعلو اا  صةعء اا
العراة غير الا عبل  لااضاع الصفل  ذا للضاعنعم الا لاب  فو  ةيا األاةر 
ذا التةةةو ال تتةةةتميب للخعصةةةيعم االاااصةةةفعم الا لابةةة  فةةةو اثةةةعئق الةةةدةاة إلةةةى 

 ءهالانعفت  اتصييح األخ عء اليتعبي  االاعدي  ةند اال تضع
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تتةةةالى لمنةةة  التليةةةي  فةةةو اريلةةة  ثعنيةةة  الترتيةةةب النلةةةعئو للعةةةراة افلةةةع لللعةةةةدة  -2
الادرم  بانلمي  التليةي  ثة  تلتةرر إتةنعد الصةفل  لصةعيب العةرة األفضة  اةن 

 .النعييتين الفني  االاعلي 

ياكةةن ضةةب  اللعةةةدة الاشةةعر إليلةةع بةةعلفلرة التةةعبل  بعالةتاةةعد ةلةةى الااا نةة  بةةين ذةةةداد فنيةة  
اد اعلي  ذا بعالةتاعد ةلى الكلف  الاعلي  الاترتب  ةن األةداد الفني  الاتندة للعراة اذةد

 . ذا بعالةتاعد ةند اال تضعء ةلى  عةدة ذخرع تت ء  ا بيع  ال لبعم
يمةةةا  للاشةةةتري العاةةةااوه بشةةةر  ايتةةةرا  ابةةةدذ الاتةةةعااة بةةةين الاشةةةعركينه ذن ي لةةةب ةنةةةد 

  ذا ةلى الخ  بيعنعم ااتةتندام اتاضةييعم تتعلةق اال تضعء كتعبيع بالتضى اثيل  اعدي
 .بعلعراة الفني  شر    ذن ال يؤدي يلك إلى تغيير فو ايتاا ع

يمةةةةب ةلةةةةى كةةةة  ةضةةةةا لمنةةةة  تليةةةةي ه لديةةةةه اصةةةةعلح فةةةةو اؤتتةةةة  ةعرضةةةة  ذا لديةةةةه ةلةةةة  
 .باع يعم ان شقنلع اليد ان اتتل ليتهه ذن يعل  بلع رئي  لمن  التليي  ابلي  ذةضعئلع

ةلةةةى ذةضةةةعء اللمنةةة  الاشةةةعر إلةةةيل  بةةةعلفلرة التةةةعبل  ذن ياتنعةةةاا ةةةةن الاشةةةعرك  فةةةو  يتعةةةّين
 .ذةاعا اللمن 

يعةةةد الاشةةةتري العاةةةااو انلميةةة  تليةةةي  العةةةراة بعالةتاةةةعد ةلةةةى الشةةةرا   - 64الفصـــل 
الايددة بكراتعم الشرا  اكةيلك ةلةى امااةة  اةن الاعةعيير الارتب ة  بااضةاع الصةفل  

  :االتو تل  خعص  دان تايي  بين الععرضين
 .تيفي  الالعاالم التانتي  لدشغعا ذا الانتمعم يام الانشق التانتو -1

ذ ايةةةةة  األ تةةةةةع  ااألشةةةةةغعا االانتامةةةةةعم االخةةةةةداعم االدراتةةةةةعم الا اةةةةة  تكليةةةةةي  -2
 اؤتتعم ذا اكعتب دراتعم ايلي  بإنمع  عه

 المةةةادة ذا اللياةةة  الفنيةةة  للعةةةراة اةنةةةد اال تضةةةعء الايةةة ام الخعصةةة  اسضةةةعفي  -3
 األخرعه

  كلف  اتتغ ا الانشق ذا التملي ام ذا البراءامه -4

 الضاعنعم الالني  االاعلي  الالدا  ان  ب  ك  اترشحه -5

 ذ اي  األداء فو امعا ياعي  البيئ ه -6

اسداةةةع  الالنةةةو لدشةةةخعص ياي ايتيعمةةةعم خصاصةةةي  ذا الةةةيين يعةةةعنان اةةةن  -7
 صعابعم فو اسداع ه
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  هخدا  اع بعد البي  االاتعةدة الفني -8

 .آمعا التتلي  ذا التنفيي ةند اال تضعء -9

 .ياكةةةةةةةةةةةن اةتاةةةةةةةةةةةعد اعةةةةةةةةةةةعيير ذخةةةةةةةةةةةرع ةلةةةةةةةةةةةى ذن تكةةةةةةةةةةةان ارتب ةةةةةةةةةةة  بااضةةةةةةةةةةةاع الصةةةةةةةةةةةفل 

 .فةةو كةةة  اليةةةعالم ال ياكةةن إدرا  اعةةةعيير ينمةةةر ةنلةةع تاييةةة  غيةةةر ابةةرر بةةةين الععرضةةةين

إيا تبةّين امةاد ةةرة افةر  االنخفةعةه يلتةرر الاشةتري العاةااو إ صةعؤه  - 65الفصل 
 . لب اسيضعيعم الضرار   ب ر ل  كتعبي  ابعد التثبم ان التبر رام الالدا ايلك بعد 

يتالى الاشتري العاااو إة   الا  ر الاكلي بعلتمعرة بعلعراة الاعلي  غير الالبال  ان 
ذمة  األتةععر الافر ة  االنخفةعة الاخلة  بن ا ة  الانعفتة ه افةو  ةيه اليعلة  ياكةن للةا  ر 

اع لدع امل  الانعفت  ضد ذصيعب  يه العراة افلع أليكع  الاكلي بعلتمعرة رف  دة
الاتعلةةةةةق بعلانعفتةةةةة   1991ما ليةةةةة   29الاةةةةةؤرخ فةةةةةو  1991لتةةةةةن   64اللةةةةةعنان ةةةةةةدد 

 .ااألتععر
ةنةةةةد التقكةةةةد ياكةةةةن للةةةةا  ر الاكلةةةةي بعلتمةةةةعرة تلةةةةدي   لةةةةب فةةةةو اتخةةةةعي الاتةةةةعئ  التيفظيةةةة  

 1991لتةةةن   64ان ةةةةدد اةةةن اللةةةعن 11الانصةةةاص ةليلةةةع بةةةعلفلرة األخيةةةرة اةةةن الفصةةة  
 .الاتعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق بعلانعفتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ااألتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةععر 1991ما ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   29الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤرخ فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

ال يمةةا  للاشةةتري العاةةااو انع شةة  األتةةععر. إاّل ذنةةه ياكةةن للمنةة  ارا بةة   - 66الفصــل 
الصفلعم العاااي  يام النظره ةنداع يتبين للع ذن العرة الاعلو الالترر الباا إماعليةع 

الترخيص فو انع شة  ذتةععر  ةيه الفصةاا  صةد التخفةية لكنه اش  فو بعة فصالهه 
 .فيلع

تعد لمن  تليي  العراة تلر را تضان فيةه تفعصةي  نتةعئج ذةاعللةع اياضةى  - 67الفصل 
اةةن  بةة  مايةة  ذةضةةعئلع الةةيين يتعةةين ةلةةيل  امابةةع تتةةمي  تيفظةةعتل  صةةلب  ةةيا التلر ةةر 

  :ةند اال تضعء. ا تضان تلر ر التليي  امابع
 انتةةةةةعئج ذةاةةةةةعا لمنةةةةة  التليةةةةةي  اكةةةةةيلك التريلةةةةةع فةةةةةو خصةةةةةاص استةةةةةنعدهتفعصةةةةةي   -

تليي  نتعئج الانعفت  بالعرن  ةدد اليين تةيباا كةرا  الشةرا  االعةدد الفعلةو للععرضةين  -
اةدد اليين ذ صيم ةراضل  لعد  ا عبلتلع لالتضيعم كةرا  الشةرا  اتليةي  نتةعئج يلةك 

 . ااضاةي  للل عع الاعنو بعل لبعمةلى الانعفت  العرن  بعلاضعي  التنعفتي  ال
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ةةةةرة اتتفتةةةعرام الاشةةةعركين يةةةاا كراتةةةعم الشةةةرا  ااسمعبةةةعم الالداةةة  للةةة  ةنةةةد  -
 اال تضعءه

 تبر ةةةر  ةةةرارام تاديةةةد ذمةةة   بةةةاا العةةةراة انتعئملةةةع ةلةةةى الاشةةةعرك  ةنةةةد اال تضةةةعءه -

 تيفظعم ااةتراضعم الاشعركين إن امدمه  -
 الالبالةة  ذا التةةو ذ صةةيم لامةةاد يعلةة  انةة  اةةن الترشةةحهذتةةبعب إ صةةعء العةةراة غيةةر -

تيليةة  لدتةةععر الالتريةة  اةةن  بةة  الععرضةةينه افةةو صةةارة اةتاةةعد الااا نةة  بةةين الكلفةة   -
يا اةةةع تمةةةعا  العةةةرة األفضةةة  العةةةرة الاةةةعلو األ ةةة  ثانةةةعه يتعةةةّين ةلةةةى لمنةةة   االمةةادة اا 

بةةةعلنظر إلةةةى الايةةة ام الفنّيةةة   التليةةةي  تلةةةدي  التبر ةةةرام بخصةةةاص الكلفةةة  الاعليةةة  اسضةةةعفي 
 . اسضةةعفي  اةةن خةة ا الليةةع  بتيليةة  اعّاةةق لدتةةععر لغعيةة  التقكةةد اةةن صةةبغتلع الالبالةة 

فةو يعلة  تتةةعاي ذفضة  العةراةه بعةتبةعر كةة  العنعصةر الاعتاةدةه ياكةةن  - 68الفصـل 
م للاشتري العاااو ذن ي لب ان الاشعركين الاعنيين بنعء ةلى رذي لمن  ارا بة  الصةفلع
 .العااايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يام النظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر تلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراة اعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة

اةةن  55ا 53اتكةان  ةيه االتتشةعرة كتعبية  افلةةع لإلمةراءام الانصةاص ةليلةع بعلفصةلين 
 . يا األار
فةةةو يعلةةة  تاا ةةؤ بةةةين الاشةةةعركين ذا الةةةبعة اةةةنل ه يمةةةب ةلةةةى الاشةةةتري  - 69الفصـــل 

يعلةةن  لةةب العةةراة غيةةر العاةةااوه بعةةد ذخةةي رذي لمنةة  ارا بةة  الصةةفلعم العااايةة ه ذن 
اثاةةر ايعيةةد الةةدةاة إلةةى الانعفتةة ه كاةةع يعلةة  الاشةةتري العاةةااو الةةا  ر الاكلةةي بعلتمةةعرة 
بيةةعالم التاا ةةؤ البةةّين افةةو  ةةيه اليعلةة  ياكةةن للةةا  ر الاكلةةي بعلتمةةعرة رفةة  دةةةاع لةةدع 
 .املةةةةةة  الانعفتةةةةةة  ضةةةةةةد ذصةةةةةةيعب  ةةةةةةيه العةةةةةةراة  بلةةةةةةع للتشةةةةةةر   المةةةةةةعري بةةةةةةه العاةةةةةة 

ن  لب ةراة غيةر اثاةر فةو صةارة ةةد  تتةمي  اشةعرك  فةو الانعفتة  كاع يتعين إة 
 .ذا فو صارة ةد  البالي  العراة الااردة ان النعيي  الفني  ذا الاعلي 

كاةةع ياكةةن للاشةةتري العاةةااو إلغةةعء  لةةب العةةراة ألتةةبعب فنيةة  ذا اعليةة  ذا الةتبةةعرام 
 .لاشعركينتتعلق بعلاصلي  الععا  افو  يه اليعل  يتعين إة   ماي  ا

اةن  ةيا األاةر تضةب  نتةعئج  لةب العةراة  67 بلةع لالتضةيعم الفصة   - 70الفصل 
فةةو تلر ةةر يبةةين ارايةة  اصةةيغ ةاليةة  التليةةي  ا بةةرر ا تةةرار الاشةةتري العاةةااو بخصةةاص 
استةةةنعد اتيةةةعا امااةةةة  العةةةراة األصةةةلي  اكراتةةةعم الشةةةرا  رفلةةة  التلر ةةةر ةلةةةى لمنةةة  
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بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداء الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرذي ارا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفلعم يام النظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر   .اا 

يتعةةّين ةلةةى الاشةةتري العاةةااو ةنةةد تلةةدي  تلر ةةر تليةةي  العةةراة إلةةى لمنةة   - 71الفصــل 
ارا بةة  الصةةفلعم العااايةة  يام النظةةر ذن يةةنص صةةراي  ضةةان تلر ةةر كتةةعبو ةلةةى رذيةةه 
بخصاص اختيعر صعيب الصفل  ااألتععر الالتري  اياكنةه إ صةعء ةةراة الاشةعركين 

اةن  ةيا األاةةر  156ع ةةعم الاتعبعة  الانصةاص ةليلةع بعلفصةة  الةيين تضةّانم بشةقنل  ب 
 .اع يعم تا  بعلضاعنعم الالني  ليتن إنمع  الصفل 

يمةةةب ذن تبلةةةغ آراء لمةةةعن ارا بةةة  الصةةةفلعم العااايةةة  بخصةةةاص تلةةةعر ر  - 72الفصـــل 
( يااةةع ابتةةداء اةةةن تةةعر ا تعلةةةد ع بعلالفةةعم شةةةر    20التليةةي  فةةو ذمةةة  ذ صةةعه ةشةةةران )

 .الاثعئق ااسيضعيعم الضرار   لدرات  الالي االبم فيهاتتكاعا ك  
 إسناد الصفقة: القسم الرابع

ينشر الاشتري العاااو امابةع نتةعئج الةدةاة إلةى الانعفتة  ااتة  الاتيصة   - 73 الفصل
ةلةةى الصةةفل  ةلةةى لايةة  إة نةةعم ااملةة  للعاةةا  اةلةةى اا ةة  الةةااب الخةةعص بعلصةةفلعم 

 . ع لل لب العاااو ااا   الاشتري العاااو ةند اال تضعءالعاااي  التعب  للليئ  العلي
ا امةةةةه  ةةةةيا اسةةةةة ن إلةةةةى العاةةةةا  ا بةةةةين اتةةةة  الاتيصةةةة  ةلةةةةى الصةةةةفل  اابلةةةةغ الصةةةةفل  
 .اااضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاةلع اآمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعا اسنمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  التعع ديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .تبر  الصفل  اتبلغ إلى صعيبلع  ب  الشراع فو التنفيي - 74الفصل 
تتةةةلياه ةلةةةد الصةةةفل  ااضةةةى اةةةن  بةةة  الاشةةةتري يتاثةةة  تبليةةةغ الصةةةفل  إلةةةى صةةةعيبلع فةةةو 

 . العاااو بك   ر ل  اعدي  ذا الاعدي  تع و تعر خع ثعبتع لليا التتلي 
( ذيةةع  ةاةة  اةةن تةةعر ا نشةةر اسةةة ن 5ال ياكةةن إاضةةعء الصةةفل  إال باةةرار ذمةة  خاتةة  )

 . ةن استنعد
 ةةيا  اةةن 74ياكةةن للاشةةعركينه خةة ا األمةة  الانصةةاص ةليةةه بعلفصةة   - 75الفصــل 

األاةةره الةةتظّل  لةةدع  يئةة  اتعبعةة  اارامعةة  الصةةفلعم العااايةة  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  
ان  يا األار بخصاص نتعئج الةدةاة إلةى الانعفتة  يتةب اسمةراءام الانصةاص  147

 .ان  يا األار 181ةليلع بعلفص  
يرمةة  الاشةةتري العاةةااو إلةةى مايةة  الاشةةعركين الةةيين ذ صةةيم ةراضةةل   - 76الفصــل 

ان  يا األار الضاعن الةا تو ذا يضة  يةدا اللتة ا  كف ئلة   62لع لالتضيعم الفص   ب
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بعلتضةعان الةةيي يعاضةةهه اةة  اراةةةعة ذمةة  االلتةة ا  بةةعلعراةه كاةةع يرمةة  الضةةاعن الةةا تو 
 .للاشةةةةةةةةعركين الةةةةةةةةةيين لةةةةةةةة  يةةةةةةةةةتّ  افختيةةةةةةةةعر ةراضةةةةةةةةةل ه بعةةةةةةةةد اختيةةةةةةةةةعر صةةةةةةةةعيب الصةةةةةةةةةفل 

ية  بعلتضةعان الالةةد  اةن  بة  الاتيصة  ةلةةى ال يةت  إرمةعع الضةاعن الةةا تو ذا التة ا  الكف
( يااةةع ابتةةداء اةةن 20الصةةفل  إال بعةةد تلدياةةه للضةةاعن النلةةعئو ايلةةك فةةو ذمةة  ةشةةر ن )

 .تعر ا تبليغ الصفل 
 

 أحكام خاصة بالشراء العمومي على الخح: القسم الخامس
 148تتالى ايدة الشةراء العاةااو ةلةى الخة  الانصةاص ةليلةع بعلفصة   - 77الفصل 

اةةةن  ةةةيا األاةةةر تتةةةيير انظااةةة  للشةةةراء العاةةةااو ةلةةةى الخةةة  "تةةةانيب " سنمةةةع  اختلةةةي 
 .ةاليعم الشراء العاااو ةلى الخ 

 : ة تتكان انظاا  الشراء العاااو ةلى الخ  ان الانظااعم الفرةي  التعلي  78الفصل 
 الانظااتةةةةةةةةعن الفرةيتةةةةةةةةعن ل لبةةةةةةةةعم العةةةةةةةةراة ةلةةةةةةةةى الخةةةةةةةة  اللتعع ةةةةةةةةد ةلةةةةةةةةى الخةةةةةةةة  ه-

 .تةةةعن الفرةيتةةةعن للعئاةةة  الالتنيةةةعم ةلةةةى الخةةة  اللتةةةاط االفتراضةةةي  ةلةةةى الخةةة الانظاا-

تتات  الابعدالم ةبةر انظااة  الشةراء العاةااو ةلةى الخة  بةعللاة الثباتية ه  - 79الفصل 
اتضةةةةان انظااةةةة  الشةةةةراء العاةةةةااو ةلةةةةى الخةةةة  تتةةةةمي  كعفةةةة  الابةةةةعدالم التةةةةو ينم  ةةةةع 

 .الاتتعالان الاتملان 
ظاا  الشراء العاةااو ةلةى الخة  تةر   اتة ا  الاعةعا م ةلةى تؤان ان - 80الفصل 

شبك  اعلااعتي  افتاي  دان تايي  بين الاتععالين. اتخض  الانظاا  لديكةع  التشةر عي  
 .االترتيبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الانظاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا  الابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعدالم اسلكترانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ع تتةةةةيح  ةةةةيه الانظااةةةة  اساضةةةةعء اسلكترانةةةةو للاثةةةةعئق الةةةةيي يةةةةافر اعرفةةةةع لصةةةةعيبه  بلةةةة
 .لالتضيعم التشر   المعري به العا  االاتعلق بعساضعء اسلكترانو

يمةةةب ةلةةةى الاتةةةتعالين التتةةةمي  بانظااةةة  الشةةةراء العاةةةااو ةلةةةى الخةةة   - 81الفصـــل 
 . يتب اع ييدده دلي  اسمراءام للتاكن ان النفعي إليلع

يخةةاا  ةةيا التتةةمي  لكةة  اتةةتعا  اليصةةاا ةلةةى اعةةّرف شخصةةو ياكنةةه اةةن اتةةتغ ا 
 . انظاا  الشراء العاااو ةلى الخ  افق اع يضب ه دلي  اسمراءام الايكار
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ةنةةد تلةةدي  الترّشةةيعم االعةةراة ةلةةى الخةة  تاكةةن الانظااةة  اةةن إثبةةةعم  - 82الفصــل 
 . اسرتعا ا تعر خه اتعةته

فةةةو صةةةارة تمةةةعا  العةةةرة لليمةةة  األ صةةةى الاتةةةاار بةةةه فنيةةةع االانصةةةاص ةليةةةه بةةةدلي  
مةة ء اةةن العةةرة خةةعر  الخةة  افلةةع لإلمةةراءام الانصةةاص ةليلةةع اسمةةراءام ياكةةن تلةةدي  

اةةن  ةةيا األاةةر دان الاتةع  اةةن ايتةةااه اايدتةةه ايلةك فةةو اآلمةةعا الايةةددة  55بعلفصة  
 . للباا الترشيعم ذا العراة

ان  يا  62إلى  58يخض  فتح العراة االترشيعم إلى األيكع  الالررة بعلفصاا ان 
 .األار

 تنفيذ الصفقات العموميةفي : العنوان الثالث
 األحكام العامة للتنفيذ: الباب األول

 اآلجال: القسم األول
يمب ذن تنص كراتعم الشرا  ةلى األم  ذا اآلمعا الايددة سنمع   - 83الفصل 

ال لبعم ااضاع الصفل  اياكن ذن تخاا كراتعم الشرا  للاشعركين تيديد ذم  ذا 
تبرر يلك. اال ياكن تغيير ذم  ذا آمعا التنفيي إال آمعا تنفيي اختلف  فو اليعالم التو 

 .باليق بعد ذخي رذي لمن  ارا ب  الصفلعم يام النظر
 التغيير في حجم وطبيعة الطلبات والمالحق: القسم الثاني

 التغيير في حجم و طبيعة الطلبات: الفرع األول
ال ياكن لصعيب الصفل  ذن يلد  ذي اةتراة ذا تيفظ فو صةارة ال  ةعدة  - 84الفصل 

ذا النلصةةعن فةةو يمةة  ال لبةةعم اةةع لةة  يتمةةعا  التغييةةر نتةةب  اةةن الابلةةغ األصةةلو للصةةفل  
 .% ان ابلغ الصفل  فو غيعب يلك20تضب لع كراتعم الشرا  افو يداد 

فتةةةا الصةةةفل  دان  فةةةو صةةةارة تمةةةعا  ال  ةةةعدة يلةةةك اليةةةد ياكةةةن لصةةةعيب الصةةةفل   لةةةب
الا علب  بقي غراا  ةلى ذن يامه  لبةع كتعبيةع فةو  ةيا الشةقن إلةى الاشةتري العاةااو فةو 

 .ذم  خات  اذرععين يااع ان تتلاه الاثيل  التو تنمر ةنلع ال  عدة الايكارة
فو صارة تمعا  النلصعن يلك اليد فإنه ياكن لصعيب الصفل  الا علب  إاع بفتا العلةد 

ااآلمةةةعا الانصةةةاص ةليلةةةع ذةةةة ه ذا الا علبةةة  بتعةةةاية يضةةةب  ابلغةةةه يتةةةب الصةةةيغ  
 .بعلتراضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ذا اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الايكاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يام النظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر
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فةةةو مايةةة  اليةةةعالم يمةةةب ذن يعةةةرة ةلةةةى الةةةرذي الاتةةةبق للمنةةة  ارا بةةة   - 85الفصـــل 
الصفلعم يام النظر اشراع اليق يتعلةق بكة    ةعدة ذا نلصةعن فةو يمة  ال لبةعم يفةاط 

 .تغييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  بيعتلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع % ذا يتعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق بكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 20نتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  

ياكةن لصةعيب الصةفل  اليصةاا ةلةى التعةاية ةةن األضةرار االتكةعليي  - 86الفصل 
اسضعفي  النعتم  ةن التقخير الرام  للاشتري العاااو ذا ةن التغييةرام اللعاة  التةو يةت  
إدخعللةةةع ةلةةةى الاشةةةراع ذثنةةةعء اسنمةةةع . ا تعةةةّين التنصةةةيص ضةةةان كةةةرا  الشةةةرا  ةلةةةى 

ية اةةن ييةةا اةةدة التةةقخير اذ ايةة  التغييةةرام التةةو  ةةد يةةت  إدخعللةةع ةلةةى شةةرا   ةةيا التعةةا 
الاشراع ا بيعتلع اكيفي  ايتتةعب التعةايةه ا مةب ةلةى صةعيب الصةفل  تلةدي  ا لةب 
فةةو الغةةرة للاشةةتري العاةةااو يبيةةّةن فيةةه  ياةة  التعةةاية الا لةةاب ااألتةة  االاؤشةةرام 

لاؤ ةدام الاثبتة  لةيلكه ا تةالى الاشةتري الاعتادة فو تلديره ايكان ارفلع بماية  الاثةعئق اا
العاااو درات   يا ال لب اا ةداد تلر ر فو الغةرة يعرضةه ةلةى لمنة  ارا بة  الصةفلعم 
يام النظةةةره ا تضةةةان  ةةةيا التلر ةةةر رذي الاشةةةتري العاةةةااو بخصةةةاص  لبةةةعم صةةةعيب 

 .الصفل  اا ترايه فو الغرةه يكان اصيابع باشراع اليق ةند اال تضعء
ار لمنةةة  ارا بةةة  الصةةةفلعم يام النظةةةر بامع ةةة   لةةةب التعةةةايةه يتةةةالى افةةةو صةةةارة إ ةةةر 

الاشةةتري العاةةااو إةةةداد اشةةراع اليةةق للصةةفل   بلةةع لةةرذي لمنةة  ارا بةة  الصةةفلعم ا ةةت  
 .ةرضه لإلاضعء ةلى صعيب الصفل 

 المالحق:الفرع الثاني
الفنيةةةة  ال ياكةةةةن إدخةةةةعا ذي تغييةةةةر يتعلةةةةق بةةةةعلبناد اسدار ةةةة  ذا الاعليةةةة  ذا  - 87الفصــــل 

للصةةفل  بعةةد الاصةةعد   ةليلةةع إال بالتضةةى اليةةق كتةةعبو ااضةةى بةةين الاشةةتري العاةةااو 
 .اصعيب الصفل  ابعد اصعد   لمن  ارا ب  الصفلعم يام النظر

 المناولة :القسم الثالث
يمةةب ةلةةى صةةعيب الصةةفل  ذن يتةةالى بنفتةةه تنفيةةي الصةةفل  اال ياكةةن ذن  - 88الفصــل 

يكلةةةي غيةةةره بتنفيةةةي ع. إال ذنةةةه ياكةةةن لةةةه بعلنتةةةب  لصةةةفلعم يتةةةع   بلةةةع فةةةو شةةةرك  ذا ذن 
األشةغعا االخةةداعم ذن يكلةةي غيةةره بتنفيةةي بعةةة ذمةة اء انلةةع بعةةد اليصةةاا ةلةةى تةةرخيص 
كتعبو اتبق ان  بة  الاشةتري العاةااو اياكةن ذن تةنص كراتةعم الشةرا  ةلةى خة ص 

 .الانعالين الاصعدط ةليل  ابعشرة ان الاشتري العاااو
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يب الصةةةفل  اةةة  انةةةعاا ذا تةةةع   بعلصةةةفل  فةةةو شةةةرك  دان ذن يةةةرخص لةةةه إيا اتفةةةق صةةةع
الاشةةةةةتري العاةةةةةااو فةةةةةو يلةةةةةك فإنةةةةةه ياكةةةةةن ذن ت بةةةةةق ةليةةةةةه دان تنبيةةةةةه اتةةةةةبق األيكةةةةةع  

 .اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا األاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 119الانصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاص ةليلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع بعلفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

يمب اليصاا ةلى الااافلة  الكتعبية  الاتةبل  للاشةتري العاةااو فةو يعلة   - 89الفصل 
يا اةتبرم اي ام انعاا فو اختيعر صعيب الصفل  فإنه ال ياكن الااافل  تغيير انعااه ا  ا 

ةلةةةى تغييةةةره اةةةن  بةةة  الاشةةةتري العاةةةااو إال بعةةةد ذخةةةي رذي لمنةةة  ارا بةةة  الصةةةفلعم يام 
 .النظر

افةةةو  ةةةيه اليعلةةة ه يمةةةب ذن تتةةةافر فةةةو الانةةةعالين الالتةةةريين كةةة  الاةةةؤ  م االضةةةاعنعم 
لتةو تلتضةيلع خصاصةي  ذمة اء ال لبةعم ااضةاع الالني  الانصاص ةليلع فو الصةفل  اا

 .الانعال 
افو ماي  اليعالم يبلى صعيب الصفل  اتؤاال بصف  شخصي  تمعه الاشتري 

 .العاااو
 النئام المالي:الباب الثاني

يترتةةب ةةةن الصةةفلعم العااايةة  صةةرف تتةةبلعم ذا ذ تةةع  ةلةةى اليتةةعب  - 90الفصــل 
 .ق اع يضب ه  يا البعبتااء بعناان خ ص م ئو ذا نلعئو ايلك اف
 طري الخالص:القسم األول

تضةةب  كراتةةعم الشةةرا  يتةةب  بيعةة  الصةةفل  شةةرا  الخةة ص اصةةيغه  - 91الفصــل 
خعصةة  فياةةع يتعلةةق بعلتتةةبلعم ااععينةة   ياةة  ال لبةةعم الانمةة ة اتيديةةد ع اةنةةد اال تضةةعء 

الصفل   األ تع  التو تدف  ةلى اليتعب. ا مب تضاين العاليعم التو يلا  بلع صعيب
االتةةةةو يترتةةةةب ةنلةةةةع دفةةةة  ذ تةةةةع  ةلةةةةى اليتةةةةعب ذا دفةةةة  بليةةةة  يتةةةةعب بايضةةةةر ياضةةةةيه 

 .الاتعع دان 
 التسبقات:الفرع األول

ال يما  للاشتري العاااو انح صةعيب الصةفل  تتةبل  إال بتةافر الشةرا   - 92الفصل 
  :التعلي 

 ذن تفاط ادة إنمع  الصفل  ث ث  ذشلره- 
   لبع صر يع للتات  بعلتتبل هذن يلد  صعيب الصفل  - 
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ذن يلد  صعيب الصفل ه  ب  إتنعده التتبل ه الت ا  كفي  بعلتضعان بإرمةعع كعاة  ابلةغ - 
 . التتبل  ةند ذاا  لب ان الاشتري العاااو

يمةةا  للاشةةتري العاةةااو ذن يةةنص بكةةرا  الشةةرا  ةلةةى نتةةب  تتةةبل  فةةو  - 93الفصــل 
   :اليداد التعلي 

( اةةةن ابلةةةغ األشةةةغعا الابةةةراج 10%األشةةةغعا : ةشةةةرة بعلاعئةةة  )بعلنتةةةب  لصةةةفلعم  -
إنمع  ةةةع بعلةةةدينعره إال ذنةةةه فةةةو صةةةارة تمةةةعا  اةةةدة اسنمةةةع  التةةةن ه تضةةةب  نتةةةب  

( اةةن ابلةةغ األشةةغعا الابةةراج إنمع  ةةع خةة ا االثنةةو 10%التتةةبل  بةةةعشرة بعلاعئةة  )
 ةشر شلرا األالىه

( اةن 10% ام : ةشرة بعلاعئ  )بعلنتب  لصفلعم الت اد باااد ذا اعدام ذا تملي -
  ابلغ الاااد االاعدام ا التملي امه

( ان الابلغ الاتتامب بعلةدينعر 10%بعلنتب  لصفلعم الدراتعم : ةشرة بعلاعئ  ) -
بعلنتةةةةب  لصةةةةفلعم الدراتةةةةعم بعتةةةةتثنعء الصةةةةفلعم الاتعللةةةة  بعلدراتةةةةعم فةةةةو امةةةةعا 

 . ان  يا األار 49اسة اي  اتكنالاميعم االتصعا الانصاص ةليلع بعلفص  

تاةةةةةةنح امابةةةةةةع ألصةةةةةةيعب صةةةةةةةفلعم الدراتةةةةةةعم فةةةةةةو امةةةةةةعا اسةةةةةةةةة اي   - 94 الفصــــــل
 :اتكنالاميعم االتصةعا تتبله يتب النتب التعلي 

  ان الابلغ الاتتامب بعلدينعر بعلنتب  لصفلعم الدراتعمه 20% -

اةةن الابلةةغ الاتةةتامب بعلةةدينعر بعلنتةةب  للصةةفلعم الاتعللةة  بصةةنعة  20% -
  الايتاع ات ا ر 

ان الابلغ الاتتامب بعلدينعر بعلنتب  للصفلعم الاتعلل  بعلخةداعم  10% -
 . % ان الابلغ الاتتامب بعلعال  األمنبي 5الارتب   بعلل عع ا

 12% ان ابلغ ال لبعم بعلةدينعر الابةراج إنمع  ةع خة ا الةة 20تانح امابع تتبل  بنتب  
ا  التةةن  للاؤتتةةعم الصةةغرع كاةةع تةة  شةةلرا األالةةى ةنةةداع تةةنص الصةةفل  ةلةةى ذمةة  يتمةةع

ذة ه الليرفيين كاع ت  تعر فل  بعلتشر   االتراتيب المعري بلع العا   20تعر فلع بعلفص  
 . اللاؤتتعم الاتات  . اال ياكن الما  بين  يه التتبلعم الاماعي 

تعتبةةةر اؤتتةةة  اتاتةةة   ةلةةةى اعنةةةى  ةةةيا الفصةةة  الاؤتتةةة  النعشةةة   االاؤتتةةة  يديثةةة  
 :افلع للشرا  التعلي  التكا ن
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بعلنتةةب  لصةةفلعم البنةةعء ااألشةةغعا العااايةة  ااألشةةغعا فةةو الل ةةعع الف يةةو : الاؤتتةة   -
اليةةان دينةةعر االاؤتتةة  يديثةة  التكةةا ن  5النعشةة   التةةو ال يفةةاط ر ةة  اععا تلةةع التةةناي 

  اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان دينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعره 2التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ال يفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاط يمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثاعر ع 

اخةةةةةداعم : الاؤتتةةةةة  النعشةةةةة   التةةةةةو ال يفةةةةةاط ر ةةةةة  بعلنتةةةةةب  لصةةةةةفلعم التةةةةة اد باةةةةةااد  -
اليان دينعر االاؤتت  يديثة  التكةا ن التةو ال يفةاط يمة  اتةتثاعر ع  1اععا تلع التناي 

  ذلي دينعره 500
بعلنتةةب  لصةةفلعم الدراتةةعم : الاؤتتةة  النعشةة   التةةو ال يفةةاط ر ةة  اععا تلةةع التةةناي  -

ذلةةةي  150تةةةو ال يفةةةاط يمةةة  اتةةةتثاعر ع ذلةةةي دينةةةعر االاؤتتةةة  يديثةةة  التكةةةا ن ال 300
 . دينعر

فةةو صةةارة ةةةد  التنصةةيص بكةةرا  الشةةرا  ةلةةى نتةةب  ذرفةة ه تاةةنح امابةةع  - 95الفصــل 
( اةةةن الابلةةةغ األصةةةلو 5%لصةةةعيب الصةةةفل  اب لةةةب انةةةه تتةةةبل  بنتةةةب  خاتةةة  بعلاعئةةة  )

 .(د 100.000للصةةةةةةةةةةةةةةفل  ةلةةةةةةةةةةةةةةى ذن ال يتمةةةةةةةةةةةةةةعا  ابلغلةةةةةةةةةةةةةةع اعئةةةةةةةةةةةةةة  ذلةةةةةةةةةةةةةةي دينةةةةةةةةةةةةةةعر )

اةةن  94ا 93ن  ةةيه التتةةبل  االتتةةبلعم الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةةلين ال ياكةةن الماةة  بةةي
 . يا األار
يتةةة  اتةةترمعع الابةةعلغ الادفاةةة  بعنةةاان التتةةبل ه ب ريلةةع تةةدر ميع بعةتاةةعد  - 96الفصــل 

نف  نتب  التتبل  ان األ تع  التو تدف  ةلةى اليتةعب ذا تصةفي  يتةعب الصةفل  اةع لة  
تالى الاشتري العاةااو رفة  اليةد ةلةى الضةاعن تنص كرا  الشرا  ةلى خ ف يلكه ا 

 .الاادع بعناان التتبل  ايلك بيتب الابعلغ التو ت  اتترمعةلع بعناان  يه التتبل 
 الدفوعات على الحساب: الفرع الثاني

يما  صرف النفلعم الانمّرة ةن الصفلعم الابراة  ذ تةع ع ةلةى اليتةعب  - 97الفصل 
 :ةند تاّفر الشرا  اآلتي 

 ذن تفاط ادة اسنمع  ث ث  ذشلره  -1
ذن يكان  د تة  بعةد الشةراع فةو إنمةع  يلةك العاة  يتةباع  ةا ايةدد بكةرا  الشةرا   -2

 الخعص  ذا بعلد الصفل ه
إيا كعنةةةم الصةةةفل  تتعلةةةق بةةةعلت اد باةةةااده يمةةةب ذن تكةةةان تلةةةك الاةةةااد  ةةةد ا ةةة  اي  ةةةع  -3

 .اذييلم الكيتلع إلى الاشتري العاااو
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ياكةةن ذن تكةةان األ تةةع  التةةو تةةدف  ةلةةى اليتةةعب اتةةعاي  للياةة  ال لبةةعم  - 98الفصــل 
 . الم ئي  الانم ة االابين  بايعضر الاععين 

إال ذنةه ال ياكةةن لد تةةع  التةةو تةدف  ةلةةى اليتةةعب لصةةعيب الصةفل  بعنةةاان التةة اد باةةااد 
ه الاةااده ( ان  يا   ي80%سنمع  األشغعا ااضاع الصفل  ذن تتمعا  ثاعنين بعلاعئ  )

ا بةةين كةةرا  الشةةرا   ةةرط اععينةة  ايفةةظ  ةةيه الاةةااد التةةو تصةةبح اخصصةة  لات لبةةعم 
 .إنمع  الصفل 

إيا كعنةةم الصةةفل  ابراةة  بةةثان م افةةو يمةةا  ذن تةةنص كراتةةعم الشةةةرا   - 99الفصــل 
ةلةةى إاكعنيةة  دفةة  ذ تةةع  ةلةةى اليتةةعب يتةةب ارايةة  تنفيةةي الصةةفل  اةة  تيديةةد ابلةةغ كةة  

 .الثان  ت  بنتب  اعئاي  ان
 .يةةةةت  ضةةةةب  تلةةةةك النتةةةةب  الاعئايةةةة  بعةتبةةةةعر نتةةةةب   ياةةةة  كةةةة  اريلةةةة  اةةةةن ارايةةةة  اسنمةةةةع 

ت ةرر اةن األ تةع  التةو تةدف  ةلةى اليتةعب ذا لتصةفي  يتةعب الصةفل   - 100الفصل 
ايتب الالعدير التو ييدد ع كرا  الشةرا  ابةعلغ لليمة  بعنةاان الضةاعن ذا الضةاعنعم 

 .ان  يا األار 117ا 109ن األخرع الانصاص ةليلع بعلفصلي
يمةةب ذن تضةةب  الصةةفل  آمةةعا إمةةراء الاععينةةعم التةةو تع ةةو اليةةق فةةو  - 101 الفصــل

 .دف  ذ تع  ةلى اليتعب ذا دف  بلي  يتعب
تيتتةةةب  ةةةيه اآلمةةةعا ابتةةةداء اةةةن يلةةةاا اآلمةةةعا الدار ةةة  ذا األمةةة  النلةةةعئو التةةةو يةةةددتلع 

 .الصفل 
آمةعا إمةراء الاععينة  ابتةداء اةن تةعر ا ال لةب إيا ل  تضب  الصفل   يه اآلمعاه تيتتةب 

اليي يلداه صعيب الصفل  ادةاع بعلاؤ دام الضرار  ه ا تعين ةلى الاشةتري العاةااو 
  : إمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراء الاععينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو اآلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعا اللصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع التعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ة بعلنتب  لصفلعم األشغعا : تت  ةالي  الاععين  ا باا اشراع كشي اليتعب الةا تو فةو 
( ذيع  ان تعر ا يلاا األمة  الانصةاص ةليةه بعلصةفل  ذا اةن 8اعني  )ذم  ال يتمعا  ث

 تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر ا تلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي  صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعيب الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفل  لا لبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرةه

ة بعلنتب  لصفلعم الت اد باةااد اخةداعم : تةت  ةالية  الاععينة  فةو ذمة  ال يتمةعا  خاتة  
 . ( يااع ان تعر ا تتلي  الاااد ذا الخداعم15ةشر )
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الاشتري العاااو ةةن الليةع  بعلعاليةعم الاشةعر إليلةع بلةيا الفصة  يترتب امابع ةن تقخر 
فةةو اآلمةةعا اللصةةاع الاةةيكارةه تاكةةين صةةعيب الصةةفل  اةةن فةةاائة تةةقخير تيتتةةب اةةن 
 .اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةيي يلةةةةةةةةةةةةةةةةةةو انتلةةةةةةةةةةةةةةةةةةعء  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةيه اآلمةةةةةةةةةةةةةةةةةةعا إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةى تةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر ا الاععينةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

يمةةب ةنةةد اال تضةةعء إةةة   صةةعيب الصةةفل  بعألتةةبعب التةةو يعلةةم دان  - 102الفصــل 
( خاتة  ةشةر يااةع 15 ت  ةلى اليتعب ذا اع بلو ان اليتعب فو ذم  ذ صةعه )دف  

 .ان تعر ا الاععين 
يترتةب ةةن التةقخير فةو  ةيا اسةة   دفة  فةاائة تةقخير لصةعيب الصةفل  تيتتةب ابتةةداء 

 .ان اليا  اليي يلو انتلعء األم  إلى يا  اسة  
لصةعيب الصةفل  ذا تير ةر  يمب إصدار األاةر بصةرف الابةعلغ الرامعة  - 103الفصل 

الاثيلةةة  التةةةو تلةةةا  العاةةةه بعلنتةةةب  إلةةةى الانشةةةآم العااايةةة  االاؤتتةةةعم العااايةةة  التةةةو ال 
( ث ثان يااع ابتداء ان تعر ا اععين  اليق فو 30تكتتو صبغ  إدار   فو ذم  ذ صعه )

فل  األ تع  ةلى اليتعب ذا بلي  اليتعب ذا ابتداء ان اليا  الةيي ذتة  فيةه صةعيب الصة
 102تتاي  الفه يتب اسة   اليي امه إليه  بلع للشرا  الانصةاص ةليلةع بعلفصة  

 .ان  يا األار
( خاتةة  اذرععةةين يااةةع بعلنتةةب  إلةةى اشةةعر   البنعيةةعم 45يرفةة   ةةيا األمةة  األ صةةى إلةةى )

 .الادني  الانم ة ان  ب  صعيب الانشق الافّاة
بفةاائة تةقخير تيتتةب ابتةداء اةن اليةا  إيا ل  يت  يلك فإن صعيب الصفل  يتات  امابةع 

الةةةيي يلةةةو انتلةةةعء  ةةةيا األمةةة ه اتيتتةةةب فةةةاائة التةةةقخير ةلةةةى ذتةةةع  الابةةةعلغ الاتةةةتيل  
بعناان األ تع  التو تدف  ةلى اليتعب ذا بلي  اليتعب بعةتاعد النتب  الاعااا بلةع فةو 
 .التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاط النلديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  االصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعدرة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن البنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك الاركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي التانتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو

ب العاااو ذا العان الاؤ   للخ ص بعلنتب  إلةى الانشةآم العاااية  يتعّين ةلى الايعت
االاؤتتةةعم العااايةة  التةةو ال تكتتةةو صةةبغ  إدار ةة ه خةة ص صةةعيب الصةةفل  فةةو ذمةة  

( خاتةة  ةشةةر يااةةع اةةن تةةعر ا تلليةةه األاةةر بعلصةةرف شةةر    ذن تةةافر مايةة  15ذ صةةعه )
  .الاثعئق الاؤ دة
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 الختم النهائي: الفرع الثالث
يمب ذن يت  فو شقن ك  صفل  خت  نلعئو يت  ةرضه ةلى لمن  ارا ب   - 104الفصل 

( تتعان يااع ابتداء اةن تةعر ا اللبةاا النلةعئو 90الصفلعم يام النظر فو ذم  ذ ةصعه )
لل لبةةةعم ااضةةةاع الصةةةفل  اتبةةةم لمنةةة  ارا بةةة  الصةةةفلعم فةةةو الةةةي الخةةةت  النلةةةعئو خةةة ا 

اتةةةتكاعا الاثةةةعئق ااسيضةةةعيعم الضةةةرار   لدراتةةة  ( ةشةةةر ن يااةةةع ابتةةةداء اةةةن تةةةعر ا 20)
 . الالي

 الضمانات:القسم الثاني
 الضمان النهائي: الفرع األول

تضةب  كراتةعم الشةرا  الضةاعنعم الاعلية  الاامةب تلةديالع اةن  بة  كة   - 105الفصل 
 .ةعرة بعناان ضاعن نلعئو

الابلةغ األصةلو للصةفل  ( ث ثة  بعلاعئة  اةن 3%ال ياكن ذن يفاط ابلغ الضاعن النلعئو )
يضةةةةعف إليةةةةه ةنةةةةد اال تضةةةةعء ابلةةةةغ الا يةةةةق إيا لةةةة  تةةةةنص الصةةةةفل  ةلةةةةى ذمةةةة  ضةةةةاعن 

( ةشةةةرة بعلاعئةةة  إيا اشةةةتالم الصةةةفل  ةلةةةى ذمةةة  ضةةةاعن دان ذن تتضةةةان يمةةة ا 10%ا)
 .بعناان الضاعن

إال ذنةةةه ياكةةةن ةةةةد  الا علبةةة  بتلةةةدي  ضةةةاعن نلةةةعئو بعلنتةةةب  لةةةبعة صةةةفلعم الخةةةداعم ذا 
اد إيا كعنم ظراف إبرا  الصفل  ذا  بيعتلع تبرر يلك ابعد ااافل  لمن  ارا ب  الت اد باا 

 . الصفلعم العاااي  يام النظر
اةةن  76يةةت  تلةةدي  الضةةاعن النلةةعئو  بلةةع لإلمةةراءام ااآلمةةعا الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  

 . يا األار
االاؤتتعم  بعلنتب  للصفلعم الابرا  ان  ب  الدال  االماعةعم الايلي  - 106الفصل 

العااايةة  يتةةل  الضةةاعن الاةةع كةةعن شةةكله إلةةى الايعتةةب العاةةااو الاكلةةي بعلةةدف ه ا ةةت  
االةتراة ةلى  يا الضاعن لدع الايعتب الةيي تتةلاه اتعتبةر الغية  كة  االةتراضةعم 

 .لدع ذ راف ذخرع 
يتةةةةّل  الضةةةةاعن بعلنتةةةةب  للصةةةةفلعم الابراةةةة  اةةةةن  بةةةة  الانشةةةةآم العااايةةةة  ذا الاؤتتةةةةعم 

  التةو ال تكتتةو صةبغ  إدار ة  إلةى العةان الاؤ ة  اتلة  االةتراضةعم الاتعللة  بةه العاااي
 .يتب التشر   المعري به العا 
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يبلى الضاعن النلعئو ذا الت ا  الكفي  بعلتضعان اليي يعاضه اخصصةع  - 107الفصل 
لضةاعن يتةةن تنفيةي الصةةفل  االتةتخ ص اةةع ةتةةى ذن يكةان صةةعيب الصةفل  ا علبةةع بةةه 

 .بعناان تلك الصفل ان ابعلغ 
يرمةة  الضةةاعن النلةةعئو ذا اةةع تبّلةةى انةةه إلةةى صةةعيب الصةةفل  ذا يصةةبح  - 108الفصــل 

التةة ا  الكفيةة  بعلتضةةعان الةةيي يعّاضةةه الغيةةع شةةر  افةةعء صةةعيب الصةةفل  بمايةة  الت ااعتةةه 
 :ايلك بعنلضعء اآلمعا التعلي 

التضةيعم الصةفل ه ةنةداع ال ( ذشلر ابتداء ان تةعر ا  بةاا ال لبةعمه يتةب 4ذرعع  ) - 
 تنص الصفل  ةلى ذم  ضاعنه

( ذشلر ابتداء ان تعر ا اللباا النلعئو لل لبعم ذا انتلعء اةدة الضةاعن ةنةداع 4ذرعع  )- 
تةةنص الصةةفل  ةلةةى اةةدة ضةةاعن دان اليمةة  بعنةةاان الضةةاعن الانصةةاص ةليةةه بعلفصةة  

 ان  يا األاره 109
 لبةةعم يتةةب التضةةيعم الصةةفل  ةنةةداع تةةنص شةةلر بعةةد اللبةةاا الةةا تو ذا النلةةعئو لل- 

 الصفل  ةلى يم  بعناان ضاعنه
إيا تةة  إةةة   صةةعيب الصةةفل  اةةن  بةة  الاشةةتري العاةةااوه  بةة  انلضةةعء اآلمةةعا الاةةيكارة 
ذةةة ه بالتضةةى رتةةعل  اعللةة  ااضةةاان  الاصةةاا ذا بقيةة  اتةةيل  تع ةةو تعر خةةع ثعبتةةع للةةيا 

يرمةة  الضةةاعن النلةةعئو ذا يةةت  االةتةةراة ةلةةى اسةةة   بقنةةه لةة  يةةي بمايةة  الت ااعتةةهه ال 
انلضعء الت ا  الكفي  بعلتضعان اليي يعّاضةهه فةو  ةيه اليعلة ه ال يرمة  الضةاعن النلةعئو 
ذا ال يصةةةبح التةةة ا  الكفيةةة  بعلتضةةةعان الةةةيي يعّاضةةةه الغيةةةع إال برتةةةعل  رفةةة  اليةةةد يتةةةلالع 

 .الاشتري العاااو
لكفيةة  بعلتضةةةعان لصةةعيب الصةةفل  إاةةةع فةةو مايةة  اليةةةعالم يمةةب ةلةةى الاشةةةتري إةةة   ا

 .كتعبيع ذا ةبر اتيل  ال اعدي  ذا ذي  اتيل  الكتراني 
 الحجز بعنوان الضمان:الفرع الثاني

ةنداع تنص كراتعم الشرا  ةلى ادة ضاعن ياكن ذن تتضةان إضةعف   - 109الفصل 
ةلةةةى إلةةةى الضةةةاعن النلةةةعئوه يمةةة ا بعنةةةاان الضةةةاعن يةةةت  خصةةةاه اةةةن الابةةةعلغ التةةةو تةةةدف  

اليتةةةعب ايلةةةك لضةةةاعن يتةةةن تنفيةةةي الصةةةفل  ااتةةةتخ ص اةةةع  ةةةد يكةةةان صةةةعيب الصةةةفل  
 . ا علبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعلغ بعنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاان الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفل  الاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةندة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه



 316 

( 10%يمةةب ذن ال تفةةاط نتةةب  اليمةة  بعنةةاان الضةةاعن ةشةةرة بعلاعئةة  ) - 110الفصــل 
ان الابعلغ التو تةدف  ةلةى اليتةعب بعنةاان الصةفل  اا يللةع ةلةى ذن ال يتمةعا  الماة  

 .( ان ابلغ الصفل 15%بين  يا اليم  االضاعن النلعئو نتب  خات  ةشر بعلاعئ  )
إلى صعيب الصفل  ذا يصبح الت ا   يرم  ابلغ اليم  بعناان الضاعن - 111الفصل  

الكفي  بعلتضعان اليي يعّاضه الغيع بعد افةعء صةعيب الصةفل  بكة  الت ااعتةهه ايلةك بعةد 
 .( ذشلر ان تعر ا اللباا النلعئو ذا انتلعء ادة الضاعن4انلضعء ذرعع  )

إيا تةة  إةةة   صةةعيب الصةةفل  اةةن  بةة  الاشةةتري العاةةااوه  بةة  انلضةةعء األمةة  الاةةيكار 
تضى رتعل  اعلل  ااضاان  الاصاا ذا بقي  اتيل  تع و تعر خع ثعبتةع للةيا اسةة  ه بال

بقنةةه لةة  يةةةي بمايةة  الت ااعتةةةهه ال يرمةة  اليمةة  بعنةةةاان الضةةاعن ذا يةةةت  االةتةةراة ةلةةةى 
انلضعء التة ا  الكفية  بعلتضةعان الةيي يعّاضةه. افةو  ةيه اليعلة ه ال يرمة  اليمة  بعنةاان 

  الكفيةةة  بعلتضةةةعان الةةيي يعّاضةةةه الغيةةةع إال برتةةعل  رفةةة  اليةةةد الضةةاعن ذا ال يصةةةبح التةة ا
 .يتلالع الاشتري العاااو

فةةو مايةة  اليةةةعالم يمةةب ةلةةى الاشةةةتري إةةة   الكفيةة  بعلتضةةةعان لصةةعيب الصةةفل  إاةةةع 
 .كتعبيع ذا ةبر اتيل  ال اعدي  ذا ذي  اتيل  الكتراني 

 الضمانات الشخصية:الفرع الثالث
الضةةةاعن الاةةةعلو ذا اليمةةة  بعنةةةاان الضةةةاعنه ب لةةةب اةةةن يةةةت  تعةةةاية  - 112الفصـــل 

 .صعيب الصفل ه بعلت ا  كفي  بعلتضعان يتب الشرا  الانصاص ةليلع بليا الفرع
يلتةةة   الكفيةةة  بعلتضةةةعان اةةةة  صةةةعيب الصةةةفل  بةةةقن يةةةةدف  ةنةةةد ذاا  لةةةب إلةةةى الاشةةةةتري 

 .الت   بهالعاااو الابعلغ التو  د يكان صعيب الصفل  ادينع بلع فو يداد الابلغ ال
يةةةةت  الةةةةدف  ةنةةةةد ذاا  لةةةةب كتةةةةعبو يتلةةةةد  بةةةةه الاشةةةةتري العاةةةةااو دان ذن يكةةةةان للكفيةةةة  
بعلتضةةةعان إاكعنيةةة  إثةةةعرة ذي دفةةة  الاةةةع كةةةعن تةةةببه ادان ايتيةةةع  إلةةةى تنبيةةةه ذا ذي إمةةةراء 
إداري ذا  ضعئو. اييرر الت ا  الكفي  بعلتضعان يتةب ذناةاي  يضةب  بلةرار اةن الةا  ر 

 .الاكلي بعلاعلي 
ال ياكةةن اختيةةعر الكفةة ء بعلتضةةعان إال اةةن بةةين الةةيين تاةةم الاصةةعد    - 113الفصــل 

( آالف دينعر 5ةليل  ان  ب  الا  ر الاكلي بعلاعلي  ابعد دف  ضاعن  عر بابلغ خات  )
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( ذيةع  اةن تةعر ا اليصةاا ةلةى 8إلى ذاةين الاةعا العةع  للةب د التانتةي  فةو ذمة  ثاعنية  )
 .الاصعد  

ع  يا الضاعن الاعلو اليي يرصد لتغ ي  ماية  الت ااةعم الكفية  بعلتضةعان ال ياكن إرمع
 .إال بلرار ان الا  ر الاكلي بعلاعلي 

اةن  ةيا األاةر االةيي  112يخض  الضاعن الاعلو الاشعر إليه بعلفص   - 114الفصل 
يدفعةةةةةه الكفيةةةةة  بعلتضةةةةةعان لديكةةةةةع  التشةةةةةر عي  االترتيبيةةةةة  الخعصةةةةة  بعلضةةةةةاعنعم الاتعللةةةةة  

لصةةفلعم ااالةتراضةةعم ةلةةى الضةةاعنعم ااتةةتخ ص التةةندام التةةو تتركةةب انلةةع اةةع لةة  بع
 .تكن اخعلف  أليكع   يا الفرع

تخصةة  اةةن الضةةاعن الاةةعلو الالةةّد  اةةن الكفيةة  بعلتضةةعان االاشةةعر إليةةه  - 115لفصــل ا
ذةةة ه الابةةعلغ التةةو ييةةدد ع الاشةةتري العاةةااو لعةةد  افةةعء صةةعيب الصةةفل   112بعلفصةة  
 .عتهبعلت اا

يشةةةّك  التةةة ا  الكفيةةة  بعلتضةةةعان ارفلةةةع بالةةةي يتضةةةان  عئاةةة  إخةةة الم صةةةعيب الصةةةفل  
بعلت ااعته التعع دي  تندا تنفيييع يتاح آليع بإمراء ةاليةعم الخصة  الاشةعر إليلةع ذةة ه بعةد 
 .إةةةةةةةةةةةةةةةة   كةةةةةةةةةةةةةةة  الاعنيةةةةةةةةةةةةةةةين بةةةةةةةةةةةةةةةيلك يتةةةةةةةةةةةةةةةب التراتيةةةةةةةةةةةةةةةب المةةةةةةةةةةةةةةةعري بلةةةةةةةةةةةةةةةع العاةةةةةةةةةةةةةةة 

  فةةو ذي ا ةةم ذن يةقار شخصةةع ذا اؤتتةة  ياكةن للةةا  ر الاكلةةي بعلاعلية - 116الفصــل 
اصةةعدط ةليلةةع بصةةف  كفيةة  بعلتضةةعان بعةةد  الترفيةة  فةةو ابلةةغ الت ااعتةةه ذا التخفةةية انةةه 
تةةةةةدر ميع بعنلضةةةةةعء تعلداتةةةةةه. اال ترمةةةةة  الابةةةةةعلغ االيتيع يةةةةة  الاادةةةةةة  اةةةةةن  بةةةةة  الةةةةةاك ء 

تانتةةةةي  بعلتضةةةعان باامةةةب التشةةةةر   المةةةعري بةةةه العاةةةة  لةةةدع ذاةةةين الاةةةةعا العةةةع  للةةةب د ال
االاخصصةة  للضةةاعن النتةةبو لكةة  صةةفل  إال بعةةد اتتشةةعرة الاشةةتر ن العاةةاايين الاعنيةةين 

 .اانلضعء ك  التعلدام التو رصدم للع  يه الابعلغ االيتيع ي 
 الضمانات األخرى : الفرع الرابع

تضب  كراتعم الشرا  ةند اس تضعء الضاعنعم األخةرع غيةر الضةاعن  - 117الفصل 
االيمةةةة  بعنةةةةاان الضةةةةاعن التةةةةو ياكةةةةن ذن ت لةةةةب بصةةةةف  اتةةةةتثنعئي  اةةةةن  الاةةةةعلو النلةةةةعئو

ذصيعب الصفلعم لضاعن تنفيي الت ااعتل . اتيدد فةو  ةيه اليعلة  اليلةاط التةو ياكةن ذن 
 .ياعرتلع الاشتري العاااو ةلى  يه الضاعنعم
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 الفسخ:الباب الثالث
فيلةةع أليةةد  يمةةب ذن تةةنّص كراتةةعم الشةةرا  ةلةةى اليةةعالم التةةو ييةةق - 118الفصــل 

 .ال رفين فتا الصفل 
  :اتفتا الصفل  امابع فو اليعالم التعلي 

ةنةةد افةةعة صةةعيب الصةةفل  إال إيا  بةة  الاشةةتري العاةةااو اااصةةل  التنفيةةي اةة   -
 الارث  ذا الدائنين ذا الاصفوه

 فو يعل  ةم  ااضح ادائ  لصعيب الصفل  -

العاةةةااو العةةةراة فةةةو يعلةةة  إفةةة   صةةةعيب الصةةةفل  إال إيا  بةةة  الاشةةةتري  -
 .الالدا  ان الدائنين

فةةةو كةةة  اليةةةعالم الاةةةيكارة ذةةةة ه ال ييةةةق لصةةةعيب الصةةةفل  ذا اللةةةعئاين ايلةةةه ا علبةةة  
 .الاشتري العاااو بقي تعاية

ياكةةةةن للاشةةةةتري العاةةةةااو فتةةةةا الصةةةةفل  إيا لةةةة  يةةةةي صةةةةعيب الصةةةةفل   - 119الفصــــل 
يلةةع بااتةة   رتةةعل  اضةةاان  بعلت ااعتةةه. افةةو  ةةيه الصةةارة يامةةه لةةه الاشةةتري العاةةااو تنب

( ذيةةع  10الاصةةاا يةةدةاه فيلةةع إلةةى الافةةعء بعلت ااعتةةه فةةو ذمةة  ايةةدد ال يلةة  ةةةن ةشةةرة )
ابتداء ان تعر ا تبليغ التنبيهه ابعنلضعء  يا األم  ياكن للاشتري العاااو فتةا الصةفل  

العاة   دان اتخعي ذي إمةراء آخةر ذا تكليةي اةن يتةالى إنمع  ةع  بلةع للتراتيةب المةعري بلةع
 .اةلى يتعب صعيب الصفل 

ياكن للاشتري العاااو فتا الصفل  إيا ثبم لديهه بانعتةب  ةالية  تةد يق ادان ذن يةؤثر 
يلك ةلى يله فو التتب  الم ائةوه إخة ا صةعيب الصةفل  بعلت ااةه بعةد  الليةع  ابعشةرة ذا 

اءام إبةةرا  بااتةة   الغيةةر بتلةةدي  اةةةاد ذا ة عيةةع ذا  ةةدايع  صةةد التةةقثير فةةو اختلةةي إمةةر 
نمع  ع  .الصفل  اا 

يمب ذن يبّلغ  رار الاشتري العاااو بفتا الصفل  إلى صعيب الصةفل   - 120الفصل 
بااتةةة   اكتةةةاب اضةةةاان الاصةةةاا ذا ابعشةةةرة العبةةة  اصةةة  اتةةةت   ذا ب ر لةةة  ال اعديةةة  

 .اؤان 
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ياكةةةن لصةةةعيب الصةةةفل   لةةةب فتةةةا الصةةةفل  فةةةو يعلةةة  تاّ ةةةي اسنمةةةع   - 121الفصـــل 
( شةةةلرا ب لةةةب تقميةةة  ذا ةةةةدة  لبةةةعم صةةةعدرة ةةةةن الاشةةةتري 12اثنةةةو ةشةةةرة ) ألكثةةةر اةةةن
 .العاااو

يمةةةب ةلةةةى صةةةعيب الصةةةفل  تلةةةدي   لةةةب الفتةةةا ارفلةةةع ب لةةةب التعةةةاية ةنةةةد اال تضةةةعء 
باات   اكتاب اضاان الاصةاا ذا ابعشةرة العبة  اصة  اتةت   فةو ذمة  ذ صةعه تةتان 

 . ا( شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلر 12( يااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعر ا انلضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعء اسثنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ةشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة )60)

يمةةةب ةلةةةى صةةةعيب الصةةةفل  ذن يبيةةةّةن ضةةةان ا لبةةةه  ياةةة  التعةةةاية الا لةةةاب ااألتةةة  
االاؤشةةةرام الاعتاةةةدة فةةةو تلةةةديره ايكةةةان ارفلةةةع بمايةةة  الاثةةةعئق االاؤ ةةةدام الاثبتةةة  لةةةيلكه 
ا تالى الاشتري العاااو درات   يا ال لب اا ةداد تلر ةر فةو الغةرة يعرضةه ةلةى لمنة  

ضةةةان  ةةةيا التلر ةةةر رذي الاشةةةتري العاةةةااو بخصةةةاص ارا بةةة  الصةةةفلعم يام النظةةةره ا ت
 . لبعم صعيب الصفل  اا ترايه فو الغرة

يمةةةب ةلةةةى الاشةةةتري العاةةةااوه فةةةو مايةةة  اليةةةعالمه ضةةةب  ال لبةةةعم  - 122الفصـــل 
الانمةةةة ة االتةةةةو  ةةةةو بصةةةةدد اسنمةةةةع  االاةةةةااد التةةةةو تةةةة  ت ا ةةةةد ع سنمةةةةع  الصةةةةفل  ااّتخةةةةعي 
اسمةةةراءام التيّفظيةةة . ايلةةة  تضةةةاين  ةةةيه الاع يةةةعم فةةةو كشةةةي يتةةةعب يعةةةّده الاشةةةتري 

صاا ذا ابعشرة العب  اص  العاااو ا بّلغه لصعيب الصفل  باات   البر د اضاان الا 
 .اتت  

 العنوان الرابع
 أحكام خاصة ببعض أنواع الصفقات

 صفقات الدراسات: الباب األول
ياكن للاشتري العاااو ذن يبر  صفلعم دراتعم فو اليعالم التو يرا ع  - 123الفصل 

انعتةةةب . تضةةةب  كراتةةةعم الشةةةرا  بد ةةة  ااضةةةاع الدراتةةة  ااأل ةةةداف الانتظةةةرة انلةةةع اكةةة  
شرا  األخرع الاتعلل  بإنمع  ع. اتخضة  صةفلعم الدراتةعم الاتعللة  بعلبنةعءام الادنية  ال

 .إلى تراتيب خعص  بلع
ياكةةةن ذن تتةةةبق صةةةفلعم الدراتةةةعم بصةةةفلعم تعر ةةةي تاكةةةن اةةةن تيديةةةد  - 124الفصـــل 

ذ دافلع االغعيعم الاراد بلاغلع ا الفنيعم األتعتي  التو ينبغو اتتعاعللع االاتعئ  البشةر   
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الاعدي  الا ا  اتتخداالع سنمع  الدراتعم اةنعصر الثان ااختلي الاراية  التةو ياكةن ا 
 .ذن تار بلع الدراتعم. اياكن إبرا  ةدة صفلعم تعر ي فو نف  الااضاع

يت  اختيعر صعيب صفل  التعر ي بعد اللماء إلى الانعفت   بلع أليكع   - 125الفصل 
 .  يا األار

الدراتةةعم إلةى الاكتةةب الةةيي ذةةد دراتةة  التعر ةي . إال ذنةةه بعلنتةةب  اال يمةا  إتةةنعد إنمةع  
للدراتةةعم التةةو تتةةبللع ةةةدة صةةفلعم تعر ةةي للةةع نفةة  الااضةةاع ااتةةندة فةةو إ ةةعر نفةة  
إمةةةراءام الانعفتةةة  اانمةةة ة فةةةو نفةةة  الا ةةةم فةةةياكن للاشةةةتري العاةةةااو ذن يتةةةند صةةةفل  

اللةةع شةةر  ذن تةةنص كراتةةعم الدراتةة  بعلتفةةعاة الابعشةةر إلةةى صةةعيب اليلةةاا التةةو تةة   ب
يا تةة   بةةاا ةنعصةةر اةةن ةةةدة يلةةاا فإنةةه ياكةةن للاشةةتري  الشةةرا  ةلةةى  ةةيه اساكعنيةة . اا 

 .العاااو إتنعد ك  م ء ان الدرات  يلعب   يه العنعصر إلى صعيبه
تبر  صفلعم الدراتعم بعد اللمةاء إلةى الانعفتة   بلةع أليكةع   ةيا األاةر  - 126الفصل 

الععرة التو يت  تلييالع بعةتبعر تمرعته فو الامعالم يام الع  ة   بعالةتاعد ةلى كفعءة
ذا الشةةبيل  بعلامةةعا الاعنةةو بعلدراتةة  اتمرعةة  الفر ةةق الالتةةرر اخبرتةةه االانلميةة  الالتريةة  

 .سنمع  الدرات 
  :ياكةةن للاشةةتري العاةةااو اللمةةاء سيةةدع الصةةيغ التعليةة   صةةد اختيةةعر صةةعيب الصةةفل 

  الااا نةة  بةةين الكلفةة  االمةةادة : ا تاثةة   ةةيا اسمةةراء فةةو تفعيةة  االختيةةعر ةلةةى ذتةةع -أ 
الانعفتةة  بعةتاةةعد إمةةراءام  لةةب العةةراة الاضةةيق افلةةع لإلمةةراءام الانصةةاص ةليلةةع 

 .ان  يا األار 42بعلفص  
يت  تفعي  الانعفت  بين الخبراء ااكعتب الدراتةعم الاةدرمين ضةان اللعئاة  الاضةيل  ةلةى 

 .االكلف . اتضب  الااا ن  يتب  بيع  الالا ذتع  اعيعري المادة 
يةةت  تيديةةةد اللعئاةة  الاضةةةيل  بنةةعء ةلةةةى نتةةعئج دةةةةاة ةعاةة  اافتايةةة  للترشةةح  بلةةةع لكةةةرا  
العنعصر الارمعي  ل نتلعء اليي يضب  شرا  الاشعرك  االانلمي  االاععيير الععاة  التةو 

 .يت  ةلى ذتعتلع انتلعء الاترّشيين
 .اةةةةةةةةريلتين يتةةةةةةةةب المةةةةةةةةادة الفنيةةةةةةةة  ثةةةةةةةة  يتةةةةةةةةب الكلفةةةةةةةة يةةةةةةةةت  تليةةةةةةةةي  العةةةةةةةةراة ةلةةةةةةةةى 

يةةت  ايتتةةعب العةةدد المالةةو بماةة  العةةددين الفنةةو االاةةعلو ايلةةك بعةةد تيديةةد الااا نةة  بةةين 



 321 

العةةةددين الاةةةيكار ن. اتيةةةدد الااا نةةةة  ةلةةةى الاتةةةتاع الفنةةةو بةةةةعلنظر إلةةةى تشةةةعب الالاةةةة  
 .االمادة الا لاب 

 .مالةةةةةةةةةةةةةةو تتةةةةةةةةةةةةةةند الصةةةةةةةةةةةةةةفل  إلةةةةةةةةةةةةةةى العةةةةةةةةةةةةةةعرة الاتيصةةةةةةةةةةةةةة  ةلةةةةةةةةةةةةةةى ذفضةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةدد

 :االختيعر ةلى ذتع  المادة : ي بق  يا اسمراء ةلى ال لبعم التعلي  -ب 
ال لبعم الاعلدة ذا شديدة التخصص بشةك  يصةعب اعةه تيديةد العنعصةر الارمعية  -

ااةةع  ةةا ا لةةاب اةةن صةةعيب الصةةفل  بكةة  د ةة  اييةةا ينتظةةر الاشةةتري العاةةااو اةةن 
 .الاشعركين ا ترار يلاا ابتكرة

للع تقثير كبير ةلةى اااصةل  إنمةع  الاشةراع االتةو تت لةب اليصةاا  ال لبعم التو -
 .ةلى خداعم ذفض  الخبراء

ال لبةةةعم التةةةو ياكةةةن إنمع  ةةةع ب ةةةرط اختلفةةة  يصةةةعب اعلةةةع العرنةةة  الالتريةةةعم بةةةين -
 .بعضلع البعة

اتعتاد  يه ال ر ل  ةلى دةاة الخبراء ااكعتب الدراتعم فو إ عر  لب ةراة اضيق 
يضةةب  شةةرا  الاشةةعرك  االانلميةة  االاعةةعيير الاعتاةةدة  بلةةع أليكةةع    بلةةع لكةةرا  شةةرا 

ان  يا األار اتةت  ا علبة  العةعرة الاتيصة  ةلةى ذفضة  ةةدد فنةو بتلةدي   42الفص  
 .ةرضه الاعلو

االختيةةعر ةلةةى ذتةةع  التةةةعر األدنةةى : اال ي بةةق  ةةةيا اسمةةراء إال الختيةةعر الخبةةةراء  - ج
االتةةةةو ال تاثةةةة  ذي خصاصةةةةي  اعّينةةةة  االتةةةةو تخضةةةة  ااكعتةةةةب الدراتةةةةعم للالةةةةع  الععديةةةة  

لاعةةعيير ا ةةرط إنمةةع  اتعةةعرف ةليلةةع. اتعتاةةد  ةةيه ال ر لةة  ةلةةى تيديةةد ةةةدد فنةةو ذدنةةى 
للترشح ادةاة الخبراء ااكعتب الدراتعم فةو إ ةعر  لةب ةةراة افتةار  بلةع لإلمةراءام 

لةةيي  ةةد  اةةن  ةةيا األاةةر. ا ةةت  إتةةنعد الصةةفل  للعةةعرة ا 53الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  
 .التعر األ   ثانع ايلك بعد التقكد ان يصاله ةلى العدد الفنو األدنى الا لاب

فو ك  اليعالم ال ياكن لصعيب الصفل  ذن يغير تركيب  الفر ق الالترر سنمع  ع ذا 
ذيد ذةضعئه إال ةند الضرارة اللصاع ابعد ااافل  الاشتري العاااو بنعء ةلى الرذي 

الصفلعم يام النظر اشر    ذن يتتميب الفر ق ذا العضا  الا عبق للمن  ارا ب 
 .المديد إلى نف  الشرا  التو اةتادم فو ةالي  االختيعر
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ا مب ذن تنص صفل  الدرات  ةلى إاكعني  تا يي الدرات  ةند انتلعء ذم  اعين ذا إيا 
 .بلغم الاصعر ي ابلغع ايددا

ذ ايتلع تبرران  يا التلتي  ايضب  اتلت  الدرات  إلى ةدة اراي  إيا كعنم  بيعتلع ا 
ثان ك  اريل  اآمعللع اياكن ذن تنص الصفل  ةلى تا يي إنمع  الدرات  فو نلعي  ذي 

 .اريل  ان  يه الاراي 
 

 المواد المستوردة ذات األثمان المتغيرة:الباب الثاني
بشةراء تن بق ذيكع   يا البعب ةلى صةفلعم الانشةآم العاااية  الاتعللة   - 127الفصل 

الاةةااد الاتةةتاردة التةةو تكةةان ذثاعنلةةع ااضةةاع تغيةةرام تةةر ع  ابعلتةةعلو ال ياكةةن إخضةةعةلع 
إلةةةى الشةةةرا  الععديةةة  سبةةةرا  اتنفيةةةي اارا بةةة  الصةةةفلعم. كاةةةع تن بةةةق  ةةةيه األيكةةةع  ةلةةةةى 

  .الخداعم الارتب   بليه الاااد
علتمعرة االا  ر تضب   عئا   يه الاااد بلرار اشترك ان الا  ر الاكلي ب - 128الفصل 

 .الاكلي بعسشراف ةلى الانشقة العاااي  الاعني 
يمةب ذن يتةةبق إبةةرا  الصةفلعم الاتعللةة  بلةةيه الاةااد االخةةداعم الارتب ةة   - 129الفصــل 

بلةةةع إمةةةراء انعفتةةة  ااتةةةع   ةةةدر اساكةةةعن ةلةةةى ذنةةةه ياكةةةن إبةةةرا   ةةةيه الصةةةفلعم بعلتفةةةعاة 
 .اةتبعرام فني  ذا تمعر   ذا اعلي الابعشر فو يعل  التقكد اللصاع ذا بنعء ةلى 

يت  فو ك  اليعالم التةو تمةرع فيلةع الانعفتة  إبة غ الاترشةيين بشةرا   - 130الفصل 
الاشعرك  اشرا  تنفيي ال لبعم. كاع يمب ةند اال تضعء إة   الاترشيين بكة  إاكعنةعم 
 .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتثنعء بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ذا كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيكارة

مةةراءام إتةةنعد تيةةّدد اللمنةة  الداخليةة - 131الفصــل    لارا بةة  صةةفلعم الانشةةقة شةةرا  اا 
اةن  ةيا األاةر اتفيةص العةراة اتختةعر العةرة  127الصفلعم الاشعر إليلةع بعلفصة  

 .اليي تعتبره األفض 
تتركب اللمن  الداخلية  لارا بة  صةفلعم الانشةقة ةنةداع تلةا  بعلالةع  الابينة  بةعلفلرة التةعبل  

اةةن  ةةيا األاةةر اةةن  161الاةةيكار ن بعلفصةة  اةةن  ةةيا الفصةة  بعسضةةعف  إلةةى األةضةةعء 
  :األةضعء اآلتو يكر  

  ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلاعلي ه -
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  ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلصنعة ه -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلتمعرةه -
 . ااث  ةن ا  ر اسشراف بعلنتب  للا ارام غير الااثل  بعللمن ة -

إال بيضار ذغلبي  ذةضعئلع ايكان ان بينل  امابع رئي  ال ياكن لليه اللمن  ذن تتدااا 
اللمنةة  اااثةة  الةةا  ر الاكلةةي بعلاعليةة  اارا ةةب الدالةة . اتؤخةةي الرراتلةةع بإماةةعع األةضةةعء 
اليعضر ن افو صةارة ةةد  يصةاا  ةيا اسماةعع فةإن اللمنة  تامةه فةارا تلر ةرا إلةى ا  ةر 

 .اسشراف للبم نلعئيع
ضةةةةةر ياضةةةةيه األةضةةةةةعء اليعضةةةةةران ا بةةةةةين النلعشةةةةةعم اتةةةةدّان اةةةةةدااالم اللمنةةةةة  فةةةةةو اي

 . اةنعصر التليي  التو اةتادم فو اتخعي اللرار
لغعيةة  اليصةاا ةلةةى ذفضة  العةةراة اةن ييةةا المةادة االةةثان اشةةرا   - 132الفصـل 

التنفيةةةي االضةةةاعنعم ياكةةةن للمنةةة  الداخليةةة  لارا بةةة  صةةةفلعم الانشةةةقة ةةةةد  التليةةةد بعللااةةةةد 
 . صفلعم الانشآم العاااي  ةلى ذن تكان اسمراءام كتعبي الععدي  سبرا  اتنفيي 

ياكةةةةةن للمنةةةةة  الداخليةةةةة  لارا بةةةةة  صةةةةةفلعم الانشةةةةةقة إمةةةةةراء تفةةةةةعاة اةةةةة   - 133الفصـــــل 
الععرضين كلاع تبينم للع فعئدة فو يلك اتلا  اللمن  بليا التفعاة إاع بنفتلع ذا بتكليةي 

بصةةةف  اتةةةتارة بارايةةة   ةةةيا  إثنةةةين اةةةن ذةضةةةعئلع بةةةيلك ا مةةةب ةليلاةةةع ذن يعلاةةةع اللمنةةة 
 .التفعاة اتفعصيله انتعئمه

تبةةر  الصةةفلعم التةةو تخضةة  أليكةةع   ةةيا البةةعب فةةو ن ةةعط برنةةعاج شةةراء  - 134الفصــل 
 .اصعدط ةليه اتبلع ان امل  إدارة ذا امل  ارا ب  الانشقة

اةنةةداع تبلةةغ  ياةة  الشةةراءام يةةد اختصةةعص اللمنةة  العليةةع لارا بةة  اتةةد يق الصةةفلعم يمةةب 
ةلةةةى الانشةةةقة ةةةةرة الالفةةةعم الاعنيةةة  بصةةةف  اليلةةة  ةلةةةى رذي  ةةةيه اللمنةةة  فةةةو ذمةةة  ال 

( يااةةع ابتةةداء اةةن تةةعر ا  ةةرار اللمنةة  الداخليةة  لارا بةة  صةةفلعم 15يتمةةعا  خاتةة  ةشةةر )
اللمن  ال رط ااسمراءام الاعتادة ااسختيعر الالرر. اتبلةغ الانشقة ارفل  بتلر ر تبين فيه 

آراء اللمنةةةة  العليةةةةع لارا بةةةة  اتةةةةد يق الصةةةةفلعم إلةةةةى املةةةة  اسدارة ذا إلةةةةى املةةةة  ارا بةةةة  
لةةةى ا ارة اسشةةةراف. اةنةةةداع تبلةةةغ  ياةةة  شةةةراءام بعةةةة الاةةةااد الاتةةةتاردة يام  الانشةةةقة اا 

اةةن  ةةيا  128الانصةةاص ةليةةه بعلفصةة   األثاةةعن الاتغيةةرة االتةةو ييةةدد ع اللةةرار الاشةةترك
األاةةر يةةد اختصةةعص اللمنةة  العليةةع لارا بةة  اتةةد يق الصةةفلعم يمةةب ةلةةى الانشةةقة ةةةرة 
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 .الالفةةةةةةةةةةةةةعم الاتعللةةةةةةةةةةةةة  بلةةةةةةةةةةةةةيه الشةةةةةةةةةةةةةراءام ةلةةةةةةةةةةةةةى الةةةةةةةةةةةةةرذي الاتةةةةةةةةةةةةةبق للةةةةةةةةةةةةةيه اللمنةةةةةةةةةةةةة 

تتضةةان كراتةةعم الشةةرا  اسمةةراءام الاتعللةة  بإةةةداد العةةراة ا ر لةة  تلةةديالع افتيلةةع 
 .افر  ع
لمنةة  العليةةع لارا بةة  اتةةد يق الصةةفلعم رذيلةةع فةةو اسمةةراءام الالتريةة  بةةعلنظر إلةةى تبةةدي ال

 .خصاصيعم الل عع الاعنو ا بيع  الاااد انمعة  الشراء
 شراء المواد لبيعها على حالها:الباب الثالث

ال تخضةةةة  للتراتيةةةةب الخعصةةةة  بعلصةةةةفلعم العااايةةةة  شةةةةراءام الانشةةةةآم  - 135الفصةةةة  
تمةةةعري للاةةةااد الاعةةةدة للبيةةة  ةلةةةى يعللةةةع ذا بعةةةد تكييفلةةةع بعتةةةتثنعء  العااايةةة  بعنةةةاان نشةةةع 

شةةةراءام الاةةةااد يام األثاةةةعن تةةةر ع  التغيةةةر التةةةو تخضةةة  أليكةةةع  البةةةعب الثةةةعنو اةةةن  ةةةيا 
 .العناان

إاّل ذّنةةه بعلنتةةب  للشةةراءام التةةو تبلةةغ  ياتلةةع يةةد اختصةةعص اللمنةة  العليةةع لارا بةة  اتةةد يق 
ة الالفعم الاتعلل  بلةيه الشةراءام ةلةى الةرذي الاتةبق الصفلعمه يمب ةلى الانشقة ةر 

 .لليه اللمن 
تتضان كراتعم الشةرا  اسمةراءام الاتعللة  بإةةداد العةراة ا ر لة  تلةديالع افتيلةع ا 

 .تلييالع
تبةةدي اللمنةة  العليةةع لارا بةة  اتةةد يق الصةةفلعم رذيلةةع فةةو اسمةةراءام الالتريةة  بةةعلنظر إلةةى 

 .ا بيع  الاااد انمعة  الشراءخصاصيعم الل عع الاعنو 
 شراءات المنشآت العمومية التي تعمل في محيح تنافسي: الباب الرابع

ال تشةةةا  األيكةةةع  الخعصةةة  الادرمةةة  بلةةةيا البةةةعب الدراتةةةعم ذا ال لبةةةعم  - 136الفصـــل 
 .الاتعلل  بعلتملي  ذا األشغعا االادرم  باي اني  االتتثاعر للانشآم العاااي  الاعني 

تن بةةةق األيكةةةةع  التعليةةةة  ةلةةةى  لبةةةةعم التةةةة اد باةةةااد اخةةةةداعم الخعصةةةة   - 371الفصــــل 
 .بعلانشآم العاااي  التو تعا  فو ايي  تنعفتو االتو تيدد  عئاتلع بقار

ييةةةةدد املةةةة  إدارة ذا املةةةة  ارا بةةةة  الانشةةةةقة العااايةةةة  الاعنيةةةة  بلةةةةيه  - 138الفصــــل 
شةراءام التةو ت بةق ةليلةع  ةيه األيكع  الخعص  اليد ذا اليداد الةدنيع لامةاب إخضةعع ال

 .األيكع  الخعص  سبرا  صفلعم اكتاب 
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تبةةةر  الصةةةفلعم الخعصةةة  بلةةةيه الشةةةراءام بعالتةةةتنعد إلةةةى دليةةة  خةةةعص ذا  - 139الفصـــل 
نظع  داخلو تت  الاصعد   ةليه ان  ب  املة  اسدارة ذا املة  الارا بة  اتصةعدط ةليةه 

ال لةةب العاةااو اتكةعفؤ الفةرص اشةةفعفي  تةل   اسشةراف اة  اراةةةعة ابةعدئ الاتةعااة ذاةع  
 .اسمراءام االلماء إلى الانعفت 

ةنةةداع تبلةةغ  ةةيه الشةةراءام اليةةد الةةيي تةة  ضةةب ه اةةن  بةة  املةة  إدارة ذا املةة  ارا بةة  
الانشةةقة يمةةب ةلةةى  ةةيه األخيةةرة ةةةرة الالفةةعم الاتعللةة  بلةةع ةلةةى الةةرذي الاتةةبق للمنةة  

 .تض  امابع ااث  ةن ا  ر الاعلي الداخلي  لارا ب  صفلعم الانشقة التو 
اتةدان اةةدااالم اللمنة  فةةو ايضةر ياضةةيه األةضةةعء اليعضةران يكةةان اةن بيةةنل  امابةةع 
رئةةي  اللمنةة  االااثةة  ةةةن الةةا  ر الاكلةةي بعلاعليةة  اارا ةةب الدالةة . ا بةةين  ةةيا الايضةةر 
 .النلعشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم اةنعصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر التليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو اةتاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدم فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو اتخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعي اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار

  اسدارة ذا املة  الارا بة  اليةعالم التةو ياكةن فيلةع اللمةاء ييةدد املة - 140الفصـل 
إلةةةةى إمةةةةراءام  لةةةةب العةةةةراة ذا التفةةةةعاة الابعشةةةةر ا نبغةةةةو ةلةةةةى الانشةةةةقة التليةةةةد  ةةةةدر 
 .اساكةةةةةةةةةةعن بكةةةةةةةةةة  الصةةةةةةةةةةيغ التةةةةةةةةةةو يةةةةةةةةةةدد ع  ةةةةةةةةةةيا األاةةةةةةةةةةر بعلنتةةةةةةةةةةب  للةةةةةةةةةةيه اسمةةةةةةةةةةراءام

اةةن  ةةيا  93تن بةةق ةلةةى الشةةراءام ااضةةاع  ةةيا البةةعب ذيكةةع  الفصةة   - 141الفصــل 
اةةةن  ةةةيا األاةةر بعلنتةةةب  لد تةةةع  التةةو تةةةدف  ةلةةةى  97األاةةر بعلنتةةةب  للتتةةةبلعم االفصةة  

 .اليتعب
تخضةةة  الصةةةفلعم الاتعّللةةة  بعل لبةةةعم الخعضةةةع  للةةةيه األيكةةةع  الخعصةةة   - 142الفصـــل 

 .ا ب  الانشقةلنظع  ارا ب  ييدده امل  إدارة ذا امل  ار 
 العنوان الخامس

 في حوكمة الصفقات العمومية
 في المجلس الوطني للطلب العمومي: الباب األول

ييةةةدا لةةةدع رئةةةي  اليكااةةة   يكةةة  اتتشةةةعري يتةةةاى الاملةةة  الةةةا نو  - 143الفصـــل 
 .لل لب العاااو يض  شخصيعم ان الل عةين العع  االخعص

  :لب العاااو فوتتاث  الع  الامل  الا نو لل  - 144الفصل 
دراتة  اا تةرار كعفة  التةدابير التةو تلةدف إلةى تيتةين الياكاة  فةو الصةفلعم العاااية   - 

  اخعص  فياع يتعلق بعسمراءام ا رط اتلنيعم اسبرا  االتنفيي االارا ب  االتليي ه
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درات  التعدي م االتيتينعم الضرار   لإل عر التشةر عو االترتيبةو للصةفلعم العاااية   -
بعلتنتةةيق اةة  الليئةة  العليةةع لل لةةب العاةةااو بعالةتاةةعد ةلةةى الاع يةةعم الالداةة  اةةن  بةة  
الارصةةةد الةةةا نو للصةةةفلعم العااايةةة  ا يئةةة  اتعبعةةة  اارامعةةة  الصةةةفلعم العااايةةة  اتلةةةدي  
التريةةعم فةةو  ةةيا الصةةدد لرئعتةة  المالار ةة  الرئعتةة  اليكااةة  اللاملةة  التشةةر عو ايلةةك 

رتعء انظاا  شراء اتتداا ه  صد إضفعء ا  د ان الشفعفي   االمداع اا 
إةةةةداد تلر ةةةر يةةةاا إتةةةنعد اتنفيةةةي الصةةةفلعم يةةةت  رفعةةةه إلةةةى رئعتةةة  المالار ةةة  ارئعتةةةة   -

 اليكاا  االامل  التشر عو ايلك بعالتتنعد إلى تلعر ر الر عب  االتد يق الامراةه
الصفلعم العاااي   ا ترار كعف  التدابير الاتعلل  بعلا عي  ان الفتعد ااكعفيته فو امعا -

 . ايلك بعلتععان ا  الليئ  الاكلف  بالعاا  الفتعد
التعلةةةد بكعفةةة  الاتةةةعئ  الععاةةة  الاتعللةةة  بعلتيعتةةة  الا نيةةة  فةةةو امةةةعا الشةةةراء العاةةةااو  -

 . ااس عر التشر عو االترتيبو لليا األخير
 دراتةةة  اتلةةةدي  التريةةةعم بخصةةةاص ت ةةةا ر انظااةةة  الشةةةراءام العااايةةة  ةلةةةى الخةةة ه -

إبةةةداء الةةةرذي بخصةةةاص اشةةةعر   كراتةةةعم الشةةةرا  اسدار ةةة  الععاةةة  اكراتةةةعم الشةةةرا   -
 الفني  الععا ه

ا تالى الامل  إةداد تلر ر تناي ياا نشع ه يت  نشره باا   الةااب الخةعص بعلصةفلعم 
 . العاااي 
يتركةةب الاملة  الةةا نو لل لةب العاةةااو الةيي يترذتةةه ااثة  ةةةن رئةةي   - 145الفصـل 

 : اليكاا  ان األةضعء اآلتو يكر  
 ااث  ةن دائرة الايعتبعمه -
 ةضا ةن الايكا  اسدار  ه- 
  ااث  ةن  يئ  الياكا  الرشيدة ااكعفي  الفتعده - 
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلداخلي ه - 
 لي بعلاعلي هااث  ةن الا  ر الاك - 
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلتمعرةه- 
 ااث  ةن امل  الانعفت ه- 
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلتملي ه- 
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 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلبيئ ه- 
 رؤتعء اللمعن الاختص  بعللمن  العليع لارا ب  اتد يق الصفلعم العاااي ه- 
 ادير ةع  الارصد الا نو للصفلعم العاااي ه- 
 رئي   يئ  اتعبع  اارامع  الصفلعم العاااي ه- 
 رئي  الليئ  الععا  لارا ب  الاصعر ي العاااي ه- 
 رئي   يئ  ارا بو الدال ه- 
 رئي   يئ  الر عب  الععا  للاصعلح العاااي ه- 
  ااث  ةن الاصعلح الاكّلف  بعلياكا  برئعت  اليكاا - 
 رئي   يئ  الر عب  الععا  للاعلي ه- 
   ةن البنك الارك ي التانتوهااث- 
ةشرة ااثلين ةن الانظاعم الالني  الاعني  اةن الل عع الخةعص االامتاة  الاةدنو - 

 .االمعاعيين يت  تعيينل  لادة ث ث  تناام  عبل  للتمديد ارة اايدة
يةةةت  ضةةةب   عئاةةة  ذةضةةةعء الاملةةة  الةةةا نو لل لةةةب العاةةةااو بلةةةرار اةةةن رئةةةي  اليكااةةة  

 . م االليعك  الااثل  بعلليئ بع ترار ان الا ارا
ان  يا األار ةلةى  147تشرف الليئ  العليع لل لب العاااو الانصاص ةليلع بعلفص  

 . الكتعب  اللعرة للامل  الا نو لل لب العاااو
يمتا  الامل  الا نو لل لب العاااو بدةاة ان رئيته ذرع  ارام فةو  - 146الفصل 

  : التن  ةلى األ   اكلاع ا تضى األار بيضار ذغلبي  ذةضعئه  صد
 الاصعد   ةلى برنعاج العا  التنايه-
 اتعبع  إنمع  برنعاج العا ه- 
 .الاصعد   ةلى التلر ر التناي - 

 ات العموميةفي هياكل مراقبة الصفق: الباب الثاني
 في الهيئة العليا للطلب العمومي: القسم األول

 5096تض  الليئ  العليع لل لب العاااو الايدث  بالتضةى األاةر ةةدد  - 147الفصل 
الاتعلةةةةق بإيةةةةداا الليئةةةة  العليةةةةع لل لةةةةب  2013نةةةةافابر  22الاةةةةؤرخ فةةةةو  2013لتةةةةن  

العاااو اضب  النظع  األتعتو الخعص بقةاان تلك ارا بةو اارامعةو ال لةب العاةااو 
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صةةفلعم العااايةة  ا يئة  اتعبعةة  اارامعةة  برئعتة  اليكااةة ه اللمنة  العليةةع لارا بةة  اتةد يق ال
 . ان  يا األار 184إلى  181الصفلعم العاااي  الانصاص ةليلع بعلفصاا 

  : تتكان اللمن  العليع لارا ب  اتد يق الصفلعم العاااي  ان - 148الفصل 
اللمنةة  الاختصةة  لارا بةة  اتةةد يق صةةفلعم البنةةعءام االلندتةة  الادنيةة  االدراتةةعم - 

 بلعهالاتصل  
اللمنةةة  الاختصةةةة  لارا بةةة  اتةةةةد يق صةةةفلعم تكنالاميةةةةعم االتصةةةعا ااسة ايةةةة  - 

 االكلرععء ااسلكترانيك االدراتعم الاتصل  
 بلعه
اللمنةة  الاختصةة  لارا بةة  اتةةد يق صةةفلعم الاةةااد األاليةة  االاةةااد التةةو يعةةعد بيعلةةع - 

 ةلى يعللعه
 ختلف هاللمن  الاختص  لارا ب  اتد يق صفلعم ال لبعم الا-
اللمنةةةة  الاختصةةةة  لارا بةةةة  ااتعبعةةةة  نيعبةةةة  الايةةةةعاين اشةةةةركعم الايةةةةعاين للليعكةةةة  -

العااايةة  اتاثيللةةع لةةدع الايةةعك  االليئةةعم اللضةةعئي  ااسدار ةة  االعتةةكر   االتعديليةة  
 االتيكياي 

  الارصد الا نو للصفلعم العاااي ه- 
اةةن  77بعلفصةة   ايةةدة الشةةراء العاةةااو ةلةةى الخةة  "تةةانيب " الانصةةاص ةليلةةع- 

 . يا األار
تضب   عئا  رؤتعء اذةضعء اللمةعن الاختصة  لارا بة  اتةد يق الصةفلعم بلةرار اةن رئةي  

 . اليكاا  بع ترار ان الا ارام االليعك  الااثل  بعللمن 
تتركةةةةب اللمنةةةة  الاختصةةة  لارا بةةةة  اتةةةةد يق صةةةفلعم البنةةةةعءام االلندتةةةة   - 149الفصـــل 

بلةةع االتةةو يترذتةةلع ااثةة  ةةةن رئةةي  اليكااةة  اةةن األةضةةعء الادنيةة  االدراتةةعم الاتصةةل  
  :اآلتو يكر  

 ارا ب الاصعر ي العاااي  ذا ارا ب الدال ه- 
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلشؤان الخعرمي ه- 
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلتناي  االتععان الدالوه- 
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلاعلي ه- 
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 بعلصنعة ه ااث  ةن الا  ر الاكلي- 
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلتمعرةه- 
  ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلتملي ه- 
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلبيئ ه- 
 ااث  ةن ايعفظ البنك الارك يه- 

ااثةة  ةةةن ا ارة اسشةةراف بعلنتةةب  لصةةفلعم الاؤتتةةعم العااايةة  التةةو ال تكتتةةو - 
ان ا ارة اسشراف ااثلة  صةلب اللمنة  صبغ  إدار   االانشآم العاااي  ةنداع ال تك

 .الاختص 
تتركةةب اللمنةة  الاختصةة  لارا بةة  اتةةد يق صةةفلعم تكنالاميةةعم االتصةةعا  - 150الفصــل 

ااسة اي  االكلرععء ااسلكترانيك االدراتعم الاتصل  بلع االتةو يترذتةلع ااثة  ةةن رئةي  
  :اليكاا  ان األةضعء اآلتو يكر  

 ذا ارا ب الدال هارا ب الاصعر ي العاااي   -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلشؤان الخعرمي ه -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلتناي  االتععان الدالوه -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلاعلي ه -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلصنعة ه -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلتمعرةه -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بتكنالاميعم االتصعاه -

 الا  ر الاكلي بعلبيئ هااث  ةن  -

 ااث  ةن ايعفظ البنك الارك يه -

ااث  ةن ا ارة اسشراف بعلنتب  لصفلعم الاؤتتعم العاااية  التةو  -
ال تكتتةةةو صةةةبغ  إدار ةةة  االانشةةةآم العااايةةة  ةنةةةداع ال تكةةةان ا ارة 

 .االشراف ااثل  صلب اللمن  الاختص 

عم الاةةااد األاليةة  االاةةااد تتركةةب اللمنةة  الاختصةة  لارا بةة  اتةةد يق صةةفل - 151الفصــل 
التو يععد بيعلع ةلى يعللع االتةو يترذتةلع ااثة  ةةن رئةي  اليكااة  اةن األةضةعء اآلتةو 

 :يكر  
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 ارا ب الدال ه -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلشؤان الخعرمي ه -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلاعلي ه -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلتناي  االتععان الدالوه -
   ر الاكلي بعلتمعرةهااث  ةن الا  -
 ااث  ةن الا  ر الاكّلي بعلصنعة  -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلنل ه -
  ااث  ةن ايعفظ البنك الارك يه -
ااثةة  ةةةن ا ارة اسشةةراف بعلنتةةب  لصةةفلعم الانشةةآم العااايةة  ةنةةداع ال تكةةان  -

 .ا ارة االشراف ااثل  صلب اللمن  الاختص 
لارا بة  اتةد يق صةفلعم ال لبةعم الاختلفة  االتةو تتركب اللمن  الاختص   - 152الفصل 

 :يترذتلع ااث  ةن رئي  اليكاا  ان األةضعء اآلتو يكر  
 ارا ب الاصعر ي العاااي  ذا ارا ب الدال ه- 
  ااث  ةن الا  ر الاكّلي بعلشؤان الخعرمي ه- 
 ااث  ةن الا  ر الاكّلي بعلاعلي ه- 
  تععان الدالوهااث  ةن الا  ر الاكّلي بعلتناي  اال- 
 ااث  ةن الا  ر الاكّلي بعلتمعرةه- 
 ااث  ةن الا  ر الاكّلي بعلصنعة ه- 
 ااث  ةن الا  ر الاكّلي بعلبيئ ه- 
 .ااث  ةن ايعفظ البنك الارك ي - 
ااثةة  ةةةن ا ارة اسشةةراف بعلنتةةب  لصةةفلعم الاؤتتةةعم العااايةة  التةةو ال تكتتةةو -

 .تكان  يه الا ارام غير ااثل صبغ  إدار   االانشآم العاااي  ةنداع 
يتةةالى ارا بةةا اارامعةةا ال لةةب العاةةااو بعلليئةة  العليةةع لل لةةب العاةةااو  - 153الفصــل 

ارا بةة  الصةةفلعم العااايةة  اا ةةةداد تلةةعر ر ر عبيةة  تتضةةان دراتةة  الالفةةعم الاعراضةة  ةلةةى 
اللمنةةةةة  العليةةةةةع لارا بةةةةة  اتةةةةةد يق الصةةةةةفلعم العااايةةةةة  ا يئةةةةة  الاتعبعةةةةة  االارامعةةةةة  اكعفةةةةة  

لتةةو تثير ةةع الالفةةعم بةةعلنظر إلةةى شةةرةّي  اسمةةراءام الا يظةةعم ااسشةةكعليعم ااسخةة الم ا
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اشفعفّي  استنعد اادع ايتةرا  الابةعدئ األتعتةي  لل لةب العاةااو ا ةت  تبليةغ  ةيه التلةعر ر 
بةداء الةرذي بنةعء ةلةى  ةيه  إلى ذةضعء اللمن  ا يئ  الاتعبع  االارامعة  للبةم فةو الالةي اا 

 .التلعر ر
وه بعسضعف  إلى الالع  الااكال  إليل  بالتضى  يا يكّلي ارا با اارامعا ال لب العااا

األاره بإمراء ر عب  ةلى الفعم الصفلعم خ ا اختلي اراي  إبراالةع ا تنفيةي ع بعلنتةب  
 .للالفعم الخعرم  ةن يداد اختصعص اللمن  العليع لارا ب  اتد يق الصفلعم

اريلة  التنفيةي ةلةى الفةعم كاع يكّلي ارا با اارامعا ال لب العاااو بإمراء ر عب  خة ا 
 . الصفلعم التو  و ان اختصعص اللمن  العليع لارا ب  ا تد يق الصفلعم العاااي 

يةةت  إمةةراء  ةةيه الر عبةة  بالتضةةى ذيان باقاار ةةعم تتةةّل  للةة  اةةن  بةة  رئةةي  اليكااةة  ةلةةى 
ذتةةع  ر نعاةة  تةةناي  للتةةد يق فةةو الصةةفلعم العااايةة  تضةةب  اةةن  بةة  رئةةي  الليئةة  العليةةع 

 لةب العاةةااو إضةعف  إلةةى الالّاةعم التةةو يعلةد بلةةع إلةيل  بصةةف  خعصة  اةةن  بة  رئةةي  لل
 .اليكاا 

يامه رئي  الليئ  العليع لل لب العاةااو نتةخ  اةن تلةعر ر الالاةعم الانمة ة ةلةى ذتةع  
لةى الليئة  العليةع للر عبة  اسدار ة   لةى دائةرة الايعتةبعم اا   يا الفصة  إلةى رئةي  اليكااة  اا 

 .االاعلي 
 .ّلي ارا با اارامعا ال لب العاااو بعلكتعب  اللعرة للامل  الا نو لل لب العاااويك

تتةةالى اللمنةة  العليةةع لارا بةة  ا تةةد يق الصةةفلعم العااايةة  المةةعن ارا بةة   - 154 الفصــل
اةن  ةيا األاةر ارا بة  شةرةي  إمةراءام اللمةاء  157الصفلعم الانصاص ةليلع بعلفص  

تةةةةنعد الصةةةةةفلع م ااصةةةةدا يتلع اشةةةةةفعفيتلع اتتقكةةةةد اةةةةةن الصةةةةبغ  الالبالةةةةة  إلةةةةى الانعفتةةةةة  اا 
لشرا لع اسدار   االاعلي  االفني  ايلك ةلى ضاء الاع يعم الععاة  للاشةراع الةيي تنمة  
اكانعتةةه فةةو إ ةةعر الصةةفلعم الاعراضةة  ةليلةةع اخعصةة  دراتةةعم المةةداع اتلةةديرام الكلفةة  

 .فيدةا رط التاا   ااراي  التنفيي اك  الاع يعم األخرع الا
اتتالى اللمن  العليع لارا ب  اتد يق الصةفلعم المةعن ارا بة  الصةفلعم إةةداد تلةعر ر دار ة  
 .يت  نشر ع تنايع بعلاا   اسلكترانو الا نو للصفلعم العاااي  ا بعلااا   الخعص  بلع

تعةرة امابةع ةلةى الةرذي الاتةبق للمنة  العليةع لارا بة  اتةد يق الصةفلعم  - 155الفصل 
 : را ب  الصفلعماللمعن ا
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تلعر ر تليي  العراة اتلعر ر لمةعن الانةعظرام اكةيلك تلةعر ر االنتلةعء بعلنتةب   -
 .ل لبعم العراة الاتبا   بعنتلعء

 .اشعر   ةلاد الصفلعم بعلتفعاة الابعشر -
اشةةةةعر   ا يةةةةق الصةةةةفلعم الرامعةةةة  إليلةةةةع بةةةةعلنظر إال إيا فةةةةعط ابلةةةةغ الصةةةةفل   -

 . اختصعصلعبعةتبعر الا يق يداد 
 .اشعر   الخت  النلعئو للصفلعم الرامع  للع بعلنظر -
كةةةة  اشةةةةك  ذا نةةةة اع يتعلةةةةق بإةةةةةداد ذا إبةةةةرا  ذا تنفيةةةةي ذا خةةةة ص الصةةةةفلعم  -

 . الرامع  للع بعلنظر
 .التلديرام األالي  لدشغعا التو تنم  ابعشرة -
  :يكّلةةةةةي الارصةةةةةد الةةةةةا نو للصةةةةةفلعم العااايةةةةة  بعلالةةةةةع  التعليةةةةة  - 156الفصـــــل 

ا تةةرار كةة  الاتةةعئ  التشةةر عي  االترتيبيةة  ةلةةى الاملةة  الةةا نو لل لةةب العاةةااو بلةةدف -
ضةةةةفعء ا  ةةةةد اةةةةن الشةةةةفعفي  االفعةليةةةة  ااتةةةةتمعب  لات لبةةةةعم التنايةةةة   الةةةةتيك  فةةةةو الكلفةةةة  اا 

 .الاتتداا 
الصةفلعم العاااية  بعالةتاةعد ةلةى ب ع ة  اتك تمّ  اعلااةعتو ا نةو يةاا ذصةيعب  -

اتعبعةة  بعةةد إنمةةع  كةة  صةةفل  ةااايةة . اتضةةب  اسمةةراءام الاتعللةة  بعلتةةم  الاعلااةةعتو 
 .اب ع   الاتعبع  بالتضى  رار ان رئي  اليكاا 

التكف  بنشر كعف  الاعلااعم االاثعئق اللعاة  ةلةى الاا ة  اسلكترانةو الةا نو للصةفلعم -
  لابةةةعدئ الياكاةةة  الرشةةةيدة اتنايةةة  الكفةةةعءام فةةةو اةةةعدة الصةةةفلعم العااايةةة  ايلةةةك خداةةة

 .العاااي 
اض  برنعاج ا نو للتكا ن فو امعا الصفلعم العاااي  ااتعندة الاشةتر ن العاةااين  -

ةبةةر إرتةةعء ذنظاةة  خعصةة  للتكةةا ن االتليةةعم ادارام فةةو امةةعا الشةةراء العاةةااو يتةةالى 
عء ةلةةى يعميةةةعتل  التةةو يةةةت  تاميللةةع تةةةنايع الارصةةد اسشةةراف ةليلةةةع اتنتةةيق ذةاعللةةةع بنةة

 .للارصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الاشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتر ن

اتةةةعندة الاشةةةتر ن العاةةةاايين بإرتةةةعء انظااةةة  اتتشةةةعرة لفعئةةةدتل  اا ةةةةداد ناةةةعي  لاثةةةعئق  -
الصةةةفلعم اعراميةةةعم إة ايةةة  اآليةةةعم اتةةةعةدة اختلفةةة  اكةةة  الاثةةةعئق الاعديةةة  اال اعديةةة  

 .ال  ا  لتتلي  اتبتي  العال 
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إرتةعء نظةةع  اعلااةةعتو لماةة  ااععلمةة  اتيلية  الاع يةةعم الاتعللةة  بعلصةةفلعم العااايةة   -
االشراء العاااو بصف  ةعا  اا ةداد اسيصعئيعم الاتعلل  بعدد الصفلعم الاتةندة يتةب 

 .الااضاع االتا    المغرافو االاشتري العاااو اصيغ  اسبرا  اك  اعيعر آخر
يصةةةةعءام م ئيةةةة  تلةةةة  امااةةةةة  اةةةةن  الليةةةع  بإيصةةةةعء تةةةةناي ةةةةةع  للصةةةةفلعم العااايةةة  اا 

 .الاشتر ن العااايين ذا صنفع اعينع ان الصفلعم
تضب  بالتضى  رار ان رئةي  اليكااة   عئاة  الاع يةعم التةو ت لةب فةو إ ةعر إيصةعء 
الصةةةفلعم العااايةةة  ا ةةةرط اآمةةةعا تمايعلةةةع. ا تعةةةّين فةةةو  ةةةيا اس ةةةعر ةلةةةى كةةة  اشةةةتري 

للصفلعم العاااي  بصةف  دار ة  بعلاع يةعم التةو يت لبلةع ةاااو ااافعة الارصد الا نو 
مةةةراءام تضةةةب  بالتضةةةى  ةةةرار اةةةن رئةةةي   اسيصةةةعء االنظةةةع  الاعلااةةةعتو افلةةةع لناةةةعي  اا 

 .اليكاا 
إةداد ب ع ةعم تقليفية  لكة  صةعيب صةفل  ةاااية  ةلةى ذتةع  اع يةعم ايّينة  اد يلة  - 

لةى الاع يةعم الاضةّان  بب ع ةعم تدر  بعلتم  الاعلااعتو فو شك   عةةدة بيعنةعم بنةعء ة
الاتعبعةةةة . ا تةةةةالى الارصةةةةد ااافةةةةعة الاشةةةةتر ن العاةةةةاايينه بنةةةةعء ةلةةةةى  لةةةةبل ه بعلب ع ةةةةعم 

 .التقليفي  الاتعلل  بعلاشعركين الاعنيين
اتك تم  اعلااةعتو بخصةاص اختلةي الاتةدخلين اةن الامتاة  الاةدنو فةو انظااة   -

 .الاتعلل  بت ار الانظاا  الصفلعم العاااي  اتاكينل  ان ك  الاعلااعم
 لجان مراقبة الصفقات: القسم الثاني

 :تيدا لمعن ارا ب  الصفلعم التعلي  - 157الفصل 
 .اللمن  الا ار   لارا ب  الصفلعم العاااي  بك  ا ارة -
 .اللمن  الملاي  لارا ب  الصفلعم العاااي  بك  االي  -
بلديةةةة  تتمةةةةعا  اي انيتلةةةةع ابلةةةةغ اللمنةةةة  البلديةةةة  لارا بةةةة  الصةةةةفلعم العااايةةةة  بكةةةة   -

 .يضب  بقار
 .اللمن  الداخلي  لارا ب  الصفلعم العاااي  صلب ك  انشقة ةاااي  -
تتركةةب اللمنةة  الا ار ةة  لارا بةة  الصةةفلعم العااايةة  االتةةو يترذتةةلع الكعتةةب  - 158الفصــل 

  :العع  للا ارة ذا إ عر برتب  ادير ةع  إدارة ارك    ان األةضعء اآلتو يكر  
 .ارا ب الاصعر ي العاااي  ذا ارا ب الدال  -
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 .ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلاعلي  -
 .ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلتمعرة -
 .ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلصنعة  -
ااثة  ةةةن الةا  ر الاكّلةةي بةعلتملي  بعلنتةةب  لاشةعر   البنةةعءام االلندتة  الادنيةة   -

 . الا ا  إبراالع
 .ي بعلاصعلح اسدار   االاعلي  للا ارة الاعني الادير العع  ذا الادير الاكل -
ااثةةة  ةةةةن الةةةا  ر الاكّلةةةي بتكنالاميةةةعم االتصةةةعا بعلنتةةةب  للصةةةفلعم الاتعللةةة   -

 .بع تنعء اعدام إة اي  ذا براميعم ذا إةداد الدراتعم الاتصل  بيلك
تعةةةةّدا تركيبةةةة  اللمنةةةة  الا ار ةةةة  الايدثةةةة  بةةةةا ارة اسشةةةةراف الل ةةةةعةو للنظةةةةر فةةةةو صةةةةفلعم 

اؤتتةةةةعم العااايةةةة  التةةةةو ال تكتتةةةةو صةةةةبغ  إدار ةةةة  بتعةةةةاية الاةةةةدير العةةةةع  ذا الاةةةةدير ال
الاكلي بعلشؤان اسدار   االاعلي  للا ارة بعلادير العةع  للاؤتتة  الاعنية  اعتعةاية ارا ةب 

 .الاصعر ي العاااي  بارا ب الدال 
اةن  155صة  تاعر  اللمن  الا ار   لارا ب  الصةفلعم الاشةااالم الانصةاص ةليلةع بعلف

 يا األار بعلنتب  لصفلعم الاؤتتعم العاااية  االليئةعم الااعثلة  الاامةادة باالية  تةان  
االخعضع  سشراف الا ارة الاعنية  بعتةتثنعء الصةفلعم الرامعة  بةعلنظر للمنة  العليةع لارا بة  

 .ا تد يق الصفلعم
اةةن  155بعلفصةة  تاةةعر  اللمنةة  الا ار ةة  بةةا ارة الداخليةة  الاشةةااالم الانصةةاص ةليلةةع 

 ةةيا األاةةر ةلةةى صةةفلعم الماعةةةعم الايليةة  الخعضةةع  سشةةرافلع بعتةةتثنعء الصةةفلعم التةةو 
ترمةة  بةةعلنظر للمنةة  العليةةع لارا بةة  اتةةد يق الصةةفلعم ذا اللمنةة  الملايةة  ذا البلديةة  لارا بةة  

 .الصفلعم
اةةن  155تاةةعر  اللمنةة  الا ار ةة  بةةا ارة التمليةة  الاشةةااالم الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  

 ةةيا األاةةر بعلنتةةب  للصةةفلعم الاتعللةة  بعلبنةةعءام الادنيةة  االاكلفةة  بإنمع  ةةع  بلةةع للتراتيةةب 
المعري بلع العا  ذا البنعءام التو تكلي بإنمع  ع بصفتلع صعيب الانشق الافاة. افو 

 . يه اليعل  تنعلد اللمن  الا ار   بيضار ااث  ةن الا ارة الاعني  بعلاشراع
تتركةب اللمنة  الملاية  لارا بة  الصةفلعم العاااية  االتةو يترذتةلع الكعتةب  - 159الفصل 

  : العع  للاالي  ان األةضعء اآلتو يكر  
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  الارا ب الملاي للاصعر ي العاااي ه -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلاعلي ه -
 ااث  ةن الامل  الملايه -
 ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلتمعرةه -
 .الادير الملاي للتملي  -
ن امابع ةلى رئي  اسدارة ذا الاؤتت  العاااي  الاعني  يضار امتاعع لمن  ارا ب  يتعي

الصفلعم إال فو يعالم التعةير الابةررة افةو  ةيه اليعلة  ياكةن للةيا األخيةر تفةاية ةةدد 
 .اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن إ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعرام اسدارة ذا الاؤتتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  العااايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لليضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار

ةةةةةعم الايليةةةة  االليئةةةةعم ترمةةةة  بةةةةعلنظر للمنةةةة  الملايةةةة ه الصةةةةفلعم الابراةةةة  لفعئةةةةدة الماع
الاشةةعبل  للةةع الكعئنةة  فةةو الااليةة  الاعنيةة  االصةةفلعم الا اةة  إبراالةةع فةةو ن ةةعط االةتاةةعدام 
الافّاضةة  اةةن الدالةة  إلةةى الااليةةعم اصةةفلعم الاؤتتةةعم العااايةة  الكعئنةة  فةةو الااليةة  اةة  
اراةةةةةةعة التراتيةةةةةب الخعصةةةةة  الان بلةةةةة  ةلةةةةةى صةةةةةفلعم بعةةةةةة الاؤتتةةةةةعم العااايةةةةة  ةنةةةةةد 

ضةةعءه كاةةع تخضةة  للةةرذي الاتةةبق للةةيه اللمنةة  صةةفلعم الانةةداعيعم الملايةة  للتنايةةة  اال ت
الف ييةة  التةةو تتمةةةعا  يةةداد اختصةةةعص لمنةة  صةةةفلعم الانداعيةة  إلةةةى يةةداد اختصةةةعص 
 . اللمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  العليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع لارا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد يق الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفلعم العااايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

يام الصةةبغ  ترمةة  بةةعلنظر للمنةة  الملايةة  كةة  الصةةفلعم الاتعللةة  بعلاصةةعر ي االاشةةعر   
الملايةة  التةةو تضةةب  بةةقار الاةةع كةةعن ابلغلةةع بعتةةتثنعء الصةةفلعم التةةو ترمةة  بةةعلنظر إلةةى 
 .اللمنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  العليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع لارا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد يق الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفلعم

تتركةةب اللمنةة  البلديةة  لارا بةة  الصةةفلعم العااايةة  االتةةو يترذتةةلع الكعتةةب  - 160الفصــل 
 :  العع  للبلدي  ان األةضعء اآلتو يكر  

 الاصعر ي العاااي هارا ب  -
  ااث  ةن الامل  البلديه -
  ااث  ةن اسدارة الملاي  للتملي ه -
 ااث  ةن اسدارة الملاي  للتمعرةه -
  عبة الاعلي  ايتتب البلدي ه -
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ةةةة اة ةةةةن يلةةةةكه تتركةةةب اللمنةةة  البلديةةةة  لارا بةةة  الصةةةفلعم العااايةةةة  ببلديةةة  تةةةان  اةةةةن 
  :األةضعء اآلتو يكر  

 بعلاعلي ه ااث  ةن الا  ر الاكلي -
ااثةةة  ةةةةن الةةةا  ر الاكلةةةي بتكنالاميةةةعم االتصةةةعا ذا ةةةةن الةةةا  ر الاكلةةةي  -

 بعلصنعة  ايلك يتب ااضاع الصفل ه
تنظةةةر  ةةةيه اللمنةةة  فةةةو صةةةفلعم بلديةةة  تةةةان  بةةةنف  صةةة ييعم اللمةةةعن الا ار ةةة  لارا بةةة  

 .الصفلعم العاااي 
العااايةة  االتةةو يترذتةةلع تتركةةب اللمنةة  الداخليةة  لارا بةة  صةةفلعم الانشةةقة  - 161الفصــل 

اتصرف ةن املة  اسدارة ذا املة  الارا بة  غيةر الةرئي  الاةدير العةع ه اةن األةضةعء 
  :اآلتو يكر  

 ارا ب الدال  : ةضاه -
 . اتصرفعن يت  تعيينلاع ان  ب  امل  اسدارة ذا امل  الارا ب  -

الاتصةرف ذن فو صارة يصاا اعن  أليةد الاتصةرفين الاةيكار ن ذةة ه فإنةه ياكةن للةيا 
يفةةاة كتعبيةةع العاةةه لعضةةا آخةةر اةةن املةة  اسدارة ذا اةةن املةة  الارا بةة  ةلةةى ذن ال 

 .يتمعا   يا التفاية ث ا ارام خ ا نف  التن 
فو صارة لماء ذيد العضا ن إلى  يا اسمراء ذكثر ان ث ا ارام فو التن  فإنه يمب 

ذا املة  الارا بة  الةيي ياكنةه ذن ةلى الرئي  الادير العع  ذن يعلة  بةيلك املة  اسدارة 
 .يلرر تعاية العضا الايكار

 :يضعف امابع إلى تركيب  لمن  صفلعم الانشقة
ااث  ةن الا  ر الاكلي بعلتملي  بعلنتب  لصفلعم األشغعا االتو تفةاط  ياتلةع  -

 اليان دينعره 1

االتةو ااث  ةن ا ارة اسشةراف الل ةعةو للانشةقة بعلنتةب  لصةفلعم التة اد باةااد  -
 .تفاط  ياتلع ث ثاعئ  ذلي دينعر

يكتتةةةةةو رذي اللمنةةةةة  العليةةةةةع لارا بةةةةة  اتةةةةةد يق الصةةةةةفلعم المةةةةةعن ارا بةةةةة   - 162الفصـــــل 
الصةةةةفلعم  ةةةةاة اللةةةةرار بعلنتةةةةب  آلاةةةةري الصةةةةرف االلةةةةبة االاةةةةدير ن العةةةةعاين للاؤتتةةةةعم 
 . العااايةةةةةةةةةةةةةةةةةة  االاؤتتةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم العااايةةةةةةةةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ال تكتتةةةةةةةةةةةةةةةةةةو صةةةةةةةةةةةةةةةةةةبغ  إدار ةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
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ال بصةف  اتةتثنعئي  ابالتضةى الةرر صةعدر ةةن رئةي  اليكااة  بةع ترار اال ياكن تمةعا ه إ
اةةن الةةا  ر الاعنةةو ذا الةةا  ر الاكلةةي بعسشةةراف الل ةةعةو ةلةةى الاؤتتةةعم العااايةة  ذا 
 . ةلةةةةةةةةةةةةةةى الاؤتتةةةةةةةةةةةةةةعم العااايةةةةةةةةةةةةةة  التةةةةةةةةةةةةةةو ال تكتتةةةةةةةةةةةةةةو صةةةةةةةةةةةةةةبغ  إدار ةةةةةةةةةةةةةة  الاعنيةةةةةةةةةةةةةة 

لعليةةةع لارا بةةة  بعلنتةةةب  لصةةةفلعم الانشةةةآم العااايةةة  يكتتةةةو رذي اللمنةةة  ا - 163الفصـــل 
اتد يق الصفلعم ارذي اللمن  الداخلي  لارا بة  الصةفلعم صةبغ  اتتشةعر   اال يلة   املة  

 . اسدارة ذا امل  الارا ب 
إال ذنه فو صةارة ةةد  ذخةي املة  إدارة الانشةقة ذا املة  الارا بة  بةرذي اللمنة  العليةع ذا 

را ةةةب الدالةةة  فإنةةةه يتعةةةّين ةنةةةداع يتضةةةان رذي اللمنةةة  الداخليةةة  تيفظةةةع ذا اةتراضةةةع اةةةن ا
التنصيص صراي  ةلى يلك صلب ايضر امل  اسدارة ذا امل  الارا ب  الةيي ينظةر 
درامةه كلةرار خةعص تةت  الاصةعد   ةليةه بصةف  صةر ي  اةن ا  ةر اسشةراف  فو الصفل  اا 

 .الل عةو
بغةةةة النظةةةةر ةةةةن األيكةةةةع  الخصاصةةةي  الةةةااردة بلةةةةيا األاةةةره يضةةةةب   - 164الفصـــل 

 :لمعن ارا ب  الصفلعم كاع يلو اختصعص اختلي
االختصعص بعلنتب  للصةفلعم الابراة  اةن  بة  الدالة  االماعةةعم الايلية  االاؤّتتةعم - 

 : العاااي  االاؤتتعم العاااي  التو ال تكتتو صبغ  إدار  
اللمنةة  العليةةع لارا بةة  اتةةد يق الصةةفلعم اللمنةة  الا ار ةة  لارا بةة  الصةةفلعم اللمنةة  الملايةة   

 لارا ب  الصفلعم اللمن  البلدي  لارا ب  الصفلعم الااضاع
اليةةةان  5اليةةةان دينةةةعر إلةةةى يةةةداد  10اليةةةان دينةةةعر إلةةةى يةةةداد  10ذكثةةةر اةةةن  -

لى يداد  الصةبغ  الملاية  إلةى اليان دينةعر بعلنتةب  للاشةعر   يام  10دينعر اا 
 اليان دينعر األشغعا 2يداد 

اليةةان دينةةعر  1اليةةان دينةعر إلةةى يةداد  4اليةان دينةةعر إلةى يةةداد  4ذكثةر اةةن  -
 ذلي دينعر الت اد باعدام اخداعم 400إلى يداد 

اليةةان دينةةعر  1اليةةان دينةعر إلةةى يةداد  4اليةان دينةةعر إلةى يةةداد  4ذكثةر اةةن  -
 باعدام إة اي ذلي دينعر الت اد  300إلى يداد 

ذلةي دينةعر  500اليان دينعر إلةى يةداد  2اليان دينعر إلى يداد  2ذكثر ان  -
 ذلي دينعر البراميعم االخداعم اسة اي  300إلى يداد 
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ذلةةي  200ذلةةي دينةةعر إلةةى يةةداد  300ذلةةي دينةةعر إلةةى يةةداد  300ذكثةةر اةةن  -
 ذلي دينعر الدراتعم 150دينعر إلى يداد 

اليةةان دينةةعر  5اليةةان دينةعر إلةةى يةداد  7إلةى يةةداد  اليةان دينةةعر 7ذكثةر اةةن  -
 اليان دينعر التلديرام األالي  لدشغعا الانم ة ابعشرة 2إلى يداد 

  :االختصةةةةةةةةعص بعلنتةةةةةةةةةب  للصةةةةةةةةةفلعم الابراةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةن  بةةةةةةةةة  الانشةةةةةةةةآم العااايةةةةةةةةة 

اللمنةة  العليةةع لارا بةة  اتةةد يق الصةةفلعم اللمنةة  الداخليةة  لارا بةة  صةةفلعم الانشةةقة العااايةة  
 ااضاع ال
 اليان دينعر األشغعا 10اليان دينعر إلى يداد  10ذكثر ان  -

 اليان دينعر الت اد باعدام اخداعم 7اليان دينعر إلى يداد  7ذكثر ان  -

 اليان دينعر الت اد باعدام إة اي  4اليان دينعر إلى يداد  4ذكثر ان  -

 عم اسة اي اليان دينعر البراميعم االخدا 2اليان دينعر إلى يداد  2ذكثر ان  -

 ذلةةةةةةةةةي دينةةةةةةةةةعر الدراتةةةةةةةةةعم 300ذلةةةةةةةةةي دينةةةةةةةةةعر إلةةةةةةةةةى يةةةةةةةةةداد  300ذكثةةةةةةةةةر اةةةةةةةةةن  -

تن بةةةق يةةةداد االختصةةةعص الابّينةةة  بعلمةةةدالين ذةةةة ه ةلةةةى صةةةفلعم الاشةةةتر ن العاةةةاايين 
 .الانظا  بنصاص خعص 

  :ا ت  تيديد اللمن  الاختص  بعالةتاعد ةلى
بعلنتةب  لالفةعم  لةب العةراة اعةرااج الكلف  التلدير   لل لبعم بعةتبعر ماية  األداءام -

 لةةب العةةراة اةة  انةةعظرة اكةةرا  العنعصةةر الارمعيةة  ل نتلةةعء اتلةةعر ر االنتلةةعءه خةة ا 
 .اريل  إةداد الصفل 

اعةةدا ابةةعلغ العةةراة الاعليةة  الافتايةة  بعةتبةةعر مايةة  األداءام بعلنتةةب  لتلةةعر ر تليةةي   -
 .العراة

 . لنتةةب  للصةةفلعم الابراةة  بعلتفةةعاة الابعشةةرابلةةغ الصةةفل  بعةتبةةعر مايةة  األداءام بع -

تضةةب   عئاةة  ذةضةةعء اللمةةعن الا ار ةة  االلمةةعن الملايةة  االلمةةعن البلديةة   - 165الفصــل 
المةةةعن الانشةةةآم العااايةةة  لارا بةةة  الصةةةفلعم بالةةةرر يصةةةدره الةةةا  ر ذا الةةةاالو ذا رئةةةي  

اةن اسدارام االليعكة   البلدي  ذا الرئي  الادير العةع  للانشةقة يتةب اليعلة  ايلةك بةع ترار
الااثلةة  بعللمنةة  الاعنيةة . ا ةةنص الةةرر رئةةي  اللمنةة  ةلةةى الايةةدة الاكلفةة  بعلكتعبةة  اللةةعرة 

 .للمن  ارا ب  الصفلعم
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تةةةةؤان الكتعبةةةة  اللةةةةعرة للمةةةةعن الا ار ةةةة  االلمةةةةعن الملايةةةة  االلمةةةةعن البلديةةةة  المةةةةعن الانشةةةةآم 
بعشةرة للةدياان ذا الةاالو ذا رئةي  العاااي  لارا ب  الصفلعم ايدة اختص  ترم  بعلنظر ا

البلدي  ذا اسدارة الععا  للانشقة يتب اليعلة . اتلةا  الكتعبة  اللةعرة بدراتة  الالفةعم اا ةةداد 
تلةةعر ر فةةو الغةةرة اتنظةةي  ذةاةةعا لمنةة  ارا بةة  الصةةفلعم كةةع ترار مةةداا األةاةةعا اتنظةةي  
 .الملتةةةةةةةةةةةةةةةعم اتيةةةةةةةةةةةةةةةر ر الايعضةةةةةةةةةةةةةةر اتةةةةةةةةةةةةةةدا نلع بعلتشةةةةةةةةةةةةةةعار اةةةةةةةةةةةةةة  رئةةةةةةةةةةةةةةي  اللمنةةةةةةةةةةةةةة 

يرت  مداا ذةاعا ملتةعم اللمنة  العليةع لارا بة  اتةد يق الصةفلعم املتةعم لمةعن ارا بة  
( ذيع  ةا  ةلى األ   ان 3الصفلعم االالفعم الاصعيب  إلى ذةضعء اللمن   ب  ث ث  )

 .تعر ا الملت 
ياكن للمن  العليع لارا ب  تد يق الصفلعم اللمعن ارا ب  الصفلعم ب لب  - 166الفصل 
يتلع ذا ذيد ذةضعئلع ذن تتتشيره بنعء ةلى اتتدةعء خعصه كة  شةخص بعةتبةعر ان رئ

 .كفعءتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعا ال لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب ااضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفل 

ال ياكن للمن  العليع لارا بة  اتةد يق الصةفلعم ا للمةعن ارا بة  الصةفلعم  - 167الفصل 
ذن تمتاةةة  إال بيضةةةار ذغلبيةةة  األةضةةةعء بعتةةةتثنعء لمنةةة  ارا بةةة  صةةةفلعم الانشةةةقة التةةةو ال 
 .تمتاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرةي  إال بيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ذةضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعئلع

ار ةةة  ايكةةةان امابةةةع اةةةن بةةةين اليعضةةةر ن ارا ةةةب الاصةةةعر ي العااايةةة  بعلنتةةةب  للمةةةعن الا  
االلمعن الملاي  االلمعن البلدية  اارا ةب الدالة  بعلنتةب  للمنة  الداخلية  للانشةآم العاااية  
اكةةيلك للمنةة  الا ار ةة  ةنةةداع تمتاةة  لدراتةة  الفةةعم الاؤتتةةعم العااايةة  التةةو ال تكتتةةو 

 .صبغ  إدار  
لبيةةة  اتتخةةةي الةةةررام اللمنةةة  العليةةةع لارا بةةة  اتةةةد يق الصةةةفلعم المةةةعن ارا بةةة  الصةةةفلعم بقغ

ذصةةاام األةضةةعء اليعضةةر نه بعتةةتثنعء الةةررام لمنةة  ارا بةة  صةةفلعم الانشةةقة التةةو يةةت  
 .اتخعي ع بقغلبي  األصاام

اتدان ادااالم اللمن  العليع لارا ب  اتد يق الصفلعم المعن ارا ب  الصفلعم فو ايضةر 
م صةلب ا مب ذن يكةان رذيلةع اعلة  اكتعبيةع ا ةت  امابةع إدرا  كة  الا يظةعم االتيفظةع

 .الايضر اليي يتعين إاضعؤه ان  ب  ك  األةضعء اليعضر ن
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ةنداع يتضان رذي اللمن  الملاي  ذا اللمنة  البلدية  لارا بة  الصةفلعم تيفظةع ذا اةتراضةع 
اةةةن  بةةة  ارا ةةةب الاصةةةعر ي العااايةةة  فإّنةةةه يمةةةب التنصةةةيص صةةةراي  ةلةةةى يلةةةك صةةةلب 

 .ئيعالايضر ايعرة الالي اتبلع ةلى الاالو للبم فيه نلع
يمةب ذن تبلةغ آراء لمةةعن ارا بة  الصةفلعم فةو ذمةة  ذ صةعه ةشةر ن يااةةع  - 168الفصـل 

اةةن تةةعر ا تعلةةد ع بةةعلالي شةةر    اتةةتكاعا كةة  الاثةةعئق ااسيضةةعيعم الضةةرار   لدراتةة  
الالةةةي االبةةةم فيةةةه. إال ذنةةةه افةةةو يعلةةة  إنلضةةةعء األمةةة  الاةةةيكار دان إبةةةداء لمنةةة  ارا بةةة  

خيةر يعتبةر رذيةع بعلااافلة  ا تخةي الاشةتري العاةااو  ةرارا كتعبيةع الصفلعم لرذيلع فإن  يا األ
 . فو الغرة
يتعةةةّين ةلةةةى الاشةةةتري العاةةةااو ذن يعةةةرة ةلةةةى اللمنةةة  العليةةةع لارا بةةة   - 169الفصـــل 

اتةةد يق الصةةفلعم ذا ةلةةى لمنةة  ارا بةة  الصةةفلعم يام النظةةر يتةةب االختصةةعص تلر ةةرا 
  :خعصع يتضّان ذتعتع اع يلو

  :تلعر ر تليي  العراة ةند تلدي  -أ 
 تلةةةةةةةةةةةةةةةدي  ةةةةةةةةةةةةةةةةع  لل لبةةةةةةةةةةةةةةةعم اةنعصةةةةةةةةةةةةةةةر ا ءاتلةةةةةةةةةةةةةةةع امةةةةةةةةةةةةةةةداا ع ا ةةةةةةةةةةةةةةةرط تاا للةةةةةةةةةةةةةةةعه-

اسيضةةعيعم الشةةعال  يةةةاا تا  ةة  ال لةةب ااضةةةاع الصةةفل  إلةةى ذ تةةةع  االعةةدد األ صةةةى -
لد تةةع  التةةو ياكةةن إتةةنعد ع إلةةى ةةةعرة اايةةد. افةةو صةةارة ةةةد  اةتاةةعد تلتةةي  ال لبةةعم 

 إلى ذ تع  ابررام يلكه
األتةةةةبعب التةةةةو يعلةةةةم دان تخصةةةةيص الصةةةةفل  ذا ةةةةةدد اةةةةن األ تةةةةع  الاكانةةةة  للصةةةةفل  -

اةن  21ذا لليةرفيين  بلةع أليكةع  الفصة   20للاؤتتعم الصغرع  بلةع أليكةع  الفصة  
  يا األاره

 تبر ر تيمير تلدي  ةراة بديل  ةند اس تضعءه-
  تبر ر الانلمي  الاعتادة لتليي  العراةه-
اةةن  ةةيا  83فةةو تيديةةد ذمةة  ذا آمةةعا التنفيةةي  بلةةع أليكةةع  الفصةة  الاع يةةعم الاعتاةةدة -

 األار اتليي  ذثر  يا األم  ةلى الانعفت ه
تبر ةةةر الصةةةيغ  الاعتاةةةدة سمةةةراء الانعفتةةة  ةنةةةداع ال تكةةةان ةةةةن  ر ةةةق  لةةةب العةةةراة -

  الافتاره
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للععرضةةين تلةاي  نتةعئج الانعفتةة  بالعرنة  ةةةدد الةيين تةيباا كةةرا  الشةرا  االعةةدد الفعلةو -
اةدد اليين ذ صيم ةراضل  لعد  ا عبلتلع لالتضيعم كرا  الشرا  اتلةاي  نتةعئج يلةك 

 ةلى الانعفت  العرن  بعلاضعي  التنعفتي  الااضاةي  للل عع الاعنو بعل لبعمه
تبر ةةر تيديةةد األمةة  الفعصةة  بةةين تةةعر ا اسةةة ن ةةةن  لةةب العةةراة االتةةعر ا األ صةةى -

 إلى ذ اي  الصفل  ادرم  تشّعبلعه للباا العراة بعلنظر خعص 
 تبر ر الصيغ  الاعتادة لدثاعنه-
ةةةةةرة تيليلةةةةةو للتتةةةةةعؤالم ذا  لبةةةةعم إيضةةةةةعيعم الاشةةةةةعركين يةةةةاا كراتةةةةةعم الشةةةةةرا  -

 ااسمعبعم الالدا  لل  ةند اال تضعءه
 تبر ر  رارام تاديد ذم   باا العراة انتعئملع ةلى كثعف  الاشعرك  ةند اال تضعءه-
 ةتراضعم الاشعركين إن امدمهتيفظعم اا -
 .إبداء الرذي بخصاص البالي  األتععر-

 :ةند تلدي  الي خت  نلعئو -ب
 تليي   ر ل  اظراف اسنمع ه -
تيديةةةد الابلةةةغ النلةةةعئو للصةةةفل  اتيليةةة  الفةةةاارط الاتةةةمّل  بةةةين التلةةةديرام اكشةةةي  -

 اليتعب النلعئو للصفل ه
 الاكعفآم ةند اال تضعءهتيديد آمعا اسنمع  االعلابعم الاعلي  ا  -
 .تيفظعم ااةتراضعم صعيب الصفل  إن امدم -

ال تخضةة  الصةةفلعم التعليةة  لر عبةة  لمةةعن ارا بةة  الصةةفلعم العااايةة   - 170الفصةة  
 :غير ذّنلع تبلى خعضع   ب  الاصعد   ةليلع لتقشيرة ارا ب الاصعر ي العاااي 

ااية  االليئةعم الااعثلة  ةنةداع صفلعم الدال  االماعةعم الايلي  االاؤتتعم العا  -
تبةةر  فةةو ن ةةعط صةةفل  ةعاةة  تيصةةلم ةلةةى ااافلةة  لمنةة  ارا بةة  الصةةفلعم العااايةة  

 يام النظر اا يللع اختالع النلعئو ايلك اع ل  تخعلي بناد الصفل  الععا ه
ةلاد كراء العلعرام اع ل  يتمعا  اعين الكراء الابلغ الالدر ان  بة  اصةعلح ا ارة  -

 دال  االشؤان العلعر  هذا ك ال
 .الصفلعم الابرا  افق اسمراءام الابّت  -
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 العنوان السادس
 في العقوبات والنزاهة وتسوية النزاعات 

 العقوبات المالية والمكافآت: الباب األول
تةةةنص كراتةةةعم الشةةرا  ةلةةةى غرااةةةعم التةةةقخير االعلابةةةعم الاعليةةة  التةةةو  - 171الفصـــل 

صةعيب الصةفل  اتضةب  كيفية  ايتتةعبلع ةلةى ذن ال يتمةعا  تاظي ةنةد اال تضةعء ةلةى 
( اةةةن ابلةةةغ اليتةةةعب النلةةةعئو للصةةةفل  اةةةع لةةة  5%ابلةةةغ غرااةةةعم التةةةقخير خاتةةة  بعلاعئةةة  )
 . تنص كرا  الشرا  ةلى خ ف يلك

ات بةةةق  ةةةيه الغرااةةةعم االعلابةةةعم دان تنبيةةةه اتةةةبق ذا اتخةةةعي ذي إمةةةراء آخةةةر اال ييةةةاا 
عم لمبةر األضةرار النعتمةة  ةةن  ةيا التةةقخير ذا ةةن اسخةة ا ت بيللةع دان الا علبة  بغرااةة
 . بعاللت ااعم التعع دي  األخرع 

ا ت  ت بيق  يه الغرااعم االعلابعم فو صارة يصاا تةقخير فةو إنمةع  الصةفل  ذا ةةد  
ايتةةرا  االلت ااةةعم التعع ديةة  الاتعللةة  بتخصةةيص اساكعنيةةعم البشةةر   االاعةةدام الضةةرار   

 . سنمع  الصفل 
ياكةةةن ذن تةةةنص كراتةةةعم الشةةةرا  ةلةةةى اةةةنح اكعفةةةقة اعليةةة  إيا اةةةع تةةةة   - 172 الفصـــل

 .اسنمع   ب  اآلمعا التعع دي 
 النزاهة: الباب الثاني

يخض  ااثلةا الاشةتري العاةااو االليعكة  الاكلفة  بعلر عبة  االياكاة  فةو  - 173 الفصل
  فةو إبةرا  الصةفلعم الصفلعم العاااية  ابصةف  ةعاة  كعفة  الاتةدخلين الاةع كعنةم صةفتل

العااايةة  اتنفيةةي ع ليتةةعب الاشةةتري العاةةااو ذا الملةةعم الاكلفةة  بعلاصةةعد   ذا الارا بةة  
إلى األيكع  التشر عي  االترتيبي  الاتعلل  بالعاا  الفتعد اتضعرب الاصةعلح فةو الصةفلعم 

 .العاااي 
اظعئفةةه يمةةب ةلةةى الاشةةتري العاةةااو اةلةةى ذي شةةخص تيّصةة  بتةةبب  - 174الفصةة  

ذا الالةةع  الاتةةندة إليةةه ةلةةى اعلااةةعم ذا اع يةةعم تر ةةةةة  تتعلةةق بصةةفل  ذا بإبراالةةةةةع ذا 
تنفيةةةي ع تةةةااء  ةةةدالع الاترشيةةةةةان ذا الاتعلةةةدان ذا الالةةةعالان ذا اتةةةدا الخةةةداعم تتعلةةةق 
خعصةة  بعألتةةرار الفنيةة  ذا التمعر ةة  االماانةةب التةةر   للعةةراة ذن ال يفشةةو ذيةةع اةةن  ةةيه 

 .ا الاع يعم الاعلااعم
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فةةةةو كةةةة  اليةةةةعالمه ال ياكةةةةن للاترشةةةةيين اللععرضةةةةين اكةةةةيلك الغيةةةةر النفةةةةعي إلةةةةى الاثةةةةعئق 
الخعصةة  بةةإمراءام إبةةرا  الصةةفلعم باةةع اةةن شةةقنه ذن يليةةق ضةةررا بن ا ةة  إمةةراءام إتةةنعد 

 .الصفل 
اةةةة  اراةةةةةعة العلابةةةةعم الم ائيةةةة  االتقديبيةةةة  الانصةةةةاص ةليلةةةةع بعلتشةةةةر    - 175الفصــــل 
لمةةعري بلةةع العاةة ه يتةةتبعد كةة  ةةةان ةاةةااو اتةةؤاا ةةةن إبةةرا  ذا ارا بةة  ذا االتراتيةةب ا

خةة ص صةةفل  ةااايةة  خةةةعلي ذيكةةع   ةةيا األاةةر اةةةن الاشةةعرك  فةةو إمةةراءام الصةةةفلعم 
 . العاااي 
يخضة  ااظفةا اذةةاان اختلةي الاشةتر ن العاةاايين الةيين ارتكبةاا مةةرائ   - 176الفصـل 

العلابةعم الم ائية  الانصةاص ةليلةع بعلتشةر    فو إ عر إمراءام الصةفلعم العاااية  إلةى
 .المعري به العا 

ةلةةةةةى كةةةةة  الاترشةةةةةيين االععرضةةةةةين فةةةةةو الصةةةةةفلعم العااايةةةةة  االلتةةةةة ا   - 177الفصـــــل 
 .بقخ  يعم الالن  ايلك خ ا إبرا  الصفلعم اتنفيي ع

يمةةب ةلةةى الاشةةتري العاةةااو إلغةةعء  ةةرار إتةةنعد الصةةفل  إيا ثبةةم تةةار  العةةعرة الالتةةرر 
نعده الصةةةفل  بصةةةارة ابعشةةةرة ذا غيةةةر ابعشةةةرة فةةةو ةاليةةة  فتةةةعد ذا ااعرتةةةعم تييةةة  ذا إتةةة

 .تاا ؤ ذا إكراه  صد اليصاا ةلى الصفل 
تضةةب  الليئةة  العليةةع لل لةةب العاةةااو  عئاةة  الاشةةعركين الةةيين تةة  اتخةةعي  ةةرار فةةو إ صةةعئل  

 .ان الاشعرك  فو الصفلعم العاااي  نلعئيع ذا لادة ايدادة
 .  اللعئاةة  الاةةيكارة االعلابةةعم تمةةعه الاشةةعركين الاعنيةةين بالتضةةى ذاةةةرتيةةدد  ةةرط ضةةب

يمب ةلى ك  اشتر ةاةااو اكعفة   يعكة  الر عبة  األخةرع إةة   الليئة   - 178الفصل 
العليةةع لل لةةةب العاةةااو بعلااعرتةةةعم الارتكبةةة  اةةن  بةةة  الععرضةةين ذا ذصةةةيعب الصةةةفلعم 

 .نلعئي  ان الصفلعم العاااي االتو ان شقنلع اتتبععد   بصف  اؤ ت  ذا 
تعتبر بع ل  ك  صفل  ت  اليصاا ةليلع ذا تمديد ع باات   ااعرتةعم  - 179الفص  

تيي  ذا فتعد. كاع تعتبر بع لة  كة  صةفل  تة  خة ا إنمع  ةع تتةمي  ااعرتةعم تيية  ذا 
 . ارتشعء إال إيا رذع الاشتري العاااو خ ف يلك الةتبعرام تل  الاصلي  الععا 

ن لكةة  اتعع ةةد ثبةةم ذن رضةةعه كةةعن اعيبةةع بااعرتةة  فتةةعد ال عةةن بإلغةةعء الصةةفل  لةةدع ياكةة
 .اللضعء الاختص دان الاتع  بيله فو  لب التعاية
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 التئلم وتسوية النزاعات: الباب الثالث
تنعد صةفل  ةاااية  الليةع   - 180الفص   ييق لك  ان له اصلي  فو إمراءام إبرا  اا 

 .   التو ذليلم به ضررا لدع الاشتري العاااو الاعنوبتظل  ضد اللرارام يام الصل
يت  التظّل  بقي  اتيل  انعتب  اعدي  ذا ال اعدي  العب  اص  يتل  إلى الاعنةو بةعألار فةو 

 .يعا إيداع الا لب ابعشرة ذا ةبر الخ 
( ذيةع  ةاة  اةن تةعر ا نشةر ذا تبليةغ اللةرار 5يمب الليع  بعلتظل  فو ذم  ذ صةعه خاتة  )

الةةةتظل . ايعتبةةةر تةةةكام الملةةة  الاعنيةةة  بةةةعلتظل  لاةةةدة خاتةةة  ذيةةةع  ةاةةة  رفضةةةع ااضةةةاع 
 . ضانيع

 هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية: القسم األول
اةةن  ةةيا األاةةر  180ياكةةن ال عةةن فةةو اللةةرارام الاشةةعر إليلةةع بعلفصةة   - 181الفصةة  

اةن  ةيا  147بعلفصة  ذاع   يئة  اتعبعة  اارامعة  الصةفلعم العاااية  الانصةاص ةليلةع 
( ذيةةع  ةاةة  اةةن تةةعر ا نشةةر ذا تبليةةغ اللةةرار. افةةو يعلةة  5األاةةر ايلةةك فةةو ذمةة  خاتةة  )

تةةكام اسدارة تيتتةةب اآلمةةعا ان   ةةع اةةن انلضةةعء الخاتةة  ذيةةع  الاشةةعر إليلةةع بعلفصةة  
 .الايكار ذة ه 180

عاةااو الاعنةو تيي  الليئ  ابامّرد تاّصللع بعلتظّل ه نتخ  اةن العر ضة  إلةى الاشةتري ال
 .ب ر ل  تع و تعر خع ثعبتع لتاّصللع بلع

يتةةةالى الاشةةةتري العاةةةااو تعليةةةق إمةةةراءام إبةةةرا  اتبليةةةغ الصةةةفل  إلةةةى يةةةين تاصةةةله بلةةةرار 
 .الليئ  فو الغرة

( يااةع ةاة  ابتةداء اةن 20تتخي  يئ  الاتعبع  االارامع   رار ع فو ذم  ذ صعه ةشةران )
ااو ارفل  بماي  الاثعئق ااسيضةعيعم الا لابة  افةو تعر ا تاصللع بإمعب  الاشتري العا

 .غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعب يلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك يرفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار تعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق اسمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءام

فو يعل  إ رار الليئة  بعةد  شةرةي  اسمةراءام يتعةّين ةلةى الاشةتري العاةااو ت بيةق  ةرار 
 .الليئ  ااتخعي كعف  التدابير لت فو اسخ الم فو ذفض  اآلمعا

ارامعةةة  الصةةةةفلعم العااايةةة  الانصةةةاص ةليلةةةةع تتركةةةب  يئةةةة  اتعبعةةة  ا  - 182الفصـــل 
 :ان  يا األار ان 147بعلفص  
 ااث  ةن رئي  اليكاا  : رئي  -
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 ةضا ةن دائرة الايعتبعم : ةضا -
  ااث  ةن  يئ  الارا ب  الععا  للاصعلح العاااي : ةضا -
 ااث  ةن  يئ  الر عب  الععا  للاعلي  : ةضا -
 الالي : ةضاااث  ةن الانظا  الالني  يتب ااضاع  -

 . كاع ياكن للليئ  ةند اس تضعء ذن تتتعين بخبير
يعّين ذةضعء  يئ  الاتعبع  االارامع  بلرار ان رئي  اليكاا  ايلك بع ترار اةن اسدارام 

 .االليعك  الااثل  بعلليئ 
تكّلةةةي  يئةةة  الاتعبعةةة  االارامعةةة  بةةةةاتعبع  ايتةةةرا  الابةةةعدئ األتعتةةةي  فةةةو  - 183الفصـــل 

الصفلعم العاااي  الاتاثل  فةو الانعفتة  اير ة  الاشةعرك  االاتةعااة ذاةع  ال لةب العاةااو 
 .اشفعفي  اسمراءام ان ا تلع

 : تتعلد  يئ  الاتعبع  االارامع  بدرات 
تةةنعد اتنفيةةي الصةةفلعم ةةة العةةرائة التةةو يلةةدالع كةة  اةةن لةةه اصةةلي  فةة و إمةةراءام إبةةرا  اا 

 .العاااي 
ةةةة ا يةةةق الصةةةفلعم التةةةو تةةةؤدي إلةةةى الترفيةةة  فةةةو الابلةةةغ المالةةةو للصةةةفل  بنتةةةب  خاتةةةين 

( ذا ذكثةةةةر دان اةتبةةةةعر ال  ةةةةعدام النعتمةةةة  ةةةةةن ارامعةةةة  األتةةةةععر ذا ةةةةةن 50%بعلاعئةةةة  )
 التغييرام فو  يا  العال  ةند اال تضعءه

الدالةةةة  اارا بةةةةو الاصةةةةعر ي العااايةةةة  بخصةةةةاص اليةةةةعالم التّةةةةو ال ةةةةة إيةةةةعالم ارا بةةةةو 
 .يتتميب فيلع استنعد إلى الابعدئ االلااةد الانصاص ةليلع بليا األار

ة الاع يعم الاتعلل  بإبرا  الصفلعم التةو اةن شةقنلع ذن تاة  بعلعنعصةر التةو تة  اةتبعر ةع 
 .ةند إتنعد الصفل 

تةنعد ة ك  الةي تةرع الليئة  ضةرارة دراتةته  لتةبب اةن األتةبعب اتصةل  بةإمراءام إبةرا  اا 
 .اتنفيي الصفلعم العاااي 

تبلغ  يئ  اتعبع  ا ارامع  الصفلعم العاااي  رذيلع إلةى رئةي  اليكااة   - 184الفص  
لةةةى رؤتةةةعء الليعكةةة  العااايةةة  الاعنيةةة  اا ارام اسشةةةراف المنةةة  ارا بةةة  الصةةةفلعم يام  اا 

 .النظر
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امع  بيضار ذغلبية  األةضةعء اتتخةي الرراتلةع بقغلبية  ذصةاام تمتا   يئ  الاتعبع  االار 
 .األةضعء اليعضر ن

 . يكتتةةةةةةةةةو رذي  يئةةةةةةةةة  الاتعبعةةةةةةةةة  االارامعةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةاة اللةةةةةةةةةرار بعلنتةةةةةةةةةب  لمايةةةةةةةةة  األ ةةةةةةةةةراف

تتةةةةالى  يئةةةة  الاتعبعةةةة  االارامعةةةة  نشةةةةر آرائلةةةةع بصةةةةف  دار ةةةة  ةلةةةةى اا ةةةة  الةةةةااب الخةةةةعص 
 .بعلصفلعم العاااي 

 النزاعات بالحسنىتسوية : القسم الثاني
ذيةةةدثم لةةةدع رئةةةي  اليكااةةة  لمنةةة  اتتشةةةعر   لفةةةة الن اةةةةعم بعليتةةةنى  - 185الفصةةة  

تتاث  الاتلع فو البيا ةن ةنعصةر اسنصةعف التةو ياكةن اةتاعد ةع للاصةاا إلةى فةة 
 . الن اع بعليتنى فو الخ فعم الاتعلل  بعلصفلعم العاااي 

لن اةةعم بعليتةنى اةن األةضةعء اآلتةةو تتركةب اللمنة  االتتشةعر   لفةة ا - 186الفصة  
  :يكر  
  اتتشعر بعلايكا  اسدار   : رئي  -
 ااث  ةن الليئ  العليع لل لب العاااو : ةضا -
 . ااث  ةن الانظا  الالني  للل عع اليي ينتاو إليه صعيب الصفل  : ةضا -

ا يعةةّين ذةضةةعء  ةةةيه اللمنةة  بلةةةرار اةةن رئةةةي  اليكااةة  بةةةع ترار اةةن كةةة  اةةن الةةةرئي  األا 
 .للايكا  اسدار   ارئي  الانظا  الالني  الاعني  بعلنتب  لااثليل 

يةةنص  ةةرار رئةةي  اليكااةةة  ةلةةى تعيةةين الكتعبةة  اللةةةعرة للمنةة  االتتشةةعر   لفةةة الن اةةةةعم 
بعليتةةةةنى اةةةةن بةةةةين الةةةةرري اارامعةةةةو ال لةةةةب العاةةةةااو الانتاةةةةين للليئةةةة  العليةةةةع لل لةةةةب 

 .العاااو
لةةةى رذي اللمنةةة  االتتشةةةعر   لفةةةة الن اةةةةعم يعةةةرة رئةةةي  اليكااةةة  ة - 187الفصـــل 

 .بعليتنى الن اع اليي يرع فعئدة فو اتتشعرتلع بشقنه بنعء ةلى  لب ذيد ال رفين
اال يعفةةةو ال لةةةب الالةةةد  لعةةةرة النةةة اع ةلةةةى رذي اللمنةةة  األ ةةةراف الاتعع ةةةدة اةةةن اتخةةةعي 

 . التدابير التيفظي  ال  ا  لدع الايكا  الاختص  لياعي  يلا ل 
تتتا  اللمن  االتتشعر   لفةة الن اةةعم بعليتةنى إلةى األ ةراف الاعنية   - 188 الفصل

بةةعلن اع اياكةةن ذن ت لةةب اةةنل  تلةةدي  اةةيكرام كتعبيةة  ذا ذيةة  اثيلةة  ذخةةرع بالتضةةى الةةرر 
 . تعلد
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 .اياكةةةةةةةةن للمنةةةةةةةة  ذن تتةةةةةةةةتعين بخبيةةةةةةةةر اتياةةةةةةةة  الاصةةةةةةةةعر ي بعلتتةةةةةةةةعاي بةةةةةةةةين األ ةةةةةةةةراف

شةةرةي  إال بيضةةار كةة  ذةضةةعئلع اتبةةدي رذيلةةع ال تكةةان اةةدااالم اللمنةة   - 189الفصــل 
 .بقغلبي  األصاام اتكان ادااالم اللمن  تر  

يمب ةلى اللمن  االتتشعر   لفة الن اةعم بعليتنى ذن تبدي رذيلع فو ذم  ث ث  ذشلر 
 .ان تعر ا التعلد. اياكن تاديد  يا األم  بالرر اعل  ان رئي  اللمن 

تشةةعري اتةةري اال ياكةةن اسدالء بةةه ذا اتةةتعاعله لةةةدع إّن رذي اللمنةة  ات - 190الفصــل 
 .الايعك 

 العنوان السابع
 أحكام انتقالية وختامية 

تت  اععلم  الالفةعم المعر ة  ا التةو تة  اسةة ن ةةن الانعفتة  فةو شةقنلع  - 191الفصل 
 ب  دخاا  يا األار يّي  التنفيي  بلع للتراتيب المعري بلع العا  فو تةعر ا اسةة ن ةةن 

 .الانعفت 
تلغةةى مايةة  األيكةةع  التةةعبل  الاخعلفةة  للةةيا األاةةر اخعصةة  األاةةر ةةةدد  - 192الفصــل 
االانظ  للصفلعم العاااي  اماي   2002ديتابر  17الاؤرخ فو  2002لتن   3158

اةةةعي  23الاةةةؤرخ فةةةو  2011لتةةةن   623النصةةةاص الانليةةة  االاتااةةة  لةةةه ااألاةةةر ةةةةدد 
 . الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفلعم العااايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الاتعلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق بقيكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  خعصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لتنظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي   2011

 .2014يدخ   يا األار يي  الت بيق بداي  ان غرة ماان  - 193الفصل 
الا راء اكتعب الدال  اكلفانه ك  فياع يخصهه بت بيةق  ةيا األاةر الةيي  - 194الفصل 

 .ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي 



 348 

والهيئات  تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم  
 ية  ميكواالدارية والعسكرية والتعديلية و التح القضائية

يتعلـــق بضـــبح شـــروط  2014جـــانفي  28مـــؤّرخ فـــي  2014لســـنة  764أمـــر عـــدد 
جــراءات تكليــف المحــامين بنيابــة الهياكــل العموميــة لــدى المحــاكم والهيئــات القضــائية  وا 

 .واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية
 

مةراءام إبةرا  ةلةاد صةفلعم تكليةي الايةةعاين  لالفصـل األوّ  ة يضةب   ةيا األاةر شةرا  اا 
اشةةةركعم الايةةةعاين بنيعبةةة  الليعكةةة  العااايةةة  لةةةدع الايةةةعك  االليئةةةعم اللضةةةعئي  ااسدار ةةة  

 .االعتكر   االتعديلي  االتيكياي 
اتتةةتثنى اةةن ت بيةةق ذيكةةع   ةةيا األاةةر األةاةةعا التةةو تكتتةةو صةةبغ  الدراتةةعم اللعنانيةة  
االةةع  التةةد يق اللةةعنانو االمبةةعئو ااالتتشةةعرام اتير ةةر العلةةاد االتةةو تخضةة  لإلمةةراءام 

 .الالررة للصفلعم العاااي  الاتعلل  بعلدراتعم
الاتعلةق  2002ديتةابر  17الاؤرخ فو  2002لتن   3158اتن بق ذيكع  األار ةدد 

  لةةةدع الايةةةعك  بتنظةةةي  الصةةةفلعم العااايةةة  ةلةةةى صةةةفلعم اةلةةةاد نيعبةةة  الليعكةةة  العااايةةة
االليئعم اللضعئي  ااسدار   االعتكر   االتعديلي  االتيكياي  اع ل  تتععرة ا  ذيكع   ةيا 

 .األار االتضيعم كرا  الشرا  الناايمو الاشعر إليه بعلفص  الثعلا ان  يا األار
ة تن بق ذيكع   يا األار ةلةى الليعكة  العاااية  التعلية  فةو صةارة لمائلةع إلةى  2الفصل 

 :إنعب  ايع  ذا شرك  ايعاين
 .الاكلةةةةةي العةةةةةع  بن اةةةةةةعم الدالةةةةة  فةةةةةو مايةةةةة  الصةةةةةار التةةةةةو يلمةةةةةق فيلةةةةةع لتعيةةةةةين ايةةةةةع  -

 . الدال  االاؤتتعم العاااي  -
الاؤّتتةةةعم العااايةةة  التةةةو ال تكتتةةةو صةةةبغ  إدار ةةة  االانشةةةآم العااايةةة  ةلةةةى اعنةةةى  -

لةةةةةق بعلاتةةةةةع اعم الاتع 1989فيفةةةةةري  13الاةةةةةؤرخ فةةةةةو  1989لتةةةةةن   9اللةةةةةعنان ةةةةةةدد 
االانشةةآم االاؤّتتةةعم العاااّيةة  الاشةةعر إليةةه ذةةة ه فةةو صةةارة ةةةد  لمائلةةع إلةةى الاكلةةي 

 العع  بن اةعم الدال  لتاثيللعه
 الماعةعم الايلي ه -
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ما ليةة   26الاةةؤّرخ فةةو  1993لتةةن   84الامةةعا  الالنّيةة  ةلةةى اعنةةى اللةةعنان ةةةدد  -
 الاشعر إليه ذة هه 1993

نةةةافابر  28الاةةةؤّرخ فةةةو  1994لتةةةن   123الاراكةةة  الفنّيةةة  ةلةةةى اعنةةةى اللةةةعنان ةةةةدد  -
 الاشعر إليه ذة هه 1994

الشةةةةةةركعم يام األغلبيةةةةةة  العااايةةةةةة  التةةةةةةو ياتلةةةةةةك الاتةةةةةةع اان العااايةةةةةةان االانشةةةةةةآم  -
 .50العاااي ه ك  بافرده ذا بعالشتراكه رذ  اعللع بنتب  ال تل  ةن %

تبةر  الصةفلعم الاتعللة  بتكليةي الايةعاين اشةركعم الايةعاين بنيعبة  الليعكة   - 3الفصل 
العااايةة  الاشةةعر إليلةةع بعلفصةة  الثةةعنو اةةن  ةةيا األاةةر بةةعللماء إلةةى الانعفتةة  ةلةةى ذتةةع  
 لةةب ةةةراة اافةةق بنةةاد االةةعيي  انصةةاص ةليلةةع بكةةرا  شةةرا  ناةةايمو يضةةب  اةةن 

 . ب  الليئ  العليع لل لب العاااو
 .األتععب ضان العيي  فر  العراة ااختيعر الايعاو اال تعتاد
ة ينشةةةر إةةةة ن الةةةّدةاة إلةةةى الانعفتةةة  ةشةةةران يااةةةع ةلةةةى األ ةةة   بةةة  التةةةعر ا  4الفصـــل 

األ صى الايّدد للباا العراة باات   الّصةيعف  اةلةى اا ة  الةااب الخةعص بعلّصةفلعم 
لتّةةعب  للليكةة  العاةةااو ةنةةد العااايةة  بعلليئةة  العليةةع للّ لةةب العاةةااو اكةةيلك اا ةة  الةةااب ا

اال تضةةةعء. كاةةةع ياكةةةن نشةةةر اسةةةة ن الاعنةةةو بةةةقّي اتةةةيل  إشةةةلعرّ   ذخةةةرع اعدّيةةة  ذا ةلةةةى 
 . الخّ . ا خّفة  يا األم  إلى ةشرة ذّيع  فو صارة التقّكد الابّرر

يتالى الاترشح تياي  كرا  الشرا  امعّنع ان اا ة  الةااب الخةعص بعلصةفلعم العاااّية  
اب الليكةةةةة  العاةةةةةااو الاعنةةةةةو بعةةةةةد ذن يتةةةةةاّلى تعايةةةةةر االتةةةةةتاعرة اسلكترانيةةةةة  ذا باا ةةةةة  ا 

الاامةةةةادةه للغةةةةرةه ةلةةةةى الاا ةةةة  الاةةةةيكار. ابعسضةةةةعف  إلةةةةى يلةةةةك ياكةةةةن تةةةةيب كةةةةرا  
 .الشرا  ابعشرة ان الليك  العاااو الاعنو دان العب 

تايةة  اتفةةتح امابةةع فةةو نفةة  يةةا  العاةة  الايةةّدد كةةآخر ذمةة  للبةةاا العةةراة الظةةراف الاي
ةلةةى العةةراة الفنّيةة  اةةن  بةة  لمنةة  خعّصةة  لفةةتح افةةر  العةةراة تيةةدا لةةدع كةة   يكةة  

 .ةاااو
ان  يا األاةره ياكةنه ابصةف  اتةتثنعئّي ه للليعكة   3ة ا  اراةعة ذيكع  الفص   5الفصل 

اةةةن  ةةةيا األاةةةر إنعبةةة  ايةةةع  ذا شةةةرك  الايةةةعاين  2العااايةةة  الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة  
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  :كه فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو اليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعالم الّتعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بعلتفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعاة الابعشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ايلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  لب ةراة غير اثار -
ايكةةةان  لةةةب العةةةراة غيةةةر اثاةةةر إيا لةةة  يةةةت  تلةةةدي  ذّي ةةةةرة ذا إيا كةةةعن العةةةرة ال  

يتتميب للشرا  الا لاب  ان  ب  الليك  العاااو االابّين  فو كرا  الشرا  ايلةك بعةد 
 . يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  الليكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الاعنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ب لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراة اايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة

 . اللضعيع االتتعمعلي  -
ابصف  ةعا  ماي  الاتعئ  التةو تكتتةو صةبغ  التقكةد الرتبع لةع بآمةعا  صةيرة ذا كةيلك 

 . لضاعن اتتارارّ   ارفق ةاااو
اةن  ةيا األاةر  7ييي  الليك  العاااو إلى اللمن  الايدث  باامب الفصة   - 6الفصل 

ةشةةةران يااةةةع اةةةن تةةةعر ا  ةةةةراة الاشةةةعركين اتلةةةعر ر الفةةةر  االعييتةةةه فةةةو ذمةةة  ذ صةةةعه
األم  األ صى لتلدي  العراةه  صد النظر فو ادع ت عبللع ا  كرا  الشرا  االتخةعي 
 رار ةةةع فةةةةو اختيةةةةعر الايةةةةعاو ذا شةةةةرك  الايةةةعاين لنيعبةةةة  الليكةةةة  العاةةةةااو الاعنةةةةو  بلةةةةع 

 .ان  يا األار 8ا 7للفصلين 
ةةدد اللضةعيع االفةعم ا مب ةلى الليكة  العاةااو الاعنةو اةّد اللمنة  بكشةي افّصة  فةو 

الن اةةةعم الاتعّللةةة  بلةةةع. ا ةةةتّ  تبا ةةب  ةةةيا الكشةةةي يتةةةب  بيعةة  اللضةةةعيع انتعئملةةةع ا ياةةة  
انعكعتعتلع الاعلّي  التلديرّ   ةلى الليك  الايكار ايلةك بعنةاان فتةرة الةث ا تةناام الاعلية  

 .التعبل  لتن  الليع  ب لب العراة
ب العاةةااو برئعتةة  اليكااةة  لمنةة  اختصةة  تيةةدا لةةدع الليئةة  العليةةع لل لةة - 7الفصــل 

لارا ب  ااتعبع  نيعب  الايعاين اشركعم الايعاين للليعك  العاااي  اتاثيللع لدع الايعك  
 .االليئعم اللضعئي  ااسدار   االعتكر   االتعديلي  االتيكياي 

 :اتتركب  يه اللمن  ان
 ااث  ةن رئي  اليكاا  : رئي ه -
 رئي   يئ  ارا بو الدال  ذا ان ينابه : ةضاه -
 رئي   يئ  ارا بو الاصعر ي العاااي  ذا ان ينابه : ةضاه -
 ااث  ةن ا  ر العدا : ةضاه -
 ااث  ةن ا  ر الاعلي  : ةضاه -
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 ااث  ةن الا  ر الاكلي بقا ك الدال  : ةضاه -
لنتةةةب  للةةةا ارام غيةةةر الااثلةةة  ااثةةة  ةةةةن الةةةا ارة التةةةعب  للةةةع الليكةةة  العاةةةااو الاعنةةةو بع -

 .بعللمن  : ةضا
اياكن لرئي  اللمن  اتتدةعء ك  شخص يرع فعئةدة فةو يضةاره بةعلنظر إلةى اختصعصةه 

 .فو إيدع الاتعئ  الادرم  بمداا ذةاعا اللمن 
تمتاةة  اللمنةة  بةةدةاة اةةن رئيتةةلع كلاةةع ا تضةةم اليعمةة  يلةةك اتامةةه الةةدةاام كتعبةة   بةة  

ااةةةةد ةلةةةد االمتاةةةعع. اال يعتبةةةر امتاةةةعع اللمنةةة   عنانيةةةع إال تةةةبع  ذيةةةع  ةلةةةى األ ةةة  اةةةن 
بيضةةةار ذغلبيةةة  ذةضةةةعئلع. افةةةو صةةةارة ةةةةد  تةةةافر النصةةةعب اللةةةعنانوه تلتةةةئ  اللمنةةة  فةةةو 
 .امتاةةةعع ثةةةعن فةةةو ظةةةةرف ثاعنيةةة  اذرععةةةين تةةةعة  الاةةةةع كةةةعن ةةةةدد األةضةةةعء اليعضةةةةر ن

تةعاي األصةاام يكةان تتخةي اللمنة   راراتلةع بقغلبية  ذصةاام األةضةعء اليعضةر نه اةنةد ت
 .صام الرئي  ارميع

 .اتضةّان ذةاةةعا اللمنةة  بتةم  خةةعص اتامةةه  راراتلةع كتعبيةةع إلةةى الليكة  العاةةااو الاعنةةو

اضةعءه افلةع للناةاي  الاليةق بكةرا  الشةرا   يتالى الليكة  العاةااو إةةداد ةلةد النيعبة  اا 
اةن تةعر ا تبليةغ الانصاص ةليه بعلفص  الثعلا ان  يا األار ايلك فو ذم  تةبع  ذيةع  

رذي اللمنةة . كاةةع يتعةةين ااافةةعة اللمنةة  بب ع ةة  إتةةنعد صةةفل  تتضةةان البيعنةةعم االاع يةةعم 
 .الانصةةةةةةةةةةةةةةاص ةليلةةةةةةةةةةةةةةع بةةةةةةةةةةةةةةعلنااي  الاليةةةةةةةةةةةةةةق بكةةةةةةةةةةةةةةرا  الشةةةةةةةةةةةةةةرا  الاشةةةةةةةةةةةةةةعر إليةةةةةةةةةةةةةةه

تةةةةةنعد الصةةةةةفلعم  8الفصـــــل  ة ترا ةةةةةب اللمنةةةةة  شةةةةةرةّي  إمةةةةةراءام اللمةةةةةاء إلةةةةةى الانعفتةةةةة  اا 
الصةةةةبغ  الالبالةةةة  لشةةةةرا لع. اتتثّبةةةةم اةةةةن ا عبلةةةة  ااصةةةةدا يتلع اشةةةةفعفيتلع. اتتقّكةةةةد اةةةةن 

العيي  الفر  الاعتادة ان  ب  الليكة  العاةااو لالتضةيعم كةّرا  الشةرا  اخعّصة  انلةع 
اعةةةةعيير الااضةةةةاةّي  االكفةةةةعءة االتفةةةةّرغ ل ضةةةة  ع بعلالّاةةةة  ابتةةةةلي ةةةةةدد الشةةةةركعم ذا 

 .الالّفعم الاتندة لكّ  ايع 
يعبةعم اكةّ  الاتةعئ  ذا الخ فةعم الاتعّللة  بةإبرا  اتنفيةي كاع تنظر الّلمن  فو خت  ةلاد الن

 . يه العلاد
تتالى الليعك  العاااي  إة   الليئ  العليع لل لب العاةااو بعلااعرتةعم الارتكبة  اةن  بة  
الايةةعاين ذا شةةركعم الايةةعاين التةةو اةةن شةةةقنلع اتةةتبععد   اةةن الاشةةعرك  فةةو الصةةةفلعم 

ل لةةةب العاةةةااو  عئاةةة  الايةةةعاين ذا شةةةركعم الايةةةعاين العااايةةة . اتضةةةب  الليئةةة  العليةةةع ل
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الةةيين تةة  اتخةةعي  ةةرار فةةو اتةةتبععد   بصةةف  اؤ تةة  ذا نلعئيةة  اةةن الاشةةعرك  فةةو الصةةفلعم 
 .العاااي 
ة يةةت  تكليةةي الايةةعاو ذا شةةرك  الايةةعاين لفتةةرة ذ صةةع ع ثةة ا تةةناام بعلليكةة   9الفصــل 

العاةااو الاايةةد  عبلةة  للتاديةةد ةنةةد اال تضةةعءه لاةةدة ال تتمةةعا  تةةن  اايةةدة ايلةةك بالتضةةى 
اليق بعد ذخي رذي اللمن  الاشعر إليلع بعلفص  التعب  ان  يا األاةر. إال ذّنةه فةو صةارة 

ذ اا فو  ضةي  اعينة ه يااصة  الايةعاو الاتعلةد بةعلالي فةو  ااتداد  ار التلعضو لفترة
 .يلةةةةةةةك ال ةةةةةةةار نيعبةةةةةةة  الليكةةةةةةة  العاةةةةةةةااو إلةةةةةةةى غعيةةةةةةة  التصةةةةةةةر ح بةةةةةةةعليك  فةةةةةةةو اللضةةةةةةةي 

اال ياكةةةن التعع ةةةد اةةة  ايةةةعاين اشةةةرك  ايةةةعاين لفتةةةرتين اتتةةةعليتين اةةةن  بةةة  نفةةة  الليكةةة  
 .العاااو
العةةةةراة ذا التفةةةةعاة ة تضةةةةب  األتعةةةعب الاتعّللةةةة  بعلالةةةع  ااضةةةةاع  لةةةب  10 الفصـــل

 .الابعشر بلرار اشترك بين ا  ر العدا االا  ر الاكّلي بعلتمعرة
ة يضةةةةب  تةةةةلي ةةةةةدد الشةةةةركعم ذا الالفةةةةعم الاتةةةةندة لكةةةة  ايةةةةع  ذا شةةةةرك   11الفصــــل 

الايعاين بعالةتاعده خعّص ه ةلى اععيير تتتند إلةى اعةّدا ةةدد  ضةعيع الشةركعم الاعنّية  
 ياةةة  انعكعتةةةعتلع الاعلّيةةة  التلديرّ ةةة  ةليلةةةع. اياكةةةنه ةنةةةد  ايمةةة  ن اةعتلةةةع ا بيعتلةةةع اكةةةيلك

 . اال تضةةةةعءه إضةةةةعف  اعةةةةعيير ااضةةةةاةّي  ذخةةةةرع يتةةةةب خصاصةةةةّي  كةةةةّ   يكةةةة  ةاةةةةااو

اتضب  الاععيير الاشعر إليلع فو الفلرة التعبل  ةلى ذتع  إيصعئيعم ااع يةعم الليكة  
 .  ب لب العراةالعاااو الاعنو خ ا فترة الث ا تناام التعبل  لتن  الليع

اييةةةّدد تةةةلي ةةةةدد الشةةةركعم الاتةةةندة لكةةةّ  ايةةةع  اتةةةتّ  ارامعتةةةه بالةةةّرر اةةةن ا  ةةةر العةةةدا 
بةةةع ترار اةةةن ةايةةةد الليئةةة  الا نّيةةة  للايةةةعاين يامةةةه إلةةةى رئةةةي  الّلمنةةة  الايدثةةة  بالتضةةةى 

 .ان  يا األار. ايضب   يا الالّرر تعر ا دخاله يّي  الت بيق 7الفص  
ة يةةتّ  تا  ةة  الصةةفل  الاتعللةة  بعسنعبةةعم اةةن  بةة  الليكةة  العاةةااو إلةةى ةةةدة  12الفصــل 

 . ذ تع  ةنداع تلتضو  بيع  اللضعيع يلك
افةةو  ةةيه اليعلةة  تخّصةةص امابةةع الليعكةة  العاااّيةة  الاشةةعر إليلةةع بعلفصةة  األّاا اةةن  ةةيا 

عالتةةتئنعف األاةر  تة ع انلةع ةلةى األ ةةّ  لفعئةدة الايةعاين الةيين لةة  ياةة ةلةى ترتةيال  ب
ذكثةةةر اةةةن خاةةة  تةةةناام. ايضةةةب  كةةةّرا  الشةةةرا  بدّ ةةة  اللتةةة  ذا األ تةةةع  الاخّصصةةة  

 . للايعاين الايكار ن اتبا بلع
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اةةةن  ةةةيا األاةةةر تةةةمّ  ارّ اةةةع  7ة تاتةةةك اللمنةةة  الايدثةةة  بالتضةةةى الفصةةة   13الفصـــل 
ااا ييتةةاي ةلةةى الّخةةص اةةدااالم الّلمنةة  ا راراتلةةع. ا مةةب ذن تيفةةظ  ةةرارام الّلمنةة  امةةد

تا  ة  الايةعاين الاترّتبة  ةنلةةع فةو اتةعئ  تخة  ن إلكترانّيةة  تتةاّفر فيلةع ضةاعنعم الّتةة ا  
 .الفنّي  االاعلااعتي . ا تّ  الّرماع إليلع ان  ب  ان له الّنظر ةند اال تضعء

اةن  7ة ال ياكةن للليعكة  العاااية  ذا ألةضةعء الّلمنة  الاشةعر إليلةع بعلفصة   14الفصل 
 غرة كعنه اتتعاعا ذا نشر ذا إفشعء الاعلااعم االاع يةعم التةو يةدلو  يا األار أليّ 

بلةةةع الايةةةعاان ذا شةةةركعم الايةةةعاين لتقييةةةد ترّشةةةيعتل . كاةةةع ال ياكةةةن للليعكةةة  العاااّيةةة  
كشي الاع يعم الاعلّي  االاؤ دام العلاّي  الاتعّلل  بعلايعاين الاتعع د اعل   بلةع أليكةع  

 .  يا األار
اةةن الايةةعاو الاترّشةةحه ترمةة  اثةةعئق الالفةةعم الالّداةة  كاؤّ ةةدام ايلةةك بعةةد اب لةةب كتةةعبو 

االنتلةةعء اةةن ارا بةة  ذةاةةعا الفةةر  اةةن  بةة  الّلمنةة  الاةةيكارة ا ةةت  االيتفةةعظ بنتةةخ  كاثيلةة  
 .إثبعم

اةن  7ة تاّد الليئ  الا نية  للايةعاين كتعبّيةع الّلمنة  الايّدثة  بالتضةى الفصة   15الفصل 
يةةةّين فةةةو  عئاةةة  الايةةةعاين الابعشةةةر ن اشةةةركعم الايةةةعاين الارّتةةةاين  ةةةيا األاةةةر بمةةةداا ا

 .بمداا الليئ ه ايلك اّرة كّ  تن  ةلى األ   ابصف  ةعّا  كلاع  لب رئي  الّلمن  يلك
اتعلد الّلمنة  الاةيكارة امتاعةةعم بصةف  دارّ ة  اةّرة كةّ  تةّت  ذشةلر ةلةى األ ةّ  اة  الليئة  

ذيد الّ رفينه ايلك للنظر فةو الاتةعئ  الععللة  افةّة الا نّي  للايعاين ب لب كتعبو ان 
اسشةكعليعم التةو  ةد تعتةرة يتةن تنفيةي اسمةراءام االالةعيي  الةااردة بكّراتةعم الشةرا . 
 .كاةةةةةةةةةةةةع تنظةةةةةةةةةةةةر فةةةةةةةةةةةةو الاااضةةةةةةةةةةةةي  الاتعّللةةةةةةةةةةةة  بتنفيةةةةةةةةةةةةي العلةةةةةةةةةةةةاد الخعصةةةةةةةةةةةة  بعسنعبةةةةةةةةةةةةعم

  ةة  الايةةعاين ةلةةى ة تاةةّد رئعتةة  اليكااةة  الليئةة  الا نّيةة  للايةةعاين بلعئاةة  تا  16الفصــل 
 .الليعك  العاااّي  الاعّينين  بلع أليكع   يا األار ايلك بصف  دارّ   اّرة كّ  تّت  ذشلر

اةةن  ةةيا األاةةر تلر ةةرا تةةناّيع يةةاا  7ة تعةةّد اللمنةة  الايدثةة  بالتضةةى الفصةة   17الفصــل 
اةةةةعر  اةةةةن كةةةة  تةةةةن .  31نشةةةةع لع ترفعةةةةه إلةةةةى رئةةةةي  اليكااةةةة  فةةةةو ذمةةةة  ذ صةةةةعه يةةةةا  

يا التلر ر خعّص  ذةاعا الّلمن  الايكارة االصعابعم التو اةترضتلع فو ذداء ايتتعرة  
العالع ةند اال تضعء. كاع يرت  رئي  اللمن  فةو نفة  اآلمةعاه نتةخ  اةن  ةيا التلر ةره 

 .لإلة  ه إلى ةايد الليئ  الا ني  للايعاين
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 األحكــام االنتقالّيـــة
اةةن  ةةيا  7ّد الّلمنةة  الاشةةعر إليلةةع بعلفصةة  ة يمةةب ةلةةى الليعكةة  العاااّيةة  اةة 18الفصــل 

األاةةةر فةةةو ذمةةة  ث ثةةةين يااةةةع اةةةن تةةةعر ا صةةةدار  ةةةيا األاةةةر بعلرائةةةد الرتةةةاو للمالار ةةة  
التانتةي  كتعبيةع بكشةي افصةة  فةو ةةدد اسنعبةعم الاتعللةة  بعللضةعيع المعر ة  االاتةندة لكةة  

اعليةةة  التلدير ةةة  ايةةةع  ذا شةةةرك  الايةةةعاين اتا  علةةةع يتةةةب  بيعتلةةةع ايمةةة  االلت ااةةةعم ال
 . الاياال  ةلى الليك  العاااو

ة يااصةةةة  الايةةةةعاان الاكّلفةةةةان بلضةةةةعيع معر ةةةة  ذا الةةةةيين شةةةةرةاا فةةةةو الليةةةةع   19الفصــــل 
بةةإمراءام االتةةتئنعف ذا التعليةةب  بةة  صةةدار  ةةيا األاةةر نيعبةة  الليعكةة  الانصةةاص ةليلةةع 

ن تةةااه. اياكةةن للةةؤالء بعلفصةة  الثةةعنو اةةن  ةةيا األاةةر إلةةى غعيةة  انتلةةعء الّ ةةار المةةعري دا 
 .الاشةةةةةةةةعرك  فةةةةةةةةو  لبةةةةةةةةعم العةةةةةةةةراة األالةةةةةةةةى التةةةةةةةةو تعلةةةةةةةةن ةنلةةةةةةةةع الليعكةةةةةةةة  العااايةةةةةةةة 

ا خضةة  تةةقمير اللضةةعيع المعرّ ةة  إلةةى االتفع يةةعم الكتعبّيةة  الابراةة  بةةين ال ةةرفين  بةة  تةةعر ا 
 .صدار  يا األار

اةن تةعر ا  انه بداي  18ة تدخ  ذيكع   يا األار يي  النفعي بعتتثنعء الفص   20الفصل 
اضةةعء  نشةر اللةرار الاتعلةق بضةب  ذتعةعب الايةةعاين بعلرائةد الرتةاو للمالار ة  التانتةي  اا 
الالةةرر الاتعلةةق بتيديةةد تةةلي ةةةدد الشةةركعم الاتةةندة إلةةى كةة  ايةةع  الانصةةاص ةليلاةةع 

 .اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا األاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 11ا 10بعلفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلين 

الة ارؤتةعء البلةديعم ة الا راء اكّتعب الّدال  ارؤتعء الاؤتتعم االانشةآم االةا  21الفصل 
اكّلفةةةةانه كةةةةّ  فياةةةةع يخّصةةةةهه بتنفيةةةةي  ةةةةيا األاةةةةر الةةةةيي ينشةةةةر بعلّرائةةةةد الرتةةةةاو للمالار ةةةة  

 .التانتي 
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تمويـل  
اإلستممارات  

 البلديـة
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إسناد القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق  
 القروض ومساعدة الجماعات المحلية

 

 
يتعلق بضـبح نسـب  2016مارس  18مؤرخ في  2016لسنة  367أمر حكومي عدد 

ـــروض ومســـاعدة  ـــل صـــندوي الق ـــروض المســـندة مـــن قب ـــدة و جـــال اســـترجاع الق الفائ
 .الجماعات المحلية

 

ة تضةةب  نتةةب الفعئةةدة اآمةةعا اتةةترمعع اللةةراة الاتةةندة اةةن  بةة  صةةنداط  الفصــل األول
يةةة  االاؤتتةةةعم العااايةةة  اللةةةراة ااتةةةعةدة الماعةةةةعم الايليةةة  لفعئةةةدة الماعةةةةعم الايل

  : الايليةةةةةةةةةةةةةةةة  التعبعةةةةةةةةةةةةةةةة  للةةةةةةةةةةةةةةةةع افلةةةةةةةةةةةةةةةةع لبيعنةةةةةةةةةةةةةةةةعم المةةةةةةةةةةةةةةةةداا التةةةةةةةةةةةةةةةةعلو
 

 مدة اإلهمال مدة السترجاع نسبة الفائدة نوعية المشاريع صنف المشاريع

اشعر   يام صبغ  
 ايلي 

 البني  األتعتي  -
 التليئ  اتماي  الادن -
 البنعءام اسدار   -
 الصيعن  االتعلد -

 تن  اايدة تن  15 0.7%

 الاشعر   اال تصعدي  -
 ا تنعء اعدام اتملي ام -
 الدراتعم -

0.8% 
0.6% 
0.7% 

 تناام 10
 تناام 7
 تناام 5

 تن  اايدة
 تن  اايدة
 تن  اايدة

 
 

اشعر   الشراك  بين 
الماعةعم الايلي  ذا 
 ا  الل عع العع 

 بين البلديعم
 البني  األتعتي   - -
 التليئ  اتماي  الادن  -
 الاشعر   اال تصعدي  -
 ا تنعء الاعدام -
 التصرف فو النفعيعم اتثاينلع -
 الدراتعم -

 بين البلديعم االملعم
 الانت  عم اليضر   -
 الاشعر   اال تصعدي  -

 :بين الماعةعم الايلي  االا ارام االليعك  األخرع 
اشةةةعر   فةةةو امةةةعالم الر عضةةة  االشةةةبعب االثلعفةةة   -

 اال فال 
 اشعر   ا   يعك  ةاااي  ذخرع  -

 
%6,5 
%6,5 
7.5% 
5.5% 
7.5% 
6.5% 
 
6.5% 
7.5% 
 
7.0% 
 
8.0% 

 
 تن  15
 تن  15
 تن  10
 اامتن  7
 تناام 10
 اامتن 5
 
 اامتن 15
 تن  10
 
 تناام 15
 
 تن  10

 
 تن  اايدة
 تن  اايدة
 تن  اايدة
 تن  اايدة
 تن  اايدة
 تن  اايدة

 
 تن  اايدة
 تن  اايدة

 
 تن  اايدة

 
 تن  اايدة



 357 

اشعر   تشعركي  بين 
 العع  االخعصالل عةين 

 الانت  عم اليضر   -
8.0% 
 

 تناام 10
 تن  اايدة

 تن  اايدة التصرف فو النفعيعم اتثاينلع -
 تن  اايدة اشعر   ذخرع  -

اشعر   تشعركي  ا  
 الامتا  الادنو

 صيعن  البني  األتعتي  االتملي ام -
 تليئ  اصيعن  الاتعيعم الخضراء -
 الفضعءام الترفيلي  -
 التملي ام اليضر  تليئ  اصيعن   -
 إنمع  ا ةب األييعء -
 تعلد اصيعن  الالعبر -
 اشعر   ذخرع  -

 تن  اايدة تن  15 6.5%

 
ة ياكةةةن ارامعةةة  نتةةةب الفعئةةةدة اآمةةةعا اتةةةترمعع اللةةةراة الةةةااردة بلةةةيا األاةةةر  2الفصـــل 

اليكااو كلاع ا تضم اليعم  ليلك ابع ترار ان امل  إدارة صنداط اللراة ااتعةدة 
 .الماعةعم الايلي 

تن بةةةق نتةةةب الفعئةةةدة اآمةةةعا اتةةةترمعع اللةةةراة الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة   -3الفصـــل 
ةلةةى االتفع يةةعم الابراةة  ستةةنعد اللةةراة ابتةةداء اةةن تةةن  األاا اةةن  ةةيا األاةةر اليكةةااو 

2016. 
ا  ةةر الشةةؤان الايليةةة  اا  ةةر الاعليةة  اكلفةةعنه كةةة  فياةةع يخصةةهه بتنفيةةي  ةةةيا  -4الفصــل 

 .األار اليكااو اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي 
           
 .2016اعر   18تان  فو        



 358 

يتعلــق بضــبح شــروط  2014ســبتمبر  30مــؤرخ فــي  2014لســنة  3505أمــر عــدد 
إســـناد القـــروض ومـــنح المســـاعدات بواســـطة صـــندوي القـــروض ومســـاعدة الجماعـــات 

 المحلية. 
 

ة يتالى صنداط اللراة ااتعةدة الماعةعم الايلي  إتنعد اللراة اانح  الفصل األول
الاةةؤرخ  1975لتةن   37الاتةعةدام الانصةةاص ةليلةع بعلفصةة  الرابة  اةةن اللةعنان ةةةدد 

الاشةةعر إليةةه ذةةة هه بنةةعء ةلةةى  لةةب اةةن الماعةةة  الايليةة  ذا اةةن  1975اةةعي  14فةةو 
 الاؤتت  العاااي  الايلي  الاعني .

 يتعين ذن يكان ا لب تاا   الاشراع اصيابع بعلاثعئق التعلي :ة  2الفصل 
ة اضاان ان اداال  امل  الماعة  الايلي  ذا امل  إدارة الاؤتتة  العاااية  الايلية  

 الاعني  ينص ةلى العدير التااي م الا لاب  اةلى غرة اتتعاعللع.
بيعنعم ياا آمعا اسنمةع  ة درات  فني  اا تصعدي  ااعلي  للاشراع الا ا  تاا له تتضان 

 االاضعي  العلعر   اك  البيعنعم اللعا  األخرع يام الصل  بعلاشراع.
ةةة كشةةي يةةاا الاضةةعي  الاعليةة  للماعةةة  الايليةة  ذا الاؤتتةة  العااايةة  الايليةة  الاعنيةة  

 ايلك يتب ذنااي  تافره اسدارة للغرة.
اةالين غيةر صةنداط ة كشي فو اللراة التو  و بصدد الخ ص اتيصة  ةليلةع اةن ا

 اللراة ااتعةدة الماعةعم الايلي .
ة يت  إتةنعد اللةراة فةو يةداد االةتاةعدام التةناي  التةو يضةب لع ا خصصةلع  3الفصل 

املةةة  إدارة الصةةةنداط للغةةةرة ايلةةة  التةةةرخيص فيلةةةع بلةةةرار اشةةةترك اةةةن ا  ةةةر الداخليةةة  
 االا  ر الاكلي بعلاعلي .

الاشةراع اتكلفتةه اة  اةتبةعر  ع ة  تةداين  ة يضةب  الةدار اللةرة يتةب  بيعة  4الفصل 
الماعةةة  الايليةة  ذا الاؤتتةة  العااايةة  الايليةةة  الاعنيةة ه ا بلةةع للشةةرا  الععاةة  ستةةةنعد 

 اللراة الانصاص ةليلع بليا األار.
ة تضةةب  نتةةب الفةةاائة اآمةةعا االتةةتيلعط الخعصةة  بةةعللراة بةةقار بنةةعء ةلةةى  5الفصــل 

تةةعةدة الماعةةعم الايلية  كلاةةع ا تضةم اليعمةة  ا تةرار املة  إدارة صةةنداط اللةراة اا
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لةةةيلكه اةةة  األخةةةي بعةةةين االةتبةةةعر كلفةةة  تعبئةةة  اةةةاارد اال تةةةراة ا ةةةعاش يراةةةةو التاا نةةةعم 
 الاعلي  للصنداط.

ة يتةةةةةالى صةةةةةنداط اللةةةةةراة ااتةةةةةعةدة الماعةةةةةةعم الايليةةةةة  التصةةةةةرف فةةةةةو  6الفصـــــل 
االاخصصةةة  لتاا ةةة  الاتةةةعةدام الارصةةةادة اةةةن  بةةة  الدالةةة  لفعئةةةدة الماعةةةةعم الايليةةة  

 اشعر علع الادرم  ببرااملع االتتثاعر  .
 اتتخي  يه الاتعةدام الصيغتين التعليتين :

 ة اتعةدام إماعلي  غير ااظف  :
تانح  يه الاتعةدام تنايع للماعةةعم الايلية  ةلةى ذتةع  الةعيي  تقخةي بعةين االةتبةعر 

التاييةة  اسيمةةعبو اتللةةيص ةةةدد التةةكعن اال ع ةة  المبعئيةة  لكةة  ماعةةة  ايليةة  باةةع يضةةان 
 فاارط التناي  بين الماعةعم الايلي .

اتضب   رط ايتتعب  ةيه الاتةعةدام بلةرار اشةترك اةن ا  ةر الداخلية  االةا  ر الاكلةي 
 بعلاعلي .

 ة اتعةدام ااظف  :
تانح  يه الاتعةدام للماعةعم الايلي  اتخصص لتغ ي  كعا  تكةعليي إنمةع  البرنةعاج 

ييةةةعء الشةةةعبي  التاا ةةة  البةةةرااج االاشةةةعر   األخةةةرع يام األالايةةة  الخصاصةةةو لتلةةةييب األ
الا ني  انلع ذا الخصاصي  اتتند افلع للشرا  الايددة ذا التو يضب لع الصنداط لك  

 برنعاج ذا اشراع تناي .
اتاةةنح الاتةةعةدام الانصةةاص ةليلةةع بلةةيا الفصةة  فةةو يةةداد االةتاةةعدام التةةناي  التةةو 

فيلع بالتضى  رار اشترك ان ا  ر الداخلي  االا  ر الاكلي تخصصلع الدال  االارخص 
 بعلاعلي .

 
ةةة لغعيةة  الترفيةة  اةةن ارداديةة  الاتةةعةدام اضةةاعن تقثير ةةع اسيمةةعبو ةلةةى تنايةة   7الفصــل 

يم  االتتثاعرامه فإن الماعةعم الايلي  االاؤتتعم العاااي  الايلي  ادةّاة إلى تلةدي  
رد ع الاتةعي  لتاا   اتتثاعراتلع يام األالاي  باةع فةو ابررام فو يتن اتتغ ا كعف  ااا

 يلك ااارد اال تراة. 
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ة ياكةةةةن لصةةةةنداط اللةةةةراة ااتةةةةعةدة الماعةةةةةعم الايليةةةة  اةةةةنح اتةةةةعةدام  8الفصــــل 
اتةتثنعئي  للماعةةةعم الايلية  التةةو تتياة  تكةةعليي خعصة  ذا ضةةرار   ذا غيةر انتظةةرة ذا 

 التو تاامه صعابعم اعلي .
م االتتثنعئي  فو يداد االةتاعدام التةناي  التةو يخصصةلع املة  إدارة اتانح الاتعةدا

الصةةنداط للغةةرة ايلةة  التةةرخيص فيلةةع بلةةرار اشةةترك اةةن ا  ةةر الداخليةة  االةةا  ر الاكلةةي 
 بعلاعلي .
ة ياكن لصنداط اللراة ااتةعةدة الماعةةعم الايلية  تنفية  فةاائة اللةراة  9الفصل 

اؤتتةةعم ذخةةرع غيةةر الصةةنداط بعةةد ااافلتةةه  بلةةع التةةو تبرالةةع الماعةةةعم الايليةة  لةةدع 
 لشرا  يضب لع امل  إدارته.

ةة يتةةالى الصةنداط تةةنايع إةةة   كة  ماعةةة  ايليةة  بابلةغ الاتةةعةدة اسماعليةة   10الفصــل 
غيةةةر الااظفةةة  التةةةو تةةةيت  تخصيصةةةلع لفعئةةةدتلع خةةة ا التةةةن  الاااليةةة  لتاكينلةةةع اةةةن إةةةةداد 

 برنعاملع االتتثاعري التناي.
تيا   الاتعةدام التناي  للماعةعم الايلي  بعتتيفعئلع الشرا  الةدنيع الاتةتامب  ا رتب  

لضاعن يتن التصرف ااتتعاعا التااي م العاااي   بلع لللةاانين االتراتيةب المةعري بلةع 
 العا .

 اتضب   يه الشرا  بلرار اشترك ان ا  ر الداخلي  االا  ر الاكلي بعلاعلي .
اةن اةدع اتةتمعب  كة  ماعةة  ايلية  للةيه الشةرا   بة  الابةعدرة ا تالى الصنداط التثبم 
 بتيا   الانح الاخصص .

ة يت  بداية  اةن التةن  الثعلثة  اةن دخةاا  ةيا األاةر يية  الت بيةق اةتاةعد تليةي   11الفصل 
تةةةناي ااتةةةةتل  ألداء الماعةةةةةعم الايليةةة  تمر ةةةةه الليعكةةةة  العااايةةة  الاؤ لةةةة  لةةةةيلك  بلةةةةع 

 رك ان ا  ر الداخلي  االا  ر الاكلي بعلاعلي .لالعيي  تضب  بلرار اشت
 

اتنشةةةر نتةةةعئج  ةةةيا التليةةةي  للعاةةةا  اتعتاةةةد اةةةن  بةةة  الصةةةنداط كتةةةند لتعةةةدي  ابلةةةغ الاةةةنح 
 الاخصص  للتناام الااالي .

ة يتا ةةةةي تيا ةةةة  الاتةةةةعةدام الااظفةةةة  ةلةةةةى اةةةةدع تلةةةةد  إةةةةةداد الاشةةةةراع  12الفصــــل 
الاعةةراة للتاا ةة  ااتةةتمعب  الماعةةة  الايليةة  الاعنيةة  للشةةرا  الةةدنيع الانصةةاص ةليلةةع 
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اةةةن  ةةةيا األاةةةره ا تةةالى الصةةةنداط التثبةةةم اةةةن اتةةتيفعء كةةة  ماعةةةة  ايليةةة   10بعلفصةة  
 لاني  الاخصص  للع.للشرا  الدنيع الا لاب  ايلك  ب  الليع  بتيا   ا

مةةةةاان  16الاةةةةؤرخ فةةةةو  1997لتةةةةن   1135ة ذلغيةةةةم ذيكةةةةع  األاةةةةر ةةةةةدد  13الفصــــل 
الاتعلةةةةق بضةةةةةب  شةةةةةرا  إتةةةةةنعد اللةةةةةراة ااةةةةةنح الاتةةةةةعةدام بااتةةةةة   صةةةةةنداط  1997

 اللراة ااتعةدة الماعةعم الايلي .
نفيةةي ة ا  ةةر الداخليةة  اا  ةةر اال تصةةعد االاعليةة  اكلفةةعنه كةة  فةةو اةةع يخصةةهه بت 14الفصــل 

  يا األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .
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 صندوق تنمية المناطق السياحيـة
 
المتعلـــق بقـــانون  1992لســـنة  122القـــانون عـــدد  مـــن 40و  39و  38 فصــولال

 ·حول إحداث حساب خاص بالخزينة لحماية المناطق السياحية 1993المالية لسنة 

 

يفتح بةدفعتر ذاةين الاةعا العةع  للةب د التانتةي  يتةعب خةعص للخ  نة  ي لةق  - 38الفصل
 ". صنداط ياعي  الانع ق التيعيي  " ةليه

 :بةةيااا صنداط ياعي  الانع ق التيعيي   - 39الفصل
%( اةةن ايصةةاا الاعلةةا  ةلةةى النةة ا الايةةدا بالتضةةى  50خاتةةين بعلاعئةة  ) - 

االادفاع ان  ةرف اتةتغلو  1975اعي  14الاؤرخ فو 1975لتن   34اللعنان ةدد 
 ر.اتضب   عئا   يه الانع ق بقا· الن ا الانتصب  بعلانع ق البلدي  التيعيي  

الاتةةع اعم االاتةةعةدام اكةة  الاةةاارد األخةةرع التةةو ياكةةن رصةةد ع لفةةةعئدة  ةةيا  - 
 · الصنداط  بلع للتشعر   المعري بلع العا 

الانةةةةع ق التةةةةيعيي  فةةةةو إةعنةةةةعم تاةةةةنح تتاثةةةة  تةةةةدخ م صةةةةنداط ياعيةةةة   -  40الفصــــل
 39فيلع الانع ق التيعيي  التو تيضب لع األار الاشعر إليه بعلفص   الاتاامدة للبلديعم
 · ذة ه ايلك لدة  ةاللع فو امعا النظعف  االت لير 

 ا تةةالى ا  ةةر التةةيعي  االصةةنعةعم التلليديةة  اسين بعلةةدف  لاصةةعر ي  ةةيا الصةةنداط  

 ·داط الايكار صبغ  تلدير  اتكتتو اصعر ي الصن
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 المنـاطـق البلـديـة السياحيـة
 

ـــل  11مـــؤرخ فـــي  1994لســـنة  822أمـــر عـــدد  يتعلـــق بضـــبح قائمـــة  1994أفري
 (1)كما وقع تنقيحه واتمامه بالنصوص الالحقة  المناطق البلدية السياحية

 

اةن  39تضب   عئاة  الانةع ق البلدية  التةيعيي  التةو نةص ةليلةع الفصة   -الفصل األول
 :يلوالاشعر إليه ذة ه كاع  1992ديتابر  29الاؤرخ فو  122 اللعنان ةدد

مرعةةة   -اللةيةةةةراان  -ياةةةع  تاتةةة   -تاتةةة   -نعبةةة   -الياعاةةةعم  -الارتةةةى  -تةةةان  
 -تةةا ر  - بةةةر    -ة  الاةلديةة -الانتتةةةير  -مةةرمي   -مرعةة  ايةةدان  -يااةة  التةةاط 

 –  ر نة  - ليبية    -تةيدي بةةاتعيد  -ةةةين درا ة  -مرع  ذمي   -دا   - بلو  -نف   
ا اع ةة   –المةة   –بنةة رم  –بافيشةة   –ذكةةادة  –تةةيدي ةةةعار  –التةةعيلين   - ر ةةع  
 -تاغةةةة ة –صةةةةفع    –الكةةةةعف –ت ةةةةعا ن  – ةةةةرعص  –الكةةةةر   –يلةةةةق الةةةةاادي  –اللدياةةةة  
 . ( 2)  شننو نيعا االيعا -الل عر  -اكثر –تبي ل  

 
 
 
 
 
 
 

                                       
 1997ذكتةةاعر  6الاةةؤرخ فةةو  1997لتةن   1989ااألاةةر  1996ذام  26الاةؤرخ فةةو  1996لتةةن   1474األاةر ةةةدد  - 1

 1999ديتةابر  21الاؤرخ فو  1999لتن   2810ااألار ةدد  1999اعر   22الاؤرخ فو  1999لتن   659ااألار ةدد 
 2003مةةعنفو  27الاةةؤرخ  2003لتةةن   186ا األاةةر ةةةدد  2001ذكتةةاعر  31الاةةؤرخ فةةو  2001لتةةن   2510ااألاةةر ةةةدد 
 2012اعي  29الاؤرخ فو  2012لتن   483ااألار ةدد  2010اعر   15الاؤرخ فو  2010لتن   479ااألار ةدد 

 822يتعلق بإتاع  األار ةدد  2016ما لي   15اؤرخ فو  2016لتن   895ةدد  االيكااوتام إضعفتلاع باامب األار  - 2
 .الاتعلق بضب   عئا  الانع ق البلدي  التيعيي  1994ذفر    11الاؤرخ فو  1994لتن  
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 الصندوق الـوطني لتحسين السكن  
يتعلــق بالصــندوي الــوطني  2004أوت  2مــؤرخ فــي  2004لســنة  77قــانون عــدد   

 لتحسين السكن.
يتالى الصنداط الا نو لتيتين التكن الايدا  بلع للتشةر   المةعري بةه  -الفصل األول

 تاا  :العا  الاتع ا  فو 
بةرااج ااشةعر   اللضةةعء ةلةى الاتةعكن البدائيةة  التةو تضةب  فةةو إ ةعر خ ة  ا نيةة   -ذ

 اصعدط ةليلع.
ةاليعم الصيعن  االتراي  االتلييب ا الت لير التو يلةا  بلةع الاةعلكان ذا الشةعغلان  -ب

  )1(الخااص لتعلد اتعكنل  ذا لتافير الارافق الضرار   بلع.
 ان:اع تلا  به الماعةعم الايلي   - 
ةاليةةةعم تةةةراي  ذا تلةةةييب ذا تةةةافير ارافةةةق ضةةةرار   لايةةة م اعةةةدة ذتعتةةةع للتةةةكنى  -1

 ايلك نيعب  ةن ذصيعبلع اةلى نفلتل .
اياكن إنمع   يه العاليعم فو إ عر انع ق تدخ  ةلعري ذا فةو إ ةعر ةاليةعم ماعةية  

 تخص العلعرام الاعدة للتكن الماعةو ذا امااة  ان الاتعكن الانفردة 
ليعم إةعدة استكعن الا تو للععئ م التو تشغ  بنعيعم الددة بعلتةلا  ذا بنعيةعم ةا -2

 يت   دالع درءا للخ ر فو إ عر برااج اصعدط ةليلع.
ذشةةغعا  ةةد  البنعيةةعم الالةةددة بعلتةةلا  ا البنعيةةعم التةةو يةةت   ةةدالع درءا للخ ةةر ارفةة  -3

 ذنلعضلع ايلك فو إ عر برااج اصعدط ةليلع.
لعدفةةة  إلةةةى تيتةةةين الظةةةراف التةةةكني  للاةةةاا نين االايةةةي  العارانةةةو الةةةيي األشةةةغعا ال -4

 يعيشان فيه.
ةاليعم التلييب ا التمديد العارانةو التةو تعلةد بلةع الدالة  إلةى الاؤتتةعم ا الليعكة   -د

 الاختص  فو الامعا.
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ةاليعم إص ر الاتعكن الاتضررة اةن مةراء الكةاارا ال بيعية  ذا اليةعالم ال عرئة   - ة
 عدة استكعن الا تو للععئ م الاتضررة.اا ة

 ياكن للصنداط الا نو لتيتين التكن ذن يتند  راضع:  -2الفصل 
اةن الفصة  األاا اةن  ةيا  "ب"للاعلكين الخااص سنمةع  األشةغعا الاشةعر إليلةع بةعلفلرة -

 اللعنان.
( 2) ( ا1للماعةعم الايلي  سنمع  األشغعا االعاليعم الانصاص ةليلع بعلفلرام ) -

 ( ان الفص  األاا ان  يا اللعنان 4ا) 
للاؤتتعم ا الليعك  الاختص  فو امةعا التلةييب االتمديةد العارانةو سنمةع  العاليةعم -

 الانصاص ةليلع بعلفلرة )د( ان الفص  األاا ان  يا اللعنان.
 اتضب  شرا  إتنعد  يه اللراة بقار بع ترار ان الا  ر الاكلي بعستكعن.

اكةةن للصةةنداط الةةا نو لتيتةةين التةةكن إتةةنعد اتةةعةدام اعليةة  فةةو شةةك  ي – 3الفصــل 
 انح: 

بعنةةاان التةةدخ م الانصةةاص ةليلةةع بةةعلفلرتين )ذ( ا ) ةةة( اةةن الفصةة  األاا اةةن  ةةيا  -
 اللعنانه 

( 4( ا) 3لفعئةةدة الماعةةةعم الايليةة  سنمةةع  األشةةغعا الانصةةاص ةليلةةع بةةعلفلرتين )  -
 ان الفص  األاا ان  يا اللعنان.

لفعئةةةدة الاؤتتةةةعم االليعكةةة  الاختصةةة  فةةةو امةةةعا التلةةةييب االتمديةةةد العارانةةةو سنمةةةع   -
 األشغعا الانصاص ةليلع بعلفلرة )د( ان الفص  األاا ان  يا اللعنان.

لفعئةدة الاةةعلكين ذا الشةةعغلين  الخةةااص بعلنتةةب  إلةى األشةةغعا الانصةةاص ةليلةةع بةةعلفلرة  -
  )1()ب( ان الفص  األاا ان  يا اللعنان.

 اتضب  شرا  إتنعد  يه الانح بقار بع ترار ان الا  ر الاكلي بعستكعن.
تتالى اؤتت   رة للع صف  بنك التصرف فو الااارد الاخصص  للصنداط  - 4الفصل 

الا نو لتيتين التكن  بلع للتشر   المعري به العا  ابالتضى اتفع ي  تبر  ا  الدال  فو 
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اتةتخ ص الةديان الرامعة  إلةى الصةنداط ايلةك بااتة   الغرةه كاع تتالى  يه الاؤتت  
ب ع ةةعم إلةة ا ه اتيةة  اؤتتةة  اللةةرة الاةةيكارة ايةة  الصةةنداط ذاةةع  الليئةةعم اللضةةعئي  فةةو 
الن اةعم ا  الغير فو ن عط اع ذاك  إليلع ان الةع  بالتضةى استفع ية  الابراة  بينلةع اعةين 

 الدال 
الاعا العع  للب د التانتةي  اترصةد لفعئةدة  تما  الابعلغ الاتتخلص  لدع ذاين – 5الفصل 

 الصنداط الا نو لتيتين التكن.
اتضب  صيغ اشرا  التصرف فةو الصةنداط بالتضةى ذاةر بةع ترار اةن الةا  ر الاكلةي 

 بعستكعن.
 ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال .
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 إسناد القروض والمنح من الصندوق الوطنيشروط  

 لتحسين السكن  
يتعلـق بضـبح شـروط إسـناد  2007مـارس  12مـؤرخ فـي  2007لسنة  534أمر عد

 القروض والمنح من الصندوي الوطني لتحسين السكن.

 أحكام عامة  : العنوان األول

نان اةةن اللةةع 3ا 2تتةةند اللةةراة االاةةنح الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةةلين  -الفصــل األول
الاتعلةةةق بعلصةةةنداط الةةةا نو لتيتةةةين  2004ذام  2الاةةةؤرخ فةةةو  2004لتةةةن   77ةةةةدد 

 التكن فو يداد االةتاعدام الاتافرة لدع الصنداط ا بلع أليكع   يا األار.

كةة  اعلةةك تتةةافر فيةةه شةةرا  اليصةةاا ةلةةى  ةةرة اةةن الصةةنداط الةةا نو  – 2الفصــل 
ايةةدةه اال ياكةةن للانتفةة  بانيةة  اةةن لتيتةةين التةةكن ال ياكةةن لةةه االنتفةةعع بلةةرة إال اةةرة ا 

الصةةةنداط اليصةةةاا ةلةةةةى انيةةة  ثعنيةةة  إال فةةةو يعلةةة  الاةةةنح الاتةةةندة فةةةو إ ةةةعر امعبلةةة  
اةةن الفصةة  األاا اةةن  " ةةة"الكةةاارا ال بيعيةة  االيةةعالم ال عرئةة  الانصةةاص ةليلةةع بةةعلفلرة 

للفص   االانح الاتندة للماعةعم الايلي   بلع 2004لتن   77اللعنان الاشعر إليه ةدد 
 ان اللعنان الايكار. 3

تاةةةنح ذالايةةة  النظةةةر فةةةو الالفةةةعم الاعراضةةة ه فةةةو التةةةن  الاااليةةة  للاةةةعلكين  -3الفصـــل 
الخااص اليين تلدااا فةو التةن  الانلضةي  با لةب لليصةاا ةلةى  ةرة ذا انية  ابليةم 
ايةة  نظةةر لعةةد  تةةافر اسةتاةةعدام الاخصصةة  اةةن الصةةنداط للااليةة  الاعنيةة  بعنةةاان تلةةك 

  . التن

 77" اةةن اللةةعنان ةةةدد 1ت بيلةةع لالتضةةيعم الفلةةرة " ب" االفلةةرة الفرةيةة  "   -4الفصــل 
الاشةعر إليةهه ياكةن للصةنداط الةا نو لتيتةين التةكن ذن يتةع   فةو تاا ة   2004لتن  

 إنمع  األشغعا التعلي : 
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 األشغال الكبرى للترميم وتهم:  –أ 
إص ر األت  ذا تمديد األتلي ذا العاارة ذا األةادة ابصف  ةعا  دة   - 

 الليك  العع  للبنعي ه
 إةعدة بنعء م ء انلعر   -
 تمديد اتتاع انيدار الت ح اياعيته باااد ةع ل ه  -
 اص ر ذا تمديد ب   األرة االتالي ه  -
 ذشغعا بنعء ذا تليئ  بيم اتتياع  ذا ا با. -
 الخفيف والصيانة وتهم:  أشغال الترميم -ب

تعةةةةاية ذا صةةةةيعن  التمليةةةة ام كعلنمةةةةعرة ) بعلنتةةةةب  للفتيةةةةعم ( االبلةةةةار االتمليةةةة ام  -
 الكلرععئي  ا ناام الاعء الصعلح للشراب ا ناام الغع  ال بيعو داخ  الاتكنه 

 الت ا د الفردي بعلاعء الصعلح للشرابه  -

 إنمع  اعم  لتماي  ايعه األا عره  -

ع  الاتعكن بشبك  الت لير اعنعء خنعدط لما  الايعه الاتتعال  فو الانةع ق ذشغعا ر  -
 التو ال يامد بلع امعري ايعه اتتعال ه 

 ذشغعا تراي  ا با ذا بيم اتتياع ه -

 الصيعن  الدار   كعلد ن االتبييةه  -

تيتةةين اتةةتاع الرفع ةة  بعلاتةةكن ايلةةك بتركيةةب تمليةة ام صةةيي  ) اغ ةة ه رشةةعش  -
 ن اعئو اغير ع ( اتملي ام التدفئ  الارك   ه ياع ه تخع

التيتةةينعم التةةو تلةةدف إلةةى اال تصةةعد فةةو ال ع ةة  االتشةةمي  ةلةةى اتةةتعاعا ال ع ةةعم  -
الاتمةةةددة ةلةةةى غةةةرار ال ع ةةة  الشاتةةةي  ذا إدخةةةعا تيتةةةينعم ةلةةةى الااملةةةعم ااألتةةةةلي 

 الاعرض  للعااا  الماي ه 

تليئة  الاتةكن ةنةد اال تضةعء ليتةتميب إلةى إنمع  الاارام الخعص  بعلاعا ين اا ةعدة  -
 يعميعتل  الخصاصي .
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 األشغعا الخصاصي  الاتعلل  بتراي  اصيعن  الاتعكن العتيل ه  - 

األشةةةةةغعا اللعدفةةةةة  إلةةةةةى تيتةةةةةين الظةةةةةراف التةةةةةكني  للاةةةةةاا نين اايةةةةةي ل  العارانةةةةةو  -د
ا نو لتيتين ان اللعنان الاتعلق بعلصنداط ال " 4  "الانصاص ةليلع بعلفلرة الفرةي  

التةةةكن االتةةةو تلةةة  خعصةةة  تيتةةةين يعلةةة  البنيةةة  األتعتةةةي  لل ر ةةةعم ااألرصةةةف  االتنةةةا ر 
 العاااو اتليئ  اداخ  الادن اتيتين الااملعم ااتعلك ااتعرام ال ر عم.

 العنوان الثاني

 شروط إسناد القروض وطري صرفها

 الباب األول

 شروط إسناد القروض للمالكين الخواص وطري صرفها

ياكن للصةنداط الةا نو لتيتةين التةكن فةو إ ةعر اتةع اته فةو تاا ة  إنمةع   -5فصل ال
 2004لتةةةن   77اةةةن الفصةةة  األاا اةةةن اللةةةعنان ةةةةدد  "ب"األشةةةغعا الاشةةةعر إليلةةةع بةةةعلفلرة 

الاشعر إليه ذن يتند  راضع للاعلكين الخااص سنمع  األشغعا الانصاص ةليلةع بعلفصة  
 بعلاعئ  ان الليا  المالي  لدشغعا الايكارة. 70ان  يا األار ايلك فو يداد  4

ال تةةةدخ  ضةةةان األشةةةغعا التةةةو ياكةةةن ذن يتةةةع   الصةةةنداط الةةةا نو لتيتةةةين  -6الفصـــل 
التةةكن فةةو تاا للةةع تلةةك التةةو تةة  إنمع  ةةع  بةة  إيةةداع ا لةةب اليصةةاا ةلةةى اللةةرة ذا  بةة  

ن االتلئيةةة  الترابيةةة  إمةةةراء الاععينةةة  الفنيةةة  اةةةن  بةةة  ذةةةةاان اسدارة الملايةةة  للتمليةةة  ااستةةةكع
 الاعني .

 كاع ال تؤخي بعين االةتبعر األشغعا التعلي : 

ذشةةغعا البنةةعء ذا الترفيةة  فيةةه ذا إتاةةع  ذشةةغعا بنةةعء ذا تغييةةر صةةبغ  الايةة م اةة  اراةةةعة  -
 ان  يا األاره  4ذيكع  الفص  

 ذشغعا التليئ  الخعرمي  للاتكن اث  إيداا األتيم  االاارام ااألرصف  -

شةةةغعا يام الصةةةبغ  الكاعليةةة  ) كعلرخةةةع  االخةةة ف اتغليةةةي األتةةةلي ااضةةة  األتةةةلي األ -
 )االصةة نعةي  ااضةةة  األ ةةةر اليديديةةة  الاا يةةة  انمةةعرة األثةةةعا االينفيةةةعم الرفيعةةة  اغير ةةةع 
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 اةن"   "بعتتثنعء األشغعا الخصاصي  التو تل  الاتعكن العتيل  الانصاص ةليلع بةعلفلرة 
 ان  يا األار  4الفص  

تتةةةةند اللةةةةراة للاةةةةعلكين الخةةةةااص فةةةةو يةةةةداد اسةتاةةةةعدام الاخصصةةةة  اةةةةن  –7الفصــــل 
 الصنداط لك  االي   بلع للالعيي  الايددة بعلمداا التعلو: 

 

الدخل الشهري 
 للمستفيد

مقدار القرض المسند 
% من  70)في حدود 

 (الكلفة الجملية لألشغال

 
 نسبة الفائض

 
 مدة السداد

ذ ةةة  اةةةةن األمةةةر األدنةةةةى 
 الالنو الاضاان 

 د 1000ان 
 د 2000إلى 

 تناام 5 بدان فعئة

يتراار بين األمر األدنى 
الالنةةةةةةةةةةةةةةةةو الاضةةةةةةةةةةةةةةةةاان 

 اضفه 

 د 2000ان 
%2 د 3000إلى   تناام 5 

يتةةةةةراار اةةةةةع بةةةةةين اةةةةةرتين 
اثةةةةةةةة ا اةةةةةةةةرام األمةةةةةةةةر 
األدنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الالنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 الاضاان 

 د 3000ان 

%3.5 د 4000إلى   تناام 5 

اةةةةةةرام األمةةةةةةر  3يفةةةةةةاط 
األدنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الالنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
 5الاضةةةاان اال يتعةةةدع 

 ارام  يا األمر 

 
 د 5000

5%  تناام 5 

تصةةرف اللةةراة الاتةةندة اةةن الصةةنداط الةةا نو لتيتةةين التةةكن للاةةعلكين  -8الفصــل 
 الخااص يتب  ت ين: 

 % ان ابلغ اللرة الاتند  ب  الشراع فو األشغعاه  50بنتب   ا الايددا اللت  األ -
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% ان ابلغ اللرة الاتةند بعةد االتةتظلعر بايضةر 50 اللت  الثعنو االايدد بنتب  -
اععين  تتلاه اصعلح اسدارة الملاي  للتملي  ااستكعن االتلئي  الترابي  بعلمل  يثبم تلد  

 األشغعا ايلك فو يداد الدار اللت  األاا ان اللراة.
المحلية والهياكل والمؤسسات المختصة ض للجماعات و القر  شروط إسناد: الباب الثاني

 في مجال التهذيب والتجديد العمراني وطري صرفها

ياكةةةن للصةةةنداط الةةةا نو لتيتةةةين التةةةكن فةةةو إ ةةةعر اتةةةع اته فةةةو تاا ةةة   – 9الفصـــل 
 2'' ا"   1  "التدخ م االعاليعم الاصعدط ةليلع االانصاص ةليلةع بةعلفلرام الفرةية  

الاشعر إليه  2004لتن   77ان الفص  األاا ان اللعنان ةدد  ''د  "االفلرة  '' 4  "'' ا
 ذة ه ذن يتند  راضع لفعئدة:

 الماعةعم الايلي  للاتع ا  فو تاا  : -1
''  1  "اةةن  ةةيا األاةةر ت بيلةةع للفلةةرة الفرةيةة   4* األشةةغعا الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  

 ان اللعنان الاتعلق بعلصنداط الا نو لتيتين التكن.

للةةةةراة لعاليةةةةعم التةةةةدخ  فةةةةو الاتةةةةعكن الانفةةةةردة ذا الاخصصةةةة  للتةةةةكن اتتةةةةند  ةةةةيه ا
 ان  يا األار.  7الماعةو يتب الالعيي  الانصاص ةليلع بعلفص  

اال ياكن ذن يفاط ابلغ اللرة الاتند للاتع ا  فو تاا   ذشغعا تعلد ذا صةيعن  ذا 
دينةعر للبنعية   تراي  األم اء الاشترك  للبنعءام الاخصص  للتكن الماعةو خاتة  آالف

 الاايدة باع فو يلك الدراتعم الخعص  بتلك العاليعم.

*إةةةعدة استةةكعن الةةا تو للعةةعئ م الشةةعغل  للاتةةعكن الاتداةيةة  للتةةلا  االتةةو تت لةةب 
اللد  الفاري ايلك لادة تن  ةلى األ  . اياكن التاديد فو  يه الادة بتت  ذشلر إيا لة  

سةعدة استكعن النلعئو فةو الاةدة الاةيكارة  بلةع  يت  إنمع  الاتعكن المديدة الاخصص 
 '' ان الفص  األاا ان اللعنان الاشعر إليه ذة ه. 2  "لالتضيعم الفلرة الفرةي 

* إةةةعدة استةةكعن الةةا تو للعةةعئ م اللع نةة  بعلبنعيةةعم التةةو تت لةةب ذشةةغعا تةةراي  كبةةرع 
ت  ذشلر ةلى األكثر إيا ل  ايلك لادة تنتين ةلى األ   اياكن التاديد فو  يه الادة بت
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اةةن الفصةة  األاا اةةن اللةةعنان  "2 "يةةت  إنمةةع  األشةةغعا فةةو الاةةدة الاةةيكارة  بلةةع للفلةةرة 
 الاشعر إليه ذة ه.

*تلةةييب األييةةعء التةةو تفتلةةر إلةةى التمليةة ام األتعتةةي  بلةةدف تيتةةين ظةةراف التةةكن 
األاا اةةن اللةةعنان  اةةن الفصةة  "4 "للاتتةةعكنين اايةةي ل  العارانةةو  بلةةع للفلةةرة الفرةيةة  

 الاشعر إليه ذة ه.

الاؤتتةةةعم االليعكةةة  الاختصةةة  فةةةو امةةةعا التلةةةييب االتمديةةةد العارانةةةو سنمةةةع   – 2
الاتعللةةة  بتلةةةييب الاةةةدن  "د"العاليةةعم التةةةو يةةةت  تكليفلةةةع بلةةةع اةةةن  بةةة  الدالةةة   بلةةةع للفلةةةرة 

 العتيل  اصيعن  الاراك  العاراني  اللديا .

رة يعلةةة  بيعلةةة  ايتةةةب اساكعنيةةةعم الاعليةةة  الاتةةةافرة يضةةةب  ابلةةةغ اللةةة – 10الفصـــل 
 % ان الكلف  المالي  للعالي  الاعني . 90بعلصنداط ةلى ذن ال يفاط ذ صى اليعالم 

 يتند اللرة بدان فعئة ايتترم  خ ا ادة ةشر تناام.

يصرف اللرة للماعة  الايلية  الاعنية  ذا الليكة  ذا الاؤتتة  الاختصة   -11الفصل
 تلييب االتمديد العارانو يتب  ت ين: فو امعا ال

 % ان ابلغ اللرة الاتند  ب  الشراع األشغعا.50اللت  األاا االايدد بنتب   -

% اةةةةن ابلةةةةغ اللةةةةرة الاتةةةةند بعةةةةد االتةةةةتظلعر 50اللتةةةة  الثةةةةعنو االايةةةةدد بنتةةةةب   -
بعلملة  بايضر اععين  تتلاه اصعلح اسدارة الملاية  للتملية  ااستةكعن االتليئة  الترابية  

 يثبم تلد  األشغعا ايلك فو يداد الدار اللت  األاا ان اللرة.

 العنوان الثالث
 شروط إسناد المنح وطري صرفها 

 الباب األول 
 شروط إسناد المنح للمالكين الخواص وطري صرفها 

يتند الصنداط الا نو لتيتين التكن للاعلكين الخااص فو إ عر  – 12الفصل 
األاا ان اللعنان ان الفص   "األشغعا الانصاص ةليلع بعلفلرة "باتع اته فو تاا   



 373 

 4الاشعر إليه اني  سنمع  األشغعا الانصاص ةليلع بعلفص   2004لتن   77ةدد 
 ان  يا األار.

ان  يا األار إال بعلنتب  إلى  12ال تتند الاني  الاشعر إليلع بعلفص  – 13الفصل 
ت  ببيا امتاعةو التو يكان فيلع دخ  الاعلك اليعالم االمتاعةي  الاتقكدة الاثب

 الاعنو ذ   ان األمر األدنى الالنو الاضاان ايلك فو يداد ذلي دينعر.
 ا ت  صرف ابلغ  يه الاني  ةلى  ت ين اتتعا ين ايتب تلد  األشغعا.

 الباب الثاني 
 شروط إسناد المنح للجماعات المحلية والهياكل والمؤسسات

 تهذيب والتجديد العمراني وطري صرفها المختصة في مجال ال
 ياكن للصنداط الا نو لتيتين التكن ذن يتند انيع للاتع ا  فو:  -14الفصل 

 * برااج ااشعر   اللضعء ةلى الاتعكن البدائي  فو إ عر خ   ا ني  اصعدط ةليلع.

يضةةب  ابلةةغ الانيةة  للةةيه البةةرااج االاشةةعر   فةةو إ ةةعر خ ةة  ايصةةرف لفعئةةدة صةةنداط 
 عان الا نو.التض

ان الفص  األاا ان اللعنان الاشعر  3* األشغعا الانصاص ةليلع بعلفلرة الفرةي    
  2004لتن   77إليه ذة ه ةدد 

يضةب  ابلةةغ الانيةة  للةيه األشةةغعا فةةو إ ةعر برنةةعاج اصةةعدط ةليةه ايصةةرف لفعئةةدة 
 الماعة  الايلي  ةن  ر ق الامل  الملاي الاعنو.

اةةةن الفصةةة  األاا اةةةن اللةةةعنان  4بةةةعلفلرة الفرةيةةة    * األشةةةغعا الانصةةةاص ةليلةةةع
 2004لتن   77الاشعر إليه ذة ه ةدد 

% اةةن تكلفةة  الاشةةراع 50ال ياكةةن ذن يتمةةعا  ابلةةغ الانيةة  الاتةةندة للةةيه األشةةغعا 
 ايصرف لفعئدة الماعة  الايلي  ةن  ر ق الامل  الملاي الاعنو.

فصةة  األاا اةةن اللةةعنان الاشةةعر اةةن ال "د  "* العاليةعم الانصةةاص ةليلةةع بةةعلفلرة 
  2004لتن   77إليه ذة ه ةدد 
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يضب  ابلغ الاني  الاتعلق بليه األشغعا يعلة  بيعلة  ايصةرف ابعشةرة إلةى الليكة  
 ذا الاؤتت  الاختص  فو امعا التلييب االتمديد العارانو 

إليةه  ان الفص  األاا ان اللةعنان الاشةعر " ة  "* العاليعم الانصاص ةليلع بعلفلرة 
  2004لتن   77ذة ه ةدد 

يضةةب  ابلةةغ الانيةة  الاخصصةةة  للةةيه التةةدخ م يتةةةب تلةةديرام األضةةرار اليعصةةةل  
 ايصرف لفعئدة الاتضرر ن ةن  ر ق االو المل  

 العنوان الرابع

 أو المنح وكيفية النئر فيها تقديم الملفات المتعلقة بالحصول على القروض

 الباب األول

 المسندة للمالكين الخواصالقروض والمنح 

ةلى الاعلك اليي يرغب فو اليصاا ةلى  رة ذا اني  ان الصنداط  - 15الفصل 
 الا نو لتيتين التكن ذن يلد  الفع ييتاي ةلى الاثعئق التعلي : 

ا لب ايرر فةو شةك  ا باةة   بلةع ألناةاي  يةت  ضةب ه بلةرار اةن الةا  ر الاكلةي  -
 بعستكعن 

 ي الا ني  نتخ  ان ب ع   التعر -

اصة  اثبةةم لةةدف  الاعلةا  ةلةةى العلةةعرام الابنية  الاتعلةةق بةةآخر تةن  تةة  فيلةةع خةة ص  -
  يا الاعلا 

 نتخ  ا عبل  لدص  ان التصر ح الاايد بعلاداخي  -

 شلعدة فو األمر ذا اع يثبم الدخ   -

 شلعدة الكي  ذا اعيثبم الكي  العلعر -

 رخص  بنعء ةند اس تضعء ارفل  بعألاثل  الاليل  بلع  -
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يتعةةةين ةلةةةى الاةةةعلكين ةةةةى الشةةةيعع فةةةو صةةةارة تلةةةدي  ا لةةةب اليصةةةاا ةلةةةى اللةةةرة ذا 
 الاني  تعيين اكي  ياثلل  ستاع  اامبعم اليصاا ةلى اللرة ذا الاني .

تةةةةادع الالفةةةةعم الاتعللةةةة  با علةةةةب اليصةةةةاا ةلةةةةى  ةةةةرة ذا انيةةةة  لةةةةدع - 16الفصــــل 
علح اسدارة الملاي  للتملي  ا استكعن االتليئ  الترابي  الكعئن بةدائرتلع العلةعر الاعنةو اص

االتةةةو تتةةةالى التثبةةةم اةةةن النعييةةة  الفنيةةة  فةةةو  بيعةةة  األشةةةغعا ااضةةةاع  لةةةب اللةةةرة ذا 
 الاني  اادع تقكد ع اكلف  األشغعا الانم ة اتلك الا ا  إنمع  ع.

 لةةةب اليصةةاا ةلةةى  ةةةرة ذا انيةة  ةلةةةى تعةةرة الالفةةةعم الاتعللةة  با - 17الفصــل 
اللمنةةة  االتتشةةةعر   الملايةةة  لتيتةةةين التةةةكن التةةةو تتةةةالى إبةةةداء الةةةرذي فيلةةةع اا تةةةرار  عئاةةة  

 الارشيين لليصاا ةلى تلك اسةعن .

تامةةه اللعئاةة  الاةةيكارةه بعةةد التقشةةير ةليلةةع اةةن  بةة  االةةو الملةة  إلةةى الاصةةعلح الارك  ةة  
  الترابيةة  ستاةةع  إمةةراءام اتخةةعي الةةرر إتةةنعد الانيةة  ذا بةةا ارة التمليةة  ااستةةكعن االتليئةة

 اللرة.

تامةةه نتةةخ  اةةن الةةرر إتةةنعد اللةةرة ذا الانيةة  إلةةى اؤتتةة  اللةةرة الاكلفةة  بعلتصةةرف 
 فو ااارد الصنداط الا نو لتيتين التكن  صد تنفييه.

 غ تتةةالى اصةةعلح اسدارة الملايةة  للتمليةة  ااستةةكعن االتليئةة  الترابيةة  إبةة -18الفصــل 
الررام استنعد إلى الاعنيين بعألار فةو ذمة  خاتة  ةشةر يااةع اةن تةعر ا إة الةع باةآا 

 ا لب اللرة ذا الاني .

 القروض والمنح المسندة للجماعات المحلية: الباب الثاني

ةلى الماعة  الايلي  التو ترغب فو اليصاا ةلى  ةرة ذا انية  اةن  – 19الفصل 
 ن ترفق ا لبلع بعلاثعئق التعلي : الصنداط الا نو لتيتين التكن ذ

 "  ذ "بعلنتب  للعاليعم التو تنم  ع لفعئدة الخااص اةلى نفلتل   بلع للفلرة الفرةي   –ذ 
 الاشعر إليه ذة ه:  2004لتن   77ان اللعنان ةدد 

 ايكرة تلدي  تبرر العالي  اتاضيح  رط التاا   الخعص  بلعه  -
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ب ع ةة  إرشةةعدام يةةاا الاشةةراع  بلةةع ألناةةاي  يةةت  ضةةب ه بلةةرار اةةن الةةا  ر الاكلةةي  -
 بعستكعنه 

 اثعا اا عو لامااة  الاي م ييدد اكعن العلعرام الاعني  بعلتدخ . -

 عئاةةة  يتةةةعب تلدير ةةة  لدشةةةغعا الا اةةة  إنمع  ةةةع بعلنتةةةب  إلةةةى كةةة  ةلةةةعر اعةةةدة ةنةةةد  -
ليةةه ااؤشةةر ةليلةةع اةةن  بةة  الاصةةعلح الفنيةة  اس ضةةعء اةةن  بةة  اكتةةب دراتةةعم اصةةعدط ة

 للماعةعم الايلي  الاعني  اان  ب  الاصعلح الملاي  للتملي  ااستكعن االتليئ  الترابي .

 "4 "بعلنتةب  للعاليةةعم التةةو تنمةة  اةةن  بة  الماعةةةعم الايليةة   بلةةع للفلةةرة الفرةيةة   -ب
 ان الفص  األاا ان اللعنان الايكار ذة ه: 

دام يةةاا الاشةةراع  بلةةع ألناةةاي  يةةت  ضةةب ه بلةةرار اةةن الةةا  ر الاكلةةي ب ع ةة  إرشةةع -
 بعستكعنه 

 التركيب الاعلو الخعص بعلعالي ه  -

كشي تلديري لدشغعا اؤشر ةليه ان  ب  الماعة  الايلي  الاعنية  ااسدارة الملاية   -
 للتملي  ااستكعن االتليئ  الترابي ه 

 اثعا اا عو. -

فةةعم الاتعللةة  با علةةب اليصةةاا ةلةةى اللةةراة الصةةعدرة ةةةن تةةادع الال – 20الفصــل 
اةن اللةعنان  " 1 "الماعةعم الايلي  فو إ عر العاليعم التو تنم  ع  بلةع للفلةرة الفرةية  

الاشعر إليةه ذةة ه لةدع اصةعلح اسدارة الملاية  للتملية  ااستةكعن  2004لتن   77ةدد 
عنيةةة  بعلتةةةدخ  اتتةةةالى  ةةةيه الاصةةةعلح دراتةةة  االتليئةةة  الترابيةةة  الكةةةعئن بةةةدائرتلع العلةةةعرام الا

يعلتلةةةع ةلةةةى االةةةو الملةةة  لعرضةةةلع ةلةةةى ذنظةةةعر  الا علةةةب اةةةن النةةةعييتين الفنيةةة  االاعليةةة  اا 
 اللمن  االتتشعر   الملاي  لتيتين التكن سبداء الرذي.

اتامه الالفعم بعد دراتتلع كيفاع يكةر اةن  بة  االةى الملة  إلةى الاصةعلح الارك  ة  
 رة التملي  ااستكعن االتلئي  الترابي  ستاع  اسمراءام.الاختص  با ا
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تةةادع الالفةةعم الاتعللةة  با علةةب اليصةةاا ةلةةى  ةةرة ذا انيةة  الصةةعدرة  -21الفصــل 
 "3 "ا "2 "ةن الماعةعم الايلي  فو إ عر العاليعم التو تنم  ع  بلع للفلرام الفرةي  

لةةةدع اصةةةعلح اسدارة الملايةةة  للتمليةةة  ااستةةةكعن االتلئيةةة  الترابيةةة  الاعنيةةة  ايلةةةك  "4 "ا
لدراتتلع ان النعييتين الفني  االاعلي  اتامه  يه الالفعم بعد التقشةير ةليلةع اةن  بة  االةو 

 المل  إلى الاصعلح الارك    با ارة التملي  ااستكعن االتلئي  الترابي . 

الانيةةة  بالةةةرر اةةةن ا  ةةةر التمليةةة  ااستةةةكعن االتليئةةة   يتةةةند اللةةةرة ذا – 22الفصـــل 
 الترابي .

تامةةةةه نتةةةةخ  اةةةةن الةةةةرر إتةةةةنعد اللةةةةرة ذا الانيةةةة  إلةةةةى اؤتتةةةة  اللةةةةرة الاكلفةةةة  
 بعلتصرف فو ااارد الصنداط  صد تنفييه.

 القروض والمنح المسندة للهياكل  : الباب الثالث

 والمؤسسات المختصةفي مجال التهذيب والتجديد العمراني

يمةةةب ذن تتضةةةان الفةةةعم اللةةةراة االاةةةنح الاتةةةندة للليعكةةة  االاؤتتةةةعم  -23الفصـــل 
الاختصةة  فةةو امةةعا التلةةييب االتمديةةد العارانةةو الاكلفةة  اةةن  بةة  الدالةة  بإنمةةع  العاليةةعم 

لتةةن   77اةةن الفصةة  األاا اةةن اللةةعنان الاشةةعر إليةةه ةةةدد  "د"الانصةةاص ةليلةةع بةةعلفلرة 
 ج التدخ  اكلفتلع ا تركيبلع الاعلو االاؤتتعتو.ايكرة تلدي  للعالي  اعرنعا 2004

تةةادع الفةةعم اللةةرة ذا الانيةة  لةةدع الاصةةعلح الارك  ةة  بةةا ارة التمليةة   - 24الفصــل 
ااستةكعن االتليئةة  الترابيةة  لعرضةلع ةلةةى ذنظةةعر اللمنةة  االتتشةعر   لتيتةةين التةةكن سبةةداء 

 الرذي.

  الاختصة  فةو امةعا التلةييب يتند اللرة ذا الانية  للليكة  ذا الاؤتتة – 25الفصل
 االتمديد العارانو بالرر ان ا  ر التملي  ااستكعن االتليئ  الترابي .

تامةةةةه نتةةةةخ  اةةةةن الةةةةرر إتةةةةنعد اللةةةةرة ذا الانيةةةة  إلةةةةى اؤتتةةةة  اللةةةةرة الاكلفةةةة  
 بعلتصرف فو ااارد الصنداط  صد تنفييه. 
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الشةةةؤان االمتاعةيةةة  ا  ةةر الداخليةةة  االتنايةةة  الايليةة  اا  ةةةر الاعليةةة  اا  ةةر  -26الفصـــل
االتضعان االتانتيين بعلخعر  اا  رة التملي  ااستكعن االتليئة  الترابية  اكلفةانه كة  فياةع 

 يخصهه بتنفيي  يا األار اليي يشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .
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التصرف فـي  

األنشطة االقتصادية  
 واألمالك والمرافق

 البلديةالعمومية  
 



 380 

النظام اإلداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية  
 ذات الصبغة االقتصادية

 
 يتعلــق بالنئــام اإلداري  1989جــانفي  31مــؤرخ فــي  1989لســنة  242أمــر عــدد 

 ·والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة االقتصادية
 أحكام عامة األول:البـاب 

ان اللعنان  130إن الاؤتتعم العاااي  البلدي  الانصاص ةليلع بعلفص   - 1الفصل 
األتعتو للبلديعم الايدث  للتصةرف فةو الاصةعلح العاااية  البلدية  يام الاية ان الاتةةتل  

  اتمعر  االصبغ  اال تصعدي   و اؤتتعم ةاااي  يام صبغ  صنعةي  

للاؤتتةةةعم العااايةةة  البلديةةة  الاشةةةعر إليلةةةع يخضةةة  النظةةةع  اسداري االاةةةعلو  - 2الفصـــل 
 :التعلي بعلفص  األاا ان  يا األار لديكع  

تعةةةرة اةةةدااالم الامةةةعل  البلديةةة  الاتعللةةة  بإيةةةداا الاؤتتةةةعم العااايةةة   - 3الفصـــل 
البلديةة  اةةن  بةة  الةةاالو الاؤ ةة  ترابيةةع ةلةةى ا  ةةر الداخليةة  الةةيي ياكنةةه بعةةد ذخةةي رذي ا  ةةر 

 ·إيداثلع بالتضى  رارالاعلي  الترخيص فو 

  ااشااالتلعاييدد  رار الترخيص تتاي  الاؤتت  العاااي  البلدي  

 النئام اإلداري  الثاني:البــاب 

يتةةةالى إدارة الاؤتتةةة  العااايةةة  البلديةةة  املةةة  إدارة يترذتةةةه رئةةةي  البلديةةة   - 4الفصـــل 
 ·الاعني 

  ةةرار يتخةةيه رئةةي  ةضةةاا تةةت  تتةةايتل  بالتضةةى 12إلةةى  6ا تكةةان املةة  اسدارة اةةن 
 ·البلدي  بعد ااافل  الامل  البلدي ايصعدط ةليه الاالو

تةةت  تتةةاي  نصةةي األةضةةعء اةةن بةةين اتتشةةعر ن االنصةةي اآلخةةر اةةن بةةين ذةةةاان البلديةة  
 ·اااثلو الا ارام الفني  الاعني 

يتةالى  ةيا األخيةر تعيةين ةضةا اتتشةعر بلةدي لنيعبتةه  للةرئي هافو صةارة يصةاا اةعن  
  اسدارةةضعء امل  ان بين ذ 
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يتةةالى اةةدير الاؤتتةة  العااايةة  البلديةة  الاشةةعر إليةةه بعلفصةة  التعتةة  اةةن  ةةيا األاةةر كتعبةة  
  .الامل  اله صام اتتشعري 

اياكن لةرئي  الاملة  ذن يتةتدةو كة  شةخص آخةر  ةد يفيةد برذيةه فةو اةدااالم الاملة  
 ·ا  انيه صاتع اتتشعر ع

تةةةل  ليعاةةة  بعتةةة  الاؤتتةةة  العااايةةة  البلديةةة  تتةةةند لاملةةة  اسدارة ذاتةةة  ال - 5الفصـــل 
 :خعص ا رخص فو ماي  العاليعم الانع   بعلدتلع ا ا اكلي 

 ·بضب  اللعنان الداخلو ا عنان إ عر الاؤتت  اا ترار النظع  األتعتو لدةاان (1

 ·بعلتدااا فو ك  اتفع ي  ذا صفل  ذا اصعلي  (2

 ·بعلترخيص فو ك  ا تراة (3

 ·ةالي  ا تنعء ذا تفا م لعلعرامبعلبم فو ك   (4

الااالية  لتةن   ايلةك  بة  غةرة اةعي اةن التةن  بلةعهبضب  الااا ن  االيتعبعم الاليل  ( 5
 ·التصرف

ايلك  بة  غةرة  تنايعهبضب  الاي اني  االيتعبعم التلدير   للاؤتت  العاااي  البلدي   (6
 ·لاعلي تبتابر اادخعا التغييرام التو يرا ع صعلي  اثنعء التن  ا

يمتاةة  املةة  اسدارة اةةرة كةة  ث ثةة  ذشةةلر ةلةةى األ ةة  بةةدةاة اةةن رئيتةةه ذا  - 6الفصــل 
 ·ب لب صعدر ةن نصي ةدد ذةضعئه ةلى األ  

يبلةةغ مةةداا ذةاةةعا الملتةة  إلةةى ةلةة  ذةضةةعء املةة  اسدارة ثاعنيةة  ذيةةع  ةلةةى األ ةة   بةة  
  تعر ا الملت 

 ·نصي ذةضعئه ةلى األ  ال ياكن ذن يتدااا امل  اسدارة إال ةند يضار 

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  تتخي اللرارام بقغلبي  ذصاام األةضعء اليعضر ن افو صارة التتعاي يكان 
  .الرئي  ارميع

ينظةةةر املةةة  اسدارة فةةةو اشةةةراع التلر ةةةر يةةةاا ةاليةةةعم الاؤتتةةةعم الةةةيي  - 7الفصـــل 
  إلى البلدي يامله 

ضى ان  رف الرئي  تدّان ادااالم امل  اسدارة بدفتر ارّ   ااختا  ااا - 8الفصل 
 اةضا ان الامل  اكعتبه
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يلتةةةرر رئةةةي  املةةة  اسدارة مةةةداا ذةاةةةعا امتاعةةةةعم الاملةةة  ايتةةةتدةو  - 9الفصـــل 
 ·ذيع  ةلى األ    ب  تعر ا انعلعده 10ذةضعئه 

ذةةةاان  اياثةة  الاؤتتةة  لةةدع الغيةةر فةةو كةة  األةاةةعا اسدار ةة  االادنيةة  الةةه التةةل   ةلةةى
به العا  اياكةن لةه ذن يفةاة معنبةع اةن العاةه إلةى اةدير  الاؤتت  افلع للتشر   المعري 

 ·الاؤتت 

يعةةين الاةةدير بةةقار بةةع ترار اةةن ا  ةةر الداخليةة  بعةةد ذخةةي رذي رئةةي  البلديةة   - 10الفصــل 
 ·ايعفى ان العاه بنف  الشك 

يتةةةلر اةةةدير الاؤتتةةة  تيةةةم اتةةةؤالي  رئةةةي  املةةة  اسدارة ةلةةةى تنفيةةةي  - 11الفصـــل 
 ف الامل اللرارام الاتخية ان  ر 

ايلةةةا  بةةةةعسدارة الفنيةةةة  االاعليةةةة  ابعلتصةةةةرف اسداري للاؤتتةةة  اياةةةةعر  بصةةةةف  ةعاةةةة  كةةةة  
 ·الاشااالم التو يفاضلع إليه رئي  امل  اسدارة

 ·ا ت  تقميره يتب نف  الشرا  الان بل  ةلى رؤتعء الاؤتتعم العاااي 

 

 النئام المالي الثالث:البــاب 
 :ةلى  العاااي  البلدي  تشتا  ااارد الاؤتت - 12الفصل 

 ·الانح ااالةتاعدام التو ياكن انيلع إيع ع ان  رف البلدي  الاعني  -1

 ·ايصاا اللراة التو ياكن إبراالع لدع اؤتتعم اللراة -2

 ·ايصاا ااعرت  نشع لع -3

 ·ايصاا اتقم ان التصرف فو ذا ك الاؤتت  -4

  لفعئدتلعاللبعم االاصعيع التو ياكن انيلع  -5

ياكةةةن للاملةةةة  البلةةةةدي ذن يرصةةةةد اةتاةةةعدا ضةةةةان اي انيةةةة  البلديةةةة  لفعئةةةةدة  - 13الفصــــل 
 ·ايلك بعناان اصعر ي التقتي  األالى البلدي هالاؤتت  العاااي  

يعةةرة الاةةدير كةة  تةةن  ا بةة  غةةرة ما ليةة  ةلةةى املةة  اسدارة اليتةةعبعم  -14الفصــل 
 ·التلدير   للاؤتت  العاااي  البلدي 

 :يدةه اليتعبعم ك  ةلى ا مب ذن تبين  ي

 ·األار ان  يا 12ا  11: ااارد الاؤتت  اث  اع  ا ابّين بعلفصلين  المقابيض -1
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 :الاصعر ي -2

 ·تتيير الاؤتت  اصعر ي - 1 - 

 ·االتتثةاةعر اصعر ي - 2 - 

 · ةة  اللةةراةترمي - 3 - 

يلةةةة  اتةةةةك يتةةةعبعم الاؤتتةةةةعم العااايةةة  البلديةةةة  افلةةةع للااةةةةةد الايعتةةةةب  - 15الفصـــل 
 ·التمعر  

 ·ديتابر ان نف  التن  31تبدذ التن  الاعلي  فو غرة معنفو اتنتلو فو 
 رافةةةالبةةعب الراب  : اسش

تلةة  تتةةاي  الارا ةةب الاةةعلو للاؤتتةة  العااايةة  البلديةة  بالتضةةى  ةةرار اةةن  - 16الفصــل 
  الاعني بعد ذخي رذي ا  ر الداخلي  ابع ترار ان امل  البلدي   ا  ر الاعلي 

ييضةةةر الارا ةةةب ملتةةةعم املةةة  اسدارة الةةةه صةةةام اتتشةةةعري ا ةةةا اكلةةةي بارا بةةة  كةةة  
 ·ابعشرةغير العاليعم التو ياكن ذن تكان للع انعكعتعم اعلي  بصف  ابعشرة ذا 

لةة  ةليلةةع ةلةةى ةةةين الاكةةعن ا مةةا  للارا ةةب الاةةعلو ذن ي لةةب كةة  الاثةةعئق االةةدفعتر ذا ي 
 ·ا امه إليه نظير ان الكشاف الدار   بالاتهه صد الليع  

  اسدارةيتلر الارا ب الاعلو ةلى ايترا  التراتيب المعري بلع العا  اةلى  رارام امل  
 تلة  تتةاي  الارا ةب الفنةو للاؤتتة  العاااية  البلدية  بالتضةى  ةرار يتخةيه - 17الفصـل 

ااافل  الامل  البلدي ايلك ان بةين األةةاان الاكلفةين بعلاصةعلح الفنية  رئي  البلدي  بعد 
  البلدي 

ييضةةر الارا ةةب الفنةةو ملتةةعم املةة  اسدارة الةةه صةةام اتتشةةعري ا ةةا اكلةةي بارا بةة  
  بالاتهماي  العاليعم التو للع صبغ  فني  ا ما  له ذن ي لب ك  الاثعئق للليع  

تخضةةة  امابةةةع لاصةةةعد   ا  ةةةري الداخليةةة  االاعليةةة   ةةةرارام املةةة  اسدارة  - 18الفصـــل 
 :الاتعلل 

 بعلااا نةةة  االيتةةةعبعم الاليلةةة  ايتةةةعب الختةةةعئر ااألرعةةةعر االيتةةةعبعم التلدير ةةة  -
 ·ل تتغ ا ااالتتثاعر

 ·بلباا اللبعم االاصعيع االاتع اعم بك  ذنااةلع الاتااي  لفعئدة الاؤتت  -

 · لاصعليعمبعلصفلعم اا -
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 · بإبرا  ك   رة -

 ·بضب  ةدد األةاان اتقمير   -

 ·اتعرة  يه اللرارام اتبلع ةلى الامل  البلدي للاصعد   -

فو صارة ي  الاؤتت  فإن اكعتبلع ترم  إلى البلدية  التةو تنفةي الت ااةعم  - 19الفصل 
  الاؤتت 

ن ك  فياع يخصه بتنفيةي  ةيا ا  را الداخلي  االاعلي  ارؤتعء البلديعم اكلفا  - 20الفصل 
  التانتي األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   
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. 

 ةـاالت البلديـللوك  يـام اإلداري والمالـالنظ
 
يتعلــق بالنئــام اإلداري  1989جــانفي  27مــؤرخ فــي  1989لســنة  222مــر عــدد أ

  البلديةوالمالي للوكاالت 

 أحكام عامة األول:البــاب 
 ةةةيا األاةةةر التنظةةةي  اسداري االنظةةةع  الاةةةعلو للاكةةةعالم البلديةةة  التةةةو  يضةةةب  - 1الفصـــل 

 123تتةةتغ  اصةةعلح ةااايةة  االتةةو تتاتةة  بايةة ان اتةةتل  االانصةةاص ةليلةةع بعلفصةةاا 
 33اللةةةةعنان الاشةةةةعر إليةةةةه ذةةةةة ه ةةةةةدد  اةةةةن 127ا  126ا  125ا  124ا  145ا

  1975اعي  14الاؤرخ فو  1975لتن  

 ·ترتيبيع اي اني  الاكعل  باي اني  البلدي تليق 

تخضةة  اةةدااالم الامةعل  البلديةة  الاتعللةة  بإيةةداا  ةةيه الاكةةعالم لاصةةعد    - 2الفصــل 
  الاعلي ا  ر الداخلي  بعد ذخي رذي ا  ر 

  الغرةا تخي ا  ر الداخلي   رارا فو 

 النئام اإلداري  الثــاني:البــاب 

إدارة الاكعالم الاشعر إليلع ذة ه امل  اتتغ ا يرذته رئي  البلدي   يتالى - 3الفصل 
 ·ذا اتتشعر بلدي يعينه  يا األخير

افو  يه اليعل  فإن الاتتشةعر البلةدي يمةب ذن يتيصة  اةن رئةي  الاملة  البلةدي ةلةى 
اةن  55تفاية لالعاه الاتعلل  بعلتصرف فو الاكعل  ايلك فو ن عط التضيعم الفصة  

  للبلديعماألتعتو اللعنان 

 ·يتعةد رئي  امل  االتتغ ا اتصرف للاكعل 
يعةةةةين ذةضةةةةعء املةةةة  االتةةةةتغ ا بلةةةةرار اةةةةن رئةةةةي  الاملةةةة  البلةةةةدي يلةةةة   - 4الفصــــل 

ةلةةى ذن ال يلةة  ةةةدد   ةلةةى التةةت  ذةضةةعء اال ي  ةةد  الةةاالوهاةةن  ةةرف  الاصةةعد   ةليةةه
 ·ةشر ةضاا ةلى اثنو

 ·ةلى األ   ان بين ذةضعء الامل  البلدييت  تعيين ثلثو ذةضعء امل  االتتغ ا 



 386 

يخض  النظع  الداخلو للاكعل  ا  الاداال  الايدثة  للةع لاصةعد   ا  ةر الداخلية  بعةد ذخةي 
  الاعلي رذي ا  ر 

 ·يضب  النظع  الداخلو الانصاص ةليه بعلفص  التعبق - 5الفصل 

 ·ةدد ذةضعء امل  االتتغ ا اصفتل  - 

عد املة  االتةتغ ا الةيي يمةب ذن يمتاة  اةرة كة  ةةدد اتةعر ا دارام انعلة - 
 ·ث ث  ذشلر ةلى األ  

 · ر ل  اتتدةعء األةضعء االنصعب الا لاب لصي  الادااالم - 

يعين اتصرف الاكعل  الانصاص ةليه بعلفص  الثعلا ان  يا األار االيي  - 6الفصل 
يتعةد رئي  امل  االتتغ ا فو التصرف فو الاكعلة  اةن بةين ذةةاان البلدية  بلةرار اةن 

  البلديرئي  الامل  

 ·اييضر امتاعةعم الامل  ا تالى كتعبته اله صام اتتشعري  

ا ااتصرف الاكعل  ذن يكاناا الةعالين ذا ال يما  ألةضعء امل  االتتغ  - 7الفصل 
ا ادين لخداعم لفعئدة الاكعل  ايلك بقي  صف  كعنم ذا يكاناا ان ضان ذةضعء املة  

 ·إدارة شرك  ا ادة للاكعل 

إن اليين يخعلفان  يه األيكع  بعد تعييةنل  يةت  اسةة ن ةةن اتةتلعلتل  اةن  ةرف  
 ·الاالو

الاااضةةي  التةةو ال يرمةة  يةةق البةةم فيلةةع إلةةى ينظةةر املةة  االتةةتغ ا فةةو  - 8الفصــل 
 ·تل   ذخرع  بلع لاع  ا انصاص ةليه بالتضيعم  يا األار

يتةةالى امابةةع رئةةي  املةة  االتةةتغ ا اتتشةةعرة املةة  اتةةتغ ا الاكعلةة  فةةو كةة   
ا  9الاتةةعئ  الاتعللةة  بتتةةيير الاكعلةة  اخعصةة  فةةو اليةةعالم الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةةلين 

  الاااليين 10

  االيتعبعمعرة ةليه اشعر   الاي اني  كاع ت 

اياكن لامل  االتتغ ا ذن يلا  بماي  إمراءام التيليق االارا بة  ايلةد  لةرئي   
  افيدةالبلدي  الالتريعم التو يرا ع 

الاملةةةة  البلةةةةدي بعةةةةد ذخةةةةي رذي املةةةة  االتةةةةتغ ا ا بلةةةةع للشةةةةرا   يتةةةةالى - 9الفصــــل 
 : اكعلةليلع بعلنظع  الداخلو لك   الانصاص
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تيديةةد التعر فةةعم ذا ذتةةععر الخةةداعم فةةو صةةارة ةةةد  تيديةةد ع بعلتشةةعر    -1 
  العا المعري بلع 

  اليتعبعمالاصعد   ةلى الاي اني  االتدااا فو  -2 

التدااا فو اسمراءام التو ياكن اتخعي ةع ةلةى ضةاء نتةعئج االتةتغ ا ةنةد  -3 
 ·انتلعء التن  الاعلي  ذا ذثنعء ع ةند اال تضعء

افلةع  تكان الادااالم الاتخية ت بيلع لليا الفص  نعفةية إال بعةد الاصةعد   ةليلةع ال 
  العا لللاانين المعري بلع 

يتالى رئي  البلدي  ذا بتفاية انه الاتتشعر البلدي الاعةين  بلةع أليكةع   - 10الفصل 
ي بلةع الفص  الثعلا ان  يا األار بعةد ذخةي رذي املة  االتةتغ ا ا بلةع للتشةعر   المةعر 

 :العا 

  األكر  التا ي  ةلى الصفلعم ااالتفع يعم اةلاد  -1 

 ·تلدي  اللضعيع العدلي  ا باا الاصعليعم -2 
ةرة الاي اني  االيتعبعم ةلى الامل  البلدي اليي تامه إليةه اال ترايةعم  -3 

  التعبقالاتعلل  بعلاااضي  الاشعر إليلع بعلفص  
يتلر اتصرف الاكعل  ةلى يتن تير الاكعل  ا ا اكلي خعصة  بإةةداد  - 11الفصل 

 الاي اني  اعتفاية ان رئي  البلدي  فلا آار اتعةد بصةرفلع ايلةك بعةد الاصةعد   ةليلةع
 ان  رف الامل  البلدي

 النئام المالي الثالث:البــــاب 
تضةةةةب  اداالةةةة  الاملةةةة  البلةةةةدي الاتعلةةةةق بإيةةةةداا الاكعلةةةة  الابةةةةعلغ التةةةةو  - 12الفصــــل 

تضةةعلع البلديةة  ةلةةى ياةة  الاكعلةة  بعنةةاان اتةةع ا  التركيةة  األالةةو ايفةةتح اةتاةةعد ا ةةعبق 
 ·البلدي  باي اني 

ياكةةةةةن للاملةةةةة  البلةةةةةدي فةةةةةو ذي ظةةةةةرف كةةةةةعن ذن يرفةةةةة  ذا يخفةةةةةة اةةةةةن الابلةةةةةغ  
اا كلاع ا تضم الاصةلي  ايلةك بعةد ذخةي رذي الاخصص لاتع ا  التركي  األالو لديد

 ·امل  االتتغ ا
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تفضةةو الترفيعةةعم إلةةى فةةتح اةتاةةعدام فةةو اي انيةة  البلديةة  ذاةةع التخفيضةةعم فتفضةةو  
تلةةا  الاكعلةة   ة بعلبةةعب التةةعد  اةةن  ةةيه الاي انيةة  الابةةعلغ التةةولةةعبيإلةةى ترتةةي  ضةةان الا
  البلدي بإرمعةلع إلى اي اني  

صةةةرف الاكعلةةةة  إةةةةةداد اي انيةةةة  الالةةةةعبية االاصةةةةعر ي التةةةةناي  يتةةةةالى ات - 13الفصــــل 
للاكعلةة  التةةو تعةةرة ةلةةى املةة  االتةةتغ ا ا تةةالى رئةةي   ةةيا الاملةة  ةرضةةلع ةلةةى 

  للاصعد  الامل  البلدي 

يما   ا ت  صرفلع فو آن اايد اعنف  ال ر ل  التو تصرف بلع اي اني  البلدي  اال 
  الشك تنلييلع إال بنف  

 اآلتةو يكةره اتلر ةر 20ي  البلدي  تلدي  اليتعب الاةعلو الالةرر بعلفصة  يتالى رئ 
 ·يبين فيه الاض  الاعلو ااال تصعدي للاكعل  كاتتندام لالتريعته

تنلتة  اي انية  الاكعلة  إلةى ةنةاانين يشةتا  األاا ةلةى الةعبية ااصةعر ي  - 14الفصل
 ·االتتغ ا ايشتا  الثعنو ةلى العبية ااصعر ي التملي 

 :ةلىييتاي العناان األاا ا  

 :الالعبية -1 

 ·ايعصي  االتتغ ا-  

 الااالو 16الابعلغ الاتقتي  ان الاعا االيتيع و الانصاص ةليه بعلفص    -

 ·الاكعل  الايعصي  الاختلف  االعرضي  باع فو يلك ذاااا الاشعرك  لتتيير-

 :الاصعر ي -2 
 ·نفلعم االتتغ ا ااالةتنعء -

 ·اذمار اانح األةاانارتبعم  -

 ·كراء العلعرام الاخصص  للاكعل  -

 ·األداءام االضرائب بك  ذنااةلع -

 ·اصعر ي اختلف  -

 ·الاااليين 16ا15اتتعاعالم فااض  الالعبية ةند اال تضعء  بلع للفصلين
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تكتتةو األرععة  ذصةنعف األالةةى اةن الاصةعر ي الاةيكارة ذةةة ه الصةبغ  اسمبعر ة  يتةةباع 
الاتعلةةةةق بعللةةةةعنان  1975اةةةةعي  14الاةةةةؤرخ فةةةةو  1975لتةةةةن   35نان ةةةةةدد ارد بعللةةةةع

  الايلي األتعتو لاي اني  الماعةعم العاااي  

 :ةلىاييتاي العناان الثعنو 
الاصعر ي الاخصص  لت ا ر التملية ام االابةعلغ الاخصصة  للتخفةية فةو ( 1 

  األالىاتع ا  التركي  

عر ي اخعصةة  االةتاةةعد الارصةةاد بعنةةاان الاةةاارد الالةةررة لامعبلةة  تلةةك الاصةة( 2 
 ·اتع ا  التركي  األالى

فو آخر كة  تةن  اعلية  تيةاا الفااضة  الصةعفي  فةو الالةعبية إلةى يتةعب  -15الفصل
ا نل  يخصص ذاال لتتديد العم  الاتم  خ ا التن  إن امد  االيتيع وهبعناان الاعا 

 ·بية بعلبعب التعد  انلعالابلغ الاتبلو إلى اي اني  البلدي  ا رت  فو الالع

يمةةا  تةةيب ذي ابلةةغ اةةن الاةةعا االيتيةةع و إال بالتضةةى  ةةرار صةةعدر  ال - 16الفصــل
ةةةن رئةةي  الاملةة  البلةةدي بعةةد ذخةةي رذي املةة  االتةةتغ ا ا ةةت  اةةة   الاملةة  البلةةدي 

 ·بيلك فو الملت  اللعدا 

 ·ان التن  الاعلي  لاي اني  الاكعل   و نف  التن  الاعلي  لاي اني  البلدي  - 17الفصل
يلا   عبة البلدي  ذا ذي ةان آخر يعين ان  ةرف ا  ةر الاعلية  باظةعئي  - 18الفصل

 ·ايتتب الاكعل 

يعرة اتصرف الاكعل  اليتعب الاعلو الةيي يعةده الايتتةب االةيي يؤشةر  - 19الفصل
 ا ةلى امل  االتتغ ا خ ا الث ث  ذشلر الااالية  النتلةعء ةليه رئي  امل  االتتغ

 ·التن  الاعلي 

 ·ا تعين إبرا  ضان  يا اليتعب الاعلو يتعب اتع ا  التركي  األالو

إيا تبةةين امةةاد ةمةة  فةةو اتةةتاع اتةةتغ ا الاكعلةة  يتةةالى رئةةي  البلديةة  ذا  - 20الفصــل
 ·تخعي اسمراءام ال  ا  سةعدة التاا ن الاالو دةاة الامل  البلدي ل نعلعد فارا  صد ا

 
 

 الةـحل الوك الرابع:اب البــ
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اتةةتغ ا الاكعلةة  إثةةر تةةيب الرخصةة  اةةن  ةةرف ا  ةةر الداخليةة  بعةةد  ينتلةةو - 21الفصــل
 ·اتتشعرة الامل  البلدي ابعد ذخي رذي ا  ر الاعلي 

إيا اع تتبب نشع  الاكعلة  فةو إخة ا بعلنظةع  العةع  ياكةن للةاالو ذن يا ةي  - 22الفصل
 ·ا تيع ةاليعم الاكعل 

يضةةب  اللةةرار الاتعلةةق بتةةيب الرخصةة  بتةةعر ا انتلةةعء ذةاةةعا الاكعلةة  ايلةة   - 23الفصــل
 ·فو يلك التعر ا 20تا يي اليتعب الاعلو الانصاص ةليه بعلفص  

  ايعةةين رئةةي  البلديةة  بعةةد ااافلةة  الةةاالو اصةةفيع ليتخةةي يتةةالى رئةةي  البلديةة  تصةةفي  الاكعلةة
 ·تيم تل ته اسمراءام ال  ا 

 ·يت  ترتي  نتعئج التصفي  بيتعب خعر  ةن اي اني  البلدي 

افةةةو صةةةارة اةةةع إيا ذبراةةةم البلديةةة   راضةةةع ليتةةةعب الاكعلةةة  فةةةإن الفةةةعئة الاتبلةةةو نتيمةةة  
 ·التصفي  يتتعا  بعألالاي  لترمي   يه اللراة

الداخلي  االاعلي  ارؤتعء البلةديعم اكلفةان كة  فياةع يخصةه بتنفيةي  ةيا  ا  را - 24فصلال
  التانتي ألار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   
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في الملك   اإلشغال الوقتـي ولزمـة المرفـق العمومي
 العمومي البلدي

 

شـــروط يتعلـــق بضـــبح  2007فيفـــري  19فـــي مـــؤرخ  2007لســـنة  362مـــر عـــدد أ
 وصيغ اإلشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.

 اإلشغال الوقتي للملك العمومي البلدي الـبـاب األول: 
 القسم األول: صيغ الموافقة على اإلشغال الوقتي

 عبلة  تت  الااافل  ةلى إشغعا ذم اء الالك العاااو البلدي بصةف  ا تية  ا  – الفصل األول
للرماع فيلعه بعلد يبر  بين رئي  البلدي  االاتتفيد بعسشغعا الا تو ه إيا كعنم تنةدر  فةو 
ن ةةعط التصةةرف فةةو الالةةك العاةةااو البلةةدي اكةةعن ااضةةاع اسشةةغعا يتصةةي بعالتةةتارار   
ايلتضو تثبيم إيداثعم ذا تملي ام خفيف  بليه األمة اء .ا مةب فةو  ةيه اليعلة  التثبةمه 

ةلةةى  لةةب اسشةةغعاه اةةن تةةافر التةةراخيص ال  اةة  ةنةةد اس تضةةعء لااعرتةة    بةة  الااافلةة 
 النشع  ذا األنش   الا ا  الليع  بلع ذا س عا  اسيداثعم الا لاب إنمع  ع. 

يبلى اسشغعا الا تو ألمة اء الالةك العاةااو البلةدي فةو غيةر اليةعالم الانصةاص ةليلةع 
رئةي  البلدية  الاعنية  فةو إ ةعر ااعرتةته بعلفلرة األالى ان  يا الفصة  خعضةعع لتةرخيص 

لتل   الضب  اسداري.اياةنح التةرخيص العبة  دفة  اعلةا  ييةدد افةق التشةر   المةعري بةه 
 العا .
 ييدد ةلد اسشغعا الا تو خعص  اع يلو:  -2الفصل 

 اا   ذم اء الالك العاااو البلدي ااضاع اسشغعا الا تو ااتعيتلعه  -
 ادة اسشغعا الا توه  -
 النشع  الا ا  الليع  به ااسيداثعم الا ا  إنمع  عه  -
الاعةةعلي  الاتةةتامب  ةلةةى اسشةةغعا الةةا تو افةةق التشةةر   المةةعري بةةه العاةة ه ذا الالعبةة   -

الايدد ان  ب  الامل  البلدي ةلى ذتع  الليا  الكرائي  التمعر   للاتر الارعة  بعلان ل  
 البلدي ه فو غيعب تيديد للاعلا ه 

 تل  الاتتفيد ألم اء الالك العاااو البلدي ااضاع اسشغعا الا تو.ت -
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تيدد الادة اللصاع لعلد اسشغعا الا تو بتن  اايدةه ةلةى ذنةه ياكةن للبلدية   -3الفصل 
 الاعني  تمديد العلد كتعبيع ب لب ان الاتتفيد.

ذن يلةد   ةلى ك  راغب فو اسشغعا الا تو لم ء ان الالك العاااو البلدي - 4الفصل 
ا لبةةةع كتعبيةةةع فةةةو الغةةةرة إلةةةى رئةةةي  البلديةةة  الاعنيةةة  يتضةةةان التنصةةةيص ةلةةةى ااضةةةاع 

 اسشغعا ااا عه اادتهه ايكان  يا الا لب اصيابع بعلاثعئق التعلي : 
 الي فنو يتعلق باا   اسشغعا الا تو الا لاب ااسيداثعم الا ا  إنمع  عه  -
نةةةد اس تضةةةعء النشةةةع  ذا األنشةةة   الا اةةة  اةةةيكرة تفتةةةير   لااضةةةاع اسشةةةغعا تبةةةينه ة -

 ااعرتتلع اااليداثعم الا ا  إنمع  ع.  
نتةخ  اةةن ب ع ة  التعر ةةي الا نية  بعلنتةةب  إلةةى الشةخص ال بيعةةو ذا نتةخ  اةةن العلةةد  -

التقتيتةةةو بعلنتةةةب  إلةةةى الشةةةخص الاعنةةةاي انتةةةخ  اةةةن ب ع ةةة  التعر ةةةي الا نيةةة  لااثلةةةه 
 اللعنانةو.

  ا  ذا كرا  الشرا  الاعنو إيا كعن ااضاع اسشغعا يتضان التراخيص اسدار   ال -
 الليع  بنشع  يخض  لليه الاامبعم. 

معبة  ال لةب فةو ظةرف  -5الفصل  تتالى البلدي  الاعني  دراتة  ا لةب اسشةغعا الةا تو اا 
 شلر ةلى ذ صى تلدير ان تعر ا إيداع ا لبه.

 اعرفع ةليه بإاضعئه.اياضو الاتتفيده فو صارة الااافل ه ةلدا فو الغرة 
 القسم الثاني: شروط اإلشغال الوقتي

ال تعفةةةةو الااافلةةةة  ةلةةةةى بعسشةةةةغعا الةةةةا تو الاتةةةةتفيد اةةةةن الخضةةةةاع لمايةةةة   -6الفصــــل  
الاامةةعم االتةةراخيص اسدار ةة  ال  اةة  لااعرتةة  نشةةع ه االتةةو يتعةةين االتةةتظلعر بلةةع ةنةةد 

 ةن يلك .كة   لب ا  ذدائه لماي  الاععلي  ااألداءام الاترتب  
ال ياكةةن للاتةةتفيد بعلااافلةة  بعسشةةغعا الةةا تو ذن يتةةتعا  األمةة اء ااضةةاع  – 7الفصــل 

الااافلةة  إال للغةةرة الةةيي انيةةم اةةن ذملةةه تلةةك الااافلةة ه اةليةةه ذن يلتصةةر ةلةةى تثبيةةم 
 إيداثعم ذا تملي ام خفيف  بلعه تكان  عبل  للتفكيك ااس ال  بتلال  افو ذي ا م . 

لاتةةةتفيد بعسشةةةغعا الةةةا تو ذن يتةةةتعا  بنفتةةةه مةةة ء الالةةةك العاةةةااو ةلةةةى ا – 8الفصـــل 
البلةدي ااضةةاع اسشةغعا اذن ال يييةة  يةق إتةةتعاعله إلةةى الغيةر بةةقي امةهه إال فةةو صةةارة 
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اليصةةاا ةلةةى الااافلةة  الاتةةبل  الكتعبيةة  للبلةةديعم الاعنيةة . ا بةةر  رئةةي  البلديةة  فةةو  ةةيه 
 رة.اليعل  ةلد إشغعا ا تو ا  الايعا إليه ابعش

ةلى الاتتفيد بعسشغعا الةا تو ذن ييةعفظ ةلةى ذمة اء الالةك العاةااو البلةدي  –9الفصل 
ااضاع اسشغعا اذن ال يدخ  ذي تيا ر ةلى يعلتلع. اةليه ذن ينفي ةلى نفلتةه اةع تةقين 
به البلدي  ان إصة يعم ضةرار   لضةاعن تة ا  ذمة اء الالةك العاةااو البلةدي ااضةاع 

يتةةةةرا  الشةةةةرا  الاتعللةةةة  بيفةةةةظ الصةةةةي   اسشةةةةغعا االايعفظةةةة  ةلةةةةى يعلتلةةةةع ااظيفتلةةةةع اا 
 االت ا  بلع.

ةلةةةى الاتةةةةتفيد بعسشةةةغعا الةةةةا تو ذخةةةي االيتيع ةةةعم ال  اةةةة  للا عيةةة  اةةةةن  – 10الفصـــل 
ذخ عر اليرائق االيةاادا اغير ةع. اةليةه إن ا تضةى نشةع ه يلةكه اليصةاا ةلةى شةلعدة 

 ا عي  ان اصعلح الياعي  الادني  تثبم تافر شرا  الت ا  بعألاعكن التو يشغللع. 
لةةيي يتتةةبب فةةو إليةةعط ذضةةرار بةةقم اء ةلةةى الاتةةتفيد بعسشةةغعا الةةا تو ا – 11الفصــل 

الالك العاةااو البلةدي ااضةاع اسشةغعا ذن يتةالى مبر ةع ةلةى نفلتةه اتيةم ر عبة  البلدية  
يا ل  يتةاا الليةع  بعسصة يعم ال  اة  فةو األمة  الايةدد لةهه تلةا  البلدية  بلةع  الاعني . اا 

 امابعه بنفتلع اةلى نفلتةه. 
الةا تو ذن يةؤان اتةؤاليته الادنية  تمةعه الغيةر ةةن ةلى الاتتفيد بعسشغعا  -12الفصل 

األضةةةرار التةةةو تةةةنم  للةةة  ةةةةن اتةةةتعاعله لداةةةعكن التةةةو يشةةةغللع. ا مةةةب ذن يتضةةةان ةلةةةد 
 التقاين شر ع يان  فتخه دان ااافل  البلدي  الاعني .

إيا كعن ااضاع اسشةغعا الةا تو إ عاة  الفتةعم ذا ركةعئ  ذا إشةعرام ذا ذية   -13الفصل 
رع لغعيةة  إشةةلعر  ه فةةإن الاتةةتفيد يكةةان ا علبةةع بعلتليةةد بعلشةةرا  الفنيةة  الايةةددة ة اةة  ذخةة

ان  ب  البلدي  الاعنية  بالتضةى كةرا  شةرا  اعةد للغةرة لغعية  ضةاعن تة ا  الاةرار 
  اياعي  األان العع  االايعفظ  ةلى الماعلي  اليضر  .

 اللت  الثعلا: انلضعء اسشغعا الا تو
شةةغعا الةةا تو بعنتلةةعء اةةدة العلةةد اةةع لةة  يةةت  تمديةةده  بلةةع أليكةةع  ينتلةةو اس – 14الفصــل 
 ان  يا األاةر.  3الفص  
ياكةةن لةةرئي  البلديةة  الاعنيةة  اضةة  يةةد لإلشةةغعا الةةا تو اةةن تللةةعه نفتةةهه  – 15الفصــل 

 الةتبعرام تل  الاصلي  الععا ه ذا ب لب ان الاتتفيد. 
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 الا تو فو اليعالم التعلية : لرئي  البلدي  الاعني  ذن يض  كيلك يدا لإلشغعا 
تعع و الاتةتفيد ألنشة   غيةر اةرخص فيلةع ذا اتةتعاعا ذمة اء الالةك العاةااو البلةدي  -

 الاتاار بإشغعللع لتعع و نشع  غير انصاص ةليه بعلعلده 
ةةةد  اتةةتعاعا الاتةةتفيد ألمةة اء الالةةك العاةةااو البلةةدي الاتةةاار لةةه بإشةةغعللع ذا تا فةةه  -

ااصةةل  لاةةدة تتمةةعا  ثلةةا اةةدة العلةةد إال فةةو صةةارة اللةةاة اللةةع رة ذا ةةةن إشةةغعللع بصةةف  ات
 األار ال عرئ 

 ةد  دف  الاععلي  الاتتامب  ةن اسشغعا الا توه  -
إيعل  يق اتتعاعا ذم اء الالك العاااو البلدي التو يشغللع إلى الغير دان اليصةاا  -

 ةلى الااافل  الاتبل  الكتعبي  للبلدي  الاعني ه 
 التراخيص ال  ا  لااعرت  النشع  ذا األنش   ااضاع اسشغعا الا توه  تيب -
 اسخ ا بشرا  يفظ الصي  االت ا  التو ا تضع ع التشر   المعري به العا ه  -
 باامبعته التعع دي ه  هةد  ااتثعا الاتتفيد بعسشغعا الا تو للتنبيه ةليه بتدارك إخ ال ت -
 الا توه  افعة الاتتفيد ان اسشغعا -
 اسخ ا بعألان العع . -

اةن  15ال يترتب ةن إنلعء اسشغعا الا تو فةو اليةعالم الابينة  بعلفصة   – 16الفصل 
  يا األار يق للاتتفيد فو الا علب  بقي تعاية.

ةلةةةى الاتةةةتفيد بعسشةةةغعا الةةةا توه ةنةةةد إنلةةةعء اسشةةةغعا الةةةا تو ذا انلضةةةعء  -17الفصـــل 
العاةةااو البلةةةدي ااضةةاع اسشةةغعا إلةةى البلديةة  الاعنيةة  ةلةةةى ادتةةهه إرمةةعع ذمةة اء الالةةك 

 اليعل  التو تتلالع ةليلعه بعد تفكيك ارف  اسيداثعا االتملي ام التو ثبتلع فيه.
 البعب الثعنو: ل ا  الارفق العاااو فو الالك العاااو البلدي

 اللت  األاا: صيغ انح الل ا 
الل اةة  بةةإدارة ااتةةتغ ا الارفةةق العاةةااو ياكةةن للبلديةة  ذن تعلةةد ةةةن  ر ةةق  -18الفصــل 

 بعلالك العاااو البلدي إلى شخص  بيعو ذا إلى شخص اعناي.
إيا ا تضةةةى اتةةةتغ ا الارفةةةق العاةةةااو إنشةةةعء إيةةةداثعمه ياكةةةن للبلديةةة  ذن تعلةةةد للاتةةةتل   

 بإنمع  ع فو إ عر ةلد ذشغعا ةاااي  إلى معنب ل ا  الارفق العاااو.
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ارفةةةق العاةةةااو بالتضةةةى ةلةةةد يرفةةةق بكةةةرا  شةةةرا  يتضةةةان تتةةةند ل اةةة  ال -19الفصـــل 
 الشرا  الخصاصي  الاتعلل  بعلل ا .

للبلديةةة  ذن تلمةةةق إلةةةى الانعفتةةة  الختيةةةعر اعع ةةةد ع اال ياكةةةن ذن ييةةةد يلةةةك اةةةن ير تلةةةع فةةةو 
 اختيعره ةلى ذتع  الكفعءة االثل  التو ييظى بلع لديلع.

الاعنية  االاتةتل   اتةت  الاصةعد   ةليةه  يبر  ةلد ل ا  الارفق العاااو بين رئةي  البلدية 
 ان  ب  ا  ر الداخلي  االتناي  الايلي  بعد ذخي رذي ا  ر الاعلي .

يةةنص ةلةةد ل اةة  الارفةةق العاةةااو بعلالةةك العاةةااو البلةةدي خعصةة  ةلةةى اةةع  -20الفصــل 
  :يلو
 ااضاع الل ا  اادتلعه  -
 الالعب  الرام  للبلدي  للعء انح الل ا  اادتلعه  -
 الالعب  الرام  للبلدي  للعء انح الل ا  اصيغ تتديدهه  -
 اليلاط االاامبعم االضاعنعم الاتبعدل  ل رفو العلده  -
يلاط البلدي  الاعني  الاتاثل  فو الارا ب  االاتعبع  التتغ ا الارفةق العاةااو اتعةدي   -

الاتةتل  ه ايةق   ااةد تنظياه اشرا  التعاية الاترتب ةن يلكه ةنةد اال تضةعءه لفعئةدة
 اتترادد الارفق العاااو  ب  نلعي  العلد اشرا  التعاية ةن يلكه 

اليةةعالم التةةو يترتةةب ةنلةةع إتةةلع  البلديةة  الاعنيةة  ليةةق الاتةةتل   فةةو اتةةتغ ا الارفةةق  -
 العاااو االايددة بليا األاةره 

 عء الل ا .اآا البنعيعم ااسيداثعم االتملي ام الانم ة ان  ب  الاتتل   ةند انلض -
ال يمةةا  ذن يتضةةان ةلةةد الل اةة  ذي شةةر  يترتةةب باامبةة  لفعئةةدة الاتةةتل   بةةقي امةةه اةةن 

 الاماه يق ايتكعر الارفق العاااو البلدي. 
 ال ياكن التاديد فو ادة ةلد الل ا  ةند انلضعئلع إال:  -21الفصل 

 إيا اتتامبم التاديد ذتبعب تل  الاصلي  الععا ه -
ة ضةةةاعن التةةةاا ن الاةةةعلو للعلةةةد بتةةةبب  يةةةع  اسدارة بتعةةةدي  شةةةرا  إيا ا تضةةةم الضةةةرار  -

 الل ا  ذثنعء ادة االتتغ ا الاتفق ةليلعه 
يةةةت  تاديةةةد اةةةدة الل اةةة  بالتضةةةى اليةةةق للعلةةةد يضةةةب  شةةةرا  اااصةةةل  اتةةةتغ ا الارفةةةق 

 العاااوه اعنعء ةلى  لب ان الاتتل  .
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 القسم الثاني: شروط منح اللزمة
اتتعاعا ذم اء الالك العاااو البلدي االتتعاعا األاث  افةو  ل  ةلى الاتت – 22الفصل

يةةداد الغةةرة الةةيي انيةةم اةةن ذملةةه ل اةة  الارفةةق العاةةااو اكةةيلك الشةةقن بعلنتةةب  إلةةى 
الانشآم الااضاة  ةلى ياته ان  ب  البلدي  الاعني  ذا تلك التو ذيدثلع الاتتل   نفته 

فةق العاةااو. اةليةه ذن ييةعفظ ةليلةع بالتضى ةلةد ذشةغعا ةاااية  بغةرة اتةتغ ا الار 
اةةةةن كةةةة  ضةةةةرر يليةةةةق بلةةةةع بفعةةةة  ذا بتلصةةةةير انةةةةه ذا اةةةةن اقمار ةةةةه ه اذن يتةةةةالى الليةةةةع  

 بعسص يعم ال  ا   لرف  الضرر . 
ةلى الاتتل   ضاعن اتتارار   الارفق العاااو االاتعااة فو الاععالة  بةين  – 23 لفصل

 كعف  اتتعالو الارفق.
اةةنح الل اةة  الاتةةتل   اةةن الخضةةاع لمايةة  الاامبةةعم االتةةراخيص  ال يعفةةو – 24 الفصــل

 اسدار   ال  ا  التتغ ا الااافل  ذا سنمع  الانشآم ةند اال تضعء.
تانح الل ا  بصف  شخصةي  إلةى الاتةتل   الةيي يتةالى االتةتغ ا بنفتةه اال  -25 الفصل

 لبلدي  الاعني .ياكنه إيعلتلع إلى الغير إال بعلااافل  الاتبل  الكتعبي  ل
ةلةةى البلديةة  الاعنيةة ه فةةو  ةةيه اليعلةة ه إبةةرا  ةلةةد مديةةد بةةنف  الشةةرا  اةة  الايةةعا إليةةه 

 لاااصل  االتتغ ا لاع تبلى ان ادة العلد األصلو. 
فةةةو صةةةارة ةةةةد  ااافلةةة  البلديةةة  ةلةةةى إيعلةةة  الل اةةة  إلةةةى الغيةةةر اتعةةةير اااصةةةل  الاتةةةتل   

 ل تتغ ا بنفتهه ياكن فتا ةلد الل ا  بعتفعط ال رفين الاتعع دين. 
للاتةةتل   يةةق اتةةتخ ص استةةعاة االاعةةعلي  الااظفةة ه افةةق التراتيةةب المةةعري  – 26الفصــل

بلع العا ه ةلى الخداعم التو يتديلع بتبب اتتغ له للارفق العاةااو اةن الانتفعةين بةه 
 ابعشرة.
للبلديةةةة  الاعنيةةةة  يةةةةق ارا بةةةة  اتةةةةتغ ا الارفةةةةق العاةةةةااو بةةةةقم اء الالةةةةك  – 27 الفصــــل

 ل   االتثبم ان ايترااه لشرا  الل ا .العاااو البلدي ان  ب  الاتت
للبلدي  الاعني  يق تعدي   ااةد تنظي  الارفق العاااو ااضةاع الل اة  إيا  – 28 الفصل

  ا تضى يلك ت ار التضيعم إتداء الخدا .
ةةةن تعةةدي  اللااةةةد التنظيايةة  للارفةةق العاةةااو الانصةةاص ةليلةةع  إيا نةةتج – 29 الفصــل

ا بةةةعلتاا ن الاةةةعلو لعلةةةد الل اةةة  فللاتةةةتل   الخيةةةعر بةةةين اةةةن  ةةةيا األاةةةر إخةةة  28بعلفصةةة  
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ا علب  البلدي  الاعني  بعلتعاية له ةن ختةعئره ااااصةل  اتةتغ ا الارفةق العاةااوه ذا 
 ا علبتلع بفتا ةلد الل ا .

للبلدي  الاعني  ذن تتترد الارفةق العاةااو اتتةترم  ذمة اء الالةك العاةااو  – 30 الفصل
 ا الارفةةةةق ةةةةةن  ر ةةةةق الل اةةةة  ال يتفةةةةق اةةةة  الاصةةةةلي  الععاةةةة . البلةةةةدي إيا صةةةةعر اتةةةةتغ

اللاتتل   فو  ةيه اليعلة  اليةق فةو تعةاية تضةب   ر لة  يتةعبه افةق التضةيعم كةرا  
 الشرا  الاليق بعلد الل ا  . 

للبلدية  الاعنية  إتةلع  يةق الاتةتل   فةو اتةتغ ا الارفةق العاةااو البلةدي  – 31 الفصل
 فو اليعالم التعلية : 

اسضرار بعلانشآم التو يتتغ  باات تلع الارفق العاااو ذا اتتعاعللع لغير اع ذةةدم  -
 لةه ه 
ةد  خ ص الالعب  اليي تتتيله البلدي  الاعنية  للةعء اتةتغ ا الاتةتل   للارفةق العةع   -

 ذا ةد  دف  الاععلي  الااظف  لفعئدتلعه 
الةةك العاةةااو البلةةدي إلةةى الغيةةر إيعلةة  اتةةتغ ا الارفةةق العاةةااو ذا اتةةتعاعا ذمةة اء ال -

 دان الااافل  الاتبل  الكتعبي  للبلدي  الاعني  
إخةةة ا الاتةةةتل   بعلاامبةةةعم اسدار ةةة  ذا تةةةيب التةةةراخيص اسدار ةةة  ال  اةةة  التةةةتغ ا  -

 الارفق العاااوه 
 ةد   ااتثعا الاتتل   للتنبيه ةليه بتدارك إخ له باامبعته التعع دي .  -

   ر الداخلي  ا التناي  الايلي  اا  ر الاعلي  اكلفعنه كة  فةو اةع يخصةهها   – 32 الفصل
 بتنفيي  يا األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي . 
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والملك الخاص   دفتـر األمالك الراجعـة للملك العمومي
 للبلدية

 
رار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أمالك الدولة والشؤون العقاريـة مـؤرخ ـق

يتعلق بضبح نموذج دفتر األمالك الراجعة للملك العمومي وللملك  2007فيفري  6في 
 الخاص للبلدية.

 
 إن ا  ر الداخلي  االتناي  الايلي  اا  ر ذا ك الدال  االشؤان العلعر   

 1975لتةةن   33اللةةعنان األتعتةةو للبلةةديعم الصةةعدر بعللةةعنان ةةةدد  بعةةد اس ةة ع ةلةةى
ه اةلى ماي  النصاص التو نليته اتااته اخعص  اللةعنان 1975اعي  14الاؤرخ فو 

 انه.  113فو الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48األتعتو ةدد 
  ةررا اع يلةو: 
لرامعةة  للالةةك العاةةااو اللالةةك الخةةعص تةة  ضةةب  ناةةاي  دفتةةر األاةة ك ا: الفصــل األول

 الاصعيبين لليا اللرار. 2اةدد  1للبلدي  افلع للاليلين ةدد 
 .ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي   :2الفصل 
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 الجمهورية التونسية  
 وزارة الداخلية والتنمية المحلية 

 والية......................
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ..........................ةـبلدي

 
 

 ة ـر األمالك البلديـدفت
 ) الملك العمومـي (
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 دفتـر األمالك البلديـة 
 ) الملك العمومـي (

 
 

يتضمن هذا الدفتر مجمل األمالك العمومية البلدية ويكون مرقما ومؤشرا على جميـع 
 صفحاته من قبل رئيس البلدية.

 
 
 
 

 ..................في.....................
 رئيس بلدية.....................

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 401 

 

(2
و 
صل
ك ذ
 ال
)

– 
ال  

 الد
ان
ل  
ات
ك 
ال

– 
ئ  
تلي
ا ال

اثع
يي 
 تنف
ةن
ج 
 نعت
الك

– 
 اع
 انت
ار
 أل
فييا
ك تن

ال
 

(1
  
صي
علتف
ص ب

صي
التن
ب 
معن
ى 
ء إل
ضع
س ت
د ا
 ةن
صعء

سي
ا ا
اثع
  ب
 ع
 الل
ةدد

ف  
ضع
( إ

داد
االي

   
لاا
ى ا
ةل

 

          

دد 
الع

بي
ارلت

 
  

...
...
...
...
...
...
ةدد

ية  
صف
ال

 

دي 
البل
ي  
ااا
 الع
 ك

ألا
ر ا
دفت

 

          

ملك
ع ال

نو
 

          
قع 
مو
ال

ود)
حد
وال

1) 

          

حة
ســا

الم
 

          

مال
ستع

 اإل
جه
و

 

          

ك 
ىمل
 عل

رار
ستق

 اال
فية
كي

ية)
بلد
ال

2) 

 



 402 

 
 الجمهورية التونسية 

 وزارة الداخلية والتنمية المحلية 
 والية......................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ..............................ةـبلدي
 
 
 
 

 ة ـر األمالك البلديـدفت
 ) الملك الخاص (
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 دفتـر األمالك البلديـة 
 ) الملك الخاص (

 
 

الدفتر مجمل األمالك البلدية الخاصة ويكون مرقمـا ومؤشـرا علـى جميـع  يتضمن هذا
 صفحاته من قبل رئيس البلدية.

 
 
 
 
 

 ..................في.....................
 رئيس بلدية.....................
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التهيئـة  
الترابيــة  
 والتعميـر
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 مـجلـة التهيئـة التـرابيـة والتعميـر
يتعلـق بسصـدار مجلـة  1994نـوفمبر  28مـؤرخ فـي  1994لسـنة  122قانون عـدد 

 الترابية والتعمير  كما وقع تنقيحه و إتمامه بالنصوص الالحقة.التهيئة 
 

تصةةةةدر بالتضةةةةى  ةةةةيا اللةةةةعنان النصةةةةاص التشةةةةر عي  الاتعللةةةة  بعلتليئةةةة   - الفصــــل األول
 ·الترابي  ابعلتعاير تيم ةناان امل  التليئ  الترابي  االتعاير

 34  اللةعنان ةةدد تلغى ماي  األيكةع  التةعبل  الاخعلفة  للةيا اللةعنان اخعصة - 2الفصل
 43االاتعلةةةق بةةةرخص البنةةةعء االلةةةعنان ةةةةدد  1976فيفةةةري  4الاةةةؤرخ فةةةو 1976لتةةةن  
االاتعلةق بعلاصةعد   ةلةى الاملة  العارانية   1979ذام  15الاةؤرخ فةو  1979لتةن  

 االنصاص الاتّاا  ذا الانّلي  للاع.

  ان  اانين الدال . ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان 

 امل  التليئ  الترابي  االتعاير

تضةةب  التضةةيعم  ةةيه الاملةة  اللااةةةد الاامةةب إتبعةلةةع لتنظةةي  ااتةةتعاعا  - الفصــل األول
نشعء التماععم التكني  اتنايتلع بغي   :ذاث  للامعا الترابو التخ ي  اا 

 تكييي إ عر العيشه -

 ضاعن اتتغ ا ايك  للااارده -

 انع ق الصيعن هياعي   -

اةةن  2ياعية  الااا ة  ال بيعية  االااا ة  الثلعفية  باةع فيلةةع األثر ة  كاةع ةّرفلةع الفصة   -
 35امل  ياعي  التراا األثري االتعر خو االفنان التلليدي  الصعدرة بالتضى اللعنان ةةدد 

 ه1994فيفري  24الاؤرخ فو  1994لتن  
 اليفعظ ةلى الت ا  االصي  الععا ه -

ن تا  ةةة  ايكةةة  بةةةين الانةةع ق العارانيةةة  االر فيةةة ه ايلةةةك فةةو إ ةةةعر الا ءاةةة  بةةةين ضةةاع -
التنايةة  اال تصةةعدي  االتنايةة  االمتاعةيةة  االتاا نةةعم البيئيةة  ضةةاعنع لتنايةة  اتةةتديا  اليةةق 

 ·الااا ن فو ايي  تلي 
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 العنوان األول: في التهيئة الترابية

يةةةعرام االتاملةةةعم ااسمةةةراءام التةةةو يةةةت  يلصةةةد بعلتليئةةة  الترابيةةة ه مالةةة  االخت - 2الفصـــل
ضةةةب لع ةلةةةى الاتةةةتاع الةةةا نو ذا الملةةةاي لتنظةةةي  اتةةةتعاعا الامةةةعا الترابةةةو االتةةةو اةةةن 
شقنلع ذن تضان خعصة  التنعتةق فةو تركية  الاشةعر   الكبةرع للبنةى األتعتةي  االتملية ام 

 ·العاااي  االتماععم التكني 

 الترابي البعب األاا: فو اللمن  الا ار   للتليئ  
ذيةةدثم لمنةة  ا ار ة  للتليئةة  الترابيةة  الاتلةةع ضةةب  االختيةةعرام الكبةةرع للتليئةة   - 3الفصــل

الترابيةةةة  اضةةةةاعن التنعتةةةةقه ةلةةةةى اتةةةةتاع التا  ةةةة  الترابةةةةوه بةةةةين اختلةةةةي بةةةةرااج التليئةةةة  
بداء الرذيه فو ن عط  يه الالع ه فو  :االتملي  اا 

 البرااج الكبرع للبنى األتعتي  االتملي امه -

 البرااج الكبرع لتناي  الادنه -
اةن  ةيه الاملة  ايلةك ةلةى الصةعيد  7األاثل  التاميلي  للتليئة  الاشةعر إليلةع بعلفصة   -

 الا نو ذا الملاي ذا ةلى اتتاع التماععم التكني  الكبرعه

األاثلةةة  التاميليةةة  الل عةيةةة  للتليئةةة  االتمليةةة  الاعةةةدة اةةةن  ةةةرف اختلةةةي الةةةا ارام ذا  -
 ؤتتعم العاااي  الخعضع  سشرافههالليعك  االا

اسمةةةراءام التةةةو ياكةةةن ذن تتةةةع   فةةةو تنظةةةي  اتةةةتعاعا الامةةةعا الترابةةةو ةلةةةى الصةةةعيد  -
الةا نو افةةو ياعيةة  البيئة  اياكةةن للمنةة  الا ار ة  للتليئةة  الترابيةة  ذن تصةدر تاصةةيعتلع فةةو 

عرام التةةو كة  الاتةعئ  التةةو ت ةرر ةليلةةع االتةو اةةن شةقنلع ذن تضةةان التنعتةق بةةين االختية
 يلةةة  ضةةةب لع ذا تتةةةع   فةةةو تمتةةةيالعه كاةةةع ياكنلةةةع إبةةةداء رذيلةةةع فةةةو مايةةة  اللضةةةعيع

 الاعراض  ةليلع اخعص  الاتعلل  انلع بتنفيي تلك االختيعرام اتقثير ع ةلى البيئ .

 ·يضب  تركيب اللمن  الا ار   للتليئ  الترابي  ا رط تير ع بالتضى ذار - 4الفصل
 لة التوجيهية للتهيئةالباب الثاني: في األمث

تضةب  األاثلةة  التاميليةة  للتليئةة  التاملةعم األتعتةةي  لتليئةة  الانةةع ق الترابيةة   - 5الفصــل
الاعني  ايلك اةتبةعرا للع  ةعم اة  الملةعم الامةعارة االتةاا ن الةيي يتعةين الايعفظة  ةليةه 

ع ااةتبةةعرا بةةين التاتةة  العارانةةو اااعرتةة  األنشةة   الف ييةة  ااألنشةة   اال تصةةعدي  األخةةر 
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كيلك لضرارة ياعي  الااا   ال بيعية  االااا ة  الثلعفية  باةع فيلةع األثر ة  اانةع ق الصةيعن  
  كاع ةّرفلع التشر   المعري به العا .

اتضةةان  ةةيه األاثلةةة  تنظةةي  اتةةةتعاعا الامةةعا الترابةةو ايلةةةك بتاميةةه تركيةةة  بةةرااج الدالةةة  
العااايةة  االعاةة  ةلةةى تنعتةةللع فةةو  االماعةةةعم العااايةة  الايليةة  االاؤتتةةعم االاصةةعلح

 ·ن عط آفعط التناي  اال تصعدي  ااالمتاعةي 

ارتة   اتيدد األاثل  التاميلي  للتليئة  ةلةى امةه الخصةاص اةآا األراضةو بصةف  ةعاة 
االخةةةداعم  البنةةى األتعتةةي  الكبةةرع االتنظةةي  العةةع  للنلةة  اااا ةة  التمليةة ام الاليكلةة 

الثلعفيةةةة  باةةةةع فيلةةةةع األثر ةةةة  اانةةةةع ق الصةةةةيعن  االاعةةةةعل   ااألنشةةةة   األكثةةةةر ذ ايةةةة  االااا ةةةة 
الععاةةة  لتاتةةة  اتنايةةة   التعر خيةةة  التةةةو يمةةةب ياعيتلةةةع ذا إييعؤ ةةةع اكةةةيلك االتمع ةةةعم

التماعةةعم العارانيةة  كاةةع تقخةةي  ةةيه األاثلةة  بعةةين االةتبةةعر الاخةةع ر ال بيعيةة  االتةةقثيرام 
 ·ةلى البيئ 

ال يمةةا  تركيةة  الاتةةعيعم التمعر ةة  الكبةةرع التةةو تفةةاط  عةةةدة  )1( ) مكــرر ( 5الفصــل 
    ذا التةةةو تفةةةاط اتةةةعي   عةةةةدتلع الاعةةةدة  3000بنعئلةةةع ةنةةةد تركي  ةةةع ذا بعةةةد تاتةةةيعلع 

    إال خةةعر  يةةداد الانةةع ق الاغ ةةعة بقاثلةة  تليئةة  ةارانيةة  اةلةةى اتةةعف   1500للبيةة  
  ق.تتعاي ذا تفاط خات  كيلااترام ان يداد  يه الانع

ـــدة( ـــة )جدي ـــرة ثاني : اال ياكةةةن اخعلفةةة  ذيكةةةع  الفلةةةرة األالةةةى اةةةن  ةةةيا الفصةةة  إال )2( فق
الةتبةةةعرام ااضةةةاةي  تتعلةةةق خعصةةة  بات لبةةةعم تنظةةةي  الامةةةعا العارانةةةو ابالتضةةةى ذاةةةر 

 بع ترار ان الا  ر الاكلي بعلتمعرة االا  ر الاكلي بعلتليئ  الترابي  االتعاير. 
اةةةن  ةةيه الاملةةة ه تقخةةةي األاثلةةة   5بالتضةةةيعم الفصةةة   ةةة اة ةلةةةى اةةةع مةةعء - 6الفصـــل

للتليئةةة  الخعصةةة  بعلتماعةةةعم التةةةكني ه بعةةةين االةتبةةةعر التنظةةةي  العةةةع  للةةةيه  التاميليةةة 
التماعةةعمه كاةةع تيةةدد الانةةع ق الاخصصةة  للتمليةة ام الكبةةرع الاليكلةة  التةةو يتعةةين بعةةا 

ييعئلةةع خعصةة  اشةةعر   ةليلةةع لضةةاعن تنعتةةق اانةةداع  النتةةيج العارانةةو لتلةةك الت ماعةةعم اا 
  ةلى الاتتاع اال تصعدي ااالمتاعةو.
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تضةةب  بةةقار  عئاةة  فةةو الانةةع ق اليّتعتةة  االتماعةةعم العارانيةة  الكبةةرع التةةو  - 7الفصــل
بعلتليئة  الترابية   تت لةب إةةداد ذاثلة  تاميلية  للتليئة  ايلةك بةع ترار اةن الةا  ر ن الاكلفةين

لتنايةة  الملايةةة  ارذي الةةا  ر الاكلةةي بعلف يةةة  ابةةعلتعاير بعةةد ذخةةي رذي الةةةا  ر الاكلةةي بع
 ارذي الا  ر الاكلي بعلتراا فياع يخص الااا   الثلعفي  ااألثر   االانع ق الاصعن 

اتتالى الا ارة الاكلف  بعلتليئ  الترابي  إةداد  يه األاثل  بعلتعةعان اة  الةا ارام التةو يلّالةع 
  االاصةةةةعلح العااايةةةة  الاعنيةةةة ه اتةةةةت  األاةةةةر بعةةةةد اتتشةةةةعرة الماعةةةةةعم العااايةةةة  الايليةةةة

  الاصعد   ةليلع بالتضى ذار بع ترار ان الا  ر الاكلي بعلتليئ  الترابي 
اةةن  ةةيه الاملةة ه ياكةةن  7بعتةةتثنعء الانةةع ق الترابيةة  الاشةةعر إليلةةع بعلفصةة   - 8الفصــل

عااايةة  إةةةداد األاثلةة  التاميليةة  للتليئةة  لبليةة  الانةةع ق األخةةرع بابةةعدرة اةةن الماعةةةعم ال
الايليةةة  ذا اةةةن الاتةةةدخلين العاةةةاايين الاةةةؤ لين لةةةيلك بعةةةد اتتشةةةعرة الماعةةةةعم العااايةةة  

  .الايلي  الاعني 
ايلةة  إةةة   الةةا  ر الاكلةةي بعلتليئةة  الترابيةة  بكةة   ةةرار فةةو إةةةداد اثةةعا تةةاميلو للتليئةة ه 

عنةو بةعألار الا ايلةا  الةا  ر بةداره باةّد الماعةة  العاااية  الايلية  ذا الاتةدخ  العاةااو
 ·بعلاع يعم التو يرا ع صعلي  سةداد  يا الاثعا

 اتتةةالى الماعةةة  العااايةة  الايليةة  الاعنيةة  ذا الاتةةدخ  العاةةااو إةةةداد  ةةيه األاثلةة 

  بعلتععان ا  الاصعلح العاااي  الملاي  يام النظر

لةةةي اتةةةت  الاصةةةعد   ةلةةةى  ةةةيه األاثلةةة  التاميليةةة  للتليئةةة  بالتضةةةى  ةةةرار اةةةن الةةةا  ر الاك
  ابعلتناي  الملاي  بعلتليئ  الترابي  بعد ذخي رذي الا راء الاكلفين بعلتعاير ابعلتخ ي 

تضةةب  الاثةةعئق الاكانةة  لداثلةة  التاميليةة  للتليئةة  بالتضةةى ذاةةر بةةع ترار اةةن  - 9الفصــل
 .الا  ر الاكلي بعلتليئ  الترابي 

 الترابيةالباب الثالث: في متابعة تنفيذ األحكام المتعلقة بالتهيئة 
تكان ذاثل  التليئ  العاراني  اةاليةعم التليئة  اماية  بةرااج البنية  األتعتةي   - 10الفصل

  االتملي  ا عبل  لبيعنعم األاثل  التاميلي  للتليئ .

اتلا  الةا ارة الاكلفة  بعلتليئة  الترابية  بإةةداد الاثةعئق الضةرار   ةلةى الاتةتاع الةا نو ذا 
تيةةعرام الاتعللةة  بتنظةةي  اتةةتعاعا الامةةعا الترابةةوه كاةةع تلةةا  الملةةاي الالّخصةة  لمالةة  االخ
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إةداد اختلي األاثل  التاميلي  الاشعر  دبك  التعدي م ال  ا  ألخي ع بعين االةتبعر ةن
 ااألاثل  التاميلي  الل عةي . ان  يه الامل  5إليلع بعلفص  

ؤثرامه ا خض  كةيلك تخض  اشعر   التليئ  االتملي  اتبلع إلى درات  الا - 11الفصل
إلةةى  ةةيه الدراتةة  تركيةة  الانشةةآم التةةو ياكةةن نظةةرا ليمالةةع ذا اخّلفعتلةةع البعلغةة  ذن تكةةان 

 ·للع انعكعتعم تلبي  ةلى الايي  ال بيعو
اتضةةب  بةةقار شةةرا  ت بيةةق الفلةةرة األالةةى اةةن  ةةيا الفصةة  اكةةيلك العنعصةةر التةةو تتكةةان 

الانشةآم التةو تخضة   االتملية  اتركية  انلع درات  الاؤثرام ا عئاة  فةو اشةعر   التليئة 
 ·سمراءام درات  الاؤثرام

ال تتند اسدارام الاعني  الااافل  النلعئي  ةلى الاشعر   الاشعر إليلع بةعلفلرة األالةى ذةة ه 
إال بعد ةرة درات  الاؤثرام الاتعلل  بلع ةلى اصعد   الا  ر الاكلةي بعلبيئة  ابعلتليئة  

 ·الترابي 

لاكلةةةي بعلبيئةةة  ابعلتليئةةة  الترابيةةة  ةلةةةى ضةةةاء دراتةةة  الاةةةؤثرامه ا تةةةرار كةةة  ياكةةةن للةةةا  ر ا
إمةةةراء ذا تعةةةدي  ةلةةةى الاشةةةراع اةةةن شةةةقنه ذن يمّنةةةب ذا ييةةةّد اةةةن اخلفعتةةةه التةةةلبي  ةلةةةى 
الايةةي  ال بيعةةو اةلةةى التاا نةةعم البيئيةة  الععاةة  اةلةةى تنظةةي  اتةةتعاعا الامةةعا الترابةةوه 

ال  اةةة  ةلةةةى الاشةةةراع بعالتفةةةعط بةةةين الةةةا  ر  ايلةةة  إدخةةةعا كةةة  اسصةةة يعم االتعةةةدي م
 ·الاكلي بعلبيئ  االتليئ  الترابي  االا  ر الرام  له الاشراع بعلنظر

افو صارة ةد  االتفعط يل  ةرة اشراع التليئ  ذا التملي  ذا تركي  الانشقة اصةيابع 
لةةة  اةةةن  ةةةيه الام 3بدراتةةة  الاةةةؤثرام ةلةةةى اللمنةةة  الا ار ةةة  الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة  

 ·للتيكي 

رع الاشعر إليلع بعلفص  : يخض  تركي  الاتعيعم التمعر   الكب)1(( مكرر) 11الفصل
( اةةةن  ةةةيه الاملةةة  لتةةةرخيص اتةةةبق يتةةةند بالتضةةةى  ةةةرار اةةةن الةةةا  ر الاكلةةةي ) اكةةةرر 5

بعلتمةةعرة بعةةد اتتشةةعرة الةةا  ر الاكلةةي بعلداخليةة  االةةا  ر الاكلةةي بعلتليئةة  الترابيةة  االةةا  ر 
ان اسمتاعةي . يتند الترخيص الاشعر إليه بعلفلرة األالى ذة ه ةلةى ضةاء الاكلي بعلشؤ 

اةةن  ةةيه الاملةة   11دراتةة  الاةةؤثرام ةلةةى الايةةي  ال بيعةةو الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  
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اةلةةةى دراتةةة  اسنعكعتةةةعم الايتالةةة  لتركيةةة  تلةةةك الاتةةةعيعم ةلةةةى ايي لةةةع اس تصةةةعدي 
ري الاتا ةةةة  للةةةةع اكةةةةيلك ةلةةةةى اةةةةدع ااسمتاةةةةعةو الةةةةيي تشةةةةاله دائةةةةرة استةةةةتل عب التمةةةةع

مةةةراءام التةةةرخيص التةةةو تضةةةب  بةةةقار  الةةةا  ر الاكلةةةي اةةةن  بةةةع تراراتةةةتمعبتلع لشةةةرا  اا 
الةةا  ر الاكلةةي بعلشةةؤان اسمتاعةيةة  ايلةةك بعةةد بعلتمةةعرة االةةا  ر الاكلةةي بعلتليئةة  الترابيةة  ا 

 ذخي رذي الا  ر الاكلي بعلداخلي .
بةةعلفلرة الثعنيةة  اةةن  ةةيا الفصةة  خعصةة  ببنةةعء اةةآاع اتتعلةةق شةةرا  التةةرخيص الاشةةعر إليلةةع 

التةةةيعرام التعبعةةة  لتلةةةك الاتةةةعيعم التمعر ةةة  ابقشةةةغعا التليئةةة  التةةةو يتعةةةين ةلةةةى صةةةعيب 
الاشةةةراع إنمع  ةةةع ةلةةةى نفلتةةةه لمعةةة  ال ر ةةةعم الاؤديةةة  إليلةةةع تتةةةتميب لات لبةةةعم يركةةة  

 الارار التو يفر  ع الاشراع.
 

 العمرانية العنوان الثاني: في أمثلة التهيئة
تضةةةةب  ذاثلةةةة  التليئةةةة  العارانيةةةة  ةلةةةةى امةةةةه الخصةةةةاص  ااةةةةةد اارتفع ةةةةعم  - 12الفصــــل

 :اتتعاعا األراضو اتيّدد

( الانةةع ق الترابيةة  يتةةةب االتةةتعاعا الرئيتةةةو الايةةدد للةةع ذا  بيعةةة  األنشةة   التةةةعئدة 1
 الااكن ابعشرتلع ااألنش   الاامب تيمير ع بليه الانع قه

كثعف  البنعء الاتاار بلةع فةو كة  ان لة  ترابية  اخصصة   )1((  جديدةالفقرة ثانيا ( ) 2
اةتبةعرا ل ع ة  اتةتيععب البنية  األتعتةي  االتملية ام الماعةية   ذا فو ك  م ء انلع ايلةك

تةةااء انلةةع الاتةةافرة ذا الاتا ةةة  إنمع  ةةع الناةيةة  ترعةة  تلةةةك الانةةع ق اللاخةةع ر ال بيعيةةة  
ن يةةت  ةنةةد إةةةداد ذاثلةة  التليئةة  العارانيةة  ذا ارامعتلةةعه الايتالةة  اللعاااةة  البيئيةة . ةلةةى ذ

إةتاعد نا  بنعء  اااه  عبق ذرضو ا عبلعن ةلايعن كلعةدة ةعا  لكثعفة  البنةعء الاتةاار 
بلةةع فةةو الانةةةع ق الاليةةقة لةةةيلك افةةق الاعةةعيير الابينةةة  ذةةة ه االتةةةو ال تخضةة  لتراتيةةةب ذا 

 الرتفع عم خعص .
  الايعفظةةة  ةليلةةةع ذا تغيير ةةةع ذا إيةةةداثلع اضةةةب  رتةةة   ر ةةةعم المةةةاالن الا اةةة (3

 خعصيعتلعه
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( انع ق ياعي  الاععل  التعر خي  االانع ق الاصعن  االااا ة  الثلعفية  ااألثر ة  االف يية  4
اال بيعيةةةة  التةةةةو تشةةةةاللع تراتيةةةةب ياعيةةةة  ذا صةةةةيعن  ذا إييةةةةعء اكةةةةيلك الانةةةةع ق الاامةةةةب 

 التعيلوه الايعفظ  ةليلع اةتبعرا لخصاصيعتلع كعلشر  
( الااا   الاخصص  للانشآم االتملية ام الماعةية  االتملية ام يام الاصةلي  الععاة  5

 ·االاتعيعم الخضراء االتعيعم العاااي ه ايلك يتب مداا ارافق يت  إصداره بقار
 ااةد التعاير الاتعللة  بيةق تركية  البنعيةعم اب بيعتلةع اعتخصيصةلع ةلةى ذن تراةةى  (6

التةةةو اةةةن شةةةقنلع تةةةدةي  االنةةةداع  االمتاةةةعةو اتةةة  التماعةةةعم التةةةكني  فيلةةةع اسمةةةراءام 
ااالتةةةتعاعا األفضةةة  لدراضةةةو اذن تراةةةةى كةةةيلك فيلةةةع اليعميةةةعم التةةةو تاليلةةةع الاضةةةعي  

 ·الخعص  للاعع ين
 ·تضب  الاثعئق الاكان  لاثعا التليئ  بلرار ان الا  ر الاكلي بعلتعاير - 13الفصل

 
 ناطق التي تقتضي إعداد أو مراجعةالباب األول: في تحديد الم

 مثال تهيئة عمرانية

تيةةةّدد الانةةةع ق التةةةو تلتضةةةو إةةةةداد اثةةةعا تليئةةة  ةارانيةةة   )1(مديةةةد ( )  – 14الفصـــل
االانةةع ق التةةو تلتضةةو ارامعةة  كعاةة  اثةةعا التليئةة  العارانيةة  الةةيي يغ يلةةع ذا مةة ء انةةه 

  انةةه ذا بةةع ترار اةةن الماعةةةبلةةرار اةةن الةةا  ر الاكلةةي بةةعلتعاير ايكةةان يلةةك إاةةع بابةةعدرة 
الايليةة  الاعنيةة  ابعةةد ذخةةي رذي الاصةةعلح الملايةة  ارذي كةة  اةةن الةةا ارة الاكلفةة  بعلف يةة  

 االا ارة الاكلف  بعلبيئ .

ايكان ا ترار الماعة  الايلي  الاتعلق ب لب تيديد الانع ق الاعني  اصيابع بتلر ر فةو 
اايتةةةةااه بلةةةةرار اةةةةن الةةةةا  ر الاكلةةةةي ابةةةةررام اسةةةةةداد ذا الارامعةةةة  يةةةةت  ضةةةةب  ةنعصةةةةره 

 بعلتعاير. 
ايعلةق  ةرار التيديةد بالةر الااليةة  ذا بالةر البلدية  الاعنية  يتةةب اليةعاه كاةع يةت  اسةةة ن 

 ةنه ةن  ر ق اتعئ  اسة   الاتااة  االاكتاب .
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يما  للتل   اسدار ة  الاختصة  ذن ترمةي لاةدة ةةعاين ةلةى ذ صةى تلةدير  - 15الفصل
اةةةن  ةةةيه الاملةةة ه البةةةّم فةةةو  14 ا تعليةةةق اللةةةرارام الاشةةةعر إليلةةةع بعلفصةةة  بدايةةة  اةةةن تةةةعر 

ا علب الرخص الاتعلل  بعلتلتياعم االبنعيعم االتملي ام ذا العاليعم التو ان شةقنلع ذن 
 ·تعر   تنفيي اثعا التليئ  الا ا  إةداده ذا ذن ترّف  فو تكعليي إنمع ه

  اراني البعب الثعنو: فو إةداد ذاثل  التليئ  الع

تتالى الماعة  العاااي  الايلي  الاعني ه بعالشتراك ا  الاصعلح الاختص   - 16الفصل
 ·ترابيع التعبع  للا ارة الاكلف  بعلتعايره إةداد اشعر   ذاثل  التليئ  العاراني  اارامعتلع

(. اييةةعا اشةةراع الاثةةعا بعةةد يلةةك ةلةةى الاؤتتةةعم االانشةةآم 1( )جديــدة)الفقــرة الثانيــة 
سبةةداء الةةرذي فيةةه كتعبيةةع اةة  التعليةة ه الملايةة  العااايةة  الاعنيةة  اةلةةى الاصةةعلح اسدار ةة  

ان تعر ا اتصعللع به. ايعتبر ةةد  الةرد فةو  ةيا األمة   دايلك فو ادة ذ صع ع شلر ااي
ييةةعا بعةةد انلضةةعء يلةةك األمةة  ةلةةى  ااافلةة  ضةةاني  اةةن  بللةةع ةلةةى اشةةراع الاثةةعا الةةيي

رمعةه خ ا شلر ان تعر ا اتصعللع به.  الا ارة الاكلف  بعلتعاير للنظر فيه اا 

ايعةةرة الاشةةراع فياةةع بعةةد ةلةةى الاملةة  البلةةدي ذا الملةةايه يتةةب اليةةعاه الةةيي يةةقين 
ن بتعليلةةةه بالةةةر البلديةةة  ذا بالةةةر الاعتاديةةة  ذا الااليةةة ه لي لةةة  ةليةةةه العاةةةا  ا نشةةةر إةةةة 

اتتلصةةةعء فةةةةو شةةةقنه باتةةةةعئ  اسةةةة   الاتةةةةااة  االاكتابةةة  ابعلرائةةةةد الرتةةةاو للمالار ةةةة  
 التانتي .

اخة ا الشةةلر ن الاةةااليين للةةيا اسمةراءه ياكةةن لكةة  اةةن يعنيةه األاةةر تةةدا ن ا يظعتةةه ذا 
اةتراضعته بدفتر االتتلصعء الافتار للغرة بالر البلدي  ذا الاعتادي  ذا الاالي  الاعنية ه 

 ·تاميه ايكرة اةتراة باات   اكتاب اضاان الاصاا إلى التل   اسدار   الاعني  ذا
إثةةةةر انلضةةةةعء ذمةةةة  االتتلصةةةةعءه يتةةةةالى رئةةةةي  الاملةةةة  البلةةةةدي ذا رئةةةةي   - 17الفصــــل

الاملةة  الملةةةايه يتةةةب اليةةةعاه إيعلةةة  اشةةةراع الاثةةةعا ةلةةةى الاصةةةعلح الملايةةة  الاعنيةةة  
عم التو يتفر ةنلع االتتلصعء سبداء الرذي بصف  ابعشرة ارفلع بعلاععرضعم ذا الا يظ

فيلةةةعه كاةةةع يتةةةالى إيعلةةة  الاشةةةراع آليةةةعه ةلةةةى الاصةةةعلح الملايةةة  التعبعةةة  للةةةا ارة الاكّلفةةة  
ن ا تضةةةةى اليةةةةعا ةلةةةةى الاصةةةةعلح الارك  ةةةة ه لتةةةةدخ  ةليةةةةهه ةنةةةةد اس تضةةةةعءه  بةةةةعلتعاير اا 

                                       
 2009ماان  9الاؤرخ فو  2009لتن   29كاع ت  تنلييلع بعللعنان ةدد  - 1
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الامةةعارة اات ئاةةع اةة  التعةةدي م الضةةرار   لمعلةةه اتنعتةةلع اةة  بليةة  ذاثلةة  تليئةة  الانةةع ق 
  التراتيب العاراني  المعري بلع العا .

: تبةةةدي  ةةةيه الاصةةةعلح رذيلةةةع ذا تةةةدخ  التعةةةدي م التةةةو ترا ةةةعه )1(( جديـــدة)فقـــرة ثانيـــة 
 ·يتب اليعا فو ظرف شلراايد ان تعر ا إتصعللع باشراع الاثعا

بعلفلرام التةعبل ه : ابامرد اتتكاعا اسمراءام الانصاص ةليلع (1)( جديدة)فقرة ثالثة 
يلةةةة  ةةةةةرة اشةةةةراع الاثةةةةعا اصةةةةيابع بةةةةرذي االتريةةةةعم الاصةةةةعلح اسدار ةةةة  االاؤتتةةةةعم 
االانشةآم العاااية  التةو ا عةةم اتتشةعرتلع اكةيلك بعلا يظةةعم ااالةتراضةعم التةو ذتةةفر 

ذةةة ه اعةةرذي الاصةةعلح الملايةة  الاعنيةة  فةةو  16ةنلةةع االتتلصةةعء الاشةةعر إليةةه بعلفصةة  
  البلةةدي ذا الملةةاي الاعنةةو للاداالةة  ايلةةك فةةو ذمةة  ال يتعةةدع شةةلرا شةةقنلعه ةلةةى الاملةة

 ·اايدا
تراةةةو ذاثلةة  التليئةة  العارانيةة  امابةةع التاملةةعم الةةااردة بعألاثلةة  التاميليةة   - 18الفصــل

ييعء الااا   الثلعفي  االانةع ق الاصةعن  االانةع ق الامةعارة للاعةعل   للتليئ  اذاثل  ياعي  اا 
 ل بيعي  االانشآم العتكر   إن امدم.األثر   االانع ق ا

 

 الباب الثالث: في المصادقة على أمثلة
 التهيئة العمرانية و ثارها 

: تةت  الاصةعد   ةلةى ذاثلة  التليئة  العارانية  )2( الفقرة األولى ) جديـدة ( - 19الفصل
 بقار بع ترار ان الا  ر الاكلي بعلتعاير.

إةةة   العاةةا    البلديةة  ذا الااليةة  الاعنيةة ه ايلةةايعلةةق اثةةعا التليئةة  الاصةةعدط ةليةةه بالةةر 
  بيلك ةن  ر ق اتعئ  اسة   الاتااة  االاكتاب .

: ا نمةةر ةةةن ذاةةر الاصةةعد   ةلةةى اثةةعا التليئةة  التصةةر ح )3( الفقــرة الثالثــة ) جديــدة (
 بعلاصلي  العاااي  لدشغعا الالررة.

                                       
 2009ماان  9الاؤرخ فو  2009لتن   29كاع ت  تنلييلع بعللعنان ةدد  - 1
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اعةة  العاااية  الايلية  الاعنية  الم ىبعد الاصعد   ةلى اثعا التليئ ه تتال - 20الفصل
ذا الا ارة الاكلف  بعلتعايره الليع ه ةلى الايدانه بكة  اسمةراءام العالية  لتيديةد الانةع ق 
الاخصصةة  لل ر ةةعم االتةةعيعم العااايةة  االاتةةعيعم الخضةةراء االاتةةعيعم الاخصصةة  

ن ال للتمليةة ام الماعةيةة  ايلةةك باضةة  ة اةةعم تيديةةد بةةعر ة للعيةةعن اةة  اليةةرص ةلةةى ذ
تعر ةةة   ةةةيه الع اةةةعم االتةةةتغ ا العةةةعدي للعلةةةعرام الاعنيةةة  بعاليةةة  التيديةةةده اةةةن  ةةةرف 

 ·اعلكيلع

اال ياكةةن ذن تفلةةد اتةةعي  ذصةةبيم خضةةراء بافعةةاا اثةةعا التليئةة  صةةبغتلع إال بالتضةةى 
ذاةةر بةةع ترار اةةن الةةا  ر الاكلةةي بةةعلتعاير ابعةةد ذخةةي رذي الةةا  ر الاكلةةي بعلبيئةة  ابعلتليئةة  

  الترابي 
ال يمةةةةةا  البنةةةةةعء ةلةةةةةى العلةةةةةعرام الكعئنةةةةة  داخةةةةة  الانةةةةةع ق الايةةةةةددة افةةةةةق  - 21الفصـــــل

ان  يه الامل  إن كعنم بيضعء اال تيا ر ع لغعية  تيتةين ارافللةع  20التضيعم الفص  
إيا كعنةةم ابنيةة ه غيةةر ذنةةه يمةةا  تشةةمير األراضةةو البيضةةعء الكعئنةة  داخةة   ةةيه الانةةع ق 

ع اتعّلةةد ع ايلةةك برخصةة  خعصةة  اةةن التةةل   اسدار ةة  اكةةيلك تةةراي  البنعيةةعم الاامةةادة بلةة
 ·يام النظر

اال ياكن بقي يعا اةتبعر البنعيعم اذشغعا التراي  ذا التيا ر الانمة ة خر ةع أليكةع  الفلةرة 
األالى ذة هه ةند تلدير غراا  انت اع األراضةو التةو ذ ياةم ةليلةع  ةيه البنعيةعم ذا انتة اع 

 ·ذا التيا ر البنعيعم ااضاع ذشغعا التراي 
اةن  ةيه  21فو يعل  رفة الترخيص بإمراء التراي  الاشعر إليه بعلفصة   - 22الفصل

الاملةة  بعلنتةةب  لعلةةعر ا ةة  التصةةر ح اةةن  ةةرف التةةل   الاختصةة  بقنةةه ينةةير بعالنليةةعره 
اةةع  تصةبح اسدارة ال اة  إاةةع بع تنعئةه ذا بعنت اةةه إيا رفةةة اعلكةه التفا ةم فيةةه بعلاراضةعة اا 

فو تراياهه افو اليعل  األالى يتعين ةلةى اسدارة اتخةعي اةع يلة   اةن إمةراءام  بعلترخيص
 ·لدف  خ ر األضرار التو ياكن ذن تنمر ةن يعل  العلعر

ال ينمر ذي تعاية ةن االرتفع عم النعتم  ةةن التراتيةب العارانية  الاتخةية  - 23الفصل
األان العاااو اذاةن الانشةآم العتةكر   االاةرار االايعفظة  ةلةى التةراا التةعر خو  ةلفعئد

ااألثةةةةةري االتلليةةةةةدي االتةةةةةو تتعلةةةةةق خعصةةةةة  بعتةةةةةتعاعا األراضةةةةةو اارتفةةةةةعع الابةةةةةعنو انتةةةةةب  
 الاتعيعم الابني  االبيضعء لك  ةلعر ايظر البنعء فو انع ق اعين .
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تلةةةك االتفع ةةعم ضةةةرر اةةعدي اابعشةةةر  ايلةةك بعتةةتثنعء اليةةةعالم التةةو ينةةةتج فيلةةع اةةةن مةةراء
 :اثعبم

 لابعنو ارخص فيلع بصف   عناني ه
 ·( لعلعرام بلو م ء انلع غير  عب  ل تتغ ا2

افةةو  ةةعتين اليةةعلتين يتعةةين ةلةةى الاعلةةك تلةةدي  ا لةةب إلةةى التةةل   اسدار ةة  الاعنيةة   صةةد 
ه اةةن  ةةرف مبةةر الضةةرر اليعصةة  لةةه ايلةةك فةةو ذمةة  التةةت  ذشةةلر الاااليةة  لتةةعر ا إة اةة

ال تل  يله  · يه التل   باع يخض  إليه ةلعره ان ارتفع عم اا 
ا تعةةين ةلةةى التةةل   اسدار ةة  إمعبتةةه فةةو ظةةرف ث ثةة  ذشةةلر اةةن تةةعر ا اتصةةعللع با لةةب 

  مبر الضرر.
اياكةةةن للاعلةةةك تلةةةدي  دةةةةاع فةةةو مبةةةر الضةةةرر لةةةدع الايةةةعك  الاختصةةة  إيا لةةة  يلبةةة  اةةةع 

ذا إيا لة  تلة  إمعبتةه فةو ظةرف الث ثة  ذشةلر الاشةعر  تعرضه ةليه اسدارة فو  ةيا الشةقن
 ·إليلع بعلفلرة التعبل 

غيةةر ذنةةه ال ياكةةن لاةةعلكو العلةةعرام التةةو بلةةو مةة ء انلةةع  ةةعب  ل تةةتغ ا الا علبةة  بمبةةر 
 ·الضرر إال بعلنتب  لاع  اد ةن رع  اتعيتلع المالي 

اليعلةة  ياكةةن لاعلكيلةةع لعلةةعرام ذصةةبيم غيةةر  عبلةة  ل تةةتغ ا بقكاللةةع افةةو  ةةيه  (3
 ا علب  اسدارة بع تنعئلع.

ه فةو االيتفةعظ بعلةعراتل ه فإنةه عافو صارة اع إيا ةبةر  ةؤالء الاةعلكان ةةن رغبةتل ه كتعبية
 ·ال ييق لل  الا علب  بقي  غراا  بعد يلك

ا ت  التعاية فو ماي  اليعالم الايكارة ذة ه إاع بعلاراضعة ذا بعلتلعضو لدع الايعك  
ص  افلةع للتشةر   المةعري بةه العاة  فةو اةعدة االنتة اع اةن ذمة  الاصةلي  العاااية ه الاخت
ذنةةةةه يةةةةت  تلةةةةدير  ياةةةة  التعةةةةاية بعةتبةةةةعر االتةةةةتعاعا الةةةةيي تيخصةةةةص لةةةةه العلةةةةعر  رغيةةةة

ااالرتفع عم النعتم  ةةن ترتيبةه ذا ياعيتةه ييناةع يتعلةق األاةر بعلةعرام خعضةع  الرتفع ةعم 
 ·عر خو ااألثري االتلليديان ذم  الايعفظ  ةلى التراا الت

يما  للاالو ذا لرئي  البلدي ه يتب اليعاه اللا  ر الاكلي بعلتعايره فو  - 24الفصل
مايةة  اليةةعالمه ذن ي لةةب تتةةةمي  األراضةةو غيةةر الابنيةة  اغيةةةر الاتةةمل  الكعئنةة  داخةةة  



 417 

اةةةن  ةةةيه الاملةةة  ايلةةةك بعةةةد إةةةة    14الانةةةع ق الاعينةةة  بةةةعللرار الاشةةةعر إليةةةه بعلفصةةة  
 ·كيلعاعل

اللةة  باامةةب  ةةيه الاملةة  يةةق اليصةةاا ةلةةى التتةةمي  بعتةة  الاةةعلكينه الةةيين ال ياكةةنل  
االةتةةراة ةلةةى يلةةكه لكةةنل  ييتفظةةان بيةةق تلةةدي  كةة  الاثةةعئق االيمةةج الاثبتةة  لالكيةةتل  

 ·ااسدالء بعلبيعنعم االا يظعم الاؤ دة لتلك الالكي 

  العااايةةةة  الايليةةةة  الاعنيةةةة ه ا تياةةةة   علةةةةب التتةةةةمي ه تةةةةااء كةةةةعن الدالةةةة  ذا الماعةةةةة
الاصةةعر ي النعتمةة  ةةةن ةاليةة  التتةةمي  الانصةةاص ةليلةةع فةةو يكةة  التتةةمي  االتةةو يلةة  

 ·إدراملع بعلتم  العلعري كدين ااتع  لفعئدته

اتتترم   يه الاصعر ي ان الاعلك ةند بي  كعا  العلعر ذا م ء انه ذا ةنةد تلتةياه ذا 
   لب الترخيص فو البنعء ةليه

 ةةرط االتةةتخ ص بةةقار بةةع ترار اةةن الةةا  ر الاكلةةي بةةعلتعاير بعةةد ذخةةي رذي ا  ةةر  اتيةةدد
 ·الاعلي 

 الباب الرابع: في التراتيب المتعلقة بالشريح الساحلي
 وبالطرقات المهيكلة 

بل ةةة  النظةةةر ةةةةن التراتيةةةب الخعصةةة  التةةةو ياكةةةن إصةةةدار ع  -)1(( جديـــد) 25الفصـــل
 بيعيةةة  ذا اعاعر ةةة  ذا ماعليةةة  ذا  بخصةةةاص بعةةةة الانةةةع ق التةةةو تتايةةة  بخصاصةةةيعم

ذانيةة  ذا ذثر ةة ه ييمةةر البنةةعء فةةو الانةةع ق التةةو ال يشةةاللع اثةةعا تليئةة  ةارانيةة  اصةةعدط 
ةليه ةلى اتعف  تل  ةن الاعئ  اتر ابتداء ان يداد الالك العاااو البيةري ااةن يةداد 

اتصةل   بيعيةع بعة اكانعم الالك العاااو للايعه الاتاثل  فو البييرام االتةبعخ غيةر ال
 ات ييع بعلبير ا ناام الا ي  اامعري الايعه االايعه الايصارة بعألادي .

اياكةةةن التاتةةة  فةةةو  ةةةيه الاتةةةعف  بعلنتةةةب  إلةةةى الانةةةع ق الالةةةددة بةةةعسنمراف البيةةةري ذا 
بعلفيضعنعمه اكلاع دةم ضرارة ياعي  الشةر   ذا الالةك العاةااو للايةعه يلةكه بالتضةى 

ر الاكلةةي بةةعلتعاير بعةةد ذخةةي رذي الةةا  ر الاكلةةي بعلداخليةة  االةةا  ر ذاةةر بةةع ترار اةةن الةةا  
 الاكلي بعلبيئ  االا  ر الاكلي بعلف ي . 

                                       
تاع  امل  التليئ   2003ديتابر  29الاؤرخ فو  2003لتن   78كاع ا   تنلييه بالتضى اللعنان ةدد  - 1 الاتعلق بتنليح اا 

 الترابي  االتعاير
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ذاع فو الانع ق التةو يشةاللع اثةعا تليئة  ةارانية  اصةعدط ةليةهه فإنةه ييمةر البنةعء ةلةى 
اتعي  تيدد يتب الاضعي  الخعصة  لكة  ان لة  ةلةى ذن ال تلة  فةو كة  اليةعالم ةةن 

  اةشةر ن اتةرا ابتةداء اةن يةداد الالةك العاةااو البيةري ااةن يةداد اكانةعم الالةةك خاتة
 العاااو للايعه الابين  بعلفلرة األالى ان  يا الفص .

غيةر ذنةةه فةو صةةارة اةةع إيا ا تضةم الضةةرارة إدخةعا تنعتةةق ةلةةى الااملة  البير ةة  للنتةةيج 
ر الاكلي بةعلتعاير بعةد ذخةي العارانوه ياكن الي  ان  يه الاتعف  بقار بإ ترار ان الا  

رذي الةةا  ر الاكلةةي بعلداخليةة  االةةا  ر الاكلةةي بعلبيئةة ه ةلةةى ذن ال ي ةةعا اليةة  اةةن  ةةيه 
الاتعف  فو ك  اليةعالم يةق ارتفةعط الاةرار الانصةاص ةليةه بةعلفلرة األالةى اةن الفصة  

االاتعلق بعلالك  1995ما لي   24الاؤرخ فو  1995لتن   73ان اللعنان ةدد  17
 اااو البيري.الع

كاةةع ياكةةن بعلنتةةب  إلةةى البييةةرام االتةةبعخ التةةو تةةت  تليئةة  ضةةفعفلع اامةةعري الايةةعه صةةغيرة 
بةةع ترار اةن الا  ةةةر الاكلةةي اليمة  العةةعبرة لانةع ق العاةةرانه اليةة  اةن  ةةيه الاتةعف  بةةقار 

ا بعلتعاير بعد ذخي رذي الا  ر الاكلي بعلداخلي  االا  ر الاكلي بعلف ي .ةلى ذن ال ي ع
اليةةة  اةةةن  ةةةيه الاتةةةعف  فةةةو كةةة  اليةةةعالم يةةةق ارتفةةةعط الضةةةف  اليةةةرة الانصةةةاص ةليةةةه 

الاةةؤرخ  1975لتةةن   16اةةن املةة  الايةةعه الصةةعدرة بالتضةةى اللةةعنان ةةةدد  40بعلفصةة  
 .1975اعر   31فو 

: ال ياكن إمةراء ذية  ذشةغعا تلةدف إلةى تةدةي  ذا تلاية  البنعيةعم )1( )مكرر( 25الفصل 
ملةة  التليئةة  الترابيةة  االتعايةةر ييةة  التنفيةةي الاامةةادة داخةة  الانةةع ق الانمةة ة  بةة  دخةةاا ا

الخعضةةع  ليةةق ارتفةةعط التصةةفيي. غيةةر ذنةةه ياكةةن بتةةرخيص اةةن الةةا  ر الاكلةةي بةةعلتعاير 
الليةع  بقشةغعا صةيعن  اتةةراي  تلةك البنعيةعم شةر    ذن ال تةةت  ذية    ةعدة فةو يمالةةع ذا ذي 

 تغيير فو صبغتلع. 
ــــا) 25الفصــــل   25: ال تن بةةةةق اتةةةةعفعم اسرتفةةةةعط الانصةةةةاص ةليلةةةةع بعلفصةةةة  (1)(ثالث

)مديةةد( اةةن  ةةيه الاملةة  ةلةةى التمليةة ام العااايةة  االانشةةآم اس تصةةعدي  التةةو تتةةتامب 
تاامدا  رب شع ي البير ذا  رب اكانعم الالك العاااو للايعه كاةع ةةدد ع يام الفصة  

                                       
تاةةع  املةة  التليئةة   2003 ديتةةابر 29الاةةؤرخ فةةو  2003لتةةن   78كاةةع تاةةم إضةةعفته بالتضةةى اللةةعنان ةةةدد  - 1 الاتعلةةق بتنلةةيح اا 

 الترابي  االتعاير
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ن الةا  ر الاكلةةي بةةعلتعاير فةو فلرتةةه األالةى افةةو  ةةيه اليعلة  يخضةة  تركي  ةع لتةةرخيص اةة
بعةةةةد ذخةةةةي رذي الةةةةا  ر الاكلةةةةي بةةةةقا ك الدالةةةة  االةةةةا  ر الاكلةةةةي بعلبيئةةةة  االةةةةا  ر الاكلةةةةي 

 بعلف ي .
اتتةتثنى اةن  ةةيا التةرخيص كة  الانشةةآم الضةرار   لتة ا  الا يةة  البير ة  االمايةة  ذا 

 للدفعع الا نو ذا لدان العاااو.
ييّمةر تركيةة  بنعيةعم ذا انشةآم تةةقاي نشةع عم الاثة  للايةةي  ةلةى مةةعنبو  - 26الفصـل

ال ر ةةعم الاليكلةةة  الايةةددة بقاثلةةة  التليئةة  العارانيةةة  ذا بقاثلةة  الصةةةيعن  ذا ذاثلةة  الياعيةةة  
 ·ااسييعء فياع يخص الانع ق الاصعن  ذا الااا   الثلعفي  ذا األثر   إن امدم

خص فو إ عاتلع االتو ل  يت  تركي  ع فو تعر ا دخاا ايشا   يا التيمير النشع عم الار 
 · يه الامل  يي  التنفيي

 

 الباب الخامس: في التراتيب العامة للتعمير والبناء
 القسم األول: في التراتيب العامة للتعمير

بعتتثنعء الانع ق التو تشاللع ذاثلة  تليئة  اصةعدط ةليلةع ذا الانةع ق التةو  - 27الفصل
تشاللع تراتيب خعص ه تخض  ك  ةاليعم البنعء إلى تراتيب ةعا  للتعاير تل  الاصعد   

 ةليلع بالتضى ذار بع ترار ان الا  ر الاكلي بعلتعاير.

الاصةةاا إليلةةع ابيمالةةع اعتيديةةد اتتعلةةق  ةةيه التراتيةةب بااا ةة  البنعيةةعم ابكيفيةة  تركي  ةةع ا 
اتا  ةةة  الاتةةةعيعم الخضةةةراء االتةةةعيعم العااايةةة  االتمليةةة ام الماعةيةةة  ابكيفيةةة  تركيةةة  
البنةةى األتعتةةي  االتمليةة ام يام الاصةةلي  الععاةة  االايعفظةة  ةلةةى الايةةي  االا عيةة  اةةن 

 ·الاخع ر ال بيعي  اتراةو اليعميعم التو تاليلع الاضعي  الخعص  للاعع ين

ب   رار اشترك ان الا  ر ن الاكلفين بعلتعاير االف ي  الاتعيعم الدنيع للاتتغ م ايض
 ·الف يي  االلصاع للبنعيعم التو ياكن تركي  ع بلع

 

 القسم الثاني: في التراتيب العامة للبناء

يل  إصدار تراتيب ةعا  للبنةعء تقخةي بعةين االةتبةعر خصاصةيعم كة  ملة   - 28الفصل
  رار ان الا  ر الاكلي بعلتعايرايلك بقار بع ت
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اتراةو  يه التراتيب اليعميةعم التةو تاليلةع الاضةعي  الخعصة  للاعةع ين كلاةع تعلةق األاةر 
 ببيعنعم افتاي  للعاا .

 الباب السادس: في المجلس االستشاري للتعمير والمعمار
 

ذيةةةدا لةةةدع الةةةا  ر الاكلةةةي بةةةعلتعاير املةةة  ذ لةةةق ةليةةةه اتةةة  الاملةةة   - 29الفصـــل
التتشعري للتعاير االاعاعر يتالى بعلخصاص إبداء الرذي فو الاشعر   العارانية  الكبةرع ا

افةةةو كةةة  اةةةع ي ةةةرر ةليةةةه اةةةن  ضةةةعيع للةةةع ة  ةةة  بعل ةةةعب  الاعاةةةعري للبنعيةةةعم االلندتةةة  
  الاعاعر  

 يضب  تركيب  يا الامل  ا رط تيره بالتضى ذار.
 

 العنوان الثالث: في عمليات التهيئة العمرانية

 )1(لباب األول: في دوائر التدخل العقاري وأمثلة التهيئة التفصيليةا

 يلصد بةداائر التةدخ  العلةعري الانةع ق التةو تتةدخ  فةو ن ع لةع الدالة  ذا - 30الفصل

لتةةةةن   21الماعةةةةةعم العااايةةةة  الايليةةةة  ذا الاكةةةةعالم العلعر ةةةة  الايدثةةةة  بعللةةةةعنان ةةةةةدد 
التلةةييب االتمديةةد العارانةةو الايدثةة  ااكعلةة   1973ذفر ةة   14الاةةؤرخ فةةو  1973

سنمع  برااج تليئ   1981الاؤرخ فو غرة ذام  1981لتن   69باامب اللعنان ةدد 
اتمليةة  ذا تمديةةد ذا تلةةييبه تضةةب لع التةةل  الاختصةة   بلةةع لاثةةعا التليئةة  العارانةةو ذا 

 ·لداثل  التاميلي  إن امدم
 

لايليةةةة  ذا الاكةةةةعالم العلعر ةةةة  ياكةةةةن للدالةةةة  ذا الماعةةةةةعم ا –)2(مكــــرر  30الفصــــل
ذةةة ه ةةةداد ااثلةة  تليئةة  تفصةةيلي  للانةةع ق الاعةةدة سنمةةع  30الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  

برااج تليئ  اتملي  اا تلييب تضب لع التل  الاختص   بلةع ألاثلة  التليئة  العارانية  اا 
 لداثل  التاميلي  للتليئ  إن امدم.

 

                                       
الاؤرخ  2009لتن   29ذلغو ةناان البعب األاا" فو داائر التدخ  العلعري" ان العناان الثعلا اةاة بالتضى اللعنان ةدد  - 1

 2009ماان 9فو 
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التليئة  التفصةيلو ااا ة  البنعيةعم االانشةآم االتملية ام يضب  اثةعا  –(1(ثالثا 30الفصل
الماعةيةة  ذا الخعصةة  ا بيعةة  ااةةآا البنعيةةعم اغير ةةع اةةن  ةةرط اتةةتعاعا األراضةةو كاةةع 

 يضب  شبك  ال ر عم االشبكعم الاختلف  ااالرتفع عم الاامب ايتراالع.
تةةةةنلح ذا تعةةةةاة اياكةةةةن للتراتيةةةةب العارانيةةةة  الةةةةااردة ضةةةةان اثةةةةعا التليئةةةة  التفصةةةةيلو إن 

 التراتيب المعري بلع العا   ب  الاصعد   ةليه.
ايضب  ايتةاع الةي اثةعا التليئة  التفصةيلو اعرنةعاج التليئة  االتملية  ذا التلةييب بلةرار 

 ان الا  ر الاكلي بعلتعاير.
ـــا  30الفصـــل نفةةة  إمةةةراءام االتتشةةةعرة  يخضةةة  اثةةةعا التليئةةة  التفصةةةيلو إلةةةى – (1)رابع

 ء التو يخض  للع اثعا التليئ  العاراني .االتعليق ااالتتلصع
اتةةةةت  الاصةةةةعد   ةلةةةةى الاثةةةةعا االبرنةةةةعاج الاليةةةةق بةةةةه بةةةةقار بةةةةع ترار اةةةةن الةةةةا  ر الاكلةةةةي 

 بعلتعاير.
 اتت  ارامع  اثعا التليئ  التفصيلو االبرنعاج يتب نف  إمراءام الاصعد   ةليلاع.

 

 القسم األول: في تحديد دوائر التدخل العقاري 
 عليها والمصادقة 

تيةّدد داائةر التةدخ  العلةعري بةقار بةع ترار اةن الةا  ر الاكلةي بةعلتعاير بعةد  - 31الفصل
 ·ذخي رذي الا  ر الاكلي بعلتليئ  الترابي  اكيلك الماعةعم العاااي  الايلي  الاعني 

يتالى الاتتفيد ان دائرة التدخ  العلعري إةداد الي يشتا  ةلى  -)1()جديد( 32الفصل
 ان  يه الامل  اةلى اثعا تليئ  تفصيلو.  30البرنعاج الاشعر إليه بعلفص  

ينمةر ةةن ذاةر الاصةعد   ةلةى اشةراع اثةعا التليئة  التفصةيلو  – (1))جديـد(  33الفصل
   العاااي  لدشغعا الالررة.االبرنعاج داخ  داائر التدخ  العلعري التصر ح بعلاصلي

يةةةةت  تنلةةةةيح الةةةةي اثةةةةعا التليئةةةة  التفصةةةةيلو االبرنةةةةعاج الانصةةةةاص ةليلاةةةةع  - 34الفصــــل
 ·ان  يه الامل  يتب نف  إمراءام الااافل  ةليلاع 32بعلفص  
ياكةةةن للدالةةة  ذا الماعةةةةعم العااايةةة  الايليةةة  ذن تنتةةة ع لفعئةةةدتلع ذا لفعئةةةدة  - 35الفصـــل

اةن  ةيه الاملة  كة  ةلةعر كةعئن بةدائرة  30نصةاص ةليلةع بعلفصة  الاكعالم العلعر ة  الا
                                       

 2009ماان  9الاؤرخ فو  2009لتن   29اع ت  تعايضه بعللعنان ةدد ك - 1
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تةدخ  ةلةةعري سنمةةع  بةةرااج التليئةة  االتمليةة  االتمديةةد االتلةةييب الانصةةاص ةليلةةع بةةنف  
 ·الفص 

 30اتنتفة  الدالة  االماعةةعم العاااية  الايلية  االاكةعالم الانصةاص ةليلةع بعلفصة  

ألالاية  فةو الشةراء تاعرتةه اةدة ذرعة  تةناام ان  يه الامل  بعلنتب  لنف  العلعرام بيق ا
ابتةةةداء اةةةن تةةةعر ا صةةةدار األاةةةر الايةةةدا لةةةدائرة التةةةدخ  العلةةةعري ايلةةةك بةةةنف  الشةةةرا  

االاتعلةةق بتليئةة  1973ذفر ةة   14الاةةؤرخ فةةو  1973لتةةن   21الايةةددة بعللةةعنان ةةةدد 
يةق األالاية  الانع ق التيعيي  االصنعةي  االتكني  اياكن التاديد ارة اايدة فو ااعرت  

 ·فو الشراء لادة تنتين
: اةلى الاتتفيد بيق األالاي  فو الشراء فو دائرة التدخ  العلعري )1(جديدة( 3)الفقرة 

 لةةب تلييةةد يلةةه ايتيع يةةع بعلرتةةا  العلعر ةة  بعلنتةةب  إلةةى العلةةعرام الاتةةمل . اييةةاا  ةةيا 
 لعلعر ة  الاعنية  بةةه إبتةداءالتلييد دان إدرا  ذي  إيعل  بعاة ذا بدانه بعلرتة  ذا الرتةا  ا

ان تعر ا ترتياه ايتل  الليةد اسيتيةع و ا نتلةو افعالةه بعنلضةعء ذمة   ةدره ث ثة  ذةةاا  
بداية  اةةن يةا  ترتةةياه إيا لةة  يةت  تمديةةده  بة  انتلةةعء األمةة  الاةيكار ايلةةك فةو يةةداد فتةةرة 

 يق األالاي .
علةةق بةةه يتةةالى الاتةةتفيد اةةن ابعةةد الاصةةعد   ةلةةى البرنةةعاج ااثةةعا التليئةة  التفصةةيلو الات

دائةةرة التةةدخ  العلةةعريه الليةةع  بكةة  اسمةةراءام العاليةة  ةلةةى الايةةدان لتيديةةد الانةةع ق التةةو 
شالتلع دائرة التدخ  العلعري ايلك باضة  ة اةعم تيديةد بةعر ة للعيةعن اة  اليةرص ةلةى 

يةد اةن  ةرف ذن ال تعر    يه الع اعم االتتغ ا الععدي للعلةعرام الاعنية  بعالية  التيد
 اعلكيلع.
يتةةالى الاتةةتفيد بيةةق األالايةة  فةةو الشةةراء داخةة  دائةةرة التةةدخ    )2(جديــدة( 5)فقــرة

العلعري فو ظرف شلر ان تعر ا صدار األار الاتعلةق بتيديةد تلةك الةدائرة تعليةق الاثةعا 
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الاصةةةةعيب لةةةةه بالةةةةر الااليةةةة  ذا البلديةةةة  يتةةةةب اليةةةةعا لاةةةةدة ث ثةةةة  ذشةةةةلر ادةةةةةاة العاةةةةا  
 ةليه ةن  ر ق اتعئ  اسة   الاتااة  االاكتاب .لإل  ع 

 

 القسم الثاني: في حقوي وواجبات المالكين األجوار
ياكةةةةن لاةةةةعلكو األراضةةةةو ذا الايةةةة م الاامةةةةادة بةةةةدائرة تةةةةدخ  ةلةةةةعريه  - 36الفصــــل 

الاشعرك  فو اشراع ينم  داخ   ةيه الةدائرة بالتضةى اتفةعط يبةر  بةين الاتةدخ  اصةعيب 
 العلعر افلع لكرا  شرا  ةعا  اصعدط ةليه بقار بع ترار ان الا  ر الاكلي بعلتعاير.

ةلةةى ةاليةةعم تلةدي  ذا تلةةييب لبنعيةةعمه فةةو صةةارة اشةتاعا برنةةعاج التةدخ   - 37الفصـل
فإنةةةه يتعةةةين ةلةةةى الاتةةةدخ  الاكلةةةي بإنمةةةع  الاشةةةراع تاكةةةين الاتتةةةعكنين الشةةةعغلين لتلةةةك 
البنعيعم باامب ةلاد كراء ذا ةن يتن ني  ان تعاية يتعاي اعين كةراء ذرعة  تةناام 

  ذا اةةن بعلنتةةب  للاتاتعةةين اةةنل  بيةةق البلةةعء الانصةةاص ةليةةه بعلتشةةر   المةةعري بةةه العاةة
تعةةاية يعةةين بعلتراضةةو ذا بعلتلعضةةو بعلنتةةب  للةةيين ال يتاتعةةان بلةةيا اليةةق ةلةةى ذن ال 

 يتمعا  التعاية اعين كراء تن .
ينتفة  التمةعر الاتاامةدان بعلبنعيةعم الاكتتةب  اةن  ةرف الاتةدخ  بعلتراضةو  - 38الفصل

م للع نف  الصبغ  ذا بعالنت اعه  صد  دالع ذا تلييبلعه بيق األالاي  فو إتنعد   اي 
 11ا  10فو البنعيعم التو يت  انمع  ع ايلك  بلع للشرا  الانصاص ةليلع بعلفصةلين 

االاةنظ  للع  ةعم بةين  1977اةعي  25الاةؤرخ فةو  1977لتن   37ان اللعنان ةدد 
الايةة م يام االتةةتعاعا  الاتةةاغين االاتتةةاغين فياةةع يخةةص تمديةةد كةةراء العلةةعرام ذا

  و ذا اليرفوالتمعري ذا الصنعة
يتع   امابع فو تكلف  إنمع  الاشراع كة  ذصةيعب العلةعرام الكعئنة  داخة   - 39الفصل

ان لةةة  التةةةدخ  االتةةةو لةةة  تشةةةاللع ةاليةةة  االنتةةة اع ذا التةةةو لةةة  يشةةةعرك بلةةةع ذصةةةيعبلع فةةةو 
اةةةةن  ةةةةيه الاملةةةة  اكةةةةيلك ذصةةةةيعب  36الاشةةةةراع فةةةةو ن ةةةةعط االتفةةةةعط الاةةةةيكار بعلفصةةةة  

  التةةدخ  االةةيين ينتفعةةان بعلبنيةة  األتعتةةي  االتمليةة ام الماعةيةة  العلةةعرام الايعييةة  لان لةة
 ·التو يت  تركي  ع فو إ عر الاشراع

اتضةةةب  شةةةرا   ةةةيه الاتةةةع ا  اصةةةيغلع االةةةدار ع بالتضةةةى ذاةةةر بنةةةعء ةلةةةى ا تةةةرار اةةةن 
 ·الا  ر الاكلي بعلتعاير بعد ذخي رذي ا  ري الاعلي  اذا ك الدال  االشؤان العلعر  
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 ني: في دوائر المدخرات العقاريةالباب الثا

 القسم األول: في تحديد دوائر المدخرات العقارية والمصادقة عليها
ياكةةةن إيةةةةداا داائةةةر اةةةدخرام ةلعر ةةةة   صةةةد انمةةةع  ةاليةةةةعم تعايةةةر فةةةةو  - 40الفصـــل

الاتتلب  خعر  الانع ق الاغ عة باثعا تليئة  ةارانةو ا بلةع لداثلة  التاميلية  للتليئة  إن 
 ·امدم

تيةةدد داائةةر الاةةدخرام العلعر ةة  بالتضةةى ذاةةر بنةةعء ةلةةى ا تةةرار اةةن الةةا  ر  - 41الفصــل
الاكلةةي بةةعلتعاير بعةةد ذخةةي رذي الةةا راء الاكلفةةين بةةقا ك الدالةة  االتليئةة  الترابيةة  االف يةة  

 اكيلك الماعةعم العاااي  الايلي  الاعني .
 في ممارسة حق األولوية في الشراء داخل : القسم الثاني

 المدخرات العقاريةدوائر 
تنتفة  الدالة  االماعةةعم الايلية  االاكةعالم الاةيكارة بعلفصة   - )1( )جديـد(42الفصـل
ان  يه الامل ه داخ  داائر الادخرام العلعر  ه بيق األالاي  فةو الشةراء لاةدة تةم  30

يد تناام ان تعر ا تيديد عه  عبل  للتمديد ارة اايدةه ايعين األار الايدا للدائرة الاتتف
 ·بيق األالاي  فو الشراء

اةلى الاتتفيد بيق األالاي  فو الشراء  لب تلييد يله ايتيع يع بعلرتا  العلعر   بعلنتب  
 إلى العلعرام الاتمل .

اييةةةاا  ةةةةيا التلييةةةةد دان إدرا  ذيةةةة  إيعلةةةة  بعةةةةاة ذا بدانةةةةه بعلرتةةةة  ذا الرتةةةةا  العلعر ةةةة  
 الاعني  به ابتداء ان تعر ا ترتياه.

يةةةد اسيتيةةةع و ا نتلةةةو افعالةةةه بإنلضةةةعء ذمةةة   ةةةدره ث ثةةة  ذةةةةاا  بدايةةة  اةةةن يةةةا  ايتةةةل  الل
 ترتياه إيا ل  يت  تمديده  ب  انتلعء األم  الايكار ايلك فو يداد فترة يق األالاي .

يتالى الاتتفيد بدائرة الادخرام العلعر   اض  ة اعم تبر  للعيعن يداد تلةك الةدائرة اة  
ضةةعلع استةةتغ ا العةةعدي للعلةةعرام الاعنيةة  اةةن  بةة  اعلكيلةةع اليةةرص ةلةةى ذن ال يعر ةة  ا 

 ذا ان  ب  الانتفعين بيلاط ةيني  ااظف  ةليلع.
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يتةةالى الاتةةتفيد بيةةق األالايةة  فةةو الشةةراء داخةة  دائةةرة الاةةدخرام العلعر ةة  فةةو ظةةرف شةةلر 
اةةن تةةعر ا صةةدار األاةةر الاتعلةةق بتيديةةد تلةةك الةةدائرة تعليةةق الاثةةعا الاصةةعيب لةةه بالةةر 

الي  ذا البلدي  يتب اليةعا لاةدة ث ثة  ذشةلر ادةةاة العاةا  لإل ة ع ةليةه ةةن  ر ةق الا 
 اتعئ  اسة   الاتااة  االاكتاب .

ياكن لك  اعلك ةلعر داخ  دائرة الادخرام العلعر   اخعض  ليق األالاية   - 43الفصل
لعلةةعر اذن ذن يعةةرة بدايةة  اةةن تةةعر ا ذاةةر التيديةةد ةلةةى الانتفةة  بلةةيا اليةةق ا تنةةعء  ةةيا ا

ييةةدد الةةثان الةةيي ي لبةةهه اةلةةى الانتفةة  بيةةق األالايةة  ذن يعلةة  الاعلةةك فةةو ذمةة  تةةن  اةةن 
ةةن  ر ةق ةةدا انّفةي  تعر ا تلّلو العرة برغبته فةو  بةاا  ةيا العةرة ذا رفضةه ايلةك

ايعتبةةر ةةةد  الةةرّد فةةو  ةةيا األمةة  تخليةةع اةةن  ةةرف الانتفةة  ةةةن ااعرتةة  يةةق األالايةة  فةةو 
  .الشراء

 باا العرة ان  رف الانتف  بيق األالاي  فةو الشةراء ااالتفةعط ةلةى الةثان افو صارة 
يبر  ةلد إيعلة  فةو الغةرة بةين ال ةرفين ايلة  تتةديد الةثان الاتفةق ةليةه ذا إيداةةه بعتة  

 ·البعئ  بعلخ  ن  الععا  للب د التانتي  فو ظرف تت  ذشلر ان تعر ا إبرا  العلد

علةةعر فإنةةه يلةة  تيديةةده اةةن  ةةرف الايةةعك  الاختصةة  افةةو يعلةة  ةةةد  االتفةةعط ةلةةى ثاةةن ال
كاع  ا اعااا به فةو اةعدة االنتة اع اةن ذمة  الاصةلي  العاااية ه ايتةدد الةثان الايكةا  
بةةه بصةةف  بعتةة  ذا يةةؤان بعلخ  نةة  الععاةة  للةةب د التانتةةي  فةةو ذمةة  تةةت  ذشةةلر ابتةةداء اةةن 

  تعر ا اسة   بعليك 

الشةةةراء ذن يتيةةةا  بةةةقي ةلةةةعر يةةةدخ  ضةةةان داائةةةر اال ياكةةةن للانتفةةة  بيةةةق األالايةةة  فةةةو 
 ·الادخرام العلعر   إال بعد دف  ثانه إلى اعلكيه ذا تقاينه بعلخ  ن  الععا  للب د التانتي 

ياكةن للدالة  ذا للماعةة  العاااية  الايلية  ذا للاكعلة  الاعنّية  التةو تاةعر   - 44الفصل
يةةق ذالايةةة  الشةةةراء ذن ت لةةةب اةةةن الايكاةة  يام النظةةةره افةةةو نفةةة  اآلمةةةعا الانصةةةاص 

اةةةةن املةةةة  اليلةةةةاط العينيةةةة ه اليكةةةة  بةةةةب  ن العلةةةةد الابةةةةر  خ فةةةةع  115ةليلةةةةع بعلفصةةةة  
ي للع إ اء البةعئ  اية  الاشةتري العبة  الةثان الاتفةق ةليةه بعلعلةد  لالتضيعم  يا البعب اا 

ذا بعلثان اليي تلدام به الدال  ذا الماعة  العاااي  الايلية  ذا الاكعلة  اا ة   بالةهه ذا 
إيا تعةةير يلةةكه الةةثان الالةةدر اةةن الايكاةة  التةةو يامةةد بةةدائرتلع العلةةعر إيا كةةعن  ةةيا الةةثان 

 ·ذ   ان الثان الانصاص ةليه بعلعلد
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 الثالث: في نقابات المالكينالباب 
ياكن إيداا نلعب  للاعلكين تضة  امابةع بعةد تكا نلةع ماية  اةعلكو األراضةو  -45الفصل

االعلعرام اليين يلال  األاةر فةو ان لة  اعّينة ه ةلةى ذتةع   لةب اةن الاةعلكين الاعنيةين 
و ذا بةةةع ترار اةةةن رئةةةي  الاملةةة  الملةةةاي خةةةعر  الان لةةة  البلديةةة  ذا اةةةن رئةةةي  البلديةةة  فةةة

يةةداد الان لةة  البلديةة  الاعنيةة  ابالتضةةى  ةةرار اةةن الةةا  ر الاكلةةي بةةعلتعاير ينشةةر بعلرائةةد 
الرتاو للمالار   التانتي ه ايلك  صد ت بيق ذاثل  التليئ  اا ةعدة البنعء اضة  ذا تلتةي  
الااتلكةعم اتليئة  ال ر ةعم الخعصة  اتاابعلةةع االليةع  بماية  اسمةراءام اللعنانية  ااسدار ةة  

 ·  األاضعع العلعر   بعلان ل لتتاي

اتتاتةة   ةةيه النلعبةةعم بعلشخصةةي  الادنيةة  فةةو يةةداد ااعرتةة  الالةةع  التةةو ييةةدد ع للةةع  ةةيا 
 . اللعنان 

ا تةةةالى رئةةةي  الماعةةةة  العااايةةة  الايليةةة  الاعنيةةة  إةةةةداد اثةةةعا لتيديةةةد الان لةةة  الاعنيةةة  
شةر إةة ن بعلرائةد الرتةاو بإيداا نلعب  الاةعلكين يةت  إةة   العاةا  بةه بااتة   التعليةق ان

  ةن إيداةه بالر الاالي  ذا البلدي  الاعني  بعألار ا  إاكعني  اس  ع ةليه

ا تضةةان  ةةرار إيةةداا نلعبةة  الاةةعلكين الاصةةعد   ةلةةى تيديةةد ان لةة  تةةدخللع  بةةق الاثةةعا 
  الاشعر إله بعلفلرة التعبل  ان  يا الفص 

تعتةةو ناةةايمو تلةة  الاصةةعد   ةليةةه تخضةة  نلعبةةعم الاةةعلكين إلةةى نظةةع  ذ - 46الفصــل
بةقار بةع ترار اةن الةا  ر الاكلةي بةعلتعايره اييةدد الاةعم نلعبة  الاةعلكين ا ااةةد تنظيالةةع 

 اتير ع.

تتةةةةالى نلعبةةةة  الاةةةةعلكين ضةةةةب   عئاةةةة  إتةةةةاي  فةةةةو اةةةةعلكو العلةةةةعرام الكعئنةةةة   - 47الفصــــل
ين اةةنل ه ايلةةك بعلان لةة  افةةو اةةن تنتةةب إلةةيل  الالكيةة  افةةو اةةن ينةةاب اللعصةةر ن االغةةعئب

بعالةتاعد ةلى التندام االاثعئق االاع يةعم التةو ياكةن اتةتلعؤ ع اةن يمةج الالكية  ااةن 
  الاثعئق الاامادة لدع اختلي اسدارام االاصعلح العاااي 

 اال تلا  اللعئا  الاشعر إليلع بليا الفص  الع  يم  الالكي .
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عنية  يتةب ارمة  النظةره ا بة  يتالى رئةي  الماعةة  العاااية  الايلية  الا - 48الفصل
ا تةةةةرار تكةةةةا ن النلعبةةةة ه اتةةةةتدةعء الاةةةةعلكين الاعنيةةةةين فةةةةو ملتةةةة  ةعاةةةة  إخبعر ةةةة  بااتةةةة   

 ·اتتدةعءام شخصي  ذا إة نعم
ا تةةةالى رئةةةي  الماعةةةة  العااايةةة  الايليةةة  الاعنيةةة  بعةةةد تكةةةا ن النلعبةةة   بةةةق اسمةةةراءام 

لكو األراضةةةو االعلةةةعرام اةةةن  ةةةيه الاملةةة ه اتةةةتدةعء اةةةع 45الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة  
الكعئنةة  فةةو دائةةرة النلعبةة  ذا اةةن ينةةاب ةةةن اللعصةةر ن االغةةعئبين اةةنل ه فةةو ملتةةعم ةعاةة  
كلاةةع ا تضةةم الضةةرارة يلةةكه ايكةةان  ةةيا برتةةعئ  اتةةتدةعء شخصةةي  اضةةاان  الاصةةاا 

 ·اةن  ر ق إة نعم

رئةةي   تتةةالى ذاا ملتةة  ةعاةة  لنلعبةةعم الاةةعلكين بعةةد تكا نلةةعه تيةةم رئعتةة  - 49الفصــل
الماعةةة  العااايةة  الايليةة  ذا اةةن ينابةةهه انتخةةعب لمنةة  نلعبيةة  تتركةةب اةةن ثاعنيةة  ذةضةةعء 

 اكلفين بتاثي  النلعب  ايلك لادة تنتين  عبل  للتمديد.

ايكةةةان يلةةةك بقغلبيةةة  الاةةةعلكين الاعنيةةةين ةلةةةى ذن ييضةةةر الملتةةة  اةةةع ال يلةةة  ةةةةن نصةةةي 
  ةدد  .

ين ذةضةةعء اللمنةة  النلعبيةة  بقغلبيةة  الاةةعلكين افةةو صةةارة غيةةعب ذغلبيةة  الاةةعلكينه يلةة  تعيةة
اليعضر ن بعد إةعدة االتةتدةعءام لملتة  ةعاة  اليلة  يضةب  تعر خلةع بعةد خاتة  ةشةر 

 ·يااع ةلى األ   اشلر اايد ةلى األكثر
تةةةدان الانع شةةةعم انتةةةعئج ا تةةةراع الملتةةة  الععاةةة  فةةةو ايضةةةر ياضةةةيه رئةةةي   -50الفصـــل

لاةعلكين اليعضةر ن الانخةر ين فةو النلعبة  ايلةك بعةد الملت  اث ثة  ةلةى األ ة  اةن بةين ا
الاصةةةةعد   اللعنانيةةةةة  للملتةةةة  الععاةةةةة  اتيةةةةةم ارا بةةةة  رئةةةةةي  الماعةةةةة  العااايةةةةة  الايليةةةةة  

 ·الاعني 

تتالى اللمن  النلعبي  للاعلكينه تيم ارا ب  رئي  الماعة  العاااية  الايلية   -51الفصل
 :نظرالاعني  اليي يصعدط ةلى  راراتلع يتب ارم  ال

الليةةةع  لةةةدع اختلةةةي اسدارام االتةةةل  الاعنيةةة  بةةةعسمراءام الضةةةرار   لتتةةةاي  اضةةة   -  
 ·العلعرام  بق  عنان التتمي  العلعري 

إةةةداد برنةةعاج تليئةة  فةو ن ةةعط اثةةعا التليئةة  الاصةعدط ةليةةه اةرضةةه ةلةةى انع شةة    -
 · ااصعد   الملت  الععا  للاعلكين
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ماة  الاتةع اعم الاعلية  اةن الاةعلكين اتلر ةر ا تةراة األاةااا ال  اة  إن ا تضةةى   -
اليةةةعا ه االتصةةةةرف فةةةةو اةةةاارد النلعبةةةة  افةةةةو ااتلكعتلةةةع  بةةةةق اللااةةةةةد التةةةو يلر ةةةةع النظةةةةع  

 ·األتعتو الناايمو لنلعبعم الاعلكين

لضرار   ةلى اياكن للمن  نلعب  الاعلكين فو اعدة التيا ر العلعري ذن تدخ  التعدي م ا
يةةداد العلةةةعرام اذن تلةةةا  بعاليةةعم الاععاضةةة  بةةةين الاةةةعلكين الانخةةر ين فةةةو النلعبةةة ه اةةة  
اةتبةةةعر  ياةةة    ةةة  األرة فةةةو تةةةعر ا نشةةةر اثةةةعا التليئةةة  ادان اةتبةةةعر اللياةةة  الاضةةةعف  

 ·النعتم  ةن الاضعرع  ذا األشغعا الاليكل  الانم ة ذا الالررة

العلةعرام الاعنيةة  بعاليةة  التيةا ر االاععاضةة  اةةن تلةدر  ياةة    ةة  األرة ا  - 52الفصــل
 بة  لمنة  يرذتةلع  ةعة يعينةه رئةي  الايكاة  اسبتدائية  التةو يامةد بةدائرتلع العلةعر اتضة  
ث ث  خبراء ةلةعر ين يلة  تعيةين ذاللة  اةن  بة  رئةي  الايكاة  االبتدائية  اثةعنيل  اةن  بة  

 ب  الاعلك اليي يلاه األاةر ذا اليةه  رئي  الماعة  العاااي  الايلي  الاعني  اثعلثل  ان
 ·الشرةو ذا ان يناب ةنه  عنانع

ايلةةة  إةةةة   الاةةةعلكين الاعنيةةةين بلياةةة  التعايضةةةعم ذا الشةةةاائ  التةةةو تتةةةفر ةنلةةةع ةاليةةةعم 
الاععاضة  برتةةعل  اضةةاان  الاصةاا اةة  إةةة   بةعلبلاغ يامللةةع رئةةي  اللمنة  النلعبيةة  إلةةى 

  ى ان يناعل  إن كعناا  عصر ن ذا غعئبينالاعلك ذا الاعلكين الاعنيين ذا إل

تت  الاصعد   ةلى ض  الل   ذا العلعرام الالررة فو ن عط ةالية  التيةا ر  -53الفصل
العلعري  بةق اةثعا  ندتو يتالى إةداده دياان  ي  األراضو ارتة  الخةرائ ه ذا النةد  

لةةرار اةةن رئةةي  اتةةعر اصةةعدط ةليةةه  بةةق التشةةر   االتراتيةةب المةةعري بلةةع العاةة  ايلةةك ب
  الماعة  العاااي  الايلي  الاعني 

ايل  امابع اةتاعد الاثعا اللندتو االلرار الاشعر إليه بليا الفص  فةو إمةراءام التتةمي  
  العلعري افو إمراءام تييين الرتا  العلعر   بعلنتب  للعلعرام الاتمل 

 ·ذا ةلعرام اتمل  ا تعين تتمي  الل   االعلعرام غير الاتمل  ةند ضّالع إلى    
فو صارة االدةعء بعد  كفعي  التعاية الةيي يضةب ه االختبةعر الاشةعر إليةه  -54الفصل

ان  يه الامل ه ياكن لان يلاه األار اةن الاةعلكين الليةع   52بعلفلرة األالى ان الفص  
ع بلضي  فو ارامع   يا  التعاية ذا  يا  الشعئ  لدع الايكا  االبتدائي  الكةعئن بةدائرتل

 ·العلعر التو تلضو نلعئيع
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ا مب تلدي  الدةاع فو ذم  شلر ن ان تعر ا إة   الاعنو بالةدار التعةاية ذا بالةدار 
  ان  يه الامل  52الشعئ   بق ال ر ل  الايددة بعلفلرة الثعني  ان الفص  

تنتةةةةيب الةةةتيا م االيلةةةاط العينيةةةة  ااالرتفع ةةةعم الااظفةةةة  ةلةةةى العلةةةةعرام  -55الفصـــل
 ·ةلى الل   االعلعرام التو تض  إليلع نتيم  ةالي  التيا ر العلعري الاتمل  

ياكن ي  نلعب  الاعلكين بلرار ان الا  ر الاكلي بةعلتعاير ب لةب اةن رئةي   -56الفصل
الماعةةة  العااايةة  الايليةة  يتةةب ارمةة  النظةةر ابعةةد تةةاعع نلعبةة  الاةةعلكين فةةو اليةةعالم 

 :التعلي 

 ذمللع ذا انتلعؤ عه تمعا  الالا  التو تكانم ان (1 

 ( ةد  ايتراالع لالتضيعم  يه الامل ه2 

 ·( إخ للع بعلنظع  األتعتو الناايمو3 

تنظر ايةعك  اليةق العةع  التةو بةدائرتلع العلةعر ا بةق  ااةةد اختصعصةلع فةو  -57الفصل
 الن اةعم الاتعلل  بعألةاعا التةو تنم  ةع نلعبةعم الاةعلكينه اةع ةةدا الالةررام اسدار ة  التةو

  تبلى ان ذنظعر الايكا  اسدار  
 

 الباب الرابع: في التقسيمات
يلصد بعلتلتي  ك  ةالي  تم ئ    ع  ذرة إلى العت  يتعاي ةدد ع ث ثة   -58الفصل

ذا ذكثةةره اعةةدةه بعةةةد التليئةة ه لبنةةةعء ايةة م تةةكني  ذا النيةةة  ذا صةةنعةي  ذا تةةةيعيي  ذا 
 ·م  يه الامل تملي ام اشترك  امتاعةي  اثلعفي  يتب التضيع

افةو صةةارة اةع إيا تعلةةق األاةر بتم ئةة    عة  ذرة إلةةى التةاين إثنةةينه فةإن  ةةيه العاليةة  
تخض  إلى الاصعد   الاتبل  ان  ب  رئةي  البلدية  ذا الةاالو يتةب ارمة  النظةر ايلةك 

 ·ان  يه الامل  60بعد ذخي رذي اللمن  الفني  الانصاص ةليلع بعلفص  

 59الي الاتعلق بليه العالي  بنف  اللرار الاشعر إليةه بعلفصة  تضب  الاثعئق الاكّان  لل
  ان  يه الامل 

ايعةةد تلتةةياع كةة  ةلةةد إيمةةعر ذا بيةة  يلةةدف إلةةى إةةةعدة تم ئةة    عةة  إلةةى مةة ئين ذ ةة  اةةن 
 ·ةشر تناام بعد تم ئ  ذالى إن ل  تكن  يه تلتياع
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تةب التراتيةب المةعري ايعد ذيضع تلتياع بي  م ء ذا ذم اء اشعة  ان ةلعر اعةد للبنةعء ي
 ·بلع العا 

 :اال تخض  لالتضيعم  يا البعب العاليعم الاتعلل 

 بعنتلعا الالكي  بعسراه -

 ·ببي  انعبعم ةلى الشيعع ان ةلعر ان شقنه ةد  الترفي  فو ةدد الاعلكين -

 القسم األول: في المصادقة على التقسيمات
الاتةبل  اةةن  بة  رئةةي  البلديةة  ذا يخضةة  كة  اشةةراع تلتةةي  إلةى الاصةةعد    -59الفصـل

 ·الاالوه يتب ارم  النظر
اتضةةةب  صةةةيغ الاصةةةعد   ا ر لةةةع اكةةةيلك الاثةةةعئق الاكانةةة  لالةةةي التلتةةةي ه باةةةع فةةةو يلةةةك 

 ·كرا  الشرا ه بالتضى  رار ان الا  ر الاكلي بعلتعاير

ال ياكةةةن إنشةةةعء تلتةةةياعم ذا تنايتلةةةع ذا تيا ر ةةةع إال داخةةة  الانةةةع ق التةةةو  -60الفصـــل
شةةاللع اثةةعا تليئةة  ةارانيةة  ذا اثةةعا تليئةة  تفصةةيلو إن امةةده ذا داخةة  الانةةع ق الايةةددة ي

اةةن  ةةيه الاملةة  بعةةد التثبةةم اةةن امةةاد التمليةة ام األتعتةةي   14افةةق التضةةيعم الفصةة  
  الضرار   تااء انلع الاتافرة ذا الاتا   إنمع  ع فو  يه الانع ق

  فنيةة ه يضةةب  تركيبلةةع ا ةةرط تةةير ع يعةةرة الةةي التلتةةي   بةة  الاصةةعد   ةليةةه ةلةةى لمنةة
 ·بلرار ان الا  ر الاكّلي بعلتعايره سبداء الرذي فيه

اياكةةن للةةاالو ذا لةةرئي  البلديةة ه يتةةب اليةةةعاه ذا للةةا  ر الاكلةةي بةةعلتعايره فةةو مايةةة  
اليةةةةعالمه ذن يةةةةدخ  كةةةة  التعةةةةدي م الافيةةةةدة اذن يفةةةةرة اتةةةةتبلعء الاتةةةةعيعم الخضةةةةراء 

ا ةةة  الاخصصةةة  للتمليةةة ام الماعةيةةة  يتةةةب التراتيةةةب االلااةةةةد االتةةةعيعم العااايةةة  االاا 
العارانيةة  المةةعري بلةةع العاةة ه كاةةع يمةةا  لكةة  اةةنل  ذن يفةةرة ةلةةى الالّتةة  تتةةاي  يةةداد 

 ·تلتياه

افةةةو صةةةارة ةةةةد  ااافلةةة  الاةةةعلكين الامةةةعار ن ةلةةةى تلةةةك التتةةةاي  تلمةةةق التةةةل   اسدار ةةة  
 ·التشر   المعري به العا الاختص  إلى انت اع الل   ال  ا  ليلك افق 

يتخةي امابةع كة  الةرر إداري يتعلةق با لةب فةو الاصةعد   ةلةى التلتةي  فةو  -61الفصل
ادة ال تتمعا  ذرعع  ذشةلر اةن تةعر ا إيةداع الةي اكةّان ةلةى الامةه األكاة  لةدع التةل   

 ·اسدار   الاعني 
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اتخةعيهه اة  امةاب ا ت  إب غ الالرر إلى  علب التلتي  فو ظرف شلر ابتداء ان تةعر ا 
 التعلي  فو يعل  الرفة.

تبلى الاثعئق الاكّان  لالةي التلتةي  الاصةعدط ةليةه اادةة  اااضةاة  ةلةى  -62الفصل
يا  العاا  بالر البلدي  ذا الاالي ه يتب ارمة  النظةره كاةع ياكةن تتةلي  نتةا انلةع لكة  

 ·بلع العا  ان له اصلي  فو يلك بالعب  اعلو تيدد  ياته افلع للتراتيب المعري 
 القسم الثاني: في شروط البيع قبل إنجاز األشغال

ال يمةةا  الليةةع  بةةقي إشةةلعر  صةةد بيةة  ذا تتةةايغ األراضةةو ذا الابةةعنو التةةو  -63الفصــل
  شاللع التلتي   ب  الاصعد   ةليه.

كاةةةع ال ياكةةةن بيةةة  األراضةةةو ذا تتةةةايغلع ذا تشةةةييد الابةةةعنو فا لةةةع إال بعةةةد إنمةةةع  ذشةةةغعا 
الانصةةةاص ةليلةةةع بكةةةرا  شةةةرا  التلتةةةي  اتتةةةديد الةةةديان التةةةو ياكةةةن ذن تكةةةان التليئةةة  

اةن  ةةيه  24تخلةدم بياة  الالّتةة  بعنةاان اصةةعر ي التتةمي  الانصةةاص ةليلةع بعلفصةة  
 ·الامل 

اةن  ةةيه الاملة  ةلةةى الدالةة   63ال تن بةةق ذيكةع  الفلةةرة الثعنيةة  اةن الفصةة   -64الفصـل
ي  الايلية  االبةعةثين العلةعر ين الاتةدخلين فةو ن ةعط االاكعالم العلعر   االماعةعم العااا

االاتعلق بتيا ر التشةر    1990فيفري  26الاؤرخ فو  1990لتن   17اللعنان ةدد 
 ·الخعص بعلبعا العلعري 

كاع ال تن بق  يه األيكع  ةلى الالّت  اليي يلا  بإنمع  األشغعا األالي  للتليئة  اي لةب 
شةةغعا النلعئيةة   صةةد تفةةعدي تةةد ار ال ر ةةعم ايعفعتلةةع التةةرخيص لةةه فةةو تقميةة  إنمةةع  األ

  ذثنعء تشييد البنعيعم

ايضب   رار اةن الةا  ر الاكلةي بةعلتعاير ناةية  ذشةغعا التليئة  الا تية  ااألشةغعا النلعئية  
الاةةةيكارة بةةةعلفلرة الثعنيةةة  اةةةن  ةةةيا الفصةةة  اكيفيةةة  اتةةةت الع اةةةن  ةةةرف اصةةةعلح الااليةةة  ذا 

 ·البلدي ه يتب اليعا

ن االتتمعب  إلى ا لب الترخيص فو تقمي  إنمع  األشغعا النلعئي  تبلى اشرا   غير ذ
بتعلد الالّت  بإنلعء األشغعا فو اآلمعا الايةددة بلةرار التلتةي  اعتلةدي  ضةاعن فةو إنمةع  

 : يه األشغعاه يتاث 



 432 

إاةةةع فةةةو كفعلةةة  بنكيةةة  تلتةةة   باامبلةةةع الاؤتتةةة  الضةةةعان  بةةةدف  الابةةةعلغ ال  اةةة  سنلةةةعء  -
 24ألشةةغعا اةة  إضةةعف  الابةةعلغ الاترتبةة  بعنةةاان الاصةةعر ي الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  ا

 ان  يه الامل 

اةةع فةةو ر ةةن العتةة  لفعئةةدة الماعةةة  العااايةة  الايليةة  الاعنيةة  تتةةعاي  ياتلةةع الابةةعلغ  - اا 
 ·الانصاص ةليلع بعلفلرة التعبل 

لةاالو ذا رئةي  البلدية ه اتيدد  يا  األشغعا ااضاع الكفعلة  ذا الةر ن بلةرار صةعدر ةةن ا
يتةةةةب اليةةةةعاه ةلةةةةى ضةةةةاء اختبةةةةعر تلةةةةا  بةةةةه الاصةةةةعلح الملايةةةة  التعبعةةةة  للةةةةا ارة الاكلفةةةة  

 بعلتعاير.

الاشةةعر إليةةةه  1990فيفةةةري  26اةةةن اللةةعنان الاةةةؤرخ فةةو  12اال تن بةةق ذيكةةةع  الفصةة  
 . الايلي  ذة ه ةلى البعةثين العلعر ين العةااايين اةلى الماعةعم العاااي 

 

 القسم الثالث: في تعديل التقسيمات

ياكن الاصعد   ةلى إدخةعا تعةدي  م ئةو ذا كلةو  )1(( جديدة) فقرة أولى- 65الفصل
ةلى تلتي  اصعدط ةليه ب لب اةن الالّتة   بة  بية  ذا تتةايغ الالعتة  الاتةتخرم  انةهه 
كاةةةع ياكةةةن الاصةةةعد   ةلةةةى إدخةةةعا التعةةةدي م الاتةةةاار بلةةةع فةةةو كةةةرا  شةةةرا  التلتةةةي  

صةةنعةو ذا التةةةيعيو ب لةةةب اةةةن الالتةةة  ذا اكتتةةبو الالعتةةة ه ايلةةةك شةةةر    ذن تكةةةان ال
 ·ا ئا  لاثعا التليئ  اال تتععرة ا  اللااةد الصيي  الععا 

كاع يما  الاصعد   ةلةى ا علةب التعةدي  الصةعدرة ةةن اعلةك ذا ذكثةر لالعتة  اتةتخرم  
ارانيةةةة  الان بلةةةة  ةلةةةةى اةةةةن تلتةةةةي  اصةةةةعدط ةليةةةةه شةةةةر    ذن تكةةةةان ا ئاةةةة  للتراتيةةةةب الع

 ·الان ل  التو يامد بلع  يا التلتي  اذن ال تا  بعلاصعلح الابعشرة لبلي  الاعلكين
اتت   ةيه الاصةعد   بعةد  يةع  الماعةة  الايلية  الاعنية  بتعليةق  ( 2)(  ) فقرة ثالثة جديدة

ن اشةةراع الاثةةعا بالةةةر الااليةة  ذا البلديةة ه يتةةةب اليةةعاه ابعةةد نشةةةر إةةة ن اتتلصةةعء ةةةة
 ر ةةةق التعليةةةق ااتةةةعئ  اسةةةة   الاتةةةااة  االاكتابةةة  اا ةةةة   الاةةةعلكين الاعنيةةةين بااتةةة   
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رتةةعئ  اضةةاان  الاصةةاا اةة  اسةةة   بةةعلبلاغ ةلةةى ذن يتكفةة   علةةب التعةةدي  فةةو اليعلةة  
 األخيرة باصعر ي التبليغ. 

اياكن خ ا الشلر الااالو لتعر ا نشر استتلصةعءه لكة  اةن  ( 2)(  فقرة رابعة جديدة) 
يلاه األار تضةاين ااافلتةه بةدفتر استتلصةعء الافتةار للغةرة فةو الةر الاالية  ذا البلدية  

 الاعني .
اتةت  الاصةعد   ةلةى اشةعر   التعةدي  إيا  لبلةع ذا اافةق ةليلةع ( 1) ( ) فقرة أخيرة جديدة

عي  التلتةةةي  دان اةتبةةةعر الاتةةةعيعم الادامةةة  فةةةو الالةةةك ثلثةةةع الاةةةعلكين لث ثةةة  ذرعةةةعع اتةةة
العاةةةااو ذا الخةةةعص للدالةةة  ذا للماعةةةة  الايليةةةة ه  بلةةةع لإلمةةةراءام الانصةةةاص ةليلةةةةع 

 ان  يه الامل . 60بعلفص  
ينتلةو العاة  بعلتراتيةب الاتبعة  بتلتةي  يظةو بعلاصةعد   بعةد   (1) - )جديـد( 66الفصـل 

لك الاصعد   إال إيا اةتةرة ةلةى يلةك ثلثةع اةعلكو انلضعء ذم  ةشر تناام ان تعر ا ت
 التلتي  لث ث  ذرععع اتعيته ا ب  ث ث  ذشلر ان انلضعء يلك األم .

 

 القسم الرابع: في  ثار المصادقة على التقسيمات

تةةةةةداج ال ر ةةةةةعم االاتةةةةةعيعم الخضةةةةةراء االتةةةةةعيعم العااايةةةةة  االاتةةةةةعيعم  -67الفصـــــل
بامةرد الاصةعد   ةلةى التلتةي ه فةو الالةك العاةااو ذا الاخصص  للتملي ام الماعةية ه 

فو الالك الخعص التعب  للدال  ذا للماعة  العاااي  الايلي  اال يترتب ةن يلك العب  ذا 
غراا  إال بعلنتب  للاتعي  التو ت  د ةلةى رعة  اتةعي  التلتةي  اةلةى ذتةع  اعةدا ذثاةعن 

  .األراضو الادام 
د  االتفةعط ةليلةع بعلاراضةعةه اةن  ةرف الايةعك  الاختصة  ا ت  تلدير الغراا  فو يعلة  ةة

 ·افلع للتشر   المعري به العا  فو اعدة االنت اع ان ذم  الاصلي  العاااي 

افةةو صةةارة شةةااا التلتةةي  لعلةةعر اتةةم ه فإّنةةه يتعةةّين ةلةةى ديةةاان  ةةي  األراضةةو ارتةة  
بعلالك العاةااو ذا الخةعص  الخرائ  ذن ياّمه سدارة الالكي  العلعر   ذاثل  الل   الادام 

للدالةة  ذا الماعةةةعم العااايةة  الايليةة  ايلةةك بامةةرد االنتلةةعء اةةن ةاليةة  اضةة  ة اةةعم 
 ·التيديد الاتعلل  بلع
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ا تعّين ةلى إدارة الالكي  العلعر  ه بعالةتاعد ةلى األاثل  الاامل  للةع اةن  ةرف الةدياان 
ية داا رتةا  مديةدة للةع بعتة  الدالة  الايكاره اتتخرا  الل ة  الادامة  اةن رتةالع األ  اا 

 ذا الماعة  العاااي  الايلي  الاعنّي .
 الباب الخامس

 في رخص البناء 
 القسم األول: في ضرورة الحصول المسبق على رخصة البناء

ةلةةى كةة  اةةن يةةرا  البنةةعء ذا إمةةراء ذشةةغعا تةةراي  لتةةدةي  بنعيةة  اامةةادة ذا  -68الفصــل
تةرخيص فةو يلةك اةن رئةي  البلدية  داخة  الانةع ق   إدخعا تغييرام ةليلعه اليصاا ةلى 

  البلدي  اان االو المل  بعلنتب  لبلي  الانع ق

ايلةةةة  إةةةةةداد رتةةةة  اشةةةةراع البنعيةةةة  اةةةةن  ةةةةرف النةةةةد  ارتةةةة  بمةةةةداا  يئةةةة  الالندتةةةةين 
الاعاةةةعر ين للةةةب د التانتةةةي  إال بعلنتةةةب  لليةةةعالم التةةةةو يلةةة  اتةةةتثنعؤ ع بلةةةرار اةةةن الةةةةا  ر 

 ·الاكلي بعلتعاير
اةن  ةيه الاملة  اةن  ةرف رئةي   68تتل  التراخيص الاشعر إليلع بعلفص   -69الفصل

البلديةة  ذا الةةاالوه يتةةب اليةةعاه فةةو شةةك   ةةرار بعةةد ذخةةي رذي لمنةة  فنيةة  يضةةب  تركيبلةةع 
 ·ا رط تير ع بلرار ان الا  ر الاكلي بعلتعاير

ر الاكلةي بةعلتعاير ا ت  إيداا لمن  فنية  فةو كة  االية  ذا بلدية  بالتضةى  ةرار اةن الةا  
 ·ابع ترار ان الاالو ذا رئي  البلدي  الاختص ترابيع

الااثةةة  الةةةا  ر الاكلةةةي بةةةعلتعاير يةةةق االةتةةةراة ةلةةةى تتةةةلي  الرخصةةة  يتةةةب الصةةةيغ 
 ·ااآلمعا التو يضب لع اللرار الاشعر إليه بعلفلرة األالى ذة ه

( اةن تةعر ا 45) يل  البم فةو ا لةب التةرخيص فةو ذمة  ال يتعةدع خاتة  اذرععةين يااةع
  إيداع الي فو الغرة تع  الاامبعم

 :ا رّف  فو  يا األم  إلى
 ( إيا كعن اثعا التليئ  بصدد اسةداده60( تتين يااع )1

( فةةةو صةةةارة امةةةاد البنعيةةة  الا اةةة  إنمع  ةةةع فةةةو يةةةداد اةةةعئتو اتةةةر 90( تتةةةعين يااةةةع )2
 :( ياا200)

 الااا   ال بيعي ه  -
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 ا   األثر  هالااا   الثلعفي  االاا   -

 الانع ق الاصعن  ه  -

 ·الاععل  التعر خي   -

اتانح رخص البنةعء الاتعللة  بإ عاة  الاتةعكن الشخصةي  ذا الععئلية  ذا اتةعكن العالة  فةو 
الاتةةتغ م الف ييةة  يتةةب نفةة  الصةةيغ ااآلمةةعا الانصةةاص ةليلةةع ذةةة ه بعةةد ذخةةي رذي 

  الانداب الملاي للتناي  الف يي 

البنعء الاتعللة  باشةعر   بنعيةعم امةعارة لعلةعرام ةتةكر   فةو يةداد اعئة  كاع تانح رخص 
 ·( اترا بعد ذخي رذي ا  ر الدفعع الا نو150اخاتين )

كاةع تاةنح ذيضةةع رخةص البنةةعء الاتعللة  باشةةعر   البنةعء االتةةراي  داخة  الااا ةة  الثلعفية  بعةةد 
  ذخي رذي الا  ر الاكلي بعلتراا

 ·بيلاط الغير انح الرخص  ل علبلع ال يا 
ال تخض  للترخيص البنعيعم العتكر   يام الصبغ  التةر  ه كاةع ال تخضة   -70الفصل

للترخيص األشغعا التو تراو سدخعا تغييرام ذا إص يعم ةعدي  اضةرار   ةلةى بنعية  
العاةة  االتةةو تضةةب   عئاةة  فيلةةع بالتضةةى  ةةرار اةةن الةةا  ر الاكلةةي بةةعلتعاير بعتةةتثنعء اةةع 

 ·يكع  تشر عي  ذا ترتيبي  خعص خض  انلع إلى ذ
يضةةةب   ةةةرار اةةةن الةةةا  ر الاكلةةةي بةةةعلتعاير الاثةةةعئق ال  اةةة  لتكةةةا ن الةةةي  -71الفصـــل

 ·رخص  البنعء اذم  صلاييتلع االتاديد فيلع اشرا  تمديد ع

يتالىه امابعه ك  اتيص  ةلةى رخصة  بنةعء تعليةق لاية  باةدخ  اليضةيرة  -72الفصل
الرخصةة  اتةةعر ا تتةةليالع اةة  التنصةةيص ةلةةى الماعةةة   يرتةة  ةليلةةعه بعنةةاان بةةعر ه ةةةدد
 ·العاااي  الايلي  التو تلاتلع

 

 القسم الثاني
 في محضر المعاينة واإلشغال  

تخض  ك  األشغعا التو تتتل   ترخيصةع  بلةع لالتضةيعم  ةيه الاملة ه بعةد  -73الفصل
البلدية ه يتةب اليةعاه إنمع  عه إلى اععين  تلا  بلع الاصعلح الاختص  التعبعة  للاالية  ذا 

 · صد التثبم ان ادع ا عبلتلع لداثل  الاليل  برخص  البنعء
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اتةةت  ةاليةة  الاععينةة  ب لةةب اةةن الاعنةةو بةةعألار ذا بابةةعدرة اةةن البلديةة  ذا الااليةة  ذا اةةن 
ةلةى  األشةغعااصعلح الا ارة الاكلف  بعلتعايره ةند اال تضعءه اتشف  بايضر فو إنتلعء 

  داه.الامه الا لاب ان ة

يتل  ايضر الاععين  ل علبه فو ظرف شلر ن ابتداء ان تعر ا إيةداع ا لةب فةو الغةرة 
 ·ذا ان تعر ا إمراء الاععين  إيا تام بابعدرة ان التل   الاعني 

تتةند رخصة  فةو اسشةغعا لكة  اعلةك بنعية  يتةتظلر بايضةر اععينة  ت ةعبق  -74الفصل
  ل ان  يه الام 73األشغعا الانصاص ةليه بعلفص  

غيةةةر ذنةةةه ياكةةةن إتةةةنعد  ةةةيه الرخصةةة  للاعلةةةك الةةةيي ذ ةةةع  بنعيةةة  الةةة  ييتةةةر  فيلةةةع التضةةةيعم 
رخص  البنعء الااناي  إليه الكنه ايتر  فةو الالعبة  التراتيةب العارانية  المةعري بلةع العاة  
افو  يه اليعاه ا بة  تتةلياه رخصة  األشةغعاه فإنةه ا علةب بارامعة  األاثلة  الاصةعيب  

 ·معللع ا عبل  لاع ذنم ه فعليعلرخص  البنعء ل
 

 القسم الثالث
 في تغيير صبغة عقار

ال يما  للاعلك ذا للاكترع اليي تيصة  ةلةى الااافلة  الكتعبية    (1) )جديد( –75الفصل
ان الاعلك تغيير صبغ  اي  اعد للتكنى ذا م ء انه ذا ذيد تاابعةه إلةى اية  يرفة  ذا 
إدارة ذا تمةةعرة ذا ذي نشةةةع  آخةةر اغةةةعير لصةةبغته األصةةةلي  إال برخصةة  اتةةةبل  اةةن نفةةة  

ق نفةةة  اسمةةراءام الاتبعةة  لليصةةةاا التةةل   اسدار ةة  الاؤ لةة  لتتةةةلي  رخصةة  البنةةعء اافةة
 ةليلع.

 العنوان الرابع: في العقوبات

 الباب األول: في العقوبات المترتبة عن مخالفة
 األحكام المتعلقة بالتقسيمات

كةة  اعلةةك ذا بعةةةا ةلةةعري يلةةا  بإنمةةع  تلتةةي  غيةةر اصةةعدط ةليةةه ذا بيةة   -76الفصــل
ذشةةلر اعخ يةة  تتةةراار بةةين  3إلةةى يااةةع  16العتةة  انةةه يعع ةةب بعلتةةمن لاةةدة تتةةراار بةةين 

                                       
تاع  امل  التليئ  الاتعلق بتن 2003ديتابر  29الاؤرخ فو  2003لتن   78كاع ا   تنلييه بالتضى اللعنان ةدد  - 1 ليح اا 

 الترابي  االتعاير
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دينةةعر ذا بإيةةدع العلةةاعتين فلةة  افةةو صةةارة العةةاد يصةةبح  20.000دينةةعر ا  500
 ·العلعب بعلتمن اتيّتاع

 

ك  اعلك ذا بعةا ةلعري ال ينم  ذشةغعا التليئة  كليةع ذا م ئيةع ذا الةيي لة   -77الفصل
الاختصةة  اضةةان ينم  ةةع يتةةب الاااصةةفعم الفنيةة  الاصةةعدط ةليلةةع اةةن  ةةرف التةةل   

 ·دينعر 50.000دينعر ا  500كرا  الشرا  يعع ب بخ ي  تتراار بين 
 

يمةةا  للاشةةتر ن ذا الاتتةةاغين الاتضةةرر ن ذا للبلديةة  ذا للااليةة ه يتةةب  -78الفصــل
 اليةعاه اللةا ارة الاكلفة  بةعلتعاير فةو ماية  اليةعالمه الا علبة  بةب  ن ةلةاد البية  ذا

ايكان يلةك ةلةى  كع  الاتعلل  بعلتلتي  ذا بكرا  الشرا التتايغ بتبب ةد  اراةعة األي
  نفل  البعئ  ذا الاتاغ بصرف النظر ةن التعايضعم الادني .

كاةةع ذنةةه يمةةا  للتةةل  الاختصةة  ةنةةد اال تضةةعء ابعةةد تنبيةةه يامةةه للاعنةةو بةةعألار برتةةعل  
 لمعة  اضاان  الاصةااه الليةع ه فةو ظةرف ث ثة  ذشةلره بعألشةغعا ال  اة  ذا اسين بلةع

التلتي  ااافلع لكرا  الشرا  الاصعدط ةليهه اتيا  تلك الاصعر ي  عنانع ةلى الاعلكه 
 .كاع ياكنلع كيلك انت اع التلتي  لتليئته افلع لالتضيعم  يه الامل  ث  إةعدة بيعه

 
فةةو مايةة  اليةةعالم التةةو يكةةان فيلةةع اللةةعئ  بعلتلتةةي  اةةدينع بابةةعلغ اعليةة  تمةةعه  -79الفصــل

ا بابلةةغ األشةةغعا التةةو ذنمةة م ابعشةةرة اةةن  ةةرف الماعةةة  العااايةة  الايليةة  الاشةةتر ن ذ
الاعنيةة  بةةعألاره افةةو صةةةارة اةةع إيا ذصةةبح اعتةةةرا بعةةد  ةةبة ثاةةةن الل ةة  الابعةةة ه فإنةةةه 

اةن الاملة  الم ائية  إال إيا ذدلةى باةع  291يتعرة للعلابةعم الانصةاص ةليلةع بعلفصة  
 ·ادتهيثبم ذن ةتره رام  إلى ذتبعب خعرم  ةن إر 

 

 الباب الثاني: في العقوبات المترتبة عن مخالفة
 األحكام المتعلقة برخص البناء

يتعةةين ةلةةى كةة  اةةن رئةةي  البلديةة  االةةاالو ذا الةةا  ر الاكلةةي بةةعلتعاير كةة   -80الفصــل
 :يتب اختصعصه ذن يقين بالتضى  رار فاري 

 ·بإيلعف األشغعا التو تنم  بدان ايترا  التضيعم رخص  البنعء  - 
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 ·بيم  اااد البنعء ااعدام اليضيرة  - 

 ·باض  األختع  ةند اال تضعء  - 

 

 83يل  تبليغ اللرار للاعنو بعألار باات   ةدا انفي  بلع أليكع  الفصة   - 81الفصل
 ان اللعنان األتعتو للبلديعم.

 
للاخةةعليه الةةيي ياتثةة  للةةرار ا ةةي األشةةغعاه افةةو ذمةة  شةةلر ن اةةن  ياكةةن - 82الفصــل
صعله بعللراره تلدي  التاع  إلى التل   اسدار   الاعني  التو ياكن للع اسين بعد تعر ا ات

 ·ان  يه الامل  69اتتشعرة اللمن  الفني  الانصاص ةليلع بعلفص  
 إاع بتتاي  الاضعي   بلع لالتضيعم التراتيب العاراني  الاعااا بلعه -

اع بلد  البنعي  ه افو  يه اليعل  يتعين ةلى ال - اخةعلي إ الة  اةع ذ عاةه اةن بنةعء غيةر اا 
ن  ا عبق للرخص  ايلك فو ذم  ذتباع ان تعر ا إب غه  رار رفة ا لب اسلتاةع ه اا 

الاكلف  بعلتعاير بعالي  اللد  ةلى نفلته  ل  يفع  تلا  اصعلح البلدي  ذا الاالي  ذا الا ارة
 ·فو ذم  ذ صعه شلره اتتتعين فو يلك بعللاة الععا  ةند اال تضعء

 

فو صارة ةد  ااتثعله للرار إيلعف األشةغعاه تتخةي التةل   اسدار ة  الاعنية   - 83الفصل
 ةةرارا فةةو اللةةد  تتةةتعين لتنفيةةيه بةةعللّاة الععاةة  اةلةةى نفلةة  الاخةةعلي فةةو ذمةة  ذ صةةعه شةةلر 

 ·اايد
 

فو ك  اليعالم التو يل  فيلع إ عا  بنةعء بةدان رخصة  ذا إيا كعنةم البنعية   - 84الفصل
العاةةة  ةلةةةى ذرة اتقتيةةة  اةةةن تلتةةةي  لةةة  تلةةة  الاصةةةعد   ةليةةةه اةلةةةى الاتةةةعيعم ال  اةةة  
سنمةةةع  ال ر ةةةعم ذا اختلةةةي الشةةةبكعم ذا التةةةعيعم العااايةةة  ذا الاتةةةعيعم الخضةةةراءه 

الاخةةعلي لتةةاعةه فةةو ذمةة   اليةةعاه دةةةاةيتعةةين ةلةةى الةةاالو ذا رئةةي  البلديةة ه يتةةب 
ذ صةةعه ث ثةة  ذيةةع  اةةةن تاميةةه اتةةتدةعء لةةه باكةةةعن األشةةغعا اعااتةة   األةةةاان الاةةةيكار ن 

اللةد  اتنفيةيه بةدان ذمة  اللاةع اليةق  ان  يه الامل ه يت  بعةده اتخةعي  ةرار 88بعلفص  
لضةرار   ةلةى نفلة  فو االتتععن  بعللاة الععا  ةند اال تضعء افو الليع  بماي  األشغعا ا

  الاخعلي.
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د( 1 000ايعع ب الاخعلي أليكع  الفلةرة األالةى ذةة ه بخ ية  تتةراار بةين ذلةي دينةعر )
 د(.10 000اةشرة آالف دينعر )

يا كعنم البنعية  العاة  ةلةى اا ة  ذثةري تتةل  ةلةى الاخةعلي العلابة  الانصةاص ةليلةع  اا 
 ·نان التلليدي ان امل  التراا األثري االتعر خو االف 83بعلفص  

 

)مديةد( اةن  ةيه الاملة   75: يعع ب ك  اخعلي أليكع  الفص  (1))اكرر(  84الفصل 
 د(. 10000د( اةشرة آالف دينعر )1000بخ ي  تتراار بين ذلي )

) مديةةةد ( الاةةيكار ذةةةة ه اةةن  بةةة  األةةةةاان  75اتةةت  اععينةةة  الاخعلفةةعم أليكةةةع  الفصةة  
الامل  اليين يتالان تير ر ايعضر بشقنلع ترف  ان  يه  88الانصاص ةليل  بعلفص  

 إلى التل   الاؤ ل  لتتلي  رخص  البنعء.
ا تةةالى الةةاالو ذا رئةةي  البلديةة ه يتةةب اليةةعا تاميةةه تنبيةةه للاخةةعلي ةةةن  ر ةةق اسةةة   

اةن اللةعنان األتعتةو للبلةديعم يةدةاه فيةه سرمةعع  83الشخصو افلع لالتضةيعم الفصة  
 ي  فو ظرف ث ثين يااع ان تعر ا إة اه بعلتنبيه.الاي  إلى صبغته األصل

ابعنلضعء يلك األم ه افو صارة ةد  ااتثعا الاخعلي له يامه ايضرا لاخعلف  الايةرر 
ت بيلع لليا الفص  دان ذم  إلى اكي  المالار   لدع الايكا  اسبتدائي  الكعئن بةدائرتلع 

االو ذا رئةي  البلدية   ةرارا فةو الغلةق العلعر. بصرف النظر ةن التتبععم الم ائي  يتخي الة
الاؤ ةةم للايةة  ااضةةاع تغييةةر الصةةبغ  ا ةةت  إيلةةعف العاةة  بلةةيا اللةةرار بعةةد  يةةع  الاخةةعلي 
بإرمةةعع اليعلةة  إلةةى اةةع كعنةةم ةليةةه  بةة  تغييةةر الصةةبغ  ايلةةك بعةةد اععينةة  يتاال ةةع األةةةاان 

 الاشعر إليل  بعلفلرة الثعني  ان  يا الفص .
 

 35ا  20ذا إتة ف لع اةعم التيديةد الاشةعر إليلةع بعلفصةلين  ك  إضرار - 85الفصل
د( اخاتة  آالف  500ان  يه الامل  يعع ةب ةليةه بخ ية  تتةراار بةين خاتةاعئ  دينةعر )

 ·د( 5.000دينعر)
 

                                       
تاع  امل  التليئ   2003ديتابر  29الاؤرخ فو  2003لتن   78كاع تام إضعفته بالتضى اللعنان ةدد  - 1 الاتعلق بتنليح اا 

 الترابي  االتعاير
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يلةة  تتبةةة  ذصةةةيعب األشةةغعا ذاةةةع  الايةةةعك  يام النظةةر اكةةةيلك الالندتةةةين  - 86الفصـــل
ا ةةةةن تنفيةةةةي ذشةةةغعا ذنمةةةة م بةةةدان ايتةةةةرا  الاعاةةةعر ين االالةةةعالين ذا كةةةة  شةةةخص اتةةةةؤا 

الالتضيعم ذا اسرتفع عم الاتعلل  باا   البنعية  ذا ةلا ةع ذا الاتةعف  الفعصةل  بينلةع اعةين 
يةةداد األمةةاار ذا الاتةةعي  الاةةرخص فةةو بنعئلةةع ذا التصةةفيي الاامةةب ايترااةةه إن كعنةةم 

  البنعي  ايعيي  ل ر ق ذا لتملي ام ةاااي .
علفعم الانصاص ةليلع بعلفلرة األالى ان  ةيا الفصة  بخ ية  يتةراار ايعع ب ارتكبا الاخ

 ·د( 5.000د( اخات  آالف دينعر ) 500الدار ع اع بين خاتاعئ  دينعر )
 

ال تانةةة  الةةةدةاع الم ائيةةة  اةةةن الليةةةع  بعلتتبعةةةعم التقديبيةةة  ضةةةد الالندتةةةين  - 87الفصـــل
ة ذيضةع اةن تةيب الاصةعد   اةن الاعاعر ين الارتةاين بمةداا العاةعدة كاةع ال تانة  اسدار 
 ·البعةثين العلعر ين ذا الالندتين الاعاعر ين ذا الالعالين

 

يكلةةي ذةةةاان الضةةعب   العدليةة  الانصةةاص ةلةةيل  بةةعلفلرام األالةةى االثعنيةة   - 88الفصــل
االثعلثةةةة  االرابعةةةة  اةةةةن الفصةةةة  الععشةةةةر اةةةةن املةةةة  اسمةةةةراءام الم ائيةةةة  بعلبيةةةةا ةةةةةن كةةةة  

لامل  ااععينتلع اتير ر ايعضر فيلع تيعا ةلى الاالو ذا رئةي  الاخعلفعم أليكع   يه ا
البلديةة ه يتةةب اليةةعاه اةلةةى الةةا ارة التةةو يلالةةع األاةةر اةلةةى اكيةة  المالار ةة  الاخةةتص 

 ·ترابيع

كاةةع يكلةةي بعلبيةةا فةةو الاخعلفةةعم أليكةةع   ةةيه الاملةة  ااععينتلةةع اعتير ةةر ايعضةةر فيلةةع 
يعلتلع ةلى التل  الايكارة بعلفلرة ا  ·لتعبل اا 

 األةاان الاكلفان بارا ب  التراتيب البلدي  ه -
 ذةاان التلك الفنو الايلفان االاكّلفان بعلر عب  بعلا ارة الاكلف  بعلتعايره -

 الندتا ا ارة الف ي  الايّلفان االاؤ لان ليلك ه -

 األةاان الايلفان االاؤ لان ليلك االتعبعان للا ارة الاكلف  بعلترااه -

 األةاان الايلفان االاؤ لان ليلك التعبعان لا ارة البيئ  االتليئ  الترابي ه -

 الخبراء الارا بان التعبعان للاكعل  الا ني  لياعي  البيئ  الايلفان االاؤ لان ليلك. -
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ــــرر( - 88الفصــــل ال تيةةةةاا األيكةةةةع  التةةةةو تلرر ةةةةع  ةةةةيه الاملةةةة  االنصةةةةاص  ( 1) )مك
الخعصةةةة  لياعيةةةة  الالةةةةك العاةةةةااو ذا لضةةةةاعن ايتةةةةرا  اسرتفع ةةةةعم دان ااعرتةةةة  كةةةة  يي 
اصةةةلي  ليلةةةه فةةةو التلعضةةةو لةةةدع الايكاةةة  الاختصةةة  افةةةق اللةةةاانين المةةةعري بلةةةع العاةةة  

 لضاعن يلا ه.
 
 

 العنوان الخامس
 أحكام انتقالية 

ذيكةع   ةيه الاملة  ةلةى ذاثلة  التليئة  العارانية  التةو يةت  إةةداد ع  ال تن بةق - 89الفصل
االااافل  ةليلع نلعئيع ان  رف الماعةعم العاااي  الايلي  الاعني  فو ادة ذ صع ع تةت  

 ذشلر ان تعر ا دخاا  يه الامل  يي  التنفيي.

 

                                       
تاع  امل  التليئ  الاتعلق ب 2003ديتابر  29الاؤرخ فو  2003لتن   78كاع تام إضعفته بالتضى اللعنان ةدد  - 1 تنليح اا 

 الترابي  االتعاير
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 االنتزاع للمصلحة العمومية
يتعّلق باالنتزاع من أجل  2016 جويلية 11مؤرخ في  2016لسنة  53انون عدد ق

 (1)المصلحة العمومية
 العنوان األّول
 أحكام عاّمة

ة يضب   يا اللعنان الابعدئ االلااةد ااسمراءام اسدار   االلضعئي  الاتبع   الفصل األول
 .فو انت اع العلعرام لغعي  إنمع  اشعر   ذا تنفيي برااج تكتتو صبغ  الاصلي  العاااي 

 
ة يت  االنت اع ان ذم  الاصلي  العاااي  بصف  اتتثنعئي  االعب  تعاية  2الفصل 

 .ةعدا ابعلضاعنعم التو يضب لع  يا اللعنان 
 

ة يت  االنت اع ان ذم  الاصلي  العاااي  لفعئدة الدال  االماعةعم الايلي   3الفصل 
داثلع كاع ياكن الفعئدة الاؤتتعم االانشآم العاااي  الاخّاا للع يلك بالتضى  اانين إي

االانشآم العاااي  األخرع فو إ عر الالع  الااكال  للع االنتفعع بعالنت اع ان  للاؤتتعم
ذم  الاصلي  العاااي  اتى تافرم شرا ه ايلك ةن  ر ق الدال  التو تيي  إليلع 
 .العلعرام الانت ة 

تضى اللعنان ةدد اتبلى تعر   الافعاا األيكع  الخعص  بعلاكعالم العلعر   الايدث  بال
الاتعلق بتليئ  الانع ق التيعيي   1973ذفر    14الاؤرخ فو  1973لتن   21

 .االصنعةّي  االتكنّي 
 

 :ة ياكن ذن يشا  االنت اع 4الفصل 

                                       
اداال  امل  نااب الشعب ااصعد ته بملتتةةه الانعلةدة بتعر ا  :األةاعا التيضير   - 1

 .2016ماان  23
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ة العلعرام ال  ا  للاشراع العاااو الا ا  إنمع ه اكيلك العلعرام ال  ا  لضاعن  يا  
التركي  الارافق االابعنو الاخصص  للاصعلح اللعئا  ةلى  يا الاشراع ايتن اتتغ له 
 صيعنته االيفعظ ةلى دياااتهه

األراضو الامعارة للاشراع االتو تدةا اليعم  التتغ للع فو تليئ  ايي ه اياعيته  ة
 ان ال يي العارانوه

يداا الادخ رام ة العلعرام ال  ا  لتنفيي برااج التليئ  االتملي  االتلييب االتكن اا 
ذا الماعةعم الايلي  ذا الااكال  للاؤتتعم ذا الانشآم  العلعر   الالّررة ان  ب  الدال 

 العاااي  داخ  الانع ق العاراني  ذا خعرملع  بلع للتشر   االتراتيب المعري بلع العا ه
 ةعلعلعرام ال  ا  لضاعن تنفيي اخ  عم اذاثل  التليئ  الاصعدط ةليلعه

ي  للتلا  التو ل  يتالى شعغلا ع ذا اعلكا ع  دالع اتاث  تلديدا ة البنعيعم الاتداة
للصي  ذا الت ا  الععا  ذا تلك الاندرم  فو إ عر برااج تليئ  اتمديد اتلييب 
اصعدط ةليلع ا مب  ب  ابعشرة إمراءام االنت اع التنبيه ةلى الشعغلين ذا الاعلكين 

ء ان بلاغ ايضر التنبيه إليل  للشراع فو بعلليع  بعللد  اانيل  ذم  ث ث  ذشلر ابتدا
 .يلك ابعنلضعء األم  الايكار ياكن للمل   علب  االنت اع ابعشرة إمراءام االنت اع

ا مب ذن يضب  ذار االنت اع فو  يه الصارة برنعاج إةعدة تاظيفلع ذا التفا م فيلع ا  
 .ليلعاألخي بعين االةتبعر ذالاي  الاعلكين فيلع اتب  ضاعن يلاط شعغ

ة العلعرام الالّددة بعلكاارا ال بيعي  االتو تدةا اليعم  لنل  الكيتلع لفعئدة الدال  ذا 
 الماعةعم الايلّي  ذا تلك الاخّصص  سنمع  انشآم ياعي ه

 ذا تعر خي ه العلعرام التو تبّين ذنلع تكتتو صبغ  ذثر   ذا تراثي  ة
 .لى تلك العلعرامايشا  االنت اع ماي  اليلاط العيني  الااظف  ة

 
ة يت  االنت اع ان ذم  الاصلي  العاااي  العب  غراا  اعلي  تضب  رضعئيع ذا  5الفصل 

 ضعئيع افق ذيكع   يا اللعنان ا ما  التيّا  بعلعلعرام الانت ة  بعد تقاين غراا  
  .ذا دفعلع يتب اليعا ا تي 
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العلعر فو شك  اععاض  ةيني  إيا غير ذّنه ابصف  اتتثنعئي  ياكن إبرا  اتفعط ا  اعلك 
تتل  االنت اع ةلى ةلعرام ف يي  خعضع  إلى تراتيب ياعي  ايلك فو يداد الادخر 

 .الاتعر للانت ع
 
ة ا  يفظ يق الانت ع انه فو اللماء إلى اللضعء ةلى ذتع  اللااةد الععا   6الفصل 

ب  يا اللعنان الابعلغ لللعنانه ال ياكن ذن تشا  غراا  االنت اع الانصاص ةليلع صل
التو ياكن ذن ي علب بلع بعناان التعاية ةن األضرار غير الابعشرة الانمّرة ةن تنفيي 

 .الاشراع العاااو
افو ك  اليعالم ال ياكن إتنعد ذي  غراا  تعايضع ةن يلاط انمرم ةن ذةاعا 
 .غير شرةي  لغعي  اليصاا ةلى تلك الغراا 

 
لعلعر   ذا الانلال  اليين ياكنل  الا علب  بغرااعم ة إن ذصيعب اليلاط ا 7الفصل 

انفصل  ةن الغراا  الرامع  إلى الاعلك يل  إة ال  بنف  الصيغ بعراة التعاية 
 .التو تخصل 

 
ة يت  االنت اع ان ذم  الاصلي  العاااي  بقار يكااو يعرة ةلى الايكا   8الفصل 

 . بيع  العلعر االاشراع الا ا  إنمع هاسدار   سبداء الرذي. ا بّين بقار االنت اع 
 
ة البنعيعم التو انت ع م ء انلع لفعئدة الاصلي  العاااي  يت  شراؤ ع بقكاللع إيا  9الفصل 

 د  فو يلك الاعلكان ا لبع كتعبيع إلى الانت ع فو ذم  شلر ان تعر ا اسة   
 .ان  يا اللعنان  24الانصاص ةليه بعلفص  

 .إلى ك  الك ةلعري صعر بافعاا االنت اع غير صعلح ل تتغ اااألار كيلك بعلنتب  
 

ة بل   النظر ةن ماي  الاضعيعم االيعالم االتتيلع ي  تنتل  الالكي  إلى  10الفصل 
مديد ان امل  اليلاط  305الانت ع بافعاا ذار االنت اع ا  اراةعة ذيكع  الفص  

 .لافعاا الانشي للترتي العيني  بعلنتب  إلى العلعرام الاتمل  الخعضع  ل
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ذا ةلى الم ء الانت ع انه  ا ُت ّلر كعف  اليلاط العيني  الااظف  ةلى العلعر الانت ع
ا نل  افعاللع ةلى الابعلغ الاؤان  بعناان غراا  االنت اع بامرد صدار ذار االنت اع ا  

الاتمل  مديد ان امل  اليلاط العيني  بعلنتب  للعلعرام  305اراةعة ذيكع  الفص  
 .الخعضع  للافعاا الانشي للترتي 

ذا خ ص الغراا  الا تي  كاع  اال يما  للانت ع يا  العلعرام الانت ة  إال بعد تقاين
 .ذا الخبير العدلو الاكّلي ان  ب  المل  صعيب  الاشراع ضب لع خبير ذا ك الدال 

 
 العنوان الثاني

 في تكوين ملف االنتزاع واستصدار األوامر
 الباب األّول

 ي االختباراتــــــف
  

ة تتالى المل  صعيب  الاشراع تكليي خبير ذا ك الدال  بإمراء اختبعر  11الفصل 
 صد ضب  الليا  الاعلي  للعلعرام ال  ا  سنمع  الاشراع ااع تيتايه ان غراتعم 

يداثعم اياكن للع ذن تاك   يه الالا  إلى خبير ذا ذكثر ان الخب راء اعنعءام اا 
 .العدليين يت  تتايته بالتضى إين  ضعئو

 
التيليق يلك ياكن للمل  اسدار   الاعني  اتتصدار األيان اللضعئي  ال  ا   صد 

 .الدخاا إلى كعف  ذم اء العلعر الا ا  انت اةه
 
ان  13ة تنم  ةاليعم االختبعر فو إ عر اللااةد الانصاص ةليلع بعلفص   12 الفصل

انه  15 يا اللعنان اعنعء ةلى شبك  الاععيير الاصعدط ةليلع  بلع أليكع  الفص  
 :االتو تقخي بعين االةتبعر خعص 

  بيع  العلعره -
 االتتعاعا الفعلو الاعّد له فو تعر ا نشر ذار االنت اعه-
األتععر المعر   فو يلك التعر ا بعلنتب  إلى العلعرام الااعثل  الاا ع   التنظير ا  -

 .بنف  اكعن االنت اع
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ة تضب  الليا  الاعلي  للعلعرام ال  ا  سنمع  الاشراع العاااو الاع كعنم  13الفصل 

صبغتلع اكيلك الغراتعم االبنعءام ااسيداثعم التو تيتا لع بعلرماع إلى  بيعتلع 
ا الاعّد للع ااضعيتلع العاراني  فو ضاء الارامععم المعر   ألداام التخ ي  ااالتتغ 

 .العارانو يتب اليعا
 

ة تتالى لمن  ا ني  يرذتلع الا  ر الاكلي بقا ك الدال  ضب  الاععيير  14الفصل 
الاعتادة فو تيديد الليا  الاعلي  للعلعرام ال  ا  سنمع  الاشعر   العاااي  اايتايعتلع 

 .اكيفي  ارامع  اتييين تلك الاععيير كّ  خا  تناام اكلاع دةم اليعم  إلى يلك
 .اتضب  تركيب  اتير ذةاعا اللمن  الايكارة بقار يكااو

 
ة تت  الاصعد   ةلى شبك  اععيير االختبعر بقار يكااو بع ترار ان الا  ر  15الفصل 

 . ذة ه 14بعلفص  الاكلي بقا ك الدال  اعنعء ةلى رذي اللمن  الايكارة 
 
 الباب الثاني

 .في األبحاث واإلجراءات األولية الستصدار أمر االنتزاع
 

ة تيدا بك  االي  لمن  إدار    عرة تتاى "لمن  اال تنعء لفعئدة الاشعر    16الفصل 
العاااي " تتالى تيم رئعت  االو المل  ذا ان ينابه إتاع  كعف  اسمراءام األالي  

 .ذار االنت اع ان ذم  الاصلي  العاااي  ةلى اتتاع المل  ال ترار إصدار
مراءام تير  يه اللمن  بلرار ان الا  ر الاكلي بقا ك الدال   .اتضب  تركيب  اا 

 
ة تتالى المل  صعيب  الاشراع إيعل  الي االنت اع إلى الانت ع ارفلع بتلر ر  17الفصل 

 .االختبعر الاعد فو الغرة
 . ر الاكلي بقا ك الدال  الاثعئق الاكان  لالي االنت اعاتضب  بلرار ان الا  

 
ة يتالى الانت ع ابعد التقكد ان تاّفر ماي  الاثعئق ال  ا  تاميه الي  18الفصل 
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ذة ه  16االنت اع إلى االو المل  اليي يييله بداره إلى اللمن  الانصاص ةليلع بعلفص  
 .للتعلد به
 

ة تتالى لمن  اال تنعء لفعئدة الاشعر   العاااي  بامّرد تعّلد ع بالي االنت اع  19الفصل 
اسين لصعيب الاشراع بتكليي دياان  ي  األراضو االاتح العلعري ذا خبراء فو 
الاتعي  سةداد ذاثل  التم ئ  النلعئي  للعلعرام الا ا  انت اةلع م ئيع ااألاثل  النلعئي  

 .الاتمل  بعلنتب  للعلعرام غير
التيليق يلك ياكن لصعيب الاشراع اتتصدار األيان اللضعئي  ال  ا   صد 

 .الدخاا إلى كعف  ذم اء العلعر الا ا  انت اةه
يداع  عئا  بيعني  تتضّان  كاع تتالى اللمن  إشلعر ني  االنت اع ا ت  اسشلعر بتعليق اا 

للاشراعه ا يا  الغراا  الا تي   ذتاعء الاعلكين ذا الاعلكين الايتالين االاثعا الل عو
يداثعم اعنعءام كاع ضب لع الخبير  للعلعرام ال  ا  سنمع ه ااع ييتايه ان غراتعم اا 
الاكليه ايلك ةلى يا  العاا  ل   ع لاّدة تتين يااع بالّر ك  ان الاالي  االاعتادي  

يامد بدائرتلع الترابي   االبلدي  ااسدارة الملاي  ألا ك الدال  االشؤان العلعر   التو
العلعره ابالّر الاصعلح الملاي  للمل  صعيب  الاشراع ااسة ن ةن يلك باات   

 .اتعئ  اسة   الاكتاب  االاتااة 
اةلى كّ  اعلك ذا اعلك ايتا  ل  يرد يكره بعللعئا  ذن يعترة كتعبيع لدع اللمن  

ن بعلفلرة التعبل  ان  يا الفص  ان  يا اللعنان فو األم  الابيّ  16الايكارة بعلفص  
 .االتو تتالى تدا ن يلك بدفتر االتتلصعء الافتار فو الغرة االنظر فيه

 
ة ةلى ك  اعلك ذا اعلك ايتا  اان يعترة ةلى  يا  الغراا  الا تي   20الفصل 

الاعراض  ان  رف الانت ع ذن يلد  اةتراضه لكتعب  لمن  اال تنعء لفعئدة الاشعر   
  فو ذم  ذ صعه تتان يااع ان تعر ا ان  ط إشلعر ني  االنت اع اله خ ا العاااي

خات  ةشرة يااع ان تعر ا اةتراضه ةلى الغراا  الا تي  ذن يتتصدر إينع  ضعئيع فو 
تكليي خبير يتالى تلدير  يا  ةلعره اتشخيص اع ييتايه ان غراتعم ا بنعءام ا 

رفي  فو الغراا  الا تي  ةند اال تضعءه كاع إيداثعم ل يتمع  بلع ةند الا علب  بعلت
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ياكن للانت ع بعنلضعء ذم  الخات  ةشرة يااع الايكار الابعدرة بعليصاا ةلى إين 
 ضعئو فو تكليي خبير يتالى الالا  الايكارة. ا ادع نظير ان االختبعر الانم  فو 
  .إ عر  يا الفص  لدع اللمن 

يا يص  اةتراة ةلى تشخيص العلعر   ذا ايتايعته ياكن اب لب ان اا 
ان  16الاعترة ذن يمرع بيا ةلى ةين الاكعن ان  ب  اللمن  الاشعر إليلع بعلفص  

 يا اللعنان للتثبم ان ادةعءاته ا ت  تاعع الاعترة اتاعع ك  ان يلاه األار 
 .اتتمي  اع يبدانه ان ا يظعم بدفتر االتتلصعء الاعّد فو الغرة

 
اال تنعء لفعئدة الاشعر   العاااي  بدفتر االتتلصعء  اي  ك  ان تدان لمن   ـ 21الفصل 

 . ب  بعرة اسدارة اتشرع فو تملي  الالفعم الضرار   ستاع  ةالي  التعع د اعل 
 

ة بامّرد خت  ذةاعا اللمن  يتالى رئيتلع إيعل  نتخ  ان دفتر االتتلصعء  22الفصل 
راضعم ااختلي ال لبعم اشلعدة تثبم إلى الانت ع ارفا ع بتلر ر اعّل  ياا االةت

 .التعليق ااسشلعر
 

ة بامّرد تاصله بعلالي يتاّلى الانت ع إةداد اشراع ذار االنت اع ةلى ضاء  23الفصل 
اع انتلم إليه ذةاعا اللمن  ا تضان اشراع األار الايكار التنصيص ةلى  بيع  

لاشاال  بعلاشراع العاااو الاشراع العاااو اةلى البيعنعم الاتعلل  بك  العلعرام ا
 .ااضاع االنت اع اكيلك  عئا  تتضان كعف  الاعلكين ذا الاعلكين الايتالين

ا رفق اشراع األار ةند ةرضه للاصعد   امابع باصاالم تقاين الغراا  الا تي  كاع 
 .يدد ع الخبير الاكّلي اذاثل  التم ئ  النلعئي  ذا األاثل  النلعئي  يتب اليعل 

 
ة يامه الانت ع نتخ  ان ذار االنت اع فار صداره اصياب  بنتخ  ان اثعا  42الفصل 

التم ئ  النلعئو ذا نتخ  ان الاثعا النلعئو يتب اليعل  إلى الاالو الاختص ترابيع 
ايلك لتعليق نّص األار بالّر كّ  ان الاالي  االاعتادي  االبلدي  ااسدارة الملاي  ألا ك 

  للعاا  لاّدة شلره ا تّ  اسة   ةن يلك باات   اتعئ  اسة   الدال  االشؤان العلعر 
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 .الاكتاب  االاتااة 
كاع يامه الانت ع للانت ع انل  اكيلك ذصيعب اليلاط الاتعلل  بعلعلعر الاشلر ن 

 .بيلا ل  اكتابع اضاان الاصاا ا  اسة   بعلبلاغ لتعر فل  بليا  الغراا  الا تي 
 

علك ذا اعلك ايتا  اليضار لدع الاالو فو األم  الافتار ة ةلى ك  ا 25الفصل 
للتعليق لتلدي  يمج الكيته للعلعر الانت ع اةليه فو نف  األم  ذن يعّرف الاالو ذا 
 .الانت ع بقتاعء الاكتر ن اذصيعب اليلاط الااظف  ةلى العلعر الانت ع

يا تعّاد الاعلك ذا الاعلك الايتا  ةد  التصر ح باع يكر فإ ّنه يصبح ال اع إ اء اا 
 .الاتتيلين بقداء الغرااعم التو ل  يتاّكناا ان ا علب  الانت ع بلع فو اسّبعن

 .اتدّان التصر يعم بدفتر ار   ااا   ةليه ان  ب  الاالو يفتح للغرة بالّر الاالي 
 

ة يرت  ذار االنت اع بعلتم  العلعري بل   النظر ةن ةد  ت عبق األتاعء  26الفصل 
بيعنعم ذار االنت اع اعيعنعم الرت  العلعري ذا الرتا  العلعر   الاعني  بعالنت اع ب لب بين 

  :ان الانت ع ابعال  ع ةلى الاثعئق التعلي 
 نتخ  ان ذار االنت اعه -
 اع يفيد تقاين الغراا  الا تي  لفعئدة الاعلكينه -
  األراضو اثعا التم ئ  النلعئوه فو صارة االنت اع الم ئو يتلاه دياان  ي -

 .االاتح العلعري ذا خبير فو الاتعي 
 

 العنوان الثالث
 في التحوز بالعقارات المنتزعة

 

ة يت  التيا  بعلعلعرام الانت ة  بصرف النظر ةن اضعيتلع العلعر   ذا اع  27الفصل 
  تيتايه ان غراتعم ذا بنعءام

ترابيع بنعء ةلى  ذا إيداثعم بالتضى إين يصدره رئي  الايكا  االبتدائي  الاختص 
 : لب ان الانت ع ابعد اسدالء

 



 450 

 بنتخ  ان ذار انت اع ان ذم  الاصلي  العاااي ه -
باع يفيد تقاين الغراا  الاعراض  ان  ب  الانت ع بعلخ  ن  الععا  للب د  -

 التانتي ه
 باع يفيد إة   الانت ع انه بعرة اسدارةه -
الانت ع اصيابع ةند اال تضعء بنتخ  ان تلر ر االختبعر الانم  ان  ب   -

 ان  يا اللعنانه 20بعلتلر ر الاقيان به  بلع للفص  
 ان  يا اللعنانه 16بنتخ  ان تلر ر اللمن  الايدث   بلع للفص   -

 
ة يتعين ةلى االو المل  فو ن عط ص ييعته اتخعي ك  اسمراءام الكفيل   28الفصل 

د  يصاا ذي شغب يياا دان الدخاا بعلاتعةدة ةلى تنفيي اسين الايكار اضاعن ة
 .إلى العلعر

 
 العنوان الرابع

 في ضبح غرامة االنتزاع بالتراضي
ة تضب  الغراا  بعلتراضو ا  الاعلكين ذا الانت ع انل  اليين  بلاا ةرة  29الفصل 

الانت ع اال ياكن بعد إاضعء الاعلك ذا الانت ع انه ةلى اع يفيد الااافل  النلعئي  ةلى 
 .ابلغ الغراا  الرماع فو الااافل  ذا اللماء إلى الايعك  سةعدة تلدير يلك الابلغ

 
 العنوان الخامس

 امة االنتزاع بالتقاضيفي ضبح غر 
 

ة تلدر  يا  العلعر الانت ع فو تعر ا صدار ذار االنت اع اتضب  الغراا  ةن  30الفص  
 ر ق الايكا  بابعدرة ان ذيرص ال رفين إيا ل  تلب  ةراة الانت ع ذا إيا ل  يتاص  

  .ينذا بصف  ال علب الانت ع انه باع يفيد ةرة الانت ع ذا يص  ن اع ياّ  بقص  اليقّ 
االغراا  التو تضب  بليه الصارة يععرة بلع ماي  الاتتيلين الايتالين ذّي كعن  ان 

 .ظلار  
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ة تختص الايعك  العدلي  بدرمعتلع الابين  بامل  الارافععم الادني  االتمعر    31الفصل 

 .بعلدةعاع الارتب   بعالنت اع ان ذم  الاصلي  العاااي  بعتتثنعء دةاع تمعا  التل  
اتختّص الايكا  االبتدائي  التو تامد بدائرتلع العلعرام الانت ة  بعلنظر ابتدائيع فو 

  .الدةعاع الايكارة
 

ة فو صارة التمعء الايكا  الاتعلدة إلى االختبعر فإنه ال ياكن اختيعر  32الفصل 
 :الخبراء ان بين األشخعص اآلتو يكر   اال ان بين ذ اامل  ذا ذ عرعل 

 اتتاغان للعلعرام الابين  بقار االنت اعهالاعلكان اال -
 ذصيعب اليلاط العيني  ةلى العلعرام الانت ة ه -
 الاتتيلان اآلخران ذا ان يدةان يلع ةلى العلعره -
 96ابصف  ةعا  ماي  األشخعص اليين ياكن التمر ح فيل   بق الفصلين  -

 .ان امل  الارافععم الادني  االتمعر   108ا
خبير ذا ذكثر اتيرص الايكا  ةلى اراةعة الخبراء لصبغ   ايكان االختبعر باات  

 .التقكد فو إتاع  ذةاعلل  اتلدي  تلعر ر   إليلع
 

ة ال يتا ي ضب  غرااعم االنت اع الاتعلل  بعلعر بصدد التتمي  ةلى البم  33الفصل 
ال فو ا لب التتمي  افو  يه اليعل  تؤّان الغراا  لفعئدة الاتتيلين اال ياكن تيبلع إ

 .اان صدر لل  يك  بعلتتمي 
 

 العنوان السادس
 في دفع غرامة االنتزاع

 

ة يتا ي دف  غراا  االنت اع الاضبا   رضعئيع ةلى اتتيفعء اسمراءام  34الفصل 
الاتعلل  بنل  اترتي  الكي  العلعرام الانت ة  ذا إتاع  إمراءام اسشلعر فو شقنلع يتب 

 . اليعا
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الايكارة ذة هه يتا ي دف  غراا  االنت اع الاضبا    ضعئيع ةلى ة اة ةلى الاامبعم 
 .اسدالء بيك  ذير   اة اتصعا اللضعء

 
ة فو صارة ةد  االتفعط ياا  يا  الغراا  رضعئيع االلماء إلى ضب لع  35الفصل 

 ضعئيعه افو انتظعر صدار يك  ذير   ّاة اع اتص  به اللضعءه ياكن للانت ع انه ذن 
الايكا  االبتدائي  الاتعّلدة بعللضّي  اليك  له بتيب الابلغ الاؤّان لفعئدته ي لب ان 

ايلك فو يداد ةرة الانت ع ابشر  اتتيفعء اامبعم الترتي  ذا اسشلعر الاشعر إليلع 
 .ان  يا اللعنان  38ا 36بعلفصلين 

 
 الباب األول

 .في دفع غرامة انتزاع عقار مسجل أو بصدد التسجيل
يتا ي دف  غراا  انت اع ةلعر اتم  ةلى ترتي  نل  الكيته إلى الانت ع ة  36الفصل 

تاع  إمراءام  اةلى صدار يك  نلعئو ابعم بعلنتب  للعلعرام التو  و بصدد التتمي  اا 
 .نل  الكيته لفعئدة الانت ع

اتؤّان الغراا  فو كلتع اليعلتين ان  رف الانت ع اليي يتاّلى إة   ذصيعب اليلاط 
 .تعاين باات   رتعئ  اضاان  الاصاا ا  إة   بعلبلاغبليا ال

افو صارة رفة ا لب التتمي  تدف  الغراا  للاتتيلين الانصاص ةليل  بعلفص  
 .ان  يا اللعنان ايلك بعد اتتيفعء اسمراءام الان بل  ةلى العلعرام غير الاتمل  38

 
 

 الباب الثاني
 في دفع غرامة انتزاع عقار غير مسّجل

 

ة يتا ي دف  غراا  انت اع ةلعر غير اتّم  فع د لتند تاّلك ذا تعير اةتاعد  37الفصل 
تند التالك الادلى به فو شقنه ةلى االّ  ع ةلى اثعئق إتاع  إمراءام اسشلعر 

 .ان  يا اللعنان  38الانصاص ةليلع بعلفص  
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تالك الادلى به يتعير ة إيا ل  يدا الانت ع انه بتند تالك ذا ظلر ذّن تند ال 38الفصل 
اةتاعده يتّ  اسشلعر بامرد انلضعء ذم  تعليق ذار االنت اع ان ذم  الاصلي  العاااي  

ان  يا اللعنان بتاميه الانت ع كشفع فو بيعن اا   العلعر  24الانصاص ةليه بعلفص  
ى الانت ع ااتعيته اات  اعلكه الايتا  إلى االو المل  اليي يامد بلع العلعر ليتالّ 

تعليله بالّر الاالي  االاعتادي  اايكا  النعيي  الكعئن بدائرتلع العلعر ايلك ادة تتان 
 .يااعه كاع يتّ  اسشلعر باات   اتعئ  اسة   الاكتاب  االاتااة 

فإيا انلضى يلك األم  ال  يتلق الاالو إة اع بقي اةتراة فإن الغراا  تدف  إلى الاعلك 
تضّان العبعرة التعلي : )ال شوء به( اةلى شلعدة فو التعليق الايتا  بنعء ةلى كشي ي

يتّلالع الاالوه افو يعل  ظلار اتتيلين آخر ن فياع بعد ف  ياكنل  ذن ي علباا إاّل 
  .الاتتفيد بعلغراا 

افو صارة االةتراة ييرر الاالو كشفع فو االةتراضعم ياّمه إلى الانت ع الد راف 
  .ا ن اةل  ةن  ر ق الايكا  الاختّص الاعني  بعألار ذن يفّضا 

 
ذا تؤان فو غضان ذرعع   ة إيا ت  تيديد  يا  العلعر بعلتراضو ال  تدف  39الفصل 

 .ذشلر ان تعر ا ضب لع تاظي ةليلع الفاائة اللعناني  الادني  بداي  ان إاضعء العلد
الشلر ن اةند ضب  غراا  االنت اع  ضعئيع تتري تلك الفاائة بداي  ان انلضعء 

 .الاااليين لتعر ا اسة   بعليك  اليي ذير   اة اتصعا اللضعء
 

 الباب الثالث
 .في سقوط الحّق في الغرامة

 

ة يتل  يق الا علب  بغراا  االنت اع باضو خات  ةشر تن  ان تعر ا  40الفصل 
 .صدار ذار االنت اع

 

 العنوان السابع
 في استرجاع العقارات المنتزعة

 

إيا ل  تتتعا  العلعرام الانت ة  سنمع  الاشراع الانصاص ةليه بقار  ـ 41الفصل 
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االنت اع خ ا ذم   دره خا  تناام ان تعر ا ذار االنت اع مع  للاعلكين التعبلين ذا 
لان انمّرم لل  انل  يلاط ذن ي لباا اتترمعةلع اع ل  يتّ  االتفعط ةلى خ فه ايلك 

انت ع فو بير التنتين الاااليتين النلضعء األم  الاشعر بشر  ذن يلّدااا ا لبع كتعبيع لل
ال تل  يلل   .إليه فو  يا الفص  اا 

افو صارة الااافل  ةلى ا لب االتترمعع يمب ةليل  إرمعع كعا  ابلغ الغراا  التو 
 . بضا ع

 .اةند ااتنعع الانت ع ذا تكاته فللاعنيين ذن يرفعاا  ضي  لدع الايكا  الاختّص 
 

ان  يا اللعنان ةلى العلعرام التو تّ  شراؤ ع  41ة ال تن بق ذيكع  الفص   42الفصل 
ان  يا اللعنان إيا بليم بدان اتتعاعا بعد  9بنعء ةلى  لب اعلكيلع افلع للفص  

 .إنمع  األشغعا
 

ة ال ياكن للانت ع انه  لب اتترمعع م ء انت ع ان ةلعر إيا ثبم ذّنه ل   43الفصل 
 .ير الانت ع انهيعد اعلكع بعلم ء غ

 
 العنوان الثامن
 أحكام مختلفة

ان  يا اللعنان ةلى الل   الانت ة  فو  28ا 27ة تتري ذيكع  الفصلين  44الفصل 
الاتعلق بارامع   1976ذام  11الاؤرخ فو  1976لتن   85إ عر اللعنان ةدد 

لتن   26التشر   الاتعلق بعالنت اع ان ذم  الاصلي  العاااي  االانلح بعللعنان ةدد 
ا علب األيان بعلتيا  بعلنتب  ةلى ذن يبم فو  2003ذفر    14الاؤرخ فو  2003

لللضعيع الانشارة لدع ايعك  االتتئنعف اتلك الرامع  ان التعليب رئي  الايكا  
 .الاتعلدة

اةلى اسدارةه دةاة ك  اعلك ان اعلكو الل   الايكارة ذة ه باات   اتعئ  اسة   
ليي خبراء لضب  الاكتاب  االاتااة  إلى الابعدرة ةند اال تضعءه بعتتصدار ذيان فو تك

يداثعم اغراتعم اغير ع اتيديد  ياتلع ايلك خ ا  ايتاع ك    ع  ان بنعءام اا 
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شلر ن ان إتاع  اسشلعرام الاشعر إليلع ذا تبعدر اسدارة فو صارة التلعة  ةن يلك 
 . بعتتصدار األيان الا لاب  ستاع  يلك الاامب

 
رة االشتراكي  كيفاع ةرفلع اللعنان ةدد ة ياكةةةةةن ةند اال تضةعء انت اع األ 45الفصل 

االنصاص التو تااته ا نليته ان  1964ماان  4الاؤّرخ فو  1964لتنةةة   28
الامااة  اللعئا  ةليلع اتادع الغراا  الا تي  بيلك العناان بعلخ  ن  الععا  للب د 

ذا  التانتي  إلى يين اتخعي امل  تصرف الامااة  الايكارة اداال  تبين اتتيق
اتتيلو تلك الغراا  ا يفتح لان يكر يق الا علب  بعلترفي  فو الغراا  ان   ع ان 
 .اصعد   الا  ر الاكلي بقا ك الدال  ةلى الاداال  الاشعر إليلع

لتن   85يمري العا  بقيكع   يا الفص  ةلى الل   الانت ة  فو إ عر اللعنان ةدد 
امع  التشر   الاتعلق بعالنت اع للاصلي  الاتعلق بار  1976ذام  11الاؤرخ فو  1976

 .2003ذفر   14الاؤرخ فو  2003لتن   26العاااي  االانلح بعللعنان ةدد 
 

ة ياكن ةند اال تضعء انت اع األراضو التعبع  أليبع  خعص  ذا اشترك  ل   46الفصل 
يل  يل  تصفيتةلع ذا معري تصفيتلع ان كعف  اتتيلةةو اليب  ا تادع الغراا  الاتت

ةلى ياتل  بعلخ  ن  الععا  للب د التانتي  اع ل  ترع اللمن  ذا الايكا  الاختص  
بعلتصفي  إفراد ذيد ذا بعة الاتتيلين بعلغراا  الاتتامب  دان غير   اال ياكن إال 

  .لاتتيّلو الغراا  الا علب  بعلترفي  فيلعه اتراةى اليلاط الاكتتب  ةن يتن ني 
لتن   85 يا الفص  ةلى الل   الانت ة  فو إ عر اللعنان ةدد ا مري العا  بقيكع  

الاتعلق بارامع  التشر   الاتعلق بعالنت اع للاصلي   1976ذام  11الاؤرخ فو  1976
 .2003ذفر    14الاؤرخ فو  2003لتن   26العاااي  االانلح بعللعنان ةدد 

 
ان  يا اللعنان ةلى ذااار  10ة يمرع بصف  اتتثنعئي  العا  بقيكع  الفص   47الفصل 

 2003ذفر    14الاؤرخ فو  2003لتن   26االنت اع الصعدرة  ب  دخاا اللعنان ةدد 
 . يي  التنفيي
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 .ة تلغى ماي  األيكع  الاخعلف  لليا اللعنان  48الفصل 

 .ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال 
 

 .2016جويلية  11تونس في       
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  النقيـب العقـاري المحتـرف
تمــام مجلــة  2005أوت  4مــؤرخ فــي  2005لســنة  78قــانون عــدد  يتعلــق بتنقــيح وا 

 12المـــؤرخ فـــي  1965لســـنة  5الحقــوي العينيـــة الصـــادرة بمقتضـــى القــانون عـــدد 
 1965فيفري 

العينيةةة  الصةةةعدرة بالتضةةى اةةن املةة  اليلةةاط  97تلغةةى ذيكةةع  الفصةة   –الفصــل األول 
 : اتعاة بعأليكع  التعلي  1965فيفري  12الاؤرخ فو  1965لتن   5اللعنةان ةدد
نلعبةةةة  الاةةةةعلكين ا تعايضةةةةه ةنةةةةد اال تضةةةةعء  يةةةةت  اختيةةةةعر رئةةةةي  -جديــــد() 97الفصــــل 

اةةةن  ةةةيه الاملةةة  ا بةةةق اسمةةةراءام الايةةةددة  91بعألغلبيةةة  الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة  
 ان نف  الامل . 90الالكي  الاشعر إليةه بعلفص   بنظع  االشتراك فو

 اتضب  الاته بقيكع   يه الامل  اعنظع  االشتراك فو الالكي .
اياكةةةن لنلعبةةة  الاةةةعلكين ذن تتةةةند مةةة ءا ذا كةةة  اةةةن الةةةع  رئةةةي  النلعبةةة  بعألغلبيةةة  

اةن  ةيه الاملة  إلةى نليةب ةلةعري ايتةرف يتاال ةع  بةق  91الانصاص ةليلةع بعلفصة  
 انلع.   90يه الامل  انظع  اسشتراك فو الالكي  الاشعر إليه بعلفص  ذيكع   

ايلصةةد بعلنليةةب العلةةعري الايتةةرف الاةةيكار ذةةة ه كةة  شةةخص  بيعةةو ذا اعنةةاي يتةةالى 
ةلةةةى امةةةه االيتةةةراف ابالعبةةة  إدارة األمةةة اء الاشةةةترك  لعاةةةعرة ذا لامااةةةة  ةاةةةعرام ذا 

لكرا  شرا  تت  الاصةعد   ةليةه بلةرار لاركب ةلعريه ا يخض  ةند ااعرتته لنشع ه 
 ان ا  ر الداخلي  االتناي  الايلي .

ن ل  يت  اختيعر رئي  نلعب  الاعلكين ذا ل  يةت  تعايضةه ة لةه ذا يةداا اةعن  لةه  اا 
ذا لةة  يةةت  إتةةنعد العاةةه إلةةى نليةةب ةلةةعري ايتةةرف يتعةةين ةلةةى رئةةي  الماعةةة  الايليةة  

ار فةةو الغةةرة للاةةعلكين بالتضةةى رتةةعل  اضةةاان  الكةةعئن بةةدائرتلع العلةةعر بعةةد تاميةةه إنةةي
الاصاا ا  االة   بعلبلاغ ابلعئه بدان افعاا ادة شلر ن اتخعي  رار فةو تعيةين رئةي  
اؤ م لنلعب  الاعلكين ان بينل  ذا ان بةين النلبةعء العلةعر ين الايتةرفين لاةدة ال تلة  ةةن 

تةةنعد العاةةه إلةةى نليةةب تةةت  ذشةةلر تتااصةة  إلةةى يةةّد يصةةاا اختيةةعر رئةةي  للنلعبةة  ذا إ
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اةن  ةيه  91ةلعري ايترف ان  ب  نلعب  الاعلكين بعألغلبي  الانصاص ةليلع بعلفص  
 الامل . 

ا تضةةةان  ةةةرار تعيةةةين الةةةرئي  الاؤ ةةةم لنلعبةةة  الاةةةعلكين ذا إتةةةنعد العاةةةه إلةةةى نليةةةب 
ةلعري ايتةرف تيديةد ذةاةعا اسصة ر االتةراي  ا الصةيعن  االتعلةد التةو تكتتةو صةبغ  

 د  بق اع تلتضيه تراتيب التقك
الصي  االت ا  االا عي  المةعري بلةع العاة  اكةيلك ضةب  الةدار الاتةع ا  الاعلية  
الاامةةب ةلةةى كةة  شةةر ك ذا ةلةةى اةةن يلةةا  العاةةه كعلاتصةةرف فةةو الايةة  بامةةه التتةةايغ 

 اغيره دفعلع لتغ ي   يه الاصعر ي.
كار ن فو دف  األ تع  افو يعل  تقخر ذا ااع ل  ذيد الاعلكين ذا الاتصرفين الاي

االاتع اعم الاياال  ةليه  بق ذيكع   يه الامل  انظةع  االشةتراك فةو الالكية ه يمةا  
لةةةةرئي  النلعبةةةة  ذن ي علبةةةةه بةةةةدف  اةةةةع تخلةةةةد بياتةةةةه ةةةةةن  ر ةةةةق إمةةةةراءام األاةةةةر بعلةةةةدف  

 اللاتصرف فو العلعر ذن يرم  ةلى الاعلك باع دفعه فو  يا الن عط.
ذرعةةةة  اةشةةةةر ن تةةةةعة  اةةةةن اسةةةةة   بةةةةه افلةةةةع لإلمةةةةراءام ا نفةةةةي األاةةةةر بعلةةةةدف  بعةةةةد 

 ال يا ي التنفيي. فالانصاص ةليلع بامل  الارافععم الادني  االتمعر   ااالتتئنع
لتةةن   5يضةةعف إلةةى املةة  اليلةةاط العينيةة  الصةةعدرة بالتضةةى اللةةعنان ةةةدد  -2الفصــل 
يا ) رابعةةةةةع (  ةةةةة 97)ثعلثةةةةةع( افصةةةةة  97فصةةةةة   1965فيفةةةةةري  12الاةةةةةؤرخ فةةةةةو  1965

 نصلاع: 
بصةةةرف النظةةةر ةةةةن التتبعةةةعم الم ائيةةة ه يترتةةةب ةةةةن ةةةةد  ايتةةةرا   -)ثالثـــا( 97الفصـــل 

النليةةةةب العلةةةةعري الايتةةةةرف أليكةةةةع   ةةةةيا اللةةةةعنان ذا لكةةةةرا  الشةةةةرا  الاتعلةةةةق بااعرتةةةة  
 النشع ه تتلي  إيدع العلابعم التعلي : 

 اسنيار  -
 ذشلر إلى تن ه التا يي الا تو ةن العا  كنليب ةلعري ايترف ان تت   -
 التا يي النللئو ةن ااعرت  نشع  نليب ةلعري ايترفه -
يامه اسنيار ان  ب  رئي  الماعة  الايلي  الاعني  ةند يصاا تلصةير اتكةرر -

االيةةاظ للنليةةب العلةةعري الايتةةرف فةةو تنفيةةي الالةةع  الااكالةة  لةةه ايلةةك بعةةد التنبيةةه ةليةةه 
 ع .اةد  تدارك التلصير فو ذم  ذ صعه ةشرة ذي
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تتةةل  ةلابةة  التا يةةي الةةا تو ةةةن ااعرتةة  النشةةع  بلةةرار اةةن االةةو الملةة  الاعنيةة   
بنةعء ةلةى شةكعي  ترفة  إلةى رئةي  الماعةة  الايلية  الكةعئن بةدائرتلع العلةعر اةن  بة  ثلةةا 
الاعلكين ةلى األ   ذا ان يلا  العال  كعلاتصرفين فو الاي  بامه التتايغ ايلك بعةد 

 الايترف الاعنو بتلدي  الياظعته خ ا ةشرة ذيع .ا علب  النليب العلعري 
كاةةةع تتةةةل  ةلابةةة  التا يةةةي الةةةا تو ةةةةن العاةةة  ةنةةةد تاميةةةه ذكثةةةر اةةةن إنةةةيار ن إلةةةى 

 النليب العلعري الايترف.
اتتةةل  ةلابةة  التا يةةي النلةةعئو ةةةن ااعرتةة  النشةةع  بلةةرار اةةن االةةو الملةة  الاعنيةة  

ث   رارام فةو التا يةي الةا تو ةةن ةلى النليب العلعري الايترف اليي صدرم ضده ث 
 العا  خ ا خا  تناام. 

ا ت  إة   الاعنو بعألار بعلعلاب  الاتل   ةليه فو ذم  ذ صعه خات  ةشر يااةع 
 باكتاب اضاان الاصاا ا  اسة   بعلبلاغ.

كاةع يةت  فةو نفةة  األمة  الاشةعر إليةةه بةعلفلرة التةعبل  إةةة   رئةي  الماعةة  الايليةة  
 لكين بلرار تتلي  العلاب  ةلى النليب العلعري الايترف. انلعب  الاع

يتةةالى رئةةةي  الماعةةةة  الايليةة  الاعنيةةة  تعيةةةين نليةةةب ةلةةعري ايتةةةرف اؤ ةةةم لنيعبةةة  
  ايله ةند التا يي الا تو ذا تصفي  اكتبه ةند التا يي النلعئو ةن ااعرت  النشع .

 ن اعخ يةةة  اةةةن يعع ةةةب بعلتةةةمن اةةةن تةةةت  ةشةةةر يااةةةع إلةةةى شةةةلر  -)رابعـــا( 97الفصـــل 
ث ثاعئ  إلى ث ث  آالف دينعر ذا بإيدع العلاعتين ك  ان ياعر  الن  النليةب العلةعري 

 )مديد( ان  يه الامل . 97الايترف خ فع أليكع  الفلرة الرابع  ان الفص  
اتن بق نفة  العلابة  ةلةى كة  اةن ال ياتثة  للةرار التا يةي الةا تو ذا النلةعئو ةةن 

 ) ثعلثع( ان  يه الامل .  97العا  الاشعر إليه بعلفص  
 ان امل  اليلاط العيني  فلرتعن مديدتعن كعآلتو:  102تضعف إلى الفص   -3الفصل 

صةةة  اتةةةبل  اةةةن التةةةل   : اال ياكةةةن تغييةةةر صةةةبغ   ةةةيه األمةةة اء إال برخالفقـــرة الثانيـــة
اةةةن املةة  التليئةةة  الترابيةة  االتعايةةةره ايعةةةد  75اسدار ةة  الاختصةةة  افلةةع أليكةةةع  الفصةة  

تغييةرا لصةبغ  العلةعر ةلةةى اعنةى  ةيا   الفصةة  تيا ة   ةيه األمةة اء إلةى اية  يرفةة  ذا 
إدارة ذا تمةةعرة ذا ذي نشةةع  آخةةر اغةةعير لصةةبغته األصةةلي  ذا ااتلةةعن كرائلةةع شةةللع اؤثثةة  

  صيرة ال تتمعا  الشلر.لادد 
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: اكةةة  اخعلفةةة  أليكةةةع  الفلةةةرة الاتلداةةة  تتةةةتامب العلابةةةعم الالةةةررة الفقـــرة الثالثـــة
 ) اكرر( ان امل  التلئي  الترابي  االتعاير. 84بعلفص  

ينشر  ةيا اللةعنان بعلرائةد الرتةاو للمالار ة  التانتةي  ا نفةي كلةعنان اةن  ةاانين اةن 
  اانين الدال .
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  ة الوكيـل العقـاريتنظيـم مهنـ
 

يتعلــق بستمــام القــانون عــدد  2005أوت  4مــؤرخ فــي  2005لســنة  77قــانون عــدد 
 المتعلق بتنئيم مهنة الوكيل العقاري  1981جوان  23المؤرخ في  1981لسنة  55

 

الاةةؤرخ  1981لتةةن   55اكةةرر إلةةى اللةةعنان ةةةدد  10يضةةعف الفصةة   – الفصــل وحيــد
 الاتعلق بتنظي  الن  الاكي  العلعري  يا نصه:  1981ماان  23فو 

: تن بق ةلى الاكي  العلعري اليي يبعشر ةاليعم التصرف العلةعري مكرر -10الفصل 
لعينيةة  ) مديةةد ( اةةن املةة  اليلةةاط ا 97بعنةةاان نليةةب ةلةةعري ايتةةرفه ذيكةةع  الفصةة  

 ايلك بل   النظر ةن األيكع  الاخعلف  الانصاص ةليلع بليا اللعنان.  

 ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال .
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النقيب العقـاري   كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط
 المحترف  

 
ـــة الم ـــة والتنمي ـــر الداخلي ـــرار مـــن وزي ـــي ق ـــة مـــؤرخ ف ـــق  2006جـــانفي  30حلي يتعل

 بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف.
 

الاليةةةق بلةةةيا اللةةةرار االاتعلةةةةق  تاةةةم الاصةةةعد   ةلةةةى كةةةةرا  الشةةةرا  –الفصـــل األول 
 بااعرت  نشع  النليب العلعري الايترف.

 للمالار   التانتي .ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو  – 2الفصل 
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 كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط 
 النقيب العقاري المحترف 

 
 أحكـام عامـة  :القسم األول

يلةةةدف  ةةةيا الكةةةرا  إلةةةى ضةةةب  شةةةرا  ااعرتةةة  نشةةةع  النليةةةب العلةةةعري  -الفصـــل األول
 ان امل  اليلاط العيني .  97الايترف افلع أليكع  الفص  

ياعر  النليب العلعري الايترف بتكليي ان نلعب  الاعلكين لعاةعرة ذا اركةب  -2الفصل 
ةلةةةعري ذا اةةةن رئةةةي  الماعةةةة  الايليةةة  الكةةةعئن بةةةدائرتلع العلةةةعر فةةةو اليةةةعالم الايةةةددة 
 عنانةعه ةلةى امةةه االيتةراف ابالعبة ه كةة  ذا بعضةع اةن الةةع  رئةي  النلعبة  الانصةةاص 

اط العينيةةة  اعنظةةةع  االشةةةتراك فةةةو الالكيةةة  ااةةةع بعةةةده اةةةن املةةة  اليلةةة 89ةليلةةةع بعلفصةةة  
 ان نف  الامل . 90الانصاص ةليه بعلفص  

يتعةةةين ةلةةةى الشةةةخص ال بيعةةةو الراغةةةب فةةةو ااعرتةةة  نشةةةع  نليةةةب ةلةةةعري  -3الفصـــل 
ايترف ذن يادعه لدع  عبة الاعلي  الاكلي بالا  الاخع ب الاييةد االاخةتص ترابيةعه 

ذكتةةةاعر  31الاةةةؤرخ فةةةو  2000تةةةن  ل 2475التصةةةر ح الانصةةةاص ةليةةةه بةةةعألار ةةةةدد 
االاتعلق بعسمراء الاايد لبعا الاشعر   الفردي  ارفا ع بنتخ  ان  يا الكةرا ه  2000

يتةالى تةةيبلع اةةن اللبعضةة  الاعنيةة  ذا ةةةن  ر ةةق شةةبك  األنترنةةعم ذا يتةةالى نتةةخلع اةةن 
ت  االللب إنو الااضو ذتفله ) اس الرائد الرتاو للمالار   التانتي ه ا  كتعب  ةبعرة "

( صةةعيب ب ع ةة  التعر ةةي الا نيةة  ةةةدد... الاتةةّلا  بتةةعر ا........ ذشةةلد ذنةةو ا لعةةم 
   "ةلى اضاان  يا الكّرا ه اتباة  بإاضعئه.  

ه اللةعنانو يةادع لةدع لةإيا كعن الراغب فو ااعرت  النشع  شخصةع اعنايةعه فةإن ااث
بةةةعلاماد نتةةةخ  اةةةن  ةةةيا رئةةةي  اكتةةةب ارا بةةة  األداءام الاخةةةتص ترابيةةةعه ةنةةةد التصةةةر ح 

الكةةرا  يتةةالى تةةيبلع بةةنف  ال ةةرط اكتعبةة  يام العبةةعرة الانصةةاص ةليلةةع بلةةيا الفصةة  
 اتباة  بإاضعئهه ا  التنصيص ةلى صفته ااث  للشخص الاعناي.
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 الشـروط الشخصيـة: القسم الثانـي
يمةةب ذن تتةةافر فةةو الشةةخص ال بيعةةو الراغةةب فةةو ااعرتةة  نشةةع  النليةةب  -4الفصــل 

 العلعري الايترف الشرا  التعلي : 
 ذن يكان اتاتعع بعلمنتي  التانتي ه  -1
 ذن ال يل  تنه ةن ةشر ن تن  كعال ه  -2
 ذن يكان  د ذت  بنمعر التن  الثعني  ان التعلي  الععلو ةلى األ  ه  -3
ه ااتاّتعةع بيلا ةه 3  يتةب ب ع ة  التةاابق ةةدد ذن يكان نلةّو التةاابق العدلية -4

 الادني ه 
ذن ال يكةةان اكّلفةةع باظيفةة  ةااايةة  ذا انتخعبيةة  اةةقمارة ذا ااعرتةةع لنشةةع  يةةّر  -5

 بالعب  ذا لعا  اقماره بعتتثنعء الن  الاكي  العلعري. 
يمةةةةب ذن يتةةةةافر فةةةةو الشةةةةخص الاعنةةةةاي الراغةةةةب فةةةةو ااعرتةةةة  نشةةةةع  النليةةةةب العلةةةةعري 

المنتةةةي  التانتةةةي  اذن يكةةةان اتةةةم  بعلتةةةم  التمةةةعري لةةةدع الايكاةةة  الايتةةةرف شةةةر  
االبتدائي  الاختص  ترابيع اذن ال يتعع ى ذي نشع  آخةر بعتةتثنعء النة  الاكية  العلةعريه 

 اذن ال يكان اي  يك  بعلتفلي .
الانصةةةاص  4إلةةى  1يتعةةين ةلةةى ااثلةةو الشةةخص الاعنةةاي ذن يتةةتميباا للشةةرا  اةةن 

الى اةن  ةيا الفصة  اذن ال يكانةاا اية  تيميةر للتصةّرف فةو الشةركعم ةليلع بعلفلرة األ
 ذا إدارتلع.

 القسـم الثالـث:
 الشروط المتعلقة بممارسة النشاط 

ياكن ذن يكلي النليب العلعري الايتةرف اةن  بة  نلعبة  الاةعلكينه بلةرار اةن  -5الفصل 
الملتةة  الععاةة ه بكةة  ذا بعةةة الةةع  رئةةي  النلعبةة ه افةةو  ةةيه اليعلةة  يكةةان ةلةةى النليةةب 
العلعري الايترف ذن يبر  اة  نلعبة  الاةعلكينه بااتة   ااثللةع الافةاة اةن  بة  الملتة  

لةةع  التةةو ذاكلتلةةع إليةةه ااةةّدة تكليفةةه اابلةةغ الالعبةة  الععاةة ه ةلةةدا كتعبيةةع ييةةّدد خعصةة  الا
الاةةعلو لخداعتةةه الةةيي يتعةةين ةليلةةع تتةةديده لةةه اآمةةعا دفعةةه. كاةةع يةةنص العلةةد ةلةةى تتةةل  
النليةةةب العلةةةعري الايتةةةرف للاثةةةعئق ال  اةةة  لابعشةةةرة العاةةةه الابةةةعلغ الاتةةةع اعم الاعليةةة  

 للاعلكين. 
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ه بةةعلفلرة األالةةى اةةن  ةةيا الفصةة   عبلةة  ياكةةن التنصةةيص ةلةةى ذن اةةدة العلةةد الاشةةعر إليةة
 للتمديد الضانو ذا الصر ح 

ةند تعيين النليب العلعري الايترف بصف  ا تية ه بلةرار اةن رئةي  الماعةة   -6الفصل 
ان امل  اليلاط العينية ه يتليةد  97الايلي  التو يل  بدائرتلع العلعر افق ذيكع  الفص  

التةراي  االصةيعن  الاتقكةةدة ااةّدة التكليةيه االةةدار النليةب باةع يةّدده لةةه اللةرار اةن ذةاةةعا 
الاتةع ا  الاعلية  لكة  شةر ك ذا اةن يلةا  العاةةهه باةع فيلةع الاتةع ا  فةو الابلةغ الاتعةةين 

 دفعه إلى النليب العلعري الايترف العب  خداعته.
ان  يا الكةرا  األةاةعا الااكالة   5إيا ل  ييدد العلد الاشعر إليه بعلفص   -7الفصل 
النليةةةةب العلةةةةعري الايتةةةةرف فإنةةةةه يكةةةةان ةليةةةةهه بعةةةةد ااافلةةةة  الملتةةةة  الععاةةةة  لنلعبةةةة ه  إلةةةةى

ااةع  89الاعلكينه الليع  بك  األةاعا التو يختص بلع رئي  النلعب  افةق ذيكةع  الفصة  
 بعده ان امل  اليلاط العيني  انظع  االشتراك فو الالكي ه اخعص : 

 سدارة االانشآم العاااي ه تاثي  نلعب  الاعلكين لدع الايعك  الدع ا -
الليةةع ه فةةو يةةق الاةةعلكينه بةةعسمراءام اللعنانيةة  لةةدع إدارة الالكيةة  العلعر ةة  ااتعبعتلةةع  -

نمع  ك  اتفع ي  ةلعر   ذخرعه   اا 
دةةةةةاة الملتةةةةعم الععاةةةة  للنلعبةةةة  ل نعلةةةةعد بالتضةةةةى اكعتيةةةةب اضةةةةاان  الاصةةةةاا اةةةة   -

ابعشةرة إلةى الاعنيةينه اا ةةداد مةدااا ذةاعللةع اسة   بعلبلاغ ذا بعتتدةعءام كتعبي  تبّلغ 
 اايعضر ذشغعللعه 

 إبرا  ةلاد التقاين الضرار   للايعفظ  ةلى ت ا  العاعرة ذا الاركب العلعريه  -
بةةةةةرا  كعفةةةةة  العلةةةةةاد ال  اةةةةة  سنمةةةةةع  األشةةةةةغعا  - إدارة األمةةةةة اء الاشةةةةةترك  اصةةةةةيعنتلع اا 

 الضرار   اخعص : 
  لي  ااألايعاه التنظيي ارف  الفض م الان -
   تنا ر العاعرة ايراتتلع -
صيعن  اليدائق االاتعيعم الاشترك  ااآاي التيعرام االاارام االتملي ام الالتصل   -

 بلعه 
 صيعن  ذا تعاية شبكعم الاعء االكلرععء االغع  االت لير االتكيييه  -
 تراي  العاعرة االايعفظ  ةلى األنتم  االيي عنه  -
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 اعم الاةةعلكين االتتةةبلعم الاياالةة  ةلةةيل ه بالتضةةى  ةةرارام الملتةة  إتةةتخ ص اتةةع -
 الععا  لنلعب  الاعلكينه ااتك اليتعبعمه 

 دف  الاصعر ي النعما  ةن العنعي  بعألم اء الاشترك  اصيعنتلع. -
فةةةو صةةةارة ااع لةةة  ذيةةةد الشةةةركعء ذا اةةةن يلةةةا  العاةةةه فةةةو دفةةة  الاتةةةع ا   -8الفصـــل 

افةةةق نظةةةع  اسشةةةتراك فةةةو الالكيةةة ه يتتصةةةدر النليةةةب العلةةةعري الاياالةةة  ةليةةةه  عنانةةةع ذا 
الايترف ضّده ذارا بعلدف  التتخ ص اع تخلد بياتهه بعد التنبيه ةليه برتعل  اضاان  

 الاصاا ا  اسة   بعلبلاغه اانيه ذم  للخ ص ال يل  ةن خات  ةشر يااع.
اةةةهه بإنمةةةع  ذشةةةغعا ذا إيا تعللةةةم الاتةةةع اعمه الاياالةةة  ةلةةةى الشةةةر ك ذا اةةةن  ةةةع  الع

 بنعءام فإنه يت  تلتي  ابلغ الاتع ا  بيتب تلد  األشغعا.
ةلةةى النليةةب العلةةعري الايتةةرف الليةةع  بعلالةةع  الااكالةة  إليةةه ةةةن يتةةن نيةة   -9الفصــل 

ا بلع لاةع يلتضةيه التشةر   المةعري بةه العاة  اتراتيةب الصةي  االتة ا  االا عية ه اةليةه 
ى الملتةةة  الععاةةة  لنلعبةةة  الاةةةعلكين ذا إلةةةى رئةةةي  الماعةةةة  تلةةةدي  تلر ةةةر بصةةةف  دار ةةة  إلةةة

الايليةةة ه ةنةةةد اال تضةةةعء اكةةة  ث ثةةة  ذشةةةلره فةةةو اةةةع ذنمةةة ه اةةةن ذةاةةةعا ااةةةع بيلةةةه اةةةن 
 اصعر ي ليلك.

 ةلى النليب العلعري الايترفه إيا كعن شخصع  بيعيعه  ذن يدير نشع ه بنفته. 
فةو الملتةةعم الععاة  لنلعبةة  لةةي  للنليةب العلةعري الايتةةرف يةق التصةةا م  -10الفصـل 
 الاعلكين.
يبعشر النليب العلةعري الايتةرف نشةع ه فةو يةداد الةدائرة الترابية  للماعةة   -11الفصل 

الايلي  التو بلع ارك  انتصعبه.اةليه إةداد اية  ا ئة  لةيلكه يضة  ةلةى األ ة  اكتةب 
ايةعه. اةليةه ذن النليبه ايمةرة للكتعبة  ايفةظ الالفةعم ا عةة  التةتلبعا اليرفةعء اة  دارة 

يعلةة  بعنةةاان الايةة  الماعةةة  الايليةة  الاختصةة  ترابيةةع التةةو تعةةد  عئاةة  فةةو ذتةةاعء النلبةةعء 
 العلعر ين الايترفين تضعلع ةلى يا  العاا . 

للنليةةةب العلةةةعري الايتةةةرف ذن يضةةة  اعللةةة ه اةةةن اليمةةة  الاتةةةداااه ةلةةةى الاةةةدخ  
 ."نليب ةلعري ايترف  "الخعرمو للبنعي  التو تض  اكتبهه تتضان اتاه اصف  

ةلةةى النليةةب العلةةعري الايتةةرف ذن ياتةةك دفتةةرا للخةةداعمه ار اةةع ااؤشةةرا  -12الفصــل
 ةلى ك  صفيعته ان رئي  الماعة  الايلي  الاختص  ترابيع.
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يتضان الدفتر التنصيص خعص  ةلى الخداعم التو بعشر ع النليب اةلى تاار خلع 
لى العلاد ذا اللرارام التو كلي بالتضع ع بليه اةلى نلعبعم الاعلكين الاتتفيدة انلع اة

الخداعم ااألمرة التو تلعضةعه ةةن كة  تكليةيه اابةعلغ ذاةااا اتةع اعم ذةضةعء نلعبةعم 
 الاعلكين.
ذا بر ةةدي خةةعص بعتةة   ةلةةى النليةةب العلةةعري الايتةةرف فةةتح يتةةعب بنكةةو -13الفصــل 

و يتةةةعب الصةةةيعن  كةة  نلعبةةة  اةةعلكينه يةةةادع بةةه ذاةةةااا اتةةةع اعم ذةضةةعء النلعبةةة  ايتةةا
 االتعلد.
يمةةةةب التنصةةةةيص بكةةةة  الاثةةةةعئق إة ايةةةة  كعنةةةةم ذا إشةةةةلعر   ذا تعع ديةةةةة   -14الفصــــل

الصعدرة ةن األشخعص الااعرتين لنشع  نليب ةلعري ايترف اعإة نةعتل  ااراتة تل  
 "ةلى ات  النليبه إيا كعن شخصع  بيعيعه ذا إت  الشخص الاعناي اةلى الره اصف  

 ه يتب اليعا."اكي  ةلعري انليب ايترف  "ذا  "رف نليب ةلعري ايت
يمةةةب ةلةةةى النليةةةب العلةةةعري الايتةةةرف يفةةةظ دفةةةعتر الخةةةداعم اةةةدة خاةةة   -15الفصـــل

 تناام ةلى األ  ه يتالى بعد ع إيداةلع لدع الماعة  الايلي  الاختص  ترابيع.
 يتياةة  النليةةب العلةةعري الايتةةرف الاتةةؤالي  الادنيةة  ةةةن كةة  ضةةرر يليةةق -16الفصــل

بنلعب  ذا بنلعبعم الاعلكين نتيم  تلصيره فةو الليةع  بالعاةه التعع دية  إ اء ةع ذا فةو الليةع  
بعلالةةع  الااكالةة  إليةةه بالتضةةى  ةةرار رئةةي  الماعةةة  الايليةة  الاعنيةة ه ذا نتيمةة  ارتكعبةةه 

 ألي فع  آخر ضعر باصعلح الاعلكينه تااء ةادا ذا خ ق. 
تةةقاين اتةةؤاليته الادنيةة  الانصةةاص ةليلةةع  ةلةةى النليةةب العلةةعري الايتةةرف -17الفصــل
ان  يا الكرا ه اةليه تافير ضاعن بنكو ال يلة  ابلغةه ةةن خاتة  آالف  16بعلفص  

دينةةعر يغ ةةو كةة  ضةةرر يليةةق بنلعبةة  ذا نلعبةةعم الاةةعلكين نتيمةة  ذي فعةة  انةةه ال يغ يةةه 
الى ةلةةد تةةةقاين الاتةةةؤالي  الادنيةةة . كاةةع يمةةةب ةليةةةه ذن يبلةةةو ةلةةى  ةةةيا الضةةةاعن ذا يتةةة

 تمديده اع دا  ااعرتع لنشع ه.
فةةةو يعلةةة  فتةةةا ةلةةةد تكليةةةي النليةةةب العلةةةعري الايتةةةرف ذا انتلةةةعء ادتةةةه ذا -18الفصـــل

انلضةةةعء اةةةدة التكليةةةي الةةةا تو الانصةةةاص ةليلةةةع بلةةةرار رئةةةي  الماعةةةة  الايليةةة  الكةةةعئن 
بةةةدائرتلع العلةةةعره يتةةةل  النليةةةب العلةةةعري الايتةةةرف إلةةةى اةةةن يةةة  ايلةةةه ذا إلةةةى الااثةةة  

اة اةن  بة  الملتة  الععاة  لنلعبة  الاةعلكين بةع و ذاةااا اتةع اعم الاةعلكين اماية  الاف
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اثةةةعئق اليتةةةعبعم الخعصةةة  بةةةإدارة اصةةةيعن  األمةةة اء الاشةةةترك  ايراتةةة  العلةةةعر اتعلةةةدهه 
اايعضةةر الملتةةعم الععاةة  للنلعبةة  اكةة  العلةةاد التةةو ذبرالةةع فةةو يللةةع االاثةةعئق الاتعللةة  

العلعر ةة  ابكةة  اتفع يةة  ةلعر ةة  ذخةةرعه ا ةةت  يلةةك بالتضةةى  بةةعسمراءام لةةدع إدارة الالكيةة 
 ايضر تتلي  ااضى ان ال رفين.

ةلةةى الشةةخص الاعنةةاي الابعشةةر لنشةةع  النليةةب العلةةعري الايتةةرف إةةة    – 19الفصــل 
الاختص  ترابيع بك  تغيير ي رذ ةلى ااثلةه اللةعنانوه إاةع لفلدانةه أليةد  الماعة  الايلي 

 الشرا  الشخصي  
اةةن  ةةيا الكةةرا  ذا ألي تةةبب آخةةره فةةو ذمةة  ال يتمةةعا   4اص ةليلةةع بعلفصةة  الانصةة

 خات  ةشر يااع ان تعر ا يداا التغيير.
ةلى الشخص ال بيعو الابعشر لنشع  النليب العلعري الايترفه فو صارة فلدانه أليةد 

اةةةن  ةةةيا الكةةةرا ه التا ةةةي فةةةارا ةةةةن  4الشةةةرا  الشخصةةةي  الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة  
 شع  اا ة   الماعة  الايلي  الاختص  ترابيع بيلك. ااعرت  الن

 

 أحكـام مختلفـة  :القسـم الرابـع   
يتعةةةرة النليةةةب العلةةةعري الايتةةةرف إلةةةى العلابةةةعم اسدار ةةة  االم ائيةةةة   – 20الفصـــل 

) رابعةةع( اةةن املةة  اليلةةاط العينيةة ه  97) ثعلثةةع ( 97الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةةلين ا 
 ةند اخعلفته لشرا   يا الكرا .

 
 

 
 

 
  



 469 

 

 البـنايـات المدنـيـة
 

بتنئيم انجاز يتعلق  2009سبتمبر  14المؤرخ في  2009لسنة  2617األمر عدد 
 ·البنايات المدنية

 الباب األول: أحكام عامة

 القسم األول: تعاريف

يلصد بعلبنعيعم الادني  ةلى اعنى  يا األار البنعيعم االانشةآم الاليلة   - الفصل األول
بلع االا ا  إنمع  ع لفعئدة الدال  االاؤتتعم العاااي  اسدار ة  االماعةةعم الايلية  االتةو 
تكةةان ااالةة  كليةةع ذا م ئيةةع اةةن اي انيةة  الدالةة  بعتةةتثنعء البنعيةةعم الاخصصةة  ل تةةتعاعا 

و للةةةع  ةةةعب  تةةةري ألتةةةبعب تلةةة  األاةةةن الةةةا نو ذا التةةةو يكةةةان العتةةةكري البيةةةم ذا التةةة
 .إنمع  ع فو إ عر ةلد ل ا 

يلصةةد بقصةةيعب الانشةةإ الةةا ارام االاؤتتةةعم العااايةة  اسدار ةة  االماعةةةعم  - 2الفصــل
الايلية  التةو تنمة  لفعئةدتلع اشةعر   البنعيةعم الادنية . اعلةيه الصةف  يلةا  ذصةيعب الانشةةإ 

ان  يا  6اشعر   البنعيعم الادني  الرامع  لل  بعلنةظر  بلع للفص  ابعشرة بدرات  اتنفيي 
 ·األار

اةلى  يا األتع  يبراان ةلاد الدراتعم اصةفلعم األشةغعا ايلااةان للةيا الغةرة بكة  
 ·اسمراءام الاتعلل  باتعبعتلع اارا بتلع االتصرف فيلع

فةةةو ايةةةدان البنعيةةةعم  تعتبرالةةةا ارة الاكلفةةة  بةةةعلتملي  صةةةعيب الانشةةةإ الافةةةاة - 3الفصـــل
 .ان  يا األار 6الادني  بعلنتب  للاشعر   التو تكلي بإنمع  ع افلع لالتضيعم الفص  

اعتلةةك الصةةف  تكلةةي خعصةة  بدراتةة  اتنفيةةي اشةةعر   البنعيةةعم الادنيةة  اتبةةر   بلةةع للتراتيةةب 
المةةةعري بلةةةع العاةةة  ةلةةةاد الدراتةةةعم اصةةةفلعم األشةةةغعا االعلةةةاد االصةةةفلعم يام الصةةةل  

  شراع اتلا  لليا الغرة بك  اسمراءام الاتعلل  باتعبعتلع اارا بتلع االتصرف فيلعبعلا

كاةةع ياكةةن لصةةعيب الانشةةإ الافةةاة ذن يلةةا  اب لةةب اةةن صةةعيب الانشةةإ  بلةةع للتراتيةةب 
المعري بلع العا  بإنمع  الدراتعم الاتعلل  بعألاثل  التنتيلي  اكيلك بعلدراتةعم ااألشةغعا 
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الشةةةبكعم الاختلفةةة  ا التليئةةة  الخعرميةةة  للعلةةةعرام التةةةو تةةةتلع  ةليلةةةع الاتعللةةة  بعل ر ةةةعم ا 
 اشعر   بنعيعم ادني .   

ياكن للا ارة الاكلف  بعلتملي  تلدي  خةداعتلع الفنية  االتتشةعر   ب لةب اةن صةعيب الانشةإ 
 فياع يخص الاشعر   غير الااردة بعلفص  األاا ان  يا األار.

يلصد بعلاصااين ةلى اعنى  يا األار الالندتةان الاعاةعر ان االالندتةان  - 4الفصل
الاتتشةةةعران ااكعتةةةب الدراتةةةعم اذصةةةيعب الخةةةداعم الاةةةدةاان للاتةةةع ا  بخةةةداعتل  فةةةو 

 ·ايدان إنمع  درات  ااتعبع  ذشغعا اشعر   البنعيعم الادني 
ترتيبيةةة  الانظاةةة  ياةةةعر  الالندتةةةان الاعاةةةعر ان النةةةتل   بلةةةع للنصةةةاص التشةةةر عي  ا ال

 لالن  الالند  الاعاعري.

ياةةةةةعر  الالندتةةةةةةان الاتتشةةةةةةعران ااكعتةةةةةةب الدراتةةةةةةعم اذصةةةةةةيعب الخةةةةةةداعم الاةةةةةةدةاان 
للاتةةةع ا  فةةةو إنمةةةع  اشةةةعر   البنعيةةةعم الادنيةةة  الاؤ لةةةان امابةةةع للغةةةرة نشةةةع ل   بلةةةع 

 للتراتيب المعري بلع العا . 
ثيلة  كتعبية  اييةدة تةنص ةلةةى ةلةى الاصةااين الةيين يعالةان فةو صةلب اماة ه تير ةر ا 

تعيةةين ااثةة  ةةةنل  ي لةةق ةليةةه إتةة  اكيةة  الاماةة ه يفاضةةان لةةه كةة  الصةة ييعم للتعلةةد 
 بعتال  بخصاص الالع  التو تعلد إليل .   

ياكةن لصةعيب الانشةإ ذا لصةعيب الانشةإ الافةاة االتةتععن  ةنةد اس تضةعء  – 5الفصل
 باكعتب  يعدة ايلك  بلع للتراتيب الانظا  للع.

تاعر  اكعتب الليعدة نشع لع  بلع لكرا  شرا  اصعدط ةليه بلةرار اةن الةا  ر الاكلةي 
 بعلتملي .

كاةةع ياكةةن لصةةعيب الانشةةإ ذا لصةةعيب الانشةةإ الافةةاة استةةتععن  بخبةةراء ذا اتتشةةعر ن 
 فو الايدان ةند اال تضعء.

 القسم الثاني: تصنيف البنايات المدنية
 :لى ث ث  ذصنعفتصني البنعيعم الادني  إ- 6الفصل 

 أ( مشاريع ذات طابع وطني: 
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تتعلةةق  ةةيه الاشةةعر   بعلبنعيةةعم الادنيةة  التةةو تت لةةب بعةتبةةعر ذ ايتلةةع بيثةةع اةةد لع اتلنيةةعم 
اعلدة ذا تيتاي ةلةى تملية ام خصاصةي   عاة . اتعةد الةا ارة الاكلفة  بةعلتملي  صةعيب 

 الانشإ الافاة بعلنتب  لليا الصني ان الاشعر  .
الا ارة الاكلف  بعلتملي  بعلنتب  للاشعر   يام ال عب  الا نو الابراج إنمع  ع ةلى تتالى 

ةةةدة ذمةة اء اظيفيةة ه إنمةةع  كةة  األمةة اء بعةتبعر ةةع صةةعيب انشةةإ افةةاة. ا تعةةين إنمةةع  
 الدراتعم التاليدي  الافصل  الخعص  بكعا  ذم اء الاشراع.

 ب( مشاريع ذات طابع وزاري: 

بنعيعم ادنية  يام تعليةد نتةبو اال تشةك  صةعابعم تلنية  خعصة  اال تتعلق  يه الاشعر   ب
 تدخ  ضان الصني ' ' الاشعر إليه ذتفله.

يةةةت  إنمةةةع   ةةةيه الاشةةةعر   اةةةن  بةةة  الةةةا ارة الاعنيةةة  ليتةةةعبلع الخةةةعص اتيةةةم اتةةةؤاليتلع 
 بعةتبعر ع صعيب الانشإ. 

راج فةةةةو الاشةةةةراع ايكةةةان إنمةةةةع  دراتةةةعم اذشةةةةغعا التليئةةةة  االتمديةةةد االتاتةةةةي  غيةةةةر الابةةة
يا كعنةةةةم  ةةةةيه  األصةةةةلو للاشةةةةعر   يام ال ةةةةعب  الةةةةا نو اةةةةن اشةةةةااالم الةةةةا ارة الاعنيةةةة  اا 
األشغعا تا  باتعن  البنعي  ذا تة ا  األشةخعص فإنةه ال ياكةن الشةراع فيلةع إال بعةد ذخةي 
 رذي الا  ر الاكلي بعلتملي  بخصاص اسمراءام الاامب اتبعةلع سنمع   يه األشغعا.

ا  ر الاكلةةةي بةةةعلتملي   بةةةاا تنفيةةةي الاشةةةعر   يام ال ةةةعب  الةةةا اري بةةةع ترار اةةةن ياكةةةن للةةة
 الا راء الاعنيين. 

اال ياكةةن للاشةةعر   التةةو تةة  البةةدء فةةو إنمع  ةةع اةةن  بةة  صةةعيب الانشةةإ ذن يعلةةد بإنمع  ةةع 
 إلى الا ارة الاكلف  بعلتملي  بصفتلع صعيب انشق افاة إال بعتفعط كتعبو بين ال رفين.   

  اشةةعر   البنعيةةعم الادنيةة  يام ال ةةعب  الةةا نو االةةا اري بلةةرار اةةن الةةا  ر الاكلةةي تضةةب
 بعلتملي .

 ج( مشاريع ذات طابع جهوي أو محلي: 
 ( اشعر   يام  عب  ملاي: 1ج

تتعلةةق  ةةيه الاشةةعر   بعلبنعيةةعم الادنيةة  الانصةةاص ةليلةةع بةةعألار الاتعلةةق بضةةب  ناةيةة  
 لاي .النفلعم االاشعر   يام الصبغ  الم
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يعتبر الاالو بصفته آارا ذاا بعلصرف صعيب الانشةإ بعلنتةب  للةيا الصةني اةن البنعيةعم 
 .الادني  اكيلك بعلنتب  للاشعر   الرامع  بعلنظةر للامل  الملاي 

نمةةةع   ةةةيه الاشةةةعر    ياكةةةن للاصةةةعلح الملا ةةةة  للةةةا ارة الاكلفةةة  بةةةعلتملي  اتعبعةةة  دراتةةة  اا 
 ب لب ان الاالو الاختص ترابيع.

يا تمةةعا  إنمةةع  الاشةةراع إاكعنةةعم الاصةةعلح الملايةة  ياكةةن للةةاالو ذن ي لةةب اتةةعةدة  اا 
 الاصعلح الارك    للا ارة الاكلف  بعلتملي .

 ( اشعر   يام  عب  ايلو: 2ج
 ترم  اشعر   البنعيعم الادني  يام ال عب  الايلو بعلنظر إلى الامل  البلدي.

 الانشإ بعلنتب  لليا الصني ان الاشعر  .يعتبر رئي  الامل  البلدي الاعنو صعيب 
ياكن لرئي  الامل  البلدي ذن ي لب ان الاالو الاختص ترابيع اسين للاصعلح الملاية  
التعبعةة  للةةةا ارة الاكلفةةة  بةةعلتملي  بتلةةةدي  الاتةةةعةدة الفنيةةة  للاملةة  البلةةةدي يتةةةب اساكةةةعن 

 ايلك فو إ عر إنمع  بعة الاشعر  .
يا تمعا  الاشراع إاكع نعم الاصعلح الملاي  ياكةن للةاالو ذن ي لةب اتةعةدة الاصةعلح اا 

 الارك    للا ارة الاكلف  بعلتملي .
ايعد رئي  الامل  البلدي فو  يه اليعالم اتؤاال كليع ةن إنمع  الاشةراع فةو كة  اة  

 يتعلق بعلتصرف اسداري االفنو االاعلو  بلع للتراتيب المعري بلع العا .
تعةةةد الاتةةعةدة الفنيةةة  استتشةةعر   الالداةةة  اةةن  بةةة  الةةا ارة الاكلفةةة  بةةةعلتملي   - 7الفصــل

 بخصاص إنمع  الاشعر  ه  
 يام صبغ  اتتشعر   بيت .

تنتلةةو الاةة  كةة  اةةن الةةا ارة الاكلفةة  بةةعلتملي  بصةةفته صةةعيب انشةةإ افاضةةع  – 8الفصــل
ال ةةةعب  الملةةةاي ةنةةةد  ااسدارام الملايةةة  للةةةا ارة الاكلفةةة  بةةةعلتملي  بعلنتةةةب  للاشةةةعر   يام

 استت   النلعئو للاشراع.
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 القسم الثالث
 االتفاي على انجاز مشاريع البنايات المدنية 

تكةةةةان اشةةةةعر   البنعيةةةةعم الادنيةةةة  التةةةةو يعلةةةةد بإنمع  ةةةةع إلةةةةى صةةةةعيب الانشةةةةإ - 9الفصــــل
الافاة ااضاع اتفعط كتعبو بين صعيب الانشإ اصعيب الانشإ الافاة يضب   ةرط 

مراءا  م إنمع  الاشراع ا نص  يا استفعط خعص  ةلى العنعصر التعلي : اا 

 ·ااضاع اناةي  الاشراع ذا البرنعاج الا ا  إنمع ه اتكلفته الاتا ع  -

 ·التراب  العع  للبرنعاج فو يعل  تنفييه يتب ذم اء اظيفي   -

ذا م ئيةةةع الاخ ةةة  الاتا ةةة  سنمةةةع  الدراتةةةعم ااآلمةةةعا الاتا عةةة  لتنفيةةةي األشةةةغعا كليةةةع  -
 ااضاع استفع ي 

اصةةةةعر ي التتةةةةيير الاتعللةةةة  بعلاشةةةةراع االاامةةةةب اضةةةةعلع ةلةةةةى ياةةةة  صةةةةعيب الانشةةةةإ  -
 الافاة ةند اس تضعءه 

 عئاةة  األاثلةة  الا عبلةة  للتنفيةةي االبيعنةةعم الاتعللةة  ب ةةرط التعلةةد ااتةةتغ ا الانشةةإ التةةو  -
 يتلالع صعيب الانشإ الافاة إلى صعيب الانشإه

 م األخرع الضرار   لاعرف  خصاصيعم البرنعاج الا ا  تيليله.ك  البيعنع -
يتعةةين كةةيلك إبةةرا  اتفةةعط كتةةعبو بخصةةاص كةة  تةةدخ  اةةن الةةا ارة الاكلفةة  بةةعلتملي  تةةااء 
تعلةةةةق األاةةةةر باشةةةةراع بنعيةةةة  ادنيةةةة  ذا باشةةةةعر   ذخةةةةرع بعتةةةةتثنعء الاشةةةةعر   يام الصةةةةبغ  

اكةةاا إنمع  ةةع إلةةى الاصةةةعلح اةةن  ةةيا األاةةر االا 6الملايةة  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  
الملاي . اييدد  يا استفعط ااضاع ا بيع  التدخ  ايضب  اتؤالي  االت ااةعم ال ةرفين 

 اك  البيعنعم الضرار   األخرع.
 ا مب ذن يبر   يا استفعط  ب  الشراع فو إنمع  الالا  ااضاع التدخ .

استفع ةةةعم الابراةةة  ةلةةةى ا تعةةةين ذخةةةي الةةةرذي الاتةةةبق للةةةا ارة الاكلفةةة  بةةةعلتملي  بخصةةةاص 
 اتتاع اصعليلع الملاي .

 إعداد مشاريع البنايات المدنية الباب الثاني:
 القسـم األول: برامج مشاريع البنايات المدنية

يعةةةد صةةةعيب الانشةةةإ ذا اصةةةا  يعةةةين للغةةةرة لكةةة  اشةةةراع بنعيةةة  ادنيةةة   – 10الفصـــل 
  :برنعامع اظيفيع ذا برنعامع اظيفيع افنيع  بلع لاع يلو
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 البرنامج الوئيفي:
يضب  البرنعاج الاظيفو اليعميعم اييدد الشرا  االخصاصيعم العالي  التو يكةان اةن 

 الضراري ذن يتتميب إليلع الاشراع الابراج االاتاثل  ذتعتع فو: 
 ذ( الخ ا  الكبرع للعالي  الا ا  إنمع  عه

  بعر ت ار اليعميعمب( تيديده ةند اال تضعءه األم اء الاظيفي  ا  األخي بعين االةت

 ( الاتةةتل اعم الاظيفيةة  اات لبةةعم االتةةتغ ا ال  اةة  لتغ يةة  اليعميةةعم اخعصةة  انلةةع 
 الاعلل  بعلاتعي  االيم  االرع  بين اختلي اكانعم الانشإه 
 د( ناةي  التملي ام الثعبت  االانلال  ال  ا  ليتن تير البنعي ه

 نمع ه ة( الات لبعم ةلى اتتاع المادة اآمعا اس

 ·ا( التلديرام األالي  لتكلف  تنفيي الاةشراع

  ( تيديد ات لبعم الاا   االايي ه

 ر( ك  البيعنعم الضرار   األخرع لتيديد البرااج ةلى ذيتن امهه
 البرنامج الوئيفي والفني:  
يةةةةت  إةةةةةداد برنةةةةعاج اظيفةةةةو افنةةةةو اةةةةن  بةةةة  صةةةةعيب الانشةةةةإ ذا اصةةةةا  يعةةةةين للغةةةةرة  

عم الادنيةة  يام األ ايةة  الكبةةرع ايلةةك افلةةع للاع يةةعم الاظيفيةة  بخصةةاص اشةةعر   البنعيةة
 االفني  للاشراع.

 يتضان البرنعاج الاظيفو االفنو: 
 البرنعاج الاظيفو افلع لاع تام اسشعرة إليه ذة هه   –ذ 
 ايكرة فو ضب  الاع يعم األتعتي  الفني   -ب

اةةةةةيكرة يةةةةةاا اةةةةةااد اتلنيةةةةةعم البنةةةةةعء ااكنةةةةة  االتةةةةةتعاعا اةةةةة  األخةةةةةي بعةةةةةين االةتبةةةةةعر  - 
 الخصاصيعم الاعاعر   الايلي ه 

 الميايام الفني  التو تيدد الخصعئص الفني  لاختلي فضعءام الاشراعه  -د
 ايكرة تتعلق بعل ر عم االشبكعم الاختلف  الخعرمي  الا لاب تنايتلع ذا إيداثلعه  - ة 
 البيعنعم الضرار   األخرع لضب  البرنعاج الاظيفو االفنو.   -ا 



 475 

ياكةةةن ذن يعلةةةد لصةةةعيب الانشةةةإ الافةةةاة بعلنتةةةب  للاشةةةعر   الا نيةةة  اللعاةةة  االتةةةو للةةةع 
خصاصةةيعم اعينةة  بإةةةداد البرنةةعاج ةةةن  ر ةةق اصةةااين يةةت  تعييةةنل  فةةو الغةةرة ايلةةك 

  .ب لب ان صعيب الانشإ ابعد ااافل  الا  ر الاكلي بعلتملي

يتيةةت  األخةةي بعةةين االةتبةةعر فةةو كةة  اشةةراع بنعيةة  ادنيةة  الالتضةةيعم الفنيةة   – 11الفصــل
الخعصةةةةة  بشةةةةةرا  تةةةةة ا  األشةةةةةخعص االاكعتةةةةةب اتيتةةةةةير تنلةةةةة  األشةةةةةخعص الاعةةةةةا ين 
ااال تصعد فو ال ع   االايعه االايعفظ  ةلى البيئ  االايي  اماية  الماانةب يام الع  ة  

 لع العا .ايلك  بلع للتنراتيب المعري ب
 القسم االثانـي: دراسة التصميم والتنفيذ

يخض  امابع ك  اشراع بنعية  ادنية  إلةى دراتة  تصةاي  اتنفيةي تلةدف إلةى  – 12الفصل
ضةةةةب ه ةلةةةةى الاتةةةةتاع الاعاةةةةعري االةةةةاظيفو االفنةةةةو اتليةةةةي  تكلفةةةة  إنمةةةةع ه الاتا عةةةة  افلةةةةع 

 للبرنعاج الاظيفو ذا البرنعاج الاظيفو االفنو الاتعلق به.
يةةةت  إةةةةداد دراتةةةعم التصةةةاي  االتنفيةةةي اةةةن  بةةة  اصةةةا  ذا ةةةةدة اصةةةااين يعينةةةان للةةةيا  ا

الغرة ان  ب  صعيب الانشإ ذا صعيب الانشإ الافاة ك  فياةع يخصةه افلةع أليكةع  
 ان  يا األار. 6الفص  
ال ياكةةن إةةةداد ذيةة  دراتةة  اةةن  بةة  صةةعيب الانشةةإ ذا التعلةةد بلةةع اةةن  بةة   – 13الفصــل

فاة إال بعالتةتنعد إلةى الةي ارمعةو يعةده صةعيب الانشةإ ابعةد رصةد صعيب الانشإ الا
 اةتاعدام الدراتعم الاتعلل  بعلاشراع اتخصيص   ع  ذرة سنمع ه.

 ا يشتا  الالي الارمعو ةلى: 
اةةةن  ةةةيا األاةةةر  10البرنةةةعاج الةةةاظيفو ذا البرنةةةعاج الةةةاظيفو االفنةةةو كاةةةع يةةةدده الفصةةة  

 اصعدط ةليه ان  ب  صعيب الانشإه 
 الاثعا الاا عو لل ع  األرةه 

  (  التراتيب العاراني  الاتعلل  بان ل  تركي  الاشراعه 
 د(   الاثعا التلتياو ذا اثعا التلتي  الااضح ليداد   ع  األرةه 

 ةةةة(  تةةةند الكيةةةة  ذا ذي كتةةةب إداري فةةةةو الالكيةةة  ذا اةةةع يفيةةةةد تخصةةةيص   عةةةة  األرة  
 لصعيب الانشإ   
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فةةو شةةك  رتةة  بيةةعنو ار اةةو يبةةين ال ر ةةعم  1/500ة بتةةل  ا( اثةةعا  ةةي  لل عةة  األر 
 االشبكعم الاختلف  االانشآم التو  د تامد بيا ة العلعر اك  البيعنعم الافيدة األخرعه 

  ( تبر ذالو ميالامو تلنو ليعميعم األت ه 
 ر( درات  فو تقثير الاشراع ةلى الايي  ةند اال تضعءه 

 اال تضعء. ( درات  اعئي  لل ع  األرة ةند 
يبةةدي صةةعيب الانشةةإ الافةةاة رذيةةه فةةو الالةةي الارمعةةو ا لةةه ذن يةةدخ  ةليةةه التعةةدي م 

 ال  ا  اذن ي لب إضعف  اثعئق ذخرع ضرار   لتنفيي الاشراع.
ياكن  لب دراتعم ذالية  كعلاشةراع األالةو التفصةيلو االالةي الفنةو للتاا ة  ايلةك بةدان 

ناايمية  ذا الاكةررة التةو  ةدام فةو شةقنلع ابةررام تيديد اا   العلعر بعلنتب  للاشعر   ال
 خصاصي  ايلك ا  اراةعة التضيعم الفلرة األالى ذة ه. 

تضةةعف امابةةع دراتةة  ميالاميةة  تلنيةة  لةةدرة التةةو تةةيلع  ةليلةةع الاشةةراع  – 14الفصــل 
 الا ا  إنمع ه.  

 بلةع  اياكن لصعيب الانشإ الافاة اب لب ان صةعيب الانشةإ ذن يتعلةد بلةيه الدراتة 
 للتراتيب المعري بلع العا  بعلنتب  للاشعر   الرامع  له بعلنظر.

ان  ةيا األاةر الةيين يعلةد  4يت  تعيين الاصااين كاع ت  تعر فل  بعلفص   – 15الفصل
إلةةيل  بالةةع  اللندتةة  الاعاعر ةة  ابعلالةةع  اللندتةةي  لاشةةعر   البنعيةةعم الادنيةة ه كةة  يتةةب 

لاةرا بين الفنيةين الةيين تاكة  إلةيل  الارا بة  الفنية  لتلةك اختصعصهه اكيلك الشقن بعلنتب  ل
الاشعر  ه تااء ان  ب  صعيب الانشإ ذا ان  ب  صعيب الانشإ الافاةه كة  بعلنتةب  

 للاشعر   الرامع  إليه بعلنظر.
تضةةةب  الةةةع  ااتةةةتيلعم الاصةةةااين بةةةقار اتيةةةدد إمةةةراءام االةةةعيي  تعييةةةنل  بلةةةرار اةةةن 

 الا  ر الاكلي بعلتملي .
يخضةة  امابةةع كةة  اشةةراع بنعيةة  ادنيةة  إلةةى ارا بةة  فنيةة  بعلنتةةب  للدراتةةعم  – 16الفصــل

اتنفيي األشةغعا ايلةك اةن  بة  اةرا بين فنيةين اصةعدط ةلةيل  اةن الةا ارة الاكلفة  بةعلتملي  
 افلع للتشر   االتراتيب المعري بلع العا . 

ة لمنةةة  تيةةةدا لةةةدع صةةةعيب الانشةةةإ اكةةةيلك لةةةدع صةةةعيب الانشةةةإ الافةةةا  – 17الفصـــل
 داخلي  المن  فني  للبنيعم الادني .
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 تكلي اللمن  الداخلي  للبنعيعم الادني  بعلالع  التعلي : 
إبداء الرذي فو إاكعني  التعلد بعلاشراع كصعيب انشإ افةاة بعلنتةب  للاشةعر   الالداة  

 ان  ب  صعيب الانشإه 
ية  للاشةعر   اتةدا ن الا يظةعم إبداء الرذي فو البرااج الاظيفي  ذا البرااج الاظيفية  االفن

 بشقنلعه 

 اختيعر  ر ل  تعيين الاصااينه 

 إبداء الرذي فو الاتعئ  الا راي  ااسشكعالم الاتعلل  باشعر   البنعيعم الادني ه 

 إبداء الرذي فو تلعر ر التليي  الاتعلل  بعلتعيينعم الابعشرة اب لبعم ترشح الاصااين

ترتبةة  ةةةن الدراتةةعم االعلابةةعم الاعليةة  فةةو يعلةة  تلةةعة  إبةةداء الةةرذي فةةو التعايضةةعم الا
 الاصااين اةرة الالتريعم فو  يا الشقن ةلى لمعن الصفلعم يام النظر.

 اتعبع  الب ع عم التليياي  للاصااين بعلنتب  لك  اشراعه 

ا تةةرار تاميةةه الالفةةعم الاتضةةان  األخ ةةعء الالنيةة  المتةةيا  الارتكبةة  اةةن  بةة  الاصةةااين 
   ر الاكلي بعلتملي .إلى الا 

 تكلي اللمن  الفني  للبنعيعم الادني  بعلالع  التعلي : 
إبةةةداء الةةةرذي فةةةو الالفةةةعم الاتعللةةة  باختلةةةي ارايةةة  الدراتةةةعم الاعاعر ةةة  االفنيةةة  االاافلةةة  

 ةليلعه 
إبةةةةداء الةةةةرذي فةةةةو التصةةةةاي  اللندتةةةةو الاعاةةةةعري االفنةةةةو للاشةةةةعر   اةةةةن النعييةةةة  العارانيةةةة  
االاعاعر ةة  االفنيةة  االاظيفيةة  اتنظةةر فةةو اةةاا ن اال تصةةعد الااكنةة  اخعصةة  اال تصةةعد فةةو 

 ال ع   االاعءه 

اتعبعةةة  ت بيةةةق الاااصةةةفعم الفنيةةة  لاشةةةعر   البنعيةةةعم الادنيةةة  افةةةق التراتيةةةب المةةةعري بلةةةع 
 .العا 

تؤخي اآلراء االا يظعم الفني  التو تبديلع اللمنتةعن الاةيكارتعن بعةين االةتبةعر اةن  ةرف 
 صعيب الانشإ االاصااين الاعنيين. 

يةةةت  تعيةةةين ذةضةةةعء اللمنةةة  الداخليةةة  االلمنةةة  الفنيةةة  للبنعيةةةعم الادنيةةة  اكةةةيلك  ةةةرط تةةةير ع 
علح الفنيةةةة  بالةةةةرر اةةةةن صةةةةعيب الانشةةةةإ ذا صةةةةعيب الانشةةةةإ الافةةةةاة بةةةةع ترار اةةةةن الاصةةةة

 الاعني .
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 القسم االثالث: إدارج إعتمادات البرامج

يمةةب ذن تكةةان االةتاةةعدام الاخصصةة  للاشةةراع االتةةو تاثةة   ياةة  تكلفتةةه  – 18الفصــل
 المالي ه ذا  يا  الم ء الاظيفو انه ةلى األ  ه ا عبل  للتكلف  الادرم  بعلاي اني .

عاج الةاظيفو ذا البرنةعاج الةاظيفو االفنةو تدر   يه االةتاعدام بنعء ةلى  يا  تكلف  البرن
الاصةةعدط ةليةةه اةةن  بةة  صةةعيب الانشةةإ. بعتةةتثنعء يعلةة  اللةةاة اللةةع رة ال ياكةةن لصةةعيب 
الانشإ ذا صعيب الانشإ الافاة ذن يدخ  فو ذي يعا اةن األيةااا ذي تعةدي  مةا ري 

 تنفييه. ةلى البرنعاج الايدد نلعئيع االيي ان شقنه ذن يخ  بتكلف  الاشراع اآمعا
 الباب الثالث

 تنفيذ ومراقبة تنفيذ مشاريع البنايات المدنية

يضب  الالي النلعئو الاعراة للانعفت  تااء ان  بة  صةعيب الانشةإ ذا  – 19الفصل
 ك  فياع يخصه. صعيب الانشإ الافاةه  الاشعر   الرامع  إليه بعلنظر

الافةةاة إال ب لةةةب اةةةن اال ياكةةن ةةةةرة الاشةةراع للانعفتةةة  اةةن  ةةةرف صةةعيب الانشةةةإ 
 صعيب الانشإ.

يتالى صعيب الانشإ ذا صعيب الانشإ الافاةه ك  فياع يخصهه اتيةم  - 20الفصل
اتةةؤاليته إدارة اتنتةةيق اارا بةة  تنفيةةي األشةةغعا اتتةةا تلع الاعليةة  ايلةةك بتكليةةي اصةةااين 

 يعينان للغرة افلع للتراتيب المعري بلع العا . 

نشةإ الافةاة إةة   صةعيب الانشةإ بصةف  انتظاة  يتعةين ةلةى صةعيب الا – 21الفصل
 بتلد  الدراتعم اذشغعا تنفيي اشعر   البنعيعم الادني  فو ك  ارايللع.

يعلةةةةن صةةةةعيب الانشةةةةإ الافةةةةاة ةةةةةن االتةةةةت   الةةةةا تو االنلةةةةعئو ألشةةةةغعا  – 22الفصــــل
الاشعر   الرامع  له بعلنظر بيضار ااثة  صةعيب الانشةإ.  ا ةت  تيةا   صةعيب الانشةإ 

بةةةعنو اةةةن  بةةة  صةةةعيب الانشةةةإ الافةةةاة اييةةةرر فةةةو الغةةةرة ايضةةةر ياضةةةى اةةةن بعلا
 ال رفين. 

 يعفو االتت   النلعئو للاشراع صعيب الانشإ الافاة ان ك  اتؤالي . 
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 البـاب الرابع
 مجلس البنايات المدنية

ذيةةةدا لةةةدع الةةةا  ر الاكلةةةي بةةةعلتملي  املةةة  البنعيةةةعم الادنيةةة  الةةةه دار  – 23الفصـــل
 اتتشعري.

 القسـم األول: المشمـوالت
يكلةةي املةة  البنعيةةعم الادنيةة  بةةعلنظر فةةو الاتةةعئ  الاعراضةة  ةليةةه اةةن  – 24الفصــل 

  ب  الا  ر الاكلي بعلتملي  اخعص  انلع: 
 إبداء الرذي فو التاملعم الععا  فو ايدان إنمع  اشعر   البنعيعم الادني . 

مةةةراءام اال ةةةرط االتلنيةةةعم الاتعللةةة  دراتةةة  اا  تةةةرار التةةةدابير التةةةو تلةةةدف إلةةةى تيتةةةين اس
 بإنمع  اشعر   البنعيعم الادني ه 

دراتةةةة  اال ترايةةةةعم الاتعللةةةة  بالةةةةعيي  اصةةةةيغ إتةةةةنعد الةةةةع  دراتةةةة  اارا بةةةة  األشةةةةغعا إلةةةةى 
 الاصااينه 

 درات  اال ترايعم التو ان شقنلع تنشي    عع البنعيعم الادني ه 

إبةةةةداء الةةةةرذي فةةةةو صةةةةبغ  اخصاصةةةةيعم الماانةةةةب الاعاعر ةةةة  االتلنيةةةة  الاتعللةةةة  بعلبنعيةةةةعم 
 الادني . 

 القسم الثاني: تركيب المجلس
يتركب امل  البنعيعم الادني  الةيي يرذتةه الةا  ر الاكلةي بةعلتملي  ذا اةن  – 25الفصل

 ياثله ان األةضعء اآلتو يكر  : 
تصةةةةة  لصةةةةةفلعم البنةةةةةعءام االلندتةةةةة  الادنيةةةةة  الاةةةةةدير العةةةةةع  الاشةةةةةرف ةلةةةةةى اللمنةةةةة  الاخ

 االدراتعم الاتصل  بلع بعللمن  العليع للصفلعم العاااي ه 
 الادير العع  للبنعيعم الادني  با ارة التملي  ااستكعن االتليئ  الترابي ه

 الادير العع  لارك  تمعرب اتلنيعم البنعءه 

 ناي  با ارة الاعلي هالادير العع  الاكلي بعلتنتيق بعسدارة الععا  للت

 الادير العع  للماعةعم الايلي  با ارة الداخلي  االتناي  الايلي ه

 الادير العع  للشؤان الملاي  با ارة الداخلي  االتناي  الايلي ه

 الادير العع  للبنعيعم االتملي  با ارة التعلي  الععلو ا البيا العلاو ا التكنالاميعه 
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 عيعم االتملي  با ارة الترعي  االتكا نهادير الشؤان الاعلي  االبن

 ادير البنعيعم االتملي  با ارة الصي  العاااي ه

 ادير التملي  البنعيعم با ارة الشعب االر عض  االترعي  البدني ه  

 ادير البيئ  اليضر   با ارة البيئ  االتناي  الاتتديا ه

 الايعفظ  ةلى الترااه ادير اللندت  الاعاعر   االيرف الفني  با ارة الثلعف  ا 

 الرئي  الادير العع  للدياان الا نو للياعي  الادني ه 

 الرئي  الادير العع  للاكعل  الا ني  للتيك  فو ال ع  ه

 الرئي  الادير العع  للاعلد الا نو للاااصفعم االالكي  الصنعةي ه 

 رئي  امل   يئ  الالندتين الاعاعر ين التانتيينه 

 الالندتين للب د التانتي ه  رئي  امل  ةاعدة

 رئي  الماعي  الا ني  لاكعتب الدراتعم االالندتين الاتتشعر نه 

 رئي  المعاع  الا ني  لالعالو البنعء ااألشغعا العاااي . 

ياكن لةرئي  الاملة  ذن يتةتدةو ذيضةع ليضةار ذةاةعا الاملة  كة  شةخص يةرع فعئةدة 
 فو اتتشعرته نظرا لكفعءته.

 تسيير المجلسالقسم الثالث: 
يمتا  امل  البنعيةعم الادنية  بةدةاة اةن رئيتةه اةرة فةو التةن  ةلةى األ ة   - 26الفصل

 ابيضار نصي ذةضعئه كيد ذدنى.
يا ل  يكتا  النصعب فو الملت  األالى يت  اتةتدةعء ذةضةعء الاملة  لعلةد ملتة  ثعنية   اا 

ع كةةةعن ةةةةدد فةةةو ذمةةة  ذ صةةةعه خاتةةة  ةشةةةر يااةةةع افةةةو  ةةةيه اليعلةةة  ينعلةةةد االمتاةةةعع الاةةة
 األةضعء اليعضر ن.

يصةةةرر الاملةةة  بةةةرذي ذغلبيةةة  األةضةةةعء اليعضةةةر ن. افةةةو يعلةةة  التتةةةعاي يكةةةان صةةةام 
 الرئي  ارميع.

تتةةةةالى اسدارة الععاةةةة  للبنعيةةةةعم الادنيةةةة  بةةةةعلا ارة الاكلفةةةة  بةةةةعلتملي  كتعبةةةة   – 27الفصــــل 
 الامل ه اتلا  لليا الغرة بدر  الالفعم اتير ر ايعضر الملتعم. 

 تيرر الكتعب  التلر ر التناي ألنش   الامل . 
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 الباب الخامس
 أحكـام مختلفـة

تلغى ماي  األيكع  التعبل  االاخعلف  لليا األاةر اخعصة  ذيكةع  األاةر ةةدد  -28الفصل
االاتعلةق بتنظةي  إنمةع  البنعيةةعم  1989ديتةةابر  23الاةؤرخ فةو  1989لتةن   1979

 ص الااالي .الادني  كاع  ا انلح ااتا  بعلنصا 
يةةدخ   ةةيا األاةةر ييةة  التنفيةةي فةةو ذمةة  ث ثةة  ذشةةلر ابتةةداء اةةن تةةعر ا نشةةره  – 29الفصــل

 بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .
الةةا راء ا كتةةعب الدالةة  اكلفةةانه كةة  فياةةع يخصةةهه بتنفيةةي  ةةيا األاةةر الةةيي  -30الفصــل

 ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .
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المكونة لملف رخصة البنـاء وأجل صلوحيتها  الوثائق  
 والتمديد فيها وشروط تجديدها

يتعلـق  2007أفريـل  17قرار من وزيرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مؤرخ فـي 
بضــبح الوثــائق المكونــة لملــف رخصــة البنــاء وأجــل صــلوحيتها والتمديــد فيهــا وشــروط 

 تجديدها.

 المكونة لملف رخصة البناءفي الوثائق : البـاب األول

 ييتاي الي رخص  البنعء امابع ةلى:  –الفصل األول 

 ا لب ةلى ارط ةعدي ااضى ان  ب   علب الرخص  ذا ان ينابهه  -ذ
شةلعدة الكية  ذا يكة  اتةتيلع و ذا اثيلة  ذخةرع فةو تالةك ال علةب لل عةة  األرة  -ب

 الا ا  إ عا  البنعء ةليلعه 
 بةةةةة  اسدارة ااضةةةةةعة اةةةةةن  ةةةةةرف الالنةةةةةد   ب ع ةةةة  إرشةةةةةعدام فنيةةةةة  تتةةةةةل  اةةةةةن -  

الاعاةةةعري اصةةةةا  الاشةةةةراع بعتةةةتثنعء اليةةةةعالم التةةةةو ال تلتضةةةو اللمةةةةاء إلةةةةى النةةةةد  
اعاعري سةداد رتا  اشعر   البنعءه كاةع يةدد ع  ةرار ا  ةر التملية  ااستةكعن الاةؤرخ 

 الاشعر إليه ذة ه.    1995ذام  10فو 

 3ثعئق االبيعنعم الاشعر إليلةع بعلفصة  اشراع بنعء فو خات  نظعئر يتضان الا  -د
 ان  يا اللراره 

لتن   1991درات  تتعلق باؤثرام الاشراع ةلى الايي  افلع أليكع  األار ةدد  - ة
 الاشعر إليه ذة هه  2005ما لي   11الاؤرخ فو  2005

 ةةرار تصةةفيي إيا كعنةةم   عةة  األرة الا اةة  إ عاةة  البنةةعء ةليلةةع ايعييةة  للالةةك  -ا
او لل ر ةةعم ذا  للالةةك العاةةااو البيةةري ذا الالةةك العاةةااو للتةةكك اليديديةة  ذا العاةةا 

اةن املة  التليئة  الترابيةة   25أليةد اكانةعم الالةك العاةااو للايةعه الاشةعر إليلةع بعلفصة 
 االتعاير االايددة  بلع للتراتيب المعري بلع العا  ه 
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 عاةة  البنةةعء ةليلةةع إن الةةرخص اسدار ةة  الاتعللةة  باضةةعي    عةة  األرة الا اةة  إ - 
 كعنم ايعيي  لان ل  خعضع  سرتفع عم خعص ه 

اصةة  إيةةداع التصةةر ح بعلضةةر ب  ةلةةى دخةة  األشةةخعص ال بيعيةةين ذا الضةةر ب   -ص
 ةلى الشركعمه 

 اص  خ ص الاععلي  الااظف  ةلى العلعر ااضاع ا لب رخص  البنعءه  -ع

ادني  بعلنتب  إلةى البنعيةعم الي ت ا  اصعدط ةليه ان  ب  اصعلح الياعي  ال -ف
الخعضةةةع  لنظةةةع  الا عيةةة  االتةةة ا  اةةةن ذخ ةةةعر الير ةةةق ااالنفمةةةعر االفةةة ع افلةةةع للتراتيةةةب 

 المعري بلع العا .

يةةت  إةةةداد اشةةراع البنةةعء امابةةع اةةن  ةةرف النةةد  اعاةةعري ارتةة  بمةةداا  -2الفصــل 
اةةةن  68ةاةةةعدة الالندتةةةين الاعاةةةعر ينه بعتةةةتثنعء اليةةةعالم الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة  

 امل  التليئ  الترابي  االتعاير.
 

 ييتاي اشراع البنعء الاعد فو خات  نظعئر ةلى الاثعئق التعلي :  -3الفصل 

اثةةةةعا اةةةةا عو للعلةةةةعر امتةةةة  ةنةةةةد اال تضةةةةعء ةلةةةةى اتةةةةتخر  اةةةةن اثةةةةعا التليئةةةة   –ذ 
 العاراني  للان ل ه 

 فاع فاط ييتاي ةلى البيعنعم التعلي :  500 /1اثعا مالو اليعته  -ب

 االتمعهه  -

 يداد اذبععد   ع  األرةه  -

دالع اكةيلك اا   تركي  البنعءام الا ا  إ عاتلةع ذا الاامةادة االالةرر إبلعؤ ةع ذا  ة -
 تنظيالع ايمالعه 

 بيعن بداي  البنعءام الامعارة اةلا ع. -

تصةةةةعاي  اختلةةةةي ال اابةةةةق اذاثلةةةة  الالةةةةع   الايةةةةددة لد ةةةةااا اكةةةةيلك الااملةةةةعم  - 
 فاع فاط. 1/100باليع  
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تضةةب  األاثلةة  بصةةف  خعصةة  ذاةةعكن تركيةة  الاةةآاي االاتةةعلك الاخصصةة  للاعةةع ين 
اعدة التتلبعا العاا  ابعلنتب  إلى اشعر   الابةعنو الاعةدة بعلنتب  إلى اشعر   الابعنو ال

 للتكن الماعةو.

اتشتا   يه األاثل  امابع ةلى ك  البيعنعم ال  ا  التو ان شقنلع ذن تتةاح بةعليك  
ةلةةى الاظلةةر الخةةعرمو للابنةةو الا اةة  إ عاتةةهه اكةةيلك ةلةةى تخصةةيص اختلةةي اي تةةه 

لاايةة ة للان لةة  الاعنيةة ه كاةةع ييةةدد ع اللةةرار اةلةةى اةةدع تليةةده بعلخصاصةةيعم الاعاعر ةة  ا
البلدي الصعدر فو ضب  الخصاصيعم الاعاعر   الان بل  ةلى الان لة  الاعنية  خعصة  

 فياع يتعلق بعألشكعا اللندتي  االفتيعم ااااد البنعء الاتتعال  اال خعرف ااأللاان.  

اةعر  نشةع ه  بلةع اثعا فو الليك  اليعا  للابنى اعد ان  ب  اكتب دراتةعم ي –د 
للتراتيب المعري بلع العا  ذا ان  رف الند  اخةتص ارتة  بمةداا ةاةعدة الالندتةين 

 ايلك فو اليعل  التو يكان فيلع الابنى: 

 اترا ارعععه   80اعدا التتلبعا العاا  اتتمعا  اتعيته الاغ عة  -

 ييتاي ةلى ث ث   اابق ذا ذكثره  -

 الاع كعنم خعصيعم الاشراعه  انم ا ان  ب  بعةا ةلعري ايلك -

ايلتصر اشراع البنعء فو اليعالم التو ال تلتضو اللماء إلةى النةد  اعاةعري ةلةى 
 الاثيلتين التعليتين:  

 رت  ييتاي ةلى ك  البيعنعم التو ان شقنلع تيديد اا     ع  األرة اذبععد عه  -

يتكةةةان انلةةةع رتةةة  ييتةةةاي ةلةةةى تركيةةة  الابنةةةى اتا  ةةة  اتخصةةةيص الايةةة م التةةةو  -
 اااملعتلعه ا مب ذن يبين الرت  الاتعلق بإ عا  األتيم  التركي  االاامل  االعلا.

ة اة ةلى الاثةعئق الانصةاص ةليلةع بعلفصة  األاا اةن  ةيا اللةراره يمةب  -4الفصل 
ذن يتضةةان اشةةراع إةةةعدة التليئةة  ذا إةةةعدة التخصةةيص لعلةةعر اياةةو ذا ارتةةب ذا كةةعئن 

 ا تلليدي  ذا اا   ثلعفو الاثعئق التعلي  ك  فو نظير ن:  داخ  امااة  تعر خي  ذ
 اثعا اا عو للعلعره     -ذ
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 فاع فاط ييتاي ةلى البيعنعم التعلي :  1/500اثعا مالو اليعته  -ب
 االتمعه  -

 يداد اذبععد   ع  األرةه  -

 اا   تركي  البنعءام الا ا  إةعدة تليئتلع ذا إةعدة تخصيصلعه  -

 عءام الامعارة اةلا ع.بيعن بداي  البن -

  1/50تشخيص اد ق لاختلي ال اابق اليع   –  

 ه 1/50ذاثل  الالع   الايددة لإلرتفعةعم اكيلك الااملعم باليع   -د

 تشخيص للليعك ه  - ة 

 1/20تشخيص اما  العنعصر ال خرفي  باليع   -ا

اتشتا   يه األاثل  امابع ةلى ك  البيعنعم ال  ا  التو ان شقنلع ذن تتةاح بةعليك  
 ةلى الاظلر الخعرمو للابنى الا ا  إ عاتهه اكيلك ةلى تخصيص اختلي اي ته. 

يمةةب ذن تبةةين بد ةة  ذاثلةة  إةةةعدة تليئةة  الابنةةى الاعةةد بةةنف  الالةةعيي  الابينةة  يتةةب 
ران امةةةةدران داخليةةةة  اذرضةةةةيعم ال اابةةةةق الا اةةةة  الترتيةةةةب ذةةةةة ه ذمةةةة اء الابنةةةةى اةةةةن مةةةةد

تعايضةةةلع اكةةةيلك الفتيةةةعم الاةةةراد  اتةةةلع ذا إيةةةداثلع اكةةة  ةنصةةةر  يكلةةةو ذا ت ايلةةةو 
 اضعف.

 في أجل صلوحية رخصة البناء والتمديد فيها :الباب الثاني

 وشروط وتجديدها 

اةةن  بةة  تتةةل  رخصةة  البنةةعء اةةن  بةة  رئةةي  البلديةة  داخةة  الان لةة  البلديةة  ا  – 5الفصــل
االةةو الملةة  بعلنتةةب  إلةةى بليةة  الانةةع ق ايلةةك فةةو صةةيغ   ةةرار يرفةةق بنظيةةر اةةن الاثةةعا 
الاتعلق باشراع البنعء ييا  ةبعرةً  رذي بعلااافل ً  ااضى اةن  بة  رئةي  اللمنة  الفنية  

 لرخص البنعء ارئي  الاصلي  الفني  للماعة  الايلي  الاعني . 

ى اسدارة الملاي  للتملية  ااستةكعن االتليئة  اتامه نتخ  ان  رار رخص  البنعء إل
 الترابي  لليفظ. 
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تتالى الاصعلح الاختص  للماعة  الايلي  الاعني  فو ذم  ذتباع ان تةعر ا إتخةعي 
اللةةرار إةةة    علةةب الرخصةة  بعلااافلةة  ذا الةةرفة ايلةةك برتةةعل  اضةةاان  الاصةةاا فةةو 

ضةةعء إلةةى تتةةل  رخصةة  البنةةعء فةةو ذمةة  ذتةةباع اةةن تةةعر ا اتخةةعي اللةةرار ادةاتةةه ةنةةد اال ت
 ذم  ذ صعه شلر ان تعر ا يلك اسة   ا إال ةدم غير تعر   الافعاا. 

 تةدا  صةلايي  رخصة  البنةعء ثة ا تةناام ابتةداء اةن تةعر ا إةة   صةعيبلع -6الفصل 
 بعلااافل .

تادد صلايي  الرخص  لنف  األم  ايلك بتلدي  ا لب ةعدي فو صةارة اةع إيا لة  
ر فةو اشةراع البنةعء. ا مةب ذن يةرد  ةيا الا لةب ةلةى البلدية  ذا الاعتادية  ييص  تغيية

 الاعني   ب  شلر ان انلضعء ادة صلايي   رار رخص  البنعء الاراد التاديد فيلع.  

ا ةةت  تمديةةد الرخصةة  بةةنف  الصةةيغ االشةةرا  التةةو انيةةم بلةةع إيا يصةة  تغييةةر فةةو 
 اشراع البنعء. 

 1995ذكتةةاعر  19التمليةة  ااستةةكعن الاةةؤرخ فةةو  تلغةةى ذيكةةع   ةةرار ا  ةةر -7الفصــل 
الاتعلةةةق بضةةةب  الاثةةةعئق الاكانةةة  لالةةةي رخصةةة  البنةةةعء اذمةةة  صةةةلاييتلع االتاديةةةد فيلةةةع 

 اشرا  تمديد ع.

 ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي . – 8الفصل 
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. 

 البنـاء  األشغال التي ال تخضع للترخيص في
يتعلق بضبح قائمة  1995أوت  10التجهيز و اإلسكان مؤرخ في قرار من وزير 

األشغال الرامية إلى إدخال تغييرات أو إصالحات عادية وضرورية على بناية مقامة 
 . والتي ال تخضع للترخيص في البناء

ال تخض  للترخيص فو البنعء األشغعا اآلتو يكر عه بعتتثنعء اع تعلق  – األولالفصل 
انلع بعلبنعيعم الكعئن  داخ  الااا   الثلعفي  االامااةعم التعر خي  االتلليدي  تااء كعنم 
ارتب  ذا غير ارتب  بعناان ان ل  اصعن  اكيلك التو تل  الاععل  التعر خي  االبنعيعم 

 24الاؤرخ فو  1994لتن   35لالتضيعم اللعنان ةدد  الاياي  ذا الارتب   بلع
 االاتعلق بإصدار امل  ياعي  التراا األثري االتعر خو االفنان التلليدي .  1994فيفري 
 أ ( األشغال المتعلقة بسدخال تغييرات على بناية مقامة:  
 تاتي  فتيعم داخلي ه  -
 تبلي  داخ  البنعيعمه  -
 ذا إ  ؤ ع بعستانمه تبلي  ذرضيعم البتعتين  -
اضةةة  يديةةةد ااط لدبةةةااب االناافةةةي اةةة  ايتةةةرا  اةةةع ةتةةةى ذن يترتةةةب ةةةةن يلةةةك اةةةن  -

 إرتفع عم خعص ه 
 اض  ماانب الايعهه  -
 تركيب التملي  الصيوه  -
 تركي  ذمل ة التدفئ ه  -
 اض  التملي ام الكلرععئي  داخ  البنعيعم ذا اليدائقه -
 لشراب داخ  البنعيعم ذا اليدائقه تركيب  ناام الاعء الصعلح ل -
 اض  ذنعبيب الغع  داخ  البنعيعم ذا اليدائقه  -
 اض  ايع  ب لن اا ايعه األا عر داخ  البنعيعم ذا اليدائقه  -
 اض   ناام لصرف ايعه األا عر االايعه الاتتعال  داخ  البنعيعم ذا اليدائقه     -
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 لى بناية مقامة:  ب( األشغال الرامية إلى إدخال إصالحات ع 
 إص ر انيدارام الت اره  -
 إص ر بنعء اع يضان الاتعك  لتفعدي تترب الايعهه  -
 إةعدة بنعء التلاف إيا كعن الابنى ال يشاله تصفيي مديده  -
 إةعدة بنعء األرضيعم اتلبي  المدرانه  -
 إةعدة ال  ءام داخ  الاي م اخعرملعه  -
د ةةةن الااملةةةعم اتكليتةةةلع اةةة  إيتةةةرا  اةةةع ةتةةةى ذن يترتةةةب ةةةةن يلةةةك اةةةن اتفع ةةةعم  -

 خعص ه 
إص ر المدران االمةدران الداخلية  بةدان تغييةر التركية  إيا كةعن الابنةى ال يشةاله  -

 تصفيي مديده 
 إةعدة ال  ء لتد الشلاطه  -

 إص ر التملي ام الكلرععئي ه  -

 إص ر  ناام الايعه الصعلي  للشرابه  -

 إص ر ذنعبيب الغع ه  -

 إص ر  ناام صرف ايعه األا عر الاتتعال . -
 ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي . – 2الفصل
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الحاالت االستمنائية التي ال تقتضي اللجوء إلى مهندس  
 معماري إلعداد رسوم مشاريع البناء

 

يتعلق بضبح الحاالت  1995أوت  10قرار من وزير التجهيز و اإلسكان مؤرخ في 
 االستثنائية التي ال تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري إلعداد رسوم مشاريع البناء 

 
ال يل  اللماء بعلضرارة إلى الند  اعاعري سةداد رتا  اشعر    – األولالفصل 

 البنعء اتى كعنم ا علب الترخيص فيلع اتعلل : 
 اترا ارعععه  80ذ ( ببنعء اتكن فردي ال تتعدع اتعيته المالي  الاغ عة  

ب( بتاتي  اتكن  عئ  اليام اع ل  تتمعا  مال  الاتعيعم الاغ عة بعد 
 ع ه اتر ار  100التاتي  

  ( ببنعء اتتادةعم ااغعت  اعدة ل تتعاعا الفردي االان لوه 
 د( بإ عا  األتيم . 

 

ال تشا  استتثنعءام الاشعر إليلع بعلفص  األاا ذة ه البنعيعم الكعئن   – 2الفصل
داخ  الااا   الثلعفي  االامااةعم التعر خي  االتلليدي  تااء كعنم ارتب  ذا غير ارتب  
بعناان ان ل  اصعن ه اكيلك البنعيعم الاياي  ذا الارتب   بلع لالتضيعم اللعنان ةدد 

تعلق بإصدار امل  ياعي  التراا االا 1994فيفري  24الاؤرخ فو  1994لتن   35
 األثري االتعر خو االفنان التلليدي . 

 ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي . – 3الفصل    
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 الوثائق المكونة لممال التهيئة العمرانية
 

يتعلق بضبح الوثائق  1995أكتوبر  3قرار من وزير التجهيز و اإلسكان مؤرخ في 
 المكونة لمثال التهيئة العمرانية 

 

 يتكان اثعا التليئ  العاراني  ان:  – األولالفصل 
اةلى خر    1000/1ا 1 /5000خر    ذا ةدة خرائ  اعدة بتل  يتراار بين  (ذ

 ةند اليعم  1/1 0000اعدة بتل  
 ب( تراتيب ةاراني  

 ان  يا اللرار. 5ا رفق  يا الاثعا بتلر ر ابعلاليلعم الاشعر إليلع بعلفص  
 ييتاي التلر ر امابع ةلى:  – 2الفصل

ذ( كشي ةن الاض  االمتاعةو ا الديااغرافو ااس تصعدي اليعلو للان ل  الاعني  
اةرة آفعط الت ار اخعص  تلك التو تتعلق بعلتكن ااألنش   اس تصعدي  االتملي ام 

 العاااي  
 ب( آفعط ت ار انع ق العاران االانع ق الا ا  تعاير ع اتتلب  

ةلى الخصاصيعم ال بيعي  االبيئي  للان ل    ( تيلي  لتقثيرام ت بيق اثعا التليئ 
ييعئلع   الاعني  اكيلك التدابير الاامب إتخعي ع للايعفظ  ةليلع اا 

د( بيعن ا ءا  خيعرام الناا العارانو ا  آفعط الاثعا التاميلو للتليئ  اكيلك 
 النصاص التشر عي  الاتعلل  بعسرتفع عم العاااي  االتو تنظ  إتتعاعا الامعا 

برا  ت ار ع فو يعل  ارامع  اثعا   ة( تيديد اتعيعم اختلي ذصنعف الانع ق اا 
 التليئ  

ا( إ ترار اتعئ  ت بيق اثعا التليئ  اخعص  انلع التو تتعةد ةلى التيك  الا ئ  
 فو العلعرام.

 تبر  الخرائ  الاشعر إليلع بعلفص  األاا ان  يا اللرار:  – 3الفصل
 الااالو.4لتراتيب العاراني  الاشعر إليلع بعلفص  الانع ق التو ت بق داخللع ا (ذ
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ب( يا ة ال ر عم الا ا  الايعفظ  ةليلع اكيلك اليا ام الاخصص  التو تخاا 
يداا  ر عم مديدة اافتر عم ا ر عم فرةي .  التيا رام الاتتلبلي  لل ر عم الاامادة اا 

الععا    ( األاعكن الاخصص  للانشآم العاااي  االتملي ام يام الاصلي 
 االبرايعم االاتعيعم الخضراء 

د( الانع ق الخعضع  لإلرتفع عم يام الاصلي  العاااي  اخعص  الاتعلل  انلع 
بعلشبكعم ابعلالك العاااو لل ر عم االالك العاااو البيري االالك العاااو للايعهه 

التو االانع ق غير اللعبل  للبنعء لاع فو يلك ان اخع ر ذا اضعر اكيلك الانع ق 
 تيتاي ةلى ااارد  بيعي  يتعين الايعفظ  ةليلع.

 ة( الداائر الخعضع  لنصاص ترتيبي  انفردة ذا خصاصي  ال تياع الااا   الثلعفي  
 ااألثر   االانع ق الاصعن  االامااةعم التعر خي  االتلليدي  االاععل  التعر خي .

 تلييب ذا التمديد العارانو.ا( داائر التدخ  العلعري للتليئ  اا ةعدة الليكل  ذا ال
تضب  التراتيب العاراني  اللااةد الاشترك  بين ك  الانع ق الايددة باثعا  – 4الفصل

 التليئ  العاراني  االلااةد الخعص  بك  ان ل  افق اس عر الناايمو الاليق بليا.
  تتضان الاليلعم الاثعئق التو اتتعالم فو تصار اثعا التليئ  العاراني– 5الفصل

 اخعص  انلع : 
ذاثل  الشبكعم الاامادة االا ا  إيداثلع االاتعلل  بعلاعء الصعلح للشراب االنار  -

 الكلرععئو االغع  االاااص م االت لير اغير ع 
 عئا  اسرتفع عم الاتعلل  بعلالك العاااو لل ر عم االالك العاااو البيري االالك  -

 االانع ق الاصعن  االاععل  التعر خي  اغير ع.العاااو للايعه االااا   الثلعفي  

 عئا  اللاانين الخصاصي  الاتعلل  بياعي  األراضو الف يي  االتراا األثري  -
 االفنان التلليدي  االايي  االغعبعم االايعه اغير ع. واالتعر خ

 ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي . – 6الفصل
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 اللجان الفنية للتقسيماتتركيب وطرق سير   
يتعلق بضبح تركيب  1995أكتوبر  19قرار من وزير التجهيز و اإلسكان مؤرخ في 

 وطري سير اللجان الفنية للتقسيمات.

 أحكــام عامــة: البـاب األول
تيةةةدا لمنةةة  فنيةةة  ملايةةة  للتلتةةةياعم ةلةةةى اتةةةتاع كةةة  االيةةة ه كاةةةع  – األولالفصـــل 

بشةر   ااعدية  تتةاح للةع  متيدا لمن  فني  ةلى اتتاع ك  بلدي  تتافر لديلع إاكعنيع
 بيلك.

ا ةةت   ةةيا اسيةةداا بالتضةةى  ةةرار اةةن ا  ةةر التمليةة  ااستةةكعن بةةع ترار اةةن الةةاالو ذا 
 رئي  البلدي  يتب اليعا.   

للمنةة  رذيلةةع فةةو كةة  الةةي تلتةةي  ذا تم ئةة  يعةةرة ةليلةةع اةةن  بةة  تبةةدي ا – 2الفصــل
 الماعة  الايلي  الاعني .

 البـاب الثانـي
 تركيب اللجان الفنية للتقسيمات وطري سيرها

 القسم األول
 اللجنة الفنية البلدية للتقسيمات

 تتركب اللمن  الفني  البلدي  للتلتياعم ان: ( 1)جديد() – 3الفصل
 رئي  البلدي  ذا ان ياثله: رئي ه  -
 رئي  الاصلي  الفني  بعلبلدي  الاعني  ذا ان ياثله: ةضاه  -

رئةةي  اصةةلي  التليئةة  العارانيةة  بةةعسدارة الملايةة  للتمليةة  ااستةةكعن االتليئةة  الترابيةة   -
 ذاان ياثله: ةضاه

  ذا اةةن رئةةي  اصةةلي  استةةكعن بةةعسدارة الملايةة  للتمليةة  ااستةةكعن االتليئةة  الترابيةة -
 ياثله: ةضا: 

                                       
تاعاه بلرار ا  ر التملي  ااستكعن االتلئي  الترابي  الاؤرخ فو  - 1  2004اعر   8كاع ت  تنلييه اا 
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رئي  اصلي  المتار اال ر عم بعسدارة الملاي  للتملي  ااستكعن االتليئة  الترابية   -
 ذا ان ياثله: ةضاه

 ااث  ةن ا ارة تكنالاميعم االتصعا االنل : ةضاه  -

 د الاعئي : ةضاه ر ااث  ةن ا ارة الف ي  االبيئ  االااا -

 لعلعر   ذا ان ياثله: ةضاه الادير الملاي ألا ك الدال  االشؤان ا -

 رئي  الاصلي  الملاي  لدياان  ي  األراضو ارت  الخرائ  ذا ان ياثله: ةضاه  -

 رئي  إ لي  الشرك  التانتي  للكلرععء االغع  ذا ان ياثله: ةضاه  -

 رئي  إ لي  الشرك  الا ني  التتغ ا اتا    الايعه ذا ان ياثله: ةضاه  -

 لت لير ذا ان ياثله:ةضاه رئي  إ لي  الدياان الا نو ل -

 رئي  إ لي  الدياان الا نو لإلتصعالم ذا ان ياثله: ةضاه  -

 ااث  ةن الاكعل  الا ني  لياعي  الايي : ةضاه -

بعسضةةعف  إلةةى  ةةؤالء األةضةةعء اللةةعر ن ااةتبةةعرا لخصاصةةيعم الالفةةعم الاعراضةة ه ياكةةن 
 لرئي  اللمن  اتتدةعء ك  شخص يرع فعئدة فو يضاره اخعص : 

 اث  ةن ا ارة الثلعف  االشبعب االترفيهه ا -

ااثلةةةةين ةةةةةن الاكةةةةعالم العلعر ةةةة  التةةةةيعي  االصةةةةنعةي  اللتةةةةكنى االتلةةةةييب االتمديةةةةد  -
 العارانوه 

 ااث  ةن الياعي  الادني ه  -

 ااث  ةن اكعل  ياعي  اتليئ  الشر   التعيلو.  -

تتةةالى الاصةةعلح الاختصةة  التعبعةة  للبلديةة  الاعنيةة  الليةةع  بةةدر  الالفةةعم  بةة   – 4لفصــلا
ةرضلع ةلى اللمن  سبداء الرذي فيلةعه ايلةك فةو ذمة  ال يتعةدع الشةلر إبتةداء اةن تةعر ا 
إيداةلع اكان  ةلى الامه األكا  إيا كعنم العلةعرام الاةراد تلتةيالع كعئنة  بان لة  اغ ةعة 

دط ةليةةةةه افةةةةو ذمةةةة  شةةةةلر ن إيا كةةةةعن اثةةةةعا التليئةةةة  بصةةةةدد باثةةةةعا تليئةةةة  ةارانيةةةة  اصةةةةع
 الارامع . 

 ا ؤخي امابع رذي الا  ر الاكلي بعلتراا إيا تعلق األار باشراع تم ئ  ذا تلتي  ألراة: 
امةةةعارة للاعةةةعل  التعر خيةةة  الايايةةة  ذا الارتبةةة  االايي ةةة  بلةةةع ةلةةةى اةةةدع اةةةعئتو اتةةةر  -
 لليدي  ذا اا   ثلعفو. ( كعئن  داخ  امااة  تعر خي  ذا ت200)
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اتامةةه إلةةى اسدارة الملايةة  للتمليةة  ااستةةكعن امابةةع نتةةخ  اةةن كةة  الةةي اةةدر  بمةةداا 
ذةاةعا ملتةة  اللمنة  ااتةةتخر  انةه لااثةة  كة  اةةن ا ارة البيئة  االتليئةة  الترابية  االاصةةعلح 

 الاكلف  بعلشبكعم العاااي  ايلك  ب  ذتباةين ةلى األ   ان تعر ا إنعلعد ع. 
اللمنة  بةدةاة اةن رئيتةلع اةرة كة  شةلر اكلاةع ا تضةم الضةرارة يلةك. تمات   – 5للفصا

 اتمري ادااالتلع بيضار ثلثو ذةضعئلع اللعر ن.
ايل  إتتدةعء ذةضعء اللمن  باكعتيب ارفلة  بمةداا األةاةعا تامةه للة  بعل ر لة  اسدار ة  

  ب  ذتباةين ةلى األ   ان تعر ا إنعلعد الملت . 
ن لة  يكتاةة  ا لنصةةعبه تلة  الةةدةاة سمتاةةعع ثةةعن ينعلةد فةةو ظةةرف ذتةباع اةةن تةةعر ا ةلةةد اا 

 الملت  األالى ايلك الاع كعن ةدد اليعضر ن. 
تبةةدع اللمنةة  رذيلةةع بعلااافلةة  ذا بعلااافلةة  الاشةةرا   برفةة  اسيتةةرا ام ذا ةةةد  الااافلةة  اةة  

اةن املة   60لفصة  التعلي  فو اليعل  األخيرة ايلك ا  اراةةعة ذيكةع  الفلةرة الثعلثة  اةن ا
 التليئ  الترابي  االتعاير. 

يرفةةق ايضةةر الملتةة  الاامةةه إلةةى اسدارة الملايةة  للتمليةة  ااستةةكعن امابةةع  -6لفصــلا
بنظير ان الي التلتي  اؤشرا ةليه ان  رف رئي  اللمن  الفني  البلدي  للتلتياعم ايلك 

  صد اليفظ.
 كتعب  اللمن ه اتكلي بليا العناان:  تتالى الاصلي  الفني  للبلدي  الاعني  - 7لفصلا

 بدر  الفعم التلتي ه  -
 بإتتدةعء ذةضعء اللمن ه  -
بإةةةداد ايعضةةر الملتةةعم اتا  علةةع ةلةةى كةة  األةضةةعء بصةةف  انتظاةة  افةةو مايةة   -

 األيااا  ب  تعر ا إنعلعد الملت  الااالي .
 

 القسم الثاني
 اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات

 الفني  الملاي  للتلتياعم ان:  تتركب اللمن  –(1)مديد() 8لفصلا

                                       
تاعاه بلرار ا  ر التملي  ااستكعن االتليئ  الترابي  الاؤرخ فو كاع ت  تنلييه  - 1  2004اعر   8اا 
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 الادير الملاي للتملي  ااستكعن االتلئي  الترابي  : رئي ه  -
 ااث  ةن الماعة  الايلي  الاعني : ةضاه  -

رئي  اصلي  التليئة  العارانية  بةعسدارة الملاية  للتملية  ااستةكعن االتلئية  الترابية :  -
 ةضاه

 لملاي  للتملي  ااستكعن االتلئي  الترابي : ةضاه رئي  اصلي  استكعن بعسدارة ا -

رئةةةةي  اصةةةةلي  المتةةةةار اال ر ةةةةعم بةةةةعسدارة الملايةةةة  للتمليةةةة  ااستةةةةكعن االتلئيةةةة   -
 الترابي : ةضاه 

 ااث  ةن ا ارة تكنالاميعم االتصعا االنل : ةضاه -

 ااثلين ةن الا ارة الاكلف  بعلف ي  االبيئ  االااارد الاعئي : ةضاانه  -

 الملاي ألا ك الدال  االشؤان العلعر   ذا ان ياثله: ةضاه الادير -

 رئي  الاصلي  الملاي  لدياان  ي  األراضو ارت  الخرائ  ذا ان ياثله: ةضاه  -

 رئي  إ لي  الشرك  التانتي  للكلرععء االغع  ذا ان ياثله: ةضاه  -

 ه رئي  إ لي  الشرك  الا ني  ستتغ ا اتا    الايعه ذا ان ياثله: ةضا -

 رئي  إ لي  الدياان الا نو للت لير ذا ان ياثله: ةضاه -

 رئي  إ لي  الدياان الا نو ل تصعالم ذا ان ياثله: ةضاه -

 ااث  ةن الاكعل  الا ني  لياعي  الايي : ةضاه  -

بعسضةةعف  إلةةى  ةةؤالء األةضةةعء اللةةعر ن ااةتبةةعرا لخصاصةةيعم الالفةةعم الاعراضةة ه ياكةةن 
 شخص يرع فعئدة فو يضاره اخعص :لرئي  اللمن  إتتدةعء ك  

 ااث  ةن ا ارة الثلعف  االشبعب االترفيهه  -
ااثلةةةةين ةةةةةن الاكةةةةعالم العلعر ةةةة  التةةةةيعيي  االصةةةةنعةي  اللتةةةةكنى االتلةةةةييب االتمديةةةةد  -

 العارانوه 

 ااث  ةن الياعي  الادني ه  -

 ااث  ةن اكعل  ياعي  اتليئ  الشر   التعيلو.  -

بةةعسدارة الملايةة  للتمليةة  ااستةةكعن در  الالفةةعم تتةةالى الاصةةعلح الاختصةة   – 9لفصــلا
 بةة  ةرضةةلع ةلةةى اللمنةة  سبةةداء الةةرذي فيلةةع فةةو ذمةة  ال يتعةةدع الشةةلر ابتةةداء اةةن تةةعر ا 
اتصعللع بتلك الالفعم الاكان  ةلى الامه األكا  إيا كعنم العلعرام الاةراد تلتةيالع كعئنة  
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ذمة  شةلر ن إيا كةعن اثةعا التليئة  بان ل  اغ عة باثعا تليئ  ةاراني  اصعدط ةليه افو 
 العاراني  بصدد اسةداد ذا الارامع . 

 ا ؤخي امابع رذي الا  ر الاكلي بعلتراا إيا تعلق األار باشراع تم ئ ذا تلتي  ألراة: 
امعارة للاععل  التعر خية  الاياية  ذا الارتبة  االايي ة  بلةع ةلةى اةدع اةعئتو اتةر  -
(200 .)  

 خي  ذا تلليدي  ذا اا   ثلعفو. كعئن  داخ  امااة  تعر  -

اتامةةه اصةةعلح اسدارة الملايةة  للتمليةة  ااستةةكعن امابةةع اتةةتخرمع اةةن كةة  الةةي اةةدر  
االاصةةعلح الاكلفةة  الترابيةة  بمةةداا ذةاةةعا اللمنةة  إلةةى ااثةة  كةة  اةةن ا ارة البيئةة  االتليئةة  

 .ةين ةلى األ   ان تعر ا إنعلعد عبعلشبكعم العاااي  ايلك  ب  ذتبا 
تمتاة  اللمنة  بةدةاة اةن رئيتةلع اةرة كة  ذتةباةين اكلاةع ا تضةم الضةةرارة  – 10لفصـلا

 يلك ه اتمري ادااالتلع بيضار ثلثو ذةضعئلع اللعر ن .
ايل  اتتدةعء ذةضعء اللمن  باكعتيب ارافل  بمداا األةاةعا تامةه للة  بعل ر لة  اسدار ة  

  ب  ذتباةين ةلى األ   ان تعر ا انعلعد ع.
ن لة  يكتاةة   النصةةعبه تلة  الةةدةاة المتاةةعع ثةةعن ينعلةد فةةو ظةةرف ذتةباع اةةن تةةعر ا ةلةةد اا 

 الملت  األالى ايلك الاع كعن ةدد اليعضر ن.
تبةةدي اللمنةة  رذيلةةع بعلااافلةة  ذا بعلااافلةة  الاشةةرا   برفةة  اسيتةةرا ام ذا ةةةد  الااافلةة  اةة  

اةن املة   60الفصة  التعلي  فو اليعل  األخيرة ايلك ا  اراةعة ذيكع  الفلةرة الثعلثة  اةن 
 التليئ  الترابي  االتعاير.

يةةةت  إبةةة غ رذي اللمنةةة  فةةةو ذمةةة  ذتةةةباع اةةةن تةةةعر ا انعلعد ةةةع إلةةةى الماعةةةة   - 11لفصـــلا
الايليةة  الاعنيةة  ارفلةةع امابةةع بنظيةةر ن اةةن الةةي التلتةةي  بعةةد التقشةةير ةليلاةةع اةةن  ةةرف 

 رئي  اللمن  الملاي  للتلتياعم. 
الملتةة   صةةد اليفةةظ باصةةلي  التليئةة  العارانيةة  اتةةادع نتةةخ  اةةن الالةةي ااةةن ايضةةر 

 بعسدارة الملاي  للتملي  ااستكعن.
تتةةالى اصةةلي  التليئةة  العارانيةة  التعبعةة  لةةإلدارة الملايةة  للتمليةة  ااستةةكعن  -12لفصــلا

 كتعب  اللمن  اتكلي بليا العناان: 
 بدر  الفعم التلتي ه  -
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 بإتتدةعء ذةضعء اللمن ه  -

اتا  علع ةلى ك  األةضعء بصف  انتظا  افو  بإةداد ايعضر الملتعم -
 ماي  األيااا  ب  إنعلعد الملت  الااالي .

 ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي . -13لفصلا
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الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس   
 صيغ المصادقة عليه طرق و الشروط و

يتعلـق بضـبح الوثـائق  1995أكتوبر  19في قرار من وزير التجهيز و اإلسكان مؤرخ 
 المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط  وكذلك طري وصيغ المصادقة عليه.

 البـاب األول
 اتـي التقسيمــف 
 في الوثاي المكونة التقسيم: الباب األول

 

 يتضان الي اشراع التلتي  امابع الاثعئق التعلي :  – األولالفصل 
ا لب ايرر ةلى ا باة  خعص  تتل  اةن اسدارة ااضةى اةن الاعلةك ذا الاةعلكين  (ذ

 ذا اك ئل ه 
 ايكرة تلدي  لعالي  التلتي  تبين خعص :   (ب

 التدابير الترعي  الانصاص ةليلع باثعا التليئ  العاراني ه  -
 الخعصيعم ال بيعي  األرة ) االنيداره التعر ة للعااا  ال بيعي ...إلا(ه -

لعارانو الاتب  فو ةالي  التلتي  اخعص  انتمعالع اة  الايةي  العارانةو الانلج ا -
الامةةةةعار ااألخةةةةي بعةةةةين االةتبةةةةعر للةةةةنا  الاعاةةةةعري االاعاةةةةعري االعارانةةةةو ا االمتاةةةةعةو 

 اال تصعدي للان ل  ذا للمل . 

 البرنعاج الا ا  إنمع ه يتب ناةي  الاتعكن االتملي ام العاااي . -

 اراد تلتيالع. ( اثيل  اا عو لدرة ال
ن تكةةةةةن األرة اتةةةةةمل  فاثةةةةةعا   ةةةةةة( اثةةةةةعا الرتةةةةة  العلةةةةةعري ذن كعنةةةةةم األرة اتةةةةةمل  اا 

 ةلى األ   ةلى األ   اعد ان  ب  الند  اتعر. 1 /1000يشخصلع بايع  
ا بةةةين الاثةةةعاه كةةةيلك الابةةةعنو االغراتةةةعم الاامةةةادة اان لةةةق التلتةةةياعم الاصةةةعدط ةليلةةةع 

رة ذا الايعييةة  للةةع اييةةدد ةةة اة ةلةةى يلةةك المةة ء االتمليةة ام العااايةة  الاتصةةل  بةةعأل
 اليي ال يناي الالت  تلتياهه إيا كعن ا لب الترخيص ال يل  كعا  العلعر.
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ةلةةةةى األ ةةةة  يتضةةةةان بيةةةةعن تةةةةر ي   100/1 ( اثةةةةعا تلتةةةةاو باليةةةةع  تلتةةةةياو باليةةةةع  
ااتةةةةةعي  اتخصةةةةةيص الالعتةةةةة  اتتةةةةة ير الاتةةةةةعيعم الخعصةةةةة  بةةةةةإيااء التةةةةةيعرام اااا ةةةةة  

م ارع لةةع بعل ر ةةعم الاامةةادة ات ا ةةد التلتةةي  باختلةةي الشةةبكعم اذةاةةعد االنتظةةعر ال ر ةةع
 لتار ر ع ةند اس تصضعءه 

ر( رتةة  مالةةو يبةةين التركيبةة  الععاةة  للاشةةراع ارتةة  بيةةعنو اةةام  أليمةةع  الاشةةراع فةةو 
ث لث  ذبععده اةند اس تضةعء صةار اةن ناةاي  اصةغر ذا غير ةع اةن الاتةعئ  التةو اةن 

تاكةةن اةةن تصةةار تمتةةي  الاشةةراع ايلةةك بعلنتةةب  للتلتةةياعم التةةو تتةةعاي ذا شةةقنلع ذن 
 تفاط اتعيتلع الخات   تعرامه 

 ( كةةةرا  شةةةرا  التلتةةةةي  الايةةةدد ليلةةةةاط ااامبةةةعم الالتةةةة  االاشةةةتر ن ذا الاتتةةةةاغين 
 للالعت  اكيلك برنعاج التليئ  االت لير.

علةةةةق بضةةةةب  اللااةةةةةد ا تضةةةةان كةةةةرا  الشةةةةرا  تراتيةةةةب ةارانيةةةة  يعةةةةعرة بلةةةةع الغيةةةةر تت
ااسرتفع ةةعم يام الاصةةلي  الععاةة  التةةو تخضةة  للةةع الااا ةة  الاصةةلي  لإلنشةةعءام يام 

 الاصلي  الماعة  اللاتعيعم الشعغرة ذا الخضراء. 
ا مب ذن ينص  يا الكرا  ذيضع ةلى ايتاعا إنلعء العا  بعلتراتيب العاراني  الخعص  

 الناايمو الاصعيب لليا اللرار.بعلتلتي ه اان يكان ا عبلع لكرا  الشرا  
تاع  األشغعاه   ي( ر نعا  تلدير   فو إنمع  اا 

ك( شةةةلعدة اةةةن ت ا ةةةد ع بعلاةةةعء الصةةةعلح للشةةةراب ذا بعل ع ةةة  الكلرععئيةةة  ذا  عبلةةة  للةةةرع  
 بشبك  استصعالمه 

 ا( شرا  اكيفي  إنمع  األشغعا فو صارة الليع  بلع ةلى اراي ه 
باؤثرام اشةراع التلتةي  ةلةى الايةي   بلةع للتشةر   االتراتيةب  ( ايكرة ذا درات  تتعلق 

 المعري بلع العا .
ن(  ةةةرار تصةةةفيي إيا كةةةعن العلةةةعر الا اةةة  تلتةةةياه ايعييةةةع للالةةةك العاةةةااو لل ر ةةةعم ذا 

 للالك العاااو البيري. 
تلد  الاثعئق "ذ" ا" " ا" ة" فو ث ث  نظةعئر اتلةد  بلية  الاثةعئق فةو تةبع   – 2الفصل 
 ر.نظعئ

 الباب الثاني
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 في طري وصيغ المصادقة
يلة  إيةداع الةي التلتةي  بعلاعتادية  ذا البلدية  الاعنية ه يتةب اليةعاه ايكةان  – 3الفصل 

 اشتا  ةلى الاثعئق الانصاص ةليلع بعلبعب األاا ان  يا اللرار. 
الالةي اتتلي  التل   اسدار   الاعني  للالت  اص  فو اسيةداع ايلةك بعةد التثبةم اةن ذن 

 ييتاع ةلى الاثعئق الا لاب .
يعةةةةرة الةةةةي التلتةةةةي  ةلةةةةى اللمنةةةة  الفنيةةةة  للتلتةةةةياعمه ملايةةةة  ذا بلديةةةة ه  – 4الفصــــل 

اةةن املةة  التليئةة  الترابيةة  االتعايةةره سبةةداء الةةرذي  60الانصةةاص ةلةةى إيةةداثلع بعلفصةة  
 فيهه ييعا ةلى الاالو ذا رئي  البلدي ه يتب اليعاه للاصعد  . 

  ةلةةى ا لةةب التلتةةي  ذا رفضةةه بالتضةةى  ةةراره اضةةب   ةةيا اللةةرار امابةةع اتلةة  الاصةةعد 
 آمعا إنمع  األشغعا فو يعل  الاصعد   ايعل  الرفة فو صارة العك .

يبلةةغ الةةاالو ذا رئةةي  البلديةة ه يتةةب اليةةعاه اللةةرار إلةةى الالتةة  فةةو ظةةرف  – 5الفصــل 
صةةةاا اةةة  اسةةةة   شةةةلر إبتةةةداء اةةةن تةةةعر ا إمتاةةةعع اللمنةةة ه ايلةةةك باكتةةةاب اضةةةاان الا 

 بعلبلاع ابعلعناان الانصاص ةليه با لب التلتي .
اتامةةه نتةةخ  اةةن نفةة  اللةةرار إلةةى اسدارة الملايةة  للتمليةة  ااستةةكعن فصةةد إتاةةع  الالةةي 

 الاعد لليفظ.
فةةةو يعلةةة  الاصةةةعد   ةلةةةى الةةةي التلتةةةي ه تتةةةل  التةةةل   اسدار ةةة  الاختصةةة   – 6الفصـــل 

   إليه نتخع ا عبل  ان نف  الالي إن  لب يلك. للالت  نظرا انه اؤشرا ةليه اتتل
ذاع فو يعل  الرفة فإن التل   اسدار   تيتفظ بنظيةر ن اةن الالةي اترمة  بلية  النظةعئر 

 إلى الالت .
 ةـي التجزئـف: العنوان الثـاني

يتكةان الةةي التم ئةة  اةن نفةة  الاثةةعئق الاكانةة  لالةي التلتةةي  بإتةةتثنعء كةةرا   – 7الفصــل
 الشرا . 
تلةة  دراتةة  الةةي التم ئةة  االاصةةعد   ةليةةه يتةةب نفةة  اسمةةراءام الان بلةة   –8الفصــل 

 ةلى الي التلتي .
ال يخض  اعلكا األراضو اللعئاان بعالي  التم ئ  إلى ضرارة إنمع  ذشغعا  – 9الفصل 

البني  األتعتي  التو بلع ةعدة ذصيعب التلتياعم افق التضيعم كرا  الشرا  التلتةي ه 
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عان إلةةةةةى اتةةةةةع ا  الاةةةةةعلكين األمةةةةةاار فةةةةةو اصةةةةةعر ي األشةةةةةغعا األاليةةةةة  ذا لكةةةةةنل  يخضةةةةة
اسص يعم الكبرع للدنلةج ا نةاام الايةعه الاتةتعال  ااألرصةف   بلةع للتشةر   المةعري بةه 

 العا .  
 ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  . – 10الفصل
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 الفنية لرخص البناءتركيب وطرق سير اللجان  
 

يتعلـق  2007أفريـل  17قرار من وزيرة التجهيز واإلسـكان والتهيئـة الترابيـة مـؤرخ فـي 
 بضبح تركيب وطري سير اللجان الفنية لرخص البناء .

 أحكـام عـامـة : البـاب األول  

تيةةدا ةلةةى اتةةتاع كةة  االيةة  لمنةة  فنيةة  ملايةة  لةةرخص البنةةعءه كاةةع  -الفصــل األول 
فنيةةة  لةةةرخص البنةةةعء ةلةةةى اتةةةتاع كةةة  بلديةةة  تتةةةافر لةةةديلع إاكعنةةةعم اعديةةة   تيةةةدا لمنةةة 

 ابشر   تض  امابع الندتع اعاعر ع.

اتيدا اللمن  الفني  الايكارة بلرار ان ا  ر التملية  ااستةكعن االتليئة  الترابية  بةع ترار 
 ان الاالو الاختص ترابيع ذا ان رئي  البلدي  الاعني  يتب اليعا.

دي اللمنةةة  رذيلةةةع فةةةو كةةة  الةةةي رخصةةة  بنةةةعء يعةةةرة ةليلةةةع اةةةن  بةةة  تبةةة - 2الفصـــل 
الماعة  الايلي  الاعني  ايلك بعةد تلةدي  الاشةراع اةن  بة  الالنةد  الاعاةعري الاعنةوه 
اةةع ةةةدا فةةو اليةةعالم االتةةتثنعئي  الانصةةاص ةليلةةع بلةةرار اةةن ا  ةةر التمليةة  ااستةةكعن 

 الاشعر إليه ذة ه. 1995ذام  10الاؤرخ فو 

لالند  الاعاعري اصا  اشراع البنعءه ذن يفاة كتعبيع فو يعل  التعيره اياكن ل
 لالند  اعاعري ارت  بمداا  يئ  الالندتين الاعاعر ين تلدي  اشراةه ذاع  اللمن . 

 البـاب الثانـي 

 تركيب اللجان الفنية لرخص البناء وطري سيرها 

 اللجنة الفنية البلدية لرخص البناء  :القسـم األول

 تتركب اللمن  الفني  البلدي  لرخص البنعء ان:  -3الفصل

 رئي  البلدي  ذا ان ياثله: رئي ه  -

 رئي  الاصلي  الفني  بعلبلدي  الاعني : ةضاه  -



 503 

 الند  اعاعري ااث  للبلدي  الاعني : ةضا  -

رئةةي  اصةةلي  استةةكعن بةةعسدارة الملايةة  للتمليةة  ااستةةكعن االتلئيةة  الترابيةة  ذا  -
 اثله: ةضاه  ان ي

رئةةةي  اصةةةلي  التليئةةة  العارانيةةة  بةةةعسدارة الملايةةة  للتمليةةة  ااستةةةكعن االتليئةةةة   -
 الترابي  ذا ان ياثله: ةضاه 

رئةةي  اصةةلي  المتةةار اال ر ةةعم بةةعسدارة الملايةة  للتمليةة  ااستةةكعن االتليئةة   -
 الترابي  ذا ان ياثله: ةضاه 

 الادير الملاي ألا ك الدال  االشؤان العلعر   ذا ان ياثله: ةضاه  -

 الانداب الملاي للتناي  الف يي  ذا ان ياثله: ةضاه  -

 الادير الملاي للياعي  الادني  ذا ان ياثله: ةضاه  -

 الادير الملاي للبيئ  االتناي  الاتتديا  ذا ان ياثله: ةضاه  -

ء اللةةعر ن ااةتبةةعرا لخصاصةةيعم الالفةةعم الاعراضةة ه بعسضةةعف  إلةةى  ةةؤالء األةضةةع
 ياكن لرئي  اللمن  اتتدةعء ك  شخص يرع فعئدة فو يضاره.

تتالى الاصعلح الاختص  الرامع  للبلدي  الاعني  الليع  بعلاععينعم الايداني   - 4الفصل 
 ال  ا  ادر  الالفعم  ب  ةرضلع ةلى اللمن  سبداء الرذي.

  ر الدفعع الا نو إيا تعلق األار باشراع بنعء امعار لانشآم ا ؤخي امابع رذي ا 
  ( ارذي الةا  ر الاكلةي بةعلتراا إيا تعلةةق 150ةتةكر   فةو يةداد اعئة  اخاتةين اتةرا )
 األار باشراع بنعء ذا تراي  ةلعرام: 

 اياي  ذا ارتب ه  -

اةعئتو اتةر امعارة للاععل  التعر خي  الاياي  ذا الارتب  االايي   بلع ةلى ادع  -
   (ه 200) 



 504 

كعئنةةة  داخةةة  امااةةةة  تعر خيةةة  ذا تلليديةةة  ذا اا ةةة  ثلةةةعفو ايدثةةة  اايةةةددة افلةةةع  -
 للتراتيب المعري بلع العا . 

اتامه إلى اسدارة الملاي  للتملي  ااستكعن االتليئة  الترابية  امابةع نتةخ  اةن كة  
أل ةة  اةةن تةةعر ا الةةي رخصةة  بنةةعء اةةدر  بمةةداا ذةاةةعا اللمنةة  ايلةةك  بةة  ذتةةباع ةلةةى ا

 انعلعد الملت .
تمتاةة  اللمنةة  بةةدةاة اةةن رئيتةةلع اةةرة كةة  ذتةةباةين اكلاةةع ا تضةةم الضةةرارة  -5الفصــل
 يلك.

ا ةت  اتةتدةعء ذةضةعء اللمنة  باكعتيةب ارفلةة  بمةداا األةاةعا تامةه إلةيل  بعل ر لةة  
 اسدار    ب  ذتباع ةلى األ   ان تعر ا انعلعد الملت .

عر ان اصةةةةااا الاشةةةةعر   الادرمةةةة  بمةةةةداا األةاةةةةعا ايتةةةةتدةى الالندتةةةةان الاعاةةةة
بصف  فردي  باكعتيب تامه لل  بعل ر ل  اسدار    ب  ذتباع ةلى األ   ان تعر ا انعلةعد 

 الملت  ليلدااا ذاع  اللمن  اشعر   البنعء الايكارة.
افةةةو صةةةارة تغيةةةب الالنةةةد  الاعاةةةعري اصةةةا  الاشةةةراع ذا اةةةن ياثلةةةه فةةةو األمةةة  

لاشراع يؤم  النظر فو الالي الاعراة للملت  الااالي  ايتةم  غيعبةه الاعين لتلدي  ا
 بايضر الملت .

إيا تغيةةب الالنةةد  الاعاةةعري اصةةا  الاشةةراع ذا اةةن ياثلةةه ةةةن الملتةة  الثعنيةة ه  
تعلة  اصةةعلح البلدية  الاعنيةة ه بعل ر لةة  اسدار ة ه فةةو ظةرف العشةةرة ذيةةع  الااالية  كةة  اةةن 

  علب الرخص  بيلك الغيعب.  يئ  الالندتين الاعاعر ين ا 
ايعفةةةى الالنةةةد  الاعاةةةعري اةةةن اليضةةةار اةةةرة ثعنيةةة  ذاةةةع  اللمنةةة  لرفةةة  االيتةةةرا ام 

 الاتعلل  باشعر   البنعء التو تبق له تلديالع. 
تبدي اللمن  رذيلع فو الالفةعم الاعراضة  ةليلةع بعلااافلة  ذا ةةد  الااافلة  الاعللة ه 

 اصااو الاشعر   ذا ان ياثلل .  ايلك دان يضار الالندتين الاعاعر ين
الااثةة  ا  ةةر التمليةة  ااستةةكعن االتليئةة  الترابيةة  ذن يعتةةرة ةنةةد اال تضةةعء ةلةةى 

 تتلي  رخص  البنعء ايضان االةتراة امابع بايضر ملت  اللمن . 
ا بلةةغ االةتةةراة الاةةيكار إلةةى الماعةةة  الايليةة  الاعنيةة  اةةن  بةة  الاةةدير الملةةاي 

 ليئ  الترابي  فو ذم  ذتباع ان تعر ا انعلعد الملت . للتملي  ااستكعن االت
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يرفق ايضر الملت  الاامه إلةى اسدارة الملاية  للتملية  ااستةكعن االتليئة   -6الفصل
الترابيةةة  امابةةةع بنظيةةةر اةةةن الةةةي رخصةةة  البنةةةعء اؤشةةةر ا ةليةةةه اةةةن  بةةة  ااثلةةةو اسدارة 

اعة  الايلي  الاعنية  ايلةك  صةد الملاي  للتملي  ااستكعن االتليئ  الترابي  اااثلو الم
 اليفظ.
 اتتالى الاصلي  الفني  للبلدي  الاعني  كتعب  اللمن  اتكلي بليا العناان:  7 -الفصل 

 بدر  الفعم رخص البنعءه  -
 بإتتدةعء ذةضعء اللمن ه  -
ب غلةةةع إلةةةى كةةة  األةضةةةعء بصةةةف  انتظاةةة  افةةةو كةةة   - بإةةةةداد ايعضةةةر الملتةةةعم اا 

 األيااا  ب  ااةد انعلعد الملت  الااالي ه 
بةةةةةرع  الصةةةةةل  بليئةةةةة  الالندتةةةةةين الاعاةةةةةعر ين فياةةةةةع يتعلةةةةةق بعلالندتةةةةةين الاعاةةةةةعر ين  -

 اصااو الاشعر   الاعراض  ةلى اللمن .
 القسم الثاني 

 ص البناء اللجنة الفنية الجهوية لرخ

 تتركب اللمن  الفني  الملاي  لرخص البنعء ان:  -8الفصل

 الادير الملاي للتملي  ااستكعن االتليئ  الترابي  ذا ان ياثله: رئي ه  -

 رئي  الاصلي  الفني  بعلماعة  الايلي  الاعني : ةضاه  -

ابي  ذااةن رئي  اصلي  استكعن بعسدارة الملاي  للتملي  ااستكعن االتليئ  التر  -
 ياثله: ةضاه 

رئةةةي  اصةةةلي  التليئةةة  العارانيةةة  بةةةعسدارة الملايةةة  للتمليةةة  ااستةةةكعن االتليئةةةة   -
 الترابي  ذا ان ياثله: ةضاه 

رئةةي  اصةةلي  المتةةار اال ر ةةعم بةةعسدارة الملايةة  للتمليةة  ااستةةكعن االتليئةة   -
 الترابي  ذا ان ياثله: ةضاه 

 الشؤان العلعر   ذا ان ياثله: ةضاه الادير الملاي ألا ك الدال  ا  -
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 الانداب الملاي للتناي  الف يي  ذا ان ياثله: ةضاه  -

 الانداب الملاي للياعي  الادين  ذا ان ياثله: ةضاه  -

 الادير الملاي للبيئ  االتناي  الاتتديا  ذا ان ياثله: ةضاه  -

الالفةعم الاعراضة ه ابعسضعف  إلى  ؤالء األةضعء اللعر نه ااةتبعرا لخصاصيعم 
 ياكن لرئي  اللمن  اتتدةعء ك  شخص يرع فعئدة فو يضاره. 

 تتالى الاصعلح الاختص  بعسدارة الملاي  للتملي  ااستكعن االتليئة  الترابية  -9الفصل
لليةةةع  بعلاععينةةةعم الايدانيةةة  بعلنتةةةب  إلةةةى اشةةةعر   البنةةةعء الا اةةة  إنمع  ةةةع خةةةعر  الانةةةع ق ا

البلديةة ه كاةةع تتةةالى ابتةةداء اةةن تةةعر ا تتةةلالع للالفةةعم الليةةع  بدرتةةلع  بةة  ةرضةةلع ةلةةى 
 اللمن  سبداء الرذي فيلع فو ذم  ال يتعدع: 

داخةة  ان لةة  اغ ةةعة باثةةعا  ذ ( ث ثةة  ذتةةعبي  إيا كعنةةم البنعيةة  الا اةة  إ عاتلةةع كعئنةة 
 تليئ  ةاراني  اصعدط ةليهه 

 ب( خات  ذتعبي  إيا كعن اثعا التليئ  العاراني  بصدد اسةداد ذا الارامع ه 

  ( تتةةع  ذتةةعبي  فةةو صةةارة امةةاد البنعيةة  الا اةة  إنمع  ةةع فةةو يةةداد اةةعئتو اتةةر) 
   ( ياا: 200

 الااا   ال بيعي ه -

 األثر  ه  الااا   الثلعفي  االااا   - 

 انع ق الصيعن ه  - 

 الاععل  التعر خي ه   - 

ا ؤخةةةي امابةةةع رذي ا  ةةةر الةةةدفعع الةةةا نو إيا تعلةةةق األاةةةر باشةةةراع بنةةةعء امةةةعار  - 
  ( اكةةيلك رذي الةةا  ر الاكلةةةي 150لانشةةآم ةتةةكر   فةةو يةةةداد اعئةة  اخاتةةين اتةةةرا )

 بعلتراا إيا تعلق األار باشراع بنعء ذا تراي  ةلعرام: 
 ذا ارتب ه  اياي  -
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امعارة للاععل  التعر خي  الاياي  ذا الارتب  االايي   بلع ةلى ادع اةعئتو اتةر  -
(200 )  

كعئنةةةه داخةةة  امااةةةة  تعر خيةةة  ذا تلليديةةة  ذا اا ةةة  ثلةةةعفو ايدثةةة  اايةةةددة افلةةةع  -
 للتراتيب المعري بلع العا .

تمتاة  اللمنةة  بةدةاة اةةن رئيتةةلع اةرة كةة  ذتةةباع اكلاةع ا تضةةم الضةةرارة  – 10الفصــل 
 يلك. 

يةةت  اتةةتدةعء ذةضةةعء اللمنةة  باكعتيةةب ارفلةة  بمةةداا األةاةةعا تامةةه إلةةيل  بعل ر لةة  
 اسدار    ب  ذتباع ةلى األ   ان تعر ا انعلعد الملت . 

ةاةةةةعا ايتةةةةتدةى الالندتةةةةان الاعاةةةةعر ان اصةةةةااا الاشةةةةعر   الادرمةةةة  بمةةةةداا األ
بصف  فردي  باكعتيب تامه لل  بعل ر ل  اسدار    ب  ذتباع ةلى األ   ان تعر ا انعلةعد 

 الملت  ليلدااا ذاع  اللمن  اشعر   البنعء الايكارة. 
افةةةو صةةةارة تغيةةةب الالنةةةد  الاعاةةةعري اصةةةا  الاشةةةراع ذا اةةةن ياثلةةةه فةةةو األمةةة  

ملت  الااالي  ايتةم  غيعبةه الاعين لتلدي  الاشراع يؤم  النظر فو الالي الاعراة لل
 بايضر الملت .

إيا تغيةةب الالنةةد  الاعاةةعري اصةةا  الاشةةراع ذا اةةن ياثلةةه بعلملتةة  الثعنيةة  تتةةالى 
اصعلح اسدارة الملاي  للتملي  ااستكعن االتليئ  الترابي ه بعل ر ل  اسدار  ه فةو ظةرف 

ا علةةب الرخصةة  بةةيلك العشةةرة ذيةةع  الاااليةة  إةةة   كةة  اةةن  يئةة  الالندتةةين الاعاةةعر ين 
 الغيعب.

ايعفةةةى الالنةةةد  الاعاةةةعري اةةةن اليضةةةار اةةةرة ثعنيةةة  ذاةةةع  اللمنةةة  لرفةةة  االيتةةةرا ام 
 الاتعلل  باشعر   البنعء التو تبق تلديالع.

تبةدي اللمنةة  رذيلةةع فةةو الالفةةعم الاعراضة  ةليلةةع بعلااافلةة  ذا ةةةد  الااافلةة  الاعللةة  
 او الاشعر   ذا ان ياثلل .ايلكه دان يضار الالندتين الاعاعر ين اصا

الااثةة  ا  ةةر التمليةة  ااستةةكعن االتليئةة  الترابيةة  ذن يعتةةرة ةنةةد اال تضةةعء ةلةةى 
 تتلي  رخص  البنعء ايضان االةتراة امابع بايضر ملت  اللمن . 

ا بلغ االةتةراة الاةيكار إلةى الماعةة  الايلية  الاعنية  اةن  ةرف الاةدير الملةاي 
 الترابي  فو ظرف ذتباع ان تعر ا انعلعد الملت . للتملي  ااستكعن االتليئ  
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يةةةت  تبليةةةغ رذي اللمنةةة  فةةةو ذمةةة  ذتةةةباع اةةةن تةةةعر ا انعلةةةعد الملتةةة  إلةةةى  – 11الفصـــل 
الماعة  الايلي  الاعني  ارفلع امابع بنظير ن ان الالي اؤشر ةليلاع ان  رف رئي  

 اللمن  الفني  الملاي  لرخص البنعء ارئي  الاصلي  الفني  للماعة  الايلي  الاعني .
  لةةدع اصةةلي  استةةكعن التعبعةة  كاةةع تةةادع نتةةخ  اةةن الالةةي ااةةن ايضةةر الملتةة

 لإلدارة الملاي  للتملي  ااستكعن االتليئ  الترابي   صد اليفظ. 
الملايةةة  للتمليةةة  ااستةةةكعن االتليئةةة   ةتتةةةالى اصةةةلي  استةةةكعن بةةةعسدار  – 12الفصـــل 

 الترابي  كتعب  اللمن  اتكلي بليا العنان: 
 بدر  الفعم رخص البنعءه  -
  بعتتدةعء ذةضعء اللمن ه-
ب غلةةع إلةةى كةة  األةضةةعء بصةةف  انتظاةة  افةةو كةة   - بإةةةداد ايعضةةر الملتةةعم اا 

 األيااا  ب  ااةد انعلعد الملت  الااالي ه 
بةةةرع  الصةةةل  بليئةةة  الالندتةةةين الاعاةةةعر ين فياةةةع يتعلةةةق بعلالندتةةةين الاعاةةةعر ين  -

 اصااو اشعر   البنعء الاعراض  ةلى اللمن . 
 البـاب الثـالث 

 ـة ـام انتقاليـأحكـ
يتعةةين ةلةةى البلةةديعم التةةو ذيةةدثم بلةةع لمةةعن فنيةة  لةةرخص البنةةعء االتةةو ال  -13الفصــل

تضةةة  إاكعنعتلةةةع البشةةةر   الندتةةةع اعاعر ةةةع فةةةو تةةةعر ا دخةةةاا  ةةةيا اللةةةرار ييةةة  التنفيةةةي ذن 
 تتتميب لليا الشر  فو ذم  ث ا تناام. 

ر ةع ا تةرار إيةداا اةلى ك  بلدي  تتافر لديلع إاكعنعم اعدية  ابشةر   تضة  الندتةع اعاع
 لمن  فني  لرخص البنعء تعبع  للع فو ذم  تن  ان تعر ا دخاا  يا اللرار يي  التنفيي.

 1995ذكتةاعر  19تلغةى ذيكةع   ةرار ا  ةر التملية  ااستةكعن الاةؤرخ فةو  -14الفصل 
 الاتعلق بضب  تركيب ا رط تير اللمعن الفني  لرخص البنعء.

 ائد الرتاو للمالار   التانتي .ينشر  يا اللرار بعلر  -15الفصل 
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أشغال التهيئة األولية واألشغال النهائية للتقسيم  
 وكيفية استالمها

 

يتعلق بضبح أشغال  1995أكتوبر  19قرار من وزير التجهيز واإلسكان مؤرخ في 
 التهيئة األولية واألشغال النهائية للتقسيم وكيفية استالمها.

 البـاب األول 
 أحكـام عامــة 

يتعين ةلى ك  الت  تام الاصعد   ةلى اشراع تلتايه إنمع   – الفصل األول
األشغعا الضرار   لتليئ  اتملي  التلتي  اخعص  اع يتعلق انلع بعل ر عم االت ا د 
بعلاعء الصعلح للشراب االكلرععء االغع  ااالتصعالم اصرف الايعه الاتتعال ه اايعه 

ا اف التيعرام االتعيعم العاااي ه افضعءام  األا عر ااسنعرة العاااي  افضعءام
 األلععب االاتعيعم الغرات .

تنم  األشغعا الايكارة افلع لكرا  شرا  التلتي  االصيغ الانصاص ةليلع بعلرتا  
البيعني  اخعص  ذاثل  إنمع  الشبكعم الاؤشر ةليلع ان  رف الاصعلح التعبع  للاتدخلين 

 عدط ةليه ان  رفل . الاعنيين ذا  ب  اكتب ارا ب ه اص
ياكن الترخيص للالت  ةند ال لب فو تبا ب ذشغعا التلتي  تليئ  ذالي   - 2الفصل 

 اذشغعا تليئ  نلعئي  إيا كعنم الغعي  ان يلك تفعدي تد ار ال ر عم ةند تشييد البنعيعم.
 الباب الثاني 

  أشغال التهيئة األولية والنهاية
 الي  للتلتي ه األشغعا الضرار   ستتغ له. يلصد بقشغعا التليئ  األ -3الفصل 

 اتتعلق  يه األشغعا ةااع: 
بلد  البنعيعم االانشآم الاامادة الانصاص ةلى  دالع باثعا التلتي  بكرا   -

 الشرا ه 
 بفتح ات يعم ك  ال ر عمه  -
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 بإنمع  ذت  الاعبدام ااألرصف   -
باد شبكعم الاعء الصعلح للشراب االت لير االكلرععء اايعه األا عر اذغاعد  -

 اليمر للت ا د بعلغع  اشبك  االتصعالم ارع لع بعلشبكعم الععا  الاتعلل  بلعه 
بإنمع  ذشغعا تليئ  اغر  الفضعءام الخضراء العاااي  ةند ذاا نات   -

 غرات ه 
الاااد الاتقتي  ان ذشغعا  بتخلص الالعت  ان ك  رااتب األترع  افااض  -

 التلتي  
يلصد بقشغعا التليئ  النلعئي  للتلتي  األشغعا الضرار   ستاع  ذشغعا  – 4الفصل 

 التليئ  األالي  الانم ة ان  رف الالت   بلع لكرا  الشرا ه 
 اتتعلق  يه األشغعا ةاااع: 

 هه بإةعدة ذت  الاعبدام ااألرصف  ااختلي الشبكعم إلى اع كعنم ةلي -
 بإتاع  األرصف  ااض  اليااشوه  -
 بإنم   بل  الياالن للاعبدام افضعءام ا اف التيعرامه  -
 بتليئ  اارام الراملينه  -
 بتركيب ذةادة التنا ر العاااوه  -
 بغر  ذشمعر التصفيي اتركي  التملي ام العاراني ه  -
 بعتتكاعا غرات  الاتعيعم الخضراءه  -
 بتليئ  فضعءام األلععبه  -
 الانيدرامهبتثبيم  -

 الباب الثالث
 صيغ استالم األشغال

تخضةةة  ذشةةةغعا التليئةةة  األاليةةة  االنلعئيةةة  للتلتةةةي  لاععينةةة  تلةةةا  بلةةةع لمنةةة   –5الفصـــل 
 تتركب ان ااثلين ةن الماعة  

 
 الايلي  االليعك  الاتدخل  الاعني  بقةشغعا التليئ  الانم ة ايلك ب لب ان الالت .
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ضرا فو الغرة ةلى تقشير بلية  األ ةراف ا تضةان اييرر ااث  الماعة  الاعني  اي
 ان  يا اللرار. 4نتيم  اععين  إتتلعء ذشغعا التليئ  كاع  و ابين  بعلفص  

 اتل   يا الايضر للالت ه فو ذم  شلر ن إبتداء ان تعر ا إبداع الا لبه 
بلةةع إيا لةة  يلةة  إنمةةع  ذشةةغعا التليئةة  كليةةع ذا م ئيةةع فةةو اآلمةةعا الايةةددة ا  –6 الفصــل

للااصفعم الفني  الاصعدط ةليلع ان  رف التل   الاختص ه يما  لليه األخيةرة بعةد 
اةةن املةة   64تنبيةه يامةةه للالنةةو بةةعألار اتةةتعاعا الضةةاعن الانصةةاص ةليةةه بعلفصةة  

 78التليئة  الترابية  االتعايةر للليةع  بعألشةةغعا ال  اة  ذا اسين بلةع افلةع أليكةع  الفصةة  
 ان نف  الامل .

ال ياكن الشراع فو اتتغ ا التلتةي  بةقي امةه اةن الامةه  بة  اليصةاا ةلةى –7 الفصل
 3ايضر فو اععين  إنتلعء األشغعا األالي  للتلتي ه ةلى األ  ه كاع  و ابينة  بعلفصة  

 ان  يا اللرار.
ان  يا  4يت  اتت   ذشغعا التليئ  النلعئي  للتلتي  الانصاص ةليلع بعلفص  –8الفصل 

اللرار ان  رف الاصعلح الاعني  ةند إتاةع  بنةعء ثلثةو التلتةي  افةو ذ صةى اليةعالم ةنةد 
 إنتلعء اآلمعا اللعناني  الاتعلل  بإتاعالع.

عنية  بقاثلة  ا عبلة  ا مب ةلى الالت  إثر ةالي  اتت   األشةغعا اةد الماعةة  اليلية  الا
 لك  الشبكعم اؤشرا ةليلع ان  ب  الاتدخلين الاعنيين .

ايضةةان االتةةةت   بشةةةلعدة ا عبلةة  يصةةةبح الالتةةة  بالتضةةةع ع فييةة  اةةةن اتةةةؤالي  صةةةيعن  
التمليةة ام االانشةةآم االفضةةعءام الادامةة  بعلالةةك العاةةااو ذا الخةةعص للدالةة  للماعةةةة  

 الايلي  الاعني .
 ينشر  يا اللرار بعلرائد ارتاو للمالار   التانتي . –9الفصل 
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التراتيـب  
 البلـديـة
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للجماعات   مخـالفـة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة
 المحلية

تمـام القـانون  2016أفريل  5مؤرخ في  2016لسنة  30نون عدد قا يتعلـق بتنقـيح وا 
المتعلــق بمخالفــة تراتيــب حفــ   2006أوت  14المــؤرخ فــي  2006لســنة  59عــدد 

 .(1)الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية
 

ذام  14الاةؤرخ فةو  2006لتن   59ت  تغيير تتاي  ةناان اللعنان ةدد  ل:الفصل األو
الاتعلةةق باخعلفةة  تراتيةةب يفةةظ الصةةي  بعلانةةع ق الرامعةة  للماعةةةعم الايليةة  كاةةع  2006

الاتعلةةةةق باخعلفةةةة   2006ذام  14الاةةةةؤرخ فةةةةو  2006لتةةةةن   59يلةةةةو : "اللةةةةعنان ةةةةةدد 
  ."معةةةةةةة  للماعةةةةةةةةعم الايليةةةةةةة تراتيةةةةةةةب يفةةةةةةةظ الصةةةةةةةي  االنظعفةةةةةةة  الععاةةةةةةة  بعلانةةةةةةةع ق الرا

 

الاةةؤرخ فةةو  2006لتةةن   59اةةن اللةةعنان ةةةدد  3ا  2تلغةةى ذيكةةع  الفصةةلين  :2الفصــل 
الاتعلةةةةق باخعلفةةةة  تراتيةةةةب يفةةةةظ الصةةةةي  بعلانةةةةع ق الرامعةةةة  للماعةةةةةعم  2006ذام  14

 : الايليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ه اتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاة بعأليكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  التعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

ب يفةظ الصةي  االنظعفة  الععاة  : تنلتة  المةرائ  الاتعللة  باخعلفة  تراتية )جديد( 2الفصل 
 :بعلانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع ق الرامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  للماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم الايليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنفين

 اخعلفعم -
 منح -

 

 .ثعلثةةةةةةةةع اةةةةةةةةن  ةةةةةةةةيا اللةةةةةةةةعنان  10تعتبةةةةةةةةر منيةةةةةةةةع المةةةةةةةةرائ  الاشةةةةةةةةعر إليلةةةةةةةةع بعلفصةةةةةةةة      
 

اتضب  الخ عيع الاتتامب  للاخعلفةعم بةقار يكةااو بةع ترار اةن الةا  ر الاكلةي بعلشةؤان 
 .الايلي 

                                       
اداال  امل  نااب الشعب ااصعد ته بملتتةةه الانعلةدة بتعر ا  :األةاعا التيضير   - 1

 .2016اعر   22
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: تلة  اععينة  الاخعلفةعم االمةنح لتراتيةب يفةظ الصةي  االنظعفة  الععاة   جديـد() 3الفصل 
 : ان  ب 

 

اةةن املةةة   10اةةن الفصةةة   4ا 3اةةقااري الضةةعب   العدليةةة  الاشةةعر إلةةةيل  بعلعةةددين ( 1
 .اسمراءام الم ائي 

 ."ذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاان الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   االيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  البلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديين اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنفين "ذ" ا"ب( 2
 .لفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين االاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤ لين للغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرةذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاان الماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم الايليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الاي( 3
األةةةةةةةاان الايلفةةةةةةين االاةةةةةةؤ لين للغةةةةةةرة الةةةةةةرامعين بةةةةةةعلنظر للةةةةةةا ارة الاكلفةةةةةة  بعلبيئةةةةةة  ( 4

 .االاؤتتعم الخعضع  سشرافلع
األ بةةةعء االبيةةةع رة االالندتةةةين ياي االختصةةةعص االفنيةةةين التةةةعاين للصةةةي  الايلفةةةين ( 5

 .االاؤ لين للغرة
 

  ةع رتةايع اب ع ة  النية  ار اة  بلةع صةار    4ا 3ييا  األةاان الاشعر إليل  بعلا تين 
الشخصةةةةي  ببةةةةدلتل  الرتةةةةاي ه اابةةةةين بلةةةةع  ةةةةا تل  الكعالةةةة  اصةةةةفتل  كةةةةقةاان اةةةةن ذةةةةةاان 
 .الضةةةةةةةةةةةةةةعب   العدليةةةةةةةةةةةةةة  اياكةةةةةةةةةةةةةةنل  االتةةةةةةةةةةةةةةتععن  بةةةةةةةةةةةةةةعللاة الععاةةةةةةةةةةةةةة  للليةةةةةةةةةةةةةةع  بالةةةةةةةةةةةةةةعال 

كاةةةع ياكةةةن اععينةةة   ةةةيه الاخعلفةةةعم االمةةةنح بةةةقمل ة ااتةةةعئ  يةةةت  تيديةةةد ع اضةةةب   ر لةةة  
 .تتعاعللع بقار يكااوا

 

 2006ذام  14الاةؤرخ فةو  2006لتن   59ة يت ه ضان ذيكع  اللعنان ةدد  3الفصل 
الاتعلةةةةق باخعلفةةةة  تراتيةةةةب يفةةةةظ الصةةةةي  االنظعفةةةة  الععاةةةة  بعلانةةةةع ق الرامعةةةة  للماعةةةةةعم 

 :الايلي ه تغيير تتاي  العناان الثعنو الاتاى "فو اععين  الاخعلفعم" كاع يلو
 

 انيالعنوان الث"
 "في معاينة المخالفات والجنح

 2006ذام  14الاةؤرخ فةو  2006لتن   59ة يت ه ضان ذيكع  اللعنان ةدد  4الفصل 
الاتعلةةةةق باخعلفةةةة  تراتيةةةةب يفةةةةظ الصةةةةي  االنظعفةةةة  الععاةةةة  بعلانةةةةع ق الرامعةةةة  للماعةةةةةعم 
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الايليةة ه تعةةاية ةبةةعرة " عضةةو النعييةة " بعبةةعرة "الايكاةة  الاختصةة " ايلةةك ذيناةةع امةةدم 
 .10ا 9ا 7ا  6بعلفصاا 

 

 2006ذام  14الاةؤرخ فةو  2006لتن   59ة يت ه ضان ذيكع  اللعنان ةدد  5الفصل 
الاتعلةةةةق باخعلفةةةة  تراتيةةةةب يفةةةةظ الصةةةةي  االنظعفةةةة  الععاةةةة  بعلانةةةةع ق الرامعةةةة  للماعةةةةةعم 

 : الايليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ه إضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعف 
 

اةةن  2االعةةدد ةبةةعرة "النظعفةة  الععاةة " ابعشةةرة بعةةد ةبةةعرة "يفةةظ الصةةي " بعلفصةة  األاا *
 .6الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   االفلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة األالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 4الفصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 .6اةةةةن الفصةةةة   2ةبةةةةعرة "ذا المنيةةةة " ابعشةةةةرة بعةةةةد ةبةةةةعرة "لارتكةةةةب الاخعلفةةةة " بةةةةعلفلرة *
 .4لفةةةةةةةةظ "المةةةةةةةةنح" ابعشةةةةةةةةرة بعةةةةةةةةد لفةةةةةةةةظ "الاخعلفةةةةةةةةعم" بةةةةةةةةعلفلرة األالةةةةةةةةى اةةةةةةةةن الفصةةةةةةةة  *
 .4اةةةةةةةةةن الفصةةةةةةةةة   4اةبةةةةةةةةةعرة "ذا المنيةةةةةةةةة " ابعشةةةةةةةةةرة بعةةةةةةةةةد لفةةةةةةةةةظ "الاخعلفةةةةةةةةة " بعلعةةةةةةةةةدد *

 

 2006ذام  14الاةؤرخ فةو  2006لتن   59ة يت ه ضان ذيكع  اللعنان ةدد  6الفصل 
الاتعلةةةةق باخعلفةةةة  تراتيةةةةب يفةةةةظ الصةةةةي  االنظعفةةةة  الععاةةةة  بعلانةةةةع ق الرامعةةةة  للماعةةةةةعم 
الايلي ه يةيف ةبةعرة "ايتةتعينان ةنةد اليعمة  بقيةد الفنيةين الاةؤ لين  عنانةع للغةرة" اةن 

 .6الفلرة األالى ان الفص  
 

 

 2006ذام  14الاؤرخ فو  2006لتن   59ة تضعف إلى ذيكع  اللعنان ةدد  7الفصل 
الاتعلةةةةق باخعلفةةةة  تراتيةةةةب يفةةةةظ الصةةةةي  االنظعفةةةة  الععاةةةة  بعلانةةةةع ق الرامعةةةة  للماعةةةةةعم 

خعاتع افلرة ذخيرة إلةى  10رابعع ا 10ثعلثع ا 10اكرر ا 10اكرر ا 9الايلي  الفصاا 
 :ه كاع يلو نصلع10ل صالف
 

: تثبةم الاخعلفةعم االمةنح الاتعللة  بتراتيةب يفةظ الصةي  االنظعفة  الععاة  مكرر 9الفصل 
 .بماي  الاتعئ  الاخال   عنانع

 

: بصةرف النظةر ةةن العلابةعم الم ائية  الانصةاص ةليلةع بلةيا اللةعنان مكرر 10الفصل 
ذا الانصةةةاص ةليلةةةع بلةةةاانين خعصةةة  االتةةةو ياكةةةن للايكاةةة  الاختصةةة  اليكةةة  بلةةةع ياكةةةن 

الماعة  الايلي  الاعني  ذن يتل  خ ي  إدار   ان ث ثاعئ  دينةعر إلةى ذلةي دينةعر لرئي  
فو صارة اخعلف  التراتيب الخصاصةي  ليفةظ الصةي  االنظعفة  الععاة  الايةددة بلةرار اةن 
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 . بةة  الماعةةةة  الايليةةة  الاعنيةةة   بلةةع للتشةةةر   المةةةعري بةةةه العاةة  ذا الةةةااردة بلةةةيا اللةةةعنان 
ى يلةةك إ الةة  آثةةعر الاخعلفةة  ةلةةى نفلتةةه ا ةةت  آليةةع إيةةداع الاتةةعئ  اةلةةى الاخةةعلي   ةةعدة ةلةة

 .االاعةدام الاتةتعال  فةو ارتكةعب الاخعلفة  باتةتادع اليمة  اغلةق الاية  ةنةد اال تضةةعء
تتل  الخ ي  اسدار   بلرار اعل  ان رئي  الماعة  الايلي  الاعني  اليي تامه له تعئر 

)مديةةةد( ثةةة  يةةةقين  3اص ةلةةةيل  بعلفصةةة  الايعضةةةر الاعةةةدة للغةةةرة اةةةن األةةةةاان الانصةةة
بعتةةةةتدةعء الاخةةةةعلي لليضةةةةار باكتةةةةب اسدارة الاعنيةةةةة  بغةةةةرة تةةةةاعةه بشةةةةقن الاخعلفةةةةة  

 .الانتاب  إليه
ا ت  اتتدةعء الاخعلي بعل ر ل  اسدار   بالر الماعة  الايلي  العب  إاضعئه ذا إاضةعء 

 .يثبةةةةةةةم  ا تةةةةةةةه ااثلةةةةةةةه ذا ذيةةةةةةةد اتةةةةةةةتخدايه ةلةةةةةةةى مةةةةةةةير االتةةةةةةةتدةعء بعةةةةةةةد اسدالء باةةةةةةةع
افةةو صةةارة االاتنةةعع ةةةن اساضةةعء ذا ةةةد  اللةةدرة ةليةةه يةةت  التنصةةيص ةلةةى يلةةك بمةةير 
 .االتةةةةةةةةتدةعء اييةةةةةةةةعا نظيةةةةةةةةر اةةةةةةةةن  ةةةةةةةةرار رئةةةةةةةةي  الماعةةةةةةةةة  الايليةةةةةةةة  إلةةةةةةةةى الايعتةةةةةةةةب

ايصةةةدر  ةةةرار الخ يةةة  اسدار ةةة  ةةةةن رئةةةةي  الماعةةةة  العااايةةة  الايليةةة  الةةةه ذن يفةةةةاة 
 . تو ةةةةةةةةةةةةةن ابعشةةةةةةةةةةةةرة العاةةةةةةةةةةةةهإاضةةةةةةةةةةةةعءه إلةةةةةةةةةةةةى نعئبةةةةةةةةةةةةه فةةةةةةةةةةةةو صةةةةةةةةةةةةارة التعةةةةةةةةةةةةير الةةةةةةةةةةةةا 

ا تعةةين ةلةةى الاخةةعلي خةة ص ابلةةغ الخ يةة  اسدار ةة  بعللبعضةة  الاعليةة  الاختصةة  العبةة  
يا لةةة  يلةةة  الاخةةةعلي  اصةة  فةةةو ذمةةة  ال يتمةةعا  خاتةةة  ةشةةةرة يااةةع اةةةن تةةةعر ا إة اةةهه اا 
بخة ص ابلةةغ الخ يةة  خةة ا  ةةيا األمةة  يتةةالى الايعتةةب العاةةااو الاخةةتص اتةةتخ ص 

ام اتةةةتخ ص ديةةةان الماعةةةةعم الايليةةة  الانصةةةاص ةليلةةةع باملةةة  الخ يةةة  افةةةق إمةةةراء
 .الايعتب  العاااي 

 
: يعع ةب بخ ية  تتةةراار بةين ث ثاعئة  دينةةعر إلةى ذلةي دينةةعر كة  ارتكةةب  ثالثــا 10الفصـل 

 : سيةةةدع المةةةنح التعليةةة  اةةةع لةةة  تكةةةن اشةةةاال  بعلابةةةعم ااردة بنصةةةاص  عنانيةةة  خعصةةة 
ل  للفضةةةة م الان ليةةةة  االاتقتيةةةة  اةةةةن الاؤتتةةةةعم اسللةةةةعء العشةةةةاائو للفضةةةة م الاشةةةةعب -

االانشآم االاي م الاعدة لااعرت  األنش   التمعر   ذا اليرفي  ذا التيعيي  ذا اضعلع 
فةةةو ذاةيةةة  ال تتةةةتميب للاااصةةةفعم الايةةةددة اةةةن  بةةة  الماعةةةة  الايليةةة  الاعنيةةة  ذا فةةةو 

 .األاعكن غير الاخصص  للع
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التعيعم العاااي  ان مةراء تصةر ي الايةعه الاتةتعال  تلا ا األرصف  ذا ال ر عم ذا  -

 .ان الاي م الاعدة لااعرت  األنش   التمعر   ذا اليرفي  ذا الاعدة للتكنى ذا اسدار ة 
تةةةرك ذثةةةعا ذا اعةةةدام  اا االنتفةةةعع بلةةةع ذا  يعكةةة  اختلةةةي اتةةةعئ  النلةةة  بعألرصةةةف  ذا  -

راضةو غيةر الابنية  ذا بامةعري الايةعه بعل ر عم ذا بعلتعيعم ذا اليدائق العاااي  ذا بعأل
 .ااألادي  االشاا ي

إللعء األترع  افض م البنعء االيدائق الاع كعن يمالع بعألاعكن غير الاخصص  للع  -
 .اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الايليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الاعنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .إتةةة ف اليعايةةةعم ذا التةةة م اليعئ يةةة  للفضةةة م الااضةةةاة  فةةةو األاةةةعكن العااايةةة  -
 .ر ابنيةةةة  اةةةةن  بةةةة  اعلكلةةةةع ذا الاتصةةةةرف فيلةةةةع يتةةةةب اليةةةةعاةةةةةد  تنظيةةةةي ذرة غيةةةة -
ةد  تتييج ذرة غير ابني  ان  ب  اعلكلع فةو األمة  الايةدد بلةرار رخصة  البنةعء ذا  -

 .بعللرار اسل ااو بعلتتييج إيا تبين ذنلع ذصبيم اصبع للفض م
لاامبة  ايصدر  رار التتييج اسل ااو اة  تياة  الاخةعلي اعةعلي  التةرخيص فةو البنةعء ا

 .لتنفيي  رار التتييج اسل ااو
ترعي  اليياانعم لغعي  تمعر   داخ  الاي م التكني  ااع يتتبب فو تكعثر اليشرام  -

اا  ةع  راي  األماار ذا العاا  ذا اسضرار بل . ا راةى فةو يلةك ةةدد اليياانةعم اذ اية  
 .الاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعي  الاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتغل  اتقثير اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع ةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى الاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  البيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو

يعن  اتنظيةةةي الاركبةةةعم الصةةةيي  داخةةة  الايةةة م لااعرتةةة  األنشةةة   ةةةةد  تةةةافير اصةةة -
التمعر   ذا اليرفي   بلةع للشةرا  الصةيي  الايةددة اةن  بة  الماعةة  الايلية  الاعنية  ذا 
 .اتةةةةتغ للع فةةةةو ذغةةةةراة ذخةةةةرع ذا تعاةةةةد غلللةةةةع فةةةةو امةةةةه ارتةةةةعدي الايةةةة م الاةةةةيكارة

اةةا  االاتعللةة  بعلخةةداعم الاتةةداة ةةةد  ايتةةرا  الشةةرا  الصةةيي  بةةعلاي م الافتايةة  للع -
 .بةةةةةةعلن ا االياعاةةةةةةعم ا عةةةةةةةعم الي  ةةةةةة  االتمايةةةةةة  االتاتةةةةةةيد ا عةةةةةةةعم األفةةةةةةرار اغير ةةةةةةع

ةةةةد  تخصةةةيص يعايةةةعم اليةةةقة للغةةةرة داخةةة  الايةةة م الافتايةةة  للعاةةةا  كعلالةةةع و  -
  .االا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعة  االنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا اغير ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع
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راف ال تتةةةةتميب نلةةة  ذا ةةةةرة ذا بيةةةة  ذا خةةة ن الاةةةةااد الغيائيةةة  باتةةةعئ  ذا فةةةةو ظةةة -
للشرا  الصةيي  الايةددة اةن  بة  الماعةة  الايلية  الاعنية . ايلة  اسين بةعليم  الفةاري 
 .لتلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااد بلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن رئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  الماعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الايليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

اسضةةةةرار بعلاتةةةةعيعم الا راةةةةة  داخةةةة  اليةةةةدائق ذا الانت  ةةةةعم العااايةةةة  ذا الانةةةةع ق  -
 .الخضراء

دائق ذا الانت  ةةةةةعم العااايةةةةة  ذا الانةةةةةع ق اتةةةةةتعاعا الاتةةةةةعيعم الا راةةةةةة  داخةةةةة  اليةةةةة -
تةة ف  الخضةةراء لنشةةع  تمةةعري ذا صةةنعةو ذا غيةةره دان تةةرخيص ذا التتةةبب فةةو يةةرط اا 

 .الا راةعم
إيةةةةداا ذي نةةةةاع اةةةةن الضةةةةميج ذا الضاضةةةةعء الاتةةةةقتو اةةةةن الايةةةة م الاعةةةةدة لااعرتةةةة   -

م الاعةةةةدة األنشةةةة   التمعر ةةةة  ذا اليرفيةةةة  الانتصةةةةب  بعلتماعةةةةعم التةةةةكني  ذا اةةةةن الايةةةة 
للتةةةكنى ذا اةةةن  عةةةةعم األفةةةرار فةةةو غيةةةر األا ةةةعم الايةةةددة اةةةن  بةةة  الماعةةةة  الايليةةة  

 .الاعني 
 .يرط الفض م باختلي ذنااةلع -
ةةةد  تةةافر الشةةرا  الصةةيي  للاةةداخن بةةعلاي م الاعةةدة لااعرتةة  األنشةة   التمعر ةة  ذا  -

 .بلةةةةةةةةةةةةةعاليرفيةةةةةةةةةةةةة  كعلا ةةةةةةةةةةةةةعة  االياعاةةةةةةةةةةةةةعم اغير ةةةةةةةةةةةةةع ذا فلةةةةةةةةةةةةةدانلع ذا امةةةةةةةةةةةةةاد خلةةةةةةةةةةةةة  
 .التتةةةةةةةةةةةةبب فةةةةةةةةةةةةو انبعةةةةةةةةةةةةعا راائةةةةةةةةةةةةح كر لةةةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةةةن ذنشةةةةةةةةةةةة   صةةةةةةةةةةةةنعةي  ذا غير ةةةةةةةةةةةةع -
 .إ الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ذغ يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  البعلاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعم -
 .اسضةةةةةةرار بلنةةةةةةاام تصةةةةةةر ي ايةةةةةةعه الشةةةةةةرب ذا الايةةةةةةعه الاتةةةةةةتعال  ذا ايةةةةةةعه األا ةةةةةةعر -
 .راةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الفضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م بامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعري الايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعه ااألاديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -
االعارانيةةةة  االبيئيةةةة  ةةةةد  ايتةةةةرا  التةةةةدابير ال  اةةة  للايعفظةةةة  ةلةةةةى الماعليةةة  اليضةةةةر    -

 .اتراتيةةةةةةةةةةةةةةةب البنةةةةةةةةةةةةةةةعء بعلشةةةةةةةةةةةةةةةاارع االتةةةةةةةةةةةةةةةعيعم االفضةةةةةةةةةةةةةةةعءام العااايةةةةةةةةةةةةةةة  االخعصةةةةةةةةةةةةةةة 
 

  .: االنتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعب الفاضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي اانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعرابعـــــــــــــــــــــــــــــــا 10الفصـــــــــــــــــــــــــــــــل 
اكةةرر اةن اللةعنان االعلابةة   10اةة اة ةلةى الخ ية  اسدار ةة  الانصةاص ةليلةع بعلفصة  

ثعلثةةةع تيمةةة  البضةةةعة  الاعراضةةة  فةةةارا ا ةةةؤين بةةةإت ف  10الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة  
البضةةعئ  الاخعلفةة  للاااصةةفعم الصةةيي  فياةةع تاضةة  البضةةعئ  الصةةعلي  ل تةةتعاعا ةلةةى 
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 .ن االمتاةةةعةو ايلةةةك بلةةةةرار اةةةن االةةةو الملةةةة ياةةة  الاصةةةعلح العااايةةة  الاكلفةةةة  بعلتضةةةعا
خعاتةةةع : ياكةةةن للايكاةةة  ةةةة اة ةلةةةى العلابةةةعم الاشةةةعر إليلةةةع إلةةة ا  ارتكةةةب  10الفصةةة  

إيةةةدع المةةةنح الاةةةيكارة بإ الةةة  الاضةةةرة ةلةةةى نفلتةةةه ااسين بةةةعليم  ذا غلةةةق الايةةة  اكةةةعن 
 .ارتكعب الاخعلف 

 10نصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  افةةو صةةارة العةةاد يةةت  اليكةة  بضةةعي العلابةة  الاتةةتامب  الا
 .ثعلثع

مديةد  3تامه ماي  الايعضر الايررة االااضعة ان  ب  األةاان الاشعر إلةيل  بعلفصة  
 .اةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةةيا اللةةةةةةةةةةةةةعنان إلةةةةةةةةةةةةةى اكيةةةةةةةةةةةةة  المالار ةةةةةةةةةةةةة  بعلايكاةةةةةةةةةةةةة  الاختصةةةةةةةةةةةةة  ترابيةةةةةةةةةةةةةع

 
: يتخةي رئةي  الماعةة  الايلية   ةرارا بغلةق الاية  اكةعن  )فقـرة أخيـرة جديـدة( 10الفصل 

 .بصةةةةف  ا تيةةةة  ابيمةةةة  الاعةةةةدام الاتةةةةتعال  إلةةةةى يةةةةين  ااا الاخعلفةةةة  ارتكةةةةعب المنيةةةة 
 .ينشةةر  ةةيا اللةةعنان بعلرائةةد الرتةةاو للمالار ةة  التانتةةي  ا نفةةي كلةةعنان اةةن  ةةاانين الدالةة 

 
 .2016أفريل  5تونس في                                                       
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يتعلـق بمخالفـة تراتيـب حفـ   2006أوت  14مـؤرخ فـي  2006لسنة  59قانون عدد 
 الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية

 العـنـوان األول
 أحكام تمهيـديــة

يلدف  يا اللعنان إلى ضب  اللااةد الععا  الاتعلل  ب مر اخعلفة  تراتيةب  -الفصل األول
 يفظ الصي  بعلانع ق الرامع  للماعةعم الايلي .

الاخعلفةةعم لتراتيةةب يفةةظ الصةةي  فةةو ث ثةة  ذصةةنعفه اتضةةب   عئاةة  ترتةةب  - 2الفصــل 
 الاخعلفعم لك  صني االخ عيع الاتتامب  بقار بع ترار ان ا  ر الداخلي .

 العنـوان الثــانـي
 في معــاينة المخـالفـات

 تل  اععين  الاخعلفعم لتراتيب يفظ الصي  ان  ب :  - 3الفصل 
اةن املة   10ان الفصة   4ا 3ليل  بعلعددين اقااري الضعب   العدلي  الاشعر إ -

 اسمراءام الم ائي ه
 ه"ب "ا "ذ"ذةاان تلك ارا بو التراتيب البلدي  ان الصنفين  -
 ذةاان الامعل  الملاي  الايلفين االاؤ لين للغرة. -
 يخاا لدةاان الاكلفين باععين  الاخعلفعم فو إ عر  يعال  بالعال :   - 4الفصل 
الةةدخاا خةة ا التةةعةعم اسةتيعديةة  للفةةتح ذا للعاةة  إلةةى الايةة م الالنيةة  كاةةع  -1 

لى  يه الاي م.  ياكنل  الليع  بالعال  ذثنعء نل  البضعئ  ااختلي الاااد ان اا 
دخةةةةاا ايةةةة م التةةةةكنى  بةةةةق الشةةةةرا  الانصةةةةاص ةليلةةةةع باملةةةة  اسمةةةةراءام  -2

لةةك ةنةةد تةةافر  ةةرائن تتعلةةق بتعةةع و الم ائيةة  بعةةد اسين فةةو يلةةك اةةن اكيةة  المالايةة  اي
 نشع  النو اخ  بتراتيب يفظ الصي .

الليةةةةةع  بكةةةةة  الاععينةةةةةعم الضةةةةةرار   االيصةةةةةاا ةنةةةةةد ذاا  لةةةةةب ةلةةةةةى الاثةةةةةعئق  -3
 ا التم م ال  ا  سمراء ذبيعثل  ااععينعتل  اذخي نتا انلع. ماالاتتندا
 يم  األشيعء ااضاع الاخعلف  اتير ر تلر ر فو اليم .  -4

يتعةين ةلةى ذةةاان اللةاة الععاة  اةد يةد الاتةعةدة لدةةاان الانصةاص ةلةيل   - 5صل الف
 ان  يا اللعنان فو ذداء العال . 3بعلفص  
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تلةة  اععينةة  اخعلفةة  تراتيةةب يفةةظ الصةةي  بااتةة   ايضةةر ييةةرره األةةةاان  - 6الفصــل 
ليعمة  اةن  ةيا اللةعنان بعةد التعر ةي بصةفتل ه ايتةتعينان ةنةد ا 3الاشعر إليل  بعلفصة  

 بقيد الفنيين الاؤ لين  عنانع للغرة.
اضةةةعءه االلايةةة  الكعالةةة    يمةةةب ذن يتضةةةان كةةة  ايضةةةر  ايةةة العةةةان الةةةيي يةةةرره اا 

لارتكةةةةةب الاخعلفةةةةة  ذااةةةةةن ياثلةةةةةهه بعلنتةةةةةب  إلةةةةةى األشةةةةةخعص الاعنةةةةةا ينه اذ االةةةةةه. ا ةةةةةنص 
الايضةةةر خعصةةة  ةلةةةى تةةةعر ا ااكةةةعن اااضةةةاع الاععينةةة  ذا الارا بةةة  الامةةةراة ذا ال  ةةةعرة 
الاا عةةة  ذا اليمةةة  اةلةةةى ذنةةةه ا ةةة  إةةةة   الاعنةةةو بعلاخعلفةةة  اةةةع لةةة  يكةةةن اتلبتةةةع. اةلةةةى 
الاخعلي إاضعء الايضر بعد ت اته ةليةهه اةنةد ااتنعةةه ذا ةةد   درتةه ةلةى اساضةعء  

 يت  التنصيص صلب الايضر ةلى يلك.
ا ةةةنص الايضةةةر ةلةةةى ذنةةةه ا ةةة  إةةةة   الاخةةةعلي بقنةةةه ال تةةةت  إيعلةةة  الايضةةةر إلةةةى 

النعيي  الاختص ترابيع إيا ذدلى باص  خة ص الةدار الخ ية  بصةف  نلعئية  لةدع   عضو
اللبعض  الاعلي  الاختص  فو ذم  ث ث  ذيع  ان تعر ا الاععين  اتالى إ ال  آثعر الاخعلف  

 ةند اس تضعء 
ا تةةةالى العةةةان الايةةةرر للايضةةةر إيعلتةةةهه فةةةو ذمةةة  ذ صةةةعه ذرععةةة  ذيةةةع  اةةةن تةةةعر ا 

   الماعة  الايلي  الرام  إليلع بعلنظر.الاععين ه إلى رئي
إيا ااتن  الاخعلي ةن دفة  الخ ية  اا  الة  آثةعر الاخعلفة ه ةنةد اال تضةعء إاةع  -7الفصل 

لن اةه فو صيتلع ذا فو نتبتلع إليه ذا فو إمراءام اععينتلع ذا ألي تبب آخره ا لب 
ى  ةةيا ال لةةب إيعلةة  الايضةةر ةلةةى  عضةةو النعييةة  الاخةةتص ترابيةةعه يةةت  التنصةةيص ةلةة

ضةةةةان ايضةةةةر الاععينةةةة  ةلةةةةى ذن يتةةةةالى الاخةةةةعلي اسدالء باصةةةة  يفيةةةةد تقاينةةةةه لالةةةةدار 
الخ ي  لدع اللبعض  الاعلي  الاختص  فةو ذمة  ال يتمةعا  ث ثة  ذيةع  اةن تةعر ا الاععينة  

 ا ت  التنصيص ةلى يلك بعلايضر.
خةةة ص يتةةةل  العةةةان إلةةةى الاخةةةعليه نتةةةخ  اةةةن الايضةةةر الةتاعد ةةةع فةةةو  - 8الفصـــل 

 الخ ي  لدع اللبعض  الاعلي  الاختص  ا ت  التنصيص ةلى يلك بعلايضر.
يتةالى رئةي  الماعةة  الايلية  الرامة  إليلةع بةعلنظر اكةعن ارتكةعب الاخعلفة ه  - 9الفصل 

إيعل  الايعضر الايررة افق الشةرا  الابينة  بلةيا اللةعنان إلةى  عضةو النعيية  الاخةتص 
   ان تعر ا اتصعله بلع ايلك: ترابيع فو ذم  ذ صعه ث ث  ذيع
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 فو صارة ةد  خ ص ابلغ الخ ي  بصف  نلعئي  ذا ةلى امه التقاينه  -
 ب لب ان الاخعلي ابعد تقاين ابلغ الخ ي . -

 العــنوان الثــالـث: في العــقـوبـات
فةو صةةارة ااتنةعع الاخةعلي ةةةن دفة  الةدار الخ يةة  بصةف  نلعئية  ذا ةةةن  - 10الفصـل 

دفعةةه ةلةةى امةةه التةةقاين اةةةن إ الةة  آثةةعر الاخعلفةة  يتخةةي رئةةي  الماعةةة  الايليةة  الكةةعئن 
بةةةدائرتلع الايةةة  ااضةةةاع الاخعلفةةةة ه امابةةةعه ةنةةةد إيعلةةة  ايضةةةر الاخعلفةةة  ةلةةةى  عضةةةو 

ا تيةة  لاةةدة ال تتمةةعا  ث ثةة  ذشةةلر ذا  النعييةة  الاخةةتص ترابيةةعه  ةةرارا بغلةةق الايةة  بصةةف 
يةداةلع  اسين بيم  الاعدام ذا اتةعئ  النلة  ذا غير ةع الاتةتعال  فةو ارتكةعب الاخعلفة  اا 

 باتتادع اليم  إلى يين البم فو الدةاع العاااي .
لرئي  الماعة  الايلي  ذن يقين بتعليةق  ةرار الغلةق بااملة  الاية . ايعع ةب اةن تعّاةد 

 له ذا إخفعءه بخ ي  ان اعئ  دينعر إلى خاتاعئ  دينعر.  إ الته ذا تا  
ايعع ب بعلتمن ادة تت  ذشلر اعخ ية   ةدر ع ذلةي دينةعر ذا بإيةدع العلةاعتين فلة  

 ان خعلي التضيعم  رار الغلق. 
 اال تنتيب ذيكع   يا الفص  ةلى اي م التكنى.

دينةةعر ذا بإيةةدع  يعع ةةب بعلتةةمن اةةدة تةةت  ذشةةلر اعخ يةة   ةةدر ع خاتةةاعئ  -11الفصــل 
العلاعتين فل  ك  اةن تصةدع لاععينة  الاخعلفةعم الاشةعر إليلةع بلةيا اللةعنان ذا تعاةد انة  

 األةاان الاكلفين بتنفيي  رارام الغلق ذا اليم  ان ذداء العال .
تلغةةى مايةة  األيكةةع  التةةعبل  االاخعلفةة  أليكةةع   ةةيا اللةةعنان اخعصةة  األاةةر  -12الفصــل 

الاتعلةةق بةةدف  الخ عيةةع الاتةةتامب  اةةن ذمةة  اخعلفةة  تراتيةةب  1930فيفةةري  11الاةةؤرخ فةةو 
 يفظ الصي  االضب  الصيو.  

 ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال  
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. 
 

مخالفة تراتيب حفظ الصحـة بالمناطق الراجعة للجماعات  
 المحلية والخطايـا المستوجبـة

بضــبح قائمــة يتعلــق  2007جويليــة  23مــؤرخ فــي  2007لســنة  1866أمــر عــدد 
المخالفــــات لتراتيــــب حفــــ  الصــــحة بالمنــــاطق الراجعــــة للجماعــــات المحليــــة والخطايــــا 

 المستوجبة.

 

يضب   يا األار  عئا  الاخعلفعم لتراتيب يفظ الصي  بعلانع ق الرامع   -األولالفصل 
 االخ عيع الاتتامب .للماعةعم الايلي ه لك  صني انلعه 

 ترتب ضان الصني األاا الاخعلفعم التعلي :  -الثاني الفصل 
إللعء ذا اض  فض م األ عا  ذا بلعيةع التةمعئر ذا  ةاار ر ذا ةلةب ذا ذاراط ذا ذكيةع  
ذا غير ع ان األشيعء ةلى األرصف  ذا ال ر عم ذا فو التعيعم ذا اليدائق ذا الشاا ي 

 العاااي ه 

ش الاةةةعء ذاةةةع  الايةةة م الاعةةةدة لااعرتةةة  األنشةةة   التمعر ةةة  ذا اليرفيةةة  ذا الكةةةن  دان ر 
الايةة م الاعةةدة للتةةكنى ذا تنظيةةي الااملةةعم ااألرصةةف  فةةو غيةةر األا ةةعم الايةةددة اةةن 

  ب  الماعة  الايلي  الاعني ه

ةةةةةةد  االةتنةةةةةعء بااملةةةةةعم الايةةةةة م الاعةةةةةدة لااعرتةةةةة  األنشةةةةة   التمعر ةةةةة  ذا اليرفيةةةةة  ذا 
 اعدة للتكنى ان ييا ةد  صيعنتلع اا  ال  األةشعب ال فيلي  انلعه الاي م ال

نفةة الافراشةعم ااأل اشة  ااةع شةعبللع اةن الناافةي ذا الشةرفعم ذا األتةيم  الا لة  ةلةةى 
  ر ق ذا تعي  ةاااي  فو غير األا عم الايددة ان  ب  الماعة  الايلي  الاعني  

م  ذا إللةةعء كةة  اةةع اةةن شةةقنه ذن يضةةر ةةةرة ذي شةةوء بعلناافةةي ذا بعلشةةرفعم ذا بعألتةةي
 بعلاعرة ذا ييدا رائي  ا ةم  ذا اضرة بعلصي  الععا ه  

 إخرا  الفض م الان لي  فو غير األا عم الايددة ان  ب  الماعة  الايلي  الاعني  

اضةة  الفضةة م الان ليةة  فةةو ذاةيةة  ال تتةةتميب للاااصةةفعم الايةةددة اةةن  بةة  الماعةةة  
 الايلي  الاعني  ذا خعر  اليعايعم الاخصص  للعه 
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تيا   يعايعم الفض م الان لي  الااضاة  ان  ب  الماعة  الايلي  الاعنية  ةلةى ياة  
 التكعن ان الاا   الايدد للع ااتتغ للع ألغرة ذخرعه 

اد تيمر ع التراتيب المعري بلع العا  فو يعايةعم الفضة م الان لية  الااضةاة  اض  اا 
اةةن  بةة  الماعةةة  الايليةة  الاعنيةة  كمثةةا اليياانةةعم االتةةاائ  االاةةااد البلار ةة  االيديديةة  

 االخشبي  االخ في  ااستانتي  ااع شعبللعه 

 عاااي  ذا بماانبلع إللعء الفض م باختلي ذنااةلع فو ذيااة الايعه ذا النعفارام ال

نلا ا الايي  ذا إ ةع  الاعرة ان مراء ةد  اماد ايع  ب ذا ذنعبيب ذا  نةاام لتصةر ي 
 ايعه األا عر الانيدرة ان الت ار اايعه اكيفعم اللااء ذا ةد  صيعنتلع 

 ةد  اسةتنعء بعست ب م اباراب  الدااب الارخص فيلع ذا تنظيفلعه 

 ن العاااي  الباا ذا البصعط فو األاعك

 ترتب ضان الصني الثعنو الاخعلفعم التعلي :  -3الفصل
إتة ف ذا تيا ة  اليعايةعم ذا التة م اليعئ ية  للفضة م الااضةاة  اةن  بة  الماعةة  

 الايلي  الاعني  فو األاعكن العاااي ه 

إخرا  فض م الاي م الاعةدة لااعرتة  األنشة   التمعر ة  ذا اليرفية  فةو غيةر األا ةعم 
 يددة ان  ب  الماعة  الايلي  الاعني ه الا

اضةةة  الفضةةة م الاشةةةعبل  للفضةةة م الان ليةةة  االاتقتيةةة  اةةةن الايةةة م الاعةةةدة لااعرتةةة  
األنش   التمعر   ذا اليرفي  فو ذاةي  ال تتتميب للاااصفعم الايددة ان  بة  الماعةة  

 الايلي  الاعني  ذا فو األاعكن غير الاخصص  للعه

األا ةةعر بتةةبب اضةة  اةةااد البنةةعء ذا غير ةةع اةةن اليةةاام  الاشةةعبل  تع يةة  تةةي ن ايةةعه 
ةلى الرصيي ذا  ر ق ةاااي  ذا بتبب تنظيي ال ر ق ذا الرصيي بعد رف  اع اض  

 بلاع ان الاااده 

تلا ةةا األرصةةف  ذا ال ر ةةعم ذا التةةعيعم العااايةة  اةةن مةةراء تصةةر ي الايةةعه الاتةةتعال  
 التمعر   ذا اليرفي  ذا الاي م الاعدة للتكنىه  األنش   الاعدة لااعرت ان الاي م 

ةةةد  اسةتنةةعء بعلاا يةةعم االلايةةعم اسشةةلعر   الاركةة ة بااملةةعم الايةة م الاعةةدة لااعرتةة  
األنشةة   التمعر ةة  ذا اليرفيةة  ذا الايةة م الاعةةدة للتةةكنى ذا بعألرصةةف  ذا بعل ر ةةعم ذا 

 بعلتعيعم العاااي  ان ييا تنظيفلع ذا صيعنتلعه
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 ا ا األرصف  ذا ال ر عم ذا التعيعم العاااي  بفض م الدااب ةند الماالن بلعه تل

 إللعء فض م اتقتي  ان اسنتصعب بعألرصف  ذا ال ر عم ذا التعيعم العاااي  

ةةةةد  تعلةةةد اصةةةيعن  التمليةةة ام التعبعةةة  للايةةة م الاعةةةدة لااعرتةةة  األنشةةة   التمعر ةةة  ذا 
 ق العع ه اليرفي  ا الارخص فو اضعلع بعل ر 

 تلا ا األرصف  ذا ال ر عم ذا التعيعم العاااي  ةند إص ر العرععم باختلي ذنااةلعه 

اسضةةةةةةرار بعلتةةةةةةعيعم الا راةةةةةةة  داخةةةةةة  اليةةةةةةدائق ذا الانت  ةةةةةةعم العااايةةةةةة  ذا الانةةةةةةع ق 
 الخضراءه 

ترك ذثعا ان لو ذا  يعك  اختلةي اتةعئ  النلة  بعألرصةف  ذا بعل ر ةعم ذا بعلتةعيعم ذا 
 اليدائق العاااي  ذا بعألرصو غير الابني ه 

 إدخعا اليياانعم إلى الالعبر ذا الفض م باختلي ذنااةلع بلع 
 ترتب ضان الصني الثعلا الاخعلفعم التعلي :  -4الفصل

التةةةعيعم العااايةةة  ةنةةةد نلةةة  الفضةةة م باختلةةةي  تلا ةةةا األرصةةةف  ذا ال ر ةةةعم ذا -1
 ذنااةلع فو اتعئ  نل  ذا ذاةي  غير اغ عةه 

نل  الفض م الاتتخرم  ان يفر تماية  الفضة م ذا فةراع الخنةعدط الخعصة  فةو  -2
 ذاةي  ابكيفي  ال تتتميب للشرا  الصيي  الايددة ان  ب  الماعة  الاعني 

االيدائق الاةع كةعن يمالةع بعألاةعكن غيةر الاخصصة  إللعء األترع  افض م البنعء  -3
  للع ان  ب  الماعة  الايلي  الاعني ه

 ةد  تنظيي ذرة غير ابني  ان  ب  الاتصرف فيلعه  -4
 ةد  تتييج ذرة غير ابني  ان  ب  اعلكلع باع يعرضلع لصب الفض مه  -5
يةةة  إللةةةعء مثةةةا اليياانةةةعم بعألاةةةعكن غيةةةر الاخصصةةة  للةةةع اةةةن  بةةة  الماعةةةة  الايل -6

 الاعني  
التتبب فةو تكةعثر اليشةرام اا  ةةع  راية  األمةاار ذا العاةا  نتيمة  ترعية  اليياانةعم  -7

 داخ  الاي م التكني ه 
ةد  صيعن  اتنظيي الاركبعم الصيي  داخ  الاية م الاعةدة لااعرتة  األنشة    -8

  ذا التمعر   ذا اليرفي   بلع للشرا  الصةيي  الايةددة اةن  بة  الماعةة  الايلية  الاعنية
 اتتغ للع فو ذغراة ذخرعه 
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ةد  ايترا  الشرا  الصيي  الايددة اةن  بة  الماعةة  الايلية  الاعنية  الاتعللة    -9
بعلخةةةداعم الاتةةةداة بةةةعلن ا االياعاةةةعم ا عةةةةعم الي  ةةة  االتمايةةة  االتاتةةةيد اغير ةةةع اةةةن 

 الاي م الافتاي  للعاا ه 
الايلية  الاعنية  االخعصة  ةد  إيترا  الشرا  الصيي  الايددة ان  بة  الماعةة   -10

بكةةة  نشةةةع  تمةةةعري ذا يرفةةةو االاتعللةةة  بةةةعلتملي ام ابعلعاةةةعا اةةةن ييةةةا تةةة ا  انظعفةةة  
 المت  االلندا  ذثنعء الليع  بعلعا ه 

نلةة  الاةةااد الغيائيةة  باتةةعئ  نلةة  ال تتةةتميب للشةةرا  الصةةيي  الايةةددة اةةن  بةة   -11
 الماعة  الايلي  الاعني ه 

ةةرة ذا بيةة  الاةةااد الغيائية  الفلةةع بكيفيةة  ال تتةتميب للشةةرا  الصةةيي  الايةةددة  -12
 ان  ب  الماعة  الايلي  الاعني ه 

خةةةة ن الاةةةةااد الغيائيةةةة  بكيفيةةةة  ال تتةةةةتميب للشةةةةرا  الصةةةةيي  الايةةةةددة اةةةةن  بةةةة   -13
 الماعة  الايلي  الاعني  

اايةةة  دان تشةةييب األشةةةمعر الا راةةةة  بعألرصةةةف  ذا بعل ر ةةةعم ذا بعلتةةةعيعم العا -14
 إين ان الماعة  الايلي  الاعني ه 

إيداا ذي ناع ان الضميج ذا الضاضعء الاتةقتو اةن الاية م الاعةدة لااعرتة   -15
األنشةةةة   التمعر ةةةة  ذا اليرفيةةةة  الانتصةةةةب  بعلتماعةةةةعم التةةةةكني  ذا اةةةةن الايةةةة م الاعةةةةدة 

 للتكنى فو غير األا عم الايددة ان  ب  الماعة  الايلي  الاعني ه 
ضةةةة م باختلةةةةي ذنااةلةةةةع فةةةةو األاةةةةعكن غيةةةةر الاخصصةةةة  للةةةةع اةةةةن  بةةةة  يةةةةرط الف -16

 الماعة  الايلي  الاعني ه 
إ الةةة  ذغ يةةة  البعلاةةةةعم ذا اسضةةةرار بلنةةةاام تصةةةر ي الايةةةعه الاتةةةتعال  ذا ايةةةعه  -17

 األا عره 
 غت  الثيعب ذا الصاف ذا الملاد ذا األاانو ااع شعبللع فو ايعه البيره  -18
 ةلع إلى ايعه البيره إدخعا اليياانعم باختلي ذناا  -19
رش الخضر االغ ا االنبعتةعم باةعء غيةر صةعلح للشةراب ذا ةرضةلع فةو األاةعكن  -20

 غير الاخصص  للع ان  ب  الماعة  الايلي  الاعني ه 
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ةد  تافر الشرا  الصيي  للاداخن بعلاي م الاعةدة لااعرتة  األنشة   التمعر ة   -21
 ع ذا اماد خل  بلع ذا اليرفي  كعلا عة  االياعاعم اغير ع ذا فلدانل

تضةةةةب  الخ عيةةةةع الاتةةةةتامب  ةةةةةن الاخعلفةةةةعم الانصةةةةاص ةليلةةةةع بعلفصةةةةاا   -5الفصــــل
 ان  يا األار ةلى النيا التعلو:  4ا3ا2
 ةشران دينعرا بعلنتب  إلى الاخعلفعم الارتب  ضان الصني األااه  -
 ذرععان دينعرا بعلنتب  إلى الاخعلفعم الارتب  ضان الصني الثعنوه  -
 دينعرا بعلنتب  إلى الاخعلفعم الارتب  ضان الصني الثعلاه  ان تت -

ا  ةةر الداخلية  االتناية  الايليةة  اا  ةر الاعليةة  اكلفةعنه كة  فياةةع يخصةهه بتنفيةةي -6الفصـل
  يا األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .
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 مسالك توزيـع منتـوجات الفـالحـة والصيد البحـري
يتعلــق بمســالك توزيــع  1994جويليــة  23مــؤرخ فــي  1994لســنة  86قــانون عــدد 

 2000لســنة  18منتوجــات الفالحــة والصــيد البحــري كمــا وقــع إتمامــه بالقــانون عــدد 
 . 2000فيفري  7مؤرخ في 

 الباب األول: أحكــام عامـــة
اسنتةةةةع  تشةةةةا  اتةةةةعلك التا  ةةة  الخعضةةةةع  أليكةةةةع   ةةةةيا اللةةةةعنان ذتةةةةااط  – األول الفصــــل

اذتااط المال  اذتةااط التا  ة  بعلتفصةي  لانتامةعم الف ية  االصةيد البيةري باةع فةو يلةك 
 نلع  البي  غير اللعرة.

كاع تعةد اتةعلك تا  ة  فةو افلةا   ةيا اللةعنان ايةدام التصةنيي االتكييةي اكةيلك اخةع ن 
 التبر د للانتامعم الف يي  االبير  .

بيةةري فةةو افلةةا   ةةيا اللةةعنان خعصةة  الخضةةر تعةةد انتامةةعم ف يةة  اصةةيد  – 2الفصــل
االغةةة ا ااةةةع شةةةعبللع االغةةة ا المعفةةة  االبلةةةاا الغيائيةةة  ااألتةةةاعك اغةةة ا البيةةةر اكةةةيلك 

 الاعشي  اانتامعتلع االداامن اانتامعتلع ااألرانب.
تركةةة  ذتةةةااط اسنتةةةع  اذتةةةااط المالةةة  يتةةةب اخ ةةة  اةةةديري ألتةةةااط المالةةة   –3الفصـــل

 يصعدط ةليه بقار.
 ةةةيه األتةةةااط بالتضةةةى  ةةةرار اشةةةترك اةةةن ا  ةةةر الدالةةة  ا  ةةةر الداخليةةة  االةةةا  ر ن  اتيةةةدا

 الاكلفين بعلتمعرة االف ي  بعد ذخي رذي ا  ري الصي  العاااي  االبيئ  االتليئ  الترابي .
لتةةةن   44اةةةن اللةةةعنان ةةةةدد  7اةةة  اراةةةةعة ذيكةةةع  الفلةةةرة الثعنيةةة  اةةةن الفصةةة   –4الفصـــل
التا  ةة ه يلةة  تا  ةة  انتامةةعم الف يةة  االصةةيد البيةةري فةةو الاتعلةةق بتنظةةي  تمةةعرة  1991

اريلة  المالة  ةبةةر ذتةااط اسنتةةع  ا/ذا ذتةااط المالة  افةةو اريلة  التفصةةي  ةبةر ذتةةااط 
 التا    بعلتفصي  الانصاص ةليلع بليا اللعنان.

يلةة  تتةةيير ذتةةااط اسنتةةع  اذتةةااط المالةة  ابعشةةرة اةةن  بةة  اصةةعلح الماعةةةعم  –5الفصــل
  الايليةةة  ذا اكةةةعالم البلةةةديعم ذا ةةةةن  ر ةةةق ةلةةةد ل اةةة  تانيةةةه  ةةةيه الماعةةةةعم العااايةةة

 الت بيلي .   هألشخعص  بيعيين ذا ياام اعناي   بلع أليكع   يا اللعنان انصاص
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ييمر ةلى الاتتل   بقتااط اسنتع  اذتااط المال  الليع  بعاليعم البي  االشراء بعألتةااط 
 التو يتير ع.
غيةةر ذنةةه ياكةةن للةةياام الاعنايةة  العااايةة  الاعلكةة  لتلةةك األتةةااطه غيةةر  (1) ()فقــرة أخيــرة

 الانصاص ةليلع بعلفلرة األالى ان  يا الفص  ذن تتير ع ابعشرة.
تضب   رط تنظي  اتير ذتااط اسنتع  اذتااط المال  بالتضى كةرا  شةرا   –6الفصل

ذخي رذي الامل  الا نو  يصعدط ةليه بقار يتخي بإ ترار ان الا  ر الاكلي بعلتمعرة بعد
 للتمعرة.

ايضةب  كةرا  الشةرا  خعصةة  ذيةع  اذا ةعم ةاة   ةةيه األتةااط ات ا ةد ع االكايةعم الةةدنيع 
 الالبال  ااتتغ ا ذاعكن البي  ااامبعم الاتتعالين.

يتالى الملع  الاتير للتاط تةن نظةع  داخلةو  بلةع لنظةع  ناةايمو يضةب  بلةرار اشةترك 
اخلي  االا  ر ن الاكلفين بعلتمةعرة االف ية  بعةد ذخةي رذي الاملة  ان ا  ر الدال  ا  ر الد

 الا نو للتمعرة.
ايضب   يا النظع  الداخلو الناايمو خعص  شةرا  الةدخاا االمةاالن داخة   ةيه التةاط 
 االاامبعم الاتعلل  بعلايعتب  للاتير االصيعن  اكيلك الخداعم الععا  االخعص  بعلتاط.

 ي اإلنتاجالباب الثاني: في أسوا
يعةةد تةةاط إنتةةع  فةةو افلةةا   ةةيا اللةةعنان كةة  فضةةعء اليةةي بانةةع ق اسنتةةع ه  – 7الفصــل

يلةةةةدف إلةةةةى تتةةةةلي  تمايةةةة  الانتامةةةةعم الف ييةةةة  االبير ةةةة  االتصةةةةنيي االتكييةةةةي االيفةةةةظ 
 اتكا ن ذتععر  يه الانتامعم.

 لليه األتااط نشع  ااتاو ياافق فترام انتع  الاااد الارام  بلع.
تخصةةص تةةاط اسنتةةع  لبيةة  الانتامةةعم الف ييةة  االبير ةة  ألاا اةةرة بعلمالةة   – 8الفصــل

يلا  بعلبي  داخ   يه التاط الانتمةان اشةركعم اسنتةع  اتماعةعم الانتمةين اتععضةديعم 
 الخداعم االاشتران ةلى رؤا  األشمعر ااماعا اسنتع  

                                       
 2000فيفري  7الاؤرخ فو  2000لتن   18كاع ا   إتاعالع بالتضى اللعنان ةدد  - 1
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و ذا يام يعةةةد شةةةعر ع ةلةةةى رؤا  األشةةةمعر فةةةو افلةةةا   ةةةيا اللةةةعنانه كةةة  شةةةخص  بيعةةة
اعنايةةةة  يتةةةةالى شةةةةراء الانتامةةةةعم الف ييةةةة   بةةةة  منيلةةةةع  صةةةةد ترا ملةةةةع باتةةةةعلك التا  ةةةة  

 الانصاص ةليلع بليا اللعنان.
يعد اما  انتع  فو افلا   يا اللعنان كة  شةخص  بيعةو ذا يام اعناية  يتةالى تماية  

اص ةليلةع الانتامعم الف يي  االبير   ان الانتمةين  صةد بيعلةع باتةعلك التا  ة  الانصة
 بليا اللعنان.

ايلةةةا  بعلشةةةةراء اةةةةن  ةةةيه التةةةةاط األشةةةةخعص ال بيعيةةةةان االةةةياام الاعنايةةةة  الةةةةيين يثبتةةةةان 
 صفتل  كتمعر تا    بعلمال  ذا ايالين ذا ذصيعب ايدام تكييي ذا اصدر ن.

يعد تعمر تا    بعلمال ه فو افلا   يا اللعنانه ك  شخص  بيعو ذا يام اعناي  يلةا  
مةةةةعم الف ييةةةة  االبير ةةةة   صةةةةد إةةةةةعدة بيعلةةةةع ةلةةةةى يعلتلةةةةع بعلمالةةةة  باتةةةةعلك بشةةةةراء الانتا 

 التا   .
اياكةةن كةةيلك لتمةةعر التا  ةة  بعلتفصةةي  الاتاامةةدين بانةةع ق تركيةة  ذتةةااط اسنتةةع  التةة اد 

 انلع فو يداد يعميعتل .
 الباب الثالث: في أسواي الجملة

اليةي بانةع ق االتةتل ك تعةد تةاط مالة  فةو افلةا   ةيا اللةعنان كة  فضةعء  – 9الفصل
يلةدف إلةى تتةلي  تةرا ج الانتامةعم الف يية  االبير ة  اتةدةي  شةفعفي  األتةععر بتصةةنيي 

 اتكييي ايفظ  يه الانتامعم ااةتاعد الانعفت .
تخصةةص تةةاط المالةة  لبيةة  الانتامةةعم الف ييةة  االبير ةة  بعلمالةة  اةةن  بةة   – 10الفصــل

ين اتععضةةةةديعم الخةةةةداعم ااكةةةة ء البيةةةة  الانتمةةةةين اشةةةةركعم اسنتةةةةع  اتماعةةةةعم الانتمةةةة
االاشةةةتر ن ةلةةةى رؤا  األشةةةمعر ااماعةةةو اسنتةةةع  اايةةةدام التكييةةةي االبةةةعئعين بعلمالةةة  

 االااردين.
يعةةةد اكيةةة  بيةةة ه فةةةو افلةةةا   ةةةيا اللةةةعنانه التةةةعمر الةةةيي يلةةةا  ببيةةة  الانتامةةةعم الف ييةةة  

 االبير   داخ  ذتااط المال  ليتعب ااكله.
 ةةيه التةةاط تمةةعر التفصةةي  اكةةيلك الاشةةتران بعلمالةة  اآلخةةران الةةيين ايلةةا  بعلشةةراء اةةن 

 يثبتان صفتل .

 



 531 

 الباب الرابــع
 لـع بالتفصيـواي التوزيـي أسـف 

 

تعد ذتااط تا    بعلتفصةي  كة  الفضةعءام الاليئة  للةيا الغةرة ةلةى شةك   – 11الفصل
ن اؤتتةةعم لتمةةعرة ذتةةااط بلديةة  ذا ذتةةااط ذتةةباةي  ذا نلةةع  بيةة  انفةةردة ذا اندامةة  ضةةا

 التفصي  انلع  بي  غير  عرةه يل  فيلع بي  الانتامعم الف يي  االبير  .
ا تعةةع ى البيةة  بعلتفصةةي  داخةة   ةةيه األتةةااط تمةةعر التا  ةة  اكةة  البةةعئعين اآلخةةر ن  بلةةع 

 لللاانين االتراتيب المعري بلع العا .
 ايلا  بعلشراء ان  يه األتااط ك  الاشتر ن بعلتفصي .

 

تاثةةة  التةةةاط البلديةةة  للبيةةة  بعلتفصةةةي  فضةةةعء تليئةةةه البلديةةة  داخةةة  الان لةةة   – 12الفصـــل 
البلديةة  اييتةةاي ةلةةى ةةةدة ذاةةعكن اخصصةة  للبيةة  اليةةااو بعلتفصةةي  للانتامةةعم الف يةة  

 االبير  .

 ايل  إيداا التاط البلدي  للبي  بعلتفصي  بالتضى  رار بلدي.
را ه  ةرط تنظةي  اتةير االتصةرف فةو التةاط اتضب  البلدي  الاعني ه بالتضى كرا  ش

 امعم الف يي  البير  .البلدي  للبي  بعلتفصي  للانت
 

تاثةة  التةةاط األتةةباةي  فضةةعء اليئةةع اةةن  بةة  البلديةة  ذا الاملةة  الملةةاي  – 13الفصــل 
تيةدد للةةع يةةا  فةو األتةةباع تبةةعع فيلةع للاتةةتللك اةةااد اتةتل كي  انلةةع الانتامةةعم الف ييةة  

 االبير   .
اتيدا التاط األتباةي  الاتاامدة داخ  الانع ق البلدي  بلرار بلدي ه ابلةرار اةن الةاالو 

 خعر   يه الانع ق .
اياكةةةن ذن تتةةةير التةةةاط األتةةةباةي  إاةةةع اةةةن  بةةة  البلديةةة  ذا الاملةةة  الملةةةاي ابعشةةةرة ذا 
بالتضى ةلد ل ا  يانح ألشةخعص  بيعيةين ذا ياام اعناية  يتةب كةرا  الشةرا  تعةده 

  الاعنيةةة  لل اةةة ه ايانةةة  ةلةةةى الاتةةةتل   لدتةةةااط األتةةةباةي  الليةةةع  بعاليةةةعم البيةةة  التةةةل 
 االشراء بعألتااط التو يتير ع.
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 الباب الخامس
 دـريـازن التبـي مخـف 

 

يعتبةةةر اخةةة ن تبر ةةةد فةةةو افلةةةا   ةةةيا اللةةةعنان كةةة  ايةةة  اكةةةان اةةةن بيةةةام  - 14الفصـــل 
اليةةةرارة التةةةةعئدة  صةةةد يفةةةةظ  ايكاةةة  الغلةةةةق ااملةةة ة باعةةةةدام تبر ةةةد تاكةةةةن اةةةن تخفةةةةية

 الانتامعم الف يي  االبير   فو يعل  ميدة.
اال تشةةةا  ذيكةةةع   ةةةيا اللةةةعنان الانتامةةةعم الف ييةةة  االبير ةةة  الايفاظةةة  باخةةةع ن التبر ةةةد 
ليعميعم اسنتع  ذا التيا   ذا التصدير ذا استتل ك الياتي  اغير الاخصصة  للتةرا ج 

 ةلى يعلتلع ةبر اتعلك التا   .
 

يمةةةب ذن تةةةت  الايعفظةةة  ةلةةةى انتامةةةعم الف يةةة  االصةةةيد البيةةةري داخةةة   – 15الفصـــل 
 اخع ن التبر د  بلع للشرا  الفني  االصيي  الاضبا   بعللاانين المعري بلع العا .

 

يمب ةلى ك  اتتغ  لاخع ن التبر ةد اتةك دفتةر اةر   ااختةا  اةن  ةرف  – 16الفصل 
 عضةةو النعييةة ه الاخةةتص ترابيةةعه يتةةب الصةةيغ  الععديةة  اعةةدان اصةةعر ي اكةةيلك اتةةك 
ب ع عم اخ انعم تيتاي امابةع ةلةى كة  البيعنةعم الاتعللة  بعلانتامةعم الايفاظة  ا اية  

 ذصيعبلع.
 

بر د اذصةيعب الانتامةعم الف يية  االبير ة  ييمر ةلى اتتغلو اخع ن الت – 17الفصل 
الليةةةع  بكةةة  اخفةةةعء ذا ايتكةةةعر للانتامةةةعم الاخ انةةة  اةةةن شةةةقنه ذن يةةةدخ  اضةةة رابع ةلةةةى 

 الت ا د الععدي للتاط.
يعةةد ايتكةةعرا كةة  ااتنةةعع ةةةن تتةةا ق ذا بيةة  كايةةعم اةةن الانتامةةعم الاخ انةة  ةنةةد ةةةد  

ر ا اري نشةر بعلصةيي اليااية  ذا تافر ع بصف  كعفي  بعلتاط اصدر بشقن تتةايللع الةر 
 ا   إب غه للاتتغ  لاخع ن التبر د بالتضى اكتاب اضاان ا  اسة   بعلاصاا.
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 الباب السادس
 في المرصد الوطني للتزويد واألسعار 

ذيةةةدا ارصةةةد ا نةةةو للت ا ةةةد ااألتةةةععر لغعيةةة  اتعبعةةة  تةةةير اتةةةعلك تا  ةةة   -18الفصـــل 
الانتامةةعم األتعتةةي  ذا استةةتراتيمي  ذا اليتعتةة  اخعصةة  الانتامةةعم الف ييةة  االبير ةة  

 ان  يا اللعنان. 2كاع ةرفلع الفص  
يلةةةةةدف الارصةةةةةد الةةةةةا نو للت ا ةةةةةد ااألتةةةةةععر خعصةةةةة  إلةةةةةى اععلمةةةةة  ااتعبعةةةةة  الاع يةةةةةعم 

الاعلااةةةعم التمعر ةةة  الاتعللةةة  بإنتةةةع  اخةةة ن اتيا ةةة  اتا  ةةة  ااتةةةتل ك  ةةةيه اسيصةةةعئي  ا 
الانتامةةعم  صةةد تةةافير الاع يةةعم ال  اةة  لغعيةة  تعةةدي  التةةاط اةةن ييةةا ال اةةعن االاكةةعن 

 اتدةي  شفعفي  الاععا م التمعر  .
تعلل  ايلا  الارصد الا نو للت ا د ااألتععر   عدة ةلى يلك بك  الدراتعم االتلديرام الا

 بعلانتامعم الايكارة ذة ه 
يتعةةين ةلةةى الاؤتتةةعم االامةةعا  ااألملةة ة التةةو تلةةا  بإنتةةع  ذا خةة ن ذا  – 19الفصــل 

تيا ةةة  ذا نلةةة  ذا تا  ةةة  ذا إتةةةتل ك الانتامةةةعم التةةةو تةةةدخ  فةةةو امةةةعا نشةةةع  الارصةةةد 
  الةةةا نو للت ا ةةةد ااألتةةةععر استةةةتمعب  لدبيةةةعا بتةةةافير الاعلااةةةعم االاع يةةةعم الاتصةةةل

بعسيصةةعئيعم التةةو شةةرع فيلةةع ذةةةاان  ةةيا الارصةةد ذا كةة  شةةخص اؤ ةة  للليةةع  باثةة   ةةيه 
 األبيعاه اتتلي  الا   ؤالء األةاان.

اتماةة  الاعلااةةعم ااسيصةةعئيعم بصةةةف  تةةر   اال ياكةةن بقيةةة  يةةعا اتةةتعاعللع لغعيةةةعم ال 
 تدخ  فو إ عر ذ داف الارصد.

 رصد بعلايعفظ  ةلى التر الالنو.ا ل   األةاان الاؤ لان للبيا فو ذنش   الا
ياكةةةن ذن تتكفةةة  الةةةا ارة الاكلفةةة  بعلتمةةةعرة بالاةةة  الارصةةةد الةةةا نو للت ا ةةةد  – 20الفصـــل 

اةةن  ةةيا اللةةعنان ابعشةةرة ذا تعلةةد بلةةع لاؤتتةة   18ااألتةةععر الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  
 ةاااي  يام صبغ  صنعةي  اتمعر  .

اةةن الةةا  ر الاكلةةي بعلتمةةعرة بعةةد ذخةةي  تضةةب   ةةرط تةةير  ةةيا الارصةةد بةةقار يتخةةي بةةع ترار
 رذي ا  ر الف ي  االا  ر الاكلي بعلتخ ي  االتناي  الملاي  االامل  الا نو للتمعرة.
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 الباب السابع
 ةــمهنيـات الـواجبـي الـف

يمةةةةب ذن تتةةةةتميب الانتامةةةةعم الارامةةةة  ةبةةةةر اتةةةةعلك تا  ةةةة  الانتامةةةةعم  – 21الفصــــل 
الف ييةة  االبير ةة  الاعرفةة  بلةةيا اللةةعنان إلةةى شةةرا  الصةةي  االتةة ا  الانصةةاص ةليلةةع 
بةةةعللاانين االتراتيةةةب المةةةعري بلةةةع العاةةة  اكةةةيلك إلةةةى اااصةةةفعم المةةةادة االتصةةةنيي االلةةةي 

 الاعااا بلع.
الخشةةةب يام استةةةتعاعا الةةةدائ  الاعةةةدة اليتةةةااء  ييمةةةر اتةةةتعاعا صةةةنعديق – 22الفصـــل 

 الانتامعم الف يي  االبير   الارام  بقتااط اسنتع  اذتااط المال .
تضب  كيفي  لةي الانتامةعم الف يية  االبير ة  اتصةنيفلع اةرضةلع باتةعلك التا  ة  بلةرار 

 ان الا  ر الاكلي بعلتمعرة.
ي  االبير   الانصاص ةليل  بعلفصلين يمب ةلى بعئعو الانتامعم الف ي – 23الفصل 

 ان  يا اللعنان اتتعاعا آالم ا ن ااعدام ضرار   للفاترة. 10ا  8
تضةةب  ناةيةة  آالم الةةا ن ااعةةدام الفةةاترة التةةو يتعةةين اتةةتعاعللع بقتةةااط اسنتةةع  اذتةةااط 

 المال  بلرار ان الا  ر الاكلي بعلتمعرة.
يمةةةب ذن تلتصةةةر اعةةةعا م الانتمةةةين الاتةةةدخلين بقتةةةااط اسنتةةةع  اذتةةةااط  – 24الفصـــل 

 المال  بصفتل  تلكه ةلى الانتامعم الاتقتي  ان اتتغ تل  الخعص .
ا تيةةةت  ةلةةةى تماعةةةعم الانتمةةةين اتععضةةةديعم الخةةةداعم الاتدخلةةة  بلةةةيه األتةةةااط بصةةةفتلع 

م انخةةةر يل  ذا اةةةن تلةةةكه ذن تلتصةةةر اععا تلةةةع ةلةةةى الانتامةةةعم الاتقتيةةة  اةةةن اتةةةتغ 
 اتتغ م انتمين آخر نه يتب الشرا  الاضبا   بلعنانلع األتعتو.

ايانةةة  ةلةةةى  ةةةؤالء الانتمةةةين اتماعةةةعم الانتمةةةين اتععضةةةديعم الخةةةداعم ا تنةةةعء ب ر لةةة  
 ابعشرة ذا غير ابعشرة انتامعم ف يي  ذا بير   ارام  داخ   يه األتااط.

 ا  األشمعر.ا ن بق نف  التيمير ةلى الشراة ةلى رؤ 
ييمةةةر ةلةةةى اكةةة ء البيةةة  بقتةةةااط المالةةة  ا تنةةةعء ب ر لةةة  ابعشةةةرة ذا غيةةةر  – 25الفصـــل 

 ابعشرة انتامعم ااكليل  ا ذي انتامعم ذخرع ف يي  ذا بير   ارام  بليه األتااط.
كاةةةع ييمةةةر ةلةةةى تمةةةعر المالةةة  العةةةعالين بقتةةةااط المالةةة  ا تنةةةعء ب ر لةةة  ابعشةةةرة ذا غيةةةر 

 يي  ا بير   ارام  بليه األتااط.ابعشرة انتامعم ف 
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ال ياكةةةن الةةةدخاا إلةةةى ذتةةةااط اسنتةةةع  اذتةةةااط المالةةة  إال ليةةةعالو ب ع ةةة   – 26الفصـــل 
 الدخاا الايدث  بالتضى ذيكع   يا الفص  لك  صني ان الاتدخلين بليه األتااط. 

ايضةةب  شةةك   ةةيه الب ع ةة  اشةةرا  إتةةنعد ع اتةةيبلع ااةةدة صةةلاييتلع بلةةرار اةةن الةةا  ر  
 الاكلي بعلتمعرة.

 الباب الثامن
 اتـالفـة والمخـراقبـي المـف 

يتةةةالى الةةةاالو الاخةةةتص ترابيةةةع التةةةلر ةلةةةى نظةةةع  ذتةةةااط اسنتةةةع  اذتةةةااط  – 27الفصـــل 
المالةة  اذتةةااط التا  ةة  بعلتفصةةي  ايلةةك اةة  اراةةةعة التراتيةةب الاتعللةة  بعلضةةعب   اسدار ةة  

 المعري بلع العا .
تتالى اصعلح الارا ب  اس تصعدي  االارا بة  الصةيي  االشةر   العدلية ه كة   – 28الفصل 

يتةةةب اختصعصةةةهه الليةةةع  بارا بةةة  الاعةةةعا م التمعر ةةة  االشةةةرا  الصةةةيي  ةلةةةى اتةةةتاع 
اتةةعلك تا  ةةة  الانتامةةةعم الف ييةةة  االبير ةةة  الانصةةاص ةليلةةةع بلةةةيا اللةةةعنان ايلةةةك  بلةةةع 

الاتعللةةةة  بعلارا بةةةة  اس تصةةةةعدي  ابيفةةةةظ الصةةةةي  لللةةةةاانين االتراتيةةةةب المةةةةعري بلةةةةع العاةةةة  ا 
الاتعلةةةةةق  1991ما ليةةةةة   29الاةةةةةؤرخ فةةةةةو  1991لتةةةةةن   64اخعصةةةةة  اللةةةةةعنان ةةةةةةدد 

 بعلانعفت  ااألتععر.
بصرف النظر ةن العلابةعم الانصةاص ةليلةع بعلتشةر   المةعري بةه العاة   – 29الفصل 

تةتل   ألتةااط إنتةع  ذا ه يعع ب بخ ي  تتراار  ياتلع بين ذلةي اخاتة  آالف دينةعر كة  ا
 ان  يا اللعنان  13ذا  5ذتااط مال  ذا ذتااط ذتباةي  يخ  بقيكع  الفصلين 

 13ا 5ياكن للماعةعم العاااي  الايلي  إلغعء ةلةد الل اة  الانصةاص ةليةه بعلفصةلين 
ان  يا اللعنان فو صارة إخة ا الاتةتل   ببنةاد العلةد ذا كةرا  الشةرا  الخةعص بتتةيير 

 ع  ذا تاط المال  ذا التاط األتباةي .تاط اسنت
ا  اراةعة العلابعم الانصاص ةليلع بعللاانين المعري بلع العا  االاتعللة   – 30الفصل 

ان  17ا  16بعلصي  االت ا  االارا ب  اس تصعدي ه يعع ب ك  اخ  بقيكع  الفصلين 
  يا اللعنان بخ ي  تتراار  ياتلع بين خاتاعئ  اخات  آالف دينعر.

اةةن  ةةيا اللةةعنان بخ يةة  تتةةراار  19ايعع ةةب كةة  اخةة  بقيكةةع  الفلةةرة األالةةى اةةن الفصةة  
  ياتلع بين اعئ  اذلي دينعر.
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اةةةن  ةةةيا اللةةةعنان بخ يةةة   24ا  23ا  22ا  21ايعع ةةةب كةةة  اخةةة  بقيكةةةع  الفصةةةاا 
 تتراار  ياتلع بين اعئ  اخاتاعئ  دينعر.

  خ ي  تتةراار  ياتلةع بةين خاتةاعئان  يا اللعنان ب 25ايعع ب ك  اخ  بقيكع  الفص  
 اث ث  آالف دينعر

ا  23ا  22ا  21ا  17ا 16افةةةو صةةةارة العةةةاد يتعةةةرة اخةةةعلفا ذيكةةةع  الفصةةةاا 
 ان  يا اللعنان إلى خ ي  بضعي الليا  الانصاص ةليلع. 25ا  24

ايعتبر فو يعل  العاد ك  ان يرتكب اخعلف   ب  اضو خا  تةناام اةن تةعر ا صةدار 
 24ا  23ا  22ا  21ا  17ا  16ه ان ذم  اخعلف  ذيكع  الفصةاا يك  بعم ةلي

 ان  يا اللعنان. 25ا 
اةة  اراةةةعة العلابةةعم الصةةعدرة ةةةن الايةةعك  ياكةةن ذن يتعةةرة اكةة ء البيةة  اتمةةعر المالةة  
  ةةعدة ةلةةى يلةةك فةةو صةةارة العةةاد إلةةى اةةنعل  اةةن تعةةع و نشةةع  اكيةة  بيةة  ذا بةةعئ  مالةة  

 لر ايلك بلرار اعل  ان الا  ر الاكلي بعلتمعرة.بقتااط المال  لادة ذ صع ع ش
اةةةةن  ةةةةيا اللةةةةعنان كةةةة  ايتكةةةةعر  30بصةةةةرف النظةةةةر ةةةةةن ذيكةةةةع  الفصةةةة   – 31الفصــــل 

للانتامةةعم الف ييةة  االبير ةة  الايفاظةة  فةةو اخةةع ن التبر ةةد اةةن شةةقنه ذن يةةدخ  اضةة رابع 
ةلةةةةى الت ا ةةةةد العةةةةعدي للتةةةةاطه ياكةةةةن ذن يترتةةةةب ةنةةةةه اليمةةةة  الفعلةةةةو ذا الصةةةةاري للةةةةيه 

 الانتامعم.
اكةةن للةةا  ر الاكلةي بعلتمةةعرة ذن يلةةرر غلةةق اة  اراةةةعة العلابةةعم الصةةعدرة ةةن الايةةعك ه ي

اخةةع ن التبر ةةد ااضةةاع الاخعلفةة  لاةةدة ذ صةةع ع شةةلر ايلةةك اةة  إتخةةعي اسمةةراءام الا عئيةة  
 ال  ا  سمتنعب تلي البضعة  الاخ ان .

 تل  اععين  الاخعلفعم اليكع   يا اللعنان انصاصه الت بيلي  ان  ب :  – 32الفصل 
 ي  التعبعين للا ارة الاكلف  بعلتمعرة اتفلدي الارا ب  اس تصعد -
 ذةاان الضعب   العدلي   -

األةةةةاان التةةةعبعين لةةةا ارة الصةةةي  العااايةةة  الاكلفةةةين بعلارا بةةة   -
 الصيي  

 ذةاان التراتيب البلدي   -
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كةةةة  األةةةةةاان اآلخةةةةر ن الاةةةةؤ لين لةةةةيلك االةةةةيين يعيةةةةنل  الةةةةا  ر  -
 الاكلي بعلتمعرة.

يعل  الايع ضر ةلى الايةعك  الاختصة   بلةع للنصةاص المةعري اتل  اععين  الاخعلفعم اا 
لتةةن   64بلةةع العاةة  فةةو اةةعدة الارا بةة  اس تصةةعدي  ايفةةظ الصةةي  اخعصةة  اللةةعنان ةةةدد 

 الاشعر إليه. 1991ما لي   29الاؤرخ فو  1991
مةراءام  اتن بق النصاص المةعري بلةع العاة  فةو اةعدة الارا بة  اس تصةعدي  ةلةى  ةرط اا 

الاةةؤرخ فةةو  1991لتةةن   64ري ا الغلةةق اخعصةة  اللةةعنان ةةةدد اليمةة  الفعلةةو ذا الصةةا 
 الايكار. 1991ما لي   29

ياكن للا  ر الاكلي بعلتمعرة فو ك  اليةعالم بةإمراء صةلح فةو الاخعلفةعم  – 33الفصل 
 أليكع   يا اللعنان.

اتلةةةة  كيفيةةةة  إمةةةةراءام الصةةةةلح  بلةةةةع للنصةةةةاص المةةةةعري بلةةةةع العاةةةة  فةةةةو اةةةةعدة الارا بةةةة  
 1991ما ليةةة   29الاةةةؤرخ فةةةو  1991لتةةةن   64خعصةةة  اللةةةعنان ةةةةدد اس تصةةةعدي  ا 
 الاشعر إليه.

 الباب التاسع
 ةـاليـام انتقــأحك 

يتعةةةين ةلةةةى الماعةةةةعم العااايةةة  االاؤتتةةةعم الاعلكةةة  ألتةةةااط فةةةو يعلةةة   – 34الفصـــل 
اةةن  ةةةيا اللةةعنان فةةو ذمةةة  ال  5نشةةع  ةنةةد نشةةر  ةةةيا اللةةعنان. اساتثةةعا أليكةةةع  الفصةة  

 يتمعا  التنتين.
كاع يتيت  ةلى الاتتل اين يتب ةلد ل ا  االاتصرفين فو تلك األتااط اساتثةعا ل ةرط 

 6ضةب لع بالتضةى كةرا  الشةرا  الانصةاص ةليةه بعلفصة   التنظي  االتتيير التو يلة 
ان  يا اللعنان فو ذم  ال يتمعا  التن  ان تةعر ا نشةر األاةر الاتعلةق بعلاصةعد   ةلةى 

 كرا  الشرا .
 1995تةةةدخ  ذيكةةةع   ةةةيا اللةةةعنان ييةةة  الت بيةةةق ابتةةةداء اةةةن غةةةرة مةةةعنفو  – 35الفصـــل 

   لليا اللعنان اخعص : اتلغى تبعع ليلك ماي  األيكع  التعبل  االاخعلف
 الاتعلق بقتااط ادين  تان   1926ما لي   2األار الاؤرخ فو 
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الاتعلةق بقتةااط األتةاعك االرخايةعم االلشةر عم لبلدية   1927اةعي  7األار الاؤرخ فةو 
 تان .

 الاتعلق باخع ن التبر د. 1981ذفر    7الاؤرخ فو  1981لتن   436األار ةدد 

الاتعلةةةةةةق بقتةةةةةةااط يام  1984ذام  6الاةةةةةةؤرخ فةةةةةةو  1984لتةةةةةةن   69اللةةةةةةعنان ةةةةةةةدد 
 الاصلي  الا ني  

 ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال .
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 النظام األساسي الخاص بسلك مراقبي التراتيب البلـدية
 

بحـذف سـلك مراقبـي يتعلـق  2012جـوان  2مـؤرخ فـي  2012لسـنة  518أمر عدد 
دماج أعوانه بسلك األمن الوطني والشرطة الوطنية  .التراتيب البلدية وا 

داةع  األةةاان التةعبعين لةه بعلتةلك  الفصل األول ـ ت  ييف تلك ارا بو التراتيةب البلدية  اا 
الفرةو لل ي النظعاو بتةلك األاةن الةا نو االشةر   الا نية ه ايلةك افةق بيعنةعم المةداا 

 : التعلو

أعوان سلك مراقبي رتب 
 البلدية التراتيب

رتب اإلدماج بالسلك الفرعي للزي 
النئامي بسلك األمن الوطني والشرطة 

 الوطنية

الصنف والصنف 
 الفرعي

 2ذ ا    ذاا اتفلد التراتيب البلدي 
 2ذ ا    اليق تفلد التراتيب البلدي 
 ب نعظر ذان ذاا ارا ب التراتيب البلدي 

 ب نعظر ذان البلدي نعظر التراتيب 
تت  إةعدة ترتيب األةاان الانصاص ةليل  بةعلفلرة األالةى اةن  ةيا الفصة  بشةبك  األمةار 

الاشةةعر إليةةه  1997تةةبتابر  16الاةةؤرخ فةةو  1997لتةةن   130الايةةددة بةةعألار ةةةدد 
 .ذة هه بدرم  ال تل  ةن الدرم  الااافل  لاتتاع تقمير   األصلو

ذلغيم ماية  األيكةع  التةعبل  الاخعلفة  للةيا األاةر اخعصة  ذيكةع  األاةر ةةدد  ـ 2الفصل 
االاتعلةةق بضةةب  النظةةع  األتعتةةو  2000اةةعي  22الاةةؤرخ فةةو  2000لتةةن   1121

 22الاةؤرخ فةو  2000لتةن   1122الخعص بتلك ارا بو التراتيب البلدي  ااألار ةدد 
تةةلك ارا بةةو التراتيةةب البلديةة  االاتعلةةق بضةةب  الا عبلةة  بةةين درمةةعم رتةةب  2000اةةعي 

 .ااتتايعم التقمير
ا  ر الداخلي  اا  ر الاعلي  اكلفعنه كة  فياةع يخصةهه بتنفيةي  ةيا األاةر الةيي  ـ 3الفصل 

 .ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي 
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 اإلشهار بالملك العمومي للطرقـات

ــانون عــدد  ــي  2009لســنة  12ق ــق ب 2009مــارس  2مــؤرخ ف ر بالملــك إلشــهاايتعل
العمــومي للطرقــات التــابع للجماعــات المحليــة وبــاألمالك العقاريــة المجــاورة لــه التابعــة 

   (1) لألشخاص,
 

يلةةدف  ةةيا اللةةعنان إلةةى تنظةةي  إشةةغعا الالةةك العاةةااو لل ر ةةعم التةةعب   -(1)الفصــل األول
االركةةةةعئ  للماعةةةةةعم الايليةةةة  لغعيةةةة  إشةةةةلعر  ه اتنظةةةةي  اضةةةة  الاعللةةةةعم اا  عاةةةة  ال فتةةةةعم 

اسشلعر   اللعبل  للرؤي  انةه بةعألا ك العلعر ة  الامةعارة لةه التعبعة  ألشةخعص  بيعيةين ذا 
 اعنا ين.

 

ياكةةةن الااافلةةةة  ةلةةةةى إشةةةغعا الالةةةةك العاةةةةااو لل ر ةةةعم التةةةةعب  للماعةةةةةعم  (1)-2الفصــــل
الايليةةة  ا تيةةةع  صةةةد إ عاةةة  الفتةةةعم ذا ركةةةعئ  لغعيةةة  إشةةةلعر   بةةةهه شةةةر    ضةةةاعن تةةة ا  

 ار االايعفظ  ةلى األان العع  اةلى الماعلي  اليضر  .الار 
ـــة جديـــدة(  : تةةةت  الااافلةةة  ةلةةةى اسشةةةغعا الةةةا توه لغعيةةة  إشةةةلعر  ه للالةةةك   (1))فقـــرة ثاني

العاةةااو لل ر ةةعم التةةعب  للماعةةةعم الايليةة ه بالتضةةى تةةرخيص اةةن  بةة  رئةةي  الماعةةة  
ايتةةةةتامب التةةةةرخيص الةةةةدةاة إلةةةةى الايليةةةة  التةةةةو يامةةةةد بةةةةدائرتلع الترابيةةةة  الالةةةةك الاعنةةةةو. 

الانعفتةةةة  ةةةةةن  ر ةةةةق  لةةةةب ةةةةةراة كلاةةةةع كعنةةةةم  ياةةةة  الاتةةةةعي  اسشةةةةلعر   الا لةةةةاب 
اتةةةتغ للع ةةةةن  ر ةةةق اسشةةةغعا الةةةا توه تتةةةعاي ذا تفةةةاط الابلةةةغ الاتةةةتامب للةةةدةاة إلةةةى 
الانعفتةةة  ةةةةن  ر ةةةق  لةةةب العةةةراةه افةةةق ذيكةةةع  التشةةةر   النعفةةةي فةةةو امةةةعا الصةةةفلعم 

فو تيديد  يا   يه الاتعي  اسشلعر   تعر فة  الاعلةا  الاتةتامب ةلةى العاااي . اتعتاد 
اسشةةةةةلعر بااتةةةةة   ال فتةةةةةعم االلايةةةةةعم اسشةةةةةلعر   االاةةةةةرخص للماعةةةةةةعم الايليةةةةة  فةةةةةو 

 .اتتخ صه افق التشر   النعفي

                                       
  2011تبتابر  5الاؤرخ فو    2011لتن   84كاع  ت   تنلييلع بعلارتا   ةدد  - 1
 



 541 

مةةةراءام الااافلةةة  ةلةةةى اسشةةةغعا الةةةا تو لغعيةةة  إشةةةلعر   للالةةةك العاةةةااو  تضةةةب  شةةةرا  اا 
 ةليه بعلفلرة األالى ان  يا الفص  بقار بع ترار ان ا  ر الداخلي .لل ر عم الانصاص 

يخضةة  اضةة  الاعللةةعم ا إ عاةة  ال فتةةعم ا الركةةعئ  اسشةةلعر   بةةعألا ك  ( 1)-3الفصــل 
العلعر ةةة  لدشةةةخعص ال بيعيةةةةين ذا الاعنةةةا ين الامةةةةعارة للالةةةك العاةةةةااو لل ر ةةةعم التةةةةعب  

ام اسشةةةلعر    عبلةةة  للرؤيةةة  اةةةن  ةةةيا الالةةةك للماعةةةةعم الايليةةة  ةنةةةداع تكةةةان تلةةةك التةةةند
العاااو لترخيص ان رئي  الماعة  الايلي  التو يامةد بةدائرتلع الترابية  الالةك العاةااو 
الاعنوه يتند إلى الاؤتت  اللعئاة  بعسشةلعر العبة  اعلةا  يتةتخلص لفعئةدة  ةيه الماعةة  

 الايلي .
ان  يا اللةعنان شةر   3بعلفص  يراةى فو إتنعد الترخيص الانصاص ةليه  -4الفصل 

ضةةةاعن تةةة ا  الاةةةرار االايعفظةةة  ةلةةةى األاةةةن العةةةع  اةلةةةى الماعليةةة  اليضةةةر   اتضةةةب  
مراءام إتنعده بقار بع ترار ان ا  ر الداخلي .  شرا  اا 

اةن  ةيا  3تعتاد فو تيديد الاعلا  الاتتامب ةلى التةرخيص الانصةاص ةليةه بعلفصة  
ب ةلةةى اسشةةلعر بااتةة   ال فتةةعم االلايةةعم اسشةةلعر   اللةةعنانه تعر فةة  الاعلةةا  الاتةةتام

االاةةرخص للماعةةةةعم الايليةةة  فةةةو اتتخ صةةةه افةةق التشةةةر   النعفةةةي االاتةةةعي  االشةةةلعر   
الاتفق ةلى اتتعاعللع بين اعلةك العلةعر االاؤتتة  اللعئاة  بعسشةلعر االاتاتعة  بةعلترخيص 

 غرة.ايلك ةلى ذتع  كتب االتفعط الابر  بين ال رفين فو ال
اةةن  ةةيا اللةةعنان  3ا 2ةلةةى الاتاتةة  بةةعلترخيص الانصةةاص ةليةةه بعلفصةةلين  -5الفصــل 

 اتتغ له بنفته اةد   إيعل  يق اتتغ له إلى الغير بقي امه. 
فةةو صةةارة اضةة  الاعللةةعم ذا إ عاةة  التةةندام اسشةةلعر   دان اليصةةاا ةلةةى  -6الفصــل 

اللةةةةعنانه يتةةةةل  رئةةةةي   اةةةةن  ةةةةيا 3ا2التةةةةرخيص الاتةةةةتامب بالتضةةةةى ذيكةةةةع  الفصةةةةلين 
الماعة  الايلي  الاعني  ةلى الاخعلي خ ية  إدار ة   ةدر ع اعئتةع دينةعر ةةن الاتةر الارعة  
 الاايد ذا ةن م ئه ان اتعي  الاعلل  ذا ال فت  ذا الركي ة اسشلعر   ااضاع الاخعلف .
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ر   ااضةةاع اةلةةى الاخةةعليه   ةةعدة ةلةةى يلةةكه إ الةة  الاعللةة  ذا ال فتةة  ذا الركيةة ة االشةةلع
الاخعلف ه اياكن للماعة  الايلية  الاعنية  فةو صةارة ااتنعةةه ةةن يلةكه ذن تتةالى إ التلةع 

 بنفتلع اةلى نفلته ا إيداع ال فت  ذا الركي ة باتتادع الماعة  الايلي .
ياكةةن لةةرئي  الماعةةة  الايليةة  الاعنيةة  فةةو صةةارة اخعلفةة  شةةرا  التةةرخيص  -7الفصــل 

اةن  ةيا اللةعنانه  4ابةعلفلرة األالةى اةن الفصة   2ثعلثة  اةن الفصة  الاشعر إليلع بعلفلرة ال
ذن يتةةالى بلةةرار اعلةة ه تةةيب التةةرخيص بصةةف  ا تيةة  الاةةدة ال تتمةةعا  الث ثةة  ذشةةلر ذا 

اةةن  ةةيا  6بصةةف  نلعئيةة  ايلةةك ةةة اة ةلةةى الخ يةة  اسدار ةة  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة  
 اللعنان.

 التعلي : يت  تيب الترخيص بصف  نلعئي  فو اليعالم
 إيا ل  يتاا الاخعلي تتاي  اضعيته خ ا ادة التيب الا تو للترخيصه -
 فو صارة اسخ ا بعألان العع  ذا بت ا  الاراره -
 فو صارة ةد  دف  الاعلا  الاتتامبه -
 فو صارة الليع  ثعني  باع اتتامب تيب الترخيص بصف  ا تي ه -
 اللعنان. ان  يا 5فو صارة اخعلف  ذيكع  الفص   -

يت  فو يعل  تيب الترخيص بصف  ا تي ه إ ال  الاعللعم االشلعر   اةن تةندام اسشةلعر 
ااضةةةاع التةةةرخيص ا ةةةت  فةةةو يعلةةة  تةةةيب التةةةرخيص بصةةةف  نلعئيةةة ه إ الةةة  كعفةةة  التةةةندام 

 االشلعر   ااضاع الترخيص تااء كعنم الفتعم ذا ركعئ  اا غير ع.
اةةةةن  ةةةةيا اللةةةةعنان دان ت بيةةةةق العلابةةةةعم  7ا  6ال تيةةةةاا ذيكةةةةع  الفصةةةةلين  -8الفصــــل 

الم ائيةة  الاتةةتامب .إيا تةة  اسشةةلعر دان تةةرخيص اةةن اسدارة الاختصةة  ذا خ فةةع لشةةرا  
 الترخيص ذا إيا تضان اع يشك  مر ا  افلع للتشر   النعفي.

يتالى اععين  اخعلف  ذيكع   يا اللعنان ا ذيكع  نصاصه الت بيلي ه األةاان  -9الفصل 
    ك  فو اع يخصه:اآلتو يكر 

اةةةن  10اةةةن الفصةةة   4ا  3اةةةقاارا الضةةةعب   العدليةةة  الانصةةةاص ةلةةةيل  بعلعةةةددين  -
 امل  اسمراءام الم ائي ه

 ذةاان الشر   االير  الا نيين الاكلفان بتنفيي  رارام رؤتعء الماعةعم الايلي . -
 ذةاان تلك ارا بو التراتيب البلدي  ان الصنفين "ذ " ا "ب"ه-
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 الامعل  الملاي  الايلفان االاؤ لان للغرة.ذةاان  -
تت  اععين  اخعلف  ذيكع   يا اللةعنان ا ذيكةع  نصاصةه الت بيلية  بالتضةى  -10الفصل 

 ان  يا اللعنان. 9ايضر ييرره األةاان الانصاص ةليل  بعلفص  
فةو اعةةدا الايعضةر الايةررة اةن  بة  اةقااري الضةعب   العدلية    (1))فقرة ثانية جديدة( 

بشةقن الاضةةعاين اسشةةلعر   التةةو تشةةك  مةةرائ  اتةتامب  لعلابةةعم م ائيةة  االتةةو تيةةعا إلةةى 
اكيةةة  المالار ةةة  الاخةةةتص ترابيةةةعه تامةةةه تةةةعئر الايعضةةةر األخةةةرع إلةةةى رئةةةي  الماعةةةة  

بالةةر الماعةةة  الايليةة  بغةةرة الايليةة  الاعنيةة  الةةيي يةةقين بعتةةتدةعء الاخةةعلي لليضةةار 
تةةاعةه بشةةقن الاخعلفةة  الانتةةاب  إليةةه. ا ةةت  اتةةتدةعء الاخةةعلي برتةةعل  اضةةاان  الاصةةاا 

 .فو الر الاؤتت  اللعئا  بعسشلعر
اةن  ةيا اللةعنانه بلةرار  6تتل  الخ ي  اسدار   الانصاص ةليلع بعلفص   -11الفصل 

ليغةه إلةى الاعنةو بةعألار افةق اسمةراءام اعل  ان رئي  الماعة  الايلية  الاعنية ه يةت  تب
ان  يا اللةعنانه اييةعا نظيةر اةن اللةرار  10الانصاص ةليلع بعلفلرة الثعني  ان الفص  

 إلى ايعتب  يه الماعة  الايلي .
ـــدة( ـــة جدي ـــرة ثاني يتعةةةين ةلةةةى الاخةةةعلي خةةة ص ابلةةةغ الخ يةةة  بعللبعضةةة  الاعليةةة   (1))فق

الاختص  العب  اص ه فو ذم  ال يتمعا  تتين يااع ان تعر ا تاميه اللرار الانصاص 
ةليه بعلفلرة األالى ان  يا الفصة ه برتةعل  اضةاان  الاصةاا فةو الةر الاؤتتة  اللعئاة  

 .بعسشلعر
الخ يةة  خةة ا األمةة  الانصةةاص ةليةةه  إيا لةة  يلةة  الاخةةعلي بخةة ص ابلةةغ -12الفصــل 

اةةةن  ةةةيا اللةةةعنانه يتةةةالى الايعتةةةب الاخةةةتص اتةةةتخ ص  11بةةةعلفلرة الثعنيةةة  اةةةن الفصةةة  
الخ يةةة  افةةةق إمةةةراءام اتةةةتخ ص ديةةةان الماعةةةةعم الايليةةة  الانصةةةاص ةليلةةةع باملةةة  

 الايعتب  العاااي .
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بعلالةةك العاةةااو   تبلةةى التةةندام اسدار ةة  التةةتعاعا الااا ةة  االشةةلعر   (1)-13الفصــل 
النعفةية فةو تةعر ا صةدار  ةيا اللةعنان تةعر   الافعةاا   التةعب  للماعةةعم الايلية  لل ر ةعم

يا كعنةةم  ةةيه التةةندام  عبلةة  افةةق شةةرا لع للتمديةةد الضةةانو  الةةى تةةعر ا انلضةةعء اةةدتلع. اا 
 فعنلع تصير خعضع  أليكع   يا اللعنان بعد اضو ذم  ذرعع  ذةاا  ان تعر ا صداره.

 ذلغيم ماي  األيكع  التعبل  فياع يتععرة ا ذيكع   يا اللعنان. -14ل الفص
 تدخ  ذيكع   يا اللعنان يي  التنفيي بعد شلر ن ان تعر ا صداره. -15الفصل 

 ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال .
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 بالملك العمومي للطرقـاتالترخيص في اإلشهار  
والمتعلـق  بضـبح شـروط  2010فيفـري  15المؤرخ فـي  2010لسنة  261ألمر عدد 

جراءات الترخيص في اإلشهار بالملك العمـومي للطرقـات التـابع للجماعـات المحليـة و  وا 
   (1)باألمالك العقارية المجاورة له التابعة لألشخاص.

مةةراءام التةةرخيص فةةو اسشةةغعا الةةا تو  يضةةب   ةةيا األاةةر شةةرا    (2)-الفصــل األول اا 
لغعيةة  اشةةلعر   ألمةة اء الالةةك العاةةااو لل ر ةةعم التةةعب  للماعةةةعم الايليةة  االتةةرخيص فةةو 
اضةةةة  الاعللةةةةعم اا  عاةةةة  ال فتةةةةعم االركةةةةعئ  االشةةةةلعر  ه اللعبلةةةة  للرؤيةةةة  اةةةةن  ةةةةيا الالةةةةك 

 اعنا ين. العاااوه بعألا ك العلعر   الامعارة له التعبع  ألشخعص  بيعيين ذا
 (2)الباب األول

 الترخيص في اإلشغال الوقتي للملك العمومي
 للطرقات التابع للجماعات المحلية لغاية اشهارية

 القسم االول: شروط الترخيص
ال يما  ذن تت ه بعلالك العاااو لل ر عم التعب  للماعةعم الايلي ه إ عا    (2)-2الفصل

ال فتعم االركعئ  االشلعر   التو ياكن الخل  بينلع اعين اسشعرام الترتيبي  بيكة  ذشةكعللع 
 اذيمعالع اذلاانلع انصاصلع اراا  ع اااا علعه اخعص  التندام االشلعر   التعلي :

 للان األبية ذا األصفرهالاثلث  يام خلفي  بع -
 الاتتديرة يام خلفي  بعللان األيار ذا األ رط ذا األبيةه -
 الاثان  ال اايع يام خلفي  بعللان األياره -
 الارعع  يام خلفي  بعللان األصفر إيا اع رك م ةلى إيدع  اايع عه -

ةلةةى ال يمةةا  اضةة  الاعللةةعم ذا تثبيةةم ال فتةةعم االشةةلعر   ةلةةى اسشةةعرام الترتيبيةة  ذا 
 ركعئ  عه
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ال تما  إ عا  ال فتعم االركعئ  االشلعر   التو ان شةعنلع ذن تبلةر اتةتعالو  -3الفصل
ال ر عم العاااي ه ذا تشد انتبع ل  فو ظراف اخل  بت ا  الارار.كاع ال تمةا  إ عاة  
ال فتةةةعم االركةةةعئ  االشةةةلعر   بكيفيةةة  تمعللةةةع تيمةةةب اسشةةةعرام الترتيبيةةة  ذا تخفةةةة اةةةن 

 رؤ تلع.
يمةةب ذن تكةةان ال فتةةعم االركةةعئ  االشةةلعر  ه بعتةةتاراره فةةو يعلةة  يتةةن  اةةن  -4الفصــل

 الاتعن  االتثبيمه بكيفي  تمعللع ال تشك  خ را ةلى ت ا  الارار.
تخض  إ عا  ال فتةعم االركةعئ  اسشةلعر   بعلالةك العاةااو لل ر ةعم  (1)جديد  -5الفصل

 :التعلي التعب  للماعةعم الايلي  لللااةد 
ة ال تما  إ عا  ال فتعم االركعئ  اسشلعر   ةلى الرصيي ذا ةلةى يعشةي  ال ر ةقه إيا  

كعن ةرة الرصيي ذا اليعشي  يل  ةن ث ث  ذاتعره إال ذنه ياكن فو  يه اليعل  إ عا  
الفتةةعم إشةةلعر   معنبيةة  ااا  ةة  ليةةد األاةة ك العلعر ةة  الامةةعارة للالةةك العاةةااو لل ر ةةعم 

للماعةةةعم الايليةة ه شةةر    ذن يكةةان نتةةاء خلفيةة  ال فتةة  ةةةن يةةد الالةةك الامةةعار  التةةعب 
 .اتةةةةةةةةةةةةةةعايع لث ثةةةةةةةةةةةةةةين صةةةةةةةةةةةةةةنتاترا اذال تتمةةةةةةةةةةةةةةعا  اتةةةةةةةةةةةةةةعيتلع ث ثةةةةةةةةةةةةةة  ذاتةةةةةةةةةةةةةةعر ارععةةةةةةةةةةةةةة 

ةةة يمةةب ذن تكةةان ال فتةة  اسشةةلعر   اياالةة  ةلةةى ركيةة ة ذا ةلةةى ذةاةةدة اال يمةةا  تثبيتلةةع 
 .لعاااوابعشرة ةلى ت ح األرة ذا ةلى ذةادة التنا ر ا

ةةةة ال تمةةةا  إ عاةةة  ال فتةةةعم االركةةةعئ  اسشةةةلعر   ةلةةةى اتةةةعف  تلةةة  ةةةةن ةشةةةر ن اتةةةرا اةةةن 
 .افتر عم ال ر عم

ة ال تما  إ عا  ال فتعم االركعئ  اسشلعر   ذاع  اداخ  ذا ناافي األا ك الامعارة للالةك 
 .العاااو لل ر عم التعب  للماعةعم الايلي 

تة  اسشةلعر   ةشةرة ذاتةعر ارععة ه إيا كةعن ارتفةعع  عةةدتلع ة يمب ذال تتمعا  اتةعي  ال ف
ةلةةةى تةةة ح األرة يتةةةعاي ذا يفةةةاط اتةةةر ن انصةةةي. اال تتمةةةعا   ةةةيه الاتةةةعي  اتةةةر ن 
اةرععينه إيا كةعن ارتفةعع  عةةةدة ال فتة  اتةعايع لتةتين صةةنتاتراه ا راةةى فةو تركي  ةع ةةةد  
  .ةر لةةةةةةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةةةةةةرار الةةةةةةةةةةةةةةةراملين ةلةةةةةةةةةةةةةةةى الرصةةةةةةةةةةةةةةةيي ذا ةلةةةةةةةةةةةةةةةى يعشةةةةةةةةةةةةةةةي  ال ر ةةةةةةةةةةةةةةةق
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ةةةة يمةةةب ذال تلةةة  الاتةةةعف  الةةةدنيع الفعصةةةل  بةةةين الفتتةةةين إشةةةلعر تين ةةةةن اعئةةة  اتةةةر بعلالةةةك 
 .العاااو لل ر عم التعب  للماعةعم الايلي 

ة ياكن إ عاة  الفتةعم إشةلعر  ه ال تتمةعا  اتةعيتلع اتةر ن اةرععين ايكةان ارتفةعع  عةةدتلع 
ى ذا بعلرصةةةيي ةةةةن تةةة ح األرة اتةةةعايع لتةةةتين صةةةنتاتراه بةةةعألرة الاتةةة ي  الاتةةة 

األاتةةةة ه شةةةةر    ذن ال يلةةةة  ةةةةةرة األرة الاتةةةة ى ذا الرصةةةةيي األاتةةةة  ةةةةةن اتةةةةر 
 .انصي
يمةةةب اال تخةةة  ال فتةةةعم االركةةةعئ  االشةةةلعر   بالتضةةةيعم الماعليةةة  اليضةةةر    -6الفصـــل

الان بلةةةة  بعلةةةةدائرة الترابيةةةة  للماعةةةةة  الايليةةةة  الاعنيةةةة . كاةةةةع يمةةةةب ان يكةةةةان الاضةةةةاان 
   بعألان العع .االشلعري تعئغعه غير اخ

يمةةب ان تياةة  ال فتةةعم االركةةعئ  االشةةلعر   لايةة  تتضةةان التنصةةيص ةلةةى  -7الفصــل 
ةةةدد ال فتةة  ذا الركيةة ة اتتةةاي  اةنةةاان الةةر اؤتتةة  االشةةلعر الاعنيةة  اارامةة  التةةرخيص 

 الاتند إليلع.
ال يانةةة  التةةةرخيص فةةةو االشةةةغعا الةةةا تو للالةةةك العاةةةااو لل ر ةةةعم التةةةعب   (1)-8الفصـــل

ماعةةعم الايليةة   لغعية  اشةةلعر   اةةن إ عاة  اسشةةعرام الترتيبيةة  لفعئةدة اتةةتعالو ال ر ةةق لل
  بلع للتراتيب النعفية. 

يا كةةعن اةةن شةةعن التةةندام االشةةلعر   الاةةرخص فيلةةع ان تيمةةب  ةةيه االشةةعرام الترتيبيةة   اا 
المديةةةدة ذا تخفةةةة اةةةن رؤ تلةةةع فعنةةةه ياكةةةن للماعةةةة  الايليةةة  الاعنيةةة  ان تةةةعين اؤتتةةة  

الشةةلعر بتيا ةة  تلةةك التةةندام االشةةلعر   ذا بإ التلةةع فةةو األمةة  الةةيي تيةةدده للةةع ذا إن ا
 تتالى الليع  بيلك بنفتلع ةلى نفل  اؤتت  االشلعر ةند ةد  ااتثعللع لإلين.

ايا لةة  تعةةد التةةندام االشةةلعر   الاةةرخص فيلةةع ا عبلةة  لشةةرا  الاتعنةة  ذا التثبيةةم ذا ةةةد  
اةةةةن  ةةةةيا  6ا 4اليضةةةةر  ه الانصةةةاص ةليلةةةةع بعلفصةةةلين اسخةةة ا بالتضةةةةيعم الماعليةةة  

ايلك ااع بتبب  دالع ذا بتبب تلفلعهتتالى الماعةة  الايلية  الاعنية  التنبيةه ةلةى  األاره
اؤتت  اسشلعر بصيعنتلع ذا بتعايضلع فو األم  اليي تيدده للعه اللع ان تتالى ا التلع 

 تنبيه.ةلى نفل  اؤتت  اسشلعره فو صارة ةد  ااتثعللع لل
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 القسم الثاني: إجراءات الترخيص
تانح الااافلة  ةلةى اسشةغعا الةا توه لغعية  إشةلعر  ه   (1))الفقرة األولى جديدة(-9الفصل

ألمةة اء الالةةك العاةةااو لل ر ةةعم التةةعب  للماعةةةعم الايليةة  بالتضةةى تةةرخيصه اةةن  بةة  
الاعنةوه إاةع ابعشةرة ذا رئي  الماعة  الايلي  التو يامد بدائرتلع الترابي  الالك العاةااو 

بعد اسة ن ةن الانعفت  ةن  ر ق  لب ةراةه كلاع كعنم  يا  الاتعي  اسشلعر   
الا لةةاب اتةةتغ للعه تتةةعاي ذا تفةةاط الابلةةغ الاتةةتامب للةةدةاة إلةةى الانعفتةة  ةةةن  ر ةةق 

 . لب العراة افق ذيكع  التشر   النعفي فو امعا الصفلعم العاااي 
 فت  ةن  ر ق  لب ةراة اافق الاراي  التعلي :يت  االة ن ةن الانع

 تيديد الااا   الاخصص  ل شلعر االاعراض  للانعفت ه -1
  لب العراةه -2
 فتح الظرافه -3
 فر  العراة. -4
تتةةالى الماعةةة  الايليةة ه بعلنتةةب  إلةةى الكلةةع العاةةااو لل ر ةةعمه   (2))جديــد(-10الفصــل

 .تيديد الااا   اضب  الاتعيعم الاخصص  لإلشلعر
ــــدة(11الفصــــل ــــى جدي تتةةةةالى الماعةةةةة  الايليةةةة  الاعنيةةةة  إدرا  الااا ةةةة   (3))الفقــــرة األول

الاخصصةةة  لإلشةةةلعر االاعراضةةة  للانعفتةةة  فةةةو يصةةة  اايةةةدة ذا تا  علةةةع إلةةةى يصةةةص 
 .اتعددةه ايلك يتب ذ ايتلع ان ييا العدد االاتعي  اسشلعر  

ـــدة( ـــة جدي ـــرة الثاني ب  إلةةةى كةةة  يصةةة ه يضةةةب  بالتضةةةى كةةةرا  شةةةرا ه بعلنتةةة (4)) الفق
يمالعه ان ييا ةدد الااا   االاتعيعم الاخصص  لإلشلعر االشرا  التلني  الاتعللة  
بعلتةةندام االشةةلعر   اعتركي  ةةع االشةةرا  الاعليةة  الاتعللةة  بتيديةةد الةةثان االفتتةةعيو اصةةيغ 

 اآمعا خ ص ثان اليص .
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صةص اةن ياكن لك  ةعرة إن يشعرك فو يص  اايدة ذا امااةة  ي  (1)-12الفصل
 الااا   الاخصص  لإلشلعر االاعراض  للانعفت . 

تيدد اصةعلح الةا ارة الاكلفة  بةقا ك الدالة  الةثان االفتتةعيو الةيي يمةب إن  -13الفصل
ت  د ةليه ابعلغ العراة الاعلي  للاشعركينه بعلنتب  إلةى كة  يصة  اعراضة  للانعفتة . 

لللياة  الكرائية  التمعر ة  للاتةر  اييتب  يا الثان االفتتعيو ةلى ذتع  الاعدا اليتةعبو
الارعةةة  الاايةةةةد للااا ةةة  الاعنيةةةة ه اتعر فةةةة  الاعلةةةا  الاتةةةةتامب فةةةةو التةةةن  ةلةةةةى اسشةةةةلعر 
باات   ال فتعم االلايعم االشلعر   االارخص للماعةعم الايلي  فو اتتخ صهه افةق 

شةلعر التةةو التشةر   النعفةيه بعلنتةةب  إلةى الاتةر الارعةة  الاايةد اةن الاتةةعي  الاخصصة  لإل
 تتضانلع اليص  الاايدةه ايلك بعةتبعر ادة اتتغ ا  در ع خات  ذةاا .

يةةةت  اسةةةة ن ةةةةن  لةةةب ةةةةراة بعلنتةةةب  إلةةةى مالةةة  يصةةةص الااا ةةة    (1)-14الفصـــل
الاخصص  لإلشلعره الايددة بعلالةك العاةااو لل ر ةعم التةعب  للماعةةعم الايلية   افةق 

اةةن  ةةيا األاةةره ث ثةةين يااةةع ةلةةى األ ةة   بةة  التةةعر ا الايةةدد للبةةاا  10إيكةةع  الفصةة  
   إة   ذخرع.العراة ايلك باات   الصيي اةند اال تضعء بعي  اتيل

 يتضان اسة ن ةن  لب العراة خعص  اع يلو:
بيعنةةعم ةةةن يصةةص الااا ةة  الاخصصةة  لإلشةةلعر االاعراضةة  للانعفتةة ه اةةن ييةةا  -

 ةدد  يه الااا   االاتعي  الاخصص  لإلشلعر.
 ان  يا األار اثانلعه 11اكعن ا تنعء كراتعم الشرا  الانصاص ةليلع بعلفص   -
 للباا العراةهالاكعن االتعر ا األ صى  -
 الاثعئق االاؤ دام الا لاب . -

ياكةةةن ان يشةةةعرك فةةةو  لةةةب العةةةراة كةةة  شةةةخص  بيعةةةو ذا اعنةةةاي   (1)-15الفصـــل
ياةةةعر  نشةةةع  االشةةةلعر التمةةةعري بصةةةف   عنانيةةة  اذّاةةةن لةةةدع  ةةةعبة الاعليةةة  الرامعةةة  إليةةةه  

كةرا   بعلنظرالماعة  الايلي  تتبل  اعلي  تتعاي ةشر الثان االفتتعيوه  بلع لالتضةيعم
 الشرا . 
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يتكان العرة ان ةرة تلنو اةرة اعلو اتيرر العراة  بلع لداثلة   -16الفصل
 الاضان  بكراتعم الشرا  اتاضى ان  ب  الععرضين.

يتعين تضاين ك  ان العرة التلنو االعرة الاعلو فو ظةرف انفصة  ااختةا  ايكتةب 
 ةلى ك  ظرف ارم   لب العراة اليي يتعلق به اااضاع العرة.

 ترفق العراة التلني  خعص  بعلاثعئق التعلي :  (1)-17الفصل
 ان  يا االاره 15اص  فو خ ص التتبل  الاعلي  الانصاص ةليلع بعلفص   -
نتةةخ  اةةن ب ع ةة  التعر ةةي الا نيةة  لصةةعيب الاؤتتةة  اا للااثةة  اللةةعنانو للشةةخص  -

 الاعنايه
اتة  ايةع  فةو اضاان ان التم  التمعري ل  ياة ةلةى تةعر ا تتةلياه اكثةر اةن خ -

 تعر ا تلدي  العرةه
اةةةع يفيةةةد ااعرتةةة  صةةةعيب الاؤتتةةة  اا الشةةةخص الاعنةةةاي لنشةةةع  االشةةةلعر التمةةةعري  -

 بصف   عناني ه
 شلعدة براءة مبعئي  لصعيب الاؤتت  اا للشخص الاعنايه -
شلعدة ابراء ان الاععلي  الاتةتيل  اةن صةعيب الاؤتتة  اا اةن الشةخص الاعنةايه  -

 الاعني .لفعئدة الماعة  الايلي  
 شلعدة انخرا  بعلصنداط الا نو للضاعن االمتاعةوه -
 ك  اثيل  اخرع نصم ةليلع كراتعم الشرا . -

ك  ةرة ال يكان ارفلع بعلاثعئق الانصةاص ةليلةع بةعلفلرة االالةى اةن  ةيا الفصة ه يةت  
رفضه بعد تاكين الععرةه بالتضى رتعل  اضاان  الاصاا اا بعي  اتيل  اخرع تتةرك 

 ان  يا االار. 19كتعبيعه ان ام  اضعفو تانيه اللمن  الانصاص ةليلع بعلفص  اثرا 
تامةه الظةراف الاتعللة  بةعلعراة التلنية ه برتةعل  اضةاان  الاصةاا اة   (2)-18الفصل

االة   بعلبلاغه اتتةم  ةنةد تتةلالع باكتةب ضةب  الماعةة  الايلية   كاةع تتةم  بتةم  
 اعد للغرة يتب ترتيب اصاللع اتبلى الظراف اختاا  الى تعر ا فتيلع.
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ــد(19الفصــل   اكلفةة  بفةةتح الظةةراف تيةةدا لةةدع الماعةةة  الايليةة  الاعنيةة  لمنةة  (1))جدي
 .افةةةةةةةةةر  العةةةةةةةةةةراة يةةةةةةةةةةت  ضةةةةةةةةةةب  تركيبتلةةةةةةةةةةع بلةةةةةةةةةةرار اةةةةةةةةةةن رئةةةةةةةةةةي  الماعةةةةةةةةةةة  الايليةةةةةةةةةة 

تعلةةةد اللمنةة  ملتةةة  االةةى لفةةةتح ظةةراف العةةةراة التلنيةة  افر  ةةةع اضةةةب   (1)-20الفصــل
 عئاةةة  فةةةو العةةةراة التةةةو تتةةةتميب للشةةةرا  التلنيةةة  الا لابةةة   بلةةةع لالتضةةةيعم كراتةةةعم 

 الشرا .
التلنيةة  الةةااردة بعةةد اآلمةةعا الايةةددة للباللةةع ارفلةة  بنتةةخ   اترمةة  الةةى اصةةيعبلع العةةراة

اةةةن الظةةةرف االصةةةلو الةةةيي ييةةةتفظ بةةةه كاثيلةةة  اثبةةةعم كاةةةع ترمةةة  العةةةراة التلنيةةة  غيةةةر 
اةةةةن  ةةةةيا االاةةةةر الةةةةى  17ا 16ا  15الا عبلةةةة  للشةةةةرا  الانصةةةةاص ةليلةةةةع بعلفصةةةةاا 

 اصيعبلع.
عرة ي لةةب يلةةك بقتةةبعب اتعلةة  الماعةةة  الايليةة ه فةةو كةة   ةةيه اليةةعالمه كتعبيةةع كةة  ةةة

 رفة ةرضه.
تت  دةاة الععرضين اليين  بلم ةراضل  التلني  الى تلدي  ةراضل  الاعلي   -21الفصل

ابعشةرة الةةى اللمنةة ه ايلةةك بالتضةةى رتةةعل  اضةاان  الاصةةاا اا بقيةة  اتةةيل  ذخةةرع تتةةرك 
 ذثرا كتعبيع تتضان تعر ا اتعة  ااكعن ملت  فتح ظراف العراة الاعلي .

اللمنةة  خةة ا  ةةيه الملتةة  اتةةت   افةةتح ظةةراف العةةراة الاعليةة  الالداةة  ابعشةةرة اتتةةالى 
 ان  ب  الععرضين ذا ان ياثلل .

تكةةان ملتةة  فةةتح ظةةراف العةةراة الاعليةة  ةلنيةة  اياكةةن يضةةار  ةةيه   (1)-22الفصــل
الملت  ان  ب  الععرضين اليين  بلم ةراضل  التلني  ذا ان ياثلل  االيين يت  اة ال  

بتةةعر ا الملتةة  اتةةعةتلع ااكعنلةةعه ايلةةك  بةة  ةشةةرة ذيةةع  اةةن انعلعد ةةع. اال يتةةاح كتعبيةةع 
 لليعضر ن بعلتدخ  فو تير ذةاعا اللمن .

تلةةا  اللمنةة ه  فةةو ملتةة  فةةتح ظةةراف العةةراة الاعليةة ه بةةت اة ذتةةاعء الععرضةةين اابةةعلغ 
العةةةراة ااالةةةة   بعلاصةةةعر ي الابيالةةة  فةةةو  لةةةب العةةةراة اتعلةةةن ةةةة  اتةةة  صةةةعيب 

   ةرة اعلو.ذفض
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تيةةةرر اللمنةةة  ايضةةةرا فةةةو نتيمةةة  ملتةةة  فةةةتح ظةةةراف العةةةراة التلنيةةة    (1)-23الفصـــل
اايضةرا فةو نتيمة  ملتة  فةتح ظةراف العةراة الاعلية  ياضةيلاع اةضةعؤ ع اليعضةةران 

 ايلك اثر اتاع  فتح الظراف ااضاع الايضر.
لاؤانةة  لديةةهه  بلةةع تةقين الماعةةة  الايليةة   ةةعبة الاعلية  الاعنةةو بإرمةةعع التتةةبل  الاعلية  ا

ان  يا األاره إلى الاشعرك فو  لب العراة اليي ذ صو ةرضه  15أليكع  الفص  
 التلنو ذا الاعلو.

فةو يعلة  تتةعاي ذفضة  العةراة الاعلية ه تةدةا اللمنة  الععرضةين الاعنيةين  -24الفصل
 إلى تلدي  ةراة اعلي  مديدة.

عئج  لةب العةراة بااتة   لاية  تتالى الماعة  الايلي  اسة ن ةةن نتة (1)-25الفصل
 إة نعم اامل  للعاا  اةن  ر ق اتعئ  اسة  .

فةةةو يعلةةة  تاا ةةةؤ الععرضةةةين ذا الةةةبعة اةةةنل  للييلالةةة  دان تلةةةدي  ذفيةةةد  (1)-26الفصـــل
العراة للماعة  الايلي  ه فعنه يتعةين التصةر ح بةعن  لةب العةراة غيةر اثاةر اا ةةعدة 

ئين اةن الاشةعرك  فةو الانعفتة  المديةدة.اتيا ه اسة ن ةن الانعفت  ا  إ صعء الاتاا 
فةةةةةو  ةةةةةيه اليعلةةةةة ه الاصةةةةةعر ي الابيالةةةةة ه فةةةةةو  لةةةةةب العةةةةةراة األاا ةلةةةةةى الععرضةةةةةين 
الاتةةاا ئين فةةو يةةداد اليصةةص الاتةةاا ي بشةةقنلع اتخصةة   ةةيه الاصةةعر ي اةةن التتةةبل  

 ان  يا األار. 15الاعلي  الاؤان  ان  بلل  افق ذيكع  الفص  
ــد(-27الفصــل تةةت  دةةةاة ذصةةيعب ذفضةة  العةةراة الاعليةة ه اثةةر اسةةة ن ةةةن  (2) )جدي

نتةةعئج  لةةب العةةراةه إلةةى دفةة  اللتةة  األاا اةةن بليةة  ثاةةن اليصةة ه فةةو ظةةرف خاتةة  
ةشر يا  ةا ه لدع  عبة الاعلي  الرامع  إليه بعلنظر الماعةة  الايلية  ه يضةعف إليلةع 

 اعين الاتع ا  فو اصعر ي  لب العراةه ايلك العب  اص .
تتديد بةع و ثاةن اليصة  افةق الصةيغ ااآلمةعا الايةددة بكةرا  الشةرا  الاشةعر إليلةع  يت 

 ان  يا األار.  11بعلفلرة الثعني  ان الفص  
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إيا لةة  يتةةاا صةةعيب ذفضةة  ةةةرة اةةعلو دفةة   (1)( الفقــرة األولــى جديــدة) -28الفصــل 
عنةه يةت  اةن  ةيا األاةره ف 27الابعلغ الاتتيل  انه فةو األمة  الانصةاص ةليةه بعلفصة  

إنةةياره بعلةةدف  برتةةعل  اضةةاان  الاصةةاا. افةةو يعلةة  ةةةد  ااتثعلةةه لةةيلك فةةو ظةةرف خاتةة  
ةشرة يااع ان تعر ا بلاغ اسنياره ت  دةاة صعيب ثعنو ذفض  ةرة اةعلو إلةى تعةدي  
ةرضةةةه فةةةو اتةةةتاع ذفضةةة  العةةةراة للفةةةا  بعليصةةة  ذا اليصةةةص الاعنيةةة  افةةةو صةةةارة 

يلية  التتةبل  الاعلية  الاؤانة  اةن  بة  العةرة النعكة . ااافلتةهه تيم  لفعئدة االماعة  الا
إلةى اليصة  ذا  افو يعل  ةةد  الااافلة ه يةت  اسةة ن ةةن  لةب ةةراة مديةده بعلنتةب 
 اليصص الاعني  ايلك باامب نكاا صعيب ذاا ذفض  ةرة اعلو.

إيا كعن ذفض  العراة الالدا  بنعء ةلى  لب العراة المديد يل  ابلةغ ةةن ةةرة  
ه فعن تتديد الفعرط ييا  ةلى العةعرة النعكة  ا خصة ه اة  اعنةو اتةع اته فةو  النعك 

 اصعر ي  لب العراة ااضاع اشعركتهه ان ابلغ التتبل  الاعلي  الاؤان  ان  بله.
يا لةة  يةةي ابلةةغ التتةةبل  بكعاةة   ياةة   ةةيا الفةةعرطه فإنةةه يتعةةين ةلةةى النعكةة  تتةةديد بليةة   اا 

 الفعرطه فو الثانه ا مبر ةلى يلك بك  ال رط اللعناني . 
 

ان  ةيا األاةره تةت  إةةعدة اسةة ن  28ا 26دان الاتع  بقيكع  الفصلين  -29الفصل
 ةن الانعفت  فو ك  اليعالم التو يكان فيلع  لب العراة غير اثار.

 
تانح الماعةة  الايلية ه الرامة  إليلةع بةعلنظر الالةك العاةااو لل ر ةعم الةيي  -30الفصل

شغعا الا تو للةيا الالةك العاةااو تامد به الااا   الاخصص  لإلشلعره الااافل  ةلى اس
ألصيعب ذفض  العراة الاتعلل  بلعه بالتضى  رار ترخيص لادة خاتة  ذةةاا ه ايلةك 

 ان  يا األار. 27بعد إدالئل  باص  الخ ص الانصاص ةليه بعلفص  
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 (1)الباب الثاني

قامة الالفتات   الترخيص في وضع المعلقات وا 
 عقارية المجاورةوالركائز االشهارية باألمالك ال

 للملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية والتابعة لألشخاص
 

 القسم األول: شروط الترخيص
 

ـــى( ) (2) -31الفصـــل  ـــرة األول يخضةةة  اضةةة  الاعللةةةعم اا  عاةةة  ال فتةةةعم االركةةةعئ   الفق
االشلعر   بعألا ك العلعر   لدشخعص ال بيعيين ذا الاعنا ينه الامعارة للالةك العاةااو 

ان  يا  7ا6ا4لل ر عم التعب  للماعةعم الايلي ه للشرا  الانصاص ةليلع بعلفصاا 
 اعتركي  عاألار االى الشرا  التلني  الاتعلل  بعلتندام االشلعر   

 االتو يضب لع كرا  شرا  تعده الماعة  الايلي  الاعني .
ا تعةةين   ةةعدة ةلةةى يلةةك ذال تشةةد تلةةك التةةندام انتبةةعه اتةةتعالو ال ر ةةق فةةو ظةةراف اخلةة  

 بت ا  الارار.
التمةةا  إ عاةة  التةةندام اسشةةلعر   بةةعألرة غيةةر الابنيةة  اةلةةى األنتةةم  الامةةعارة للالةةك 

لماعةةةةةعم الايليةةةة  إال إيا كةةةةعن ةةةةةرة الرصةةةةيي ذا يعشةةةةي  العاةةةةااو لل ر ةةةةعم التةةةةعب  ل
ال ر ةةق ال يتةةاح بإشةةغعله ا تيةةع لغعيةة  إشةةلعر   الةةا بتركيةة  الفتةةعم معنبيةة ه افلةةع للشةةرا  
الانصةاص ةليلةةع بلةيا األاةةره ا مةةب فةو  ةةيه اليعلة  ت بيةةق ذيكةةع  الا ة  التعدتةة  اةةن 

 ان  يا األار. 5الفص  
 (3) -32الفصل
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 إجراءات الترخيصالقسم الثاني: 
يتعةةةين ةلةةةى الاؤتتةةة  اللعئاةةة  بعسشةةةلعره الراغبةةة  فةةةو اليصةةةاا ةلةةةى    (1)-33الفصـــل

تةةةةرخيص لاضةةةة  اعللةةةةعم ذا إ عاةةةة  الفتةةةةعم ذا ركةةةةعئ  اشةةةةلعر    عبلةةةة  للرؤيةةةة  اةةةةن الالةةةةك 
العاةةةااو لل ر ةةةعم التةةةعب  للماعةةةةعم الايليةةة ه بةةةعألا ك العلعر ةةة  الامةةةعارة لةةةه االتعبعةةة  

الماعةةة  الايليةة  الاعنيةة ه ييتةةاي ةلةةى  ىذا اعنةةا ين تلةةدي  الةةي إلةةألشةةخعص  بيعيةةين 
 الاثعئق التعلي :

ب ع   إرشعدام يت  تيبلع ان اصعلح الماعة  الايلية  الاعنية ه تتضةان خعصة   -
تتةةةاي  الاؤتتةةة  اااضةةةاةلع انظعالةةةع اللةةةعنانو اةنةةةاان الر ةةةع اةةةةدد تتةةةميللع بعلتةةةم  

ل  لصعيب الاؤتتة  ذا للااثة  اللةعنانو للشةخص التمعري ااعرفلع المبعئو االلاي  الكعا
الاعناي ا لب اليصاا ةلى ترخيص فو اض  تندام اشلعر   بقا ك ةلعر ة  امةعارة 
للالك العاااو لل ر عم لليه الماعة  الايلي  تعبع  ألشخعص  بيعيين ذا اعنا ينه ا  

 علعرامهبيعن للاتعيعم الاخصص  لإلشلعر اتيديد  اي  الاعلك ذا الاعلكين لل
نتخ  ان ب ع   التعر ي الا ني  لصعيب الاؤتت  ذا للااث  اللعنانو للشةخص  -

 الاعنايه
اضةةاان اةةن التةةم  التمةةعري لةة  ياةةة ةلةةى تةةعر ا تتةةلياه ذكثةةر اةةن خاتةة  ذيةةع   -

 فو تعر ا تلدي  الاليه
اةةع يفيةةده ةنةةد اال تضةةعءه ااعرتةة  صةةعيب الاؤتتةة  ذا الشةةخص الاعنةةاي لنشةةع   -

 بصف   عناني هاسشلعر التمعري 
شلعدة إبراء ان الاععلي  الاتتيل  ان صعيب الاؤتت  ذا ان الشخص الاعنةاي  -

 لفعئدة الماعة  الايلي  الاعني  بعل لبه
 شلعدة براءة مبعئي  لصعيب الاؤتت  ذا للشخص الاعنايه -
 شلعدة انخرا  بعلصنداط الا نو للضاعن االمتاعةوه -
الاعللةةةةعم ذا تلةةةةع  ةليلةةةةع ال فتةةةةعم ذا اثةةةعال اا عيةةةةع ل اةةةةعكن التةةةةو تتاضةةةة  بلةةةةع  -

 الركعئ  االشلعر  ه
اةةيكرة تفتةةير   لدشةةكعا ااأللةةاان ااأليمةةع  االاااصةةفعم الفنيةة  لل فتةةعم االركةةعئ   -

 االشلعر   اكيفي  تثبيتلعه
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 كشفع يتعبيع يبين اتعن  ةنعصر تند اسشلعره -
علةةك ذا اةةعلكو نتةةخ  اةةن كتةةب االتفةةعط الابةةر  بةةين الاؤتتةة  اللعئاةة  بعسشةةلعر اا -

العلةةعر الةةيي تتاضةة  بةةه الاعللةة  ذا تةةتثبم بةةه ال فتةة  ذا الركيةة ة االشةةلعر  ه إيا لةة  يكةةن 
 العلعر ةلى الك الاؤتت  ياتلع.

 ياكن للماعة  الايلي  الا علب  بعسدالء بك  اثيل  ذخرع ال ا  لدرات  الالي. -
الا لابة ه تتةالى فو صةارة ةةد  إدالء الاؤتتة  اللعئاة  بعسشةلعر بإيةدع الاثةعئق  -

الماعة  الايلي  الاعني  التنبيه ةليلعه  برتعل  اضاان  الاصااه بعتةتكاعا الةي  لةب 
الترخيص فو ذم  ذ صعه خات  ةشر يااعه ا ت  رفة  لب الترخيص بعنلضةعء األمة  

 الايدد إيا ل  يت  اسدالء بعلاثيل  الا لاب .
-  

الايليةةة  الاعنيةةة ه يتةةةل  إلةةةةى  يتةةةند التةةةرخيص بلةةةرار اةةةن رئةةةةي  الماعةةةة  -34الفصـــل 
 الاؤتت  اللعئا  بعسشلعر بعد اسدالء باص  خ ص الاعلا  الاتتامب.

يكةان التةةرخيص صةةعليع لاةةدة تةةن  اايةةدة  عبلة  للتمديةةد. ا ةةت  تمديةةد اةةدة التةةرخيصه بنةةعء 
ةلى  لب كتعبو ان الاؤتت  اللعئا  بعسشلعره يلد  إلى الماعة  الايلي  الاعني  ث ث  

ةلى األ    بة  تةعر ا انتلةعء اةدة التةرخيص المعر  .ا خضة  تمديةد اةدة التةرخيص  ذشلر
 لنف  إمراءام إتنعده.

 
 33ترفة الماعةة  الايلية   لةب التةرخيص الانصةاص ةليةه بعلفصة    (1)-35الفصل

 ان  يا األار:
اةن  33إيا ل  يكةن الا لةب ارفلةع بعلاثةعئق الا لابة ه الانصةاص ةليلةع بعلفصة   -
 األاره يا 

تتالى الماعة  الايلي  إة   الاؤتت  اللعئاة  بعسشةلعر بةرفة  لبلةعه برتةعل  اضةاان  
الاصةةاا اةة  اسةةة   بةةعلبلاغه اةة  بيةةعن تةةبب الةةرفة ايلةةك فةةو ذمةة  ذ صةةعه شةةلران اةةن 

 تعر ا تلدي  الالي ذا ان تعر ا انلضعء ذم  اتتكاعا اثعئله.
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 ةـاصـام خـكـأح: الباب الثالث

ياكن للاؤتتعم اللعئا  بعسشلعر اتةتغ ا اةآاي الاتةعفر ن بعليةعف م   (1)-36الفصل 
ااألكشةةعكه الاركةةة ة ةلةةةى الالةةةك العاةةةااو لل ر ةةعم التةةةعب  للماعةةةةعم الايليةةة  فةةةو إ ةةةعر 
اسشةةغعا الةةا توه كتةةند لإلشةةلعره ةلةةى ذال يةةت  تثبيةةم الفتةةعم اشةةلعر   ةلةةى تةة ار  ةةيه 

 التملي ام.
بعسشلعره الراغب  فو اتتغ ا التملية ام الانصةاص ةليلةع يتعين ةلى الاؤتت  اللعئا  

بعلفلرة األالى ان  يا الفص  لغعي  اشلعر  ه اليصاا ةلى ترخيص اةن رئةي  الماعةة  
 7ا 6ا 4ا  3الايليةة  الاعنيةة ه افةةق الشةةرا  ااسمةةراءام الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةةاا 

شةةرا  تعةةده الماعةةة   اةةن  ةةيا األاةةره االشةةرا  التلنيةة  التةةو يضةةب لع كةةرا  34ا 33ا
 الايلي  الاعني .

ال يخضةةة  أليكةةةع   ةةةيا األاةةةر اضةةة  الاعللةةةعم ةلةةةى االتةةةيم  الا تيةةة    (1)-37الفصـــل
لدراضةةةةو غيةةةةر الابنيةةةة  ذا ليضةةةةعئر البنةةةةعء الامةةةةعارة للالةةةةك العاةةةةااو لل ر ةةةةعم التةةةةعب  
للماعةةعم الايليةة  ه ايلةةك دان الاتةع  بشةةر  الايعفظةة  ةلةى األاةةن العةةع  الانصةةاص 

الاشةعر  2009اةعر   2الاةؤرخ فةو  2009لتةن   12ان اللةعنان ةةدد  4ليه بعلفص  ة
 إليه ذة ه.

 الباب الرابع
 أحكام انتقالية وأحكام ختامية

اةن  ةيا األاةره  10ال يشا  التيديةده الانصةاص ةليةه بعلفصة   (2))مديد(-38الفصل 
لع ااا   اشلعر   اع ت اا ذم اء الالك العاااو لل ر عم التعب  للماعةعم الايلي   التو ب

تنداتلع اسدار   تعر   الافعااه ايلك إلى تعر ا انلضعء ادد  يه التندامه افلةع أليكةع  
الاتعلةةةق  2009اةةةعر   2الاةةةؤرخ فةةةو  2009لتةةةن   12اةةةن اللةةةعنان ةةةةدد  13الفصةةة  
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الاؤرخ  2012لتن   408ابعألار ةدد  2010ذفر    20الاؤرخ فو  2010لتن   772كاع ت  تنلييه بالتضى األار ةدد  - 2
 2012اعي  17فو
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بعسشةةةةةلعر بعلالةةةةةك العاةةةةةااو لل ر ةةةةةعم  التةةةةةعب  للماعةةةةةةعم الايليةةةةة  ابةةةةةعألا ك العلعر ةةةةة  
 ارة لهه التعبع  لدشخعص.الامع

 (1) -39الفصل 
ا  ر الداخلي  االتناي  الايلية  اا  ةر ذاة ك الدالة  االشةؤان العلعر ة  اا  ةر  -40الفصل

الاعليةةة  اا  ةةةر التمليةةة  ااستةةةكعن االتليئةةة  الترابيةةة  اكلفةةةان كةةة  فياةةةع يخصةةةهه بتنفيةةةي  ةةةيا 
 األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .

 

                                       
 2012اعي  17الاؤرخ فو 2012لتن   408بعألار ةدد    39ذلغو الفص   - 1



 559 

للملك   لجنة فرز العروض المتعلقة بالترخيص في االشغال الوقتي
 العمومي للطرقـات
ــة مــؤرخ فــي  ــة المحلي ــة والتنمي ــر الداخلي ــق بضــبح  2010جــوان  3قــرار مــن وزي يتعل

ـــة المكلفـــة بفـــتح  ـــدى وزارة الداخليـــة والتنميـــة المحلي تركيبـــة اللجنـــة القـــارة المحدثـــة ل
يص فـــي اإلشـــغال الـــوقتي للملـــك العمـــومي الئـــروف وفـــرز العـــروض المتعلقـــة بـــالترخ

 للطرقات لغاية إشهارية.
 

ضب م تركيب  اللمن  اللعرة الايدث  لدع ا ارة الداخلية  االتناية  الايلية   –الفصل األول 
الاكلفةةة  بفةةةتح الظةةةراف افةةةر  العةةةراة الاتعللةةة  بةةةعلترخيص فةةةو اسشةةةغعا الةةةا تو للالةةةك 

 عم الايلي  كاع يلو:العاااو لل ر عم التعب  للدال  ذا للماعة
 الادير العع  للماعةعم العاااي  الايلي  با ارة الداخلي  االتناي  الايلي : رئيتعه -
 ااث  ةن الا ارة األالى: ةضااه -
 ااث  ةن ا ارة ذا ك الدال  االشؤان العلعر  : ةضااه -
 ااث  ةن ا ارة الاعلي : ةضااه -
 ي : ةضااهااث  ةن ا ارة التملي  ااستكعن االتليئ  التراب -
ااثةة  ةةةن اسدارة الععاةة  للشةةؤان اسدار ةة  االاعليةة  بةةا ارة الداخليةة  االتنايةة  الايليةة :  -

 ةضااه
 ااث  ةن اسدارة الععا  للشؤان الملاي  با ارة الداخلي  االتناي  الايلي : ةضااه -

ا ةةت  تعيةةين ذةضةةعء اللمنةة  اةةن  بةة  الةةا راء الاعنيةةين بنةةعء ةلةةى  لةةب اةةن ا ارة الداخليةة  
 التناي  الايلي .ا 

تتةةالى اسدارة الععاةة  للماعةةةعم العااايةة  الايليةة  بةةا ارة الداخليةة  االتنايةة  الايليةة  كتعبةة  
 اللمن  اللعرة الانصاص ةليلع بعلفلرة األالى ان  يا الفص .

 ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي . – 2الفصل 
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 المنتـزهـات الحضـريـة  
 

 بالمنتزهات الحضريةيتعلق  2005 أكتوبر 3مؤرخ في  2005لسنة  90قانون عدد 
 

اةةة  اراةةةةعة التشةةةر   المةةةعري بةةةه العاةةة  اخعصةةة  املةةة  التليئةةة  الترابيةةة   –الفصـــل األول  
نةةةافابر  28الاةةةؤرخ فةةةو  1994لتةةةن   122االتعايةةةر الصةةةعدرة بالتضةةةى اللةةةعنان ةةةةدد 

الاةةةؤرخ فةةةو  1988لتةةةن   20ااملةة  الغعبةةةعم الصةةةعدرة بالتضةةةى اللةةعنان ةةةةدد  1994
الفضعءام التو تليةق  ه تعتبر انت  عم يضر   ةلى اعنى  يا اللعنان 1988ذفر    13

داخة  التماعةةعم العارانيةة  اتاتةةد ةنةد اال تضةةعء إلةةى الانةةع ق الاتعخاة  للةةع اتفةةتح للعاةةا  
لغعيةةةة  الن  ةةةة  االترفيةةةةه اااعرتةةةة  ذنشةةةة   ثلعفيةةةة  اامتاعةيةةةة  اترعايةةةة  ار عضةةةةي . اال تعةةةةد 
انت  ةعم يضةةر   ةلةى اعنةةى  ةةيا اللةعنان الايايةةعم ال بيعيةة  االيةدائق الا نيةة  اغعبةةعم 

 الن   . 
 ا تيدا الانت  عم اليضر   فو إ عر ذاثل  التليئ  العاراني .

نمع  الانت  ةعم اليضةر   اةن  بة  الدالة  ذا الماعةةعم الايلية   -2الفصل ياكن تليئ  اا 
ةلةةةةى العلةةةةعرام الرامعةةةة  للةةةةع بعلالكيةةةة  ذا التةةةةو يةةةةت  تخصيصةةةةلع اةةةةن  بةةةة  الدالةةةة  لفعئةةةةدة 

 ع ان ذم  الاصلي  العاااي . الماعةعم الايلي  ذا التو يت  انت اةل
 تداج  يه العلعرام بعلالك العاااو.

 تتالى الماعةعم الايلي  اتتغ ا الانت  عم اليضر   االتصرف فيلع 
نمةةع   اياكةةن للماعةةةعم الايليةة  ذن تعلةةد بالتضةةى ل اةة  ذا إشةةغعا ا تةةو بالاةة  تليئةة  اا 

اؤتتةةةةعم ةااايةةةة  ذا  ااتةةةةتغ ا ذا اتةةةةتغ ا الانت  ةةةةعم اليضةةةةر   ذا ذمةةةة اء انلةةةةع إلةةةةى
خعصةة  ذا إلةةى شةةرك  يام ا تصةةعد اخةةتل  تتةةع   الدالةة  ذا الماعةةةعم الايليةة  فةةو رذ  

 اعللع بصف  ابعشرة ذا غير ابعشرة.
نمةع  ااتةتغ ا الانت  ةعم ةلةى العلةعرام الرامعة  للة  بعلالكية  ايلةك  كاع ياكةن للخةااص تليئة  اا 

  بلع لكرا  الشرا  تت  الاصعد   ةليه بلرار ان الا  ر الاكلي بعلبيئ . 
ياةةةةنح اسشةةةةغعا الةةةةا تو بتةةةةرخيص اةةةةن الةةةةا  ر الاكلةةةةي بعلماعةةةةةعم الايليةةةة   -3الفصــــل

اليضةر   لاةدة ذ صةع ع خاة  تةناام  عبلة  للتمديةد فةو التتغ ا ذم اء داخ  الانت  عم 
 ك  ارة بتن  اايدة.



 562 

يا كةعن اسشةةغعا يتضةةان إ عاة  بنعيةةعم ذا انشةةآم ذا تمليةة ام ثعبتة  تاةةنح ل اةة  لاةةدة ال  اا 
ةةن تةن  بالتضةى ةلةد يبةر  بةين التةل   الاعنية  اصةعيب الل اة  ايضةب   30تل  ةن 

ا ليةق بكة  ةلةد ل اة  كةرا  شةرا  يضةب   ال ةرفين مخعص  ادة الل ا  ايلاط االت ااةع
 ةلى امه الخصاص شرا  اكيفي  اسنمع  ااالتتعاعا ذا االتتغ ا.

اال تن بق ةلى ةلاد الل اة  ذيكةع  التشةر   الاتعلةق بتنظةي  الع  ةعم بةين الاتةاغين االاتتةاغين 
  فياع يخص تمديد كراء العلعرام ذا الاي م يام استتعاعا التمعري ذا الصنعةو.
مراءام انح الل ا  اانح اسشغعا الا تو بالتضى ذار.   اتضب  شرا  اا 

تت  الاصعد   ةلى ةلد الل ا  اكةرا  الشةرا  الخةعص بلةع بةقار بةع ترار اةن  – 4الفصل
الةةا  ر الاكلةةي بعلماعةةةعم الايليةة  بعةةد ذخةةي رذي الةةا  ر الاكلةةي بعلبيئةة  االةةا  ر الاكلةةي 

 ر الاكلي بقا ك الدال .بعلتليئ  الترابي  االتعاير االا  
ينشةةق لصةةعيب الل اةة  يةةق ةينةةو ةلةةى البنعيةةعم االانشةةآم االتمليةة ام الثعبتةة   – 5الفصــل

 التو ينم  ع لااعرت  النشع  الانصاص ةليه بعلد الل ا .
يخاا  يا اليق لصعيبهه  يل  ادة ةلد الل ا  يلاط ااامبعم الاعلك فو يداد األيكةع  

 الااردة بليا اللعنان.
تةة  اليلةةاط العينيةة  الااظفةة  ةلةةى البنعيةةعم االانشةةآم االتمليةة ام الثعبتةة  بةةدفتر خةةعص اتر 

 تاتكه الاصعلح الاختص  التعبع  للا ارة الاكلف  بقا ك الدال  االشؤان العلعر  .
 تضب  بقار كيفي  اتك  يا الدفتر.

مةةراءام ات بةق فةةو ترتةةي  اليةق العينةةو اكةةيلك يلةاط الةةدائنين الااظفةة  ةليةه الصةةيغ ااس
 الانصاص ةليلع بعلتشر   المعري به العا  فو اعدة اليلاط العيني .

ال يمةةا  ذثنةةعء تةةر عن ةلةةد الل اةة  ابعلنتةةب  للاةةدة الاتبليةة  انلةةع التفا ةةم فةةو اليلةةاط  -6الفصــل
العيني  االبنعيعم االانشةآم االتملي ام الثعبت  ذا إيعلتلع بقي امه ان الاماه باع فو يلك ااعرت  

 ينعم الااظف  ةليلع إال بترخيص ان الا  ر الاكلي بعلماعةعم الايلي .التقا
فةةو يعلةة  افةةعة صةةعيب الل اةة  يمةةا  ذن تيةةعا الل اةة  االيلةةاط العينيةة  النعشةةئ   -7الفصــل

ةنلع إلى الارث  شر  ذن يتلد  الشخص اليي ت  استفعط ةليه ان بينل  ب لب كتةعبو فةو 
يلك إلى الا  ر الاكلي بعلماعةعم الايلي  فو ذم  تت  ذشلر ان تعر ا الافعة اييصة  

 ةلى ااافلته.
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ر ن اليلاط العيني  االبنعيعم االانشآم االتملي ام الثعبت  إال لضاعن ال ياكن  –8الفصل
اللراة الاتعع ةد ةليلةع اةن  بة  صةعيب الل اة  بلةدف تاا ة  إنمةع  ذا تغييةر ذا تاتةي  

 الانشآم االتملي ام الانم ة فو إ عر الل ا .
لاةيكارة بةعلفلرة اال ياكن للدائنين العةعديين غيةر الةيين نشةق ديةنل  بانعتةب  إنمةع  األشةغعا ا

التعبل  إتخعي إمراءام تيفظية  ذا إمةراءام تنفييية  ةلةى اليلةاط االااتلكةعم الانصةاص 
 ةليلع بليا الفص .

ا نتلةةةو افعةةةاا الر ةةةان الااظفةةة  ةلةةةى اليلةةةاط العينيةةة  االبنعيةةةعم االانشةةةآم االتمليةةة ام 
 الثعبت  بعنلضعء ةلد الل ا .  

يمب ةلى صةعيب الل اة   ةد  البنعيةعم االانشةآم التةو ذنم  ةع اةلةى يتةعبه  – 9الفصل
لك صةراي  ةلةد الل اة  ذا  ةرار اةن الةا  ر الاكلةي بعلماعةةعم \اع ل  ينص ةلى خ ف 

 الايلي .
ترم  إلى التل   الاعنية  البنعيةعم االانشةآم االتملية ام الثعبتة  التةو تاةم الااافلة  ةلةى 

 ذي تيا م ذا ر ان.اسبلعء ةليلع خعلي  ان 
تتيب الل ا  ان صعيبلعه بعد تاعةه ان  ب  التةل   الاعنية  فةو صةارة  – 10الفصل

ةد  ايترااه ل لت ااةعم الاياالة  ةليةهه افةو  ةيه اليعلة  يةت  باكتةاب اضةاان الاصةاا 
ا  اسة   بعلبلاغ إة   الدائنين الارتا  يلا ل   ب  ث ث  ذشلر ان تةعر ا  ةرار تةيب 

   لتاكينل  ان ا ترار إي ا شخص آخر اي  صعيب الل ا .الل ا
لصعيب الل ا  اليق فو مبر الضرر الاعدي االابعشر اليي ييص  له فو  – 11الفصل

صارة تيب الل ا   ب  انتلةعء األمة  الاتفةق ةليةه بلةعه لتةبب غيةر اسخة ا بعاللت ااةعم 
لل اةة  فةةو يةةداد الغرااةة  الاياالةة  ةليةةه. اييةة  الةةدائنان لخةة ص ديةةانل  ايةة  صةةعيب ا

اةةةن  ةةةيا  5التةةةو يتةةةتيللع ايا كعنةةةم ديةةةانل  ارتةةةا  بعلةةةدفتر الانصةةةاص ةليةةةه بعلفصةةة  
 اللعنان .
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 اإلشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية
يتعلـق بضـبح شـروط  2005ديسـمبر  26مـؤرخ فـي  2005لسـنة  3329أمر عدد 

جــراءات  جــراءات اإلشــغال الــوقتي للمنتزهــات الحضــرية وشــروط وا  مــنح لزمــة إنجازهــا وا 
 واستغاللها.

 في اإلشغال الوقتي :العنوان األول
 أحكام عامة: الباب األول 

يانح اسشغعا الا تو ألم اء ان الانت  عم اليضر   بصف  ا تية  ا عبلة   – الفصل األول
للرمةةةاع فيلةةةع بتةةةرخيص اةةةن الةةةا  ر الاكلةةةي بعلماعةةةةعم الايليةةة  ايلةةةك  بلةةةع لإلمةةةراءام 

 ان  يا األار. 6ا5بعلفصلين الابين  
اييدد الترخيص الايكار ادة اسشغعا الا تو التو ال تتعدع خا  تناام  عبل  للتمديد  

فةةو كةة  اةةرة بتةةن  اايةةدة ايلةةك ب لةةب اةةن الشةةعغ  يلةةد   بةة  ث ثةة  ذشةةلر اةةن إنتلةةعء اةةدة 
 الترخيص.

اثعم الا اةةة  كاةةةع ييةةةدد التةةةرخيص  بيعةةة  النشةةةع  ذا األنشةةة   الا اةةة  الليةةةع  بلةةةع ااسيةةةد
إنمع  ةةع بةةعلانت ه ااضةةاع اسشةةغعا الةةا تو ةلةةى ذن ال تشةةا  إ عاةة  بنعيةةعم ذا انشةةآم ذا 

 تملي ام ثعبت . 
ياكن للماعة  الايلي  الاتصةرف  فةو الانتة ه اليضةري إنمةع  األشةغعا التةو  – 2الفصل 

اة تلتضةيلع الاصةلي  العاااية  االلعدفة  إلةى يتةن اتةتغ ا الانتة ه اليضةري دان اةتةر 
 ان الانتف  بعسشغعا.

تتةةةالى الماعةةةةة  الايليةةةة  الاتصةةةةرف  فةةةو الانتةةةة ه اليضةةةةري تيديةةةةد األمةةةة اء  – 3الفصــــل 
ااضةةاع اسشةةغعا الةةا تو ااضةةعلع ةلةةى ياةة  الشةةعغ  الةةيي ياضةةو ايضةةر التتةةل  اةة  

 التعر ي بإاضعئه.
ال يعفةةةةةو التةةةةةرخيص فةةةةةو اسشةةةةةغعا الةةةةةا تو الشةةةةةعغ  اةةةةةن اليصةةةةةاا ةلةةةةةى  – 4الفصـــــل 
 اسدار   لااعرت  نشع ه االاتتامب   بلع للتشر   المعري به العا .التراخيص 
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 في إجراءات منح الترخيص: الباب الثاني
 في اإلشغال الوقتي 

يمب ةلى ك  راغب فةو اليصةاا ةلةى تةرخيص فةو اسشةغعا الةا تو لمة ء  – 5الفصل 
ان انت ه يضري ذن يلد  ا لبةع فةو الغةرة إلةى الماعةة  الايلية  الاتصةرف  فةو الانتة ه 

 اصيابع بعلاثعئق التعلي : 
 الي فنو يتضان اع يعم ياا نشع  اليام الاعناي  االغرة ان اسشغعا الا تو. -
تعتو لليام الاعناي  انتخ  اةن ب ع ة  التعر فة  الا نية  لااثللةع نتخ  ان اللعنان األ -

 اللعنانوه
اةةةةيكرة تفتةةةةير   للنشةةةةع  ذا األنشةةةة   االخةةةةداعم الا اةةةة  تلةةةةديالع ااسيةةةةداثعم الا اةةةة   -

 إنمع  ع.
تتالى الماعة  الايلي  الاتصرف  فو الانت ه درات  ا لب اسشغعا الا تو    – 6الفصل 

يعلتةةه اشةةفاةع بالتريعتلةةع ةلةةى الةةا  ر الاكلةةي بعلماعةةةعم الايليةة  الةةيي يتةةالى اتخةةعي  اا 
معب  ال علب فو ظرف شلر ن ان تعر ا إيداع ا لبه.  اللرار الانعتب اا 

فةةةو الغةةةرة يتةةةالى تتةةةميله  بلةةةع  افةةةو صةةةارة الااافلةةة  يتةةةل  ل علةةةب اسشةةةغعا تةةةرخيص
 للتشر   اللتراتيب المعري بلع العا  ا رم  نظيرا انه للماعة  الايلي  الاعني .

 افو صارة الرفة يت  إة   الاعنو بلرار اعل .
 ايضب   رار الترخيص الاعلا  الاترتب ةن اسشغعا الا تو ا ر ل  خ صه. 

 اللــي اإلستغــف : الباب الثالث
ااضةةاع التةةرخيص إال للغةةرة الةةيي ء  ياكةةن للشةةعغ  ذن يتةةتغ  األمةة ا ال- 7الفصــل 

 رخص له فيه.
يمةةب ةلةةى الشةةعغ  ذن يتةةتغ  العلةةعر بنفتةةه اذن ال يييلةةه إلةةى الغيةةر بةةقي  - 8الفصــل 

 امه ان الاماه.  
يمب ةلى الشعغ  ايترا  التدابير الايددة بعلنظع  الخعص بةعلانت ه اليضةري  -9الفصل 

 ماعة  الايلي  الاتصرف  فيه.اليي تضعه ال
يمةب ةلةةى الشةعغ  ذن ييةعفظ ةلةى تةة ا  العلةعر اذن ال يةدخ  ةليةةه ذي  – 10الفصـل 

 تيا ر دان اليصاا ةلى الااافل  الكتعبي  االاتبل  ان الماعة  الايلي  الاعني .
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ا مةب ةليةةه تنفيةةي اةةع تةقين بةةه الماعةةة  الايليةة  اةن إصةة يعم ضةةرار   لضةةاعن تةة ا  
العلةةعر االايعفظةة  ةلةةى  يئتةةه ااظيفتةةه اايتةةرا  الشةةرا  الاتعللةة  بيفةةظ الصةةي  االتةة ا  

 به. 
يمب ةلةى الشةعغ  ذخةي اسيتيع ةعم ال  اة  للياعية  اةن ذخ ةعر اليرائةق  – 11الفصل 

 االياادا اغير ع.
ن ةليةةه اليصةةاا ةلةةى شةةلعدة اةةن اصةةعلح الياعيةة  الادنيةة  تثبةةم تةةافر شةةرا  كاةةع يتعةةي

 الت ا  بعألاعكن التو يشغللع.
يمةةةب ةلةةةى الشةةةعغ  الةةةيي يتتةةةبب فةةةو إليةةةعط ذضةةةرار بعلعلةةةعر ااضةةةاع  – 12الفصـــل 

 اسشغعا ذن يصليلع فارا ةلى نفلته اتيم ر عب  الماعة  الايلي .
يا ل  يلة  الشةعغ  بعسصة يعم ال    اة  لرفة  تلةك األضةرار فةو األمة  الاعةين لةهه تلةا  اا 

 الماعة  الايلي  امابع بتلك اسص يعم ةلى نفلته.
يتياةةة  الشةةةعغ  اتةةةؤالي  يفةةةظ العلةةةعر الاةةةرخص لةةةه فةةةو إشةةةغعله اتنظةةةي   – 13الفصـــل 

العاةةة  بةةةه. كاةةةع يتياةةة  تمةةةعه الغيةةةر اتةةةؤالي  الاعلةةةك بعلنتةةةب  إلةةةى مايةةة  األاةةةعكن التةةةو 
العلةةعر الاةةيكار ايكةةةان اتةةؤاال ةةةن اليةةاادا بمايةة  ذنااةلةةع التةةةو  يتةةتغللع داخةة  يةةداد

يتعرة للع ذةاانه ذا الغير ان مراء اتتغ له للعلعر الارخص فةو إشةغعله  بلةع للتشةر   
 المعري به العا . 

يمةةب ةلةةى الشةةعغ  ذن يةةؤان اتةةؤاليته الادنيةة  ضةةد األخ ةةعر التةةو تنةةتج  – 14الفصــل 
 غللع. ةن اتتغ له لداعكن التو يش

 في انتهاء مدة اإلشغال : الباب الرابع
 وسحب الترخيص

فو اسشغعا الا تو بعنتلعء الادة الايةددة للغةرة  العا  بعلترخيص ينتلو – 15الفصل 
 اع ل  يت  التمديد فيلع  بلع أليكع  الفص  األاا ان  يا األار.

ةلةةى كةة  شةةعغ  يرغةةب فةةو إنلةةعء العاةة  بةةعلترخيص ذن يعلةة  بةةيلك كتعبيةةع  – 16الفصــل 
الماعة  الايلي  الاتصرف  فو الانت ه اليضري الاعنو ايلك  ب  ث ث  ذشلر ةلى األ   

 ان تعر ا األم  الايدد بعسة  .
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ياكةةن للةةا  ر الاكلةةي بعلماعةةةعم الايليةة  تةةيب التةةرخيص فةةو اسشةةغعا  – 17الفصــل 
 ترار ان الماعة  الايلي  الاعني  فو اليعالم التعلي : الا توه بع 
ةد  تتل  الشعغ  للعلعر بصف  فعلي  ذا ةد  الشراع فو االتةتغ ا فةو اآلمةعا  -

 الايددة بعلترخيصه 
تعةةع و ذنشةة   داخةة  الانتةة ه اةةرخص فيلةةع ذا اتةةتغ ا العلةةعر فةةو ذغةةراة غيةةر  -

 انصاص ةليلع بعلترخيصه  
 تغ ا العلعر لادة تن  بصف  اتترتل  ذا اتل ع ه تا ي الشعغ  ةن ات -
 ةد  دف  الاععلي  ااألداءام الاتتامب   بلع للتشر   المعري به العا ه  -
 إيعل  العلعر إلى الغيره  -
تةةةةةيب التةةةةةراخيص الاتةةةةةتامب  لااعرتةةةةة  النشةةةةةع  ذا األنشةةةةة   ااضةةةةةاع اسشةةةةةغعا  

 الا توه 
يلع األيكةع  التشةر عي  االترتيبية  المةعري اسخ ا بعلشرا  اااللت ااعم التو تلتضة -

العاةة  بلةةع فةةو امةةعا اتةةتغ ا الانت  ةةعم اليضةةر   االتضةةيعم التةةرخيص الاتةةند 
 إليه فو الغرة.‘

 ايتيب الترخيص ان الشعغ  بعد التنبيه ةليه ا إالعله ذم  اعينع ل اتثعا.
م الابينةةة  ال يترتةةةب ةةةةن إنتلةةةعء افعةةةاا التةةةرخيص ذا تةةةيبه فةةةو اليةةةعال – 18الفصـــل 
 ان  يا األار ذي تعاية. 17بعلفص  
 الينشق للشعغ  لم ء ان انت ه يضري ذي يق ةينو ذا تمعري. – 19الفصل 
يمب ةلى الشةعغ  ةنةد انتلةعء العاة  بةعلترخيص ذا تةيبه ألي تةبب اةن  – 20الفصل 

اةةةن  ةةةةيا األاةةةره الخةةةرا  اةةةةن العلةةةعر الةةةةيي كةةةعن يشةةةةغله  17األتةةةبعب الابينةةة  بعلفصةةةة  
رمع  ةه إلى الماعة  الايلي  الاعني  ةلى نف  اليعل  التو تتلاه فيه.اا 

 العنوان الثاني في اللزمة
 الباب األول:  في موضوع اللزمة

تلةةدف ل اة  إنمةةع  ااتةتغ ا الانت  ةةعم اليضةر   إلةةى التةاعر لاؤتتةةعم  – 21الفصـل 
نمةةةع  انت  ةةةعم يضةةةر     ذا ةااايةةة  ذا خعصةةة  ذا لشةةةرك  يام ا تصةةةعد اخةةةتل  بتليئةةة  اا 
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ذم اء انلع ااتتغ للع بشك  يتع   فو ماعلي  الاشع د ال بيعي  اعلدف تيليق الاظةعئي 
 الاتعلل  بعلترفيه اااعرت  ذنش   ثلعفي  اامتاعةي  اترعاي  ار عضي .

تاةةنح الل اةة  بالتضةةى ةلةةد يبةةر  بةةين الةةا  ر الاكلةةي بعلماعةةةعم الايليةة   – 22الفصــل 
 االبعةا الاتتفيد ان الل ا .

 :يبين ةلد الل ا  خعص  – 23الفصل 
ب عللعه  ادة الل ا  اشرا  دخاللع يي  التنفيي -           اانتلعئلع اا 
 اساتيع ام االضاعنعم الااناي  ل رفو العلده -         
 شرا  اآمعا الشراع فو اسنمع  ااالتتغ اه -         
ةلةةةةد الل اةةةة  ااااصةةةةفعتلع الفنيةةةة   الانشةةةةآم االتمليةةةة ام الثعبتةةةة  التةةةةو يشةةةةاللع -         

 اشرا  إنمع  عه 
الارا بةةةة  االارامعةةةة  التةةةةو ياكةةةةن ذن تلةةةةا  بلةةةةع التةةةةل   الاعنيةةةة  لل اةةةة  ةلةةةةى -          

 الاتتل   االاعلااعم التو ةلى  يا األخير التصر ح بلعه 
 اصير الاعدام االتملي ام االبنعيعم ةند انتلعء الل ا ه -          
 شرا  إشغعا األراضو الاخصص  للاشراع -          
 إمراءام فة الن اةعم.     -          

 في إجراءات اختيار المستفيد: الباب الثاني
 من اللزمة 

يةةةت  اختيةةةعر الاتةةةتفيد اةةةن الل اةةة  الةةةيي تةةةيعلد إليةةةه بإنمةةةع  ااتةةةتغ ا ذا  - 24الفصـــل 
 الدةاة إلى الانعفت .اتتغ ا انت ه ان الانت  عم اليضر   بعد 

يعلةةد إلةةى الماعةةة  الايليةة  الاعنيةة  بإتاةةع  إمةةراءام إتةةنعد الل اةة  ااتعبعةة   – 25الفصــل 
 تنفيي ع.
ا  ر الداخلي  االتناي  الايلي  اا  ر الاعلي  اا  ةر ذاة ك الدالة  االشةؤان  - 26الفصل 

االتليئةة  الترابيةة  اا  ةةر  العلعر ةة  اا  ةةر الف يةة  االاةةاارد الاعئيةة  اا  ةةرة التمليةة  ااستةةكعن
 البيئ  االتناي  الاتتديا  اا  ر التيعي  اكلفان ك  فياع يخصه بتنفيي  يا األار.
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دفتر الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت  
 والتجهيزات المابتة المنجزة بالمنتزهات الحضرية

 

كيفيـة مسـك يتعلق بضـبح  2006فيفري  23مؤرخ في  2006لسنة  565أمر عدد 
د فتــر الحقــوي العينيــة الموئفــة علــى البنايــات والمنشــآت والتجهيــزات الثابتــة المنجــزة 

 بالمنتزهات الحضرية.
 

تتةةةةالى اسدارة الععاةةةة  لضةةةةب  األاةةةة ك العااايةةةة  بةةةةا ارة ذاةةةة ك الدالةةةة   -األول الفصــــل 
ةلةةةى اليلةةةاط العينيةةة  الااظفةةة   "دفتةةةر"االشةةةؤان العلعر ةةة  اتةةةك دفتةةةر ي لةةةق ةليةةةه اتةةة  

اتكةان صةةفيعته  "البنعيةعم االانشةآم االتمليةة ام الثعبتة  الانمةة ة بعلانت  ةعم اليضةةر  
 ار ا  اااضعة ان ا  ر ذا ك الدال  االشؤان العلعر  .

ترت  بعلدفتر الاشعر إليه بعلفص  األاا ان  يا األار لفعئدة صعيب الل ا   - 2الفصل 
اط العيني  الااظف  ةلى البنعيةعم االانشةآم بعلانت  عم اليضر  ه   يل  ادة الل ا ه اليل

االتملي ام الثعبت  الانم ة اةن  بلةه لغعية  ااعرتة  نشةع ه اترتة  بةه كةيلك يلةاط الةدائنين 
 الارتلنين الااظف  ةلى تلك البنعيعم االانشآم االتملي ام الثعبت  

ر   إثةر ترتة  اليلةاط العينية  الرامعة  إلةى صةعيب الل اة  بعلانت  ةعم اليضة – 3الفصل 
تلةةدي  ا لةةب فةةو الغةةرة إلةةى ا ارة ذاةة ك الدالةة  االشةةؤان العلعر ةة  إاةةع ابعشةةرة بإيداةةةه 
باكتةب الضةةب  الاركة ي ذا بااتةة   رتةةعل  اضةاان  الاصةةاا اةة  اسةة   بةةعلبلاغ ايكةةان 

  التعلي :اصيابع بعلاثعئق 
*ةلد ل ا  ابر  ا  الا ارة الاكلف  بعلماعةعم الايلي  اكرا  الشرا  الاليق به ااألاةر 

 الاتعلق بعلاصعد   ةليلاع 
 * اثعا اا عو للبنعيعم االانشآم االتملي ام الثعبت  ااضاع اليلاط العيني .

 ا تضةةان الترتةةي  الشةةك  اللةةعنانو للشةةرك  ذا الاؤتتةة  صةةعيب  الل اةة  اتتةةايتلع االر ةةع
اسمتاعةو اةدد ترتيالع بعلتم  التمعري اكيلك اتة  اللةب امنتةي  االةر إ عاة  اتةعر ا 
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ااكةةةعن االدة الااثةةة  اللةةةعنانو للةةةيام الاعنايةةة . كاةةةع يتضةةةان اصةةةفع للبنعيةةةعم االانشةةةآم 
 االتملي ام الثعبت  الاعني  بعليلاط العيني .

آم االتمليةة ام الثعبتةة  ترتةة  يلةةاط الةةدائنين الااظفةة  ةلةةى البنعيةةعم االانشةة – 4الفصــل 
الانمةةةة ة بعلانت  ةةةةعم اليضةةةةر   إثةةةةر تلةةةةدي  ا لةةةةب فةةةةو الغةةةةرة إلةةةةى ا ارة ذاةةةة ك الدالةةةة  
االشؤان العلعر   إاع ابعشةرة بإيداةةه باكتةب الضةب  الاركة ي ذا بااتة   رتةعل  اضةاان  

 الاصاا ا  اسة   بعلبلاغ ايكان اصيابع بعلاثعئق التعلي : 
 ةلد الر نه  -
 بنعيعم االانشآم االتملي ام الثعبت  الاعني  بعلر نه اثعا ال -
 ااافل  الا  ر الاكلي بعلماعةعم الايلي  ةلى الر ن. -

ا نص الترتي  فةو  عتةه اليعلة  ةلةى الشةك  اللةعنانو للشةرك  ذا الاؤتتة  الاعنية  بةعلر ن 
اتتةةةايتلع االر ةةةع االمتاةةةعةو اةةةةدد ترتةةةيالع بعلتةةةم  التمةةةعري اكةةةيلك ةلةةةى اتةةة  اللةةةب 

كاةةع يمةةب ذن  الاعنايةة .امنتةةي  االةةر إ عاةة  اتةةعر ا ااكةةعن االدة الااثةة  اللةةعنانو للةةيام 
الةةةر ن اااافلةةة  الةةةا  ر الاكلةةةي بعلماعةةةةعم الايليةةة  ةليةةةه  يتضةةةان الترتةةةي  ارامةةة  ةلةةةد

اعيعنعم ياا  يا  اللةرة الاانةار ادتةه اذ تةع ه ااصةفع للبنعيةعم االانشةآم االتملية ام 
 الثعبت  الاعني  به.

ياكن ألي كعن اس  ع ةلى الةدفتر الاةيكار بعلفصة  األاا اةن  ةيا األاةر  – 5الفصل 
 ا نتخ  انلع ذا نتخ  اشلاد با عبلتلع لدص . كاع ياكن له ذخي شلعدة ترتي  ذ

يتةةةالى ا  ةةةر ذاةةة ك الدالةةة  االشةةةؤان العلعر ةةة  التشةةة يب ةلةةةى كةةة  اليلةةةاط  – 6الفصـــل 
 العيني  الارتا  ةند انلضعء ذم  ةلد الل ا  ا تالى إة   الاعنو بعألار بيلك.

الةةةدائن كاةةةع يتةةةالى التشةةة يب ةلةةةى الةةةر ن فةةةو صةةةارة تلةةةدي  شةةةلعدة رفةةة  يةةةد اتةةةلا  اةةةن 
 الارتلن.
ا  ةةر ذاة ك الدالةة  االشةؤان العلعر ةة  اا  ةر الداخليةة  االتناية  الايليةة  اا  ةةر  -7الفصـل 

التمليةةة  ااستةةةكعن االتليئةةة  الترابيةةة  اا  ةةةر البيئةةة  االتنايةةة  الاتةةةتديا  اكلفةةةانه  كةةة  فياةةةع 
 يخصهه بتنفيي  يا األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .
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 شروط نموذجي إلنجاز واستغالل المنتزهات الحضرية  كراس
 كراس شروط نموذجي إلنجاز واستغالل أو استغالل

 المنتزهات الحضرية
 الباب األول:  أحكام عامة

ين بةةةق كةةةرا  الشةةةرا   ةةةيا ةلةةةى إنمةةةع  ااتةةةتغ ا اكانةةةعم اةنعصةةةر  –الفصـــل األول 
التليئ  بعلانت  عم اليضر   كليع ذا م ئيع ان  ب  ياام اعناي  بالتضى ةلةد ل اة   بلةع 

الاتعلق بعلانت  عم  2005ذكتاعر  3الاؤرخ فو  2005لتن   90أليكع  اللعنان ةدد 
 اليضر  . 
نمةةةع  انتةةة ه يضةةةري يتعةةةين ةلةةةى الةةةيام الاعنايةةة – 2الفصـــل    التةةةو ترغةةةب فةةةو تليئةةة  اا 

ااتتغ له ذا اتتغ له ذن تادع لدع الماعة  الايلي  الايلي  الاتصرف  فو الانت ه ا لبع 
فو الغرة ارفا ع بنتخ  ان  يا الكرا  ااضعة اةن ااثلةه اللةعنانوه يتةالى تةيبلع اةن 

 الماعة  الايلي  الاتصرف  فو الانت ه اليضري.
 

 انيالـبـاب الثـ
 الشروط المتعلقة بسنجاز المنتزه الحضري 

الانتةة ه اليضةةةري........ ) يكةةر تتةةايته ( ةلةةى العلةةعر الكةةةعئن   يلةة  إنمةةع – 3الفصــل 
بةةةة........ )يكةةةر الان لةةة ( اياتةةةح................ ) يكةةةر الاتةةةعي  (ه ااضةةةاع الرتةةة  

امنابةةع اشةةر ع اغرعةةع العلةةعري ةةةدد............ اتيةةده............. ) يكةةر اليةةداد شةةاعال 
.) 

 يتضان العلعر البنعءام االارافق التعلي : 
 ) يكر ع إن امدم ا  يكر اااصفعتلع اخصاصيعتلع ااتتعاعالتلع (.

يةةةت  إنمةةةع  اشةةةراع الانتةةة ه اليضةةةري افةةةق برنةةةعاج اتكعاةةة  يتضةةةان تةةةافير  – 4الفصـــل 
ةنعصةر ا اكانةةعم اا  عاةة  بنةةعءام اانشةةآم اتمليةة ام ثعبتةة  يتةةب الشةةرا  االاااصةةفعم 

 التعلي : 
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اصي اةد ق لاكانةعم الاشةراع اة  يكةر الاااصةفعم الفنية  للفضةعءام الترفيلية  االفئة   )
صة  للةع االخصاصةيعم الاعاعر ة  االتلنية  للبنةعءام العار   الاامل  للةع االارافةق الاخص

 االانشآم ا التملي ام الثعبت  الاراد إ عاتلع (. 
يلا  صةعيب الل اة  بإنمةع  الانتة ه اليضةري يتةب الشةرا  االاااصةفعم    - 5الفصل 

المعري بلع العا  فو امعا البنعء االرع  ا  الشبكعم االصةي  االتة ا  االا عية  ا تعةين 
 يصاا ةلى التراخيص االشلعدام ال  ا   ب  بداي  األشغعا.ةليه ال

 
 الـبـاب الثـالث

 الشروط المتعلقة بسنجاز المنتزه الحضري 
كة  ذا   تض  الماعة  الايلية  الاعنية  ةلةى ياة  صةعيب الل اة  ل تةتغ ا -6الفصل 

مةرد بعة اكانعم اةنعصر الانت ه  بلع لاع معء بعلد الل ا  اتيةرر فةو الغةرة ب ع ة  
ااععينةة  ااضةةعة اةةن ال ةةرفين تضةةب  بصةةف  افصةةل  كةة  الانشةةآم االتمليةة ام الاامةةادة 

 بعلانت ه االتو تيت  اتتغ للع كليع ذا م ئيع. 
ةلةةةى صةةةعيب الل اةةة  ةنةةةد ابعشةةةرة اتةةةتغ له للانتةةة ه اليضةةةري ايتةةةرا   يتعـــين -7الفصـــل

 الشرا  التعلي :
 دف  اعلا  الل ا  فو اآلمعا الايددة بعلعلد. -
 اتتغ ا الانت ه اليضري بصف  ابعشرة. -
االاتنةةةةعع ةةةةةن اتةةةةتغ ا العلةةةةعر فةةةةو اةةةةآرب ذخةةةةرع ال تاةةةةم بصةةةةل  التةةةةتغ ا الانتةةةة ه  -

 اليضري.
ةد  التفا م فو اليلاط العيني  االبنعيعم االانشةآم االتملية ام الثعبتة  ذا إيعلتلةع بةقي  -

 امه ان الاماه.
نشةةآم االتمليةة ام الثعبتةة  لضةةاعن  ةةراة ال ةةةد  ر ةةن اليلةةاط العينيةة  االبنعيةةعم ا الا -
 إلى تاا   إنمع  ذا تغير ذا تاتي  الانشآم االتملي ام الانم ة فو إ عر الل ا . فتلد
االاتثةةعا للشةةرا  اااللت ااةةعم الانصةةاص ةليةةه بعلتشةةر   االتراتيةةب المةةعري بلةةع العاةة   -

 اكرا  الشرا  اةلد الل ا .
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غ ا ةنعصةةر الانتةة ه ألغةةراة ذخةةرع دان اتتشةةعرة ةةةد  تغييةةر ةنعصةةر التليئةة  ذا اتةةت -
 اعنح الل ا  االيصاا ةلى ااافلته الكتعبي  الاتبل .

ثرائه   الايع فظ -  ةلى الايي  ال بيعو للانت ه اليضري االتعو إلى تثاينه اا 
يتعةةةةين ةلةةةةى صةةةةعيب الل اةةةة  فةةةةو إ ةةةةعر ضةةةةاعن يتةةةةن اتةةةةتغ ا ةنعصةةةةر  – 8الفصــــل

التعلد بك  األةاعا اللتةو تضةان ياعيتةه اتة اته ايلةك  ااكانعم الانت ه ااضاع الل ا 
 خعص  ب: 

 صيعن  اتعلد البنعءام االاتعلك ااختلي التملي ام ا األلععب االلايعم البيعني  . - 
 صيعن  اتعلد الغراتعم. -
 اليرات  ا النظعف  ارف  الفض م. -
 ل ا .تيا  اصعر ي اتتغ ا اكانعم اذم اء الانت ه فو يداد ةلد ال -
 ايترا  اختلي ةنعصر ااكانعم الانت ه.  -
ايترا  شرا  الت ا  االصي  االايعفظ  ةل  البيئة  اااارد ةع  بلةع للتشةر   االتراتيةب  -

 المعري بلع العا .
بإصة ر األضةرار التةو  ةد تةنم  ةةن اتةتغ ا اخة  بإاللت اةعم الةااردة بكةرا    االلتة ا -

 الشرا   يا.
ثار فةو يعلة  اتةتل ااه كعاة  الانتة ه باضة  نظةع  داخلةو اصةعدط يلت   الاتةت -9الفصل 

ةليةةه اةةن  بةة  اةةعنح الل اةة    يضةةب   ةةرط التصةةرف اة  ةة  كةة  الاتةةدخلين داخةة  الانتةة ه 
شةةعرام  اة  ةة  الاتةةتثار بةةعلعاا  اةةن ييةةا ااا يةةم الةةدخاا االخةةرا  اتعر فةة  الةةدخاا اا 

 للع يصةةةةةر ع لدغةةةةةراة التمةةةةةااا االايعفظةةةةة  ةلةةةةةى ةنعصةةةةةر ااكانةةةةةعم الانتةةةةة ه ااتةةةةةتغ
 االنشع عم الارخص فيلع.

 

 الـبـاب الرابع
 أحكـام مختلـفـة

يتعلد الاتتثار بتيتير ةاليعم الارا بة  الدار ة  ذا االتةتثنعئي  التةو يلةا     -10الفصل 
بلع اعنح الل ا  ان ييا تتلي  دخاا ذةاان الارا ب  فو ذي ا م كةعن اةن ذا ةعم الفةتح 
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تاكين الارا بين ان ك  الاثعئق ال  ا  ليلك االاتصةل  بعلنشةع عم ذا خعرملع اان ييا 
 االخداعم داخ  الانت ه.

ةاليعم الارا ب  التو يلا  بلع اعنح الل ا  ال تياا دان إمراء الارا ب  ان  بة  األةةاان  
 اسدار ين فو إ عر التراخيص اسدار   التو ييص  ةليلع صعيب الل ا .
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 عقد لزمة نموذجي إلنجاز واستغالل منتـزه حضري
 عـقـد لـزمـة نموذجـي

بةةين الدالةة  التانتةةي  ااثلةة  اةةن  بةة  التةةيد ا  ةةر  الداخليةة  االتنايةة  الايليةة  االاشةةعر إليلةةع 
 من جهة                                   . "فيلع يلو بعبعرة اعنح   "  الل ا  
 ..................................................ا ) شرك  / اؤتت (...........

 الر ع............................................................................ 
 رذ  اعللع....................... تمللع التمعري............................... 
 ......................... اعرفلع المبعئو........................................ 
 ااثل  فو شخص ااثللع اللعنانو التيد........................................... 

 من جهة أخرى                "صعيب الل ا   "االاشعر إليلع فياع يلو بعبعرة
  اع يلو:ت  استفعط االتراضو ةلى 

 
 موضوع اللزمة  -الفصل األول

ياةةنح ا  ةةر الداخليةة  االتنايةة  الايليةة  باامةةب  ةةيا العلةةد إلةةى ) شةةرك  / اؤتتةة  ( ااثلةة  
اثلاةةةع  ةةةا ابةةةين ذةةةة هه ل اةةة  إنمةةةع  ااتةةةتغ ا ) ذا اتةةةتغ ا ( الانتةةة ه اليضةةةري التةةةعب  

 دد................ لبلدي ............. اتعيته............... ااض  الرت  العلعري ة
 هدف اللزمة  -الفصل الثاني 

نمةةةع  ا/ ذا اتةةةتغ ا الاتةةة ه اليضةةةري ذا  تلةةدف الل اةةة  ااضةةةاع  ةةةيا العلةةةد إلةةى تليئةةة  اا 
ذمةةة اء انةةةه اةةةن  بةةة  صةةةعيب الل اةةة  باةةةع يتةةةع   فةةةو ماعليةةة  الاشةةةع د ال بيعيةةة  اتيليةةةق 

 عاي  ار عضي .الاظعئي الاتعلل  بعلترفيه اااعرت  ذنش   ثلعفي  اامتاعةي  اتر 
 مدة اللزمة ودخولها حيز التنفيذ  - 3الفصل 

تةةن  اياكةةن تاديةةد ع لةةنف  الاةةدة ب لةةب اةةن صةةعيب الل اةة  يامةةه  30تاةةنح الل اةة  لاةةدة 
 إلى البلدي  باامب اكتاب اضاان الاصاا ا  اسة   بعلبلاغ تن   ب  انتلعء الادة.

 العلد.يت  تاديد الل ا  يتب شرا  تضان بكتب تكايلو لليا 
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تةةةدخ  الل اةةة  ييةةة  التنفيةةةي بصةةةدار األاةةةر الاتعلةةةق بعلاصةةةعد   ةلةةةى  ةةةيا العلةةةد اكةةةرا  
 الشرا  الخعص به بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي .

 معلوم اللزمة  - 4الفصل 
تانح الل ا  العب  اعلا  تناي يدد بة.......... دينعر ) بعألر ع  ااأليةرف ( يةدف  بصةف  
اتةةةةبل  خةةةة ا األتةةةةباع األاا اةةةةن كةةةة  تةةةةن  لةةةةدع  بعضةةةة ...................... ذا كةةةة  
 بعضةة  ذخةةرع تعينلةةع البلديةة  للغةةرة. ا ةةدف   ةةيا الاعلةةا  بعلنتةةب  إلةةى التةةن  األالةةى ةنةةد 

 إبرا   يا العلد. 
% فةةو التةةن  ةلةةى ذتةةع  اعلةةا  التةةن  الانلضةةي   5  الترفيةة  فةةو اعلةةا  الل اةة  بنتةةب  يلة

 بداي  ان التن  الثعني .
%  1كة  تةقخير فةو دفة  اعلةةا  الل اة  يترتةب ةنةه امابةةع تاظيةي خ ية  تةقخير بنتةةب    

ان الابلغ المالو للةدين ةةن كة  شةلر ذا مة ء اةن الشةلر. اتيتتةب اةدة التةقخير ابتةداء 
  األاا الاةةاالو النتلةةعء تتةةعين يااةةع اةةن تةةعر ا اتةةتيلعط الةةدين إلةةى آخةةر الشةةلر اةةن اليةةا 

 اليي ت  فيه الدف .
 إنجاز المنتزه  – 5الفصل 

يتةةب ................ يتعلةةد صةةعيب الل اةة  بتليئةة  اتمليةة  الانتةة ه فةةو ذمةة  ال يتعةةدع.
األنشةة   الثلعفيةة  برنةةعاج اتكعاةة  يلةةدف إلةةى تيليةةق الاظةةعئي الاتعللةة  بعلترفيةةه اااعرتةة  

 ااسمتاعةي  االترعاي  االر عضي  ايلك بتافير العنعصر االااصفعم التعلي : 
 شروط إنجاز األشغال -6الفصل 

بتلةةدي  األاثلةة  اللندتةةي  االتاميليةة  االالفةةعم ال  اةة  سنمةةع  ذشةةغعا  يلتةة   صةةعيب الل اةة 
ا يةةة  ةلةةةى  ةةةيا العلةةةد  صةةةد التليئةةة  اتركيةةة  التمليةةة ام إلةةةى البلديةةة  ابتةةةداء اةةةن تةةةعر ا الت

 اليصاا ةلى ااافلتلع.
يلا  صعيب الل ا  بقشغعا الرع  باختلي الشبكعم اة  الشةرك  التانتةي  للكلرعةعء االغةع  

 اشرك  اتتغ ا اتا    الايعه االدياان الا نو للت لير االشرك  الا ني  ل تصعالم.
 ةةة  يتةةةل  نظيةةةر انةةةه كاةةةع يتةةةالى اةةةد شةةةبك  الةةةري لكعاةةة  الاتةةةعيعم الخضةةةراء افةةةق اخ 

 للاصعلح البلدي   صد إ راره ااتعبع  تنفييه.
 قبول األشغال والتجهيزات    - 7الفصل 
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يمب ذن تكان األشغعا االتملي ام ا عبل  للاااصفعم الايددة بليا العلد اال يت  اللباا  
 النلعئو لدشغعا االتملي ام إال بعد ااافل  البلدي .

لديةة  بماةة  الاثةةعئق ااألاثلةة  اللندتةةي  لليصةةاا ةلةةى شةةلعدة يتعلةةد صةةعيب الل اةة  باةةد الب
 فو انتلعء األشغعا.

 الحقوي العينية  – 8الفصل 
الاةؤرخ  2005لتةن   90يتات  صعيب الل اة  بةعليق العينةو الاشةعر إليةه بعللةعنان ةةدد 

 ذكتاعر الاتعلق بعلانت  عم اليضر  . 3فو 
 استغالل المنتزه  - 9الفصل 

اة  بعتةتغ ا الانتة ه بنفتةه اافةق الشةرا  الانصةاص ةليلةع بلةيا العلةد يلت   صةعيب الل  
ابكرا  الشرا  الخعص به اياكن له إبرا  ةلاد تتايغ لفعئدة الغير التتغ ا ذمةراء اةن 
الانشةةةآم االتمليةةة ام الايدثةةة  داخةةة  الانتةةة ه اليضةةةري شةةةر    اليصةةةاا ةلةةةى الااافلةةة  

لل اةةة  يةةةق التصةةةرف فةةةو كةةة  التمليةةة ام الكتعبيةةة  الاصةةةبل  للبلديةةة  ةلةةةى يلةةةك لصةةةعيب ا
الاتافرة به دان إدخعا ذي تغيير ذا إضةعف  فةو البنية  األتعتةي . غيةر ذنةه ياكةن لةه ذثنةعء 
استتغ ا تعدي  الاشآم االتملي ام الايدث  بعلانت ه شر    ذن ال يؤدي يلك إلى تغييةر 

 فو ااضاع الل ا  ابعد ااافل  اتند ع ةلى يلك .
اةةة  بعلايعفظةةة  ةلةةةى الايةةةي  ال بيعةةةو للانتةةة ه اةلةةةى اكانعتةةةه اةلةةةى يتعلةةةد صةةةعيب الل  

اختلةةةي الارافةةةق العااايةةة  االشةةةبكعم الاتاامةةةدة بةةةه ا تعةةةين ةليةةةه فةةةو  ةةةيا الصةةةدد الليةةةع  
بعاليةةةةةعم اليراتةةةةة  االارا بةةةةة  ابقشةةةةةغعا الصةةةةةيعن  ااسصةةةةة ر ابعشةةةةةرة بااتةةةةة   ذةاانةةةةةه ذا 

يه تاكةين الاؤتتةعم اللعئاة  ةلةى بعستتععن  بشركعم اختص  فو الغرة. كاع يتعين ةل
الارافةةق العااايةة  االشةةبكعم الاتاامةةدة بةةعلانت ه اليضةةري اةةن الليةةع  بكةة  ذةاةةعا اسصةة ر 

 االصيعن . 
ةلةةةةى صةةةةعيب الل اةةةة  تنفيةةةةي اةةةةع تةةةةقين بةةةةه البلديةةةة  اةةةةن ذشةةةةغعا ذا إدخةةةةعا تعةةةةدي م ةلةةةةى 

لتةةة ا  اةةةن التمليةةة ام الايدثةةة  ذا إضةةةعف  انشةةةآم مديةةةدة تراةةةو إلةةةى تيليةةةق الا عيةةة  اا
اليرائةةق اغير ةةع اةةن األخ ةةعر التةةو ياكةةن ذن تلةةدد ارتةةعدي الانتةة ه اليضةةري ذا العةةعالين 

 به.
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يبةةةر  صةةةعيب الل اةةة  اتفع يةةة  اةةة  البلديةةة  بخصةةةاص رفةةة  فضةةة م الانتةةة ه انلللةةةع إلةةةى    
 الاصب بالعب  يت  استفعط ةليه اليلع.

ق ةليلةةع اتةةبلع اةة  البلديةة  ي بةةق صةةعيب الل اةة  التعر فةة ه الخعصةة  بةةدخاا العاةةا ه الاتفةة
 اتت  ارامعتلع بعالتفعط  بين ال رفين .

ال ييةة   ةةيا العلةةد ايةة  التةةراخيص االبةةراءام الاامةةب اليصةةاا ةليلةةع اةةن  بةة  صةةعيب 
 الل ا  االضرار   لااعرت  نشع ه.

يضةةة  صةةةعيب الل اةةةة  تةةةم  ةلةةةى ياةةةة  ارتةةةعدي الانتةةة ه اليضةةةةري لتةةةدا ن الا يظةةةةعم 
 االتشكيعم.
 الت مين   -10الفصل 

يتياةة  صةةعيب الل اةة  اتةةؤالي  يفةةظ العلةةعر اتنظةةي  العاةة  بةةه كاةةع يتياةة  تمةةعه الغيةةر   
اتةةةؤالي  الاعلةةةك بعلنتةةةب  إلةةةى مايةةة  األاةةةعكن التةةةو يتةةةتغللع داخةةة  يةةةداد الانتةةة ه ايكةةةان 
اتؤاال ةن التعايضعم الاتتيل  ةن الياادا   بماي  ذنااةلةع التةو يتعةرة للةع ذةاانةه 

 ء اتتغ له للانت ه.ذا الغير ان مرا
يمةةةب ةلةةةى صةةةعيب الل اةةة  ذن يةةةؤان اتةةةؤاليته الادنيةةة  ضةةةد األخ ةةةعر التةةةو تنةةةتج ةةةةن 

 اتتغ له للانت ه.
 انتهاء اللزمة  -11الفصل 

تنتلةةةو الل اةةة  بعنتلةةةعء الاةةةدة الايةةةددة بلةةةيا العلةةةد اةةةع لةةة  يلةةة  تاديةةةد ع يتةةةب الشةةةرا  ا 
 الثعلا ان  يا العلد.اسمراءام الابين  بعلفلرة األالى ان الفص  

ياكةن ل رفةةو العلةد إنلةةعء العاة  بعلل اةة   بةة  انتلةعء الاةةدة الايةددة للةةع بعةد إةةة   ال ةةرف 
اآلخةةر باامةةب اكتةةاب اضةةاان الاصةةاا اةة  اسةةة   بةةعلبلاغ ايلةةك  بةة  تةةن  اةةن تةةعر ا 

 األم  الايدد بعسة  .
 إبطال اللزمة  - 12الفصل 

 ب  فو اليعالم التعلي : يفتا  يا العلد دان تعاية ذا الع  
 ةد  دف  اععلي  الل ا   بلع للفص  التعد  ان  يا العلد.-
ه مةا التفا م فو اليلاط العيني  االبنعيعم االانشةآم االتملية ام الثعبتة  ذا إيعلتلةع بةقي  -

 ان الاماه دان اليصاا ةلى ترخيص فو يلك ان الا  ر الاكلي بعلماعةعم الايلي .
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االيلةةاط العينيةة  النعشةةئ  ةنلةةع إلةةى الارثةة  فةةو يعلةة  افةةعة صةةعيب الل اةة ه إيعلةة  الل اةة   -
دان اليصاا ةلى ااافل  الا  ر الاكلي بعلماعةعم الايلية  بنةعء ةلةى  لةب كتةعبو فةو 

 الغرة يلداه ذيد الارث  ابعتال  مايعع فو ذم  تت  ذشلر ان تعر ا الافعة.
مليةةة ام الثعبتةةة  لضةةةاعن  ةةةراة ال تلةةةدف إلةةةى ر ةةةن اليلةةةاط العينيةةة  االبنعيةةةعم االانشةةةآم االت -

 تاا   إنمع  ذا تغيير ذا تاتي  الانشآم االتملي ام الانم ة فو إ عر الل ا .
اسخ ا بعسلت ااعم الاياالة  ةلةى صةعيب الل اة  باامةب  ةيا العلةد اكةرا  الشةرا   -

 الخعص به االنصاص التشر عي  الترتيبي  المعري بلع العا .
 ترجاع المنتزه اس  - 13الفصل 

يلتةة   صةةعيب الل اةة  بإرمةةعع الانتةة ه فةةو يعلةة  ميةةدة ا عبلةة  للمةةرد الةةيي يةةت  إمةةراؤه  بةة  
 الشراع فو االتتغ ا.

كاةةع ذن الاعةةدام التةةو تةة  اتةةتعاعللع ا كةةيلك البنعيةةعم االانشةةآم االتمليةة ام الثعبتةة  التةةو 
ة ذا العبةةةة  ا لتةةةة   ذنمةةةة م بةةةةعلانت ه تصةةةةبح الكةةةةع للبلديةةةة  بعةةةةد انتلةةةةعء الل اةةةة  دان تعةةةةاي

 صعيب الل ا  بإرمعةلع خعلي  ان ذي تيا م ذا ر ان.
 المراقبة والمراجعة  -14الفصل 

يتعلةد صةةعيب الل اة  بتتةةلي  ةاليةعم الارا بةة  االارامعةة  التةو ياكةةن ذن تلةا  بلةةع البلديةة  
 ةةعر كاةع يتعلةد بتاكينلةع اةن كة  الاعلااةعم االاثةعئق الفنية  االايعتةبي  التةو ت لبلةع فةو إ

 اتعبع  تنفيي  يا العلد.
 النئام الجبائي  -15الفصل 

 الااظف  بانعتب  اتتغ ا الانت ه ةلى صعيب الل ا .  تيا  ك  األداءام االاعع لي
 فض النزاعات -16الفصل 

 فو صارة نشاب ن اع ياا ت بيق  يا العلد يل  اللماء إلى الايعك  الاختص  ترابيع.
 ل مصاريف التسجي -   17الفصل 

تياةةة  مايةةةة  الاصةةةعر ي الاترتبةةةة  ةةةةن تتةةةةمي   ةةةيه االتفع يةةةة    اال ةةةعب  المبةةةةعئو ةلةةةةى 
 صعيب الل ا 
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 لشريط الساحليا  وتهيئـةة  ـة حمايـوكال
يتعلــق بسحــداث وكالــة  1995جويليــة  24مــؤرخ فــي  1995لســنة  72قــانون عــدد 

 ·حماية وتهيئة الشريح الساحلي

 

 يلةةدف  ةةيا اللةةعنان إلةةى إيةةداا اكعلةة  للياعيةة  البيئيةة  للشةةر   التةةعيلو - الفصــل األول
بعةتبةةةعره ان لةةة  الّتااصةةة  التةةةو تمّتةةة  الع  ةةة  البيئيةةة  ال بيعيةةة  االبيالاميةةة  بةةةين األرة 

 :بعلخصاصاتشا  الياعي  البيئي  · االبير االتقثير الابعشر اغير الابعشر بينلاع 

خ االكثبعن الرالي  االمة ر ااألمةراف ااختلةي ضفعف البير االشاا ي االتبع -1 
  األخرع اكّانعم الالك العاااو البيري بعتتثنعء اليصان اانشآم الدفعع 

الانةةع ق الداخليةة  فةةو يةةداد اتغّيةةرة يتةةب درمةة  التفعةةة  الانةةعخو اال بيعةةو  -2 
 االبشةةةري بينلةةةع اعةةةين البيةةةر اثةةة  الغعبةةةعم التةةةعيلي  ااصةةةبعم األاديةةة  االةةةرؤا  البير ةةة 

  .االانع ق الر ب  التعيلي
  .اتيدد ان ل  الشر   التعيلو بقار بع ترار ان الا  ر الكلي بعلبيئ  

تيةةةدا اؤتتةةة  ةااايةةة  يام صةةةبغ  تمعر ةةة  اصةةةنعةي  تتاتّةةة  بعلشخصةةةي    - 2الفصـــل
 ·  تّاى اكعل  ياعي  اتليئ  الشر   التعيلوتااالتتل ا الاعلو  الادني 

ةةةّين الّر ةةع بتةةان  الععصةةا  تيةةم إشةةراف ا ارة البيئةة  االتليئةة  تاضةة  الاكعلةة  التةةو     
  .الترابي
 ·يتّير الاكعل  ادير ةع  تتّ  تتايته بقار    

الاةؤرخ فةو ذاا فيفةري  1989لتةن   9اةن اللةعنان ةةدد  10اخ فع أليكع  الفص      
ري الاتعلةق بعلاتةع اعم االانشةآم العاااية  ييةدا لةدع الاكعلة  املة  اتتشةع 1989

  بقار.تضب  تركيبته االعاه 

 يضةةةةب  التنظةةةةي  اسداري االاةةةةعلو للاكعلةةةة  ا ةةةةرط تتةةةةيير ع بةةةةقار بةةةةع ترار اةةةةن الةةةةا  ر    
  بعلبيئ .الاكلي 

تتالى الاكعلة  تنفيةي تيعتة  الدالة  فةو ايةدان الايعفظة  ةلةى الشةر   التةعيلو  -3الفصل
  خعص .بصف  ةعا  اةلى الالك العاااو البيري بصف  
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 :يلوي لليا الغرة بعلخصاص باع اتكل

التصةةرف فةةو فضةةعءام الشةةر   التةةعيلو ااتعبعةة  ذةاةةعا التليئةة  االتةةلر ةلةةى  - 
ا عبلتلع لللااةد االاااصفعم التو ضب تلع اللاانين االتراتيب المعري بلع العاة  االاتعّللة  

شغعللعبتليئ  تلك الفضعءام ابعتتعاعللع    اا 

عر ةةةة  اللعئاةةةة  فةةةةو تةةةةعر ا صةةةةدار  ةةةةيا اللةةةةعنان تتةةةةاي  اتصةةةةفي  الاضةةةةعيعم العل - 
الاخعلفةة  لللةةاانين االتراتيةةب الاتعللةة  بعلشةةر   التةةعيلو اخعصةة  بعلالةةك العاةةااو البيةةري 
ايلك  بلع للتشر   المعري به العا  اا  ايتةرا  ابةدذ ةةد   عبلية  الالةك العاةااو البيةري 

  بعلتلعد فا م ااالكتتعب تللعلل  االر ن اال

ييةعء الانةع ق ال بيعية  إةةداد ال -  دراتةعم الاتعللة  بياعية  الشةر   التةعيلو اا 
 · االليع  بك  البياا االدراتعم ااالختبعرام فو الغرة

رصةد ت ةّار األنظاة  البيئية  التةعيلي  ةبةر اضة  ااتةتغ ا ذنظاة  اعلااعتية   - 
 · اتخصص 

  خعصةةةة  الاكعلةةةة  بياعيةةةة  الشةةةةر   التةةةةعيلو اةةةةن التمةةةةعا ام الاتصةةةةل تكلةةةةي -4الفصــــل
اتخضة  اسيةداثعم · بعلبنعيعم ااسيةداثعم الاخعلفة  لللةاانين االتراتيةب المةعري بلةع العاة  

  للاكعل ااشعر   التليئ  االتملي  امابع إلى الااافل  الاتّبل  

 ة اة ةن اقااري الضعب   العدلي  اكيلك ذةاان اسدارة الاؤ لين بلاانين خعصة  
ن االتراتيةةةب الاتعللةةة  بعلشةةةر   التةةةعيلو ابعلالةةةك العاةةةااو تلةةة  اععينةةة  الاخعلفةةةعم لللةةةااني

للةيا الغةرة اةن  ةرف  البيري باات   ايعضر ييرر ع ذةاان اخبراء ايلفان ااؤ لةان 
الاشةعر إليةه  "ذ"الا ارة الاكلف  بعلبيئ  ان بين صني األةاان الاعةعدا ةلةى األ ة  لصةني 

الاتعلةةةةق بضةةةةب   1983ديتةةةةابر  12الاةةةةؤرخ فةةةةو  1983لتةةةةن   112بعللةةةةعنان ةةةةةدد 
العاااية  الايلية  االاؤتتةعم العااايةة   النظةع  األتعتةو العةع  ألةةاان الدالة  االماعةةعم

  اسدار  يام الصبغ  

اياةعر   ةةؤالء األةةاان االخبةةراء الارا بةةان اظةعئي الضةةعب   العدلية  افلةةع أليكةةع   
  الم ائي امل  اسمراءام 
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اةةن  ةةيا اللةةعنان تتةةالى الاكعلةة  تتةةاي  ذا  3اةة  اراةةةعة التضةةيعم الفصةة     -5الفصــل
الاضةةعيعم العلعر ةة  للبنعيةةعم االانشةةآم ااسيةةداثعم الالعاةة  ةلةةى الالةةك العاةةااو  تصةةفي 

  العا البيري ذا ةلى ذم اء انه اخعلف  لللاانين االتراتيب المعري بلع 

يا اع ا تضم التتاي  إبرا  ةلد ل ا  ا  ش  عغ  الالك العاااو البيري فإن  يا اا 
العلةةد ييةةدد اعلةةا  اسشةةغعا اكةةيلك الالعبةة  الرامةة  للاكعلةة  للةةعء اةةع يتةةتل اه اسشةةغعا اةةن 

  التعيلي ذةاعا لياعي  ااتتص ر البيئ  

 اتتاتّةةة  الاكعلةةة  بمايةةة · اتضةةةب  إمةةةراءام االتضةةةيعم التتةةةاي  االتصةةةفي  بةةةقار  
مةةع  التتةةاي  ذا التصةةفي  اتنفيةةي ع باةةع فةةو يلةةك رفةة  الصةة ييعم اللعنانيةة  الاتةةتامب  سن

  الاختص اللضعيع لدع الايعك  

ياكةةةن يتةةةب اليعلةةة  إيعلةةة  التصةةةرف ذا التخصةةةيص لفعئةةةدة الاكعلةةة   بلةةةع    -6الفصـــل
لإلمةةراءام المةةعري بلةةع العاةة  ذمةة اء اةةن الةةك الدالةة  العاةةااو ذا الخةةعص ذا اةةن الةةةك 

ءام  بيعية  ذا يةرة تتةتامب الياعية  اتتصةرف الخعض  لنظع  الغعبعم تاث  فضع الدال 
الاكعلةةة  فةةةو العلةةةعرام التةةةو تاضةةة  تيةةةم تصةةةّرفلع ذا تخصةةةص للةةةع اتبةةةر  كةةة  االتفع ةةةعم 

  بلعاتتكف  بعلتعّلدام الاتعلل  

تتةةةةالى الاكعلةةةة  التصةةةةرف فةةةةو األراضةةةةو التةةةةو تاضةةةة  ةلةةةةى ياتلةةةةع اتتعلةةةةد    -7الفصــــل
تةةتغ ا الفضةةعءام الالّيئةة  إلةةى اؤتتةة  بعلايعفظةة  ةليلةةع اصةةيعنتلع اياكةةن للةةع إيعلةة  ا

ةااايةةة  ذا خعصةةة  ذا إلةةةى ماعيةةة  اةةةرخص للةةةع ايلةةةك فةةةو إ ةةةعر اتفةةةعط يضةةةب  خعصةةة  
 الالعبةة  الاةةعلو اةلةةى ذتةةع  كةةرا  شةةرا  ييةةّدد االتةةتعاعالم ا ةةرط التصةةّرف االصةةيعن 

  الاكعل ااألشغعا الارّخص فيلع االتو تتع   امابع فو تيليق ذ داف 

قار الانةةةةع ق اليتعتةةةة  ا ةةةةو انةةةع ق تلةةةةا  شةةةةع دا ةلةةةةى التةةةةراا تضةةةةب  بةةة   -8الفصــــل
ال بيعو الا نو ذا تشّك  مال  ان العنعصر ضةان انظااة  بيئية   ّشة  ذا تاثة  اشةلدا 

  الرشيد بيعيع ااي ا الددا بعلتد ار ذا بعالتتعاعا الغير 

ام العلةعر للايعفظ  ةلى الانةع ق الاشةعر إليلةع ذةة ه ياكةن للاكعلة  التةي رة ةلةى  
 بلةةةةع  لعتبعلتراضةةةةو ذا ةنةةةةد اال تضةةةةعء بعنت اةلةةةةع اةةةةن  ةةةةرف الدالةةةة  لفعئةةةةد بع تنعئلةةةةع تةةةةااء

  العاااي للتشر   المعري به العا  الاتعلق بعالنت اع ان ذم  الاصلي  
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 كاةةع ياكةةن للاكعلةةة  فةةو اليةةةعالم التةةو يتتةةةنى فيلةةع يلةةةك إبةةرا  اتفع ةةةعم شةةراك  اةةة  
يتعتةةة  ا تعّلةةةد الاةةةعلكان فةةةو  ةةةيه االتفع ةةةعم اةةةعلكو األراضةةةو الاامةةةادة فةةةو الانةةةع ق ال

  بعلبيئ بعلتصرف فو ذراضيل  افق كرا  شرا  يصعدط ةليه الا  ر الاكّلي 

ياكن لاكعل  ياعي  اتليئ  الشر   التعيلو ابعةد ااافلة  تةل   اسشةراف ذن    -9الفصل
بيةةاا نشةة تلع اثةة  الذتبةةر  اتفع ةةعم اةلةةاد  صةةد إتةةداء خةةداعم بالعبةة  تنةةدر  فةةو إ ةةعر 

  ذمنبي  االدراتعم ااالختبعرام ايلك ا  ذ راف ذا اؤتتعم ا ني  ذا

 :انتتكان ااارد الاكعل     -10الفصل

 ·الاتع اعم ااسةعنعم التو تلّدالع للع الدال  - 

 · اداخي  األا ك الانلال  ذا العلعر   الرامع  للع - 

 · الاكعل الاداخي  الاتقّتي  ان الخداعم التو تلّدالع  - 

 ·اللبعم االاصعيع - 

 · ك  الااارد الايدث  ذا الايعل  للع بالتضى اللعنان  - 

فةةةو صةةةارة يةةة  الاكعلةةة  ترمةةة  ااتلكعتلةةةع إلةةةى الدالةةة  التةةةو تتةةةالى تنفيةةةي    -11الفصـــل
   رفلعالابرا  ان  االلت ااعم
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 طـعلى المحي  راتـالمؤثة  ـدراس
دراســــة يتعلـــق ب 2005جويليــــة  11المــــؤرخ فـــي  2005لســـنة  1991أمـــر عــــدد 
وبضبح أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيح  على المحيح المؤثرات

 وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط 

 
 يلصد فو افلا   يا األار بعلاص ليعم التعلي  اع يلو:  - الفصل األول

يو ذا تمةعري يكةان نشةع ه اصةدرا للتلةاا الايدة: ك  تملي  ذا اشراع صنعةو ذا ف 
 التد ار الايي .

درات  الاؤثرام ةلى الايي : الدرات  التةو تتةاح بتلةدير اتليةي  ا ةي  التةقثيرام الابعشةرة 
اغيةةةر الابعشةةةرة سنمةةةع  الايةةةدة ةلةةةى الايةةةي  ةلةةةى الاةةةدع اللصةةةير االاتاتةةة  اال ا ةةة  

بةةةداء الةةةرذي  بةةة  اليصةةةاا ةلةةةى ذي االاامةةةب تلةةةديالع للاكعلةةة  الا نيةةة  لياعيةةة  الايةةةي  س
 ترخيص إداري يتعلق بإنمع  الايدة.

الصةةيغ الارمعيةة  الل عةيةة : صةةيغ ةعاةة  تلةة  الل عةةةعم التةةو شةةاللع الاليةةق األاا للةةيا 
األاةةر تعةةد ع الاكعلةة  الا نيةة  لياعيةة  الايةةي  ليةةت  اةتاعد ةةع اةةن  بةة  صةةعيب الايةةدة ذا 

 يي . علبلع ةند إةداد درات  الاؤثرام ةلى الا

تخضةة  امابةةع لدراتةة  الاةةؤثرام ةلةةى الايةةي  الايةةدام الانصةةاص ةليلةةع  - 2الفصــل 
 بعلاليق األاا لليا األار.

ا ت  إةداد درات  الاؤثرام ةلى الايي  اةن  بة  اكعتةب دراتةعم ذا خبةراء اختصةين فةو 
 الايدان.
تخضةةةةة  الايةةةةةدام الانصةةةةةاص ةليلةةةةةع بةةةةةعلاليق الثةةةةةعنو للةةةةةيا األاةةةةةر إلةةةةةى  - 3الفصـــــل 

ضةةيعم كةةرا  شةةرا  تةةت  الاصةةعد   ةليةةه بلةةرار اةةن الةةا  ر الاكلةةي بعلبيئةة ه ايضةةب  الت
 اسمراءام البيئي  التو يلت   صعيب الايدة ذا  علبلع بعيتراالع.

يمةب ذن يت ةعبق نشةع  الايةةدة الخعضةع  لدراتة  الاةؤثرام ةلةى الايةةي  ذا  - 4الفصـل 
ااة  ذاثلة  التليئة  اللاااصةةفعم  لكةرا  الشةرا  اة  صةبغ  الان لة  الا اة  إ عاتلةع ةليلةع

 المعري بلع العا  فو ايدان ياعي  البيئ .
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ال ياكن للتل   ذا للتل  يام النظةر الاشةعر إليلةع ذةة ه ذن تتةل  ترخيصةع  - 5الفصل 
سنمع  الايدة إال بعد إ  ةلع ةلةى ةةد  اةتةراة الاكعلة  الا نية  لياعية  الايةي  ةلةى 

لاةةةؤثرام ةلةةةى الايةةةي  ذا بعةةةد ا  ةلةةةع ةلةةةى كةةةرا  إنمةةةع  الايةةةدة الخعضةةةع  لدراتةةة  ا
الشةةرا  اعرفةةع ةليةةه بعساضةةعء  بلةةع لدناةةاي  الاصةةعدط ةليةةه اةةن  بةة  الةةا  ر الاكلةةي 

 بعلبيئ .
 اال ياكن لصعيب الايدة ذا  علبلع التيرع بترخيص إداري اخعلي لليه األيكع .

لايةي  ذا لكةرا  ا مب ذن تنص رخص  إنمع  ك  ايدة تخض  لدرات  الاؤثرام ةلةى ا
الشةةةرا  ضةةةان ا  ةعتلةةةع ةلةةةى ضةةةرارة ايتةةةرا  اتنفيةةةي اسمةةةراءام الاةةةيكارة فةةةو دراتةةة  

 الاؤثرام ةلى الايي  ذا فو كرا  الشرا .
يمب ذن يعك  ايتاع درات  الاؤثرام ةلى الايي  اآلثعر الانتظرة للايةدة  - 6الفصل 

 ةلى الايي  ا ذن يشا  ةلى األ   العنعصر اآلتي :  
 ع افص  للايدة اصف

تيليةة  اضةة  الاا ةة  اايي ةةه  بةة  بعةةا الايةةدة اخعصةة  فياةةع يتعلةةق بعلعنعصةةر االاةةاارد 
 ال بيعي  التو ياكن ذن تتضرر ان مراء بعثلع .

تيليةة  الاضةةعةفعم الانتظةةرة الابعشةةرة اغيةةر الابعشةةرة للايةةدة ةلةةى الايةةي  ابعلخصةةاص 
عم االانةع ق الاتاتعة  بياعية   عنانية  الااارد ال بيعي  ااختلي ذصةنعف اليياانةعم االنبعتة

كعلغعبةعم االانةةع ق االاشةةع د ال بيعية  ذا التعر خيةة  االانةةع ق اليتعتة  االانةةع ق الر بةة  
 ا الانع ق الاياي  ا اليدائق الا ني  االانت  عم.

التةةدابير الا اةة  اتخعي ةةع اةةن  بةة  صةةعيب الايةةدة ذا  علبلةةع س الةة  آثةةعر الايةةدة الاضةةرة 
ن ذاكن تعايضلع اتلدير كلفتلع.بعلايي  ذا   اليد انلع اا 

 خ   افصل  للتصرف البيئو للايدة.

يةةت  ضةةب  التفعصةةي  الاتعللةة  بعلعنعصةةر الا لابةة  يتةةب  ةةيا الفصةة  فةةو صةةيغ ارمعيةة  
   عةي  تعد ع الاكعل  الا ني  لياعي  الايي .

يتعةةين ةلةةى صةةعيب الايةةدة ذا  علبلةةع إةةةداد دراتةة  الاةةؤثرام ةلةةى الايةةي   - 7الفصــل 
الاتعللةةةة  بايدتةةةةه بعالتةةةةتنعد ةلةةةةى الصةةةةيغ الارمعيةةةة  الل عةيةةةة  الانصةةةةاص ةليلةةةةع بةةةةعلفلرة 

 ان  يا األار. 6األخيرة ان الفص  
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 ا تيا  صعيب الايدة ذا  علبلع اصعر ي إنمع  درات  الاؤثرام ةلى الايي .
ين ةلةةى صةةعيب الايةةدة ذا  علبلةةع إيةةداع دراتةة  الاةةؤثرام ةلةةى الايةةي  يتعةة - 8الفصــل 
نظةةعئر ذا نظيةةر اةةن كةةرا  الشةةرا  اعرفةةع ةليةةه بعساضةةعء لةةدع الاكعلةة  الا نيةة   3فةةو 

يداع نظير اايد لدع ك  ا ارة اؤ ل  للتدخ  فو الترخيص.  لياعي  الايي  اا 
ران يااةع افتاية  اةن تةعر ا للاكعل  الا ني  لياعي  الايةي  ذمة  اايةد اةشة - 9الفصل 

تلليلةةةةع لدراتةةةة  الاةةةةؤثرام ةلةةةةى الايةةةةي  للايةةةةدام الانصةةةةاص ةليلةةةةع بعلصةةةةني " ذ " اةةةةن 
الاليةةق األاا للةةيا األاةةره اذمةة  ث ثةة  ذشةةلر افتايةة  اةةن تةةعر ا تلليلةةع لدراتةة  الاةةؤثرام 
ةلى الايةي  للايةدام الانصةاص ةليلةع بعلصةني " ب " اةن الاليةق األاا للةيا األاةره 

غ  رار ع بعالةتراة ةلى إنمةع  الايةدةه ابعنلضةعء  ةيه اآلمةعا تعتبةر الااافلة  ةلةى سب 
 إنمع  الايدة ضاني . 

اياةةدد ذمةة  اايةةد اةشةةران يااةةع افتايةة  إلةةى ث ثةة  ذشةةلر افتايةة  بعلنتةةب  إلةةى الايةةدام 
الانصاص ةليلع بعلصني " ذ " ان الاليق األاا لليا األاةره االتةو ياكةن ذن يكةان للةع 

ام ةلةى الانةع ق الاتاتعة  بياعية   عنانية  كعلغعبةعم االانةع ق االاشةع د ال بيعية  ذا تقثير 
التعر خيةةةة  االانةةةةع ق اليتعتةةةة  االانةةةةع ق الر بةةةة  االانةةةةع ق الايايةةةة  االيةةةةدائق الا نيةةةة  

 االانت  عم اةلى اختلي ذصنعف اليياانعم االنبعتعم.
ياعيةة   عنانيةةة  كعلغعبةةةعم فةةةو يعلةةة  امةةاد تةةةقثير ةلةةى الانةةةع ق الاتاتعةةة  ب - 10الفصــل 

االانع ق االاشةع د ال بيعية  ذا التعر خية  االانةع ق اليتعتة  االانةع ق الر بة  االانةع ق 
الايايةة  االيةةدائق الا نيةة  االانت  ةةعم اةلةةى اختلةةي ذصةةنعف اليياانةةعم االنبعتةةعمه اةةن 

  فيلةع مراء بعا الايدةه تتالى الاكعل  الا ني  لياعي  الايي   لب رذي المل  الاتصةرف
 فو بعا الايدة. 

ا تعةةةين ةلةةةى الملةةة  الاتصةةةرف  فيلةةةع ذن تاةةةد الاكعلةةة  الا نيةةة  لياعيةةة  الايةةةي  برذيلةةةع فةةةو 
الااضةةاع فةةو ذمةة  ذ صةةعه خاتةة  ةشةةر يااةةع افتايةة  اةةن تةةعر ا إة الةةع. ابعنلضةةعء  ةةيا 
 األم  ياكن للاكعل  الا ني  لياعي  الايي  اةتبعر الااافل  ضاني  ةلى إنمع  الايدة.

فو يعل  ةد  ايترا  اسمراءام الايكارة فو درات  الاؤثرام ةلى الايي   - 11لفصل ا
 ذا فو كرا  الشرا  يت  تيب الترخيص ان  ب  التل   ذا التل  الاعني  له 
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تن بق ذيكع   يا األار ةلى ك  تملي  ذا اشراع صنعةو ذا ف يو ذا  - 12الفصل 
عةو ذا ف يةةةةو ذا تمةةةةعري  ةةةةعئ  يكةةةةان تمةةةةعري مديةةةةد اةلةةةةى كةةةة  تمليةةةة  ذا اشةةةةراع صةةةةن

 ااضاع تات  ذا تياا ذا تغيير ل رط صنعةته االايكارة باليلو  يا بعألار.
اةةةةعر   13الاةةةةؤرخ فةةةةو  1991لتةةةةن   362تلغةةةةو ذيكةةةع  األاةةةةر ةةةةةدد  - 13الفصــــل 
 الاتعلق بدارت  الاؤثرام ةلى الايي . 1991
دفعع الةةةةا نو اا  ةةةةر التمةةةةعرة ا  ةةةةر البيئةةةة  االتنايةةةة  الاتةةةةتديا  اا  ةةةةر الةةةة - 14الفصــــل 

االصنعةعم التلليدي  اا  ر الداخلي  االتناي  الايلي  اا  ر الف ي  االااارد الاعئي  اا  ر 
التمليةةةة  ااستةةةةكعن االتليئةةةة  الترابيةةةة  اا  ةةةةر الشةةةةؤان اسمتاعةيةةةة  االتضةةةةعان االتانتةةةةيين 

الصةةي  العااايةةة   بعلخةةعر  اا  ةةر الثلعفةة  االايعفظةة  ةلةةى التةةراا اا  ةةر التةةيعي  اا  ةةر
اا  ر الصنعة  اال ع   االاؤتتعم الصغرع االاتات   اكلفانه ك  فياع يخصهه بتنفيي 

  يا األار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي . 
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 الملحق األول
 قائمة الوحدات الخاضعة وجوبا
 لدراسة المؤثرات على المحيح

فـــي أجـــل واحـــد وعشـــرون يومـــا  التـــي يتعـــين إبـــداء الـــرأي فيهـــا الصـــنف أ : الوحـــدات
 :مفتوحة
ايدام التصرف فو النفعيةعم الان لية  االاشةعبل  التةو ال تفةاط  ع تلةع ةشةر ن  .1

  ن/يا ( 20 نع فو اليا  )

 ايدام اععلم  اتصني  اااد البنعء االخ ف االبلار  .2

 ايدام صنعة  األداي   .3

 ايدام تصني  اععدن غير يديدي   .4

 ايدام اععلم  الاععدن اال  ء  .5

 اشعر   اتتكشعف ااتتخرا  النف  االغع  ال بيعو  .6

الالع ة  الصنعةية  لليمةعرة االراةعا التو ال تفةاط  ع ةة  إنتعملةةع ث ثاعئةة  ذلةةي  .7
 ن/تةةةنايع ( االالةةةع   الصةةةنعةي  لل ةةةين االيمةةةعرة  300000 ةةةةن تنةا ةةةةع ) 

 الرخعاي  

 ايدام صن  التكر االخاير  .8

ايةةةدام صةةةبعغ  النتةةةيج اصةةةبعغ  الخةةةي  اصةةةبعغ  الا بةةة  االةةة رد اصةةةبعغ   .9
 الدميتر االتكال  

اشةةعر   تليئةة  الانةةع ق الصةةنعةي  التةةو ال تتمةةعا  اتةةعيتلع خاتةة   كتةةعرام       .10
  كتعرام (  5) 

اشعر   التلتياعم العارانية  التةو تاتةح بةين خاتة   كتةعرام اةشةر ن  كتةعرا  .11
  كتعرا (  20ا  5)

   تليئةةة  الانةةةع ق التةةةيعيي  التةةةو تاتةةةح بةةةين ةشةةةرة  كتةةةعرام اث ثةةةين اشةةةعر  .12
  كتعرا (  30ا  10 كتعرا ) 

 ايدام صنعة  األليعف الاعدني   .13

 ايدام صنعة  ذا تيا   ذا تعليب ذا تصبير الاااد الغيائي   .14
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 الاتعلا االايابح 

 ايدام صنعة  ذا تركيب التيعرام ذا العرععم ذا الشعينعم ذا ايركعتلع  .15

 ايدام صنعة  ذا إص ر الايدام البير    .16

 ايدام صنعة  اصيعن  الاراكب ال عئرة  .17

 ايدام ترعي  اللا عيعم  .18
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  النفـايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها
 

يتعلــق بالنفايــات وبمراقبــة  1996جــوان  10مــؤرخ فـي  1996لســنة  41قـانون عــدد 
زالتها  التصرف فيها وا 

 العنوان األول
 أحكــام عــامـة

ايةةدان النفعيةةعم ا ةةرط يلةةدف  ةةيا اللةةعنان إلةةى اضةة  اس ةةعر الا ئةة  فةةو  -الفصــل األول
 التصرف فيلع ان ام  تيليق الغعيعم األتعتي  التعلي :

الا عيةةة  االيةةةد اةةةن إنتةةةع  النفعيةةةعم ااةةةن اضةةةعر ع خعصةةة  ةةةةن  ر ةةةق التةةةدخ  ةلةةةى  -
 اتتاع صن  اتا    الانتمعم.

تثاةةين النفعيةةعم ةةةن  ر ةةق إةةةعدة االتةةتعاعا االتيا ةة  اكةة  األةاةةعا األخةةرع الراايةة   -
 الاااد اللعبل  سةعدة االتتعاعا االتتخداالع كاصدر لل ع  .إلى اتتخرا  

تخصةةيص اصةةةبعم ارا بةةة  سيةةةداع النفعيةةةعم الاتبليةةة  ذي بعةةةد اتةةةتيفعء كةةة  ارايةةة  التثاةةةين 
 الااكن .
 تعتاد فو افلا   يا اللعنان التعر فعم التعلي : -2الفصل 

الةةتخلص انلةةع ذا التةةو  النفعيعم:كةة  الاةةااد ااألشةةيعء التةةو يةةتخلص انلةةع يعئ  ةةع ذا ينةةاي 
 يل   بعلتخلص انلع ذا بإ التلع بنعء ةلى ذيكع   يا اللعنان.

النفعيةةةعم الخ ةةةرة: النفعيةةةعم التةةةو تضةةةب  فيلةةةع  عئاةةة  بةةةقار يتةةةب اكانعتلةةةع ذا خعصةةةيعم 
 الاااد الالاث  التو تشتا  ةليلع.

ذالية  الانتج ك  شخص يكان نشع ه انتمع للنفعيعم اك  شخص يلا   بعاليةعم اععلمة  
 ذا ا   ذا غير ع تؤدي إلى تغيير فو  بيع  النفعيعم ذا فو تركيبتلع.

 الارا : الاارد ذا اا ع الانتمعم االاااد.
التصرف: ك  العاليعم التو تتعلةق بماة  النفعيةعم انلللةع ااععلمتلةع اتثاينلةع اا  التلةع باةع 

 صبعم اايدام التثاين.فو يلك ارا ب   يه العاليعم اارا ب  ااا   الخ ن ااس ال  االا
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اس ال : ك  العاليعم الرااي  إلى الةتخلص نلعئيةع اةن النفعيةعم اثة  ةاليةعم اليةرط االةرد  
االخ ن فو ذاعكن اخصص  ذا اسيداع فو اصبعم افلع لشةرا  تضةان تمنةب الاخةع رة 

 بصي  اسنتعن اعدان اتتعاعا  رط ااتعئ  ياكن ذن تليق ضررا بعلبيئ .
اليةةةعم الراايةةة  إلةةةى اتةةةتععدة الاةةةااد اال ع ةةة  اةةةن النفعيةةةعم اكةةة  ةاليةةةعم التثاةةةين: كةةة  الع

التمديةةةةد ا التيا ةةةة  اثةةةة  اتةةةةتخرا  الاعةةةةةعدن ذا الاةةةةااد األخةةةةرع غيةةةةر العضةةةةاي  اا ةةةةةةعدة 
 اتتعاعللع ذا تكا ن تاعد صعلح لل راة  ذا اتتعاعللع كاصدر لل ع  .

 الشخص: ك  شخص اعدي ذا اعناي.
كلةةي بعلبيئةة  ةعاةة  اكةة  تةةل   ذخةةرع فةةو دائةةرة االختصةةعص التةةل  الاختصةة : الةةا  ر الا

 الايدد للع افلع لللاانين المعري بلع العا .
ت بةةةق ذيكةةةع   ةةةيا اللةةةعنان بصةةةرف النظةةةر ةةةةن األيكةةةع  الخعصةةة  الاتعللةةة   -3الفصـــل 

بعلاؤتتةعم الخ ةرة االاخلة  بعلصةةي  االا ةمة  ابعلي ةع  البيةةري ابعاليةعم اسغةراط فةةو 
 خلص ان النفعيعم الاتقتي  ان البااخر.البير اةاليعم الت

ك  شخص ينتج ةن نشع ه ذا ياتك بيا تةه نفعيةعم فةو ظةراف اةن شةعنلع  -4الفصل 
ذن تخلي آثعرا تلبي  ةلى ذدي  األرة ذا ةلى النبعم ذا ةلى اليياان ذا ذن تتتبب فو 

ابصةةف    تةةد ار الااا ةة  ذا الاشةةع د ذا تلةةاا اللةةااء ذا الاةةعء ذا تفةةر  ضةةميمع ذا راائةةح
ةعاةةة  ذن تلةةةدد الصةةةي  الععاةةة  ذا البيئةةة  ا علةةةب بإ التلةةةع افلةةةع أليكةةةع   ةةةيا اللةةةعنان افةةةو 

 ظراف تضان تفعدي اآلثعر الايكارة.
فةو يعلةة  تةةرك نفعيةعم ذا إيةةداةلع ذا الةةتخلص انلةةع فةو الاتةة  ال بيعةةو بةةدان  -5الفصــل

فةةة  أليكةةةع   ةةةيا ايتةةةرا  الاااصةةةفعم المةةةعري بلةةةع العاةةة  افةةةو يعلةةة  اععلمتلةةةع بصةةةف  اخعل
اللعنان ذا النصاص الاتخية لت بيله تتالى التةل  الاختصة  التنبيةه ةلةى الاخةعلي للليةع  

 فو ام  تعينه له بعألةاعا ال  ا  س ال  تلك النفعيعم.
إيا لةةة  يلةةة  الاخةةةعلي فةةةو األمةةة  الاعةةةين لةةةةه بإ الةةة  النفعيةةةعم الاتتةةةبب فيلةةةع تلةةةا  التةةةةل  

 ةلى نفلته. الاختص  امابع بإ ال  الالاثعم
يا كعن التلاا يكتتةو خ ةارة تتةتامب التةدخ  الععمة  اكةيلك فةو اليةعالم التةو يكةان  اا 

 فيلع الاخعلي املاال تلا  التل  الاختص  بإ ال  الالاثعم بدان تنبيه اال ام .
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ال تعفةةةو ذيكةةةع   ةةةيا اللةةةعنان ذي شةةةخص اةةةن الاتةةةؤالي  ةةةةن الضرراليعصةةة   -6الفصـــل
عيةةعم التةةو كعنةم بيا تةةه ذا الاتقتيةة  اةن األنشةة   التةةو يلةةا  للغيةر اةةن مةةراء تصةر ي النف

 بلع ذا الانتمعم التو يصنعلع.
ييمةر يةرط النفعيةعم فةو اللةااء ال لةق ااتةتعاعللع كا ةاد بعتةتثنعء الفضة م  -7الفصل 
 النبعتي .

 اال تت  ةاليعم اس ال  بعليرط إال فو انشآم ارخص فيلع  بلع أليكع   يا اللعنان.
تياةةة  الاصةةةعر ي الاترتبةةة  ةةةةن إمةةةراء التيعليةةة  ااالختبةةةعرام الفنيةةة  ال  اةةة   -8الفصـــل 

لت بيةةق  ةةيا اللةةعنان يتةةب اليةةعالم ةلةةةى كع ةة  يةةعئ  النفعيةةعم ذا انتملةةع ذا نع للةةةع ذا 
 اصدر ع ذا اارد ع ذا الاكلي بإ التلع.

ا الاةةرا  ا النع ةة  ةلةةدة اتةةتععدة النفعيةةعم التةةو تفر  ةةع تياةة  ةلةةى الانةةتج ذ -9الفصــل 
الاااد اا الانتمعم التةو ينتمانلةع اا يتةا انلع اياكةن للتةل  الاختصة  ان تلة ال  بعلليةع  

بعلاتةع ا  فةو انظاة  اتةتععدة اا الة  النفعيةعم الاتعتية  بع ال  تلةك النفعيةعم اةنةد اال تضةعء 
 ان الانتمعم االخرع الااعثل  اا الاشعبل .

 العنوان الثاني
 في نفايات اللف والتعليب

تصةةةةن  الاغلفةةةةعم االاعلبةةةةعم كلاةةةةع ااكةةةةن اةةةةن اةةةةااد تمعللةةةةع  عبلةةةة  الةةةةةعدة  -10الفصــــل 
 الععا  االبيئ . االتتعاعا اا التيا   الاتاعشو ا  ات لبعم ياعي  الصي 

 ا مب تمنب تكعثر نفعيعم اللي ةن  ر ق:
اليةةةد اةةةن يمةةة  الاغلفةةةعم االاعلبةةةعم اا نلةةةع امعللةةةع تلتصةةةر ةلةةةى اليمةةة  الضةةةراري  -

لياعي  الايتاع التتا ق الانتا  اة  اتةتعاعا ا ة  ةةدد ااكةن اةن الاةااد اا ة  نتةب  اةن 
 الالان  االلصق.

اعللع ايا ااكةةن يلةةك تلنيةةع باةةع يتاعشةةى اةة  تصةةار اغلفةةعم ااعلبةةعم ياكةةن اةةةعدة اتةةتع -
 الضااب  الاتعلل  بعلايتاع.

 اتترمعع الاغلفعم االاعلبعم ااةعدة اتتعاعللع اا تيا للع. -
ياكةةةن اتخةةةعي امةةةراءام خعصةةة  تةةةنظ  صةةةن  اصةةةنعف اعينةةة  اةةةن الانتمةةةعم  -11الفصـــل 

اتكييفلع ااتكلع اتتةايللع اةن امة  تتةلي  ةاليةعم ا الة  النفعيةعم التةو تتالةد ةنلةع اةنةد 
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الضرارة ياكن اتخعي امراءام خعص  تان  اا تيدد اتتعاعا اةااد اللةي اا للتعليةب اكة  
اخصعئصةةه اا تلضةةو بامةةاب اتةةتعاعا اةةااد اخةةرع يلةة  تيديةةد ع يتةةب  بيعةة  الانتةةا  

اةةااد اعينةة  فةةو الصةةن  اا فةةو التكييةةي اا فةةو اللةةي . اتضةةب   ةةيه االمةةراءام بالتضةةى 
 اااار يلتريلع الا  ر الاكلي بعلبيئ   بعد اخي راي الا  ر ن الاكلفين بعلصنعة  االتمعرة.

صةة  باضةة  يلةةا  الالنيةةان اةةن تللةةعء انفتةةل  اا بابةةعدرة اةةن التةةل   الاخت -12الفصــل 
انظاةة  التةةتععدة نفعيةةعم اللةةي ا التعليةةب التثاينلةةع اا الةةةعدة اتةةتعاعللع ا لةة   الانتمةةان 
االااردان بعالنخرا  فو ذي نظع  يل  ايداثه لما  اتيا ة  اا تثاةين اصةنعف اعينة  اةن 
نفعيةعم اللةي االتعليةةب. اياكةن للتةةل  الاختصة  فةةرة تتةلي  تلةةك النفعيةعم اا ذي نفعيةةعم 

 لاؤتتعم اا الاصعلح التو تعينلع ا يتب الشرا  التو تيدد ع.اخرع الى ا
اياكن ان تعتاد  يه االنظا   عةدة االيداع االمبعري للاعلبعم اتل  الاصعد   بعار ةلةى 
ك  نظع  يلة  ايداثةه اةلةى شةرا  االتةتععدة اا االيةداع االع اةعم الاامةب اضةعلع ةلةى 

 الاعلبعم الخعضع  اليد  يه االنظا .
يان  اتتعاعا اااد ايال  فو صنعة  اغلفعم ااعلبعم تيةاي ابعشةرة اةااد  -13 الفصل

غيائي  اال فو يعل  الترخيص الاتبق ان الا  ر الاكلي بعلصي  العاااي  بعةد ذخةي راي 
 الا  ر الاكلي بعلبيئ .

يانةة  اةةةعدة اتةةتعاعا اعلبةةعم الاةةااد الكيايعئيةة  ليفةةظ اةةااد غيائيةة  اتاضةة   -14الفصــل 
لى الاعلبعم التو تيا  اااد كيايعئي  ة اعم تنبيه ااضي  للعيعن ان االخ عر امابع ة

التةةو تلةةدد صةةي  االنتةةعن اةةن مةةراء اةةةعدة اتةةتعاعا تلةةك الاعلبةةعم لخةة ن اةةااد غيائيةة . 
اتضةةب  بلةةرار اشةةترك اةةن الةةا راء الاكلفةةين بعلبيئةة  االصةةنعة  االصةةي  العااايةة  شةةرا  

 يايعئي  الاعلب  الخعضع  لليا االل ا .ت بيق  يا الفص  اكيلك الاااد الك
ياكن بلرار ان التةل  الاختصة  اضة  تراتيةب تخةص ايةداا نظةع  التةنعد  -15الفصل 

ة اعم ايكالامي  للانتمعم االتل  التو تتليد بةعةلى الاتةتايعم فةو امةعا ياعية  البيئة  
فةرص الةداا  اتعكة  امتلةعدا فةو اتةتعاعا التلنيةعم النظيفة  اةنةد اال تضةعء تضةان اافةر 

 فو دارة الييعة.
اتضةةةب   ةةةيه التراتيةةةب شةةةرا  الع اةةة  االيكالاميةةة  االالةةةعيي  الخعصةةة  بكةةة  صةةةني اةةةن 

 اصنعف الانتمعم.
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 العنوان الثالث
 في ايداع النفايات في مصبات

 تصني النفعيعم يتب اصدر ع الى نفعيعم ان لي  انفعيعم صنعةي . -16الفصل 
 خ رة انفعيعم غير خ رة انفعيعم معادة.اتصني يتب خعصيعتلع الى نفعيعم 

اتعتبةةر نفعيةةعم معاةةدة النفعيةةعم الاتكانةة  اةةن االترعةة  االصةةخار ال بيعيةة  الاتةةتخرم  اةةن 
الالع   اا الاتعتي  ان ان اشغعا اللةد  اا البنةعء اا التمديةد االتةو تكتتةو اصة  صةبغ  

 تتالد ةنلع اضرار.انماي  اليتم الاث  باااد خ رة اا بعي  ةنعصر اخرع ييتا   ان 
 تصني الاصبعم يتب انااع النفعيعم الى ث ث  اصنعف:

 اصبعم النفعيعم الخ رة. -
 اصبعم النفعيعم الان لي  االنفعيعم غير الخ رة. -
 اصبعم النفعيعم المعادة. -
ياكةةن ان تاضةة  باصةةب اايةةد اصةةنعف اتعةةددة اةةن النفعيةةعم بشةةر  ان يةةت   -17الفصــل 

الخعصةة  بكةة  صةةني انلةةع فلةةو امةة اء اةةن الاا ةة  انفصةة  بعضةةلع  تنفيةةي ةاليةةعم اال الةة 
ةةةةةةن الةةةةةبعة اآلخةةةةةر اان يتةةةةةتميب كةةةةة  مةةةةة ء للضةةةةةااب  االات لبةةةةةعم الخعصةةةةة  بصةةةةةني 

 الاصبعم الاعنو.
كاةةع ياكةةن ان يخصةةص اصةةب لنةةاع اايةةد اةةن النفعيةةعم التةةو تتشةةعبه اةةن ييةةا اصةةدر ع 

 اتركيبتلع اخعصيعم ةصعرتلع.
م ااراكة  الماةة  االفةر  االتيا ةة  الةى تةةرخيص اةةن يخضةة  تركية  الاصةةبع -18الفصـل 

الا  ر الاكلي بعلبيئ  بعد اتتكاعا امراءام الاصعد   ةلى درات  الاؤثرام افلع للتراتيب 
المةةةعري بلةةةع العاةةة  بعةةةد اخةةةي راي الماعةةةة  الايليةةة  الاعنيةةة  االاصةةةعلح الاختصةةة  بةةةا ارة 

 الصي  العاااي .
و ياكن  باللع االنفعيعم التو يتعين رفضلع اةلى ا نص الترخيص ةلى انااع النفعيعم الت

الضااب  الخصاصي  لعاليعم التكييي ااال الة  اامةراءام الارا بة  اكةيلك ةاليةعم اخة ء 
الاا   ااةعدة تليئته اتضب  بعار بع ترار ان الا  ر الاكلي بعلبيئ  شرا  التةرخيص فةو 

ليئة  اصةنعف الاصةبعم اشةرا  تركي  الاصبعم االضااب  الععا  الاامةب ايتراالةع فةو ت
 التصرف فيلع اارا بتلع.
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تعد الا ارة الاكلف  بعلبيئ  بعلتنتيق ا  الا ارام االماعةةعم الايلية  الاعنية   -19الفصل 
اخ  عم تضب  الشرا  التو يت  بالتضع ع ما  اا الة  الفضة م الان لية .ايل  االلتة ا  

ا علةب الاصةعد   ةلةى انشةآم  بالتضيعم الاخ   الخةعص بكة  ان لة  ةنةد النظةر فةو
اععلم  اا ال  النفعيعم اكيلك بعال داف التو ييدد ع الاخ   لضةاعن اليةد اال صةى اةن 

 الاردادي  للانشآم العاااي  االخعص  ال ال  النفعيعم.
تتةةةةالى الماعةةةةةعم الايليةةةة  اا التماعةةةةعم البلديةةةة  التةةةةو تكةةةةان فياةةةةع بينلةةةةع  -20الفصــــل 

 .اياكنلع ايعلةةة  ةاليةةةعم اا انشةةةآم ماةةة  اا الةةة  ااععلمةةة  التصةةةرف فةةةو النفعيةةةعم الان ليةةة
 النفعيعم الان لي  الى اؤتتعم ةاااي  اا خعص  فو شك  انعال  اا ل ا .

ياكةةن للماعةةةعم الايليةة  ان تتةةالى ا الةة  نفعيةةعم اخةةرع ياكةةن بةةعلنظر الةةى  -21الفصــل 
العبةة  اعلةةا   خعصةةيعتلع  اا لكايتلةةع ماعلةةع ااععلمتلةةع بةةدان ضةةااب  تلنيةة  خعصةة  ايلةةك
 اضعفو تيدد  ياته كاع فو اعدة الاععلي  ةلى الارافق العاااي  الاؤمرة.

ياكن لرؤتعء الماعةعم الايلي  فو داائر ع الترابي  اللا  ر الاكلةي بعلبيئة   -22الفصل 
فو كعا  تراب المالار   تنظي   رط تلدي  اصةنعف اعينة  اةن النفعيةعم اشةرا  تتةليالع 

ضةةةةان  ةةةةةيه الشةةةةةرا  ان ال يتلبةةةة  اصةةةةةنعفع اةةةةن النفعيةةةةةعم تةةةةةاع  يتةةةةب خعصةةةةةيعتلع.اان
الاصلي  البلدية   اا االشةخعص الاةرخص للة  بعلتصةرف فةو انشةآم ال الة  ارتةكل  تلةك 

 االصنعف ان النفعيعم.
ةنةةد غلةةق اصةةبعم النفعيةةعم ااراكةة  الماةة  االفةةر  االخةة ن يلةة   اتةةتغلا ع  -23الفصــل 

يعلته االصلي  ب ر ل  تانة  اليةعط ذي تلةاا اا ذضةرار بعةعدة تليئ  الاا   اارمعةه الى 
 بعلصي  الععا  ابعلبيئ .

اتضةةب  شةةرا  غلةةق الاصةةبعم ااةةةعدة تليئةة  الااا ةة  الاخصصةة  للةةع بةةعار بةةع ترار اةةن 
 الا  ر الاكلي بعلبيئ .
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 العنوان الرابع
 في التصرف في النفايات وفي ازالتها

ان التتةبب فةو ذي خ ةر ةلةى صةي  االنتةعن يت  التصرف فو النفعيعم بةد -24الفصل 
اعدان ان تتةتعا   ةرط اا اتةعليب ياكةن ان تضةر بعلبيئة  اخعصة  الاةعء االلةااء االترعة  
ااالييةةةةعء اليياانيةةةة  االنبعتيةةةة  اعةةةةدان ان تتتةةةةبب فةةةةو ا ةةةةةع  بعلضةةةةميج اا الةةةةراائح اا ذي 

 ا ةع  آخر اعدان االضرار بعلاشع د ال بيعي  االعاراني .
ر شةةةةةرا  ا ةةةةةرط التصةةةةةرف فةةةةةو بعةةةةةة النفعيةةةةةعم الخعصةةةةة  اثةةةةة  نفعيةةةةةعم تضةةةةةب  بةةةةةعااا

الاتتشفيعم ااايعا اي عم تصفي  الايعه الاتتعال  انفعيعم الاتعلا االنفعيعم العضاي  
 اغير ع.
كةةة  شةةةخص بيا تةةةه نفعيةةةعم ا علةةةب بتتةةةليالع افةةةق ال ةةةرط التةةةو تيةةةدد ع  -25الفصـــل 

   اا الةةةى  اؤتتةةة  تلةةةا  التةةةل  الاختصةةة  الةةةى  يكةةة  ةاةةةااو اا خةةةعص اكلةةةي بةةةعلما
بعاليةعم اال الةة  ا التثاةين اا يلةةا  بنفتةه بلةةيه العاليةةعم افلةع للشةةرا  التةو يضةةب لع  ةةيا 

 اللعنان.
تخض  الى ترخيص اتبق ان الا  ر الاكلي بعلبيئ  ك  اؤتت  اا انشةقة  -26الفصل 

ع اتثاينلةةع تلةةا  باايةةد اا اكثةةر اةةن انشةة   ماةة  النفعيةةعم افر  ةةع انلللةةع اخ نلةةع ااععلمتلةة
 اا التلع.ا نص الترخيص ةلى:

 انااع اكايعم النفعيعم. -
 الالتضيعم التلني  ا رط الاععلم  االتثاين ااال ال . -
 االيتيع عم الاامب اتخعي ع لضاعن شرا  الت ا . -
 اا   التماي  االفر  االخ ن ااال ال . -

لةةةى دراتةةة  الاةةةؤثرام افلةةةع اال يتةةةند  ةةةيا التةةةرخيص اال بعةةةد اتاةةةع  امةةةراءام الاصةةةعد   ة
اةةن  ةةيا اللةةعنان ابعةةد اخةةي راي الماعةةة   19للتراتيةةب المةةعري بلةةع العاةة  ا بلةةع للفصةة  

 الايلي  الاعني .
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اياكن ان يتند الترخيص لادة اعين  اان يكان  عب  للتمديد اان يكان اصةيابع بشةرا  
 االت ااعم.
الالن  بتماي  انل  النفعيةعم تخض  الاؤتتعم االانشآم التو تلا  بعناان  -27الفصل 

اا بعاليةةةةعم اال الةةةةة  االتثاةةةةةين ليتةةةةةعبلع اا ليتةةةةةعب الغيةةةةر الةةةةةى الارا بةةةةة  الدار ةةةةة  للتةةةةةل  
الاختص  فو ايدان ياعية  الصةي  الععاة  االبيئة  اتخضة  لللةاانين االتراتيةب المةعري بلةع 

 العا  فو ايدان ارا ب  التملي ام الخ رة االاخل  بعلصي  ا الا ةم .
   ةةةةةيه الاؤتتةةةةةعم بعلتةةةةةاعر للتةةةةةل  الاختصةةةةة  بعلليةةةةةع  بكةةةةة  الاععينةةةةةعم ااالبيةةةةةعا اتلتةةةةة  

االيصاا ةلى الاععينعم ااالبيعا االيصاا ةلى العينعم اةلى الاعلااعم ال  ا  فو 
 ا عر الليع  بعلالع  الااكال  اليل .

تاتةةةك الاؤتتةةةعم االانشةةة م الاشةةةعر اليلةةةع بعلفصةةة  التةةةعبق امابةةةع دفتةةةرا  -28الفصـــل 
  فيةةه تبعةةةع كايةةعم النفعيةةعم ا  بيعتلةةع ااصةةدر ع ا ةنةةد اال تضةةعء املتلةةع ادار ةة  تتةةم

ةاليةةةعم ماعلةةةع ااتةةةيل  نلللةةةع ا ر لةةة  اععلمتلةةةع اا التلةةةع اا تثاينلةةةع ايعتاةةةد  ةةةيا الةةةدفتر 
ناايمع ار اع ا اختااع ان  رف اصعلح الا ارة الاكلف  بعلبيئ  ا اض  ةلى يا  التل  

 البيئ  ل   ع ةليه ةند ك   لب.الاختص  فو ايدان ياعي  
يمب ان تت  ةالي  ا ال  النفعيةعم يتةب الشةرا  التةو اةن شةعنلع ان تتةل   -29الفصل 

اتةةةتععدة اتيا ةةة  اتثاةةةين اكبةةةر نتةةةب  اةةةن النفعيةةةعم اخعصةةة  انلةةةع العنعصةةةر غيةةةر اللعبلةةة  
صةةنعف للت شةةو االاةةااد اللعبلةة  للتثاةةين. اياكةةن اتخةةعي تراتيةةب تةةنظ   ةةرط الصةةن  اتيةةدد ا

الاةةااد االعنعصةةر التةةو تضةةعف الةةى بعةةة الاصةةناةعم لغعيةة  تتةةلي  ةاليةةعم االتةةتععدة 
االتثاةةين. اياكةةن ان تةةنص التراتيةةب ةلةةى انةة  بعةةة الاععلمةةعم ابعةةة اصةةنعف الاةة   
ااال تران ا  اااد اخرع. اتضب   يه التراتيب بةعااار يلتريلةع الةا  ر الاكلةي بعلبيئة  بعةد 

 ين بعلصنعة  االتمعرة.اخي راي الا  ر ن الاكلف
اةةن  ةةيا اللةةعنان  29ياكةةن بالتضةةى نفةة  التراتيةةب الاشةةعر اليلةةع بعلفصةة   -30الفصــل 

الغعيةة  ياعيةة  البيئةة  ا ةةرار يةةااف  اتشةةميععم لفعئةةدة اصةةنعف اةةن الالنيةةين لغعيةة  اتةةتعاعا 
ا تةةةع  دنيةةةع اةةةن الاةةةااد االعنعصةةةر التةةةو ا ةةة  تثاينلةةةع اا تيا للةةةع اا اتةةةتععدتلع فةةةو صةةةن  

ا  اعةةةين اا صةةةني اةةةن الانتمةةةعم بشةةةر  ان تكةةةان تلةةةك الاةةةااد ا عبلةةة  لاااصةةةفعم انتةةة
 المادة.
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 العنوان الخامس

 احكام خاصة بالنفايات الخطرة
تخض   رط التصرف فو اصنعف النفعيعم الخ رة التو تضةب  فيلةع  عئاة   -31الفصل 

االصةةنعف اةةن النفعيةةعم بةةعار الةةى اصةةعد   الةةا  ر الاكلةةي بعلبيئةة  اال ياكةةن اععلمةة   ةةيه 
لغعي  ا التلع اا تثاينلع اال فو الانشآم التةو رخصةم فيلةع التةل  الاختصة   بلةع اليكةع  

ان  يا اللعنان. اياكن ان تضب  شرا  ا رط التصرف فو اصنعف اعين   26الفص  
 ان  يه النفعيعم بعااار يلتريلع الا  ران الاكلفعن بعلبيئ  ابعلصي  العاااي .

ييمةةةر ةلةةةى الاؤتتةةةعم االانشةةةآم التةةةو تلةةةا  بع الةةة  اتثاةةةين اماةةة  انلةةة   -32الفصـــل 
ان  يا اللعنان ا   انااع اختلف  ان النفعيعم  31اصنعف النفعيعم الاشعر اليلع بعلفص  

الخ ةةرة ااةة   نفعيةةعم خ ةةرة بنفعيةةعم غيةةر خ ةةرة. اياكةةن بصةةف  اتةةتثنعئي  ابعةةد اخةةي راي 
اةةةن  ةةةيا  31عد   الاشةةةعر اليةةةه بعلفصةةة  التةةةل  الاختصةةة  التةةةرخيص ضةةةان امةةةراء الاصةةة

اللعنان فو ا   انااع ان النفعيعم الخ رة بعضلع ببعة اا ا  نفعيعم غير خ رة بشر  
اةن  ةيا اللةعنان ايلةك لغعية  تيتةين شةرا   24تافر الشرا  الانصاص ةليلع بعلفصة  

ايي  التةةة ا  فةةةو ةاليةةةعم اععلمةةة  النفعيةةةعم اتثاينلةةةع اا التلع.كاةةةع ياكةةةن اليةةةد اةةةن صةةةل
 الاصعد   بعد اتنعد ع.

ييمر دفن النفعيعم الخ رة اايداةلع فو ااعكن غير الاصبعم الخعص  للع ااراك  الخ ن 
 الارخص فيلع  بلع اليكع   يا اللعنان انصاصه الت بيلي .

اةةةةةن  ةةةةةيا اللةةةةةعنان ةلةةةةةى الاؤتتةةةةةعم  28ا  27تتةةةةةري ايكةةةةةع  الفصةةةةةلين  -33الفصـــــل 
تصةةرف فةةو النفعيةةعم الخ ةةرة. ايلةة  اتةةك تةةم  خةةعص االانشةةآم التةةو تنةةتج اا تنلةة  اا ت

بعلنفعيةةعم الخ ةةرة ييةةتفظ بةةه لاةةدة ةشةةر تةةناام. اياكةةن التاديةةد فةةو  ةةيه الاةةدة بالتضةةى 
 التراتيب التو تضب   رط التصرف فو اصنعف اعين  ان النفعيعم الخ رة.

ى ياة  كاع يل  االيتفعظ لنف  الادة بعلاثعئق الاثبت  النمع  ةاليةعم التصةرف تاضة  ةلة
 التل  الاختص  ةند ك   لب.

يتعةةةةين ةلةةةةى الاؤتتةةةةعم االانشةةةةآم التةةةةو تنةةةةتج اا تنلةةةة  اا تتصةةةةرف فةةةةو  -34الفصــــل 
اةةةن  ةةةيا اللةةةعنان ان تبلةةةغ كةةة  تةةةن  للةةةا ارة  31اصةةةنعف النفعيةةةعم الاشةةةعر اليلةةةع بعلفصةةة  
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الاكلفة  بعلبيئة  كةة  الاعلااةعم يةاا النفعيةةعم التةو تنتملةع اا تصةةدر ع اا تتصةرف فيلةةع ا 
يةةةاا اصةةةدر ع ا كايعتلةةةع ا خصعئصةةةلع ااملتلةةةع اكيفيةةة  التصةةةرف فيلةةةع ة كةةةيلك يةةةاا 
الياادا التو تتببم فيلع ااالمراءام العالي  الاتخية لليد اكثةر اةع ياكةن اةن انتةع  تلةك 

 النفعيعم.
اتبر   يه الاؤتتعم ا الانشآم امابع ةلاد تعاين تغ و كعا  اتؤاليتلع ةن االخ ةعر 

 لك النفعيعم انلللع االتصرف فيلع.النعما  ةن انتع  ت
 انضب  يداد تغ ي   يه االخ عر بعار.

ك  شخص يادع اا يعين بعيداع اصنعف ان النفعيعم الاشعر اليلع بعلفصة   -35الفصل 
ان  يا اللعنان ةند شةخص اا اؤتتة  اةن غيةر الاتةتغلين لانشةآم اصةعدط ةليلةع  31

ان اعةةةه ةةةةن كةةة  ضةةةرر تتتةةةبب فيةةةه تلةةةك ال الةةة  النفعيةةةعم الخ ةةةرة يعتبةةةر اتةةةؤاال بعلتضةةةع
 النفعيعم.
يتعين ةند ما  انل  ا خة ن النفعيةعم الخ ةرة لفلةع اتعليبلةع اةنانتلةع  بلةع  -36الفصل 

للاااصفعم المعري بلع العا . اياكن للتل  الاختصة  بياعية  البيئة  الليةع  بعاليةعم تفلةد 
نلةع يمة  الياةاالم الاخعلفة  دار   اا فمئي  لااا   الخة ن اللانشةآم اللياةاالم كاةع ياك

 لللااةد التو يضب لع  يا اللعنان انصاصه الت بيلي .
تعةةةةد الةةةةا ارة الاكلفةةةة  بعلبيئةةةة  بعلتعةةةةعان اةةةة  اال ةةةةراف الاعنيةةةة  اخ  ةةةةع اا  -37الفصــــل 

اخ  عم للتصرف فو النفعيعم غير الان لي  ااخ  عم للتصرف فةو النفعيةعم الخ ةرة. 
ااصةةةةدر النفعيةةةةعم الاعةةةةدة ل  الةةةة  اا للتثاةةةةين  اتضةةةةب   ةةةةيه الاخ  ةةةةعم انةةةةااع اكايةةةةعم

االالتضةةيعم التلنيةةة  الععاةةة  االخعصةةة  االااا ةةة  االانشةةة م الانعتةةةب  ل  الةةة  كاةةةع ياكةةةن ان 
تنص  يه الاخ  ةعم ةلةى اال ةراف الاؤ لة  للتصةرف فةو النفعيةعم اةلةى تلةديرام كلفة  

ةاليةةعم ماةة  افةةر   ةاليةةعم التثاةةين اةلةةى االمةةراءام الراايةة  الةةى التشةةمي  ةلةةى ترشةةيد
 ااععلم  النفعيعم.

ياكن للا  ر الاكلةي بعلبيئة  بعةد اخةي راي الةا  ر الاكلةي بعلصةنعة  ا تةرار  -38الفصل 
ك  التراتيب ال  ا  للتللي  اةن انتةع  النفعيةعم الخ ةرة اغير ةع داخة  الةب د الةى ادنةى يةد 

  فةةو انتةةع  النفعيةةعم اكةةيلك التراتيةةب التةةو تلةة   الانتمةةين باضةة  اتنفيةةي اخ  ةةعم للةةتيك
 الخ رة الليد انلع اكثر اع ياكن.
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 العنوان السادس
 في تصدير وتوريد وعبور النفايات

اةةن  31يانةة  انعةةع بعتةةع تار ةةد النفعيةةعم الخ ةةرة الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة   -39الفصــل 
 يا اللعنان اتضب  بعار اصنعف النفعيةعم االخةرع الخعضةع  النظاة  ارا بة  خعصة  ةنةد 

 التار د.
يانةة  تصةةةدير ا ةبةةار النفعيةةعم الخ ةةةرة الةةى الةةداا التةةةو تانةة  تار ةةد  ةةةيه  -40الفصــل 

 النفعيعم افو غيعب الااافل   الخعص  االكتعبي  للداا التو ل  تان   يا التار د.
افةةو مايةة  اليةةعالم تخضةة  العاليةةعم الاةةيكارة بةةعلفلرة التةةعبل  الةةى تةةرخيص اةةن الةةا  ر 

 الترخيص اال ايا تافرم الشرا  التعلي :الاكلي بعلبيئ  اال يتند  يا 
 اخترا   ااةد ااااصفعم التكييي االعنان  الاتفق ةليلع داليع. -
 االتتظلعر بعلد كتعبو بين الاصدر اارك  اال ال . -
 االتتظلعر بعلد تعاين يافر الضاعنعم الاعلي  الكعفي . -
يةةةة  النلةةةة  ةبةةةةر االتةةةةتظلعر باثيلةةةة  تيةةةةرك ااضةةةةعة اةةةةن  ةةةةرف الشةةةةخص الاكلةةةةي بعال -

 اليداد.
يشةةةةتر  التةةةةرخيص فةةةةو العبةةةةار اضةةةة  اختةةةةع  ةلةةةةى اليعايةةةةعم فةةةةو نل ةةةة  الةةةةدخاا للتةةةةراب 

 الا نو.
ياكةةةن اتخةةةعي تراتيةةةب خعصةةة  تانةةة  اا تةةةنظ  تار ةةةد اتصةةةدير اةبةةةار بعةةةة  -41الفصـــل 

االصةةنعف االخةةرع اةةن النفعيةةعم بالتضةةى ااةةر يلتريةةه الةةا  ران الاكلفةةعن بعلبيئةة  االصةةي  
 العاااي .
ايا اةةع تةة  تار ةةد اا تصةةدير نفعيةةعم ب ر لةة  اخعلفةة  اليكةةع   ةةيا اللةةعنان اا  -42الفصــل 

للتراتيةةةب الخعصةةة  الاةةةيكارة بعلفصةةة  التةةةعبق تلةةة   التةةةل  الاختصةةة  اعتةةةكلع اا نع للةةةع اا 
 انتملع بعلليع  بعرمعةلع للبلد االصلو فو ام  تعينه له.

ك  االمراءام ال  اة  لضةاعن ةةادة  اايا ل  ياتث  الاخعلي ياكن للتل  الاختص  اتخعي
 النفعيعم ةلى نفل  الاشعركين فو العالي .
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فةةو يعلةةة  االتمةةعر غيةةر الاشةةةراع فةةو نفعيةةعم خ ةةةرة تياةة  اتةةؤالي  غيةةةر  -43الفصــل 
ايةدادة ااشةةترك  ابعلتضةةعان ةلةةى انتمةةو تلةةك النفعيةةعم اةلةةى اراميلةةع. اايا كةةعناا غيةةر 

 فيه تلك النفعيعم.اعرافين ةلى يعئ  لع ةن ك  ضرر تتببم 
ايعةةةد اتمةةةعرا غيةةةر اشةةةراع كةةة  نلةةة  ةبةةةر اليةةةداد لنفعيةةةعم خ ةةةرة يةةةت  دان اخ ةةةعر الةةةداا 
الاعني  اا دان اليصاا ةلى ااافلتلع اا باثعئق ا ارة اا ابني  ةلى اعلااعم كعيب  اا 
يةةةؤدي الةةةى تعاةةةد الةةةتخلص اةةةن  ةةةيه النفعيةةةعم ب ر لةةة  اخعلفةةة  لللااةةةةد االاااصةةةفعم التةةةو 

 لع اا ضب تلع اللاانين االتراتيب المعري بلع العا .صعد م ةلي
يل   ك  شخص بعة   التل  الاختص  بياعي  البيئ  فو يعلة  يصةاا اا  -44الفصل 

االنيار بيصاا يعدا اا بامةاد خ ةر ةلةى صةي  االنتةعن ا ةلةى تة ا  البيئة  ياكةن 
 ان تتتبب فيه ةالي  تخلص اا خ ن اا نل  اا اععلم  نفعيعم خ رة.

 العنوان السابع
 في التتبعات والعقوبات

  عدة ةلى اةعااري الضةعب   العدلية  اكةيلك اةةاان االدارة الاةؤ لين بلةاانين  -45الفصل 
خعص  يكلي اةةاان اخبةراء ارا بةان اايلفةان يرمعةان بةعلنظر الةى الةا ارة الاكلفة  بعلبيئة  

 اللعنان انصاصه الت بيلي .بارا ب  اةاعا التصرف فو النفعيعم اا عبلتلع اليكع   يا 
ا ؤ ة  االةةاان االخبةراء الارا بةان لااعرتة  اظةعئي الضةعب   العدلية  ايلااةان بعالبيةةعا 
اباععينةة  الاخعلفةةعم لللةةاانين االتراتيةةب الاتعللةة  بعلتصةةرف فةةو النفعيةةعم اللةةيا الغةةرة  ةة  

م للليةةةةع  اؤ لةةةان للةةةةدخاا للايةةةة م الالنيةةةة  اثنةةةةعء تةةةةعةعم العاةةةة  الععديةةةة  االخةةةةي العينةةةةع
 بعلتيعلي  ال  ا .

تيةةةرر الايعضةةةر ا تيةةةعا ةةةةن  ر ةةةق تةةةل   االشةةةراف الةةةى اكيةةة  المالار ةةة  لااعرتةةة  
 التتبععم.

ياكن ل ةاان االخبراء الاةرا بين الاةيكار ن اةة ه االتةتععن  ةنةد اليعمة  بةعةاان الشةر   
 االير  الا نو االلاعرط.

 27ا  15ا  12ا 11ا  7ا  5صاا تعع ب االةاعا الاخعلف  اليكع  الف -46الفصل 
ان  يا اللةعنان االنصةاص الصةعدرة لت بيللةع بخ ية  يتةراار الةدار ع  33ا  29ا  28ا 

 بين اعئ  اخاتين الي دينعر يتب خ ارة المر ا .
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يعع ب بعلتمن ان شلر ن الى ةعاين اعخ ي  يتراار الدار ع ان اعئ  الةى  -47الفصل 
 عتين فل :خاتين الي دينعر اا بعيدع العلا 

كةة  شةةخص تعاةةد تتةةلي  نفعيةةعم الةةى اةةن ليتةةاا اتةةتغلين لاؤتتةةعم اانشةةآم اصةةعدط  -
 ةليلع للتصرف فو يلك الصني ان النفعيعم.

ك  شخص تعاد ا ال  نفعيعم فو انشآم ل  تتيص  ةلى الترخيص الانصاص ةليلع  -
 ان  يا اللعنان. 26بعلفص  

 ان  يا اللعنان. 14ا  13ك  شخص تعاد اخعلف  ايكع  الفصلين  -
اةةن  ةةيا اللةةعنان الةةى  34كةة  شةةخص لةة  يلةة  بتبليةةغ الاعلااةةعم الا لابةة  فةةو الفصةة   -

 االدارة اا ادلى باعلااعم خع ئ .
اةةن  ةةيا اللةةعنان ا  36كةة  شةةخص تعاةةد اخعلفةة  الشةةرا  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة   -

 الاتعلل  بتكييي انل  اةنان  النفعيعم الخ رة.
اةةةن  ةةةيا اللةةةعنان  38  التراتيةةةب الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةة  كةةة  شةةةخص تعاةةةد اخعلفةةة -

 االاتعلل  بعليد ان انتع  النفعيعم الخ رة.
 ان  يا اللعنان. 41ك  شخص تعاد اخعلف  التراتيب الانصاص ةليلع بعلفص   -

التةةو  42ا  40ا  39ا  35ا  32ا  31تعع ةب اخعلفةة  ايكةع  الفصةاا  -48الفصـل 
لتمن ان شلر الى خا  تناام ا بخ ي  يتةراار الةدار ع بةين تتعلق بعلنفعيعم الخ رة بع

 ةشرة آالف ا خاتاعئ  الي دينعر.
ةنداع يكان الاخعلي ياتع اعناي  ت بق ةليلع العلابعم الاعلية  الانصةاص  -49الفصل 

 ةليلع بليا اللعنان.
ا ياكةةةةن للايكاةةةة  تتةةةةلي  العلابةةةةعم الانصةةةةاص ةليلةةةةع بلةةةةيا اللةةةةعنان ضةةةةد االشةةةةخعص 

ين الاكلفةةين بةةعي صةةف  كعنةةم بتتةةيير ياام اعنايةة  اا بعدارتلةةع اا بعلتصةةرف فيلةةع ال بيعيةة
ايا ثبةةةم انلةةة  تعاةةةداا اا معلةةةاا انظةةةار ل  اا االشةةةخعص الخعضةةةعين لاةةةرا بتل  يتعاةةةدان 

 تمع   اا خرط ايكع   يا اللعنان.
فو يعل  تتبععم اا ادان  ان ام  ايدع المرائ  الانصاص ةليلع بعلفص   -50الفصل 

اةةةن  ةةةيا اللةةةعنان ياكةةةن للايكاةةة  الاختصةةة  التصةةةر ح بتعليةةةق النشةةةع  الاتتةةةبب فةةةو  48
 الاضرة الى يين ا عا  التملي ام اا االص يعم ال  ا  لاض  يد ليعل  التلاا.
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 48ا ياكن للايكا  فو يعل  االدان  ان ام  ايدع المةرائ  الانصةاص ةليلةع بعلفصة  
اليكةة  اا اتةةتخر  انةةه فةةو صةةييفتين يةةاايتين اةةن  ةةيا اللةةعنان االين بنشةةر كعاةة  نةةص 

 ةلى نفل  الاخعلي.
ياكةةن للةةا  ر الاكلةةي بعلبيئةة  امةةراء الصةةلح اةة  الاتتةةببين فةةو الاخعلفةةةعم  -51الفصــل 

اةةن  ةةيا اللةةعنان ا ا ةةي الصةةلح الابةةر  التتبعةةعم  47ا  46الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةةلين 
يع  بعاللت ااعم التو ينص ةليلع  ب  صدار يك  نلعئو اال يعفو الصلح الاخعلفين ان الل

اللةةةةعنان اال اةةةةن اتةةةةؤاليتل  الادنيةةةة  ةةةةةن كةةةة  ضةةةةرر ليةةةةق اا يليةةةةق بةةةةعلغير اةةةةن مةةةةراء 
 تصرفعتل .

لتةن   122اتادع ابةعلغ ةعئةدام الصةلح بصةنداط العااة  التلةاا الايةدا بعللةعنان ةةدد 
 .1992ديتابر  29الاؤرخ فو  1992
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التحكــم  
 فـي الطاقــة
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 إحداث نظام التحكم في الطاقة
 

نئـام الـتحكم يتعلق بسحداث  2005 أوت 15مؤرخ في  2005لسنة  82قانون عدد 
 في الطاقة 

 
ييةةدا نظةةع  للةةتيك  فةةو ال ع ةة  يلةةدف إلةةى دةةة  العاليةةعم الراايةة  إلةةى  – الفصــل األول

 ترشيد اتتل ك ال ع   االنلاة بعل ع عم الاتمددة ااتتبداا ال ع  . 

 ا ت  فو إ عر  يا النظع  إتنعد انح للليع  خعص  بإنمع  العاليعم التعلية :
 التد يق فو ال ع   اةلاد البرااج ااالتتشعرة الاتبل ه  -

 لتاليد الاؤتلي لل ع عمها -

 تركي  اي عم تشخيص ايركعم التيعرام ه - 

 اتتعاعا األمل ة الالتصدة لل ع   فو التنا ر العاااو ه  -
 تتخين الايعه بعل ع   الشاتي  فو   عع التكن االاؤتتعم الخعص  ه- 

 إنتع  الكلرععء ان ال ع عم الاتمددة ه  -
و الل ةةعع الصةةنعةو افةةو   ةةعع التةةكن افةةو النلةة  اتةةتبداا ال ع ةة  بعلغةةع  ال بيعةةو فةة -

 العاااو الماعةو ه 

 اك  العاليعم األخرع التو تلدف إلى التيك  فو ال ع  . -
 ايضب  بقار ابلغ اشرا  ا رط إتنعد الانح. 

 ا تالى الا  ر الاكلي بعل ع   اسين بعلدف  لصرف  يه الانح.
  ق: يااا نظع  التيك  فو ال ع   ةن  ر    2-الفصل

اعلةةا  ياظةةي ةنةةد ذاا تتةةمي  للتةةيعرام التةةيعيي  بتلتةةل  تانتةةي  تضةةب  تعر فتةةه  بلةةع 
 للمداا التعلو: 
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)بعلدينعر( مبلغ المعلوم سعة األسطوانة  
  تيعرام تشغي  بعلبن  ن -1
 250 3ص  1200إلى  -
 500 3ص   1700إلى  3ص  1201ان  -
 750 3ص 2400إلى  3ص  1701ان  -
 1000 فقكثر 3ص   2401ان -

)بعلدينعر( مبلغ المعلوم سعة األسطوانة  
  تيعرام تشغي  بعل  م الثلي  -2
 500 3ص  1500إلى  -
 1000 3ص   2000إلى  3ص  1501ان  -

 1500 3ص 2800إلى 3ص  2001ان  -
 2000 فقكثر 3ص   2801ان -

 
 اال ياظي الاعلا  ةلى التيعرام التيعيي : 

 الاتتعال  فو   عع النل  العاااو لدشخعص كتعكتو ذا لاا  ذا للنل  الر فوه  -
الاعةةةدة خصيصةةةةع التةةةةتعاعا الاعةةةةا ين متةةةةديع االانتفعةةة  بنظةةةةع  مبةةةةعئو تفعضةةةةلو افلةةةةع  -

 للتشر   المعري به العا ه 
 الالتنعة ان  ب  اؤتتعم كراء التيعرام االتو تكان غرة استتغ اه  -
   اؤتتعم تعلي  تيع   التيعرام االتو تكان غرة استتغ ا. الالتنعة ان  ب -
الاةةةةاردة اةةةةةن  بةةةة  األمعنةةةةةب غيةةةةر الالياةةةةةين االانتفعةةةة  بعسةفةةةةةعء اةةةةن دفةةةةة  الاعةةةةةعلي   -  

 ااألداءام ةند التار د بالتضى التشر   المعري به العا ه 
 بةةة   الاتةةةتعال  فةةةو التةةةيعي  الصةةةيرااي  افةةةو تةةةيعي  الصةةةيد بعلانةةةع ق المبليةةة  ااةةةن -

 ان امل  تشمي  االتتثاعرام.  50اكعالم األتفعر االالتنعة فو إ عر الفص  
( اعلةةةا  ياظةةةي ةلةةةى ذملةةة ة تكييةةةي اللةةةااء ةنةةةد التار ةةةد ذا اسنتةةةع  الايلةةةو بعتةةةتثنعء 2

ا 841590 ا841520ا 841510التصةةةةةدير الادرمةةةةة  بقةةةةةةداد التعر فةةةةة  الدياانيةةةةة  
 ايدة يرار  .  1000بابلغ ةشرة دنعنير ةلى ك   841869993
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 اال ياظي الاعلا  ةلى الانتا  الايلو إيا ت  إثبعم تيا  الاعلا  ةلى اتتاع التار د.
اياكةةن لغيةةر الخعضةةعين للةةيا الاعلةةا  الةةيين يلااةةان بعاليةةعم تصةةدير لانتامةةعم خعضةةع  
للاعلةةا  الاةةيكار االنتفةةعع بتقميةة  تاظيةةي الاعلةةا  بعلنتةةب  إلةةى شةةراءاتل  الاعةةدة للتصةةدير 

اةةن  11اةةن الفصة   IIالصةنعةيين الخعضةةعين ايلةك  بلةةع للشةرا  الةةااردة بةعلفلرة  لةدع
 امل  األداء ةلى الليا  الاضعف .

ايتتخلص الاعلا  الاتتامب ةلى الاصنعين كاع  ا الشقن فو اعدة األداء ةلةى اللياة  
 الاضعف  اةند التار د كاع  ا الشقن بعلنتب  إلى الاععلي  الديااني .

 ةةيا الاعلةةا  بعلنتةةب  إلةةى الاامبةةعم االارا بةة  ااععينةة  الاخعلفةةعم االعلابةةعم ات بةةق ةلةةى 
االن اةةةعم االتلةةعد  نفةة  اللااةةةد الاعاةةاا بلةةع بعلنتةةب  إلةةى األداء ةلةةى اللياةة  الاضةةعف  ذا 

 الاععلي  الديااني  يتب اليعل .
 نين الدال .ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اا
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 التحكــم فـي الطاقــة

يتعلق بـالتحكم فـي الطاقـة كمـا  2004أوت  2مؤرخ في  2004لسنة  72قانون عدد 
تمامه بالقانون عدد  .2009فيفري  9 المؤرخ في  2009لسنة 7تم تنقيحه وا 

 الباب األول: أحكام عامة
بعةتبةةعره ةنصةةرا ذتعتةةيع يعتبةةر الةةتيك  فةةو ال ع ةة  اةةن األالايةةعم الا نيةة   -الفصــل األول

 للتناي  الاتتديا  االرتبع ه الاثيق بعلت ار اال تصعدي ا االمتاعةو ا بياعي  الايي .
يشةةا  الةةتيك  فةةو ال ع ةة  مايةة  العاليةةعم التةةو يةةت  الليةةع  بلةةع بلةةدف ترشةةيد  -2الفصــل 

 اتتعاعا ال ع   االنلاة بعل ع عم الاتمددة ا اتتبداا ال ع  .
 ا يلصد ب:

اتةةةتعاعا ال ع ةةة : مايةةة  العاليةةةعم التةةةو تاكةةةن اةةةن التخفةةةية فةةةو كايةةةعم ال ع ةةة  ترشةةةيد 
 الاتتللك  سنتع  ايدة ان انتا  ذا ان خدا  ا يلك ا  الايعفظ  ةلى المادة.

النلةةاة بعل ع ةةعم الاتمةةددة: مايةةة  العاليةةعم التةةو تلةةدف إلةةةى اتةةتغ ا ذشةةكعا ال ع ةةة  
اةةن تيا ةة  ال ع ةة  الشاتةةي  ذا اةةن الةةر ح ذا  الكلرععئيةة  ذا اآلليةة  ذا اليرار ةة  الاتةةتخرم 

 ان الكت  اليياي  ذا ان اليرارة المافي  ذا ان ذي اصدر آخر  بيعو اتمدد.
اتتبداا ال ع  : تعاية ناع اةن ال ع ة  الاتةتعال  ةةعدة فةو   ةعع اعةين بنةاع آخةر اةن 

تصةةعدي  ذا ال ع ة  ةنةداع يكةان  ةةيا االتةتبداا يا مةداع ذا ضةةرار ع الةتبةعرام فنية  ذا ا 
 بيئي .

 الباب الثاني
 عمليات التحكم في الطاقة

تشةةا  ةاليةةعم الةةتيك  فةةو ال ع ةة  كةة  البةةرااج ا الاشةةعر   التةةو تلةةدف إلةةى  -3الفصــل
اتناي  اصعدر ع فو إ عر تيعتة  الدالة  فةو  تيتين اتتاع النمعة  فو اتتعاعا ال ع  

 ان خ ا:  امعا ال ع   خعص 
 التد يق اسمبعري االداري فو ال ع  ه  -
 استتشعرة الاتبل  ياا الاشعر   الاتتللك  لل ع  ه  -
 اللماء إلى اؤتتعم الخداعم فو امعا ال ع  ه  -
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 التاليد الاؤتلي لل ع  ه  -
اضةةةة  بيعنةةةةعم ةلةةةةى الاعةةةةدام ااآلالم االتمليةةةة ام الكلراان ليةةةة  تةةةةدا ةلةةةةى اتةةةةتاع  -

 اتتل كلع لل ع  ه 
 لتلنين اليراري للبنعءام المديدةه  ا -
 ترشيد اتتعاعا ال ع   فو التنا ر العاااوه  -
 تشخيص ايركعم التيعرامه  -
 إةداد ذاثل  التنل م اليضر   للادن الكبرعه   -
 النلاة بعل ع عم الاتمددةه  -
 اتتبداا ال ع  .  -

تخضةة  الاؤتتةةعم التةةو يتمةةعا  اتةةتل كلع المالةةو لل ع ةة  يةةدا يةةت  ضةةب ه  -4الفصــل 
 بقاره لتد يق إمبعري ا داري فو ال ع   يلا  به خبراء اد لان.

ا يلصد بعلتد يق فةو ال ع ة  كة  ةالية  تشةخيص التةتل ك ال ع ة  بعلاؤتتة  اةن خة ا 
تاع نمعة  الاؤتت  إنمع  بياا ا دراتعم ا إمراء ةاليعم ارا ب  تلدف إلى تلاي  ات

 ان ييا اتتل ك ال ع   اتيلي  ذتبعب النلعئص ا ا ترار األةاعا التصيييي .
ا تضةةةب  شةةةرا  خضةةةاع الاؤتتةةةعم للتةةةد يق فةةةو ال ع ةةة  ا ايتةةةاع التةةةد يق ا دار تةةةه ا 

 كيلك شرا  ااعرت  نشع  الخبراء الاد لين بالتضى ذار.
لل ع ةةة  ا كةةةيلك اشةةةعر   تاتةةةي   تعةةةرة امابةةةع الاشةةةعر   المديةةةدة الاتةةةتللك  -5الفصـــل

الاؤتتةةعم الاتةةتللك  لل ع ةة   بةة  الشةةراع فةةو إنمع  ةةع ةلةةى الاكعلةة  الا نيةة  للةةتيك  فةةو 
اةةن  ةةيا اللةةعنان ا يلةةك بلةةدف التثبةةم اةةن اةةدع  -17ال ع ةة  الانصةةاص ةليلةةع بعلفصةة 

 نمعةتلع فو اتتل ك ال ع  .
ـــدتان)  ـــة جدي ـــة والثالث ـــان الثاني اعةةةعيير خضةةةاع الاشةةةعر    اتضةةةب  بةةةقار (1)(: الفقرت

 الاتتللك  لل ع   ل تتشعرة الاتبل  اشرا  إمرائلع اآمعا إبداء رذي الاكعل  فيلع.
اتخضةة  الاشةةعر   الانصةةاص ةليلةةع بةةعلفلرة األالةةى اةةن  ةةيا الفصةة  إلةةى تةةرخيص اتةةبق 
يانح بالتضى الرر ان الا  ر الاكلي بعل ع   يت  اتخعيه بنعء ةلى رذي الاكعل  الا نية  
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لةةةتيك  فةةةو ال ع ةةة  إيا كعنةةةم اتةةةتللك  لل ع ةةة  بلةةةدر كبيةةةر. ايلصةةةد " باشةةةراع اتةةةتللك ل
لل ع   بلدر كبيةر" ةلةى اعنةى  ةيا اللةعنان كة  اشةراع يفةاط اتةتل كه لل ع ة  يةدا ذدنةى 

 يضب  بقار.
ياكةةةن للاؤتتةةةعم الاتةةةتللك  لل ع ةةة  ذن تتعع ةةةد اةةة  اؤتتةةةعم خةةةداعم فةةةو  -6الفصـــل 

 تصعد فو اتتل ك ال ع  .امعا ال ع   بلدف تيليق ا 
اتعتبر اؤتت  خداعم فو امعا ال ع ة  ةلةى اعنةى  ةيا اللةعنان كة  اؤتتة  تلتة   تمةعه 

 اؤتت  اتتللك  لل ع  :
 بعلليع  بدراتعم تلدف إلى تيليق ا تصعد فو اتتل ك ال ع  ه

دارتةةه ااتعبعتةةه ا  تاا لةةه بإةةةداد اشةةراع ييلةةق ا تصةةعدا فةةو ال ع ةة  االتةةلر ةلةةى تنفيةةيه اا 
 ةند اال تضعءه

 بضاعن نمعة  الاشراع فو امعا اال تصعد فو ال ع  .
اتاةعر  اؤتتةعم الخةداعم فةةو امةعا ال ع ة  نشةع لع افلةةع لكةرا  شةرا  تةت  الاصةةعد   

 ةليه بالتضى  رار ان الا  ر الاكلي بعل ع  .
ااةةة  ( تتاتةة  كةة  اؤتتةة  ذا ام1(: ) الفقرتــان األولــى والثانيــة جديــدتان)  -7الفصــل 

اؤتتعم نعش   فو   عع الصنعة  ذا   عع الخداعم االتو تتمل  بانشآة تاليد اؤتلي 
التصدة لل ع   لغرة استتل ك الياتو بيق نل  الكلرععء الانتم  ةبر الشةبك  الا نية  
للكلرععء إلى اراك  اتتل كلع ا بيق بي  الفاائة يصر ع إلى الشرك  التانتي  للكلرعةعء 

د نتب  صاع ايلك فو إ عر ةلد ناايمو تصعدط ةليه تل   اسشةراف االغع  فو يدا 
 ةلى   عع ال ع  .

 اتضب  شرا  نل  الكلرععء اعي  الفاائة االنتب اللصاع بالتضى ذار.  
اتعتبر انشقة تاليد اؤتلي لل ع   ةلى اعنى  يا اللعنان ك  امااة  تملية ام ااعةدام 

لل عع الخداعم بلدف تاليةد ال ع ة  اليرار ة   اركب  فو اؤتت  تعبع  لل عع الصنعة  ذا
 اال ع   الكلرععئي  فو آن اايد ان  ع   ذالي   بلع لالعيي  فني  يت  ضب لع بقار.
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يتعةةين ةلةةى كةة  اصةةن  ذا اةةارد ذا بةةعئ  ذا اتةةاغ اعةةدام اآالم اتمليةة ام  -8الفصــل 
عم ةلةى الاعةدام كلراان لي  اتتللك  لل ع   ااتةا   بةعلب د التانتةي  ضةاعن امةاد بيعنة

 ااآلالم االتملي ام الكلراان لي  تدا ةلى اتتاع اتتل كلع الفعلو لل ع  .
ا تضةةب  شةةرا  اصةةيغ ت بيةةق ذيكةةع   ةةيا الفصةة  ا كةةيلك البيعنةةعم الاتعللةة  بعتةةتل ك 

 ال ع   اكيفي  تقشير الاعدام ااآلالم االتملي ام الكلراان لي  بالتضى ذار.
الاعةةدام ااآلالم االتمليةة ام الكلراان ليةة  التةةو يتمةةعا  يةةت  تيميةةر تتةةا ق  -9الفصــل 

اتةةتل كلع لل ع ةة  يةةدا يضةةب  بلةةرار اشةةترك اةةن الةةا  ر الاكلةةي بعلتمةةعرة االةةا  ر الاكلةةي 
 بعل ع  .
يتعةةين ذن تتةةتميب اشةةعر   تشةةييد الابةةعنو المديةةدة ااشةةعر    (1)-) جديــد( -10الفصــل 

لدف إلى التيك  فو ال ع   يت  ضب لع بلرار تاتع  الابعنو اللعئا  لخعصيعم فني  دنيع ت
 اشترك بين الا  ر الاكلي بعلتملي  ااستكعن االا  ر الاكلي بعل ع  .

يتعين ةند تركي  شبكعم التنا ر العاااو التليد بعلخعصيعم الفنية  الاتعللة   -11الفصل 
م الايليةةة  بعال تصةعد فةو ال ع ة  التةو تضةب  بلةةرار اشتةةرك اةن الةا  ر الاكلةي بعلماعةةع

 االا  ر الاكلي بعل ع  . استكعناالا  ر الاكلي بعلتملية  ا 
تضةةب  ذاثلةة  التةةنل م اليضةةر   اللااةةةد الععاةة  لتنظةةي  النلةة   (1))جديــد(: -12الفصــل 

 33اةن اللةعنان ةةدد  17االماالن االا اف داخة  دائةرة النلة  اليضةري الاعرفة  بعلفصة  
االاتعلةةةق بتنظةةةي  النلةة  البةةةريه ايلةةةك بلةةةدف  2004ذفر ةة   19الاةةةؤرخ فةةةو  2004لتةةن  

  .تتلي  التنل م اترشيد اتتل ك ال ع   اياعي  البيئ
اتضةةب  بةةقار اسمةةراءام العاليةة  سةةةداد ذاثلةة  التةةنل م اليضةةر   باةةع فةةو يلةةك الالةةعيي  

 الفني  ااتؤاليعم األ راف الاتدخل .
تخضةة  التةةيعرام بانعتةةب  الفيةةص الفنةةو الةةداري الةةيي يمةةري ةليلةةع  بلةةع  -13الفصــل 

 ال ع  . أليكع  امل  ال ر عم إلو تشخيص داري لايركعتلع بلدف التيك  فو اتتل ك
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اتضب  شرا  ااعرت  الن  تشخيص ايركعم التيعرام فو الل عع الخعص االتملي ام 
الضةةةةرار   للليةةةةةع  بعلتشةةةةةخيص اةاليةةةةعم التشةةةةةخيص االارا بةةةةة  افلةةةةع لكةةةةةرا  شةةةةةرا  تةةةةةت  
 الاصعد   ةليلع بالتضى  رار اشترك ان الا  ر الاكلي بعلنل  االا  ر الاكلي بعل ع  .

 ج الا نو للنلاة بعل ع عم الاتمددة فو:يتاث  البرنعا -14الفصل 
 ت ا ر اتتعاعا  ع   الر عر لتاليد الكلرععء. -
 التشمي  ةلى اتتعاعا ال ع   الشاتي  اليرار  ه -
اتةةتغ ا ال ع ةة  الشاتةةي  فةةو امةةعالم التنةةا ر الر فةةو اضةةا اتيليةة  الايةةعه بعلانةةع ق  -

 البعيدة ةن الشبك  الا ني  للكلرععه
ين النفعيةةعم االايةةعه التةةعخن  ااتةةع   الايةةعه الصةةغرع االغةةع  ال بيعةةو اليةةا ةلةةى تثاةة -

 الاصعيب لعاليعم إنتع  الايرا عم ايلك سنتع  ال ع  .
تتات  ك  اؤتت  ذا امااةة  اؤتتةعم نعشة   فةو   عةةعم   (1) -)مكرر( 14الفصل 

لغةةرة  الصةةنعةعم ذا الف يةة  ذا الخةةداعم االتةةو تنةةتج الكلرعةةعء اةةن ال ع ةةعم الاتمةةددة
االتةةتل ك الةةياتو بيةةق نلةة  الكلرعةةعء الانتمةة  ةبةةر الشةةبك  الا نيةة  للكلرعةةعء إلةةى اراكةة  
اتةةتل كلع اعيةة  الفةةاائة يصةةر ع إلةةى الشةةرك  التانتةةي  للكلرعةةعء االغةةع  فةةو يةةداد نتةةب 

  صاع ايلك فو إ عر ةلد ناايمو تصعدط ةليه تل   اسشراف ةلى   عع ال ع  .
 اعي  الفاائة االيداد اللصاع بالتضى ذار. اتضب  شرا  نل  الكلرععء

اتت  الااافل  ةلى اشعر   إنتع  الكلرععء ان ال ع عم الاتمددة الارتب   بعلشبك  الا نية  
للكلرعةةعء االانمةة ة اةةن  بةة  الاؤتتةةعم الانصةةاص ةليلةةع بةةعلفلرة األالةةى اةةن  ةةيا الفصةة  

 فني  اتتشعر  . بالتضى الرر ان الا  ر الاكلي بعل ع   بنعء ةلى رذي لمن 
ــــا(14الفصــــل  يتاتةةةة  كةةةة  انةةةةتج للكلرعةةةةعء اةةةةن ال ع ةةةةعم الاتمةةةةددة لغةةةةرة    (2) -)ثالث

االتتل ك الياتو اارتب  بعلشبك  الا ني  للكلرععء فو الملد الانخفة بيق بي  فاائة 
الكلرععء يصر ع إلى الشرك  التانتي  للكلرععء االغةع  التةو تلتة   بشةراء  ةيه الفةاائة فةو 

لد ناايمو تصعدط ةليلع تل   اسشراف ةلى   عع ال ع ة  ايلةك يتةب شةرا  إ عر ة
 تضب  بقار.
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يت  امابع اللمةاء إلةى اتةتبداا ال ع ة  الاتةتعال  بنةاع آخةر اةن ال ع ة  فةو  -15الفصل 
 اختلي الل عةعم الةتبعرام فني  ذا ا تصعدي  ذا بيئي .

الشةةةةرا  الفنيةةةة  ل تةةةةتبداا ا يةةةةت  تيديةةةةد نةةةةاع ال ع ةةةة  الاعاضةةةة  ا ال ةةةةرط ا اآلمةةةةعا ا 
 بالتضى  رار ان الا  ر الاكلي بعل ع  .

 الباب الثالث
 الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة

تيدا اؤتت  ةاااي  ال تكتتةو صةبغ  إدار ة  تتاتة  بعلشخصةي  اللعنانية   -16الفصل 
سشةراف  ااالتتل ا الاعلو ي لق ةليلع ات  " الاكعل  الا ني  للتيك  فو ال ع  " اتخض 

 الا  ر الاكلي بعل ع  .
 تتالى الاكعل  الا ني  للتيك  فو ال ع   الليع  خعص  بعلالع  التعلي : -17الفصل 

تتةةةيير ةاليةةةعم التةةةد يق اسمبةةةعري االةةةداري فةةةو ال ع ةةة  فةةةو   عةةةةعم الصةةةنعة  االنلةةة   -
 االخداعمه

 الاماعي هدرات  الاشعر   الاتتللك  لل ع   االخعضع  ل تتشعرة الاتبل   -
 ا ترار اليااف  االتشميععم ااسمراءام الكفيل  بت ا ر ايدان التيك  فو ال ع  ه -
إتةةنعد شةةلعدام بعلنتةةب  للتمليةة ام االاعةةدام االاةةااد التةةو تتةةع   فةةو ترشةةيد اتةةتعاعا  -

ال ع ةةة  ذا الخعصةةة  بعل ع ةةةعم الاتمةةةددة ايلةةةك ل نتفةةةعع بعلتشةةةميععم الانصةةةاص ةليلةةةةع 
 االتراتيب المعري بلع العا هبعلتشر   

 اليا ةلى اتتغ ا التلنيعم االتكنالاميعم يام النمعة  الععلي  فو اتتعاعا ال ع  ه -
 تناي  الاشعر   الناايمي  فو ايدان التيك  فو ال ع   ااتعبع  إنمع  عه -
 النلاة بعلتكا ن فو ايدان التيك  فو ال ع   بعلتععان ا  الليعك  الاعني ه -

 د البرااج الا ني  الخعص  بعلتيتي  االتاةي  فو امعا التيك  فو ال ع   اتنفيي عهإةدا
 الاتع ا  فو برااج البيا العلاو فو امعا التيك  فو ال ع  ه -
دراتةةة  الاشةةةعر   الخعصةةة  بةةةعلتيك  فةةةو ال ع ةةة  اعرامتلةةةع اتلايالةةةع االليةةةع  بعلدراتةةةعم  -

  الارتب ة  بعتةتل ك ال ع ة  ابصةف  ةعاة  كة  الاتعلل  بعليد ان انبععثعم الغةع ام الدفيئة
 الدراتعم التو تدخ  فو إ عر اشااالتلعه
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إةةةداد مةةرد للغةةع ام الدفيئةة  النعماةة  ةةةن اتةةتل ك ال ع ةة  اتيليةة  اؤشةةرام الةةتيك  فةةو  -
 ال ع  .

 .تلدي  النصح االخبرة فو امعا التيك  فو ال ع   (1)) مطة جديدة (  -
 داري االاعلو للاكعل  ا رط تير ع بقار.يضب  التنظي  اس -18الفصل 

 الباب الرابع
 االمتيازات الممنوحة بعنوان التحكم في الطاقة

تخاا االتةتثاعرام الانمة ة فةو إ ةعر ةاليةعم الةتيك  فةو ال ع ة  ( 2) -)جديد( 19الفصل
اةةةن  ةةةيا اللةةعنان االنتفةةةعع باةةةنح خصاصةةي  تضةةةب  نتةةةبلع  3الانصةةاص ةليلةةةع بعلفصةة  

بالتضى ذار. ال نتفةعع بلةيه الاةنحه يتعةين ةلةى األشةخعص الاخةاا للة  ا رط إتنعد ع 
االنتفعع بلع إبرا  ةلاد برااج ا  الاكعل  الا نية  للةتيك  فةو ال ع ة  تيةدد الماانةب الفنية  

 ااس تصعدي  االاعلي  ل تتثاعرام الا ا  إنمع  ع. 
االتلر ةلى ذن يت  اتتعاعا الانح اتكلي الاكعل  بارا ب  االتتثاعرام الايكارة ااتعبعتلع 

الاتةةةندة  بلةةةع للتشةةةر   المةةةعري بةةةه العاةةة . ا ترتةةةب ةةةةن ةةةةد  تنفيةةةي ةلةةةاد البةةةرااج تةةةيب 
 االاتيع ام  بلع أليكع  امل  تشمي  االتتثاعرام.

 تنتف  الاكعل  الا ني  للتيك  فو ال ع   بعالاتيع ام المبعئي  التعلي : -20الفصل 
اللياة  الاضةعف  الاتةتامب  بعنةاان األةاةعا الانمة ة االخةداعم  اسةفعء ان األداء ةلى -

 الاتداة ان  ب  الاكعل  ذا لفعئدتلعه 
اسةفةةعء اةةن الاعةةعلي  الدياانيةة  ااألداء ةلةةى اللياةة  الاضةةعف  االاعلةةا  ةلةةى االتةةتل ك  -

ان بعناان التملي ام ااآلالم االاعدام الااردة فو إ عر اللبعم الاندرم  فو ن ةعط التعةع
 الدالو.

 الباب الخامس: المخالفات والعقوبات
 ان  يا اللعنان ان  ب : 9ا 8تت  اععين  اخعلف  ذيكع  الفصلين  -21الفصل 

 ذةاان الضعب   العدلي ه -
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اتفلةةةةدي الارا بةةةة  اال تصةةةةعدي  الاعنيةةةةين  بلةةةةع للنظةةةةع  األتعتةةةةو الخةةةةعص بتةةةةلك ذةةةةةاان  -
 الارا ب  اال تصعدي .

ا خةةةاا لدةةةةاان الاكلفةةةين بعلاععينةةة  فةةةو إ ةةةعر  يةةةعال  بالةةةعال  الةةةدخاا خةةة ا التةةةعةعم 
االةتيعديةة  للفةةتح ذا للعاةة  إلةةى الايةة م الاعنيةة ه كاةةع ياكةةنل  الليةةع  بالةةعال  ذثنةةعء نلةة  

 ان  يا اللعنان. 9ا8اآلالم االتملي ام االاعدام الابين  بعلفصلين 
اةن  ةيا اللةعنان ذن يلااةاا بيمة   21ل  بعلفصة  ياكن لدةاان الاشعر إلي -22الفصل 

اةةن  9ا 8اآلالم االتملية ام االاعةةدام التةو تةةت  اععينةة  اخعلفتلةع  بلةةع أليكةع  الفصةةلين 
  يا اللعنان اتبلى الانتامعم الايما ة تيم يرات  ذصيعبلع.

تةةعة  إلةةى الةةا  ر  48ترتةة  ايعضةةر يمةة  اآلالم االاعةةدام فةةو ظةةرف  -23الفصــل 
الاكلةةي بعلتمةةعرة الةةيي يتةةالى اتةةتدةعء الاخةةعلي بااتةة   اكتةةاب اضةةاان الاصةةاا اةة  
اسةةةة   بةةةعلبلاغ لتةةةاعةه االتنبيةةةه ةليةةةه  صةةةد االاتثةةةعا أليكةةةع   ةةةيا اللةةةعنان فةةةو ذمةةة  ال 

 يتمعا  الث ثين يااع.
ارتكبةم فيلةع  افو صارة ةد  االاتثعاه يت  اتخعي  ةرار فةو غلةق الاية  ذا الاية م التةو

 الاخعلف  ايلك لادة ث ثين يااع ةلى ذ صى تلدير.
تةعة  اةن  48افو صارة التاعدي فو الاخعلف ه يتالى الا  ر الاكلي بعلتمعرة فو ظةرف 

تةةةعر ا انتلةةةعء اةةةدة الغلةةةق الةةةا تو إيعلةةة  الايعضةةةر إلةةةى اكيةةة  المالار ةةة  لةةةدع الايكاةةة  
 الاختص .
 22ا 21  الانصةةةاص ةليلةةةع بعلفصةةةاا تيةةةرر ايعضةةةر الاععينةةة  االيمةةة -24الفصـــل 

 ان  يا اللعنان افق الشرا  االصيغ التو يلتضيلع اللعنان. 23ا
اةةن  ةةيا اللةةعنان يعع ةةب بخ يةة   24ا 23ا 22اةة  اراةةةعة ذيكةع  الفصةةاا  -25الفصــل 

اةةةن  ةةةيا  9ا 8دينةةعر كةةة  اةةةن خةةةعلي ذيكةةع  الفصةةةلين  5000د ا 60اعليةة  تتةةةراار بةةةين 
 اللعنان.

اب  فو صارة تعاد اض  بيعنعم تكان غير صيي  ااخعلف  ل تتل ك اتن بق نف  العل
 الفعلو للاعدام ااآلالم االتملي ام ان ال ع  .
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 يعع ب بخ ي  تتراار بين ةشر ن ذلي اخاتين ذلي دينعر:  (1)-)جديد( 26الفصل 
اةن  4ك  ان ل  يمر التد يق اسمبعري االداري فو ال ع ة  الانصةاص ةليةه بعلفصة   -

  يا اللعنانه 
 )مديد( ان  يا اللعنان  5ك  ان ل  يمر االتتشعرة الاتبل   بلع أليكع  الفص   -
كةةة  اةةةن ذنمةةة  اشةةةراةع اتةةةتللكع لل ع ةةة  بلةةةدر كبيةةةر دان اليصةةةاا ةلةةةى التةةةرخيص  -

 مديد ( ان  يا اللعنانه) 5الانصاص ةليه بعلفص  
 ان  يا اللعنانه 15ك  ان ل  يل  بعتتبداا ال ع    بلع أليكع  الفص   -

يا كعن الاخعلي شخصع اعنايعه تتل  العلاب  بصف  شخصي  ةلى الاتير اللةعنانو ذا  اا 
الاتةير الفعلةو الةيي ثبتةم اتةؤاليته فةو ارتكةعب الاخعلفة . افةو ماية  األيةاااه ال يعفةو 

علابةة  الايكةةا  ةليةةه اةةن الليةةع  بعلاامبةةعم الاياالةة  ةلةةى كع لةةه بالتضةةى  ةةيا اليكةة  بعل
 اللعنان.

افو صارة العاد تضعةي ث ا ارام العلابعم الانصاص ةليلع بعلفلرة األالى ان  ةيا 
الفص . اياكن لاكي  المالار    ب  إثعرة الةدةاع العاااية  اللايكاة  الاتعلةدة بعللضةي  

الصةةةلح ب لةةةب اةةةن الاخةةةعلي بشةةةقن المةةةرائ  الاتةةةتامب  للعلابةةةعم  الم ائيةةة  اسين بةةةإمراء
 الانصاص ةليلع بليا الفص .

ايصةةةعدط اكيةةة  المالار ةةة  ذا الليئةةة  اللضةةةعئي  الاتعلةةةدة ةلةةةى الصةةةلح الابةةةر  كتعبيةةةع بةةةين 
 الاكعل  الا ني  للتيك  فو ال ع   ان مل  االاخعلي ان مل  ذخرع.

علي ا ةةةنص ةلةةةى  يعاةةةه بةةةدف  الالةةةدار ا مةةةب ذن يكةةةان الصةةةلح ااضةةةى اةةةن  بةةة  الاخةةة
الاتصعلح ةليةه الةيي ييةدد  بلةع لمةداا تعر فةو يضةب  بةقار بةع ترار اةن الةا  ر الاكلةي 

 بعل ع  . 
اتعلةةق آمةةعا تةةلا  الةةدةاع العااايةة  باةةرار الةة ان  يلةة  الفتةةرة التةةو اتةةتغر تلع إمةةراءام 

الدةاع العاااي  ا تا ةي  الصلح االادة الالررة لتنفييه. ا ترتب ةن تنفيي الصلح انلراة
 باامبه التتب  ذا الايعكا  ذا تنفيي العلعب.
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ابصةرف النظةةر ةةةن العلابةةعم الانصةةاص ةليلةةع ذةةة هه يتعةةين ةلةةى كةة  اخةةعلي أليكةةع  
ان  يا اللعنان الليع  بتد يق فو ال ع   ااد الاكعل  الا ني  للتيك  فةو ال ع ة   4الفص  

لتةةن  اةةن تةةعر ا اععينةة  الاخعلفةة . اةنةةد انلضةةعء بتلر ةةر فةةو الغةةرة فةةو ذمةة  ال يتمةةعا  ا
 ةيا األمة ه تتةالى الاكعلةة  تعيةين خبيةر اةةد ق سمةراء التةد يق ةلةةى نفلة  الاؤتتة  الاخلةة  

 بعلت االع.
ا تعين ةلى الاؤتت  الاعني  ذن تض  ةلى يا  الخبير الاد ق ماي  الاثةعئق الضةرار   

اا إلى كعف  الانشآم الاعنية  بعلتةد يق. التو تتعةده ةلى ذداء العاه اذن تاكنه ان الدخ
اييمةر ةلةى الخبيةر الاةةد ق إفشةعء ذية  اعلااةةعم ذاكةن لةه اس ةة ع ةليلةع بانعتةب   يعاةة  

 بالعاه. 
اةةن  ةةيا  15ا 5ا4تةةت  اععينةة  الاخعلفةةعم أليكةةع  الفصةةاا  (1)  -)مكــرر( 26الفصــل 

اةةةن  7ا4ا3ا1 اللةةةعنان اةةةن  بةةة  ذةةةةاان الضةةةعب   العدليةةة  الانصةةةاص ةلةةةيل  بعألةةةةداد
اةةن املةة  اسمةةراءام الم ائيةة  ذا ذةةةاان الاكعلةة  الا نيةة  للةةتيك  فةةو ال ع ةة   10الفصةة  

الاؤ لان االايلفان اليين ينتاةان إلةى صةني اس ةعرام بعلاكعلة  اللة  ذ داية  ال تلة  ةةن 
خا  تناام فو ايدان التيك  فو ال ع   ايلك بااتة   ايعضةر تتضةان اتة  الاخةعلي 

 ؤتت  االر ع االمتاعةو. اصفته اات  الا
اتيعا ايعضر الاخعلفعم ةن  ر ق الرئي  الابعشر ةلةى اكية  المالار ة   صةد إمةراء 

 التتبععم  بلع للتشر   المعري به العا .
تدف  الخ عيع اايعصي  العاليعم الصليي  الانصةاص ةليلةع ( 2)  -)جديد( 27الفصل 
الا نو للتيك  فو ال ع   الايدا بالتضى ان  يا اللعنان لفعئدة الصنداط  26بعلفص  
االاتعلق  2005ديتابر  19الاؤرخ فو  2005لتن   106ان اللعنان ةدد  12الفص  

 .2006بلعنان الاعلي  لتن  
 أحكام مختلفة :الباب السادس

تيةةيف الاكعلة  الا نيةة  لل ع ةعم الاتمةةددة الايدثة  بالتضةةى الفصةة  األاا  -28الفصـل 
الاصعدط ةليه بعللعنان  1985تبتابر  14الاؤرخ فو  1985لتن   8ان الارتا  ةدد 
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ا تيةةة  ايللةةةع الاكعلةةة  الا نيةةة   1985نةةةافابر  22الاةةةؤرخ فةةةو  1985لتةةةن   92ةةةةدد 
 للتيك  فو ال ع   التو تتيا  اع للع ا اع ةليلع ان يلاط ا الت ااعم.

يا اللةعنانه فةةعن ا فةو صةارة ية  الاكعلةة  الا نية  للةتيك  فةةو ال ع ة  الايدثة  بالتضةةى  ة
 ااتلكعتلع ترم  للدال  التو تتعلد بتنفيي االلت ااعم التو ذبراتلع.

 تلغى ماي  األيكع  التعبل  الاخعلف  لليا اللعنان ا خعص : -29الفصل 
الاصعدط  1985تبتابر  14الاؤرخ فو  1985لتن   8الفص  األاا ان الارتا  ةدد 

 .1985نافابر  22الاؤرخ فو  1985لتن   92ةليه بعللعنان ةدد 
االاتعلةةةق بعلتشةةةمي  ةلةةةى  1985ذفر ةةة   25الاةةةؤرخ فةةةو  1985لتةةةن   48اللةةةعنان ةةةةدد 

نتعملع اتتايللعه  البيا ةن ال ع عم الاتمددة اا 
االاتعلةةةةق بةةةةعلتيك  فةةةةو  1990ما ليةةةة   24الاةةةةؤرخ فةةةةو  1990لتةةةةن   62اللةةةةعنان ةةةةةدد 

 ال ع  .
لةع لللةعنانين الاةيكار نه اةع لة  تتعةعرة اة  ذيكةع  اتبلى النصاص الترتيبية  الاتخةية ت بي

  يا اللعنانه تعر   الافعاا إلى غعي  تعايضلع ذا إلغعئلع.
 ينشر  يا اللعنان بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي كلعنان ان  اانين الدال .
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الخاصيات الفنية المتعلقة باإلقتصاد في الطاقة عند تركيز  
 العموميشبكات التنوير  

قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 
 2006فيفري  9ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 

يتعلق بالخاصيات الفنية المتعلقة باإلقتصاد في الطاقة عند تركيز شبكات التنوير 
 العمومي. 

يضب   يا اللرار الخعصيعم الفني  للتملي ام الاتتعال  فو شبكعم  -الفصل األول
 التنا ر العاااو بلدف اال تصعد فو ال ع  . 

 اتتاث   يه التملي ام فو: 
 الفااني ه  -
 ذمل ة التنا ره  -

 اعدالم الملده  -

يمب ذن تكان فااني  بخعر الصاديا  يام الضغ  الععلو ا عبل   – 2الفصل
 .EN60662للاااصفعم األاراعي  

افو صارة اتتعاعا فااني  ذخرعه يمب ذن تكان يام نمعة  ضائي  تععدا ذا تفاط   
نمعة  فااني  بخعر الصاديا  يام الضغ  الععلو اا عبل  للاااصفعم الدالي  المعري 

 بلع العا ه 
  يمب ذن تكان ذمل ة التنا ر ا عبل  للاااصفعم التانتي  التعلي :  – 3الفصل 

ذمل ة التنا ر. اسرشعدام  –= صني ذاا  87.28الاااصف  التانتي   .م  -
 الععا  ااالختبعرامه 

اللااةد الخعص  ألمل ة  –= ذمل ة التنا ر 87.31الاااصف  التانتي   .م  -
 التنا ر العاااوه 
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بعلاعئ  اصعدط ةليلع  60ذمل ة التنا ر يام اردادي  تفاط ذا تتعاي ا مب ذن تكان 
ان  ب  اخبر اتتل  ااؤ   للغرة ايلك  بلع لالتضيعم  رار ا  ر اال تصعد الا نو 

 .  1993تبتابر  18الاشعر إليه ذة ه االاؤرخ فو 
يت  تركي  اعدا ملد ذا ذكثر يتب اليعم  ةلى اتتاع نلع  ان  ط  – 4الفصل

 ت ا د الكلرععئو لشبك  التنا ر العاااو. ال
 ا مب ذن تتتميب اعدالم الملد للشرا  التعلي :  

 ذن تت عبق ا  الاااصفعم المعري بلع العا ه  -
ذن تكان يعصل  ةلةى شلعدة ا عبل  للاااصفعم تثبم نمعةتلع فو اتتعاعا ال ع   ان  -

ر ا  ر اال تصعد الا نو  ب  اخبةر اتتلة  ا اؤ   للغرة ايلك  بلع لالتضيعم  را
 .  1993تبتابر  18الاشعر إليه ذة ه االاؤرخ فو 

( ةلى اتتاع شبك  الشرك  التانتي  Harmoniquesذن ال تترتب ةنلع نتب  تاافليعم ) -
 بعلاعئ ه  5للكلرععء االغع  تتمعا  

 بعلاعئ  كيد ذدنى ةند االتتلبعاه  30ذن تضان ا تصعدا فو ال ع   ال يل  ةن  -

-By اعنظع  إنيار ارئو اعنظع  متري ) تكان امل ة بلاي  بيعنعم ر اي ذن  -

pass آلو فو يعل  يصاا ة به ) 

 ذن تضان تعدي  اتتارا ااتتل  فو ك   ار. -

ذن ترا ب ملد االن  ط ااالنتلعا ان الملد الععدي إلى الملد الاخفة بشك  اتدر   -
 االعك  بعلعك ه 

بعلاعئ  ا   10فالم  ائد ذا نع ص  230ذن تكان  عدرة ةلى  باا ملد يص  إلى  -
 بعلاعئ ه    2تغيير فو الملد الصعدر ان اعدا الملد  ائد ذا نع ص 

 ه  0,8( ال يل  ةن cosφذن تضان ةعا   درة ) -

 ذن تكان  عدرة ةلى التكيي ا  كعف  ذصنعف الفااني ه  -

 د ا   درة الشبك  ةلى النيا التعلو: ا مب ذن تتاافق  درة اعّدا المل
 /COSφ       (pa+1p)N P= 

 ايلصد بة :  
P( درة اعدا الملد  :KVA  ) 
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N  ةدد الفااني : 
P1(  درة الفااني  :KW)    

Pa(  درة التملي ام الفرةي  :KW ) 
Cosφ( 0.9: ةعا  اللدرة .)بعلنتب  إلى اصعدر اسضعءة 

 التنا ر العاااو ةند اال تضعء.ا مب ترك  عاش ت ا  لتاتي  
يمب ذن يتافر بشبك  التنا ر العاااو ملع  ياكن ان إشععا النلع   – 5الفصل 

الضائي  اا  فعئلع يتب درم  الظلا  ااسضعءة ايلك خعص  بعتتعاعا خ يع 
 فاتاضائي  ذا تعةعم ابرام .

 ع   االتنصيص ةلى يتعين إدرا  الخعصيعم الفني  الاتعلل  بعس تصعد فو ال -6الفصل 
ت بيللع فو كرا  الشرا  الفني  الخعص  بشبكعم التنا ر العاااو الاعدة ان  ب  
الاؤتتعم التعبع  لا ارة الداخلي  االتناي  الايلي  الا ارة التملي  ااستكعن االتليئ  

 الترابي .
 ينشر  يا اللرار بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي . -7الفصل 
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   التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل
يتعلــق بتنئــيم التعريــف  1994مــؤرخ فــي أول أوت  1994لســنة  103قــانون عــدد 

 .باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل
 اإلمضاء العنوان األول: التعريف

 تختص التل  التعلي  بعلتعر ي بإاضعء الخااص:الفصل األول: 
 الاالة  -
رؤتعء البلديعمه ااتعةدا رؤتعء البلديعم اكةاا و رؤتةعء البلةديعمه رؤتةعء  -

 الداائر داخ  الانع ق البلدي 
 الاعتادان خعر  الانع ق البلدي   -
 يعفظ الالكي  العلعر   فو يداد إختصعصه. -

بعثةةعم الديبلااعتةي  ا الدائاةة  االلنصةلي  بعلخةةعر  بتعر ةي إاضةةعءام ا يلةا  رؤتةعء ال
 االشخعص ان ياي المنتي  التانتي  الاامادين بعلخعر .

: اياكةةن لرؤتةةعء اراكة  االاةةن االيةةر  الةةا نو ذن يتالةةاا (1) الفصة  االاا)الفلةةرة الثعلثةة (
العاةةة  فةةةو التبةةةرع التعر ةةةي بإاضةةةعءام االشةةةخعص الةةةراغبينه  بلةةةع للتشةةةر   المةةةعري بةةةه 

 بقةلضعئل  البشر   بعد الافعة ذا فو الترام  ةن يلك.
ايلك ةلى  تختص التل  التعلي  بعلتعر ي بعساضعء بعلنتب  لدةاعا االدار  : 2الفصل 

 النيا التعلو: 
 اكتعب الدال .الا  ر االاا بعلنتب  ساضعء الا راء  (1
البلديعم ااتعةدي رؤتعء البلديعم ا  ر الداخلي  بعلنتب  إاضعء الاالة ارؤتعء  (2

 اكاا و رؤتعء البلديعم رؤتعء الداائر االاعتادين.
 ا  ر العدا بعلنتب  الاضعء اللضعة ااتعةدي اللضعة (3
ا  ةةر الشةةؤان الخعرميةة  بعلنتةةب  ساضةةعء رؤتةةعء البعثةةعم الديبلااعتةةي  االدائاةة   (4

 االلنصلي  بعلخعر 
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 العااايين ا  ر الاعلي  بعلنتب  ساضعء الايعتبين  (5
 : تتب  امابع ةند التعر ي بإاضعء الخااص االمراءام التعلي :3الفصل 

تلد  الاثيل  ان  ب  الااضو بنفته إلى التل   الاكلف  بعلتعر ي بعساضعء ايعفى  (1
 ( الااالي .3ان اليضار الشخصو ك  ان ذادع ناايمع ان إاضعئه  بلع للفلرة ر   )

 لعر تظبعد االت يت  التعر ي بعساضعء (2
 االشةةخعصبعسيتفةةعظ بناةةاي  الاضةةعء ياكةةن للتةةل   الاكلفةة  بةةعلتعر ي بعساضةةعء  (3

الةةيين ي لبةةان  ةةيه الخداةة  بصةةف  اتكةةررة ا ةةادع  ةةؤالء شخصةةيع ناةةاي  إاضةةعئل  لةةدع 
 التل   الاعني  التو تيتفظ به بدفتر ار   ااؤشر ةليه.

 بعالاضعء:تتمي  البيعنعم التعلي  ةلى الاثيل  الالدا  للتعر ي  (4
 عب  التل   التى  عام بةعداء الخداة  ا اية  العةان الاكلةي بعتةداء الخداة  اصةفته 
اتا يعةةه ا ايةة  الشةةخص الااضةةيى ةلةةى الاثيلةة  انةةاع اثيلةة  إثبةةعم اللايةة  اةةةدد ع 
اتعر ا تتليالع اتعر ا إتداء الخدا  اةدد التتمي  بدفتر التعر ةي بعالاضةعء اابلةغ 

ر ا الاص  الالباة اةدد اتةعر ا الاصة  الاتةل  العبة  الاعلا  الالباة اةدد اتع
 إتداء الخدا .

تضةةةان البيعنةةةعم التعليةةة  فةةةو تتةةةمي  اخصةةةص لعاليةةةعم التعر ةةةي بعساضةةةعء اةةةر    (5
 ااؤشر ان  ب  التل   االإدار   ذا اللضعئي  الاعني :

الاثيلةة  ا ايةة  الشةةخص الاعةةرف ةةةدد رتبةةو لكةة  ةاليةة  اتعر خلةةع االخةةص لااضةةاع 
ا ايةةةة  العةةةةان الاكلةةةةي بإتةةةةداء الخداةةةة  اصةةةةفته اتا يعةةةةه اابلةةةةغ الاعلةةةةا  بإاضةةةةعئه 

 الالباة اةدد اتعر ا الاص  الاتل  العب  إتداء الخدا .
يا ةةة  الشةةةخص الاعةةةرف بإاضةةةعئه بعلةةةدفتر الاخصةةةص لعاليةةةعم التعر ةةةي بعالاضةةةعء  (6

اةنةةةداع يتعلةةةق االاةةةر بغاضةةةعء ا ةةة  إيداةةةةه اةةةن  بةةة ه تةةةت  االشةةةعرة إلةةةى يلةةةك بعلةةةدفتر 
 الايكار.
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 العنوان الثاني: االشهاد بمطابقة النسخ لألصل
  تختص التل  االدار   االلضعئي  التعلي  بعالشلعد با عبل  النتا لدص :: 4ل الفص

خلةةةةة  فةةةةةو ايلةةةةةك بعلنتةةةةةب  للاثةةةةةعئق االدار ةةةةة  الد* الةةةةةا  ر االاا االةةةةةا راء اكتةةةةةعب الدالةةةةة  ا 
 الاشااالم الرامع  لل  بعلنظر 

 الايعكابعلنتب  للاثعئق اللضعئي اللضعة اكتب  * 
 الاالة بعلنتب  للاثعئق اسدر   الداخل  فو الاشااالم الرامع  لل  بعلنظر * 

* رؤتةةةعء البلةةةديعم ااتةةةعةدا البلةةةديعم اكةةةاا و رؤتةةةعء البلةةةديعم رؤتةةةعء الةةةداائر داخةةة  
 الانع ق البلدي  

 الانع ق البلدي  * الاعتادان خعر  
 تي  االدائا  االلنصلي  بعلخعر * رؤتعء البعثعم الديبلاع

 يعفظ الالكي  العلعر   فو يداد إختصعصه* 
 * رؤتعء اراك  ارا ب  االداام ا  بعة الاعلي  فو يداد إختصعصل  

 * رؤتعء اراك  االان االير  الا نو
 * الادير العع  ل رشيي الا نو فو يداد إختصعصه

 شلعد بعلا عبل  لدص  االمراءام التعلي : االتتب  امابع ةند  :5الفصل 
 تتثبم التل  الاكلف  بإتداء الخدا  ان ا عبل  النتخ  كليع الصللع.  (1
تتةةم  البيعنةةعم التعليةة  ةلةةى النتةةخ  الاشةةلاد با عبلتلةةع ألصةةللع:  ةةعب  التةةل     (2

التةو  عاةةم بعتةداء الخداةة  ا ايةة  العةان اصةةفته اتا يعةةه اتةعر ا االمةةراء االعبةةعرة 
نتةةةخ  ا عبلةةة  الصةةة " اابلةةةغ الاعلةةةا  الالبةةةاة ا ةةةةدد التتةةةمي  بةةةدفتر التعليةةة  "

 االشلعد با عبل  النتا لدص .
عم التعلي  بدفتر تتمي  اخصةص لعاليةعم االشةلعد با عبلة  النتةا تضان البيعن  (3

لدصة ه اةر   ااؤشةةر اةن  بة  التةةل   االدار ة  ذا اللضةعئي  الاعنيةة : ةةدد رتبةةو 
لك  ةالي  اتعر خلةع االخةص لااضةاع الاثيلة  ا اية  الةدالع ا اية  العةان الةيي 

 اتدع الخدا  اصفته اتا يعه اابلغ الاعلا  الالباة.
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 الثالث: أحكام مشتركة العنوان
ياكن فو ن عط اللاانين االتراتيب المعري بلع العا  للتل  الاةيكارة بعلفصةاا : 6الفصل 

اةةن  ةةيا اللةةعنانه التفةةاية فةةو الةةع  التعر ةةي بعساضةةعء ااالشةةلعد با عبلةة   4ا  2ا 1
 النتا لدص  الةاان رامعين للع بعلنظر.

للاثةعئق الانعفية   بعلا عبل  ل ص  بعلنتةب ااالشلعد  ءاضعييمر التعر ي بعال :7الفصل 
 لدخ ط ذا الاخل  للنظع  العع .

يتعةةةةين ذن تكةةةةان الاثةةةةعئق الالداةةةة  للتعر ةةةةي بعساضةةةةعء ااالشةةةةلعد بعلا عبلةةةة   :8الفصــــل 
ل صةةة  ايةةةررة بعللغةةة  العرعيةةة  ذا بلغةةة  اتةةةتعال  ةاااةةةع لةةةديى االدارام الاعنيةةة  بلةةةيين 

 الخداتين.
التعر ةةي بعساضةةعء بعلنتةةب  للخةةااص ااسشةةلعد با عبلةة   يخضةة  :(1))جديــد(  9الفصــل 

النتا لدص  إلى اععلي  تاظةي يتةب اليعلة  لفعئةدة اي انية  الدالة  ذا الماعةة  الايلية  
 ذا الاؤتت  العاااي  يام الصبغ  اسدار   الاعني .

لتبرع ايعفى ان  يه الاععلي  التعر ي بعساضعء  بعلنتب  إلى األشخعص الراغبين فو ا
 بقةضعئل  البشر   بعد الافعة ذا فو الترام  ةن يلك.

اتضب  العدير  يه الاععلي  بالتضى ذار اتتتثنى ان دفعلع الاثعئق اسدار   الالدا  
ان  ب  الاصعلح التعبع  للدال  االماعةعم الايلي  االاؤتتعم العاااي  يام الصبغ  

 اسدار  .
اتلغةى ماية   1994تنفيةي إبتةداء اةن غةرة نةافابر يةدخ   ةيا اللةعنان يية  ال :10الفصل 

الاتعلق بةعلتعر ي  1928فيفري  8االيكع  التعبل  الاخعلف  له اخعص  االار الاؤرخ فو 
فيفةةةةري  23التةةةةو تااتةةةةه ذا نليتةةةةه ااالاةةةةر الاةةةةؤرخ فةةةةو بعساضةةةةعءام امايةةةة  النصةةةةاص 

 الاتعلق بعلتعر ي بإاضعءام التل  التانتي . 1956
  كلعنان ان  اانين الدال .  بعلرائد الرتاو للمالار   التانتي  ا نفي ينشر  يا اللعنان 
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 للتعريف باإلمضاء   الوثائق الرسمية المعتمدة
 

يتعلــق بضــبح قائمــة  1994ســبتمبر  26مــؤرخ فــي  1994لســنة  1968أمــر عــدد 
 الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف باإلمضاء.

 

بعساضةةعء إيةةدع الاثةعئق الرتةةاي  التعليةة  ا ةةو تةةعر   : تعتاةةد ةنةد التعر ةةي الفصــل االول
 :الافعاا

 - :ةند التعر ي بعساضعء ان  بة  التةل عم االدار ة  االلضةعئي  الاختصة  بتةان  -ذاال
 ب ع   التعر ي الا ني  

 ب ع   التعر ي الخعص  بعالمعنب االاتلا  ان إدارة االان الا نو -
 ماا  التفر -

 :بعالاضعء ان  ب  البعثعم الدبلااعتي  االدائا  ا اللنصلي  بعلخعر ثعنيع: ةند التعر ي 
 ماا  التفر -
 ب ع   اال عا  -
 الب ع   اللنصلي   -

 : ذلغيم ماي  االيكع  التعبل  االاخعلف  لليا االار2الفصل 
: ا  ةةر الدالةة  ا  ةةر الداخليةة ه ا  ةةر الشةةؤان الخعرميةة  اكلفةةعن كةة  فياةةع يخصةةه 3الفصــل 
 .ي تلار   التاناار اليي ينشر بعلرائد الرتاو للميا االبتنفيي  

 
 

 
 


