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قوانيـــــنقوانيـــــن
قــــــــــانـــــــــــون رقـم قــــــــــانـــــــــــون رقـم 11 -  - 10 مــــــــــؤرخ فـي  مــــــــــؤرخ فـي 20 رجـب عــــــــــام  رجـب عــــــــــام 1432

اJوافق اJوافق 22 يونيو سنة  يونيو سنة q q2011 يتعلـــق بالبلدية.يتعلـــق بالبلدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
-  بـــنــاء عـــلى الـــدســتـــورq ال ســيّـــمـــا اJــواد األولى و4
و10  و14  و15  و16 و31 مـــــــــكـــــــــرر و119 و122 و125  و126

qو159 منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 97-07 اJـؤرخ في 27  شـوال
عام 1417 اJوافق 6  مارس سنة 1997 واJتضمن القانون

qتممJعدل واJا qتعلق بنظام االنتخاباتJالعضوي ا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 97 - 09 اJــــــــؤرخ في 27
شـوال عـام 1417 اJـوافق 6  مــارس سـنـة 1997 واJــتـضـمن

qتعلق باألحزاب السياسيةJالقانون العضوي ا
- و�ــقــتــضى الــقــانـون رقم 63 - 278  اJـؤرخ في 26
qيــولـيــو ســنـة 1963 الــذي يـحـدد قـائــمـة األعــيـاد الــرسـمــيـة

qتممJعدل واJا
- و�قـتضى األمر رقم 66 - 155 اJؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qاإلجراءات اجلزائية
- و�قـتضى األمر رقم 66 - 156 اJؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qالعقوبات
-  و�ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 70 - 20 اJــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اJـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واJــتـعـلق

qدنيةJباحلالة ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  1975

qتممJعدل واJا qتضمن القانون التجاريJوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 75 - 74 اJـــــؤرخ في 8 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1395 اJـــــوافق 12 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 1975
واJـتـضـمن إعــداد مـسح األراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

 qالعقاري

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 76 - 101 اJـؤرخ في 17 
ذي احلــــجـــــة عــــام 1396 اJـــــوافق 9 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1976
qـماثـلةJبـاشرة والـرسوم اJـتضـمن قانـون الضـرائب اJوا

qتممJعدل واJا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 76 - 103 اJــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اJوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واJـتضمن

qتممJعدل واJا qقانون الطابع
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 76 - 104 اJــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اJوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واJـتضمن

 qتممJعدل واJا qباشرةJقانون الضرائب غيرا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 76 - 105 اJــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اJوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واJـتضمن

qتممJعدل واJا qقانون التسجيل
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اJــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qتممJعدل واJا qبالتأمينات االجتماعية
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 83 - 18 اJـؤرخ في 4  ذي
الـقــعـدة عـام 1403 اJـوافق 23  غــشت سـنـة 1983 واJــتـعـلق

qلكية العقارية الفالحيةJبحيازة ا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اJــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اJــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

 qتممJعدل واJا qتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدJوا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 84 - 12 اJــؤرخ في 23 
رمــــــضـــــــان عــــــام 1404 اJــــــوافق 23  يـــــــونــــــيـــــــو ســــــنــــــة 1984

q تممJعدل واJا qتضمن النظام العام للغاباتJوا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 - 17 اJـــــؤرخ في8
شــوال عــام 1404 اJــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واJــتــعــلق

qتممJعدل واJا qاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 85 - 05 اJــــؤرخ في26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحمـاية الصحة وترقيتهاJوا
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 87 - 17 اJـؤرخ في 6 ذي
احلــجــة عـام 1407 اJـوافق أول غــشت ســنـة 1987 واJــتــعـلق

qبحماية الصحة النباتية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اJــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اJــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واJــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qاالقتصادية
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 02 اJــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اJــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988

qتممJعدل واJا qتعلق بالتخطيطJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اJــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اJـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988
واJــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

qاحليوانية
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 09 اJــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اJـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988

qتعلق باألرشيف الوطنيJوا
- و�ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 89 - 28 اJـــــؤرخ في
3جمـادى الثانـية عام 1410 اJوافق 31 ديسـمبـر سنة 1989

واJــتـعـلق  بــاالجـتـمـاعـات واJــظـاهـرات الـعـمــومـيـةq اJـعـدل
qتممJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 90 - 07 اJــــؤرخ في 8
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 3 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

 qعدلJا qباإلعالم
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 - 08 اJــــؤرخ في12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 - 09 اJــــؤرخ في12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اJــؤرخ في 26
رمـضان عام 1410 اJـوافق 21  أبـريل سـنة 1990 واJـتـعلق

  qتممJعدل واJا qبعالقات العمل
 - و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 21 اJــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

qباحملاسبة العمومية
 - و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 90 - 25 اJـؤرّخ في أوّل
جــمــادى األولى عـام 1411 اJـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتمّمJعدّل واJا qتضمن التوجيه العقاريJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 29 اJــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق بالتهيئة والتعميرJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 90 - 31 اJــؤرخ في 17 
جــمــادى األولى عــام 1411 اJــوافق 4 ديــســمـــبــر ســنــة 1990

qتعلق باجلمعياتJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 36 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1411 اJـوافق 31 ديـسـمبـر سـنة 1990

 q1991 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 10 اJــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اJــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واJـــتـــعــلق

qتممJعدل واJا q باألوقاف

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعة العموميةJلكية من أجل اJتعلقة  بنزع اJالقواعد ا

qتممJعدل واJا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 32 اJــؤرخ في 14
جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اJـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة 1991
واJـتعـلق باعـتمـاد تاريخ  18 فبـراير يـوما وطـنيـا لشـهيد

qثورة التحرير الوطني

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اJـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اJـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واJـتـعـلق �ـجـلس

qتممJعدل واJا qاحملاسبة

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 96 - 01 اJــــــــؤرخ في 19
شعـبان عام 1416 اJوافق 10 ينـاير سنة 1996 الـذي يحدد

q القواعد التي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 98 - 04 اJــؤرخ في  20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي

- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اJؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اJــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واJـــتـــعــلق

qباجملاهد والشهيد

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 10 اJــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اJــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qتممJعدل واJا qناجمJتضمن قانون اJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اJــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اJــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتJتعلق بالصيد البحري وتربية اJوا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01 - 13 اJــــؤرخ في17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اJـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

qتضمن توجيه  النقل البري وتنظيمهJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اJــؤرخ في 29
جــــمـــــادى األولى عــــام 1422 اJــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2001
واJــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اJـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

 qتممJعدل واJا qوأمنها
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- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

qتممJعدل واJا qتعلق بتطوير االستثمارJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 18 اJــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واJـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اJـــؤســـســات

qتوسطةJالصغيرة وا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 19 اJــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 20 اJــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةJتعلق بتهيئة  اإلقليم وتنميته اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 01 - 21 اJــــؤرخ في 7
شـــــــوال عــــــام 1422 اJــــــوافق 22  ديـــــــســـــــمــــــبـــــــرســـــــنــــــة 2001
واJــتـضـمن قــانـون اJــالـيـة لــسـنـة q2002 ال سـيّــمـا اJـادة 40

 qمنه
- و�قـتضى الـقانون رقم 02 - 01 اJؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واJــتـعـلق

qبالكـهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�ـقـتـضى الـقـانـون رقم 02 - 02 اJـؤرخ في22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اJـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واJــتـعـلق

qبحماية  الساحل وتثمينه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 08 اJــــؤرخ في 25
صـــفـــر عـــام 1423 اJــــوافق 8  مـــايــــو ســـنـــة 2002 واJــــتــــعـــلق

qدن اجلديدة وتهيئتهاJبشروط إنشاء ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 09 اJــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اJــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واJــــتــــعــــلق

qوترقيتهم XعوقJبحماية األشخاص ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 02 اJؤرخ في 16 ذي
احلـــجـــة عــام 1423 اJــوافق  17 فــبـــرايـــر ســـنــة  2003 الــذي
يـــــحــــدد  الـــــقــــواعـــــد الــــعـــــامـــــة  لالســــتـــــعـــــمــــال واالســـــتــــغالل

qللشواطئ Xالسياحي
- و�قـتضى الـقانون رقم 03 - 03 اJؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اJـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واJــتـعـلق

q واقع السياحيةJناطق التوسع وا�
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�قـتضى األمر رقم 03 - 12 اJؤرخ في27 جمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اJـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واJــتـعـلق
بـإلـزامـيـة الـتـأمـX عـلى الـكـوارث الـطـبـيـعـيـة  وبـتعـويض

qالضحايا

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 02 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

qمارسات التجاريةJطبقة على اJالذي يحدد القواعد ا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 03 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
واJـتــعــلق بــحــمــايـة اJــنــاطق اجلــبــلــيـة فـي إطـار الــتــنــمــيـة

qستدامةJا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 07 اJــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

          qتعلق بالصيدJوا
 - و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اJــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةJوا
- و�قـتضى الـقانون رقم 04 - 20 اJؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اJوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واJـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةJإطار التنمية ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اJــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

qتممJعدل واJا qتعلق باحملروقاتJوا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم  05 - 12 اJــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اJــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

qتممJعـدل واJا qياهJتعلق باJوا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 05 - 06 اJـؤرخ في 18 رجب
عام 1426 اJوافق 23  غـشت سنة 2005  واJتعـلق �كافحة

qالتهريب
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 06 - 01 اJــــؤرخ في21
مـحـرم عام 1427 اJـوافق 20  فـبـرايـر سـنة 2006 واJـتـعلق

qتمّمJا qبالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�قـتضى األمر رقم 06 - 02 مـكرر اJؤرخ في 29
محرم عام 1427 اJوافق 28 فبـراير سنة 2006 الذي يحدد
qXسلمJشروط وقواعد �ارسة الشعائر الدينية لغير ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 06 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة
- و�قـتضى الـقانون رقم 06 - 21 اJؤرّخ في 20 ذي
القـعدة عام 1427 اJوافق 11 ديسـمبـر سنة 2006 واJـتعلق

qبالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل
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- و�ـقـتـضى األمـر رقم 07 - 01 اJـؤرخ في 11 صـفر
عام 1428 اJوافق أول مـارس سنة 2007 واJتـعلق بحاالت
الـــــتــــــنـــــافي وااللــــــتـــــزامــــــات اخلـــــاصــــــة بـــــبــــــعض اJــــــنـــــاصب

qوالوظائف
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 07 - 02 اJــــؤرخ في 9
صـفـر عام 1428 اJـوافق 27 فـبـرايـر سـنة 2007 واJـتـضمن
تــأســيس إجــراء Jــعــايــنــة حـق اJــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

qلكية عن طريق حتقيق عقاريJسندات  ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اJــؤرخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اJـــــوافق 13 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
واJــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اJـــســـاحـــات اخلــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

qوتثمينها
 - و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 07 - 11 اJــؤرخ في 15
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1428 اJــــوافق 25  نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2007

qعدلJا qاليJتضمن النظام احملاسبي اJوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 08 - 04 اJــــــؤرخ في أول
رمـضان عام 1429 اJـوافق أول سبـتمـبر سـنة 2008  الذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واJوجـهة إلجنـاز مشاريع

 qاستثمارية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 07 اJــؤرخ في 16
صـفر عام 1429 اJوافق 23 فبـراير سـنة  2008 واJـتضمن

 qXهنيJالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08 - 09 اJــــؤرخ في18
صـفـر عام 1429 اJـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

qدنية واإلداريةJقانون اإلجراءات ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08 - 11 اJــــؤرخ في21
جــمــادى الــثــانــيـة عـام 1429 اJـوافق 25 يــونـيــو ســنـة 2008
واJـتـعـلق بـشـروط دخـول األجــانب إلى اجلـزائـر وإقـامـتـهم

qبها وتنقلهم فيها
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 08 - 15 اJــــؤرخ في17
رجب عام 1429 اJوافق 20  يولـيو سنة 2008 الـذي  يحدد

qقواعد مطابقة البنايات وإتمام إجنازها
- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 08 - 16 اJــؤرخ في أول
شـعـبـان عـام 1429 اJـوافق 3  غـشت سـنة 2008 واJـتـضمن

qالتوجيه الفالحي
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اJــؤرخ في 29
صــفـر عـام 1430 اJـوافق 25  فـبـرايــر سـنـة 2009 واJــتـعـلق

qستهلك وقمع الغشJبحماية ا
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر الـقانون اآلتي نصه :يصدر الـقانون اآلتي نصه :

القسـم األولالقسـم األول
أحكام تمهيـديـةأحكام تمهيـديـة
الباب األولالباب األول

اJباد¡ األساسيـةاJباد¡ األساسيـة

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : الـــبـــلـــديــــة هـي اجلـــمـــاعـــة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة
القاعدية للدولة.

وتــتـــمــتع بــالــشـــخــصــيـــة اJـــعــنــويــة والـــذمــة اJــالــيـــة
اJستقلة.

وحتدث �وجب القانون.

qادّة ة 2 :  : البـلدية هي الـقاعـدة اإلقليـمية لالمـركزيةJاداJا
ومكان Jـمارسـة اJواطـنةq وتـشكل إطـار مشـاركة اJواطن

في تسييـر الشؤون العمومية.

اJــــاداJــــادّة ة 3 :  : تـــــمــــارس الــــبــــلــــديــــة صـالحــــيــــاتــــهـــــا في كل
مجاالت االختصاص اخملولة لها �وجب القانون. 

وتسـاهم مع الدولـةq بصـفة خـاصة في إدارة وتـهيـئة
اإلقــلـيم والـتـنـمــيـة االقـتـصـاديــة واالجـتـمـاعـيــة والـثـقـافـيـة
Xــعــيــشـي لــلــمــواطــنــJواألمن وكـــذا احلــفــاظ عــلى اإلطـــار ا

وحتسينه.

اJــاداJــادّة ة 4 :  : يــجب عـــلى الـــبــلــديـــة أن تــتـــأكــد مـن تــوفــر
اJـوارد اJالـية الضـرورية لـلتـكفل بـاألعبـاء واJهـام اخملولة

لها قانونا في كل ميدان.

يــرافق كل مــهــمـة جــديــدة يـعــهــد بـهــا إلى الــبـلــديـة أو
حتـــول لــهــا من قـــبل الــدولــةq الـــتــوفــيــر اJـــتالزم لــلــمــوارد

اJالية الضرورية للتكفل بهذه اJهمة بصفة دائمة.

5 :  :  يــــــــجب أن يــــــــعـــــــوض كـل تـــــــخــــــــفـــــــيـض في اJــــــاداJــــــادّة ة 
االيـــرادات اجلـــبــائـــيــة الـــبــلـــديـــة يــنـــجم عن إجـــراء تــتـــخــذه
الـدولــة ويـتــضــمن إعـفــاء جــبـائــيــا أو تـخــفـيــضــا في نـسب
الــضــريـبــة أو إلــغـائــهــاq بـنــاجت جـبــائي  يــســاوي عـلى األقل

مبلغ الفارق عند التحصيل. 

الباب الثانيالباب الثاني
االسم واإلقليم واJقر الرئيسي للبلديةاالسم واإلقليم واJقر الرئيسي للبلدية

اJاداJادّة ة 6 :  : للبلدية اسم وإقليم ومقر رئيسي.

اJـاداJـادّة ة 7 : : يتـم تغـيـير اسم بـلـدية و/أو تـعـيX مـقـرها
الــرئـيــسي أو حتـويــله �ـوجـب مـرسـوم رئــاسي بـنــاء عـلى
تــقــريـر الــوزيـر اJــكـلف بــالــداخـلــيـة بــعـد أخــذ رأي الـوالي

ومداولة اجمللس الشعبي البلدي اJعني.

ويخطر اجمللس الشعبي الوالئي بذلك.
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اJاداJادّة ة 8 :  : تـضع البـلديـة معـالم حدود إقـليـمهـا باتـخاذ
كافة اإلجراءات التقنية واJادية اJرتبطة  بذلك.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 9 :  :  يـتم ضم جزء من إقـليم بـلديـة أو أكثر إلى
بــلــديــة أخـرى أو أكــثــر من نــفس الــواليــة �ــوجب مــرسـوم
رئاسي يتـخذ بنـاء على تقـرير الـوزير اJكـلف بالداخـلية
بــــعــــد أخــــذ رأي الــــوالي ورأي اجملــــلـس الــــشــــعــــبي الــــوالئي

ومداولة اجملالس الشعبية البلدية اJعنية.

10 :  : عــنــدمــا تــضم بــلــديــة أو أكـثــر أو جــزء من اJـاداJـادّة ة 
بــلــديــة أو أكـثــر إلى بــلــديــة أخــرىq حتـول جــمــيع حــقــوقــهـا

والتزاماتها إلى البلدية التي ضمت إليها.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الباب الثالثالباب الثالث
مشاركة اJواطنX في تسيير شؤون البلديةمشاركة اJواطنX في تسيير شؤون البلدية

اJــــاداJــــادّة ة 11 :  : تــــشـــــكل الــــبـــــلــــديـــــة اإلطــــار اJــــؤســـــســــاتي
Jـمــارسـة الــد§ـقــراطـيــة عـلـى اJـســتـوى احملــلي والـتــسـيــيـر

اجلواري.

يـتــخـذ اجملـلـس الـشـعــبي الـبـلــدي كل الـتــدابـيـر إلعالم
اJــــواطــــنــــX بــــشــــؤونــــهم واســــتــــشــــارتــــهم حــــول خــــيــــارات
وأولـويـات الـتـهـيـئة والـتـنـمـيـة االقـتصـاديـة واالجـتـمـاعـية

والثقافية حسب الشروط احملددة في هذا القانون.

و§ـكن في هذا اجملـال استعـمالq عـلى وجه اخلصوص
الوسائط والوسائل اإلعالمية اJتاحة.

كـمـا §ــكن اجملـلس الـشــعـبي الـبـلــدي تـقـد¨ عـرض عن
.XواطنJنشاطه السنوي أمام ا

اJـاداJـادّة ة 12 :  : قصـد حتـقـيق أهـداف الد§ـقـراطـية احملـلـية
qـادة 11 أعالهJــذكــور في اJفي إطــار الـتــســيـيــر اجلـواري ا
يـــســهـــر اجملـــلس الـــشــعـــبي الـــبــلـــدي عـــلى وضع إطـــار مالئم
XــواطــنـJلــلــمــبــادرات احملــلــيــة الــتي تــهــدف إلـى حتــفــيــز ا
Xــشـــاركــة في تـــســويـــة مــشــاكـــلــهـم وحتــســJوحــثـــهم عــلـى ا

ظروف معيشتهم.

يـتم تـنـظــيم هـذا اإلطـار طـبـقــا لـلـتـشـريـع والـتـنـظـيم
اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 13 :  : §كن رئيس اجمللس الـشعبي البلديq كلما
اقــــتــــضـت ذلك شــــؤون الــــبــــلــــديــــةq أن يــــســــتــــعــــX بــــصــــفــــة

اسـتـشــاريـةq بـكل شـخـصــيـة مـحـلـيــة وكل خـبـيـر و/ أو كل
�ـثل جــمـعـيـة مـحـلــيـة مـعـتـمـدة قـانــونـاq الـذين من شـأنـهم
تـقـد¨ أي مـسـاهـمـة مـفـيـدة ألشـغـال اجملـلس أو جلـانه بـحـكم

مؤهالتهم أو طبيعة نشاطاتهم.

اJــــــــــــــــاداJــــــــــــــــادّة ة 14 :  : §ـــــــــــــــــكـن كــل شــــــــــــــــخــص االطــالع عــــــــــــــــلـى
مـــســتـــخــرجـــات مـــداوالت اجملــلس الـــشــعـــبي الـــبــلـــدي وكــذا
الــــقـــــرارات الــــبــــلــــديــــة. و§ــــكن كـل شــــخص ذي مــــصــــلــــحــــة
qاحلـصـول عـلى نـسـخـة مـنـهـا كـامـلـة أو جـزئـيـة عـلى نـفـقـته

مع مراعاة أحكام اJادة 56 أدناه.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

القسم الثانيالقسم الثاني
صالحيات البلديةصالحيات البلدية

الباب األولالباب األول
هيئات البلدية وهياكلها هيئات البلدية وهياكلها 

اJاداJادّة ة 15 :  : تتوفر البلدية على : 
qهيئة مداولة : اجمللس الشعبي البلدي -

- هـيــئـة تــنـفــيـذيـة يــرأسـهــا رئـيس اجملــلس الـشــعـبي
qالبلدي

- إدارة يـنـشـطـهـا األمـX الـعـام لـلـبـلـديـة حتت سـلـطة
رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

تــــمـــارس الــــهــــيـــئــــات الـــبــــلــــديـــة أعــــمـــالــــهــــا في إطـــار
التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

الفصل األولالفصل األول
اجمللس الشعبي البلدياجمللس الشعبي البلدي

الفرع األولالفرع األول
سير اجمللس الشعبي البلديسير اجمللس الشعبي البلدي

16 :  : يجـتـمع اجمللس الـشـعبي الـبـلدي في دورة اJاداJادّة ة 
عاديـة كل شـهرين (2) وال تـتعـدى مـدة كل دورة خمـسة (5)

أيام.
يــــعــــد اجملــــلس الــــشـــعــــبـي الـــبــــلــــدي نــــظـــامـه الـــداخــــلي

ويصادق عليه في أول دورة.
يــحـــدد الــنــظــام الــداخـــلي الــنــمــوذجـي ومــحــتــواه عن

طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 17 :  : §ـكن اجملـلـس الشـعـبـي الـبلـدي أن يـجـتـمع
qفـي دورة غـيـر عـاديــة كـلـمـا اقــتـضت شـؤون الــبـلـديـة ذلك
بـطــلب من رئــيـسه أو ثــلـثي (3/2) أعـضــائه أو بـطـلب من

الوالي.
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18 :  : في حــالــة ظــروف اســتــثــنــائــيــة مــرتــبــطــة اJـاداJـادّة ة 
بــخـطــر وشـيك أو كــارثـة كـبــرى يـجــتـمع اجملــلس الـشــعـبي

البلدي بقوة القانون.
ويخطر الوالي بذلك فورا.

اJــاداJــادّة ة 19 :  :  يـــعــقـــد اجملــلس الـــشــعـــبي الــبـــلــدي دوراته
�قر البلدية.

إال أنـه في حــــالـــــة قــــوة قــــاهــــرة مـــــعــــلــــنــــة حتــــول دون
الدخول إلى مقر البلديةq §كنه أن يجتمع في مكان آخر

من إقليم البلدية.

كــمــا §ــكن اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــدي أن يـجــتــمع في
مـــكــان آخـــرq خـــارج إقـــلــيـم الــبـــلـــديـــة يــعـــيـــنه الـــوالي بـــعــد

استشارة رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

اJــاداJــادّة ة 20 :  : يــحـــدد رئـــيس اجملـــلس الـــشــعـــبي الـــبـــلــدي
تـــــاريخ  وجــــدول أعــــمـــــال دورات اجملــــلس بــــالـــــتــــشــــاور مع

الهيئة التنفيذية.

اJــــاداJــــادّة ة 21 :  : تــــرسـل االســــتـــــدعــــاءات لـــــدورات اجملــــلس
الـــشــعــبـي الــبــلـــدي من رئــيـــسهq وتــدون بـــســجل مــداوالت

البلدية.

تسـلم االستـدعاءاتq مـرفقـة �شـروع جدول األعـمال
بـــواســـطــة ظـــرف مـــحـــمــول إلـى أعــضـــاء اجملـــلس الـــشـــعــبي
الـبـلـدي �ـقــر سـكـنـاهم قـبـل عـشــرة (10) أيــام كـامـلـة على

األقل من تاريخ افتتاح الـدورة مقابل وصل استالم.

qــكن تـــخــفـــيـض هـــذا األجـل في حــالـــة االســتـــعــجــال§
عـلى أال يـقل عـن يـوم واحـد كامـل. وفي هـذه احلـالـةq يـتـخذ
رئـيس اجمللس الـشعـبي البـلدي الـتدابـير الالزمـة لتسـليم

االستدعاءات.     

اJاداJادّة ة 22 :  : يلـصق مشـروع جدول أعـمال االجـتمـاعات
عـنـد مــدخل قـاعـة اJـداوالت وفي األمــاكن اخملـصـصـة إلعالم
اجلمهورq �جرد استدعاء أعضاء اجمللس الشعبي البلدي.

يـوافق اجمللس الشعـبي البلدي عـلى النقاط اJـسجلة
في جدول أعمال االجتماع و§كنه إدراج نقاط إضافية.

اJــــاداJــــادّة ة 23 :  : ال تــــصـح اجـــتــــمــــاعــــات اجملــــلس الــــشــــعــــبي
.XمارسJطلقة ألعضائه اJالبلدي  إال بحضور األغلبية ا

إذا لـم يـــــجـــــتـــــمع اجملـــــلس الـــــشـــــعـــــبـي الـــــبـــــلـــــدي بـــــعــــد
االستدعـاء األول لعدم اكـتمـال النصـاب القـانونيq تعـتبر
اJــداوالت اJـتـخـذة بـعـد االسـتـدعــاء الـثـاني بـفـارق خـمـسـة
(5) أيـــام كــــامـــلـــة عــــلى األقـلq صـــحـــيــــحـــة مــــهـــمــــا كـــان عـــدد

األعضاء احلاضرين.

اJـاداJـادّة ة 24 :  : §ـكن عـضو اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي الذي
حــصل له مــانع حلــضــور جــلــسـة أو دورة أن يــوكل كــتــابــيـا
عضوا آخر من اجمللس من اختيارهq ليصوت نيابة عنه.

ال §ـــكن نــــفس الـــعــــضـــو أن يـــكــــون حـــامال ألكــــثـــر من
وكالة واحدة.

ال تصح الوكالة إال جللسة أو لدورة واحدة.

اJـاداJـادّة ة 25 :  : يـتم إعـداد الـوكـالـة بـطلـب من اJـوكل أمام
أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض.

وحتــدد صــراحـة اجلــلــسـة أو الــدورة الــتي حـررت من
أجلها هذه الوكالة.

اJـاداJـادّة ة 26 :  : جـلـسـات اجملـلـس الـشـعـبي الـبــلـدي عـلـنـيـة.
وتــكـون مــفــتـوحــة Jـواطــني الـبــلـديــة ولـكـل مـواطن مــعـني

�وضوع اJداولة. 
غــيــر أن اجملـلس الــشــعـبـي الـبــلــدي يـداول في جــلــسـة

مغلقة من أجل :

qXدراسة احلاالت التأديبية للمنتخب -

- دراســة اJــســائل اJــرتـبــطــة بــاحلـفــاظ عــلى الــنــظـام
العام.

اJـاداJـادّة ة 27 :  : ضـبـط اجلـلــسـة مــنـوط بـرئــيـســهـاq و§ــكـنه
طرد أي شخـص غيـر منتـخب باجملـلسq يخـل بحسـن سير

اجللسة بعد إنذاره.

اJـاداJـادّة ة 28 :  : §ـــنع عــلـى أي عـضـــو بــاجملــلس الــشـــعــبي
الـبــلـدي حضــور جـلـســات اجملــلس الـتي يـداول فيـهـا حول
مـوضــوع يـخـصه أو تـكـون له مـصـلــحـة فـيه �ـفـهـوم أحـكـام
اJــادة 60 مـن هــذا الــقـــانــونq ويـــجب عــلـى رئــيس اجلـــلــســة

التأكد من ذلك.

اJاداJادّة ة 29 :  : يضمن األمX العـام للبلديـة أمانة اجللسة
وحتت إشراف رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

اJـاداJـادّة ة 30 :  : تـعـلق اJــداوالتq بـاسـتـثـنـاء تـلك اJـتـعـلـقـة
بـالـنـظام الـعـام واحلـاالت الـتـأديـبـيـةq حتت إشـراف رئـيس
اجمللس الشعبي الـبلديq في األماكن اخملصصـة للملصقات
وإعالم اجلــمــهـورq وتــنــشـر بــكل وســيــلـة إعـالم أخـرى خالل
الـثـمـانـيـة (8) أيـام اJـوالـيـة لـدخـوله  حـيـز الـتـنـفـيـذ طـبـقـا

ألحكام هذا القانون.

الفرع الثانيالفرع الثاني
جلان اجمللس الشعبي البلديجلان اجمللس الشعبي البلدي

Xــادّة ة 31 :  : يــشــكل اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي مـن بـJــاداJا
أعـضـائهq جلـانـا دائـمـة لـلـمـسـائل الـتـابـعـة جملـال اخـتـصـاصه

والسيما تلك اJتعلقة �ا يأتي :
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qالية واالستثمارJاالقتصاد وا -
 qالصحة والنظافة وحماية البيئة -

- تهـيـئة اإلقـلـيم والـتعـمـيـر والسـيـاحـة والصـنـاعات
qالتقليدية

qالري والفالحة والصيد البحري -
- الـــشــؤون االجـــتــمـــاعــيـــة والــثـــقــافـــيــة والـــريــاضـــيــة

والشباب. 
يحدد عدد اللجان الدائمة كما يأتي :

-  ثالث (3) جلـان بالنسـبة للـبلديات الـتي يبلغ عدد
qسكانها  20.000 نسمة أو أقل

- أربع (4) جلـان بـالـنــسـبـة لـلـبـلــديـات الـتي يـتـراوح
 q20.001  إلى 50.000 نسمة Xعدد سكانها ب

- خـمس (5) جلان بـالـنـسبـة لـلبـلـديات الـتي يـتراوح
 q50.001  إلى 100.000 نسمة Xعدد سكانها ب

- ست (6) جلان بالـنسـبة لـلبـلديـات التي يـفوق عدد
سكانها 100.000 نسمة.

اJـاداJـادّة ة 32 :  : حتـدث الــلـجــان الـدائــمـة �ــداولـة مــصـادق
عـليـهـا بـأغلـبـيـة أعـضاء اجملـلس الـشـعـبي البـلـدي بـنـاء على

اقتراح من رئيسه.

تعـد الـلـجـنـة نـظامـهـا الـداخـلي وتـعـرضه علـى اجمللس
الشعبي البلدي للمصادقة.

اJـاداJـادّة ة 33 :  :  §ـكن اجملـلـس الـشـعــبي الـبـلــدي أن يـشـكل
من بـــX أعــضـــائه جلـــنــة خـــاصـــة لــدراســـة مـــوضــوع مـــحــدد
يــــدخل فـي مــــجـــال اخــــتــــصــــاصه كــــمــــا هــــو مـــبــــX فـي هـــذا

القانون.  
تتشكل اللـجنة اخلاصة بـناء على اقتراح من رئيس
اجملـلس الشعـبي البلـدي عن طريق مداولـة اجمللس مصادق

عليها بأغلبية أعضائه.
تـقدم اللجنـة نتائج أعمـالها لرئـيس اجمللس الشعبي

البلدي.

اJــاداJــادّة ة 34 :  :  يــحـــدد مــوضـــوع وتــاريخ انـــتــهـــاء اJــهـــمــة
واآلجـال اJــمـنــوحـة لــلـجــنـة اخلــاصـة اJــنـصــوص عـلـيــهـا في
اJادة 33 أعالهq من أجل استـكمال مـهمـتها بـصفة صـريحة

في اJداولة احملدثة لها.

اJــــاداJــــادّة ة 35 :  : يـــــجب أن تـــــضــــمـن تــــشـــــكــــيـــــلــــة الـــــلــــجــــان
اJنصـوص عليها في اJادتX 32 و33 أعاله تمـثيال  نسبيا

يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي.

Xـــــادّة ة 36 :  : تـــــنـــــتـــــخـب كـل جلـــــنـــــة رئـــــيـــــســــــا من بـــــJـــــاداJا
أعضائها.

جتتـمع اللـجـان بنـاء على اسـتدعـاء من رئـيسـها بـعد
إعالم رئيس اجمللس الشعـبي البلدي. و§كنها اللجوء إلى

االستشارة طبقا ألحكام اJادة 13 أعاله.

توكل أمانة اجللسة الى موظف من البلدية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
القانون األساسي للمنتخب البلديالقانون األساسي للمنتخب البلدي

37 :  : مع مــــــراعــــــاة أحــــــكــــــام اJــــــادة 76 من هــــــذا اJـــــاداJـــــادّة ة 
القانونq تكون العهدة االنتخابية مجانية.

يـستـفـيـد اJـنتـخـبـون من عالوات وتـعويـضـة مالئـمة
�ناسبة انعقاد دورات اجمللس.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـــــــــاداJـــــــــادّة ة 38 :  : يــــــــجـب عـــــــــلى اJـــــــــســــــــتــــــــخــــــــدمــــــــX مـــــــــنح
مـسـتـخـدمـيـهمq األعـضـاء في مـجـلس شـعـبي بـلـديq الـوقت

الضروري Jمارسة عهدتهم االنتخابية.
يـعتـبـر االستـدعـاء ألشغـال اجمللـس ودورات التـكوين

اJنظمة لصالح اJنتخبX مبررا للغياب.
مع مــراعــاة أحـكــام اJـادة 76 من هــذا الــقـانــونq يـدفع
اJـــســـتـــخـــدم أجـــر اJــــنـــتـــخب غــــيـــر الـــدائم مـــقــــابل الـــوقت
اخملــصـص ألداء الــعـــهــدةq وال §ـــكن أن يــشـــكل الـــتــوقف عن
الـعــمل اJـنــصـوص عــلـيه في هــذه اJـادة ســبـبــا لـفـسـخ عـقـد

العمل من طرف اJستخدم.
يــســتــفـيــد اJــنــتــخب من احلــقــوق اJـرتــبــطــة �ــسـاره

اJهني طوال كل الفترة اخملصصة لعهدته االنتخابية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 39 :  :  يــلـزم اJــنـتــخب الــبـلــدي �ــتـابــعـة دورات
الـتكـوين وحتـسـX اJـستـوى اJـرتـبـطة بـالـتـسـييـر الـبـلدي

اJنظمة لصاحله.

اJاداJادّة ة 40 :  : تزول صفة اJنتخب بالوفاة أو االستقالة
أو اإلقصاء أو حصول مانع قانوني.

qويـقـر اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي ذلك �ـوجب مـداولـة
ويخطر الوالي بذلك وجوبا.

اJـاداJـادّة ة 41 :  : في حالـة الـوفاة أو االسـتـقالـة أو اإلقـصاء
أو حـــصــــول مـــانع قـــانــــوني Jـــنــــتـــخب بــــاجملـــلس الــــشـــعـــبي
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qيـتم اسـتـخالفه في أجل ال يـتـجـاوز شـهـرا واحدا qالـبـلـدي
بـــاJـــرشـح الـــذي يـــلـي مـــبـــاشــــرة آخـــر مـــنــــتـــخب مـن نـــفس

القائمة بقرار من الوالي.

اJــاداJــادّة ة 42 :  : يـــرسل عـــضـــو اجملـــلس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلــدي
اسـتـقــالـته إلى رئــيس اجملـلس الــشـعـبي الــبـلـدي بــواسـطـة

ظرف محمول مقابل وصل استالم.

يقر اجمللس الـشعبي البـلدي ذلك �وجب مداولة في
أول دورة.

اJـاداJـادّة ة 43 :  :  يــوقف بـقـــرار من الـوالي كـل مـنــتــخب
تـــعـرض Jــتــابــعـة قـضــائــيـة بـســبـب جـنـايـة أو جــنـحـة لـهـا
صـلة بـاJال الـعام أو ألسـباب مـخلـة بالـشرف أو كـان محل
تــدابــيــر قــضــائــيــة ال تــمـكــنـه من االســتــمـرار فـي �ــارسـة
عهـدته االنتـخابـيـة بصـفة صـحيـحةq إلى غـاية صـدور حكم

نهائي من اجلهة القضائية اخملتصة.

في حـــالــة صـــدور حــكم نـــهــائي بــالـــبــراءةq يـــســتــأنف
اJنتخب تلقائيا وفوريا �ارسة مهامه االنتخابية.

44 :  : يـــقـــصـى بـــقـــوة الــــقـــانـــون مـن اجملـــلسq كل اJــاداJــادّة ة 
عضو مجلس شعـبي بلدي كان محل إدانة جـزائية نهائية

لألسباب اJذكورة في اJادة 43 أعاله. 

يثبت الوالي هذا اإلقصاء �وجب قرار.

اJــاداJــادّة ة 45 :  : يـــعــتـــبــر مـــســـتــقـــيال تـــلــقـــائـــيــا مـن اجملــلس
الــشــعــبي الــبــلــديq كل عــضــو مــنــتــخب تــغــيب بــدون عـذر
مــــقــــبــــول ألكــــثــــر من ثالث (3) دورات عــــاديــــة خالل نــــفس

السنة.
فـي حــــالــــة تــــخــــلف اJــــنــــتــــخـب عن حــــضــــور جــــلــــســــة
الـــســـمــــاع  رغم صــــحـــة الــــتـــبــــلـــيغq يــــعـــتــــبـــر قــــرار اجملـــلس

حضوريا.
يعـلن الغيـاب من طرف اجملـلس الشعـبي البلـدي بعد

سماع اJنتخب اJعنيq ويخطر الوالي بذلك.

الفرع الرابعالفرع الرابع
حل اجمللس الشعبي البلدي وجتديدهحل اجمللس الشعبي البلدي وجتديده

46 :  : يـــتم احلل والـــتـــجــــديـــد الـــكـــلي لـــلـــمـــجـــلس اJــاداJــادّة ة 
الشعبي البلدي :

qفي حالة خرق أحكام دستورية -
qفي حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء اجمللس -
qفي حالة استقالة جماعية ألعضاء اجمللس  -

- عنـدما يـكون اإلبـقاء عـلى اجملـلس مصـدر اختالالت
خـطـيـرة ¬ إثـبـاتـهـا في الـتـسـيـيـر الـبـلـدي أو من طـبـيـعـته

qوطمأنينتهم XواطنJساس �صالح اJا

- عــنــدمـا يــصــبح عـدد اJــنــتـخــبــX أقل من األغــلـبــيـة
qادة 41 أعالهJطلقة بالرغم من تطبيق أحكام اJا

- في حـــالــــة خالفـــات خــــطـــيــــرة بـــX أعـــضــــاء اجملـــلس
qالـشـعـبي الـبــلـدي تـعـيق الـسـيـر الـعــادي لـهـيـئـات الـبـلـديـة
 qوبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون االستجابة له

qفي حالة اندماج بلديات أو ضمها أو جتزئتها -

- في حــالــة حــدوث ظــروف اســتــثــنــائــيــة حتــول دون
تنصيب اجمللس اJنتخب.

اJاداJادّة ة 47 :  :  يتم حل اجمللس الـشعبي البـلدي وجتديده
�ـوجب مـرسـوم رئـاسي بنـاء عـلى تـقـرير الـوزيـر اJـكلف

بالداخلية.

q48 :  :  فـي حــالـة  حـل اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي اJـاداJـادّة ة 
يــــعـــX الــــوالـيq خالل الــــعــــشـــرة (10) أيـــــام الــــتـي تـــــلي حل
اجملـلسq مـتـصـرفـا ومـسـاعــدينq عـنـد االقـتـضـاءq تـوكل لـهم

مهمة تسيير شؤون البلدية.

وتــنــتــهي مــهـامــهم  بــقــوة الــقــانـون �ــجــرد تــنــصـيب
اجمللس اجلديد.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 49 :  : جتـري انـتـخـابـات جتـديـد اجملـلس الـشـعـبي
البـلـدي احملل خـالل أجل أقـصـاه سـتة (6) أشـهـر ابـتـداء من
تــــاريخ احلـلq وال §ــــكن بـــــأي حــــال من األحــــوالq إجــــراؤهــــا

خالل السنة األخيرة من العهدة االنتخابية.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 50 :  : تــنــتــهي عــهـــدة اجملــلس اجلــديــد مع انــتــهــاء
الـفــتــرة اJــتـبــقــيــة لـلــتــجــديـد الــعــام لـلــمــجــالس الــشـعــبــيـة

البلدية.

اJاداJادّة ة 51 :  : في حالـة ظروف اسـتثـنـائيـة تعـيق إجراء
االنـــتـــخـــابــات بـــالـــبـــلـــديــة وبـــعـــد تـــقــريـــر الـــوزيـــر اJــكـــلف
Xيـــعــ qبـــالـــداخـــلــيـــة الـــذي يـــعـــرض عـــلى مـــجـــلس الـــوزراء

الوالي متصرفا لتسيير شؤون البلدية.

§ـارس اJــتــصـرفq حتـت سـلــطــة الـوالـيq الـســلــطـات
اخملــولـة �ــوجب الـتــشـريع والــتـنــظـيم لــلـمـجــلس الـشــعـبي
البـلـدي ورئـيسه. وتـنـتـهي مـهام اJـتـصـرف بقـوة الـقـانون

�جرد تنصيب اجمللس اجلديد.
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تــنــظم انــتــخــابــات اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــدي �ــجــرد
توفر الظروف اJناسبة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفرع اخلامس الفرع اخلامس 
نظام اJداوالتنظام اJداوالت

اJـاداJـادّة ة 52 : : يــعــالج اجملـلـس الـشــعـبي الــبــلـدي الــشـؤون
التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق اJداوالت.

اJـاداJـادّة ة 53 : : يـجب أن جتـري وحتـرر مـداوالت وأشـغـال
اجمللس الشعبي البلدي باللغة العربية.

اJــاداJــادّة ة 54 : : بـــاســـتـــثــنـــاء احلـــاالت اJـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا
صراحـة في هذا الـقانونq تـتخذ مـداوالت اجمللس الـشعبي
الـــبــلـــدي بــاألغـــلــبـــيـــة الــبـــســيـــطـــة ألعــضـــائه احلـــاضــرين أو
qعــنــد الــتــصـويت. وفـي حـالــة تــســاوي األصـوات XــمــثــلـJا

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اJـاداJـادّة ة 55 : : حتـرر اJــداوالت وتـسـجل حـسب تـرتـيـبـهـا
الـزمـني في ســجل خـاص مـرقـم ومـؤشـر عــلـيه من رئـيس

احملكمة اخملتصة إقليميا.

تــــوقّـع هــــذه اJــــداوالت أثـــــنــــاء اجلــــلـــــســــة من  جـــــمــــيع
األعـضاء احلـاضـرين عـند الـتـصويت ويـودع رئـيس اجمللس
الـشـعـبي الــبـلـدي اJـداوالت في أجل ثـمـانـيـة (8) أيـام لـدى

الوالي مقابل وصل باالستالم.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

qواد 57 و59 و60 أدناهJادّة ة 56 : : مع مراعـاة أحكام اJاداJا
تـصـبح مـداوالت اجملـلس الـشـعـبـي الـبـلـدي قـابـلـة لـلـتـنـفـيـذ
بـقـوة الــقـانـون بــعـد واحــد وعـشـرين (21) يــومـا من تـاريخ

إيداعها  بالوالية.

اJــــاداJــــادّة ة 57 : : ال تـــنــــفـــذ إال بــــعـــد اJـــصــــادقـــة عــــلـــيــــهـــا من
الواليq اJداوالت اJتضمنة ما يأتي :

qيزانيات واحلساباتJا -
qقبول الهبات والوصايا األجنبية -

qاتفاقيات التوأمة  -
- التنازل عن األمالك العقارية البلدية.

qــصــادقـةJقــصــد ا q58 : : عــنــدمــا يــخــطــر الــوالي اJـاداJـادّة ة 
بــاحلـاالت اJــنـصــوص عـلــيـهــا في اJـادة 57 أعالهq ولم يـعـلن

قـــراره خالل مـــدة ثالثـــX (30) يــــومـــــا ابــــتـــــداء من تـــــاريخ
إيــداع اJــداولــة بــالــواليــةq تــعــتــبــر هــذه األخــيــرة مــصــادقــا

عليها.

اJــاداJــادّة ة 59 : : تـــبـــطل بـــقـــوة الـــقـــانـــون مـــداوالت اجملـــلس
الشعبي البلدي :

Xـطـابقـة لـلقـوانJـتخـذة خـرقا لـلـدستـور وغـير اJا -
qوالتنظيمات

qالتي تمس برموز الدولة وشعاراتها -
- غير احملررة باللغة العربية.

يعاين الوالي بطالن اJداولة بقرار.

اJاداJادّة ة 60 : : ال §ـكن رئيس اجملـلس الشـعـبي البـلدي أو
أي عـــضـــو من اجملـــلس في وضـــعـــيـــة تـــعـــارض مـــصـــاحله مع
مـصــالح الــبــلـديــةq بــأسـمــائــهم الــشـخــصــيــة أو أزواجـهم أو
qأصــــولـــهم أو فــــروعــــهم إلى الــــدرجــــة الـــرابــــعــــة أو كـــوكالء
حـضــور اJـداولــة الـتـي تـعـالـج هـذا اJــوضـوع وإال تــعـد هـذه

اJداولة باطلة.

يثبت بطالن هذه اJداولة بقرار معلّل من الوالي.

يـــلـــزم كـل عـــضــــو مـــجـــلـس شـــعـــبـي بـــلـــدي يــــكـــون في
وضعـية تعـارض مصالح بـالتـصريح بذلك لـرئيس اجمللس

الشعبي البلدي.  

في حــالـة مــا يـكـون رئــيس اجملـلـس الـشــعـبي الــبـلـدي
في وضـعية تعـارض مصالح مـتعلقـة بهq يجب عليه إعالن

ذلك للمجلس الشعبي البلدي.

اJاداJادّة ة 61 : :  §كن رئيس اجمللس الشعبي البلدي وفقا
للـشروط واألشكـال اJنصـوص عليـها قانونـاq أن يرفع إما
تظلما إداريـاq أو دعوى قضائية أمام اجلهات اخملتصة ضد
قـرار الـوالي الــذي يـثـبت بـطالن أو رفـض اJـصـادقـة عـلى

مداولة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
رئيس اجمللس الشعبي البلديرئيس اجمللس الشعبي البلدي

اJـاداJـادّة ة 62 : :  يـنـتـخب رئـيـس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي
للعهدة االنتخابية طبقا ألحكام هذا القانون.

§ـــارس رئـــيس اجملـــلس الــشـــعـــبي الــبـــلـــدي ســلـــطــات
باسم اجلماعة اإلقليمية التي §ثلها وباسم الدولة.

اJاداJادّة ة 63 : :  يجب على رئـيس اجمللس الشعبي البلدي
أن يـــقــيم بـــصــفــة دائـــمــة وفــعـــلــيـــة بــإقــلـــيم الــبـــلــديــة. وفي
احلاالت االستثنائيةq §كن الوالي الترخيص بغير ذلك.
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الفرع األولالفرع األول
رئيس اجمللس الشعبي البلديرئيس اجمللس الشعبي البلدي
والقانون األساسي اخلاص بهوالقانون األساسي اخلاص به

اJــــاداJــــادّة ة 64 : :  يـــســــتــــدعي الــــوالي اJــــنــــتــــخـــبــــX قــــصـــد
تنصـيب اجمللس الـشعـبي البـلدي خالل اخلـمسـة عشر (15)

يوما التي تلي إعالن نتائج االنتخابات.

اJـاداJـادّة ة 65 : : يـعــلن رئـيـسـا لــلـمـجــلس الـشـعــبي الـبـلـدي
مــتــصـــدر الــقــائـــمــة الــتـي حتــصــلت عـــلى أغــلـــبــيــة أصــوات

.Xالناخب
وفي حـالة تـسـاوي األصـواتq يعـلن رئـيـسا اJـرشـحة

أو اJرشح األصغر سنا.

اJـاداJـادّة ة 66 : :  يــرسل مــحـضــر تــنــصـيـب رئـيـس اجملـلس
الـشـعــبي الـبــلـدي إلى الــوالي. ويـعــلن لـلــعـمــوم عن طـريق
اإللـصـاق �ـقـر الـبـلـديـة واJـلـحـقـات اإلداريـة واJـنـدوبـيات

البلديةq اJنصوص عليها في هذا القانون.

اJاداJادّة ة 67 : : ينصب الرئـيس اJنتخب فـي مهامه �قر
الـــبـــلـــديـــة فـي حـــفل رســـمي بـــحـــضـــور مـــنـــتـــخـــبي اجملـــلس
الــشـعـبي الــبـلـدي أثــنـاء جـلــسـة عـلــنـيـة يـرأســهـا الـوالي أو
�ــثـلـه خالل اخلــمـســة عــشـر (15)  يــومــا عــلى األكــثــر الـتي

تلي إعالن نتائج االنتخابات. 
عـند حـدوث حالـة استـثنائـية تـعيق تـنصـيب رئيس
اجمللس الـشـعـبي الـبلـدي �ـقـر البـلـديـة تطـبق أحـكـام اJادة

19 من هذا القانون.

اJـاداJـادّة ة 68 : : يـعـد مـحـضــر بـX رئـيس اجملـلس الـشـعـبي
البـلـدي اJنـتـهـية عـهـدته والـرئيس اجلـديـد خالل الـثمـانـية
(8) أيـــام  الـــتي تـــلـي تــنـــصـــيـــبه وتـــرسـل نـــســخـــة مـن هــذا

احملضر إلى الوالي.    
يخطر بذلك اجمللس الشعبي البلدي.

يـحــدد مــضــمــون وخــصــائص هــذا احملـضــر عن طــريق
التنظيم.

يــقــدم رئــيس اجملــلس الــشـعــبي الــبــلــدي الــذي جـددت
عهدته عرض حال عن وضـعية البلـدية أمام أعضاء اجمللس

اJنتخب.

69 : : يــســاعــد رئــيس اجملــلس الــشــعــبـي الــبــلـدي اJـاداJـادّة ة 
نـــائـــبـــان (2) أو عـــدة نـــواب الــــرئـــيـس يـــكـــون عــــددهــم

كما يأتي :
- نـــائـــبـــان (2) بــــالـــنـــســـبــــة لـــلـــبـــلــــديـــات ذات اجملـــلس
الــشــعــبي الــبــلــدي اJــتــكـون مـن ســبــعـة (7) إلى تــســعـة (9)

qمقاعد

- ثالثـة (3)  نـواب بــالـنـســبـة لـلـبــلـديـات ذات اجملـلس
qتكون من أحد عشر (11) مقعداJالشعبي البلدي ا

- أربـعة (4) نـواب  بالـنـسـبـة للـبـلـديـات ذات اجمللس
qتكون من خمسة عشر (15) مقعداJالشعبي البلدي ا

- خـمسة (5) نواب  بـالنـسبـة لـلبـلديـات ذات اجمللس
qتكون من ثالثة وعشرين (23) مقعداJالشعبي البلدي ا

- سـتـة  (6) نـواب بــالـنـســبـة لـلــبـلــديـات ذات اجملـلس
الشعبي البلدي اJتكون من ثالثة وثالثX (33) مقعدا.

70 : : يــعــرض رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــدي اJـاداJـادّة ة 
قـائـمــة اJـنـتــخـبـX الــذين اخـتــارهم لـشــغل وظـائف نـواب
الــرئــيـسq خالل اخلــمـــســـة عــشـــر (15) يـــومــا عـــلى األكـــثــر
التـي تــلي تـنـصــيبه لـلمصـادقة عـليهـا باألغـلبيـة اJطـلقة
للـمـجـلس الـشـعـبي البـلـدي في حـدود مـا تـنص عـلـيه اJادة

69 أعاله.

يـتم اسـتخالف نـائب الـرئيس اJـتـوفى أو اJسـتـقيل
أو اJقصى أو اJمنوع قانونا حسب نفس األشكال.

§ــــكن رئــــيس اجملــــلـس الــــشـــعــــبـي الــــبـــلــــدي تــــفــــويض
إمـضــائه لـصــالح نــواب الـرئــيس في حــدود اJـهــام اJـوكــلـة

لهم.

اJاداJادّة ة 71 : :  يستخـلف رئيس اجمللس الشعبي البلدي
اJــتــوفـى أو اJــســتــقــيل أو اJــتــخــلي عن اJــنــصب أو مــحل
مـانع قـانــوني خالل عـشـرة (10) أيـام  عـلى األكــثـرq حـسب

الكيفيات اJنصوص عليها في اJادة 65 أعاله.

72 : : يــتــفــرغ رئــيس اجملـــلس الــشــعــبي الــبــلــدي اJـاداJـادّة ة 
بصفة دائمة Jمارسة عهدته االنتخابية.

 يــســـتــخــلف رئــيـس اجملــلس الــشــعـــبي الــبــلــدي الــذي
حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئيس. 

qمـــســتــخــلف له Xإذا اســتـــحــال عــلى الــرئـــيس تــعــيــ
qأحد نواب الرئيس Xيقوم اجمللس الشـعبي البلدي بتعي

وإن تعذر ذلكq أحد أعضاء اجمللس الشعبي البلدي. 

اJــــاداJــــادّة ة 73 : :  يــــتـــعــــX عـــلـى رئـــيـس اجملـــلس الــــشــــعـــبي
الــــبــــلــــدي اJــــســــتــــقــــيـل دعــــوة اجملــــلس لالجــــتــــمــــاع لــــتــــقــــد¨
اســتـــقــالــتـه. وتــثــبـت هــذه االســـتــقــالـــة عن طــريـق مــداولــة

ترسل إلى الوالي.

تــصـــبح اســتـــقــالــة رئـــيس اجملــلس الـــشــعــبـي الــبــلــدي
سارية اJفعول ابتداء من تاريخ استالمها من الوالي.

يــتم إلــصـاق اJــداولــة اJــتــضـمــنــة تــثـبــيت اســتــقــالـة
رئيس اجمللس الشعبي البلدي �قر البلدية.   
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اJـاداJـادّة ة 74 : :  يـعـد مـتـخـلـيـا عن اJـنـصب رئـيس اجملـلس
الـشــعـبي الـبــلـدي اJـســتـقـيـل الـذي لم يـجــمع اجملـلس طــبـقـا
لــلـمـادة 73 أعاله لـتـقــد¨ اسـتـقـالــته أمـامهq كـمــا هـو مـحـدد

في هذا القانون.

يتم إثبات تـخلي رئيس اجمللس الشعبي البلدي عن
اJــنــصـب في أجل عــشــرة (10) أيــام بــعـــد شــهــر مـن غــيــابه
خالل دورة غير عادية للمجلس بحضور الوالي أو �ثله.

ويستخلف في مهامه طبقا ألحكام اJادة 65 أعاله.

تـــلــصـق اJــداولـــة اJــتـــضــمـــنــة إثـــبــات تـــخــلـي رئــيس
اجمللس الشعبي البلدي عن اJنصب �قر البلدية.

qـــــنــــصبJــــادّة ة 75 : : يــــعـــــتــــبــــر فـي حــــالــــة تـــــخل عن اJــــاداJا
الغياب غير اJـبرر لرئيس اجمللس الشـعبي البلدي ألكثر

من شهرq ويعلن ذلك من طرف اجمللس الشعبي البلدي. 

فـي حـــالـــة انـــقـــضـــاء أربـــعـــX (40) يــــومــــا من غــــيـــاب
رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــدي دون أن يـجــتــمع اجملــلس
في جـلـسـة اسـتثـنـائـيـةq يـقوم الـوالي بـجـمـعه إلثـبـات هذا

الغياب.

يتم استخالف رئـيس اجمللس الشعـبي البلدي في
مهامه طبقا ألحكام اJادة 72 أعاله.

يـتـم تـعــويض رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي وفق
الشـروط واألشكـال اJنـصوص عـليـها في اJادة 65 من هذا

القانون.

اJـاداJـادّة ة 76 : :  يـتـقاضى رئـيس اجملـلس الـشعـبي الـبـلدي
qوعـنـد االقـتـضاء qنـدوبـون الـبـلـديونJونـواب الـرئيـس وا
qادة 48 من هذا الـقـانونJـنصـوص عـلـيه في اJتـصـرف اJا

منحة مرتبطة  بوظائفهم.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
صالحيات رئيس اجمللس الشعبي البلديصالحيات رئيس اجمللس الشعبي البلدي

الفقرة األولى الفقرة األولى 
صالحـيـات رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلدي صالحـيـات رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلدي  بـصـفـته �ـثالبـصـفـته �ـثال

للبلديةللبلدية

77 : : §ــــثل رئــــيس اجملـــلـس الـــشــــعـــبي الــــبـــلـــدي اJــاداJــادّة ة 
الــبــلــديــة في جــمــيع اJــراسم الــتــشــريــفــيــة والــتــظــاهــرات

الرسمية.

ويــنـــبــغي عـــلــيـه اJــشــاركـــة فــيـــهــا حـــسب الــتـــزامــاته
احملددة في هذا القانون.

78 : : §ــــثل رئــــيس اجملـــلـس الـــشــــعـــبي الــــبـــلـــدي اJــاداJــادّة ة 
الــــبـــلـــديـــة في كـل أعـــمـــال احلـــيـــاة اJــــدنـــيـــة واإلداريـــة وفق
الـــشــــروط واألشـــكـــال اJــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا في الـــتــــشـــريع

والتنظيم اJعمول بهما.

qـادّة ة 79 : :  يـرأس رئــيـس اجملـلس الــشـعــبي الــبـلـديJـاداJا
اجمللس الشعبي البلديq وبهذه الصفة :

- يــــســــتــــدعـــيـه ويــــعــــرض عـــلــــيـه اJــــســـائـل اخلــــاضــــعـــة
qالختصاصه

- يعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها.

اJاداJادّة ة 80 : : يسهر رئـيس اجمللس الشعبي البلدي على
تنفيذ مداوالت اجمللس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك.

اJــاداJــادّة ة 81 : :  يــنـــفــذ رئــيـس اجملــلس الـــشــعـــبي الـــبــلــدي
ميزانية البلدية وهو اآلمر بالصرف. 

اJــاداJــادّة ة 82 : : يـــقـــوم رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلــدي
qوحتت رقـــابــة اجملـــلس الـــشــعـــبي الـــبـــلــدي بـــاسم الـــبــلـــديــة
بـــجـــمـــيـع الـــتـــصـــرفـــات اخلـــاصـــة بـــاحملــــافـــظـــة عـــلى األمالك

واحلقوق اJكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.
ويجب عليهq على وجه اخلصوصq القيام �ا يأتي:

qالتقاضي باسم البلدية وحلسابها -
- إدارة مـداخــيل الــبـلــديـة واألمــر بــصـرف الــنـفــقـات

qالية البلديةJومتابعة تطور ا
- إبرام عقود اقـتناء األمالك واJعامالت والصفقات

qواإليجارات وقبول الهبات والوصايا
- الـقيـام �نـاقصـات أشغـال البـلدية ومـراقبـة حسن

qتنفيذها
qوقفة للتقادم واإلسقاطJاتخاذ كل القرارات ا -

- �ـــــارســـــة كـل احلـــــقـــــوق عـــــلـى األمـالك الـــــعـــــقـــــاريـــــة
 qنقولة التي تملكها البلدية �ا في ذلك حق الشفعةJوا
qتعلقة بشبكة الطرق البلديةJاتخاذ التدابير ا -

qالسهر على احملافظة على األرشيف -
- اتخاذ اJبادرات لتطوير مداخيل البلدية.

اJاداJادّة ة 83 : : يسهر رئـيس اجمللس الشعبي البلدي على
وضع اJــصــالح واJــؤسـســات الــعـمــومــيــة  الـبــلــديــة وحـسن

سيرها.

اJاداJادّة ة 84 : : عنــدمـا تتــعارض مـصـالح رئـيـس اجملـلس
الـشــعـبي الـبـلـدي مع مـصـالح الـبـلـديـةq باسـمـه الشـخـصي
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أو بـاسم زوجه أو أصـوله أو فــروعه إلى الـدرجـة الـرابـعـة
أو بـصــفـته وكـيالq يــعـX اجملـلس الـشــعـبي الـبــلـدي اجملـتـمع
حتت رئــاسـة مـنــتـخـب آخـر غـيــر رئـيس اجملــلس الـشــعـبي
الـبلديq أحـد أعضـائه لتـمثـيل البلـدية سـواء أمام الـقضاء

أو عند إبرام العقود.

وال §ـــــكــن رئــــيــس اجملـــــلس الــــشـــــعـــــبي الــــبــــلــــدي أن
يــتــولى تــنــفــيــذ قــرارات نــاجـمــة عـن اJـداولــة وال يــحق له
تـمــثـيل الــبـلـديــة في جـمــيع الـقــضـايـا اJــتـنـازع فــيـهـا ذات

الصلة �وضوع اJداولة.

الفقرة الثانيةالفقرة الثانية
صالحـيـات رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلديصالحـيـات رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلدي  بـصـفـته �ـثالبـصـفـته �ـثال

للدولةللدولة
اJــاداJــادّة  85 : : §ـــثل رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعــبي الـــبـــلــدي
الـدولـة على مـسـتـوى الـبـلـديـة. وبهـذه الـصـفـةq فـهـو يـكلف
عـلـى اخلـصـوص بـالـسـهـر عـلى احــتـرام وتـطـبـيق الـتـشـريع

والتنظيم اJعمول بهما.

86 : : لـرئــيس اجملــلـس الـشــعــبي الــبــلــدي صــفـة اJـاداJـادّة  
ضابط احلالـة اJدنيـة. وبهذه الـصفـةq يقوم بـجميع الـعقود
اJـتـعلـقة بـاحلـالة اJـدنـية طـبـقا لـلـتشـريع الـسـاري اJفـعول

حتت رقابة النائب العام اخملتص إقليميا. 

اJــــاداJــــادّة ة 87 : :  في إطـــــار أحـــــكـــــام اJــــادة 86 أعالهq §ـــــكن
qرئـــيـس اجملـــلـس الـــشــــعــــبي الــــبـــلــــدي وحتت مــــســــؤولـــيــــته
XـــنـــدوبـــJوا Xالـــبـــلـــديـــ Xتـــفـــويض إمـــضـــائه لـــلـــمـــنـــدوبـــ

اخلاصX وإلى كل موظف بلدي قصد:

- اســـــتــــقـــــبــــال الـــــتــــصـــــريــــحـــــات بــــالـــــوالدة والــــزواج
qوالوفيات

- تـــدوين كـل الــعـــقـــود واألحــكـــام في ســـجالت احلـــالــة
 qدنيةJا

- إعـداد وتسـلـيم كل الـعقـود اJـتعـلـقة بـالـتصـريـحات
 qذكورة أعالهJا

- الـــتــصـــديـق عـــلى كل تـــوقـــيع يـــقـــوم به أي مـــواطن
qأمامهم �وجب تقد¨ وثيقة هوية

- التـصديق باJطـابقة عـلى كل نسخـة وثيقـة بتقد¨
النسخة األصلية منها.

يــرسل الــقــرار اJــتــضـمـن الــتـفــويـض بـاإلمــضــاء إلى
الوالي وإلى النائب العام اخملتص إقليميا.

اJاداJادّة ة 88 : : يقوم رئـيس اجمللس الشعـبي البلدي حتت
إشراف الوالي �ا يأتي :

- تبـليغ وتـنفـيذ الـقوانـX والتـنظـيمـات على إقـليم
 qالبلدية

- الــــســـهــــر عــــلى الـــنــــظــــام والـــســــكـــيــــنـــة والــــنـــظــــافـــة
qالعمومية

- الـسـهــر عـلى حـسـن تـنـفـيــذ الـتـدابــيـر االحـتــيـاطـيـة
والوقاية والتدخل في مجال اإلسعاف.

ويكـلف باإلضـافة إلى ذلكq بـكل اJهـام التي يـخولـها
له التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 89 : :  يـتخذ رئـيس اجمللس الـشعبي الـبلدي في
إطـــــار الـــــقــــوانـــــX والـــــتـــــنـــــظــــيـــــمـــــات اJـــــعـــــمــــول بـــــهـــــاq كل
االحـتـياطـات الضـروريـة وكل التـدابـير الـوقائـيـة لضـمان
سالمــــة وحـــمــــايــــة األشــــخـــاص واJــــمــــتــــلـــكــــات في األمــــاكن
الـــعــمـــومــيــــــة الـــتي §ـــكن أن حتـــدث فــيـــهـــا أيــة كـــارثــة أو

حادث.
وفي حــالــة اخلـطــر اجلــسـيـم والـوشــيكq يــأمــر رئـيس
اجملــلـس الــشـــعــبي الـــبـــلــدي بـــتــنـــفــيـــذ تــدابـــيــر األمـن الــتي

تقتضيها الظروف ويعلم  الوالي بها  فورا.
كــــمــــا يــــأمــــر ضــــمن نــــفس األشــــكــــالq بــــهــــدم اجلـــدران
والـــعـــمــــارات والـــبـــنـــايـــات اآليـــلـــة لــــلـــســـقـــوط مع احـــتـــرام
الــتــشــريع والــتــنــظــيم اJــعــمـول بــهــمــاq ال ســيــمــا  اJــتـعــلق

بحماية التراث الثقافي.

اJــــاداJــــادّة ة 90 : : في حــــالــــة حــــدوث كــــارثــــة طــــبــــيــــعــــيــــة أو
تــكـــنــولــوجـــيــة عــلـى إقــلــيم الـــبــلــديـــة يــأمــر رئـــيس اجملــلس
الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي بـــتـــفـــعـــيـل اخملـــطـط الــبـــلـــدي لـــتـــنـــظـــيم

اإلسعافات طبقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJــــاداJــــادّة ة 91 : : فـي إطــــار مـــخــــطــــطــــات تــــنــــظــــيم وتــــدخل
اإلسـعـافـاتq §ـكن رئـيس اجملـلس الـشـعـبـي الـبـلـدي الـقـيام
بـتسـخيـر األشخـاص واJمـتلـكات طـبقـا للـتشـريع اJعـمول

به.
ويخطر الوالي بذلك. 

اJــاداJــادّة ة 92 : : لــرئـــيس اجملــلـس الــشــعـــبي الـــبــلـــدي صــفــة
ضابط الشرطة القضائية.

qـادّة ة 93 :  : يــعـتــمـد رئــيس اجملــلس الـشــعــبي الـبــلـديJـاداJا
قصد �ارسـة صالحياته في مجال الشرطة اإلداريةq على
سـلك الـشرطـة الـبـلديـة الـتي يـحـدد قانـونـهـا األساسي عن

طريق التنظيم.
qعند االقتضاء qكن رئيس اجمللس الـشعبي البلدي§
تـــســـخـــيـــر قــوات الـــشـــرطـــة أو الــدرك الـــوطـــني اخملـــتـــصــة

إقليميا حسب الكيفيات احملددة عن طريق التنظيم.
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اJــــــاداJــــــادّة ة 94 : : فـي إطــــــار احــــــتــــــرام حـــــــقــــــوق وحــــــريــــــات
اJــواطــنــqX يـكــلف رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي عــلى

اخلصوصq �ا يأتي :
- الــــســـهـــر عل احملـــافــــظـــة عـــلى الـــنــــظـــام الـــعـــام وأمن

 qمتلكاتJاألشخاص وا
- الـــتـــأكــــد من احلـــفــــاظ عـــلى الــــنـــظـــام الــــعـــام في كل
qاألمــاكن الــعــمـومــيـة الــتي يــجــرى فـيــهـا جتــمع األشــخـاص
ومـعـاقـبـة كل مـسـاس بـالـسـكـيـنـة الـعـمـومـيـة وكل األعـمـال

qالتي من شأنها اإلخالل بها
- تـنـظـيـم ضـبـطـيــة الـطـرقــات اJـتـواجـدة عــلى إقـلـيم
الـــبـــلـــديـــة مع مـــراعـــاة األحـــكـــام اخلـــاصـــة بـــالـــطـــرقــات ذات

qاحلركة الكثيفة
- السـهـر عـلى حـمـايـة الـتـراث الـتـاريـخي والـثقـافي

qورموز ثورة التحرير الوطني
- الــســهـر عــلى احــتـرام اJــقــايـيـس والـتــعـلــيــمـات في
مـــجـــال الـــعـــقـــار والـــســـكن والـــتـــعـــمـــيـــر وحـــمـــايـــة الـــتــراث

qعماريJالثقافي ا
- الــســهــر عــلى نــظــافــة الــعــمــارات وضــمــان ســهــولــة

 qالسير في الشوارع والساحات والطرق العمومية
- الــسـهــر عـلـى احـتــرام الـتــنـظــيم في مــجـال الــشـغل
اJــؤقت لألمــاكن الــتــابــعــة لألمالك الــعــمــومــيــة واحملــافــظـة

qعليها
- اتـخاذ االحتيـاطات والتدابـير الضروريـة Jكافحة

qعـدية والوقاية منهاJتنقلة أو اJاألمراض ا
qؤذية والضارةJمنع تشرد احليوانات ا -

- الـســهـر عـلـى سالمـة اJــواد الـغــذائـيــة االسـتـهـالكـيـة
 qعروضة للبيعJا

- الــســـهـــر عـــلى احـــتــرام تـــعـــلـــيــمـــات نـــظـــافــة احملـــيط
qوحماية البيئة

- ضـمـان ضــبـطـيــة اجلـنـائــز واJـقـابــر طـبـقــا لـلـعـادات
وحــسب مــخـتــلف الـشــعـائــر الـديــنــيـةq والــعـمل فــورا عـلى
دفن كل شخص متوفى بـصفة الئقة دون تـمييز للدين أو

اJعتقد.

تـــرسل نـــســـخــة مـن احملــاضـــر الـــتي تـــثــبـت مــخـــالـــفــة
الــقــانــون والـــتــنــظــيم من اJـــصــالح الــتــقــنـــيــة لــلــدولــة إلى

رئيس اجمللس الشعبي البلدي. 

Xــكن رئــيس اجملـلـس الـشــعــبي الــبــلـدي أن يــســتــعـ§
باJصالح التقـنية للدولة في إطار �ارسة صالحياته كما

هي محددة في هذه اJادة.

اJــاداJــادّة ة 95 : : يـــســلم رئـــيس اجملـــلس الــشـــعـــبي الـــبـــلــدي
رخـص الـــبــــنـــاء والــهــــدم والـــتــــجـــزئــــة حــــسب الـــشـــروط
والــكــيـــفـــيــات احملــددة في الــتـشــريع والــتـنــظـيـم اJـعــمـول

بهما.

يــلــزم بــالــســهــر عـــلى احــتــرام الــتــشـــريع والــتــنــظــيم
اJــتـعـلـقـX بــالـعـقـار والـسـكـن والـتـعـمـيــر وحـمـايـة الـتـراث

الثقافي اJعماري على كامل إقليم البلدية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
قرارات رئيس اجمللس الشعبي البلدي قرارات رئيس اجمللس الشعبي البلدي 

اJاداJادّة ة 96 : : يـتخذ رئـيس اجمللس الـشعبي الـبلديq في
إطار صالحياتهq قرارات قصد:

- األمــر بــاتــخــاذ تــدابـــيـــر مــحــلــيــة خــاصــة بــاJــســائل
اJـوضـوعـة �وجـب القـوانـيـن والـتنـظـيـمـات حتت إشرافه

qوسلطته
- إعالن الـقوانـX والتـنظـيمـات اخلاصـة بالـضبـطية

qواطنيـن باحترامهاJوتذكيـر ا
- تـــنــفــيــذ مـــداوالت اجملــلس الــشـــعــبي الــبـــلــديq عــنــد

 qاالقتضاء
- تفويض إمضائه.

97 : : ال تـصبح قـرارات رئـيس اجمللس الـشـعبي اJاداJادّة ة 
الــبــلـدي قــابــلــة لــلــتــنــفـيــذ إال بــعــد إعالم اJــعــنــيــX بـهــا عن
طريق الـنـشر إذا كـان محـتواهـا يتـضـمن أحكـاما عـامة أو
بـــعـــد إشـــعــــار فـــردي بـــأي وســـيــــلـــة قـــانـــونــــيـــة في احلـــاالت

األخرى.

98 : : تــســجل قــرارات رئــيس اجملــلس الــشـعــبي اJـاداJـادّة ة 
الــــبــــلــــدي حـــسـب تــــاريخ إصــــدارهــــا في الــــســــجل الــــبــــلـــدي

اخملصص لهذا الغرض.

(48) Xترسل هذه الـقرارات خالل الثـماني واألربع
ســاعـــة من  رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــبــلـــدي إلى الــوالي
الذي يثبت استـالمها على سجل مرقم ومؤشر من طرفه

ويسلّم مقابلها وصل استالم.

ويـتم إلــصـاقــهـا في اJــكـان اخملــصص إلعالم اجلــمـهـور
بعد إصـدار وصل االستالم من  الواليq وتدرج في مدونة

العقود اإلدارية للبلدية.

اJــــاداJــــادّة ة 99 : : تـــصــــبح الـــقــــرارات الـــبــــلـــديــــة اJـــتــــعـــلــــقـــة
بـالـتـنـظــيـمـات الـعــامـةq قـابـلـة لــلـتـنـفـيــذ بـعـد شـهـر (1) من

تاريخ إرسالها إلى الوالي.

وفي حـالة االستـعجالq §ـكن رئيس اجمللس الـشعبي
الـــبـــلـــدي أن يـــنـــفـــذ فـــورا الـــقـــرار أو الـــقـــرارات الـــبـــلـــديــة

اJتعلقة بها بعد إعالم الوالي بذلك.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
سلطة حلول الواليسلطة حلول الوالي

اJاداJادّة 100  : : §ـكن الـوالي أن يتـخـذq بالـنـسبـة جلـميع
بـــلـــديــــات الـــواليـــة أو بـــعـــضـــهـــاq كـل اإلجـــراءات اJـــتـــعـــلـــقـــة
بــاحلـــفــاظ عــلى األمن والـــنــظــافــة والـــســكــيــنــة الـــعــمــومــيــة
ود§ـومـة اJـرفق الـعامq عـنـدمـا ال تـقـوم الـسلـطـات الـبـلـدية
بــذلك وال ســيــمـا مــنــهـا الــتــكــفل بـالــعــمــلـيــات االنــتـخــابــيـة

واخلدمة الوطنية واحلالة اJدنية.

اJــاداJــادّة ة 101 : : عــنــدمـــا §ــتــنع رئـــيس اجملــلس الـــشــعــبي
Xوكلـة له �قـتضى الـقوانJالبلـدي عن اتخـاذ القـرارات ا
والتنظيمـاتq §كن الواليq بعد إعذارهq أن يـقوم تلقائيا
 بهـذا الـعـمل مـبـاشـرة بـعـد انـقـضـاء اآلجـال احملددة �ـوجب

اإلعذار. 

اJــــــاداJــــــادّة ة 102 : : فـي حـــــــالـــــــة حـــــــدوث اخــــــتـالل بـــــــاجملـــــــلس
qـيــزانـيـةJالــشـعـبي الــبـلــدي يـحـول دون الــتـصـويـت عـلى ا
فـــإن الـــوالي يـــضــمن اJـــصـــادقــة عـــلـــيــهـــا وتـــنــفـــيـــذهــا وفق

الشروط احملددة في اJادة 186 من هذا القانون.

الباب الثانيالباب الثاني
صالحيات البلديةصالحيات البلدية

اJــاداJــادّة ة 103 : : يــشــكـل اجملــلس الــشـــعــبي الـــبــلــدي إطــارا
لــلــتــعـــبــيــر عن الــد§ــقـــراطــيــةq و§ــثل قـــاعــدة الالمــركــزيــة

ومكان مشاركة اJواطن في تسيير الشؤون العمومية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 104 : :  §ــــــارس اجملــــــلس الــــــشــــــعــــــبي الــــــبــــــلـــــدي
صالحياته طبـقا للمـباد¡ احملددة في اJادتX 3 و4 من هذا

القانون.

اJــاداJــادّة ة 105 : : يــتــعــX عـلـى اJــصــالح الــتــقــنــيــة لــلــدولـة
تقد¨ مساهـمتها للبلـدية وفق الشروط احملددة عن طريق

القوانX والتنظيمات اJعمول بها.

اJاداJادّة ة 106 : :  تخـضع توأمـة بلـدية مـا مع بـلدية أو أي
جــمــاعـة إقــلــيــمــيــة أجــنــبـيــة أخــرى إلى اJــوافــقــة اJــســبــقـة
لـلـوزيـر اJــكـلف بــالـداخـلـيــة بـعـد أخــذ رأي وزيـر الـشـؤون

اخلارجية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

الفصل األولالفصل األول
التهيئة والتنميةالتهيئة والتنمية

107 : :  يـعــد اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــدي بـرامــجه اJـاداJـادّة ة 
الـــســـنــــويـــة واJـــتـــعـــددة الــــســـنـــوات اJـــوافـــقــــة Jـــدة عـــهـــدته

ويــصـــادق عــلـــيــهـــا ويـــســهـــر عــلى تـــنــفـــيـــذهــاq تـــمــاشـــيــا مع
الصالحيات اخملـولة له قانونـاq وفي إطار اخملطط الوطني
لــلـتـهــيـئــة والـتـنــمـيـة اJــسـتــدامـة لإلقـلــيم وكـذا اخملــطـطـات

التوجيهية القطاعية.

يـــكـــون اخــتـــيــار الـــعــمـــلـــيــات الـــتي تـــنــجـــز في إطــار
اخملـطط الـبــلـدي لـلـتــنـمـيـة مـن صالحـيـات اجملـلـس الـشـعـبي

البلدي.

108 : : يـــشــــارك اجملـــلس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلـــدي في اJــاداJــادّة ة 
إجـــراءات إعــــداد عـــمـــلـــيـــات تـــهــــيـــئـــة اإلقـــلـــيـم والـــتـــنـــمـــيـــة
اJـستـدامة  وتـنفـيذهـا طبـقا لـلتـشريع والـتنـظيم اJـعمول

بهما.

اJــاداJــادّة ة 109 : :  تـــخــضـع إقــامـــة أي مــشـــروع اســـتــثـــمــار
و/أو جتـهــيـز عـلـى إقـلــيم الـبــلـديــة أو أي مـشــروع  يـنـدرج
في إطـار البـرامج القـطاعـية لـلتـنميـةq إلى الرأي اJـسبق
لــلـمــجــلس الـشــعــبي الـبــلــدي وال سـيــمـا فـي مـجــال حـمــايـة

األراضي الفالحية والتأثير في البيئة.

اJــاداJــادّة ة 110 : : يـــســـهـــر اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي عـــلى
حمـايـة األراضي الـفالحيـة واJـساحـات اخلـضراء وال سـيـما

عند إقامة مختلف اJشاريع على إقليم البلدية.

111 : : يـــبـــادر اجملــــلس الــــشـــعـــبـي الـــبـــلــــدي بـــكل اJــاداJــادّة ة 
عملية ويتخذ كل إجراء من شأنه  التحفيز وبعث تنمية
نــــشـــاطـــات اقــــتـــصـــاديــــة تـــتـــمــــاشى مع طــــاقـــات الـــبــــلـــديـــة

ومخططها التنموي.

لــهـذا الـغــرضq يـتـخــذ اجملـلس الــشـعـبـي الـبـلــدي كـافـة
التدابير التي من شأنها تشجيع االستثمار وترقيته.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

112 : : تـــســــاهم الـــبــــلـــديـــة فـي حـــمـــايــــة الـــتـــربـــة اJــاداJــادّة ة 
واJوارد اJائية وتسهر على االستغالل األفضل لهما.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز 

اJــاداJــادّة ة 113 : : تـــتــزود الــبـــلــديـــة بــكل أدوات الـــتــعـــمــيــر
اJـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـشـريع والـتـنـظـيم اJـعـمـول بـهـما
بــعــد اJـــصــادقــة عـــلــيــهـــا �ــوجب مــداولـــة اجملــلس الـــشــعــبي

البلدي.

114 : : يــــقـــتـــضي إنـــشـــاء أي مــــشـــروع يـــحـــتـــمل اJــاداJــادّة ة 
اإلضـرار بالـبيـئـة والصـحة الـعمـوميـة على إقـليم الـبلـدية
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موافقـة اجمللس الـشعبي الـبلـديq باستـثنـاء اJشاريع ذات
اJـنـفـعـة الوطـنـيـة الـتي تـخضع لـألحكـام اJـتـعـلقـة بـحـمـاية

البيئة.

اJـاداJـادّة ة 115 : : ضــمـن الــشــروط احملــددة في الــتــشــريع
والـتــنـــظـيم اJـعــمـول بـهــمـا و�ـســاهـمـة اJـصــالح الـتــقـنـيـة

للدولةq تتولى البلدية :
- الـتـأكد من احـتـرام تخـصـيصـات األراضي وقـواعد

qاستعمالها
- الــسـهــر عــلى اJـراقــبــة الـدائــمــة Jـطــابـقــة عــمـلــيـات

qذات العالقة ببرامج التجهيز والسكن qالبناء
- الـســهــر عـلـى احـتــرام األحــكـام في مــجــال مـكــافــحـة

السكنات الهشة غير القانونية.

اJــــاداJــــادّة ة 116 : : فـي إطــــار حــــمــــايــــة الــــتــــراث اJــــعــــمـــاري
XــتــعــلــقـJــعــمـول بــهــمــا اJوطــبـقــا لــلــتــشــريع والــتــنــظــيم ا
بــالـــســكن والـــتــعــمـــيــر واحملـــافــظـــة عــلى الـــتــراث الــثـــقــافي
وحــمـايــتهq تــســهــر الـبــلــديــة �ــسـاهــمــة اJــصـالـح الـتــقــنــيـة
اJؤهـلةq على احملافـظة وحمـاية األمالك العقـارية الثـقافية
واحلـمـايـة واحلـفـاظ عـلـى االنـسـجـام الـهـنـدسي لـلـتـجـمـعـات

السكنية.

اJـاداJـادّة ة 117 : : تـسـهـر البـلـديـة عـلى احلفـاظ عـلى وعـائـها
الــــعــــقــــاري ومــــنـح األولــــويــــة في تــــخــــصــــيــــصــــهــــا لــــبــــرامج

التجهيزات العمومية واالستثمار االقتصادي.

وتــسـهــر أيــضــا عــلى احلـفــاظ عــلى األمالك الــعــقــاريـة
التابعة لألمالك العمومية للدولة.

118 : : تــبــادر الــبــلـديــة بــالــعــمــلــيــات اJــرتــبــطـة اJـاداJـادّة ة 
بتهـيئة الهـياكل والتجهـيزات اخلاصة بـالشبكـات التابعة
الخــتــصــاصــاتــهــا وكـــذا الــعــمــلــيــات اJــتــعــلــقــة بــتــســيــيــرهــا

وصيانتها.  

و§ـــكـــنــهـــا أيـــضـــا الـــقــيـــام أو اJـــســـاهــمـــة في تـــهـــيـــئــة
اJـــســاحـــات اJــوجـــهــة الحـــتــواء الـــنــشـــاطــات  االقـــتــصـــاديــة

أوالتجارية أو اخلدماتية.

اJــــاداJــــادّة  119 : : تــــوفــــر الــــبــــلــــديــــة فـي مــــجــــال الــــســــكن
الــشـروط الـتـحـفــيـزيـة لـلـتــرقـيـة الـعـقــاريـةq كـمـا تـبـادر أو

تساهم في ترقية برامج السكن.

تشجع وتنظم بـصفة خاصة كل جمـعية سكان تهدف
إلى حماية وصيانة وترميم اJباني أو األحياء.

اJـاداJـادّة ة 120 : : يـقـوم اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي بـتـعـريف
الفــضـاء اآلهـل طــبـقـا للـتشـريع والتـنظـيم اJعـمول بـهما

ال سيما منها اJتعلقة باجملاهد والشهيد.

وبهـذه الصفـةq يحرص عـلى تسمـية كافـة اجملموعات
العـقاريـة السكـنيـة والتـجهيـزات اجلمـاعيـة وكذا مـختلف

طرق اJرور اJتواجدة على إقليم البلدية.

اJــاداJــادّة ة 121 : : تــســاهم الــبـــلــديــة إلى جــانب الــدولــة في
الـتـحضـيـر واالحـتـفـال بـاألعـياد الـوطـنـيـة كـمـا هي مـحددة
في الـــتــشـــريع الــســـاري اJــفـــعــول وإحــيـــاء ذكــرى األحــداث
التاريخية والسيما منها تلك اخمللدة للثورة التحريرية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
نشاطات الـبلدية في مجال التربيةنشاطات الـبلدية في مجال التربية واحلماية االجتماعيةاحلماية االجتماعية

والرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحةوالرياضة والشباب والثقافة والتسلية والسياحة

اJاداJادّة ة 122 : :  تتخذ البلـدية طبقا للتشريع والتنظيم
اJعمول بهماq كافة اإلجراءات  قصد: 

- إجنــــاز مــــؤســــســــات الــــتــــعــــلــــيم االبــــتــــدائي طــــبــــقــــا
qدرسية الوطنية وضمان صيانتهاJللخريطة ا

- إجنــاز وتـســيـيــر اJــطـاعم اJــدرسـيــة والــسـهــر عـلى
ضمان توفير وسائل نقل التالميذ والتأكد من ذلك.

غير أنه §كن البـلديات في حدود إمكانـياتها القيام
بـما يأتي :

- اتــــخــــاذq عــــنــــد االقــــتــــضــــاءq وفي إطــــار الــــتــــشــــريع
والـتـنـظـيـم اJـعـمـول بـهـمـاq كل الـتـدابـيـر اJـوجـهـة لـتـرقـيـة
تـــفـــتح الـــطـــفـــولــة الـــصـــغــرى والـــريـــاض وحـــدائق األطـــفــال

 qوالتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني
- اJـســاهــمــة في إجنـاز الــهــيــاكل الـقــاعــديــة الـبــلــديـة
اجلـــواريــة اJـــوجـــهـــة لـــلـــنـــشـــاطــات الـــريـــاضـــيـــة والـــشـــبــاب
والـثقـافة والـتـسلـية الـتي §كـنهـا االستـفادة من اJـساهـمة

qالية للدولةJا
-  تـــقــد¨ مـــســاعـــدتـــهــا لـــلــهـــيـــاكل واألجــهـــزة اJـــكــلـــفــة

qبالشباب والثقافة والرياضة والتسلية
- اJسـاهمة في تـطويـر الهيـاكل األساسيـة اجلوارية
اJـــوجـــهـــة لـــنـــشـــاطـــات الـــتـــســـلـــيـــة ونـــشـــر الـــفن والـــقـــراءة
 qالعمومية والتنشيط الثقافي واحلفاظ عليها وصيانتها
- اتـــخــــاذ كل تـــدبـــيـــر يــــرمي إلى تـــوســــيع قـــدراتـــهـــا

 qباستغاللها XعنيJا XتعاملJالسياحية وتشجيع ا
- تـشـجــيع عـمـلـيــات الـتـمـهـX واســتـحـداث مـنـاصب

 qالشغل
- حـصـر الـفـئـات االجـتـمـاعـيـة احملـرومـة أو الـهـشـة أو
اJـــعــــوزة وتـــنـــظــــيم الــــتـــكـــفـل بـــهـــا فـي إطـــار الـــســــيـــاســـات
العمومية الـوطنية اJقررة في مجـال التضامن واحلماية

 qاالجتماعية
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- اJساهـمة في صـيانـة اJسـاجد واJـدارس القـرآنية
اJـتـواجـدة عـلى تـرابــهـا وضـمـان احملـافـظـة عــلى اJـمـتـلـكـات

qاخلاصة بالعبادة

- تــشـــجــيع تـــرقــيــة احلـــركــة اجلــمـــعــويــة فـي مــيــادين
الـشـباب والـثـقافـة والـرياضـة والـتـسلـيـة وثقـافـة النـظـافة
والصحـة ومساعـدة الفئـات االجتـماعيـة احملرومة ال سـيما

منها ذوي االحتياجات اخلاصة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلديةالنظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية

اJاداJادّة ة 123 : : تسهر البلـدية �ساهمة اJصالح التقنية
لـلـدولـة عــلى احـتـرام الــتـشـريع والـتــنـظـيم اJـعــمـول بـهـمـا
اJـتعـلـقـX بـحـفظ الـصـحـة والـنـظـافـة الـعـمـومـيـة والسـيـما

في مجاالت :

qياه الصاحلة للشربJتوزيع ا -

qستعملة ومعاجلتهاJياه اJصرف ا -

qجمع النفايات الصلبة ونقلها ومعاجلتها -

qتنقلةJمكافحة نواقل األمراض ا -

- احلـفـاظ عـلى صـحـة األغـذيـة واألمـاكـن واJـؤسـسات
qستقبلة للجمهورJا

qصيانة طرقات البلدية -

- إشارات اJرور التابعة لشبكة طرقاتها.

اJاداJادّة ة 124 : : تتـكفل الـبلـدية في مـجال حتـسX اإلطار
اJـــعـــيـــشي لـــلـــمـــواطنq و في حـــدود إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا وطـــبـــقــا
لــلـتـشــريع والـتـنــظـيم اJـعــمـول بـهــمـاq بـتــهـيـئــة اJـسـاحـات
اخلـــضـــراء ووضع الــعـــتـــاد احلـــضــري وتـــســـاهم في صـــيـــانــة

فضاءات الترفيه والشواطئ.

القسم الثالث القسم الثالث 
اإلدارة البلدية واJصالح العموميةاإلدارة البلدية واJصالح العمومية  وأمالك البلدية وأمالك البلدية

الباب األولالباب األول
إدارة البلديـةإدارة البلديـة

الفصل األولالفصل األول
تنظيـم إدارة البلديـةتنظيـم إدارة البلديـة

اJاداJادّة ة 125 : : لـلبـلدية إدارة تـوضع حتت سلـطة رئيس
اجملــــلـس الــــشـــــعــــبـي الـــبــــلـــدي ويـــنـــشـــطــــهـــا األمـــX الـــعـــام

للبلدية.

اJـاداJـادّة ة 126 : : يـتـحـدد تنـظـيم إدارة الـبلـديـة طـبقـا لـهذا
الــقــانـون وحــسب أهـمــيـة اجلــمــاعـة  وحــجم اJـهــام اJـســنـدة

إليها وال سيما منها اJتعلقة �ا يأتي :
qXستخدمJالهيكل التنظيمي ومخطط تسيير ا -
- تنـظـيم مـصلـحـة احلـالـة اJدنـيـة وسـيرهـاq وحـمـاية

qكل العقود والسجالت اخلاصة بها واحلفاظ عليها
qوتسييرها Xمسك بطاقية الناخب -

- إحصاء اJـواطنqX حسب شرائح السنq اJولودين
في الــبـلــديـة أو اJــقــيـمــX بـهــا في إطـار تــسـيــيـر بــطـاقــيـة

qاخلدمة الوطنية
qالنشاط االجتماعي -

qالنشاط الثقافي والرياضي -
 qاليةJيزانية واJتسيير ا -

- مسك سجل جرد األمالك الـعقارية البلدية وسجل
qنقولةJجرد األمالك ا

qتسيير مستخدمي البلدية -
qصالح التقنية البلدية وتسييرهاJتنظيم ا -

qأرشيف البلدية -
- الشؤون القانونية واJنازعات.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJاداJادّة ة 127 : : حتدد كيفـية وشروط تعيX األمX العام
للبلدية عن طريق التنظيم.

اJــــاداJــــادّة ة 128 : : حتــــدد حـــقــــوق األمــــX الــــعــــام لـــلــــبــــلــــديـــة
وواجباته عن طريق التنظيم.

اJاداJادّة ة 129 : : يتـولى األمX الـعام لـلبلـدية حتت سـلطة
رئيس اجمللس الشعبي البلدي:

- ضـــمـــان حتــــضـــيــــر اجـــتــــمـــاعــــات اجملـــلـس الـــشــــعـــبي
qالبلدي

- تنشيط وتنـسيق سير اJصالح اإلدارية والتقنية
qالبلدية

- ضـــمــان تــنــفــيــذ الــقــرارات ذات الـــصــلــة بــتــطــبــيق
اJـداوالت اJتـضـمنـة الهـيكل الـتنـظـيمي ومـخطط تـسيـير

qادة 126 أعالهJنصوص عليه في اJا XستخدمJا
- إعـداد مــحـضــر تــسـلــيم واسـتـالم اJـهــام اJـنــصـوص

عليه في اJادة 68 أعاله.
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يــــتـــلــــقى الـــتــــفـــويـض بـــاإلمـــضــــاء من رئـــيـس اجملـــلس
الشعبي البلـدي قصد اإلمضاء على كافة الوثائق اJتعلقة
بالتسيير اإلداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات.

اJـاداJـادّة ة 130 : : يــزود مـسـتــخـدمـو اJــصـالح واJــؤسـسـات
البلـديةq غيـر اخلاضعX لـلقانون األسـاسي العام للـوظيفة

العموميةq بقانون أساسي خاص.

اJـــــاداJـــــادّة ة 131 : : يـــــســــــتـــــفــــــيـــــد مـــــســــــتـــــخــــــدمـــــو اJــــــصـــــالح
واJؤسسات البلـدية من التكوين وحتسـX اJستوى طبقا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

132 : : §ـــكن الــــبـــلــــديـــة أن تـــلــــجـــأ إلـى خـــدمـــات اJــاداJــادّة ة 
خــبـراء ومــسـتــشـاريـن عن طـريق الــتــعـاقــد من أجل إجنـاز
مــــهـــــام ظـــــرفــــيـــــة وفق الـــــشـــــروط احملـــــددة  في الـــــتــــشـــــريع

والتنظيم اJعمول بهما.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اJندوبيات واJلحقات البلديةاJندوبيات واJلحقات البلدية

اJاداJادّة ة 133 : : §كن البلـدية أن حتدث مندوبيات بلدية
و/أو ملحقات بلدية في حدود اختصاصاتها. 

حتـدد قـواعد تـنظـيم اJـندوبـيـات واJلـحقـات الـبلـدية
وسيرها عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 134 : : تــتـولى اJـنــدوبـيـة الــبـلـديـة ضــمـان مـهـام
اJرفق العام وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بها.

ويـنـشط اJنـدوبـيـة البـلـدية مـنـتخب يـدعى اJـندوب
الــبــلـدي ويــعــX �ـوجب مــداولــة اجملـلـس الـشــعـبـي الـبــلـدي

بناء على اقتراح من رئيس اجمللس. 

ويـسـاعـده مـتــصـرف يـعـيـنه رئــيس اجملـلس الـشـعـبي
البلدي بناء على اقتراح من األمX العام للبلدية.

اJــــــاداJــــــادّة ة 135 : : يــــــتـــــــصــــــرف اJــــــنـــــــدوب الــــــبــــــلـــــــدي حتت
مـــســـؤولـــيـــة رئـــيـس اجملـــلس الــــشـــعـــبي الـــبــــلـــدي وبـــاســـمه

ويتلقى منه تفويضا باإلمضاء.

اJـاداJـادّة ة 136 : : يـحـدد �ــوجب مـرســوم عـدد اJـنــدوبـيـات
الـبــلـديـة اJــنـصـوص عـلــيـهـا في  اJـادة 134 أعاله وحـدودهـا
بـالـنـســبـة لـكل بـلـديـة كــبـرى اعـتـمـاداq بــصـفـة خـاصـةq عـلى
الطابع اجلغرافي واحلـضري  إلقليمها ومقتضيات اJرفق

العام. 

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

137 : : يــحــدد اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي �ــوجب اJـاداJـادّة ة 
مـداولـةq اJرافق الـعمـومـية الـتي يـعهـد بهـا إلى اJـندوبـية
الـبـلـديــة  ويـوفـر الـوسـائل اJـاديــة والـبـشـريـة الـضـروريـة

لسيرها.

Xـادّة ة 138 : :  عـنـدمـا يـكـون من الـصـعب االتـصـال بJـاداJا
اJــقــر الـرئــيــسي لــلــبــلــديــة وجــزء مــنـهــا لــبــعــد اJــســافـة أو
لـلضرورةq يحـدث اجمللس الشـعبي البلـدي �وجب مداولة
مــلــحــقــة إداريــة ويــحـــدد مــجــال اخــتــصــاصــهــاq ويــعــX لــهــا

مندوبا خاصا.

يـــــعـــــX اJـــــنـــــدوب اخلـــــاص من بـــــX أعـــــضـــــاء اجملـــــلس
الــشــعــبـي الــبــلــدي ويــراعى قــدر اإلمــكــان في تــعــيــيــنه أن
يــكــون من اJــقــيــمــX في ذلـك اجلــزء اJــعــني  من الــبــلــديــة
ويــــتــــصــــرف حتت مــــســــؤولـــيــــة رئــــيس اجملــــلـس الـــشــــعــــبي

البلديq ويتلقى باسمه تفويضا باإلمضاء.

يـــــتـــــولى اJـــــنــــدوب اخلـــــاص وظـــــائف ضـــــابط احلـــــالــــة
اJدنية في هذا اجلزء من البلدية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أرشيف البلديةأرشيف البلدية

اJـاداJـادّة ة 139 : : الـبـلديـة مـســؤولـة عـلى حـمايـة أرشـيـفـها
واالحتفاظ به.

يــضــمن األمــX الــعــام لــلـبــلــديــة حتـت سـلــطــة رئــيس
اجملـلس الـشــعـبي الـبـلــدي تـسـيـيــر أرشـيف الـبـلــديـة طـبـقـا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

تـــشـــكل أعـــبـــاء حـــفظ أرشـــيف الـــبـــلــديـــة وتـــســـيـــيــره
وحمايته نفقات إجبارية.

140 : : في إطــار احــتــرام الــتــشــريع والــتــنـظــيم اJـاداJـادّة ة 
اJـعمـول بـهـماq تـودع إجـبـاريا وثـائق احلـالـة  اJدنـيـة التي
جتاوز عمرهـا القرن واخملططات وسجالت مسح األراضي
الـتي لم تـعـد مـسـتـعـمـلـة مـنـذ ثالثـX (30) ســنـة عـلى األقل
وكل الوثـائق األخرى احملـفوظـة في أرشـيف البـلديـة التي
يــقل عـدد سـكـانـهـا عن 20.000 نـسـمـة في أرشـيف الـواليـة

ما عدا احلاالت التي يرخص فيها الوالي بخالف ذلك.

اJاداJادّة ة 141 : : مع احتـرام التـشريع والـتنـظيم اJـعمول
بهمـاq §كن أن تودع الوثائق اJذكورة في اJادة 140 أعاله
احملفـوظة بـأرشـيف البـلديـات التي يـزيـد عدد سـكانـها عن
20.000 نــسـمــة بـأرشــيف الــواليـة بــقـرار مـن الـواليq بــعـد

مداولة اجمللس الشعبي البلدي. 

وتـــودع هــذه الـــوثــائق إجـــبــاريـــا في مــركـــز أرشــيف
الــواليـــة إذا تــبـــX بــأنه مـن غــيـــر اJــمـــكن ضــمـــان حــفـــظــهــا

بصفة مالئمة من طرف البلدية. 
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142 : : في إطــار احــتــرام الــتــشــريع والــتــنـظــيم اJـاداJـادّة ة 
اJــعـــمــول بـــهـــمــاq يـــلــزم رئـــيس اجملـــلس الــشـــعـــبي الــبـــلــدي
بـاتـخـاذ كـافـة اإلجـراءات الالزمـة بـالـنـسـبـة للـوثـائق الـتي
تــكـتــسي أهـمــيـة خــاصـةq ال ســيــمـا ســجالت احلـالــة اJـدنــيـة
واخملــطــطــات وســجالت مــسح األراضيq والــوثــائق اJــالــيــة
واحملاسـبة الـتي تبـيّن أن ظـروف احملافـظة عـليـها تـعرضـها

لالتالف.

فـي حــالــة تــقـــصــيــر الــبـــلــديــةq يـــقــرر الــوالي اإليــداع
التلقائي لهذه الوثائق في أرشيف الوالية.

143 : : في إطــار احــتــرام الــتــشــريع والــتــنـظــيم اJـاداJـادّة ة 
اJـعــمـول بــهـمـاq تــبـقى الــوثـائق اJـودعــة تـطــبـيـقــا  ألحـكــام
اJـــــواد 140 و141 و142 أعـاله بـــــأرشــــــيف الــــــواليــــــة مـــــلــــــكـــــا

للبلدية.

يــــتم ضــــمـــان حــــفظ أرشــــيف الـــبــــلـــديــــة وتــــصـــنــــيـــفه
وتـــبـــلـــيـــغه وفـق نـــفس الـــشـــروط اJـــطـــبـــقـــة عـــلى أرشـــيف

الوالية. 

ال §ــــكن إتالف مــــحــــتـــوى أرشــــيف الـــبــــلـــديــــة اJـــودع
بـــأرشــيـف الــواليـــة بــدون تـــرخــيـص من اجملــلـس الــشـــعــبي

البلدي.
الباب الثاني الباب الثاني 

مسؤولية البلديةمسؤولية البلدية

اJــاداJــادّة ة 144 : : الــبــلـــديــة مــســؤولـــة مــدنــيـــا عن األخــطــاء
الـتي يرتـكـبهـا رئـيس اجمللس الـشـعبي الـبـلدي ومـنـتخـبو
الـــبـــلـــديـــة ومـــســـتـــخـــدمـــوهــــا أثـــنـــاء  �ـــارســـة مـــهـــامـــهم أو

�ناسبتها. 
وتـــلـــزم الـــبــلـــديـــة بـــرفع دعـــوى الــرجـــوع أمـــام اجلـــهــة
الـقــضـائــيــة اخملـتــصــة ضـد هــؤالء في حــالـة ارتــكـابــهم خــطـأ

شخصيا.

145 : :  كـل قـــــــرار صــــــادر عـن رئـــــــيـس اجملـــــــلس اJــــــاداJــــــادّة ة 
الــشــعـــبي الــبــلــدي ال يـــأخــذ بــعــX االعــتـــبــار آراء اJــصــالح
الــتـقـنـيـة اJـؤهــلـة قـانـونـا ويــحـدث ضـررا في حق اJـواطن
والبلدية و/أو الدولـة تعرضه للعقوبـات اJنصوص عليها

في التشريع الساري اJفعول.

اJــــاداJــــادّة ة 146 : : تــــلــــزم الــــبــــلــــديــــة بــــحــــمــــايــــة األشــــخـــاص
اJذكورين في اJادة 148 أدناه من التهديدات أو اإلهانات
أو الــقـــذف الــتي §ـــكن أن يــتـــعــرضــوا لـــهــا أثــنـــاء �ــارســة

مهامهم أو �ناسبتها.

اJاداJادّة ة 147 : : في حالة وقوع كـارثة طبيعية ال تتحمل
البـلدية أيـة مسؤولـية جتاه الـدولة واJواطنـX إذا أثبتت

أنــــهــــا اتــــخــــذت االحــــتــــيــــاطـــــات الــــتي تــــقـع عــــلى عــــاتــــقــــهــــا
واJـنـصـوص عـلـيـهـا �ـوجب الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اJـعـمول

بهما.

اJــاداJــادّة ة 148 : : تـــغـــطي الـــبـــلــديـــة مـــبـــالغ الـــتــعـــويـــضــات
النـاجمـة عن احلوادث الـضارة الـتي تطـرأ لرئـيس اجمللس
Xالـبــلـديـ XــنـدوبــJالـشــعـبي الــبـلــدي ونـواب الــرئـيس وا
واJــنــتـــخــبــX واJـــســتــخـــدمــX الــبـــلــديــX أثـــنــاء  �ــارســة

مهامهم أو �ناسبتها.

عــنـدمــا يــتــعــرض مـنــتــخب أو عــون بــلــدي إلى ضـرر
مـــادي نــــاجم بـــصــــفـــة مـــبــــاشـــرة عن �ــــارســـة وظـــيــــفـــته أو
�ـناسـبـتهـاq تـكون الـبلـديـة ملـزمـة �وجب مـداولـة اجمللس
qالشعـبي البلـدي مصادق علـيها طبـقا ألحكام هـذا القانون
بالتعويض اJستحق على أساس تقييم عادل ومنصف. 

وال §ـــــكـن بــــــأي حـــــال مـن األحــــــوالq أن يـــــجــــــمـع هـــــذا
التعويض مع تعويض آخر لنفس الضرر.

تتحمل  ميزانية البلدية التعويضات ذات الصلة.

لـــلــــبـــلـــديــــة حق الـــرجــــوع ضـــد اJـــتــــســـبـــبــــX في هـــذه
األحداث.

الباب الثالثالباب الثالث
اJصالح العمومية البلديةاJصالح العمومية البلدية

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اJـاداJـادّة ة 149 : : مـع مـراعـاة األحــكـام الـقــانـونــيـة اJـطــبـقـة
في هــذا اجملـالq تـضـمن الـبـلـديـة سـيـر اJـصـالح الـعـمـومـيـة
الـبلـدية التي تـهدف إلى تـلبـية حـاجات مـواطنـيها وإدارة

أمالكها.

وبــــهـــذه الــــصـــفــــةq فـــهـي حتـــدث إضـــافــــة إلى مــــصـــالح
اإلدارة العامـةq مصالح عـموميـة تقـنية قـصد التـكفل على

وجه اخلصوصq �ا يأتي :

- الـتـزويــد بـاJــيـاه الـصــاحلـة لــلـشـرب وصــرف اJـيـاه
qستعملةJا

qنزلية  والفضالت األخرىJالنفايات ا -

 qرورJصيانة الطرقات وإشارات ا -

qاإلنارة العمومية -

qوازين العموميةJغطاة واألسواق واJاألسواق ا -

qاحلظائر ومساحات التوقف -
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qاحملاشر -
qالنقل اجلماعي -
qذابح البلديةJا -

- اخلدمـات اجلنـائزيـة وتهـيئـة اJقـابر وصـيانـتهـا �ا
qفيها مقابر  الشهداء

qالفضاءات الثقافية التابعة ألمالكها -
qفضاءات الرياضة والتسلية التابعة ألمالكها -

- اJساحات اخلضراء. 

اJــاداJــادّة ة 150 : : يــكــيف عــدد وحـــجم اJــصــالح اJــنــصــوص
عــلـــيـــهــا فـي اJــادة 149 أعـالهq حـــسب إمـــكـــانــيـــات ووســـائل

واحتياجات كل بلدية.

و§ــــكن تـــســـيـــيــــر هـــذه اJـــصـــالح مـــبــــاشـــرة في شـــكل
استغالل مـباشـر أو في شكل مـؤسسة عـمومـية بـلدية عن

طريق االمتياز أو التفويض.

الفصل الثانيالفصل الثاني
االستغالل اJباشراالستغالل اJباشر

151 : : §ـــكن الـــبـــلــــديـــة أن تـــســـتـــغل مـــصـــاحلـــهـــا اJــاداJــادّة ة 
العمومية عن طريق االستغالل اJباشر.

تــــقـــيـــد إيـــرادات ونـــفــــقـــات االســـتـــغـالل اJـــبـــاشـــر في
ميزانية البلدية.

ويـتولى تنفيـذها أمX خزينـة البلدية طـبقا لقواعد
احملاسبة العمومية.

152 : : §ــكن الــبــلــديــة أن تــقــرر مــنح مــيــزانــيـة اJـاداJـادّة ة 
مستقلة لبعض اJصالح العمومية اJستغلة مباشرة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اJؤسسة العمومية البلديةاJؤسسة العمومية البلدية

153 : : §ـــكن الــــبـــلــــديـــة أن تـــنــــشئ مــــؤســـســـات اJــاداJــادّة ة 
عــمــومــيــة بـلــديــة تــتـمــتع بــالــشــخـصــيــة اJــعـنــويــة والــذمـة

اJالية اJستقلة من أجل تسيير مصاحلها.

اJـاداJـادّة ة 154 : :  تــكـون اJــؤســسـات الــعــمـومــيــة الـبــلــديـة
ذات طـــابع إداري أو ذات طــابع صـــنــاعـي وجتـــاري ويــجب
عـلى اJـؤسـسـة العـمـومـيـة الـبلـديـة ذات الـطـابع الـصـناعي

والتجاري أن توازن بX إيراداتها ونفقاتها.

حتـدد قـواعـد تـنـظـيم اJـؤسـسـات الـعـمـومـيـة الـبـلـديـة
وسيرها عن طريق التنظيم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
االمتياز وتفويض اJصالح العموميةاالمتياز وتفويض اJصالح العمومية

اJــــاداJــــادّة ة 155 : : §ـــكـن اJـــصــــالـح الـــعــــمــــومــــيـــة الــــبــــلــــديـــة
اJـــذكـــورة  في اJـــادة 149 أعالهq أن تـــكــــون مـــحل امـــتـــيـــاز

طبقا للتنظيم الساري اJفعول.

يـخــضع االمـتـيــاز لـدفـتــر شـروط °ــوذجي يـحـدد عن
طريق التنظيم. 

اJــــاداJــــادّة ة 156 : : §ــــكن الــــبـــلــــديـــــة أن تـــفـــــوض تــــســـيــــيــــر
اJــصــــالح الــعـمــومــيــــة اJــنـصــوص عــلـيــهــا في اJــــادة 149
أعاله عـن طــريق عــقــــد بـرنــامـــج أو صـفــقــة طــلــبــيــة طــبــقـا

لألحكام  التشريعية والتنظيمية اJعمول بها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األمالك البلدية األمالك البلدية 

اJاداJادّة ة 157 : : للبلدية أمالك عمومية وأمالك خاصة.

اJـاداJـادّة ة 158 : :  تـتـشـكل األمالك الـعـمـوميـة لـلـبـلـدية من
األمالك الـــعــــمـــومـــيـــة الـــطــــبـــيـــعـــيـــة واألمـالك الـــعـــمـــومـــيـــة
االصـــطـــنـــاعــــيـــة طـــبـــقـــا ألحـــكـــام الـــقـــانـــون اJـــنــــظم لألمالك

الوطنية.

إن األمـالك الــبـــلـــديــة الـــتـــابـــعــة لـألمالك الـــعــمـــومـــيــة
للبلدية غير قابلة للتنازل وال التقادم وال احلجز.

اJـاداJـادّة ة 159 : :  تــشـتـمل األمـالك اخلـاصـة لــلـبـلــديـةq عـلى
اخلصوصq على ما يأتي :

- جمـيع الـبـنـايـات واألراضي الـتي تـمـلكـهـا الـبـلـدية
غـــيـــر اJــــصـــنـــفـــة ضـــمن أمالكــــهـــا  واخملـــصـــصـــة لـــلـــمـــصـــالح

qوالهيئات اإلدارية
- احملالت ذات االســــتــــعــــمــــال الــــســـــكــــني وتــــوابــــعــــهــــا
اJتـبـقـيـة ضمن األمـالك اخلاصـة لـلـبـلديـة أو الـتي أجنـزتـها

qبأموالها اخلاصة
- األراضي اجلـــرداء غـــيـــر اخملــصـــصـــة الـــتي تـــمــلـــكـــهــا

 qالبلدية
- األمـالك الـعــقــاريـة غــيـر اخملــصــصـة الــتي اقــتــنـتــهـا

qالبلدية أو أجنزتها بأموالها اخلاصة
- الـــعــــقـــارات واحملالت ذات االســــتـــعـــمــــال اJـــهـــني أو
الـتــجـاري أو احلــرفي الــتي نــقـلت مــلــكـيــتـهــا إلى الــبـلــديـة

qوفق ما نص عليه القانون
- اJـسـاكن اإللـزامـيـة أو الـوظــيـفـيـة كـمـا هي مـعـرفـة

qقانونا والتي نقلت ملكيتها إلى البلدية
- األمـالك الــــــتـي ألــــــغـي تــــــصـــــــنــــــيــــــفـــــــهــــــا مـن األمالك

qالعمومية الوطنية والعائدة إليها
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- الـــهــبــات والـــوصــايـــا الــتي تـــقــدم لــلـــبــلــديـــة والــتي
تــقـــبــلـــهـــا حــسب األشـــكــال والـــشـــروط الــتي يـــنص عـــلــيـــهــا

qالقانون
- األمالك اآلتـــــيـــــة من األمـالك اخلــــاصـــــة لـــــلـــــدولــــة أو
الوالية التي ¬ التنازل عـنها للبلدية أو انـتقلت ملكيتها

qالتامة إليها
- األمالك اJـنـقـولـة والـعـتـاد الـذي اقـتـنتـه أو أجنزته

qالبلدية بأموالها اخلاصة
- احلقـوق والقـيم اJنـقـولة الـتي اقتـنتـها الـبلـدية أو
أجنـزتها والتي تمـثل مقابل قيـمة حصص مسـاهمتها في

تأسيس اJؤسسات العمومية ودعمها اJالي.

160 : : يـــــتم إحـــــصـــــاء األمالك الـــــبـــــلــــديـــــة غـــــيــــر اJــــاداJــــادّة ة 
اJـنـقـولة في الـسـجل الـبلـدي جلـرد األمالك الـعقـاريـة ويتم

جرد األمالك اJنقولة في سجل جرد األمالك اJنقولة.

اJـاداJـادّة ة 161 : :  يـكــتـسي مـسـك سـجل األمالك الـعــقـاريـة
qــادة 160 أعالهJـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــمـــا فـي اJوســـجل اجلـــرد ا
طـابـعـا إلـزامـيـا جتـاه اJــصـالح اJـشـرفـة عـلى تـخـصـيـصـات

األمالك البلدية.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 162 : : يـــســـهـــر اجملـــلس الـــشـــعــبـي الـــبــلـــدي حتت
مــــســــؤولــــيـــة رئــــيـس اجملــــلس عــــلى مــــسك وحتــــيــــX ســــجل

األمالك العقارية وسجل جرد األمالك اJنقولة.

163 : : يـــتــعـــX عـــلى اجملـــلس الـــشــعـــبي الـــبـــلــدي اJــاداJــادّة ة 
الــقـيـام بـصـفـة دوريــة بـاتـخـاذ الـتــدابـيـر الالزمـة  من أجل
تـثمـX األمالك البـلـدية اJـنتـجـة  للـمداخـيل وجـعلـها أكـثر

مردودية.

اJـاداJـادّة ة 164 : : ال §ـكن الــقـيــام بـأي نــفـقــة مـتـعــلـقــة �ـلك
بـلدي إال إذا ¬ تـطهـير وضـعيـته وتـسجـيله في سـجل جرد

األمالك البلدية.
حتـــدد عـن طـــريق الــــتـــنـــظــــيم كــــيـــفـــيــــات الـــتـــســــيـــيـــر
واالستـغالل الذي يـسمح بـصـــرف النـفـقـات على األمــالك

التـي توجــد في طور اإلدماج ضمن األمالك البلدية.

اJــــاداJــــادّة ة 165 : : يــــتم الــــتـــــمــــلك وعــــقـــــود حــــيــــازة األمالك
الــعــقـاريــة من طــرف الــبـلــديــة أو مـؤســســاتـهــا الــعـمــومــيـة
طـبـقـا لـلـشـروط احملــددة في الـتـشـريع والـتـنـظـيم اJـعـمول

بهما.

اJــــــاداJــــــادّة ة 166 : : يـــــــخـــــــضـع قـــــــبـــــــول أو رفـض الـــــــهـــــــبــــــات
والــوصـايـا اJــمـنـوحــة لـلـبــلـديـة أو مــؤسـسـاتــهـا الـعــمـومـيـة
Jــداولـة اجملـلس الــشـعـبي الــبـلـدي مع مـراعــاة أحـكـام  اJـادة

57 أعاله.

اJـاداJـادّة ة 167 : : يـتـعـX علـى البـلـديـة اقـتـنـاء وتـخـصيص
األراضي الـضـروريـة لـلـدفن وصــيـانـتـهـاq وهي غـيـر قـابـلـة

للتمليك. 

حتــــدد كـــــيــــفــــيـــــات إنــــشـــــائــــهــــا وتـــــوســــيــــعـــــهــــا وإعــــادة
تخصيصها عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 168 : :  يـنـظم اجملــلس الـشـعــبي الـبـلـدي تــسـيـيـر
ومـراقبـة األسواق الـبلـدية واألسـواق اJتـنقـلة  واJـعارض

والعروض التي تنظم على إقليم البلدية.     

القسم الرابعالقسم الرابع
مالية البلديةمالية البلدية
الباب األولالباب األول
أحكام عامة أحكام عامة 

اJـاداJـادّة ة 169 :  : الـبـلــديـة مـسـؤولــة عن تـسـيــيـر مـواردهـا
اJـــالــيـــة اخلــاصـــة بــهـــا. وهي مــســـؤولــة أيـــضــا عـن  تــعـــبــئــة

مواردها.

اJاداJادّة ة 170 :  : تتكون اJوارد اJـيزانية واJالية للبلدية
بصفة خاصةq �ا يأتي :

qحصيلة اجلباية -

qمداخيل �تلكاتها -

 qمداخيل أمالك البلدية -

qاإلعانات واخملصصات -

qناجت الهبات والوصايا -

qالقروض -

qناجت مقابل اخلدمات اخلاصة التي تؤديها البلدية -

- نـاجت حق االمتـياز لـلفـضاءات الـعمـوميـةq �ا فـيها
qالفضاءات اإلشهارية

- الناجت احملصل مقابل مختلف اخلدمات.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

171 :  : يـــــخـــــضع قـــــبــــول الـــــهـــــبــــات والـــــوصـــــايــــا اJــــاداJــــادّة ة 
األجـنـبيـة للـمـوافقـة اJـسبـقـــة للـوزيـــر اJكـلف بـالـداخلـية

ويتم جردها وإدراجها في اJيزانية.

172 :  : تــتــلــقى الــبــلــديــة إعــانــات ومــخــصــصـات اJـاداJـادّة ة 
تسيير بالنظر على وجه اخلصوصJ qا يأتي :

- عدم كفـاية مداخـيلهـا مقارنـة �هامـها وصالحيـاتها
qكما هي محددة في هذا القانون
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qالية للنفقات اإلجباريةJعدم كفاية التغطية ا -
- التبعات اJرتـبطة بالتكفل بحاالت القوة القاهرة
وال سـيمـا منـهـا الكـوارث الـطبـيعـيـة أو النـكـبات كـما هي

qمحددة في هذا القانون
- أهـداف اJــسـتــوى اJـطــلـوب فــيـمــا يــتـعــلق بـتــلـبــيـة

qاالحتياجات اخملولة لها قانونا
- نــقص الــقـيــمــة لإليــرادات اجلـبــائــيــة لـلــبــلــديـةq في
إطــار تــشــجــيع االســتــثــمــار اJــنــصـوص عــلــيه  فـي قــانـون

اJالية.

توجه اإلعانات اJمـنوحة للبلدية من الدولة للغرض
الذي منحت من أجله.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 173 :  : تـــقـــيــد االعـــتــمـــادات اJـــالــيـــة لــلـــتـــجــهـــيــز
بـــعــــنـــوان مــــســـاهــــمـــات الـــدولــــة أو مـــيــــزانـــيــــة الـــواليـــة أو
الــصــنــدوق اJــشــتـــرك لــلــجــمــاعــات احملــلــيــة وكل اإلعــانــات

األخرى بتخصيص خاص.

اJاداJادّة ة 174 :  : §كن البلـدية اللجـوء إلى القرض إلجناز
مشاريع منتجة للمداخيل.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم. 

اJاداJادّة ة 175 :  : حتدد البلديـة في إطار تسيير �تلكاتها
وســيـــر مــصــاحلــهـــا الــعــمــومـــيــة احملــلــيـــة مــســاهــمـــة  مــالــيــة
للمرتفقX تتناسب وطبيعة اخلدمات اJقدمة ونوعيتها.

تــشـــجع الــبــلــديـــة وتــدعم كل نـــشــاط أو مــســاهــمــة أو
مبـادرة فرديـة أو جمـاعيـة تهـدف إلى إجناز مـشاريع ذات

منفعة عامة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

الباب الثانيالباب الثاني
اJيزانية واحلساباتاJيزانية واحلسابات

الفصل األولالفصل األول
ميـزانيـة البلديـةميـزانيـة البلديـة

اJـاداJـادّة ة 176 :  : مــيـزانــيـة الــبـلــديـة هـي جـدول تــقـديـرات
اإليـــرادات والـــنــــفـــقـــات الـــســـنــــويـــة لـــلـــبـــلــــديـــة. وهي عـــقـــد
تـرخـيص وإدارة يـســمح بـسـيـر اJــصـالح الـبـلـديــة وتـنـفـيـذ

برنامجها للتجهيز واالستثمار.

يحدد شـكل ميـزانية الـبلـدية ومضـمونـها عن طريق
التنظيم.

اJــاداJــادّة ة 177: : يــتـم إعــداد اJـــيـــزانـــيــة األولـــيـــة قــبـل بــدء
الــســنــة اJــالـــيــة ويــتم تــعــديـل الــنــفــقــات واإليــرادات خالل
الـســنـة اJـالــيـة حــسب نـتــائج الـســنـة اJــالـيــة الـسـابــقـة عن

طريق ميزانية إضافية. 

يـسـمى فـتح االعتـمـادات اJـصادق عـلـيـها عـلى انـفراد
في حالة الضرورة "اعـتمادات مفتوحة مسبقا" إذا جاءت
قـبل اJــيـزانـيــة اإلضـافـيــة أو "تـرخــيـصـا خــاصـا" إذا جـاءت

بعدها.

اJــــاداJــــادّة ة 178 :  : يــــشــــتـــرط فــــتح االعـــتــــمـــادات اJــــســـبــــقـــة
للميزانيـة اإلضافية والتراخـيص اخلاصة بتوفر إيرادات

جديدة.

: Xادّة ة 179 :  : حتتوي ميزانية البلدية على قسمJاداJا
qقسم التسيير -

- قسم التجهيز واالستثمار.

ويــنــقــسم كل قــسـم إلى إيــرادات ونــفــقــات مــتــوازنـة
وجوبا.

يـــقــــتـــطع مـن إيـــرادات الـــتــــســـيـــيــــر مـــبـــلـغ يـــخـــصص
لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اJادة عن طريق
التنظيم.

الفرع األول الفرع األول 
التصويت على اJيزانية وضبطهاالتصويت على اJيزانية وضبطها

اJاداJادّة ة 180 :  : يتولى األمX الـعام للبلديةq حتت سلطة
رئيس اجمللس الشعبي البلديq إعداد مشروع اJيزانية.

يـــقــــدم رئـــيس اجملــــلس الـــشـــعــــبي الـــبــــلـــدي  مـــشـــروع
اJيزانية أمام اجمللس للمصادقة عليه.

اJــاداJــادّة ة 181 :  : يـــصــوت اجملـــلس الــشـــعــبـي الــبــلـــدي عــلى
ميزانية البلـدية وتضبط وفقا للشروط اJنصوص عليها

في هذا القانون.

يـصــوت عـلى اJـيـزانـيـة األولـيـة قـبل 31 أكــتـوبـر من
السنة اJالية التي تسبق سنة تنفيذها.

يصـوت على اJـيـزانيـة اإلضـافيـة قبل 15 يـونيو من
السنة اJالية التي تنفذ فيها.

182 :  :  يـــصــــوت عـــلى االعــــتـــمـــادات بــــابـــا بـــابـــا اJــاداJــادّة ة 
ومادة مادة.
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§ــكن اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي إجــراء حتــويالت من
باب إلى باب داخل نفس القسم عن طريق مداولة.

§ـــــكـن رئـــــيـس اجملـــــلس الــــــشـــــعــــــبي الـــــبــــــلـــــدي إجـــــراء
حتـــويالت مـن مـــادة إلى مـــادة داخل نـــفس الـــبـــاب �ـــوجب
قرارq ويخطر بذلك اجمللس الشعبي البلدي �جرد انعقاد

دورة جديدة. 

غـــيــــر أنه ال §ــــكن الــــقــــيـــام بــــأي حتــــويل بــــالــــنـــســــبـــة
لالعتمادات اJقيدة بتخصيص خاص.

183 :  : ال §ــكن اJــصـادقــة عــلى اJــيــزانــيـة إذا لم اJـاداJـادّة ة 
تكن متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات اإلجبارية. 

في حـالـة مـا إذا صـوت اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي عـلى
مـــيــزانــيــة غــيــر مـــتــوازنــةq فــإن الــوالي يـــرجــعــهــا مــرفــقــة
�الحــــظــــاته خالل اخلــــمــــســـة عــــشـــر (15) يــــومـــا الــــتي تــــلي
اســتـالمــهــاq إلى الــرئــيس الــذي يــخــضــعــهــا Jــداولــة ثــانــيـة

للمجلس الشعبي البلدي خالل عشرة (10) أيام.

يـتـم إعـذار اجملــلس الـشــعــبي الـبــلــدي من الـواليq إذا
صــوت عــلى اJـيــزانــيـة  مــجـددا  بــدون تــوازن أو لم تـنص

على النفقات اإلجبارية. 

وإذا لم يـــــتـم الـــــتـــــصـــــويت عـــــلـى اJـــــيـــــزانـــــيـــــة ضـــــمن
الـــشــــروط اJـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في هــــذه اJـــادة  خالل أجل
qذكور أعالهJالثـمانـية (8) أيام التـي تلي تاريخ اإلعـذار ا

تضبط تلقائيا من طرف الوالي.

اJــاداJــادّة ة 184 :  : عــنــدمــا يــتـــرتب عــلى تــنـــفــيــذ مــيــزانــيــة
الــبـلــديــة عـجــزq فـإنه يــجب عـلـى اجملـلس الــشـعــبي الـبــلـدي
اتخاذ جميع الـتدابير الالزمة المـتصاصه وضمان توازن

اJيزانية اإلضافية.

إذا لـم يـــتــخـــذ اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي اإلجــراءات
الـتـصـحـيـحـيـة الـضـروريـةq فـإنه يـتم اتـخـاذهـا من الـوالي
Xالـــذي §ـــكــنه أن يـــأذن بـــامــتـــصــاص الـــعــجـــز عـــلى ســنـــتــ

ماليتX أو أكثر.

اJـاداJـادّة ة 185 :  : إذا لـم تـضـبط مـيــزانـيـة الــبـلـديـة نــهـائـيـا
لـــســـبب مـــاq قـــبل بـــدء الـــســـنـــة اJـــالـــيـــةq يـــســـتـــمـــر الـــعـــمل
بـاإليـرادات والـنـفـقـات الــعـاديـة اJـقـيـدة في الـسـنـة اJـالـيـة

السابقة إلى غاية اJصادقة على اJيزانية اجلديدة. 

غـيــر أنهq ال يـجــوز االلـتــزام بـالــنـفــقـات وصــرفـهـا إال
في حدود جزء من إثني عشر (1/12) في الشهر من مبلغ

اعتمادات السنة اJالية السابقة.

186 :  :  عـــنـــدمـــا ال يـــصـــوّت عــــلى مـــيـــزانـــيــة اJـاداJـادّة ة 
الــبـــلــديــــة بــســـبـب اخــتـالل داخــل اجملــــلــس الــشـــعــبـي

الــــــبــــــلـــــدي وطــــــبـــــقـــــا لـــــلــــــمــــادة 102 أعـالهq يــــقـــــوم الـــــوالي
بـاســتـدعـاء اجملـلس الــشـعـبي الــبـلـدي في دورة غــيـر عـاديـة

للمصادقة عليها.

غيـر أنهq ال تعـقد هـذه الدورة إال إذا انـقضت الـفترة
الـقانـونيـة للـمصـادقـة على اJـيزانـية وبـعـد تطـبيق أحـكام

اJادة 185 أعاله عندما يتعلق األمر باJيزانية األولية.

وفـي حــالـــة عـــدم تــوصـل هــذه الـــدورة إلى اJـــصـــادقــة
على اJيزانيةq يضبطها الوالي نهائيا.

اJـاداJـادّة ة 187 :  : تـعــد مــيـزانــيـة الــبــلـديــة لــلـســنــة اJـدنــيـة
و§تد تنفيذها إلى غاية :

- 15 مــــارس من الــــســـنــــة اJـــوالــــيـــة بــــالــــنـــســــبـــة إلى
qعمليات التصفية ودفع النفقات

- 31 مـارس بالنسـبة إلى عملـيات تصفـية اJداخيل
وحتصيلها ودفع النفقات.

اJاداJادّة ة 188 :  : يعد رئيس اجملـلس الشعبي الـبلديq عند
نـهــايـة الـفـتــرة اإلضـافـيـة لــلـسـنـة اJــالـيـةq احلـسـاب اإلداري
للبلدية ويعرضه على اجمللس الشعبي البلدي للمصادقة.

تــتم اJـصــادقـة عــلى احلـســاب اإلداري وإعـداد حــسـاب
الـــتـــســـيــيـــر وكـــذا الـــتـــقــريـب الــدوري  لـــلـــكـــتــابـــات طـــبـــقــا

للتشريع والتنظيم اJعمول بهما.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اJناقصات والصفقات العموميةاJناقصات والصفقات العمومية

الفقرة األولىالفقرة األولى
الصفقات العموميةالصفقات العمومية

اJـاداJـادّة ة 189 :  : يتم إبـرام صـفـقات الـلـوازم واألشـغال أو
تــقـــد¨ اخلــدمـــات الـــتي تـــقــوم بـــهــا الـــبـــلــديـــة واJــؤســـســات
الـعـمــومـيـة الـبـلــديـة ذات الـطـابـع اإلداري طـبـقـا لـلــتـنـظـيم

الساري اJفعول اJطبق على الصفقات العمومية.

اJاداJادّة ة 190 :  :  تتأسس اللجنـة البلدية للصفقات طبقا
لـــلـــتــــنـــظـــيم الـــســـاري اJــــفـــعـــول اJـــطـــبق عــــلى الـــصـــفـــقـــات

العمومية.

الفقرة الثانية الفقرة الثانية 
اJناقصةاJناقصة

اJـاداJـادّة ة 191 :  : تـــنـشـأ جلـنــة بــلـديــة لـلـمــنـاقـصـة تــتـشـكل
كما يأتي:

qرئيسا qرئيس اجمللس الشعبي البلدي -
qمـنـتـخـبـان (2) يـعـيـنـهـمـا اجملـلس الـشـعـبي الـبـلدي -

qعضوين



أوأوّل  شعبان عام  ل  شعبان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2637
3 يوليو  سنة   يوليو  سنة  2011 م م

qعضوا qالعام للبلدية Xاألم -
- �ثل مصالح أمالك الدولة.

تـتم اJنـاقصـة بنـاء عـلى دفتـر شروطq تـصادق عـليه
قــانــونــا  الــلــجــنـــة الــبــلــديــة لــلــمــنــاقـــصــة وفــقــا لــلــتــشــريع

والتنظيم اJعمول بهما.

وحتدد  مصالح أمالك الدولة السعر االفتتاحي.

اJــاداJــادّة ة 192 :  : عــنـــدمـــا يــقـــوم رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعــبي
qالـــبــلـــدي بــإجـــراء مــنـــاقــصـــة عــمـــومــيـــة حلــســـاب الــبـــلــديــة

يساعده أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة.

كل منـاقـصـة يحـرر بـشـأنهـا مـحـضـر يتـضـمن جـميع
اJالحـــظـــاتq ويـــوقـــعه جـــمـــيـع أعـــضـــاء الـــلـــجـــنـــة الـــبـــلـــديــة

للمناقصة.

اJـاداJـادّة ة 193 :  : عـنــدمـا تـقـوم الــسـلـطـة اJــكـلـفـة بــتـسـيـيـر
qمــؤســســـة عــمــومــيـــة بــلــديــة بــإجـــراء مــنــاقــصـــة عــمــومــيــة

يساعدها أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة.

يـــحـــرر مـــديـــر اJـــؤســـســة مـــحـــضـــر اJـــنـــاقـــصـــة الــذي
يـــتـــضـــمن مـــجــمـــوع اJالحـــظـــاتq ويـــوقـــعه جـــمـــيع أعـــضــاء

اللجنة البلدية للمناقصة وكذا مدير اJؤسسة اJعنية.

اJاداJادّة ة 194 :  : يـصادق على مـحضر اJنـاقصة والـصفقة
العمومية عن طريق مداولة اجمللس الشعبي البلدي.

يـرسل مـحــضـر اJـنـاقـصـة والـصـفــقـة الـعـمـومـيـة إلى
الوالي مرفقان باJداولة اJتعلقة بهما.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اإليـراداتاإليـرادات

اJـاداJـادّة ة 195 :  : تـــتـــكـــون إيـــرادات قــســم الــتــســـيــيــر
�ا يأتي :

- ناجت اJـوارد اجلبـائـية اJـرخص بتـحـصيـلهـا لفـائدة
qعمول بهماJالبلديات �وجب التشريع والتنظيم ا

- اJـســاهـمـات ونـاجت الــتـسـيــيـر اJـمـنــوح من الـدولـة
والــصــنــدوق اJــشــتــرك لــلــجــمــاعــات احملــلــيــة واJــؤســســات

qالعمومية
- رســـوم وحــــقـــوق ومــــقـــابــل اخلــــدمـــــات اJـــرخص

qوالتنظيمات Xبها �وجب القوان
- ناجت ومداخيل أمالك البلدية.

يخصص لتغطـية نفقات قسم التـجهيز واالستثمار
ما يأتي :

- االقتـطاع  من إيرادات الـتسيـير اJنـصوص علـيها
qادة 198 أدناهJفي ا

- نـــاجت االســــتــــغالل المــــتــــيــــاز اJـــرافـق الـــعــــمــــومــــيـــة
qالبلدية

- الفائض احملقق عن اJـصالح العمومية اJسيرة في
qشكل مؤسسة ذات طابع صناعي وجتاري

qالJسـاهمات في رأس اJناجت ا -
- إعـانـات الـدولـة والـصـنــدوق اJـشـتـرك لـلـجـمـاعـات

qاحمللية والوالية
qناجت التمليك -

qقبولةJالهبات والوصايا ا -
qؤقتة أو الظرفيةJكل اإليرادات ا -

- ناجت القروض.

اJاداJادّة ة 196 :  : ال يسمح للـبلدية إال بتحصيل الضرائب
واJــــســـــاهــــمـــــات والــــرســـــوم  واألتـــــاوى احملــــددة عـن طــــريق

التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

يـــــصــــــوت اجملــــــلـس الـــــشــــــعــــــبـي الـــــبــــــلــــــديq فـي حـــــدود
الـنطاقات اJنـصوص عليـها قانونـا على الرسوم واألتاوى

التي يرخص للبلدية بتحصيلها لتمويل ميزانيتها.

اJاداJادّة ة 197 :  : ال §كن أيا كان  في إقليم البلدية القيام
بـــتــحـــصــيل حـق أو رسمq مع مـــراعــاة احلـــاالت اJــنـــصــوص
عـليـهـا قـانـونـاq  من دون اJـوافقـة اJـسـبـقـة اJتـداول عـلـيـها

في اجمللس الشعبي البلدي. 

الفرع الرابعالفرع الرابع
النفقـاتالنفقـات

اJاداJادّة ة 198 :  : يحتوي قسـم التسيير في باب النفقات
على ما يأتي :

   qأجور وأعباء مستخدمي البلدية -
- الـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات واألعــــبـــــاء اJـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــاJـــــهــــام

qاالنتخابية
- اJساهمـات اJقررة على األمالك ومداخيل البلدية

qXوجب القوان�
qنقولة والعقاريةJنفقات صيانة األمالك ا -

qنفقات صيانة طرق البلدية -
qترتبة عليهاJساهمات البلدية واألقساط اJا -

- االقتطاع من قسم الـتسيير لفائـدة قسم التجهيز
qواالستثمار

qفوائد القروض -
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- أعــبـاء الــتـســيـيــر اJـرتــبــطـة بــاسـتــغالل جتـهــيـزات
qجديدة

qصالح البلديةJمصاريف تسيير ا -
- األعباء السابقة. 

يـــحــــتـــوي قـــسـم الـــتــــجـــهــــيـــز واالســـتــــثـــمــــار في بـــاب
النفقات خصوصا على ما يأتي :

qنفقات التجهيز العمومي -
- نــــــفـــــقــــــات اJـــــســــــاهـــــمــــــة في رأس اJــــــال بـــــعــــــنـــــوان

qاالستثمار
qتسديد رأسمال القروض -

- نفقات إعادة تهيئة اJنشآت البلدية.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

199 :  : ال تـعــد إجــبــاريــة بــالــنـســبــة لــلــبــلــديـة إال اJـاداJـادّة ة 
النـفـقات اJـلـقاة عـلى عـاتقـهـا �ـوجب التـشـريع والتـنـظيم
اJعمول بهما والـنفقات اJتعلقة بتسديد الديون الواجبة

األداء في إطار القرض.

qـالية البلديةJتعلقة باJمع مراعاة احترام األحكـام ا
تسـهر الـدولـة على تـخـصيص اJـوارد الـتكـميـلـية لـتـغطـية
الــنــفـــقــات اJــلــقــاة عــلى عــاتق الـــبــلــديــة �ــوجب الــتــشــريع

والتنظيم اJعمول بهما.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 200 :  : §ــكن اجملــلس الــشـعــبي الـبــلــدي أن يـقــيـد
في اJيزانية اعتمادات لتغطية النفقات الطارئة.

يـقـــرر اجملــلس الــشــعــبـي الـبــلـــدي اسـتــعـــمــال هــذه
االعتـمادات عن طـريق التـحويل إلى مـواد لم تزود بـصفة
كـــافــــيــــة وفي حــــالـــة االســــتــــعـــجــــالq يــــقـــوم رئــــيس اجملــــلس
الـشــعـبي الـبــلـدي بـذلك ويــخـطـر اجملــلس الـشـعــبي الـبـلـدي

خالل الدورة اجلديدة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 201 :  : تـتـقـادم الـديـون الـتي لم يـؤمـر بـصـرفـهـا
وتـصفـيتـهـا ودفعـها في أجل أربع (4) سنـوات من افتـتاح
الـسـنـة اJالـيـة اJـتعـلـقـة بهـاq وتـعـود بصـفـة نـهائـيـة لـصالح
الـبـلـديــات بـاسـتـثـنـاء احلــاالت الـتي يـكـون فـيــهـا الـتـأخـيـر

بفعل اإلدارة أو بسبب وجود طعن أمام جهة قضائية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
احملاسبة البلديـةاحملاسبة البلديـة

اJـاداJـادّة ة 202 :  : تـقــدم حـسـابـات الــسـنـة اJــالـيـة الــسـابـقـة
من رئـــيس اجملــلـس الــشــعـــبي الــبــلـــدي قــبل الـــتــداول عــلى

اJيزانية اإلضافية للسنة اجلارية.

اJــاداJــادّة ة 203 :  : يـــعـــد رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعـــبـي الـــبـــلــدي
احلواالت ويصدر سندات التحصيل. 

في حـــالــــة رفض رئـــيـس اجملـــلس الــــشـــعـــبـي الـــبـــلـــدي
الــقــيــام بـــإعــداد حــوالــة قــصــد تــغــطـــيــة نــفــقــة إجــبــاريــة أو
إصــدار ســـنــد حتـــصــيلq يـــتــخـــذ الــوالـي قــرارا يـــحل مــحل
حــوالـة أو سـنـد حتــصـيل  رئـيس اجملــلس الـشـعــبي الـبـلـدي

طبقا للتشريع الساري اJفعول.

اJــاداJــادّة ة 204 :  :  تــــعـــتـــبــر مــنـــجــزة عـــنــد نــهـــايــة الـــســنــة
اJالية :

qعترف بصحتهاJأمور بدفعها واJكل النفقات ا -
- كل اإليـرادات التي كـانت موضـوع إصدار سـندات

حتصيل.

تتولى اخلـزينـة العمـوميـة من أجل تغطـية حـاجيات
خــزيـنـة الـبــلـديـاتq حتــصـيل اإليـرادات وتــقـدم تـســبـيـقـات
عـلى اإليـرادات اجلـبـائـيـة وفـقـا لألحـكـام احملـددة في قـانـون

اJالية وطبقا لإلجراءات احملددة �وجب التنظيم. 

اJــــاداJــــادّة ة 205 :  : §ـــارس مــــهـــام أمــــX خـــزيـــنــــة الـــبــــلـــديـــة
محاسب عمومي معX طبقا للتنظيم.

206 :  : يــتــولى أمــX خــزيــنـة الــبــلــديــة حتـصــيل اJـاداJـادّة ة 
اإليــرادات وتــصـفــيـة نــفـقــات الـبــلــديـةq وهــو مـكــلف وحـده
وحتت مـسؤولـيته �ـتابـعة حتـصيل مـداخيل الـبلـدية وكل

اJبالغ العائدة لها وصرف النفقات اJأمور بدفعها.

اJـاداJـادّة ة 207 :  : يــقــوم رئـــيـس اجملـلس الــشـعـبي الــبـلـدي
qوالتـنظيمات Xستـثناة �وجب الـقوانJمـا عدا احلاالت ا
بـــإعــداد جــمـــيع جـــداول الــرســوم والـــتــوزيـــعــات الــفـــرعــيــة
وكــشـوف اخلــدمـات اJــوجـهــة ألمـX خــزيـنــة الـبــلـديــة قـصـد

حتصيلهاq وتكون هذه الكشوف نافذة.

qــادّة ة 208 :  : §ــكن رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــبــلــديJــاداJا
عــنـد احلــاجـةq إنــشــاء وكـاالت إيــرادات أو وكــاالت تـســبـيق

على النفقات �داولة.

ويــنــفــذ هـذه الــوكــاالت وكــيل مــالي وفــقــا لــلــتـشــريع
الساري اJفعول.

اJـاداJـادّة ة 209 :  : تبـقى حـسـابـات البـلـدية مـودعـة في مـقر
البلدية.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
مراقبة احلسابات وتطهيرهامراقبة احلسابات وتطهيرها

اJاداJادّة ة 210 :  : تتـم مراقـبة وتـدقيق احلـسابـات اإلدارية
للبلدية وتطـهير حسابات التسـيير اخلاصة بها من طرف

مجلس احملاسبة طبقا للتشريع الساري اJفعول.

القسم اخلامسالقسم اخلامس
التضامن ما بX البلديات واJابX البلديات التضامن ما بX البلديات واJابX البلديات 

الباب األولالباب األول
التضامن اJالي ما بX البلدياتالتضامن اJالي ما بX البلديات

اJاداJادّة ة 211 :  : تتوفر البـلديات قصد جتـسيد التضامن
اJالـي ما بـX الـبـلـديـات وضمـان اJـداخـيل اجلـبـائـيـةq على

 :Xصندوق
qالصندوق البلدي للتضامن -

- صندوق اجلماعات احمللية للضمان.
حتـدد كـيـفــيـات تـنـظـيم  هـذه الـصــنـاديق وتـسـيـيـرهـا

عن طريق التنظيم.

212 :  : يـــدفـع الـــصـــنــــدوق الـــبـــلــــدي لـــلـــتــــضـــامن اJــاداJــادّة ة 
اJذكور في اJادة 211 أعاله للبلديات ما يأتي :

- مـــخـــصص مــالـي ســنـــوي بــاJـــعـــادلــةq مـــوجه لـــقــسم
الـــتـــســيـــيــر فـي مــيـــزانــيـــة الــبـــلـــديــة لـــتــغـــطـــيــة الـــنــفـــقــات

  qاإلجبارية كأولوية

- إعـــانــــات الـــتـــجـــهـــيـــز اJــــوجـــهـــة لـــقـــسـم الـــتـــجـــهـــيـــز
qيزانية البلديةJ واالستثمار

- إعــانـــات تــوازن لــلــبـــلــديــات الــتي تـــواجه وضــعــيــة
qمالية صعبة

- إعانات استثنـائية للبلـديات التي تواجه وضعية
غير متوقعة.

تـقيد إعـانات الـتجهـيز للـصنـدوق البلـدي للـتضامن
بتخصيص خاص.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

213 :  : يـــخـــصص صـــنـــدوق اجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة اJــاداJــادّة ة 
لـلــضــمـان اJــنــصـوص عــلــيه في اJـادة 211 أعاله لــتــعـويض
ناقص قيـمة اإليرادات اجلـبائيـة بالنـسبة لـلمبـلغ اJتوقع

حتصيله من هذه اإليرادات.

اJاداJادّة ة 214 :  : §ـول صندوق اجلـماعات احملـلية لـلضمان
اJـــــنـــــصـــــوص عـــــلـــــيه فـي اJــــادة 211 أعـاله بـــــاJـــــســـــاهـــــمــــات
اإلجــبــاريــة لــلــجــمــاعــات احملــلــيــة الــتي حتــدد نــســبــتــهــا عن

طريق التنظيم.

يــدفع الــرصـيــد الـدائن لــصــنـدوق اجلــمـاعــات احملـلــيـة
لـلـضـمــان اJـسـتــخـلص من كل سـنــة مـالـيــة إلى الـصـنـدوق

البلدي للتضامن.

الباب الثانيالباب الثاني
التعاون اJشترك بX البلدياتالتعاون اJشترك بX البلديات

اJاداJادّة ة 215 :  : §ــكن بلديتX (2) متجاورتX أو أكثــر
أن تــشــتــــرك قـــصــــد الــتــهــيـــئــــة أو الــتــنــمـــيــة اJــشــتــركــة
ألقاليمها و/أو تـسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية

طبقا للقوانX والتنظيمات.

يـسـمح الـتـعـاون اJـشـتـرك بـX الـبـلـديـات لـلـبـلـديـات
بـتــعـاضـد وسـائـلـهــا وإنـشـاء مـصـالح ومـؤســسـات عـمـومـيـة

مشتركة.

اJــــاداJــــادّة ة 216 :  : تـــــنــــجــــز األعــــمـــــال اJــــســــجـــــلــــة في إطــــار
التـعاون اJشتـرك بX البـلديات �ـوجب اتفاقـية أو عقود

يصادق عليها عن طريق اJداوالت.

حتدد كـيـفيـات تـطبـيق اJـادتX 215 و216 عن طـريق
التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 217 :  : يـقــوم الـتـعـاون اJـشـتــرك بـX الـبـلـديـات
Xبـــلـــديـــتـــ Xبـــتـــرقـــيـــة فـــضـــاء لـــلـــشـــراكــــة والـــتـــضـــامن بـــ
مـــتـــجـــاورتـــX أو أكـــثــر  تـــابـــعـــة لـــنـــفس الـــواليـــة أو لـــعــدة

واليات.

أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اJـاداJـادّة ة 218 :  : يتم وضع قـانـون أسـاسي يـحدد الـقـواعد
الـتي تــنـظم اجلـزائــر الـعـاصـمــة �ـوجب تـرتـيـب تـشـريـعي

خاص.

تــبـقـى أحـكــام اJـواد 177  و178 و179  و180 و181 من
الــــقـــــانــــون رقـــم 90-08 اJـــــؤرخ في 7 أبــــريـل ســــنــــة 1990
واJـتـعـلق بـالـبـلــديـة الـتي حتـكم اجلـزائـرالـعـاصـمـةq سـاريـة
اJـــفـــعـــول بـــصـــفـــة انـــتـــقـــالـــيـــة إلى غـــايـــة إصـــدار الـــقـــانــون

األساسي اخلاص اJنصوص عليه في هذه اJادة.

اJـاداJـادّة ة 219 :  : مع مـراعـاة أحـكـام اJادة 218 أعالهq تـلغى
جميع األحكام اخملالفة لهذا القانونq ال سيما القانون رقم

90-08 اJؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 واJتعلق بالبلدية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 220 : : يـــــنـــــشــــــر هـــــذا الــــــقـــــانـــــون فـي اجلـــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ§قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1432 اJــــوافق 22
يونيو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


