التنظيم البلدي و الهياكل البلدية
تمهيـــد
تكتسي دراسة الهياكل البلدية أهمية جوهرية ،لكون المعرفة الجيدة بالقواعللد الللتي
تنظم عمل هذه الهياكل من شأنه ان يسهم في تحقيق شرعية القرارات والعمال،
فضل عن كون ايحترام قواعد التختصللاص أمللر أساسللي لممارسللة الصللليحيات،
وبالاضافة لذلك فانه بقدر واضوح مسؤوليات وصليحيات مختلف الهياكل البلديللة
والعلقللات بينهللا بقللدر مللا يللزول غمللوض الادوار وينتفللي تللداتخل او تنللازع
التختصاص في واقع العمل البلدي .ومن شللأن كللل ذلللك ان ينعكللس ايجابللا علللى
مستوى أداء العمل البلدي.
التنظيم البلدي
-1تعريف البلدية
الفصل الول من القانون
الساسي للبلديات

-2احداث البلدية
الفصل  2من القانون
الساسي للبلديات

البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية والستقلل
المالي وهي مكلفة بالتصرف في الشؤون البلدية.
و تجدر الشارة إلى أن البلدية بالاضافة لكونها جماعة محلية
لمركزية هي ايضا دائرة ترابية إدارية للدولة تمارس فيها
بعض التختصاصات الراجعة بالنظر للدولة.
تساهم البلدية وفقا لتوجهات المخطط الوطني للتنمية في
النهوض بالمنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
تحدث البلدية بامر باقتراح من وزير الداتخلية بعد اتخذ راي
وزيري المالية والتجهيز.
وينص المر المحدث لها على اسمهاومقرها ويضبط يحدودها
الترابية

-3تغيير المسم
والمقر والحدود
الترابية
-3-1تغيير المسم
الفصل  3من القانون
الساسي للبلديات

يغير اسم البلدية بامر ،باقتراح من وزير الداتخلية بعد استشارة
المجلس البلدي المعني بالمر او باقتراح من هذا التخير.
يقع اقرار التغييرات في السم الناتجة عن تحوير في يحدود
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-3-2تحويل
مقرالبلدية
الفصل  4من القانون
الساسي للبلديات

-3-3تحوير الحدود
الترابية

المنطقة البلدية بنفس النص المعلن عن هذا التحوير.
يتم تحويل مقر البلدية بمداولة من المجلس البلدي في الغرض
تعرض على مصادقة الوالي رفقة القرار المترتب عنها.
تتم التحويرات في الحدود الترابية للبلديات بامر باقتراح من
وزير الداتخلية بعد اتخذ راي الوالي واستشارة المجالس البلدية
المعنية .وتستشار عند القتضاء المجالس الجهوية المعنية.
تتولى البلديات الراغبة في تغيير يحدودها اعداد ملف يشتمل
على الوثائق التالية :
 مضمون من مداولة المجلس البلدي يحول عملية التحوير، مضمون من مداولة المجلس الجهوي يحول المواضوع، مثال ذو مقياس  25000/ 1وعند التعذر / 1 50000يضبط كامل يحدود المنطقة البلدية تواضح به
بخطوط ملونة المنطقة القديمة والمنطقة المقترح ااضافتها
او يحذفها مع ترقيم الزاوايا التي يمر منها تخط التحديد
الجديد بايحرف ابجدية عربية وبين قوسين اليحرف
اللتينية كما يتم ابراز يحدود الويحدات الدارية التي
تشتمل عليها كامل المنطقة البلدية الجديدة.
 محضر تحديد ممضى من طرف المصالح الفنية تضبطبه النقط التي يمر منها تخط التحديد الجديد ويتم الرجوع
عند التحديد الى معالم قارة يمكن اعتمادها )أثرية او
تاريخية او طبيعية (
 تقرير مفصل في بيان السباب الداعية للتحوير الترابييقع التنصيص به في صورة توسيع بلدية على مسايحة
التوسيع ومقدار الموارد المتوقع تحقيقها من المنطقة
المقترح اضمها للبلدية ،وعلى عدد السكان والمساكن
المتواجدة بها وعدد و طبيعة العقارات الكائنة بها
بالاضافة الى التجهيزات والبنى والمرافق المتوفرة بها
إذا نشأ تخلف يحول الحدود البلدية يقع فضه من طرف الوالي
...

-3-4فض الخلفات
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حول الحدود بين
البلديات
الفصل  7من القانون الساسي
للبلديات

-4ادماج البلديات
الفصل  5من القانون
الساسي للبلديات

بين بلديات الولية الوايحدة ومن طرف الوزير المكلف
بالداتخلية بين البلديات الراجعة لوليتين فأكثر.
ول يتعلق المر في هذه الحالة التخيرة بضبط يحدود البلدية أو
بتحويرها بل يتطلب ذلك صدور أمر إذ يتعلق المر بتلشي
المراجع الصلية والثوابت التي رسمت بمقتضاها الحدود
بمفعول التوسع العمراني أو تغيير في الحدود الطبيعية أو
الصطناعية بين بلديتين متجاورتين.
يتم إدماج البلديات أو تقسيمها بأمر باقتراح من وزير الداتخلية بعد
أتخذ رأي الوالي أو الولة المعنيين واستشارة المجالس البلدية
المعنية ،ول يمكن أن يتم إدماج البلديات أو تقسيمها تخلل السنتين
المواليتين للنتخابات المجراة قصد التجديد الكلي للمجالس البلدية.
إذا نتج عن تحوير الحدود الترابية للبلديات أو إدماجها أو تقسلليمها
تغيير في إسللم البلديللة أو البلللديات فللإنه يتللم التنصلليص علللى ذلللك
بنفس المر المتعللق بتحوير الحدود أو الدماج أو التقسيم.
في صورة اتفاق بلديتين او اكثر على الندماج مع بعضها يتعين
اعداد ملف يتضمن الوثائق التالية:
 مضمون من مداولة المجالس البلدية المعنية، مضمون من مداولة المجلس الجهوي يتعلق بموافقته علىعملية الندماج عندما ينجر عن ذلك اقحام منطقة ريفية او
قروية كانت تابعة للمجلس الجهوي،
 مثال ذو مقياس  25000 / 1أو عند التعذر / 1 50000يضبط يحدود البلدية المويحدة تواضح به بخطوط
ملونة يحدود كل بلدية معنية بالندماج،
 محضر تحديد ممضى من طرف المصالح الفنية تضبط بهالنقط التي يمر منها تخط التحديد الجديد،
 تقرير مفصل يحول نوع ومقدار الموارد المتوقع تحقيقها فيالمنطقة الريفية او القروية الفاصلة بين البلديات المدرجة
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-5وضعية المجلس
البلدي في حالت
الدماج او التقسيم
الفصل  6من القانون
الساسي للبلديات.

 -6حذف البلدية
الفصل  9من القانون
الساسي للبلديات

بالاضافة الى ذكر عدد السكان القاطنين بها.
يقع يحل المجالس البلدية وجوبا في يحالت ادماج البلديات او
تقسيمها .وفي يحالة ادماج بلدية في بلدية اتخرى تنقل جميع
التزاماتها ويحقوقها الى البلدية التي ادمجت فيها.
وفي يحالة تقسيم بلدية الى بلديتين او اكثر يقع توزيع الحقوق
واللتزامات بينها.
وفي الحالتين المذكورتين ياذن وزير الداتخلية بايحصاء عام
لللتزامات او الحقوق للبلديات المعنية كما ياذن وزير المالية
بالعمليات الحسابية للتصفية.
تحذف البلدية كما في إيحداثها بأمر باقتراح من الوزير المكلف
بالداتخلية بعد أتخذ رأي الوالي المختص ترابيا .ويحل المجلس
الجهوي محل البلدية التي تم يحذفها فيما لها من يحقوق وما عليها
من التزامات.

-7النيابة
الخصوصية
الفصل  12من القانون
الساسي للبلديات

اذا وقع يحل المجلس البلدي او استقال كافة اعضائه المباشرين اوتعذر تشكيل مجلس بلدي فان نيابة تخصوصية تقوم بوظائفه.
النيابة الخصوصية هي مجلس بلدي ممعين يتم تشكيله في ظروفاستثنائية،
وتقوم هذه النيابة ورئيسها بنفس الوظائف التي يقوم بها المجلس
البلدي ورئيسه الى تاريخ العلن عن انتخابات جديدة.
ويعين رئيسها
ول يمكن ان يقل عدد أعضائها عن الستة.
بالمر الصادر في إيحداثها.
وتعين كذلك نيابة تخصوصية عند ايحداث بلدية او تقسيمها او فيصورة ادماج بلديات ،وذلك ريثما يقع انتخاب المجلس البلدي.
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المجلس البلدي

  -1تركيبةالمجلس البلدي
الفصل  10من القانون
الساسي للبلديات

 -2صلحياتالمجلس البلدي
الفصل  21من القانون
الساسي للبلديات

 -2-1الصلحيات
التقريرية
الفصول ،75 ،25 ،21
،126 ،125 ،124 ،123
 ،131من القانون الساسي
.للبلديات

المجلس البلدي هو الهيكل التداولي للبلدية وهو هيكل منتخب من
طرف مواطني المنطقة البلدية وفق الشروط والجراءات التي
يحددها القانون النتخابي.
يتكون المجلس البلدي من الرئيس والمساعد الول والمساعدين
والمستشارين.
يتولى المجلس البلدي بمداولته البت في الشؤون البلدية،
ويمارس وفقا للقانون الساسي للبلديات صليحيات متعددة
يمكن تصنيفها الى صليحيات تقريرية وصليحيات استشارية.
تتمثل الصليحيات التقريرية فيما يلي:
 درس الميزانية البلدية والموافقة عليها.
 اضبط برنامج الستثمارات البلدية.
 اضبط مختلف العمال للمساهمة في تنمية المنطقة وفقا
للمخطط الوطني للتنمية.
 التصرف في المل ك البلدية )التفويت ،التعويض ،ابرام
ومراجعة عقود الكراء ،تغيير الستعمال (.
 تحويل عنوان البلدية.
 ترتيب اجزاء الملك العمومي البلدي من انهج وسايحات
عمومية ومسايحات تخضراء وغيرها.
 تسمية النهج والسايحات العمومية والفضاءات الريااضية
والشبابية والثقافية.
...
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 -2-2الصلحيات
المستشارية





الفصول  ،5،8 ،3من القانون
.الساسي للبلديات



الفصل  21من القانون
.الساسي للبلديات

واضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية مع
مراعاة ايحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
ابرام اتفاقيات التعاون بين البلديات.
تدتخل البلدية بالستغلل المباشر او بالمساهمة في راس
مال المؤسسات الصناعية او التجارية التي تقوم بتسيير
مرافق عمومية او التي لها فائدة محلية او جهوية.
اتخاذ التراتيب العامة.
علقات التعاون الخارجي.
القتراض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات
المحلية او لدى المؤسسات المالية المختصة.
إبرام الصفقات البلدية وفقا للتشريع والتراتيب نافذة
المفعول.
قبول التبرعات والهبات.
ابرام الصلح.
التفاوض في القضايا التي تقوم بها البلدية وانابة رئيس
البلدية لتمثيل البلدية لدى المحاكم.
التداول في المسائل المتعلقة بالتصرف في المرافق
العمومية البلدية كتعيين المرافق التي يعتزم استغللها في
شكل وكالت وتمكين بعضها من ميزانية مستقلة.

تنقسم الصلحيات المستشارية الى نوعين ،وجوبية
واتختيارية:
المستشارات الوجوبية ،وتتمثل فيما يلي:
 الستشارات المتعلقة بتغيير اسم البلدية او يحدودها.
 الستشارات المتعلقة بايحداث دوائر بلدية جديدة .
 ابداء الراي في كل مشروع تعتزم الدولة أو أية مؤسسة
عمومية إنجازه في المنطقة البلدية.
11

 ابداء الراي في كل الحالت التي تستوجبها القوانين
والتراتيب.

 - 2-3مجال
مشمولت
المجلس البلدي

المستشارات التختيارية ،وتتمثل فيما يلي:
 ابداء الراي في جميع المسائل ذات الصبغة المحلية
تخصوصا تلك المتعلقة بالمجالت القتصادية
والجتماعية والثقافية.
 ابداء الراي في الحالت التي تطلب فيها سلطة الشراف
ذلك.
إن استعمال عبارات البت في الشؤون البلدية من شأنه أن يعطي
المجالس البلدية مجالت عمل واسعة بهدف تلبية يحاجيات
المتساكنين في الميادين المختلفة سواء منها الجتماعية أو الثقافية
أو القتصادية أو غيرها.
ان الطار الترابي المحدد بالدائرة البلدية ل يتعارض ومفهوم
الشؤون البلدية بالمعنى الواسع للعبارة بإعتبار أن المصلحة
المحلية يمكن أن تتجاوز يحدود المنطقة البلدية مثل إطار التعاون
.المشتر ك
تمارس صليحيات المجلس البلدي في يحدود الطار القانوني
المتمثل في القانون الساسي للبلديات وفي يحدود صليحيات
الهيئات الدارية المحددة بالقوانين التي تحكمها .وبالتالي ل
يمكن للمجلس البلدي أن يمارس مهام رئيس البلدية أو أيحد
مساعديه .كما ل يمكن للمجلس البلدي أ ن يمارس المهام الراجعة
للدولة أو للمؤسسات التخرى التي تندرج اضمن اتختصاصها
المواضوعي والترابي.

 –3دورات
المجلس البلدي
الفصل  32من القانون
الساسي للبلديات

-3-1الدورات
العادية

 يعقد المجلس البلدي وجوبا أربع دورات عادية في السنةوذلك في أشهر فيفري و ماي و جويلية ونوفمبر ويمكن عند
التعذر تأجيل الدورة.
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الفصل  32من القانون
الساسي للبلديات

الفصل  25من القانون
الساسي لميزانية
الجماعات المحلية
الفصل  12من القانون
الساسي لميزانية
الجماعات المحلية

-3-2الدورات
التمهيدية
الفصل  32من القانون
الساسي للبلديات

الفصل  32من القانون
الساسي للبلديات

 إن تأجيل إجتماع المجلس البلدي ل يتم إل لسباب قاهرةيقدرها رئيس البلدية .
يمكن لرئيس البلدية دعوة المجلس للنعقاد كلما رأى فائدة في
ذلك ،أو بطلب من الوالي أو من نصف أعضاء المجلس على
القل.
* دورة شهر فيفري تكون على أساس انطلق البرامج السنوية
تخلل شهر جانفي وتمكن من العلم بسير العمل في بداية
السنة الدارية وتحديد السياسات.
* دورة شهر ماي تشهد النظر في الحساب المالي للبلديلة
* دورة شهر جويلية يتم تخللها تحديد الميزانية البلدية .
* دورة شهر نوفمبر تكون فرصة لدتخال آتخر تعديل على
الميزان البلدي.
يمكن للمجلس البلدي اضمن هذه الدورات النظر في موااضيع
أساسية أتخرى تتعلق بالموارد المالية وبسير إنجاز المشاريع
البلدية وبالنظافة والعناية بالبيئة.
 إقتضى الفصل  32من القانون الساسي للبلديات وجوبعقد الجلسات التمهيدية شهرا على القل قبل إنعقاد اجتماعات
المجلس البلدي في دوراته العادية.
 انعقاد الجلسات التمهيدية وجوبي ويترتب عن عدم انعقادهاعدم قانونية مداولت المجلس البلدي.
تلتئم الجلسات التمهيدية بإشراف رئيس المجلس البلدي أو منينوبه من بين المساعدين شهرا على القل قبل تاريخ إنعقاد
الدورة ،ويدعى إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل العلم
المتايحة لسماع مداتخلتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية
وتعريفهم بالبرامج البلديلة.
يتم درس المقتريحات المعرواضة تخلل الجلسة التمهيدية من قبل
اللجان البلدية يحسب مشمولتها وتعرض على الدورة العادية
الموالية للمجلس البلدي.
13

-3-3الدورات
المستثنائية

 – 3-4دعوةالمجلس
للجتماع
الفصل  34من القانون
الساسي للبلديات

–3-5مداولت
المجلس البلدي
الفصل  35من القانون
الساسي للبلديات

– 3-6مقررات
المجلس البلدي
الفصل  36من القانون
الساسي للبلديات

لرئيس البلدية ان يجمع المجلس البلدي كلما راى فائدة في ذلك
وعليه استدعاؤه في اجل اقصاه تخمسة عشر يوما بطلب من
الوالي او على القل بطلب من نصف اعضاء المجلس الذين
هم في يحالة مباشرة وللوالي عند التاكد اتختصار هذا الجل.
يتولى رئيس البلدية توجيه استدعاء لكافة أعضاء المجلسالبلدي بمقر سكناهم قبل إنعقاد الجلسة بثلثة أيام على القل
وعند التأكد يختصر ذلك الجل دون أن يقل عن يوم كامل.
جلسات المجلس البلدي عمومية وميععلمن عن تاريخ انعقادهابمعلقات بمدتخل مقر البلدية ودوائرها وبمختلف وسائل العلم
المتايحة.
ل يمكن للمجلس البلدي أن يتداول إل إذا بحضور أغلبية
أعضائه المباشرين.
إذا دعي المجلس بصفة قانونية ولم يحضر الجلسة العدد الكافي
من أعضائه تعاد الدعوة لنعقاد المجلس بعد ثلثة أيام على
القل وما يقرره المجلس في الجلسة الثانية المنعقدة ل يعتبر
نافذ المفعول إل اذا يحضر الجلسة أكثر من ثلث أعضاء
المباشرين.
ل يمكن للمجلس البلدي التداول في الموااضيع الخارجة عنمشمولته او المتخذة في غير اجتماعاته القانونية .
ل يمكن التداول يحول مسائل يشار ك فيها اعضاء بلديون يهمهم
مواضوعها شخصيا او نيابة عن الغير.
للمجلس البلدي ان يقررالتداول في جلسة سرية في بعضالموااضيع المدرجة بجدول العمال وذلك بطلب من ثلث
العضاء او من رئيس المجلس.
يحضر القابض جلسات المجلس البلدي وله رأي إستشاري.تؤتخذ المقررات بأغلبية المقترعين المطلقة ويجري القتراع
علنية وإذا تساوت الصوات فيما عدا القتراع السري يكون
صوت الرئيس مرجحا .وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة
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مع بيان نوع اقتراعهم.
ويجري القتراع سرا كلما طالب بذلك ثلث العضاء
الحااضرين
 -4رئامسة
المجلس
البلدي ونيابة
الرئيس
الفصل  37من القانون
.الساسي للبلديات
الفصول  66و  58و 37
.من القانون الساسي للبلديات

 يتولى الرئيس او من ينوبه في مغيبه رئاسة المجلس البلدي. يحدث أن يتغيب رئيس البلدية لسباب قاهرة كما يمكن أنيحصل له مانع يحول دون توليه رئاسة المجلس عند انعقاده،
عندها ينوب الرئيس:
 المساعد الول لرئيس البلدية إذا لم يوجد مساعد أول ينوب الرئيس أيحد المساعدين يقعانتخابه من طرف المجلس البلدي .
 في صورة عدم وجود مساعدين ينوب الرئيس المستشارالبلدي المنتخب من طرف المجلس.

حالت يتخلى فيها 4-1
رئيس البلدية عن رئامسة
المجلس

يتولى رئيس البلدية رئاسة جلسات المجلس البلدي ما عدا فيالحالت التالية:
 الجلسة الولى المخصصة لنتخاب الرئيس ويتراسها اكبر
اعضاء المجلس البلدي سنا.
 عند مناقشة الحساب المالي بالبلدية ،ينتخب المجلس رئيسا
للجلسة ،ولرئيس البلدية في هذه الصورة وان لم يعد مباشرا
لخطته ان يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند
القتراع.
 عندما يتداول المجلس البلدي في مسالة يهم مواضوعها رئيس
البلدية شخصيا او نيابة عن الغير.
 رئيس البلدية مكلف بحفظ النظام بالجلسة ويمكنه أن يحجرالدتخول على المواطنين إذا رأى أن دتخولهم من شأنه أن ينجر عنه

الفصل  24من القانون
الساسي للبلديات

  -4-2حفظ النظام اثناءاجتماع المجلس البلدي
الفصل  40من القانون
الساسي للبلديات
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 -5كتابة المجلس
البلدي
الفصل  38من القانون
الساسي للبلديات

  -6تنظيم العلمبالقرارات البلدية
-6-1تعليق محضر جلسة
المداولت
الفصول  91، 42 ،39من
القانون الساسي للبلديات

  -6-2اللطلع علىالمداولت السرية
الفصل  43من القانون
الساسي للبلديات

إتخلل بحسن سير الجلسة أو بالنظام العام كما يحق له ان ياذن
بطرد كل من يتسبب في اتخلل النظام بالقاعة.
في صورة ارتكاب جريمة او جنحة يمارس الرئيس صليحية
الضبط العدلي بتحرير محضر في الواقعة وتحال القضية فورا
الى وكالة الجمهورية.
يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي ويمكنهالستعانة في ذلك بمساعدين من اعوان البلدية وفي صورة
عدم وجود كاتب عام يعين رئيس البلدية بقرار ايحد موظفي
البلدية تخصيصا للغرض.
يعلق ،لمدة عشرة أيام ،مضمون من محضر الجلسة بمدتخل مقرالبلدية ودوائرها في ظرف أجل ل يتجاوز الثمانية أيام التي تلي
تاريخ انعقادها.
لكل ساكن بالمنطقة البلدية أو دافع للداء بها الحق في طلبالطلع بمقر البلدية على دفتر مداولت المجلس البلدي ودفتر
القرارات البلدية والموازين البلدية ويحساباتها المالية.
وتخصص البلديات فضاءات تعلق بها مختلف مضامينمحااضر الجلسات والقرارات البلدية يحتى يكون المواطن على علم
بها.
إن التعليق يعتمد ليحتساب الجال في صورة الطعن باللغاء في
تلك المداولت.
وبالنسبة لمكانية إطلع المواطن على المداولت التي قرر
المجلس البلدي التفاوض في شأنها في جلسة سرية فإن سرية
الجلسة الغاية منها التيسير على أعضاء المجلس البلدي اتخاذ
القرار الملئم في شأن مواضوع ما في أريحية تامة وهي بالتالي
تهم كيفية انعقاد أعمال المجلس ول تحول دون إطلع العموم
على هذه المداولت.
تجدر الشارة إلى أن القوانين والتراتيب ل تعتبر ملزمة للغير16

ول يعارض بها إل بعد تاريخ إبلغها للعموم أو للشخص المعني.
ويتم العلم بواسطة إيحدى وسائل العلم المتايحة والتعليقبمدتخل البلدية ودوائرها كلما اقتضت أيحكاما ترتيبية.
أما العلم الفردي المتعلق بالقرارات الفردية فيتم عن طريق
التبليغ الذي يثبت إما بوصل ممضى من قبل المعني بالمر أو من
وكيله.

رئيس البلدية
رئيس البلدية هو أعلى سلطة في البلدية وهو المسؤول الول عن
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 – 1صلحيات رئيس
البلدية

 –1 -1الصلحيات
الذاتية لرئيس البلدية
الفصل  75من القانون
الساسي للبلديات

الفصول  32و  33و  34من
القانون الساسي للبلديات
الفصلن  37و  40من
القانون الساسي للبلديات

مصالحها و له دور محوري في تسييرها باعتباره رئيس
الجهاز التنفيذي للبلدية ،غير أن دوره من النايحية العملية ل يقتصر
على تنفيذ قرارات المجلس البلدي بل يتعدى ذلك بحيث يبرز
رئيس البلدية كالمحور الساسي لعمل البلدية ويحماية مصالحها
والتصرف فيها .
يمارس رئيس البلدية مجموعة من الصليحيات يمكن تصنيفها
باعتبار صفته التمثيلية من يحيث هو ممثل للبلدية وممثل للدولة من
نايحية وباعتبار مصدر تلك الصليحيات ان كانت ذاتية او مفواضة.
هي الصليحيات المسندة لرئيس البلدية بمقتضى القانون ،كالقانون
الساسي للبلديات والقانون الساسي لميزانية الجماعات المحلية
ومجلة التهيئة الترابية والتعمير ومجلة الجباية المحلية وقانون
الحالة المدنية وغيرها من القوانين.
 من تخلل ممارسة المشمولت الذاتية يتبين أن لرئيس البلديةصفتان إذ يمكن أن يمارس مشمولت بوصفه ممثل لجماعة محلية
لمركزية وهي البلدية كما يمارس في نفس الوقت مشمولت تمثيل
للسلطة العليا أي بصفته عونا ممثل للدولة.
 تنشيط المجلس البلدي
يمارس رئيس البلدية عدة وظائف تتعلق بتنشيط المجلس البلدي
وتسييره وهي كالتي :
 دعوة المجلس البلدي للنعقاد سواء تخلل الدورات العادية ) التييحدد موعدها تخلل أشهر فيفري – ماي – جويلية ونوفمبر ( وكذلك
تخارج الدورات العادية.
 يتم توجيه الستدعاءات كتابة إلى أعضاء المجلس بمقر سكانهمقبل انعقاد الجلسة بثلثة أيام مع إمكانية اتختصارالجل إلى يوم
وايحد عند التأكد.
 اضبط جدول أعمال المجلس البلدي بإستتثناء الحالة التي تتم فيهادعوة المجلس بطلب من الوالي أو من نصف أعضاء المجلس.
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 يتم اضبط جدول أعمال المجلس بعد استشارة المكتب البلدي. رئيس البلدية هو رئيس المجلس البلدي وبتالي فهو يترأس جلساتهيفتتحها ويتحقق من توفر النصاب ويسير مناقشات المجلس البلدي
ويختتم الجلسة كما يمكنه تعليق الجلسة أو رفعها.وهو مسؤول عن
يحفظ النظام بالجلسة.
 يمكن أن ينوبه في رئاسة المجلس البلدي في مغيبه المساعد الولبإيحدى المجالت الواردة بالفصل  66من القانون الساسي
للبلديات.
 عند مناقشة الحساب المالي يعين المجلس رئيسا للجلسة في هذهالحالة فإن رئيس البلدية غير ملزم بحضور الجلسة لكن له يحضور
المناقشات وإن لم يعد مباشرا للرئاسة ويمكنه الرد عن مختلف
الستفسارات وتقديم التواضيحات اللزمة وعليه النسحاب عند
شروع المجلس في التصويت.
الفصل  18من القانون
الساسي للبلديات

الفصل  68من القانون
الساسي للبلديات

الفصل 70من القانون
الساسي للبلديات
الفصل 71من القانون
الساسي للبلديات
الفصل 72من القانون
الساسي للبلديات
الفصل 73من القانون
الساسي للبلديات

 تسيير المكتب البلدي
رئيس البلدية يتولى رئاسة المكتب البلدي ويتولى دعوته للنعقاد
لضبط جدول أعمال المجلس البلدي وإعداد الميزانية فهو يباشر في
هذا الصدد نفس الوظائف المسندة له المتعلقة بتنشيط المجلس البلدي
يحيث أنه يتولى تنشيط المكتب البلدي ورئاسة جلساته وتسيير
المناقشات.
تسيير مصالح البلدية

يسهر رئيس البلدية على يحماية المصالح البلدية  ،هذه الوظيفة تقع
ممارستها اضمن القانون وتراعى في مباشرتها قواعد التختصاص
وتوزيع الصليحيات بين كل من المجلس البلدي ورئيس البلدية.
مسؤولية الرئيس عن مصالح البلدية يترتب عنها ممارسته
للصليحيات التالليلة
إعداد الميزانية ويتم ذلك بمساعدة المكتب البلدي .
تركيز اللجان والسهر على يحسن سير أعمالها .
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الفصل 74من القانون
الساسي للبلديات

  -2– 1صلحياترئيس البلدية المفوضة
من المجلس البلدي

تنفيذ مقررات المجلس البلدي .
وهو بمثابة السلطة التنفيذية التي تنفذ قرارات المجلس البلدي
تمثيل البلدية في جميع العمال المدنية والدارية سواء في مجال
التعاقد أو عند التقااضي أو في كل مجال يخص علقة البلدية
مع الغير .
اتخاذ التدابير اللزمة لدارة الممتلكات ورعاية الحقوق التي
يتكون منها الملك البلدي والمحافظة عليها وعلى هذا الساس
فهو مكلف بما يلي:
 التصرف في مدا تخيل البلدية وإصدار الذون بالدفع ومراقبةالحسابيات البلدية.
 إبرام عقود البيع والمعاواضة والمقاسمة والقتناء و الصلح وقبولالهبات والتبرعات وكذلك الصفقات والكرية.
 إجراء بتات الشغال البلدية طبقا لنفس الصيغ والتشاريع الجاريبها العمل ومراجعة يحسن تنفيذها.
 إتخاذ كل الجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق.تركيز المصالح البلدية ويحسن تسييرها وبالتالي فهو مكلف بمايلي
 طلب إيحداث وكالت مالية لزمة لحسن سير المصالح البلدية تسيير أعوان البلدية.مع مراعاة ايحكام الفصل  87من القانونالساسي للبلديات.
 السهر على العناية بالمحفوظات. اتخاذ التدابير المتعلقة بالطرقات البلدية.:يمارس رئيس البلدية عدة صليحيات بتفويض من المجلس
البلدي.
-1شـروط التفويض
 إن الصليحيات التي يمكن تفويضها تأتي على سبيل الحصرباعتبار أنه ل تفويض بدون نص صريح.
 إن التفويض ليس وجوبيا بل هو إمكانية تخولها المشرع للمجلس20

البلدي.
 ل يمكن للمجلس أن يفوض بعض صليحياته إل بعد التداوليحيث لبد من تضمين ذلك اضمن محضر مداولت.
 ان المنتفع بالتفويض هو رئيس البلدية دون غيره كما يمكن أنينتفع بالتفويض من يتولى نيابته بمناسبة التغيب أو في صورة
يحصول مانع آتخر وذلك ما لم يبطل المجلس التفويض أو ما لم
يفوض تلك الصليحيات أو بعضها بصفة شخصية أو اسمية.
 الفصل  75من القانونالساسي للبلديات

 المر عدد  18لسنة 2007مؤرخ في  3جانفي 2007

-2مجـالت التفويض
يمكن أن ميكلف رئيس البلدية بتفويض من المجلس البلدي بما يللي:
 اضبط وتغيير استعمال المل ك البلدية التي هي في تصرفالمصالح العمومية البلدية .
القتراض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
والمؤسسات المختصة والقيام بالجراءات اللزمة للغرض .
 اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد وإبرام وتنفيذ وتخلصصفقات الشغال والتزود بالمواد والخدمات التي يمكن إجراؤها
بالمرااضاة يحسب التراتيب المعمول بها باعتبار مبلغها إذا كانت
العتمادات مرصودة بالميزانية .
 إبرام ومراجعة عقود الكرية التي ل تزيد مدتها عن سنتين قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو شروط . اضبط الجرة ودفع مصاريف وتكاليف المحامين والعدولوالعدول المنفذين والخبراء يحسب التراتيب الجاري بها العمل .
 نيابة البلدية في القضايا العدلية والدارية والقيام بكل صلح يساويمبلغه أو يقل عن مقدار يضبط بأمر .
وقد تم تحديد هذا المبلغ بألف دينار ) 1000د( .

ويحوصل الجدول التالي أنواع الصليحيلات التي يمارسها رئيس البلدية
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صلحيات رئيس البلدية باعتباره مسلطة
لمركزية ممثل للبلدية

الصلحيات الذاتية

الصلحيات المفوضة من المجلس

تنشيط المجلس البلديتسيير المكتب البلدي)الفصل (19إعداد الميزانية البلدية بمساعدة المكتبالبلدي )الفصل (70
تركيز اللجان والسهر على حسن مسيرأعمالها )الفصل (71
تنفيذ مقررات المجلس البلدي) .الفصل (72تمثيل البلدية في جميع العمال المدنيةوالدارية )الفصل (73
اتخاذ التدابير اللمزمة لدارة الممتلكاتالبلدية )الفصل (74
-تركيز المصالح البلدية وحسن تسييرها )الفصل

 ضبط وتغيير امستعمال المل ك البلدية التيهي في تصرف المصالح البلدية) .الفصل (75
التقتراض لدى مؤمسسات التقراض والقيامبالجراءات اللمزمة للغرض ) .الفصل (75
 اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد وإبراموتنفيذ وتخل ص الصفقات البلدية )الفصل (75
 إبرام ومراجعة عقود الكرية التي ل تزيدمدتها عن مسنتين) .الفصل (75
 تقبول التبرعات والهبات )الفصل (75 ضبط الجرة ودفع مصاريف التقاضيحسب التراتيب الجاري بها العمل ) .الفصل (75
 -نيابة البلدية في النزاعات العدلية والدارية

)الفصل (69

)الفصل (75

(74

-مسلطة التسيير الداري والمالي للبلدية

)الفصل

-القيام باعمال الصلح

)الفصل (75

(86

صلحيات رئيس البلدية باعتباره ممثل للدولة -تنفيذ القرارات والقوانين في المنطقة البلدية
)الفصل (76

تنفيذ التدابير التي من شانها ان تهم المنالعام) .الفصل (76
السهر على التراتيب البلدية وتنفيذ مقرراتالسلطة العليا المتعلقة بها:الراحة والصحة
العامة والمحافظة على الطار عيش مسليم

القيام بمتطلبات اضطلع البلدية بمسؤوليةصاحب المنشأ فيما يتعلق بالبرامج الولطنية
ذات الصبغة البلدية التي تنجز في المنطقة
البلدية.

)الفصول  80و  81و (85

القيام بجميع الوظائف الخاصة التي يسندهاله القانون )تقانون المنافسة والمسعار،تقانون
حماية المستهلك،مجلة الطرتقات) (...الفصل (76
الضطلع بمسؤلية ضابط الحالة المدنية)الفصل (77

التعريف بامضاء الخوا ص والشهاد بمطابقةالنسخ للصل )الفصل (78

  – 2التفويض الصادرعن رئيس البلدية
 - 1 – 2تعريف التفويض

  - 2 – 2تفويـض رئيسالبلدية لبعـض مسلطته
الفصل  64من القانون الساسي
للبلديات

التفويض هو قرار إداري يسند بمقتضاه رئيس البلدية يحق
ممارسة بعض السلط أو يحق المضاء ليحد المستشارين أو ليحد
الموظفين البلديين وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
 -1تحديد المنتفعين بالتفويض
 يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار جانبا من سلطتة إلىالمساعد الول أو إلى أيحد المساعدين أو أكثر و وبصورة
استثنائية الى بعض المستشارين.
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الفصل  75من القانون الساسي
للبلديات

 الفصل  87من القانون الساسيللبلديات

 ويمكن له تفويض سلطته المتعلقة بالتعريف بالمضاء والشهادبمطابقة النسخ للصل وبالحالة المدنية باستثناء إبرام عقود
الزواج  ،إلى موظف أو عدة موظفين بلديين .
 يمكن لرئيس البلدية أن يفوض لكواهي الرئيس في الدوائر اولمساعد او عدة مساعدين وفي يحالة مغيب المساعدين او يحدوث
مانع لهم لبعض اعضاء المجلس البلدي العديد من الوظائف
المفواضة له من المجلس البلدي.
 -2المجـالت الخارجة عن التفويض
 ل يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بصفته اضابطا للحالة المدنيةمهام إبرام عقود الزواج.
 ل يمكن لرئيس البلدية تفويض المهام الواردة بالفصل  87منالقانون الساسي للبلديات باعتبارها تندرج اضمن المهام التي
يمارسها الكاتب العام للبلدية تحت سلطة رئيس البلديلة  .وتتمثل
تلك المهام فيما يلللي :
 تنفيذ قرارات رئيس البلديلة . إعداد مشروع ميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفاتالصفقات واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم
البلدية ومختلف العقود.
 إعداد اقترايحات التعهد بالنفقة والذون بالتزويد والذون بالدفعوالحجج المثبتة
 تسيير العوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية العناية بمختلف السجلت والدفاتر البلدية ومسكها والعنايةبالوثائق الدارية والمحفوظات.
 -3إجـراءات تفويـض السلطة
يتم التفويض وفلق الشلروط التاليلة:
 يتم التفلويض بقرار من رئيس البلديلة. تعرض قرارات التفويض على مصادقة الوالي. يتم العلم بقرارات تفويض السلط عن طريق التعليق لمدة23

عشرة أيام بمدتخل مقر البلدية أو مقر الدائرة البلدية
 تبقى التفويضات سارية المفعول ما لم يقع إنهاء العمل بها.  - 3 –2تفويض رئيسالبلدية لحق المضاء.
الفصل  86من القانون الساسي
للبلديات

الفصل  86من القانون الساسي
للبلديات

 -1مجالت تفويض إمضاء رئيس البلدية وتحديد المنتفعين
بالتفويض
يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار يحق إمضائه على الوثائق
ذات الصبغة الدارية والمالية وذلك إلى :
 كواهي الرئيس . الكاتب العام للبلدية في يحدود مشمولته. العوان التابعين للبلدية الذين لهم تخطة مدير عام أو مدير أوكاهية مدير أو رئيس مصلحة ،في يحدود مشمولت أنظارهم.
 الموظفين من صنفي "أ" و"ب" غير الشاغلين لخطط وظيفيهوالذين لهم على القل تخبرة سنتين في الميدان الذي ينسحب عليه
التفويض  ،في صورة عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين
بخطط وظيفية بالبلدية .
 -2المجالت الخارجة عن تفويض حق المضاء
تستثنى من تفويض يحق المضاء التختصاصات الحصرية
لرئيس البلدية المتعلقة بالقرارات ذات الصبغة الترتيبية على
غرار امضاء رتخص البناء وقرارات ايقاف الشغال والهدم
 -3إجراءات تفويض حق المضاء
يتم التفويض بقرار من رئيس البلدية .
 توجه إلى الوالي ،لغرض العلم ،نسخ من قرار ت تفويضالمضاء.
 يتم العلم بقرارات تفويض المضاء عن طريق التعليق لمدةعشرة أيام بمدتخل مقر البلدية.
يحدث أن يتغيب رئيس البلدية لسباب قاهرة كما يمكن أن يحصل
له مانع يحول دون قيامه بوظائفه.في هذه الحالت ينوب رئيس
البلدية في كامل وظائفه :
...

الفصل  86من القانون الساسي
للبلديات

  – 3نيابة رئيسالبلدية
الفصل  66من القانون
الساسي للبلديات
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 المساعد الول لرئيس البلدية إذا لم يوجد مساعد أول ينوب الرئيس أيحد المساعدين يقع انتخابهمن طرف المجلس البلدي .
 في صورة عدم وجود مساعدين ينوب الرئيس المستشار البلديالمنتخب من طرف المجلس.
-4تقيام رؤمساء
البلديات بمهامهم كامل
الوتقت
فقرة ثالثة جديدة من الفصل
 56من القانون الساسي
للبلديات
أمر عدد  1070لسنة 2010
المؤرخ في  17ماي 2010
يتعلق بقيام بعض رؤساء
البلديات بمهامهم كامل الوقت

اتخذا بعين العتبار لخصوصيات المدن الكبرى ومتطلبات تسييرها،
نص القانون الساسي للبلديات على امكانيللة التفللرغ لرؤسللاء بعللض
البلديات بالعتماد على مقاييس تتمثل في اهمية عدد السكان ويحجم
الميزانية البلدية
يقللوم رؤسللاء البلللديات بمهللامهم كامللل الللوقت فللي إيحللدى الحللالتالتالية:
 إذا كانت البلدية كائنة بمركز الولية، عنللدما تسللاوي المقللابيض العتياديللة المنجللزة للبلديللة فللي السللنةالسابقة أو تفوق مبلغا يحدد بأمر يتم اتخاذه في بداية كل مللدة نيابيللة،
وقد يحدد المر عدد  1070لسنة  2010هللذا المبلللغ بسللتتة ملييللن
دينار.
 عندما يساوي عدد سللكان البلديللة أو يفللوق عللددا يضللبط بللأمر يتللماتخاذه في بداية كل مدة نيابية .وقللد يحللدد المللر عللدد  1070لسللنة
 2010هذا العدد بمائة وعشرين الف ساكن.
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المكتب البلدي
تركيبة المكتب1-
البلدي
الفصول  18و  19و  20من
القانون الساسي للبلديات

-2رئامسة المكتب
البلدي

-3مهام المكتب البلدي
الفصل  70من القانون
الساسي للبلديات

-4دورية اجتماعات
المكتب البلدي

يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب-
بلدي يتكون من المساعد الول لرئيس البلدية والمساعدين
.وكواهي الرئيس ورؤساء اللجان والكاتب العام للبلدية
 تمارس كتابة المكتب البلدي بنفس الشروط المنطبقة على كتابةالمجلس البلدي .وتضمن محااضر مداولت هذا المكتب بدفتر
مرقم وموقع عليه من طرف رئيس البلدية ينص به في كل مرة
على العضاء الحااضرين بجلسة المكتب ولبقية أعضاء المجلس
يحق الطلع على هذه المحااضر.
يراس المكتب البلدي رئيس المجلس البلدي ،وهو يباشر فيهذا الصدد نفس الوظائف المسندة له المتعلقة بتنشيط المجلس
البلدي يحيث أنه يتولى تنشيط المكتب البلدي ورئاسة جلساته
وتسيير المناقشات.
يساعد المكتب البلدي رئيس المجلس في
تسيير الشؤون البلدية-
اعداد الميزانية البلدية -
اضبط جدول اعمال المجلس البلدي -
يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على القل.26

-5كتابة المكتب البلدي
-6تضمين محاضر
الجتماعات

تمارس كتابة المكتب البلدي وفق نفس الصيغ المنطبقةعلى كتابة المجلس البلدي.
تدرج محااضر مداولت المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه
من طرف رئيس البلدية وينص في كل مرة على
العضاء الحااضرين بجلسة المكتب .ولبقية العضاء
يحق الطلع على تلك المحااضر.

اللجان البلدية
اقتضى القانون الساسي للبلديات ان يشكل المجلس
البلدي اثر تنصيبه ثماني لجان قارة في الميادين التالية:
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 -1اللجان البلديةالقارة
الفصلن  13و  14من
القانون الساسي
للبلديات.

 الشؤون الدارية والمالية:تهتم هذه اللجنة بما يلي )الميزانية البلدية ،الجباية
المحلية ،الستثمارات البلدية ،الصفقات،
القتراض،المديونية ،الواضع المالي ،الستخلصات،
الملك البلدي (
 الشغال والتهيئة العمرانية:تهتم هذه اللجنة بما يلي ) التعمير،مثال التهيئة
العمرانية،امثلة التهيئة التفصيلية ،التقاسيم ،تراتيب
البناء ،نقابات المالكين ،تسمية النهج والسايحات
العمومية ،الشغال البلدية ،صيانة الشبكات (
 الصحة والنظافة والعناية بالبيئة:تهتم هذه اللجنة بما يلي )درس الواضاع البيئية بالمنطقة
واقتراح الحلول الملئمة لسلمة البيئة والمحيط ،برامج
يحملت النظافة ،برامج التشجير ،اقامة المنابت ،
تدارس المشاريع البلدية الرامية الى المحافظة على
البيئة  :ايحداث المسايحات الخضراء ،الحدائق والسايحات
العمومية ،جمالية المدينة ،اقتراح اجراءات او تدابير
تتعلق بحفظ الصحة العامة (
 الشؤون التقتصادية:تهتم هذه اللجنة بما يلي )التراتخيص القتصادية،
التراتيب القتصادية ،السواق القارة
والسبوعية،المراكز التجارية ،مسالك التوزيع (
 الشؤون الجتماعية والمسرة:تهتم هذه اللجنة بدرس كل المشاريع والمسائل ذات
العلقة بالشؤون الجتماعية والسرة) ،رياض الطفال،
المؤسسات التربوية ،المؤسسات الصحية،المساعدات
الجتماعية ،مشاركة البلدية في التظاهرات والمناسبات
الجتماعية ،التعاون مع المؤسسات التربوية (.
...

...

...

...

...
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 الشباب والرياضة والثقافة:تهتم هذه اللجنة بما يلي )النشطة الشبابية والريااضية،
النظر في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية ،درس
انجاز المشاريع الشبابية والريااضية والثقافية (
 التعاون والعلتقات الخارجية:تهتم هذه اللجنة بما يلي )التوامات ،اتفاقيات التعاون
الخارجي ،التعاون البلدي (.
 العمل التطوعي:تهتم هذه اللجنة بما يلي ) التنسيق مع الجمعيات
ومكونات المجتمع المدني ،متابعة تنفيذ اتفاقيات الشراكة
وبرامج العمل مع الجمعيات(.
ويمكن للمجلس البلدي أن يشكل لجانا غير قارة يعهد لها
بدراسة موااضيع معينة.
يعين رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس ايحد المساعدين
وعند التعذر مستشارا بلديا لرئاسة كل لجنة.ول يمكن لعضو
المجلس البلدي ان يكون رئيسا لكثر من لجنة.ويمكن
للمستشار البلدي ان يكون عضوا في عدة لجان.
...

...

يكتسي عمل اللجان البلدية أهمية محورية في العمل البلدي
باعتبارها ايحدى الطر القانونية التي تكرس مشاركة المواطن
في العمل البلدي ،مما يقتضي السهر على تنشيطها بصفة
متواصلة والسهر على دورية اجتماعاتها ،وتضمين محااضر
جلساتها في دفتر تخاص.
 -1-1اجتماعات اللجان
البلدية القارة
الفصل  14من القانون الساسي
للبلديات
الفصل  15من القانون الساسي
للبلديات

 تجتمع اللجان البلدية مرة في الشهر على القل وتكون جلساتهاعمومية ،ويعلن عن تاريخ انعقادها بمعلقات بمدتخل مقر البلدية
ودوائرها وبمختلف وسائل العلم المتايحة.
 يقع استدعاء اللجان من طرف رئيسها تخلل الثمانية أيام29

الفصل  16من القانون الساسي
للبلديات

الموالية لتاريخ إيحداثها .
 اقتضى القانون الساسي للبلديات وجوب تضمين محااضرجلسات كل لجنة بدفتر تخاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس
المجلس البلدي  ،ويتم التنصيص به في كل مرة على العضاء
الحااضرين بجلسات اللجنة .
يمكن لمقرر اللجنة أن يستعين بأيحد العوان البلديين.يتعين على مقرر اللجنة تلوة تقريرها في اجتماع المجلسالبلدي مع تسليم نسخة منه لرئيس المجلس.
ل تتمتع اللجان البلدية القارة بسلطة ذاتية ول تعوض المجلس
البلدي  ،بل هي هياكل استشارية تتولى دراسة بعض المسائل
والموااضيع الهامة التي لها تاثير على يحياة المواطنين بالمنطقة
البلدية  .وتعرض اعمالها على مصادقة المجلس البلدي.

-2اللجان البلدية
الخاصة

-

الفصل  160من المر عدد
 1039لسنة  2014المؤرخ
في  13مارس 2014
المتعلق بتنظيم الصفقات
العمومية

تحدث البلدية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لجانا
تخاصة تضطلع بمهام في ميادين محددة:
 اللجنة البلدية للصفقات،تتركب اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العمومية والتي يتراسللها
الكاتب العام للبلدية من العضاء التي ذكرهم:
 مراقب المصاريف العمومية ممثل عن المجلس البلدي ممثل عن الدارة الجهوية للتجهيز ممثل عن الدارة الجهوية للتجارة قابض المالية محتسب البلديةوعلوة عللن ذلللك ،تللتركب اللجنللة البلديللة لمراقبللة الصللفقات
العمومية ببلدية تونس من العضاء التي ذكرهم:
 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات التصال او عنالوزير المكلف بالصناعة يحسب مواضوع الصفقة.
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 الفصول  68الى  72منمجلة التهيئة الترابية والتعمير.
 الفصللل الول مللن قللرار مللنوزير التجهيز والسكان والتهيئللة
الترابيللة المللؤرخ فللي  17أفريللل
 2007المتعلللق بضللبط تركيللب
وطرق سير اللجان الفنية لرتخص
البناء .

الفصل  3من قرار من وزير
التجهيز والسكان والتهيئة
الترابية المؤرخ في  17أفريل
 2007المتعلق بضبط تركيب
وطرق سير اللجان الفنية
لرتخص البناء .

 اللجنة الفنية البلدية لرتخص البناء،تحدث لجنة فنية لرتخص البناء على مستوى كل بلدية تتوفر
لديها إمكانات مادية وبشرية تضم وجوبا مهندسا معماريا.
وتحدث اللجنة الفنية المذكورة بقرار من وزير التجهيز
والسكان والتهيئة الترابية باقتراح من رئيس البلدية
المعنية .
تسلم رتخصة البنللاء مللن طللرف رئيللس البلديللة  ،فللي
شكل قرار بعد أتخللذ رأي اللجنلة البلديللة للللترتخيص فلي
البناء.
تتركب اللجنة الفنية البلدية لرتخص البناء من:
 رئيس البلدية أو من يمثله :رئيس، رئيس المصلحة الفنية بالبلدية المعنية :عضو، مهندس معماري ممثل للبلدية المعنية :عضو رئيس مصلحة السكان بالدارة الجهوية للتجهيزوالسكان والتهئية الترابية أو من يمثله :عضو،
 رئيس مصلحة التهيئة العمرانية بالدارة الجهوية للتجهيزوالسكان والتهيئة الترابية أو من يمثله :عضو،
 رئيس مصلحة الجسور والطرقات بالدارة الجهويةللتجهيز والسكان والتهيئة الترابية أو من يمثله :عضو،
 المدير الجهوي لمل ك الدولة والشؤون العقارية أو منيمثله :عضو،
 المندوب الجهوي للتنمية الفليحية أو من يمثله :عضو، المدير الجهوي للحماية المدنية أو من يمثله :عضو، المدير الجهوي للبيئة والتنمية المستديمة أو من يمثله:عضو،
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بالاضافة إلى هؤلء العضاء القارين واعتبارا
لخصوصيات الملفات المعرواضة ،يمكن لرئيس اللجنة
استدعاء كل شخص يرى فائدة في يحضوره.
الفصللول  6و  17مللن المللر
 - 2009اللجنة الفنية البلدية للبنايات المدنية،
علللللدد  2617لسلللللنة
الملللؤرخ فلللي  14سلللبتمبر
انجللاز ترجللع مشللاريع البنايللات المدنيللة ذات الطللابع المحلللي
 2009يتعلللق بتنظيللم
البنايات المدنية·
بالنظر إلى المجلس البلدي.
تحدث لدى صايحب المنشإ وكللذلك لللدى صللايحب المنشللإ
المفوض لجنة داتخلية ولجنة فنية للبنيات المدنية.
يتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية للبنايات المدنية وكللذلك
طرق سلليرها بمقللرر مللن صللايحب المنشللإ بللاقتراح مللن
المصالح الفنية المعنية.
الفصلن 1و  2من قرار من
 اللجنة الفنية البلدية للتقسيمات،وزير التجهيز و السكان
مؤرخ في  19أكتوبر
 1995تحدث لجنة فنية بلدية للتقسيمات على مستوى كل
يتعلق بضبط تركيب وطرق
سير اللجان الفنية للتقسيمات .بلدية تتوفر لديها إمكانيات بشرية ومادية تسمح لها
بذلك.
ويتم هذا اليحداث بمقتضى قرار من وزير التجهيز
والسكان باقتراح من رئيس البلدية .
– تبدي اللجنة رأيها في كل ملف تقسيم أو تجزئة
يعرض عليها
من قبل البلدية المعنية.
الفصل  3من قرار من
وزير التجهيز و السكان
مؤرخ في  19أكتوبر 1995
يتعلق بضبط تركيب وطرق
سير اللجان الفنية للتقسيمات.

تتركب اللجنة الفنية البلدية للتقسيمات من:
 رئيس البلدية أو من يمثله :رئيس، رئيس المصلحة الفنية بالبلدية المعنية أو من يمثله:عضو،
 رئيس مصلحة التهيئة العمرانية بالدارة الجهويةللتجهيز والسكان والتهيئة الترابية أومن يمثله :عضو،
 رئيس مصلحة السكان بالدارة الجهوية للتجهيز32
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الفصل  24من مجلة الجباية
المحلية

والسكان والتهيئة الترابية أو من يمثله :عضو:
 رئيس مصلحة الجسور والطرقات بالدارة الجهويةللتجهيز والسكان والتهيئة الترابية أو من يمثله:
عضو،
 ممثل عن وزارة تكنولوجيات التصال والنقل :عضو، ممثل عن وزارة الفليحة والبيئة والمواد المائية:عضو،
 المدير الجهوي لمل ك الدولة والشؤون العقارية أومن يمثله :عضو،
 رئيس المصلحة الجهوية لديوان قيس الرااضي ورسمالخرائط أو من يمثله :عضو،
 رئيس إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أو منيمثله :عضو،
 رئيس إقليم الشركة الوطنية لستغلل وتوزيع المياهأو من يمثله :عضو،
 رئيس إقليم الديوان الوطني للتطهير أو منيمثله:عضو،
 رئيس إقليم الديوان الوطني للتصالت أو من يمثله:عضو،
 ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط :عضو،بالاضافة إلى هؤلء العضاء القارين واعتبارا
لخصوصيات الملفات المعرواضة ،يمكن لرئيس اللجنة
استدعاء كل شخص يرى فائدة في يحضوره وتخاصة:
 ممثل عن وزارة الثقافة والشباب،لجنة المراجعة في العتراضات الجبائية،
تنظر لجنة المراجعة فللي العترااضللات المقدمللة إليهللا مللن قبللل
المطالبين بالمعلوم وتتركب هذه اللجنة من:
 (1رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه،
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-3المشاركة في اعمال
الهياكل البلدية
الفصل  17من القانون الساسي
للبلديات

 -3-1الترتخيص للحضور
في أعمال الهياكل البلدية
الفصل  47من القانونالساسي للبلديات

 (2عضوين من المجلس البلدي يقع تعيينهما من قبل رئيس
المجلس،
 (3قابض المالية أو من ينوبه،
 (4الكاتب العام أو من ينوبه بدون يحق في التصويت·
ويترأس اللجنة رئيس الجماعة المحلية أو مللن ينللوبه وتكللون
قراراتهللا بأغلبيللة أصللوات العضللاء الحااضللرين وفللي يحالللة
تساوي الصوات يكون صوت الرئيس مرلجحا·
يمكن أن يدعى للمشاركة في أعمال اللجان وذلك على وجه
الستشارة:
أعوان الدولة أو المؤسسات العمومية المباشرين لوظائفهمداتخل المنطقة البلدية وذوي الخبرة الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم.
 المتساكنون وأصيلو البلدية الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم. يتعين أن تكون الدعوات كتابية.أعضاء المجلس البلدي مطالبون بحضور جلسات المجلس
البلدي او اللجان ول يجوز التخلف عن الحضور ال بموجب
شرعي.
 أوجب القانون الساسي للبلديات على المؤجرين أن يمكنوامأجوريهم من اعضاء المجالس البلدية من الوقت الكافي
للمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان البلدية .و هذه اليحكام
تخص المستشارين الجراء بالقطاع الخاص.
 منح المشرع اضمانات تنص على أنه ليمكن أن يكون انقطاعالمستشار البلدي عن عمله لحضور جلسات المجلس أو اللجان
التابعة له سببا في انهاء العلقة الشغلية من طرف المؤجر.
 إن فسخ العقد من طرف المؤجر يعتبر اجراء تعسفيا مخالفاللقانون يستوجب التعويض وجبر الضرر.
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الدوائر البلدية
 -1الدوائر البلدية:تعريفها و احداثها
 -1-1تعريفها.الفصل  8من القانون الساسي
للبلديات

 -1-2إحداث الدوائر البلدية.الفصل  8من القانون الساسي للبلديات

 -2هياكل الدائرة البلدية.
 الفصل  1من المر عدد 911المؤرخ في  2ماي  2000يتعلق
بضبط وظائف الدوائر البلدية

 -2-1رئيس الدائرة

الفصل الول)جديد( من المر
المذكور سابقا.

"يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تللدعى
دوائر".
 الللدوائر البلديللة تقسلليمات إداريللة ليللس لهللا الشخصلليةالقانونية.
 من اهم دواعي إيحداث الدوائر البلدية:اتساع المناطق العمرانية والسكنية بالبلدية المعنية.
التزايد السكاني.
تقريللب الخللدمات البلديللة مللن المللواطن و مزيللد اليحاطللة
بمشاغل المتساكنين.
التخفيف من اعباء البلدية الم.
تحللدث الللدوائر البلديللة ويضللبط عللددها ويحللدودها الترابيللة
بقللرار مللن الللوالي بعللد استشللارة المجلللس البلللدي المعنللي أو
باقتراح منه.
تتكون هياكل الدائرة البلدية من جهازين وهما:
 رئيس الدائرة مجلس الدائرة.يشرف على تسيير الدائرة البلدية كاهية رئيللس ،يقللع اتختيللاره
من بين أعضاء المجلس البلدي ،ويتم تعيينه بقرار من رئيللس
البلدية.
مشمولت رئيس الدائرة
يمارس رئيس الدائرة البلدية:
 مشمولت ذاتية. مشمولت مفواضة من رئيس البلدية.المشمولت الذاتية لرئيس الدائرة
 يسير الدائرة البلدية كاهية رئيس يتولى ممارسة
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بموجب القانون ودون

الفصل الول )مكرر( من المر
المذكور سابقا.
الفصل  75من القانون الساسي
للبلديات.

الفصل الول )ثالثا( من المر
المذكور سابقا

الفصل الول )رابعا( من المر
المذكور سابقا

مشمولت ذاتية مسندة اليه
تفويض وهي :
 جميع الصليحيات المتصلة بالحالة المدنية، التعريف بالمضاء، الشهاد بمطابقة النسخ للصل، تسليم رتخص الدفن.المشمولت المفوضة من رئيس البلدية
يتللولى رئيللس الللدائرة البلديللة بتفللويض مللن رئيللس
البلدية ،ممارسللة جللانب مللن السلللط المنصللوص عليهللا
بالفصللل  75مللن القلانون الساسلي للبلللديات المتعلقلة
بما يلي:
 اسللتعمال المل ك البلديللة الللتي هللي فللي تصللرف الللدائرةالبلدية،
 اتخاذ المقللررات المتعلقللة بإعللداد ومتابعللة تنفيللذ صللفقاتالشغال يحسب التراتيب المعمول بها.
 مراجعللة عقللود الكللراء الللتي ل تزيللد مللدتها عللنسنتين.
 يفوض رئيس البلدية إلى رئيس الللدائرة البلديللة يحللق
امضائه على الوثائق المتصلة ب:
 إدارة الممتلكات و رعاية الحقوق الللتي يتكللون منهللاالملك البلدي والمحافظة عليها،
 بتات الشغال البلدية، الجللراءات التحفظيلللة أو العملللال القاطعلللة لسلللقوطالحق،
 تسيير أعوان الدائرة البلدية و اسنادهم العدادالمهنية و اعداد منحة النتاج و العطل و الذن
بإجراء فحوص للمراقبة الطبية بشأنهم عند القتضاء،
 التللدابير المتعلقللة بالطرقللات البلديللة المشللمولة اضللمنالحدود الترابية للدائرة.
 يتولى كاهية الرئيس في الدائرة البلدية تحت سلللطة
رئيس البلدية:
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الفصل الول )تخامسا( من المر
المذكور سابقا

 الفصل  64من القانونالساسي للبلديات.

 تنفيذ القوانين والتراتيب، تنفيذ التدابير المتعلقة بالمن العام، العناية بالمحفوظات، درس مطالب رتخص البناء و محااضر معاينة تطابقالشغال،
 مراقبة البناء، مراقبللة المللوازين والمكاييللل و اجللراء المراقبللاتالصحية للمحلت والبضائع و اقتراح التللدابير اللزمللة
في شأنها،
 درس مطللالب الشللغال الوقللتي للملللك العمللوميالبلدي،
 إجراء ما يلزم لتكفين الموتى و دفنهم، صيانة المقابر و المحافظة على يحرمتها، تنظيم التظاهرات الثقافية والشبابية.يتللولى كاهيللة الرئيللس بالللدائرة البلديللة ،علوة علللى
المشمولت المذكورة اعله القيام بما يلي:
 إبداء الرأي بشأن ترقية أعللوان الللدائرة البلديللة وترسيمهم و نقلتهم واقتراح العقوبات التأديبية،
 إرشاد المواطنين و توجيههم، متابعة إنجاز الشغال البلدية، السللهر علللى إنجللاز البرنامللج السللنوي للنظافللةوالعناية بالبيئة بواسطة فريق قار للصيانة تابع للدائرة
البلديللة أو بالتنسلليق مللع رئيللس البلديللة الللذي يتللولى
إعلمه برزنامة تدتخل الفريق البلدي للصيانة.
 متابعللة نشللاط الجمعيللات العاملللة بالللدائرة البلديللةوالتي تتمتع بمنح من البلدية،
 اقتراح إبرام عقود الشراكة مع ممثلي الجمعيات ولجللان اليحيللاء ،تخاصللة فللي مجللال النظافللة و العنايللة
بالبيئة و متابعة تنفيذها.
يمكن لرؤساء الدوائر البلدية أن يفواضوا بقرار سلطتهم
المتعلقة بالتعريف بالمضاء والشهاد بمطابقة النسخ للصل
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وبالحالة المدنية باستثناء ابرام عقود الزواج  ،الى موظف او
عدة موظفين بالدائرة البلدية.
 -2-2مجلس الدائرة
الفصل  2من المر المذكورسابقا -

الفصل  3من المر  911المؤرخ في
 2ماي  2000المتعلقة بضبط
وظائف الدائرة البلدية وطرق تسييرها

مجلس الدائرة هو الهيكل الستشاري للدائرة ،ويللتركب مللن
مستشارين بلديين ل يقل عللددهم عللن الخمسللة يعينهللم رئيللس
البلدية تخصيصا لذلك .ويدعى للمشاركة في أعمللال المجلللس
عدد من متساكني الدائرة يقع تعيينهم من طرف رئيس البلدية
باقتراح من رئيس الدائرة.
 وظائف مجلس الدائرةمجلس الدائرة له دور امستشاري يتمثل في درس وإبداء الرأي
تخاصة فيما يتعلق بالموااضيع التالية :
 المشاريع المزمع إنجازها بمنطقة الدائرة من طرف الدولةأو البلدية أو المؤسسات العمومية.
 مشروع مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الدائرة . توزيع المساعدات المزمع إسنادها إلى مختلف الجمعياتوالمعوزين
بمنطقة الدائرة .
 الموااضيع التي تهم منطقةالدائرة المدرجة بجدول أعمالالمجلس البلدي قبل انعقاده .
 إقتراح البرنامج السنوي للنظافة والعناية بالبيئة لمنطقةالدائرة .
 كما يساهم في إعداد ميزانية البلدية وبرنامج الستثماراتالبلدية بالدائرة.
 ولتيسير ممارسة هذه الوظائف من طرف مجلس الدائرة
فان رئيس البلدية مدعو الى:
 عرض مشروع مثال التهيئة العمرانية المزمع اعداده اوتحيينه على مجلس الدائرة لدرسه وابداء الراي في شأنه.
 دعوة مجلس الدائرة لقتراح محاور التدتخلت الميدانيةوالنشطة التحسيسية بمنطقة الدائرة المندرجة اضمن البرنامج
السنوي للنظافة والعناية بالبيئة باعتبار الولويات التي يمليها
الواضع البيئي بالدائرة مع تحديد المكانيات والوسائل
المتوفرة لدى الدائرة وتلك المطلوب توفيرها لدعم جهود
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الدائرة .
 مطالبة مجلس الدائرة بمناسبة اعداد الميزانية البلدية إبداءمقتريحاته فيما يتعلق بنفقات الميزانية للعنوانين الول والثانين
يحتى يمكن للمجلس البلدي أتخذها بعين العتبار عند توليه
النظر في مشروع ميزانية البلدية أثناء دورة جويلية من كل
سنة.
 مطالبة مجلس الدائرة بابداء رأيه في المشاريع التي تهممنطقة الدائرة والممكن برمجتها اضمن برنامج الستثمارات
البلدية.
 اتخذ راي مجلس الدائرة بخصوص المعوزين المزمعتمكينهم من مساعدات.
 أتخذ راي مجلس الدائرة بخصوص الجمعيات المزمعمساعدتها باعتبار برامج نشاطها ومدى تنفيذها بالمنطقة.
 اتخذ راي مجلس الدائرة في الموااضيع التي تهم منطقةالدائرة والمدرجة بجدول اعمال المجلس البلدي قبل انعقاده.
  - 3تسيير الدائرةالبلدية
 - 3-1إجتماع مجلسالدائرة
الفصل  4من المر عدد 911
لسنة 2000

 - 2- 3ضبط جدولالعمال
الفصل  4من المر عدد  911لسنة
2000

 - 3- 3حفظ النظام بالجلسة - 4- 3تدوين محاضرالجلسات
الفصل  5من المر عدد 911
لسنة 2000

 يعقد مجلس الدائرة اجتماعاته وجوبا مرة كل شهر علىالقل وكل ما دعت الحاجة لذلك.
 ينعقد الجتماع بدعوة من رئيس الدائرة. يللوجه السللتدعاء إلللى أعضللاء مجلللس الللدائرة ويللدعىللمشللاركة فللي أعمللال مجلللس الللدائرة عللدد مللن متسللاكني
الدائرة و موظفو الدائرة البلدية وأعوان الدولة والمؤسسللات
العمومية وكل شخص يمكن أن يفيد برأيه.
 يتللولى رئيللس الللدائرة اضللبط جللدول أعمللال مجلللس الللدائرةويللوجه نسللخة منلله الللى رئيللس البلديللة والللى اعضللاء مجلللس
الدائرة قبل انعقاد المجلس.
يسهر كاهية الرئيس على يحفظ النظام بالجلسة ويتولى
متصرف الدائرة كتابة مجلس الدائرة.
تدون محااضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر يعد تخصيصا
لذلك ويوقع وجوبللا مللن طللرف كاهيللة الرئيللس ومتصللرف
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 - 4متصرف الدائرةالفصل  6من المر المذكور.

الدائرة.
يتولى كاهية الرئيللس تللوجيه تقللاريرو محااضللر جلسللات
مجلس الدائرة إلى رئيس المجلس البلدي تخلل الثمانية أيللام
التي تلي تاريخ انعقادها.
 يساعد كاهية الرئيس في تسيير شللؤون الللدائرة متصللرفالدائرة.
 يدير متصللرف الللدائرة نشللاط المصللالح الداريللة والفنيللةللدائرة.
يخضللع متصللرف الللدائرة الللى سلللطة ومراقبللة كاهيللةالرئيس.
واعتبارا لتكامل العمل البلدي بيللن البلديللة ودوائرهللا ويحللتى
يمكللن للللدوائر البلديللة ممارسللة الصللليحيات الموكولللة لهللا
بنجاعة فانه يجدر التاكيد على النوايحي التية:
بخصو ص التصرف المالي
 اضلللرورة تعميلللم وكلللالت اللللدفوعات لتفلللادي الرجلللوعالمستمر الى البلدية الم لتغطيللة نفقللات متاكللدة وطفيفللة مللع
النظر في امكانية رصد اعتماد سنوي لفائللدة الللدائرة البلديللة
اضمن ميزانية البلدية.
 علللى رئيللس البلديللة تعريللف رئيللس الللدائرة بالوسللائلوالمكانيات المواضوعة على ذمة الدائرة يتم ارفللاقه بقللرار
التفويض عند بداية النيابة البلدية.
بخصو ص ارشاد الموالطنين وتوجيههم
يتعين تركيز مكتب توجيه وارشاد بمدتخل مقر الدائرة يكلف
به عون له دراية بالعمل البلدي وتخاصللة مللا يتعلللق بالحالللة
المدنية ،التراتخيص العمرانية ،المعاليم...
بخصو ص العناية بالمحفوظات
يحللرص رئيللس الللدائرة علللى يحسللن التصللرف فللي وثللائق
اللللدائرة والمحافظلللة عليهلللا ملللع تهيئلللة مكلللان مخصلللص
لمحفوظات الدائرة ،والقيام بما يتعين في شان الوثائق القابلة
للتحويل للرشيف المركزي للبلدية او القابلة للتلف طبقا
للتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالتصرف فللي الوثللائق
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الدارية وصيانتها.
بخصو ص إدارة الملك البلدي والمحافظة عليه
ليحكام التصرف في الممتلكللات والحقللوق الللتي يتكللون
منها الملك البلدي ،يتعين:
 يحسن مسك دفاتر الثاث بمكاتب الللدائرة والممتلكللاتالعقارية الكائنة بمنطقة الدائرة وتحيينها بصفة دورية.
 العناية بتلك الدفاتر من طرف متصرف الدائرة. انجللاز اعمللال الصلليانة للمتلكللات البلديللة المتواجللدةبمنطقة الدائرة.
ولللذا يتعيللن تعريللف رؤسللاء الللدوائر البلديللة بالعتمللاد
السللنوي المرصللود لعمللال الصلليانة المواضللوع علللى
ذمتهم في مفتتح كل سنة مالية ليمكن متابعللة النجللاز
بالتنسيق مع المصالح الفنية.
بخصو ص الشغال البلدية بمنطقة الدائرة
يتللولى رئيللس البلديللة اعلم رئيللس الللدائرة برزنامللة
تدتخل فريق الصيانة لشبكة التنوير العمومي والطرقللات
والمنللاطق الخضللراء وذلللك اذا تعللذر تركيللز فريللق
صيانة قار بالدائرة.
بخصو ص التراتيب البلدية
ان رئيس الدائرة البلدية مدعو في هذا المجال الى الحللرص
على:
 درس مطللالب رتخللص البنللاء وشللهائد نهايللة الشللغال،وايحالتها على اللجنة الفنية لرتخص البناء في البان بما يتيح
البت فيها في الجال المحددة بالتشللريع والللتراتيب الجللاري
بها العمل.
 متابعللة البنللاء الفواضللوي بمنطقللة الللدائرة بإيحكللام عمليللةالمراقبة واتخاذ ما يتعين مللن قللرارات لمواجهللة المخالفللات
العمرانية المسجلة.
بخصو ص النشاط الثقــافي والشــبابي والجمعيــاتي بمنطقــة
الدائرة البلدية
 تقديم برامج التظاهرات الثقافية والشبابية الى البلدية بعداعللدادها بالتنسلليق مللع الطللراف المعنيللة وتحديللد أوجلله
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مشلللاركة اللللدائرة فلللي تللللك البراملللج والتظلللاهرات عنلللد
القتضاء.
وفي اضوء ذلك تتولى البلدية تخصلليص المكانيللات الماليللة
والمادية بعنوان مساهمة الدائرة في تلك التظاهرات.
 متابعة نشاط الجمعيللات المسللتقرة بالمنطقللة والللتي تتمتللعبمنح من البلدية.ولمزيد تشريك الجمعيات في العمل البلللدي
في مختلللف أوجهلله فللان الللدوائر البلديللة مللدعوة الللى ابللرام
عقود شراكة معهللا وفللق برامللج عمللل ترسللم بالتنسلليق مللع
البلدية.

صفة ودور المستشار البلدي في الهياكل البلدية
ان المسؤولية التي يمكن أن يتحملها المستشار البلدي وفقا
للنصوص القانونية المتعلقة بالعمل البلدي تتمحور يحول الصفة
التي تسند له إما بصفته رئيسا للمجلس البلدي  ،أو مساعدا
أول أو مساعدا لرئيس البلدية ،أو كاهية رئيس  ،أو مستشارا
بلديا .
-1بصفته رئيسا للمجلس البلدي:
تم التعرض اضمن الجزء المتعلق برئيس البلدية لمهامه
وصليحياته ولمجمل مقتضيات هذه المسؤولية.
الفصول من  10الى 31
للبلدياتمن -2بصفته مساعدا اول لرئيس البلدية:
القانون الساسي
 - يعوض المساعد الول لرئيس البلدية هذا التخير في كامل
وظائفه في صورة تغيبه او يحصول أي مانع له.
المساعد الول هو الذي يعوض رئيس البلدية ويمارس كل
صليحياته بقطع النظر عن أي تفويض سابق في صورة غياب
الرئيس او يحصول أي مانع له.
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- للمساعد الول لرئيس البلدية صفة اضابط الحالة المدنية
بمقتضى الفصل  77من القانون الساسي للبلديات.
- المساعد الول لرئيس البلدية هو عضو قار اضمن المكتب
البلدي.
يمكن للمساعد الول لرئيس البلدية :
 ان ينوب رئيس البلدية في رئاسة الجلسات التمهيدية.
 أن يرأس إيحدى اللجان البلدية.
 ان يمارس جانبا من سلطات رئيس البلدية بمقتضى
تفويض من هذا التخير ،ويبقى التفويض ساري المفعول
ما لم يقع انهاء العمل به
 ان يمثل البلدية لدى المحاكم او لبرام العقود اذا كانت
مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية.
الفصول من  10الى  31من
القانون الساسي للبلديات







الفصول من  10الى 31
من القانون الساسي
للبلديات

-3بصفته مساعدا لرئيس البلدية
لمساعدي رئيس البلدية صفة اضابط الحالة المدنية بمقتضىالفصل  77من القانون الساسي للبلديات.
مساعدو رئيس البلدية هم اعضاء قارون صلب المكتب البلدي.في صورة عدم وجود مساعد اول ،يعوض ايحد المساعدين يقعانتخابه من طرف المجلس رئيس البلدية في كامل وظائفه في
صورة تغيبه او يحصول أي مانع له.
مساعدو رئيس البلدية يراسون اللجان البلدية.يمكن لمساعد رئيس البلدية:
 ان يمارس جانبا من سلطات رئيس البلدية بمقتضى
تفويض من هذا التخير ،ويبقى التفويض ساري المفعول ما لم
يقع انهاء العمل به.
 ان يمثل البلدية لدى المحاكم او لبرام العقود اذا كانت
مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية.
-3بصفته كاهية رئيس
يعين رئيس البلدية كواهي الرئيس اذا كانت المنطقة البلدية43

 الفصول من  1الى  6منالمر عدد  911لسنة
 2000مؤرخ في  2ماي
 2000يتعلق بضبط وظائف
الدوائر البلدية و طرق
تسييرها ،كما وقع تنقيحه
بالمر عدد  735لسنة
 2007مؤرخ في  2أفريل
.2007

مقسمة الى دوائر بلدية فيكون على راس كل وايحدة منها كاهية
رئيس.
يتم تعيين كواهي الرئيس مباشرة من طرف رئيس البلديةباعتبار ان مهام كاهية الرئيس ذات صبغة تفويضية ويمارسها
هذا التخير تحت سلطة رئيس البلدية باستثناء مهام اضابط الحالة
المدنية التي يضطلع بها بالستناد الى ايحام الفصل  77من
القانون الساسي للبلديات.
تم التعرض اضمن الجزء المتعلق بالدوائر البلدية للصليحياتوالمشمولت التي يمارسها كاهية الرئيس لدى رئاسته ايحدى
الدوائر البلدية.
كواهي الرئيس هم اعضاء قارون اضمن المكتب البلدي.يمكن لكاهية الرئيس:
ان يمثل البلدية لدى المحاكم او ان يبرم العقود إذا كانت
مصالح رئيس البلدية تتعارض مع مصالح البلدية.
ان يمثل البلدية لدى مجالس ادارة المنشآت العمومية التي
تساهم في راسمالها البلدية .
-4بصفته مستشارا عضوا للمجلس البلدي
يمكن للمستشار البلدي:
 ان يكون عضوا في عدة لجان بلدية.
أن يكون عضوا بمجلس الدائرة ليحدى الدوائر البلدية.
ان يراس إيحدى اللجان البلدية في يحالة استيفاء عدد
المساعدين على راس باقي اللجان ،ول يمكن رئاسة اكثر من
لجنة.
ان يمثل البلدية لدى المحاكم او ان يبرم العقود إذا كانت
مصالح رئيس البلدية تتعارض مع مصالح البلدية.
ان يمثل البلدية لدى مجالس ادارة المنشآت العمومية التي
تساهم في راسمالها البلدية
في صورة عدم وجود مساعد اول ،وعدم وجود مساعدين،
يعوض مستشار بلدي يقع انتخابه من طرف المجلس رئيس
البلدية في كامل وظائفه في يحالة تغيب هذا التخير او
يحصول أي مانع له.
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 يمكن أن تمسند للمستشار البلدي بصفة استثنائية بعضا من
مهام رئيس البلدية كالحالة المدنية مثل بمقتضى تفويض من
هذا التخير باستثناء إبرام عقود الزواج.
ل يجوز له يحضور جلسة بلدية يهمه مواضوعها شخصيا او
نيابة عن الغير .و ل يجوز له اقتناء او كراء او استغلل
عقارات بلدية او التعاقد معها مباشرة او بواسطة الغير ال بعد
ترتخيص مسبق من الوالي بعد اتخذ راي المجلس البلدي.
وينطبق هذا التحجير على كافة اعضاء المجلس البلدي مهما
كانت مسؤولياتهم صلب المجلس.
الكاتب العام للبلدية والدارة البلدية
-1مشمولت الكاتب
العام للبلدية
الفصل  87من القانون
الساسي للبلديات

يسهر الكاتب العام للبلدية تحت سلطة رئيس البلدية على يحسنسير الدارة في الميدانين الداري والمالي طبقا للتشريع
والتراتيب المعمول بها،
ويتولى الكاتب العام للبلدية في يحدود ذلك تخاصة:
 تنفيذ قرارات رئيس البلدية،
 إعداد مشروع ميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها
 إعداد ملفات الصفقات واللزمات البلدية
 اعداد جداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف
العقود
 إعللداد اقترايحللات التعهللد بالنفقللة والذون بللالتزود
والذون بالدفع
 تسيير العوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية،
 العنايللة بللدفاتر الحالللة المدنيللة وبمختلللف السللجلت
والللدفاتر البلديللة ومسللكها والعنايللة بالوثللائق الداريللة
والمحفوظات.
وممللا يجللدر التاكيللد عليلله بدايللة انلله ل يمكللن ممارسللةالمشمولت المتعلقة بالميدانين الداري والمالي ال مللن قبللل
رئيللس البلديللة دون سللواه وذلللك لجتنللاب التللداتخل بيللن
المشمولت وتحديدا للمسلؤوليات  ،مملا يعنلي علدم امكانيلة
التفللويض فللي الميللدانين الداري والمللالي لفائللدة اعضللاء
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-2تنظيم ادارة البلدية
المنشور عدد  46الصادر
عن وزير الداتخلية بتاريخ
 26أوت  1992والمتعلق
بالتنظيمات الهيكلية
النموذجية للدارات البلدية

المجلس البلدي.
اعتبارا لهمية دور الدارة البلدية باعتبارها الجهاز التنفيذي
لقرارات المجلس البلدي  ،تم اقرار تنظيمات هيكلية نموذجية
للدارات البلدية تهدف الى تنظيم الدارة البلدية وتواضيح
مشمولتها  ،وقد اضعت بالعتماد على مقاييس تصنف البلديات
يحسب عدد السكان واهمية موازينها وطبيعة نسيجها العمراني
والقتصادي والجتماعي وكذلك باعتبار الوظائف الساسية
الموكولة للبلديات :
 النموذج : 1للبلديات التي يبلغ عدد سكانها أقل من تخمسةآلف ساكن.
 النموذج : 2للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين تخمسةآلف وعشرين ألف ساكن.
 النموذج :3للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين عشرينألف وتخمسين ألف ساكن.
 النموذج :4للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين تخمسين ألفومائة ألف ساكن.
 -النموذج :5للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها مائة ألف ساكن.
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