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مرسوم إشتراعي رقم 118
قانون البمديات

إن رئيس الجمهورية

بناء عمى الدستكر؛
ن
بناء عمى القانكف رقـ  65/1تاريخ ( 0865/01/21منح الحككمة حؽ إصدار مراسيـ إشتراعية)؛
ن
كبعد إستشارة مجمس شكرل الدكلة؛

بناء عمى إقتراح كزير الداخمية؛
ن
كبعد مكافقة مجمس الكزراء بتاريخ 0866/5/16
يرسـ ما يأتي
الباب األول  -البمديات  -تعريفها  -إنشاؤها
المادة -1

البمدية ىي إدارة محمية تقكـ ،ضمف نطاقيا ،بممارسة الصالحيات التي يخكليا إياىا القانكف.

المادة -2

تنشأ بمدية في كؿ مدينة أك في كؿ قرية أك مجمكعة مف القرل الكارد ذكرىا في الجدكؿ رقـ ( )0الممحؽ

تتمتع البمدية بالشخصية المعنكية كاإلستقالؿ المالي كاإلدارم في نطاؽ ىذا القانكف.

بالمرسكـ اإلشتراعي رقـ ( )00تاريخ  0843/01/18كتعديالتو ،كفقان ألحكاـ ىذا القانكف.

المواد  3و 4و-5

(أُلغيت بمكجب المادة  34مف القانكف رقـ  554الصادر في  21كانكف األكؿ 0886 ،كاستعيض عنيا ضمنان
باألحكاـ الكاردة في المادة  30مف القانكف المذككر).
المادة  30مف القانكف رقـ :86/554

يجاز لك ازرة الداخمية أف تستعيف بمديرية الشؤكف الجغرافية في الجيش كبمصمحة اليندسة في قكل األمف الداخمي

كبدكائر المساحة كبالتنظيـ المدني في جميع المناطؽ كبالمكاتب اليندسية الخاصة ،باإلضافة إلى العناصر

الالزمة مف مجندم خدمة العمـ ،كتكميفيا بتنظيـ خرائط تحديد األحياء الجديدة أك النطاؽ البمدم لمبمديات

المستجدة أك تمؾ التي يمكف أف تندمج أك تنفصؿ عمى ضكء العكامؿ الفنية كالجغرافية كالديمغرافية كاإلقتصادية

التي تربط في ما بينيا ،عمى أف تتـ ىذه األعماؿ قبؿ تاريخ مكعد إجراء اإلنتخابات البمدية كاإلختيارية بشيريف
عمى األقؿ كي يصار إلى تحديد المدف كالقرل كاألحياء المستجدة التي ستدعى لإلنتخابات بمكجب قرار ك ازرة

الداخمية الذم يقضي بدعكة الييئات اإلنتخابية.

تنظّـ ك ازرة الداخمية العمؿ بيف األجيزة الفنية كاإلدارية كاألمنية كالعسكرية كالمكاتب اليندسية الخاصة كتبمغيـ
تكاليؼ خطية تتضمف نكع األعماؿ المطمكب إنجازىا مع الميمة المحددة لإلنجاز ،كعمى الك ازرات كاإلدارات

المعنية التي تتبع ليا المديريات كالمصالح كالدكائر كالفنييف المشار إلييـ في ىذه المادة تنفيذ طمب ك ازرة الداخمية
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كباألكلكية ،إلنج از األعماؿ المطمكبة ضمف الميمة المحددة بالتكميؼ ،كي تتمكف بالتالي ك ازرة الداخمية مف إجراء
اإلنتخابات البمدية كاإلختيارية في ىذه المدف كالقرل كاألحياء في المكاعيد المحددة ليا.

المادة -6

إف تحديد النطاؽ البمدم ىك تدبير إدارم ال عالقة لو بقيكد السجؿ العقارم .تضـ خرائط تحديد النطاؽ البمدم

إلى ممؼ إنشاء البمدية كتعفى العممية الطبكغرافية مف الرسكـ.

الباب الثاني  -جهاز البمدية
المادة -7

يتألؼ جياز البمدية مف سمطة تقريرية كسمطة تنفيذية.
الفصل األول  -السمطة التقريرية

القسم األول  -عدد أعضاء المجمس البمدي ،مدة واليته وانتخابه
المادة -8

يتكلى السمطة التقريرية المجمس البمدم.

المادة -9

(أُلغيت بمكجب المادة  34مف القانكف رقـ  554الصادر في  21كانكف األكؿ  0886كاستعيض عنيا ضمنان
باألحكاـ الكاردة في المادة  13مف القانكف المذككر).
المادة  13مف القانكف رقـ :86/554

يتألؼ المجمس البمدم مف أعضاء يحدد عددىـ كما يمي:

أ.

 8أعضاء لمبمدية التي يقؿ عدد أىالييا المسجميف عف  1111شخصان.

ب 01 .عضكان لمبمدية التي يتراكح عدد أىالييا المسجميف بيف  1110ك 3111شخصان.

ج 04 .عضكان لمبمدية التي يتراكح عدد أىالييا المسجميف بيف  3110ك 01111شخصان.
د.

 07عضكان لمبمدية التي يتراكح عدد أىالييا المسجميف بيف  01110ك 13111شخصان.

ق 10 .عضكان لمبمدية التي يزيد عدد أىالييا المسجميف عف  13111شخصان ،باستثناء ما ىك كارد في الفقرة "ك"
ك.

مف ىذه المادة.

 13عضكان لبمديتي بيركت كطرابمس.

المادة  -11مدة كالية المجالس البمدية ست سنكات.
المادة ( -11أُلغيت بمكجب المادة  34مف القانكف رقـ  554الصادر في  21كانكف األكؿ  0886كاستعيض عنيا ضمنان
باألحكاـ الكاردة في المادة  10مف القانكف المذككر).

المادة  10مف القانكف رقـ ( 86/554البنكد  0ك:)1

 -0ينتخب أعضاء المجمس البمدم بالتصكيت العاـ المباشر كفقان لألصكؿ المنصكص عمييا في قانكف إنتخاب
أعضاء مجمس النكاب كفي ىذا القانكف.

 -1تؤلؼ البمدية دائرة إنتخابية كاحدة.
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المادة ( -12أُلغيت بمكجب المادة  34مف القانكف رقـ  554الصادر في  21كانكف األكؿ .)0886
المادة  -13ال يشترؾ في اإلقتراع إال الناخب المدكف إسمو في القائمة اإلنتخابية أك الحاصؿ عمى قرار بتدكيف إسمو مف
لجنة قيد األسماء.

المادة  -14تدعى الييئات اإلنتخابية البمدية بقرار مف كزير الداخمية خالؿ الشيريف السابقيف لنياية كالية المجالس البمدية.
يذكر في القرار مراكز اإلقتراع كتككف الميمة بيف تاريخ نشره كاجتماع الييئة اإلنتخابية ثالثيف يكمان عمى

األقؿ.

المادة ( -15أُلغيت بمكجب المادة  34مف القانكف رقـ  554الصادر في  21كانكف األكؿ  0886كاستعيض عنيا ضمنان
باألحكاـ الكاردة في المادة  12مف القانكف المذككر).
المادة  12مف القانكف رقـ :86/554

يعيف مكعدان خاصان لكؿ بمدية أك
يعيف مكعد اإلنتخاب في يكـ كاحد لجميع البمديات أك أف ّ
لكزير الداخمية أف ّ
مجمكعة مف البمديات ،إذا اقتضت ذلؾ سالمة العمميات اإلنتخابية ،عمى أف تتـ اإلنتخابات في جميع البمديات
خالؿ الميؿ المبينة في المادة  03مف قانكف البمديات.

(أضيفت إلى ىذه المادة أحكاـ المادة  11مف القانكف رقـ )86/554
المادة  11مف القانكف رقـ :86/554

تجرم اإلنتخابات البمدية في جميع المناطؽ المبنانية كفقان لألصكؿ المحددة في ىذا القانكف ،باستثناء المدف كالقرل
الكاقعة تحت اإلحتالؿ اإلسرائيمي ،كيستمر المحافظكف كالقائمقامكف بالقياـ بأعماؿ المجالس البمدية في تمؾ المدف

كالقرل.

(عدلت الفقرة الثانية مف المادة  11مف القانكف  86/554بمكجب المادة األكلى مف القانكف رقـ  205تاريخ 11
ّ

نيساف )1110

المادة األكلى مف القانكف رقـ :1110/205

كعمى الحككمة أف تدعك إلجراء إنتخابات بمدية ليذه المدف كالقرل قبؿ تاريخ  21أيمكؿ .1110

كما أف المدف كالقرل الكاقعة في مناطؽ التيجير كالتي لـ تتـ المصالحة كالعكدة إلييا فتحدد بمرسكـ يتخذ في

مجمس الكزراء بناء عمى اقتراح كزراء الداخمية كالشؤكف البمدية كالقركية كشؤكف الميجريف ،كعمى الحككمة أف

تدعك إلجراء إنتخابات بمدية ليذه المدف كالقرل كمما أصبح ذلؾ ممكنان بقرار مف مجمس الكزراء خالؿ مدة ثالثة
أشير مف تاريخ ىذا القرار.

المادة  -16تسرم عمى اإلنتخابات البمدية أحكاـ قانكف إنتخاب أعضاء مجمس النكاب في كؿ ما ال يتعارض كأحكاـ ىذا
القانكف.

المادة  -17تعتمد إلنتخاب المجالس البمدية القائمة اإلنتخابية المعتمدة إلنتخاب أعضاء المجمس النيابي.
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المادة ( -18أُلغيت بمكجب المادة  34مف القانكف رقـ  554الصادر في  21كانكف األكؿ  0886كاستعيض عنيا ضمنان
باألحكاـ الكاردة في المادة  14مف القانكف المذككر).
المادة  14مف القانكف رقـ :86/554

 -0عمى كؿ مف يرغب في ترشيح نفسو لعضكية بمدية ما أف يقدـ إلى القائمقامية أك المحافظة في مراكز

المحافظات قبؿ مكعد اإلنتخاب بعشرة أياـ عمى األقؿ ،تصريحان مسجالن لدل الكاتب العدؿ ينطكم عمى إسمو

كعمى إسـ البمدية التي يريد أف يرشح نفسو فييا.

يستكفي الكاتب العدؿ رسمان مقطكعان مقداره عشرة آالؼ ليرة لبنانية عف كؿ تصريح.

 -1ال يقبؿ الترشيح إال إذا كاف المرشح ناخبان مدكنان إسمو في القائمة اإلنتخابية الخاصة بالبمدية التي يرغب في

أف يككف عضكان في مجمسيا ،كأكدع تأمينان قدره خمسماية ألؼ ليرة لبنانية كتتكافر فيو أىمية العضكية لممجالس
البمدية المنصكص عنيا في المرسكـ اإلشتراعي رقـ ( 66/007قانكف البمديات).

 -2يعطي القائمقاـ أك المحافظ إيصاالن يثبت تقديـ طمب الترشيح.

عمى ىذا األخير كخالؿ ثالثة أياـ مف تقديـ طمب الترشيح أف يصدر ق ار انر معمالن بقبكؿ الطمب أك برفضو،

كاال اعتبر سككتو بانقضاء ىذه المدة ،ق ار انر ضمنيان بالقبكؿ.

يعمّؽ قرار قبكؿ أك رفض الترشيح ،فكر صدكره ،عمى باب دار القائمقامية أك المحافظة ،كينظّـ بيذا األمر

محض انر يكقعو المكظؼ المختص.

 -3يحؽ لممرشح بخالؿ مدة أسبكع مف تاريخ صدكر القرار القاضي برفض ترشيحو ،مراجعة مجمس شكرل
الدكلة ،باستدعاء غير خاضع لمرسـ أك أية معاممة أخرل.

كعمى المجمس أف يفصؿ باإلعتراض نيائيان بخالؿ ميمة خمسة أياـ مف تاريخ تسجيمو في قمـ المجمس كاال

اعتبر ترشيحو مقبكالن.

 -4تنشر أسماء المرشحيف الذيف قبمت طمبات ترشيحيـ بال إبطاء عمى باب البمدية التي رشحكا أنفسيـ فييا.

 -5يعاد التأميف لصاحب العالقة إذا رجع عف ترشيحو بتصريح مسجؿ لدل كاتب العدؿ يقدـ إلى القائمقامية أك
المحافظ قبؿ مكعد اإلنتخاب بخمسة أياـ عمى األقؿ.

المادة ( -19أُلغيت بمكجب المادة  34مف القانكف رقـ  554الصادر في  21كانكف األكؿ  0886كاستعيض عنيا ضمنان
باألحكاـ الكاردة في المادة  15مف القانكف المذككر).

المادة  15مف القانكف  86/554مع مراعاة أحكاـ المادة  13مف ىذا القانكف:

 -0تحدد ك ازرة الداخمية بقرار دعكة الناخبيف عدد األعضاء الذيف سينتخبكف لكؿ بمدية .كما تحدد عدد األعضاء
الذم يعكد لكؿ قرية فيما إذا كانت البمدية الكاحدة تضـ عدة قرل كذلؾ كفقان لنسبة عدد سكاف كؿ منيا.

كيجرم الترشيح عمى ىذا األساس.

 -1يفكز باإلنتخاب المرشح الذم يناؿ العدد األكبر مف أصكات المقترعيف ،كاذا تساكت األصكات فيفكز األكبر
سنان ،كاذا تساكت السف يمجأ إلى القرعة بكاسطة لجنة القيد المنصكص عمييا في المادة السابعة مف ىذا
القانكف.
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 -2إذا كاف عدد المرشحيف مكازيان لعدد األعضاء المطمكب إنتخابيـ كانقضت مدة الترشيح فاز ىؤالء المرشحكف
بالتزكية .كيعمف عف ذلؾ بقرار مف المحافظ أك القائمقاـ أما إذا لـ يبمغ عدد المرشحيف عدد األعضاء

المطمكب إنتخابيـ عند إقفاؿ مدة الترشيح أك إذا أدل إلى ذلؾ رجكع مرشحيف عف ترشيحيـ جاز قبكؿ

ترشيحات جديدة تقدـ قبؿ اإلقتراع بثالثة أياـ.

 -3يعاد التأميف لممرشح إذا فاز باإلنتخابات أك ناؿ ( )%14مف أصكات المقترعيف عمى األقؿ.
المادة  -0 -21يطعف بصحة اإلنتخاب لدل مجمس شكرل الدكلة في ميمة خمسة عشر يكمان تمي إعالف النتيجة.
 -1تطبؽ أحكاـ المكاد  218إلى  223مف قانكف العقكبات عمى األعماؿ المقترفة إلفساد اإلنتخاب.

المادة  -21إذا شغر في مجمس بمدم ربع المراكز عمى األقؿ يجرم إنتخاب أعضاء لممراكز الشاغرة لممدة الباقية خالؿ
شيريف مف تاريخ شغكر آخر مركز عمى أف يحسب الكسر مف العدد كاحدان.

القسم الثاني  -حل المجمس البمدي واعادة إنتخابه
بناء عمى إقتراح كزير الداخمية إذا ارتكب
المادة  -22يمكف حؿ المجمس البمدم بمرسكـ معمؿ يتخذ في مجمس الكزراء ن
مخالفات ىامة متكررة أدت إلى إلحاؽ الضرر األكيد بمصالح البمدية.
المادة  - 23يعتبر المجمس البمدم منحالن حكمان إذا فقد نصؼ أعضائو عمى األقؿ أك حكـ بإبطاؿ إنتخابو.

عمى كزير الداخمية أف يعمف الحؿ بقرار يصدر عنو بخالؿ مدة أسبكع عمى األكثر مف تاريخ تبميغ ك ازرة الداخمية

ذلؾ ،كاال اعتبر سككتو بمثابة قرار إعالف ضمني بالحؿ.

المادة  -24في حالة حؿ المجمس أك اعتباره منحالن يصار إلى إنتخاب مجمس جديد في ميمة شيريف مف تاريخ مرسكـ
الحؿ أك قرار إعالنو كذلؾ لممدة الباقية مف كالية المجمس البمدم المنحؿ.0

يتكلى القائمقاـ أك رئيس القسـ األصيؿ في القضاء كالمحافظ أك أميف السر العاـ في مركز المحافظة أعماؿ

المجمس البمدم حتى إنتخاب المجمس الجديد كذلؾ بقرار مف كزير الداخمية.

المادة  -25ال يجدد المجمس البمدم بكاممو أك بجزء منو في األشير الستة التي تسبؽ تاريخ إنتياء كالية المجمس البمدم.
الفصل الثاني  -نظام أعضاء المجمس البمدي
القسم األول  -التمانع وفقدان األهمية

المادة ( -26ألغيت بمكجب المادة  34مف القانكف رقـ  554الصادر في  21كانكف األكؿ  0886كاستعيض عنيا ضمنان
باألحكاـ الكاردة في المادة  11مف القانكف المذككر).

0

أضافت المادة الخامسة مف القانكف رقـ  205تاريخ  11نيساف  1110إلى الفقرة األكلى مف المادة  13مف المرسكـ اإلشتراعي رقـ  007تاريخ
 0866/1/21النص التالي :كذلؾ لممدة الباقية مف كالية المجمس البمدم المنحؿ.
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المادة  11مف القانكف :86/554

ال يجكز الجمع بيف رئاسة أك عضكية المجمس البمدم كبيف:

 -0عضكية المجمس النيابي أك تكلي منصب كزارم.
 -1المختارية أك عضكية المجمس اإلختيارم.
 -2القضاء.

 -3كظائؼ الدكلة كالمصالح المستقمة كالمؤسسات العامة كالبمديات.

 -4رئاسة أك عضكية مجالس إدارة المصالح المستقمة كالمؤسسات العامة.
 -5ممكية إمتياز أك كظائفو في نطاؽ البمدية.

 -6عضكية أك كظائؼ الييئات أك المجاف المكمفة إدارة مشاريع ذات نفع عاـ في نطاؽ البمدية.

ال يجكز لرئيس البمدية أك نائبو أف يترشحا لإلنتخابات النيابية إال بعد مركر سنتيف عمى إنتياء كاليتيما أك

إستقالتيما.

تطبؽ ىذه المادة عمى المجالس البمدية التي تنتخب بعد نفاذ ىذا القانكف.

المادة  -27ال يككف أىالن لعضكية المجالس البمدية:
 -0الذيف ال يعرفكف القراءة كالكتابة.

 -1المحككمكف بالحرماف مف الحقكؽ المدنية أك بالتجريد المدني.

 -2المحككمكف مف أجؿ جنايات أك جنح شائنة كما ىي معينة في الفقرة  2مف المادة  01مف قانكف إنتخاب

أعضاء مجمس النكاب أك مف أجؿ الجنح المنصكص عمييا في المكاد  218إلى  223مف قانكف العقكبات.

 -3المحككمكف بجرائـ اإلنتماء إلى الجمعيات السرية.
 -4المحجكر عمييـ قضائيان لعمتي العتو كالجنكف.

 -5األشخاص الذيف يعمف إفالسيـ حتى إعادة إعتبارىـ.
المادة  -28ال يجكز لمشخص الكاحد أف يككف عضكان في عدة مجالس بمدية ككذلؾ ال يجكز في البمدية الكاحدة أف يككف
األب كأحد األكالد ،كاألـ كأحد األكالد ،كالزكج كالزكجة ،كالحمك كزكج اإلبنة ،أك زكجة اإلبف ،كالحماة

كزكجة اإلبف ،أك زكج اإلبنة ،كاإلخكة كاألخكات ،كالعـ كابف األخ ،كالخاؿ كابف األخت ،كزكج األخت،

كزكج األخ ،عمى اختالفيـ ،أعضاء بمجمس بمدم كاحد .كاذا انتخب إثناف مف األقارب كاألنسباء المار ذكرىـ
كلـ يستقؿ أحدىما ،فعمى القائمقاـ أف يقيؿ أحدثيما سنان ،كاذا تعادال في السف فيقاؿ أحدىما بالقرعة في أكؿ

إجتماع يعقده المجمس البمدم.

المادة  -29إذا انتخب عضكان بمديان أحد األشخاص الكارد ذكرىـ في المادة  15مف ىذا القانكف ،فعميو أف يختار ضمف
ميمة أسبكعيف بيف العضكية ككظيفتو كاال يعتبر مقاالن حكمان مف عضكية البمدية ،كتعمف اإلقالة بقرار مف

المحافظ ،كاذا كجد أحد أعضاء المجمس البمدم في إحدل الحاالت المنصكص عمييا في المادة  16مف ىذا

القانكف إعتبر مستقيالن حكمان مف عضكية البمدية بقرار مف المحافظ.
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القسم الثاني  -اإلستقالة والتوقيف عن العمل
المادة  -31تقدـ إستقالة الرئيس أك نائب الرئيس أك العضك البمدم إلى المحافظ بكاسطة القائمقاـ كتعتبر نيائية مف تاريخ
قبكليا بقرار مف المحافظ .كاذا لـ يبت بالقبكؿ تعتبر اإلستقالة نيائية بعد مضي شير مف تاريخ تقديـ إستقالة

ثانية ترسؿ بكتاب مضمكف.

بعد انقضاء خمسة عشر يكمان عمى قبكؿ إستقالة الرئيس أك نائبو ،أك إعتبار اإلستقالة نيائية يجتمع المجمس
البمدم كفقان ألحكاـ المادة  60مف ىذا القانكف.

يمكف الرجكع عف اإلستقالة قبؿ صدكر قرار قبكليا أك إعتبارىا نيائية.
المادة  -31إذا تخمؼ عضك المجمس البمدم عف تمبية الدعكة إلى اإلجتماع أربع مرات متكالية بدكف عذر مشركع ،يدعك
الرئيس المجمس البمدم إلى جمسة خاصة تعقد ليذه الغاية.

يقدر المجمس البمدم األسباب التي دعت العضك إلى الغياب كيمكنو إتخاذ قرار باعتبار العضك مستقيالن.
إف قرار المجمس البمدم باعتبار العضك مستقيالن يخضع لمكافقة كزير الداخمية.

لمعضك المعتبر مستقيالن أف يطعف بالقرار لدل مجمس شكرل الدكلة بخالؿ عشرة أياـ مف تاريخ إبالغو إليو.
الفصل الثالث  -سير العمل في المجمس البمدي

القسم األول  -الدعوة إلى إجتماعات المجمس البمدي
بناء عمى دعكة مف رئيسو ككمما دعت الحاجة إلى إجتماعو
المادة  -32يجتمع المجمس البمدم مرة في الشير عمى األقؿ ن
كعمى الرئيس أف يعيف في دعكتو مكاضيع اإلجتماع.
يتحتّـ عمى الرئيس دعكة المجمس البمدم إلى اإلجتماع إذا طمب ذلؾ المحافظ أك القائمقاـ أك أكثرية أعضاء
المجمس عمى أف تذكر في الطمب كالدعكة األسباب الداعية إلى ىذا اإلجتماع كمكاضيعو.

المادة  -33يجب أف تككف الدعكة خطية ،كأ ف ترسؿ قبؿ الجمسة بثالثة أياـ عمى األقؿ ،إلى محؿ إقامة العضك أك المقاـ
المختار منو ،كيمكف تقصير ىذه الميمة إذا اقتضت الضركرة.

كلممجمس البمدم أف ينظر في تقصير الميمة فيقرر اإلستمرار في الجمسة أك تأجيميا لمكعد آخر.
عمى العضك المقيـ خارج النطاؽ البمدم أف يختار محؿ إقامة ضمف نطاؽ البمدية ،كاال ُع َّد ُمبمَّغان في مركز
البمدية.
القسم الثاني  -النصاب والمناقشات
المادة  -34ال تككف مناقشة المجمس البمدم قانكنية إال إذا حضر أكثر مف نصؼ األعضاء الذيف يككف المجمس مؤلفان منيـ
كدعي األعضاء إلى
بتاريخ عقد الجمسة التي تجرم فييا المناقشة كاذا لـ تتكفر النسبة المذككرة تأجؿ اإلجتماع ُ
إجتماع جديد يحدد بدعكة بعد أربع كعشريف ساعة عمى األقؿ ،كال تككف ىذه الجمسة قانكنية إال إذا حضر ثمث
األعضاء عمى األقؿ ،كيجب أف تتضمف الدعكة الثانية خالصة صريحة ألحكاـ ىذه المادة.
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يستغنى عف الدعكة الثانية كتككف الجمسة قانكنية إذا ثبت أف عدـ الحضكر ناشئ عف كجكد مصمحة شخصية
لألعضاء الغائبيف أك لشخص يديركف أعمالو.

المادة  -35جمسات المجمس البمدم سرية .كلممحافظ أك القائمقاـ أف يحضراىا إذا طمبا ذلؾ عمى أف ال يككف ليما حؽ
التصكيت.

لرئيس البمدية أف يدعك لحضكر جمسات المجمس البمدم أم مكظؼ أك أم شخص آخر إلستماعو.

المادة  -36يرئس جمسات المجمس البمدم رئيس البمدية كبحالة تغيبو فنائب الرئيس كاال فأكبر األعضاء سنان.
المادة  -37يتكلى رئيس الجمسة حفظ نظاميا ،كاذا كقعت فييا جناية أك جنحة ينظـ محض انر بالكاقع كيرسمو بال إبطاء إلى
القضاء الصالح كيبمغ القائمقاـ نسخة عف ىذا المحضر.

المادة  -38يرئس نائب الرئيس الجمسات التي تناقش فييا حسابات إدارة البمدية المككمة إلى الرئيس ،كيرئسيا أكبر

األعضاء سنان إذا كاف لنائب الرئيس تدخؿ بإدارة مالية البمدية .كلرئيس البمدية أف يحضر المناقشات في
حساباتيا اإلدارية عمى أف يخرج مف الجمسة قبؿ الشركع في التصكيت.

بناء عمى طمب القائمقاـ أك المحافظ أف يطمب إلى المجمس البمدم أف يتناقش
المادة  -39لرئيس البمدية مف تمقاء نفسو أك ن
بصكرة إستثنائية قبؿ كؿ شيء في مسألة تتطمب درسان مستعجالن .كلو أف يمنع المناقشة في مكضكع خارج عف
جدكؿ األعماؿ.

القسم الثالث  -التصويت عمى المقررات
المادة  -41يمارس المجمس البمدم صالحياتو بمكجب ق اررات يصدرىا في جمسات يعقدىا ليذه الغاية.
المادة  -41يجرل التصكيت بطريقة اإلقتراع العمني كال يجكز التصكيت بالككالة.

يمجأ إلى طريقة اإلقتراع السرم إذا طمب ذلؾ الرئيس أك أكثرية األعضاء الحاضريف أك إذا كاف التصكيت يتعمؽ
بإنتخاب ما.

المادة  -42تُتخذ مقررات المجمس بأكثرية أصكات األعضاء الحاضريف .كاذا تعادلت األصكات فصكت الرئيس يرجح.
المادة  -43ال يجكز أف يشترؾ في المناقشة كاإلقتراع عضك لو مصمحة خاصة.
المادة  -44يجب تدكيف ق اررات المجمس البمدم بأرقاـ متسمسمة بحسب تكاريخيا عمى سجؿ ترقـ صفحاتو كيكقع عميو
القائمقاـ أك مف ينتدبو.

يجب أال يترؾ في السجؿ بياض كال يجكز فيو شطب أك كتابة في الحاشية ،كعند الضركرة يكضع خطاف عمى
البياض كيكقع الرئيس كالكاتب عمى الشطب أك عمى الكتابة في الحاشية كتدكف كؿ مخالفة في ذيؿ القرار.
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إف إىماؿ تدكيف إدخاؿ الق اررات في السجؿ الخاص ال يؤدم إلى إلغائو كالغاء األعماؿ التي نفذت بمكجبو ،عمى
أنو يجب عمى سمطة الرقابة اإلدارية تنبيو المجمس البمدم إلى ىذا اإلىماؿ كاتخاذ التدابير لمنع تك ارره كلتدكيف

القرار الميمؿ.

يجب أف تشمؿ صفحات سجؿ الق اررات عمى ىامش كأربعة أعمدة فتدكف في اليامش إزاء نص القرار جميع

البيانات التي تتعمؽ عند اإلقتضاء بتصديقو أك بالمكافقة عميو أك بإلغائو ،كيدكف في العمكد األكؿ رقـ القرار

المتسمسؿ كفي العمكد الثاني تاريخ نشره أك تبميغو كفي العمكد الثالث تاريخ إرسالو إلى سمطة الرقابة اإلدارية كفي

العمكد الرابع نص القرار نفسو.

المادة  -45لكؿ ناخب في الدائرة البمدية أك صاحب مصمحة أف يطمب إعطاءه عمى نفقتو نسخة مف ق اررات المجمس
البمدم مصدقان عمييا مف المكظؼ المختص.

القسم الرابع  -محاضر الجمسات
المادة  -46ينظـ محضر بكؿ جمسة مف جمسات المجمس البمدم في سجؿ خاص يرقـ صفحاتو كيؤشر عمييا القائمقاـ أك

مف ينتدبو ،يتمى في نيايتيا كيكقع عميو في الجمسة نفسيا مف قبؿ جميع األعضاء الحاضريف كتذكر تحفظاتيـ

إذا طمبكا ذلؾ.

تذكر في المحضر عمى األخص الدعكة كجدكؿ األعماؿ كنص الق اررات التي اتخذىا المجمس كأسماء األعضاء

الحاضريف كأسماء األشخاص الذيف اشترككا في المناقشة كخالصة مالحظاتيـ كأسماء الذيف صكتكا في اإلقتراع

العمني كتعييف كجية إقتراعيـ.

الفصل الرابع  -المجمس البمدي
القسم األول  -مدى إختصاصه

المادة  -47كؿ عمؿ ذم طابع أك منفعة عامة ،في النطاؽ البمدم ،مف إختصاص المجمس البمدم.

كلممجمس البمدم أف يعرب عف تكصياتو كأمانيو في سائر المكاضيع ذات المصمحة البمدية كيبدم مالحظاتو

كمقترحاتو فيما يتعمؽ بالحاجات العامة في النطاؽ البمدم ،كيتكلى رئيس المجمس أك مف يقكـ مقامو إبالغ ذلؾ

إلى المراجع المختصة كفقان لألصكؿ.

المادة  -48تككف لألنظمة التي يصدرىا المجمس البمدم في المسائؿ الداخمة ضمف إختصاصو صفة اإللزاـ ضمف النطاؽ
البمدم.

المادة  -49يتكلى المجمس البمدم ،دكف أف يككف ذلؾ عمى سبيؿ الحصر ،األمكر التالية:
 المكازنة البمدية ،بما في ذلؾ نقؿ كفتح اإلعتمادات. -قطع حساب المكازنة.

 -القركض عمى أشكاليا لتحقيؽ مشاريع معينة أنجزت دراستيا.
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 التنازؿ عف بعض العائدات البمدية اآلنية كالمستقبمية لممقرض أك لمدكلة لقاء كفالتيا القرض ،كادراج األقساطالتي تستحؽ سنكيان في المكازنات البمدية المتتالية طكاؿ مدة ىذا القرض.

 تحديد معدالت الرسكـ البمدية في الحدكد المعينة في القانكف. دفتر الشركط لصفقات المكازـ كاألشغاؿ كالخدمات. دفتر الشركط لبيع أمالؾ البمدية. -المصالحات.

 -قبكؿ كرفض اليبات كاألمكاؿ المكصى بيا.

 البرامج العامة لألشغاؿ كالتجميؿ كالتنظيفات كالشؤكف الصحية كلمشاريع المياه كاإلنارة. -تسمية الشكارع في النطاؽ البمدم.

 -تخطيط الطرؽ كتقكيميا كتكسيعيا كانشاء الحدائؽ كالساحات العامة ككضع التصاميـ العائدة لمبمدة كالمخطط

التكجييي العاـ بالتعاكف مع المديرية العامة لمتنظيـ المدني كمع مراعاة أحكاـ قانكف اإلستمالؾ عمى أف تككف

مكافقة كؿ مف التنظيـ المدني كالبمدية المعنية ممزمة إلقرار المشركع كفي حاؿ إختالؼ الرأم بيف البمدية
كالتنظيـ المدني يبت مجمس الكزراء بالمكضكع بصكرة نيائية.

 إنشاء األسكاؽ كالمنتزىات كأماكف السباؽ كالمالعب كالحمامات كالمتاحؼ كالمستشفيات كالمستكصفاتكالمالجئ كالمكتبات كالمساكف الشعبية كالمغاسؿ كالمجارير كمصارؼ النفايات كأمثاليا.

 المساىمة في نفقات المدارس الرسمية كفقان لألحكاـ الخاصة بيذه المدارس. -المساىمة في نفقات المشاريع ذات النفع العاـ.

 -إسقاط الممؾ البمدم العاـ إلى ممؾ بمدم خاص.

 تنظيـ النقؿ بأنكاعو كتحديد تعريفاتو عند اإلقتضاء ضمف النطاؽ البمدم ،كمع مراعاة أحكاـ القكانيف النافذة. إسعاؼ المعكزيف كالمعاقيف كمساعدة النكادم كالجمعيات كسائر النشاطات الصحية كاإلجتماعية كالرياضيةكالثقافية كأمثاليا.

 األنظمة الخاصة بمكظفي كأجراء البمدية كتحديد سمسمة رتبيـ كركاتبيـ كأجكرىـ. -حؽ التعاقد مع البمديات.

 مراقبة النشاطات التربكية كسير العمؿ في المدارس الرسمية كالخاصة كاعداد تقارير إلى المراجع التربكيةالمختصة.

 -مراقبة سير المرافؽ العامة كاعداد تقارير عف سير العمؿ فييا إلى اإلدارات المعنية.

 المكافقة عمى إعتبار الطرقات الناتجة عف مشركع إفراز كالتي يستفيد منيا أكثر مف ستة عقارات لمالكيفمختمفيف كاألمالؾ العامة البمدية كالتي يحؽ لمبمدية إجراء األشغاؿ عمييا.

 إلزاـ المستفيديف مف مشركع إنشائي أنجزت دراستو المساىمة في تكاليؼ ىذا المشركع في حاؿ مكافقة أكثريةثالثة أرباع المنتفعيف منو عمى األقؿ.

المادة  -51يجكز لممجمس البمدم ضمف منطقتو أف ينشئ أك يدير بالذات أك بالكاسطة أك يسيـ أك يساعد في تنفيذ األعماؿ
كالمشاريع اآلتية:

 المدارس الرسمية كدكر الحضانة كالمدارس المينية.01

 -المساكف الشعبية كالحمامات كالمغاسؿ العمكمية كالمسابح.

 -المستشفيات العمكمية كالمصحات كالمستكصفات كغير ذلؾ مف المنشآت كالمؤسسات الصحية.

 المتاحؼ كالمكتبات العامة كدكر التمثيؿ كالسينما كالمالىي كاألندية كالمالعب كغيرىا مف المحاؿ العمكميةكالرياضية كالمؤسسات اإلجتماعية كالثقافية كالفنية.

 -الكسائؿ المحمية لمنقؿ العاـ.

 األسكاؽ العامة لبيع المأككالت كب اردات حفظيا كبيادر الغالؿ.المادة  -51يجب مكافقة المجمس البمدم في األمكر التالية:
 -تغيير إسـ البمد.

 -تغيير حدكد البمد.

 -تنظيـ حركة المركر كالنقؿ العاـ.

 مشاريع تقكيـ الطرؽ العامة الكبرل كتحديدىا كالتصاميـ التكجييية العامة في المنطقة البمدية. إنشاء المدارس الرسمية كالمستشفيات كالمستكصفات الحككمية كنقميا أك إلغاؤىا. التدابير المتعمقة باإلسعاؼ العاـ. -إنشاء مكاتب كمؤسسات خيرية.

َّ
المصنفة كالمطاعـ كالمسابح كالمقاىي كالمالىي كالفنادؽ .كعمى المجمس
 طمبات رخص إستثمار المحالتالبمدم أف يتخذ ق ار انر في المكاضيع المشار إلييا خالؿ مدة شير مف تاريخ إبالغو األكراؽ المتعمقة بيذه

المكاضيع ،كاال اعتبر مكافقان عمييا ضمنان.

كفي حاؿ عدـ مكافقة المجمس البمدم كاصرار السمطة المختصة عمى إتخاذ تدبير مخالؼ ،يعرض المكضكع
عمى مجمس الكزراء عف طريؽ الكزير المختص ،لبتو بالصكرة النيائية.

المادة  -52يراقب المجمس البمدم أعماؿ السمطة التنفيذية كيسير عمى حسف سير العمؿ في البمدية كيضع بنتيجة أعماؿ
الرقابة تقارير يرفعيا إلى سمطة الرقابة.

المادة  -53ينتخب المجمس البمدم مف بيف أعضائو في بداية كؿ عاـ عضكيف أصيميف كعضكيف رديفيف يشكالف مع رئيس
البمدية كنائب الرئيس ىيئة لجنة المناقصات التي تتكلى تمزيـ الصفقات البمدية كتمزيـ الرسكـ التي يقرر
المجمس البمدم كضعيا في المزايدة.

كلممجمس البمدم أف ينتخب أيضان لجانان مف أعضائو لدراسة القضايا المناطة بو كيمكف أف يستعيف بمجاف يعينيا
مف غير أعضائو.

المادة  -54قرارات المجمس البمدم نافذة بحد ذاتيا باستثناء الق اررات التي أخضعيا ىذا المرسكـ اإلشتراعي صراحةن
لتصديؽ سمطة الرقابة اإلدارية ،فتصبح نافذة مف تاريخ تصديقيا.

المادة  -55تنشر الق اررات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذىا المجمس البمدم عمى باب مركز البمدية ،كينظـ محضر
بذلؾ يكقّعو المكظؼ المختص .أما الق اررات النافذة األخرل فتبمَّغ إلى أصحابيا.
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القسم الثاني  -الرقابة اإلدارية عمى ق اررات المجمس البمدي
المادة  -0 -56تمارس الرقابة اإلدارية عمى ق اررات المجمس البمدم السمطات التالية:
 -القائمقاـ

 -المحافظ

 -كزير الداخمية

 -1تمارس الرقابة اإلدارية عمى ق اررات مجمس بمدية بيركت مف قبؿ كزير الداخمية فقط.
المادة  -57لكزير الداخمية أف يفكض إلى مدير عاـ الداخمية الصالحيات المنكطة بو بمكجب أحكاـ ىذا القانكف كميان أك
جزئيان.

المادة  -58يرسؿ رئيس البمدية ق اررات المجمس البمدم إلى سمطة الرقابة اإلدارية المختصة ،مباشرة ،خالؿ ثمانية أياـ مف
تاريخ صدكرىا ،عمى أف يبمغ نسخة عنيا إلى المراجع التسمسمية.

المادة ( -59ألغي نص المادة بمكجب المادة األكلى مف القانكف الصادر بتاريخ  0888/3/14كاستبدؿ بالنص اآلتي):
ال تخضع لتصديؽ سمطة الرقابة اإلدارية ق اررات المجمس البمدم التالية كىي عمى سبيؿ التعداد كالمثاؿ ال

الحصر:

 عقكد اإليجار التي ال تزيد بدالتيا السنكية عف عشريف مميكف ليرة في البمديات الخاضعة لرقابة ديكافالمحاسبة المسبقة كعشرة مالييف ليرة في البمديات األخرل.

 تأميف المباني البمدية كتجييزاتيا كآلياتيا لدل شركات الضماف لمعقكد التي ال تزيد فييا قيمة ىذا التأميف عفإثني عشر مميكف ليرة في البمديات الخاضعة لرقابة ديكاف المحاسبة المسبقة كستة مالييف ليرة في البمديات
األخرل.

 -قبكؿ كرفض اليبات كاألمكاؿ المكصى بيا غير المرتبطة بأعباء.

 إسعاؼ المعاقيف كمساعدة النشاطات التربكية كالثقافية كالرياضية كاإلجتماعية عندما ال تزيد إجماليالمساعدات في السنة عف عشرة مالييف ليرة.

 كضع تعريفات النقؿ كالعربات كالمركبات العمكمية عمى إختالؼ أنكاعيا ضمف النطاؽ البمدم. -تحصيؿ الرسكـ البمدية كالحجز عمى أمكاؿ المكمفيف الذيف يتمنعكف عف دفع تمؾ الرسكـ.

المادة ( -61ألغي نص المادة بمكجب المادة الثانية مف القانكف الصادر بتاريخ  0888/3/14كاستبدؿ بالنص اآلتي):
تخضع لتصديؽ القائمقاـ الق اررات اآلتية:

 المكازنة البمدية كنقؿ كفتح اإلعتمادات. -الحسابات القطعية.

 -تحديد معدالت الرسكـ البمدية ضمف الحدكد المنصكص عنيا بقانكف الرسكـ البمدية.

 شراء العقارات أك بيعيا التي ال تزيد قيمتيا عف مائة مميكف ليرة كدفاتر الشركط الخاصة العائدة ليا.03

 -عقكد اإليجارات عندما تزيد بدالتيا السنكية عف عشريف مميكف ليرة في البمديات الخاضعة لرقابة ديكاف

المحاسبة المسبقة كعف عشرة مالييف ليرة في البمديات األخرل ،كال تتعدل في الحالتيف أربعيف مميكف ليرة.

 إسعاؼ المعاقيف كمساعدة النكادم كالجمعيات كسائر النشاطات الثقافية كاإلجتماعية كالرياضية كالصحيةكأمثاليا عندما تزيد القيمة اإلجمالية لممساعدات في السنة عف عشرة مالييف ليرة.

 إجازة صفقات المكازـ كاألشغاؿ كالخدمات عندما تزيد قيمتيا عف ثالثيف مميكف ليرة كال تتجاكز الثمانيف مميكفليرة كتصديؽ دفاتر الشركط الخاصة العائدة ليا.

 إجازة األشغاؿ باألمانة كشراء المكازـ بالفاتكرة عندما تتجاكز كمفتيا عشريف مميكف ليرة كال تزيد عف خمسيفمميكف ليرة.

 تسكية الخالفات كالمصالحات مع مراعاة أحكاـ المادة  55مف ىذا المرسكـ اإلشتراعي. -قبكؿ أك رفض اليبات كاألمكاؿ المكصى بيا المرتبطة بأعباء.

المادة ( –61ألغي نص المادة بمكجب المادة الثالثة مف القانكف الصادر بتاريخ  0888/3/14كاستبدؿ بالنص اآلتي):
تخضع لتصديؽ المحافظ الق اررات التالية:

 إجازة صفقات المكازـ كاألشغاؿ كالخدمات عندما تزيد قيمتيا عف ثمانيف مميكف ليرة ،كتصديؽ دفاتر الشركطالخاصة العائدة ليا.

 -إجازة األشغاؿ باألمانة كشراء المكازـ بالفاتكرة عندما تتجاكز قيمتيا خمسيف مميكف ليرة.

 شراء العقارات أك بيعيا التي تزيد قيمتيا عف مائة مميكف ليرة كدفاتر الشركط الخاصة العائدة ليا. تخصيص ممؾ بمدم لمصمحة ما ،بعد أف يككف مخصصان لمصمحة عامة. -عقكد اإليجار التي تزيد بدالتيا السنكية عف أربعيف مميكف ليرة.

 إنشاء األسكاؽ كأماكف السباؽ كالمتاحؼ كالمستشفيات كالمساكف الشعبية كمصارؼ النفايات كأمثاليا.المادة  -62تخضع لتصديؽ كزير الداخمية الق اررات التالية:
 الق اررات التي يتألؼ منيا نظاـ عاـ. -القركض.

 -تسمية الشكارع كالساحات كاألبنية العامة كاقامة النصب التذكارية كالتماثيؿ.

 إنشاء الكحدات البمدية كتنظيميا كتحديد مالكيا كاختصاصاتيا كسمسمة رتب كركاتب مكظفييا. إنشاء إتحادات تضـ عدة مجالس بمدية لمقياـ بأعماؿ مشتركة ذات نفع عاـ. -تعكيضات رئيس كنائب رئيس البمدية.

 إسقاط األمالؾ البمدية العامة إلى أمالؾ بمدية خاصة ،كتعتبر أمالكان بمدية عامة الطرقات كالفضالت الكاقعةضمف نطاؽ البمدية باستثناء الطرؽ الدكلية.

 دفتر الشركط العاـ لصفقات المكازـ كاألشغاؿ كالخدمات. -دفتر الشركط العاـ لبيع أمالؾ البمدية.

 إلزاـ المستفيديف مف مشركع إنشائي أُنجزت دراستو المساىمة في التكاليؼ. التنازؿ عف بعض العائدات البمدية اآلنية كالمستقبمية لممقرض أك لمدكلة.04

المادة  -63تعتبر القرارات المبينة في المكاد السابقة مصدقان عمييا ضمنان إذا لـ تتخذ سمطة الرقابة اإلدارية المختصة

قرارىا بشأنيا خالؿ شير مف تاريخ تسجيؿ القرار في الكحدة المختصة لدل سمطة الرقابة اإلدارية المعنية.

كعمى رئيس البمدية في مثؿ ىذه الحاؿ ،أف يحيط سمطة الرقابة اإلدارية المختصة عممان بأف القرار أصبح مصدقان.

ال تطبؽ ىذه الميمة عمى الق اررات المتعمقة بالتخطيط كالمكازنة كفتح كنقؿ اإلعتمادات كالقركض.

أما الق اررات الخاضعة لرقابة ديكاف المحاسبة المسبقة ،فتسرم المدة بشأنيا مف تاريخ إبالغ قرار الديكاف بالمكافقة

إلى سمطة الرقابة اإلدارية.

المادة  -64تصديؽ سمطة الرقابة اإلدارية يجب أف يككف خطيان ،كىك قابؿ لمطعف أماـ مجمس شكرل الدكلة.
المادة  -65يجكز لمقائمقاـ أك المحافظ أك لكزير الداخمية في أم كقت شاء كألسباب تتعمؽ باألمف أف يرجئ مؤقتان تنفيذ
قرار مجمس بمدم ،كيجب أف يتـ ذلؾ بمكجب قرار معمؿ يقبؿ الطعف أماـ مجمس شكرل الدكلة.

المادة  -66تخضع المصالحات لمكافقة ىيئة القضايا في ك ازرة العدؿ في القضايا العالقة أماـ المحاكـ ،كلمكافقة ىيئة
التشريع كاإلستشارات في ك ازرة العدؿ في القضايا التي لـ ترفع أماـ المحاكـ.
الباب الثالث  -السمطة التنفيذية

الفصل األول  -تعريفها وانتخابها
المادة  -67يتكلى السمطة التنفيذية في البمدية رئيس المجمس البمدم ،كفي بمدية بيركت يتكالىا المحافظ .ال تطبؽ عمى مف
يتكلى السمطة التنفيذية أحكاـ الفقرة ( )1مف المادة  03مف المرسكـ اإلشتراعي رقـ  001تاريخ  01حزيراف

.0848

المادة ( -68ألغيت بمكجب المادة  34مف القانكف رقـ  554الصادر في  21كانكف األكؿ  0886كاستعيض عنيا ضمنان
في البنكد  2ك 3ك 4مف المادة  10مف ىذا القانكف).

المادة  10مف القانكف رقـ ( 86/554البنكد  2ك 3ك:)4

 ينتخب المجمس البمدم مف بيف أعضائو ،رئيسان كنائب رئيس بطريقة اإلقتراع السرم كباألكثرية المطمقة كلمدةكالية المجمس البمدم ،كذلؾ في أكؿ جمسة يعقدىا ،في المكعد كالمكاف المذيف يحددىما المحافظ أك القائمقاـ،

ضمف ميمة شير مف تاريخ إعالف نتيجة اإلنتخاب.

يرأس الجمسة أكبر األعضاء سنان .عند تعادؿ األصكات بيف عضكيف يفكز األكبر سنان .كاذا كانا مف عمر
كاحد يمجأ إلى القرعة.

 -يعتبر رئيس كنائب رئيس البمدية مف أعضاء المجمس البمدم كمف ضمف العدد المحدد في كؿ بمدية.

 لممجمس البمدم ،بعد ثالثة أعكاـ مف إنتخاب الرئيس كنائبو ،كفي أكؿ جمسة يعقدىا أف ينزع الثقة منيما أكبناء عمى عريضة يكقعيا ربع ىؤالء األعضاء.
مف أحدىما ،باألكثرية المطمقة مف مجمكع أعضائو ،كذلؾ ن
عمى المجمس البمدم ،في ىذه الحالة ،أف يعقد فك انر جمسة لمؿء المركز الشاغر.
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المادة  -69تطبؽ أحكاـ المكاد  15ك 16ك 17ك 18المتعمقة بأىمية أعضاء المجمس البمدم عمى أىمية رئيس البمدية كنائب
الرئيس.

المادة  -71تسرم أحكاـ المكاد  08 – 07 – 06 – 05 – 04 – 03 – 02ك 11المتعمقة بطريقة إنتخاب أعضاء

المجمس البمدم عمى طريقة إنتخاب رئيس كنائب رئيس البمدية ،إال أنو ال يحؽ لممرشح أف يقدـ ترشيحو إال

لمركز كاحد في البمدية كاال حؽ لمقائمقاـ أف يرفض طمبات ترشيحو كميا.

المادة ( -71ألغيت بمكجب المادة  34مف القانكف رقـ  554الصادر في  21كانكف األكؿ  0886كاستعيض عنيا ضمنان
باألحكاـ الكاردة في المادة  16مف القانكف المذككر).
المادة  16مف القانكف رقـ :86/554

إذا شغر مركز رئاسة البمدية بصكرة نيائية ألم سبب كاف قبؿ نياية كالية المجمس البمدم بستة أشير عمى األقؿ،

بناء لدعكة القائمقاـ أك المحافظ إلنتخاب رئيس جديد مف بيف أعضائو كذلؾ خالؿ ميمة
يمتئـ المجمس البمدم ن
أقصاىا شير كاحد مف تاريخ الشغكر.
غير أنو ال ينتخب خمؼ لرئيس البمدية إذا حصؿ الشغكر خالؿ مدة تقؿ عف الستة أشير.

كفي ىذه الحالة يتكلى نائب الرئيس شؤكف الرئاسة لمفترة المتبقية مف كالية المجمس البمدم.
المادة  -72في حاؿ شغكر مركز رئاسة البمدية بصكرة مؤقتة طيمة سبعة أياـ عمؿ متتالية ،يتكلى نائب الرئيس ىذه المياـ
بصكرة مؤقتة بقرار مف المجمس البمدم كتحاط سمطة الرقابة اإلدارية عممان بتكليو مياـ الرئاسة.

يحدده المجمس البمدم كيككف متناسبان مع
المادة  -73يحؽ لرئيس كنائب رئيس البمدية أف يتقاضيا تعكيض تمثيؿ كانتقاؿ ّ
أىمية الجيد الذم يقضيو كؿ منيما في تصريؼ شؤكف البمدية.
الفصل الثاني  -إختصاص رئيس السمطة التنفيذية
المادة  -74يتكلى رئيس السمطة التنفيذية عمى سبيؿ التعداد ال الحصر ،األعماؿ التالية:
 تنفيذ ق اررات المجمس البمدم. -كضع مشركع مكازنة البمدية.

 -إدارة دكائر البمدية كاإلشراؼ عمييا.

 إدارة أمكاؿ البمدية كعقاراتيا كالقياـ بالتالي بجميع األعماؿ الالزمة لصيانة حقكقيا. -إدارة مداخيؿ البمدية كاإلشراؼ عمى حساباتيا.

 -األمر بصرؼ الميزانية البمدية كالقياـ بإنفاؽ المصاريؼ كاإلشراؼ عمييا كاعطاء حكاالت بصرفيا.

 إجراء عقكد اإليجار كالقسمة كالمقايضة كقبكؿ اليبات كاألشياء المكصى بيا كالشراء كالمصالحات بعد أفتككف ىذه األعماؿ قد رخص بإجرائيا كفقان ألحكاـ ىذا القانكف.

 القياـ بالشركط نفسيا بالمشتريات كاإلتفاقات كالصفقات كاإللتزامات كمراقبة األشغاؿ التي تنفذ لحساب البمديةكاستالميا.
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 تمثيؿ البمدية أماـ المحاكـ كفقا لمشركط المنصكص عمييا في ىذا القانكف. -عقد النفقات التي تجرم بمكجب بياف أك فاتكرة.

 إصدار األكامر بإتخاذ التدابير المحمية في المسائؿ المككمة إلى عنايتو كسمطتو بمكجب القكانيف كاألنظمة. إتخاذ التدابير بشأف مكافحة السكر كاألمراض الكبائية أك السارية كأمراض الحيكانات. -ىدـ المباني المتداعية كاصالحيا عمى نفقة أصحابيا كفقان ألحكاـ قانكف البناء.

 إستالـ اليبات كاألمكاؿ المكصى بيا إلى البمدية إذا كانت معرضة لمتمؼ أك الضياع كحفظيا إلى أف ُيبتبشأنيا.

 -إتخاذ التدابير المتعمقة بقمع التسكؿ.

 -إتخاذ التدابير الالزمة بشأف المجانيف الذيف ييددكف اآلداب أك سالمة األشخاص كاألمكاؿ.

 إتخاذ جميع التدابير الالزمة لتدارؾ كمالفاة الحكادث التي قد تقع بسبب شركد الحيكانات المضرة أك المفترسة. تأميف تكزيع المساعدات الالزمة إلعانة ضحايا اآلفات كالنكبات كالحريؽ كطغياف المياه كاألمراض الكبائية أكالسارية ...إلخ.

 المحافظة عمى الراحة كالسالمة كالصحة العامة بشرط أف ال يتعرض لمصالحيات التي تمنحيا القكانيفكاألنظمة لدكائر األمف في الدكلة.

 كؿ ما يتعمؽ بتأميف السير كتسييؿ التجكؿ في الشكارع كالساحات كالطرؽ العمكمية ككؿ ما يتعمؽ بالتنظيؼكاإلنارة كرفع األنقاض كاألقذار.

 -اإلىتماـ بإستدراؾ أك منع ما مف شأنو أف يمس الراحة كالسالمة كالصحة العامة.

 نقؿ المكتى كتنظيـ سير الجنازات كتنظيـ الدفف كنبش الجثث كالمحافظة عمى النظاـ في المدافف كحرمتيا. -ككؿ ما يختص بحماية صحة األفراد كالصحة العامة كالمراقبة الصحية عمى أماكف اإلجتماعات كالفنادؽ

كالبنسيكنات كمنازؿ البغاء كالمقاىي كالمطاعـ كاألفراف كحكانيت المحاميف كالسمانيف كالحالقيف ...إلخ .كبشكؿ
عاـ عمى جميع األماكف التي يتعاطى فييا تجارة أك صناعة المأككالت أك المشركبات كالرقابة الصحية عمى

األشخاص المرتبطيف بأية صفة كانت بيذه المحالت.

 اإلىتماـ بإتخاذ كسائؿ الكقاية مف الحريؽ كاإلنفجار كطغياف المياه كتنظيـ مصمحة المطافئ كمراقبة األماكفالتي تخزف فييا المكاد الممتيبة كالمتفجرة كالمحركقات كتحديد كميات ىذه المكاد التي يجكز ليذه األماكف

تخزينيا كاألمر بإتخاذ كسائؿ الكقاية الكاجبة عمييا.

 فرض ما يمزـ مف تدابير النظافة كالراحة كالصحة كالسالمة عمى كسائؿ النقؿ العمكمي. -كؿ ما يختص باآلداب كالحشمة العمكمية.

 اإلىتماـ بإتخاذ جميع الكسائؿ الالزمة لتأميف نقاكة كسالمة مكاد األكؿ المعدة لإلتجار. -اإلىتماـ بإتخاذ جميع الكسائؿ الالزمة لتأميف صحة الكزف كالكيؿ كالقياس.

 كؿ ما يختص بحماية البيئة كالمناظر الطبيعية كاآلثار التاريخية كصيانة األشجار كاألماكف المشجرة ،كمنعالتمكث.

 إعطاء رخص البناء كرخص السكف كافادات إنجاز البناء إلدخاؿ الماء كالكيرباء كالياتؼ بعد مكافقة الدكائرالفنية المختصة.

 تطبيؽ أحكاـ القكانيف المتعمقة بتسكية مخالفات البناء.07

 التكقيؼ عف البناء بناء لطمب المتضرر كلقاء كفالة يقدر قيمتيا رئيس البمدية لمدة أقصاىا خمسة عشر يكمانليتمكف خالليا المتضرر مراجعة المحكمة المختصة.

 -الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطؿ المياه كالكيرباء كالياتؼ كالمجارير كغيرىا لقاء كفالة تضمف

إعادة الحاؿ إلى ما كانت عميو عمى نفقة طالب الترخيص كال تستثنى المؤسسات العامة كالمصالح المستقمة

كادارات الدكلة مف ىذا الترخيص.

 الترخيص بكصؿ المجارير ضمف النطاؽ البمدم بعد إستيفاء الرسكـ كاف كاف المشركع قد جرل تنفيذه بكاسطةمجمس اإلتحاد أك ىيئة أخرل كاف كاف يمر في نطاؽ عدة بمديات.

 مراقبة اإلتجار بالمكاد الغذائية كتسعيرىا عمى أف ال يتعارض ذلؾ مع التدابير كالق اررات التي تصدرىا ك ازرةاإلقتصاد كالتجارة.

 -تعييف مكظفي البمدية كفقان ألنظمة البمدية كمالكاتيا كانياء خدماتيـ كتعييف العماؿ كاألجراء المياكميف في

حدكد اإل عتمادات المخصصة ليـ في المكازنة .إال أنو ال يجكز أف يككف األب كأحد األكالد كاألـ كأحد األكالد
كالزكج كالزكجة كزكجة اإلبف ،كاألخكة كاألخكات مكظفيف في بمدية كاحدة كاذا كجد بيف المكظفيف مف ىك في

ىذه الحاالت حؽ لرئيس البمدية أف يصرؼ أحدىما مف الخدمة بمكجب قرار إدارم نافذ بذاتو عمى أف تصفى

تعكيضاتو كفقان ألحكاـ قانكف المكظفيف.

 -الترخيص باإلعالف.

 -يتكلى شؤكف األمف بكاسطة الشرطة البمدية ،التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية ،كلو أف يطمب مؤازرة قكل

األمف الداخمي عند كقكع أم جرـ أك إحتماؿ حدكث ما قد ييدد السالمة العامة كأف يباشر التحقيقات الالزمة.

 إتخاذ التدابير اإلدارية كالتنظيمية التي يراىا مناسبة لحسف سير العمؿ البمدم كلتأميف الكاردات البمدية كفقانألحكاـ قانكف الرسكـ البمدية.

 القياـ ببعض األعماؿ كاإلجراءات المستعجمة المتعمقة بالصحة العامة كالسالمة العامة كالمكاصالت كاآللياتكالتشريفات كاإلستقباالت عمى أف تعرض فيما بعد عمى مكافقة المجمس البمدم.

المادة  -75يجكز لرئيس السمطة التنفيذية أف يرخص باألشغاؿ المؤقت أك بكضع البضائع مؤقتان في الطرؽ كاألماكف

العامة أك بعرضيا عمى جكانب األرصفة كالساحات العامة ،كلو أف يرخص أيضان ألصحاب المطاعـ كالمقاىي
بأف يضعكا طاكالت كمقاعد ككراسي عمى أرصفة الطرؽ كالساحات المذككرة.

المادة  -76لرئيس السمطة التنفيذية أف يصدر أنظمة بمدية في المسائؿ الداخمة ضمف إختصاصو كيككف ليذه األنظمة ضمف
النطاؽ البمدم صفة اإللزاـ التي ىي لشرائع الدكلة كأنظمتيا.

تنشر الق اررات ذات الصفة العامة التي يتخذىا رئيس السمطة التنفيذية عمى باب مركز البمدية ،كينظـ محض انر
بذلؾ يكقعو المكظؼ المختص ،كتبمغ الق اررات األخرل إلى أصحابيا.

المادة  -0 -77يرئس رئيس السمطة التنفيذية الكحدات البمدية كيسير عمى حسف سير العمؿ كتنسيقو فييا ،كىك الرئيس
التسمسمي األعمى لمكظفي البمدية.

 -1لرئيس السمطة التنفيذية أف يفكض إلى نائب الرئيس بعض صالحياتو.
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كلو كذلؾ أف يفكض رؤساء الكحدات البمدية بعض صالحياتو باستثناء الصالحيات التي تتعمؽ باستصدار

نصكص ليا الصفة العامة.

يتـ التفكيض بقرار يبمغ إلى كزير الداخمية كينشر في الجريدة الرسمية.

المادة  -78يمسؾ سجؿ خاص لتدكيف جميع الق اررات التي يتخذىا رئيس السمطة التنفيذية كيذكر عمى السجؿ إذا كاف ىذا
القرار قد نشر أك بمغ.

المادة  -0 -79تحا ؿ لمعمـ جميع الق اررات التي يتخذىا رئيس السمطة التنفيذية إلى القائمقاـ ،كفي بمدية بيركت إلى كزير
الداخمية.

 -1يتصؿ رئيس السمطة التنفيذية مباشرة مع اإلدارات العامة في كؿ ما يتعمؽ بشؤكف البمدية العادية.
الباب الرابع  -أحكام مختمفة

الفصل األول  -التنظيم اإلداري
المادة  -81تخضع بمديات مراكز المحافظات لرقابة مجمس الخدمة المدنية .كتبقى خاضعة لرقابة مجمس الخدمة المدنية
البمديات التي سبؽ كأخضعت لو بمرسكـ .تحدد البمديات األخرل التي تخضع لرقابة مجمس الخدمة المدنية

بناء عمى إقتراح كزير الداخمية.
بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء ن

المادة  -81تضع كؿ بمدية نظامان لمكظفييا كمالكان ليـ ،ككذلؾ نظامان ألجرائيا.
المادة  -82تطبؽ في البمديات الخاضعة لرقابة مجمس الخدمة المدنية األحكاـ التالية:

 -المكاد  02ك 50ك 51ك 86ك 011مف المرسكـ اإلشتراعي رقـ  001تاريخ  01حزيراف  0848كتعديالتيا.

 المكاد  31ك 30ك 31ك 32ك 33ك 34ك 35ك 36ك 37ك 48ك 51ك 50مف المرسكـ اإلشتراعي رقـ 002تاريخ  01حزيراف  0848كتعديالتيا.

المادة  -83لمبمدية أف تنشئ ما تحتاجو مف الكحدات اإلدارية كالمالية كالفنية ،كالشرطة كالحرس كاإلطفاء كاإلسعاؼ.
فيما بينيا.

كما يجكز إنشاء كحدات كشرطة كحرس كاطفاء كاسعاؼ مشتركة بيف بمديتيف أك أكثر ،كتعييف مكظفيف مشتركيف
 -0يتـ إنشاء الكحدات كالشرطة كالحرس كاإلطفاء كاإلسعاؼ المشتركة بقرار مف كزير الداخمية.

 -1يضع كزير الداخمية أنظمة مكحدة لممكظفيف المشتركيف مع اإلحتفاظ لمبمديات ذات الكحدات المشتركة بكضع
األنظمة الخاصة التي تراعي أكضاعيا عمى أف تخضع ىذه األنظمة الخاصة لمكافقة كزير الداخمية.

 -2تكزع بقرار مف كزير الداخمية نفقات ىؤالء المكظفيف بيف البمديات المعنية عمى أساس معدالت مئكية.

بناء عمى إقتراح المحافظ كبعد إستطالع رأم البمديات المعنية.
 -3تصدر ق اررات كزير الداخمية بيذا الشأف ن
المادة  -84يجكز لممجالس البمدية في البمديات التي تخضع لرقابة مجمس الخدمة المدنية ،كبعد أخذ مكافقة كزير الداخمية،
التعاقد مع أشخاص ممف تتكافر فييـ الشركط العامة لمكظيفة البمدية لمقياـ ببعض كظائفيا في أكقات محددة
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كشركط خاصة تعيف في العقد ،كما يجكز في البمديات التي يقؿ قطع حسابيا السنكم عف خمسيف ألؼ ليرة
تكميؼ أعضاء مف المجمس البمدم بدكف مقابؿ ،بمياـ الكاتب ،كما يجكز تكميؼ الشرطي بمياـ المراقب

الصحي كالجابي.

المادة  -85يحؽ لممكظفيف البمدييف المنكط بيـ تطبيؽ أك مراقبة تنفيذ القكانيف كاألنظمة المتعمقة بالصحة العامة كالنظافة
العامة كالبناء كتسييؿ التجكؿ في الشكارع كالساحات العامة ضبط مخالفات القكانيف كاألنظمة.
الفصل الثاني  -مالية البمديات
المادة  -86تتككف مالية البمديات مف:

 -الرسكـ التي تستكفييا البمدية مباشرة مف المكمفيف

 الرسكـ التي تستكفييا الدكلة أك المصالح المستقمة أك المؤسسات العامة لحساب البمديات كيتـ تكزيعيا مباشرةلكؿ بمدية

 الرسكـ التي تستكفييا الدكلة لحساب جميع البمديات -المساعدات كالقركض

 حاصالت أمالؾ البمدية ،بما في ذلؾ كامؿ إيرادات المشاعات الخاصة بيا -الغرامات

 اليبات كالكصاياالمادة  -87تكدع أمانة في صندكؽ بمدم مستقؿ في ك ازرة الداخمية حاصالت العالكات المشتركة العائدة لجميع البمديات.
المادة  -88تحدد أصكؿ كقكاعد تكزيع أمكاؿ الصندكؽ البمدم المستقؿ بنصكص تطبيقية بعد إستشارة مجمس شكرل
الدكلة.

بناء عمى إقتراح كزير
المادة  -89تعيف قكاعد كأصكؿ المحاسبة في البمديات بمكجب مرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء ن
الداخمية.
المادة  -91تخضع بمدية بيركت لرقابة ديكاف المحاسبة ككذلؾ البمديات الخاضعة حاليان لمرقابة ذاتيا.

بناء عمى إقتراح كزير
تحدد البمديات األخرل التي تخضع لرقابة ديكاف المحاسبة بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء ن
الداخمية.
الفصل الثالث  -الموجه البمدي

المادة  -91تتكلى ك ازرة الداخمية إعداد البمديات لتمكينيا مف اإلضطالع بمياميا.
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المادة  -92يعيد كزير الداخمية إلى عدد مف المكظفيف ميمة تكجيو البمديات إلى الكسائؿ الكفيمة بتطكيرىا كرفع مستكاىا
كزيادة فعاليتيا كتحسيف تنظيميا كتبسيط األساليب كاألصكؿ كطرؽ العمؿ المتبعة فييا كتعريفيا إلى أفضؿ

السبؿ لتحقيؽ غاياتيا.

المادة  -93يجرم إختيار المكظفيف المشار إلييـ في المادة السابقة مف بيف مكظفي الدكلة كالبمديات الذيف تتكافر فييـ
معارؼ كمؤىالت خاصة في الحقؿ البمدم.

كتطبؽ عمييـ حالة اإلنتداب كأحكامو المنصكص عمييا في المرسكـ اإلشتراعي رقـ  001تاريخ  01حزيراف

 ،0848كيحدد عددىـ كفقان لمحاجة بقرار مف كزير الداخمية.

المادة  -94يجرم إعداد دكرات تدريبية لمبمديات كاإلتحادات المنشأة كأجيزتيا كفقان لبرنامج يحدده كزير الداخمية.
الفصل الرابع  -المراقب العام
المادة  -95تخضع األعماؿ المالية في بمدية بيركت كسائر البمديات كاتحادات البمديات ،التي تحدد بمرسكـ يتخذ في مجمس
بناء عمى إقتراح كزير الداخمية ،لسمطة مراقب مالي يسمى "المراقب العاـ".
الكزراء ن
يمكف أف تتناكؿ سمطة المراقب العاـ أكثر مف بمدية أك إتحاد.

بناء عمى إقتراح كزير الداخمية كتنيى خدماتو بالطريقة
المادة  -96يعيف المراقب العاـ بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء ن
نفسيا.
تحدد تعكيضات المراقب العاـ في مرسكـ تعيينو.

يشترط في المراقب العاـ:

 أف يككف مف مكظفي الفئة الثالثة عمى األقؿ ،في مالكات الدكلة أك ما يعادليا في مالكات البمديات ،حائ انزعمى إجازة جامعية أك خريج المعيد الكطني لإلدارة كاإلنماء ،كتكلى األعماؿ المالية أك الرقابة المالية لمدة

خمس سنكات عمى األقؿ.

 -أك أف يككف مف مكظفي الفئة الثالثة عمى األقؿ ،في مالكات الدكلة أك ما يعادليا في مالكات البمديات

الخاضعة ألصكؿ كقكاعد المحاسبة العمكمية ،كتكلى األعماؿ المالية أك الرقابة المالية لمدة عشر سنكات عمى

األقؿ.

 يشترط في المراقب العاـ في بمدية بيركت أف يككف مف مكظفي الفئة الثانية عمى األقؿ في مالكات الدكلة أكما يعادليا في مالكات البمديات الخاضعة ألحكاـ قانكف المحاسبة العمكمية كتكلى األعماؿ المالية أك الرقابة
المالية لمدة عشر سنكات عمى األقؿ.

بناء عمى إقتراح كزير الداخمية.
المادة  -97تحدد صالحيات المراقب العاـ كمركز عممو بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء ن
كفيما خال الصالحيات كالتعكيضات المقررة لو ،ال يجكز إناطة المراقب العاـ في البمدية أك اإلتحاد بأية ميمة
كال تكميفو القياـ بأم عمؿ كال تقاضي أم تعكيض أك مكافأة.
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المادة  -98يستفيد المراقب العاـ مف المنافع كالخدمات التي تعطى لممكظفيف في مالكو األصمي أيا كاف نكعيا .كتدفع لو
باإلضافة إلى ركاتبو كتعكيضاتو كمخصصاتو مف مكازنة البمدية أك اإلتحاد.

(مالحظة :فيما يتعمؽ براتب المراقب العاـ كتعكيضاتو يراجع المرسكـ رقـ  1374تاريخ  03شباط 1111
المنشكر في عدد الجريدة الرسمية رقـ  8تاريخ )1111/1/13

المادة  -99يرتبط المراقب العاـ إداريان بك ازرة الداخمية طيمة مدة قيامو بيذه الكظيفة.
الفصل الخامس  -الدعاوى
المادة  -111يتناقش المجمس البمدم بالدعاكل كالمالحقات القضائية التي تقاـ بإسـ البمدية ،كيخكؿ القرار المتخذ رئيس
السمطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحؿ المقاضاة.

لرئيس السمطة التنفيذية القياـ بالقضايا المستعجمة كاإلجراءات التحفظية كذلؾ قبؿ أف يتخذ المجمس البمدم
القرار المشار إليو أعاله.

المادة  -111تعفى الدعاكل المقامة عمى البمدية أماـ القضاء العدلي مف تقديـ المذكرة التمييدية.

أما تقديـ الدعاكل عمى البمدية أماـ القضاء اإلدارم فيبقى خاضعان لألصكؿ المعمكؿ بيا لدل ىذا القضاء.

المادة  -112تطبؽ بحؽ البمديات األصكؿ المتبعة في تنفيذ األحكاـ الصادرة بحؽ الدكلة.
الفصل السادس  -المالحقات التأديبية والجزائية
المادة  -113يعتبر رئيس المجمس البمدم أك نائبو أك العضك الذم يتكلى أعماؿ السمطة التنفيذية مسؤكالن مف الكجية

المسمكية كيتعرض لمعقكبات التأديبية إذا أخؿ بالكاجبات التي تفرضيا عميو األنظمة كالقكانيف ،رغـ إنذاره،

كأدل ذلؾ إلى إلحاؽ الضرر بمصالح البمدية.

كال تحكؿ المالحقة التأديبية دكف المالحقة عند اإلقتضاء أماـ المحاكـ المدنية كالجزائية المختصة.
المادة  -114العقكبات التأديبية فئتاف:
الفئة األكلى:
 -التنبيو

 -التأنيب

الفئة الثانية:

 التكقيؼ عف العمؿ لمدة ال تتجاكز السنة -اإلقالة

المادة  -115تفرض عقكبات الفئة األكلى بقرار مف كزير الداخمية.

تفرض عقكبات الفئة الثانية بقرار مف الييئة التأديبية الخاصة.
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كي حؽ لمييئة التأديبية الخاصة فرض أية عقكبة مف الفئة األكلى فيما إذا تبيف ليا أف المحاؿ عمييا ال يستحؽ
عقكبة أشد.

المادة  -116تتألؼ الييئة التأديبية الخاصة عمى الكجو التالي:
 -رئيس المجمس التأديبي العاـ لممكظفيف

 -مكظؼ مف ك ازرة الداخمية مف الفئة الثانية عمى األقؿ

عضكان

 -رئيس بمدية

رئيسان

عضكان

 كيقكـ بكظيفة مفكض الحككمة ،مفكض الحككمة لدل المجمس التأديبي العاـ لممكظفيف كبكظيفة أميف سرالييئة مكظؼ مف الفئة الرابعة عمى األقؿ في مصمحة الشؤكف البمدية كالقركية في ك ازرة الداخمية.

ال يشترؾ مفكض الحككمة كأميف سر الييئة التأديبية الخاصة في المذاكرة كاصدار الحكـ.

بناء عمى إقتراح كزير الداخمية.
المادة  -117تعيف الييئة التأديبية الخاصة بمرسكـ ن
كيعيف في ىذا المرسكـ رئيس كأعضاء إضافيكف ليقكمكا مقاـ الرئيس كاألعضاء األصيميف عند التغيب أك
المرض أك تعذر اإلشتراؾ بأعماؿ الييئة لسبب قانكني.

المادة  -118يحاؿ رئيس المجمس البمدم أك نائبو أك العضك الذم يتكلى أعماؿ السمطة التنفيذية عمى الييئة التأديبية
الخاصة بقرار مف كزير الداخمية بعد إجراء تحقيؽ تتكاله ك ازرة الداخمية.

المادة  -119يعمؿ أماـ الييئة التأديبية الخاصة باألصكؿ المتبعة أماـ المجمس التأديبي العاـ لممكظفيف.
المادة  -111تقبؿ ق اررات الييئة التأديبية الخاصة الطعف لتجاكز حد السمطة أماـ مجمس شكرل الدكلة كفقان لألصكؿ
المتبعة لديو.

إف مراجعة مجمس شكرل الدكلة ال تكقؼ التنفيذ ما لـ يقرر المجمس كقؼ تنفيذ القرار المطعكف فيو.

عمى مجمس شكرل الدكلة أف يبت بطمب كقؼ التنفيذ خالؿ ثالثة أياـ بعد إنقضاء عشرة أياـ عمى تاريخ تبميغ
الدكلة كاال اعتبر الطمب مقبكالن حكمان حتى تاريخ صدكر الحكـ النيائي.

بناء عمى مكافقة
المادة  -111ال يمكف مالحقة الرئيس أك نائبو أك العضك البمدم جزائيان مف أجؿ جرـ يتعمؽ بمياميـ ،إال ن
المحافظ الخطية.
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المادة  -112إذا صدر قرار ظني أك حكـ بدائي بحؽ رئيس البمدية أك نائب الرئيس أك أحد األعضاء جاز كؼ يده بقرار
مف المحافظ حتى صدكر الحكـ النيائي.

كاذا إتيـ أحد ىؤالء بجناية أك ظف بو بجنحة شائنة ،كجب كؼ يده بقرار مف المحافظ حتى إنتياء الدعكل.
كاذا صدر بحؽ أحد ىؤالء حكـ مبرـ بجناية أك بجنحة شائنة يعتبر مقاالن حكمان كتعمف اإلقالة بقرار مف
المحافظ.

كاذا صدر بحؽ ىؤالء مذكرة تكقيؼ غيابية كانت أك كجاىية بجناية أك بجنحة شائنة ،إعتبر مكفكؼ اليد حكمان

إعتبا انر مف تاريخ المذكرة.

كاذا إستردت مذكرة التكقيؼ أك أخمي سبيمو يعكد حكمان إلى ممارسة أعمالو إف لـ يكف قد أكقؼ بجناية أك بجرـ
شائف.

المادة  -113يعكد لمنيابة العامة حؽ كصؼ الجرـ ،المالحؽ بو رئيس البمدية أك نائبو أك أحد األعضاء كما إذا كاف ناشئان
عف مياـ البمدية أك غير ناشئ عنيا.

الفصل السابع  -إتحاد البمديات

القسم األول  -تعريفه  -تشكيمه  -واليته
المادة  -114يتألؼ إتحاد البمديات مف عدد مف البمديات ،كيتمتع بالشخصية المعنكية كاإلستقالؿ المالي ،كيمارس
الصالحيات المنصكص عمييا في ىذا القانكف.

بناء عمى إقتراح كزير الداخمية كذلؾ:
المادة  -0 -115ينشأ إتحاد البمديات بمرسكـ يتخذ في مجمس الكزراء ن
 إما بمبادرة منو -كاما بناء عمى طمب البمديات

بناء عمى
بناء عمى إقتراح كزير الداخمية كبمبادرة أك ن
 -1كيجكز ضـ بمديات أخرل إلى اإلتحاد بمرسكـ ن
طمب البمديات.
 -2يحؿ إتحاد البمديات بنفس األصكؿ المعتمدة إلنشائو.

يحدد في مرسكـ الحؿ كمع اإلحتفاظ بحقكؽ الغير الشركط التي تجرم فييا تصفية إتحاد البمديات.

المادة  -116يحدد في مرسكـ إنشاء إتحاد البمديات إسـ ىذا اإلتحاد كمركزه.
المادة  -117تنتيي كالية مجمس اإلتحاد بإنتياء كالية المجالس البمدية التي يتألؼ منيا.
القسم الثاني  -جهاز اإل تحاد
المادة  -118يتألؼ جياز اإلتحاد مف سمطة تقريرية تسمى مجمس اإلتحاد كمف سمطة تنفيذية يتكالىا رئيس مجمس
اإلتحاد.
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بناء إلقتراح الرئيس أف
المادة  -119يتألؼ مجمس اإلتحاد مف رؤساء البمديات التي يضميا اإلتحاد كيمكف لممجمس البمدم ن
يتمثؿ بأحد أعضائو طيمة مدة كالية اإلتحاد.
كفي حاؿ شغكر مركز عضك اإلتحاد بسبب دائـ كالكفاة أك اإلستقالة أك اإلقالة مف عضكية المجمس البمدم

يحؿ محمو العضك الذم ينتدبو المجمس البمدم التابع لو.

بناء لدعكة القائمقاـ أك المحافظ كذلؾ إلنتخاب الرئيس
المادة  -121يمتئـ مجمس اإلتحاد خالؿ ميمة أسبكعيف مف تككينو ن
كنائب الرئيس كال يشترؾ القائمقاـ أك المحافظ في ىذه اإلنتخابات إف كاف متكليان أعماؿ البمديات.
المادة  -121يعاكف رئيس السمطة التنفيذية في إدارة شؤكف اإلتحاد جياز مكظفيف يرأسو مدير كيتألؼ مف الجياز
اليندسي كالصحي كمف الجياز اإلدارم كالمالي كمف جياز الشرطة.

يتكلى مجمس اإلتحاد كضع أنظمة كمالكات مكظفي اإلتحاد.

يعيف رئيس مجمس اإلتحاد المكظفيف كفقان ألحكاـ األنظمة كالمالكات المرعية اإلجراء.

المادة  -122يتكلى الجياز اليندسي لصالح البمديات األعضاء في اإلتحاد الشؤكف التالية:

 درس طمبات رخص البناء كتنظيـ الكشكفات الفنية كرفع كامؿ الممؼ إلى رئيس البمدية المعنية لمبت بو. إعداد دفاتر شركط المكازـ كاألشغاؿ كالخدمات. إعداد الدراسات الفنية المطمكبة كاإلستشارات. -كضع التخطيطات.

 إعداد لكائح اإلستمالؾ كالبيانات التفصيمية إلحالتيا إلى لجاف التخميف المختصة. درس كابداء الرأم برخص اإلسكاف. -المراقبة الصحية.

 -إعداد تقارير إلى رئيس البمدية المعنية تتعمؽ بمخالفات البناء كبالمخالفات الصحية كبسائر المخالفات

العائدة لصالحية ىذا الجياز كالتي تقع ضمف نطاؽ البمدية ،كرفعيا بكاسطة رئيس مجمس اإلتحاد إلى

رئيس البمدية المعنية.

 كما يتكلى الجياز اليندسي كالصحي سائر األمكر الفنية المشتركة التي يطمبيا منو رئيس مجمس اإلتحاد.المادة  -123يتكلى الجياز اإلدارم كالمالي األمكر التالية:

 الشؤكف اإلدارية كالمالية لمبمديات الصغرل التي ال تسمح مكازنتيا الخاصة باستخداـ مكظفيف لتأميف ىذهاألعماؿ.

 معاكنة أجيزة البمديات األعضاء لتحسيف سير أعماليا اإلدارية كالمالية .كيمكف أف يعيد إلى أحد الجباة فياإلتحاد مساندة البمديات األعضاء في تحصيؿ الرسكـ مف المكمفيف.

 -الشؤكف اإلدارية كالمالية في اإلتحاد.

المادة  -124يتكلى جياز الشرطة في اإلتحاد األمكر التالية:

 تكعية المكاطنيف لمتقيد بأحكاـ األنظمة كالقكانيف المرعية اإلجراء.15

 كضع تقارير بالمخالفات الحاصمة ضمف نطاؽ البمديات التابعة لإلتحاد كرفعيا بكاسطة رئيس مجمساإلتحاد إلى رئيس البمدية المعنية.

 إجراء التحقيقات األكلية في الجرائـ المشيكدة كالجرائـ التي تمس السالمة العامة لحيف كصكؿ الضابطةالعدلية.

 -تأميف مياـ رجاؿ الشرطة البمدية في البمديات التي ال تسمح مكازنتيا بتعييف أفراد شرطة خاصة بيا.

بناء لطمب رئيس
 يتـ تكميؼ رجاؿ شرطة اإلتحاد بيذه الميمات بمكجب قرار يصدره رئيس مجمس اإلتحاد نالبمدية المعنية كيعمؿ ىؤالء تحت إمرة رئيس البمدية المنتدبيف إلييا.
المادة  -125يحؽ لمبمديات األعضاء أف تفصؿ مؤقتان كؿ أك بعض أفراد شرطتيا لمعمؿ ضمف نطاؽ بمدية أخرل في اإلتحاد
عمى أف يمحؽ بيا عدد مف أفراد شرطة بمديات أخرل لمعمؿ ضمف نطاقيا.

يتـ الفصؿ كاإللحاؽ بقرار مف رئيس البمدية بعد مكافقة رئيس مجمس اإلتحاد.

يستمر رجاؿ الشرطة في قبض ركاتبيـ مف البمديات المعينيف فييا كيتقاضكف تعكيضات النقؿ كاإلنتقاؿ مف

البمدية المفصكليف إلييا.

القسم الثالث  -إختصاص مجمس اإل تحاد
المادة  -126يتداكؿ مجمس اإلتحاد كيقرر في المكاضيع التالية:

 -المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منيا جميع البمديات األعضاء أك بعضيا أك التي تشمؿ

نطاؽ أكثر مف إتحاد كاحد سكاء كانت ىذه المشاريع قائمة أك مرتقبة ،كالطرؽ كالمجارير كالنفايات كالمسالخ
كاإلطفاء كتنظيـ المكاصالت كالتعاكنيات كاألسكاؽ الشعبية كخالفيا.

 التخطيطات كاإلستمالكات كدفاتر الشركط ككؿ ما يمزـ لتنفيذ المشاريع. التنسيؽ بيف البمديات األعضاء كبت الخالفات الناشئة بينيا. -إقرار مكازنة اإلتحاد.

 -إقرار الحساب القطعي.

 -إقرار نظاـ كمالكات مكظفي اإلتحاد.

 -إدارة المشاعات الكاقعة ضمف نطاؽ بمديات اإلتحاد كالتي ال تعكد إدارتيا إلى بمدية معينة كالتي تديرىا

حاليان لجاف مشاعية خاصة ،كالتصرؼ بكامؿ إيراداتيا لتحقيؽ مشاريع اإلتحاد ،كتنتقؿ إلى مجمس اإلتحاد
فكر إنشائو األمكاؿ كالمكجكدات التي تككف بحكزة المجاف المشاعية الخاصة التي تصبح منحمة حكمان.

 -إقرار الخطة اإلنمائية ضمف نطاؽ اإلتحاد كصالحياتو.

 إلزاـ المستفيديف مف مشركع إنشائي أنجزت دراستو المساىمة في تكاليؼ ىذا المشركع في حاؿ مكافقةأكثرية ثالثة أرباع المنتفعيف منو عمى األقؿ.

 -القركض بجميع أشكاليا لتحقيؽ مشاريع معينة أنجزت دراستيا.

 التنازؿ عف بعض العائدات البمدية اآلنية كالمستقبمية لمقارض أك لمدكلة بشخص كزير المالية لقاء كفالتياالقرض كادراج األقساط التي تستحؽ سنكيا في المكازنات المتتالية طكاؿ مدة ىذا القرض.
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المادة  -127في حاؿ إختالؼ مجالس اإلتحاد عمى أحد المشاريع المشتركة فيما بينيا أك رفض أحدىا البحث فيو ،يرفع
المكضكع إلى كزير الداخمية الذم يبت بالخالؼ بمكجب قرار معمؿ لو صفة اإللزاـ القانكني لإلتحادات

المعنية.

المادة  -128إف جميع الق اررات التي يتخذىا مجمس اإلتحاد ضمف نطاؽ صالحياتو ليا صفة اإللزاـ القانكني لمبمديات
األعضاء.

بناء
إذا تمنعت إحدل البمديات األعضاء عف تنفيذ ق اررات مجمس اإلتحاد فعمى القائمقاـ أك المحافظ إما عفكان أك ن
لطمب رئيس مجمس اإلتحاد أف يكجو إلى البمدية المختصة أم انر خطيان بكجكب التنفيذ خالؿ ميمة عشرة أياـ كاال
حؿ محؿ المجمس البمدم أك رئيس البمدية في القرار الذم يضمف حسف تنفيذ قرار مجمس اإلتحاد.

يسجؿ قرار القائمقاـ أك المحافظ في سجؿ الق اررات الخاص في البمدية المعنية.

المادة  -129يعتمد مجمس إتحاد البمديات نفس األصكؿ كالقكاعد المعتمدة لسير العمؿ في المجالس البمدية كالمنصكص
عمييا في ىذا القانكف.

القسم الرابع  -رئاسة مجمس اإل تحاد
المادة  -131يتكلى السمطة التنفيذية رئيس مجمس االتحاد كتككف لو عمى سبيؿ التعداد ال الحصر الصالحيات التالية:
 دعكة مجمس اإلتحاد كتحديد جدكؿ أعمالو -رئاسة جمسات مجمس اإلتحاد كادارتيا

 كضع مشركع المكازنة كالحساب القطعي كالتقرير السنكم اإلشراؼ عمى مالية اإلتحاد كضبط كارداتو -عقد النفقة كاألمر بصرؼ المكازنة

 -تعييف المكظفيف ضمف أحكاـ النظاـ كالمالكات المصدقة

 إدارة شؤكف اإلتحاد كىك الرئيس التسمسمي األعمى لمكظفي اإلتحاد -تنفيذ ق اررات مجمس اإلتحاد

 تمثيؿ اإلتحاد لدل القضاء كالغيرالمادة  -131يحؽ لرئيس كنائب رئيس مجمس اإلتحاد أف يتقاضيا مف مكازنة اإلتحاد تعكيض تمثيؿ كانتقاؿ يحدده المجمس
كيككف متناسبان مع أىمية الجيد الذم يبذلو كؿ منيما في تصريؼ شؤكف اإلتحاد.

المادة  -132يقكـ نائب الرئيس بصالحيات الرئيس في حاؿ غيابو أك إيقافو عف العمؿ أك في حاؿ شغكر مركز الرئاسة
ألم سبب كاف كفي حاؿ غياب الرئيس كنائب الرئيس أك شغكر مركز منيما يقكـ مقاـ الرئيس بصكرة

مؤقتة أكبر األعضاء سنان في مجمس اإلتحاد.
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القسم الخامس  -مالية اإل تحاد
المادة  -133تتككف مالية اإلتحاد مف:

 عشرة بالمئة مف الكاردات الفعمية لمبمديات األعضاء كما ىي محددة في جدكؿ الحساب القطعي لمسنةالسابقة كال تدخؿ في حساب الكاردات األمانات كالنقد المدكر كالقركض كالمساعدات.

 نسبة مئكية إضافية مف مكازنة البمديات األعضاء المستفيدة مف مشركع معيف ذك نفع مشترؾ يحددىامجمس اإلتحاد عمى ضكء تكاليؼ المشركع عمى أف تخضع ىذه النسبة لمكافقة كزير الداخمية.

 المساعدات كالقركض ،ككامؿ عائدات المشاعات الداخمة في إختصاص مجمس اإلتحاد. -ما يخصص لإلتحاد مف عائدات الصندكؽ البمدم المستقؿ.

 -مساىمة الدكلة في مكازنة اإلتحاد عمى أف تدرج المبالغ المخصصة لذلؾ سنكيان في المكازنة العامة .تكزع

األمكاؿ بيف اإلتحادات بقرار مف كزير الداخمية كتخصص لكضع دراسات أك تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت
دراستيا كإلنعاش المناطؽ كخاصة الريفية منيا.

 -اليبات كالكصايا.

المادة  -134تخضع ق اررات مجمس اإلتحاد لسمطة الرقابة اإلدارية كفقا لألحكاـ كاألصكؿ كالقكاعد المطبقة عمى
البمديات.

الفصل الثامن  -أحكام عامة
المادة  -135إذا تمنع المجمس البمدم أك رئيسو القياـ بعمؿ مف األعماؿ التي تكجبيا القكانيف كاألنظمة ،لمقائمقاـ أف يكجو
إلى المجمس البمدم أك إلى رئيسو أم انر خطيان بكجكب التنفيذ خالؿ ميمة تعيف في ىذا األمر الخطي فإذا

انقضت الميمة دكف التنفيذ حؽ لمقائمقاـ بعد مكافقة المحافظ أف يقكـ بنفسو بذلؾ بمكجب قرار معمؿ.
يسجؿ قرار القائمقاـ في سجؿ الق اررات المنصكص عميو في المادة  33مف ىذا المرسكـ اإلشتراعي

كيخضع لتصديؽ سمطة الرقابة اإلدارية عند اإلقتضاء.

المادة  -136يحؽ لمبمديات إستعماؿ األمالؾ العمكمية البمدية لتنفيذ مشاريعيا العامة كالقياـ بالحفر كالتمديدات لتنفيذ

مشاريع اإلنارة كالمجارير كالمياه كغيرىا ،إال أنو ال يمكف في أم حاؿ أف تمارس بمدية ما ،سمطتيا خارج
نطاقيا البمدم ،كأف تستكفي رسكمان مف بمدية أخرل أك مف المكمفيف التابعيف لتمؾ البمدية.

المادة  -137خالفان لكؿ نص آخر ال تخضع أعماؿ السمطتيف التقريرية كالتنفيذية في البمديات لرقابة التفتيش المركزم.
المادة  -138باستثناء بمديتي بيركت كطرابمس كفي األماكف التي لـ تنشأ فييا اتحادات كأجيزتيا اليندسية تجرم جميع
المعامالت الفنية اليندسية ،خاصة البمديات ،في المكاتب الفنية لفركع التنظيـ المدني في األقضية.

أما المعامالت الفنية التي يقتضي إستصدار مراسيـ بشأنيا لتصبح نافذة فتجرم في المديرية العامة لمتنظيـ

المدني.
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المادة  -139يمغى قانكف البمديات رقـ  18تاريخ  18أيار  0852كجميع األحكاـ المخالفة ألحكاـ ىذا المرسكـ اإلشتراعي
أك غير المتفقة مع مضمكنو.

المادة  -141يعمؿ بيذا المرسكـ اإلشتراعي فكر نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في  21حزيراف 0866
اإلمضاء :الياس سركيس

صدر عف رئيس الجميكرية

رئيس مجمس الكزراء

اإلمضاء :سميـ الحص
كزير الداخمية

كزير المالية

اإلمضاء :صالح سمماف

اإلمضاء :فريد ركفايؿ
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