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 الـقـانون األساسي للبلديات
 (1) أحكـام عامــة: األول العنوان

حداثها البلدية تعريف: األول الباب  (2) وا 

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

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

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

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

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

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

 .اتتتشعر ةند اس تضعء الامعل  الملاي  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ديـالبل سـالمجل :انيـالث وانـالعن
 : تشكيـلـهاألول ابــالب

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

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

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

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

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

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

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

  البلدي ارئيته.

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

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

 تعبلع(. 13)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ةدد 



 11 

 اللجـان(   1)الثاني: ابــالب

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

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

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

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

 ألكثر ان لمن .

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

 اتعئ  اسة   الاتعي .
                                       

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

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

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

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

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

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

 ديــالبل بـالمكت:  (4) الباب الثالث

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن    48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تعبلع( 44)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6ذُةيد ترتيبه بالتضى الفص   -6
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فةةو شةةقنلع ذي  ةةرار فةةو ظةةرف ث ثةة  ذشةةلر اةةن تةةعر ا يلةةّرر  لةة  إنالافعةةاا امابةةع 
 (1).إيداةلع بارك  الاالي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 البلدي لألطفال المجلس

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

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

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

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

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

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

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

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

 اتق ير الامل  البلدي لد فعا.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 

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

(4) 

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

  ان  يا اللعنان. 34 بعلفص الصيغ ااآلمعا الانصاص ةليلع 

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

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

 اسنتخعبي .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (1) الامل .

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

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

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

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

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

 (8)  يا اللعنانه

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

 (2) .18  جه  دبج صا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 2006ما لي   17فو 

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

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

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

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

 2006ما لي   17الاؤرخ فو 200لتن   48ةددان اللعنان األتعتو  2ت  تغيير لفظ "الاصعلي " بلفظ "الصلح" بالتضى الفص -7



 29 

 العااايةةة اتغييةةةر اتةةةتعاعا األاةة ك البلديةةة  التةةةو  ةةةو فةةو تصةةةرف الاصةةةعلح  ضةةب   (1
 هالبلدي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بابعشرته بنفته ذا باات   ان ينابه خصيصع ليلك.

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

 2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006

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

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

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

 تعبلع( 71)الفص   2006ما لي   17الاؤرخ فو  2006لتن   48ان اللعنان األتعتو ةدد  6التضى الفص  ذُةيد ترتيبه ب -5
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 علتراتيب البلدي  بالارك    اكلي تيم ارا ب  اسدارة  البلدي إن رئي   (2)-80 الفصل
 (3) .لعالاتعلل  ب العليعتنفيي الررام التل   عا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (1) ،مجس نهــ 

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

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

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

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

 (2.)االبيئي  للان ل  البلدي 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بعلفصة  خعصة  انلةع الاةدااالم الةااردة  الاااضي ادااالم الامعل  البلدي  الاتعلل  بنف  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الفني  بلع ايل  تقميره ةلى يتعب اي اني  الدال .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 التصرف والتعاون البلدي  (1) :العنوان الخامس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 2006ما لي   17الاؤرخ فو 
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  (1) عـاب الرابــالب

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

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

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

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

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

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

 (7)الباب الخامس
 اتــاون بين البلديــالتع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


