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  ،،20112011 يونيو سنة  يونيو سنة 2222 الموافق  الموافق 14321432 رجب عام  رجب عام 2020 مؤرخ في  مؤرخ في 1010--1111قانون رقم قانون رقم 

  ..يتعلق بالبلديةيتعلق بالبلدية
 
  
  

  إن رئيس الجمهورية،
ى و - واد األول يما الم تور، ال س ى الدس اء عل رر و31 و16 و15 و14 و10 و4 بن  159 و126 و125 و122 و119 مك
  منه،
م - ر رق ضى األم ي 07-97 وبمقت ؤرخ ف ام 27 الم وال ع ق 1417 ش نة 6 المواف ارس س انون 1997 م ضمن الق  والمت

  العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، المعدل والمتمم،
م - ر رق ضى األم ي 09-97 وبمقت ؤرخ ف ام 27 الم وال ع ق 1417 ش نة 6 المواف ارس س انون 1997 م ضمن الق  والمت

  العضوي المتعلق باألحزاب السياسية،
   الذي يحدد قائمة األعياد الرسمية، المعدل والمتمم،1963 يوليو سنة 26 في  المؤرخ278-63 وبمقتضى القانون رقم -
م  - ر رق ضى األم ي 155-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق 1386 ص نة 8 المواف و س انون 1966 يوني ضمن ق  والمت

  اإلجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
م  - ر رق ضى األم ي 156-66 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم فر ع ق  الم1386 ص نة 8واف و س انون 1966 يوني ضمن ق  والمت

  العقوبات، المعدل والمتمم،
ة   1970 فبراير سنة 19 الموافق 1389 ذي الحجة عام 13 المؤرخ في 20-70  وبمقتضى األمر رقم      - ق بالحال  والمتعل

  المدنية،
انون    و1975 سبتمبر سنة 26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75 وبمقتضى األمر رقم     - ضمن الق المت

  المدني، المعدل والمتمم،
انون   1975 سبتمبر سنة 26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 59-75 وبمقتضى األمر رقم     - ضمن الق  والمت

  التجاري، المعدل والمتمم،
ام   8 المؤرخ في 74-75 وبمقتضى األمر رقم  - دة ع ق  1395 ذي القع نة   12 المواف وفمبر س ضمن  1975 ن داد   والمت إع

  مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، 
م   - انون رق ضى الق ي  101-76 وبمقت ؤرخ ف ام  17 الم ة ع ق  1396 ذي الحج نة  9 المواف سمبر س ضمن 1976 دي  والمت

  قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم،
 والمتضمن قانون 1976 ديسمبر سنة 9 الموافق 1396 ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 103-76 وبمقتضى األمر رقم  -

  الطابع، المعدل والمتمم،
 والمتضمن قانون 1976 ديسمبر سنة 9 الموافق 1396 ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 104-76 وبمقتضى األمر رقم  -

  الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، 
 والمتضمن قانون 1976 ديسمبر سنة 9 الموافق 1396  ذي الحجة عام17 المؤرخ في 105-76 وبمقتضى األمر رقم  -

  التسجيل، المعدل والمتمم،
نة   2 الموافق   1403 رمضان عام    21 المؤرخ في    11-83 وبمقتضى القانون رقم     - و س ات   1983 يولي ق بالتأمين  والمتعل

  االجتماعية، المعدل والمتمم،
ام   4 المؤرخ في 18-83 وبمقتضى القانون رقم    - دة ع ق  1403 ذي القع نة   23 المواف شت س ازة   1983 غ ق بحي  والمتعل

  الملكية العقارية الفالحية،
م  - انون رق ضى الق ي 09-84 وبمقت ؤرخ ف ام  2 الم ى ع ادى األول ق 1404 جم نة 4 المواف ر س ق 1984 فبراي  والمتعل

  بالتنظيم اإلقليمي للبالد، المعدل والمتمم، 
ق  1404ن عام  رمضا23 المؤرخ في 12-84 وبمقتضى القانون رقم   - نة   23 المواف و س ام   1984 يوني ضمن النظ  والمت

  العام للغابات، المعدل والمتمم،
ة،   1984 يوليو سنة 7 الموافق 1404 شوال عام 8 المؤرخ في   17-84 وبمقتضى القانون رقم     - وانين المالي  والمتعلق بق

  المعدل والمتمم،
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ي   05-85 وبمقتضى القانون رقم     - ادى األو 26 المؤرخ ف ام    جم ى ع ق  1405ل نة   16 المواف ر س ق  1985 فبراي  والمتعل
  بحمـاية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،

نة   1407 ذي الحجة عام    6 المؤرخ في    17-87 وبمقتضى القانون رقم     - شت س ة   1987 الموافق أول غ ق بحماي  والمتعل
  الصحة النباتية،

ى    22 المؤرخ في    01-88 وبمقتضى القانون رقم     - ادى األول ام   جم ق  1408 ع نة   12 المواف اير س ضمن  1988 ين  والمت
  القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية،

م    - انون رق ضى الق ي  02-88 وبمقت ؤرخ ف ام   22 الم ى ع ادى األول ق  1408 جم نة   12 المواف اير س ق 1988 ين  والمتعل
  بالتخطيط، المعدل والمتمم،

م  - انون رق ضى الق ي 08-88 وبمقت ؤرخ ف ام   7 الم ة ع ادى الثاني ق 1408جم نة 26 المواف اير س ق 1988 ين  والمتعل
  بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،

م  - انون رق ضى الق ي 09-88 وبمقت ؤرخ ف ام  7 الم ة ع ادى الثاني ق 1408 جم نة 26 المواف اير س ق 1988 ين  والمتعل
  باألرشيف الوطني،

م       - انون رق ي      28-89 وبمقتضى الق ؤرخ ف ام       3 الم ة ع ادى الثاني ق  1410 جم نة   31 المواف سمبر س ق 1989 دي   والمتعل
  باالجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،

ي     07-90 وبمقتضى القانون رقم     - ام      8 المؤرخ ف ضان ع ق    1410 رم نة   3 المواف ل س اإلعالم،   1990 أبري ق ب  والمتعل
  المعدل، 

ي  08-90 وبمقتضى القانون رقم  - ام   12 المؤرخ ف ضان ع ق  1410 رم نة   7 المواف ل س ة،   1990 أبري ق بالبلدي  والمتعل
  المتمم،

ام    12 المؤرخ في    09-90 وبمقتضى القانون رقم     - ق  1410 رمضان ع نة   7 المواف ل س ة،   1990 أبري ق بالوالي  والمتعل
  المتمم،

نة   21 الموافق   1410 رمضان عام    26 المؤرخ في    11-90 وبمقتضى القانون رقم     - ات   1990 أبريل س ق بعالق  والمتعل
  العمل، المعدل والمتمم،  

بة   1990 غشت سنة  15 الموافق   1411 محرم عام    24 المؤرخ في    21-90 وبمقتضى القانون رقم     -  ق بالمحاس  والمتعل
  العمومية،

م  -  انون رق ضى الق ام   25-90 وبمقت ى ع ادى األول ي أول جم ؤرخ ف ق 1411 الم نة 18 المواف وفمبر س  1990 ن
  التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،والمتضمن 

نة      1411 جمادى األولى عام     14 المؤرخ في    29-90 وبمقتضى القانون رقم     - سمبر س ق أول دي ق  1990 المواف  والمتعل
  بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،

 والمتضمن 1990 الموافق أول ديسمبر سنة 1411 جمادى األولى عام 14 المؤرخ في   30-90 وبمقتضى القانون رقم     -
  قانون األمالك الوطنية، المعدل والمتمم،

ي      31-90 وبمقتضى القانون رقم     - ؤرخ ف ام        17 الم ى ع ادى األول ق    1411 جم نة   4 المواف سمبر س ق  1990 دي  والمتعل
  بالجمعيات،

نة   31 الموافق 1411 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في  36-90 وبمقتضى القانون رقم     - سمبر س ضمن  والمت 1990 دي
  ، 1991قانون المالية لسنة 

ق  1411 شوال عام 12 المؤرخ في    10-91 وبمقتضى القانون رقم     - نة   27 المواف ل س اف،   1991 أبري ق باألوق  والمتعل
  المعدل والمتمم،

ام      12 المؤرخ في    11-91 وبمقتضى القانون رقم     - وال ع ق  1411 ش نة   27 المواف ل س د    1991 أبري دد القواع ذي يح  ال
  زع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،المتعلقة بن

ام        14 المؤرخ في    32-91 وبمقتضى القانون رقم     - ة ع ادى الثاني ق   1412 جم نة   21 المواف سمبر س ق  1991 دي  والمتعل
   فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني،18باعتماد تاريخ 

م  - ر رق ضى األم ي 20-95 وبمقت ؤرخ ف فر19 الم ام  ص ق 1416 ع نة 17 المواف و س س 1995 يولي ق بمجل  والمتعل
  المحاسبة، المعدل والمتمم،

 الذي يحدد القواعد التي 1996 يناير سنة  10 الموافق   1416 شعبان عام    19 المؤرخ في    01-96 وبمقتضى األمر رقم     -
  تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
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م - انون رق ضى الق ي 04-98 وبمقت ؤرخ ف فر20 الم ام  ص ق 1419 ع نة 15 المواف و س ة 1998 يوني ق بحماي  والمتعل
  التراث الثقافي،

د  1999 أبريل سنة 5 الموافق 1419 ذي الحجة عام     19 المؤرخ في    07-99 وبمقتضى القانون رقم     -  والمتعلق بالمجاه
  والشهيد،

نة   يوليو3 الموافق 1422 ربيع الثاني عام 11 المؤرخ في 10-01 وبمقتضى القانون رقم   - انون   2001 س ضمن ق  والمت
  المناجم، المعدل والمتمم،

نة   3 الموافق 1422 ربيع الثاني عام 11 المؤرخ في    11-01 وبمقتضى القانون رقم     - و س صيد   2001 يولي ق بال  والمتعل
  البحري وتربية المائيات،

ي     13-01 وبمقتضى القانون رقم     - ام        17 المؤرخ ف ى ع ادى األول ق    1422 جم ن  7 المواف شت س ضمن  2001ة  غ  والمت
  توجيه النقل البري وتنظيمه،

ي      14-01 وبمقتضى القانون رقم     - ؤرخ ف ام      29 الم ى ع ادى األول ق  1422 جم نة   19 المواف شت س ق  2001 غ  والمتعل
  بتنظيم حرآة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها، المعدل والمتمم، 

م - ر رق ضى األم ة 03-01 وبمقت ادى الثاني ي أول جم ؤرخ ف ام  الم ق 1422ع نة 20 المواف شت س ق 2001 غ  والمتعل
  بتطوير االستثمار، المعدل والمتمم،

م  - انون رق ضى الق ي 18-01 وبمقت ؤرخ ف ام 27 الم ضان ع ق 1422 رم نة 12 المواف سمبر س ضمن 2001 دي  والمت
  القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

نة  12 الموافق 1422 رمضان عام 27ي  المؤرخ ف 19-01 وبمقتضى القانون رقم     - سيير   2001 ديسمبر س ق بت  والمتعل
  النفايات ومراقبتها وإزالتها،

ق  1422 رمضان عام 27 المؤرخ في 20-01 وبمقتضى القانون رقم     - نة   12 المواف سمبر س ة   2001 دي ق بتهيئ  والمتعل
  اإلقليم وتنميته المستدامة،

م    - انون رق ي   21-01 وبمقتضى الق ؤرخ ف ام   7 الم وال ع ق  1422 ش نة   22 المواف سمبر س انون   2001 دي ضمن ق  والمت
   منه، 40، ال سيما المادة 2002المالية لسنة 

م - انون رق ضى الق ي 01-02 وبمقت ؤرخ ف ام 22 الم دة ع ق 1422 ذي القع نة 5 المواف ر س ق 2002 فبراي  والمتعل
  بالكـهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،

ق   1422 ذي القعدة عام     22 المؤرخ في    02-02م   وبمقتضى القانون رق   - نة   5 المواف ر س ة    2002 فبراي ق بحماي  والمتعل
  الساحل وتثمينه،

نة  8 الموافق 1423 صفر عام   25 المؤرخ في    08-02 وبمقتضى القانون رقم     - شاء    2002 مايو س شروط إن ق ب  والمتعل
  المدن الجديدة وتهيئتها،

م   - انون رق ضى الق ؤرخ09-02 وبمقت ي  الم ام  25 ف فر ع ق 1423 ص نة  8 المواف ايو س ة  2002 م ق بحماي  والمتعل
  األشخاص المعوقين وترقيتهم،

م - انون رق ضى الق ي 02-03 وبمقت ؤرخ ف ام 16 الم ة ع ق 1423 ذي الحج نة 17 المواف ر س دد 2003 فبراي ذي يح  ال
  القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيين للشواطئ،

انون  - ضى الق م  وبمقت ي  03-03رق ؤرخ ف ام  16 الم ة ع ق 1423 ذي الحج نة  17 المواف ر س ق 2003 فبراي  والمتعل
  بمناطق التوسع والمواقع السياحية،

م       - انون رق ي    10-03 وبمقتضى الق ؤرخ ف ام    19 الم ى ع ادى األول ق  1424 جم نة   19 المواف و س ق  2003 يولي  والمتعل
  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،

م  وبمقت- ر رق ي 12-03ضى األم ؤرخ ف ام 27 الم ة ع ادى الثاني ق 1424 جم نة 26 المواف شت س ق 2003 غ  والمتعل
  بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،

م      - ي      02-04 وبمقتضى القانون رق ؤرخ ف ام     5 الم ى ع ادى األول ق  1425 جم نة   23 المواف و س دد   2004 يوني ذي يح  ال
   على الممارسات التجارية،القواعد المطبقة

م - انون رق ضى الق ي 03-04 وبمقت ؤرخ ف ام 5 الم ى ع ادى األول ق 1425 جم نة 23 المواف و س ق 2004 يوني  والمتعل
  بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،

م       - انون رق ي     07-04 وبمقتضى الق ؤرخ ف ام    27 الم ة ع ادى الثاني ق  1425 جم نة   14 المواف شت س ق  2004 غ  والمتعل
  بالصيد،          
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م       - انون رق ي     08-04 وبمقتضى الق ؤرخ ف ام    27 الم ة ع ادى الثاني ق  1425 جم نة   14 المواف شت س ق  2004 غ  والمتعل
  بشروط ممارسة األنشطة التجارية،

م  - انون رق ضى الق ي  20-04 وبمقت ؤرخ ف ام  13 الم دة ع ق 1425 ذي القع نة  25 المواف سمبر س ق2004 دي   والمتعل
  بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،

م  - انون رق ضى الق ي  07-05 وبمقت ؤرخ ف ام  19 الم ع األول ع ق 1426 ربي نة  28 المواف ل س ق 2005 أبري  والمتعل
  بالمحروقات، المعدل والمتمم،

م - انون رق ضى الق ي 12-05 وبمقت ؤرخ ف ام 28 الم ة ع ادى الثاني ق 1426 جم نة 4 المواف شت س ق 2005 غ  والمتعل
  بالمياه، المعـدل والمتمم،

م - ر رق ضى األم ي 06-05 وبمقت ؤرخ ف ام 18 الم ب ع ق 1426 رج نة 23 المواف شت س ة 2005 غ ق بمكافح  والمتعل
  التهريب،

وقاية من  والمتعلق بال2006 فبراير سنة 20 الموافق 1427 محرم عام 21 المؤرخ في  01-06 وبمقتضى القانون رقم     -
  الفساد ومكافحته، المتمم،

م    - ر رق ضى األم ي   02-06 وبمقت ؤرخ ف رر الم ام  29 مك رم ع ق  1427 مح نة  28 المواف ر س دد  2006 فبراي ذي يح  ال
  شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين،

م   - ر رق ضى األم ي   03-06 وبمقت ؤرخ ف ام   19 الم ة ع ادى الثاني ق 1427 جم نة   يولي 15 المواف ضمن 2006و س  والمت
  القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،

ق  1427 محرم عام    21 المؤرخ في    06-06 وبمقتضى القانون رقم     - نة   20 المواف ر س انون   2006 فبراي ضمن الق  والمت
  التوجيهي للمدينة،

م  - انون رق ضى الق ي  21-06 وبمقت ؤرخ ف ام  20 الم دة ع ق 1427 ذي القع سمبر س 11 المواف ق 2006نة  دي  والمتعل
  بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل،

م - ر رق ضى األم ي 01-07 وبمقت ؤرخ ف ام 11 الم فر ع نة 1428 ص ارس س ق أول م االت 2007 المواف ق بح  والمتعل
  التنافي وااللتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،

م     - انون رق ي   02-07 وبمقتضى الق ؤرخ ف ام   9 الم فر ع ق   ا1428 ص نة   27لمواف ر س ضمن تأسيس   2007 فبراي  والمت
  إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،

نة  13 الموافق 1428 ربيع الثاني عام   25 المؤرخ في    06-07 وبمقتضى القانون رقم     - سيير   2007 مايو س ق بت  والمتعل
  المساحات الخضراء وحمايتها وتثمينها،

م -  انون رق ضى الق ي 11-07 وبمقت ؤرخ ف ام 15 الم دة ع ق 1428 ذي القع نة 25 المواف وفمبر س ضمن 2007 ن  والمت
  النظام المحاسبي المالي، المعدل،

روط  2008 الموافق أول سبتمبر سنة 1429 المؤرخ في أول رمضان عام       04-08 وبمقتضى األمر رقم     -  الذي يحدد ش
  اضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، وآيفيات منح االمتياز على األر

ام     16 المؤرخ في    07-08 وبمقتضى القانون رقم     - ق    1429 صفر ع نة   23 المواف ر س انون   2008 فبراي ضمن الق  والمت
  التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، 

م   - ي   09-08 وبمقتضى القانون رق ؤرخ ف ام   18 الم فر ع ق  1429 ص نة   25 المواف ر س انون   2008 فبراي ضمن ق  والمت
  اإلجراءات المدنية واإلدارية،

م - انون رق ضى الق ي 11-08 وبمقت ؤرخ ف ام 21 الم ة ع ادى الثاني ق 1429 جم نة 25 المواف و س ق 2008 يوني  والمتعل
  بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،

م       - انون رق ي      15-08 وبمقتضى الق ؤرخ ف ام    17 الم ب ع ق  1429 رج نة   20 المواف و س د    2008 يولي دد قواع ذي يح  ال
  مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،

ام     16-08 وبمقتضى القانون رقم     - عبان ع ق  1429 المؤرخ في أول ش نة   3 المواف شت س ه   2008 غ ضمن التوجي  والمت
  الفالحي،

م    - انون رق ضى الق ي  03-09 وبمقت ؤرخ ف ام  29 الم فر ع ق 1430  ص نة   25 المواف ر س ة  2009 فبراي ق بحماي  والمتعل
  المستهلك وقمع الغش،

   وبعد رأي مجلس الدولة،-
   وبعد مصادقة البرلمان،-
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  :يصدر الـقانون اآلتي نصه 
  

  القسـم األولالقسـم األول
  أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية
  الباب األول

  المبادئ األساسية
 
  

  .ة للدولة البلديـة هي الجماعة اإلقليمية القاعدي:المادة األولى 
  .وتتمتع بالشخصيـة المعنوية والذمة الماليـة المستقلة

  .وتحدث بموجب القانون
  

سييـر   :2المادة    البلدية هي القاعدة اإلقليمية لالمرآزية، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشارآة المواطن في ت
  .الشؤون العمومية

  
  . االت االختصاص المخولة لها بموجب القانونتمارس البلدية صالحياتها في آل مج : 3المادة 

اظ         ذا الحف ن وآ ة واألم وتساهم مع الدولة، بصفة خاصة في إدارة وتهيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافي
  .على اإلطار المعيشي للمواطنين وتحسينه

  
ي      يجب على البلدية أن تتأآد من توفر الموارد المالية ال           :4المادة   ا ف ا قانون ضرورية للتكفل باألعباء والمهام المخولة له
  .آل ميدان

ضرورية                   ة ال وارد المالي تالزم للم وفير الم ة، الت ل الدول ن قب ا م ول له ة أو تح ى البلدي ا إل د به يرافق آل مهمة جديدة يعه
  .للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة

  
رادات الجبائ              :5المادة   ي اإلي يض ف ل تخف وض آ اء               يجب أن يع ضمن إعف ة ويت ذه الدول راء تتخ ن إج نجم ع ة ي ة البلدي ي

  . جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها، بناتج جبائي يساوي على األقل مبلغ الفارق عند التحصيل
  

  الباب الثاني
  االسم واإلقليم والمقر الرئيسي للبلدية

 
  

  . للبلدية اسم وإقليم ومقر رئيسي :6المادة 
  

وزير                   / يتم تغيير اسم بلدية و      :7المادة   ر ال ى تقري اء عل ي بن وم رئاس ب مرس ه بموج سي أو تحويل ا الرئي ين مقره أو تعي
  .المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوالي ومداولة المجلس الشعبي البلدي المعني

  .ويخطر المجلس الشعبي الوالئي بذلك
  

  .ة اإلجراءات التقنية والمادية المرتبطة بذلك تضع البلدية معالم حدود إقليمها باتخاذ آاف :8المادة 
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
ذ             :9المادة   ي يتخ وم رئاس ب مرس ة بموج س الوالي ن نف ر م  يتم ضم جزء من إقليم بلدية أو أآثر إلى بلدية أخرى أو أآث

والي و                  ذ رأي ال د أخ ة بع ف بالداخلي وزير المكل ر ال شعبية        بناء على تقري الس ال ة المج والئي ومداول شعبي ال س ال رأي المجل
  .البلدية المعنية
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ى                    : 10المادة   ا إل ا والتزاماته ع حقوقه ول جمي رى، تح ة أخ عندما تضم بلدية أو أآثر أو جزء من بلدية أو أآثر إلى بلدي
  .البلدية التي ضمت إليها

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  
  
  ثالثالباب ال

  مشارآة المواطنين 
  في تسيير شؤون البلدية

 
 . تشكل البلدية اإلطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية على المستوى المحلي والتسيير الجواري :11المادة 

ة       ات التهيئ ارات وأولوي ول خي شارتهم ح شؤونهم واست واطنين ب الم الم دابير إلع ل الت دي آ شعبي البل س ال ذ المجل يتخ
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانونوالتنمية 

  .ويمكن في هذا المجال استعمال، على وجه الخصوص الوسائط والوسائل اإلعالمية المتاحة
  .آما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين

  
ادة                قصد تحقيق أهداف الديمقر     :12المادة   ي الم ذآور ف واري الم سيير الج ار الت ي إط ة ف سهر   11اطية المحلي اله، ي  أع

المجلس الشعبي البلدي على وضع إطار مالئم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشارآة في      
  .تسوية مشاآلهم وتحسين ظروف معيشتهم

  .م المعمول بهمايتم تنظيم هذا اإلطار طبقا للتشريع والتنظي
  

ل                       : 13المادة   شارية، بك صفة است ستعين ب ة، أن ي ؤون البلدي ك ش ضت ذل ا اقت دي، آلم شعبي البل يمكن رئيس المجلس ال
ر و     ل خبي ة وآ صية محلي غال              /شخ دة ألش ساهمة مفي ديم أي م أنهم تق ن ش ذين م ا، ال دة قانون ة معتم ة محلي ل جمعي ل ممث أو آ

  . طبيعة نشاطاتهمالمجلس أو لجانه بحكم مؤهالتهم أو
  

ن  . يمكن آل شخص االطالع على مستخرجات مداوالت المجلس الشعبي البلدي وآذا القرارات البلدية         : 14المادة   ويمك
  . أدناه56آل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها آاملة أو جزئية على نفقته، مع مراعاة أحكام المادة 

  .تنظيمتحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق ال
  

  القسم الثانيالقسم الثاني
  صالحيات البلديةصالحيات البلدية

  الباب األول
  هيئات البلدية وهياآلها 

 
 

 :  تتوفر البلدية على  :15المادة 
  المجلس الشعبي البلدي،:  هيئة مداولة -
   هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي،-
  .بي البلدي إدارة ينشطها األمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشع-

  .تمارس الهيئات البلدية أعمالها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما
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  الفصل األول

  المجلس الشعبي البلدي
 الفرع األول

  سير المجلس الشعبي البلدي
 

ادة  هرين  :16الم ل ش ة آ ي دورة عادي دي ف شعبي البل س ال ع المجل ل دورة) 2( يجتم دة آ دى م   وال تتع
 .مأيا) 5( خمسة 

  .يعد المجلس الشعبي البلدي نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول دورة
  .يحدد النظام الداخلي النموذجي ومحتواه عن طريق التنظيم

  
ن                :17المادة   ب م ك، بطل ة ذل ؤون البلدي ضت ش ا اقت ة آلم ر عادي ي دورة غي ع ف  يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يجتم

  .لب من الواليأعضائه أو بط) 2/3(رئيسه أو ثلثي 
  

  . في حالة ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك أو آارثة آبرى يجتمع المجلس الشعبي البلدي بقوة القانون :18المادة 
  .ويخطر الوالي بذلك فورا

  
  .يعقد المجلس الشعبي البلدي دوراته بمقر البلدية : 19المادة 

  .ى مقر البلدية، يمكنه أن يجتمع في مكان آخر من إقليم البلديةإال أنه في حالة قوة قاهرة معلنة تحول دون الدخول إل
س               يس المجل شارة رئ د است والي بع آما يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في مكان آخر، خارج إقليم البلدية يعينه ال

  .الشعبي البلدي
  

  .س بالتشاور مع الهيئة التنفيذية يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي تاريخ وجدول أعمال دورات المجل :20المادة 
  

  . ترسل االستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسه، وتدون بسجل مداوالت البلدية :21المادة 
ـر              دي بمق شعبي البل س ال ضاء المجل ى أع ول إل رف محم طة ظ تسلم االستدعاءات، مرفقة بمشروع جدول األعمال بواس

  .ة على األقل من تاريخ افتتاح الـدورة مقابل وصل استالمأيام آامل) 10(سكناهم قبل عشرة 
س     . يمكن تخفيـض هـذا األجل في حالة االستعجال، على أال يقل عن يوم واحد آامل            يس المجل ذ رئ ة، يتخ وفي هذه الحال

  .الشعبي البلدي التدابير الالزمة لتسليم االستدعاءات
  

ادة   ات     : 22الم ال االجتماع دول أعم شروع ج صق م الم      يل صة إلع اآن المخص ي األم داوالت وف ة الم دخل قاع د م عن
 .الجمهور، بمجرد استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي

  .يوافق المجلس الشعبي البلدي على النقاط المسجلة في جدول أعمال االجتماع ويمكنه إدراج نقاط إضافية
  

  .ر األغلبية المطلقة ألعضائه الممارسين ال تصح اجتماعات المجلس الشعبي البلدي  إال بحضو :23المادة 
د                    ذة بع داوالت المتخ ر الم انوني، تعتب صاب الق ال الن دم اآتم إذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد االستدعاء األول لع

  .أيام آاملة على األقل، صحيحة مهما آان عدد األعضاء الحاضرين) 5(االستدعاء الثاني بفارق خمسة 
  

ن عضو المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع لحضور جلسة أو دورة أن يوآل آتابيا عضوا آخر          يمك  :24المادة  
  .من المجلس من اختياره، ليصوت نيابة عنه

  .ال يمكن نفس العضو أن يكون حامال ألآثر من وآالة واحدة
  .ال تصح الوآالة إال لجلسة أو لدورة واحدة
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 .ب من الموآل أمام أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض يتم إعداد الوآالة بطل :25المادة 

  .وتحدد صراحة الجلسة أو الدورة التي حررت من أجلها هذه الوآالة
  

ادة  ة  :26الم دي علني شعبي البل س ال سات المجل وع   .  جل ي بموض واطن معن ل م ة ولك واطني البلدي ة لم ون مفتوح وتك
  . المداولة

  :مغلقة من أجلغير أن المجلس الشعبي البلدي يداول في جلسة 
   دراسة الحاالت التأديبية للمنتخبين،-
  . دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام-
 

د              :27المادة   سة بع ير الجل سن س ل بح  ضبط الجلسة منوط برئيسها، ويمكنه طرد أي شخص غير منتخب بالمجلس، يخ
  .إنذاره
  

وع           يمنع علـى أي عضـو بالمجلس الشـعـبي       :28المادة   ول موض ا ح  البلدي حضـور جلـسـات المجـلس التي يداول فيه
  . من هذا القانون، ويجب على رئيس الجلسة التأآد من ذلك60يخصه أو تكون له مصلحة فيه بمفهوم أحكام المادة 

  
 . يضمن األمين العام للبلدية أمانة الجلسة وتحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي :29المادة 

  
ادة  س      : 30الم يس المجل راف رئ ت إش ة، تح االت التأديبي ام والح ام الع ة بالنظ ك المتعلق تثناء تل داوالت، باس ق الم تعل

ة              ام  ) 8(الشعبي البلدي، في األماآن المخصصة للملصقات وإعالم الجمهور، وتنشر بكل وسيلة إعالم أخرى خالل الثماني أي
  .ونالموالية لدخوله حيز التنفيذ طبقا ألحكام هذا القان

  
  الفرع الثاني

  لجان المجلس الشعبي البلدي
 

ك             :31المادة   يما تل صاصه والس ال اخت ة لمج  يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه، لجانا دائمة للمسائل التابع
 :المتعلقة بما يأتي 

   االقتصاد والمالية واالستثمار،-
   الصحة والنظافة وحماية البيئة، -
  تعمير والسياحة والصناعات التقليدية، تهيئة اإلقليم وال-
   الري والفالحة والصيد البحري،-
  .  الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والشباب-

  :يحدد عدد اللجان الدائمة آما يأتي 
   نسمة أو أقل،20.000لجان بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها ) 3( ثالث -
   نسمة، 50.000  إلى 20.001ات التي يتراوح عدد سكانها بين لجان بالنسبة للبلدي) 4( أربع -
   نسمة، 100.000 إلى 50.001لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين ) 5( خمس -
  . نسمة100.000لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها ) 6( ست -
  

ن            تحدث اللجان الدائمة بمداولة مصادق عل :32المادة   راح م ى اقت اء عل دي بن شعبي البل س ال ضاء المجل ة أع ا بأغلبي يه
  .رئيسه

  .تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة
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ال    :33المادة    يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يشكل من بين أعضائه لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد يدخل في مج

 .   في هذا القانوناختصاصه آما هو مبين
ا                  صادق عليه س م ة المجل ق مداول ن طري دي ع شعبي البل س ال يس المجل ن رئ راح م ى اقت تتشكل اللجنة الخاصة بناء عل

  .بأغلبية أعضائه
  .تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي

  
ة                  : 34المادة   ة للجن ال الممنوح ة واآلج اء المهم اريخ انته وع وت دد موض ادة         يح ي الم ا ف صوص عليه ة المن  33الخاص

  .أعاله، من أجل استكمال مهمتها بصفة صريحة في المداولة المحدثة لها
  

ادتين           :35المادة   ي الم ا ف ة      33 و32 يجب أن تضمن تشكيلة اللجان المنصوص عليه س الترآيب سبيا يعك يال ن اله تمث  أع
  .السياسية للمجلس الشعبي البلدي

  
  . لجنة رئيسا من بين أعضائها تنتخب آل :36المادة 

دي                   شعبي البل س ال يس المجل الم رئ د إع شارة     . تجتمع اللجان بناء على استدعاء من رئيسها بع ى االست وء إل ا اللج ويمكنه
  . أعاله13طبقا ألحكام المادة 

  .توآل أمانة الجلسة إلى موظف من البلدية
  

  الفرع الثالث
  القانون األساسي للمنتخب البلدي

 
 . من هذا القانون، تكون العهدة االنتخابية مجانية76 مع مراعاة أحكام المادة  :37المادة 

  .يستفيد المنتخبون من عالوات وتعويضة مالئمة بمناسبة انعقاد دورات المجلس
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
س             :38المادة   ي مجل ضاء ف ستخدميهم، األع نح م ستخدمين م ى الم ة       يجب عل ضروري لممارس ت ال دي، الوق عبي بل  ش

  .عهدتهم االنتخابية
  .يعتبر االستدعاء ألشغال المجلس ودورات التكوين المنظمة لصالح المنتخبين مبررا للغياب

ادة       صص ألداء                  76مع مراعاة أحكام الم ت المخ ل الوق دائم مقاب ر ال ب غي ر المنتخ ستخدم أج دفع الم انون، ي ذا الق ن ه  م
  . أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف المستخدمالعهدة، وال يمكن

  .يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المهني طوال آل الفترة المخصصة لعهدته االنتخابية
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
  .ي بمتابعة دورات التكوين وتحسين المستوى المرتبطة بالتسيير البلدي المنظمة لصالحه يلزم المنتخب البلد :39المادة 

  
  . تزول صفة المنتخب بالوفاة أو االستقالة أو اإلقصاء أو حصول مانع قانوني :40المادة 

  .ويقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة، ويخطر الوالي بذلك وجوبا
  

ادة  ة الو :41الم ي حال تم     ف دي، ي شعبي البل المجلس ال ب ب انوني لمنتخ انع ق صول م صاء أو ح تقالة أو اإلق اة أو االس ف
  .استخالفه في أجل ال يتجاوز شهرا واحدا، بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي

  
س ال         :42المادة   يس المجل ى رئ تقالته إل دي اس شعبي البل س ال ول      يرسل عضو المجل رف محم طة ظ دي بواس شعبي البل

  .مقابل وصل استالم
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  .يقر المجلس الشعبي البلدي ذلك بموجب مداولة في أول دورة
ال              :43المادة   لة بالم ا ص ة له ة أو جنح سـبب جناي ضـائية ب ـابعة ق ـعرض لمـت ـخب ت ـل منـت  يـوقف بقـرار من الوالي آ

ض                دابير ق ل ت ان مح شرف أو آ ة بال صفة         العام أو ألسباب مخل ة ب ه االنتخابي ة عهدت ي ممارس تمرار ف ن االس ه م ائية ال تمكن
 .صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة

  .في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه االنتخابية
  

ضو مج            :44المادة   ل ع س، آ ن المجل انون م وة الق باب           يقصى بق ة لألس ة نهائي ة جزائي ل إدان ان مح دي آ عبي بل س ش ل
  .  أعاله43المذآورة في المادة 

  .يثبت الوالي هذا اإلقصاء بموجب قرار
  

الث             :45المادة   ن ث  يعتبر مستقيال تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي، آل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول ألآثر م
  .دورات عادية خالل نفس السنة) 3(

  . حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة  السماع رغم صحة التبليغ، يعتبر قرار المجلس حضوريافي
  .يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني، ويخطر الوالي بذلك

  
 الفرع الرابع

  حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده
 

 : الشعبي البلدي  يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس :46المادة 
    في حالة خرق أحكام دستورية،-
   في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس،-
    في حالة استقالة جماعية ألعضاء المجلس،-
صالح     -  عندما يكون اإلبقاء على المجلس مصدر اختالالت خطيرة تم إثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بم

  هم،المواطنين وطمأنينت
   أعاله،41 عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من األغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق أحكام المادة -
ه                    - ذار يوجه د إع ة، وبع ات البلدي ادي لهيئ سير الع ق ال دي تعي  في حالة خالفات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البل

  الوالي للمجلس دون االستجابة له، 
  أو ضمها أو تجزئتها، في حالة اندماج بلديات -
  . في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب-
  

  . يتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية :47المادة 
  

صرفا   ) 10(رة  في حالة حل المجلس الشعبي البلدي، يعين الوالي، خالل العش    :48المادة   س، مت أيام التي تلي حل المجل
  .ومساعدين، عند االقتضاء، توآل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية
  .وتنتهي مهامهم  بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

دي الم      :49المادة   شعبي البل س ال تة       تجري انتخابات تجديد المجل صاه س ل أق الل أج ل خ اريخ     ) 6(ح ن ت داء م هر ابت أش
  .الحل، وال يمكن بأي حال من األحوال، إجراؤها خالل السنة األخيرة من العهدة االنتخابية

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

  .لمجالس الشعبية البلدية تنتهي عهدة المجلس الجديد مع انتهاء الفترة المتبقية للتجديد العام ل :50المادة 
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 في حالة ظروف استثنائية تعيق إجراء االنتخابات بالبلدية وبعد تقرير الوزير المكلف بالداخلية الذي يعرض      :51المادة  

 .على مجلس الوزراء، يعين الوالي متصرفا لتسيير شؤون البلدية
شريع       ب الت ة بموج سلطات المخول سه     يمارس المتصرف، تحت سلطة الوالي، ال دي ورئي شعبي البل س ال يم للمجل .  والتنظ

  .وتنتهي مهام المتصرف بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد
  .تنظم انتخابات المجلس الشعبي البلدي بمجرد توفر الظروف المناسبة

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  
  

 الفرع الخامس 
  نظام المداوالت

 
 .ج المجلس الشعبي البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداوالت يعال :52المادة 

  
  . يجب أن تجري وتحرر مداوالت وأشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية :53المادة 

  
ي  باستثناء الحاالت المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ مداوالت المجلس الشعبي البلد :54المادة 

وفي حالة تساوي األصوات، يكون صوت الرئيس . باألغلبية البسيطة ألعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت
  .مرجحا

  
 تحرر المداوالت وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة  :55المادة 

  .المختصة إقليميا
 جميع األعضاء الحاضرين عند التصويت ويودع رئيس المجلس الشعبي البلدي توقع هذه المداوالت أثناء الجلسة من

  .أيام لدى الوالي مقابل وصل باالستالم) 8(المداوالت في أجل ثمانية 
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
بي البلدي قابلة للتنفيذ بقوة  أدناه، تصبح مداوالت المجلس الشع60 و59 و57 مع مراعاة أحكام المواد  :56المادة 

  .يوما من تاريخ إيداعها بالوالية) 21(القانون بعد واحد وعشرين 
  

  : ال تنفذ إال بعد المصادقة عليها من الوالي، المداوالت المتضمنة ما يأتي  :57المادة 
   الميزانيات والحسابات،-
   قبول الهبات والوصايا األجنبية،-
    اتفاقيات التوأمة،-
  .تنازل عن األمالك العقارية البلدية ال-
  

ادة           :58المادة   ي الم ا ف صوص عليه االت المن صادقة، بالح صد الم والي، ق راره     57 عندما يخطر ال ن ق م يعل اله، ول  أع
  .يوما ابتداء من تاريخ إيداع المداولة بالوالية، تعتبر هذه األخيرة مصادقا عليها) 30(خالل مدة ثالثين 

  
  :بقوة القانون مداوالت المجلس الشعبي البلدي  تبطل  :59المادة 

   المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات،-
   التي تمس برموز الدولة وشعاراتها،-
  . غير المحررة باللغة العربية-

  .يعاين الوالي بطالن المداولة بقرار
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صالح       ال يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي ع :60المادة   ع م صالحه م ارض م عية تع ضو من المجلس في وض

الج           ي تع ة الت البلدية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو آوآالء، حضور المداول
 .هذا الموضوع وإال تعد هذه المداولة باطلة

  .يثبت بطالن هذه المداولة بقرار معلل من الوالي
  .  جلس شعبي بلدي يكون في وضعية تعارض مصالح بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدييلزم آل عضو م

س         ك للمجل الن ذل ه إع ب علي في حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يج
  .الشعبي البلدي

  
شروط و            :61المادة   ا لل دي وفق ا         يمكن رئيس المجلس الشعبي البل ا تظلم ع إم ا، أن يرف ا قانون صوص عليه كال المن األش

  .إداريا، أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطالن أو رفض المصادقة على مداولة
  

 الفصل الثاني
  رئيس المجلس الشعبي البلدي

 
 .ا ألحكام هذا القانون ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي للعهدة االنتخابية طبق :62المادة 

  .يمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطات باسم الجماعة اإلقليمية التي يمثلها وباسم الدولة
  

تثنائية،  .  يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يقيم بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية            :63المادة   وفي الحاالت االس
  .يمكن الوالي الترخيص بغير ذلك

  
  فرع األولال

  رئيس المجلس الشعبي البلدي
 والقانون األساسي الخاص به

 
شر                   :64المادة   سة ع الل الخم دي خ شعبي البل س ال ي    ) 15( يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجل ي تل ا الت يوم

 .إعالن نتائج االنتخابات
  

  .لت على أغلبية أصوات الناخبين يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحص :65المادة 
  .وفي حالة تساوي األصوات، يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح األصغر سنا

  
والي   :66المادة   ر       .  يرسل محضر تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى ال صاق بمق ق اإلل ن طري وم ع ن للعم ويعل

 .ا في هذا القانونالبلدية والملحقات اإلدارية والمندوبيات البلدية، المنصوص عليه
  

دي            :67المادة   شعبي البل س ال ي المجل ضور منتخب مي بح ل رس ي حف ة ف ر البلدي  ينصب الرئيس المنتخب في مهامه بمق
  . يوما على األآثر التي تلي إعالن نتائج االنتخابات) 15(أثناء جلسة علنية يرأسها الوالي أو ممثله خالل الخمسة عشر 

تثنائية تع   ة اس دوث حال د ح ادة      عن ام الم ق أحك ة تطب ر البلدي دي بمق شعبي البل س ال يس المجل صيب رئ ق تن ذا 19ي ن ه  م
  .القانون
  

ة       :68المادة   ي   ) 8( يعد محضر بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد خالل الثماني ام  الت أي
  .    تلي تنصيبه وترسل نسخة من هذا المحضر إلى الوالي

  .ك المجلس الشعبي البلدييخطر بذل
  .يحدد مضمون وخصائص هذا المحضر عن طريق التنظيم
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  .يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي جددت عهدته عرض حال عن وضعية البلدية أمام أعضاء المجلس المنتخب
  :ـم آما يأتي أو عـدة نواب الـرئيـس يكون عـدده) 2( يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي نائبان  :69المادة 

  مقاعد،) 9(إلى تسعة ) 7(بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من سبعة ) 2( نائبان -
  مقعدا،) 11(نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من أحد عشر ) 3( ثالثة -
  مقعدا،) 15(ي المتكون من خمسة عشر نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلد) 4( أربعة -
  مقعدا،) 23(نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثالثة وعشرين ) 5( خمسة -
  .مقعدا) 33(نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثالثة وثالثين ) 6( ستة -
  

الل          يعرض رئيس المجلس الشع    :70المادة   رئيس، خ واب ال ائف ن شغل وظ ارهم ل ذين اخت ين ال بي البلدي قائمة المنتخب
يوما عـلى األآـثر التي تلي تنصيبه للمصادقة عليها باألغلبية المطلقة للمجلس الشعبي البلدي في حدود     ) 15(الخمسـة عشـر   

  . أعاله69ما تنص عليه المادة 
  .أو المقصى أو الممنوع قانونا حسب نفس األشكاليتم استخالف نائب الرئيس المتوفى أو المستقيل 

  .يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض إمضائه لصالح نواب الرئيس في حدود المهام الموآلة لهم
  

انوني                  :71المادة   انع ق ل م صب أو مح  يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي المتوفى أو المستقيل أو المتخلي عن المن
 . أعاله65أيام على األآثر، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة ) 10(خالل عشرة 

  
  . يتفرغ رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة لممارسة عهدته االنتخابية :72المادة 

  .  يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤقت في أداء وظائفه بنائب رئيس
د    إذا استحال على الرئيس تعيي   ك، أح ذر ذل ن مستخلف له، يقوم المجلس الشعبي البلدي بتعيين أحد نواب الرئيس، وإن تع
  . أعضاء المجلس الشعبي البلدي

  
ادة   تقالته            :73الم ديم اس اع لتق س لالجتم وة المجل ستقيل دع دي الم شعبي البل س ال يس المجل ى رئ ين عل ذه  .  يتع ت ه وتثب

  .االستقالة عن طريق مداولة ترسل إلى الوالي
  .تصبح استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي سارية المفعول ابتداء من تاريخ استالمها من الوالي

  .   يتم إلصاق المداولة المتضمنة تثبيت استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدية
  

م يجم               :74المادة   ذي ل ستقيل ال دي الم شعبي البل س ال يس المجل صب رئ ن المن ا ع ادة     يعد متخلي ا للم س طبق  73ع المجل
  .أعاله لتقديم استقالته أمامه، آما هو محدد في هذا القانون

شرة                ل ع ي أج الل دورة       ) 10(يتم إثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب ف ه خ ن غياب هر م د ش ام بع أي
  .غير عادية للمجلس بحضور الوالي أو ممثله
  . أعاله65 ويستخلف في مهامه طبقا ألحكام المادة

  .تلصق المداولة المتضمنة إثبات تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب بمقر البلدية
  

هر،                            :75المادة   ن ش ر م دي ألآث شعبي البل س ال رئيس المجل رر ل ر المب اب غي صب، الغي ن المن ل ع ة تخ  يعتبر في حال
 . ويعلن ذلك من طرف المجلس الشعبي البلدي

تثنائية،      ) 40(ن  في حالة انقضاء أربعي    يوما من غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي دون أن يجتمع المجلس في جلسة اس
  .يقوم الوالي بجمعه إلثبات هذا الغياب

  . أعاله72يتم استخالف رئيس المجلس الشعبي البلدي في مهامه طبقا ألحكام المادة 
  . من هذا القانون65منصوص عليها في المادة يتم تعويض رئيس المجلس الشعبي البلدي وفق الشروط واألشكال ال

  
صرف               :76المادة   ضاء، المت د االقت ديون، وعن دوبون البل رئيس والمن واب ال دي ون شعبي البل  يتقاضى رئيس المجلس ال

  . من هذا القانون، منحة مرتبطة بوظائفهم48المنصوص عليه في المادة 
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  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  فرع الثانيال

  صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي
  الفقرة األولى الفقرة األولى 

  صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للبلديةصالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للبلدية
 
  

 . يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية :77المادة 
  .حددة في هذا القانونوينبغي عليه المشارآة فيها حسب التزاماته الم

  
كال                 :78المادة   شروط واألش ق ال ة وف ة واإلداري اة المدني ال الحي ل أعم  يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في آ

  .المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما
  

  :ة  يرأس رئيـس المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي البلدي، وبهذه الصف :79المادة 
   يستدعيه ويعرض عليه المسائل الخاضعة الختصاصه،-
  . يعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها-
  

  . يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك :80المادة 
  

  . آلمر بالصرف ينفذ رئيس المجلس الشعبي البلدي ميزانية البلدية وهو ا :81المادة 
  

صرفات                 :82المادة   ع الت ة، بجمي م البلدي دي باس شعبي البل س ال ة المجل دي وتحت رقاب شعبي البل س ال  يقوم رئيس المجل
  .الخاصة بالمحافظة على األمالك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها

  :ويجب عليه، على وجه الخصوص، القيام بما يأتي
  ية ولحسابها، التقاضي باسم البلد-
   إدارة مداخيل البلدية واألمر بصرف النفقات ومتابعة تطور المالية البلدية،-
   إبرام عقود اقتناء األمالك والمعامالت والصفقات واإليجارات وقبول الهبات والوصايا،-
   القيام بمناقصات أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها،-
   واإلسقاط، اتخاذ آل القرارات الموقفة للتقادم-
   ممارسة آل الحقوق على األمالك العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية بما في ذلك حق الشفعة، -
   اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية،-
   السهر على المحافظة على األرشيف،-
  . اتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية-
  

  .الشعبي البلدي على وضع المصالح والمؤسسات العمومية البلدية وحسن سيرها يسهر رئيس المجلس  :83المادة 
  

ه          :84المادة   م زوج  عندما تتعارض مصـالح رئيس المجلس الشـعبي البلدي مع مصالح البلدية، باسمه الشخصي أو باس
دي المج     شعبي البل س ال ر      أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو بصفته وآيال، يعين المجل ب آخ ة منتخ ت رئاس ع تح تم

  .غير رئيس المجلس الشعبي البلدي، أحد أعضائه لتمثيل البلدية سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقود
ع             ي جمي وال يمكن رئيـس المجـلس الشـعبي البلدي أن يتولى تنفيذ قرارات ناجمة عن المداولة وال يحق له تمثيل البلدية ف

  .الصلة بموضوع المداولةالقضايا المتنازع فيها ذات 
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  الفقرة الثانيةالفقرة الثانية

  صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي  صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي  
  بصفته ممثال للدولةبصفته ممثال للدولة

  
  

ة         :85المادة   صوص       .  يمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدولة على مستوى البلدي ى الخ ف عل و يكل صفة، فه ذه ال وبه
 .بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما

  
ة      .  لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية         :86المادة   وبهذه الصفة، يقوم بجميع العقود المتعلقة بالحال

  . المدنية طبقا للتشريع الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا
  

شعبي     86 في إطار أحكام المادة     :87المادة   س ال يس المجل ن رئ ضائه       أعاله، يمك ويض إم سؤوليته، تف ت م دي وتح البل
  :للمندوبين البلديين والمندوبين الخاصين وإلى آل موظف بلدي قصد

   استقبال التصريحات بالوالدة والزواج والوفيات،-
   تدوين آل العقود واألحكام في سجالت الحالة المدنية، -
    إعداد وتسليم آل العقود المتعلقة بالتصريحات المذآورة أعاله،-
   التصديق على آل توقيع يقوم به أي مواطن أمامهم بموجب تقديم وثيقة هوية،-
  . التصديق بالمطابقة على آل نسخة وثيقة بتقديم النسخة األصلية منها-

  .يرسل القرار المتضمن التفويض باإلمضاء إلى الوالي وإلى النائب العام المختص إقليميا
  

  :ي البلدي تحت إشراف الوالي بما يأتي  يقوم رئيس المجلس الشعب :88المادة 
   تبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات على إقليم البلدية، -
   السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية،-
  . السهر على حسن تنفيذ التدابير االحتياطية والوقاية والتدخل في مجال اإلسعاف-

  .خولها له التشريع والتنظيم المعمول بهماويكلف باإلضافة إلى ذلك، بكل المهام التي ي
  

ضرورية               :89المادة   ات ال  يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، آل االحتياط
ارثة وآل التدابير الوقائية لضمان سالمة وحماية األشخاص والممتلكات في األماآن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها أية آ              

  .أو حادث
م                  روف ويعل وفي حالة الخطر الجسيم والوشيك، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتنفيذ تدابير األمن التي تقتضيها الظ

  .الوالي بها فورا
ول          شريع والتنظيم المعم رام الت ع احت سقوط م آما يأمر ضمن نفس األشكال، بهدم الجدران والعمارات والبنايات اآليلة لل

  .سيما  المتعلق بحماية التراث الثقافيبهما، ال 
  

ـل              :90المادة   دي بتفعي شعبي البل س ال يس المجل أمر رئ ة ي يم البلدي ى إقل  في حالة حدوث آارثة طبيعية أو تكنولوجية عل
  .المخطط البلدي لتنظيم اإلسعافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

  
خاص        في إطار مخططات تنظيم وتدخل اإل       :91المادة   سخير األش سعافات، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بت

  .والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به
  . ويخطر الوالي بذلك

  
 . لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الشرطة القضائية :92المادة 
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ادة  ال  :93الم ي مج الحياته ف ة ص صد ممارس دي، ق شعبي البل س ال يس المجل د رئ لك  يعتم ى س ة، عل شرطة اإلداري  ال

  .الشرطة البلدية التي يحدد قانونها األساسي عن طريق التنظيم
سب                 ا ح صة إقليمي وطني المخت درك ال شرطة أو ال وات ال سخير ق ضاء، ت د االقت دي، عن يمكن رئيس المجلس الشعبي البل

  .الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم
  

ا         :94المادة   وق وحري رام حق ا                 في إطار احت صوص، بم ى الخ دي عل شعبي البل س ال يس المجل ف رئ واطنين، يكل ت الم
  :يأتي
   السهر عل المحافظة على النظام العام وأمن األشخاص والممتلكات، -
ساس                - ل م ة آ خاص، ومعاقب ع األش ا تجم رى فيه ي يج ة الت اآن العمومي ل األم  التأآد من الحفاظ على النظام العام في آ

  ألعمال التي من شأنها اإلخالل بها،بالسكينة العمومية وآل ا
   تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة األحكام الخاصة بالطرقات ذات الحرآة الكثيفة،-
   السهر على حماية التراث التاريخي والثقافي ورموز ثورة التحرير الوطني،-
   السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري،-
   السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية، -
   العمومية والمحافظة عليها، السهر على احترام التنظيم في مجال الشغل المؤقت لألماآن التابعة لألمالك-
   اتخاذ االحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة األمراض المتنقلة أو المعـدية والوقاية منها،-
   منع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة،-
   السهر على سالمة المواد الغذائية االستهالآية المعروضة للبيع، -
  ط وحماية البيئة، السهر على احترام تعليمات نظافة المحي-
خص                    - ل ش ن آ ى دف ورا عل ل ف ة، والعم شعائر الديني ف ال سب مختل ادات وح ا للع ابر طبق ائز والمق  ضمان ضبطية الجن

  .متوفى بصفة الئقة دون تمييز للدين أو المعتقد
س                 يس المجل ى رئ ة إل ة للدول صالح التقني ن الم يم م انون والتنظ ة الق ت مخالف شعبي  ترسل نسخة من المحاضر التي تثب  ال

  . البلدي
ي                  ددة ف ي مح ا ه يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يستعين بالمصالح التقنية للدولة في إطار ممارسة صالحياته آم

  .هذه المادة
  

ي         :95المادة   ددة ف ـيات المح شروط والكيف  يسلم رئيس المجلس الشعـبي البلدي رخص البناء والهـدم والتجـزئة حسب ال
  .م المعمول بهماالتشريع والتنظي

ى                 اري عل افي المعم راث الثق ة الت ر وحماي سكن والتعمي ار وال ين بالعق يلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلق
  .آامل إقليم البلدية

  
  الفرع الثالث

  قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي 
 

 :قرارات قصد  يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي، في إطار صالحياته،  :96المادة 
   األمر باتخاذ تدابيـر محلية خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانيـن والتنظيمات تحت إشرافه وسلطته،-
   إعالن القوانين والتنظيمات الخاصة بالضبطية وتذآيـر المواطنيـن باحترامها،-
   تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي البلدي، عند االقتضاء، -
  . تفويض إمضائه-
  
شر إذا               :97لمادة  ا ق الن  ال تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إال بعد إعالم المعنيين بها عن طري

  .آان محتواها يتضمن أحكاما عامة أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحاالت األخرى
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اريخ          :98المادة   سب ت دي ح شعبي البل س ال يس المجل رارات رئ ذا        تسجل ق صص له دي المخ سجل البل ي ال دارها ف  إص

  .الغرض
ين             اني واألربع الل الثم رارات خ ذه الق ت              ) 48(ترسل ه ذي يثب والي ال ى ال دي إل شعبي البل س ال يس المجل ن رئ اعة م س

  .استـالمها على سجل مرقم ومؤشر من طرفه ويسلم مقابلها وصل استالم
ود           ويتم إلصاقها في المكان المخصص إلعالم الجمهور بعد        ة العق ي مدون درج ف والي، وت ن ال تالم م ل االس دار وص  إص

  .اإلدارية للبلدية
  

  .من تاريخ إرسالها إلى الوالي) 1( تصبح القرارات البلدية المتعلقة بالتنظيمات العامة، قابلة للتنفيذ بعد شهر  :99المادة 
رار أو القرارات البلدية المتعلقة بها بعد إعالم وفي حالة االستعجال، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن ينفذ فورا الق          

  .الوالي بذلك
  الفصل الثالث

  سلطة حلول الوالي
 

ادة   ى       :100الم اظ عل ة بالحف راءات المتعلق ل اإلج ضها، آ ة أو بع ديات الوالي ع بل سبة لجمي ذ، بالن والي أن يتخ ن ال  يمك
د     ام، عن ق الع ة المرف ة وديموم سكينة العمومي ة وال ن والنظاف ل    األم ا التكف يما منه ذلك وال س ة ب سلطات البلدي وم ال ما ال تق

 .بالعمليات االنتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنية
  

ات،                :101المادة   وانين والتنظيم ضى الق ه بمقت  عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموآلة ل
  .  بهذا العمل مباشرة بعد انقضاء اآلجال المحددة بموجب اإلعذاريمكن الوالي، بعد إعذاره، أن يقوم تلقائيا

   
ضمن               :102المادة   والي ي إن ال ة، ف ى الميزاني  في حالة حدوث اختالل بالمجلس الشعبي البلدي يحول دون التصويت عل

  . من هذا القانون186المصادقة عليها وتنفيذها وفق الشروط المحددة في المادة 
  

  الباب الثاني
  حيات البلديةصال

 
شارآة                      : 103المادة   ان م ة ومك دة الالمرآزي ل قاع ة، ويمث ن الديمقراطي ر ع ارا للتعبي يشكل المجلس الشعبي البلدي إط

 .المواطن في تسيير الشؤون العمومية
  

  . من هذا القانون4 و3يمارس المجلس الشعبي البلدي صالحياته طبقا للمبادئ المحددة في المادتين  : 104المادة 
  

ادة  وانين     : 105الم ق الق ن طري ددة ع شروط المح ق ال ة وف ساهمتها للبلدي ديم م ة تق ة للدول صالح التقني ى الم ين عل يتع
  .والتنظيمات المعمول بها

  
ف             :106المادة   وزير المكل سبقة لل ة الم ى الموافق رى إل ة أخ ة أجنبي ة إقليمي  تخضع توأمة بلدية ما مع بلدية أو أي جماع

  .خذ رأي وزير الشؤون الخارجيةبالداخلية بعد أ
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

 الفصل األول
  التهيئة والتنمية

 
 يعد المجلس الشعبي البلدي برامجه السنوية والمتعددة السنوات الموافقة لمدة عهدته ويصادق عليها  :107المادة 

له قانونا، وفي إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة لإلقليم ويسهر على تنفيذها، تماشيا مع الصالحيات المخولة 
 .وآذا المخططات التوجيهية القطاعية
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  .يكون اختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صالحيات المجلس الشعبي البلدي
ليات تهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة  وتنفيذها طبقا  يشارك المجلس الشعبي البلدي في إجراءات إعداد عم :108المادة 

  .للتشريع والتنظيم المعمول بهما
  

رامج       / تخضع إقامة أي مشروع استثمار و      :109المادة   ار الب ي إط درج ف شروع  ين ة أو أي م أو تجهيز على إقليم البلدي
  .ي مجال حماية األراضي الفالحية والتأثير في البيئةالقطاعية للتنمية، إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي وال سيما ف

  
ة               :110المادة   د إقام يما عن ضراء وال س ساحات الخ ة والم ي الفالحي ة األراض ى حماي  يسهر المجلس الشعبي البلدي عل

  .مختلف المشاريع على إقليم البلدية
  

ادة  ن    :111الم راء م ل إج ذ آ ة ويتخ ل عملي دي بك شعبي البل س ال ادر المجل شاطات    يب ة ن ث تنمي ز وبع أنه  التحفي  ش
  .اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية ومخططها التنموي

  .لهذا الغرض، يتخذ المجلس الشعبي البلدي آافة التدابير التي من شأنها تشجيع االستثمار وترقيته
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
  . التربة والموارد المائية وتسهر على االستغالل األفضل لهما تساهم البلدية في حماية :112المادة 

  
  الفصل الثاني

  التعمير والهياآل القاعدية والتجهيز 
 

ادة   صادقة            :113الم د الم ا بع ول بهم يم المعم شريع والتنظ ي الت ا ف صوص عليه ر المن ل أدوات التعمي ة بك زود البلدي  تت
 .عليها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي

  
س                    :114المادة   ة المجل ة موافق يم البلدي ى إقل ة عل صحة العمومي ة وال رار بالبيئ ل اإلض شروع يحتم  يقتضي إنشاء أي م

 .الشعبي البلدي، باستثناء المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع لألحكام المتعلقة بحماية البيئة
  

ولى    ضـمـن الشـروط المحـددة في التـشـريع والتـنـ    :115المادة   ة، تت ظيم المعمول بهما وبمساهمة المصالح التقنية للدول
  :البلدية 

   التأآد من احترام تخصيصات األراضي وقواعد استعمالها،-
   السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء، ذات العالقة ببرامج التجهيز والسكن،-
  .الهشة غير القانونية السهر على احترام األحكام في مجال مكافحة السكنات -
  

ادة  ر     :116الم سكن والتعمي ين بال ا المتعلق ول بهم يم المعم شريع والتنظ ا للت اري وطبق راث المعم ة الت ار حماي ي إط  ف
الك                   ة األم ة وحماي ى المحافظ ة، عل ة المؤهل صالح التقني ساهمة الم والمحافظة على التراث الثقافي وحمايته، تسهر البلدية بم

  . والحماية والحفاظ على االنسجام الهندسي للتجمعات السكنيةالعقارية الثقافية
  

ة          :117المادة    تسهر البلدية على الحفاظ على وعائها العقاري ومنح األولوية في تخصيصها لبرامج التجهيزات العمومي
  .واالستثمار االقتصادي

  .لدولةوتسهر أيضا على الحفاظ على األمالك العقارية التابعة لألمالك العمومية ل
  

ذا        :118المادة    تبادر البلدية بالعمليات المرتبطة بتهيئة الهياآل والتجهيزات الخاصة بالشبكات التابعة الختصاصاتها وآ
  .  العمليات المتعلقة بتسييرها وصيانتها

  .ية أو الخدماتيةويمكنها أيضا القيام أو المساهمة في تهيئة المساحات الموجهة الحتواء النشاطات  االقتصادية أو التجار
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رامج                     :119المادة   ة ب ي ترقي ساهم ف ادر أو ت ا تب ة، آم ة العقاري ة للترقي شروط التحفيزي سكن ال  توفر البلدية في مجال ال

  .السكن
  .تشجع وتنظم بصفة خاصة آل جمعية سكان تهدف إلى حماية وصيانة وترميم المباني أو األحياء

  
ا              يقوم المجلس الشعبي البلد     :120المادة   يما منه ا ال س ول بهم ي بتعريف الفـضـاء اآلهـل طـبـقا للتشريع والتنظيم المعم

  .المتعلقة بالمجاهد والشهيد
رور           رق الم ف ط وبهذه الصفة، يحرص على تسمية آافة المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية وآذا مختل

  .المتواجدة على إقليم البلدية
  

ادة  ساهم الب :121الم شريع   ت ي الت ددة ف ي مح ا ه ة آم اد الوطني ال باألعي ضير واالحتف ي التح ة ف ب الدول ى جان ة إل لدي
 .الساري المفعول وإحياء ذآرى األحداث التاريخية والسيما منها تلك المخلدة للثورة التحريرية

  
  الفصل الثالث

  نشاطات البلدية في مجال التربية والحماية االجتماعية
 ثقافة والتسلية والسياحةوالرياضة والشباب وال

  
 :  تتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، آافة اإلجراءات  قصد  :122المادة 

   إنجاز مؤسسات التعليم االبتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتها،-
  .ميذ والتأآد من ذلك إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التال-

  :غير أنه يمكن البلديات في حدود إمكانياتها القيام بـما يأتي
صغرى         - ة ال تح الطفول  اتخاذ، عند االقتضاء، وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، آل التدابير الموجهة لترقية  تف

   والرياض وحدائق األطفال والتعليم التحضيري والتعليم الثقافي والفني،
ي                    - سلية الت ة والت شباب والثقاف ية وال شاطات الرياض ة للن ة الموجه ة الجواري ة البلدي ل القاعدي  المساهمة في إنجاز الهياآ

  يمكنها االستفادة من المساهمة المالية للدولة،
   تقديم مساعدتها للهياآل واألجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسلية،-
وير      - شيط              المساهمة في تط ة والتن راءة العمومي ن والق شر الف سلية ون شاطات الت ة لن ة الموجه ية الجواري ل األساس الهياآ

  الثقافي والحفاظ عليها وصيانتها، 
   اتخاذ آل تدبير يرمي إلى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعاملين المعنيين باستغاللها، -
   تشجيع عمليات التمهين واستحداث مناصب الشغل، -
ة       - ة الوطني سياسات العمومي ار ال ي إط ا ف ل به يم التكف وزة وتنظ شة أو المع ة أو اله ة المحروم ات االجتماعي صر الفئ  ح

  المقررة في مجال التضامن والحماية االجتماعية، 
ة                   - ات الخاص ى الممتلك ة عل مان المحافظ ا وض ى ترابه دة عل ة المتواج دارس القرآني ساجد والم  المساهمة في صيانة الم

  عبادة،بال
 تشجيع ترقية الحرآة الجمعوية في ميادين الشباب والثقافة والرياضة والتسلية وثقافة النظافة والصحة ومساعدة الفئات               -

  .االجتماعية المحرومة ال سيما منها ذوي االحتياجات الخاصة
  

  الفصل الرابع
  النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدية

 
ظ       تسهر البلدية بمساه    :123المادة   ين بحف ا المتعلق مة المصالح التقنية للدولة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهم

 :الصحة والنظافة العمومية والسيما في مجاالت 
   توزيع المياه الصالحة للشرب،-
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   صرف المياه المستعملة ومعالجتها،-
   جمع النفايات الصلبة ونقلها ومعالجتها،-
  تنقلة، مكافحة نواقل األمراض الم-
   الحفاظ على صحة األغذية واألماآن والمؤسسات المستقبلة للجمهور،-
   صيانة طرقات البلدية،-
  . إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها-
  

يم                   :124المادة   شريع والتنظ ا للت ا وطبق دود إمكانياته ي ح واطن، وف شي للم  تتكفل البلدية في مجال تحسين اإلطار المعي
  .تهيئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري وتساهم في صيانة فضاءات الترفيه والشواطئالمعمول بهما، ب

  
  

  القسم الثالث القسم الثالث 
  اإلدارة البلدية والمصالح العمومية وأمالك البلديةاإلدارة البلدية والمصالح العمومية وأمالك البلدية

  الباب األول
  إدارة البلدية
  الفصل األول

  تنظيم إدارة البلدية
 

 .جلس الـشعـبي البلدي وينشطها األمين العام للبلدية للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس الم :125المادة 
  

يما               :126المادة   ا وال س سندة إليه ام الم م المه ة وحج ة الجماع سب أهمي انون وح ذا الق ا له  يتحدد تنظيم إدارة البلدية طبق
  :منها المتعلقة بما يأتي 

   الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين،-
  ة وسيرها، وحماية آل العقود والسجالت الخاصة بها والحفاظ عليها، تنظيم مصلحة الحالة المدني-
   مسك بطاقية الناخبين وتسييرها،-
   إحصاء المواطنين، حسب شرائح السن، المولودين في البلدية أو المقيمين بها في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية،-
   النشاط االجتماعي،-
   النشاط الثقافي والرياضي،-
  ر الميزانية والمالية،  تسيي-
   مسك سجل جرد األمالك العقارية البلدية وسجل جرد األمالك المنقولة،-
   تسيير مستخدمي البلدية،-
   تنظيم المصالح التقنية البلدية وتسييرها،-
   أرشيف البلدية،-
  . الشؤون القانونية والمنازعات-

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

  . تحدد آيفية وشروط تعيين األمين العام للبلدية عن طريق التنظيم :127ة الماد
  

  . تحدد حقوق األمين العام للبلدية وواجباته عن طريق التنظيم :128المادة 
  

  : يتولى األمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي  :129المادة 
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  بلدي، ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي ال-
   تنشيط وتنسيق سير المصالح اإلدارية والتقنية البلدية،-
ستخدمين  - سيير الم ط ت ي ومخط ل التنظيم ضمنة الهيك داوالت المت ق الم صلة بتطبي رارات ذات ال ذ الق مان تنفي  ض

   أعاله،126المنصوص عليه في المادة 
  . أعاله68 إعداد محضر تسليم واستالم المهام المنصوص عليه في المادة -

سيير اإلداري          ة بالت ائق المتعلق ة الوث ى آاف يتلقى التفويض باإلمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد اإلمضاء عل
  .والتقني للبلدية باستثناء القرارات

  
 يزود مستخدمو المصالح والمؤسسات البلدية، غير الخاضعين للقانون األساسي العام للوظيفة العمومية،  :130المادة 

  .ن أساسي خاصبقانو
  

ادة  يم     :131الم شريع والتنظ ا للت ستوى طبق سين الم وين وتح ن التك ة م سات البلدي صالح والمؤس ستخدمو الم ستفيد م  ي
  .المعمول بهما

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

ن     :132المادة   د م ق       يمكن البلدية أن تلجأ إلى خدمات خبراء ومستشارين عن طريق التعاق ة وف ام ظرفي از مه ل إنج أج
  .الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

  
  الفصل الثاني

  المندوبيات والملحقات البلدية
 

 . أو ملحقات بلدية في حدود اختصاصاتها/ يمكن البلدية أن تحدث مندوبيات بلدية و :133المادة 
  .ها عن طريق التنظيمتحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسير

  
  . تتولى المندوبية البلدية ضمان مهام المرفق العام وتوفير الوسائل الضرورية للتكفل بها :134المادة 

وينشط المندوبية البلدية منتخب يدعى المندوب البلدي ويعين بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من        
  . رئيس المجلس

  .ينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من األمين العام للبلديةويساعده متصرف يع
  

ادة  ضا       :135الم ه تفوي ى من مه ويتلق دي وباس شعبي البل س ال يس المجل سؤولية رئ ت م دي تح دوب البل صرف المن  يت
  .باإلمضاء

  
ادة        :136المادة   ي الم ا ف صوص عليه ة المن دوبيات البلدي دد المن سبة    134  يحدد بموجب مرسوم ع دودها بالن اله وح  أع

  . لكل بلدية آبرى اعتمادا، بصفة خاصة، على الطابع الجغرافي والحضري  إلقليمها ومقتضيات المرفق العام
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
وفر   يحدد المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة، المرافق العمومية التي يعهد بها إ           :137المادة   لى المندوبية البلدية  وي

  .الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسيرها
  

دث     :138المادة    عندما يكون من الصعب االتصال بين المقر الرئيسي للبلدية وجزء منها لبعد المسافة أو للضرورة، يح
  .مندوبا خاصاالمجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة ملحقة إدارية ويحدد مجال اختصاصها، ويعين لها 

ي         ين ف يعين المندوب الخاص من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي ويراعى قدر اإلمكان في تعيينه أن يكون من المقيم
  .ذلك الجزء المعني من البلدية ويتصرف تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتلقى باسمه تفويضا باإلمضاء
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  .الة المدنية في هذا الجزء من البلديةيتولى المندوب الخاص وظائف ضابط الح
  

  الفصل الثالث
  أرشيف البلدية

 
 . البلدية مسـؤولة على حماية أرشيفها واالحتفاظ به :139المادة 

يم    شريع والتنظ ا للت ة طبق يف البلدي سيير أرش دي ت شعبي البل س ال يس المجل لطة رئ ت س ة تح ام للبلدي ين الع ضمن األم ي
  .المعمول بهما

  .فظ أرشيف البلدية وتسييره وحمايته نفقات إجباريةتشكل أعباء ح
  

ا          :140المادة   اوز عمره ي تج ة الت ة المدني ائق الحال ا وث  في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، تودع إجباري
ين               ذ ثالث ائق        ) 30(القرن والمخططات وسجالت مسح األراضي التي لم تعد مستعملة من ل الوث ل وآ ى األق نة عل رى  س األخ

ا   20.000المحفوظة في أرشيف البلدية التي يقل عدد سكانها عن    رخص فيه  نسمة في أرشيف الوالية ما عدا الحاالت التي ي
  .الوالي بخالف ذلك

  
ادة  ادة       :141الم ي الم ذآورة ف ائق الم ودع الوث ن أن ت ا، يمك ول بهم يم المعم شريع والتنظ رام الت ع احت اله 140 م  أع

يف ال ة بأرش ن  المحفوظ كانها ع دد س د ع ي يزي ديات الت ة  20.000بل د مداول والي، بع ن ال رار م ة بق يف الوالي سمة بأرش  ن
  . المجلس الشعبي البلدي

ن                 ة م صفة مالئم ا ب مان حفظه ن ض ر الممك ن غي ه م ين بأن ة إذا تب يف الوالي ز أرش ي مرآ وتودع هذه الوثائق إجباريا ف
  . طرف البلدية

  
ادة  رام ال  :142الم ار احت ي إط ة        ف اذ آاف دي باتخ شعبي البل س ال يس المجل زم رئ ا، يل ول بهم يم المعم شريع والتنظ ت

سح             جالت م ات وس ة والمخطط ة المدني جالت الحال اإلجراءات الالزمة بالنسبة للوثائق التي تكتسي أهمية خاصة، ال سيما س
  .التالفاألراضي، والوثائق المالية والمحاسبة التي تبين أن ظروف المحافظة عليها تعرضها ل

  .في حالة تقصير البلدية، يقرر الوالي اإليداع التلقائي لهذه الوثائق في أرشيف الوالية
  

واد      :143المادة   ام الم ا ألحك  141 و140 في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، تبقى الوثائق المودعة تطبيق
  . أعاله بأرشيف الوالية ملكا للبلدية142و

  . رشيف البلدية وتصنيفه وتبليغه وفق نفس الشروط المطبقة على أرشيف الواليةيتم ضمان حفظ أ
  .ال يمكن إتالف محتوى أرشيف البلدية المودع بأرشيف الوالية بدون ترخيص من المجلس الشعبي البلدي

  
  الباب الثاني 

  مسؤولية البلدية
 

ادة  ا رئ  :144الم ي يرتكبه اء الت ن األخط دنيا ع سؤولة م ة م ة   البلدي و البلدي دي ومنتخب شعبي البل س ال يس المجل
  . ومستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها

  .وتلزم البلدية برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤالء في حالة ارتكابهم خطأ شخصيا
  

ين االعت           :145المادة   ذ بع دي ال يأخ شعبي البل س ال ة      آل قرار صادر عن رئيس المجل ة المؤهل صالح التقني ار آراء الم ب
ة و   واطن والبلدي ق الم ي ح ررا ف دث ض ا ويح ساري   /قانون شريع ال ي الت ا ف صوص عليه ات المن ه للعقوب ة تعرض أو الدول

  .المفعول
  

 أدناه من التهديدات أو اإلهانات أو القذف التي 148 تلزم البلدية بحماية األشخاص المذآورين في المادة  :146المادة 
  .ن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتهايمك
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ذت            :147المادة   ا اتخ ت أنه واطنين إذا أثبت ة والم اه الدول  في حالة وقوع آارثة طبيعية ال تتحمل البلدية أية مسؤولية تج
  .االحتياطات التي تقع على عاتقها والمنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما

  
دي                    :148المادة   شعبي البل س ال رئيس المجل رأ ل ي تط ضارة الت  تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث ال

  .ونواب الرئيس والمندوبين البلديين والمنتخبين والمستخدمين البلديين أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها
رة            صفة مباش اجم ب ادي ن رر م ى ض دي إل ون بل ب أو ع رض منتخ ون      عندما يتع بتها، تك ه أو بمناس ة وظيفت ن ممارس  ع

ى                   ستحق عل التعويض الم انون، ب ذا الق ام ه ا ألحك ا طبق صادق عليه دي م شعبي البل س ال ة المجل ب مداول البلدية ملزمة بموج
  . أساس تقييم عادل ومنصف

  .وال يمكن بأي حال من األحوال، أن يجمع هذا التعويض مع تعويض آخر لنفس الضرر
  .لبلدية التعويضات ذات الصلةتتحمل ميزانية ا

  .للبلدية حق الرجوع ضد المتسببين في هذه األحداث
  

  الباب الثالث
  المصالح العمومية البلدية

  الفصل األول
  أحكام عامة

 
ي                  :149المادة   ة الت ة البلدي صالح العمومي ير الم ة س ضمن البلدي ال، ت  مع مراعاة األحكام القانونية المطبقة في هذا المج

  .ى تلبية حاجات مواطنيها وإدارة أمالآهاتهدف إل
صوص،                 ه الخ ى وج ل عل صد التكف وبهذه الصفة، فهي تحدث إضافة إلى مصالح اإلدارة العامة، مصالح عمومية تقنية ق

  : بما يأتي
   التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المستعملة،-
   النفايات المنزلية والفضالت األخرى،-
  ت وإشارات المرور،  صيانة الطرقا-
   اإلنارة العمومية،-
   األسواق المغطاة واألسواق والموازين العمومية،-
   الحظائر ومساحات التوقف،-
   المحاشر،-
   النقل الجماعي،-
   المذابح البلدية،-
   الخدمات الجنائزية وتهيئة المقابر وصيانتها بما فيها مقابر الشهداء،-
  مالآها، الفضاءات الثقافية التابعة أل-
   فضاءات الرياضة والتسلية التابعة ألمالآها،-
  .  المساحات الخضراء-
  

ات     149 يكيف عدد وحجم المصالح المنصوص عليها في المادة     :150المادة   ائل واحتياج ات ووس سب إمكاني  أعاله، ح
  .آل بلدية

سة عمو            كل مؤس از أو      ويمكن تسيير هذه المصالح مباشرة في شكل استغالل مباشر أو في ش ق االمتي ن طري ة ع ة بلدي مي
  .التفويض
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  الفصل الثاني
  االستغالل المباشر

 
 . يمكن البلدية أن تستغل مصالحها العمومية عن طريق االستغالل المباشر :151المادة 

  .تقيد إيرادات ونفقات االستغالل المباشر في ميزانية البلدية
  .د المحاسبة العموميةويتولى تنفيذها أمين خزينة البلدية طبقا لقواع

  
  . يمكن البلدية أن تقرر منح ميزانية مستقلة لبعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة :152المادة 

  
  الفصل الثالث

  المؤسسة العمومية البلدية
 

ستقلة               :153المادة   ة الم ة المالي ل    يمكن البلدية أن تنشئ مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذم ن أج م
 .تسيير مصالحها

  
سة     :154المادة   ى المؤس  تكون المؤسسات العمومية البلدية ذات طابع إداري أو ذات طابع صناعـي وتجاري ويجب عل

  .العمومية البلدية ذات الطابع الصناعي والتجاري أن توازن بين إيراداتها ونفقاتها
  .طريق التنظيمتحدد قواعد تنظيم المؤسسات العمومية البلدية وسيرها عن 

  
  الفصل الرابع

  االمتياز وتفويض المصالح العمومية
 

ادة  ادة    :155الم ي الم ذآورة ف ة الم ة البلدي صالح العمومي ن الم يم   149 يمك ا للتنظ از طبق ل امتي ون مح اله، أن تك  أع
 .الساري المفعول

  . يخضع االمتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم
  

ادة                     يمكن  :156المادة   ي الم ا ف صوص عليه ـية المن صالح العموم سييـر الم وض ت ق    149 البلدية أن تف ن طري اله ع  أع
  .عقــد برنامج أو صفقة طلبية طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

  
  الفصل الخامس
  األمالك البلدية 

 
 . للبلدية أمالك عمومية وأمالك خاصة :157المادة 

  
ادة  شكل :158الم ا   تت طناعية طبق ة االص الك العمومي ة واألم ة الطبيعي الك العمومي ن األم ة م ة للبلدي الك العمومي  األم

  .ألحكام القانون المنظم لألمالك الوطنية
  .إن األمالك البلدية التابعة لألمالك العمومية للبلدية غير قابلة للتنازل وال التقادم وال الحجز

  
  :للبلدية، على الخصوص، على ما يأتي  تشتمل األمالك الخاصة  :159المادة 

   جميع البنايات واألراضي التي تملكها البلدية غير المصنفة ضمن أمالآها والمخصصة للمصالح والهيئات اإلدارية،-



 25

   المحالت ذات االستعمال السكني وتوابعها المتبقية ضمن األمالك الخاصة للبلدية أو التي أنجزتها بأموالها الخاصة،-
  ضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية،  األرا-
   األمالك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة،-
ه               - ص علي ا ن ق م ة وف ى البلدي ا إل ت ملكيته ي نقل ي الت  العقارات والمحالت ذات االستعمال المهني أو التجاري أو الحرف

  القانون،
  امية أو الوظيفية آما هي معرفة قانونا والتي نقلت ملكيتها إلى البلدية، المساآن اإللز-
   األمالك التي ألغي تصنيفها من األمالك العمومية الوطنية والعائدة إليها،-
   الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية والتي تقبلها حسب األشكال والشروط التي ينص عليها القانون،-
  مالك الخاصة للدولة أو الوالية التي تم التنازل عنها للبلدية أو انتقلت ملكيتها التامة إليها، األمالك اآلتية من األ-
   األمالك المنقولة والعتاد الذي اقتنته أو أنجزته البلدية بأموالها الخاصة،-
سات     الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها والتي تمثل مقابل قيمة حصص مساهمته        - يس المؤس ي تأس ا ف

  .العمومية ودعمها المالي
  

الك                   :160المادة   رد األم تم ج ة وي الك العقاري رد األم دي لج سجل البل ي ال ة ف ر المنقول ة غي الك البلدي صاء األم تم إح  ي
  .المنقولة في سجل جرد األمالك المنقولة

  
 أعاله، طابعا إلزاميا 160يهما في المادة    يكتسي مسك سجل األمالك العقارية وسجل الجرد المنصوص عل          :161المادة  

  .تجاه المصالح المشرفة على تخصيصات األمالك البلدية
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
ة               :162المادة   الك العقاري جل األم ين س سك وتحي ى م س عل يس المجل سؤولية رئ  يسهر المجلس الشعبي البلدي تحت م

  .نقولةوسجل جرد األمالك الم
  

الك                     :163المادة   ين األم ل تثم ن أج ة م دابير الالزم اذ الت ة باتخ صفة دوري ام ب دي القي شعبي البل س ال ى المجل  يتعين عل
  .البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أآثر مردودية

  
ادة   جل ج     :164الم ي س سجيله ف عيته وت ر وض م تطهي دي إال إذا ت ك بل ة بمل ة متعلق أي نفق ام ب ن القي الك  ال يمك رد األم

  .البلدية
ور      ي ط ـد ف تحدد عن طريق التنظيم آيفيات التسيير واالستغالل الذي يسمح بصــرف النفـقات على األمــالك التـي توجـ

  .اإلدماج ضمن األمالك البلدية
  

شرو       :165المادة   ا لل ـددة   يتم التملك وعقود حيازة األمالك العقارية من طرف البلدية أو مؤسساتها العمومية طبق ط المح
  .في التشريع والتنظيم المعمول بهما

  
شعبي             :166المادة   س ال ة المجل ة لمداول  يخضع قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية أو مؤسساتها العمومي

  . أعاله57البلدي مع مراعاة أحكام  المادة 
  

  . للدفن وصيانتها، وهي غير قابلة للتمليك يتعين على البلدية اقتناء وتخصيص األراضي الضرورية  :167المادة 
  .تحدد آيفيات إنشائها وتوسيعها وإعادة تخصيصها عن طريق التنظيم

  
روض               :168المادة   ارض والع ة والمع واق المتنقل ة واألس واق البلدي ة األس سيير ومراقب دي ت شعبي البل س ال  ينظم المجل

  .     التي تنظم على إقليم البلدية
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  القسم الرابعالقسم الرابع
  مالية البلديةمالية البلدية
 الباب األول

  أحكام عامة 
 

  .وهي مسؤولة أيضا عن تعبئة مواردها.  البلدية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخاصة بها :169المادة 
  

  : تتكون الموارد الميزانية والمالية للبلدية بصفة خاصة، مما يأتي  :170المادة 
   حصيلة الجباية،-
   مداخيل ممتلكاتها،-
  اخيل أمالك البلدية،  مد-
   اإلعانات والمخصصات،-
   ناتج الهبات والوصايا،-
   القروض،-
   ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها البلدية،-
   ناتج حق االمتياز للفضاءات العمومية، بما فيها الفضاءات اإلشهارية،-
  . الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات-

  .دة عن طريق التنظيمتحدد آيفيات تطبيق هذه الما
  

ا                  : 171المادة   ا وإدراجه تم جرده ة وي ف بالداخلي يخضع قبول الهبات والوصايا األجنبية للموافقة المسبقـة للوزير المكل
  .في الميزانية

  
  : تتلقى البلدية إعانات ومخصصات تسيير بالنظر على وجه الخصوص، لما يأتي  :172المادة 

  بمهامها وصالحياتها آما هي محددة في هذا القانون، عدم آفاية مداخيلها مقارنة -
   عدم آفاية التغطية المالية للنفقات اإلجبارية،-
ذا                          - ي ه ددة ف ي مح ا ه ات آم ة أو النكب وارث الطبيعي ا الك يما منه اهرة وال س  التبعات المرتبطة بالتكفل بحاالت القوة الق

  القانون،
  االحتياجات المخولة لها قانونا، أهداف المستوى المطلوب فيما يتعلق بتلبية -
  . نقص القيمة لإليرادات الجبائية للبلدية، في إطار تشجيع االستثمار المنصوص عليه  في قانون المالية-

  .توجه اإلعانات الممنوحة للبلدية من الدولة للغرض الذي منحت من أجله
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
ادة  شترك          تق : 173الم صندوق الم ة أو ال ة الوالي ة أو ميزاني ساهمات الدول وان م ز بعن ة للتجهي ادات المالي د االعتم ي

  .للجماعات المحلية وآل اإلعانات األخرى بتخصيص خاص
  

  . يمكن البلدية اللجوء إلى القرض إلنجاز مشاريع منتجة للمداخيل :174المادة 
  . متحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظي

  
ب              : 175المادة   رتفقين تتناس ة للم تحدد البلدية في إطار تسيير ممتلكاتها وسير مصالحها العمومية المحلية مساهمة  مالي

  .وطبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها
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  .تشجع البلدية وتدعم آل نشاط أو مساهمة أو مبادرة فردية أو جماعية تهدف إلى إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة
  .يفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمتحدد آ

  الباب الثاني
  الميزانية والحسابات

 الفصل األول
  ميـزانيـة البلدية

 
ة          :176المادة   سنوية للبلدي ات ال سمح     .  ميزانية البلدية هي جدول تقديرات اإليرادات والنفق رخيص وإدارة ي د ت ي عق وه

 .واالستثماربسير المصالح البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز 
  .يحدد شكل ميزانية البلدية ومضمونها عن طريق التنظيم

  
سب        :177المادة   ة ح سنة المالي الل ال رادات خ  يتم إعداد الميزانية األولية قبل بدء السنة المالية ويتم تعديل النفقات واإلي

  . نتائج السنة المالية السابقة عن طريق ميزانية إضافية
ادات الم  تح االعتم سمى ف ضرورة   ي ة ال ي حال راد ف ى انف ا عل سبقا "صادق عليه ة م ادات مفتوح ل " اعتم اءت قب إذا ج

  .إذا جاءت  بعدها" ترخيصا خاصا"الميزانية اإلضافية أو 
  

  . يشترط فتح االعتمادات المسبقة للميزانية اإلضافية والتراخيص الخاصة بتوفر إيرادات جديدة :178المادة 
  

  :البلدية على قسمين تحتوي ميزانية  : 179المادة 
   قسم التسيير،-
  . قسم التجهيز واالستثمار-

  .وينقسم آل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا
  .يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار

  .تحدد شروط وآيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

  الفرع األول 
  لميزانية وضبطهاالتصويت على ا

 
 . يتولى األمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، إعداد مشروع الميزانية :180المادة 

  .يقدم رئيس المجلس الشعبي البلدي  مشروع الميزانية أمام المجلس للمصادقة عليه
  

ادة  ضب :181الم ة وت ة البلدي ى ميزاني دي عل شعبي البل س ال صوت المجل ذا  ي ي ه ا ف صوص عليه شروط المن ا لل ط وفق
  .القانون

  . أآتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها31يصوت على الميزانية األولية قبل 
  . يونيو من السنة المالية التي تنفذ فيها15يصوت على الميزانية اإلضافية قبل 

  
  . يصوت على االعتمادات باًبا باًبا ومادًة مادة :182المادة 

  .يمكن المجلس الشعبي البلدي إجراء تحويالت من باب إلى باب داخل نفس القسم عن طريق مداولة
ذلك                    ر ب رار، ويخط ب ق اب بموج س الب ل نف ادة داخ ى م ادة إل يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي إجراء تحويالت من م

  . المجلس الشعبي البلدي بمجرد انعقاد دورة جديدة
  .م بأي تحويل بالنسبة لالعتمادات المقيدة بتخصيص خاصغير أنه ال يمكن القيا
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  .  ال يمكن المصادقة على الميزانية إذا لم تكن متوازنة أو إذا لم تنص على النفقات اإلجبارية :183المادة 
الل                   ه خ ة بمالحظات ا مرفق والي يرجعه إن ال ة، ف ر متوازن  في حالة ما إذا صوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية غي

شرة              ) 15(الخمسة عشر    الل ع دي خ شعبي البل س ال ة للمجل ة ثاني يوما التي تلي استالمها، إلى الرئيس الذي يخضعها لمداول
  .أيام) 10(

ات                     ى النفق نص عل م ت وازن أو ل دون ت ددا ب ة مج ى الميزاني وت عل والي، إذا ص ن ال دي م شعبي البل يتم إعذار المجلس ال
  . اإلجبارية

ة        وإذا لم يتم التصويت ع  ل الثماني الل أج ادة  خ ذه الم ي ه ا ف ي   ) 8(لى الميزانية ضمن الشروط المنصوص عليه ام الت أي
  .تلي تاريخ اإلعذار المذآور أعاله، تضبط تلقائيا من طرف الوالي

  
دابير      :184المادة   ع الت اذ جمي دي اتخ شعبي البل   عندما يترتب على تنفيذ ميزانية البلدية عجز، فإنه يجب على المجلس ال

  .الالزمة المتصاصه وضمان توازن الميزانية اإلضافية
أذن                   ه أن ي ذي يمكن والي ال ن ال ا م إذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدي اإلجراءات التصحيحية الضرورية، فإنه يتم اتخاذه

  .بامتصاص العجز على سنتين ماليتين أو أآثر
  

ا              : 185المادة   سبب م ا ل ة نهائي ة البلدي ضبط ميزاني ات             إذا لم ت اإليرادات والنفق ل ب ستمر العم ة، ي سنة المالي دء ال ل ب ، قب
  . العادية المقيدة في السنة المالية السابقة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة

شر         ي ع ن اثن زء م دود ج ادات      ) 12/1(غير أنه، ال يجوز االلتزام بالنفقات وصرفها إال في ح غ اعتم ن مبل شهر م ي ال ف
  . السابقةالسنة المالية

  
ـمادة        : 186المادة   عـندما ال يصـوت عـلى مـيـزانية الـبـلـدية بسـبـب اخـتالل داخل المجـلس الشـعـبي الـبلدي وطـبـقا لل

  . أعاله، يقوم الوالي باستدعاء المجلس الشعبي البلدي في دورة غير عادية للمصادقة عليها102
اله  185الفترة القانونية للمصادقة على الميزانية وبعد تطبيق أحكام المادة غير أنه، ال تعقد هذه الدورة إال إذا انقضت       أع

  .عندما يتعلق األمر بالميزانية األولية
  .وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على الميزانية، يضبطها الوالي نهائيا

  
  : غاية  تعد ميزانية البلدية للسنة المدنية ويمتد تنفيذها إلى :187المادة 

   مارس من السنة الموالية بالنسبة إلى عمليات التصفية ودفع النفقات،15 -
  . مارس بالنسبة إلى عمليات تصفية المداخيل وتحصيلها ودفع النفقات31 -
  

ادة  ة    :188الم ساب اإلداري للبلدي ة، الح سنة المالي افية لل رة اإلض ة الفت د نهاي دي، عن شعبي البل س ال يس المجل د رئ  يع
  .رضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقةويع

يم    شريع والتنظ ا للت ات طبق دوري  للكتاب ب ال ذا التقري سيير وآ ساب الت داد ح ساب اإلداري وإع ى الح صادقة عل تم الم ت
  .المعمول بهما

  
  الفرع الثاني

  المناقصات والصفقات العمومية
  الفقرة األولىالفقرة األولى

  الصفقات العموميةالصفقات العمومية
 

قات اللوازم واألشغال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها البلدية والمؤسسات العمومية البلدية يتم إبرام صف : 189المادة 
 .ذات الطابع اإلداري طبقا للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومية

  
  .مومية تتأسس اللجنة البلدية للصفقات طبقا للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات الع :190المادة 
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  الفقرة الثانية الفقرة الثانية 
  المناقصةالمناقصة

 
 :تـنشأ لجنة بـلدية للمناقصة تتشكل آما يأتي  : 191المادة 

   رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،-
  يعينهما المجلس الشعبي البلدي، عضوين،) 2( منتخبان -
   األمين العام للبلدية، عضوا،-
  . ممثل مصالح أمالك الدولة-

  .لى دفتر شروط، تصادق عليه قانونا  اللجنة البلدية للمناقصة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماتتم المناقصة بناء ع
  .وتحدد  مصالح أمالك الدولة السعر االفتتاحي

  
ة             : 192المادة   ضاء اللجن ساعده أع عندما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بإجراء مناقصة عمومية لحساب البلدية، ي
  .قصةالبلدية للمنا

  .آل مناقصة يحرر بشأنها محضر يتضمن جميع المالحظات، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة
  

 عندما تقوم السلطة المكلفة بتسيير مؤسسة عمومية بلدية بإجراء مناقصة عمومية، يساعدها أعضاء اللجنة             :193المادة  
  .البلدية للمناقصة

الذي يتضمن مجموع المالحظات، ويوقعه جميع أعضاء اللجنة البلدية للمناقصة       يحرر مدير المؤسسة محضر المناقصة      
  .وآذا مدير المؤسسة المعنية

  
  . يصادق على محضر المناقصة والصفقة العمومية عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي :194المادة 

  .تعلقة بهمايرسل محضر المناقصة والصفقة العمومية إلى الوالي مرفقان بالمداولة الم
  

  الفرع الثالث
  اإليـرادات

 
 : تتكون إيرادات قـسـم الـتسـيير مما يأتي  :195المادة 

   ناتج الموارد الجبائية المرخص بتحصيلها لفائدة البلديات بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،-
  لمحلية والمؤسسات العمومية، المساهمات وناتج التسيير الممنوح من الدولة والصندوق المشترك للجماعات ا-
   رسـوم وحـقـوق ومـقـابـل الخــدمــات المـرخص بها بموجب القوانين والتنظيمات،-
  . ناتج ومداخيل أمالك البلدية-

  :يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز واالستثمار ما يأتي
   أدناه،198 االقتطاع  من إيرادات التسيير المنصوص عليها في المادة -
   االستغالل المتياز المرافق العمومية البلدية، ناتج-
   الفائض المحقق عن المصالح العمومية المسيرة في شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري،-
   ناتج المسـاهمات في رأس المال،-
   إعانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والوالية،-
   ناتج التمليك،-
   ولة، الهبات والوصايا المقب-
   آل اإليرادات المؤقتة أو الظرفية،-
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  . ناتج القروض-
  

ال يسمح للبلدية إال بتحصيل الضرائب والمساهمات والرسوم واألتاوى المحددة عن طريق التشريع  : 196المادة 
  .والتنظيم المعمول بهما

ة   يصوت المجلس الشعبي البلدي، في حدود النطاقات المنصوص عليها قانونا على الرسوم              رخص للبلدي واألتاوى التي ي
  .بتحصيلها لتمويل ميزانيتها

  
 ال يمكن أيا آان  في إقليم البلدية القيام بتحصيل حق أو رسم، مع مراعاة الحاالت المنصوص عليها  :197المادة 

  . قانونا، من دون الموافقة المسبقة المتداول عليها في المجلس الشعبي البلدي
  

  الفرع الرابع
  النفقـات

 
 :يحتوي قسم التسيير في باب النفقات على ما يأتي  : 198المادة 

   أجور وأعباء مستخدمي البلدية،   -
   التعويضات واألعباء المرتبطة بالمهام االنتخابية،-
   المساهمات المقررة على األمالك ومداخيل البلدية بموجب القوانين،-
   نفقات صيانة األمالك المنقولة والعقارية،-
  ت صيانة طرق البلدية، نفقا-
   المساهمات البلدية واألقساط المترتبة عليها،-
   االقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز واالستثمار،-
   فوائد القروض،-
   أعباء التسيير المرتبطة باستغالل تجهيزات جديدة،-
   مصاريف تسيير المصالح البلدية،-
  .  األعباء السابقة-

  :ز واالستثمار في باب النفقات خصوصا على ما يأتي يحتوي قسم التجهي
   نفقات التجهيز العمومي،-
   نفقات المساهمة في رأس المال بعنوان االستثمار،-
   تسديد رأسمال القروض،-
  . نفقات إعادة تهيئة المنشآت البلدية-

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

بالنسبة للبلدية إال النفقات الملقاة على عاتقها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما  ال تعد إجبارية  :199المادة 
  .والنفقات المتعلقة بتسديد الديون الواجبة األداء في إطار القرض

قاة مع مراعاة احترام األحكام المتعلقة بالمالية البلدية، تسهر الدولة على تخصيص الموارد التكميلية لتغطية النفقات المل
  .على عاتق البلدية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

  . يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يقيد في الميزانية اعتمادات لتغطية النفقات الطارئة :200المادة 
 عن طريق التحويل إلى مواد لم تزود بصفة آافية وفي يقـرر المجـلس الشـعـبي البـلـدي استـعـمـال هـذه االعتمادات

  .حالة االستعجال، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك ويخطر المجلس الشعبي البلدي خالل الدورة الجديدة
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
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سنوات من افتتاح السنة المالية ) 4(عها في أجل أربع  تتقادم الديون التي لم يؤمر بصرفها وتصفيتها ودف :201المادة 
المتعلقة بها، وتعود بصفة نهائية لصالح البلديات باستثناء الحاالت التي يكون فيها التأخير بفعل اإلدارة أو بسبب وجود طعن 

  .أمام جهة قضائية
  

  الفصل الثاني
  المحاسبة البلديـة

 
السابقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل التداول على الميزانية اإلضافية  تقدم حسابات السنة المالية  :202المادة 

 .للسنة الجارية
  

  .  يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي الحواالت ويصدر سندات التحصيل :203المادة 
تحصيل، يتخذ في حالة رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام بإعداد حوالة قصد تغطية نفقة إجبارية أو إصدار سند 

  .الوالي قرارا يحل محل حوالة أو سند تحصيل  رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للتشريع الساري المفعول
  

  : تعتبر منجزة عند نهاية السنة المالية  :204المادة 
   آل النفقات المأمور بدفعها والمعترف بصحتها،-
  . آل اإليرادات التي آانت موضوع إصدار سندات تحصيل-
تولى الخزينة العمومية من أجل تغطية حاجيات خزينة البلديات، تحصيل اإليرادات وتقدم تسبيقات على اإليرادات ت

  . الجبائية وفقا لألحكام المحددة في قانون المالية وطبقا لإلجراءات المحددة بموجب التنظيم
  

  .لتنظيم يمارس مهام أمين خزينة البلدية محاسب عمومي معين طبقا ل :205المادة 
  

 يتولى أمين خزينة البلدية تحصيل اإليرادات وتصفية نفقات البلدية، وهو مكلف وحده وتحت مسؤوليته  :206المادة 
  .بمتابعة تحصيل مداخيل البلدية وآل المبالغ العائدة لها وصرف النفقات المأمور بدفعها

  
لمستثناة بموجب القوانين والتنظيمات، بإعداد جميع  يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي ما عدا الحاالت ا :207المادة 

جداول الرسوم والتوزيعات الفرعية وآشوف الخدمات الموجهة ألمين خزينة البلدية قصد تحصيلها، وتكون هذه الكشوف 
  .نافذة

  
ى النفقات  يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند الحاجة، إنشاء وآاالت إيرادات أو وآاالت تسبيق عل :208المادة 

  .بمداولة
  .وينفذ هذه الوآاالت وآيل مالي وفقا للتشريع الساري المفعول

  
  .تبقى حسابات البلدية مودعة في مقر البلدية : 209المادة 

  
  الفصل الثالث

  مراقبة الحسابات وتطهيرها
 

صة بها من طرف مجلس  تتم مراقبة وتدقيق الحسابات اإلدارية للبلدية وتطهير حسابات التسيير الخا :210المادة 
 .المحاسبة طبقا للتشريع الساري المفعول
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  القسم الخامسالقسم الخامس
  التضامن ما بين البلديات والمابين البلديات التضامن ما بين البلديات والمابين البلديات 

 الباب األول
  التضامن المالي ما بين البلديات

 
 : ى صندوقين تتوفر البلديات قصد تجسيد التضامن المالي ما بين البلديات وضمان المداخيل الجبائية، عل :211المادة 

   الصندوق البلدي للتضامن،-
  . صندوق الجماعات المحلية للضمان-

   .تحدد آيفيات تنظيم  هذه الصناديق وتسييرها عن طريق التنظيم
  

  : أعاله للبلديات ما يأتي 211 يدفع الصندوق البلدي للتضامن المذآور في المادة  :212المادة 
   التسيير في ميزانية البلدية لتغطية النفقات اإلجبارية آأولوية،   مخصص مالي سنوي بالمعادلة، موجه لقسم-
   إعانات التجهيز الموجهة لقسم التجهيز واالستثمار لميزانية البلدية،-
   إعانات توازن للبلديات التي تواجه وضعية مالية صعبة،-
  . إعانات استثنائية للبلديات التي تواجه وضعية غير متوقعة-

  .جهيز للصندوق البلدي للتضامن بتخصيص خاصتقيد إعانات الت
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
 أعاله لتعويض ناقص قيمة 211 يخصص صندوق الجماعات المحلية للضمان المنصوص عليه في المادة  :213المادة 

  .اإليرادات الجبائية بالنسبة للمبلغ المتوقع تحصيله من هذه اإليرادات
  

 أعاله بالمساهمات اإلجبارية 211 يمول صندوق الجماعات المحلية للضمان المنصوص عليه في المادة  :214ادة الم
  .للجماعات المحلية التي تحدد نسبتها عن طريق التنظيم

  .يدفع الرصيد الدائن لصندوق الجماعات المحلية للضمان المستخلص من آل سنة مالية إلى الصندوق البلدي للتضامن
  

  باب الثانيال
  التعاون المشترك بين البلديات

 
أو تسيير أو /متجاورتين أو أآثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشترآة ألقاليمها و) 2(يمكن بلديتين  : 215المادة 

 .ضمان مرافق عمومية جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات
  .سائلها وإنشاء مصالح ومؤسسات عمومية مشترآةيسمح التعاون المشترك بين البلديات للبلديات بتعاضد و

  
 تنجز األعمال المسجلة في إطار التعاون المشترك بين البلديات بموجب اتفاقية أو عقود يصادق عليها عن  :216المادة 

  .طريق المداوالت
  . عن طريق التنظيم216 و215تحدد آيفيات تطبيق المادتين 

  
بين البلديات بترقية فضاء للشراآة والتضامن بين بلديتين متجاورتين أو أآثر   يقوم التعاون المشترك  :217المادة 

  .تابعة لنفس الوالية أو لعدة واليات
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  أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية
  

 .يتم وضع قانون أساسي يحدد القواعد التي تنظم الجزائر العاصمة بموجب ترتيب تشريعي خاص : 218المادة 
 والمتعلق 1990 أبريل سنة 7 المؤرخ في 08-90 من القانون رقـم 181 و180 و179 و178 و177تبقى أحكام المواد 

بالبلدية التي تحكم الجزائر العاصمة، سارية المفعول بصفة انتقالية إلى غاية إصدار القانون األساسي الخاص المنصوص 
  .عليه في هذه المادة

  
تلغى  جميع  األحكام  المخالفة لهذا القانون، ال سيما القانون رقم  أعاله، 218 مع  مراعاة  أحكام  المادة  :219المادة 

  . والمتعلق بالبلدية1990 أبريل سنة 7 المؤرخ في 90-08
  

  . ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :220المادة 
  

  .2011 سنة  يونيو22 الموافق 1432 رجب عام 20حرر بالجزائر في 
  عبد العزيز بوتفليقة
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  ،،20122012 فبراير سنة  فبراير سنة 2121 الموافق  الموافق 14331433 ربيع األول عام  ربيع األول عام 2828 مؤرخ فـي  مؤرخ فـي 0707--1212قانون رقم قانون رقم 
  ..يتعلـق بالواليةيتعلـق بالوالية

 
  
  

  إّن رئيس الجمهورية،
 159 و126 و125 و122 و119مكرر و 31 و16 و15 و14 و10 و4 بناء على الدستـور، ال سّيمـا المواد األولى و-
 منه،
 والمتعلق 2012 يناير سنة 12 الموافق 1433 صفر عام 18المؤرخ في  01-12 وبمقتضى القانون العضوي رقم -

 بنظام االنتخابات، 
 والمتعلق 2012 يناير سنة 12 الموافق 1433 صفر عام 18 المؤرخ في 04-12 وبمقتضى القانون العضوي رقم -

 باألحزاب السياسية،
 والمتعلق 2012 يناير سنة 12الموافق  1433 صفر عام 18 المؤرخ في 05-12 وبمقتضى القانون العضوي رقم -

 باإلعالم،
  الذي يحدد قائمة األعياد الرسمية، المعدل والمتمم،1963 يوليو سنة 26 المؤرخ في 278-63 وبمقتضى القانون رقم -
 والمتضمن قانون 1966 يونيو سنة 8  الموافق1386 صفر عام 18 المؤرخ في 155- 66 وبمقتضى األمر رقم -

 جزائية، المعدل والمتمم،اإلجراءات ال
 والمتضمن قانون 1966 يونيو سنة 8 الموافق 1386 صفر عام 18 المؤرخ في 156- 66 وبمقتضى األمر رقم -

 العقوبات، المعدل والمتمم،
 والمتعلق 1970 فبراير سنة 19 الموافق 1389 ذي الحجة عام 13 المــؤرخ فــي 20-70 وبمقتــضى األمـر رقــم -

 دنية،بالحالة الم
 والمتضمن القانون 1975 سبتمبر سنة 26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75 وبمقتضى األمر رقم -

 المدني، المعدل والمتمم،
 والمتضمن القانون 1975 سبتمبر سنة 26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في59-75 وبمقتضى األمر رقم -

 التجاري، المعدل والمتمم،
 والمتضمن إنشاء 1975 نوفمبر سنة 12 الموافق 1395 ذي القعدة عام 8 المؤرخ في 74-75تضى األمر رقم  وبمق-

 مسح األراضي العام وتأسيس الدفتر العقاري، 
 والمتضمن قانون 1976 ديسمبر سنة 9 الموافق 1396 ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 101-76 وبمقتضى األمر رقم -

 وم المماثلة، المعدل والمتمم،الضرائب المباشرة والرس
 والمتضمن قانون 1976 ديسمبر سنة 9 الموافق 1396 ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 103-76 وبمقتضى األمر رقم -

 الطابع، المعدل والمتمم،
 والمتضمن قانون 1976 ديسمبر سنة 9 الموافق 1396 ذي الحجة عام 17 المؤرخ في 104-76 وبمقتضى األمر رقم -

 ئب غير المباشرة، المعدل والمتمم، الضرا
 والمتضمن قانون 1976 ديسمبر سنة 9 الموافق 1396 ذي الحجة عام 17 المؤرخ في105- 76 وبمقتضى األمر رقم -

 التسجيل، المعدل والمتمم،
ت  والمتعلق بالتأمينا1983 يوليو سنة 2 الموافق 1403 رمضان عام 21 المؤرخ في 11-83 وبمقتضى القانون رقم -

 االجتماعية، المعدل والمتمم،
 والمتعلق بحيازة 1983  غشت سنة 23 الموافق 1403 ذي القعدة عام4 المؤرخ في18-83 وبمقتضى القانون رقم -

 الملكية العقارية الفالحية،
 والمتعلق 1984 فبراير سنة 4 الموافق 1404 جمادى األولى عام 2 المؤرخ في 09-84 وبمقتضى القانون رقم -

 نظيم اإلقليمي للبالد، المعدل والمتمم،بالت
 والمتضمن النظام 1984 يوليو سنة 23 الموافق 1404 رمضان عام 23 المؤرخ في 12- 84 وبمقتضى القانون رقم -

 العام للغابات، المعدل والمتمم،
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وانين المالية،  والمتعلق بق1984 يوليو سنة 7 الموافق 1404شوال عام 8 المؤرخ في 17-84 وبمقتضى القانون رقم -
 المعدل والمتمم،

 والمتعلق 1985 فبراير سنة 16 الموافق 1405 جمادى األولى عام 26 المؤرخ في 05- 85 وبمقتضى القانون رقم -
 بحماية الصحة العمومية وترقيتها، المعدل والمتمم،

 والمتعلق بحماية 1987  الموافق أول غشت سنة1407 ذي الحجة عام 16 المؤرخ في 17-87 وبمقتضى القانون رقم -
 الصحة النباتية،

 والمتضمن 1988 يناير سنة 12 الموافق 1408 جمادى األولى عام 22 المؤرخ في 01-88 وبمقتضى القانون رقم -
 القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية،

 والمتعلق 1988 يناير سنة 12 الموافق 1408 جمادى األولى عام 22 المؤرخ في 02-88 وبمقتضى القانون رقم -
 بالتخطيط، المعدل والمتمم،

 والمتعلق 1988 يناير سنة 26 الموافق 1408 جمادى الثانية عام 7 المؤرخ في 08-88 وبمقتضى القانون رقم -
 بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،

 والمتعلق 1988 يناير سنة 26 الموافق 1408 جمادى الثانية عام 7 المؤرخ في 09-88 وبمقتضى القانون رقم -
 باألرشيف الوطني،

 والمتعلق 1989 ديسمبر سنة 31 الموافق 1410 جمادى الثانية عام 3 المؤرخ في 28- 89 وبمقتضى القانون رقم -
 باالجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،

 والمتعلق بالوالية، 1990 الموافق أبريل سنة 1410 رمضان عام 12 المؤرخ في 09-90 وبمقتضى القانون رقم -
 المتمم،

 والمتعلق بعالقات 1990 أبريل سنة 21 الموافق 1410 رمضان عام 26 المؤرخ في 11-90 وبمقتضى القانون رقم -
 العمل، المعدل والمتمم، 

متعلق بالمحاسبة  وال1990 غشت سنة 15 الموافق 1411 محرم عام 24 المؤرخ في 21-90 وبمقتضى القانون رقم -
 العمومية،

 والمتضمن 1990 نوفمبر سنة 18 الموافق 1411 المؤرخ في أول جمادى األولى عام 25-90 وبمقتضى القانون رقم -
 التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،

لق  والمتع1990 الموافق أول ديسمبر سنة 1411 جمادى األولى عام 19 المؤرخ في 29-90 وبمقتضى القانون رقم -
 بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،

 والمتضمن 1990 الموافق أول ديسمبر سنة 1411 جمادى األولى عام 17 المؤرخ في 30-90 وبمقتضى القانون رقم -
 قانون األمالك الوطنية، المعدل والمتمم،

 والمتضمن 1990بر سنة  ديسم31 الموافق 1411 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 36-90 وبمقتضى القانون رقم -
 ،1991قانون المالية لسنة 

 والمتعلق باألوقاف، 1991 أبريل سنة 27 الموافق 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 10-91 وبمقتضى القانون رقم -
 المعدل والمتمم،

واعد  الذي يحدد الق1991 أبريل سنة 27 الموافق 1411 شوال عام 12 المؤرخ في 11-91 وبمقتضى القانون رقم -
 المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،

 والمتعلق 1991 ديسمبر سنة 21 الموافق 1412 جمادى الثانية عام 14 المؤرخ في 32-91 وبمقتضى القانون رقم -
  فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني،18باعتماد تاريخ 

 والمتعلق بمجلس 1995 يوليو سنة 17 الموافق 1416 صفر عام 19المؤرخ في  20- 95 وبمقتضى األمر رقم -
 المحاسبة، المعدل والمتمم،

 الذي يحدد القواعد التي 1996 يناير سنة 10 الموافق 1416 شعبان عام 19 المؤرخ في 01-96 وبمقتضى األمر رقم -
 تحكم الصناعة التقليدية والحرف،

 والمتعلق بحماية 1998 يونيو سنة 15 الموافق 1419 صفر عام 20لمؤرخ في  ا04-98 وبمقتضى القانون رقم -
 التراث الثقافي،

 والمتعلق بالمجاهد 1999 أبريل سنة 5 الموافق 1419 ذي الحجة عام 19 المؤرخ في 07- 99 وبمقتضى القانون رقم -
 والشهيد،

 والمتعلق 2000موافق أول مارس سنة  ال1420 ذي القعدة عام 25 المؤرخ في 01-2000 وبمقتضى األمر رقم -
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 بإدارة والية الجزائر والبلديات التابعة لها،
 والمتضمن قانون 2001 يوليو سنة 3 الموافق 1422 ربيع الثاني عام 11 المؤرخ في 10-01 وبمقتضى القانون رقم -

 المناجم، المعدل والمتمم،
 والمتعلق بالصيد 2001 يوليو سنة 3 الموافق 1422 عام  ربيع الثاني11 المؤرخ في11-01 وبمقتضى القانون رقم - 

 البحري وتربية المائيات،
 والمتعلق 2001 غشت سنة 20 الموافق 1422 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 03-01 وبمقتضى األمر رقم -

 بتطوير االستثمار، المعدل والمتمم، 
 والمتضمن 2001 غشت سنة 7 الموافق 1422لى عام  جمادى األو17 المؤرخ في13- 01 وبمقتضى القانون رقم -

 توجيه النقل البري وتنظيمه،
 والمتعلق 2001 غشت سنة 19 الموافق 1422 جمادى األولى عام 29 المؤرخ في14- 01 وبمقتضى القانون رقم -

 بتنظيم حرآة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها، المعدل والمتمم، 
 والمتضمن 2001 ديسمبر سنة 12 الموافق 1422 رمضان عام 27 المؤرخ في 18-01 وبمقتضى القانون رقم -

 القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
 والمتعلق بتسيـير 2001 ديسمبر سنة 12 الموافق 1422 رمضان عام 27 المؤرخ في 19-01 وبمقتضى القانون رقم -

 النفايات الصلبة ومراقبتها وإزالتها،
 والمتعلق بتهيئة 2001 ديسمبر سنة 12 الموافق 1422 رمضان عام 27 المؤرخ في 20- 01بمقتضى القانون رقم  و-

 اإلقليم وتنميته المستدامة،
 والمتضمن قانون 2001 ديسمبر سنة 22 الموافق 1422 شوال عام 7 المؤرخ في 21-01 وبمقتضى القانون رقم -

 ،2002المالية لسنة 
 والمتعلق 2002 فبراير سنة 25 الموافق 1422 ذي القعدة عام 22 المؤرخ في 01- 02رقم  وبمقتضى القانون -

 بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
 والمتعلق بحماية 2002 فبراير سنة 25 الموافق 1422 ذي القعدة عام 22 المؤرخ في 02-02 وبمقتضى القانون رقم -

 الساحل وتنميته،
 والمتعلق بشروط إنشاء 2002 مايو سنة 8 الموافق 1423 صفر عام 25 المؤرخ في 08-02م  وبمقتضى القانون رق-

 المدن الجديدة وتهيئتها،
 والمتعلق بحماية 2002 مايو سنة 8 الموافق 1423 صفر عام 25 المؤرخ في 09-02 وبمقتضى القانون رقم -

 األشخاص المعوقين وترقيتهم،
 الذي يحدد 2003 فبراير سنة 17 الموافق 1423 ذي الحجة عام 16رخ في  المؤ02-03 وبمقتضى القانون رقم -

 القواعد العامة لالستعمال واالستغالل السياحيين للشواطئ،
 والمتعلق 2003 فبراير سنة 17 الموافق 1423 ذي الحجة عام 16 المؤرخ في 03-03 وبمقتضى القانون رقم -

 بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية،
 والمتعلق 2003 يوليو سنة 19 الموافق 1424 جمادى األولى عام 19 المؤرخ في 10- 03 وبمقتضى القانون رقم -

 بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
 والمتعلق 2003 غشت سنة 26 الموافق 1424 جمادى الثانية عام 27 المؤرخ في 12- 03 وبمقتضى األمر رقم -

 كوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،بإلزامية التأمين على ال
 الذي يحدد 2004 يونيو سنة 23 الموافق 1425 جمادى األولى عام 5 المؤرخ في 02- 04 وبمقتضى القانون رقم -

 القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
 والمتعلق 2004 يونيو سنة 23 الموافق 1425 جمادى األولى عام 5 المؤرخ في 03-04 وبمقتضى القانون رقم -

 بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
 والمتعلق 2004 غشت سنة 14 الموافق 1425 جمادى الثانية عام 27 المؤرخ في07-04 وبمقتضى القانون رقم -

 بالصيد،
متعلق  وال2004 غشت سنة 14 الموافق 1425 جمادى الثانية عام 27 المؤرخ في 08-04 وبمقتضى القانون رقم -

 بشروط ممارسة األنشطة التجارية،
 والمتعلق 2004 ديسمبر سنة 25 الموافق 1425 ذي القعدة عام 13 المؤرخ في 20- 04 وبمقتضى القانون رقم -

 بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،



 4

 والمتعلق 2005 أبريل سنة 28 الموافق 1426م  ربيع األول عا19 المؤرخ في 07-05 وبمقتضى القانون رقم -
 بالمحروقات، المعدل والمتمم،

 والمتعلق 2005 غشت سنة 4 الموافق 1426 جمادى الثانية عام 28 المؤرخ في 12- 05 وبمقتضى القانون رقم -
 بالمياه، المعـدل والمتمم،

 والمتعلق بمكافحة 2005شت سنة  غ23 الموافق 1426 رجب عام 18 المؤرخ في 06-05 وبمقتضى األمر رقم -
 التهريب،

 والمتعلق بالوقاية من 2006 فبراير سنة 20 الموافق 1427 محرم عام 21 المؤرخ في 01-06 وبمقتضى القانون رقم -
 الفساد ومكافحته، المتمم،

حدد  الذي ي2006 فبراير سنة 28 الموافق 1427 محرم عام 29 مكرر المؤرخ في02-06 وبمقتضى األمر رقم -
 شروط وقواعد ممـارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين،

 والمتضمن 2006 يوليو سنة 15 الموافق 1427 جمادى الثانية عام 19 المؤرخ في 03-06 وبمقتضى األمر رقم -
 القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،

 والمتضمن القانون 2006 فبراير سنة 20 الموافق 1427 محرم عام 21 المؤرخ في 06- 06 وبمقتضى القانون رقم -
 التوجيهي للمدينة،

 والمتـعلق 2006 ديسمبر سنة 11 الموافق1427 ذي القعدة عام 20 المؤرخ في21-06 وبمقـتضى القـانـون رقـم -
 بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل،

 والمتضمن تأسيس 2007 فبراير سنة 27 الموافق 1428 صفر عام 9 المؤرخ في 02-07  وبمقتضى القانون رقم -
 إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،

 والمتعلق بحاالت 2007الموافق أول مارس سنة  1428 صفر عام 11 المؤرخ في 01-07 وبمقتضى األمر رقم -
 التنافي وااللتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،

 والمتعلق بتسيير 2007 مايو سنة 13 الموافق 1428 ربيع الثاني عام 25 المؤرخ في 06-07بمقتضى القانون رقم  و-
 المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، 

 والمتضمن 2007 نوفمبر سنة 25 الموافق 1428 ذي القعدة عام 15 المؤرخ في 11- 07 وبمقتضى القانون رقم -
  المعدل،النظام المحاسبي المالي،

 الذي يحدد شروط 2008  الموافق أول سبتمبر سنة 1429 المؤرخ في أول رمضان عام04- 08 وبمقتضى األمر رقم -
 وآيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشاريع استثمارية، 

 والمتضمن القانون 2008 فبراير سنة 23 الموافق 1429 صفر عام 16 المؤرخ في 07-08 وبمقتضى القانون رقم -
 التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، 

  والمتضمن قانون 2008  فبراير سنة 25 الموافق 1429 صفر عام 18 المؤرخ في 09-08 وبمقتضى القانون رقم -
 اإلجراءات المدنية واإلدارية،

 والمتعلق 2008 يونيو سنة 25 الموافق 1429ى الثانية عام  جماد21 المؤرخ في 11-08 وبمقتضى القانون رقم -
 بشروط دخول األجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،

 الذي يحدد قواعد 2008 يوليو سنة 20 الموافق 1429 رجب عام 17 المؤرخ في 15- 08 وبمقتضى القانون رقم -
 مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،

 والمتضمن التوجيه 2008 غشت سنة 3 الموافق 1429 المؤرخ في أول شعبان عام 16-08ن رقم  وبمقتضى القانو-
 الفالحي،

 والمتعلق بحماية 2009 فبراير سنة 25 الموافق 1430 صفر عام 29 المؤرخ في 03-09 وبمقتضى القانون رقم -
 المستهلك وقمع الغش،

 والمتعلق بمهن الخبير 2010 يونيو سنة 29 الموافق 1431 رجب عام 16 المؤرخ في 01- 10 وبمقتضى القانون رقم -
 المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،

 والمتضمن المصادقة 2010 يونيو سنة 29 الموافق 1431 رجب عام 16 المؤرخ في 02-10 وبمقتضى القانون رقم -
 على المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم،

 الذي يحدد شروط 2010 غشت سنة 15 الموافق 1431 رمضان عام 5مؤرخ في  ال03- 10 وبمقتضى القانون رقم -
 وآيفيات استغالل األراضي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة،

 الذي يحدد 2011 فبراير سنة 17 الموافق 1432 ربيع األول عام 14 المؤرخ في 04-11 وبمقتضى القانون رقم -
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  العقارية، القواعد التي تنظم نشاط الترقية
  والمتعلق بالبلدية،2011 يونيو سنة 22 الموافق 1432 رجب عام 20 المؤرخ في 10-11 وبمقتضى القانون رقم -
  والمتعلق بالجمعيات،2012 يناير سنة 12 الموافق 1433 صفر عام 18 المؤرخ في 06-12 وبمقتضى القانون رقم -
  وبعد رأي مجلس الدولة،-
 ن،         وبعد مصادقة البرلما-

 : يصدر الـقانون اآلتي نصه 
 

  الباب األول
 تنظيم الوالية 

 

  الفصل األول
 أحكام عامة

 
  

 . الوالية هي الجماعة اإلقليمية للدولة:المادة األولى 
 .وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة

ة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية وهي أيضا الدائرة اإلدارية غير الممرآزة للدولة وتشكل بهذه الصف
 .والتشاورية بين الجماعات اإلقليمية والدولة

وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحماية البيئة وآذا حماية وترقية 
 .وتحسين اإلطار المعيشي للمواطنين

 .ختصاص المخولة لها بموجب القانون وتتدخل في آل مجاالت اال
 .شعارها هو بالشعب وللشعب

 . وتحدث بموجب القانون
 

  : للوالية هيئتان هما  :2المادة 
   المجلس الشعبي الوالئي،   -
  .    الوالي-
  

البرامج  تتوفر الوالية بصفتها الجماعة اإلقليمية الالمرآزية، على ميزانية خاصة بها لتمويل األعمال و :3المادة 
  : المصادق عليها من  المجلس الشعبي الوالئي  وال سيما  تلك المتعلقة بما يأتي 

  التنمية المحلية ومساعدة البلديات،   -
  تغطية أعباء تسييرها،  -
 .   المحافظة على أمالآها وترقيتها-
 

لدولة وتساهم في تنفيذ السياسات العمومية  تكلف الوالية بصفتها الدائرة اإلدارية، باألعمال غير الممرآزة ل :4المادة 
  .ضمن اإلطار المحدد لتوزيع صالحيات ووسائل الدولة بين مستوياتها المرآزية واإلقليمية

 
 تخصص الدولة للوالية بصفتها الجماعة اإلقليمية، الموارد المخصصة لتغطية األعباء والصالحيات المخولة  :5المادة 

  .لها بموجب القانون
 :ر القانون وفي إطا

  يرافق آل مهمة تحول من الدولة إلى الوالية توفير الموارد المالية الضرورية للتكفل بها بصفة دائمة،-
 يجب أن يعوض آل تخفيض في الموارد الجبائية للوالية ناجم عن إجراء تتخذه الدولة ويتضمن إعفاء جبائيا أو -

 .لى األقل مبلغ الفارق عند التحصيلتخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها بمورد يساوي ع
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  . تتوفر الوالية على أمالك تتولى صيانتها والحفاظ عليها وتثمينها :6المادة 
 

 يمكن الوالية إنشاء مصالح عمومية للتكفل باحتياجات المواطن  وتضمن له االستمرارية والتســاوي في  :7المادة 
  .االنتفاع

 
 صالحياتها إقامة عالقات مع جماعات إقليمية أجنبية قصد إرساء عالقات تبادل  تستطيع الوالية في حدود :8المادة 

  . وتعاون طبقا ألحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية
صدر وتتطلب إقامة هذه العالقات وجود مصلحة عمومية وطنية ومحلية مؤآدة ويجب أال تكون بأي حال من األحوال م

 .  إفقار للوالية
تندرج عالقات تعاون الوالية مع الجماعات اإلقليمية األجنبية ضمن االحترام الصارم لمصالح الجزائر والتزاماتها 

 .الدولية
ويصادق على االتفاقيات المتعلقة بذلك بموجب مداولة يوافق عليها الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوزير 

 . خارجيةالمكلف بالشؤون ال
 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
 الفصل الثاني

 االسم واإلقليم والمقر الرئيسي
  
 

  . للوالية اسم وإقليم ومقر رئيسي :9المادة 
 .يحدد االسم والمقر الرئيسي للوالية بموجب مرسوم رئاسي

 .ويتم آل تعديل لذلك حسب األشكال نفسها
 .ع أقاليم البلديات التي تتكون منهايتطابق إقليم الوالية م

 
  .  يخضع آل تعديل في الحدود اإلقليمية للوالية إلى القانون :10المادة 

 
  . في حالة تعديل الحدود اإلقليمية، فإن حقوق والتزامات الواليات المعنية تعدل تبعا لذلك :11المادة 

 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  
  ثانيالباب ال

 المجلس الشعبي الوالئي 
 

    الفصل األول                
 سير المجلس الشعبي الوالئي

 

  الفرع األول
 أحكام عامة

  
 

  . للوالية مجلس منتخب عن طريق االقتراع العام ويدعى المجلس الشعبي الوالئي :12المادة 
 .وهو هيئة المداولة في الوالية

 
  .امه الداخلي ويصادق عليه يعد المجلس الشعبي الوالئي نظ :13المادة 

 .يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس عن طريق التنظيم
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 )15(دورات عادية في السنة، مدة آل دورة منها خمسة عشر ) 4( يعقد المجلس الشعبي الوالئي، أربع  :14المادة 
  .يوما على األآثر

 . مبر وال يمكن جمعهاتنعقد هذه الدورات وجوبا خالل أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديس
 

أعضائه أو ) 1/3( يمكن المجلس الشعبي الوالئي أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث  :15المادة 
  .بطلب من الوالي

 .تختتم الدورة غير العادية باستنفاد جدول أعمالها
 .نولوجيةيجتمع المجلس الشعبي الوالئي بقوة القانون في حالة آارثة طبيعية أو تك

  
 ترسل االستدعاءات إلى دورات المجلس الشعبي الوالئي مرفقة بمشروع جدول األعمال من رئيسه أو  :16المادة 

 .ممثله الذي يعين من ضمن نواب الرئيس
 .وتدون في سجل مداوالت المجلس الشعبي الوالئي

 .عضاء المكتبويحدد جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها بمشارآة الوالي بعد مشاورة أ
 

 يرسل الرئيس االستدعاءات لدورات المجلس الشعبي الوالئي إلى أعضاء المجلس الشعبي الوالئي آتابيا  :17المادة 
وعن طريق البريد اإللكتروني وتكون مرفقة بجدول األعمال وتسلم لهم في مقر سكناهم مقابل وصل استالم قبل عشرة 

  . اعأيام آاملة على األقل من االجتم) 10(
 . ويمكن تقليص هذه اآلجال في حالة االستعجال، على أال يقل عن يوم واحد آامل

 .وفي هذه الحالة، يتخذ رئيس المجلس الشعبي الوالئي آل التدابير الالزمة لتسليم االستدعاءات
 

 قاعة المــداوالت   يلصق جدول أعمــال الـدورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الوالئي عنــد مدخل :18المادة 
  .وفي أماآن اإللصاق المخصصة إلعالم الجمهور، وال سيما اإلآترونية منها،  وفي مقر الوالية والبلديات التابعة لها

 
  . ال تصح اجتماعات المجلس الشعبي الوالئـي إال بحضور األغلبية المطلقة ألعضائه الممارسين :19المادة 

ئي بعد االستدعاء األول لعدم اآتمال النصاب القانوني، فإن المداوالت المتخذة بعد وإذا لم يجتمع المجلس الشعبي الوال
 .أيام آاملة على األقل، تكون صحيحة مهما يكن عدد األعضاء الحاضرين) 5(االستدعاء الثاني بفارق خمسة 

 
رة أن يوآل آتابيا أحد  يمكن عضو المجلس الشعبي الوالئي الذي حصل له مانع لحضور الجلسة أو الدو :20المادة 

  .  األعضاء من اختياره، ليصوت نيابة عنه
 .     ال يجوز لنفس العضو أن يكون حامال ألآثر من وآالة واحدة

 
وتحدد الوآالة صراحة الجلسة أو .  يتم إعداد الوآالة بطلب من الموآل أمام أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض :21المادة 

  .  ه الوآالةالدورة التي حررت من أجلها هذ
 .وال تصح إال لجلسة أو لدورة واحدة. تقدم الوآالة إلى مكتب الدورة

 
 تجرى مداوالت وأشغال المجلس الشعبي الوالئي بما فيها مداوالت وأشغال اللجان  في المقرات المخصصة  :22المادة 

  .للمجلس الشعبي الوالئي
  

ول دون الدخول إلى المجلس الشعبي الوالئي، يمكن عقد مداوالت  في حالة القوة القاهرة المؤآدة التي تح :23المادة 
 .   وأشغال المجلس الشعبي الوالئي في مكان آخر من إقليم الوالية بعد التشاور مع الوالي

 
  .        وفي حالة حصول مانع ينوب عنه  ممثله.  يحضر الوالي دورات المجلس الشعبي الوالئي :24المادة 

 .ممثله أثناء األشغال بناء على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلسيتدخل الوالي أو 
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  . تجرى مداوالت وأشغال المجلس الشعبي الوالئي بلغة وطنية وتحرر، تحت طائلة البطالن، باللغة العربية :25المادة 
 

  . تكون جلسات المجلس الشعبي الوالئي علنية :26المادة 
 :لتداول في جلسة مغلقة في الحالتين  اآلتيتين ويمكن أن يقرر المجلس الشعبي الوالئي ا

  الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية،-
 . دراسة الحاالت التأديبية للمنتخبين-
 

 يتولى رئيس الجلسة ضبط المناقشات ويمكنه طرد أي شخص غير عضو بالمجلس يخل بحسن سير هذه  :27المادة 
  .المناقشات، بعد إنذاره

 
  :الشعبي الوالئي مكتب يتكون من األعضاء اآلتي ذآرهم  للمجلس  :28المادة 

  رئيس المجلس الشعبي الوالئي، رئيسا،-
  نواب رئيس المجلس الشعبي الوالئي، أعضاء،-
 .  رؤساء اللجان الدائمة، أعضاء-

 .تحدد مهام هذا المكتب وآيفيات سيره عن طريق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوالئي
 

) 2(نتخب المجلس الشعبي الوالئي خالل آل دورة بناء على اقتراح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين  ي :29المادة 
وتتولى أمانة تتكون من موظفين ملحقين بديوان رئيس المجلس الشعبي الوالئي مساعدة . أعضاء لتسييره) 4(إلى أربعة 

  .مكتب دورة المجلس الشعبي الوالئي 
 

  .لجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الوالئي من بين الموظفين الملحقين بديوانه يتولى أمانة ا: 30المادة 
 

 أدناه، يلصق مستخلص مداولة المجلس الشعبي الوالئي، المصادق عليه بصفة 32 مع مراعاة أحكام المادة  :31المادة 
ذ، في األماآن المخصصة إلعالم الجمهور أيام التي تلي دخولها حيز التنفي) 8(نهائية بسعي من الوالي خالل الثمانية 

  .  وبمقرات الوالية والبلديات وبكل وسيلة إعالم أخرى
  

مع مراعاة األحكام التشريعية والتنظيمية الملزمة باحترام الحياة الخاصة للمواطن وبسرية اإلعالم والنظام  : 32المادة 
حاضر مداوالت المجلس الشعبي الوالئي وأن يحصل العام، يحق لكل شخص له مصلحة أن يطلع في عين المكان على م

 . على نسخة آاملة أو جزئية منها على نفقته 
  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

 
  الفرع الثاني

 اللجان
 

ال سيما  يشكل المجلس الشعبي الوالئي من بين أعـضـائـه لجــانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه و :33المادة 
  :المتعلقة بما يأتي 

  التربية والتعليم العالي والتكوين المهني،-
  االقتصاد والمالية، -
  الصحة والنظافة وحماية البيئة،-
  االتصال وتكنولوجيات اإلعالم، -
  تهيئة اإلقليم والنقل، -
  التعمير والسكن،-
  الري والفالحة والغابات والصيد البحري والسياحة،-
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 ن االجتماعية والثقافة والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشباب،  الشؤو-
 .  التنمية المحلية، التجهيز واالستثمار والتشغيل-

 .ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة لدراسة آل المسائل األخرى التي تهم الوالية
 

ألغلبية المطلقة ألعضاء المجلس  تشكل اللجان الدائمة أو الخاصة عن طريق مداولة يصادق عليها با :34المادة 
ويجب أن يضمن تشكيل هذه اللجان تمثيال نسبيا . الشعبي الوالئي بناء على اقتراح من رئيسه أو األغلبية المطلقة ألعضائه

  .يعكس الترآيبة السياسية للمجلس الشعبي الوالئي
 . تعد آل لجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه

 .ذجي للجان عن طريق التنظيميحدد  النظام  الداخلي النمو
 .يرأس آل لجنة عضو من المجلس الشعبي الوالئي منتخب من  طرفها

 .تعتبر اللجنة الخاصة محلة عند انتهاء أشغالها
 

  .أعضائه الممارسين) 1/3(  تنشأ لجنة تحقيق بطلب من رئيس المجلس الشعبي الوالئي أو من ثلث :35المادة 
 . طلقة ألعضائه الحاضرينوتنتخب عن طريق األغلبية الم

 .يحدد الموضوع واآلجال الممنوحة للجنة التحقيق قصد إتمام مهمتها في المداولة التي أنشأتها
 .يخطر رئيس المجلس الشعبي الوالئي بذلك الوالي والوزير المكلف بالداخلية

 .تقدم السلطات المحلية المساعدة للجنة التحقيق لتمكينها من إتمام مهمتها
 . نتائج التحقيق للمجلس الشعبي الوالئي وتتبع بمناقشةوتقدم

 
 يمكن لجان المجلس الشعبي الوالئي دعوة آل شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة ألشغال اللجنة بحكم  :36المادة 

  .مؤهالته أو خبرته
 

ر أو مسؤول من مديري   يمكن أي  عضو من أعضاء المجلس الشعبي الوالئي توجيه سؤال آتابي ألي مدي :37المادة 
  .أو مسؤولي المصالح أو المديريات غير الممرآزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في إقليم الوالية

يجب على مديري ومسؤولي هذه المديريات والمصالح اإلجابة آتابة عن أي سؤال يتعلق بنشاطهم على مستوى تراب 
 .يوما من تاريخ تبليغه نص السؤال المبين على اإلشعار باالستالم) 15( عشر الوالية في أجل ال يمكن أن يتجاوز الخمسة

 
  الفرع الثالث

 القانون األساسي للمنتخب وصالحيات المجلس الشعبي الوالئي وتجديده
 

  الفقرة األولىالفقرة األولى
  القانون األساسي للمنتخبالقانون األساسي للمنتخب

  

  .جانية أدناه تكون العهدة االنتخابية م39 مع مراعاة أحكام المادة  :38المادة 
إال أن المنتخبين يستفيدون من تعويضات بمناسبة انعقاد دورات المجلس الشعبي الوالئي أو مختلف اللجان التي يكونون 

 .أعضاء فيها
 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
لوقت الضروري  يجب على الهيئات المستخدمة منح مستخدميها، األعضاء في مجلس شعبي والئي، ا :39المادة 

  .لممارسة عهدتهم االنتخابية
 من هذا القانون، تدفع 38ومع مراعاة أحكام المادة . يعتبر االستدعاء ألشغال المجلس الشعبي الوالئي مبررا للغياب
 . الدولة أجر المنتخب غير الدائم مقابل الوقت المخصص ألداء العهدة

 .في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف الهيئة المستخدمةال يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه 
 .يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره المـهـني خـالل آـل الفــترة الـمخصصة لعهدته االنتخابية

 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
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ي حالة الوفاة أو االستقالة أو اإلقصاء أو حصول مانع   تزول صفة المنتخب بالمجلس الشعبي الوالئي ف :40المادة 
 .قانوني

 .ويقر المجلس الشعبي الوالئي ذلك بموجب مداولة ويخطر الوالي بذلك
 .يثبت فقدان صفة المنتخب بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية

 .طعن أمام مجلس الدولةيمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المثبت لفقدان صفة المنتخب محل 
 

 في حالة الوفاة أو االستقالة النهائية أو اإلقصاء أو حصول المانع القانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي الوالئي  :41المادة 
  .يتم استخالفه قانونا في أجل ال يتجاوز الشهر بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة

 
  .عضو من المجلس الشعبي الوالئي إلى رئيسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استالم ترسل استقالة  :42المادة 

 .ويقر المجلس الشعبي الوالئي ذلك بموجب مداولة
 .ويبلغ الوالي بذلك فورا

  
دورات عادية ) 3( يعلن في حالة تخلي عن العهدة، آل منتخب تغّيب بدون عذر مقبول في أآثر من ثالث  :43المادة 
 . ويثبت التخلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي الوالئي. السنةخالل نفس 

 
 يقصى بقوة القانون، آل منتخب بالمجلس الشعبي الوالئي يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم القابلية لالنتخاب  :44المادة 

  .أو في حالة تناف منصوص عليها  قانونا
 .ويقر المجلس الشعبي الوالئي ذلك بموجب مداولة 

 .ثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا اإلقصاء بموجب قراروي
يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المتضمن إقصاء أحد األعضاء بسبب عدم القابلية لالنتخاب أو التنافي، 

 .محل طعن أمام مجلس الدولة
 

يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية  يمكن أن يوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الوالئي، آل منتخب  :45المادة 
  .أو جنحة لها صلة بالمال العام أو ألسباب مخلة بالشرف وال تمكنه من متابعة عهدته االنتخابية بصفة صحيحة

يعلن التوقيف بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالداخلية إلى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية 
 .  المختصة

 .صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه االنتخابيةوفي حالة 
 

 يقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي الوالئي آل منتخب آان محل إدانة جزائية نهائية لها عالقة بعهدته  :46المادة 
  .تضعه تحت طائلة عدم القابلية لالنتخاب

 .الئي ذلك بموجب مداولة ويقر المجلس الشعبي الو
 .    ويثبت هذا اإلقصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية

  

  
  22الفقرة الفقرة 

  حل المجلس الشعبي الوالئي وتجديده حل المجلس الشعبي الوالئي وتجديده 
  
  

. يتم حل المجلس الشعبي الوالئي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية :47المادة 
  

 :حل المجلس الشعبي الوالئي وتجديده الكلي  يتم  :48المادة 
  في حالة خرق أحكام دستورية،-
  في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس،-
  في حالة استقالة جماعية ألعضاء المجلس الشعبي الوالئي،-
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لح المواطنين  عندما يكون اإلبقاء على المجلس مصدرا الختالالت خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته المساس بمصا-
 وطمأنينتهم،

  أعاله،41 عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من األغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام المادة -
  في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها،-
 . في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب-
 

لشعــبي الوالئي، يعين الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من الـوالي،  فــي حالة حــل المجلـس ا :49المادة 
أيام التي تلي حل المجلس، مندوبية والئية لممارسة الصالحيات المخول إياها بموجب القوانين ) 10(خالل العشرة 

  .والتنظيمات المعمول بها، إلى حين  تنصيب المجلس الجديد
 .الئية بقوة القانون فور تنصيب المجلس الشعبي الوالئي الجديدتنتهي مهمة المندوبية الو

 . تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
 

أشهر ابتداء من تاريخ ) 3( تجرى انتخابات تجديد المجلس الشعبي الوالئي المحل في أجل أقصاه ثالثة  :50المادة 
  .الحل، إال في حالة المساس الخطير بالنظام العام

 .وال يمكن بأي حال من األحوال إجراؤها خالل السنة األخيرة من العهدة الجارية
 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
 الفصل الثاني

 نظام المداوالت
 

  . يتداول المجلس الشعبي الوالئي في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته :51المادة 
 عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ المداوالت باألغلبية البسيطة ألعضاء المجلس الشعبي باستثناء الحاالت المنصوص

 . الوالئي الحاضرين أو الممثلين عند التصويت
 .وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا

 
ئيس المحكمة  تحرر المداوالت وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من ر :52المادة 

  .المختص إقليميا
ويرسل مستخلص . وتوقع هذه المداوالت وجوبا أثناء الجلسة من جميع األعضاء الحاضرين أو الممثلين عند التصويت

 . أيام من رئيس  المجلس الشعبي الوالئي إلى  الوالي مقابل وصل استالم) 8(من المداولة في أجل ثمانية 
 .اولة التاريخ المسجل على وصل االستالميعتبر تاريخ إيداع مستخلص المد

 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
 

  :  تبطل بقوة القانون مداوالت المجلس الشعبي الوالئي  :53المادة 
  المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات،-
  التي تمس برموز الدولة وشعاراتها،-
 اللغة العربية، غير المحررة ب-
  التي تتناول موضوعا ال يدخل ضمن اختصاصاته،-
  المتخذة خارج االجتماعات القانونية للمجلس،-
 . أعاله 23 المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الوالئي مع مراعاة أحكام المادة -

مة اإلدارية المختصة إقليميا إلقرار إذا تبين للوالي أن مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة، فإنه يرفع دعوى أمام المحك
  .بطالنها

 
 من هذا القانون، تصبح مداوالت المجلس الشعبي الوالئي نافذة بقوة 57 و56 و55 مع مراعاة أحكام المواد  :54المادة 

  . يوما من إيداعها بالوالية) 21(القانون بعد واحد وعشرين 
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 أعاله، فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة 53ن والتنظيمات طبقا للمادة إذا تبين للوالي أن مداولة ما غير مطابقة للقواني
 .يوما التي تلي اتخاذ المداولة إلقرار بطالنها) 21(اإلدارية المختصة إقليميا في أجل الواحد والعشرين 

 
الت المجلس ، مداو)2( ال تنفذ إال بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها، في أجل أقصاه شهران  :55المادة 

  : الشعبي الوالئي المتضمنة ما يأتي 
  الميزانيات والحسابات،-
  التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله،-
  اتفاقيات التوأمة،-
 . الهبات والوصايا األجنبية-

 
 ال يمكن رئيس المجلس الشعبي الوالئي أو أي عضو في المجلس يكون في وضعية تعارض مصالحه مع  :56المادة 

مصالح الوالية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو آوآالء، حضور المداولة 
  .وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة. التي تعالج هذا الموضوع

 الشعبي يلزم آل عضو مجلس شعبي والئي، يكون في وضعية تعارض مصالح، بالتصريح بذلك لرئيس المجلس
 .الوالئي

وفي حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي الوالئي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه التصريح  بذلك 
 .للمجلس الشعبي الوالئي

 
يوما ) 15( أعاله، خالل الخمسة عشر 56 يمكن أن يثير الوالي بطالن المداولة المنصوص عليها في المادة  :57المادة 
  .اختتام دورة المجلس الشعبي الوالئي التي اتخذت خاللها المداولة التي تلي 

ويمكن المطالبة بها من قبل آل منتخب أو مكلف بالضريبة في الوالية، له مصلحة في ذلك، خالل أجل خمسة عشر 
 .يوما بعد إلصاق المداولة) 15(

 .ويرسل هذا الطلب برسالة موصى عليها إلى الوالي مقابل وصل استالم
 . أعاله56رفع الوالي دعوى أمام المحكمة اإلدارية قصد اإلقرار ببطالن المداوالت التي اتخذت خرقا ألحكام المادة ي

  
 

  الفصل الثالث
 رئيس المجلس الشعبي الوالئي

 
 يجتمع  المجلس الشعبي الوالئي تحت رئاسة المنتخب األآبر سنا ، قصد انتخاب وتنصيب رئيسه خالل  :58المادة 

  .أيام التي تلي إعالن نتائج االنتخابات) 8(نية الثما
يتم وضع مكتب مؤقت لإلشراف على االنتخابات يتشكل من المنتخب األآبر سنا، ويساعده المنتخبان األصغر سنا 

 .ويكونون غير مترشحين
 .يستقبل المكتب المؤقت المذآور أعاله الترشيحات النتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين

 .يحل هذا المكتب بقوة القانون فور إعالن النتائج
 .يحدد المحضر النموذجي المتعلق بتنصيب الرئيس عن طريق التنظيم

 
  . ينتخب المجلس الشعبي الوالئي رئيسه من بين أعضائه، للعهدة االنتخابية :59المادة 

 .زة األغـلبـيـة المـطلقة للمقاعديقدم المترشح النتخاب رئيس المجلس الشعبي الوالئـي مـن القـائمة الحـائ
 %) 35(في حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين خمسة وثالثين بالمائة 

  .على األقل من المقاعد تقديم مرشح
يمكن جميع القوائم تقديم على األقل من المقاعد،  %) 35(وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثالثين بالمائة 

 .مرشح عنها
 .ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي الوالئي المترشح الذي تحصل على األغلبية المطلقة لألصوات. يكون االنتخاب سريا
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وإذا لم يحصل أي مترشح على األغلبية المطلقة لألصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين  المرتبتين األولى 
 .لن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية األصواتوالثانية، ويع

 .في حالة تساوي األصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح األآبر سنا
 

 أعاله محضر النتائج النهائية النتخاب رئيس المجلس الشعبي 58 يعد المكتب المؤقت المذآور في المادة  :60المادة 
  .الوالئي ويرسل إلى الوالي

 .الوالية والبلديات والملحقات اإلدارية والمندوبيات البلديةويلصق بمقر 
 

 ينصب رئيس المجلس الشعبي الوالئي المنتخب في مهامه بمقر الوالية بحضور الوالي وأعضاء المجلس  :61المادة 
  .الشعبي الوالئي وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس الشعبية البلدية خالل جلسة علنية

 
أيام التي تلي تنصيبه، نوابه من بين أعضاء ) 8(ر رئيس المجلس الشعبي الوالئي خالل الثمانية  يختا :62المادة 

  :المجلس ويعرضهم للمصادقة باألغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الوالئي، وال يمكن أن يتجاوز عددهم 
  منتخبا،39 إلى 35بالنسبة للمجالس الشعبية الوالئية المتكونة من ) 2( اثنين -
  منتخبا،47 إلى 43بالنسبة للمجالس الشعبية الوالئية المتكونة من ) 3( ثالثة -
 . منتخبا55 إلى 51بالنسبة للمجالس الشعبية الوالئية المتكونة من ) 6( ستة -
 

  . يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الوالئي بصفة دائمة لممارسة عهدته وهو ملزم باإلقامة على إقليم الوالية :63المادة 
 .ي حالة مانع مؤقت، يعين رئيس المجلس الشعبي الوالئي أحد نواب الرئيس الستخالفه في مهامهف

إذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له، يقوم المجلس الشعبي الوالئي بتعيين أحد نواب الرئيس، وإن تعذر ذلك أحد 
 .أعضاء المجلس

 
 عن دورتين عاديتين في السنة دون عذر مقبول، فإنه يعلن في  إذا تغيب  رئيس المجلس الشعبي الوالئي :64المادة 

  .حالة تخل عن العهدة من طرف المجلس
 

 يعلن رئيس المجلس الشعبي الوالئي استقالته أمام المجلس المجتمع طبقا ألحكام  هذا القانون ويبلغ الوالي  :65المادة 
  .يمها أمام المجلستكون االستقالة سارية المفعول ابتداء من تاريخ تقد. بذلك

  
 يستخلف رئيس المجلس الشعبــي الوالئي المتوفى أو المستقيـــل أو المعفى أو الذي يكون محل مانــع  :66المادة 

يومـا حسب الكيفيات المنصــوص عليها  ) 30(قانوني أو المنتهية مهامه بسبب التخلي عن العهدة االنتخابية، في أجل ثالثين 
 . أعاله59في المادة 

 
 يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوالئي الوثائق والمعلومات واإلمكانيات  :67المادة 

  .والوسائل الضرورية لتأدية مهام المجلس
 

  . لرئيس المجلس الشعبي الوالئي ديوان يعمل على نحو دائم :68المادة 
 .الشعبي الوالئي من بين موظفي القطاعات التابعة للواليةيتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس 

 
  . يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الوالئي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة بصفة تامة لعهدتهم االنتخابية :69المادة 

 .يتم انتداب المنتخبين المذآورين أعاله، بصفة دائمة من أجل أداء مهامهم
 .المادة عن طريق التنظيمتحدد آيفيات تطبيق هذه 

 
 يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الوالئي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة وآذا أعضاء المندوبيات الوالئية  :70المادة 
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  بمناسبة ممارسة عهدتهم، عالوات وتعويضات مالئمة تتكفل بها ميزانية 62 و59 و49  و34المنصوص عليهم في المواد 
  .الوالية

 . تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمتحدد آيفيات
 

 يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوالئي المجلس بالمسائل التابعة الختصاصاته ويعلمه بالوضعية العامة للوالية  :71المادة 
  .وال سيما منها النشاطات المسجلة بالوالية في الفترة ما بين الدورات

 
المجلس الشعبي الوالئي في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات  يمثل رئيس المجلس الشعبي الوالئي :72المادة 

  .الرسمية
 

  الفصل الرابع
 صالحيات المجلس الشعبي الوالئي

 

  الفرع األول
 أحكام عامة

 
 3 تمارس الوالية باعتبارها جماعة إقليمية ال مرآزية صالحياتها طبقا للمبادئ المحددة في المواد األولى و :73المادة 

  .ا القانون  من هذ4و
يمكن المجلس الشعبي الوالئي، باإلضافة إلى التكفل بالمهام المنوطة به، التدخل في المجاالت التابعة الختصاصات 

 .الدولة بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار السياسات العمومية االقتصادية واالجتماعية
 .تي تضبط بصفة خاصة آيفيات التكفل الماليتحدد هذه المساهمة بموجب القوانين والتنظيمات ال

 .يمكن المجلس الشعبي الوالئي أن يقترح سنويا قائمة مشاريع قصد تسجيلها في البرامج القطاعية العمومية
 

  . يقدم المجلس الشعبي الوالئي المساعدة للبلديات في إطار التكامل وانسجام األعمال التي ينبغي القيام بها :74المادة 
 المبادرة بكل األعمال التي تهدف إلى إنجاز التجهيزات التي بحكم حجمها وأهميتها أو استعمالها، تتجاوز قدرات ويمكنه

 .البلديات
 

 يبادر المجلس الشعبي الوالئي حسب قدرات وطابع وخصوصيات آل والية، على عاتق الميزانية الخاصة  :75المادة 
مساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وآذا إنجاز المعالم التذآارية بالوالية، بكل األعمال التي من طبيعتها ال

  .بالتعاون مع البلديات
آما يمكنه طبقا للتشريع المعمول به في مجال ترقية االستثمار، تشجيع آل مبادرة ترمي إلى تفضيل التنمية المنسجمة 

 .والمتوازنة إلقليمها
 

  .لس الشـعبـي الوالئي الشـؤون التـي تدخل ضمن صالحياته عن طريق المداولة  يعـالج المجـ :76المادة 
ويتداول حول المواضيع التابعة الختصاصاته المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات وآذا آل القضايا التي تهم 

 .أعضائه أو رئيسه أو الوالي) 1/3(الوالية التي ترفع إليه بناء على اقتراح ثلث 
 

 يمارس المجلس الشعبي الوالئي اختصاصات في إطار الصالحيات المخولة للوالية بموجب القوانين  :77ة الماد
  : والتنظيمات ويتداول في مجال 

  الصحة العمومية وحماية الطفولة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،-
  السياحة،-
  اإلعالم واالتصال،-
  التربية والتعليم العالي والتكوين،-
 الشباب والرياضة والتشغيل، -
  السكن والتعمير وتهيئة إقليم الوالية،-
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  الفالحة والري والغابات،-
  التجارة واألسعار والنقل، -
  الهياآل القاعدية واالقتصادية، -
  التضامن ما بين البلديات لفائدة البلديات المحتاجة والتي يجب ترقيتها،-
 ي والتاريخي، التراث الثقافي المادي وغير الماد-
  حماية البيئة،-
  التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية،-
 . ترقية المؤهالت النوعية المحلية-
  

 يساهم المجلس الشعبي الوالئي في إعداد مخطط تهيئة إقليم الوالية ويراقب تطبيقه طبقا للقوانين  :78المادة 
 .والتنظيمات المعمول بها

ت المحلية أو الجهوية أو الوطنية الخاصة بتهيئة اإلقليم ويتداول قبل المصادقة على آل أداة ويعلمه الوالي بالنشاطا
 .مقررة في هذا المجال لها انعكاسات على مخطط تهيئة الوالية

 
  يقدم المجلس الشعبي الوالئي اآلراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات، ويمكنه أن يقدم االقتراحات ويبدي :79المادة 

  .يوما) 30(المالحظات في آل ما يخص شؤون الوالية إلى الوزير المختص وذلك في أجل أقصاه ثالثون 
 
  2الفرع 

 

  التنمية االقتصادية
 

 يعد المجلس الشعبي الوالئي مخططا للتنمية على المدى المتوسط يبين األهداف والبرامج والوسائل المعبأة  :80المادة 
ويعتمد هذا المخطط آإطار للترقية والعمل من أجل التنمية . لدولة والبرامج البلدية  للتنميةمن الدولة في إطار مشاريع ا

  .االقتصادية واالجتماعية للوالية 
 .يناقش المجلس الشعبي الوالئي مخطط التنمية الوالئي ويبدي اقتراحات بشأنه

 
ت والمعلومات واإلحصائيات االقتصادية  ينشأ على مستوى آل والية  بنك معلومات يجمع آل الدراسا :81المادة 

  .واالجتماعية والبيئية المتعلقة بالوالية
 .وتعد الوالية جدوال سنويا يبين النتائج المحصل عليها في آل القطاعات ومعدالت نمو آل قطاع

 .تحدد آيفيات تنظيم هذا البنك وسيره عن طريق التنظيم
 

  : أعاله، يقوم المجلس الشعبي الوالئي بما يأتي 80ادة في إطار المخطط المذآور في الم : 82المادة 
 يحدد المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها ويساهم  في إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط في إطار -

 البرامج الوطنية إلعادة التأهيل ويبدي رأيه في ذلك،
  يسهل استفادة المتعاملين من العقار االقتصادي،-
 سهل ويشجع تمويل االستثمارات في الوالية،  ي-
 . يساهم في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومية المتواجدة بالوالية باتخاذ آل التدابير الضرورية-
 

 يطور المجلس الشعبي الوالئي أعمال التعاون والتواصل بين المتعاملين االقتصاديين ومؤسسات التكوين  :83المادة 
ويعمل على ترقية التشاور مع . ارات المحلية من أجل ترقية اإلبداع في القطاعات االقتصاديةوالبحث العلمي واإلد

  .المتعاملين االقتصاديين قصد ضمان محيط مالئم لالستثمار
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 3الفرع 
 الفالحة والري

  
 األراضي  يبادر المجلس الشعبي الوالئي ويضع حيز التنفيذ آل عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية :84المادة 

 .الفالحية والتهيئة والتجهيز الريفي
 .ويشجع أعمال الوقاية من الكوارث واآلفات الطبيعية

 .وبهذه الصفة، يبادر بكل األعمال لمحاربة مخاطر الفيضانات والجفاف
 .ويتخذ آل اإلجراءات الرامية إلى إنجاز أشغال تهيئة وتطهير وتنقية مجاري المياه في حدود إقليمه

 
 يبادر المجلس الشعبي الوالئي، باالتصال مع المصالح المعنية، بكل األعمال الموجهة إلى تنمية وحماية  :85 المادة

  .األمالك الغابية في مجال التشجير وحماية التربة وإصالحها
 

كافحة   يساهم المجلس الشعبي الوالئي، باالتصال مع المصالح المعنية، في تطوير آل أعمال الوقاية وم :86المادة 
  .األوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية

 
  .  يعمل المجلس الشعبي الوالئي على تنمية الري المتوسط والصغير :87المادة 

آما يساعد تقنيا وماليا بلديات الوالية في مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير وإعادة استعمال المياه التي 
 .يمي للبلديات المعنيةتتجاوز اإلطار اإلقل

 
  4الفرع 

 الهياآل القاعدية االقتصادية
  

 يبادر المجلس الشعبي الوالئي باألعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الوالئية وصيانتها  :88المادة 
  .والحفاظ عليها

 
والئية حسب الشروط المحددة  يقوم المجلس الشعبي الوالئي بتصنيف وإعادة تصنيف الطرق والمسالك ال :89المادة 

  .في التنظيم المعمول به
 

 يبادر المجلس الشعبي الوالئي، باالتصال مع المصالح المعنية، باألعمال المتعلقة بترقية وتنمية هياآل  :90المادة 
  .استقبال االستثمارات

  
ية وال سيما في مجال الكهرباء وفك  يبادر المجلس الشعبي الوالئي بكل عمل يرمي إلى تشجيع التنمية الريف :91المادة 

 .العزلة
 5الفرع 

 تجهيزات التربية والتكوين المهني 
 

 تتولى الوالية، في إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوينية، إنجاز مؤسسات التعليم  :92المادة 
جديد تجهيزاتها المدرسية على حساب الميزانية غير المتوسط والثانوي والمهني وتتكفل بصيانتها والمحافظة عليها وآذا ت

  .الممرآزة للدولة المسجلة في حسابها
 

      6الفرع                 
 النشاط االجتماعي والثقافي

 
 يشجع المجلس الشعبي الوالئي أو يساهم في برامج ترقية التشغيل  بالتشاور مع البلديات والمتعاملين  :93المادة 

  .اه الشباب أو المناطق المراد ترقيتهااالقتصاديين وال سيما تج
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 يتولى المجلس الشعبي الوالئي، في ظل احترام المعايير الوطنية في مجال الصحة العمومية، إنجاز  :94المادة 
  .تجهيزات الصحة التي تتجاوز إمكانيات البلديات

 .ويسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية 
لتشجيع إنشاء هياآل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور ويتخذ في هذا اإلطار، آل التدابير 

 .وفي المواد االستهالآية 
 

 يساهم المجلس الشعبي الوالئي، باالتصال مع البلديات، في تنفيذ آل األعمال المتعلقة بمخطط تنظيم  :95المادة 
  .      بئة ومكافحتهااإلسعافات والكوارث واآلفات الطبيعية والوقاية من األو

 
  : يساهم المجلس الشعبي الوالئي بالتنسيق مع البلدية في آل نشاط اجتماعي يهدف إلى ضمان  :96المادة 

  تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي،-
  حماية األم والطفل،-
  مساعدة الطفولة،-
  مساعدة المسنين واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة،-
  مساعدة األشخاص في وضع صعب والمحتاجين،-
 . التكفل بالمشردين والمختلين عقليا-

  .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
 

 يساهم المجلس الشعبي الوالئي في إنشاء الهياآل القاعدية الثقافية والرياضية والترفيهية والخاصة بالشباب  :97المادة 
خي والحفاظ عليه، بالتشاور مع البلديات وآل الهيئات األخرى المكلفة بترقية هذه النشــاطات أو وحماية التراث التاري

 .الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان
 .ويقدم مساعدته ومساهمته في برامج النشاطات الرياضية والثقافية والخاصة بالشباب

 
اث الثقافي والفني والتاريخي والحفاظ عليه بمساهمة المصالح  يساهم المجلس الشعبي الوالئي في حماية التر :98المادة 

  .التقنية المؤهلة وبالتنسيق مع البلديات  وآل هيئة وجمعية معنية
ويطور آل عمل يرمي إلى ترقية التراث الثقافي والفني والتاريخي باالتصال مع المؤسسات والجمعيات المعنية ويقترح 

 .لحفاظ عليهآل التدابير الضرورية لتثمينه وا
 

 يسهر المجلس الشعبي الوالئي على حماية  القدرات السياحية للوالية وتثمينها ويشجع آل استثمار متعلق  :99المادة 
  .بذلك

 
    7الفرع 

 

  السكن
 

  .يمكن المجلس الشعبي الوالئي أن يساهم في إنجاز برامج السكن : 100المادة 
 

ي في عمليات تجديد وإعادة تأهيل الحظيرة العقارية المبنية وآذا الحفاظ على  يساهم المجلس الشعبي الوالئ :101المادة 
  .الطابع المعماري 

آما يساهم المجلس الشعبي الوالئي، بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنية المعنية في برنامج القضاء على السكن الهش 
 .وغير الصحي ومحاربته
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  الباب الثالث
 الوالي

 

  ولالفصل األ
 سلطات الوالي بصفته ممثال للوالية

 
  

  . يسهر الوالي على نشر مداوالت المجلس الشعبي الوالئي وتنفيذها :102المادة 
 

  . يقدم الوالي عند افتتاح آل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداوالت المتخذة خالل الدورات السابقة :103المادة 
 .لى نشاط القطاعات غير الممرآزة بالواليةآما يطلع المجلس الشعبي الوالئي سنويا ع

  
 يطلع الوالي رئيس المجلس  الشعبي الوالئي بانتظام، خالل الفترات الفاصلة بين الدورات، على مدى  :104المادة 

 .تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي الوالئي في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما
 

ي الوالية في جميع أعمال الحياة المدنية واإلدارية حسب األشكال والشروط المنصوص عليها  يمثل الوال :105المادة 
  .في القوانين والتنظيمات المعمول بها

 .و يؤدي باسم الوالية، طبقا ألحكام هذا القانون، آل أعمال إدارة األمالك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الوالية
 . بذلكويبلغ المجلس الشعبي الوالئي

 
  .  يمثل الوالي الوالية أمام القضاء :106المادة 

 
  . يعد الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الوالئي عليها :107المادة 

 .وهو اآلمر بصرفها
 

ى تنشيط ومراقبة  يسهر الوالي على وضع  المصالح الوالئية ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها ويتول :108المادة 
  .نشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

 
  . يقدم الوالي أمام المجلس الشعبي الوالئي بيانا سنويا حول نشاطات الوالية يتبع بمناقشة :109المادة 

 .يمكن أن تنتج عن ذلك توصيات يتم إرسالها إلى الوزير المكلف بالداخلية وإلى القطاعات المعنية
 

  الثانيالفصل 
 

 سلطات الوالي بصفته ممثال للدولة
 

 
  . الوالي ممثل الدولة على مستوى الوالية :110المادة 

 .وهو مفوض الحكومة
 

 ينشط الوالي وينسق ويراقب نشاط المصالح غير الممـرآزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشــاط في  :111المادة 
  :الوالية، غير أنه يستثنى 

 ربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي،العمل الت) أ
 وعاء الضرائب وتحصيلها،) ب
 الرقابة المالية،) ج
 إدارة الجمارك،) د
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 مفتشية العمل،) هـ
 مفتشية الوظيفة العمومية،) و
 .المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعته أو خصوصيته إقليم الوالية) ز
 .حدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمت 

  
يسهر الوالي أثناء ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، حسب  : 112المادة 

 .األشكال والشروط المنصوص عليها في القانون
 

  .م رموز الدولة وشعاراتها على إقليم الوالية يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى احترا :113المادة 
 

  . الوالي مسؤول على المحافظة على النظام واألمن والسالمة والسكينة العمومية :114المادة 
 

 أعاله،  114 و113 و112 يتولى الوالي لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المبينة فــي المواد  :115المادة 
  .  األمن المتواجدة على إقليم الواليةتنسيق نشاطات مصالح 

وبهذه الصفة يلزم رؤساء مصالح األمن بإعالمه في المقام األول بكل القضايا المتعلقة باألمن العام والنظام العمومي 
 .على مستوى الوالية

 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
 

 االستثنائية ذلك، أن يطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني يمكن الوالي، عندما تقتضي الظروف : 116المادة 
  . المتواجدة على إقليم الوالية، عن طريق التسخير

 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
 

ال  الوالي مسؤول حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات على وضع تدابير الدفاع والحماية التي  :117المادة 
  .تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها

 
 توضع تحت تصرف الوالي مصالح األمن قصد تطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص  :118المادة 

  . أعاله117 إلى 112عليها في المواد 
 

  . يسهر الوالي على إعداد  مخططات تنظيم اإلسعافات في الوالية وتحيينها وتنفيذها :119المادة 
 .مكنه في إطار هذه المخططات، أن يسخر األشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول بهوي
 

  . يسهر الوالي على حفظ أرشيف الدولة والوالية والبلديات :120المادة 
 

 الوالي هو اآلمر بصرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج  المقررة لصالح تنمية  :121المادة 
  .الوالية
 

  .يجب على الوالي اإلقامة بالمقر الرئيسي للوالية : 122المادة  
 

  .يحدد القانون األساسي لسلك الوالة بموجب مرسوم : 123المادة  
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 الفصل الثالث
 

 قرارات الوالي
 

طات المحـــددة  يصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداوالت المجـلس الشعبي الوالئي وممارســـة السل :124المادة 
  . في الفصلين األول والثاني من هذا الباب

 
وفي الحاالت المخالفة تبلغ .  تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا آانت تكتسي طابعا عاما :125المادة 

  .  للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها
 .رارات اإلدارية الخاصة بالواليةوتدمج ضمن مدونة الق

 
 يمكن الوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط واألشكال المنصوص عليها في القوانين  :126المادة 

  .والتنظيمات المعمول بها
 

  الباب الرابع
 تنظيم إدارة الوالية

 

 الفصل األول
 إدارة الوالية

 

 الفرع األول
 أحكام عامة

 
  

 .الوالية على إدارة توضع تحت سلطة الوالي تتوفر  :127المادة 
 .وتكون مختلف المصالح غير الممرآزة للدولة جزءا منها

 .ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك
 

  . تكيف إدارة الوالية حسب أهمية وحجم المهام المنوطة بها وآذا طبيعة آل والية وخصوصياتها :128المادة 
 

 على حساب الميزانية الالمرآزية للوالية، المستخدمين الضروريين لسير مصالحها بما  توظف الوالية :129المادة 
  .يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها

 .        تحدد شروط تسيير هؤالء المستخدمين وتعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
 .  يزود مستخدمو المصالح الوالئية والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها  بقانون أساسي :130 المادة

 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
 

  . يمكن الوالية اللجوء إلى توظيف خبراء ومختصين عن طريق التعاقد :131المادة 
 .متحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظي
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  الفصل الثاني
 أمالك الوالية

 

  الفرع األول
 األمالك العقارية التابعة للوالية

 
 تتم عمليات اقتناء األمالك العقارية وعقود امتالآها من طرف الوالية ومؤسساتها العمومية وفق الشروط  :132المادة 

  .المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها
 

  الفرع الثاني
 

  ت والوصاياالهبا
 

يبت المجلس الشعبي الوالئي في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للوالية سواء أآانت مقرونة  : 133المادة 
  .بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة

 
  تبت المؤسسات العمومية الوالئية في قبـول أو رفـض الهــبات والوصايا الممنوحة لها والتي ال تكـون :134المادة 

  .مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة
وإذا آانت هذه الهبات والوصايا مقرونة بأعباء  أو شـروط أو تخصيصات خاصة، فإن قبولها أو رفضها يتم ترخيصه 

 .بموجب مداولة المجلس الشعبي الوالئي
 .  الوزير المكلف بالداخليةيخضع قبول الهبات والوصايا الممنوحة للوالية  من الخارج إلى الموافقة  المسبقة من

 
  الفرع الثالث

     

  المزايدات والمناقصات والصفقات
 

 تبرم الصفقات الخاصة باألشغال أو الخدمات أو التوريدات للوالية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع  :135المادة 
  .اإلداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومية

  
منتخبين من ) 3(عندما تجرى مناقصة عمومية لحساب الوالية، فإن الموظف الذي يجريها يساعده ثالثة  : 136المادة 

  .تشكيالت سياسية مختلفة يعينهم المجلس الشعبي الوالئي 
 .ويحضر المناقصة المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية

 .ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة
 

عندما تبرم سلطة مكلفة بتسيير مؤسسة عمومية والئية ذات طابع إداري مناقصة عمومية فإنه يجب أن   :137المادة 
  .منتخبين من تشكيالت سياسية مختلفة بأصوات تداولية وآذا المحاسب أو ممثله بصفة استشارية) 3(يحضرها ثالثة 

 .ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة
 

  الفصل الثالث
 مسؤولية الوالية

  
تتحمل الوالية مبالغ التعويضات الناجمة عن األضرار التي تطرأ لرئيس المجلس الشعبي الوالئي ونواب  : 138مادة ال

الرئيس ورؤساء اللجان والمنتخبين ونواب المندوبيات الوالئية الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم أو بمناسبة مزاولة 
  .مهامهم

 
 أعـاله، والدفـاع عنهـم من 138ايـة األشخــاص المذآـوريـن فـي المـادة  يتعـين على الواليـة حم :139المادة 

  .التهديــدات أو اإلهانات أو االفتراء أو التهجمات مهما تكن طبيعتها التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها
 .ويكون للوالية حق دعوى الرجوع ضد محدثي األضرار
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  .سؤولة مدنيا عن األخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي الوالئي والمنتخبون الوالية م :140المادة  
وتتولى الوالية ممارسة حق دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤالء في حالة خطأ شخصي من 

  .جانبهم
  

  الفصل الرابع
 المصالح العمومية الوالئية

 

  الفرع األول
 أحكام عامة

  
 

مع مراعاة األحكام القانونية المطبقة في هذا المجال، يمكن الوالية أن تنشئ قصد تلبية الحاجات الجماعية   :141المادة 
  :لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي الوالئي مصالح عمومية والئية للتكفل على وجه الخصوص بما يأتي 

  الطرق والشبكات المختلفة،-
 ألشـخـاص المسـنين أو الذين يعـانــون مـن إعاقة أو أمراض مزمنة، مــساعـدة ورعـاية الطــفولة وا-
  النقل العمومي،-
  النظافة والصحة العمومية ومراقبة الجودة،-
  المساحات الخضراء،-
 . الصناعات التقليدية والحرف-

 .هايكــيـف عـدد هـذه المصالح العمومية وحجمها حسب إمـكانيات آـل واليـة ووسائلها واحتياجات
 .تحدد آيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم

 

  
  الفرع الثاني

 آيفيات تسيير المصالح العمومية الوالئية
 

  الفقرة األولىالفقرة األولى
  االستغالل المباشراالستغالل المباشر

 
 

  . يمكن المجلس الشعبي الوالئي أن يستغل مباشرة مصالحه العمومية عن طريق االستغالل المباشر :142المادة 
 

  .المجلس الشعبي الوالئي المصالح العمومية التي يقرر استغاللها عن طريق االستغالل المباشر يحدد  :143المادة 
 

  . تسجل إيرادات ونفقات االستغالل المباشر في ميزانية الوالية حسب قواعد المحاسبة العمومية :144المادة 
 

بعض المصالح  العمومية الوالئية المستغلة  يمكن المجلس الشعبي الوالئي أن يقرر ميزانية مستقلة لصالح  :145المادة 
  .عن طريق  االستغالل المباشر ويجب عليه  ضمان توازنها المالي

  
  22الفقرة الفقرة 

      

  المؤسسة العمومية الوالئيةالمؤسسة العمومية الوالئية
 

 يمكن المجلس الشعبي الوالئي أن ينشئ مؤسسات عمومية والئية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل  :146المادة 
  .يير المصالح العموميةالمالي قصد تس

 
 تأخذ المؤسسة العمومية الوالئية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع  :147المادة 

  .صناعي أو تجاري حسب الهدف المرجو منها
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 54 المادة  تحدث المؤسسات العمومية الوالئية بموجب مداولة من المجلس الشعبي الوالئي طبقا ألحكام :148المادة 
  .من هذا القانون

 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
 

  33الفقرة الفقرة 
  

  االمتيازاالمتياز
 

 أعاله عن طريق االستغالل 146 إذا تعذر استغالل المصالح العمومية الوالئية المذآورة في المادة  :149المادة 
  .استغاللها عن طريق االمتياز طبقا للتنظيم المعمول بهالمباشر أو مؤسسة، فإنه يمكن المجلس الشعبي الوالئي الترخيص ب

 .يخضع االمتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه حسب القواعد واإلجراءات المعمول بها
 . من هذا القانون54ويصادق على العقود المبرمة في هذا الشأن طبقا ألحكام المادة 

  
 

  44الفقرة الفقرة 
      

  جهيزات المشترآة ما بين الوالياتجهيزات المشترآة ما بين الوالياتاألمالك والتاألمالك والت
  
 

 يمكن واليتين أو أآثر إنشاء مؤسسات والئية مشترآة إلدارة الممتلكات أو التجهيزات المنجزة بصفة  :150المادة 
مشترآة والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الوالئية، 

  . من هذا القانون54ألحكام المادة طبقا 
 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  
  الباب الخامس
 مالية الوالية

 

  الفصل األول
 أحكام عامة

  
  :  تتكون موارد الميزانية والمالية للوالية بصفة خاصة مما يأتي  :151المادة 

  التخصيصات،-
  ناتج الجباية والرسوم،-
 اتج الهبات والوصايا، اإلعانات ون-
  مداخيل ممتلكاتها،-
  مداخيل أمالك الوالية،-
  القروض،-
  ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها الوالية،-
  جزء من ناتج حق االمتياز للفضاءات العمومية بما فيما الفضاءات اإلشهارية التابعة لألمالك الخاصة للدولة،-
 .لخدمات الناتج المحصل مقابل مختلف ا-

 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
 

  .وهي مسـؤولة أيضا عن تعبئة مواردها.  الوالية مسؤولة عن تسيير مواردها المالـية الخـاصة :152المادة 
 

جلس  يمكن الوالية في إطار تسيير أمالآها وسير المصالح العمومية المحلية أن تحدد بموجب مداولة الم :153المادة 
  .الشعبي الوالئي مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها 
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  : تتلقى الوالية من الدولة إعانات ومخصصات تسيير بالنظر على الخصوص لما يأتي :154المادة 
  عدم مساواة مداخيل الواليات،-
 حدد في هذا القانون، عدم آفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصالحياتها آما هو م-
  عدم آفاية التغطية المالية للنفقات اإلجبارية،-
 التبعات الناجمــة عن التكــفل بحاالت القوة القاهــرة والسيما منها الكوارث الطبيعية أو األضرار آما هـي محددة في -

 القانون،
  األهداف الرامية إلى تلبية االحتياجات المخولة لها قانونا،-
 .لقيمة لإليرادات الجبائية الوالئية وال سيما في إطار التشجيع على االستثمار المنصوص عليه في قانون المالية نقـص ا-

 .وتخصص إعانات الدولة الممنوحة للوالية للغرض الذي منحت من أجله
 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

 
الية للتجهيز بعنوان مساهمة الدولة في ميزانية الوالية أو الصندوق  تقيد بتخصيص خاص االعتمادات الم :155المادة 

  .المشترك للجماعات المحلية وآل اإلعانات األخرى
 

  . يمكن المجلس الشعبي الوالئي اللجوء إلى القرض إلنجاز مشاريع منتجة للمداخيل :156المادة 
 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  

  يالفصل الثان
 

  ميزانية الوالية
  

 ميزانية الوالية هي جدول تقديرات اإليرادات والنفقات السنوية الخاصة بالوالية ، وآما هي عقد ترخيص  :157المادة 
  .وإدارة يسمح بسير مصالح الوالية وتنفيذ برنامجها للتجهيز واالستثمار

 
  :     يرادات والنفقات وهما  تشتمل ميزانية الوالية على قسمين متوازنين في اإل :158المادة 

  قسم التسيير،-
 . قسم التجهيز واالستثمار-

 .ينقسم آل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا
 .يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز واالستثمار وفقا للشروط التي يحددها التنظيم

 
  . ت في آن واحد حسب الطبيعة أو المصلحة أو البرنامج أو العملية خارج البرنامج ترتب اإليرادات والنفقا :159المادة 

 .يحدد شكل ميزانية الوالية ومحتواها عن طريق التنظيم 
  

  الفصل الثالث
 

  التصويت على الميزانية وضبطها
 

ي الذي يصوت ويصادق  يتولى الوالي إعداد مشروع ميزانية الوالية وعرضه على المجلس الشعبي الوالئ :160المادة 
  .عليه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

 . أعاله 55ويوافق عليه الوزير المكلف بالداخلية وفقا ألحكام المادة 
 

  . يصوت المجلس الشعبي الوالئي على مشروع ميزانية الوالية بالتوازن وجوبا :161المادة 
  

  .اا باًبية باًب يصوت على مشروع ميزانية الوال :162المادة 
 .ويشمل فضال عن ذلك توزيعا للنفقات واإليرادات في شكل فصول وفصول فرعية ومواد
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 تسجل السلطة المكلفة بضبط ميزانية الوالية تلقائيا النفقات اإلجبارية التي لم يصوت عليها المجلس  :163المادة 
  .الشعبي الوالئي وفقا للتنظيم المعمول به

 
وتتم موازنة النفقات واإليرادات خالل السنة المالية بناء . شروع ميزانية أولية قبل بدء السنة المالية يعد م :164المادة 

  . على نتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية إضافية
" االعتمادات المفتوحة مسبقا"تأخذ االعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية اسم 

وتكون هذه .  بعد التصويت على هذه الميزانية " الترخيصات الخاصة "قبل التصويت على الميزانية اإلضافية واسم 
 .االعتمادات محددة بشرط توفر موارد جديدة

 
  . أآتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها31 يجب أن يصوت على مشروع الميزانية األولية قبل :165المادة 
 . يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها15 أن يصوت على الميزانية اإلضافية قبل ويجب

 
 مارس، يعد الوالي الحساب اإلداري للوالية ويعرضه على 31 عند غلق السنة المالية المعنية بتاريخ :166المادة 

  .المجلس الشعبي الوالئي للمصادقة عليه
د حساب التسيير وآذا التقارب الدوري للحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات تتم المصادقة على الحساب اإلداري وإعدا

 .المعمول بها
 
 إذا لم تضبط ميزانية الوالية نهائيا لسبب ما، قبل بداية السنة المالية، فإنه يستمر العمل بالنفقات واإليرادات :167لمادة ا

  .دقة على الميزانية الجديدةالعادية المقيدة في السنة المالية األخيرة إلى غاية المصا
المؤقت لكل شهر من مبلغ ) 1/12(غير أنه ال يجوز االلتزام بالنفقات وصرفها إال في حدود الجزء الثاني عشر 

 .اعتمادات السنة المالية السابقة
 

ي يقوم  عندما ال يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختالل داخل المجلس الشعبي الوالئي، فإن الوال :168المادة 
  .استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الوالئي في دورة غير عادية للمصادقة عليه

غير أن هذه الدورة ال تعقد إال إذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية وبعد تطبيق أحكام المادة 
 .  أعاله167

ميزانية، يبلغ الوالي الوزير المكلف بالداخلية الذي يتخذ وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على مشروع ال
 .التدابير المالئمة لضبطها

 
 عندما يظهر تنفيذ ميزانية الوالية عجزا  فإنه  يجب على المجلس الشعبي الوالئي اتخاذ جميع التدابير  :169المادة 

  .للسنة المالية المواليةالالزمة المتصاص هذا العجز وضمان التوازن الصارم للميزانية اإلضافية 
إذا لم يتخذ المجلس الشعبي الوالئي التدابير التصحيحية الضرورية ، يتولى اتخاذها الوزير المكلف بالداخلية والوزير 

 .المكلف بالمالية اللذين  يمكنهما اإلذن بامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات مالية
 

ويمكنه في حالة االستعجال نقل االعتمادات من باب . مادات داخـل الباب الواحد يجـوز للوالي نقل االعت :170المادة 
  .إلى باب باالتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الوالئي الذي يتولى إخطار المجلس بذلك خالل دورته القادمة

 .غير أنه ال يجوز إجراء أي نقل لالعتمادات المقيدة بتخصيص خاص
 

  . الوالية بمقر الوالية تودع ميزانية :171المادة  
 

  :  تعد ميزانية الوالية للسنة المدنية وتمتد فترة تنفيذها  :172المادة  
  مارس من السنة الموالية بالنسبة لعمليات التصفية ودفع النفقات، 15 إلى غاية -
 . مارس بالنسبة لعمليات تصفية وتحصيل اإليرادات ودفع النفقات31 إلى غاية -
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  :تعتـبر منـجزة عند نهاية السنة المالية   :173المادة 
  آل النفقات المأمور بصرفها والمعترف بصحتها،-
 .  آل اإليرادات التي آانت موضوع إصدار سندات تحصيل-
تتولى الخزينة العمومية، من أجل تغطية حاجات خزينة الواليات تحصيل اإليرادات وتقدم تسبيقات على اإليرادات  

 . حكام المحددة في قانون المالية وطبقا لإلجراءات المحددة عن طريق التنظيمالجبائية وفقا لأل
 

  ترفع الوالية الديون المستحقـة على الوالية التـي لـم تتـم تصفيتهـا أو اإلذن بصرفها أو دفعها فـي أجل  :174المادة 
تصة إقليميا  لمعاينة انقضاء األجل الرباعي سنوات من بداية السنة المالية التي ترتبط بها أمام المحكمة المخ) 4(أربع 

  .للديون المذآورة أعاله 
  

  الفصل الرابع
  مراقبة الحسابات وتطهيرها 

  
 يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحساب اإلداري  للوالي وحساب تسيير المحاسب وتطهيرهما طبقا  :175المادة 

  .للتشريع المعمول به 
  

  الباب السادس
 التضامن
  ولالفصل األ

 التضامن المالي
  

  :   تتوفر الواليات قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين  :176المادة 
  صندوق تضامن الجماعات المحلية،-
 . صندوق ضمان الجماعات المحلية-

  .تحدد شروط تنظيم هذين الصندوقين وتسييرهما عن طريق التنظيم
  

  : أعاله، للواليات 176يدفع صندوق تضامن الجماعات المحلية المذآور في المادة   :177المادة 
  تخصيص سنوي للمعادلة، موجه لقسم تسيير ميزانية الوالية،-
  إعانات تجهيز موجهة لقسم التجهيز واالستثمار في ميزانية الوالية،-
 صعبة، أو التي تواجه أحداثا آارثية أو غير  إعانات استثنائية للواليات التي تواجه على الخصوص وضعية مالية-

 متوقعة،
  إعانات تشجيع خاصة بالبحث والتكوين واالتصال،-
 . إعانات موجهة إلى تنمية المناطق الواجب ترقيتها-

 .تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
  

 أعاله لتعويض نواقص القيمة على 176 يخصص صندوق ضمان الجماعات المحلية المذآور في المادة  :178المادة 
  .تقديرات اإليرادات الجبائية في مجال الجباية المحلية المقيدة في ميزانية الوالية

وتحدد نسبة هذه المساهمة عن طريق . تتكون إيرادات صندوق ضمان الجماعات المحلية من مساهمات الواليات
 .التنظيم

 المحلية المستخلص من آل سنة مالية إلى صندوق ضمان الجماعات يدفع الرصيد الدائن لصندوق ضمان الجماعات
 .المحلية
  

  . أعاله بموجب القانون176 تحدد موارد الصندوقين المذآورين في المادة  :179المادة 
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  الباب السابع
  أحكام ختامية

 
 1990بريل سنة  أ7 الموافق 1410 رمضان عام 12 المؤرخ في 09-90 تلغى أحكام القانون رقم : 180المادة 

  .والمتعلق بالوالية، المتمم
 

  .  ينشر هذا القانون في الجريدة الّرسمّية للجمهورّية الجزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية :181المادة 
 .2012 فبراير سنة 21 الموافق 1433 ربيع األول  عام 28حّرر بالجزائر في 
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