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 قاعدة البیانات
  النصوص القانونیة المنظمة لقطاع األمن في تونس

 

 یتعلق بإصدار القانون األساسي للبلدیات 1975ماي  14مؤرخ في  1975لســنة  33قانون عدد 

 باسم الشعب،

 نحن الحبیب بورقیبة، رئیس الجمھوریة،

 بعد موافقة مجلس األمة،

 أصدرنا القانون اآلتي نصھ:

 القــانون األساسي للبلدیــات".وقعت المصادقة على مشروع القانون المصاحب لھذا ویقع إصداره بعنوان " – 1الفصل 

 تلغى جمیع األحكام المخالفة للقانون األساسي للبلدیات وخاصة: – 2الفصل 

 المتعلق بقانون البلدیات، 1975مارس  14األمر المؤرخ في 

 المتعلق بنقابة البلدیات، 1959فیفري  5المؤرخ في  1959لسنة  13القانون عدد 

المتعلق بضبط القانون األساسي لنواب البلدیة لدى الشركات والتجمعات التي لھا  1959فیفري  5رخ في المؤ 1959لسنة  20القانون عدد 
 مساھمة في رأس مالھا،

 المتعلق بالنظام اإلداري لبلدیة تونس العاصمة. 1973أوت  2المؤرخ في  1973لسنة  50القانون عدد 

 وینفذ كقانون من قوانین الدولة.ینشر ھذا القانون بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة 

 .1975مــاي  14صدر بقصر قرطاج في 
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 القــانون األســاسـي للبلدیــات

 1أحكــام عــامـة – العنــوان األول

 2تعریـف البلدیــة وإحـداثــھا – البــاب األول

 مكلفة بالتصرف في الشؤون البلدیة.محلیة تتمتع بالشخصیة المدنیة واالستقالل المالي، وھي  3البلدیة جماعة – 1الفصل  

 تساھم البلدیة في نطاق المخطط القومي للتنمیة في النھوض بالمنطقة اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا.

تحدث البلدیة بأمر باقتراح من وزیر الداخلیة بعد أخذ رأي وزیري المال والتجھیز وینص األمر المحدث لھا على اسمھا ومقرھا  –2الفصل 
 دود منطقتھا.ویضبط ح

 یغیر اسم البلدیة بأمر باقتراح من وزیر الداخلیة بعد استشارة المجلس البلدي المعني باألمر أو باقتراح من ھذا األخیر. – 3الفصل 

 2مراعاة أحكام الفصل مع  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 4الفصل
 ا.الوالي المختص ترابیالبلدي تخضع وجوبا لمصادقة  لقانون، یتم تحویل عنوان البلدیة بمقتضى مداولة من المجلسھذا ا من

 4الحـدود التـرابیة للبلدیـــة – البــاب الثــانـي

ود الترابیة تحویر الحد یتم – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 5الفصل 
المعنیین واستشارة المجالس البلدیة المعنیة. وتستشار عند االقتضاء  رأي الوالي أو الوالة للبلدیات بأمر باقتراح من وزیر الداخلیة بعد أخذ

 المجالس الجھویة.

ال البلدیة المعنیة، و المجالس ین واستشارةباقتراح من وزیر الداخلیة بعد أخذ رأي الوالي أو الوالة المعنی یتم إدماج البلدیات أو تقسیمھا بأمر
 الكلي للمجالس البلدیة. السنتین الموالیتین لالنتخابات المجراة قصد التجدید یمكن أن یتم إدماج البلدیات أو تقسیمھا خالل

على ذلك بنفس األمر  نھ یتم التنصیصاسم البلدیة أو البلدیات فإ نتج عن تحویر الحدود الترابیة للبلدیات أو إدماجھا أو تقسیمھا تغییر في إذا
 المتعلق بتحویر الحدود أو اإلدماج أو التقسیم.

یقع حل المجالس البلدیة  – 1995جویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  –(جدیــد)  6الفصل 
 وجوبا في حاالت إدماج البلدیات أو تقسیمھا.

 بلدیة أخري تنقل جمیع التزاماتھا وحقوقھا إلى البلدیة التي أدمجت فیھا. في حالة إدماج بلدیة في

 وحالة تقسیم بلدیة إلى بلدیتین أو أكثر یقع توزیع الحقوق وااللتزامات بینھا.

ة بالعملیات الحسابیة وفي الحالتان المذكورتان یأذن وزیر الداخلیة بإحصاء عام لاللتزامات أو الحقوق للبلدیات المعنیة كما یأذن وزیر المالی
 للتصفیة.

یقع فض الخالفات المتعلقة بالحدود البلدیة من طرف الوالي بین بلدیات الوالیة الواحدة ومن طرف وزیر الداخلیة بین البلدیات  – 7الفصل 
 الراجعة لوالیتین فأكثر.

                                                              الــدوائـر البلدیــة – الثالثالبــاب 
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48تم تغییر تسمیة العنوان األول من "مبادئ عامة" إلى "أحكام عامة" بمقتضى القانون األساسي عدد   1
 لبلدیة وإحداثھا"تم إدماج الباب األول المسمى "تعریف البلدیة" والباب الثاني المسمى "اسم ومقر البلدیات" من العنوان األول في باب أول "تعریف ا  2
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48حذف لفظ "العمومیة" بمقتضى القانون األساسي عدد   3
المؤرخ في  2006لسنة  48تمت إعادة ترتیب الباب الثالث من العنوان األول المسمى "الحدود الترابیة" لیصبح الباب الثاني بمقتضى القانون األساسي   4

 .2006جویلیة 17
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یمكن تقسیم تراب البلدیة إلى  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ألساسي عدد نقح بمقتضى القانون ا – (جدید) 8الفصل 
 .دوائر، یضبط عددھا وحدودھا الترابیة بقرار من الوالي بعد استشارة المجلس البلدي المعني أو باقتراح منھ منطقتین إداریتین فأكثر تدعى

 وتضبط مھام ھذه الدوائر وطرق تسییرھا بأمر.

 ةحــذف البلــدیــ –الــرابع  البــاب

یمكن حذف البلدیة بأمر معلّل  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 9الفصل 
 .باقتراح من وزیر الداخلیة بعد أخذ رأي الوالي المختص ترابیا

 .قوق البلدیة المعنیة ویأذن وزیر المالیة بإجراء أعمال التصفیةیأذن وزیر الداخلیة في ھذه الحالة بإحصاء التزامات وح

 یحل المجلس الجھوي محل البلدیة الواقع حذفھا في ما لھا من حقوق وما علیھا من التزامات.

 المجلــس البلــدي –العنــوان الثــاني 

 تشكــــــیـلـھ –البــاب األول 

یتركب المجلس البلدي  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68األساسي عـدد القــانون بمقتضى نقح  –(جدیــد)  10الفصل 
 .المساعدین والمستشارینالمساعد األول ومن الرئیس و

 ال یقع حل المجلس البلدي إال بأمر معلل. – 11الفصل 

 جاوز الشھرین.وفي حالة التأكد یمكن توقیفھ مؤقتا عن النشاط بقرار معلل من وزیر الداخلیة لمدة ال تت

إذا وقع حل المجلس  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدید)  12الفصل 
 تعذر تكوین مجلس بلدي، فإن نیابة خصوصیة تقوم بوظائفھ. وأالبلدي أو استقالة كافة أعضائھ المباشرین 

 ریثما یقع انتخاب المجلس البلدي. أو تقسیمھا أو في صورة إدماج بلدیات، وذلك بلدیةوتعین كذلك نیابة خصوصیة عند إحداث 

أو تقسیمھا أو  أعضائھ أو إحداث البلدیة كافةوتسمى تلك النیابة الخصوصیة بأمر خالل الشھر الموالي لحل المجلس البلدي أو قبول استقالة 
 .إدماج بلدیات

 ة.وال یمكن أن یقل عدد أعضائھا عن الست

 ویعین رئیسھا باألمر الصادر في إحداثھا.

 وتقوم ھاتھ النیابة الخصوصیة ورئیسھا بنفس الوظائف التي یقوم بھا المجلس البلدي ورئیسھ.

 اللجـــان – الثانيالبــاب 

لمجلس البلدي یشكل ا – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  13الفصل 
 5:إثر تنصیبھ ثماني لجان قارة في المیادین التالیة

 الشؤون اإلداریة والمالیة، 
 األشغال والتھیئة العمرانیة، 
 الصحة والنظافة والعنایة بالبیئة، 
 الشؤون االقتصادیة، 
                                                              الشؤون االجتماعیة واألسرة، 

 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقحت بمقتضى القانون األساسي عدد  –فقرة اولى جدیدة  – 30الفصل   5
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 الشباب والریاضة والثقافة، 
 التعاون والعالقات الخارجیة، 
 لتطوعي.العمل ا 

 ویمكن للمجلس البلدي أن یشكل لجانا غیر قارة یعھد إلیھا بدراسة مواضیع معینة.

لیس لھذه اللجان سلطة خاصة بھا وال یمكن لھا أن تمارس أیة وظیفة من وظائف المجلس البلدي ولو بتفویض منھ، ویتعین عرض أعمالھا 
 في موضوع عرض علیھا ویقع التنصیص على ذلك في محضر الجلسة. على المجلس البلدي وأخذ رأیھا كلما تداول المجلس البلدي

 یمكن لكل مستشار بلدي أن یكون عضوا في عدة لجان.

یعین رئیس المجلس البلدي  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 14الفصل 
ر، مستشارا بلدیا لرئاسة كل لجنة. وال یمكن لعضو المجلس البلدي أن یكون رئیسا ألكثر من التعذ بموافقة المجلس أحد المساعدین وعند

 لجنة.

 تجتمع اللجنة مرة في الشھر على األقل وتكون جلساتھا عمومیة.

 ویعلن عن تاریخ انعقاد ھذه الجلسات بمعلقات بمدخل مقر البلدیة ودوائرھا وبمختلف وسائل اإلعالم المتاحة.

 یقع استدعاء اللجان من طرف رئیسھا خالل الثمانیة أیام الموالیة لتاریخ إحداثھا. – 15الفصل 

 تتولى اللجان بعد ذلك ضبط جدول أعمالھا.

تعین كل لجنة من بین  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 16الفصل 
 ساتھا.أعضائھا مقررا لكل جلسة من جل

 ویتولى المقرر تالوة تقریر اللجنة في جلسة المجلس البلدي ویسلم نسخة منھ لرئیس المجلس تتضمن اقتراحات اللجنة.

 ویمكن لمقرر اللجنة أن یستعین بأحد األعوان البلدیین.

في كل مرة على األعضاء البلدي، وینص بھ  وتضمن محاضر جلسات كل لجنة بدفتر خاص بھا مرقم ومؤشر علیھ من قبل رئیس المجلس
 الحاضرین بجلسات اللجنة.

 یمكن أن یدعي للمشاركة في أعمال اللجان وذلك على وجھ االستشارة: – 17الفصل 

 الموظفون وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومیة المباشرین لوظائفھم داخل المنطقة البلدیة وذوي الخبرة ممن لھم أراء یمكن طلبھا؛

 و البلدیة الذین یمكن لھم أن یفیدوا برأیھم بحكم نشاطھم أو معلوماتھم.المتساكنون وأصیل

 المكتب البلــدي – الثالثالبــاب 

یساعد رئیس المجلس  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  18الفصل 
المساعدین وكواھي الرئیس ورؤساء اللجان والكاتب العام المساعد األول لرئیس البلدیة ون البلدي في تسییر شؤون البلدیة مكتب یتركب م

 للبلدیة.

 یجتمع المكتب البلدي على األقل مرة في الشھر. ویرأسھ رئیس المجلس البلدي وعند التعذر من ینوبھ طبقا ألحكام ھذا القانون. – 19الفصل 

 بنفس الشروط المنطبقة على المجلس البلدي.تمارس كتابة المكتب البلدي  – 20الفصل 

وتضمن محاضر مداوالت ھذا المكتب بدفتر مرقم وموقع علیھ من طرف رئیس البلدیة وینص بھ في كل مرة على األعضاء الحاضرین 
 بجلسة المكتب ولبقیة أعضاء المجلس حق اإلطالع على ھاتھ المحاضر.
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 الوظــائف -البــاب الــرابع 

 ولى المجلس البلدي بمداوالتھ البت في الشؤون البلدیة.یت – 21الفصل 

 .6ھاویوافق علی ةالبلدی یةویدرس میزان

 .ویضبط في حدود المداخیل البلدیة واإلمكانیات الموضوعة تحت تصرفھا برنامج تجھیز البلدیة

 .للتنمیة 7لوطنياویضبط مختلف األعمال التي یتعین القیام بھا للمساعدة على تنمیة المنطقة وفقا للمخطط 

لتي ویدلي برأیھ في جمیع المسائل ذات الصبغة المحلیة خصوصا المتعلق منھا بالمیادین االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وفي كل الحاالت ا
 .ذلك 8سلطة اإلشرافتستوجبھا القوانین والتراتیب أو كلما طلبت 

 ة من طرف الدولة أو أیة جماعة أخرى أو مؤسسة عمومیة.ویستشار مسبقا في كل مشروع یزمع انجازه في منطقة بلدی

یوجھ رئیس المجلس البلدي  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 22الفصل 
 لتنفیذھا. المتخذة الموالیة النعقاد الجلسة نسخة من كل المداوالت مع القرارات إلى والي الجھة خالل األیام الثمانیة

 ویتولى الوالي إدراجھا بدفتر یثبت اتصالھ بھا.

تكون الغیة وجوبا وال تعتبر  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 23الفصل 
المواضیع الخارجة عن  رات المتخذة لتنفیذھا فيمن ھذا القانون، مداوالت المجلس البلدي والقرا 27مصادقا علیھا وفق أحكام الفصل 

 مشموالتھ أو المتخذة في غیر اجتماعاتھ القانونیة أو التي تتنافى والنصوص التشریعیة والترتیبیة.

ولة شھرین من تاریخ إیداع نسخة المدا باإللغاء بقرار معلّل من تلقاء نفسھ أو بطلب ممن لھ مصلحة في ذلك في ظرف على الوالي أن یصرح
 الوالیة. والقرار المتخذ لتنفیذھا بمركز

بالفقرة األولى من ھذا الفصل إذا لم یصرح الوالي بإلغائھا في األجل المنصوص علیھ  تنفذ المداوالت والقرارات المتخذة لتنفیذھا المشار إلیھا
 بالفقرة الثانیة من ھذا الفصل.

 صل.تنفذ األجل المنصوص علیھ بالفقرة الثانیة من ھذا الف

تكون المداوالت والقرارات  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 24الفصل 
 المداوالت أعضاء بلدیون یھمھم موضوعھا شخصیا أو نیابة عن الغیر. المترتبة عنھا قابلة لإللغاء إذا شارك في ھذه

إیداع نسخة من محضر المداولة والقرار المتخذ لتنفیذھا  ي بمبادرة منھ في أجل خمسة عشر یوما من تاریخاإللغاء بقرار معلّل من الوال یتم
 بمركز الوالیة.

بمركز الوالیة في أجل أقصاه خمسة عشر یوما من  أن یطلب اإللغاء كل من لھ مصلحة في ذلك ویودع طلب اإللغاء في ھذه الحالة یجوز
 لمداولة بمدخل مقر البلدیة ویسلم وصل للطالب یثبت تاریخ تقدیم الطلب.ا تاریخ تعلیق نسخة من محضر

 یبت الوالي في طلب في ظرف خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیمھ.

ال تصبح المداوالت المتعلقة  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 25الفصل 
 والقرارات المترتبة عنھا نافذة إال بعد مصادقة سلطة اإلشراف علیھا: بالمواضیع التالیة

                                                              میزانیة البلدیة، )1
 17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "المیزان البلدي ویوافق علیھ"  بعبارة "المیزانیة البلدیة ویوافق علیھا" بمقتضى القانون األساسي عدد   6

 .2006جویلیة 
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "القومي"  بعبارة "الوطني" بمقتضى القانون األساسي عدد   7
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "اإلدارة العلیا"  بعبارة "سلطة اإلشراف" بمقتضى القانون األساسي عدد   8
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 التفویت والتعویض في العقارات، )2
 شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتھا سنتین، )3
 الصلح الذي یفوق مبلغھ مقدارا یحدد بأمر، )4
 تحویل عنوان البلدیة، )5
الریاضیة والشبابیة والثقافیة عندما ترمي تلك التسمیة إلى تشریف أو  تسمیة األنھج والساحات العمومیة والفضاءات )6

 تخلید ذكرى وطنیة أو حدث تاریخي،
ترتیب أجزاء الملك العمومي للبلدیة من انھج وساحات عمومیة ومساحات خضراء وغیرھا وإخراجھا وإعادة ترتیبھا  )7

 مراعاة أحكام مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر،وكذلك وضع وتغییر أمثلة تصفیف الطرقات العمومیة البلدیة مع 
 صیغ ومشاریع التعاون بین البلدیات، )8
تدخل البلدیات باالستغالل المباشر أو بالمساھمة في راس مال المؤسسات الصناعیة أو التجاریة التي تقوم بتسییر مرافق  )9

 عمومیة أو التي لھا فائدة محلیة أو جھویة،
 التراتیب العامة، )10
 توأمة والتعاون الخارجي.عالقات ال )11

یصادق الوالي على  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  26الفصل 
 14المؤرخ في  1975لسنة  35من القانون عدد  24مع اعتبار األحكام الواردة بالفصل  25المشار إلیھا بالفصل  9المداوالت والقرارات

 المحلیة. 10المتعلق بالقانون األساسي لمیزانیة الجماعات 1975ماي 

 إذا عرضت مداوالت المجلس البلدي –1985أفریل  25المؤرخ في  1985لسنة  43بمقتضى القانون عدد  نقح – (جدیــد) 27الفصل 
خمسة عشر یوما من تاریخ إیداعھا فإنھا تعتبر  على الوالي للمصادقة ولم یقرر في شأنھا أي قرار في ظرف 11والقرارات المتخذة لتنفیذھا

 مصادقة علیھا.

 فللمجلس البلدي رفع األمر إلى وزیر الداخلیة.  12وعلى قرار مترتب عنھا إذا رفض الوالي المصادقة على مداولة ما

طرف الوزیر أو الوزراء الذین  التي یتعین المصادقة علیھا حسب التشریع الجاري بھ العمل من 13والقرارات تصبح المداوالت –28الفصل 
 .یھمھم األمر نافذة المفعول وجوبا إن لم یقرر في شأنھا أي قرار في ظرف ثالثة أشھر من تاریخ إیداعھا بمركز الوالیة

 إن مداوالت المجالس البلدیة – 1985أفریل  25المؤرخ في  1985لسنة  43بمقتضى القانون عدد  نقح –(جدیــد)  29الفصل 
من ھذا القانون تصبح نافذة المفعول وجوبا بعد خمسة عشر یوما من تاریخ  25التي لم ینص علیھا بالفصل  14ت المتخذة لتنفیذھاوالقرارا

 إیداعھا بمركز الوالیة.

 من ھذا القانون إذا كانت من المداوالت الممكن إلغاؤھا. 24و 23غیر أنھ یجوز للوالي إیقاف تنفیذھا بمقتضى الفصلین 

 یحجر على كل مجلس بلدي نشر التصریحات والبیانات وإبداء اقتراحات سیاسیة. – 30الفصل 

 من ھذا القانون. 23التي تتنافى وأحكام ھذا الفصل حسب الصیغ المبینة بالفصل  15والقرارات المتخذة لتنفیذھا ویصرح بإلغاء المداوالت

ال یمكن ألي عضو من  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995ة لسن 68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  31الفصل 
إال بعد ترخیص الغیر مباشرة أو بواسطة أو التعاقد معھا اقتناء أو كراء أو استغالل عقارات البلدیة أو منقوالتھا  المجلس البلدي أعضاء 

 العقود المبرمة في الغرض تعتبر الغیة.. وفي صورة عدم موافقة الوالي فإن مسبق من الوالي بعد أخذ رأي المجلس البلدي

                                                             
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48بارة "المداوالت والقرارات" بمقتضى القانون األساسي عدد عوضت عبارة "المداوالت"  بع  9

 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48حذف لفظ "العمومیة" بمقتضى القانون األساسي عدد   10
لسنة  48رات المتخذة لتنفیذھا" بمقتضى القانون األساسي عدد عوضت عبارة "مداوالت المجلس البلدي"  بعبارة "مداوالت المجلس البلدي والقرا 11

 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006
جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "مداولة ما"  بعبارة "مداولة ما وعلى قرار مترتب عنھا" بمقتضى القانون األساسي عدد   12

2006. 
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48المداوالت والقرارات" بمقتضى القانون األساسي عدد عوضت عبارة "المداوالت"  بعبارة "  13
لسنة  48عوضت عبارة "مداوالت المجالس البلدیة"  بعبارة "مداوالت المجالس البلدیة والقرارات المتخذة لتنفیذھا" بمقتضى القانون األساسي عدد   14

 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006
جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "المداوالت "  بعبارة "المداوالت والقرارات المتخذة لتنفیذھا" بمقتضى القانون األساسي عدد   15

2006. 



7 /21 

 

 

 قاعدة البیانات
  النصوص القانونیة المنظمة لقطاع األمن في تونس

 تسیـــیره – الخامسالبــاب 

یعقد المجلس البلدي وجوبا  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 32الفصل 
 تأجیل الدورة بشرط إعالم سلطة اإلشراف. فیفري وماي وجویلیة ونوفمبر ویمكن عند التعذر أربع دورات عادیة في السنة، في أشھر

تمھیدیة تلتئم بإشراف رئیس المجلس البلدي أو من ینوبھ من بین المساعدین شھرا على األقل  تسبق انعقاد الدورة العادیة للمجلس وجوبا جلسة
ع مداخالتھم في المسائل ذات الصبغة المحلیة قبل تاریخ انعقاد الدورة، ویدعي إلیھا متساكنو المنطقة البلدیة بوسائل اإلعالم المتاحة لسما

 وتعریفھم بالبرامج البلدیة.

الدورة العادیة الموالیة للمجلس  خالل الجلسة التمھیدیة من قبل اللجان البلدیة حسب مشموالتھا وتعرض على یتم درس المقترحات المعروضة
 البلدي.

أى فائدة في ذلك. وعلیھ استدعاؤه في أجل أقصاه خمسة عشر یوما بطلب من لرئیس البلدیة أن یجمع المجلس البلدي كلما ر – 33الفصل 
 الوالي أو على األقل من نصف أعضاء المجلس الذین ھم في حالة مباشرة.

 وللوالي عند التأكد اختصار ھذا األجل.

البلدیة أو ینشر. كما یوجھ مقر  16بمدخلیصدر كل استدعاء عن رئیس المجلس البلدي ویدرج بسجل المداوالت ویعلق  –34الفصل 
 االستدعاء كتابة إلى أعضاء المجلس بمقر سكناھم قبل انعقاد الجلسة بثالثة أیام على األقل.

 وعند التأكد یمكن لرئیس البلدیة أن یختصر ذلك األجل دون أن یقل عن یوم كامل.

ال یمكن للمجلس أن  – 1995جــویلیة  24ؤرخ في الم 1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  35الفصل 
 یتفاوض إال إذا حضر في الجلسة أغلبیة أعضائھ المباشرین.

بعد ثالثة أیام  ولم یحضر الجلسة العدد الكافي من أعضائھ تعاد الدعوة النعقاد المجلس 34إذا دعي المجلس بصفة قانونیة طبق أحكام الفصل 
 إال إذا حضر الجلسة أكثر من ثلث األعضاء المباشرین.یعتبر نافذ المفعول ال الجلسة الثانیة المنعقدة  وما یقرره المجلس في على األقل 

 استشاري. رأيیحضر القابض البلدي جلسات المجلس ولھ 

السري یكون تؤخذ المقررات بأغلبیة المقترعین المطلقة ویجري االقتراع عالنیة وإذا تساوت األصوات فیما عدا االقتراع  – 36الفصل 
 صوت الرئیس مرجحا. وتدرج أسماء المقترعین بمحضر الجلسة مع بیان نوع اقتراعھم.

 ویجرى االقتراع سرا كلما طالب بذلك ثلث األعضاء الحاضرین أو كلما دعي المجلس للبت في تسمیة أو تقدیم ترشحات.

عد دورتي اقتراع سري تجري دورة ثالثة ویتم االنتخاب باألغلبیة وفي ھاتھ الصورة األخیرة إن لم یحرز أي مرشح على األغلبیة المطلقة ب
 النسبیة وأن تعادلت األصوات یفوز أكبر المترشحین سنا.

 یتولى الرئیس أو من ینوبھ في مغیبھ رئاسة المجلس البلدي. – 37الفصل 

 وعند مناقشة الحساب المالي بالبلدیة ینتخب المجلس رئیسا للجلسة.

ي ھذه الصورة وإن لم یعد مباشرا لخطتھ أن یحضر المناقشات وعلیھ مغادرة الجلسة عند االقتراع. یوجھ رئیس الجلسة ولرئیس البلدیة ف
 محضر المداوالت رأسا إلى سلطة اإلشراف الراجعة لھا بالنظر.

 بین أعوان البلدیة. یتولى الكاتب العام للبلدیة كتابة المجلس البلدي ویمكنھ االستعانة في ذلك بمساعدین من – 38الفصل 

 وفي صورة عدم وجود كاتب عام یعین رئیس البلدیة بقرار أحد موظفي البلدیة خصیصا للغرض.

                                                             
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "على باب"  بعبارة "بمدخل" بمقتضى القانون األساسي عدد   16
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جلسات المجلس البلدي  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  39الفصل 
 17بمدخل مقر البلدیة ودوائرھا وبمختلف وسائل اإلعالم المتاحة. عمومیة ویعلن عن تاریخ انعقادھا بمعلقات

 وللمجلس أن یقرر التفاوض في جلسة سریة في بعض المواضیع المدرجة بجدول األعمال وذلك بطلب من ثلث األعضاء أو من رئیس
 .من ینوبھأو من الوالي أو  المجلس

 حضور تلك الجلسات. ینوبھیمكن للوالي أو من 

للرئیس وحده حفظ النظام بالجلسة ولھ أن یأذن بطرد كل من یتسبب في إخالل النظام بالقاعة وفي صورة ارتكاب جریمة أو  – 40الفصل 
 جنحة فإنھ یحرر محضرا في ذلك وتحال القضیة حاال إلى وكالة الجمھوریة.

تدرج المداوالت حسب  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  41الفصل 
تواریخھا بسجل یوقع الوالي أو من ینوبھ على صفحاتھ ویعطیھا أرقاما رتبیة ویمضي على نص ھذه المداوالت رئیس البلدیة وأحد األعضاء 

 یقع تعیینھ من طرف المجلس للغرض وكاتب عام البلدیة.

یعلق لمدة عشرة أیام  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48د نقح بمقتضى القانون األساسي عد – (جدید) 42الفصل 
 ودوائرھا في ظرف أجل ال یتجاوز الثمانیة أیام التي تلي تاریخ انعقادھا. مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدیة

لكل ساكن بالمنطقة  – 1995یة جــویل 24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  43الفصل 
لبلدیة البلدیة أو دافع لألداء بھا الحق في طلب اإلطالع بمقر البلدیة على دفتر مداوالت المجلس البلدي ودفتر القرارات البلدیة والموازین ا

 وحساباتھا المالیة.

وجب تخلفھ شرعیا یجوز للوالي بعد دعوتھ كل عضو بلدي تخلف عن الحضور اثر دعوتھ ثالث مرات متوالیة ولم یعتبر م – 44الفصل 
إعالمھ  وسماع ما لھ من البیانات أن یعلن عن إقالتھ التي تكون نھائیة إال إذا رفع أمره إلى وزیر الداخلیة في العشرة األیام المالیة لتاریخ

 بذلك.

توجھ استقاالت أعضاء  – 2006یة جویل 17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 45الفصل 
 اإلعالم بالبلوغ إلى الوالي الذي یعلم بھا وزیر الداخلیة. المجلس البلدي برسالة مضمونة الوصول مع

ثالثة أشھر، ویعلم بھ المعني باألمر ورئیس المجلس البلدي  الوالي قرارا بقبول االستقالة أو بتـأجیل تاریخ بدایة مفعولھا لمدة أقصاھا یتخذ
 ویحیل نسخة منھ إلى وزیر الداخلیة.

 في حالة السكوت، تعتبر االستقالة مقبولة بانقضاء شھر من تاریخ بلوغھا.

یدعى أعضاء المجالس  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48أضیف بمقتضى القانون األساسي عدد  – مكرر 46الفصل 
 بالمجلس. البلدیة إلى حضور دورات تكوینیة تتناسب مع مھامھم

على المستأجرین أن یمكنوا مأجوریھم أعضاء المجالس البلدیة من الوقت الكافي للمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان  – 47الفصل 
 التابعة لھم.

ھذا األخیر ال یمكن أن یكون االنقطاع عن العمل المشار إلیھ بھذا الفصل سببا في فسخ عقد اإلیجار من طرف المستأجر، ومخالفة ذلك تجبر 
 على دفع غرامة لألجیر.

 18المجــلس البــلدي لألطفـــال –السادس البــاب 

والفصل  82و 47بالفصلین تركیبة المجلس البلدي طبقا ألحكام  یشكل المجلس البلدي إثر تنصیبھ مجلسا بلدیا لألطفال لھ نفس – 48الفصل 
 من ھذا القانون. 10

                                                             
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقحت بمقتضى القانون األساسي عدد  –فقرة اولى جدیدة  – 22الفصل   17
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48أضیف الباب الخامس "المجلس البلدي لألطفال" بمقتضى القانون األساسي عدد   18



9 /21 

 

 

 قاعدة البیانات
  النصوص القانونیة المنظمة لقطاع األمن في تونس

البلدیة من الجنسین وفق مقاییس وصیغ تضبط بقرار من  س البلدي لألطفال من بین تالمیذ المنطقةیتم اختیار أعضاء المجل – 49الفصل 
 .المكلف بالتربیة وزیر الداخلیة والوزیر

 ینتخب المجلس البلدي لألطفال من بین أعضائھ الرئیس والمساعد األول والمساعدین باالقتراع السري وباألغلبیة المطلقة.

 لبلدي الجلسة التي ینتخب فیھا رئیس المجلس البلدي لألطفال.یرأس رئیس المجلس ا

 :یشكل المجلس البلدي لألطفال خالل أسبوع من تنصیبھ أربع لجان قارة تعنى بـ – 50الفصل 

 النظافة والعنایة بالبیئة والصحة؛ 
 الریاضة والثقافة والترفیھ؛ 
 التضامن والتآزر؛ 
 لبلدیة لألطفال.اإلعالم والتحسیس والعالقات مع المجالس ا 

 یرأس كل لجنة عضو من أعضاء المجلس البلدي لألطفال یتم اختیاره من قبل المجلس.

 تنطبق نفس الشروط الخاصة بمھام وتسییر اللجان البلدیة على ھذه اللجان.

 نطقة وخاصة ما یھم منھا:المسائل المتعلقة باألطفال بالم یتولى المجلس البلدي لألطفال بمداوالتھ إبداء اقتراحات في – 51الفصل 

 النظافة والعنایة بالبیئة بالمؤسسات التربویة واألحیاء؛ 
 الریاضة والثقافة والترفیھ؛ 
 التضامن والتآزر؛ 
 اإلعالم والتوعیة والتحسیس. 

ھ رئیس المجلس البلدي للبلدیة أو عون من أعوان البلدیة یعین یتولى رئیس لجنة الشؤون االجتماعیة واألسرة بالمجلس البلدي والكاتب العام
 وتأطیر المجلس البلدي لألطفال. بقرار مساعدة

لتعویض أعضائھ الذین لم  البلدي خالل شھر أكتوبر من كل سنة دعوة المجلس البلدي لألطفال لالنعقاد یتولى رئیس المجلس – 52الفصل 
 بالمجلس. یعودوا قادرین لسبب من األسباب على ممارسة مھامھم

 مرات في السنة وذلك خمسة عشر یوما من قبل موعد الدورات األربع للمجلس مع المجلس البلدي لألطفال وجوبا أربعیجت – 53الفصل 
 البلدي على أن ال تتزامن مع أیام الدراسة.

 تنطبق نفس الشروط الخاصة بالدعوة لجلسات المجلس البلدي على الدعوات الصادرة عن المجلس البلدي لألطفال.

 ولى كتابة المجلس البلدي لألطفال عون من أعوان البلدیة یعینھ رئیس المجلس البلدي بقرار.یت – 54الفصل 

البلدي وتدرج المداوالت بسجل مرقم ومؤشر علیھ من قبل  تمارس كتابة المجلس البلدي لألطفال بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس
رین بالجلسة ولبقیة أعضاء المجلس البلدي لألطفال حق االطالع على ھذه في كل مرة على األعضاء الحاض رئیس البلدیة وینص بھ

 .المداوالت

أیام الموالیة النعقاد الدورة وتعرض  من مداوالت المجلس البلدي لألطفال إلى رئیس المجلس البلدي خالل الثمانیة توجھ نسخة – 55الفصل 
 البلدي للبت فیھا. بھ من األعضاء على الدورة العادیة الموالیة للمجلسقبل رئیسھ أو من ینو اقتراحات المجلس البلدي لألطفال من

 یحضر أعضاء المجلس البلدي لألطفال بالتناوب بینھم دورات المجلس البلدي على أن ال یقل عدد المدعوین للحضور عن الربع.

 والمستشارون واألعوان البلدیون رؤســاءوكواھـــي ال األول والمساعدون المســـاعدونوالــرؤســـاء  –العنــوان الثــالث 

 التعییــن والقــانون األســــاسي –البــاب األول 
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لكل بلدیة رئیس  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  56الفصل 
ویقوم   أن رئیس بلدیة تونس یعین بأمر من بین أعضاء المجلس البلديومساعدون منتخبون من بین أعضاء المجلس البلدي، إالومساعد أول 

 .بمھامھ كامل الوقت

یعین رئیس المجلس البلدي على رأس كل دائرة بالبلدیات التي تحدث بھا دوائر كاھیة رئیس یقع اختیاره من بین أعضاء المجلس وتقع ھذه 
 التعیینات بقرار یعرض على مصادقة الوالي.

 في إحدى الصورتین التالیتین: بمھامھم كامل الوقت ء البلدیات فرؤسا یقومو

عندما تساوي أو تفوق المقابیض االعتیادیة المنجزة للبلدیة في السنة السابقة مبلغا یحدد بأمر یقع اتخاذه في بدایة كل مدة  
 نیابیة.

 بیة.عندما یفوق أو یساوي سكانھا عددا یحدد بأمر یقع اتخاذه في بدایة كل مدة نیا 

ینتخب المجلس من بین  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  57 الفصل
 19باالقتراع السري وباألغلبیة المطلقة. وینتخب المساعد األول من بین المساعدین، ویتم االنتخاب لھذه المھام أعضائھ الرئیس والمساعدین،

یتحصل أي مترشح على األغلبیة المطلقة بعد دورتین من االقتراع تجرى دورة ثالثة ویكون االنتخاب باألغلبیة النسبیة وفي صورة وإن لم 
 تعادل األصوات یصرح بانتخاب أكبر المترشحین سنا.

أس أكبر أعضاء المجلس یتر – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 58الفصل 
 البلدي سنا الجلسة التي ینتخب فیھا الرئیس.

من ھذا  34یقع استدعاء المجلس البلدي النتخاب الرئیس والمساعدین والمساعد األول حسب الصیغ واآلجال المنصوص علیھا بالفصل 
 القانون.

 یتعین التنصیص باالستدعاء على االنتخاب الذي سیقع إجراؤه.

ثلث أعضائھ ویتعین في ھذه الحالة إجراء انتخابات تكمیلیة  اب الرئیس أو المساعدین أو المساعد األول إذا فقد المجلس البلدي یمكن انتخال
 من المجلة االنتخابیة. 160الفصل  وفقا ألحكام

االنتخابات  ن نتائجیعلن ع – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 59الفصل 
 في ظرف أربع وعشرین ساعة من تاریخھا بواسطة التعلیق بمدخل مقر

 البلدیة ویقع إبالغھا إلى الوالي في نفس اآلجال.

یمكن الطعن في صحة  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 60الفصل 
والصیغ واآلجال المعمول بھا في خصوص االعتراضات ضد انتخابات المجلس  األول والمساعدین حسب الشروطانتخاب الرئیس والمساعد 

 وذلك في أجل خمسة أیام من تاریخ االنتخاب. البلدي

أجل  یدعى المجلس لسد الشغور في تخلى الرئیس أو المساعد األول أو المساعدون عن وظائفھم لسبب من األسباب إذا ألغي االنتخاب أو
 خمسة عشر یوما إال إذا فقد ثلث أعضائھ.

فإنھ یتعین إجراء انتخابات تكمیلیة في أجل شھرین من  من المجلة االنتخابیة 160وباستثناء الحالة المنصوص علیھا بالفقرة الثانیة من الفصل 
 تاریخ آخر شغور.

 یوما الموالیة.وینتخب الرئیس أو المساعد األول والمساعدون الجدد في ظرف الخمسة عشر 

ال یمكن للمحتسبین  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  61 الفصل
ھذه الوظائف ولو مؤقتا بالبلدیات الكائنة بمرجع أو كواھي رؤساء وأن یقوموا ب أول أو مساعدین العمومیین أن یكونوا رؤساء أو مساعدین

                                                              .رھمنظ
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48ساسي عدد نقحت بمقتضى القانون األ –فقرة اولى جدیدة  – 49الفصل   19
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 أو كواھي رؤساء. أول أو مساعدین الرئیس أن یكونوا مساعدین ءال یمكن ألجرا

یتولى رؤساء المجالس  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 62الفصل 
األسباب إلى إعادة انتخاب أو  جالس، وكلما دعت الحاجة لسبب منمھامھم لنفس المدة النیابیة لھذه الم البلدیة والمساعدون األول والمساعدون

 تعیین رئیس المجلس البلدي ینتخب مساعد أول ومساعدون ویعین كواھي رئیس جدد.

 توجھ استقاالت رؤساء المجالس البلدیة والمساعدین األول والمساعدین برسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ إلى الوالي.

 لي قرارا بقبول االستقالة أو بتأجیل تاریخ بدایة مفعولھا لمدة أقصاھا ثالثة أشھر ویعلم بھ المعني باألمر والمجلس البلدي.یتخذ الوا

 في حالة السكوت تعتبر االستقالة مقبولة بانقضاء شھر من تاریخ بلوغھا.

 یتمادى المستقیلون في مباشرة مھامھم إلى تاریخ تنصیب من یخلفھم.

یحمل رئیس البلدیة في المناسبات  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48أضیف بمقتضى القانون األساسي عدد  – 63الفصل 
 الرسمیة وشاحا من اللونین األحمر واألبیض تضبط مواصفاتھ ومكوناتھ وكیفیة حملھ بأمر.

یمكن لرئیس البلدیة أن  – 2006جویلیة  17 المؤرخ في 2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 64الفصل 
ویمكن لھ تفویض  .األول أو إلى أحد المساعدین أو أكثر وبصورة استثنائیة إلى بعض المستشارین یفوض بقرار جانبا من سلطتھ إلى المساعد

موظفین  ام عقود الزواج إلى موظف أو عدةلألصل وبالحالة المدنیة باستثناء إبر سلطتھ المتعلقة بالتعریف باإلمضاء واإلشھاد بمطابقة النسخ
 بلدیین.

وبالحالة المدنیة ما  یفوضوا بقرار سلطتھم المتعلقة بالتعریف باإلمضاء وبمطابقة النسخ لألصل كما یمكن لكواھي الرؤساء بالدوائر البلدیة أن
 عدا إبرام عقود الزواج لموظف أو عدة موظفین بالدائرة.

 ول ما لم یقع إنھاء العمل بھا.تبقى التفویضات ساریة المفع

 تعرض قرارات التفویض على مصادقة الوالي.

 یتم اإلعالم بقرارات تفویض السلطة عن طریق التعلیق لمدة عشرة أیام بمدخل مقر البلدیة أو مقر الدائرة البلدیة.

آخر من بین أعضائھ لتمثیل البلدیة لدى إذا كانت مصالح الرئیس تتعارض مع مصالح البلدیة یعین المجلس البلدي عضوا – 65الفصل 
 المحاكم أو إبرام العقود.

في صورة تغیب  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  66الفصل 
األول وفي صورة  مساعدالكامل وظائفھ بلمدة الغیاب في أو حصول أي مانع آخر فإنھ یعوض  20إعفائھالرئیس أو إیقافھ عن المباشرة أو 

یقع انتخابھم من طرف المجلس وإن لم یكن ھناك مساعدون یعوض بمستشار بلدي ینتخب من المساعدین عدم وجود مساعد أول یعوض بأحد 
 طرف المجلس.

ال تفوق ثالثة أشھر وذلك بعد  إیقاف الرؤساء والمساعدین عن مباشرة وظائفھم بقرار معلل من وزیر الداخلیة لمدة یمكن – 67الفصل 
 سماعھم أو مطالبتھم باإلدالء ببیانات كتابیة عما قد یعاب علیھم من تصرفات.

 إال بأمر معلل.  21إعفائھم من مھامھموال یمكن 

 وجوبا عدم إمكانیة انتخابھم كرئیس أو كمساعدین لباقي المدة النیابیة.   22اإلعفاءیترتب عن 

                                                              23م رئیــس الـمجلــس الـبلــديمھــا –البــاب الثــاني 
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "عزلھ"  بعبارة "إعفائھ" بمقتضى القانون األساسي عدد   20
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "عزلھم"  بعبارة "إعفائھم من ھمامھم" بمقتضى القانون األساسي عدد   21
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "العزل"  بعبارة "اإلعفاء" بمقتضى القانون األساسي عدد   22
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48وقع تغییر عنوان الباب الثالث ("الوظائف") بمقتضى القانون األساسي عدد   23
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 رئیس البلدیة مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدیة.  – 68الفصل 

 ینشط رئیس البلدیة المجلس البلدي وفي ھذا الصدد فھو مسؤول على: – 69الفصل 

 دعوة المجلس البلدي وإعالمھ بالمواضیع التي ھي من مشموالتھ. 
 من ھذا القانون. 18رة المكتب البلدي حسبما اقتضاه الفصل ضبط جدول أعمال المجلس بعد استشا 

 18والفصل  61یعد رئیس المجلس البلدي میزانیة البلدیة بمساعدة المكتب البلدي المشار إلیھ بالفصل  – 70الفصل 

 یسھر الرئیس على تركیز اللجان وحسن سیر أعمالھا. – 71الفصل 

 مقررات المجلس البلدي. رئیس البلدیة مسؤول على تنفیذ – 72الفصل 

یمثل البلدیة رئیس المجلس البلدي في جمیع األعمال المدنیة واإلداریة طبقا للصیغ والشروط المنصوص علیھا بالقوانین  – 73الفصل 
 والتراتیب.

المجلس یتولى بصفة خاصة رئیس  –1985أفریل  25المؤرخ في  1985لسنة  43بمقتضى القانون عدد  نقح –(جدیــد)  74الفصل 
 البلدي باسم البلدیة اتخاذ التدابیر الالزمة إلدارة الممتلكات ورعایة الحقوق التي یتكون منھا الملك البلدي والمحافظة علیھا.

 وھو مكلف بصفة عامة في نطاق التراتیب الجاري بھا العمل بما یلي:

 لدیة.التصرف في مداخیل البلدیة وإصدار األذون بالدفع ومراقبة الحسابیات الب 
وقبول الھبات والتبرعات وكذلك الصفقات واألكریة إن كان  24والصلحإبرام عقود البیع والمعاوضة والمقاسمة واالقتناء  

 ذلك مرخصا فیھ طبقا لھذا القانون.
 إجراء بتات األشغال البلدیة طبقا لنفس الصیغ والتشاریع الجاري بھا العمل ومراقبة حسن تنفیذھا. 
 التحفظیة أو ما یوجب إیقاف سقوط الحق. اتخاذ كل اإلجراءات 

 كما أنھ مكلف بتركیز المصالح البلدیة وحسن تسییرھا ولھذا الغرض فھو مكلف بما یلي:

 طلب إحداث وكاالت مالیة الزمة لحسن سیر المصالح البلدیة طبقا للتراتیب الجاري بھا العمل. 
 تسییر أعوان البلدیة بنفس الشروط. 
 لمحفوظات.السھر على العنایة با 
 اتخاذ التدابیر المتعلقة بالطرق البلدیة. 

 25یمكن كذلك أن یكلف رئیس البلدیة بتفویض من المجلس البلدي بما یلي: – 75الفصل 

 ضبط وتغییر استعمال األمالك البلدیة التي ھي في تصرف المصالح العمومیة البلدیة. )1
لمؤسسات المختصة والقیام باإلجراءات الالزمة االقتراض لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة وا )2

 للغرض.
اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد وإبرام وتنفیذ وخالص صفقات األشغال والتزود بالمواد والخدمات التي یمكن  )3

 .26بالمیزانیةإجراؤھا بالمراضاة حسب التراتیب المعمول بھا باعتبار مبلغھا إذا كانت االعتمادات مرصودة 
 ومراجعة عقود الكراء التي ال تزید مدتھا عن سنتین. إبرام )4
 قبول التبرعات والھبات غیر المثقلة بنفقات أو شروط . )5
ضبط األجرة ودفع مصاریف وتكالیف المحامین والعدول والعدول المنفذین والخبراء حسب التراتیب الجاري بھا  )6

 العمل.
 أو یقل عن مقدار یضبط بأمر. 27صلح یساوي مبلغھبكل  نیابة البلدیة في القضایا العدلیة واإلداریة والقیام )7

                                                             
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عبارة "الصلح" بمقتضى القانون األساسي عدد عوضت عبارة "المصالحة"  ب  24
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقحا بمقتضى القانون األساسي عدد  –جدیدان  4و 2العددان  – 68الفصل  25

 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48 عوضت عبارة "المیزان"  بعبارة "المیزانیة" بمقتضى القانون األساسي عدد  26
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من ھذا القانون لكواھي الرئیس في الدوائر أو لمساعد  64یمكن للرئیس بدوره تفویض ھذه الوظائف طبقا للشروط المنصوص علیھا بالفصل 
 أو عدة مساعدین وفي حالة مغیب المساعدین أو حدوث مانع لھم لبعض أعضاء المجلس البلدي.

 ض رئیس البلدیة على المجلس البلدي في حدود دورتھ العادیة كلما قام بھ في الغرض للمصادقة.یعر

 یتولى رئیس المجلس البلدي تحت سلطة اإلشراف: – 76الفصل 

 تنفیذ القرارات والقوانین في المنطقة البلدیة. 
 تنفیذ التدابیر التي من شأنھا أن تھم األمن العام. 
 لخاصة التي یسندھا لھ القانون. القیام بجمیع الوظائف ا 

رئیس المجلس البلدي  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  –(جدید)  77الفصل 
 والمساعد األول والمساعدون وكواھي الرئیس في الدوائر البلدیة لھم صفة ضابط الحالة المدنیة.

 یعرف رئیس البلدیة بإمضاء الخواص طبقا للتشریع الجاري بھ العمل. – 78الفصل 

إذا امتنع رئیس البلدیة أو   – 2006جویلیة  7المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 79الفصل 
المبادرة بمباشرتھ بنفسھ أو  جل الذي یحدده لھ كتابة،علیھ القوانین والتراتیب فللوالي بعد انقضاء األ أھمل القیام بعمل من األعمال تفرضھ

 بواسطة من ینوبھ خصیصا لذلك.

 بالتراتیب البلدیة وبتنفیذ مقررات السلطة العلیا المتعلقة بھا. 28المركزیةإن رئیس البلدیة مكلف تحث مراقبة اإلدارة  – 80الفصل 

ترمي التراتیب البلدیة  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  81الفصل 
 العامة والمحافظة على إطار عیش سلیم یسمح باإلدماج المالئم للمتساكنین  في محیطھم وھي تشمل خصوصا:إلى تحقیق الراحة والصحة 

تنظیف وتنویر ورفع الحواجز وھدم كل ما یھم أمن العموم ویسھل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومیة من  )1
أو إصالح البناءات المتداعیة للسقوط، على نفقة مالكیھا، ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو سواھا من أجزاء العمارات 

 29.مما یخشى من سقوطھ ومنع إلقاء ما من شأنھ أن یضر بالمارة أو یحدث رائحة مخلة بالصحة
ل المخلة بالسكینة العامة ومظاھر التلوث التي تخلفھا المؤسسات الصناعیة كل اإلجراءات الرامیة إلى تجنب األعما )2

 والمھنیة والتجاریة المتمركزة داخل المنطقة البلدیة.
 كیفیة نقل األموات والدفن وإخراج الرفات من القبور والمحافظة على حرمة المقابر. )3
 ستھالك.مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبیع أو كیلھا وصلوحیتھا لال )4
كل ما من شأنھ أن یمكن من تالفي الحوادث واآلفات والكوارث بشّتى الوسائل المالئمة وتدارك أمرھا بتوزیع اإلسعافات  )5

الالزمة مثل الحرائق والفیضانات واألوبئة واألمراض المعدیة وأوبئة الدواب مع دعوة السلطة العلیا للتدخل عند 
 االقتضاء.

أو تالفي األخطار التي قد تنشأ عن جوالن الحیوانات الضارة أو المفترسة والسائبة وتحول  التدابیر التي ترمي لتوقي )6
 دون تربیة وجوالن قطعان الحیوانات في المناطق السكنیة.

التدابیر الالزمة للمحافظة على الجمالیة الحضریة بالشوارع والساحات والطرقات والفضاءات العمومیة والخاصة مع  )7
بمقتضى القانون  7(أضیف العدد  ت العمرانیة والمعماریة والتاریخیة والبیئیة للمنطقة البلدیة.احترام الخصوصیا

 )2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48األساسي عدد 

ة البلدیة یتولى رئیس البلدیة اتخاذ التراتیب الخاصة بالجوالن وحفظ الصحة وامن الطرقات بملك الدولة العمومي داخل المنطق – 82الفصل 
 وكذلك بالطرقات البلدیة.

یتولى رئیس البلدیة أو عند تخلیھ الوالي اإلسراع بإجراء ما یلزم لتكفین الموتى ودفنھم بصفة الئقة وبدون تمییز في الدین أو  – 83الفصل 
 العقیدة.

                                                                                                                                                                                                          
جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "مصالحة یساوي مبلغھا"  بعبارة "صلح یساوي مبلغھ" بمقتضى القانون األساسي عدد   27

2006. 
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "اإلدارة العلیا"  بعبارة "اإلدارة المركزیة" بمقتضى القانون األساسي عدد   28
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  –جدید  1العدد  – 74الفصل   29



 14 / 21 

 

 

 
 إمكانیة النفاذ إلى القوانین واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونیة المحیّنة

www.legislation-securite.tn 

 ال یجوز لرئیس البلدیة تسلیم رخصة الدفن إال بناء على شھادة الوفاة مسلمة من طرف طبیب. 

ال تحول دون ما للوالي من حق في اتخاذ تدابیر تھم كل بلدیات الوالیة  77أن السلطة المخولة لرئیس البلدیة بمقتضى الفصل  – 84الفصل 
 أو البعض منھا في كل الحاالت التي لم تقم فیھا السلط البلدیة بما یجب وذلك قصد المحافظة على الصحة والراحة العمومیتین وھذا الحق ال

 رس من طرف الوالي نحو إحدى تلك البلدیات إال بعد تنبیھ رئیس البلدیة بدون نتیجة.    یما

یتولى رئیس البلدیة مھام   – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 85الفصل 
 من ھذا القانون. 82 81 80رة طبقا ألحكام الفصول البلدیة ویكلـف أعـوان األمـن بـتـنفیذ قراراتھ الصاد التراتیب

البلدیة ویحررون فیھا محاضر یحیلونھا إلى  التراتیب البلدیة وكذلك أعوان البلدیة المحلفون المخالفات للتراتیب یعاین األعوان المكلفون بتنفیذ
 رئیس البلدیة.

وتاریخ ومكان معاینتھا مع تفصیل األفعال التي تمت  ة لمرتكب المخالفةیتضمن المحضر، وإال عد باطال، ھویة محرره وصفتھ والھویة الكامل
منھا المخالفة والتنصیص على تصریحات المخالف، كما یتضمن المحضر إمضاء المخالف وإمضاء العون المعاین  معاینتھا والتي تتكون

 للمخالفة وتاریخ المحضر.

 لیھ، یتولى العون التنصیص على ذلك بالمحضر.وفي صورة امتناع المخالف عن اإلمضاء أو عدم قدرتھ ع

 64مع مراعاة أحكام الفصل  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48أضیف بمقتضى القانون األساسي عدد  – 86الفصل 
یفوض بقرار حق  ز لھ أنأن یفوض سلطتھ المتعلقة بالتسییر اإلداري والمالي للبلدیة. ویجو (جدید) من ھذا القانون، ال یمكن لرئیس البلدیة

 إمضائھ على الوثائق المتصلة بھا وذلك إلى:

 كواھي الرئیس وفق شروط تضبط بأمر؛ 
 الكاتب العام للبلدیة في حدود مشموالتھ، 
األعوان التابعین للبلدیة الذین لھم خطة مدیر عام أو مدیر أو كاھیة مدیر أو رئیس مصلحة في حدود مشموالت  

 أنظارھم؛
األقل خبرة سنتین في المیدان الذي  صنفي "أ" و "ب" غیر الشاغلین لخطط وظیفیة والذین لھم علىالموظفین من  

 كاتب عام أو أعوان مكلفین بخطط وظیفیة بالبلدیة. ینسحب علیھ التفویض، في صورة عدم وجود

المطات األولى والثانیة والثالثة من الفقرة  أحكام البلدیة أن یرخص بمقتضى قرار لألعوان المتمتعین بتفویض لحق إمضائھ وفق یمكن لرئیس
الشاغلین لخطط وظیفیة والذین  تفویض حق إمضائھم للموظفین من صنفي "أ" و "ب" الخاضعین لنفوذھم وغیر األولى من ھذا الفصل في

 ینسحب علیھ التفویض قصد إمضاء وثائق یحددھا قرار الترخیص. لھم خبرة سنتین على األقل في المیدان الذي

 ال یسري تفویض حق اإلمضاء على القرارات ذات الصبغة الترتیبیة.

 توجھ إلى الوالي لغرض اإلعالم نسخ من قرارات تفویض اإلمضاء المنصوص علیھا بھذا الفصل.

 یتم اإلعالم بقرارات تفویض اإلمضاء عن طریق التعلیق لمدة عشرة أیام بمدخل مقر البلدیة.

الكاتب العام للبلدیة مكلف  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48القانون األساسي عدد  نقح بمقتضى – (جدید) 87الفصل 
حسن سیر اإلدارة البلدیة في المیدانین اإلداري والمالي طبقا للقوانین والتراتیب الجاري بھا العمل  تحت سلطة رئیس البلدیة بالسھر على

 ویتولى في حدود ذلك خاصة:

 البلدیة، تنفیذ قرارات رئیس 
واللزمات البلدیة وجداول التحصیل المتعلقة  إعداد مشروع میزانیة البلدیة ومتابعة تنفیذھا وإعداد ملفات الصفقات 

 العقود، بالمعالیم البلدیة ومختلف
 إعداد اقتراحات التعھد بالنفقة واألذون بالتزود واألذون بالدفع والحجج المثبتة، 
 لف المصالح البلدیة،تسییر األعوان والتنسیق بین مخت 

 العنایة بمختلف السجالت والدفاتر البلدیة ومسكھا وبالوثائق اإلداریة والمحفوظات.

 القــرارات البلدیــة –البــاب الثــالث 
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 یتخذ رئیس البلدیة قرارات لغایة: – 88الفصل 

 تنفیذ مداوالت المجلس البلدي. )1
 القانون تحت رعایتھ وتنفیذه.اإلذن باتخاذ التدابیر المحلیة في خصوص ما وضعھ  )2
 إعادة نشر القوانین وتراتیب الشرطة وتذكیر المواطنین باحترامھا. )3

توجھ القرارات المتخذة  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  89الفصل 
من ھذا القانون وتنفذ ھذه القرارات وجوبا إذا لم یتخذ في شأنھا  81الفصل  اة أحكاممراعالوالي وذلك مع إلى من طرف رئیس البلدیة حاال 

وتختصر ھذه المدة إلى أسبوع في خصوص  یوما من تاریخ إیداعھا بمقر الوالیة. 15جل أأو إیقاف تنفیذھا في  30إلغائھاأي إجراء في 
 القرارات المتعلقة بالتراتیب البلدیة.

 لي الترخیص في تنفیذھا حاال.لوایجوز لوعند التأكد 

والمراقبة المنطبقة  32اإلعالممن ھذا القانون لنفس قواعد  75المتخذة من طرف رئیس البلدیة طبقا للفصل  31القراراتتخضع  – 90الفصل 
من ھذا القانون  25 لالواردة بالفص 33وفقا لإلجراءات المعمول بھا على مداوالت المجالس البلدیة المتعلقة بنفس المواضیع خاصة منھا

 من القانون المذكور. 38ولألسباب المنصوص علیھا بالفصل  39وجوبا حسب الشروط المضبوطة بالفصل  34بإلغائھاویصرح 

ال تكون القرارات البلدیة  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 91الفصل 
بواسطة إحدى وسائل اإلعالم والتعلیق بمدخل مقر البلدیة ودوائرھا، كلما تضمنت أحكاما ترتیبیة، وال تنفذ  لمعنیین بھانافذة إال بعد إعالم ا

 للمعنیین بھا. القرارات الفردیة إال بعد تبلیغھا

ن بعد التعریف بھویتھ أو أو وكیلھ أو من یكون في خدمتھ أو مساكنھ من الممیزی ویثبت التبلیغ إما بوصل ممضى من قبل المعني باألمر
 بمحضر عدل التنفیذ أو بما یفید توجیھ القرار برسالة مضمونة الوصول.

 واإلعالم بتواریخھا بدفتر قرارات البلدیة.  35وثائقالتسجل القرارات البلدیة و – 92الفصل 

 المنح المخولة للمكلفین ببعض الوظائف البلدیة – الرابعالبــاب 

إن مھام رئیس المجلس  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48بمقتضى القانون األساسي عدد  نقح – (جدید) 93الفصل 
 الرئیس والمستشارین البلدیین مجانیة إال فیما نصت علیھ مقتضیات ھذا الباب. البلدي والمساعد األول والمساعدین وكواھي

لرئیس البلدیة وللمساعد  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006 لسنة 48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 94الفصل 
المصاریف في نطاق  والمستشارین البلدیین وكذلك لرئیس النیابة الخصوصیة وأعضائھا حق استرجاع األول والمساعدین وكواھي الرئیس

العمومیة  ألعوان الدولة والجماعات المحلیة والمؤسساتالمھام البلدیة بعنوان القیام بمأموریة بالخارج في حدود مبلغ المنحة الیومیة المخولة 
 الجاري بھا العمل. ذات الصبغة اإلداریة المنتمین إلى المجموعة "أ" حسب التراتیب

 تنظیر المعنیین باألمر بأعوان الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة بالنسبة إلى مصاریف التنقل داخل الجمھوریة یتم
 للتراتیب الجاري بھا العمل. اإلداریة المرتبین بالصنف "أ" من أسالك الموظفین وفقا

 تسترجع المصاریف المذكورة بعد تقدیم قائمة فیھا.

تمنح لرؤساء البلدیات  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 95الفصل 
 لمساعدین وكواھي الرئیس منح تمثیل وفق مقاییس یقع ضبطھا بأمر.وللمساعدین األول وا

                                                             
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "إبطالھا"  بعبارة "إلغائھا" بمقتضى القانون األساسي عدد   30
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48"المقررات"  بعبارة "القرارات" بمقتضى القانون األساسي عدد  عوضت عبارة  31
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "النشر"  بعبارة "اإلعالم" بمقتضى القانون األساسي عدد   32
بتاریخ  53الصادر بالرائد الرسمي عدد  –إصالح غلط  – 1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  33ألغیت عبارة "الواردة" بمقتضى القانون عدد   33
 .1975أوت  5

 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "ببطالنھا"  بعبارة "بإلغائھا" بمقتضى القانون األساسي عدد   34
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48حذف لفظ "النشر" بمقتضى القانون األساسي عدد   35
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 من ھذا القانون یتمتعون بمنحة جملیة یتم ضبطھا بأمر. 56إال أن رؤساء البلدیات المشار إلیھم بالفقرة الثالثة من الفصل 

 األعــوان البلدیــون – الخـــامسالبــاب 

یتولى رئیس البلدیة  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68األساسي عـدد القــانون بمقتضى نقح  –(جدیــد)  96الفصل 
"ب" و "ج"  – 3أ – 2طبقا لإلجراءات القانونیة الجاري بھا العمل التسمیة بالخطط البلدیة التابعة لصنف العملة وكذلك األعوان من أصناف أ

 دق علیھ من طرف سلطة اإلشراف.البلدیة المصا 36بمجموع أعوانو "د" في حدود العدد المقرر 

وفي الحاالت التي تستدعي فیھا وضعیة البلدیة مساعدة من الدولة یمكن وضع موظف تابع للدولة في حالة إلحاق بالبلدیة لیشغل خطة كاتب 
 عام أو مسؤول عن المصالح الفنیة بھا ویقع تأجیره على حساب میزانیة الدولة.

یمكن لكل بلدیة فتح مناظرة  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68ن األساسي عـدد القــانوبمقتضى  أضیف – 97الفصل 
أعاله في حدود عدد الشغورات بقانون إطارھا حسب الصیغ واإلجراءات الجاري بھا  96النتداب العملة واألعوان المنصوص علیھم بالفصل 

 ن طرف وزیر الداخلیة.العمل، على أن تتم المصادقة على قرارات فتح المناظرة م

عدة بلدیات لتنظیم مناظرة جھویة لفائدتھا ویتم ذلك وفقا للتراتیب والصیغ  37كما یمكن تجمیع الشغورات المسجلة بمجموع أعوان
 واإلجراءات الجاري بھا العمل.

تقع نقلة األعوان  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  98 الفصل
 البلدیین من بلدیة إلى أخرى بقرار من وزیر الداخلیة بعد أخذ رأي البلدیات المعنیة.

د أخذ غیر أن نقلة األعوان البلدیین من بلدیة إلى أخرى داخل حدود الوالیة الواحدة باستثناء المكلفین بخطط وظیفیة تتم بقرار من الوالي بع
 رأي البلدیات المعنیة. 

 یلحق األعوان البلدیین باقتراح من وزیر الداخلیة ویوضع حد لھذا اإللحاق بنفس الصیغة بعد استشارة رئیس البلدیة المعنیة. – 99الفصل 

یتولى رئیس البلدیة دعوة  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 100الفصل 
من ھذا القانون لتأدیة الیمین  85وتحریر المحاضر فیھا وفقا ألحكام الفصل  لمكلفین بمعاینة المخالفات للتراتیب البلدیةأعوان البلدیة ا

 البلدیة بشرط مصادقة الوالي على تكلیفھم بالمھام المذكورة. المنصوص علیھا بالنظام األساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي التراتیب

تخضع القرارات  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى قح ن – 38(جدیــد) 101 الفصل
 التي یتخذھا رئیس البلدیة في خصوص األعوان إلى تأشیرة الوالي وذلك قبل الشروع في تنفیذھا.

 تستثنى من ھذه التأشیرة المسبقة القرارات التالیة:

 قرارات إسناد األعداد المھنیة. )1
 رارات إسناد العطل وفق التشریع الجاري بھ العمل.ق )2
 قرارات التدرج في الرتبة أو في الصنف. )3
 قرارات تجسیم العقوبات اإلداریة والتأدیب من الدرجة األولى. )4
 قرارات اإلیقاف الوقتي عن مباشرة العمل. )5
 قرارات نقلة األعوان بین المصالح البلدیة. )6
 أو االستقالة أو اإلدماج بسلك آخر. قرارات التشطیب من السلك اثر الوفاة )7
 قرارات اإلحالة على التقاعد لبلوغ السن القانونیة. )8
 مقررات إجراء فحوص المراقبة الطبیة. )9

 تسلیم مختلف الشھائد اإلداریة المتعلقة بالحیاة المھنیة لألعوان. )10

                                                             
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "قانون إطار"  بعبارة "مجموع أعوان" بمقتضى القانون األساسي عدد   36
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "قانون إطار"  بعبارة "مجموع أعوان" بمقتضى القانون األساسي عدد   37
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقحت بمقتضى القانون األساسي عدد  –(جدید)  8و 3و 2األعداد  – 118الفصل   38
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ة في الفقرة الثانیة من ھذا الفصل، ویمكن للوالي إیقاف وتبلغ إلى الوالي في أجل أقصاه ثالثة أیام من إمضائھا، جمیع القرارات المذكور
بق مع تنفیذھا أو إلغاؤھا في أجل أقصاه خمسة عشرة یوما من تاریخ تبلیغھا إلیھ، وذلك كلما تبین أن القرارات مشوبة بخلل إجرائي أو ال تتطا

 التشاریع والتراتیب الساریة.

تحّدد بأمر الرتب اإلداریة  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48أضیف بمقتضى القانون األساسي عدد  – 102الفصل 
 والفنیة والخطط الوظیفیة الممكن إحداثھا بالبلدیات وشروط وصیغ إسنادھا.

 من ھذا القانون على األعوان البلدیین. 31تنطبق أحكام الفصل – 103الفصل 

 الملــك البلــدي –العنــوان الرابــع

 الملك العمــومي والملك الخــاص – البــاب األول

 یحتوي الملك البلدي على ملك عمومي وملك خاص. – 104الفصل 

 تدخل في الملك العمومي البلدي: – 105الفصل 

حدائق عمومیة أو طرقات باستثناء  قطع األرض الراجعة ملكیتھا للبلدیة والتي وقع استعمالھا شوارع أو ساحات أو )1
لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  –(جدید . الدولة إحداثھا وتعھدھا یة التي تتولىالطرقات الوطنیة والجھو

 )2006جویلیة  17المؤرخ في  2006
قطع األرض التي ھي على ملك البلدیة والتي بھا منشآت لتوزیع المیاه والغاز والكھرباء ومنشآت التطھیر وغیرھا ذات  )2

 العنایة بھا للبلدیة. المصلحة العمومیة كلما استندت مھمة
من ھذا  109األمالك األخرى التي یحتوي علیھا الملك العمومي للدولة والتي تسلم إلى البلدیة وفق مقتضیات الفصل  )3

 )2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  –(جدید  القانون.
ألحدى المنشآت المنصوص علیھا بأمثلة التھیئة والمصادق علیھا بصفة قطع األرض التي ھي على ملك البلدیة والمعدة  )4

 قانونیة أو كانت محل تصریح خاص بالمصلحة العمومیة.

 أو التصریح بالمصلحة العمومیة الصادر حسب الصیغ المضبوطة لكل حالة خاصة لتخصیص تلك القطع لما أعدت لھ.  39مثال التھیئةویكفي 

ویت في الملك العمومي وال ینالھ سقوط الحق بمرور الزمن ویمكن نزع ھاتھ الصفة منھ بمقتضى قرار من ال یمكن التف – 106الفصل 
 الرئیس بعد مداولة المجلس البلدي.

 ترتب الشوارع والطرقات التي یشملھا الملك البلدي إلى طرقات عمرانیة ومسالك: – 107الفصل 

 ھلة بالسكان وتربط المسالك بین أحیاء بلدیة واحدة.یستعمل الطریق العمراني للتنقل داخل األحیاء اآل

یصدرھا رئیس  بمثال تھیئة المنطقة البلدیة المصادق علیھ قانونا، وإذا تعذر ذلك بقرارات یتم الترتیب في الطرقات العمرانیة أو المسالك
نقحت بمقتضى القانون األساسي  –جدیدة  –ثالثة (فقرة  المكلفة بالتعمیر. المجلس البلدي بعد مداولة المجلس وأخذ رأي مصالح الوزارة

 )2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عدد 

یضبط ویغیر تسطیر  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 108الفصل 
 لمصادق علیھ قانونا، وإن تعذر ذلك بقرار الترتیب.الطرقات العمرانیة والمسالك بمثال تھیئة المنطقة البلدیة ا مواقع

ارتفاعھا بقرارات یصدرھا رئیس المجلس البلدي بعد مداولة المجلس وأخذ رأي المصالح التابعة للوزارة  یتم تصنیف تلك الطرقات وتسویة
 المكلفة بالتعمیر.

وغیرھا من الرخص طبقا لقرارات تصفیف  العمومي للبلدیة الرخص في التصفیف الفردي على الطرقات التابعة للملك یسلم رئیس البلدیة
 وتسویة ارتفاع الطرقات.

                                                              من ھذا القانون. 85تتم معاینة المخالفات لقرارات التصفیف والتسویة من قبل أعوان البلدیة المشار إلیھم بالفصل 
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48عوضت عبارة "أمر التھیئة"  بعبارة "مثال التھیئة" بمقتضى القانون األساسي عدد   39
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تسلم الوزارات المعنیة  – 1995جــویلیة  24في المؤرخ  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  109 الفصل
إلى بلدیة المكان أجزاء الملك العمومي للدولة الموكول إلیھا التصرف فیھا والمحافظة علیھا طبقا للصیغ والشروط المنصوص علیھا 

 بالتشاریع الجاري بھا العمل.

 یحتوي الملك البلدي الخاص على: – 110لفصل ا

 عمومیة (الدور البلدیة، المقابر، األسواق الخ ...)ح الاألمالك المخصصة لمص )1
 األمالك ذات المداخیل. )2

تنطبق األحكام التشریعیة  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 111الفصل 
 القانون. ما ال تعارض مع أحكام ھذا العمومي للدولة على الملك العمومي البلدي في المتعلقة بالمحافظة على الملك

 من ھذا القانون إشغاال وقتیا، كما یمكن استلزام المرافق العمومیة فیھ. 105بالفصل  یمكن الموافقة على إشغال الملك العمومي البلدي المحدد

 تضبط شروط وصیغ اإلشغال الوقتي واالستلزام في الملك العمومي البلدي بأمر.

یمكن إشغال الملك العمومي  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48قتضى القانون األساسي عدد أضیف بم – 112الفصل 
وحمایة األمن  ركائز أو إشارات أو أیة عالمة أخرى لغایة إشھاریة شریطة ضمان سالمة المرور البلدي وقتیا قصد إقامة الفتات أو
 والمحافظة على الجمالیة الحضریة.

تمسك البلدیة دفترا تدرج فیھ  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48بمقتضى القانون األساسي عدد  أضیف – 113الفصل 
 قائمة األمالك الراجعة للملك العمومي وللملك الخاص للبلدیة.

 یضبط نموذج الدفتر المذكور بھذا الفصل بقرار من وزیر الداخلیة والوزیر المكلف بأمالك الدولة.

 والوصایاالھبــات  – نيالثاالبــاب 

 48نقحت بمقتضى القانون األساسي عدد  –جدیدة  –(فقرة أولى  یقرر المجلس البلدي قبول الوصایا والھبات لفائدة البلدیة. –114الفصل 
 )2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة 

 المجلس للتداول فیھا من جدید. یمكن للوالي دعوة الوصایا أو الھباتوإذا رفض المجلس البلدي في مداولتھ قبول 

وال یكون الرفض نھائیا إال بمداولة ثانیة یصر فیھا المجلس البلدي على الرفض أو عندما یمسك الوالي عن دعوة المجلس للتفاوض من جدید 
 في مدة شھر من إیداع المداولة التي تنص على الرفض. 

 التــي تســاھم فـي رأس مــالھالعمومیة المنشآت اتمثیــل البلدیــة لدى  – بــاب الثـــالثال

یخصص للبلدیة في  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 115الفصل 
 رأس مالھا عدد من المقاعد أو األصوات یضبط حسب نسبة مساھمتھا. مجالس إدارة المنشآت العمومیة التي تساھم في

 تقع تسمیة نواب البلدیة وكذلك إعفاؤھم من وظائفھم من طرف الرئیس وبموافقة المجلس البلدي. – 116الفصل 

 یقع اختیار ھؤالء النواب من بین أعضاء المجلس.

وفي صورة حدوث شغور ناتج عن وفاة أو استقالة أو أي سبب آخر یتولى رئیس المجلس البلدي تسدید الشغور في أجل شھر مع موافقة 
 س البلدي.المجل

 وإن أھمل رئیس المجلس البلدي تسمیة النواب بعد تنبیھھ من طرف الوالي فإن لھذا األخیر أن یتولى ذلك.

في صورة مساھمة عدة  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 117الفصل 
من ھذا القانون بصورة جماعیة. ویحدد عدد المقاعد أو األصوات المخصصة لھا باعتبار  115بلدیات معا تنطبق علیھا مقتضیات الفصل 

 جملة مساھماتھا.
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 توزع المقاعد أو األصوات بین البلدیات المعنیة بمقتضى قرار من وزیر الداخلیة بحسب مقدار مساھمة كل منھا.

 اطھا والسھر على مصالح البلدیات المساھمة.یختص والي الجھة التي یوجد بھا مقر المنشأة العمومیة بمتابعة نش

 التصرف والتعاون البلدي – الخــامسالعنــوان 

 األشغــال البلدیة – األولالبــاب 

تشمل مصلحة  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  118 الفصل
 الطرقات واألشغال البلدیة:

 د وإصالح وبناء الطرقات وأرصفتھا والمنتزھات والنباتات والحدائق والبساتین وتوابعھا ومرافقھا.تعھ 
 تھیئة الحدائق والمشاھد والمساحات الخضراء وتجمیل مداخل المدن وإزالة مظاھر ومصادر التلوث من الطریق العام. 
 ت مراقبة.رفع الفضالت المنزلیة وفرزھا ومعالجتھا وإزالتھا وردمھا في مصبا 
 تعھد المجاري وإصالحھا وتنظیفھا ومدھا. 
 تنظیف الطرقات والساحات العمومیة رشھا بالماء. 
 تنویر الطرقات والساحات العمومیة ومؤسسات البلدیة. 
انجاز وتعھد وإصالح بناءات البلدیة كریاض األطفال والمستوصفات ودور الشباب والثقافة والمقابر والمسارح واألكشاك  

 ات العمومیة والدور البلدیة وغیرھا من منشآت البلدیة.والساح
 أشغال التطھیر على اختالف أنواعھا. 
 رسم أسماء األنھج والساحات وأرقام المنازل ومختلف المحالت. 
 كل ما یتعلق بتنفیذ مثال التھیئة والتصفیفات والبناءات الخاصة والمباني المتداعیة للسقوط. 
لمؤسسات الخطرة أو الخالیة من المرافق أو المضرة بالصحة وبصفة عامة كل ما یتعلق باألشغال التي تطبیق التراتیب المتعلقة با 

 تحمل مصاریفھا على أموال البلدیة.

 لكل بلدیة مثال تھیئة. – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد) 119الفصل 

 إعداد ھذا المثال طبقا ألحكام مجلة التعمیر والتھیئة الترابیة. تتولى البلدیة

شریع تتولى المصالح البلدیة تنفیذ مثال التھیئة والسھر على متابعتھ بالتنسیق مع مصالح الدولة والمؤسسات والمستلزمین العمومیین طبقا للت
 الجاري بھ العمل وخاصة مجلة التعمیر والتھیئة الترابیة.

 یمكن لوزارة التجھیز إسداء خدمات لبعض البلدیات التي تطلب ذلك وخاصة فیما یلي: – 120الفصل 

 تكوین الملفات الفنیة لمشاریع األشغال البلدیة ومراقبة تنفیذھا. 
 دراسة بعض جزئیات مثال التھیئة للبلدیة. 
 .قیس األراضي وغیر ذلك من األشغال المزمع انجازھا بالملك البلدي العمومي أو الخاص 
 دراسة التقاسیم التي تتوالھا البلدیة. 
 الدراسات المتعلقة بتوسیع وتعصیر شبكة الطرقات البلدیة والجوالن بھا. 

 والبّتــات الصفقــــات – الثانيالبــاب 

خدمات تبرم صفقات ال – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد) 121الفصل 
 واألشغال والتزود بالمواد والدراسات لفائدة البلدیة وفقا للشروط المنصوص علیھا بالتشریع والتراتیب الجاري بھ العمل.

 وال تنجز تلك الصفقات إال بعد موافقة لجنة الصفقات المختصة.

یكون المجلس البلدي  – 1995جــویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  68القــانون األساسي عـدد بمقتضى نقح  –(جدیــد)  122الفصل 
 إثر تنصیبھ لجنة إلجراء البتات لفائدة البلدیة تتركب من:

 رئیس البلدیة أو من ینوبھ. 
 عضوین اثنین من أعضاء المجلس البلدي. 
 مراقب المصاریف العمومیة إن وجد. 
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 القابض البلدي. 

 ویحضر البتة الكاتب العام للبلدیة.

قد تحدث حول العملیات التحضیریة للبتة في نفس الجلسة من طرف الرئیس ومساعدیھ بأغلبیة األصوات إال عند تفض جمیع المشاكل التي 
 القیام بدعوى.

 العمــومیة البلدیــةالمرافق التصرف فــي  – الثـــالثالبــاب 

في شكل  لمرفق عموميتغالل المباشر في االس  40یمكن لوزیر الداخلیة بعد أخذ رأي وزیر المالیة الترخیص للبلدیات – 123الفصل 
 وكاالت. 

 التي یعتزم استغاللھا في شكل وكاالت. المرافقیعین المجلس البلدي  – 124الفصل 

 میزانیة البلدیة.ترسم مقابیض الوكالة ومصاریفھا ب – 125الفصل 

 .ةمستقل میزانیةشكل وكاالت في  المستغلة في المرافق العمومیةیمكن للمجلس البلدي أن یقترح تمكین بعض – 126الفصل 

 . ةخاص بمیزانیةتتمتع وجوبا المصالح ذات الطابع االقتصادي 

یمكن لوزیر الداخلیة في كل حین وبعد استشارة المجلس البلدي المعني باألمر وأخذ رأي وزیر المالیة سحب رخصة   –127الفصل 
 .المرافق العمومیةاالستغالل في شكل وكالة لبعض 

 یضبط التنظیم اإلداري للوكاالت ونظامھا المالي وكیفیة تسییرھا بأمر. – 128الفصل 

 .المرافق العمومیةیمكن للبلدیات إحداث مؤسسات عمومیة ذات الشخصیة المعنویة واالستقالل المالي للتصرف في  – 129الفصل 

 المالیة. یصادق وزیر الداخلیة على إحداث المؤسسات العمومیة البلدیة بعد أخذ رأي وزیر

 تضبط القواعد المتعلقة بالنظام اإلداري والمالي لھذه المؤسسات بأمر.

 للبلدیة في شكل وكاالت یمكن الترخیص للبلدیات استلزامھا. المرافق العمومیةعند تعذر إمكانیة استغالل  – 130الفصل 

 بعد أخذ رأي وزیر المالیة.تتم المصادقة على االتفاقات المبرمة في ھذا الشأن بقرار من وزیر الداخلیة 

 التقـــاضي – الرابــعالبــاب 

 یتفاوض المجلس البلدي في القضایا التي ستقوم بھا البلدیة. – 131الفصل 

 یتولى الرئیس بمقتضى مداولة المجلس البلدي تمثیل البلدیة لدى المحاكم. – 132الفصل 

ما عدا القضایا الحوزیة  – 1985أفریل  25المؤرخ في  1985لسنة  43بمقتضى القانون عدد  نقح – (جدیــد) 133الفصل 
واالعتراضات الخاصة باستخالص المعالیم والمنتوجات والمدخوالت الراجعة للبلدیة والتي تخضع ألنظمة خاصة ال یمكن رفع قضیة عدلیة 

رة إلى الوالي یشرح فیھا شكایتھ ومؤیداتھا وإال ضد البلدیة ما لم یرفع الطالب قبل ذلك بمراسلة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ مذك
 اعتبرت ھذه القضیة الغیة.

الوقتیة  واحد من تاریخ توجیھ المكتوب مضمون الوصول مع مراعاة ما تستوجبھ الوسائل ال یمكن التقاضي لدى المحاكم إال بعد مضي شھر
 2006لسنة  48نقحت بمقتضى القانون األساسي عدد  –جدیدة  –(فقرة ثانیة  المنصوص علیھا بمجلة المرافعات المدنیة والتجاریة.

                                                              )2006جویلیة  17المؤرخ في 
 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48" بمقتضى القانون األساسي عدد حذف لفظ "نقابات البلدیات  40
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 قاعدة البیانات
  النصوص القانونیة المنظمة لقطاع األمن في تونس

 تقدیم المذكرة یوقف سقوط الحق بمرور الزمن أو الحرمان بشرط أن یكون متبوعا بمطلب للمحاكم في أجل قدره ثالثة أشھر.

 بلدي في اقرب اآلجال للتفاوض في الموضوع.ویوجھ الوالي حاال المذكورة إلى رئیس البلدیة مع دعوتھ لجمع المجلس ال

 التجمعــات البلدیــة –الخــامس الباب 

یمكن لمجلسین بلدیین أو  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 134الفصل 
 استغالل معدات. یة قصد إنجاز مشاریع أو القیام بخدمات أومصلحة مشتركة بین البلدیات المعن أكثر إبرام اتفاقیات حول مسائل ذات

الجھة إذا كانت البلدیات المعنیة تنتمي إلى نفس الوالیة ومن قبل وزیر الداخلیة إذا كانت  تتم المصادقة على االتفاقیات المذكورة من قبل والي
 البلدیات تنتمي إلى والیتین أو أكثر.

یمكن للبلدیات بمقتضى مداولة  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48األساسي عدد  أضیف بمقتضى القانون – 135الفصل 
تقوم مقام المستلزم  لھا صبغة اقتصادیة أو تجاریة وذات مصلحة مشتركة بینھا من قبل بلدیة واحدة استغالل مرفق أو عدة مرافق عمومیة

 علیھا بقرار من وزیر الداخلیة بعد أخذ رأي وزیر المالیة. بالنسبة إلى البلدیات األخرى حسب اتفاقیة تتم المصادقة

یمكن للبلدیات استغالل مرفق  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة  48أضیف بمقتضى القانون األساسي عدد  – 136الفصل 
 البلدیات المعنیة. بالنظر إلى اقتصادیة أو تجاریة وذات مصلحة مشتركة بینھا في شكل وكالة ترجع أو عدة مرافق عمومیة لھا صبغة

الداخلیة بعد  إداریة، یتم إحداثھا وتنظیمھا وضبط طرق تسییرھا بأمر باقتراح من وزیر الوكالة بین البلدیات مؤسسة عمومیة ذات صبغة غیر
 استشارة المجالس البلدیة المعنیة أو بناء على طلبھا.

یمكن لبلدیتین أو أكثر إحداث  – 2006جویلیة  17المؤرخ في  2006سنة ل 48أضیف بمقتضى القانون األساسي عدد  – 137الفصل 
 العمومیة المشتركة بینھا ذات الصبغة االقتصادیة أو التجاریة. شركات تجاریة للتصرف في المرافق

 نــدوات البلدیــات – الســادسالبــاب 

تعقد ندوات بین البلدیات  – 2006جویلیة  17لمؤرخ في ا 2006لسنة  48نقح بمقتضى القانون األساسي عدد  – (جدید) 138الفصل 
 سنویا على المستوى الجھوي ومرة كل سنتین على المستوى الوطني لمناقشة مسائل تھم البلدیات.

البلدیة  برئاسة الوالي وفي النطاق الوطني رؤساء المجالس تضم ھذه الندوات في نطاق الوالیة كافة أعضاء المجالس البلدیة ومعتمدي المنطقة
 المعنیة لحضور أشغال ھذه الندوات. برئاسة وزیر الداخلیة وبحضور الوالة. ویمكن دعوة الوزارات والھیاكل والمساعدین األول

المجالس البلدیة بغرض إعالمھا  الوالي أو وزیر الداخلیة حسب الحال إلى البلدیات المعنیة لعرضھا على توجھ تقاریر ھذه الندوات من قبل
 بھا.

i                                                              
i   48المتعلق بالقانون األساسي للبلدیات بمقتضى القانون األساسي عدد  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  33القانون عدد فصول أعید ترتیب 

 .2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة 


